
علیرضا مقدســی معاون وزیر اقتصــاد و رئیس کل 
گمرک ایران گفت: حجم تجارت خارجی بین ایران 
و کشورهای عضو اتحادیه اوراســیا در ۵ ماهه سال 
جاری به رقم یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون و ۳۹۴ هزار 

دالر رسید.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، علیرضا مقدسی 
با اشاره به اهم اقدامات گمرک ایران در راستای اجرایی 
کردن قانون موافقتنامه ایران و اوراسیا برای افزایش 
حجم تجارت خارجی بین اعضاء گفت: در بخش درون 
سازمانی، گمرک ایران با تشکیل کارگروه پایش امور 
گمرکی در حوزه اوراسیا نسبت به اختصاص مسیر سبز 
برای اظهارنامه مورد مبادله در موافقتنامه، موافقت 
با حمل یکســره در رویه واردات و صادرات، پذیرش 
حداقل اســناد و مدارک در راســتای ترخیص کاال، 
تمهیدات الزم در راســتای پیش اظهاری اقالم مورد 
مبادله در گمرک، ایجاد مرکز پاسخگویی به موضوعات 

گمرکی در گمرک و هماهنگ سازی کد کاال )HS( از 
۸ رقم به ۱۰ رقم اقدام الزم را انجام داده است. رئیس 
کل گمرک ایران به اقدامــات گمرک ایران در بخش 
ملی اشــاره کرد و افزود: در این بخش با برگزاری ۷ 
جلسه با سازمان های همجوار در حوزه تجارت خارجی 
و انجام اقدامات تســهیل گر از جمله به روزرســانی 
ارزش گمرکی کاالهای صادراتی مطابق موافقتنامه 
اوراســیا،  هماهنگی جهت ارائه مجوزهای ترخیص 
قانونی از طریق یک  مرجــع واحد و اتخاذ تصمیمات 
الزم به منظور کنترل محموله های صادراتی مشموِل 
محدودیت و ممنوعیت ها در راستای تسهیل تجارت 

بین ایران و اوراسیا گام برداشت.
معاون وزیر اقتصاد تشــریح کرد: گمــرک ایران در 
حوزه بین المللی نیز با تشــکیل کارگروه مشترک 
همکاری های گمرکی به صورت آنالین با کشورهای 
عضو اوراسیا، نسبت به بروزرســانی ارزش گمرکی 

اقالم صادراتی ایران به اوراسیا، پیگیری برای نهایی 
کردن ســند تبادل الکترونیک اطالعات گمرکی و 
سند همکاری شناخت متقابل فعاالن اقتصادی مجاز 
برای ارائه تسهیالت تجاری مطلوب تر بین کشورهای 
عضو، موافقت ایران برای عملیاتی شدن گواهی مبداء 
الکترونیکی و اعمال تخفیفات ترجیحی اوراسیا بین 
کشورهای عضو بر روی کاالهای صادراتی اقدام کرده 
اســت.  مقدســی گفت: مجموع این اقدامات سبب 
کاهش انجام تشریفات گمرکی بین کشورهای عضو و 
سرعت در ترخیص کاال شد، به گونه ای که در ۵ ماهه 
اول سال جاری صادرات کشورمان به کشورهای عضو 
این اتحادیه حدود ۵۲۲ میلیون و ۱۴۱ هزار دالر شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد 
رشد داشته است. شایان ذکر است کشورهای ایران، 
روسیه، بالروس، قرقیزستان ارمنستان و قزاقستان 
اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل می دهند.

تسهیالت کمک ودیعه مسکن از شمولیت تبصره 
یک ماده )۱۸۶( قانون مالیات های مستقیم که 
پرداخت تســهیالت بانکی را مشــروط به ارائه 
گواهی پرداخت بدهی مالیاتی و گواهی وصول 
صورت های مالی ارسال شده به بانک ها از سوی 

اداره مالیاتی می کرد، مستثنی شد.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به بانک ها اعالم کرد که بر اساس نامه رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی، تســهیالت کمک ودیعه 
مسکن از شمولیت تبصره یک ماده )۱۸۶( قانون 

مالیات های مستقیم مسثتنی می شود.  
پیش از این، داوود منظور - رئیس کل ســازمان 
امور مالیاتــی - در نامه ای بــه رئیس کل بانک 

مرکــزی اعالم کــرده بــود: »بر اســاس ماده 
۶ ضوابط اجرایــی تبصره ۱ مــاده ۱۸۶ قانون 
مالیات های مســتقیم اســتفاده از تســهیالت 
بانکی به منظور خرید احداث مســکن شخصی 
نیازمند اخــذ گواهی مالیاتی موضــوع تبصره 
قانونی موصوف نیســت. از طرفی بر اساس ماده 
)۱( ضوابــط اجرایــی مذکور اعطــای هرگونه 
تسهیالت ارزی و ریالی به کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی با رعایــت مقررات مربوط مشــمول 
 مقررات تبصره ۱ مــاده ۱۸۶ قانون مالیات های 

مستقیم است.
با توجه به اینکه در ســال های اخیر تسهیالت 
ودیعه مســکن نیز به عنوان تســهیالت مرتبط 

با تامین مســکن شــخصی افزوده شده است؛ 
بنابراین از آنجایی که تســهیالت ودیعه مسکن 
اجــاره ای از مصادیــق فعالیت هــای شــغلی 
اشخاص حقیقی نیست، تسهیالت مذکور برای 
 اشــخاص حقیقی مشــمول حکم تبصره قانون 

یادشده نیست”.
طبق این گزارش، تبصره یک ماده )۱۸۶( قانون 
مالیات های مستقیم  اعطای تسهیالت بانکی به 
اشــخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل 
از طرف بانک ها و ســایر موسســات اعتباری را 
مشــروط به اخذ گواهی های  ذیل کرده اســت: 
گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی 

قطعی شده.

یوجین فاما، برنده جایــزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ و 
استاد امور مالی در دانشــگاه شیکاگو گفت که 
بیت کوین و طال ســرمایه گذاری های بلندمدت 

بدی هستند.
به گزارش ایســنا، او گفت: این موضوعی است 
که بازار متوجه نشــده است که بیت کوین، هیچ 
ارزشــی ندارد. در حال حاضــر، حدس می زنم 
حتی کالهبرداران هم معاملــه نمی کنند و آن 
را نگه می دارند. وقتی صحبــت از طال به میان 
می آید، فاما اعالم کرد که قیمت بسیار نوسانی 
دارد و مانعی وحشتناک در برابر تورم است زیرا 

قیمت آن نسبت به قیمت کاالها و خدمات بسیار 
متغیر است.

به نقــل از کیتکونیوز، تــورم کل ایاالت متحده 
در مــاه ژوئــن ۸.۵ درصــد بــود کــه دومین 
ســطح بــاالی آن در ۴۰ ســال گذشــته 
 بــود. فاما گفت کــه تــورم او را بســیار نگران 

می کند.
فاما گفت: فــدرال رزرو در قدیم بــرای مقابله 
با تورم ذخایــر خــود را منقبض می کــرد اما 
اکنــون فکر می کنــد کــه می تواند ایــن کار 
را با افزایش نــرخ بهره در ذخایــر انجام دهد و 

مــردم را کمتر تمایل به نگهــداری دارایی های 
دیگر یا انجام هر کار دیگری داشــته باشــد اما 
 ســوال اینجاســت که این نــرخ بهــره چقدر 

باالست؟
فاما اظهار داشــت کــه حتی اگر فــدرال رزرو 
نرخ بهره را به ســطوح بــاال افزایــش دهد، ما 
نمی دانیم که آیا ایــن برای رفع تــورم کاربرد 
خواهد داشــت زیــرا این مــورد پیــش از این 
نبوده اســت. او افزود کــه اگر به جــای جروم 
 پاول، رئیس فــدرال رزرو بود، شــغل دیگری 

پیدا می کرد.

مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فــروش اموال 
تملیکی توضیحاتی را درمورد سرقت از خودروهای 

وارداتی ارائه کرد.
عبدالمجید اجتهــادی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به ســرقت قطعات خودروهــای وارداتی 
که در گمرک و بنــادر قرار دارد، اظهــار کرد: این 
خودروها در انبارهایی قرار دارد که در زیرمجموعه 
سازمان اموال تملیکی نیســتند. این خودروها در 
منطقه آزاد انزلی هســتند و وضعیــت آن ها قابل 

رویت است. وی به این ســوال که کدام تجهیزات 
خودروها به سرقت رفته است، پاسخ داد: در مدت 
زمانی که خــودرو در محوطــه پارکینگ منطقه 
بوده اســت برخی قطعات را خــارج کرده اند. این 
قطعات شــامل زاپــاس، ضبط صــوت و کامپوتر 
 خــودرو می شــود و خودروها بــا ایــن وضع به 

ما داده شد.
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فــروش اموال 
تملیکی بر این نکته تاکید کرد کــه اگر خودروها 

زودتــر تعییــن تکلیــف می شــدند و شــرایط 
 عرضه یــا اســترداد فراهم میشــد، شــاهد این

 زیان ها نبودیم.
بر اســاس ایــن گــزارش، برخــی واردکنندگان 
چندی پیــش از ایــن موضــوع خبــر دادند که 
قطعــات خودروهــای وارداتــی کــه در گمرک 
و بنــادر قــرار دارنــد بــه ســرقت رفته اســتو 
 ایــن موضــوع توســط مســئوالن هــم تایید 

شد.

ودیعه مسکن از یک تبصره مالیاتی مستثنی شدتجارت خارجی ایران و اوراسیا به ۱.۳ میلیارد دالر رسید

ارزش واقعی بیت کوین در حد صفر است!

خودروها را بی زاپاس و ضبط به ما تحویل دادند
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100 تراکنش به ارزش 
35  میلیون تومان در ماه

ماهیت حساب تجاری
اعالم شد

خروج سرمایه 
از بورس ادامه دارد

قیمت و سهمیه بنزین 
تغییری نمی کند
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سرمقاله

ایجاد شغل با افزایش 
سرمایه گذاری

ایجــاد اشــتغال نیازمند 
تعریف بسته ویژه است. تمام 
شاخص های مورد نیاز برای 
ایجاد اشــتغال باید در این 
بسته گردآوری شود. این مهم نیازمند همکاری 
مردم، تأمین به موقع منابع و ســرمایه، تربیت و 
حمایت از کارآفرین اســت تا در قالب یک بسته، 
محقق شــود. اجباری در اعالم آمار خوب وجود 
ندارد. در موضوع ایجاد شــغل بخش بنگاههای 
کاریابی مطرح هستند که در ایران خیلی جا نیفتاده 

است. از سوی...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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پرواز   قیمت 
دالر  و  سکه 

عرضه  قطره چکانی 
خودرو

خالص اشتغال ایجاد شده چه قدر است؟

ابهام  در آمار  اشتغال زایی
صفحه4
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رشد  نجومي  اجاره بها  در یك ماه  
اجاره بها   در  مرداد   نسبت   به   ماه   قبل  4/6   درصد 
و   نسبت   به   سال  گذشته ،  45 درصد   افزایش   یافت

رشد   ماهانه   اجاره بها    از   رشد   قیمت    مسکن    پیشی   گرفت

بررســی هســته مرکزی بازار ارز تهران در دومین 
روز هفته نشــان می دهــد که خبرهــای مثبت 
برجامی در بازار  کمرنگ شــده اســت. به گزارش 
اقتصاد نیوز، بعد از بیانیه  تند طــرف اروپایی عده 
ای از معاملــه گران هیجانــی باور دارنــد که که 
زنگ خطر احیــای برجام به صدا درآمده اســت . 
این دســته از بازیگران ارزی معتقدند  امکان این 
هســت که دوشنبه قطعنامه صادر شــود. عده ای 
دیگر از معامله گــران می گویند اگر قطعنامه صادر 
 نشود با قطعیت می توانیم بگوییم که بازارساز نرخ 
را داغ کرده اســت. قیمت دالر در بازار روز گذشته 
مانند روز گذشته به سمت نیمه کانال ۳۰ هزار تومان 
 جهش پیدا کرد . نرخ دالر در بازارآزاد روز گذشــته 

در محدوده ۳۰ هزار و...

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو آرام و بدون 
مشتری است، گفت: تا زمانی که محدودیت عرضه 
خودرو توســط خودروســازان وجود داشته باشد، 
خودرو در بــازار با اختالف قیمت زیاد نســبت به 
کارخانه عرضه می شود. سعید مؤتمنی در گفت وگو 
با فارس در رابطه با وضعیت این روزهای بازار خودرو 
اظهار داشــت: بازار خودرو این روزهــا آرام و بدون 
مشتری است و مدتی است که قیمت ها در این بازار 
تغییری نکرده اســت.  وی با بیان اینکه مشتریان 
کمتر برای خرید مراجعه می کننــد، افزود: بحث 
واردات خودرو به رکود بازار دامن زده است و موجب 
بالتکلیفی در بازار خودرو شــده اســت زیرا اغلب 

مشتریان منتظرند تا واردات...



اقتصاد2
ایران

عرضه  قطره چکانی خودرو
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو با بیان اینکه در حــال حاضر بازار خودرو 
آرام و بدون مشــتری اســت، گفت: تا زمانی که 
محدودیت عرضه خودرو توســط خودروسازان 
وجود داشــته باشــد، خودرو در بازار با اختالف 
قیمت زیاد نســبت به کارخانه عرضه می شود. 
سعید مؤتمنی در گفت وگو با فارس در رابطه با 
وضعیت این روزهای بازار خودرو اظهار داشــت: 
بازار خودرو این روزها آرام و بدون مشتری است و 
مدتی است که قیمت ها در این بازار تغییری نکرده 
است.  وی با بیان اینکه مشتریان کمتر برای خرید 
مراجعه می کنند، افزود: بحث واردات خودرو به 
رکود بازار دامن زده است و موجب بالتکلیفی در 
بازار خودرو شده است زیرا اغلب مشتریان منتظرند 
تا واردات خودرو انجام شود و پس از آن که تاثیرات 
واردات خودرو در بازار مشــخص شد نسبت به 
خرید اقدام کنند.  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو در پاسخ به این سوال که 
قرار اســت خودروهای وارداتــی در بورس کاال 
عرضه شــود، این موضوع چه تاثیری در قیمت 
خودرو در بازار دارد؟ گفت: مشکل بازار خودرو و 
اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ناشی از 
محدودیت عرضه است و تا زمانی که محدودیت 
عرضه خودرو از سوی خودروسازان وجود داشته 
باشد قیمت خودرو در بازار با اختالف زیاد نسبت 
به کارخانه عرضه می شود.  مؤتمنی بیان داشت: 
بنابراین اگر واردات خــودرو به صورت محدود و 
قطره چکانی انجام شود، حتی اگر این خودروها  در 
بورس کاال نیز عرضه شود نمی توان انتظار کاهش 
قیمت ها را داشت زیرا  این وضعیت برای یک عده 
رانت ایجاد می کند و به هر صــورت یک عده در 
بورس اقدام به خرید می کنند و پس از تحویل در 
بازار با قیمت باالتری می فروشند.  رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه 
مشکل بازار خودرو را عرضه در بورس و قرعه کشی 
حل نمی کند، اظهار داشت: مشکل بازار را عرضه 
متناســب با تقاضا و به عبارتی تولید بیشتر حل 
می کند. وی افزود: فعال جزئیات واردات خودرو از 
جمله تعرفه واردات مشخص نیست و تا زمانی که 
جزئیات به طور کامل اعالم نشود نمی توان قیمت 
خودروهای وارداتی را در بازار پیش بینی کرد اگر 
جزئیات واردات و هزینه ها مشــخص شود آنگاه 
می توان گفت که یک خودروی وارداتی ده هزار 

دالری با چه قیمتی در بازار باید عرضه شود. 

بانک قرض الحسنه مهر ایران در همکاری 
با کمیته امداد پیشتاز بوده است

قائم مقام مدیرکل کمیته امداد امام خمینی »ره« 
خراسان رضوی گفت: امید داریم به کمک خدمات و 
سبد محصوالت متنوع بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
به اهداف ترسیمی نظام و بیانات مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالی( در حوزه اشــتغالزایی، جامه عمل 
بپوشانیم.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، »سید مصطفی موسوی ازغدی« قائم مقام 
مدیرکل کمیته امداد خمینی )ره( خراسان رضوی با 
حضور در دفتر »نوراله نظریان« سرپرست مدیریت 
شعب بانک در این استان، با اشــاره به اینکه هر دو 
مجموعه مولود انقالب اسالمی هستند و مأموریت 
اصلی آن ها حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه است، 
بیان داشت: بانک قرض الحسنه مهر ایران در همکاری 
خود با کمیته امداد نســبت به سایر بانک ها پیشتاز 
بوده است.وی ادامه داد: تسهیل و تسریع در فرآیند 
پرداخت وام با توجه به شرایط سخت وام گیرندگان، 
اصلی ترین خواسته ماست که تا کنون به خوبی محقق 
شده و امید داریم در آینده نیز با برنامه ریزی و تعامل 

دوطرفه شاهد دستاوردهای بیشتری باشیم.

فروش ارز اربعین امام حسین )ع( 
در شعب ارزی بانک مسکن

فروش ارز ویژه اربعین امام حسین )ع( در شعب ارزی 
بانک مسکن تا روز 26 شهریورماه صورت می گیرد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ، فروش ارز 
اربعین امام حسین )ع( در شعب ارزی بانک مسکن 
تا تاریخ 26 شهریورماه سال جاری انجام می شود.بر 
همین اساس شعب ارزی بانک تا ساعت 18 اقدام به 
فروش ارز ویژه اربعین حســینی می کنند و در ایام 
تعطیل نیز به صورت کشیک خدمات مذکور از سوی 
شعب ارزی صورت می گیرد.فروش ارز ویژه زائران 
اربعین حسینی صرفا با ارایه کارت ملی متقاضی و 
کپی رسید ثبت نام در سامانه سماح و یا زایرکارت 
انجام می گیرد.گفتنی اســت فروش ارز اربعین به 
صورت اسکناس و حداکثر به مبلغ 100 دالر آمریکا 
به نرخ توافقی می باشد و فروش ارز به زائران باالی 5 
تا 18 سال که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند نیز به 

سرپرست آنان امکان پذیر است.

خبر

گــزارش بانک مرکــزی از 
تحوالت بازار معامالت مسکن 
شــهر تهران در مردادماه که 
به تازگی منتشر شده، نشان 
می دهد متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی با 2.5 
درصد رشد نسبت به ماه قبل به ۴2 میلیون و ۷00 هزار 
تومان رسیده است. در این گزارش همچنین آمده است 
که تعداد آپارتمان های مســکونی معامله شده در شهر 
تهران به حدود ۷.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب 2۴ درصد 

کاهش و ۴2.۳ درصد افزایش نشان می دهد.
بررسی شاخص کرایه مســکن اجاري در شهر تهران و 
کل مناطق شهري در مردادماه سال 1۴01 نشان دهنده 
رشد به ترتیب معادل ۴5.2 و 50.6 درصدی نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است. بر اساس اعالم بانک مرکزی 
اجاره بهای مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال 

گذشته رشد ۴5 درصدی داشته است.
به گزارش مهر، بر اســاس اعالم بانک مرکزی در مرداد 
امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته اجاره بهای مسکن 
در شهر تهران طی معامالت مرداد ماه امسال نسبت به 
مرداد ماه سال گذشته رشد ۴5.2 درصدی داشته است.

همچنین این شاخص )رشد اجاره بها( در کل کشور در 
مرداد سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با 

افزایش 50.6 درصدی مواجه شده است.
آمارها همچنین حاکی از رشــد ماهانــه عجیب ۴.6 
درصدی اجاره مسکن در مرداد امســال نسبت به ماه 
قبل از آن )تیــر 1۴01( در تهــران و ۴.۷ درصدی در 
همه مناطق شــهری کشور اســت. این در حالی است 
که در تیر ماه امســال اجاره بها نســبت به خرداد ماه 
نیز افزایش ۴.5 درصدی داشــت که نشان می دهد نه 
 تنها رشد اجاره مسکن متوقف نشــده، بلکه ادامه دار 
هم بوده است. رشد ۴.6 درصدی اجاره مسکن در مرداد 
ماه نسبت به تیر ماه امسال، باالترین میزان رشد ماهانه 
اجاره بهای مســکن در 5 ماهه امسال بود. مقام معظم 
رهبری در آخرین روز هفته دولت نیــز در دیداری که 
اعضای هیئت دولت با ایشان داشتند، نسبت به باال بودن 
اجاره مســکن گالیه هایی مطرح کردند. رهبر انقالب 
در این باره گفتند: »به مسئله ی مسکن باید رسید. ما 

در قضیه ی مسکن خیلی عقبیم. نتایجش را هم دارید 
می بینید. قیمت خانه، اجاره ی خانه سرســام آور است. 

خب مردم واقعاً در زحمتند!«

سیاست تعیین سقف اجاره مسکن مؤثر بود؟
برای اولین بار در بهار سال 1۳۹۹ سقف افزایش اجاره بها 
در تهران 20 درصد تعیین شد که به تصویب ستاد ملی 

مقابله با کرونا رسید.
در خرداد سال 1۴00 نیز ستاد ملی مقابله با کرونا سقف 

افزایش اجاره مسکن را 25 درصد تعیین کرد.
امسال نیز این مصوبه به شورای عالی هماهنگی سران 
قوا رفت و همان رقم سال گذشــته )25 درصد( برای 
سقف اجاره مسکن در قراردادهای تمدیدی رهن و اجاره 
مسکن به تصویب رسید و ابالغ شد. طی ۳ سالی که از 
اجرای سیاست تعیین سقف اجاره بها می گذرد، روند 
افزایشی اجاره بها هرگز متوقف نشد. در حالی که محمود 
محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی ادعا کرده بود که با اعمال این سیاست، از روند 
افزایشی شــدید اجاره بها کاستیم، برخی کارشناسان 
اقتصاد مسکن با این ادعای محمودزاده مخالفند و مدعی 
اند که بازار عرضه و تقاضای اجاره مسکن، حتی در صورت 

مداخله دولت هم کار خود را می کند.

معاون سابق مســکن وزارت راه: سیاست 
تعیین سقف اجاره مسکن، موفق عمل کرد

محمودزاده معاون سابق مسکن وزارت راه در پاسخ به 

پرسش خبرنگار مهر درباره اثرگذاری سیاست تعیین 
سقف اجاره بها طی ۳ ســالی که این سیاست در حال 
اجراست اظهار کرد: بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، رشد 
اجاره مسکن در پایان سال 1۳۹۹ نسبت به سال 1۳۹۹ 

را ۳2 درصد اعالم کرده بود.
وی ادامه داد: در ســتاد ملی مقابله با کرونا سقف اجاره 
بهای مسکن 25 درصد تعیین شده بود که تنها ۷ درصد 
بیشتر از سقف تعیین شــده، افزایش نشان می دهد و 
عمدتاً قراردادهای جدید رهن و اجاره مسکن بودند که 
این سقف را رعایت نکردند اما میزان رعایت سقف اجاره 
بها در قراردادهای تمدیدی، بیشتر بود؛ بنابراین اقدام ما 

در تعیین سقف اجاره بهای مسکن، »مثبت« بود.
محمودزاده گفت: در همان سال )1۳۹۹( میزان اثاث 
کشی ها بر اساس اعالم اتحادیه حمل اثاثیه منزل، کاهش 

6۴ درصدی داشت.
معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
یادآور شد: در سال 1۴00، ستاد ملی مقابله با کرونا در 
خرداد ماه سقف اجاره بهایی که در سال 1۳۹۹ تعیین 
شــده بود را ابقاء کرد؛ اما با توجه به بهبود وضع کرونا، 
پروتکل ها کمتر رعایت شد و احکام تخلیه بیشتری برای 
مستأجران از سوی شوراهای حل اختالف صادر شد. لذا 
برای سال 1۴01، موضوع تعیین سقف اجاره بهای مسکن 
به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شد. 
محمودزاده تأکید کرد: بر اساس اعالم اتحادیه مشاوران 
امالک، میزان تحقق پذیری سیاست تعیین سقف اجاره 

بها برای شهر تهران ۴8 درصد بوده است.

مرکز آمار: اجاره بهای زمستان ۵۶.۶ درصد؛ 
پاییز ۵۲ درصد؛ تابستان ۵۹ درصد

ادعای رشد تنها ۷ درصدی اجاره مسکن نسبت به سقف 
تعیین شده در حالی است که مرکز آمار ایران اعالم کرد: 
متوسط مبلغ اجاره ماهانه زمســتان 1۴00 به عالوه ۳ 
درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای 
مسکونی معامله شده در فصل مذکور )زمستان 1۴00( 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 106 
هزار تومان با میانگین مساحت 81 متر مربع و متوسط 
عمر بنای 16 سال بوده اســت که نسبت به فصل قبل 
)پاییز 1۴00( 22.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )زمستان 1۳۹۹( 56.6 درصد، افزایش داشته است.
مرکز آمار متوســط مبلغ اجاره ماهانه در پاییز 1۴00 
به عالوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع 
زیربنای مســکونی معامله شــده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در سطح کشور را ۳1 هزار و ۷00 تومان 
با میانگین مساحت 102 مترمربع و متوسط عمر بنای 
1۴ سال عنوان و اعالم کرد: این شاخص نسبت به فصل 
قبل )تابستان 1۴00( 2.8 درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )پاییز 1۳۹۹( 51.۹ درصد افزایش داشته است.

این مرکز متوســط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه ۳ درصد ودیعه 
پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مســکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در سطح کشور ۳0 هزار 
و 800 تومان با میانگین مساحت 10۴ مترمربع و متوسط عمر 
بنای 1۴ سال دانست و اعالم کرد: این میزان افزایش اجاره بها 
نسبت به فصل قبل )بهار 1۴00( ۹.۴ درصد و نسبت به فصل 

مشابه سال قبل )تابستان 1۳۹۹( 58.8 درصد بوده است.

افزایش اجاره مسکن باز هم ادامه خواهد 
داشت؟

همچنین برخی گزارش های منتشره از رشد 60 درصدی 
اجاره بها در سال 1۴00 در شهر تهران در سال گذشته 60 
درصد نسبت به سال ۹۹ حکایت دارد. این در حالی است که 
میانگین تورم اجاره ساالنه ۳ دهه اخیر 22 درصد بوده است 
که از عبور رشد تورم اجاره مسکن از رقم ۴00 درصدی طی 
چند ســال اخیر خبر می دهد. کارشناسان اقتصاد مسکن 
معتقدند ظرف ۴ سال گذشته، قیمت مسکن رشد 600 تا 
۷00 درصدی داشته و از آنجایی که اجاره مسکن، تابعی از 
رشد قیمت مسکن است، همچنان شاهد افزایش اجاره بها 
خواهیم بود؛ چرا که هنوز بخش اجاره مسکن نتوانسته این 

فاصله خود با رشد قیمت مسکن را جبران کند.

رشد   ماهانه   اجاره بها    از   رشد   قیمت    مسکن    پیشی   گرفت

رشد  نجومي  اجاره بها  در یك ماه  

ماهیت حساب تجاری اعالم شد:
حســاب بانکی تــا ۳۵ میلیون 

تراکنش مالیات دارد
بر اساس مصوبه شــورای پول و اعتبار، چنانچه 
یک حســاب بانکی بیش از 100 تراکنش واریز 
به حساب در ماه داشته باشد و ۳5 میلیون تومان 
در تراکنش هــا جابه جا شــود، تراکنش تجاری 
تلقی می شــود و باید مالیــات پرداخت کند. به 
گزارش انتخاب، پــس از اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و ســامانه مودیان از سوی دولت که 
منجر به ســاماندهی 1۹ میلیون درگاه پرداخت 
و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار 
مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب های تجاری 
از غیرتجاری به عنوان تکمیل کننده این زنجیره 
مطرح شــد که هفته گذشــته بانک مرکزی در 
بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده 
تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به 

شبکه بانکی ابالغ کرد.
به نوشته تسنیم، بر اساس اعالم بانک مرکزی، 220 
هزار حساب تجاری شناسایی شده است و این موضوع 
از این لحاظ اهمیت دارد کــه فرآیند اخذ مالیات از 
دارنده حساب انجام می شود و دیگر شاهد فرار های 
مالیاتی نخواهیم بود. به گفته اصغر ابوالحسنی؛ قائم 
مقام بانک مرکزی بر اســاس مصوبه شورای پول و 
اعتبار چنانچه حسابی بیش از 100 تراکنش در ماه 
داشته باشد و ۳5 میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا 
شود، تراکنش تجاری تلقی می شود. ابتدا پیامکی برای 
افراد ارسال می شود که تراکنش هایی باالیی که دارد 
حساب تجاری است و حســاب تجاری نیازمند اخذ 
مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری 
انجام نمی دهد و به اشتباه جزو حساب های تجاری 
شناسایی شده می تواند مدارک مربوطه را به سازمان 

مالیاتی ارائه کند و مساله حل می شود.
قائم مقام بانک مرکزی از ارسال پیامک حساب های 
تجاری و غیرتجــاری به افــراد از ابتدای مهرماه 
خبر داد و گفت: نه تنها شناســایی حساب های 
تجاری خللی در فعالیت افــراد ایجاد نمی کند و 
برای حساب های تجاری موارد مشوقی هم در نظر 
گرفته شده است. ابوذر سروش؛ معاون نظارت بانک 
مرکزی در این باره، هدف بانک مرکزی از تفکیک 
حساب های تجاری از غیرتجاری را ایجاد شفافیت 
در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: صاحبان 
حساب های تجاری دیگر الزم نیست تا برای نقل 
و انتقاالت بیش از دو میلیــارد ریال خود به بانک 
مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و 
انتقاالت باالتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این 

اشخاص مستندات مطالبه کنند.
وی با اشــاره بــه اقدام افــراد برای تجاری شــدن 
حســاب های خود تاکید کرد: در روش نخســت، 
اشخاص می توانند با مراجعه به درگاه های تعیین شده 
توسط ســازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب 
یا حســاب های تجاری خود را اعالم کنند. معموالً 
سازمان امور مالیاتی کشور زمان تکمیل اظهارنامه های 
مالیاتی شماره حساب های تجاری صاحبان کسب و 
کار را از آن ها استعالم می کند، بنابراین افراد می توانند 
از همان درگاه، شماره حســاب های تجاری خود را 
اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی 
کشور صحت اطالعات حساب و تعلق آن به مودی 
را از سامانه ســیاح بانک مرکزی استعالم می کند و 
در صورت تایید، مراتب را به صورت سیســتمی به 
بانک مرکزی اعالم می کند. بانک مرکزی نیز شماره 
حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل 
برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعالم می کند؛ 
بنابراین همه حســاب های اعالمی از سوی سازمان 
امور مالیاتی کشور تجاری می شوند. البته به استثنای 
حســاب های اشــخاص خارجی دارای کسب و کار 
که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور را از مراجع 

ذی صالح دریافت کرده باشند.
ســروش افزود: در روش دوم، افــراد می توانند به 
بانک های عامل مراجعه و اطالعات حساب های خود 
نزد آن ها را که می خواهند به حساب تجاری تبدیل 
شود اعالم کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار 
باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان 
بانکی اعالم کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی 
اطالعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک 
مرکزی تدارک دیده اســت و دریافت تاییدیه از آن 
سازمان، می تواند حساب معرفی شده را تجاری کند. 
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی 
برای صاحبان حساب های تجاری، آستانه روزانه نقل 
و انتقاالت غیر حضوری را به 5 میلیارد ریال و ماهانه 
۳0 میلیارد ریال افزایش داده است. عالوه بر آن، از 
آنجایی که ابزار چک در کســب و کار های اشخاص 
کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشــت چک های 
قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک ها در سامانه صیاد 
برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم 
مردم 80 درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان 

حساب های تجاری به 60 درصد کاهش یافته است.

خبر
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به گزارش اقتصادنیوز ، بررســی هسته مرکزی 
بازار ارز تهران در دومین روز هفته نشــان می 
دهد که خبرهای مثبت برجامی در بازار  کمرنگ 

شده است.
به گزارش اقتصاد نیــوز، بعد از بیانیه  تند طرف 
اروپایی عده ای از معامله گران هیجانی باور دارند 
که که زنگ خطر احیــای برجام به صدا درآمده 
اســت . این دســته از بازیگران ارزی معتقدند  
امکان این هست که دوشنبه قطعنامه صادر شود.

عــده ای دیگــر از معامله گــران می گوینــد 
اگــر قطعنامــه صــادر نشــود بــا قطعیــت 
 می توانیــم بگوییــم کــه بازارســاز نــرخ 

را داغ کرده است.
قیمت دالر در بازار روز گذشته مانند روز گذشته 
به ســمت نیمه کانال ۳0 هــزار تومان جهش 
پیدا کرد . نرخ دالر در بازارآزاد روز گذشــته در 
محدوده ۳0 هــزار و 600 تومان معامله شــد . 
این قیمت در مقایسه با عصر دیروز تقریبا 200 

تومان باالتر بود. 
برخی از تحلیلگران ارزی معتقد بودند در صورتی 
که سناریو دیروز در بازار تکرار نشود و بازارساز 
با مداخله ارزی نســبت به کنترل نرخ ارز اقدام 
نکنــد احتمال رســیدن اســکناس آمریکایی 
 به ســطح ۳0 هــزار و 800 تومان هــم وجود 

خواهد داشت . 

نرخ دالر در هرات و سلیمانیه به پرواز 
درآمد

البته روز گذشته نرخ دالر در هرات و سلیمانیه 
هم به پرواز درآمد و قدرت معامله گران تهران را 
تقویت کرد . نرخ دالر در هرات روز گذشته بیش 

از ۳00 تومان بر ارزش خود افــزود و به قیمت 
۳0 هزار و ۳50 تومان معامله شد. در سلیمانیه 
هم هر برگ اسکناس آمریکایی نزدیک به 200 
تومان رشد کرد و به قیمت ۳0 هزار و ۷80 تومان 

معامله شد . 

حباب منفی دربازار دالر
نرخ حواله درهم نیز روز گذشــته رشد کرد و به 
محدوده 8 هزار و ۴۳0 تومان رسید و نرخ برابری 
درهم به دالر در محدوده ۳0 هزار و ۹6۳ تومان 
بدست آمد که نشان دهنده حباب منفی دربازار 

دالر است . 

نوسان محدود قیمت اونس طال در روز 
شنبه 

بازار جهانی طال روز گذشته یکشنبه تعطیل بود 
اما این فلز گران بها روز گذشته نوسان محدودی 
را ثبت کرد و در محدوده 1۷1۷ دالر معامله شد . 
در بازار داخلی ایران هم قیمت طال 18 عیار روز 
گذشته 8 هزار و ۳00 تومان باال تر از روز گذشته 
معامله شد. قیمت طال روز گذشته با 1 میلیون و 

2۹1 هزار و ۷00 تومان به فروش رسید.

ورود مجدد سکه به کانال 14 میلیون تومان 
قیمت ســکه هم روز گذشــته بار دیگــر وارد 
کانال 1۴ میلیون تومان شــد و تــا 1۴ میلیون 
و 50 هــزار تومان بــاال رفت. ســکه ظهر روز 
گذشــته به قیمت 1۴ میلیون و20 هزار تومان 
به فروش رســید . ایــن قیمت در مقایســه با 
 عصر دیــروز تقریبــا 100 هزار تومان رشــد 

را نشان می دهد . 

روز گذشــته در میان گروه های بزرگ بازار، دو گروه 
بانکی قرمزترین گروه  های بازار سهام بودند. میدکو، 
وبملت، کچاد، وپاســار و وپارس نمادهــای این دو 
گروه هستند که بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص 

کل داشتند.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز یکشــنبه 
بیستم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت 
به روز کاری قبل 6 هزار و ۷02 واحد افت کند و به رقم 

یک میلیون و ۳۹0 هزار و ۷۳2 واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس با افت 2 هزار و 5۴۴ واحدی 
در سطح ۴0۳ هزار و 25 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 106 واحد پائین آمد 

و در سطح 18 هزار و 8۷۴ واحد قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشــته نمادهــای »فــارس«، »میدکــو« و 
»حکشتی« بیشــترین تأثیر را در افت شاخص کل 
بورس داشــتند. در مقابل نمادهای »شــپدیس«، 
»نوری« و »مبین« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 

کل داشتند. 
در فرابــورس نیز نمادهای »کگهــر«، »زاگرس« و 
»خدیزل« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »حآفرین«، »توسن« و »شجم« 

بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خســاپا 
صدرنشین است و شستا و خودرو در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، فزر و کرمان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
10 هزار و ۷۹۷ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویــه 6 هزار و 1۷2 

میلیارد تومان بود که 5۷ درصد از ارزش کل معامالت 
بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 

روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش یک 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 6۹۴ 

میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت یکشنبه ۴2 نماد صف خرید داشتند و 
۷0 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید به 150 میلیارد تومان رسید و مجموع 

ارزش صف های فروش 22۳ میلیارد تومان بود.
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار ۴0 میلیارد تومان بود و ارزش صف های 

خرید نیز در رقم 50 میلیارد تومان ایستاد. 
در پایان معامالت نماد فمراد )شرکت آلومراد( با صف  
خرید 1۳ میلیارد تومانــی در صدر جدول تقاضای 
پایانی بازار قرار گرفت. پس از فمراد، نمادهای گدنا 
)شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک( و فنورد 
)شرکت نورد و قطعات فوالدی( بیشترین صف خرید 

را داشتند. 
بیشترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
بکهنوج تعلق داشت که ارزش آن 1۷ میلیارد تومان 
بود. پس از بکهنوج، نمادهای ثاباد، ســکرد، سنیر و 

درازی بیشترین صف فروش را داشتند.

گروه های قرمز بازار 
روز گذشــته در میان گروه های بزرگ بازار، دو گروه 
بانکی قرمزترین گروه  های بازار سهام بودند. میدکو، 
وبملت، کچاد، وپاســار و وپارس نمادهــای این دو 
گروه هستند که بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص 

کل داشتند.  

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از 2 میلیون 
واحد انواع ارز خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کشفیات را بیش از 

۳50 میلیارد ریال برآورد نموده اند.
سرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی در گفت و گو با مهر توضیح داد: طرح 
مبارزه با دالالن ارزی به منظور انضباط بخشی و از بین بردن بسترهای 
تخلفاتی، پایش، نظارت، رصد و کنترل بازار ارز در دستورکار این پلیس 
قرار گرفت و با اســتفاده از امکانات با اقدامات اطالعاتی و شناســایی 

مخالن بازار ارز هفته گذشته اجرا گردید.
وی عنوان داشت: این طرح با استفاده از ظرفیت های درون سازمانی 
نسبت به اجرای طرح مذکور با هماهنگی قضائی و همکاری یگان امداد 

با به کارگیری 20 اکیپ عملیاتی و استفاده از تعداد 80 نفر کارکنان در 
نقاط هدف اجرا گردید.

این مقام انتظامی افزود: در پی نشر اخبار مرتبط با مشکالت در توافقات 
بین المللی، دالالن با انتشار پالس های منفی درصدد افزایش نرخ ارز 
هستند، راه پیمایی و مراسم اربعین حسینی در اوضاع فعلی نیز فشار 

برای تقاضای سهمیه دالر در بازار را تشدید کرده است.
کارآگاه بهرامی گفت: بنا بر دالیل اعالمی عده ای ســودجو و فرصت 
طلب با سو اســتفاده از موقعیت، موجبات تالطم دربازار ارز و افزایش 
قیمت ارز را فراهــم می نمایند. که در این راســتا 1۴ فقــره پرونده 
تشــکیل، 1۷ نفر متهم دســتگیر و مقدار 2 میلیــون و 8۷۴ هزار و 

106 واحد ارز کشــف و به مرجع قضائی معرفی شــد. رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی تهران بزرگ بابیان اینکه کارشناســان ارزش ریالی 
اموال کشف شــده را بیش از ۳50 میلیارد ریال اعالم کرده اند، اضافه 
کرد: یکی از معضالت اساسی که جامعه در شرایط فعلی با آن درگیر 
است و با معیشــت مردم به صورت مســتقیم در ارتباط می باشد باال 
رفتن قیمت ارز به دلیل ســوداگری افراد منفعت طلب می باشــد با 
توجه به اینکه ارز کاالی سرمایه ای نبوده و فقط کسانی که نیاز به ارز 
دارند باید آن را تهیه کنند لیکن شاهد هســتیم که عده ای سودجو 
 با ســفته بازی اقدام به خرید و فــروش، احتکار به انگیــزه باالرفتن

 قیمت می کنند.

زنگ خطر برجام در بازار دالر 

قیمت دالر و سکه پرواز کرد
نمادهای اثرگذار در افت شاخص ها؛

معدنی ها و بانکی ها قرمزترین سهام بازار

طرح مبارزه با دالالن ارزی کلید خورد

 کشف ۲ میلیون واحد ارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بانک ها



3 بازار

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اظهار داشت: 
قطعا برای تخم مرغ افزایــش قیمت را خواهیم داشــت و بنابر وعده 
دولت31 شهریور قیمت ها تعدیل می شود. هم چنین با سرد شدن هوا 
و بازگشایی مدارس، مطابق روال سال های گذشته، افزایش قیمت را 
شاهد خواهیم بود.ناصر نبی پور در مورد آخرین وضعیت بازار تخم مرغ 
اظهار داشت: وضعیت بازار تخم مرغ نرمال و قیمت ها پایین است. اما 
مرغ داران ما در حال ضرر بوده و مدت هاست که حداقل 13-15 هزار 
تومان به ازای هر یک کیلوگرم، از جیب خود هزینه می کنند که این رقم 
کمی نیست؛ آقایان نیز همواره می گویند تا آخر شهریور تحمل کنید تا 

در  قیمت ها اصالحاتی صورت گیرد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران در خصوص 
اصالحات قیمت تخم مرغ بیان کرد: این اصالحات باید انجام شود تا 
تولیدکننده ها توانایی دوام برای ادامه کار را داشته باشند. قیمت تمام 
شده یک کیلو تخم مرغ در حال حاضر 48 هزار تومان است که حتی 

اگر با 10 درصد افزایش قیمت همراه باشد، به رقمی افزون بر 50 هزار 
تومان می رسد. وی در ارتباط با افزایش قیمت نهاده ها اظهار داشت: 
زمانی که قیمت نهاده ها 6 برابر می شود، طبیعی است که افزایش قیمت 
تخم مرغ را نیز به همراه داشته باشــد؛ تا قبل از این اتفاق، تخم مرغ با 
ارز 4200 تومانی به رقمی نزدیک 18 هــزار و 300 تومان بود که در 
حال حاضر با ارزی که به 6 برابر افزایش یافته، به قیمت 34 هزار تومان 
رسیده که حتی دوبرابر قیمت سابق نیز نیست؛ در صورتی که نهاده ها 
حدود 70-75 درصد قیمت تمام شده را تشکیل می دهد.نبی پور در 
پاسخ به پرسشی در ارتباط با تقاضای مردم برای تخم مرغ، بیان داشت: 
تقاضا همچنان مطلوب است زیرا ارزان ترین کاال در کشور، تخم مرغ 
است و ارزان تر از این کاال ماده پروتئینی وجود ندارد. مردم در صورت 
عدم تمایل نیز باالجبار برای تامین پروتئین خود و فرزندانشان، رو به 

خرید تخم مرغ می آورند.
وی با تایید افزایش قیمت تخم مــرغ در ماه های پیش رو، اذعان کرد: 

قطعا افزایش قیمت خواهیم داشــت. بنابر وعده دولت31 شــهریور 
قیمت ها تعدیل می شــود. هم چنین با سرد شــدن هوا و بازگشایی 
مدارس، مطابق روال سال های گذشــته، افزایش قیمت تخم مرغ را 
شــاهد خواهیم بود. اگر به قیمت تمام شــده 48 هزار تومان نرسیم، 
مرغ داران مرغ های خود را به کشتارگاه داده چون امکان متحمل شدن 
ضرر را ندارند. در حال حاضر یک واحد گله که سنی زیر 60 هفته داشته 

باشد، ماهی 900 میلیون تومان برای مرغ دار هزینه دارد.
نبی پور در ارتباط با صادرات تخم مرغ به کشورهای همسایه نیز گفت: 
عمده صادرات ما به عراق و افغانستان اســت اما رقم آن بسیار ناچیز 
است. در حال حاضر مجموع صادرات ما 5 هزار تُن در ماه نیز نمی رسد 
و حدود 2800 تُن در 6 ماه گذشته صادرات داشتیم. مقاصد صادرات 
ما نیز شامل افغانستان، عراق، قطر، امارات متحده عربی و عمان است 
که همگی خواهان تخم مرغ بوده؛ اما در عین حال در کشورهای عربی 

مصرف تخم مرغ به دلیل جمعیت کم، پایین است.

رئیــس اتحادیــه درودگــران و مبل ســازان 
تهران گفــت: بــازار تامین کننده مــواد اولیه 
به وســیله یک عــده دالل و واســطه محاصره 
شــده به گونه ایي که تولیدکننــده را مجبور 
مي کنند بــراي ادامه حیات، مــواد اولیه را به 
چندین برابــر بخرند؛ لــذا هر روز از ســرمایه 
 آنها کــم و در نهایــت از چرخه تولیــد خارج 

مي شوند.
علیرضا عباســي در خصوص عــدم نظارت بر 
تامین کننــدگان مواد اولیه صنــف متبوعش 
بیان داشــت: با توجه به اینکه هیچ نظارتي بر 
بازار تولید و قیمت مواد اولیه صورت نمي گیرد 
در نتیجه محصول نهایي گــران تهیه و به بازار 
عرضه مي گردد. روند گرانــي بر کاالها موجب 
عدم تقاضا و کاهش مشتري در بازار شده است؛ 
بنابراین فروشــندگان نیز تــوان ادامه کار را به 
دلیل هزینه هاي مرتبط با نگه داري واحد صنفي 
و کارگر و... نداشته و واحد صنفي را تعطیل مي 
 کنند کما اینکــه در ماه هاي اخیر شــاهد این 

پدیده بوده ایم.
وي در ادامه تصریح کرد: دولت و دستگاه هاي 
نظارتي بر عملکرد و چگونگي توزیع مواد اولیه 
هیچ نظارت اصولي ندارند. از سوي دیگر از مواد 
اولیه وارداتي نیز حقوق و عوارض کالن دریافت 
مي کنند. هزینه هاي سربار بر مواد اولیه وارداتي 
منجر به گراني این کاال شده است. مواد اولیه اي 
که براي گردش چرخ تولید به کشــور وارد مي 
شود نباید حقوق و عوارض گمرکي داشته باشد. 
عــوارض گمرکــي بــر کاالهایــي منطقــي 
اســت کــه وارداتــش واجــب نیســت. اگر 
واقعــا مــي خواهیم به شــعارهایي کــه براي 
اشــتغالزایي و تولید مي شــود، عمــل کنیم، 

 باید تمامي دســت اندازهاي تولید از ســر راه 
برداشته شود.

عباسي افزود: براي برچیدن موانع تولید، ظاهراً 
تا بي شمار، ستاد، تشکل و سامانه، تعبیه، تعریف 
و تشکیل شده است.از ســتاد رفع موانع، مانع 
زدایي هــا و... حال باید پرســید این ســتادها 
کجا هســتند؟ تا به حــال چه کار کــرده اند؟ 
مگر با تشــکیل ســتاد و همایش، بدون عمل، 
مي تــوان کاري کرد؟ چرا همه چیز نمایشــي 
اســت؟ چرا همه به دنبال تکرار شعار هستند؟ 
 مگر با گفتن، اعالم و شــعار تا به حال مشکلي 

حل شده است؟
رئیــس اتحادیــه درودگــران و مبل ســازان 
تهران تصریح کرد: مســئوالن شــعار دفاع از 
اشتغالزایي را بســیار ســر مي دهند؛ اما براي 
جلوگیري از تولید؛ هزاران مانع مي تراشند. به 
طور نمونه؛ در محاســبات براي افزایش حامل 
هاي انــرژي، هرگــز تولیدکننــده را مالحظه 
 نکرده و نمي کنند. باید براي تولید تســهیالت 

ایجاد گردد. 
اگر یارانه براي تولید در نظر گرفته نشــود پس 
به چــه درد خواهد خــورد. عباســي در پایان 
اظهار داشــت: برنامه دولت براي ارائه یارانه ها 
اگر تماماً در اختیار تولید قــرار گیرد نیازي به 
ارائه یارانه به افراد نیســت؛ چرا کــه تولید در 
کشور یعني رونق اقتصادي و اشتغال؛ بنابراین 
همه به منویات مــادي خود خواهند رســید. 
با اینکه بارهــا این موضوعات را به مســئوالن 
اعالم کــرده ایم امــا تاکنــون هیچ اقــدام و 
راهکار عملي براي رفع مشــکالت ارایه نشــده 
 اســت. امیدوارم از این به بعــد اتفاقات خوب 

رخ دهد.

در حالی که شــرایط اقلیمی همچون خشکســالی و سایر حوادث 
غیرمترقبــه بخــش کشــاورزی را تهدیــد می کند، کشــاورزان 
همچنان رغبتی بــه بیمه محصوالت خود ندارند. طی ســال های 
اخیر حــوادث غیرمترقبه خســارات زیــادی به زیرســاخت ها و 
بخش کشــاورزی وارد کرده، به طوریکه برخــی تولیدکنندگانی 
 کــه باغــات و مــزارع آنهــا بیمــه نبونــد، نتوانســتند بــه امر 

تولید ادامه دهند.
ســعیدی عضو هیئت مدیره صنــدوق بیمه کشــاورزی می گوید: 
25 تا 30 درصد زیرســاخت های مختلف طیور، باغــات، زراعت و 
آبزیان تحت پوشش بیمه هســتند که اقتصادی نبودن،همچنین 
خرد بودن اراضی از دالیل استقبال نکردن کشــاورزان از صندوق 
بیمه اســت.عضو هیئت مدیره صنــدوق بیمه کشــاورزی گفت: 
گرچه در خصوص طیور بیمه سراســری و اجبــاری داریم، اما در 
ســایر محصوالت خال قانونی داشــته که صراحتا اعالم نشده اند، 
 درحالیکه اگر قانون باشــد مطابق با آن دســتورالعمل و آیین نامه 

نوشته می شود.
مجتبی شــادلو نایب رئیس اتحادیه باغــداران تهران گفت:غرامت 
پرداختــی جوابگــوی 30 درصد هزینه تمام شــده نیســت. طی 
ســال های اخیر عوامل طبیعی همچون ســرمازدگی، بارش های 
تند، تگرگ، ســیالب، خشکســالی و به طور کلی اقلیم دگرگونی 
خاصی داشــته ایــم. راهکاری هم دیده شــده که خســارت های 
 ســنگین و غیرقابل جبران را کمــک کرده تا بهره بــردار بتواند به 

تولید ادامه دهد.
به گفتــه او، شــرایط تولید کشــاورزی یک ضرورت بــرای تمام 
کشورهای توســعه یافته و آنها هم به نوعی سعی می کنند، امنیت 
غذایی داشــته باشند.شــادلو می گوید: با وجود آنکــه تولید غذا 
از جمله تولید تراریخته در برخی کشــورها نگران کننده اســت، 
لذا بایــد خودمان تولید داشــته باشــیم چــرا که کشــور ما در 
 بخــش صنعت حرفی بــرای گفتن در دنیــا ندارد و نشــانه اصلی 

کشاورزی است.
نایــب رئیــس اتحادیــه باغــداران تهــران گفــت: اگــر بخش 
کشــاورزی اقتصادی بــود، ســرمایه ها بــه جای قرعه کشــی 

خودرو در این بخش جذب می شــد که متاســفانه ریســک باال و 
ســود کم موجب شــده تــا ســرمایه گــذاران رغبتی نداشــته 
باشــند.به گفتــه او، در شــرایط کنونی بــه طور متوســط 30 تا 
 33 درصــد و در برخــی مناطــق بــاالی 50 درصــد باغــات

 بیمه هستند.
شــادلو گفت: گرچه ســهم قابل توجه بیمه را دولت پرداخت می 
کند، اما بازهم آورده ســهم دولت باید بیشــتر شــود تا در مواقع 
خسارت سهم جبران شود چرا که در شــرایط کنونی غرامت بیمه 
پرداختی 30 درصد هزینه تمام شــده تولید را جبــران نمی کند 
که بدین ترتیب بازنگــری در پرداخت غرامت بیمــه برای جبران 
خســارت باید صورت گیرد تا تولیدکننده بتواند بــه راهش ادامه 
دهد.بــا توجه به آنکــه بیمه کشــاورزی یک ضــرورت در بخش 
محســوب می شــود، بنابراین بازنگری در پرداخــت غرامت باید 
 صورت گیرد تا با جبران خسارت وارده تولیدکننده بتواند به تولید 

ادامه دهد.
آرش نبــی زاده مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی ماهیان ســردآبی 
گفت: بنابــر آخرین آمار هــزار میلیارد تومان خســارت به بخش 
ماهیان ســردآبی وارد شده اســت که می توانســت بخش عمده 
ای از طریق بیمه جبران شــود. متاســفانه بدلیــل ضعف عملکرد 
 بیمه و عــدم اطمینــان تولیدکنندگان کمتــر از 10 درصد مزارع 

بیمه هستند. 
به گفته او، با پرداخت به موقع خســارت ها و تغییر عملکرد بیمه، 
تولیدکنندگان به امر بیمه تشــویق می شــوند.نبی زاده می گوید: 
اگر ســهم دولت در قیمت بیمه مبنای پایه افزایش یابد تا این رقم  
کاهش یابد، تولیدکننده در پرداخت بیمه حضور پیدا کند، شرایط 

بهتر می شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان ســردآبی گفت: علی رغم آنکه 
نقش هر یک از ســازمان ها در بیمه اجباری است، اما بدلیل نواقص 
اجرا نشــده اســت که امیدواریم آیین نامه هر چه سریع تر تکمیل 
شود.به گفته او، مزارع غیرمجاز قرار بود ظرف سه ماه تعیین تکلیف 
شــوند و برنامه مدونی برای برخورد با غیرمجازها اجرا شود که در 
این خصوص سازمان دامپزشکی خط مقدم است.با وجود آنکه بازار 

مرغ موازی ماهی اســت، لذا دولت همانند بــازار مرغ باید حمایت 
 از بازار ماهی داشــته باشد تا تولیدکنندگان نســبت به بیمه مزارع 

تشویق شوند.
جالل محمــود زاده نایب رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس 
گفت: علی رغم آنکه در برنامه ششــم توســعه مقرر شــده بود که 
50 درصد محصوالت کشــاورزی تحت پوشــش بیمه قرار گیرد، 
اما در شــرایط کنونی 25 درصــد محصوالت کشــاورزی، دامی و 
باغی بیمه شــدند که علت اجرا نشــدن بیمه مربــوط به کاهش 
اعتبارات اســت.به گفتــه او، با وجــود آنکه تا پایان ســال زراعی 
زمان باقی نمانــده، اما اعتبارات بــه طور کامل بــه صندوق بیمه 
پرداخت نشــده اســت که در نهایت تاخیر در پرداخت خســارت 
 کشــاورزان  منجر به بی رغبتی کشــاورزان و دامــداران به بیمه 

شده است.
محمود زاده می گوید: ســقف پرداخت بیمه خسارت بیمه حداقلی 
اســت، بنابراین اگر 100 میلیون تومان خســارت به کشاورز وارد 
شــود، بیمه تنها 10 درصــد آن را پرداخت می کنــد و مابقی هم 
کشــاورز متضرر می شــود.نایب رئیس کمیســیون کشــاورزی 
گفت: بــرای جلوگیری از تاخیــر در پرداخت غرامت کشــاورزان 
پیشــنهاد داده ایم که بانک  کشــاورزی که صنــدوق بیمه تحت 
پوشش آن اســت، مبلغی که در بودجه مقرر شــده است، به موقع 
در اختیار صندوق بیمــه پرداخت کند و هر زمــان که دولت پول 
بیمه را داد، بــه بانک عودت دهد که این موضــوع در کنار پرداخت 
 100 درصــدی خســارت، کشــاورزان را بــه امر بیمــه ترغیب

 می کند.
به گفته محمودزاده، اگر در برنامه هفتم توســعه ملزم کنیم که 70 
درصد محصوالت تحت پوشــش بیمه قرار گیرد، اما زیرســاخت 
فراهم نشــود این عملکرد ضعیــف همچنان ادامه دارد. براســاس 
آمار بیــش از 75 درصد محصوالت کشــاورزی، دامــی و باغی در 
دیگر  کشــورها تحت پوشــش بیمه هستند که در کشــور ما برای 
افزایش ســطح بیمه محصوالت باید زیرســاخت های الزم  فراهم 
 شــود چرا که به ســبب شــرایط جوی، ریســک تولید در کشور 

ما باالست.

قیمت تخم مرغ قطعا افزایش خواهد یافت

محاصره بازار تامین مواد اولیه از سوی دالالن  ۲۵ درصد محصوالت کشاورزی تحت پوشش بیمه هستند
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عضو هیئــت مدیره اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف از تداوم مهاجرت 
مرمت کاران و طراحان فرش دستباف به ترکیه و 
پاکستان خبر داد و گفت: از سال 1397 اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکننــدگان فرش و اتاق 
اصناف با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند و بر 
اساس آن مقرر شد الیحه ای تدوین و ماده 119 و 
65 قانون اصالح شود، اما یک مشاور در وزارتخانه 
جلوی این کار را گرفته است. در سال های اخیر 
دست اندکاران فرش دستباف بارها اعالم کرده اند 
که هزینه باالی ورود فرش مستعمل باعث شده 
تولیدکننــدگان برای تعمیــر و خدمات پس از 
فروش با مشــکل مواجه و نیروی کار مرمت کار 

مجبور به مهاجرت به ترکیه شوند.
بر اساس ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور 
گمرکی، برگشــت هر کاالی مستعمل به کشور 
مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه 
است. این موضوع باعث شده فرش های ایرانی که 
در بازارهای مختلف انباشته شده و حاال می تواند 
به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر 
شــود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان 
برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل 
مواجه باشــند. در چنین شــرایطی نیروی کار 
مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه و برخی 
کشورهای دیگر مثل پاکســتان، ترکمنستان و 
آذربایجان شده است.  فرحناز رافع هم در ماه های 
اخیر بارها از پیگیری این موضوع از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت )صمت( خبر داده، اما 

هنوز مشکل برطرف نشــده است. در این رابطه 
مرتضی میری با اینکه آمار دقیقی از اینکه چند 
نفر تاکنون به دلیل مشــکالت مربوط به مرمت 
فرش دستباف در کشور، مهاجرت کردند، وجود 
ندارد، تصریح کرد: این افراد شامل مرمت کاران 
و طراحان مجبور شــده اند به ترکیه و پاکستان 
مهاجرت کنند. وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود 
وعده های وزارت صمــت و مرکز ملی فرش، این 
مشکل برطرف نمی شــود، گفت: وزارت صمت 
باید به این مســئله پاســخ دهد. از سال 1397  
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، 
اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف ایران با مرکز ملی 
فرش توافقی امضا کردند و بر اساس آن مقرر شد 
الیحه ای تدوین و ماده 119 و 65 قانون اصالح 
شود، اما یک مشاور در وزارتخانه جلوی این کار را 
گرفته و اجازه نمی دهد الیحه تنظیم و به مجلس 

ارسال شود.
عضو هیئــت مدیره اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف افزود: صحبت های 
اتحادیه با نمایندگان مجلس هم نشان می دهد 
که آنها منتظر رســیدن الیحه هســتند اما این 
الیحه از وزارت صمت خارج نمی شــود. وی در 
پاسخ به اینکه آیا جلوگیری از ارسال این الیحه 
دلیل خاصــی دارد؟ تصریح کرد: این فرد حاضر 
به صحبت بــا تولیدکنندگان نشــده و بنابراین 
اســتدالل او برای این مخالفت مشخص نیست. 
اما به هر حال این موضوع که چرا الیحه تنظیم و 
ارسال نمی شود باید از وزارت صمت مطالبه شود.

رییس اتحادیه کتاب و نوشت افزار فروش اهواز 
با بیان اینکه در سال گذشــته 50 واحد صنفی 
به دلیل رکود بــازار تقاضای ابطال پروانه کردند 
و تعطیل شدند، گفت: در ســال جاری مدارس 
حضوری اســت اما باید از فعالیت دستفروشان 
جلوگیری شــود. فریــد اســدی در خصوص 
وضعیت بازار دفاتــر و نوشــت افزار در اهواز در 
آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: قیمت کاغذ 
دارای نوسان است و به دلیل اینکه با ارز آزاد وارد 
می شود، قیمت دفاتر مقداری افزایش پیدا کرده 
است. وی تصریح کرد: بیشتر لوازم التحریر تولید 
داخل هستند و در حال حاضر کمبودی در بازار 

وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف اهواز با بیان اینکه 
240 واحد صنفی در اهواز و حاشــیه آن مجوز 
فعالیت دارند، تصریح کرد: تمام دســتفروش ها 
واحدهای غیرمجازی هســتند که خیابان ها را 
نیز اشــغال کرده اند. دفاتری که دستفروش ها 
می فروشند از نظر وزنی متفاوت است. مثال دفتر 
80 برگی که از دســتفروش خریداری می شود 

ممکن است 8 برگ آن کمتر باشد.
اســدی ادامه داد: اگر مردم از واحدهای صنفی 
مجاز خریداری کنند حتــی اگر تخلفاتی وجود 
داشــته باشــد و متقاضی بــه اتحادیــه کتاب 
و نوشــت افزار مراجعه و شــکایت کند، قطعا با 
متخلفان برخورد قانونی می شود و در این زمینه 

تاکنون تخلفاتی از واحدهای صنفی مجاز گزارش 
نشده است اما در صورت مشاهده، با بدفروشی و 
یا گران فروشی برخورد می شود. وی با اشاره به 
اینکه در سال جاری نســبت به سال گذشته در 
بازار کتاب و نوشت افزار تفاوت قیمت وجود دارد، 
عنوان کرد: دفاتر 80 درصد و اقالم نوشــت افزار 
50 تا 60 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

قیمت داشته است.
رییس اتحادیه کتاب و نوشت افزار فروش اهواز 
گفت: در دو سال گذشته به دلیل کرونا مدارس 
غیرحضوری بوده است و کرونا حدود 95 درصد 
از واحدهای صنفی گــروه 2 را تعطیل کرد و به 
فروشــنده ها ضرر مالی زیادی وارد شــد. حتی 
زمانی که شرایط کرونا بهتر شد اما به دلیل اینکه 
مدارس غیرحضوری بود، مصرف نوشــت افزار 

بسیار پایین آمد.
اسدی با بیان اینکه در ســال گذشته 50 واحد 
صنفی به دلیل رکود بازار تقاضای ابطال پروانه 
کردند و تعطیل شــدند، تصریح کرد: در ســال 
جاری مدارس حضوری است اما باید از فعالیت 
دستفروشان جلوگیری شود. همچنین بعضی ها 
در مدارس دفاتر و نوشــت افزار می فروشند و ما 
نمی توانیم با مدارس برخورد کنیم اما باید از این 
عمل اجتناب کنند تا به اصنافی که در دو سال 
گذشــته به دلیل کرونا و تعطیلی مدارس بیکار 

شدند، کمک شود.

افزایــش قیمــت بنزین در 
زندگی روزمــره مردم نقش 
بســیار زیادی دارد. در حالی 
گمانه زنی ها بــرای افزایش 
قیمت بنزیــن ادامه دارد که 
دولت بارها اعالم کرده در ســال جاری تصمیمی برای 
تغییر قیمت ســوخت ندارد. گزارش های منتشر شده 
اما نشان می دهد در برخی شهرها امکان سوخت گیری 
برای خودروهای شخصی به 30 لیتر کاهش پیدا کرده 

است. 
درست است در قیمت سوخت تغییری ایجاد نشده اما 
شواهد نشان دهنده مهیا ســازی شرایط برای افزایش 
قیمت بنزین نهایتا در ســال آینده اســت. بسیاری از 
فعاالن حوزه انرژی بر این باورند این ســناریو تکراری 
بوده و مقدمه چینی برای گرانی بنزین است. به گفته این 
فعاالن بخش نیرو و انرژی، مسووالن بجای جلوگیری از 
قاچاق سوخت در مرزها و مبادی مرزی روی مردم فشار 
وارد می کنند. این در حالی است که سوخت گیری در 
کشورهای به شدت توسعه نیافته هم اینقدر سخت نشده 
است. مرزها را ببندید و با خروج از فشار و دستور، این بار 

با کمی نوآوری، مشکالت را حل کنید.  این اتفاقات در 
حالی افتاده و جایگاهای سوخت در بسیاری از شهرها 
شاهد تراکم خودروها اســت که معاون رئیس جمهور 
تاکید دارد رئیس جمهور اجازه افزایش قیمت بنزین را 
نمی دهد. صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور 
گفت: تحت هیچ شــرایطی آقای رئیس جمهور اجازه 
افزایش قیمت بنزین را نخواهد داد. ســیامک قاسمی، 
کارشــناس اقتصادی در همین خصوص در یادداشتی 
نوشت: مسیر افزایش قیمت بنزین، از سه نرخی کردن آن 
شروع می شود و کم کم نرخ های پایین حذف و نرخ های 
باال پررنگ می شود. به اعتقاد او، همین بازی از االن شروع 
شده اســت، اما حذف نرخ های پایین به دلیل نگرانی از 

تاثیرات اجتماعی به سال بعد موکول می شود.
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با »کسب و کار« 
تبعات گرانی بنزین را تشریح کرد. حمید حاج اسماعیلی 
گفت: افزایش قیمت بنزین تبعات تورمی دارد که جبران 
ناپذیر خواهد شد. هر دلیلی هم که برای افزایش قیمت 
بنزین وجود داشته باشد انجام آن را توجیه نخواهد کرد. 
آثار تورمی گرانی بنزین در شرایطی که اقتصاد در آن قرار 
دارد غیرقابل انکار است. امروز شرایط اقتصادی مناسبی 
در کشور حاکم نیست و بدون گرانی بنزین، تورم معیشت 
مردم را تخت تاثیر قرار داده است. حاج اسماعیلی اضافه 

کرد: اقتصاد کشور درگیر تورمی باالیی است. هنوز برنامه 
مشخصی برای کنترل و کاهش تورم وجود ندارد. هنوز 
تبعات حذف ارز دولتی ادامه دارد. برای افزایش قیمت 
بنزین شرایطی الزم اســت که اقتصاد ایران هیچ کدام 
از آنها را ندارد. حداقل در شرایط کنونی ندارد. در حال 
حاضر به دلیــل گرانی های اخیــر وضعیت اجتماعی 
مردم مناسب نیست. دیدگاه های روانشناختی و جامعه 
شــناختی هم تایید می کند که دولت نباید در شرایط 
 فعلی تصمیماتی را اتخاذ کند کــه رفتار مردم را تحت 

تاثیر قرار دهد.
اما در همین رابطه رئیس کانــون انجمن های صنفی 
جایــگاه داران گفــت: در برخــی اســتان ها امــکان 
سوخت گیری چه سهمیه نرخ اول و چه نرخ دوم به سقف 
30 لیتر کاهش یافته که گا ها در برخی جایگاه ها تراکم 
ایجاد می کند. به گزارش ایلنا، همایون صالحی درباره 
تغییرات سوخت گیری بعد از کاهش سهمیه بنزین با 
نرخ دوم اظهار داشت: تاکنون مردم بیش از اینکه از کارت 
شخصی برای دریافت سهمیه آزاد سوخت استفاده کنند 
از کارت جایگاه دار اســتفاده کرده اند، بنابراین کاهش 
سهمیه از 250 لیتر به 150 لیتر تغییری در افزایش و 

یا کاهش مراجعه برای سوختگیری ایجاد نکرده است.
وی با بیان اینکه طبق برآورد میدانی کاهش ســهمیه 

با نرخ آزاد تاثیری در عرضه، فروش و قاچاق ســوخت 
نداشته، افزود: دلیل آن این است که مردم غالبا از کارت 
آزاد جایگاه ها استفاده می کردند و از کارت مالک خودرو 
برای سوخت گیری نرخ آزاد کمتر استفاده شده است. 
رئیس کانون انجمن های صنفــی جایگاه داران تصریح 
کرد: نکته ای که وجود دارد اینکه در حال حاضر در تهران 
و دیگر شهر ها برای هر نازل یک کارت وجود دارد، اما در 
جایگاه های استان های مرزی به یک تا دو کارت محدود 
شده، البته فعال در مسیر اربعین به دو تا سه کارت افزایش 

پیدا کرده است.
وی گفت: مسئله دیگر این است که در برخی استان ها 
امکان سوخت گیری چه سهمیه نرخ اول و چه نرخ دوم 
به سقف 30 لیتر کاهش یافته که گا ها در برخی جایگاه ها 
تراکم ایجاد می کند. صالحی همچنین خاطرنشــان 
کرد: اکنون قطعات ســامانه ها وضع اسفناکی به لحاظ 
استهالک دارند، یعنی بیش از 25 درصد نازل ها به علت 
اینکه قطعات سامانه هوشمند کهنه و مستعمل هستند و 
باید تعمیر شوند، غیرفعالند؛ بنابراین این دو عامل کاهش 
سقف ســوخت گیری به 30 لیتر و نازل های غیر فعال 

منجر به تراکم در برخی جایگاه ها می شود.
وی تاکید کرد: در هر حال با قاطعیت نمی توان گفت که 
کاهش سهمیه منجر به جلوگیری از قاچاق می شود، اگر 
هم قاچاقی در استان های مرزی صورت گیرد محدود 
اســت. قاچاق سوخت بنا به گفته مســئولین از جمله 
فرمانده مرزبانی، ریاســت مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
مسئولین نظارتی و امنیتی از مبادی دیگری مثل خط 
لوله و لنج و به مقدار زیاد انجام می شود، هرچند ما بشدت 
مخالف قاچاق سوخت حتی یک سی سی و به هر طریق 
هستیم، اما برای جلوگیری از قاچاق از مسیر دیگری باید 
ورورد کنیم با محدود کردن مــردم و جایگاه داران این 

مسئله حل نخواهد شد.
رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران یادآور شد: 
متولیان امر با کاهش سهمیه بدنبال بهینه سازی مصرف 
سوخت و جلوگیری از قاچاق هستند، چون مصرف از 
تولید پیشی گرفته بنابراین به دنبال راه حلی هستند که 
به واردات منجر نشود، بنابراین این محدودیت را ایجاد 
کردند، اما واقعیت اینکه قاچاق از مسیر دیگری انجام 
می شود. وی میزان مصرف بنزین را طی 5 ماهه ابتدایی 
سال جاری روزانه 105 میلیون لیتر عنوان کرد و گفت: 
این روز ها به خاطر نزدیک شدن به اربعین و تعطیالت 
شهریور ماه که همیشه مردم بیشتر به مسافرت می روند، 
مصرف به باالتر از 110 میلیون لیتر رسیده، اما قطعا از 

مهر ماه کاهش پیدا می کند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

امکان سوخت گیری در برخی شهرها به 30 لیتر کاهش یافت

قیمتوسهمیهبنزینتغییرمیکند؟
مشکلی که بعد از ٤ سال حل نشد

تداوم مهاجرت مرمت کاران فرش دستباف به ترکیه و پاکستان

کمبودی در بازار نوشت افزار نداریم
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سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری بندر بوشــهر گفت: در راستای زیباسازی 
فضای شهری کا شت ۷۰ هزار نشاء  و بوته گل  فصلی در 
بوشهر آغاز شد. به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندر بوشهر، 
ساسان محبی در تشریح این خبر اظهار کرد: متاسفانه 
گرمای جهانی زمین، خشکســالی چند ســال اخیر 

منجر به کاهش آب های زیرزمینی شده  به نحوی که 
در تابستان جاری تاثیر آن بر زیبایی و شادابی فضای 
سبز شهری بوشهر مشهود بوده است. وی بیان کرد: 
در همین راســتا همزمان با نیمه دوم شهریور کاشت 
حدود ۷۰ هزار نشاء و بوته گلهای فصلی مناسب در گونه 
و رنگهای مختلف در تمامی سطوح بلوارها، رفیوژها، 
میادین سطح شهر بوشهر جهت تلطیف فضای شهری 

آغاز شده است که با بهبود نسبی شرایط جوی  تسریع 
در این امر اتفاق خواهد افتاد.

وی اظهار کرد: اقدامات موثری نیز جهت تعمیرات و 
راه اندازی  آب نماهای سطح پارک ها و بلوارها  جهت 
تغییر مطلوب در فضای سبز شهری انجام شده است. 
محبی همچنین با اشاره به 12 شهریور و گرامیداشت 
سالروز شهادت رئیسعلی دلواری تصریح کرد: تصاویر 

دلیران مردان  در مبارزه با استعمار انگلیس با همکاری 
سازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری در سطح شهر 

نصب شده است.

کاشت ۷۰ هزار نشاء و بوته گل فصلی در بوشهر آغاز شد

سید محســن موســوی: به گزارش روابط عمومی 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان خنداب گفت: قرارداد کشت ۴۰ 
هکتار گیاه کاملینا در اراضی دیمزار این شهرستان 
منعقد شد. حمید قلی پورافزود: کشت گیاه کاملینا 
در راستای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها از 
سال گذشته در شهرستان خنداب آغاز و سال گذشته 

به صورت آزمایشی این گیاه در یک هکتار از اراضی 
کشاورزی شهرستان کشت شد. وی زمان کشت گیاه 
کاملینا را از اواسط مهرماه تا اواسط آبان ماه عنوان کرد 
و ادامه داد: ورود بذر این گیاه به شهرستان در دستور 
کار اداره جهاد کشــاورزی شهرستان خنداب بوده 
و پیش بینی می شود این گیاه امسال در ۳۰ هکتار 
از اراضی دیم شهرســتان خنداب کشت شود. مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان خنداب خاطرنشان کرد: 
مقاومت گیاه کاملینا در برابر گرما و تنش آبی، برداشت 
این گیاه در اوایل خرداد ماه و پیش از تنش گرمایی، 
قرار گیری این گیاه جزو گیاهان شاخص دیم و امکان 
برداشت این گیاه توســط کمباین برداشت غالت از 
جمله عوامل و مزایای کشت این گیاه در اراضی دیم 

شهرستان است. 

سید محسن موسوی: مســابقات عملیاتی ورزشی آتش 
نشانان اراک روزهای پنجشنبه و جمعه 1۷ و 1۸ شهریورماه 
در محل ایستگاه شماره ۹ آتش نشانی برگزار شد. به گزارش 
اداره ارتباطات و امــور بین الملل شــهرداری اراک، آتش 
پاد سوم محسن فضلی سرپرست ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اراک در این خصوص اظهار داشت: 
مســابقات عملیاتی ورزشی آتش نشــانان اراک، انتخابی 
مسابقات استان با حضور ۷۰ آتش نشان از مناطق سه گانه 
و ایستگاه های یازده گانه کالنشــهر اراک در قالب 25 تیم 
و در دو رشــته عملیاتی – ترکیبی و کار در ارتفاع روزهای 
پنجشنبه و جمعه 1۷ و 1۸ شــهریورماه در محل ایستگاه 
شماره ۹ سازمان برگزار شــد. فضلی تصریح کرد: هدف از 
برگزاری این مسابقات، ارتقای توان عملیاتی پرسنل آتش 
نشانی و آمادگی واکنش در شرایط اضطراری و نیز تقویت 

همکاری بین آتش نشانان برای حوادث احتمالی می باشد.  
سرپرست سازمان آتش نشــانی اراک در ادامه افزود: این 
مسابقات در دو رده ســنی زیر ۳5 سال و باالی آن به مدت 
دو روز برگزار شد که در روز اول مسابقات، آتش نشانان در 
رشته کار در ارتفاع و روز بعد آن در رشته عملیاتی – ترکیبی 
با یکدیگر به رقابت پرداخته و تیم های منتخب جهت شرکت 
در مسابقات عملیاتی ورزشی استان مرکزی شناخته شدند.

برگزاری مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان اراکقرارداد کشت ۴۰ هکتار گیاه کاملینا در خنداب منعقد شد

استان ها

خانه تاریخــی فاضلین نراقی  
مرمت اضطراری شد

ســید محســن موســوی: مدیــر پایــگاه 
میراث  فرهنگــی بافــت تاریخــی نــراق 
از پایــان مرمــت اضــراری خانــه تاریخی 
 فاضلیــن نراقــی در ایــن شهرســتان 

خبر داد.
کل  اداره  روابط عمومــی  به گــزارش 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان مرکزی، پروین ســادات طیبی روز 
2۰ شــهریور 1۴۰1  با اعالم این خبر گفت: 
بنای خانه تاریخی فاضلین نراقی که ســالها 
تحت ورثه بــوده و با عدم رســیدگی وراث 
دستخوش آسیبهای سازه ای و تخریب بخشی 
از نماها در اثر رطوبت و بارشهای فصلی مواجه 
شده با اســتفاده از مصالح همگون مرمت و 
 خواناســازی نما مطابق الگوی اولیه مرمت 

و تثبیت شد.«
مدیر پایــگاه میراث  فرهنگــی بافت تاریخی 
نراق  افــزود: »اعتبار اختصاص داده شــده 
به مرمت ایــن بنای تاریخــی 5۳۰ میلیون 
ریال اســت که  بــه صورت امانی  و توســط 
 پیمانــکار ذیصــالح مرمــت آن انجــام 

شد.«
طیبی بــا تاکید بــر اینکه  فاضلیــن نراقی 
منســوب به مال احمد و مال مهــدی مربوط 
به اواخــر دوره صفوی در فضایی به وســعت 
حدود 5۰۰ مترمربع واقع شده است ادامه داد: 
»خانه فاضلین واقع در شهرســتان دلیجان 
به شــماره 2۰1۳۸ در تاریــخ 1۳۸6/۸/22 
 در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبت 

رسیده است.«

خبر

اســتاندار گیالن، با اشاره به 
اهمیت حفاظــت از محیط 
زیســت و منابع ملی، گفت: 
اجازه تعرض به منابع ملی و 
محیط زیست و طبیعت بکر 
گیالن را به هیچ کس نمی دهیم و با قاطعیت و جدیت 
با مسببین آسیب به این مواهب الهی برخورد قانونی می 
کنیم. اسداهلل عباسی در نخستین جلسه قرارگاه مدیریت 

و احیای تاالب های گیالن با محوریت تاالب بین المللی 
انزلی، با برشمردن اهمیت جایگاه تاالب ها و مواهب الهی 
طبیعی و زیست محیطی و لزوم توجه به احیای تاالب 
بین المللی انزلی و امیرکالیه الهیجان و دیگر تاالب های 
گیالن افزود: هم اکنون احیا و زنده نگه داشتن تاالب بین 
المللی انزلی یکی از مهمترین مسائلی است که باید به 

صورت جهادی و عملیاتی برای آن وارد میدان شد.
وی بیان کرد: قرارگاه جهادی مدیریت و احیای تاالب 
های گیالن با کارگروه های تخصصی به منظور راهبری 
عملیاتی و جهادی موضوعات مرتبط با احیای این تاالب 

ها با محوریت تاالب بین المللی انزلی که متعلق به همه 
مردم ایران اسالمی و گیالن است، تشکیل شده و باید با 
اقدامی بی وقفه و با مدیریت بهینه و بهره وری الزم به ثمر 
بنشیند. استاندار گیالن با بیان اینکه اراده واحد و محکم 
برای نجات تاالب های گیالن وجود دارد و سفر معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور نشان 
دهنده اهتمام دولت به این امر است، اضافه کرد: ضمن 
ارائه گزارش خسارات وارده حریق های اخیر و چگونگی 
برخورد با عوامل و مسببین این مسئله؛ کارگروه های 
تخصصی با حضور مســئولین دســتگاه های متولی، 

نظارتی، امنیتی و قضایی، فرمانداران شهرستان های 
مرتبط و همجوار تاالب، صدا و سیما و به ویژه با همراهی و 
استفاده از ظرفیت های گروه های جهادی و سازمان های 
مردم نهاد و نظرات کارشناسان و متخصصان امر تا پایان 
هفته جاری تشکیل شود. عباسی با تاکید بر تعیین تکلیف 
حدود و مالکیت تاالب انزلی و امیرکالیه الهیجان افزود: 
اجازه تعرض به منابع ملی و محیط زیست و طبیعت بکر 
گیالن را به هیچ کس نمی دهیم و با قاطعیت و جدیت 
با مسببین آســیب به این مواهب الهی برخورد قانونی 

می کنیم.

استاندار گیالن:

اجازه تعرض به منابع ملی و محیط زیست گیالن را نمی دهیم

بــا پیگیری مجدانــه نماینــده مردم 
 شهرستان بابل در مجلس شورای اسالمی

 محقق شد؛
گامی مهم در راســتای تکمیل 
 زنجیره آبرســانی شهرســتان 

بابل
بــا مکاتبــه دکتر کریمــی بــا مهنــدس 
محرابیــان وزیــر نیــرو جهــت پروژه های 
 زیر و أخــذ دســتور اقــدام در مــورد آنها 

صورت پذیرفت؛
تأمین اعتبار ۴5۰ میلیارد ریالی برای اجرای 
خطوط آبرســان به طــول 2۰ کیلومتر در 

شهر بابل
تأمیــن اعتبــار بــرای تکمیــل مخــزن 
۴۰۰۰ متــر مکعبــی و ایســتگاه پمپــاژ 
مشــترک   6۰۰۰ بــرای  #زرگر شــهر 
 روســتایی بــه میــزان ۳۰۰ میلیــارد 

ریال 
تأمین اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال برای تأمین 
آب شرب گلیا و اجرای خط انتقال آب به طول 

15 کیلومتر
تأمین اعتبــار بــرای رفع تنش آبي شــهر 
خشــرودپی بــه میــزان ۳۰۰ میلیــارد 
ریــال بــرای احــداث مخــزن 2۰۰۰ متر 
و  انتقــال  5 کیلومتــر خــط   مکعبــی،

حفر چاه
تأمیــن اعتبار برای حل مشــکالت شــهر 
مرزیکال بــرای خــط انتقــال ۳ کیلومتری 
از تلمبــه خانه آب شــرب بابل بــه مخزن 
 و شــبکه شــهر بــه میــزان ۴5 میلیــارد 

ریال

خبر

گروه استان ها
News kasbokar@gmail.com
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

در اين نوشتار فهرســت ۱۰ تحصيلكرده ترين كشور دنيا كه باالترين 
سطح تحصيالت دانشگاهي را دارند در اختيارتان قرار مي گيرد. 

 )QS به تازگــي از جانب موسســه كيــو اس )كواكيرلي ســيمونز
رده بندي هايي منتشر شده اســت كه كيفيت و قابليت دسترسي به 
تحصيالت عاليه را در كشورهاي سراســر جهان ارزيابي مي كنند. در 
اين رده بندي پنجاه كشور از شش قاره قرار دارند كه پژوهشگران آنها 
را از لحاظ قابليت دسترسي، قدرت دستگاه آموزشي و نحوه عملكرد 
موسسات آموزشي در يك جدول رده بندي گرد هم جمع كرده اند. در 

ادامه به ۱۰ تحصيلكرده ترين كشور دنيا اشاره مي كنيم. 

۱۰. ژاپن
براساس آمار كيو اس، ژاپن با داشتن دو دانشگاه كه در ميان ۵۰ موسسه 
آموزشي برتر جهان قرار دارند، توانست جايگاه دهم را در اين رده بندي 
به دست آورد. دانشگاه كيوتو و دانشگاه توكيو به ترتيب در جايگاه هاي 
۳۸ام و ۳۹ام بهترين دانشگاه هاي جهان قرار دارند. همچنين پايتخت 
اين كشور، توكيو، با شمار پايين دانشجو نسبت به جمعيت عمومي به 

عنوان سومين شهر برتر جهان براي دانشجويان شناخته شده است. 

۹. كره جنوبي
كره جنوبي نيز مانند ژاپن داراي دو دانشگاه است كه نام شان در ميان 

۵۰ موسســه آموزشي جهان به چشم 
مي خورد؛ دانشــگاه ملي 

سئول در جايگاه ۳۶ام 
و موسسه پيشرفته 

علم و صنعت كره 

)KAIST( در جايگاه ۴۳ام قرار دارند و همچنين پايتخت اين كشور، 
سئول، در رده بندي بهترين شهرهاي جهان براي دانشجويان جايگاه 
۱۰ام را در فهرست ۱۰ تحصيلكرده ترين كشور دنيا به خود اختصاص 

داده است. 

۸. چين
دانشگاه چينهوا مشهورترين موسسه آموزش عالي چين است كه در 
شمال غربي پكن و در باغ سلطنتي سابق متعلق به دودمان چينگ قرار 
دارد. اين موسسه با كسب جايگاه ۲۵ام جهان، باالترين رتبه را در ميان 
دانشگاه هاي چين به خود اختصاص داده است. دانشگاه پكن نيز با قرار 
گرفتن در رده ۴۱ام بهترين دانشگاه هاي جهان، دومين دانشگاه برتر اين 

كشور محسوب مي شود. 

۷. هلند
طبق آمار كيو اس، هلند در ميان ۱۰۰ موسسه از برترين موسسه هاي 
آموزشي جهان داراي پنج نماينده است كه دانشگاه آمستردام با قرار 
گرفتن در رده ۵۵ام، بهترين جايگاه را نســبت به اين پنج دانشگاه به 
خود اختصاص داده است. با اينكه دانشــگاه ماستريخت  در رده نازل 
۱۶۹ام قرار گرفته است، ولي در ميان ۵۰ دانشگاه برتر جهان با قدمت 
زير ۵۰ سال در رده هشتم قرار دارد. اين موسسه به دليل آنكه تقريبا 
نيمي از برنامه هاي آموزشي اش را در دوره ليسانس به زبان انگليسي 
 برگزار مي كنــد، در ميان دانشــجويان بين المللــي حائز محبوبيت

 است. 

۶. فرانسه
سال گذشته پاريس، پايتخت فرانسه، با داشتن دو دانشگاه به نام هاي 
اكول نرمال سوپرير و مدرسه پلي تكنيك در داخل و حومه 
اين شــهر به عنوان بهترين شهر جهان براي 
دانشجويان شناخته شد. دانشگاه اكول نرمال 
سوپرير در رده ۲۳ام و مدرسه پلي تكنيك 
نيز در جايگاه ۴۰ام بهترين دانشگاه هاي 

جهان قرار گرفته اند. 

۵. كانادا
براساس آمار كيو اس، كانادا 
با داشتن سه دانشگاه 
در ميــان برترين 

دانشــگاه هاي جهان، از لحاظ آموزش عالي جزو پنج كشور برتر قرار 
گرفته است. دانشگاه مك گيل در رده ۲۴ام، دانشگاه تورنتو در جايگاه 
۳۴ام و دانشگاه بريتيش كلمبيا نيز جزو ۵۰ دانشگاه برتر جهان هستند. 
كانادا را غالبا مي توان از لحاظ هزينه هاي آموزشي، گزينه اي ارزان تر 
نسبت به اياالت متحده دانست و عالوه بر اين، فرايند درخواست براي 

تحصيل در دانشگاه هاي اين كشور نيز از اياالت متحده آسان تر است. 

۴. استراليا
 جاي تعجب نيســت كه اســتراليا با داشــتن هفت دانشــگاه  در ميان

 ۱۰۰ دانشگاه   برتر جهان، بتواند جزو پنج كشور برتر اين فهرست قرار بگيرد. 
تنها اياالت متحده و بريتانيا توانسته اند در ميان ۱۰۰ دانشگاه  برتر جهان 
دانشگاه هاي بيشتري را به خود اختصاص دهند. برترين دانشگاه استراليا، 
دانشگاه ملي اين كشور است كه در رده ۱۹ام جهان قرار دارد، كه به ويژه به 
خاطر شهرت علمي و هيات علمي بين المللي اش حائز اين رتبه شده است. 

۳. آلمان
با اينكه در ميان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان تنها نام چهار موسسه آموزش 
عالي آلماني به چشم مي خورد و بهترين رتبه نيز مربوط به دانشگاه فني 
مونيخ است كه فقط در رده  ۶۰ام قرار دارد ولي كشور آلمان به اين دليل 
در رده سوم اين فهرست جاي گرفته كه دانشگاه هاي اين كشور از لحاظ 
هزينه هاي تحصيل شرايطي بســيار مطلوب براي دانشجويان فراهم 
كرده اند. در سال ۲۰۱۴، آخرين اياالت آلمان نيز دريافت شهريه را لغو 
كرد و به اين ترتيب همه دانشجويان مي توانند تنها با پرداخت هزينه اي 
اندك براي ثبت نام و خرج زندگي، به صورت رايگان در دانشگاه هاي اين 

كشور تحصيل كنند. 

۲. بريتانيا
بريتانيا در حالي در جايگاه دوم اين فهرست قرار دارد كه ۱۸ دانشگاه 
از ۱۰۰ دانشــگاه برتر جهان متعلق به اين كشــور هستند و دانشگاه 
كمبريج در رده سوم برترين دانشگاه هاي جهان قرار دارد. همچنين 
دانشگاه آكسفورد )رده ششــم(، كالج دانشگاهي لندن )رده هفتم(  و 
كالج سلطنتي لندن )رده هشتم( جزو ۱۰ دانشگاه  برتر جهان هستند. 

۱. اياالت متحده
آمريكا در صدر فهرســت ۱۰ كشــور با باالترين ســطح تحصيالت 
 دانشــگاهي قرار دارد. اين كشــور با داشــتن ۳۰ نماينده در ميان

 ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان و قرار گرفتن موسسه فناوري ماساچوست 
)MIT( در جايگاه برترين دانشــگاه جهان توانسته است در صدر اين 
فهرست قرار بگيرد. طبق گزارش موسسه كيو اس، اياالت متحده هر 
چهار معيار مورد نظر را در اين رده بندي داراســت – اين چهار معيار 
شامل قابليت دسترسي، قدرت دســتگاه آموزشي، رتبه 

دانشگاه ها  و زمينه هاي اقتصادي است. 
منبع: تلگراف
ترجمه: بازده 

۱۰ كشور با باالترين سطح تحصيالت دانشگاهي

منشا پول كجاست، اعتبار يا 
كاال؟

محسن يزدان پناه
 )token( پيدايش پول از منشــا تكن هاي
اعتبــاري بــه  عنــوان »وســيله پرداخت« 
گــزاره اي در مقابــل باورهاي رايــج امروز 
 كتاب هاي متن دانشــگاهي )نئوكالسيكي( 

است. 
از منظر اقتصاد جريان غالب، پول كااليي است 
كه از منشا تسهيل مبادالت ظهور كرده است. 
نقطه عزيمت، براي نگــرش كااليي به پول، 
 double( وضعيت تصادم نيازهاي دوطرفه
coincidence of wants( است. با توسعه 
تخيلي-قياسي يك روايت از اين نقطه شروع، 
اقتصاد جريان غالب به اين نتيجه مي رسد كه 
پول درنهايت طال و سكه شده و حتي مي تواند 

به صورت امروزي كاغذ درآيد. 
شــواهد اندك تاريخــي مي توانــد خوانش 
فــوق از ظهــور پــول در جوامــع را تاييد 
كننــد. مطالعــات باستان شناســي همراه 
با شــواهد متعددي نشــان مي دهد كه پول 
 همــواره از درون يــك رابطــه بدهــي به 

وجود آمده است. 
در جوامــع شــكارمحور، تخصص هــا در 
ميــان شــكارچيان، توليدكننــدگان ابزار 
شــكار و گردآورندگان، نياز بــه رابطه هاي 
اجتماعــي داشــته اند كــه از طريــق آنها 
 زمــان الزم بــراي توزيع كاالهــاي مختلف

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

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

مي دهد. 
@eghtesaderooz

مفاهيم اقتصادی آموزش

هنري ديويد تورو می گويد: »هرگاه كسي 
با اعتماد كامل در راستاي آرزوهايش گام 
بردارد و تالش كند آنگونه زندگي كند كه 
آرزويش را دارد، موفقيتي غيرمنتظره در 

انتظارش خواهد بود.«
برای دستيابی به منشــور سازمانی خود 

استراتژی های زير را به كار ببنديد.

-اعالم اهداف سازمان
- ارزش هاي خودتان را تعيين كنيد.

- يك بنياد يكپارچه ايجاد كنيد.
- افراد ديگر را شركت دهيد.

- منشور اهداف شخصي خود را تهيه كنيد.

۱( داليل شخصي خود را براي آنچه انجام 
مي دهيد تعريف كنيــد. در زندگي خود 
چه چيزي به شما احســاس معني و هدف 

مي دهد؟
۲( ســه يا پنج ارزش كليدي را كه شركت 
براساس آن اســتوار است، انتخاب كنيد و 

ساير افراد را دراين بحث دخالت دهيد. 
 ۳( اعمال و رفتارهايي را كه مردم، چه در 
داخل شــركت و چه در خارج آن، از خود 
نشــان مي دهند تا با اين ارزش ها سازگار 

شوند، تعريف كنيد. 
۴( يك منشور اهداف سازماني طراحي كنيد 
و در آن به طور كامل شرح دهيد كه شركت 

شما مي خواهد در آينده براي مشتريانش 
چه كارهايي انجام دهد؟

۵( فهرســتي از ارزش هاي مورد نظر خود 
به عالوه منشور اهداف سازماني بنويسيد 
 و آن را بــا كارمندان و مشــتری هاي تان 

در ميان بگذاريد. 
 ۶( يك منشور اهداف مشخص براي شغل 
خود تهيه كنيد، مي خواهيد چكار كنيد و 

دوست داريد چگونه مشهور شويد؟
۷( يك منشــور اهــداف بــراي خود و 
خانوادتان تهيه كنيد. مي خواهيد در سال 
 آينده براي خانواده تان چه كارهايي انجام 

دهيد؟

براي اهداف سازماني يك منشور بنويسيد

بايد ها و نبايد هاي برنامه هاي وفاداري مراكز خريد 
عدم اتخاذ سناريوی يكسان

عليرضا جعفري، مشاور برنامه هاي وفاداري
امروزه شاهد آن هستيم كه در چند سال گذشــته در گوشه و كنار شهر 
 مراكز خريد مختلف به صورت قارچ گونه افتتاح شــده و با شــروع به كار 
هر يك از اين مراكز خريد، عرصه بر ساير مراكز خريد تنگ شده و گاهي 
با چالش هاي جدي نيز مواجه شــده اند. در اين بازار كه هر روز بازيگران 
جديدي فعاليت هاي خــود را آغاز مي كنند، مراكــز خريدي مي توانند 
مشتريان خود را حفظ و نگهداري كنند و حتي مشتريان جديدي را جذب 
كنند كه روي برنامه هاي وفاداري، سرمايه گذاري هاي جدي انجام دهند. 
از طرفي يكي از مشــكالتي كه گريبانگير مراكز خريد شده، اين است كه 

پاخور آنها به شدت كاهش پيدا كرده است. 
در اين ميان برخي از اين مراكز خريد با افتتاح سينما، پاخوري براي خود 
ايجاد كرده اند اما به نوعي اين افراد، مشتريان كاذبي هستند، چرا كه اگرچه 
در جلوي اين مراكز، ترافيك و صف هاي طوالني ايجاد مي شــود اما اين 
افراد صرفا براي انگيزه هاي جانبي ايجاد شده در مراكز خريد حضور پيدا 
مي كنند و از فروشگاه ها خريدي انجام نمي دهند. با توجه به اين موضوع 
چالش اصلي مراكز خريد، مشتري شناسي و سپس مشتري مداري است؛ 
به عبارت ديگر مراكز خريد بايد بين مشــترياني كه در فروشگاه ها خريد 
انجام داده اند و آنهايي كه صرفا از مركز خريد به عنوان يك نمايشگاه بازديد 
مي كنند و در نهايت از خدمات جانبي مانند سينما و فودكورت استفاده 

مي كنند، تفاوت قائل شوند. 

مشكالت رايج در راه اندازي باشگاه مشتريان مراكز تجاري
موضوع باشگاه مشتريان چيزي نيســت كه مديران مراكز تجاري با آن 
آشــنا نباشــند اما مي توان گفت كه هنوز تجربه موفق و جامعي در اين 
خصوص در هيچ مركزي تجربه نشــده اســت. گاهــي در مراكز تجاري 
فعاليت هايي مشــابه شبكه تخفيف برنامه ريزي شــده و گاه رويدادهاي 
فصلي و مناســبتي به عنوان باشگاه مشــتريان مركز تجاري تلقي شده 
است. حقيقت اين است كه در مراكز تجاري غير از مشكالت معمول ساير 
باشگاه هاي مشتريان يك چالش بزرگ، جدا بودن مديريت مركز خريد و 
صاحبان فروشگاه ها از هم است، اين مشكل زماني حادتر مي شود كه ملك 
تجاري به صورت كامل واگذار و شكل واگذاري از استيجاري به مالكيت 
تبديل شده باشد. همچنين اين واقعيت وجود دارد كه هركدام از كسب 
وكارها در مراكز خريد با حاشيه سود و سياست متفاوتي همراه هستند؛ 
به عنوان نمونه حاشيه سود رســتوران ها با فروشگاه هاي پوشاك در يك 
مركز خريد متفاوت اســت. با توجه به اين موضوع نمي توان ســناريوي 
يكساني را در راســتاي برنامه هاي وفاداري اتخاذ كرد، به عنوان مثال در 
 برخي مراكز خريد اين تجربه وجود داشته كه آنها كارت مشتركي را براي

 كســب وكارهاي مختلف در نظر گرفته اند و posهايي را در فروشگاه ها 
قرار داده اند كه صرفا سناريوي تخفيف را پشتيباني مي كرده و اين طرح 
خيلي زود شكست خورده است، چرا كه اصل اوليه اين است كه هر كس در 
مشتري مداري خود بكوشد؛ به عبارت ديگر فروشگاه با برنامه هاي مختلف 
سعي در ايجاد ارتباط با مشتري خود دارد و حتي باشگاه مشتريان خود را 
برنامه ريزي مي كند و مركز تجاري هم بايد منافع مشتري را از داشته هاي 
خود تامين كند نه از جيب فروشگاه ها. جهت راه اندازي باشگاه مشتريان 
براي مراكز تجاري، بايد ســراغ خدماتي رفت كه اين مراكز مي توانند به 
مشــتريان خود ارائه دهند و اين واقعيت وجــود دارد كه ارائه تخفيف به 
مشتريان جزو خدمات مراكز خريد به حساب نمي آيد اما پاركينگ رايگان، 
تحويل در محل خاص، برنامه ريزي براي مشتريان در رويدادهاي شخصي 
آنها، تعريف هاي گيميفيكيشن براي مشتري و... سرويس هايي هستند كه 

منجر به افزايش پاخور مشتريان به مراكز خريد مي شود. 
از طرفي در باشــگاه مشــتريان مي توان امتيازات خاصي را براي حضور 
مشــتريان در وســط هفته در مركز خريد در نظر گرفت و از اين طريق 
مشتريان را ترغيب به حضور در روزهاي خلوت در مركز خريد كرد يا به 
عنوان نمونه اي ديگر از طريق باشگاه مشــتريان مي توان ترافيك كاذب 
مراكز خريد را به روزهاي خلوت هفته انتقال داد. مراكز خريدي كه سينما 
دارند، مي توانند براي مشــتريان ويژه خود پيشنهادهاي مناسبي داشته 
باشند؛ به عنوان نمونه يك سانس ســينما را در وسط هفته براي او رزرو 

كنند يا براي خود مشتريان سانس رايگاني را در نظر بگيرند.
 

مدل امتيازي
در مدل امتيازي باشــگاه مشــتريان مراكز خريد، بايد به دفعات خريد 
مشتريان توجه شود و اين موضوع نيز بسيار حائز اهميت است كه به عنوان 
نمونه مشتريان سينما نيز مشتريان مراكز خريد به حساب مي آيند. گرچه 
شايد ۱۰۰ بار خريد اين فرد از سينما با يك بار خريد او از يكي از برندهاي 
پوشــاك برابري مي كند اما به هرحال مي توان در باشگاه مشتريان اين 
مراكز خريد بخش بندي مناسبي در حوزه صنايع مختلف داشت؛ به عنوان 
نمونه مي توان مشــتريان را به ازاي دفعات خريد از فروشگاه هاي متنوع 
رتبه بندي كرد. در اين ميان اين موضوع نيز بسيار حائز اهميت است كه 
باشگاه مشتريان نبايد ترافيك كاري براي فروشگاه ها ايجاد كند، چراكه اگر 
باشگاه مشتريان مشكلي را براي فروشگاه ها ايجاد كند، احتمال شكست 
آن به مراتب بيشتر مي شــود. از طرفي مراكز خريد مي توانند در باشگاه 
مشــتريان از راهكارهاي Gamification نيز استفاده كنند؛ به عنوان 
نمونه مي توان طرحي را برنامه ريزي كرد كه اگر مشتريان QR خاصي را 
درگوشي هاي هوشمند خود اسكن كنند، امتياز رندومي را دريافت كنند. 
اين كدها مي توانند هر روز يا هر هفته به روزرساني شوند و به اين ترتيب 

حضور بالقوه مشتريان را هم مي توان در مراكز خريد اندازه گيري كرد. 
ظرافت هاي خاص راه اندازي باشگاه مشتريان در مراكز خريد باعث شده 
حتي مراكز خوشنام نتوانند باشگاه مشتريان موفقي را براي خود راه اندازي 
كنند اما مسلما يكي از ابزارهايي كه در بازار رقابت مراكز تجاري مي تواند 
نقش بسزايي داشته باشد، همين برنامه هاي وفاداري هستند؛ به عبارت 
ديگر با رشــد بيش ازپيش مراكز تجاري ديگر بنا و متراژ و موقعيت تنها 
پارامتر تعيين كننده بازار نيست و ابزارهايي ازاين دست مي توانند قاعده 

بازي را تغيير دهند. 
me@alirezajafari. com  :ارتباط با نويسنده

يادداشت
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کار و
کارآفرینی 

تعاوني هــا از زير چتــر قانون 
اصناف خارج مي شوند

مديرعامــل اتحاديــه سراســري تعاوني هاي 
توليدكنندگان فرش دســتباف ايران استفاده از 
وجوه اداره شده دستگاه  هاي اجرايي جهت توسعه 
بخش تعاون و خروج بخش تعاون از زير چتر قانون 
اصناف را از جمله نقاط قوت اليحه اصالح قانون 

تعاون برشمرد. 
عبدا... بهرامي اظهــار كرد: يكــي از نقاط قوت 
اصالحيه، تجميع قوانين بخش تعاون از ســال 
۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ اســت و بســتر مناســب براي 
مشــاركت تعاوني ها بــا شــركت هاي دولتي و 
خصوصــي و ســازمان هاي توســعه اي در آن 

پيش بيني شده است. 
وي واگذاري بخشي از وظايف تصدي گري و ايجاد 
تنوع در قالب هاي حقوقي براي ايجاد تعاوني ها و 
اتحاديه ها را از ديگر نقاط قوت اصالحيه برشمرد 
و افزود: خوشــبختانه در اليحه اصالحيه، بخش 
تعاون از زير چتر قانون اصناف خارج شده و بستر 
الزم جهت مشاركت اتاق تعاون، دولت و قوه قضائيه 
در حل و فصل  دعاوي حقوقي و حضور شركت هاي 
تعاوني در فعاليت هايي همچون انجام معامالت 

كارگزاري ديده شده است. 
مديرعامل اتحاديه سراسري شركت هاي تعاوني 
توليدكنندگان فرش دستباف متذكر شد: ظرفيت 
و توانمندي تعاوني ها در توزيع كاالهاي اساسي بر 
كسي پوشيده نيست و اين مساله در اليحه اصالح 
قانون تعاون پيش بيني شده است؛ عالوه بر آن در 
اليحه تعيين سهم بخش تعاون از تسهيالت نظام 
بانكي و صندوق توسعه ملي مورد تاكيد قرار گرفته 
و از ظرفيت قانون براي تبديل شركت هاي دولتي 

به شركت هاي تعاوني استفاده شده است. 

»كسب وكار« گزارش مي دهدخبر

استقبال از کهنه هاي گران قيمت خارجي
روي برخــي لباس هــاي 
دســت دوم قيمت هايــي 
زده  شــده كه چندان براي 
اين نــوع لباس هــا قابل 
قبــول نيســت. از پالتوي 
۵۰۰ هــزار تومان گرفتــه تا كفــش ۷۰۰ هزار تا 
 يك ميليون توماني. اســتقبال مردم از لباس هاي

 دست دوم خارجي كه اين روزها بازار تاناكورايي ها 
را داغ كرده، درحاليســت كه ايــن لباس ها حتي 
 با چند برابــر قيمت كاالهــاي داخلي بــه مردم

 عرضه مي شود.
  حتي هشدار جامعه پزشكي به عواقب پوشيدن اين 
لباس ها و بروز بيماري هاي پوستي از طريق آن در 
منصرف كردن مردم از مصرف اين اجناس تاثيرگذار 

نبوده است.
در گذشته عمده دليل گرايش مردم به اين كاالها 
قيمت ارزان آنها بــود كه به گفتــه آنها يك دهم 
اجناس ايراني از آب درمي آمد اما اكنون شرايط فرق 
كرده و ركود حاكم بر بازار و گراني برخي از اجناس 
ايراني مردم را با اين نگرش كــه كاالي تاناكورايي 

به صرفه تر است، كشانده است. 

 فرقي نمي كنــد بي كيفيت يا با كيفيت، 
تنها برند باشد

 تجربه همه مــا از خريد به ويژه زمانــي كه از كنار 
مغازه وسايل دســت دوم رد مي شــويم، موضوع 
مهم بــودن برنــد را نشــان مي دهــد. زماني كه 
وارد بوتيــك و مغــازه تاناكورايي ها مي شــوي، 
با حجمي از لباس ها و وســايلي روبــه رو خواهي 
شــد كه بارزترين خصوصيات آنها كهنگي است. 
تعداد زيــادي از وســايل روي هم تلنبار شــده و 
 بوي خاص ايــن لباس ها فضاي مغــازه را پر كرده

 است.
 گرچه شــايد در ظاهر به نظر برســد فروش اين 
كاالها كار دشواري باشد اما به واقع با اندكي توجه 

به تعداد خواهان و مشتريان، حساب كار دست مان 
 مي آيد. به باور بسياري از مشتريان اين كاالها گرچه

 دســت دوم به شــمار مي آيد امــا از نظر كيفيت 
نســبت بــه كاالي نــوي ايرانــي مانــدگاري 
بيشــتري دارد. از طرفــي تنــوع و مدل هــاي 
 مختلــف ايــن كاال نيــز مــردم را جــذب

 مي كند. 
برندهاي خارجي نيز بهانه هميشــگي اســت كه 
بسياري از مردم را طرفدار پروپاقرص اين لباس ها 
كرده اســت. براي برخي حتي فرقي نمي كند آن 
لباس با كيفيت يا بي كيفيت باشد، پاره باشد يا نو، 
ارزان باشــد يا گران همين كه بتواند با مارك ها و 
برندهاي خارجي به ديگران فخر بفروشــند، كافي 

است. 

تبليغ دســت دوم هاي خارجي توسط 
فروشنده هاي داخلي

عالوه بــر آن فرهنــگ غالــب بــر مغازه دار ها و 
مشــتري ها چه آنها كه تاناكورايي هســتند و چه 
غيره، مردم را به اين ســو كشــانده كه مشــتري 

 كاالي خارجي و عامل بازار گرمي محصوالت آنها 
باشند. همانطور كه مي دانيم ساليان سال است كه 
فروشنده ها براي جذب مشتري و نگه داشتن او دم 
از برند خارجي، اجناس تركي و... مي زنند. بازاريابي 
اينگونه مشــتري ها كه عمدتا فروشــنده كاالي 
خارجي هســتند، بازار لباس هاي ايراني را از رونق 
انداخته و چهره بدي از اين كاالها به مردم نشــان 
داده است. جنس ايراني حتي اگر با كيفيت باشد، 
 سال ها وقت مي خواهد تا نظر مردم را نسبت به خود

 تغيير دهــد. البتــه فروشــنده ها و معامله گران 
اجناس خارجي نيز از اين وســيله ها به اين سبب 
كه با قيمتي بسيار ارزان به كشور منتقل شده، سود 
بسياري حاصل مي كنند و خريد و فروش از اين راه 
 براي آنها بسيار كم هزينه تر اســت. قاچاقچيان و

 واردكننــدگان اين نوع كاالها نيــز از اين عايدات 
بي بهره نيستند و به عنوان سودجويان هميشگي، 
از كشــش بازار بــه اين ســو منتفع مي شــوند. 
بنابراين مجموعه اي از عوامل دســت به دست هم 
 داده تا بازار داخلي كشــور حتي از دســت كاالي 

دست دوم خارجي نيز در امان نباشد. 

درآمد ايراني، مصرف خارجي
دكتر بيژن عبدي در رابطه با گرايش مردم به مصرف 
كاالي خارجي مي گويد بازاريابي از تبليغ فرهنگ 
شروع مي شــود تا تبليغ برند، نام كشور و كيفيت 
كاال. كشــورهاي ديگر نيز با آگاهي از اين موضوع 
ســرمايه هاي زيادي صرف تبليغ كاالي خارجي 
مي كنند. هنرپيشــه ها و فوتباليست هاي آنها نيز 
برندهاي شــان را تبليغ مي كنند و از طرفي سابقه 
خوب برخي از كاالها باعث شده تا مدت ها نام يك 
برند عامل اصلي خريد يك كاال از سوي مردم باشد. 
وي توضيــح مي دهد مردم ما درآمــدي ايراني اما 

مصرفی خارجي دارند.
 درآمدهاي ما با طرز نگرش و سليقه مردم همخواني 
ندارد، مردم وسايلي را مي خواهند كه قيمت واقعي 
آنها در بازار چند برابر درآمد و حقوقي است كه دارند. 
به همين دليل از آنجايي كه حاضر به چشمپوشي 
از خواســته هاي خود و تطبيق آن با شرايط مادي 
نيستند، براي همخواني بين مصرف با درآمد خود به 
سمت كااليي مي روند كه باب ميل آنها هم به لحاظ 
 قيمتي و هم از نظر ارزشي باشد. از آنجايي كه كاالي

مــورد  برندهــاي  خارجــي  دوم  دســت   
خواســته آنهاســت كــه نســبت بــه نــوي 
 آنهــا بســيار ارزان درمي آيــد، بــه ايــن ســو 

مي روند.

20 تا 500 هــزار تومان قيمت يك لباس 
دست دوم خارجي

با نگاهي بــه اجناس يك مغازه لباس دســت دوم 
قيمت ها از 2۰ هزار تومان شروع مي شد و تا باالي 
۵۰۰ هــزار تومان قيمت خورده بــود. براي نمونه 
قيمت برخي از اين كاالها به اين شرح بود: پالتو هاي 
ضخيم و چرب 28۰ تا 4۰۰ هزار تومان، پالتوهاي 
پشــمي  ۱۰۰ تا 2۰۰ هزار تومان، باراني ۵۵تا 8۵ 
هزار تومان، بلوز هاي گرم و زمستاني 28 تا 4۵ هزار 
تومان، مانتو ۵۵ تا 2۰۰ هزارتومان، شلوار 28 تا 48 
هزار تومان، تاپ و لباس هاي راحتي 2۰ تا ۳۰ هزار 

تومان، كفش ۷۰۰ تا يك ميليون تومان و... . 

گروه كار وكارآفرينی 
News kasbokar@gmail.com

بايد بدانيم به نسبت 
رشد جامعه، 

نگرش ما هم نياز
 به تغيير دارد

»كسب وكار« گزارش مي دهد

موانع فرهنگی رشد کسب و کار در ایران
توليد هاي بزرگ انديشه هاي 
بــزرگ مي خواهــد. تجربه 
كشورهاي موفق نشان داده 
افراد نمي توانند بدون در نظر 
گرفتن يكسري پارامترهاي 
اخالقي مشــاركت اقتصادي داشته باشند. حتي به 
فرض اينكه يك كسب وكار بدون در نظر گرفتن اين 
پارامترها موفق باشد، اين موفقيت ها پايدار نخواهد 
ماند.انسان ها براساس طرز تفكري كه دارند، تصميم 
مي گيرند و عمل مي كنند. بسياري از طرز فكر ها مانع 
از توسعه و توليد است. براي مثال اين طرز نگرش كه 
شراكت بد است، موجب شده بسياري از فعاليت هاي 
اقتصــادي نتيجه مطلوب ندهد، مشــاغل كم بازده 
باشد و تعارض و اختالف مانع از تحوالت بزرگ شود. 
نمونه ضرر فقدان مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي 
عدم توسعه يافتگي بخش كشاورزي است. در حال 
حاضر در كشور ما كشــاورزاني با زمين هاي كوچك 
و كشــت و كار متنوع كنار هم گرد آمده اند و عمده 
سود آنها برداشــت از چند درخت و محصول ناچيز 
است. تازه ۷۰ درصد سود ناچيز اين خرده مالكي ها 
به جيب دالل ها مي رود. مردم حاضر مي شــوند يك 
فعاليت كوچك و كم بازده داشته باشند و داللي هاي 
ناعادالنه را در كنار خود بپذيرند اما داشــتن شريك 
تجاري را تجربه نكنند. ضرب المثل ها و اصطالحات 
فرهنگي ما نيــز اين موضوع را پررنگ كرده اســت. 
عدم بهره گيري از نظرخواهي و مشــورت با ديگران 
نيز نگرش ديگري اســت كه در واقع جزو ۱۰ دليل 
 اصلي و حتي نخستين دليل شكست كسب و كارها 

محسوب مي شود.
نگرش منفي ديگر، رقابت مخرب ميان افراد براي به 
دست آوردن موقعيت هاي مطلوب اقتصادي است. 
رقابت افراد به جاي اينكه بر تالش آنها براي باال بردن 
موقعيت هاي شغلي و بازدهي كاري بيفزايد، انگيزه 
آنها را براي سركوب ديگران تقويت كرده است؛ ارتقای 
شغلي يعني پايين كشيدن ديگران. نكته بعدي ديگر 

خاص نگري است كه خود در گذشته تركيبي بود از 
افراد شهرها، قوميت ها و مجموعه يك كشور اما اكنون 
يعني زن، بچه و فرزند. گاهي حتي اين دايره به يك 
شخص محدود مي شود. به گفته كارشناسان  اين طرز 
فكر فعاليت هاي اقتصادي را به حاشيه برده و از آنها 
مجموعه هاي كوچكي ساخته كه بسيار فناپذير است. 

نگرش هاي منفعت طلبانه  كار
شــريفي يزدي،  عليرضــا  دكتــر 
جامعه شــناس در ايــن رابطــه بــه 
»كسب وكار« مي گويد: كار يك مساله 
عيني است، پيش زمينه هايي دارد و در 
پس اين پيش زمينه ها نگرشي اعتقادي 
و فلسفي نهفته اســت. پيش زمينه ها 
در حقيقت چارچوب هــا و پايه اصلي 
فعاليت هاي اقتصادي كســب و كار را 
چه در خدمــات كشــاورزي و چه در 
صنعت شكل مي دهند. اگر ما براساس 
نگرش سنتي يك نگرش فردمحور و با 
نگرش منفعت شخصي به فعاليت هاي 

اقتصادي نگاه كنيم، طبيعي اســت كه اين نگرش 
يك مانع و يك سد بزرگ براي گسترش و موفقيت 

اقتصادي چه در سطح ميانه، خرد و كالن است. 

تضاد كسب و كارهاي امروزي با نگرش هاي سنتي
 نكته بعدي اين اســت كه ما در دنياي مدرن امروز 
و در اقتصــاد و كســب و كار پيچيده 
امروز نمي توانيم براســاس ديدگاه و 
نگرش هاي ســنتي دهه هاي گذشته 
فعاليت مطلوب داشــته باشيم. بايد 
بدانيم به نســبت رشد جامعه، نگرش 
ما هم نياز به تغيير دارد، حال اين تغيير 
به چه شكل است؟ پاســخ اين است 
كه دســتگاه تعليم و تربيت ما و بعد 
از آن وزارت علوم و آمــوزش وظيفه 
دارند ضمــن آموزش كســب و كار و 
شيوه توليد به دانشــجويان در ايجاد 
يك نگرش درست مبتني بر شرايط و 
مقتضيات روز جامعه و كشور براي اين 

افراد هم اقدام كنند. 

فعاليت اقتصادي صرفا براي پاسخگويي به 
نياز معيشتي نيست

اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: ما بايد به انسان ها 
آموزش بدهيم كه فعاليت اقتصــادي صرفا براي 
پاســخگويي به نياز معيشتي خانواده نيست، بلكه 
يك نوع فعاليت اجتماعي اســت كه بايد خاصيت 
آن در همه رده ها ديده شــود. مــا عضوي از يك 
جامعه بزرگ تر هســتيم و هر فعاليت اقتصادي ما 
به نياز ها، خواســت ها و موقعيت هايي گره خورده 
كه در جامعه وجود دارد. اين سطح نگرش كمك 
مي كند ما موفق تر باشــيم و هم اينكه در حقيقت 
جامعه از فعاليت اقتصادي ما ســود ببرد، از جمله 
اين موقعيت ها مساله مشــاركت آحاد جامعه در 

فعاليت هاي اقتصادي است. 
بايد روي نگرش نسل جوان كار كنيم كه فعاليت هاي 
اقتصادي كوچك موفقيت چنداني نــه براي فرد و 
نه براي جامعه دارد. هر چه مشــاركت بيشتر باشد، 
تشكيالت و سهامداري بيشتر اســت. با اين وجود 
طبيعي اســت كه نه تنها موفقيت ما باالتر خواهد 
رفت، سود جمعي نيز باالتر مي رود و احتمال سقوط 
ما به  شــدت كاهش پيدا مي كند و جامعه قوي تري 

خواهيم داشت. 
وي توضيــح مي دهــد: آمــوزش جنبه هــاي 
مختلفــي دارد. در بــاب آمــوزش فعاليت هــاي 
تجاري الزم اســت از آموزش محتويــات و آموزش 
 اخالق در تجــارت اقتصاد و كســب و كار بهره مند

 باشيم. 
برخي از ايــن آموزش ها وظيفه قانون اســت كه 
تالش مي كند تــا افراد امنيت داشــته باشــند. 
برخي هم مربوط به قوانين اســتاندارد و حمايت 
از توليدكننده و مصرف كننده اســت اما بخشــي 
نيز برمي گردد به اينكه ما به تك تك افراد جامعه 
آمــوزش بدهيم. جنبه هاي اخالقــي منبع اصلي 
آموزه هاي اعتقادي اين بســتر آموزشي را فراهم 
 كرده اند. بعد از آن، اصلي ترين منبع خانواده و بعد

 به صورت كالن و رسمي نظام آموزشي چه آموزش 
و پرورش و چه آموزش عالي است. 

گروه كار وكارآفرينی 
News kasbokar@gmail.com

معاون امور اجتماعي ســازمان بهزيســتي كشور 
گفت: بهزيستي درصدد است تا پيگيري وضعيت 
زنان آسيب ديده را پس از ترخيص به كلينيك هاي 
مددكاري واگذار كند تا با حمايت كلينيك ها مانع 

ورود مجدد زنان به دامن آسيب شود. 
حبيب ا... مســعودي فريد اظهار كرد: بســياري از 
زنان ويژه پس از ترخيص جــا و مكاني ندارند و در 
بسياري از مواقع به همين دليل در مراكز بهزيستي 
باقي مي مانند. به اين ترتيب بــا اختصاص وديعه 
مسكن به آنها با نظارت بهزيســتي داراي مسكن 
شــده و فرايند پيگيري پس از ترخيص براي آنها 
ادامه مي يابــد؛ درحال حاضر نيــز در نظر داريم با 
واگذاري پيگيري هاي پــس از ترخيص زنان ويژه 
به كلينيك هاي مددكاري، اين فرايند را در كشور 

بهبود بخشيم. 
وي درباره ميانگين ســني اين زنان نيز اظهار كرد: 
ميانگين سني زنان ويژه حاضر در مراكز بهزيستي 

كمتر از ۳۰ سال است. 
معاون امور اجتماعي ســازمان بهزيســتي كشور 
 همچنين دربــاره خدمات بهزيســتي بــه زنان 
آسيب ديده نيز اظهار كرد: در حال حاضر 24 مركز 
در كشور به زنان آسيب ديده ارائه خدمت مي كنند 
و به دنبال آن هســتيم تا خدمات كامل جسمي، 
رواني، اجتماعي و اقتصــادي را به آنان ارائه دهيم. 

فريد ادامه داد: بهزيستي درباره زنان ويژه و آسيب 
ديده اولويت خدمات خود را بر ابعاد جسمي، رواني 
و توانمندي دروني آنهــا متمركز كرده و پس از آن 
به توانمندي اقتصادي اين گروه از زنان مي پردازد 
اين در حاليســت كه درباره زنان سرپرست خانوار 
اولويت بهزيســتي بر توانمندي اقتصــادي آنان 
است. وي تصريح كرد: زنان آســيب ديده معموال 
6 ماه تا يك ســال مي توانند در مراكز بهزيســتي 
حضور داشته باشند و همچنين در برخي از مراكز 
در جهت حرفه آمــوزي آنها نيز تالش مي شــود. 
معاون امور اجتماعي ســازمان بهزيســتي كشور 
در ادامه ضمــن تاكيد بر آنكه تمامــي اين افراد با 
حكم قضايي اجازه حضور در مراكز بهزيســتي را 
دارند، گفت: زنان حاضر در مراكز بهزيستي عمدتا 
در گروه قربانيــان و معمــوال از خانواده هاي فقير 
و ضعيف هســتند زيرا سردســته هاي آنها مجرم 
شــناخته شــده و با آنها برخورد قضايي مي شود. 
به گزارش ايســنا، فريد در پايان گفت: تمامي اين 
زنان پيش از حضور در مراكز بهزيستي غربالگري 
شده، وضعيت ســالمت جســمي و رواني آنها از 
لحاظ ابتال بــه HIV  مثبــت، اعتيــاد، بيماري 
رواني و غيره بررســي و در صورت نياز به مداخله 
 پزشــكي پس از طي مراحل درمان به مراكز وارد 

خواهند شد. 

آمارهاي رســمي حكايــت از آن دارد كــه جايگاه 
ايران در شــاخص ســهولت كســب و كار، در ســه 
ســال گذشــته ۳4 پله ارتقا يافته و از رتبه ۱۵2 در 
ســال 2۰۱۳ به ۱۱8 در ســال 2۰۱6 رسيده است. 
به گزارش مهر، شــاخص ســهولت كســب و كار در 
ايــران همــواره از جمله مــواردي بوده كــه مورد 
 اســتناد ســرمايه گذاران داخلــي و خارجــي قرار

 مي گرفته است و هر گونه تغيير در آن، سيگنال هايي 
را به اقتصاد داخلي و متقاضيان خارجي مي داده كه در 
واقع با چراغ سبز دستگاه هاي دولتي و صادركنندگان 
مجوزهاي كاري، وارد جاده اقتصاد ايران شــوند يا به 
دليل مساعد نبودن فضاي كســب و كار، پشت چراغ 

قرمز موانع بايستند. 
در اين ميان آمارهاي منتشــر شــده از سوي وزارت 

امور اقتصــادي و دارايــي، حكايــت از آن دارد كه 
شاخص ســهولت كســب و كار ايران توانسته ظرف 
 ســه ســال گذشــته، ۳4 پله بهبود را حاصل كند،

 به نحوي كه رتبه ايران از ۱۵2 در سال 2۰۱۳ به ۱۱8 
در سال 2۰۱6 رسيده است. 

بر اين اساس ۱4 پله ارتقا در رتبه »كاهش هزينه شروع 
كسب و كار«، ۱۰2 پله ارتقا در رتبه »كاهش زمان در 
اخذ مجوزهاي ساخت«، ۷8 پله ارتقا در »كاهش زمان 
دسترسي به برق« و ۷۷ پله ارتقا در رتبه »كاهش زمان 
در ثبت مالكيت« به چشــم مي خورد. بر اين اساس، 
هزينه در شروع كســب و كار با 2۰.6 درصد كاهش، 
زمان در اخذ مجوزهاي ساخت 69.۷ درصد كاهش، 
زمان در دسترســي به برق 4۰ درصد كاهش و زمان 
در ثبت مالكيت نيز 66.۷ درصد كاهش داشته است. 

معاون سازمان بهزيستي كشور خبر داد

واگذاري امور»زنان ويژه« به كلينيك هاي مددكاري

هزينه شروع يك كسب وكار كاهش يافت



7

I N FO@biznews. ir

عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید 27 هزار تن تایر 
خودرو ســنگین با راهبری ایمیدرو و ایدرو طی سال 
جاری آغاز می شود. به گزارش ایمیدرو، شرکت های 
چادرملو، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و ایدرو 
از مجموعه های سرمایه گذار در این طرح هستند. این 
کارخانه با ظرفیت تولید 27 هزار تن تایر سنگین شامل 

9 هزار تن تایر OTR)تایرهای لودر، دامپتراک( و 18 
هزار تن تایر TBR) تایر کامیون و اتوبوس( در سیستان 
و بلوچستان با برآورد ســرمایه گذاری 3 هزار میلیارد 
تومانی، احداث می شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو 
در جلسه بررسی ساخت این پروژه که با حضور فرشاد 
مقیمی معاون نوســازی و بهره برداری ایدرو، اردشیر 

سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات و امیرعلی طاهرزاده مدیرعامل چادرملو 
برگزار شد، گفت: عملیات اجرایی کارخانه ساخت تایر 
سنگین در سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شد. وجیه 
اهلل جعفری افزود: اشتغالزایی فراگیر، از دستاوردهای 
بزرگ ساخت این کارخانه خواهد بود. وی تاکید کرد: 

شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی باید سرمایه 
گذاری ها را به مناطق کم برخوردار هدایت کنند تا رونق 

اشتغال و توسعه در نقاط مختلف کشور را رقم زنیم. 

با راهبری ایمیدرو و ایدرو صورت می گیرد؛

جعفری: سرمایه گذاری شرکت های بزرگ به مناطق کم برخوردار هدایت می شود
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهریزک

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

برابر رای شــماره 140160301053000738 مورخ 1401/05/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمحمود میرصابری خوانساری فرزند سید عطاء اله بشماره 
شناسنامه 1254 صادره از اراک در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی کارگاه به مساحت 120 مترمربع در قسمتی از پالک 4468 فرعی از 92 اصلی 
در ازای سند رسمی مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 330 (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/21

سیدمحسن سادات حسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران
صورت طبقه بندی بستانکاران شرکت سوالر سویا به شماره ثبت 3177 وشناسه ملی 10760279202 تهیه و تنظیم گردید و در اداره تصفیه امور 
ورشکستگی استان مازندران به نشانی: مازندران ساری- خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ساختمان شماره 2 دادگستری استان مازندران - 
طبقه اول - واحد اول موجوداست. این صورت طبقه بندی بستانکاران به استناد ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، ظرف مدت 20 روز 

از تاریخ انتشار آگهی قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده حکم توقف )شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل( می باشد. بدیهی است پس از 
انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی محسوب می گردد.

امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان مازندران

صنعت و 
معدن

نشست شرکت ملی صنایع مس 
ایران با شرکت بالز در زمینه 

ماشین آالت معدنی 
نشست مشترک شــرکت ملی صنایع مس 
ایــران با شــرکت بــالز با هدف گســترش 

همکاری های دوجانبه اقتصادی برگزار شد.
نشست مشترک شــرکت ملی صنایع مس 
ایــران با شــرکت بــالز با هدف گســترش 
همکاری های دوجانبه اقتصادی برگزار شد؛ 
این نشســت روز چهارشــنبه 16 شهریور، 
با حضــور محمد موســوی معــاون صنایع 
ماشــین آالت و تجهیزات وزارت صمت، علی 
رستمی مدیر عامل شرکت ملی مس، مجید 
هدایت رییس هیات مدیره،  به همراه مقامات 
کشور بالروس و مدیران ارشد شرکت »بالز« 
برگزار شد. علی رستمی در این نشست با اشاره 
به سفر پیشین خود به کشور بالروس یادآور 
شد: یکی از توافقات صورت گرفته، همکاری 
طرفین در زمینه ماشــین آالت و تجهیزات 

معدنی بوده است.
وی با بیان اینکه شرکت مس به عنوان شرکت 
عظیم معدنی توانسته بزرگ ترین تولید کننده 
مس در منطقه خاورمیانه و آفریقا باشد، اظهار 
کرد: باید طرفین از فرصت ها و پتانسیل های 
موجود جهت گســترش تعامالت اقتصادی 

استفاده کنند.
رستمی انعقاد قرارداد همکاری های اقتصادی 
با کشور بالروس را مثبت ارزیابی کرد و افزود: 
شرکت بالز به عنوان تولید کننده ماشین آالت 
سنگین معدنی می تواند بخشی از تجهیزات و 
ماشین آالت مورد نیاز شرکت مس را تهیه و 

در زمان مقرر تحویل دهد.

خبر

رئیس کمیســیون معادن و 
صنایــع معدنی اتــاق ایران 
اظهار داشــت: حضور آن ها 
برای کمک به ما بد نیســت 
اما بســتگی دارد کــه کدام 
گروه از چینی ها قصد آمدن به کشور را دارند؛ آن هایی 
که قدرتمند هســتند و صاحب تکنولوژی هستند یا 
آن هایی که کاالی فیک تولید می کنند و به عقیده من، 
در حال حاضر اگر ما بتوانیم گــروه اول را جذب کنیم، 
بسیار مناسب اســت زیرا چینی ها در اروپا و آمریکا هم 
سرمایه گذاری دارند و باید به کارنامه آن ها نگاه کرد؛ به 
عنوان مثال باید توجه کرد که تکنولوژی آن ها با محیط 

زیست ساز گار باشد.
 ابراهیم جمیلی در گفــت و گو با  ایلنــا  در خصوص 
آخرین وضعیت معادن کشــور گفت: ایــران یکی از 5 
کشوری اســت که دارای تنوع زیاد ماده معدنی است 
و ما چیزی حدود 67 ماده معدنی در کشــور داریم که 
 معدن آن پیدا شده و استخراج و فرآوری اقتصادی آن 

صورت می گیرد.
وی در خصوص تاثیر برجام بر وضعیت معادن کشــور 
گفت: اگر توافق صورت گیرد، رقابت صورت می گیرد که 
ما شاید توان رقابت نداشته باشیم. در صورت رخ دادن 
این اتفاق، راه سرمایه گذاری خارجی باز می شود که البته 
وابسته به اصولی رفتار کردن ما است و رفتارهای برجام 

اول را نباید تکرار کنیم که بنوعی سردرگم بودیم. فرصت 
فعال سازی معادن کشور در صورت انجام رفتار اصولی، به 
صورت صحیح در جامعه جهانی مطرح شود و باید نسبت 
به جذب ســرمایه گذاری خارجی، اقدامات صحیحی 
انجام دهیم زیرا این نوع سرمایه گذاری نیاز به تخصص 
داشته و نباید با اصول و قوانین بین المللی و قوانین ما، 

در تعارض باشد.
وی با اشاره به آسیب های حضور سرمایه گذاران خارجی 
در معادن کشــور، اذعان کرد: ما الزم است بدانیم که 

ســرمایه گذاران قصد معطل کردن معادن را نداشته و 
باید تکنولوژی موردنظر را داشته باشند، در تامین ماشین 
آالت یاری برسانند. از سویی ما نیز باید بتوانیم در بازارهای 
جهانی با قیمت جهانی محصــوالت را عرضه کنیم و 
توانایی آن را داشته باشیم که سهم خود را در بازارهای 
جهانی احیا کنیم که تمام این ها مزایایی اســت برجام 
می تواند به همراه داشته باشــد. از سوی دیگر با حضور 
شرکت های دیگر و شکل گرفتن رقابت، ما باید از نظر 
کیفیت و قیمت تمام شده، توانایی رقابت با شرکت های 

بزرگ را داشته باشیم که البته این موضوع دشوار است 
و باید مراقب بود که شرکت های بزرگ نتوانند به راحتی 
بازارهای ما را بگیرند و در قرارداد بستن، باید به مسائل 
حقوقی و داوری اتاق بازرگانی به عنوان حکم توجه داشت. 
ما نباید زیر بار این برویم که اگر دچار اختالفی ) با طرف 
خارجی( شدیم، رسیدگی به دادگاه های خارج از کشور 
موکول شود زیرا در آن جا احتمال باخت ما بسیار زیاد 
است. ما باید در کنار اســتفاده از ماشین آالت خارجی، 
تکنولوژی های خارجی را هــم بگیریم و آن هایی را که 
امکان ساخت شان در ایران وجود دارد را در قرارداد ذکر 
کنیم که این دســته، حتما در کشورمان ساخته شود. 
آموزش نیروی انسان در زمینه بهره برداری و ساخت را 

نیز باید در قراردادها بیاوریم.
 جمیلی در خصوص حضور چینی ها در معادن کشور 
گفت: آن ها در تمام دنیا حضور دارنــد و فقط به ایران 
نیامده اند. چینی هــا به دنبال فعالیــت جهانی بوده و 
برنامه بسیار بلندمدتی دارند. حضور آن ها برای کمک 
به ما بد نیست اما بستگی دارد که کدام گروه از چینی ها 
قصد آمدن به کشــور را دارند؛ آن هایــی که قدرتمند 
هســتند و صاحب تکنولوژی هســتند یا آن هایی که 
کاالی فیک تولید می کنند و به عقیــده من، در حال 
حاضر اگر مــا بتوانیم گروه اول را جذب کنیم، بســیار 
مناســب اســت زیرا چینی ها در اروپــا و آمریکا هم 
سرمایه گذاری دارند و باید به کارنامه آن ها نگاه کرد؛ به 
 عنوان مثال باید توجه کرد که تکنولوژی آن ها با محیط 

زیست ساز گار باشد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران:

برجام راه سرمایه گذاری در معادن را باز می کند

قدردانی از مدیریت و کارکنان 
ذوب آهن اصفهان

میرهاشم موســوی رییس ســازمان تامین 
اجتماعــی 18 شــهریورماه در دیــداری 
ســرزده از خطوط تولیــد کارخانــه ذوب 
آهــن اصفهــان و مجتمــع بهداشــتی 
 درمانــی شــهید مطهــری ایــن شــرکت 

بازدید کرد.
 رییــس ســازمان تامین اجتماعــی در این 
بازدیدهــا، افزایــش بازدهــی دارایی هــا و 
بهره وری را در مجموعه این ســازمان مورد 
تأکید قرار داد و گفت: با توجه به نیاز روز کشور 
به محصوالت هایتک الزم است در امر توسعه، 
تولید این محصوالت در نظر گرفته شــود که 
 الحمدا... این مقوله در کشــور شــروع شده 

است.
موســوی، نقش ســازمان های باالدستی را 
در پیگیری بــرای اصالح قوانیــن در جهت 
رفع مشــکالت و موانع تولیــد حایز اهمیت 
دانســت و تصریح کرد: در این راستا سازمان 
تامین اجتماعی برای تســهیل در امر تولید 
 و رفــع موانــع آن از هیــچ حمایتــی دریغ 

نخواهد کرد.
توجــه ویژه به ســالمت کارکنــان و جامعه 
و محیط زیســت مقوله های بــود که رییس 
ســازمان تامین اجتماعی بــر آن تأکید کرد 
و افــزود: با اســتفاده از ابزارهــای مدیریتی 
باید عقــب افتادگی ها جبران شــود و برای 
احقاق حقوق و جلوگیــری از تضییع حقوق 
ســهامداران ســازمان که بیش از 50 درصد 
 جامعه تشکیل می دهند، تمام تالشمان را باید 

به کار بگیریم.
وی در خصــوص تالشــگران عرصــه تولید 
و صنعــت ذوب آهــن اصفهــان، گفــت: 
با همــه محدودیت ها و موانعــی که صنعت 
فــوالد بــا آن دســت بــه گریبان اســت 
مجموعــه ذوب آهــن اصفهان توانســته اند 
 بــا برنامه هــای علمــی و شــاخص محور 
بــر ایــن مشــکالت و موانــع فایــق آیند 
و عالوه بــر افزایش کمی تولیــد 3درصدی 
بیشــتر از برنامــه تدویــن شــده، 12 نوع 
محصول جدیــد و صنعتی بــا ارزش افزوده 
 بســیار باال و سودآور را به ســبد محصوالت 

خود بی افزایند.
رییس ســازمان تامیــن اجتماعی بــا بیان 
این که عملکــرد تولید ذوب آهــن اصفهان 
در ســال جاری و بــرای اولین بــار در طول 
پنجاه و پنج ســال از زمان تاسیس، از برنامه 
و هدف تعیین شــده پیشــی گرفته اســت، 
 تأکید کرد: ایــن عملکرد مطلــوب نیازمند 
زیرســاخت ها و برنامه هایــی مانند تأمین 
 به موقع مــواد اولیــه، حامل هــای انرژی، 
فن آوری هــای الزم، تعمیرات بــه موقع و 
آمادگی تجهیزات، تأمیــن نقدینگی، فروش 
و صادرات، حفظ روحیه و انگیزه کارکنان و ... 
است که شواهد امر نشان می دهد مسئولین 
 این شــرکت بــرای یکایــک آن هــا برنامه 
داشــته و به بهترین وجــه از عهــده آن ها 

برآمده اند.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

اواسط شهریورسال جاری نمایشگاه اتوموبیلیتی 
مسکو با حضور خودروسازان و قطعه سازان ایران 
در پایتخت روسیه برگزار شد و وزیر صمت نیز در 
صدر هیاتی متشــکل از معاونان خود و مدیران 
عامل دو خودروساز بزرگ کشور در این نمایشگاه 

حضور یافت.
به گزارش ســایپانیوز به نقــل از پایگاه خبری 
جوان خــودرو، بنابر این گــزارش؛ در برگزاری 
موفق این نمایشگاه و دستاوردهای جالب توجه 

خودروســازان کشــور از آن، ایفای نقش موثر 
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان 
کامال واضح بود. در همین خصوص؛ برنامه ریزی 
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه کمک کرد 
که سایپا در حوزه قطعات الکترونیکی و همچنین 
ورق مورد نیاز خود بتواند از منابع خیلی خوب، 
با کیفیت و قیمت مناســب عقد قرارداد کرده و 
شرایط بسیار مناسبی را برای همکاری با طرف 

روسی مهیا سازد.

تاالر ســیمان بورس کاالی ایران امروز )یکشنبه( 
میزبان عرضه یک میلیون و 159 هــزار و 192 تن 
سیمان است. تاالر محصوالت پتروشیمی و شیمیایی 
امروز شاهد عرضه 75 هزار و 131 تن مواد پلیمری، 
مواد شیمیایی، گوگرد، لوب کات، روغن پایه، قیر و 

PDA TAR است.
براســاس این گزارش 70 هزار تن آهن اســفنجی، 
6 هزار و 400 تن شمش آلومینیوم، 880 تن بیلت 
آلومینیوم، 2 هزار تن هیدروکسید آلومینیوم، یک 

هزار و 745 تن شمش روی، 4 هزار تن مس کاتد، 10 
هزار و 500 تن مس کم عیار، هم در تاالر محصوالت 
معدنی و صنعتی عرضه می شود. تاالر حراج بورس 
کاالی ایران نیز باز میزبان 8 هزار تن وکیوم باتوم است.

تاالر صادراتی در ایــن روز عرضه 260 تن اســید 
نیتریک، 50 تن عایق رطوبتی و 49 هزار و 970 تن 
قیر را تجربه می کند.بازار فرعی بورس کاالی ایران 
شاهد عرضه 100 تن پلی اتیلن واکس و 25 تن روغن 

کارکرده لوکوموتیو است.

کمک معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به سایپا در نمایشگاه مسکو

عرضه بیش از یک میلیون تن سیمان  در بورس کاال
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اعزام هيات دانش بنيان ايرانی به ونزوئال با هدف توسعه بازار
هیاتی فناور و تجاری از شــرکت های دانش بنیان به منظور ارائه توانمندی های 
خود، ۲۲ شهریور راهی کشور ونزوئال می شوند.۲۲ شهریورماه سال جاری بیش 
از ۷۵ شرکت دانش بنیان به همراه هیات فناوری ایران به کشور ونزوئال می روند تا 
در نمایشگاهی از محصوالت و توانمندی های ایران، شرکت و برای توسعه تبادالت 
علمی و فناورانه دو کشور با مجموعه های متناظر خود نشست های رودررو برگزار 
کنند. شرکت هایی که در این سفر معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری را همراهی 
می کنند، در حوزه های فناورانه نفت، گاز و پتروشیمی، سالمت، تجهیزات پزشکی، 
دارو، آی سی تی، صنایع خالق و کشاورزی و ماشین آالت و تجهیزات این صنعت 
هستند که با حضور در این نمایشگاه توانمندی هایشان را نمایش داده و آمادگی خود 
را برای تبادل این ظرفیت های دانشی و تخصصی به کشور ونزوئال اعالم می کنند. به 
نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، این سفر زمینه توسعه و 
رونق بازار محصوالت ایران ساخت در کشور ونزوئال را فراهم می کند تا شرکت های 
تولیدکننده محصوالت باکیفیت بتوانند مقصد صادراتــی جدیدی برای خود 
بیابند. شرکت ها با حضور در این سفر از برنامه هایی چون برگزاری نشست های 
رودررو با شرکت های متناظر، بازدید از مراکز تولید صنعتی، برگزاری سمینارهای 
آموزشی تجارت با ونزوئال و برگزاری نمایشگاه محصوالت دانش بنیان بهره مند 
می شوند. حضور شرکت های دانش بنیان و خالق در این کشور با حمایت معاونت 
علمی وفناوری ریاست جمهوری و با هدف توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان 

و خالق و بازارسازی برای این تولیدات با کیفیت صورت می گیرد.

تعديل تعرفه تلفن ثابت توسعه شبكه های ارتباطی 
را ممكن می سازد

مدیر مخابرات منطقه خوزستان با بیان اینکه تعدیل تعرفه در بخش تلفن ثابت 
توسعه در دیگر شبکه های ارتباطی را ممکن می سازد، گفت: با منطقی شدن تعرفه 
ها، ضمن توسعه، کیفیت سرویس دهی به مشترکان نیز افزایش می یابد. رحیم 
فالح زاده اظهار کرد: با توجه به اینکه تعرفه های تلفن ثابت از سال ۱۳۸۲ تا کنون 
هیچگونه افزایشی نداشته اما در طول این مدت مدل تعرفه گذاری شرکت مخابرات 
طی چند نوبت تغییر داشته است که خود باعث افزایش هزینه، کم شدن درآمد و 

متوقف شدن توسعه و عدم نوسازی زیرساخت های شبکه تلفن ثابت شده است.
وی افزود: با منطقی شدن تعرفه نگهداری تلفن ثابت، نسبت به هزینه های توسعه 
بخش ارتباطات، تغییر حداقلی در تعرفه ها به وجود می آید که امیدواریم منجر به 
نگهداری از شبکه با کیفیت مطلوب و توسعه آن به ویژه در مناطق جدید االحداث 
شهرهای استان شود.فالح زاده با اشاره به اقدامات توسعه ای انجام شده در بخش 
شبکه فیبر نوری و واگذاری  FTTH، گفت: به دلیل فرسوده بودن شبکه و عدم امکان 
تامین منابع مالی، توسعه و پیشرفت به کندی انجام می شود و پروژه با مشکالت 
عدیده مالی مواجه شده است. وی تصریح کرد: عدم تعدیل تعرفه تلفن ثابت در طول 
۱۲ سال گذشته، منجر به توقف تولیدات مورد استفاده مخابرات شد و به تبع، بسیاری 
از پیمانکاران بخش های تولید و توسعه، از کار بیکار شده اند و مشکالتی برای اداره 
امور جاری شرکت مخابرات به وجود آمد.وی به ضرورت سرمایه گذاری در بخش 
ثابت و تاثیر آن بر توسعه ارتباطات سیار اشاره کرد و گفت: این چالش ها در مسیر 
توسعه مخابرات قابل حل است، در صورتی که سرمایه گذاری در الیه های انتقال، 
تلفن و اینترنت ثابت با قدرت صورت بگیرد. مدیر مخابرات منطقه خوزستان در پایان 
گفت: عدم بازنگری در تعرفه تلفن ثابت در آینده سبب ایجاد چالش و مشکالت زیادی 
در شبکه های ارتباطی ثابت و همراه می شود که حمایت و همکاری نهادهای تصمیم 
گیرنده در این امر مهم را می طلبد تا بتوانیم ضمن نوسازی و توسعه زیرساخت های 

شبکه و ارتباطات، خدمات با کیفیت تری به مردم استان ارائه بدهیم.

ارائه خدمات بهينه به مشتريان با سامانه محققان دانش بنيان
سامانه  هوشمند مبتنی بر شبکه بانکی کشور محصول یکی از شرکت های دانش بنیان 
است و صاحبان کسب و کار با استفاده از این سامانه قادرند انواع خدمات را به مشتریان 
ارائه دهند. علی موقر، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: نرم افزار طراحی شده 
در این شرکت یک بسته کامل نرم افزار مالی و اداری بوده که به صورت اختصاصی 
و با هدف ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند و خالق به شرکت ها و سازمان ها برای 
ارتقای سطح بهره وری، کارایی و بهبود همکاری سازمانی در آنها، طراحی و تولید شده 
است. وی اظهار کرد: این سامانه هوشمند طراحی شده در این شرکت قابلیت های 
منحصر به فردی را به شرکت ها و سازمان ها ارائه کرده و از آن جایی که در طراحی 
و تولید این نرم افزارها به نیازهای حال و آینده مدیران سازمان ها و شرکت ها توجه 
شده، به مدیران سازمان ها و شرکت ها در جهت مدیریت هوشمند سازمان کمک 
قابل توجهی می کند. به نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، 
موقر خاطر نشان کرد: این سامانه با ساختار فنی منعطف، از تمامی کسب و کارھای 
کوچک و بزرگ با چندین شعبه و انبار پشتیبانی می کند، ضمن آنکه سامانه همراه با 
اپلیکشن های سازگار با انواع گوشی های هوشمند، این امکان را می دهد که صاحبان 
فروشگاه، غرفه داران و یا تامین کنندگان کاال بتوانند در ھر لحظه و ھر مکانی با ھر 
وسیله ای که امکان اتصال به اینترنت را دارد، از وضعیت کسب و کار و فروش در لحظه 
خود مطلع شوند و آخرین گزارشات را به لحظه مشاھده کنند. مدیرعامل این شرکت 
دانش بنیان، ارائه زیر سیستم های لجستیک و تحویل کاال، ارائه الگوریتم های فروش 
مویرگی و بازاریابی فروش، امکان ارسال اطالعات به زیر سیستم های داخلی کسب و 

کارها و بنگاه های اقتصادی را از قابلیت های این سامانه نام برد.

در سه سال گذشته؛
150 طرح كالن ملی فناوری با كمك دانش بنيان ها 

تجاری سازی شد
با کمک دانش بنیان ها در سه سال گذشته ۱۵۰ طرح کالن ملی فناوری در حوزه های 
مختلف تجاری سازی شــد.به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
طرح های کالن ملی فناوری بخش مهمی از فعالیت های معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری محسوب می شوند. این طرح ها از ویژگی های بارزی مانند اثربخشی 
ملی، منطقه ای و بین المللی، ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین المللی بخش خصوصی 
برای انجام طرح های راهبردی و اقتدار آفرین، تجاری ســازی تحقیقات کاربردی 
با سطوح فناوری باال و کارآفرینی فناورانه برخوردارند. اجرای این طرح ها نیازمند 
مشارکت گسترده بازیگران مختلف است که به نیازهای اساسی و راهبردی کشور 
پاسخ می گوید. حمایت از این طرح ها، با توجه به آثار آن ها در تولید، خودکفایی و 
اشتغال زایی یکی از ابزارهای مهم در تحقق اقتصاد دانش بنیان به شمار می رود.در سه 
سال گذشته ۱۵۰ طرح کالن ملی با کمک دانش بنیان ها انجام و تجاری سازی شده 
است، در این سه سال ۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد فناورانه با شرکت های دانش بنیان 
منعقد و پرداخت شده است. در حال حاضر طرح های کالن ملی فناوری در حوزه های 
سالمت، کشاورزی و صنایع غذایی، حمل ونقل پیشرفته، صنایع راهبردی، انرژی، 
نفت، گاز و پتروشیمی، مواد، تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته، دیجیتال و هوشمند 
سازی، دانش های بنیادی و فناوری های سبز انجام می شود که در هرکدام از حوزه ها 
چندین طرح کالن ملی فناوری با موفقیت انجام شده است. سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری مهم ترین اولویت طرح های کالن ملی فناوری را 
محیط زیست خطاب کرده و عنوان می کند: نقش شرکت های دانش بنیان و خالق 
در توسعه فناوری های سازگار با محیط زیست، اثرگذاری خود را به اثبات رسانده است 
و خوشبختانه، بخش عمده ای از طرح های کالن ملی مورد حمایت معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری نیز در حوزه محیط زیست تعریف شده است.

اخبار

ماده ای که شارژ باتری را تسریع می کند
محققان نشان داده اند استفاده از یک ماده جدید به عنوان الکترود شارژ باتری های لیتیومی را تسریع می کند. ماده مذکور در واقع به وسیله فرایند شارژ کردن خود، تنظیمات بهینه اتم ها را 

به کار می گیرد و به این ترتیب شکل ماده جدیدی را به خود می گیرد که امکان انتقال یون های لیتیوم تسهیل می شود. تحقیق در این باره توسط محققان دانشگاه ایالتی بویز و دانشگاه ایالت 
کالیفرنیا سن دیگو انجام شده تا مشکلی در طراحی باتری های لیتیومی فعلی را برطرف کند. از آنجا که باتری ها چرخه وار عمل می کنند، یون های لیتیوم از کاتد )الکترود مثبت( به آند )الکترود 

منفی( حرکت می کنند. اما این فرایند فقط با سرعت خاصی انجام می شود.

در حالــی دولت از افزایش 
آمار اشتغال در بازه زمانی 
شهریور ماه سال ۱4۰۰ تا 
پایان مرداد ماه سال ۱4۰۱ 
خبر می دهد کــه فعاالن 
بازار کار این آمار را دقیق ندانســته و گفته اند در 
برابر این اشتغال زایی، مشــاغل بسیاری به دالیل 
مختلف از بین رفته اند. به همین دلیل نرخ بیکاری 
رشد داشته و آمار منتشر شده مبنی بر کاهش نرخ 

بیکاری ابهامات زیادی دارد. 
به گزارش اقتصاد آنالین، ســوال فعاالن بازار کار این 
است که چرا دولت آمار اشتغال ایجاد شده را اعالم اما 
آمار مربوط به مشاغل حذف شــده و افرادی که شغل 
خود را ترک کــرده اند، را اعالم نمی کند. بر اســاس 
جدیدترین گزارش وزارت کار از وضعیت اشــتغال در 
کشور، از شهریورماه سال گذشــته تا پایان مرداد ماه 
امســال، جمعا ۹۷۵ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد 
شده است. حال برای راستی آزمایی آمار منتشر شده 
باید دید در همین بازه زمانی چه تعداد شغل از بین رفته 

و بنابراین خالص اشتغال ایجاد شده چقدر است. اگر 
بخواهیم به صورت دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم 
باید توجه داشت که ظاهرا آمار منتشر شده در گزارش 
سامانه ملی رصد اشتغال، صرفا به تعداد مشاغل ایجاد 
شده اشاره دارد، درحالیکه برای بررسی دقیق تر باید 
خالص اشــتغال را مورد توجه قرار داد. ذکر مثالی از 
آمریکا می تواند به درک بهتر این موضوع کمک کند؛ 
در ماه جوالی، تعداد شاغالن در ایاالت متحده تنها ۰.۵ 
میلیون افزایش یافته؛ به این صورت که هر چند حدود 
۶.4 میلیون شــغل جدید ایجاد شــد اما ۵.۹ میلیون 

شاغل قدیمی، شغل خود را ترک کردند.
البته مقایسه آمار مورد اســتناد معاون وزیر کار با 
آمار مرکز آمار بار دیگر حاکی از یک مشکل مزمن 
در آمارهای کشور است. بر اســاس آمار مرکز آمار 
تعداد کل شــاغالن در انتهای ســال ۱4۰۰ برابر 
۲۳میلیــون و ۱۷۱هزار نفر بوده کــه این عدد در 
انتهای بهار ســال جاری به ۲۳میلیون و ۵۷۲هزار 
نفر رسیده؛ یعنی تعداد شاغالن در فصل بهار سال 
جاری به میزان 4۰۱هزار نفر افزایش داشته است. 
حال با توجه به اینکه به صورت طبیعی تعدادی از 
شــغل های موجود، در فصل بهــار از بین رفته اند، 
تعداد شــغل های ایجادشــده در ۳ماهه اول سال 

جاری بیش از 4۰۱هــزار نفر بوده اســت. این در 
حالی است که بر اساس اعالم معاون وزیر کار تعداد 
شــغل های ایجادشــده در ۵ماهه اول سال جاری  
۳4۲هزار نفر بوده اســت؛ یعنی در یک بازه زمانی 
طوالنی تر تعداد مشاغل کمتری ایجاد شده است!  
که این مشاهده حاکی از تفاوت در آمار اعالم شده 
سامانه ملی رصد اشتغال با آمار اعالمی مرکز آمار 

است. البته چنین مساله ای پیشتر در آمار مربوط 
به تورم و قیمت مســکن و اختالف آنها در ۲منبع 
آماری بانک مرکزی و مرکز آمار هم مشاهده شده 
که با توجه به توضیحات اشاره شده در این گزارش 
لزوم یکپارچه ســازی و انتشــار منظم و همراه با 
جزئیات آمار توســط منابع آماری مختلف بیش از 

پیش آشکار می شود.

خالص اشتغال ايجاد شده در دولت سيزدهم چه قدر است؟

ابهام  در آمار  اشتغالزایی
5.9 ميليون نفر شغل خود را ترک كردند

ایجاد شغل با افزایش سرمایه گذاری
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

ایجاد اشتغال نیازمند تعریف بسته ویژه است. تمام شاخص های مورد نیاز برای ایجاد اشتغال باید در این بسته گردآوری شود. این مهم نیازمند همکاری مردم، تأمین به موقع منابع و سرمایه، تربیت و حمایت از کارآفرین 
است تا در قالب یک بسته، محقق شود. اجباری در اعالم آمار خوب وجود ندارد. در موضوع ایجاد شغل بخش بنگاههای کاریابی مطرح هستند که در ایران خیلی جا نیفتاده است. از سوی دیگر آمار افراد بیمه شده توسط 
تامین اجتماعی اگر در نظر گرفته شده باشد باز هم دسترسی درستی به این آمار وجود ندارد. بر این اساس نمی توان ادعای قطعی داشت که چه میزان شغل ایجاد شده است. به عبارتی آمار را نه می توان تایید کرد و نه 

می توان رد کرد. به طور کلی کانال آمار اشتغال در ایران ابهام دارد. وقتی میزان ایجاد اشغال اعالم می شود ولی بیکاری مد نظر قرار نمی گیرد استناد به آمار دقیق نیست. 
حتی اگر فرض کنیم آمار اعالم شده بر اساس سرمایه گذاری انجام شده باشد، باز هم جای سوال دارد. اگر بر اساس سرمایه گذاری آمار اعالم می شود باید میزان دقیق سرمایه گذاری اعالم شود و بر متوسط ایجاد شغل 
تقسیم شود و تعداد شغل ایجاد شده محاسبه گردد. اما زمانی که نمی توان برعکس اشتغال زایی یعنی خروج نیروهای کار و شاغل را حساب کرد ابهامات پابرجاست. یعنی اینکه چقدر شغل از دست رفته هم جای سوال 
دارد. اطالع از موضوع ایجاد اشتغال موضوعی نیست که بتوان آن را قضاوت کرد. باید نهاد اعالم کننده عوامل موثر را در نظر گرفته و بعد آمار را اعالم کند. وقتی می گوییم شغل ایجاد شده باید دید بیکاری زیاد شده 
یا کم شده است. هدف کاهش نرخ بیکاری است. به عبارتی برای تحقق این میزان شغل باید روابط متغیرهای درون هر بخش مشخص و بررسی آماری صورت بگیرد تا یک پیش بینی برای اشتغال بیان شود البته تمام 
این اشتغال مشروط به تحقق سرمایه گذاری در هر بخش است. شواهد بحث سرمایه گذرای داخلی و خارجی هم نشان می دهد سرمایه گذاری چندانی وجود نداشته است. تا مذاکرات به نتیجه نرسد سرمایه گذاری 
تحقق نخواهد یافت و فرصت شغلی زیادی در کشور نخواهیم داشت. شرط استفاده کامل از پتانسیل های کارآفرینی این است که در چه زمانی تامین مالی انجام پذیرد در واقع سرمایه گذاری از تمام بسته های سیاستی، 
بازرگانی، صنعت و حتی نظام مالیاتی تاثیرگذار است و می تواند اشتغال نهایتاً به عنوان معلول این سیاست ها حاصل شود. البته اجباری هم برای مناسب نشان دادن اوضاع بیکاری وجود ندارد. دولت باید به دنبال اعالم 

اخبار مثبت واقعی در هر بخشی از اقتصاد باشد. لزومی ندارد برای نشان دادن کاهش نرخ بیکاری به آمارهای مورد ابهام چنگ بیاندازیم.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

بر اســاس اعالم معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ۲ پردیس  بین المللی فناوری و نوآوری 
به ۱۰ پردیس اضافه می شود.به گزارش معاونت 
علمی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، افزایش 
تعــداد پردیس های علــم و فنــاوری از ۲ به ۱۰ 
مورد یکی از مواردی اســت که در آیین نامه های 
قانــون جهش تولیــد دانش بنیان بــر آن تاکید 
شده اســت.قانونی که به دنبال رفع موانع توسعه 
کســب وکارهای دانش بنیان و خــالق و تزریق 
توانمندی دانشی و تخصصی نخبگان، سرآمدان 

علمی، فناوران و کارآفرینان بــه صنایع مختلف 
 و شتاب دادن به روند توســعه علمی و اقتصادی 

کشور است.
یکی از وزارت خانه هایی که با ابالغ آیین نامه های 
اجرایی قانون جهش تولیــد دانش بنیان مصوب 
هیــات وزیــران ماموریــت یافته تــا نیروهای 
دانشگاهی و دانشــی را به این قانون متصل کند؛ 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که موظف 
شــده برای تقویت دیپلماســی علمی، فناوری و 
نــوآوری؛ زمینه ایجاد و راه انــدازی پردیس های 

بین المللــی فناوری و نــوآوری را فراهم کند.این 
کار را هم با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایــران انجام دهد و 
زیرســاخت های را برای ایجاد پردیس های بین 
 المللی فناوری و نوآوری و پارک های علم و فناوری 

فراهم کند.
در این آیین نامه بــه افزایش تعــداد پارک های 
علم و فناوری و پردیس هاس فناوری و نوآووری 
خصوصی از ۲ به ۵ مورد هــم توجه ویژه ای دارد.

اجرای این قانــون با ابالغ آیین نامــه اجرایی آن 
در کمتر از ۳ مــاه از تصویب قانــون؛ یک اتفاق 
منحصر به فــرد و خبری خوش بــرای بازیگران 
زیســت بوم فناوری و نوآوری بود. مفادی که در 
این قانون تصویب شــده، به توســعه بخش های 
مختلــف زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری از 
بخش هــای ســرمایه گذاری و زیرســاختی 
تــا تولیــد محصــول دانش بنیــان و خــالق با 
 اســتفاده از اختیارات معاونت علمــی و فناوری

 کمک می کند.

دبیر نمایشگاه ایران نانو ۱4۰۱ از حضور تجار و سرمایه 
گذاران خارجی ۱۰ کشور در سیزدهمین دوره  نمایشگاه 
نانو خبر داد و گفت: امسال بیش از ۱۰۰ محصول جدید 
نانویی تایید شده ارائه می شوند. دکتر عماد احمدوند 
درباره سیزدهمین دوره نمایشــگاه نانو که در مهرماه 
برگزار می شود گفت: این دوره از نمایشگاه پس از دوسال 
وقفه به دلیل همه گیری کرونا به مدت 4 روز از ۹_۱۲ 
مهرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی دایر خواهد 
شد. وی با بیان اینکه این دوره همانند سال های گذشته 
از بخش های مختلفی منجمله نشســت های تجاری، 

بازدید نماینده های خارجی، معرفی محصوالت جدید 
نانو، معرفی شرکتهای دانش بنیان و…تشکیل می شود 
افزود: تا کنون ۲۰۰ نهاد و شــرکت دانش بنیان برای 
حضور در نمایشــگاه ثبت نام کردند. از این تعداد ۱۸۰ 
شرکت تأیید نهایی شده است. دبیر نمایشگاه ایران نانو 
۱4۰۱ با تاکید بر اینکه شرکت هایی در نمایشگاه حضور 
می یابند که مورد تأیید ســتاد نانو و دارای تاییدیه نانو 
مقیاس هستند، گفت: طی دوره های گذشته نمایشگاه، 
در بخش نمونه هــای اولیــه ۱۵_۲۰ محصول عرضه 
می شدند اما تفاوت نمایشگاه امسال با سال های گذشته 

در این اســت که تعداد این محصوالت به بیش از ۱۰۰ 
مورد رسیده است. احمدوند با بیان اینکه بخش طرح های 
فناورانه، شامل محصوالتی است که در صنایع مختلف 
کاربرد داشــته باشند و قرار اســت به محصول تبدیل 
شوند.وی ادامه داد: این بخش از نمایشگاه که مختص 
فناوری های جدید است شامل ایده هایی می شود که با 
گذراندن دوره های آموزشی و شتابدهی به مرحله ای از 
جذب سرمایه و تبدیل به محصول تجاری رسیده اند.
به گفته احمدوند، در بخش های دیگر این نمایشــگاه، 
نشســت های تجاری بین صاحبان صنایع و شرکتهای 

دانش بنیان برگزار می شــود. همچنین شبکه تبادل 
فناوری و کارگــزاران ترویــج صنعتی فنــاوری نانو، 
نشستهایی را با حضور صنایع و مدیران شرکتهای فناور 
برگزار می کنند تا چالش های صنایع مشخص و به واسطه 

دانش بنیان ها رفع شود.
دبیر نمایشگاه ایران نانو ۱4۰۱ با اشاره به دیگر بخش های 
نمایشگاه نانوی امسال گفت: محتوای درونی نمایشگاه 
دوره سیزدهم رشد زیادی نسبت به سالهای گذشته دارد 
به طوریکه محصوالت جدیدی که امکان صادرات دارند 
بیشتر در نمایشگاه حضور خواهند داشت. با بیان اینکه 

تعداد پردیس های بین المللی فناوری و نوآوری افزایش می یابد

حضور تجار خارجی از ۱۰ کشور در نمایشگاه »ایران نانو«
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