
اکونومیست می نویسد که واکنش اشتباه برای غلبه بر بحران 
انرژی می تواند کشورهای اروپایی را ورشکست کند.

 به گزارش اکونومیســت، روســیه اعالم کرد تــا زمانی که 
تحریم های غرب اعمال می شود، خط لوله نورد استریم خود را 
تعطیل خواهد کرد و این امر باعث می شود قیمت بنزین تا 30 
درصد دیگر افزایش یابد. مورگان استنلی، یک بانک، تخمین 
می زند که با قیمت های آتی امروز، هزینه های ســاالنه برق و 
گاز توسط مصرف کنندگان و شرکت ها در سراسر اتحادیه اروپا 
می تواند به رقم خیره کننــده 1.4 تریلیون یورو افزایش یابد 
که از 200 میلیارد یورو در سال های اخیر افزایش یافته است.

درســت مانند زمانی که همه گیری شیوع پیدا کرد، دولت ها 
با انبوهــی از کمک ها و مداخالت واکنش نشــان می دهند.  

آلمان 65 میلیارد یورو دیگــر )65 میلیارد دالر یا 1.8 درصد 
تولید ناخالص داخلی( را برای اقداماتی از جمله سقف قیمت 
برای مقدار پایه برق برای خانوارها و شرکت ها هزینه می کند. 
بریتانیا از طرحی برای توقف قیمت ها برای دو سال رونمایی 
کرد که می تواند بیش از 100 میلیارد پوند )115 میلیارد دالر 
یا 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی( هزینه داشــته باشد و از 

طریق استقراض تامین مالی شود.
اکونومیست می نویسد: اما دولت ها در عجله خود برای اقدام، 

نباید منطق اقتصادی و احتیاط را از پنجره بیرون بیندازند.
محبوب ترین تاکتیک - انجماد قیمت انرژی در خرده فروشی، 
مانند آنچه در فرانســه وجود دارد - به طور سطحی وسوسه 
انگیز اســت.  کاهش تورم ممکن اســت مقداری از فشار بر 

بانک های مرکزی برای افزایش نــرخ بهره را کاهش دهد. اما 
آنها معایب بزرگی نیز دارند.

اگر قیمت ها محدود شود، تقاضا برای انرژی بسیار باال خواهد 
ماند و تعدیل حیاتی را که باید برای جهانی که در آن گاز دیگر 
ارزان نیست به تاخیر بیاندازد. شما می توانید شواهدی را برای 
این موضوع مشاهده کنید؛ قیمت های باالتر به این معناست 
که آلمانی ها در نیمه اول ســال جاری تقریباً 10 درصد گاز 
طبیعی کمتری در مقایسه با سال قبل مصرف کردند. و ممکن 
اســت از نظر سیاســی پایان دادن به توقف قیمت ها پس از 

برقراری آن غیرممکن باشد.
به جای تثبیت قیمت ها، رویکرد بهتری وجود دارد. دولت ها 
باید از طریق تخفیف های نقدی یکجا در قبوض، که احتماالً 

از طریق شرکت های آب و برق پرداخت می شود، به خانواده ها 
کمک کنند. این امر از استانداردهای زندگی محافظت می کند. 
برای فقیرترین افراد، که قبض انرژی به اندازه یک ششم کل 
مخارج مصرف می شود، تخفیف ها باید با سایر پرداخت های 

مزایا تکمیل شود.
پس تخفیف ها و وام های موقــت راهی برای کمک به اقتصاد 
اســت. اما چگونه دولت ها باید هزینه آنها را بپردازند؟ هزینه 
آن بســیار زیاد خواهد بود و پس از کمک های مالی همه گیر 
بزرگ به دســت خواهد آمد. اروپا، از جمله بریتانیا، حداقل 
450 میلیارد یورو برای مبارزه با شــوک انرژی، حتی قبل از 
شروع زمستان، هزینه می کند. مشــکل این است که هزینه 
ها را از طریق اســتقراض بیشــتر تامین کنید. اما کســری 

بیشــتر در زمان تورم، بانک های مرکــزی را مجبور می کند 
تا نرخ های بهره را حتی بیشــتر افزایش دهند و هزینه های 
 بیشــتری را برای دولت ها بــرای پرداخت بدهی هایشــان

 افزایش دهند.
حفظ مکانیســم بازار به منظور تشویق ســرمایه گذاری در 
ظرفیت های جدید و نوآوری در ذخیره ســازی انرژی مانند 
باتری ها ضروری اســت. اما منطقی است که بخش بیشتری 
از سیســتم انرژی را از قیمت های لحظه ای بــه قراردادهای 
بلندمدت تغییــر دهیم، به ویــژه که انرژی باد ارزان ســهم 
رو بــه رشــدی از تولید اســت. واکنش نادرســت می تواند 
 دولت ها را ورشکســت کند و صنعت برق اروپا را در گذشته 

به دام بیاندازد.

بررســی مالیات های خانه های خالی از سکنه نشان 
می دهد که در پنج ماه نخست سال جاری، ساکنان 
شمال تهران بیشترین و ساکنان کهگیلویه و بویر احمد 

کم ترین مالیات خانه های خالی را پرداخت کرده اند.
به گزارش ایسنا، بر اســاس قانون مالیات خانه های 
خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی 
در شهرهای باالی 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی 
از سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه 
بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای 
مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل 
شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر 
مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات 
متعلقه خواهد شد.   وظیفه شناسایی خانه های خالی بر 

عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک و 
اسکان گذاشته شد و این وزارتخانه با راه اندازی سامانه 
امالک و اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد 
اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند 
این اطالعات را ثبت کنند، خانه آن ها به عنوان خاله 
خالی به ســازمان امور مالیاتی از ســوی وزارت راه و 

شهرسازی معرفی شد.
در نهایت سازمان امور مالیاتی در دی ماه سال گذشته 
فهرستی از اطالعات خانه های خالی و مالیات آن ها 
منتشر کرده بود که براساس آن معادل 568 هزار خانه 
خالی شناســایی و همچنین اعالم شد که صاحبان 
خانه های خالی حداکثر تا پایان مرداد ماه برای پرداخت 

مالیات فرصت دارند.

اما در نهایت به دلیل اعتراض برخی مالکان از افرادی 
که عدم پذیرش داشتند تقاضا شد با ورود به سامانه 
 www.my.tax.gov.ir سازمان مالیاتی به نشانی
عدم پذیرش خود را اعالم کنند تا با هدایت به سامانه 

راه و شهرسازی اطالعات خود را اصالح کنند.
بر این اساس و طبق آماری که سازمان امور مالیاتی در 
اختیار ایسنا قرار داده است، میزان مالیات پرداختی 
بابت واحدهای مسکونی خالی از سکنه در پنج ماهه 
ابتدای سال جاری بر اساس گزارش دریافتی از سامانه 
قبض بانک حدود 34 میلیارد و 582 میلیارد ریال بوده 
است که حدود ۷2 درصد این مبلغ توسط یعنی بیش 
از 24 میلیارد و 825 میلیون ریال آن توسط اداره کل 

مالیات شمال تهران گزارش شده است.

رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ســازمان 
امور مالیاتی اظهار داشت: ممکن است پزشکانی بیش 
از 35 میلیون تومان در ماه ورودی به حســاب با بیش 
از 100 تراکنش داشته باشند که آن حساب متعلق به 
همسر، فرزندان یا منشــی و... باشد که اساسا اهمیتی 
ندارد این حساب متعلق به چه فردی است در هر حال 
این حساب را تجاری می دانیم و مشمول مالیات خواهد 
شد و در صورت شناسایی این تشخیص داده می شود که 
آن پزشک مرتبط با این حساب نسبت به کتمان درآمد 
اقدام کرده  است. مهدی موحدی بک نظر در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابهامات مطرح شده درباره 
تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری و نحوه تشخیص این 
حساب ها برای مالیات ستانی اظهار داشت: سازمان امور 
مالیاتی به استناد بند »م« تبصره 12 قانون بودجه 1400 
نسبت به ساماندهی دستگاه های پوز اقدام کردو دستگاه 
پوز را شفاف کرد به این معنا که هر حسابی که متصل به 
دستگاه پوز باشــد به عنوان حساب فروش تلقی کرد و 
مبتنی بر این حساب فروش مالیات ستانی انجام می شود.
وی ادامه داد: این عامل باعث شد کسانی که پیش از آن 
از دستگاه پوز استفاده می کردند، دیگر عملیات خود را 
از طریق دستگاه پوز انجام ندهند و به سمت حساب های 
شخصی خود بروند و فروش و داد و ستد را با حساب های 
شخصی انجام دهند و عمال این حساب را به سازمان امور 
مالیاتی معرفی نکردند. عمال به دنبال فضایی بودند که با 

کتمان درآمد به نوعی فرار مالیاتی داشته باشند.
رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی افزود: اقدام ســازمان امور مالیاتــی این بود که  
تشخیص دهد کدام یک از حساب این افراد ماهیت تجاری 
دارد و از ان استفاده تجاری دارند. برای این تشخیص به یک 
دستورالعملی برای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری 
نیاز داشتیم که این دســتورالعمل با تفاهمی که با بانک 
مرکزی داشتیم، این دستورالعمل از سوی بانک مرکزی 
ابالغ شــد. موحدی بک نظر گفت: در راستای تفکیک 
حساب های تجاری و غیرتجاری که یکی از مصوبات این 
دستورالعمل است نیاز بود که یک قاعده گذاری انجام شود 

که مبنای تشخیص حسا ب های تجاری مشخص شود. 
یکی از قواعد در نظر گرفته شده این است که دو شرط به 
طور همزمان اعمال شود. یعنی  به طور همزمان یک فردی 
35 میلیون تومان یا بیشتر ورودی به حساب خود داشته 
باشد که این ورودی در قالب 100 تراکنش و بیشتر از آن 
تحقق پیدا کرده باشد. در این صورت آن حساب، تجاری 
تلقی خواهد شد و مبتنی بر آن رسیدگی های مالیاتی انجام 
می شود. وی تاکید کرد: البته احیانا اگر کسی اعتراضی 
داشته باشد و ورودی و تراکنش هایش مشمول استثنائات 
بود می تواند با ارایه مدارک و مســتندات به ادارات امور 
مالیاتی مراجعه کند تا با اثبات غیرتجاری بودن حساب 

خود، ابهامات مالیاتی رفع کند.
رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ســازمان 
امور مالیاتی ادامه داد: اما ممکن است که عده ای به این 
قاعده گذاری انتقاداتی داشته باشند مبنی بر اینکه 35 
میلیون تومان مشمول افراد زیادی از جامعه می شود، 
اما باید این موضوع لحاظ شود که این دو شرط ورودی 
35 میلیون تومان با واریز 100 و بیش از 100 تراکنش 
با هم اتفاق افتاده باشد. اگر یک میلیارد تومان به حساب 
فردی واریز شده باشد اما این واریز در قالب کمتر از 100 
تراکنش انجام شده باشد، مشمول حساب های تجاری 
نخواهد بود. بنابراین هر کدام یک از این دو شرط نقض 

شده باشد حساب مورد نظر نمی تواند تجاری باشد.
وی با اشاره به شبهات اظهار شده درباره این قاعده گذاری 
گفت: البته شهبه دیگری هم مطرح می شود مبنی بر 
اینکه اگر فردی ماهانه واریز مثال  یک میلیارد تومانی اما 
با تراکنش محدود داشته باشد، مشمول حساب تجاری 
نخواهد شد؟ پاسخ به این شبهه این است که تشخیص 
حساب های تجاری از غیرتجاری فعال با این الگو شروع 
شده و همزمان سایر حساب ها را هم تحت نظر داریم و 
سایر حساب ها تحت اشراف سازمان امور مالیاتی هستند. 
بنابراین قواعد مختلفی را بنا به اقتضائات و تحلیل هایی 
که در آینده به آن می رسیم، تعیین کنیم و الگوریتم های 
دیگری را تعریف و حساب های تجاری منطبق با شرایط و 
تعاریف جدید شناسایی کنیم و مورد ارزیابی قرار دهیم.

موحدی بک نظر با بیان اینکه توصیه ما این اســت که 
افرادی که پیــش از این با بهره گیری از حســاب های 
شــخصی خود وارد معامالت و فعالیت های اقتصادی 
شــدند؛ به طور شــفاف نســبت به اعالم، معرفی این 
حســاب ها و خود اظهاری ها اقدام کنند، اظهار داشت: 
ممکن است پزشکانی بیش از 35 میلیون تومان در ماه 
ورودی به حساب با بیش از 100 تراکنش داشته باشند 
که آن حساب متعلق به همسر، فرزندان یا منشی و... باشد 
که اساسا اهمیتی ندارد این حساب متعلق به چه فردی 
است در هر حال این حساب را تجاری می دانیم و مشمول 
مالیات خواهد شد و در صورت شناسایی این تشخیص 
داده می شود که آن پزشک مرتبط با این حساب نسبت 
به کتمان درآمد اقدام کرده  اســت. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا این قواعد برای تفکیک حساب ها از جمله 
ورودی 35 میلیون تومان برای مجموع حســاب ها مد 
نظر گرفته شده یا مجموع حســاب ها گفت: فعال تک 
تک حساب ها معیار قرار گرفته  است و مجموع حساب 
افراد برای تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری در نظر 
نگرفته نشده  است. افراد هر چند از امروز به بعد می توانند 
ورودی به حساب  خود را بین سایر حساب ها توزیع کند 
اما ورودی حساب های این فرد تا پیش از این دستورالعمل 
و قاعده گذاری بررسی شده است و اطالعات مورد نیاز در 
دست است اما ممکن است از امروز به بعد افراد رفتار خود 
را تغییر دهند که متناسب با تغییر افراد قواعد جدید در 
نظر خواهیم گرفت. این قاعده گذاری مانند شطرنج است 
و منتظر حرکت بعدی افراد هستیم که نسبت به آن برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی قاعــده  گذاری کنیم. رییس 
مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
همچنین با اشاره به تاکید بانک مرکزی برای احتساب 
»واریز به حساب« در قاعده گذاری تفکیک حساب های 
تجاری و غیرتجاری ادامه داد: منظور این است که برای 
تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری خروجی ها از حساب 
معیار قرار نگرفته است و تنها واریز به حساب از هر طریق 
از جمله کارت به کارت، پایا، ساتنا و ... را مبنا قرار داده ایم 

یعنی فقط وجوه بستانکاری در نظر گرفته می شود.

ریانووستی روز دوشنبه گزارش داد که روبل روسیه 
ممکن است در فهرست ارزهای پذیرفته شده برای 

پرداخت در مصر گنجانده شود.
 به گــزارش ایلنا از راشــاتودی، ریانووســتی روز 
دوشــنبه گزارش داد که روبل روسیه ممکن است 
در فهرست ارزهای پذیرفته شده برای پرداخت در 

مصر گنجانده شود.
مجری تز تور گفت: »طبق اطالعات بانک مرکزی 

مصر در دســترس تز تور، از پایان سپتامبر 2022، 
روبل روسیه در فهرســت ارزهای مورد استفاده در 

این کشور قرار خواهد گرفت.
 بنابراین ایجاد فرصت برای شرکت های مسافرتی و 
هتل هایی که روبل را برای پرداخت همراه با عوامل 
دیگر می پذیرند، بدون شک تأثیر مثبتی بر جریان 

گردشگران خواهد داشت.
تز تور خاطرنشان کرد که مصر محبوب ترین مقصد 

ســفر در میان روس ها برای فصل پاییز و زمستان 
است. ســهم آن از کل رزروهای این کشور حدود 

46 درصد است.
آمارها نشــان می دهد که تعداد گردشگران روسی 
که از مصر دیدن کرده اند در ســه ماهه آخر سال 
2021 به دنبال بازگشــت پروازهای روســیه به 
استراحتگاه های مصر در دریای سرخ به یک میلیون 

نفر رسیده است.

آیااتحادیهاروپاورشکستمیشود؟

کداممنطقههاخانههایخالیبیشتریدارند؟
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وزیر اقتصاد اعالم کرد: 
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سرمقاله

چشم انداز بازارها 
در بالتکلیفی برجام 

اقتصاد ایران هیچ گاه تکلیف 
روشــنی نداشــته است. 
همیشه آثار بالتکلیفی در 
آن مشخص اســت. امروز و 
در شــرایط فعلی موضوع برجام نیز به آن افزوده 
شده است. موضوع اقتصاد هیچ زمانی در اولویت 
نبوده و سالهاســت که بالتکلیف اســت. اما بازار 
ارز طی هفته ها و ماه های اخیر با افت و خیزهای 
زیادی همراه شده است. هر بار خبر تازه ای از روند 

مذاکرات به گوش...

  پیمان مولوی، اقتصاددان 

۳متن کامل  د ر صفحه۴
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اجارهنجومی
واحدهایزیر۱۰۰متر

آغازرایزنیهایاولیه
برایوارداترنوازهند

بازارها در واکنش به اخبار سیاسی آرایش صعودی  به خود گرفتند

یکه تازی  قیمت  دالر  و  سکه
صفحه۴

صفحه2

زمزمه  واردات 
گوشی  باالی 600 دالر

با  ممنوعیت   واردات ،   2۸0  هزار   گوشی  
 از   طریق   مسافری   وارد کشور شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما باید 
به فکر مردم باشیم و با کاهش قیمت ها و هزینه ها به 
سمت ارزان کردن مسکن برویم، ارزانی قیمت را هم 
باید از دولت شروع کنیم، فوالد و پتروشیمی و سیمان 
در اختیار دولت هستند که پایه های حوزه مسکن 
هستند. لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس در رابطه با گرانی مسکن و اثر آن بر 
بازار اجاره بها که یکی از مهم ترین موضوعات در شش 
ماهه نخست سال بوده و حتی مورد انتقاد رهبری نیز 
واقع شد، گفت: مسکن موضوع و دغدغه ای است که 
بخش زیادی از ذهن مردم را به خود مشغول می کند، 
این مســاله دغدغه روزانه افرادی است که مسکن 
ندارند و آن هایی که هم که مســکن دارند به دنبال 

ارتقاء و بهبود مسکن خود...

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشــان 
کرد: خبرها حاکی از این است که خودروسازان 
رایزنی های اولیه بــرای واردات رنو از هند را آغاز 
کردند؛ به خصوص ایران خودرو که روی پلتفرم رنو 
کوئید کار می کند. مهدی دادفر با بیان اینکه بخش 
خصوصی با دستورالعمل واردات خودرو وزارت 
صمت انگیزه  ای برای واردات ندارد، گفت: تعیین 
تکلیف دقیق برای نرخ سود، نحوه فروش و ... در 
این دستورالعمل دیده نشده از این رو امکان ورود 
به این بازار برای واردکنندگان بخش خصوصی 
دشوار شده است. وی با اشاره به عدم هماهنگی 
شــرکت های خصوصی با بندهای دستورالعمل 
واردات خــودرو، تصریح کرد: به نظر می رســد 

دستورالعمل واردات...



2

خگستر؛ صدرنشین پرتراکنش ترین نماد بورسی
بورس تغییر مسیر داد

روز گذشته شاخص کل پس از 6 روز کاری رشد 
کرد. »فوالد« بیشــترین اثر مثبت را بر شاخص 
داشت و »خودرو«، »خســاپا« و »فملی« دیگر 
پیشران های بازار بودند. به گزارش اقتصادنیوز ، در 
معامالت روز سه شنبه بیست و دوم شهریور ماه، 
شــاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری 
قبل 4 هزار و 155 واحد رشــد کرد و به رقم یک 
میلیون و 393 هزار و 126 واحد رسید.  شاخص 
هم وزن بورس با افزایش 2 هزار و 774 واحدی در 
سطح 405 هزار و 257 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 10 واحد باال آمد 

و در سطح 18 هزار و 765 واحد قرار گرفت. 
 

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشــته نمادهــای »فــوالد«، »خودرو«، 
»خساپا« و »فملی« بیشــترین تأثیر را در رشد 
شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای 
»فارس«، »تاپیکو« و »بوعلی« بیشترین تأثیر 

منفی را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »دماوند«، »بمپنا« و 
»قچار« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »صبا«، »کگهر« و »فغدیر« 

بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  
در جــدول پرتراکنش ترین نمادهــای بورس 
خگستر صدرنشین است و خســاپا و خودرو در 
رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای 

صبا، دی و قچار پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

ارزش معامالت بازار 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم 13 هزار و 585 میلیارد تومان کاهش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 7 هزار 
و 565 میلیارد تومان بود که 56 درصد از ارزش 

کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
25 درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم 3 

هزار میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت سه شنبه 80 نماد صف خرید داشتند 
و 35 نماد با صف فــروش مواجه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با رشــد 63 درصدی به 
277 میلیارد تومان رســید و مجمــوع ارزش 
صف های فروش 34 درصد کاهش یافت و 180 

میلیارد تومان بود.
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار 19 میلیارد تومان بود و ارزش 
صف های خرید نیز در رقــم 169 میلیارد تومان 
ایســتاد.  در پایان معامالت نماد بالبر )شــرکت 
کابل البرز( با صف  خریــد 30 میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس 
از بالبر، نمادهای فمراد )شرکت آلومراد( و خودرو 
)شرکت ایران خودرو( بیشــترین صف خرید را 
داشــتند.  بیشــترین صف فروش بازار در پایان 
معامالت به نماد بکهنوج تعلق داشت که ارزش آن 
15 میلیارد تومان بود. پس از بکهنوج، نمادهای 
زمگسا و غدشت بیشترین صف فروش را داشتند.

از 100  دستگاه شاهین عرضه شده؛
فقط ۳۹ دستگاه شاهین در بورس 

کاال فروش رفت
در عرضه امروز گروه خودرویی سایپا در بورس 
کاال، 39 دستگاه خودروی شاهین با قیمت پایه 
304 میلیون تومان معامله شد. تحویل خودروی 

شاهین، 23 مهر 1401 اعالم شده است.
به گزارش ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 39 
دســتگاه شــاهین با قیمت پایه در بورس کاال 
معامله شد. بدین ترتیب، 100 دستگاه خودروی 
شاهین گروه سایپا )با قابلیت افزایش عرضه به 
میزان 100 دستگاه( با قیمت پایه 304 میلیون 
تومان برای تحویل 23 مهــر 1401 در بورس 
کاالی ایران عرضه شــد که 39 دســتگاه مورد 
معامله قــرار گرفت. بر اســاس اطالعیه عرضه، 
خریداران ملزم به واریز 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده و یک درصد مالیات نقل و انتقال و 2 درصد 
مالیات شماره گذاری برچسب انرژی )بر مبنای 
قیمت نهایی( و همچنین مبلغ 42 میلیون و 34 
هزار و 465 ریال به ازای هر خودرو )شامل بیمه 
شــخص ثالث به مبلغ 38 میلیون و 137 هزار 
و 465 ریال و خدمات مرتبط با شــماره گذاری 
و پالک بــه مبلغ 3 میلیــون و 897 هزار ریال( 
هســتند. در این اطالعیه همچنین اشاره شده 
انتخاب نمایندگــی و امکان تعیین رنگ خودرو 
)سفید یا مشکی( بدون هزینه در مرحله تکمیل 

وجه برای مشتری فراهم شده است.

اخبار

بر اســاس اطالعیه سامانه 
جامع تجارت، ثبت سفارش 
برخی مدلهــای تفن همراه 
منوط به تامین ارز »از محل 
صادرات خود« شــده است. 
به گزارش تسنیم بر اساس تازه ترین اطالعیه سامانه 
جامع تجارت، روند تخصیص ارز برخی مدلهای گوشی 
تلفن همراه  از جمله گوشی های باالی 600 دالر که در 
هفته های اخیر با توقف رو به رو شده بود از سرگرفته 

میشود.
در تازه ترین اطالعیه سامانه جامع تجارت در خصوص 
واردات تلفن همراه اعالم شــده است، ثبت سفارش  
تلفن همراه  سری های z، N و S  سامسونگ و... صرفا از 
محل تامین ارز از محل صادرات خود امکان پذیر است.

 با توجه به اینکه این شرط تامین ارز از محل صادرات 
خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف 
واردات که از قبل تعیین  اجرایی شده در تعارض است 
به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید 
چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه 
در بازار داشت.  یکی از عواملی که برخی کارشناسان 
در خصوص  تداوم ثبت سفارش، واردات و اخذ حقوق 
ورودی 12 درصدی این مدلهــای تاکید دارند، بحث 
جلوگیری از واردات از طذیق رویه مسافری یا کاالی 
همراه مسافر است. الزم به ذکر است دهها هزار تلفن 
همراه از طریق پاسپورت مسافران وارد کشور شده است.  
این موضوع به قدری چالش بر انگیز شده بود که  حتی 
گمرک ایران اعالم کرد گوشی های مسافری که مربوط 

به سفر اربعین باشد، رجیستری نخواهد شد.
قاچاقچیان تلفن همراه از طریقــی مثل ته لنجی به 
صورت تجمیعی، کاال را وارد کرده و با ســوء استفاده 
از اطالعات گذرنامه، گوشی ها را رجیستر می  کنند، 
بنابراین الزم است، دستگاه های مرتبط هر چه سریعتر 
نسبت به افزایش نظارت ها در این حوزه اقدام کنند. 
فرآیندی که به آن اشــاره روند قانونی است که باید 
برای واردات دستگاه های ســیم کارت خور از طریق 
مسافری طی شود اما موارد متعددی از سوء استفاده 
قاچاقچیان از این فرآیند وجود دارد. یکی از بازه های 
زمانی که تا پیش از این ممکن بود بســتری بیشتری 
برای قاچاق تلفن های همراه فراهم کند اربعین بود. به 
گزارش تجارت نیوز در حال حاضر شنیده های حاکی 
از آن است که وزارت صمت مجوز ازسرگیری واردات 

گوشی های باالی 600 دالر را صادر کرده است. گویا 
انبار خالی فروشــگاه های موبایل در فصل گشایش 
مدارس و ورود 280 هزار گوشــی مسافری به کشور، 
وزارت صمت را به این امر وا داشت. اما همچنان شرط و 

شروط محدودکننده ای به چشم می خورد.
در نتیجه به نظر می رســد ممنوعیت واردات گوشی 
باالی 600 دالر روش مناسبی برای جلوگیری ازخروج 
ارز یا هر نیت دیگری نبود. حتی این باعث تقویت واردات 
گوشی به روش مسافری توسط عده ای خاص شد. امیر 
اســحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی، به تجارت نیوز گفت: مشــکل اصلی در 
واردات گوشی  باالی 600 دالر واردات مسافری است. 
پس از ممنوع شدن واردات 280 هزار دستگاه گوشی 
که اکثراً هم آیفون بود از طریق مسافری وارد کشور شد 
که این یعنی سوءاستفاده از رویه مسافری بود. واردات 
گوشی از طریق مسافری ارزان تر است و درعمل امکان 
رقابت را از بین می برد. این نوع واردات قاچاق مسافری 
اســت. زیرا کاال به ایران قاچاق می شود و ارز آن را هم 
از طریق قاچاق تامین می کنند. پاســپورت مسافران 
دیگر هم ارزان خریداری می شود. بنابراین برای یک 
فعال اقتصادی، واردات گوشی در شرایطی که قاچاق 
مسافری بی سامان است توجیهی ندارد.  او درباره امکان 
واردات گوشــی باالی 600 دالر بیان کرد: البته هنوز 
تغییری در تصمیم دولت به ما ابالغ نشده است. خبر 
موثق برای بازرگانان از سامانه جامع تجارت ایرانیان 

مخابره می شود و منبع رسمی ما رسانه ها نیستند.

اســحاقی همچنین تأکید کرد: تعداد شــرکت های 
وارد کننده ای که امکان صادرات داشته باشند، بسیار 
محدود است. اگر قرار باشد که صمت به شرکت های 
صادرکننــده اجازه واردات گوشــی بدهد باید مجوز 
صــادرات خرد و غیرنفتــی را به همه شــرکت های 

واردکننده صادر کند.

بازار مهر ماه از دست رفت
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
در پایان خاطرنشان کرد: ما از همین حاال بازار مهر را از 
دست داده ایم. در تهیه تبلت مشکل جدی وجود دارد. 
اجازه داده بودند که هــر واردکننده به اندازه میانگین 
دو ســال وارداتش تبلت وارد کند. مجموع این کفاف 
یک چهارم نیاز بازار را نمی دهد. اگر این محدودیت را 

برندارند به بازار شب عید هم نخواهیم رسید.
بر اساس آمار سامانه همتا از فروردین تا مرداد ماه سال 
جاری واردات آیفون به شکل قاچاق مسافری افزایش 
ممتد داشت. این میزان در پایان مرداد به بیش از سه 
برابر رسید. بسیاری از دست اندرکاران واردات موبایل 
دلیل این اتفاق را تصمیماتی می دانند که وزارت صمت 
برای گوشی های باالی 600 دالر گرفت. این تصمیمات 
در تجارت معمول واردات گوشــی بــاالی 600 دالر 
اختالل به وجود آورد. این اختــالل راه را برای واردات 

مسافری باز کرد.
به دنبال این رویه و نزدیکی به اربعین و خروج تعدادی 
از ایرانیان از کشور به مقصد عراق، وزارت صمت واردات 

مسافری موبایل تا 29 شهریور را هم ممنوع اعالم کرد.
به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز برخی افراد سودجو با سوءاستفاده 
از اطالعات هویتی افراد نســبت به صدور سیم کارت 
به نام آن ها اقدام و از آن برای رجیستری موبایل های 
قاچاق استفاده می کنند. به همین دلیل واردات گوشی 
مسافری از مبدا کشــور عراق در بازه زمانی 10 تا 31 

شهریورماه و مصادف با ایام اربعین ممنوع شده است.
وی همچنین درباره امکان بروز تخلفات در گمرک و 
سایرنهادهای ذی ربط برای موضوع دور زدن رجیستری  
اعالم کرد: امکان تخلف همیشــه برای خیلی از امور 
اداری وجود دارد ولی گمرک باید ساز و کارهای الزم 
برای جلوگیری از تخلف را پیاده کند تا اطالعات زائران 
صیانت گردد. در مواردی مشاهده شده که قاچاقچیان 
گوشــی های موبایل را به صورت ته لنجی وارد کشور 
می کنند و سپس از اطالعات گذرنامه مسافران استفاده 
کرده و عمال محموله موبایل خود  را رجیستر می کنند. 
حتی در مواردی دیده شــده که فروشندگان موبایل 
از خریداران کد ملی می گیرند و ایــن اطالعات را به 

شرکت های واردکننده می دهند.
در حال حاضر پیگیری از دســتگاههای متولی در امر 
رجیســتری و وصول حقوق ورودی  نشــان میدهد، 
دسترســی ویژه  در حوزه رجیســتری به طور موقت 
بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت 
سیستمی انجام خواهد شد. پیگیری ها حاکی از آن است 
که دو نفر از کارمندان نیز به دلیل تخلفاتی که در این 

حوزه داشته اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.
با این وجود همچنان این ســوال مطرح است که آیا 
احتمال سوء اســتفاده از گذرنامه مسافرانی که سفر 
خارجی داشــته اند وجود دارد یا خیر؟  از طرف دیگر 
با توجه به محدودیت هایی که در حوزه ثبت سفارش 
برخی از انواع گوشی های موبایل به وجود آمده، احتماال 
تمایل  به قاچاق با سوء استفاده از امکان واردات موبایل 
مسافری افزایش پیدا خواهد کرد. در این روش هرچند 
حقوق ورودی مربوط به دولت وصول می شود اما وقتی 
مجوز ثبت ســفارش در این حوزه مطالبه نشود عمال 
یک فضای نابرابر در بازار بین فعالن خوش حساب و 
قاچاقچیان ایجاد می شود که تبعات منفی مالیاتی و... 

به همراه خواهد داشت.
طبیعتا با توجه به شرایط موجود امکان پیشگیری از 
این موارد وجود دارد، لذا الزم اســت که دستگاه های 
دخیل در این موضوع هر چه سریعتر نسبت به تقویت 

ساختارهای نظارتی در این حوزه اقدام کند.

وزیر اقتصاد اعالم کرد: 
معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیاردی 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان
وزیر امور اقتصادی و دارایــی از معافیت مالیاتی 
340 هزار میلیــارد تومانــی تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان در سال 1400 خبر داد. 
»ســید احســان خاندوزی« در حاشیه نشست 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: دولت 
ســیزدهم در ســال 1400 نزدیک به 340 هزار 
میلیارد تومان مالیات از محل معافیت های قانونی 

اخذ نکرده است.
وی تاکید کرد: این معافیت های قانونی از ســوی 
دولت به شرکت های تولیدی و صادراتی کشور که 
در مناطق محروم یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و 

اقتصادی داشتند، اختصاص یافت. 
وزیر اقتصاد اظهار داشــت: معافیت مالیاتی سال 
گذشته در مقایســه با 300 هزار میلیارد تومان 
مالیات وصولــی این ســال رقم باالیی اســت 
و این معافیت هــای قانونی بــه تولیدکنندگان، 
صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور اختصاص 

یافته است.
وی بیان داشــت: اعداد و ارقام حاکی از این است 
که در هفته ابتدایی شهریور ماه امسال نیز نزدیک 
به یک هزار میلیارد تومان بخشــودگی به فعاالن 
اقتصادی کشــور تخصیص یافت و آن بخش از 
فعاالن اقتصادی کشــور که اصل بدهی خود را 
پرداخت کردند از این بخشودگی ها استفاده کردند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این تدابیر همچنان ادامه 
خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم بیشترین تسهیل 
و کمک را برای فعاالن حوزه تولید و صادرات کشور 

داشته باشیم.
وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران 
درخصوص تحــول در نگرش دولــت در حوزه 
مالیات به ویژه اخذ مالیات از اشــخاص به جای 
تولید کنندگان نیز گفت: همان طــور که بارها 
اعالم شده و در مصوبه های دولت و پیشنهادهای 
مندرج در بودجه 1401 نیز آمده اســت، راهبرد 
دولت سیزدهم این است که فشار بر فعاالن رسمی 
و قانون مدار و تولیدکنندگان کشور کاهش پیدا 
کند و این سیاست کاهش فشــار به شکل های 
گوناگون از جمله کاهش پنج درصدی نرخ مالیات 
در سال 1401 و ســایر تدابیر را شامل می شود. 
وزیر اقتصاد بیان داشت: از بین یک میلیون شرکت 
فعال در اقتصاد ایران، امسال فقط در حدود 350 
هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان 
امور مالیاتی کشــور ارائه کرده اند. وی با تأکید بر 
اینکه نزدیک به یک میلیون شرکت ثبت شده در 
کشور نیز غیرفعال هستند، افزود: این اعداد و ارقام 
نشان می دهد که بیش از 600 هزار شرکت فعال 
در اقتصاد کشور امســال اظهارنامه مالیاتی خود 
را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نکرده اند و 
امیدواریم با شناسایی این بخش و این شرکت ها 
بتوانیم بار مالیاتی که بر دوش شرکت های قانونی و 
با انضباط کشور است را کاهش دهیم و بار مالیاتی 
بر دوش آن دســته از فعاالن و شرکت هایی قرار 
بگیرد که با فرار مالیاتی یا پنهان کاری یا کتمان 
درآمدهای خود، تاکنون جــزو مؤدیان مالیاتی 

کشور محسوب نمی شده اند.

خبر
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نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پاســخ به شایعه 
برداشتن محدودیت دو دوره ای ریاست اتاق ها مطرح 
کرد که آئین نامه اجرایی اتاق ها هیچ تغییری نکرده و 
هیئت رئیسه اتاق ایران موافق تغییر آیین نامه هیئت 

نمایندگان نیست.
حسین سالح ورزی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به 
تغییرات آیین نامه اجرایی قانون اتاق های بازرگانی 
گفت: به موجب بند )ه( ماده 16 قانون اتاق بازرگانی، 
صنایع  ومعادن و کشاورزی ایران، تهیه، پیشنهاد و 
اصالحات بعدی آیین نامه های اجرایی این قانون از 
جمله وظایف هیئت نمایندگان اتاق ایران است که 
باید توسط این رکن  تهیه و به شورای عالی نظارت 
پیشنهاد شــود. بنابراین اساســا موضوع برداشتن 
محدودیت ریاست دو دوره ای توسط هیئت رئیسه 
اتاق ایران کامال کذب و در ادامه سناریوی تخریب این 

نهاد قانونی است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: تهیه و اصالح پیش 
نویس آیین نامه هــا از طریق کارگروهی منتخب از 
اعضا هیئت نمایندگان صورت می گیرد که در صورت 

تصویب در صحن هیئت نمایندگان برای شورای عالی 
نظارت ارسال می شود. این رویه قانونی پابرجاست و 
هیئت رئیسه اتاق ایران نیز نه تنها به آن پایبند است 
که مخالف تغییرات پی در پی در  آیین نامه ای است 
که هنوز یک دوره از تصویب آن نگذشته است. همه 
به خوبی می دانیم و می بینیم که ایــن روزها از هر 
مستمسک و سوژه بی ربط و حتی مضحک  استفاده 
می شود و سعی دارند با انتساب اتهامات ناروا از فساد 
و گم شدن پول ها گرفته تا تقصیر تغییرات اقلیمی 
و تهدیدات امنیتی را به ســمت هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانی ایران نشانه بروند و با تخریب به زعم خود آنها 

را خسته و ناچار به کناره گیری کند.
سالح ورزی در خصوص تاریخچه تغییرات آیین نامه 
گفت: در حقیقت آخرین بار اصالحات در “آیین نامه 
تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و 

اتاق های شهرستان” بر اساس روال قانونی در هیئت 
نمایندگان تهیه شده و در جلسه مورخه 31 شهریور 
1398 شورای عالی نظارت به تصویب رسیده و از آن 
تاریخ تا کنون هیچ تغییــری در آن به وجود نیامده 
اســت. به موجب تبصره ذیل ماده شش این آیین 
نامه، اعضای هیئت نماینــدگان نمی توانند بیش از 
دو دوره عهده دار سمت ریاســت اتاق ایران تهران و 

شهرستانها شوند.
نایب رئیس اتاق ایران اظهار کرد: در حالی که فقط 
حدود پنج ماه دیگر انتخابات اتاق های سراسر کشور 
برگزار می شود، نظرات گوناگونی پیرامون آیین نامه 
هیئت نمایندگان و انتخابات آتی مطرح می شــود. 
برخی معتقدند با توجه به اینکه هنوز ســه سال از 
آخرین اصالحات آیین نامه مربوطه نگذشته  است 
لذا تغییرات مکرر و متعدد ضرورت نداشته و بایسته تر 

و شایسته تر این است که کماکان تا زمانی که هیئت 
نمایندگان اتاق ایران به جمع بندی کامل و دقیقی در 
مورد ضرورت اصالح  در آیین نامه مذکور نرسیده اند، 
لزومی به تغییر و اصالح آن نیست و قاعدتاً بند مربوط 
به محدودیت بیش از دو دوره ریاســت اتاق ایران و 
شهرستان ها موضوع تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه 
مذکور، کماکان به قوت خود باقی اســت و تغییری 

نخواهد کرد.
وی در ادامه گفــت: گروهی دیگــر از جاماندگان و 
منتقدان انتخابات دوره قبل اتــاق بازرگانی تهران، 
بعد از نتیجه نگرفتن از طرح دعاوی و شکایات متعدد 
در محاکم دادگستری و ناامیدی و ناکامی از  قانون 
نویسی جدید برای اتاق، حاال عالقمندند با جو سازی 
و تحت تاثیر قرار دادن اعضای شورای عالی نظارت، 
شاید مســیری جدید و کوتاه تری برای دستیابی به 
خواســته های خود از طریق تدوین آیین نامه های 
جدید بدست آورند که با توجه به نص صریح قانون و 
مسیر تعیین شده در قانون اتاق بازرگانی این موضوع 

چندان ممکن و میسر به نظر نمی رسد.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران از واریز آورده 
اولیه 20 هزار متقاضی تایید شده )19.4 درصد( از 103 
هزار متقاضی تایید شده نهضت ملی مسکن خبر داد. به 
گزارش تســنیم، خلیل محبت خواه با یادآوری این که 
980 هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، اظهار 
کرد: این ثبت نام ها در شــهرهای جدید پرند، هشتگرد، 
ایوانکی، شهرهای استان تهران و شهرهای زیرمجموعه 
بنیاد مسکن بودکه پس از پاالیش های نهایی 103 هزار 
نفر تائید نهایی شدند. وی ادامه داد: پیامک افتتاح حساب 

برای متقاضیان تائید شده از طرف بانک مسکن ارسال شده 
و در تعدادی از شهرها در نیز به سرعت در حال ارسال است. 
وی بیان کرد:20 هزار نفر تاکنون در استان تهران افتتاح 
حساب داشته اند و بیش از 12 هزار نفر متقاضی استان به 
143 پروژه تعریف شده نهضت ملی مسکن متصل شده اند. 
محبت خواه افزود: دو فرآیند شروع پروژه و تخصیص زمین 
را به شکل مستمر پیش می بریم  و از شهرداران شهرهای 
استان نیز پیگیر تخصیص زمین و جذب سرمایه گذار برای 

رونق بخشی به نهضت ملی مسکن هستیم.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آگهی فقدان سند مالکیت
باسالم ، بدینوسیله اعالم می دارد .سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 114/3182- اصلی واقع در 
بخش 17 بوکان به شماره چاپی 328217 الف 99 به نام آقای علی کریم خواه فرزند عثمان صادر وتسلیم گردیده 
است. اخیرا مالک با ارائه یک برگ استشها دیه مصدق ودرخواست وارده به شماره 140121713010003593 
- 04/02/ 1401 اعالم نموده است که سند مالکیت صادره موصوف به علت سهل انگاری مفقود وتقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است . مضافا اینکه ششدانگ پالک دو مورد بازداشت دارد. لذا مستندا« به تبصره 
های ذیل ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده است که در متن آگهی ذکر نشده ویا مدعی وجود آن نزد خود و یا دیگری می باشد ، از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت ده روز می تواند به این اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه سند معامله ویا اصل سند مالکیت 
تسلیم نماید واگر ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نگردد ؛ اداره ثبت ، المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد . مضافا« در صورت ارائه سند معامله و یا اصل سند مالکیت ، صورت مجلسی دال 
بر وجود سند نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم واصل سند معامله یا سند 

مالکیت به ارائه دهنده مسترد می شود . 10530
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خالد خانه بیگی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان

آگهی مناقصه  عمومی تأمین خودروهای 
استیجاری  با  راننده 

شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد  بند 6 مصوبه  شــماره 62 مورخه 1401/05/31 شورای محترم اسالمی شهر 
بوکان، نسبت به تأمین خودروهای استیجاری با راننده برای انجام امور جاری شهرداری بوکان از نوع پژو یا سمند و وانت 
سایپا یا زامیاد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله به شماره  2001092725000038  مندرج در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت اقدام و به شرکت هاي خدماتی مرتبط با موضوع مناقصه و داراي صالحیت کار  از اداره تعاون ،کار و 

رفاه اجتماعی واگذار نماید. 
1- مدت اجرای  کار تا پایان سال جاری می باشد.
2- مبلغ برآورد اولیه: 10/000/000/000 ریال

3- میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 500/000/000 ریال می باشد .
4- واریز مبلغ 350/000 ریال بابت خرید اوراق مناقصه .

5- تاریخ انتشار در روزنامه:  تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1401/06/16          نوبت دوم 1401/06/23
6- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  1401/06/16  می باشد.

7- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 مورخ   1401/06/24
8- مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 19:00 مورخ 1401/07/04

9- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 12:00 مورخ 1401/07/06
10- شرکتهای متقاضی جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن  46226339 – 044 واحد امور قر اردادها و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

11- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
12-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

13- هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده گان مناقصه می باشد.
14- آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف”، آذربایجان غربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد دبیرخانه – کد پستی: 

5951867963 – تلفن 044-46222800
15- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

رشید میر حسامی- شهردار بوکان

اقتصاد
ایران

پشت پرده اتهامات علیه اتاق بازرگانی چیست؟

از شایعه فساد تا تالش برای حفظ کرسی

۸۰ درصد متقاضیان مسکن ملی در تهران آورده اولیه را واریز نکردند

با ممنوعیت واردات، ۲۸۰ هزار گوشی از طریق مسافری وارد کشور شد

زمزمه  واردات گوشی  باالی 600 دالر



3 بازار

مدیرعامل اتحادیه دام ســبک گفت: درخواســت 
متقاضیان صادرات دام زنده استان ها در حال بررسی 
است و تاکنون دامی از کشور خارج نشده است. افشین 
صدردادرس گفت: تاکنون اتفــاق خاصی در حوزه 
صادرات دام رخ نداده و درخواست متقاضیان توسط 
جهاد کشاورزی اســتان ها در حال بررسی است. هر 
چند مجوزها صادر شده، اما عمال دامی از کشور خارج 

نشده است.

به گفته او، شیوه نامه دامپزشکی در خصوص صادرات 
دام هشتم شهریور ابالغ شد، اما درخواست متقاضیان 
همچنان در حال بررسی است. صدردادرس می گوید: 
طی ۶ ماه گذشــته به رغم افزایش ۲ برابری قیمت 
نهاده های دامی، اما قیمت دام زنده ثابت بوده است. 
مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: در شرایطی که 
واسطه ها و دالالن بر بازار گوشت حکومت می کنند، 
اما ســهم قیمت دام بر بازار گوشــت ناچیز است به 

طوریکه متوسط قیمت طی ۶ ماه اخیر ۷۰ هزارتومان 
بوده است که با این وجود این سوال مطرح می شود که 
چرا با وجود ثبات قیمت دام، نرخ گوشت افزایش پیدا 
کرده است. بنابر گزارش مرکز آمار تورم نقطه ای ساالنه 
تا پایان بهار برای پرورش گوسفند و بره ۲۱.۴ درصد، بز 
و بزغاله ۲۴.۸ درصد و غالت ۹۱.۳ درصد است که این 
امر نشان می دهد وضعیت پرورش دام سبک از شاخص 

تورمی پایین تر است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان نوشــت افــزار و لوازم 
مهندســي تهران از تغییر ناگهاني قیمت دفتر در دو 
سه هفته اخیر به علت تغییر ۳۰ درصدي قیمت کاغذ 

خبر داد.
در مورد قیمت نوشت افزار اظهارکرد: با توجه به تورم، 
قیمت لوازم تحریر هم همچون دیگر کاالها نسبت به 
قبل تغییر پیدا کرده است. وي از تغییر ناگهاني قیمت 
دفتر در دو سه هفته اخیر به علت تغییر ۳۰ درصدي 

قیمت کاغذ در دنیا خبر داد و گفت: دفتر مورد پسند 
مصرف کننده معموالً از نوع کاغذهاي سفید است که 
وارداتي و گران تر است و رنگ کاغذي که ما در داخل 
تولید مي کنیم مقداري کرم تر و تیره تر بوده و طالب 

زیادي هم ندارد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان نوشــت افــزار و لوازم 
مهندسي تهران خاطرنشــان کرد: در حال حاضر با 
توجه به افزایش تولید خودکار در داخل کشور، دامنه 

تغییرات قیمت آن هم کمتر است؛ اما در برخي اقالم 
مانند مداد و پاك کن که مواد اولیه آن وارداتي است 

تغییرات قیمتي آن ها هم بیشتر است.
فرزانیان درمــورد علت تفاوت قیمــت محصوالت 
لوازم تحریر در مغازه ها گفت: با توجه به اینکه تنوع 
محصوالت از نظر کیفیت و سبک طراحي زیاد است به 
تبع محصوالت لوازم تحریر هم با قیمت هاي متفاوتي 

عرضه مي شوند. 

رئیس اتحادیه درودگران و مبل  سازان تهران نسبت 
به تعطیلي واحدهاي این حوزه هشــدار داد و گفت: 
امروز این صنــف با رکود مواجه اســت ولي مقامات 
دولتي اهمیتي به آن نمي  دهند. رکودي که گذشته 
از متغیرهاي کالن اقتصادي ناشــي از سیاست  هاي 

وزارت صمت است.
علیرضا عباسي، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان 
تهران بیان کرد: بي شک ما نیز همچون سایر صنوف 
با رکود مواجه هستیم، اما گذشــته از اثر متغیرهاي 
کالن اقتصادي که منجر به رکود شده اند، امروز نوع 
تصمیم هایي که در این حوزه گرفته مي شود در کنار 
بي توجهي به پروسه تامین مواد اولیه این صنف را دچار 

چالش کرده است.
وي ادامه داد: امروزه در پروسه تامین، تولید و توزیع یک 
اتفاق عجیب افتاده و آن این است که تولیدکنندگان 
مواد اولیه بهراحتي مي توانند موجب رشد قیمت ها 
شوند. هیچ نهاد نظارتي نیز نیست که این موضوع را 
بررسي کند. این امر باعث شــده، ما مواداولیه را چند 

برابر قیمت واقعي آن بخریم، چــون به غیر از وجود 
واسطه هاي بسیار بین تامین کنندگان مواد اولیه و 
تولیدکنندگان کاالي نهایي، بازار مواد اولیه در دستان 
گروهي خاص است. به این ترتیب قیمت تمام شده کاال 
بشدت افزایش پیدا کرده است، آن هم در شرایطي که 

قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است.
عباسي با تایید اینکه در این حوزه انحصاري ایجاد شده 
ادامه داد: برخي از تولیدکنندگان مواداولیه این حوزه به 
یک شبکه تبدیل شده اند که از واردات قانوني ممانعت 
مي کنند در حالیکه نیاز بازار، الزام تامین مواد اولیه این 
حوزه است و تولیدکنندگان داخلي قادر به تامین کلیه 
مواد اولیه نیستند، در واقع به صورت بي رویه جلوي 
واردات گرفته مي شــود، اما در مقابل همین اقالم به 

صورت قاچاق وارد کشور مي شود.
رئیس اتحادیــه درودگران و مبل ســازان تهران در 
خصوص رشــد قیمت ها در این بازار بیان داشت: در 
سال هاي قبل یک کارمند یا کارگر با ۱۰میلیون الي 
۱۵میلیون تومان مي توانست یک دست مبل راحتي 

بخرد، اما امروز همین کاال ۳۵ الي ۴۰ میلیون تومان 
است، بنابراین تقاضا در بازار مبلمان بشدت کاهش 
یافته است. وي در ارتباط با مسائل مبتالبه اصناف در 
حوزه مالیاتي بویژه صنف متبوع خود گفت: متاسفانه 
همانطور که گفتید همه صنوف امروز با دارایي مشکل 
دارند. ما مخالف شفاف سازي و عدالت مالیاتي نیستیم؛ 
بلکه بشدت موافق این موضوع هستیم، اما باید زماني 
قوانین و مقررات اجرایي شود که زیرساخت هاي آن 
فراهم شود، به همین دلیل زمانیکه موضوع راه اندازي 
پایانه فروشگاهي و سامانه موعدیان مطرح و مقرر شد 
اصناف در این چارچوب فعالیت کنند، به دلیل اینکه 
زیرساخت ها فراهم نبود، هم دارایي و هم اصناف دچار 

مشکل شدند.
عباسي در خصوص بازار تعمیرات نیز گفت: یک دوره 
مردم به سمت تعمیر مبلمان رفتند؛ اما امروز این بازار 
نیز راکد اســت. در حال حاضر پولي در دست مردم 
نیســت که صرف مبلمان کنند. برهمین اساس نیز 

شاهد رکود عجیب در این حوزه هستیم. 

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران با بیان اینکه رکود کامل بر بازار حاکم شده 
اســت، گفت: هنوز وضعیت عرضه خودرو تعریف 
چنداني ندارد و به دلیل همین مساله شاهد افزایش 
غیرواقعي قیمت ها هستیم. سعید موتمني، رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
در مورد وضعیت بازار خودور اظهار کرد: بازار خودرو 
در رکود کامل قــرار دارد و زودتر از موعد به خواب 
زمستاني رفته است. البته از ماهها قبل این رکود بر 
بازار حاکم بود ولي در یکي دو هفته اخیر، مشتري 

به هیچ وجه به بازار مراجعه نمي کند.
رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشــندگان 
خودرو تهران افــزود: مصرف کننــدگان به دلیل 
مذاکرات برجام و آزاد شدن واردات، از بازار خارج 
شــدهاند و فروشــندگان نیز بالتکلیف مانده اند؛ 
زیرا به خاطر عدم اعالم جزئیــات واردات، معلوم 
 نیست خودروهاي خارجي با چه قیمتي به دست 

مصرف کننده خواهد رسید.

وي بــا بیان اینکه تــا زماني که جزئیــات واردات 
مشخص نشود، بالتکلیفي بازار ادامه خواهد داشت، 
گفت: وقتي نرخ دالر ریزش کرد، قیمت خودرو نیز 
به همان تناســب در بازار کاهش یافت؛ به عنوان 
مثال خودروي پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ماهها باالي ۳۰۰ 
میلیون تومان عرضه مي شــد در آن زمان به ۲۹۵ 
میلیون تومان رســید اما با توجه به صعود دوباره 
قیمت دالر قیمت خودروها افزایشي شد و همین 
خودروي پژو ۲۰۶ تیــپ ۲ از ۲۹۵ میلیون تومان 
به ۲۹۸ میلیون تومان رسید. همچنین میتوان به 
قیمت خودروي مونتاژي هایما نیز اشاره کرد که با 
کاهش نرخ دالر به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده بود 
اما در حال حاضر به ۹۸۰ میلیــون تومان افزایش 

یافته است.
موتمني تصریح کرد: وقتي کاالي مصرفي تبدیل 
به کاالي سرمایه اي شــود با کوچک ترین نوساني 
چه در بخــش ارز و چــه در بخش اخبــار مواجه 
شود، دچار تالطم قیمتي مي شــود. وي در مورد 

وضعیت عرضــه هم گفت: اگر عرضه پاســخگوي 
تقاضا بود وضعیت قیمت ها به این شکل نمي شد 
و این میزان از فاصله قیمتي بین کارخانه و بازار را 
 شاهد نبودیم. با عرضه زیاد قطعاً قیمت ها کاهش 

محسوسي مییافت.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران افزود: بــه عنوان نمونه مي تــوان به عرضه 
خودروي پژو ۲۰۷ اتومات اشــاره کرد؛ این خودرو 
در خرداد ماه امســال با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان 
عرضه شد؛ اما با توجه به افزایش عرضه در تیر ماه به 
۵۶۰ میلیون تومان و دو هفته پیش به ۴۵۰ میلیون 
تومان رســید؛ البته امروز به دلیل افزایش نرخ ارز 
۴۷۰ میلیون تومان عرضه مي شود. موتمني تاکید 
کرد: قطعاً واردات خــودرو و عرضه این محصوالت 
به بازار مي تواند روي قیمت تأثیر گذارد؛ بنابراین 
با توجه به تأثیر مولفه عرضه بــر قیمت ها، وزارت 
صمت باید تمام تالش خود را براي افزایش عرضه 

به کار گیرد.

درخواست متقاضیان صادرات دام زنده در حال بررسی است افزايش ناگهاني قیمت دفتر به دنبال گراني كاغذ

تقاضا در بازار مبلمان بشدت كاهش يافته است

خواب زمستانی بازار خودرو
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 رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگي تهران در 
خصوص اقدام برخي فروشگاه  ها نسبت به عرضه لوازم 
خانگي دست دوم با تعمیر و رنگ کردن آن گفت: ما در 
تمام کشور بازرس  هایي در سطح بازارهاي بورس لوازم 
خانگي و غیر بورس داریم که در حال رصد متخلفان 
لوازم خانگي هستند. بزودي بررسي  ها پایان مي  پذیرد 

و متخلفان را از طریق صداوسیما اعالم مي کنیم.
اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران در خصوص تائید برادران معاون صنایع عمومي 
وزارت صمت در موضوع رنگ کــردن کاال و فروش 
لوازمخانگي به اسم کاالي نو گفت: برخي از افراد فقط 
دنبال کاالهاي خارجي میگردند و بعضي فروشندگان 
ســودجو اقدام به فروش محصوالت دست دوم مي 
کنند. خریداران بیشتر اوقات متوجه دست دوم بودن 
کاال مي شوند؛ اما چون خارجي بودن آن برایشان مهم 
است اقدام به خرید مي کنند. بیشتر این موضوع در 
صنف دست دوم فروشان و استوك فروشان صورت 
مي گیرد. به طور مثال با بیان اینکــه کاال براي تازه 
عروس بوده و استفاده نکرده به نوعي با این حربه ها 
سر مردم کاله مي گذارند و در انتها به خریداران کاالي 
خود را مي فروشند. البته این اتفاق در فروش کاالهاي 

خارجي انجام مي شود.
وي ادامه داد: صنف ما تهیه کنندگان و فروشندگان 
لوازم خانگي نو اســت. یک اتحادیه بــه نام اتحادیه 
سمســار و امانت فروشــان وجود دارد که در فضاي 
مجازي هم اکنون در حال فعالیت هستند و این کار 
را انجام مي دهند؛ اما متأسفانه در بازار امین حضور 
در بین فروشندگان نو هم شاهد این عمل هستیم. 
مدتي پیش یک فروشــنده را بــه دام انداختیم که 
کاالهاي دست دوم، کاالهاي قاچاق و کاالهاي ایراد 
دار را رنگ میکرد و به خریداران مي فروخت و یا اینکه 
کاالهاي درجه یک ایراني را با برند و کارتون خارجي 
معاوضه مي کرد و به اسم کاالي نو خارجي به مردم 

مي فروخت.
پازوکي از برنامه این صنف پیرامون مبارزه با متخلفان 
گفت: ما در تمام کشور بازرسهایي در سطح بازارهاي 
بورس لوازمخانگي و غیر بورس داریم که در حال رصد 
متخلفان لوازمخانگي هستند. در حال بررسي چند 
فروشگاه خاطي هستیم که بهزودي بررسي ها پایان 

مي پذیرد و متخلفان را از طریق صدا وسیما اعالم مي 
کنیم. همسایه هاي مغازه هاي خاطي گزارش هایي 
دال بر تخلف به ما مي دهند که ما تمام آنها را بررسي 
خواهیم کرد و در پایان برخــورد مي کنیم. البته در 
صنف ما کمتر این موضوع به چشم مي خورد و مي 
توان گفت ۹۹ درصد این تخلفات در صنف دست دوم 
فروشان و سمساري ها وجود دارد. ما بررسي مي کنیم 
زیرا اگر تخلفي صورت بگیرد عمالً مجموعه و اتحادیه 

فروشندگان لوازمخانگي زیر سؤال مي رود.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه براي خریداران 
این ترس وجود دارد که نکند از مغازه اي که جنس را 
خریداري مي کند این اتفاق صورت بگیرد و جنس 
دســت دوم به جاي نو خریداري کنند. آنها باید به 
برخي نکات در هنگام خرید توجه داشــته باشند تا 
خریدي ایمن و ســالم انجام دهند. مردم اصرار براي 
خرید خارجي نداشته باشــند؛ اکنون تمام کاالهاي 
بازار ایراني است و اگر کاالیي به اسم خارجي به فروش 
مي رسد یا قاچاق هستند که داراي گارانتي نیستند و 

یا فیک و دست دوم. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگي تهران 
اظهار کرد: همه گارانتي هاي موجود براي کاالهاي 
خارجي بالاســتثنا تقلبي اســت. خریداران براي 
صحت گارانتي شماره ۱۲۴ را شمارهگیري کنند و از 
گارانتي محصول خریداریشده اطمینان حاصل کنند. 
خریداران محصوالت ایراني هم از فروشنده شناسه کد 
رهگیري را درخواست کنند. این شناسه براي کاالهاي 
خارجي وجود ندارد. ایران درحالحاضر واردات لوازم 
خانگي ندارد و تمامي کاالهاي خارجي موجود در بازار 
خارجي است و زماني که اسم قاچاق روي کاال میآید 
کد رهگیري، شناسه و گارانتي ندارند. در این صورت 

باید خریداران هم احتیاط الزم را به عمآلورند.
وي ادامه داد: در زمان خرید کاال اگر خریدار به کاال 
شک داشت کد شناسه و یا کد رهگیري ۷۷۷۷#*۴* 
پیامک کنند. با وارد کردن این کد شرکت تولید کننده، 
سال ساخت، نوع گارانتي و دیگر اطالعات نشان داده 
میشود و اگر موفق به این کار نشدند وارد سامانه ۱۲۴ 
شوند. این سامانه یک سامانه جامع گارانتي است و در 
آنجا میتوانند تمامي اطالعات گارانتي و محصول خود 

را مشاهده کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: مــا باید به فکر 
مردم باشیم و با کاهش قیمت ها 
و هزینه ها به سمت ارزان کردن 
مسکن برویم، ارزانی قیمت را 
هم باید از دولت شروع کنیم، فوالد و پتروشیمی و سیمان 
در اختیار دولت هستند که پایه های حوزه مسکن هستند. 
لطف اهلل سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در رابطه با گرانی مسکن و اثر آن بر بازار اجاره بها که یکی از 
مهم ترین موضوعات در شش ماهه نخست سال بوده و حتی 
مورد انتقاد رهبری نیز واقع شــد، گفت: مسکن موضوع و 
دغدغه ای اســت که بخش زیادی از ذهن مردم را به خود 
مشغول می کند، این مساله دغدغه روزانه افرادی است که 
مســکن ندارند و آن هایی که هم که مسکن دارند به دنبال 
ارتقاء و بهبود مسکن خود هستند. در هر صورت مسکن به 
عنوان یک موضوع اصلی ذهن افراد را مشغول می کند و این 

مساله دائما بر روح و روان آدم ها تاثیر می گذارد.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: در حوزه مســکن سوال این 
است که زمین متعلق به خودمان است، مصالح هم متعلق به 
خودمان است، انرژی هم که در داخل تامین می شود و کارگر 
هم همینطور، پس چرا باید مسکن انقدر گران باشد؟ همین 
سوال را می شود از فوالد پرســید که در صنعت فوالد هم 
معدن و انرژی مال خودمان است و کارگر هم که ارزان است، 
چرا باید فوالد گران شود؟ وقتی فوالد گران شود به عنوان 
یک کاالی پایه در مسکن، خودرو، لوازم خانگی و خیلی از 

نیازهای جامعه روی همه این ها اثر می گذارد.
نماینده مردم قزوین در مجلس افزود: خب چرا باید قیمت 
فوالد سه برابر شود؟ این که در اختیار وزیر صمت است و او 
می تواند کنترل کند. اگر ما فقط فوالد را به قیمت واقعی به 
دست مصرف کننده بدهیم هم مسکن ارزان می شود هم 
خودرو و لوازم خانگی و محصوالت دیگر. در امور دیگر هم 
همینگونه است یعنی ما بی توجهی هایی در مقوله مسکن 

داریم که موجب گرانی مسکن می شود.
سیاهکلی در تشریح بی توجهی ها که عامل گرانی می شوند، 

عنوان کرد: یکی از آن ها رقابت در مسکن سازی است، چرا 
نباید در ایران رقابت در مسکن سازی باشد؟ شما مشاهده 
می کنید که تولیدکنندگان مسکن قیمت هر متر را ۷ تا ۸ 
میلیون تومان برای تولید بیان می کنند، واقعا چرا این عدد؟ 
آیا این قیمت واقعی است؟ چرا کسی به این توجه نمی کند. 
به نظر من این کار یک مدیریت خوب می خواهد هم در میان 
سازندگان باید دقت شود که عدد را غیرواقعی باال نبرند، هم 
در مصالح ساختمانی که تولید داخل است مانند سیمان، 
خب چه بخشی از ســیمان و فوالد وارداتی است که گران 
می شوند و باعث گرانی مسکن می شوند؟ باید این ها را اصالح 

کنیم و قابل اصالح هستند.
وی افزود: ارزان شدن این مصالح و ارزانی مسکن از نظر بنده 
به عنوان یک مهندس، شدنی است. مسکن متری ۸ میلیون 
تومانی را کسی نمی تواند بخرد، مسکن باید بشود متری ۴ 
تا ۴.۵ میلیون تومان که مثال ۱۰۰ متر بشود ۴۰۰ میلیون 
تومان که از این مبلغ ۳۰۰ میلیون را به خانوار وام پرداخت 
کنیم و ۱۰۰ میلیون هم خانوار تامین کند و بتواند خانه دار 
شــود. اما اینکه ۳۰۰ میلیون وام بدهیم و خانوار بخواهد 
۵۰۰-۶۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشد، خب از کجا 
بیاورد؟ مگر می تواند؟ کسی که ۵۰۰ میلیون تومان داشته 
باشد، اصال دغدغه مسکن اش حل شــده است. ما داریم با 

مردم زندگی می کنیم مــردم ۴۰-۵۰ میلیون اولیه را هم 
نمی توانند آماده کنند. خانوارهایی که مسکن ندارند قشر 
ضعیف جامعه هستند. کسی که نمی تواند ۴۰ میلیون را 
آماده و ثبت نام کند، چطور می توانــد ۵۰۰ میلیون آماده 
کند؟ با کدام درآمد؟ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
اضافه کرد: ما باید به فکر مردم باشیم و با کاهش قیمت ها و 
هزینه ها به سمت ارزان کردن مسکن برویم، ارزانی قیمت 
را هم باید از دولت شروع کنیم، فوالد و پتروشیمی و سیمان 
در اختیار دولت هستند که پایه های حوزه مسکن هستند. 
سیاهکلی در پاسخ به سوالی در رابطه با لزوم تشکیل جلسات 
شورای عالی مسکن در فواصل زمانی نزدیک، اظهار داشت: 
من به شخصه با این مساله موافقم و فکر می کنم وزرایی که 
مرتبط با مسکن هستند چه در بخش محصوالت و چه در 
بخش مصالح باید با وزیر مسکن و معاون اول رئیس جمهور 
جلسه بگذارند و واقعا هزینه ها و اعداد و ارقام محصوالت و 
مصالحی که مرتبط با مسکن هستند را بررسی کنند و ببینند 
که چقدر می توانند این قیمت ها را تعدیل کنند. اگر این اتفاق 
انجام شود، به عقیده من مسکن با قیمت مناسب تری ساخته 

و عرضه خواهد شد.
این در حالی اســت که برخی واحدهای مسکونی کوچک 
و میان متراژ در تعدادی از محلــه های تهران با اجاره های 

نجومی روبه رو شده اند که عمال به خروج بخشی از متقاضیان 
از محله های گران پایتخت منجر شده است. به گزارش مهر، 
در پی ادامه روند افزایشی ماهانه اجاره مسکن در پایتخت، 
برخی خانه های کوچک و میان متراژ در تعدادی از محله های 
مورد استقبال برخی خانواده های واقع در دهک های ۶ تا ۹ 
نیز با رشد عجیب و غرب مواجه شــده که به جابه جایی و 
خروج تعدادی از مستأجران از این محله ها منجر شده است.

بر اساس اعالم بانک مرکزی، متوسط اجاره بهای مسکن 
در تهران از ابتدای امســال تا پایان مرداد ماه ظرف ۵ ماه، 
۱۴.۵ درصد افزایش داشته اســت. این در حالی است که 
برخی مشاوران امالك در تعدادی از مناطق تهران از افزایش 
بعضاً تا ۲۵ درصدی اجاره بها در بهار و تابستان امسال خبر 
می دهند. به عنوان مثال در محله مرزداران واحد ۶۴ متری ۵ 
سال ساخت ۵۵۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شده است 
در حالی که مشابه همین واحد در بهار امسال ۵۰ میلیون 
کمتر برای اجاره فایل شده بود. آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز 
در بلوار فردوس غرب با همه امکانات با ۵۰۰ میلیون تومان 
ودیعه و اجاره ماهانه ۸ میلیون تومانی در حال عرضه است 
که به گفته مشاور امالك، افزایش ۱۰ درصدی اجاره بها در 

یک ماه اخیر از سوی مالک داشته است.
واحد مسکونی ۱۰۰ متری ۷ سال ساخت فول امکانات در 
پونک نیز در حالی که برای واحد مشابه در این منطقه در 
بهار امسال ۴۰۰ میلیون ودیعه و اجاره ۸ میلیون تومانی 
تعیین شده بود، در حال حاضر با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی 
و اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومانی مواجه شده است. افزایش 
اجاره بها به خانه های نسبتاً قدیمی ساز نیز سرایت کرده و 
یک واحد ۸۰ متری ۱۷ سال ساخت در محله طرشت که در 
سال گذشته با ودیعه ۳۰۰ میلیونی و اجاره ماهانه کمتر از ۲ 
میلیون تومان اجاره رفته بود، در حال عرضه با ودیعه ۵۰۰ 

میلیونی و اجاره ماهانه ۳ میلیون تومانی است.
پایین شهر پایتخت نیز از رشد چند برابری اجاره بها طی 
یک سال اخیر بی نصیب نمانده است. در محله امیریه واحد 
۷۴ متری ۱۵ سال ساخت با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و 
اجاره ماهانه ۶.۵ میلیون تومانی فایل شده است. در همین 
محله )امیریه( واحد ۵۵ متــری نیز با ۱۱۰ میلیون تومان 
ودیعه و ۴.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه به مستأجران اجاره 
داده می شود. در محله حسن آباد واحد ۷۵ متری با ودیعه 
۳۰۰ میلیون تومانی و اجاره بهای ماهانه ۴ میلیون تومانی 
در حال عرضه است. این در حالی است که در سال گذشته، 
محله های پایین شهر به دلیل اجاره های کمتر از ۲ میلیون 
تومان، به محلی برای کوچ خانواده های مستأجر و طبقات 
متوسط تبدیل شده بود که با اجاره هایی که در حال حاضر 
مالکان از مستأجران این واحدها اخذ می شود، دیگر نمی توان 

به آنها واحدهای ارزان قیمت تر اطالق کرد.
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قیمت تولید مسکن برای هر متر باید ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان باشد

اجاره نجومی واحدهای زیر ۱۰۰ متر
چرا فوالد و سیمان که تولید داخل است، گران می شوند؟

مردم حواسشان به گارانتي هاي تقلبي باشند

فروش لوازم خانگي دست  دوم به  جاي نو

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۳۹۲۶۰۳۱۳۰۱۰۰۱۰۹۴۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کلثوم زبردست فرزند نورالدین بشماره شناسنامه ۳۳۷ صادره از بوکان در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱۲۶/۶۰ مترمربع پالك ۳۹۶۱ فرعی از ۱۱۴ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالك باقیمانده ۱۱۴ - اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان 
خیابان قانع ۱۶ متری هورامان جنوبی کوچه ۸ متری همایون ۱۵ خریداری از مالک رسمی آقای رحمان ساجدی احدی محمد کریم ساجدی احدی از زارعان 
صاحب نسق در پالك مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالك ۳۹۶۱ فرعی از ۱۱۴ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۱۰۳۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۶/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۶/۲۱
خالد خانه بیگی- رئیس ثبت اسناد امالك بوکان

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

 برابر آرای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۵۶۶ و ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۵۶۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسعد سرائی فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه ۲۴۸ 

صادره از بوکان
۱-در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۸/۳۶  مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۱۹۵۱ فرعی از ۱۳۰ - اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان خیابان 
مام صاحبی سمت راست کوچه سوم خریداری از آقای نادر ایلخانیزاده احدی از وراث محمدامین ایلخانیزاده احدی از مالکان مشاعی پالك ۱۳۰ - اصلی محرز 

گردیده که برای آن پالك ۱۵۲۰۰ فرعی از ۱۳۰ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است.
 ۲- در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت ۷۲/۳۶  مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالك ۱ فرعی از ۱۳۱ - اصلی واقع در بخش ۱۷ 
شهرستان بوکان خیابان ورزش نبش کوچه نشاط ۱۲ خریداری از آقای جعفر مهتدی احدی از وراث مرحوم ابوبکر مهتدی مالک رسمی مالک رسمی پالك 

مذکور محرز گردیده که برای آن پالك ۴۸۰۵ فرعی از ۱۳۱ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۱۰۳۳۳

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۶/۶
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۶/۲۱

خالد خانه بیگی-رئیس ثبت اسناد و امالك بوکان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه
بشماره ثبت ۴۰۱۶ و به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۶۹۸۰

بدینوسیله از کلیه شرکاء محترم شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه بشماره ثبت ۴۰۱۶  و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۶۹۸۰ دعوت میشود که در ساعت ۸ 
صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در نشانی محل قانونی شرکت منعقد خواهد شد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱-تعیین اعضای هیئت مدیره 

۲-سایر موضوعات در صالحیت مجمع
تاریخ انتشار :  ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه
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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.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

مطمئن هستم بسياري از شما به دنبال روش هاي 
 غلبه بر تنبلي هســتيد تا بتوانيد بر بســياري از

 مشكالت تان فائق آييد. حتما زياد پيش آمده كه اين 
جمله را به خودتان و اطرافيان بگوييد: »قصد دارم 
امروز را به تنبلي بگذرانم.« بسيار خوب، اين هيچ 
مشكلي ندارد. نام اين روز مرخصي است و قدرتي 
جادويي دارد اما مشكل از جايي شروع مي شود كه 
هر روز را به تنبلي بگذرانيــم. گاهي اوقات به يك 
محركي نياز داريم كه مــا را از جاي مان بلند كند 
تا سر و ســاماني بيابيم و به كارمان ادامه بدهيم  و 
بتوانيم كسب وكارمان را به طور موثر اداره كنيم. با 
اين حال، اغلب، تنبلي علتي عميق تر و مبهم تر دارد 
كه ما نمي خواهيم درباره آن فكر كنيم، چه برسد به 
اينكه تاييدش كنيم. در اين نوشتار ۷ شيوه مي بينيد 
كه كمك تان مي كند غلبه بــر تنبلي را بياموزيد و 

كارآمدتر باشيد. 

۱. علت اصلي را پيدا كنيد
آيا كار كردن 24 ساعت در روز و ۷ روز در هفته، از 
زماني  كه به ياد داريد، شما را از پاي در آورده است؟ 
اين يك نشانه است كه شــما به استراحت يا تغيير 
نياز داريد. بشر آفريده نشده كه تمام وقت كار كند. 
اجداد پارينه ســنگي ما به طور متوسط حدود 2۰ 
ساعت در هفته كار مي كردند. )بله، ما اعضاي جامعه 
مدرن حســابي خودمان را دچار دردسر كرده ايم.( 
شايد احساس مي كنيد از پا درآمده ايد، مي ترسيد 
كه در كارتان شكست بخوريد، يا اصال نمي خواهيد 
وظيفه تان را انجام بدهيد؛ اينها مشكالت متفاوتي 
هســتند كه راه حل هاي جداگانــه اي دارند. پيدا 
كردن دليل اصلي تنبلي تان مي تواند كمك تان كند 
تغييراتي كه براي تبديل شــدن به يك فرد موثر و 
پرانرژي الزم داريد را  ايجاد كنيد. 

۲. شور و اشتياق خود را نسبت به كارتان 
پيدا كنيد 

حتما براي شروع كردن كاري كه درحال حاضر انجام 
مي دهيد، دليلي داشته ايد، اما گاهي اوقات، حتي 
كارهايي كه بيش از هر چيز ديگري دوست داريم 
مي توانند دلگير كننده و تكراري شــوند. هنگامي 
كه اين اتفاق مي افتد، به خودتــان يادآوري كنيد 
كه در وهله اول چــرا اين كار را شــروع كرديد. به 
هر حــال در برهــه ای از زمان شــور و عالقه اي 
نســبت به آن داشــته ايد وگرنه چه دليلي داشت 
كه وارد اين كار شــويد و خودتــان را اذيت كنيد. 
نكات خوب كارتان را به خودتــان يادآوري كنيد، 
نه فقط بخش هايي كه شــما را از رمــق مي اندازد 
 و يادتان باشــد كه اين قــدم مهمــي در غلبه بر

 تنبلي است. 

۳. وقتي كه به انجام كارهاي تان اختصاص 
مي دهيد، تقسيم بندي كنيد

آدم ها كارهاي شان را به طور موثرتري انجام خواهند 
داد زماني كه به اندازه كافي وقت براي اســتراحت 
داشته باشند. كار كردن به صورت كوتاه و متمركز به 
مراتب موثرتر از اين است كه جان بكنيد و زحمت 
بكشيد تا كارتان را به يك باره به پايان برسانيد. )آن 
 مقاله پايان ترم را به خاطر بياوريد كه ظرف مدت 
3 ساعت و در ساعت 4 صبح تمامش كرديد! آن هم 
به زور بيداري با كافئين، نيكوتين و آدرنالين. بله، 

فكرش را مي كردم .( 
با تقســيم بندي كارهاي تان، نه تنهــا از محصول 
نهايــي راضي تر خواهيد بود، بلكه احســاس بهتر 
 و انــرژي بيشــتري پــس از اتمام آنهــا خواهيد 

داشت. 

۴. به دنبال روش هايي باشيد كه بتوانيد 
كارتان را موثرتر انجام بدهيد 

هر زماني كه امكان دارد، به جاي سخت تر كار كردن 
دقيق تر كار كنيد. اگر مي توانيــد راه بهتري براي 
انجام كارها پيدا كنيد، به احتمال زياد از كارتان لذت 
خواهيد برد چرا كه به اين ترتيب ديگر وظايف تان را 
بدون فكر و از روي عادت انجام نمي دهيد، بلكه  از 
خالقيت و تخيل تان به بهترين نحو ممكن استفاده 
مي كنيد و بنابراين احساس بهتري نسبت به كارتان 
خواهيد داشت و احتماال لذت بيشتري نيز خواهيد 

برد. 

۵. از ديگران تقاضاي كمك و پشتيباني 
داشته باشيد 

گاهي اوقات، ما فقط به كمي پشتيباني نياز داريم. 
درخواســت كمك از يك فرد باانگيزه تر در ميان 
همكاران، دوستان  و اعضاي خانواده تان هيچ اشكالي 
ندارد. اين يك شيوه مفيد براي سر و سامان گرفتن 
و پيشرفت كردن است، چرا كه آنها به شما انگيزه 
خواهند داد كــه كارتان را انجــام بدهيد. در عين 
حال، شما نيز ممكن اســت به آنها لطف بكنيد، به 
اين صورت كه با درخواست كمك تان به آنها انگيزه 
مي دهيد كه سخت تر تالش كنند. يك رقابت كمي 

دوستانه هرگز به كسي آسيب وارد نمي كند.

۶. به اين فكر كنيد كه چرا نمي خواهيد 
كارتان را انجام دهيد 

اين يكي انگار شــماره يك  را تداعــي مي كند، اما در 
واقع اينطور نيست. برخي از كارها را فقط به اين دليل 
نمي خواهيم انجام بدهيم كه ســرگرم كننده نيستند. 

زدن چمن، تميز كردن خانه، يا رســيدگي به 

ماشين و عوض كردن دينام همگي در يك چيز مشترك 
هستند. مردم دوست ندارند اين كارها را انجام بدهند زيرا 
آنها زمان و انرژي آدم را مي گيرند، خوشايند نيستند و ما 
مي دانيم كه دير يا زود، بايد همين كارها را دوباره انجام 
بدهيم. با اين حال، به جاي فكر كردن درباره اينكه چرا 
نمي خواهيد فالن كار را انجام بدهيد، درباره مزاياي آن 
فكر كنيد. اوضاع ماشين تان بهتر خواهد شد، خانه تان 
تميز و مرتب مي شــود و زيباتر، گرم تر و مطلوب تر به 
نظر مي رسد. با تبديل يك تفكر منفي به تفكر مثبت، 
چشــم اندازتان درباره انجام ايــن وظايف نيز مثبت تر 

خواهد بود. 

۷. خودتان را مجبور به انجام كارها كنيد 
گاهي اوقات واقعا تنبلي شــما غيــر  قابل  اجتناب 
اســت. تمام توصيه ها و درخواست هاي خوب دنيا 
باعث نخواهند شــد كه وظايف تــان كمي بهتر به 
نظر برســند. در اين موارد، الزم است به ياد داشته 
باشــيد كه شــما يك عضو باهوش و بالغ از گونه 
انســان خردمند هســتيد، پس بلند شده و دست 
به كار شويد. شــايد در زماني كه مشــغول انجام 
كار هســتيد چندان لذت نبريد اما مي توانيد پس 
از پايان كار بــه عقب نگاه كنيــد و بگوييد: »آره. 
موفق شدم.« نبايد طوري باشــد كه هر روز صبح 
به زور از رختخواب خارج شــويد )اين يك عالمت 
هشداردهنده افســردگي اســت كه نبايد ناديده 
بگيريد(، اما هر از گاهــي، بايد خودمان را به انجام 
كاري كه نمي خواهيم انجام بدهيم، مجبور كنيم. 
باور كنيد يا نه، پــس از آنكه كارتان به 
پايان رســيد، به خودتان 

افتخار خواهيد كرد. 
منبع: اليف هك
 ترجمه: بازده

۷ روش غلبــه بر تنبلي

تصميم گيري درباره كسب و كار 
بايدها  

1. صبر كنيد و به دنبال كسب و كاري باشيد كه كامال 
براي شما مناسب باشــد. شــما براي از دست دادن 
فرصت ها جريمه نخواهيد شــد اما در صورت انتخاب 
نامناسب شكســت مي خوريد يا سال ها زجر خواهيد 
كشيد. فرايند انتخاب كه نياز به برنامه ريزي فراوان و 
تجربه و دانش كافي دارد براي موفقيت شــما حياتي 

است.  
2. در عين حال بايد فرصت طلب باشــيد. يك اشتباه 
بزرگ غفلت است. يعني نتوانيد فرصتي را كه درست در 

مقابل شماست ، ببينيد.  
3. براي تبديل شدن به يك كارآفرين موفق بايد اراده 
قوي و از خودگذشتگي الزم براي دستيابي به هدف تان 

را داشته باشيد.  
4. بايد پيش از شروع به كار درباره كسب و كاري كه قصد 

راه اندازي آن را داريد، دانش فني الزم را داشته باشيد.  
5. سعي كنيد كسب و كاري را بيابيد كه داراي پتانسيل 
اقتصادي بلندمدت باشــد. اين نصيحــت را به خاطر 
داشته باشيد: »به جايي برويد كه گوي در حال رفتن به 

آنجاست، نه جايي كه االن هست.«  
6. به دنبال كسب و كاري باشيد كه در بازار امروز و فردا 
رشد كند. بسياري از فروشگاه هاي كوچك خرده فروشي 
ديگر از دور خارج شده اند زيرا فروشگاه هاي عظيمي 
چون شــهروند، رفاه و ســايرين اجناس را با امكانات 
بيشتر و قيمت كمتر ارائه مي كنند. حداقل به لحاظ 
مكاني دنبال جايي باشــيد كه رقباي بزرگ شــما را 

قورت ندهند.  
۷. در اكثــر كســب و كارهاي خدماتي شــما قدرت 

قيمت گذاري داريد و مي توانند مناسب باشند.  
8. اگر قصد توليد و فروش يك محصول را داريد، معايب 
و مزاياي سپردن توليد به يك توليدكننده ارزان قيمت 

را مورد توجه قرار دهيد.  
9. واقع بين باشيد. فريب سودهاي كالن را نخوريد. سود 
كالن در صورتي به دست مي آيد كه كسب و كار درست 
را انتخاب كنيد و پيش از شروع آن همه  موارد را به دقت 

مورد بررسي قرار داده باشيد. 
 1۰. براي ارزيابي ايده محصول يا خدمت خود حتما از 
ديدگاه مشتريان آتي به آن بنگريد و بفهميد چه چيزي 

محصول يا خدمت شما را براي ايشان جذاب مي كند.  
ادامه دارد...

اورژانس کسب و کار آموزش

چهــار كليــد موفقيت شــغلي وجــود دارد كه 
مي تواند شــما را به شــخص با ارزش تري تبديل 
كند، توانايي هاي شــما را موثرتر عرضه مي كند و 
 شــما را در حرفه خود با سرعت بيشتر به موفقيت

 می رســاند. اين چهار كليد عبارتند از: تخصص، 
تمايز، تقسيم بندي و تمركز. 

۱ــ تخصص عبارت است از توانايي شما در به  كار 
بستن اســتعدادتان آن هم در قسمتي حياتي كه 
براي شركت شما يا مشتريان تان ارزشمند است. 
انتخاب اين قســمت كه در چه زمينه اي تخصص 
داشته باشــيد، در موفقيت بلندمدت شما بسيار 
تعيين كننده است. شما در چه زمينه اي تخصص 

و مهارت داريد؟

۲ــ تمايز عبارت است از اينكه چگونه خود را در 
يك يا چند زمينه كه تخصص داريد يا كارايي شما 
بهتر است، برتري خود را نشان دهيد. توانايي شما 
در متمايز كردن خود براساس كيفيت كار باال بسيار 
مهم و كانون فعاليت شغلي شماست. همانطور كه 
يك سازمان بايد حداقل در يك زمينه برتري داشته 
 باشد تا رونق الزم را پيدا كند. شــما هم به عنوان
 يك فرد بايد حداقل در يك زمينه كاري برتر باشيد.

۳ــ تقسيم بندي عبارت اســت از توانايي شما 
در مشخص كردن افراد و ســازمان هايي كه سود 
بيشتري براي شــما دارند. نحوه كار بدين صورت 
اســت كه شــما به طور واضح مهم ترين مشتريان 
خود را مشخص مي كنيد و براي جلب رضايت اين 

گروه خاص از مشــتريان تصميم گيري مي كنيد. 
اغلب شما مي توانيد خط مشي شــغلي خود را با 
 توجه به نياز مشــتريان مهم براي ساختن آينده

 تغيير دهيد. 
۴ــ تمركز عبارت است از توانايي شما در تمركز 
ذهني براي كارهای خدماتي كه براي آن شخص يا 

سازمان اهميت دارد. 
اين چهار استراتژي )تخصص، تمايز، تقسيم بندي 
و تمركز( نقطــه كانوني حياتي براي رســيدن به 
دستاوردهای فوق العاده در سازمان و حرفه شماست. 
براي خود طرح و نقشه داشته باشيد و براي رسيدن 
به هدف پر تالش باشيد تا بر آن نايل شويد. اين كليد 

واقعي رسيدن به موفقيت شغلي است.

چهار كليد موفقيت شغلي

4 راهكار انگيزه بخشي به كاركنان بي انگيزه
در اين نوشــتار به 4 راهكار انگيزه بخشي به 
كاركنان بي انگيزه پرداخته مي شــود. واقعا 
براي ايجاد انگيزه در كارمندان بي انگيزه چه 
كارهايي بايد انجــام داد؟ از چه راهكارهايي 

بايد استفاده كرد؟
كارمندان فعال در موفقيت يك شــركت و 
ادامه رشــد آن اهميت بســزايي دارند و در 
حالي كه شايد در گذشته موفقيت و رشدي مداوم را باعث مي شدند اما هيچ كس 
نمي تواند بدون تمام كردن سوخت، با تمام سرعت پيش برود. بهترين كارمندان 
 هم ممكن است احســاس كنند كم آورده اند. مديران خوب مي توانند به آنها 

كمك كنند. 
بنابراين به جاي اميد داشتن به اينكه كارمندان فعال دوباره از نو آغاز كنند، در 
اينجا 4 نكته وجود دارد كه مديران مي توانند براي باال بردن سرعت راه افتادن 

مجدد انجام دهند: 

۱- آنچه در كارمندان فعال تان ايجاد انگيزه مي كند، كشف كنيد
انگيزه هاي فردي كارمندان فعال خود را بشناسيد و تشويق هايي خاص براي 
آنان در نظر بگيريد. براي مثال اگر كسي پاداش و به رسميت شناختن را دوست 
دارد، پاداش هاي بيشتري را براي او در نظر بگيريد. اگر با راهبري گروه انگيزه 
مي يابند، سعي كنيد براي آنان موقعيت راهبري و مربيگري تيم اعضاي جديد 

را ايجاد كنيد. 

۲- مسئوليت ها را بيشتر كنيد
اگر مديران خطر خسته شــدن كارمند فعال خود را احساس كنند، بايد به آن 
كارمند پروژه اي خاص مبتني بر عاليق او بدهند. اين پروژه نبايد چيزي باشد كه 
وقت و انرژي آنان را بگيرد يا بر بار كاري آنان بيفزايد، بلكه بايد چيزي باشد كه به 
جوابگويي و مالكيت نقش كنوني شان بيفزايد. براي مثال، آنان را به عنوان فرد 
مسئول براي ابتكارات داخلي منصوب كنيد، همچون راهبري فعاليت داوطلبانه 
يا سازماندهي تيم ورزش شركت. اين باعث تنوع و انگيزه مجدد در آنان مي شود.

۳- رقابت را اضافه كنيد
در بيشتر بخش ها، كارمندان فعال، رقابت را دوست دارند. همچون ورزش اگر 
در مقابل تيمي بازي كنيد كه خيلي خوب نيستند، گاهي هم سطح آنان بازي 
خواهيد كرد. اگر مديري نگران خسته شدن كارمند فعال خود باشد، كسي را هم 
سطح با او وارد تيم مي كند تا آنها را به چالش بكشد و انگيزه بهترين شدن را در 

آنها باال ببرد. 

۴- باز هم روي آنها سرمايه گذاري كنيد
مديران بايد نشان دهند كه كارمندان فعال براي آنها اهميت دارند و موفقيت 
آنها در شركت براي شان مهم اســت. وقتي كارمندان احساس كنند كه روي 
آنها سرمايه گذاري مي شود، اين احتمال وجود دارد كه وفاداري آنها به شركت 
باالتر برود و بخواهند سخت تر كار كنند. وقت بيشــتري را با آنان بگذرانيد، 
براي شان دوره هاي آموزشــي بگذاريد و به آنها موقعيت ادامه تحصيل خارج 

از شركت بدهيد. 

تزريق سرمايه  خارجي به پروژه هاي عمراني 
 محسن بيگلري، عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه

افزايش مبادالت نقدي و گردش مالي در شرايط فعلي از ملزومات اقتصاد كشور است؛ 
ضرورت دارد به سمت وسويي حركت كنيم كه اقتصاد ما با توجه به توانمندي هاي 
درون، توان رقابت با كاالي خارجي جهت به دست گرفتن بازارهاي داخلي و خارجي 
را داشته باشد. به عبارت ديگر در شــرايط ركود فعلي اقتصاد كشور كه مشكالت 
بسياري را براي مردم ايجاد كرده، بايد از روش هاي مختلف براي ايجاد رونق در بازار 
استفاده كرد. از سوي ديگر با توجه به ركود حاكم بر بسياري از پروژه هاي عمراني 
بهترين راه براي كمك به اين وضعيت جذب منابع كارآمد خارجي است. در شرايط 
فعلي جذب سرمايه هاي خارجي يكي از بهترين راهكارها براي كمك به وضعيت 
اقتصادي كشور است. جذب فاينانس خارجي راهكاري براي تكميل پروژه هاي بزرگ 
كشور است و در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور در بن بست قرار داشته و بسياري از 
پروژه هاي عمراني نيمه تمام رها شده، بهترين راه براي كمك به اين وضعيت تزريق 
منابع كارآمد خارجي است. البته اين نكته قابل تاكيد است كه سرمايه گذاران خارجي 
بايد از برگشت پذيري منابع خود اطمينان حاصل كنند. از اينرو جذب سرمايه هاي 
خارجي براي تكميل پروژه هاي عمراني كالن كشــور بايد همراه با تضامين الزم 
باشد. جذب سرمايه هاي خارجي با درنظر گرفتن پيش شرط هايي از جمله جذب 
براساس الگوي مناسب، هدايت سرمايه ها به بخش هاي داراي مزيت، جذب سرمايه 
كشورهاي دوست و انتقال فناوري مي تواند به تحقق اقتصاد مقاومتي كمك كند. در 
حال حاضر بسياري از پروژه هاي كالن كشور از جمله آزادراه تهران -  شمال در نتيجه 
كمبود منابع مالي سال ها در مسير تكميل و بهره برداري قرار گرفته است و درصورتي 
كه بتوانيم از ظرفيت سرمايه هاي خارجي در امور داخلي به ويژه عمراني استفاده 
كنيم، چرخ اقتصادي كشور با كاهش بيكاري به حركت درخواهد آمد. همچنين 
درنظر گرفتن تضامين مورد نياز براي سرمايه گذاران از حيث جذب منابع آنها بايد در 
دستوركار قرار بگيرد تا به اين ترتيب تزريق منابع تسهيل شود. همين طور بايد بتوانيم 
با جذب سرمايه هاي كالن خارجي به نفع كشور نهايت استفاده را از شرايط پسابرجام 
ببريم. در شرايط پسابرجام و در فضايي كه رونق اقتصادي در همه بخش هاي كشور 
يك ضرورت است ، تشكيل بانك نفت و انرژي نيز از اهميت بااليي برخوردار است. 
حمايت از جذب سرمايه گذاري در بخش نفت و انرژي از برنامه هاي دولت در جهت 
رونق اقتصادي است و يك بانك تخصصي در حوزه انرژي با  سازوكاري مبتني بر 
فعاليت اقتصادي در حوزه سرمايه گذاري هاي نفت، گاز و پتروشيمي مي تواند به 
دولت در جهت رسيدن به هدف خود كمك كند. كشور ما درگير رقابتي جدي با 
كشورهاي همسايه بر سر بهره برداري از منابع انرژي و نفت و گاز است و همواره در 
سال هاي گذشته باوجود تحريم ها و برخي عملكردهاي ضعيف كشورهاي همسايه 
بهره برداري بيشتري از ميادين مشترك داشتند و براي جبران اين عقب افتادگي يكي 

از سناريوها مي تواند تشكيل بانك نفت و انرژي باشد.

راهکار

يادداشت
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سهم زنان از مشاغل جهان عمدتا مربوط به مشاغل سخت و كم درآمد است

زنانشاغلدرتربيتفرزندانخالقترند
زنان در سراسر جهان نقش 
بسيار مهم و تعيين كننده اي 
را در اداره امــور خانواده و 
جامعه دارند و براي تسريع 
روند تغيير و تحقق هدف هاي 
توســعه پايدار مي توانند 
مسئوليت بسيار جدي و مهمي را بر عهده گيرند. 
تحقيقات نشان داده است كه هرچه اشتغال زنان 
در اقتصاد بيشتر باشد، جهان ثروتمندتر و مرفه تر 
خواهد شد و اين در حاليســت كه سهم زنان از 
مشاغل جهان عمدتا مربوط به مشاغل سخت و 
كم درآمد است. با اين حال در دهه هاي اخير سهم 
اشتغال و نقش آفريني زنان در اقتصاد جهاني بسيار 
بيشتر از نسل پيشين بوده است. عالوه بر اين درصد 
دانشجويان دختر در دانشگاه هاي جهان، نسبت به 
مردان بيشتر شده است ولي هنوز تا كمرنگ شدن 

دنياي مردانه فاصله بسياري باقي است. 
آنها به عنوان يكي از عوامل غيرمشهود در اقتصاد 

كشاورزي و منابع طبيعي سهم فراواني از كل 
نيروي انساني مورد نياز اين بخش را در سطح 
جهان تشكيل مي دهند. همچنين نيروي 
عمده براي تحول و منبعي بالقوه براي پيشبرد 
اقتصاد روســتايي و افزايش هرچه بيشتر 

توليدات مواد غذايي هستند. 
خاورميانه در مقايسه با ديگر مناطق جهان 

پايين ترين نرخ فعاليت اقتصادي زنان را دارد. 
در دهه 1980 اين نرخ از 15 درصد فراتر نرفت، در 
حالي كه در اين مدت نرخ يادشده در شرق آسيا 
تقريبا 60 درصد بود. در آغاز دهه 1990 سهم زنان 
 از كل نيروي كار در كشورهاي عربي منطقه فقط

 17 درصد بود. به گزارش صندوق توســعه زنان 
سازمان ملل )UNIFEM(، زنان در جهان عرب 
كمتر از 28 درصد نيروي كار را تشكيل مي دهند، 
به خصوص در مصر و لبنان زنان كمتر از 22 درصد 
كل نيروي كار را به خــود اختصاص مي دهند، در 

حالي كه در عربستان ســعودي، اين نسبت فقط 
 5 درصد اســت كه كمترين ميزان از اين دست 
در جهان است. ر ايران به همراه افزايش جمعيت 
جوان در كشــور ورود زنان به عرصه فعاليت هاي 
اجتماعي و اقتصادي چشــمگير بوده و اين در 
حاليســت كه بازار كار كشور داراي ساختارهايي 
نامناسب از نظر جذب نيروي كار به ويژه زنان است. 
افزايش جمعيت زنان بيكار و رشــد باالي ميزان 
بيكاري در سال هاي اخير نه تنها به علت افزايش زاد 
و ولد در دهه 60 بلكه به دليل گرايش به تحصيالت 
دانشگاهي در ميان زنان و تغيير نگرش آنها نسبت 

به فعاليت هاي اجتماعي است. 
خواست هاي اجتماعي زنان طي سه دهه دگرگون 
شده است. زنان خواستار حضور مستمر در جامعه 
هستند. طي يك دهه گذشته گرايش به تحصيل در 
ميان زنان افزايش يافته و شكي نيست كه نمي توان 
شرايط تحصيل را براي 

آنها فراهم كرد و از 

آنها خواست كه پس از اتمام دوره هاي دانشگاهي، 
به بازار كار وارد نشوند. 

برخي از كارشناسان معتقدند تناقضي در جامعه 
ايران براي زنان رقم خورده اســت كه حل آن نياز 
به زمان دارد، به طوري كه جامعه بايد پاسخگوي 
نيازهاي اجتماعي و اقتصادي آنها باشد و خود را 

منطبق با اين خواست ها كند. 
كمبود تقاضا براي نيــروي كار، وجود بيكاري و 
به ويژه بيكاري نســبي مردان در بازار كار، فزون 
بودن جمعيت جوانان در ساختار جمعيتي كشور، 
افزايش چشــمگير حضور دختران در مدارس و 
دانشگاه ها، ميزان پايين سواد در ميان زنان نسبت 
به مردان، تبعيض بر ضد زنان توسط كارفرمايان 
به داليل گوناگون، تقويــم روزانه و هفتگي كار و 
ساعات غيرقابل انعطاف نســبت به زنان، عدم 
تاكيد بر اهميت و لزوم حضور زنان در فعاليت هاي 

اقتصادي، تفكر رايج و غالب جامعه مبتني بر اينكه 
نان آوران خانواده ها مردان هستند و تفكر عمومي 
در زمينه تقسيم كار بين زن و مرد به گونه اي است 
كه زن مسئول كارهاي داخل خانه و مرد مسئول 
كارهاي خارج از خانه است را مي توان از مهم ترين 
داليل وجود اين تناقض نــام برد.  در نهايت اينكه 
زنان شاغل با داشــتن ديدي خالق و برخورداري 
از مهارت هاي ويژه به عنوان فعــال اقتصادي و 
عامل اصلي تربيت فرزندان، نقش مهمي در چرخه 
اقتصادي خانواده و جامعه بر عهده دارند و از اين 
طريق خواهند توانست در عرصه تعليم وتربيت، 
تغذيه ســالم و فراهم كردن شرايط و تسهيالت 
مناسب زندگي، سالمت روحي و جسمي فرزندان 
خويش را تضمين كرده تا فرزندان سالم و مفيدي را 
به جامعه تقديم كنند كه اميد است بستر و شرايط 

فعاليت آنان بيش از پيش مهيا شود. 

نسرين فقيهي, كارآفرين حوزه آموزش
News kasbok ar@gmail.com

کارو
کارآفرینی

»كسب وكار« از استراتژي پايدارسازي مشاغل خرد گزارش مي دهد

خوشهسازیوبرندسازیدرمشاغلخرد
شــروع يك فعاليت اقتصادي گاهي با 
ساده ترين روش ها و كمترين هزينه ها 
ميسر مي شود اما به شرطي كه بپذيريم 
زمينه ســازي براي هر فعاليت بزرگي 
از طريــق يك كار كوچك هم ميســر 
مي شود. براي نمونه مشــاغل خانگي كه از جمله مشاغل خرد 
به شمار مي آيند، مبتني بر ساده ترين شيوه ها براي درآمدزايي 
هستند و به دليل اطميناني كه دارند تا ميزانی بيش از 60 درصد 
پايدار مي مانند. هزينه هاي مشاغل خرد نسبت به مشاغل بزرگ 
كمتر بوده و ريسك آنها نيز ناچيز است. به همين دليل در اقتصاد 
كشور ما سهم اين مشاغل به چيزي حدود 90 درصد رسيده و 
بانك ها نيز در اولويت هاي اعتباري كنوني خود سهم اين مشاغل 
را پررنگ كرده اند. به عبارت ديگر، حتي اگر اين مشــاغل مورد 
عالقه اكثريت نباشند اما به دليل شرايط بد اقتصادي و ناتواني 
اكثر مردم به سرمايه گذاري در كسب و كارهاي بزرگ، چاره مهم 

آنها براي اشتغالزايي شده است. 
اما چه كنيم كه مشاغل خرد پايدار بماند يا اينكه اسباب رسيدن 
به درآمدهاي بزرگ باشــد؟ چگونه مشــكالت مشاغل خرد را 
بشناســيم و از چه طريق براي آنها چاره جويي كنيم؟ به گفته 
بسياري از كارشناســان، دنياي تكنولوژي كنوني مي طلبد كه 
مشاغل خرد را به سمت مناســب تري برده و زمينه ساز اتصال 
آنها به مشاغل بزرگ تر باشيم. رشد اين كسب و كارها ديگر در 
گرو شناخت يك هويت مستقل براي آنها نيست، بلكه تجهيزات 

تكنولوژي نقطه وصل آنها به بنگاه هاي بزرگ را ميســر كرده و 
براي آنها شخصيتي برجســته تر و مهم تر از قبل ترسيم كرده 
است. بازار آنها را بزرگ تر كرده و به دايره مشتريان آنها وسعت 
بخشيده است.  به اعتقاد كارشناسان، يكي از اقداماتي كه دولت 
بايد هرچه ســريع تر به آن توجه كند، شــهرك هاي صنعتي و 
اســتفاده از ابزارهاي حمايتي در اين بخش براي رشد مشاغل 
خرد است. كارشناسان با بيان اينكه بيش از 50 درصد از اشتغال 
كشور در گرو كسب و كارهاي خرد و كوچك است، مي گويند: 
اگر به درستي در اين زمينه برنامه ريزي و هدايت شود، بسياري 
از مردم با دولت همراهي خواهند كرد تا ظرفيت اشتغالزايي در 

كشور چند برابر شود. 
دكتر احمد قاسمي، اســتاد دانشــگاه در اين رابطه با تاكيد بر 
اهميت اقتصاد مقاومتي و ضرورت آن در تحقق اهداف و نيازهاي 
اقتصاد كشــور به »كســب وكار« مي گويد: اقتصاد مقاومتي و 
الزامات آن نشــان دهنده يك اســتراتژي بلندمدت با اهداف 
كوتاه مدت و ميان مدت است كه بســتر آن با رشد اقتصادي و 
تامين نيازهاي داخلي متناسب با فناوري هاي به روز شده قابل 
تحقق است. اقتصاد مقاومتي ارتباط جدانشدني با اقتصاد پايدار 
دارد و اقتصاد پايدار نيز اقتدار خود را از كسب و كار هاي پايدار و 
ارزش افزوده هايی كه آنها براي اقتصاد كشور ايجاد مي كنند، به 
دست مي آورد. اقتصاد دانش بنيان و مشاغل نو امروزه براساس 
نيازي جدي به فناوري هاي نو خلق مي شــوند و ارزش افزوده 
بااليي را براي محصوالتــی اعم از كاالي خدماتــی در جوامع 
امروزي ايجاد مي كنند. گستره اين محصوالت بيش از 2 ميليون 
عنوان شغلي جديد است كه در ايران فقط 4 هزار گونه از آن را 

مي توان يافت و براي توليد ارزش افزوده بايد اكثر بازار و حداكثر 
نياز داخل و بازارهاي خارجي را هدفگيري كنيم.

 
خوشه سازي براي مشاغل خرد

 در ايران بيش از 89 درصد از سهم بازار مشاغل متعلق به مشاغل 
خرد است كه اين ميزان در جهان كمتر از 10 درصد است. اين 
حجم مشاغل را به دليل توجه دولت ها در تبديل مشاغل خرد به 
بنگاه هاي بزرگ از طريق خوشه سازي، شبكه سازي و ارتباط آنها 
با مشاغل بزرگ براي پايداري سازي مشاغل خرد به كار برده اند، 
در حالي كه كشوري مانند ايران به دليل بي توجهي دولت ها از 
اين روش بي بهره مانده است. ضعف مشاغل خرد در تامين مواد 
اوليه، كاهش قيمت تمام شده، توليد محدود، محدوديت تامين 
منابع مالي، عدم دسترسي به بازارهاي مصرف و... به قدري زياد 
است كه اگر به پايدارســازي آن در ايران توجه نشود، موضوع 

اقتصاد مقاومتي به سرانجام نخواهد رسيد. 
اقتصاد دانايي محور، اقتصادي مبتني بر توليد، توزيع و مصرف 
دانايي اســت. در اين اقتصاد، بازار دانايي تشكيل شده و مبادله 
اطالعات و دانايي، عامل توليد ثروت محسوب مي شود. ضرورت 
براي نوآوري، محرك افزايش دانايي و پژوهش عامل توليد دانايي 
به شمار مي رود. مراكز رشد، از رهگذر كمك به رشد شركت هاي 
كوچك و متوسط، موجب افزايش ميزان توليد دانايي منطقه اي 
جذب سرمايه گذاري شده و بدون ترديد عامل تعيين كننده در 
توسعه اقتصاد دانايي محور به شــمار مي روند. بنابراين در اين 
اقتصاد بيش از هر چيز بر رشد كسب و كارهاي خرد و مشاغلي 

كه سهم بااليي در اقتصاد دارند، تاكيد مي شود. 

به كارگيري الگوهاي روز دنيا در كسب و كارها
 وي با اشاره به نياز كنوني اقتصاد كشور به استفاده از الگوهاي 
روز دنيا در كسب و كارها مي گويد: با پايان يافتن جنگ و پيروز 
نشدن اســتكبار در زمينه هاي نظامي، تهاجمات به عرصه هاي 
ديگر كشيده شد. يكي از اين عرصه ها كه به خصوص در سال هاي 
اخير با تهاجمات گســترده همراه بوده، عرصه اقتصادي است. 
بنابراين خود انقالب اسالمي مكلف به نوآوري و نظريه پردازي و 
الگو سازي در عرصه هاي جديد اقتصادي است. هر كشوري كه 

علم استكبارستيزي را برپا كند، نيازمند چنين الگوهايي است. 
يكي از اين مفاهيم، اقتصاد مقاومتي است. 

ما در اينجــا تاكيد داريم كــه پيوند بين كســب و كار هاي نو 
و محصوالت دانش بنيــان را با اقتصاد مقاومتــي از تخيلي تا 
عملی نمايــش دهيــم و اعــالم كنيم كــه نخســتين قدم 
اقتصــاد مقاومتــي تــالش بــراي تاميــن نيــاز حداكثري 
 بازار اســت كه هر ســال بيش از يك ميليون نيــاز جديد هم 

در آن ايجاد مي شود. 

گروه كار وكارآفرينی
News kasbokar@gmail.com
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اصناف

واگــذاري كنتــرل قاچاق در 
فروشگاه ها به اصناف 

رئيس سابق اتحاديه لوازم خانگي با اشاره به اينكه 
كنترل كاالهاي قاچاق در فروشــگاه ها به اصناف 
واگذار شد، گفت: بازرسان ويژه اتحاديه، مناطق 

امين حضور و شريعتي را رصد مي كنند. 
محمد طحان پور درباره آخرين وضعيت مبارزه با 
قاچاق كاال گفت: در جلسه اي كه با حضور معاون 
اول رئيس جمهوری، رئيس اتاق اصناف و رئيس 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز برگزار شد، بازرسي 

فروشگاه ها برعهده اتاق اصناف ايران قرار گرفت. 
وي با اشاره به اينكه اين طرح از سوي اتاق اصناف 
و اتحاديه لوازم خانگي صادر شده بود، گفت: از اين 
پس كنترل كاالهاي قاچاق در فروشــگاه ها را در 

بخش لوازم خانگي، اين اتحاديه انجام مي دهد. 
رئيس سابق اتحاديه لوازم خانگي با اشاره به اينكه 
از اين پس هر اتحاديه اي صنــف خودش را رصد 
مي كند، اظهار داشــت: از آن جايي كه اتحاديه ها 
تسلط بيشتري بر حوزه هاي خود دارند و شناخت 
كافي نســبت به كاالهاي قاچاق و فروشگاه هاي 
بدون پروانه دارنــد بنابراين تصميم بر اين گرفته 
شد تا اتحاديه ها مسئوليت نظارت و كنترل را بر 
عهده گيرند. طحان پور با تاكيد بر اينكه ما به دنبال 
آرامش در بازار هستيم، گفت: بازرسان ويژه اتحاديه 
بازارهاي ســه راه امين حضور و شريعتي را رصد 
مي كنند و گزارش هاي كامل را به اتحاديه مي دهند. 
وي با اشاره به اينكه از مسئوالن درخواست كرديم تا 
تسهيالتي را براي ترخيص كاالهاي گمرك درنظر 
بگيرند، تصريح كرد: مسئوالن قول همكاري دادند 
و به زودي عرضه كاالها در بــازار افزايش مي يابد. 
رئيس اتحاديه لوازم خانگي با تاكيد بر اينكه بازار 
آرام است و كااليي گران نشده است، گفت: فقط 
يكي دو قلم كاال افزايش قيمت داشت كه مربوط به 
درخواست افزايش قيمت كاالهاي ايراني در حدود 

دو ماه پيش بود. 

برگزاري نشســت آموزشي و 
ساماندهي عطاري هاي تهران

نشست آموزشي و ساماندهي عطاري هاي استان 
تهران با حضور مديركل دفتر طب سنتي وزارت 
بهداشت، دبير كميســيون مبارزه با قاچاق كاال، 
رئيس اتحاديه صنف عطاران و رئيس انجمن علمي 
طب سنتي ايران در دانشكده طب سنتي دانشگاه 

علوم پزشكي تهران برگزار شد. 
مديركل دفتر طب سنتي وزارت بهداشت در اين 
نشست گفت: عطاري قدمت چند هزار ساله در طب 
ايراني دارد و ظرفيتي براي توسعه طب ايراني است 

كه ريشه در فرهنگ و باور مردم ما دارد. 
محمد خدادوست افزود: عطاري يك حرفه مقدس 
است و پرچم طب ايراني به همت حكيمان حرفه 
عطاري برافراشته بوده است، عطاري ها با سالمت 
مردم در ارتباط هستند و وزارت بهداشت به اين 

حرفه توجه ويژه اي دارد. 
وي گفت: تالش كرديم با همكاري دستگاه هاي 
مرتبط در اين حوزه تفاهمي منطقي برقرار كنيم تا 

خدماتي ضابطه مند و ايمن را به مردم ارائه دهيم. 
مديركل دفتر طب سنتي وزارت بهداشت افزود: 
وزارت صنعت كه توليت اصناف را بر عهده دارد بايد 
وارد اين حوزه مي شد تا اين بخش سامان بگيرد، 
حفظ حرمــت اين صنف در درجــه اول بر عهده 
خود صنف است كه اجازه ندهد هويت اين شغل 
آسيب ببيند. خدادوســت افزود: سعي كرديم به 
كمك عطاران خوشنام اين بخش را سامان دهيم و 
كساني كه مي خواهند مجوز بگيرند، آموزش هاي 
الزم را توسط اساتيد صنف عطاري دريافت كنند. 

شكل گيري قاچاق بايد در خارج 
از مرزها شناسايي شود

عضو كميسيون كشــاورزي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: منشا شكل گيري كاالي قاچاق 
را بايد در خارج از مرزها شناســايي وكنترل 
كرد. محمدابراهيم رضايــي افزود: مهم ترين 
نقطه اي كه براي مبارزه بــا قاچاق بايد مورد 
كنترل و نظارت قرار بگيرد، نقاطي اســت كه 
منشا شكل گيري قاچاق در خارج از مرزهاست 
و بايد از طريق وزارت امور خارجه و شــبكه 
اطالعات كشور شناسايي شــود. وي تصريح 
كرد: ابتدا ورودي گمــركات و مرزها را بايد با 
جديت كنترل كرد و ســپس در داخل هم با 
كاالي قاچاق برخــورد صورت بگيرد. رضايي 
با بيان اينكه قاچاق حاصــل خروجي فرايند 
ناســالم اقتصادي كشور اســت، گفت: امروز 
چرخه اقتصادي كشور گرفتار قاچاق شده و با 
حجم گسترده اي از تنوع و گستردگي در حوزه 
كاالي قاچاق مواجه هســتيم و اگر برخورد 
قانوني و اصولي صورت نگيرد، توليد داخلي از 

بين خواهد رفت. 

هر كدام از ما وقتي به ســراغ كمد لباس هاي مان 
مي رويم، با انواع لباس هايي مواجه مي شــويم كه 
پول زيادي بابت خريد آنها پرداخت كرده ايم. البته 
به جرات مي توان گفت بســياري از اين لباس ها 
برندهاي معروفي اســت كه با مسافرت به خارج 
از كشور يا با مراجعه به فروشگاه هاي برند آنها را 

خريداري كرده ايم. 
در اكثر موارد وقتي تصميم به صرفه جويي مي گيريم، 
ابتدا به نظرمان مي رسد كه بايد در پول خرج كردن 
صرفه جويي كنيم تا بتوانيم پول بيشتري براي ذخيره 
كردن به دست بياوريم اما بخشي از صرفه جويي در 
پول خرج كردن، مرتبط با زندگي روزمره است. براي 
خريد لباس و صرفه جويي در هزينه ها بهتر است در 
انتهاي هر فصل به خريد برويد چون همانطور كه همه 
مطلع هستيم، در انتهاي فصل ها معموال براي فصل 
جديد قيمت لباس هاي قديمي تر با حراج يا تخفيف 
عرضه مي شود. از سوي ديگر هميشه براي اينكه 
در خريد پوشاك صرفه جويي كنيد، بايد از اجناس 
باكيفيت تر استفاده كنيد. اجناس باكيفيت لزوما 
اجناس خارجي نيستند زيرا در اين سال ها با وارداتي 
كه بيشتر از چين داريم، تمام برندها تقلبي شده 
و بازار را اشباع كرده اند. توليدات داخلي در حال 
حاضر با پيشرفتی كه داشته و با مذاكرات متعدد با 

كشورهاي صاحب نام در حوزه مد و پوشاك، توانسته 
خود را در بازارهاي بين المللي مطرح كند. بايد گفت 

 كااليي صرفا به دليــل ارزان بودنش، بي كيفيت
 نيست. 

اخبار
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80 درصد توليدات داخلي پوشاك فروش نمي رود
جواد دروديان، رئيس اتحاديه پيراهن دوزان

در حال حاضر بسياري از توليدي ها تعطيل شده يا در حال تعطيل شدن  هستند و به علت واردات بي رويه 80 درصد 
پوشاك داخلي روي دست توليد كنندگان مانده است. از سوي ديگر، اكثر پوشاكي كه با برندهاي معروف وارد مي شود، در 
چين توليد شده و كپي كاري است و درصد بسيار محدودي از آنها جنس اصل است. واقعيت اين است كه پوشاك توليد 
داخل در حال حاضر توان رقابت با توليدات خارجي را  دارد و خانواده ها با خريد توليد داخل هم در هزينه ها صرفه جويي 
مي كنند و هم با مخارج كمتري براي خريد لباس روبه رو خواهند شد. درست است كه  مردم در حوزه پوشاك تمايل به 
خريد اجناس خارجي دارند. بنابراين ديگر انگيزه اي براي توليد كنندگان باقي نمي ماند و بسياري از توليدي ها تعطيل 
شده يا درحال تعطيل شدن هستند اما اين بدان معني نيست كه توليد بي كيفيت است. برخي مسئوالن اين واردات را در 
ايجاد رقابت موثر مي دانند اما تاكنون با واردات پوشاك چين، نه رقابتي ايجاد شده و نه تاثيري در بهبود كيفيت توليدات 
داخلي داشته است زيرا هزينه هاي توليد داخل نسبت به توليد در چين بسيار گران است و هيچ گاه ايجاد رقابت سالم 
نخواهد كرد. ضرورت دارد دولت توجه بيشتري به صنف پوشاك داشته باشد. دادن وام هاي كم بهره از مهم ترين تقاضاي 

ما براي صنف پوشاك است تا الاقل اين قشر از ورشكستگي نجات يابند. 

نگاه 1

لباس هاي زيبا لزوما مارك دار نيستند
مرتضي دهگاهي، توليد كننده پوشاك ايراني

توليد كنندگان داخلي در بسياري از رشته هاي توليدي توانايي بااليي براي رقابت با صنايع خارجي دارند. 
درباره پوشاك نيز بايد سعي كنيم به جاي لباس هايي با مارك خيلي معروف، از مارك هاي معمولي تر و حتي 
توليد داخل استفاده كنيم. اين امر به اين معنا نيست كه شما لباس زيبا و مرتب نپوشيد بلكه معنايش اين 

است كه همه لباس هاي زيبا لزوما مارك دار نيستند. 

نگاه 2

بخش كد تبليغاتی را خالی نگذاريد
مونا مهدی زاده، كارشناس امور رسانه

طي ماه هاي اخير شــبكه هاي اجتماعي و فضاهاي مجازي بسياري در راســتاي فروش لباس و 
ملزومات آن اقدام كردند و بازار مجازي اين حرفه بســيار داغ اســت. با عضويت در كانال تلگرام 
يا صفحه اينســتاگرام مي توانيد برند مورد عالقه تان را دنبال كنيد و از نخستين حراج هاي آنها و 
كوپن ها و تخفيفات شان باخبر شويد. همچنين مي توانيد زمان بزرگ ترين تخفيف هاي ساالنه را 
در تقويم تان عالمت بزنيد: جمعه سياه )نخستين جمعه پس از عيد شكرگزاري(، دوشنبه سايبري 
)نخستين دوشنبه پس از روز شكرگزاري(، دوشنبه سبز )دومين دوشنبه پس از عيد شكرگزاري( 
و حراج هاي ميان فصل يا پايان فصل )معموال حدود ژوئيــه و اوايل ژانويه(. نمي توانيد تا آن موقع 
صبر كنيد؟ بهترين زمان براي چك كردن حراج هاي ناگهاني فروش هاي فوق العاده، جمعه هاست 
كه اكثر حراج ها در آن روز شروع مي شوند. از سوي ديگر، هيچ وقت هنگام خريد هاي آنالين، بخش 
كد تبليغاتي را خالي نگذاريد. بسياري از حراج هاي خرده فروشان از طريق وب سايت هاي شخص 
ثالث انجام مي پذيرد. بنابراين به سرعت مي توانيد در ميان صدها سايت مختلف بگرديد و هزاران 
تخفيف مختلف مشاهده كنيد. نمي توانيد چيزي را كه مي خواهيد پيدا كنيد؟ در كنار اسم برند مورد 
عالقه تان كلمه كوپن را بنويسيد و در گوگل سرچ كنيد. به هر حال فضاهاي مجازي هم در قالب يك 
فرصت و هم به عنوان يك نمونه از تهديدهاي شبكه هاي اجتماعي قد علم كرده اند و حوزه مد و لباس 
هم با توجه به حواشي و قابليت هاي بسيار براي درخشش در اين فضا به شدت مورد توجه مسئوالن 
امر قرار گرفته اســت. نكته حائز اهميت در اين خبر اين اســت كه عالقه مندان خريد از فضاهاي 
مجازي مطلع باشند كه نظر به كالهبرداري هاي زيادي كه در اين زمينه انجام شده است، پليس فتا 
از شهروندان خواسته تا به فروشگاه هايي كه نماد اطمينان )نماد الكترونيكENAMAD( دارند، 
براي خريد در فضاي سايبری مراجعه كنند. اين روزها بسيار باب شده كه مزون داران مجازي پس 
از نشان دادن چند عكس از البسه و دريافت پول، ارتباط خود را با فرد سفارش دهنده قطع كرده و 

بدين ترتيب مبالغ دريافتي سرقت شده اند. پس لطفا دقت كنيد. 

نگاه 3

  »كسب وكار«  از اشباع بازار با 
بـرندهای تقلبی گزارش می دهد

 چگونه به موقع
  از حـراج ها 
 با خبــر شویم؟

بسياري از محصوالت صنايع چوب كه در 
توليد مبلمان و مصنوعات چوبي كاربرد 
دارد از قبيل تخته خــرده چوب، تخته 
فيبر، MDF، روكش چوبي و تخته اليه 
توسط صنايع داخلي توليد مي  شوند اما 
اين صنايع در سال هاي اخير با مشكالت زيادي در رابطه با تامين 
مواد اوليه چوبي مواجه بوده اند زيــرا از يك طرف امكان واردات 
مواد اوليه به دليل ديدگاه هاي سازمان حفظ نباتات ميسر نبوده 
و از طرفي ميزان برداشــت چوب از جنگل ها به داليل حفاظتي 

كاهش يافته است. 
با وجود اين تنگناها اين صنايع در ســال هاي اخير عمدتا از رشد 
توليد قابل توجهي برخوردار بوده و توانسته اند بخشي از نياز صنايع 

مبلمان و مصنوعات چوبي را تامين كنند. 
در صورت تداوم كم توجهي دولت به نجايگاه و پتانسيل صادراتي 
صنعت چوب و مبلمان كشور كه سهم قابل مالحظه اي از اشتغال 
بخش توليد و ايجاد ارزش افزوده در كشــور را به خود اختصاص 
داده، نه تنها فرصت صادرات و توســعه اين صنعت را از دســت 
مي دهيم بلكه شــاهد از دست رفتن ســرمايه گذاري هاي كالن 
صورت گرفته در اين صنعت و شكل گيري دومينوي ورشكستگي 
و تعطيلي هزاران واحد توليدي فعال در اين صنعت، طي سال هاي 

آتي خواهيم بود. 

احداث يك شــهرك شخصي ساز چوب در نزديكي 
تهران

رئيس سابق اتحاديه فروشــندگان چوب و تخته و فيبر سه اليي 
در اين باره در گفتگو با »كسب وكار« گفت: اصناف هم مانند ديگر 
اقشار جامعه چشم به ياري دولت بســته اند و انتظار دارند دولت 
قدمي براي حل مشكالت اقتصادي و ركودي كه اكنون بر اقتصاد 

كشور سايه انداخته است، بردارد. 
اسماعيل الهيان افزود: تاثير اين تحريم ها بر اصناف و واحدهاي 
مختلف متفاوت بــوده و در اين رهگذر برخــي از اصناف به ويژه 
بخش هايي كه با صنعت ســاختمان در ارتباط هستند وضعيت 
حادتري دارند. اين وضعيت حاد بر عدم رعايت حقوق مشتريان 
تاثير مي گذارد اما همواره تالش اين واحدها و بنگاه هاي صنفي 
در راســتاي رعايت حقوق مصرف كنندگان در چارچوب قانون و 

برنامه هاي قانوني بوده است. 
اين فعال صنفي ادامه داد: در وضعيــت كنوني يكي از مهم ترين 
خواســته هاي اصناف كاهش مبلغ ماليات يا حداقل وضع آن با 
توجه به شرايط گروه توليدي است و براي رسيدن به آن نيز تالش 

مي كنند. 
رئيس اتحاديه صنف چوب و تخته و فيبر سه اليی در ادامه توضيح 
داد: براساس اصل 50 قانون اساسي و در جهت اجرايي شدن بند 
20 ماده 55 قانون شهر و شــهرداري مبني بر ساماندهي صنوف 
مزاحم و آالينده از سطح شهر تهران و انتقال آنها به شهرك هاي 

صنعتي و مجتمع هاي صنفي، زمينه انتقال صنف چوب فروشان 
تهران در منطقه دروازه شــميران و دروازه قزوين به شهرك هاي 

مورد نظر الزامي شد. 
وي ادامه داد: پس از رايزني هاي متعدد هيات مديره اتحاديه صنف 
چوب فروشان با شهرداري و ساماندهي مشاغل تهران زميني به 
مســاحت 240 هكتار در جاده خاوران كيلومتر 15 به 5 صنف 
اختصاص يافت كه سهم اتحاديه چوب فروشان تهران از اين زمين 
44 هكتار بود. اين فعال صنفي افــزود: البته مكان در نظر گرفته 
شــده براي اين صنف از نظر جغرافيايي در ادامه كوه قرار دارد و 

فاصله آن با جاده اصلي خاوران حدود 2 كيلومتر است. 
بنابراين به دليل احداث يك شهرك شخصي ساز چوب در نزديكي 
تهران در جاده خاوران 1000 واحد صنفي اين شهرك در معرض 

تعطيلي قرار گرفته اند. 
الهيان با بيان اينكه بسياري از كسبه منتقل شده از تهران واقع در 
شهرك چوب فروشان طي سال هاي گذشته هنوز به بهره برداري 
نرسيده و كسبه آن دچار مشكل اساسي هستند، گفت: مسئوالن 
بايد هر چه سريع تر به اين مشكل به وجود آمده )ساخت شهركي 

همجوار با جاده اصلي( رسيدگي كنند. 

شهرداري بيش از 200 ميليارد تومان منتفع شده است

وي با بيان اينكه عقد قرارداد براي ساخت يك شهرك خصوصي 
با بخش خصوصي، غيرقانوني است، گفت: طبق قانون شهرداري 
و شهرك هاي ساماندهي نبايد از اين نقل و انتقاالت منتفع شوند، 
در حالي كه شهرداري با فروش اين 16 هكتار زمين براي ساخت 
شهرك ياد شــده بيش از 200 ميليارد تومان منتفع شده است.  
الهيان تصريح كرد: اين زمين از طريــق منابع طبيعي در اختيار 
دولت و شهرداري براي ســاماندهي صنوف مزاحم گذاشته شده 
است و زمين مذكور زمين كشــاورزي بوده كه شهرداري آن را 
واگذار كرده و هم اكنون با تغيير كاربري به شهرك سازي اختصاص 

يافته است. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان چــوب و تخته و فيبر ســه اليي و 
فرآورده هــاي چوبي تهران بــا بيان اينكه اصناف ســختي هاي 
زيادي را براي رونق شــغل خود در مــكان جديد تحمل كردند، 
گفت: با وجود يك رقيب در آن منطقــه هم اكنون 1000 واحد 
 صنفي موجود در شــهرك جديــد چوب در معــرض تعطيلي 

قرار دارد. 

بخشنامه دولت براي جلوگيري از قطع درختان
رئيس اتحاديه فروشندگان چوب و تخته و فيبر سه اليي همچنين 
اظهار داشت: با توجه به بخشنامه دولت مبني بر جلوگيري از قطع 

درختان، چوب مصرفي در كشور از كشورهاي ديگر وارد مي شود. 
اسماعيل الهيان ادامه داد: خوشــبختانه اكنون چند سال است 
كه با اقدامات سختگيرانه دولت، قطع درختان جنگل هاي ايران 
براي توليد چوب متوقف شده است. در چند سال گذشته به دليل 
بي احتياطي در قطع درختان، ما جنگل هاي بسياري را از دست 
داديم و اين بخشــنامه دولت مي تواند از ادامه تخريب جنگل ها 

جلوگيري كند. 
او افزود: بنابراين اكنون نياز داخلی كشور در زمينه چوب از طريق 
واردات تامين مي شود. چوب مصرفي ما از چوب درختان راش در 
روسيه وارد مي شود و همچنين روكش هاي ما از كشور چين به 

ايران وارد مي شود. 
رئيس اتحاديه فروشندگان چوب، تخته و فيبر بيان كرد: اكنون 
فقط در ايران نئوپان و MDF توليد مي شــود كه به موجب آن، 
حدود 40 تا 30 درصد نئوپان و MDF مصرفي ما از ضايعات چوب 
انواع درختان در اقصي نقاط كشور خودمان تامين مي شود و مابقي 

آن از كشور چين به ايران مي آيد. 
وي همچنين گفت: ما اميد داريم تا با پيشــرفت در بهره برداري 
 MDF از ضايعات درختان به جايي برسيم كه از واردات نئوپان و
به كشور بي نياز شويم و نياز داخلي در اين زمينه در كشور تامين 

شود. 

رئيس سابق  اتحاديه فروشندگان چوب و تخته در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

 صنعت چوب در آستانه ورشكستگي
گروه اصناف
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حسام مقدمعلی معاون طرح های توسعه معدن و صنایع 
معدنی ایمیدرو از سرمایه گذاری 42 هزار میلیارد تومانی 
ایمیدرو در چهار منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، پارسیان، 
المرد و کاشان در طول پنج سال آتی خبر داد. به گزارش از 
ایمیدرو، مقدمعلی امروز در وبینار«معرفی پتانسیل های 
مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو« افزود: در راستای تصمیمات 
و عوامل مجموعه نظام برای توســعه حوزه معدن و صنایع 
معدنی و همچنین زیرساخت ها و ظرفیت های مواد معدنی، 
ایمیدرو از گذشته فرآیندی برای اجرا و توسعه مناطق ویژه 
اقتصادی تعریف کرد که هم راستا با سیاست های توسعه و 

برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی است.

ایمیدرو و توسعه مناطق ویژه اقتصادی در 2 بخش
وی گفت: ایمیدرو با وجود کمبود منابع، در دو حوزه، برنامه 
های توسعه ای خود را دنبال می کند که »توسعه زیرساخت 
های مناطق اقتصادی« و »اکتشاف، صنایع معدنی، تحقیق و 

پژوهش«  از جمله آن ها است.

ماموریت های متفاوت مناطق ویژه اقتصادی
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو افزود: 

مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو اهداف توســعه ای متفاوتی 
دارند و به منظور استقرار صنایع انرژی بر، توسعه زنجیره فوالد 
و صنایع پیشرفته تاسیس شده است. مقدمعلی با بیان اینکه 
سیاست ایمیدرو تسهیل روند سرمایه گذاری برای سرمایه 
گذاران است، گفت: این سازمان متمرکز بر تامین زیرساخت 
های مناطق ویژه اقتصادی اســت تا مجموعه های توانمند 

اقتصادی بتوانند در شرایطی مناسب اقدام به فعالیت کنند.

سرمایه گذاری بر روی 25 نوع آلیاژ پیشرفته
وی اعالم کرد: مطالعات بر روی 88 نوع آلیاژ پیشــرفته که 

مورد نیاز صنایع است؛ هدفگذاری شده که توسعه در 25 نوع 
آلیاژ اولویت دار است. معرفی پتانسیل های چهار منطقه ویژه 
اقتصادی ایمیدرو )خلیج فارس، المرد، پارسیان و کاشان(، 
آشنایی با زیرساخت های این مناطق و آشنایی با بسترهای 
سرمایه گذاری جزو محورهای این وبینار است که با حضور 

مدیران عامل مناطق نامبرده در محل ایمیدرو برگزار شد.

مقدمعلی در وبینار معرفی پتانسیل های مناطق ویژه ایمیدرو، اعالم کرد:

42 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری زیرساختی و توسعه ای در 4 منطقه ویژه اقتصادی ایمیدرو
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صنعت و 
معدن

تعاونی تولیدی توزیعی شرکت فوالد 
خوزستان، منتخب برتر هفدهمین 

آیین تجلیل از تعاونی های استان
تعاونی مصرف کارکنان شرکت فوالدخوزستان به 
بعنوان تعاونی برتر در سال ۱4٠۱ شناخته شد و 
لوح تقدیر و تندیس این جشنواره را از آِن خود کرد.

در هفدهمین آیین تجلیل از تعاونی های برتر استان 
خوزستان که با حضور جمعی از مدیران و مسئولین 
استانی و جمعی از اتحادیه های تعاونی و تعاونگران در 
محل سالن اداره کل تعاون،کار و امور اجتماعی استان 
برگزار شد شرکت فوالد خوزستان به عنوان تعاونی برتر 
انتخاب گردید و از فعالیت های چشمگیر تعاونی تقدیر 
بعمل آورده شد. در همین رابطه داریوش احمدی مدیر 
عامل تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شرکت فوالد 
خوزستان در گفتگو با واحد خبر صداوسیما با اشاره 
به تالش همگانی مســئولین فوالدی گفت: به لطف 
خداوند،تعاونی کارکنان فوالد خوزســتان توانسته 
است،امسال نیز همانند سالیان گذشته با حمایت های 
ویژه مدیر عامل شرکت فوالدخوزستان،متولیان تعاونی 
و پشتیبانی گرم و صمیمانه سهامداران،مقام تعاونی 
برتر استانی را کسب نموده و عالوه بر کسب رتبه تعاونی 
برتر استانی،امتیاز حضور در جهت شرکت در تعاونی 
برتر ملی را پیدا کرد.  مدیرعامل تعاونی تولیدی توزیعی 
کارکنان فوالد خوزستان به دالیل کسب این موفقیت 
اشاره کرد و گفت: تنوع خدمات تعاونی،رضایت مندی 
اعضا و سهامداران، حضور فعال و موثر در عرصه تعاون 
و تعاون گری،سرمایه گذاری جهت ملک تجاری در 
اهواز برای ایجاد فروشــگاه بزرگ با حمایت مدیریت 
فوالد،پرداخت سود سهام قابل توجه،میزان گردش 
مالی تعاونی،تعداد سهامداران که بیش از ۹٠٠٠ نفر 
هستند و ایفای نقش موثر در میان تعاونی های استان 

از عمده ترین دالیل این انتخاب بودند.

خبر

دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو خاطر نشــان کرد: 
خبرها حاکی از این اســت 
که خودروسازان رایزنی های 
اولیه برای واردات رنو از هند 
را آغاز کردند؛ به خصوص ایران خودرو که روی پلتفرم 

رنو کوئید کار می کند.
مهدی دادفر در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه بخش 
خصوصی با دســتورالعمل واردات خــودرو وزارت 
صمت انگیزه  ای برای واردات نــدارد، گفت: تعیین 
تکلیف دقیق برای نرخ سود، نحوه فروش و ... در این 
دستورالعمل دیده نشده از این رو امکان ورود به این 
بازار برای واردکنندگان بخش خصوصی دشوار شده 

است.
وی با اشاره به عدم هماهنگی شرکت های خصوصی با 
بندهای دستورالعمل واردات خودرو، تصریح کرد: به 
نظر می رسد دستورالعمل واردات خودرو به گونه ای 
تنظیم شده است که امکان ورود به این بازار فقط برای 
خودروسازان دولتی فراهم شده است و 2 خودروساز 
دولتی سایپا و ایران خودرو می توانند اقدام به واردات 

خودرو کند. به گفته دادفر؛ خبرها حاکی از این مهم 
است که این خودروســازان رایزنی های اولیه برای 
واردات رنو از هند را آغاز کردنــد؛ به خصوص ایران 

خودرو که روی پلتفرم رنو کوئید کار می کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دستورالعمل واردات 

خودرو را به معما تشبیه کرد و افزود: مشروط کردن 
امور به کارگروه های خاص، محــدود کردن واردات 
به اعداد مشخص، مشــروط کردن واردات و فروش 
و عرضه آن در بورس که در عمل باعث از بین رفتن 
خدمات پس از فروش می شود جزو بندهایی است که 

عمل به آنها روند واردات خودرو را سخت کرده است. 
وی قیمت تمام شده خودرو وارداتی را حداقل 6٠٠ 
میلیون تومان عنوان کرد و افزود: واردات این خودروها 
نمی تواند اهداف دولت را محقق کند و همچنان مشکل 
خودرو در بازار پابرجا خواهد ماند و سریال قیمت های 
باالی خودرو در بازار داخلی با این دستورالعمل ادامه 
خواهد داشت. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در 
پاسخ به این پرسش که دولت سقف واردات خودرو را 
۱٠ تا 2٠ هزار دالر تعیین کرده است آیا با این قیمت 
می توان خودروهایی را وارد کرد که اســتانداردهای 
85گانه سازمان ملی استاندارد را داشته باشند؟ گفت: 
خودروهایی که استانداردهای 85گانه ایران را پاس 
می کند ۱٠ هزار دالر نمی شود و با قطعیت می گویم 
که امکان واردات خودرو با این قیمت برای دولت وجود 
ندارد. وی با بیان اینکه دولت باید به دخالت  هایش در 
بازار خودرو خاتمه بدهد، افزود: فعاالن حوزه واردات 
خودرو باید بتوانند آزادانه و بدون محدودین در سقف 
و قیمت اقدام به واردات خودرو در جهت تنظیم بازار 
کنند؛ دســتاورد این محدودیت ها در بازار این شده 
است که خودروهایی که نیم میلیارد تومان هم ارزش 
ندارند تبدیل به خودروهای 3 میلیاردی شدند و باید 

کاری کرد که حباب قیمت خودرو شکسته شود.

سریال قیمت های باالی خودرو ادامه خواهد داشت

آغاز رایزنی های اولیه برای واردات رنو از هند

حضور شرکت آلومینای ایران 
در همایش معدنکاری دیجیتال

 شرکت آلومینای ایران با حضور فعال در همایش 
و نمایشــگاه معدنکاری دیجیتــال محصوالت و 
دســتاوردهای خود در زمینه معدن و تولید را به 
معرض دید فعاالن این حوزه قــرار داد. اولین دوره 
همایش معدنکاری دیجیتال در راستای به کارگیری 
تکنولوژی های نوین صنعــت معدنکاری، معرفی 
شرکت ها و اســتارت آپ های پیشرو در این زمینه 
و آموزش مفاهیم و مقدمات معدنکاری دیجیتال از 
امروز 2۱ لغایت 23 شهریور ماه به صورت حضوری 

در هتل المپیک تهران برگزار می گردد.

شبکه خدمات پس از فروش سایپا 
و ایران خودرو ادغام می شود

پس ازآنکــه مدیرعامل شــرکت ایســاکو از 
برنامه ریزی بــرای راه اندازی یــک نمایندگی 
مشترک ایران خودرو و سایپا بصورت آزمایشی 
ظرف یک ماه آینده خبر داد، گروه خودروسازی 
سایپا نیز اعالم کرده با احداث نخستین نمایندگی 
مشترک میان دو شرکت برای ارائه خدمات به 
خودروهای سواری، نیمه سنگین و سنگین، ادغام 
شبکه خدمات پس از فروش دو خودروساز بزرگ 

کشور کلید می خورد.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم گــروه صنعتی 
سایپا، براســاس تصمیم اتخاذ شده در نشست 
محمدعلــی تیمــوری و مهــدی خطیبــی 
)مدیران عامل ســایپا و ایران خودرو(، براساس 
هدف گــذاری دو خودروســاز بزرگ کشــور، 
عملیات احداث نمایندگی مشــترک خدمات 
 پس از فــروش در مــدت یک ماه آینــده آغاز 

خواهد شد.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com
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همايش سراســری گلخانه داران سبزی و صيفی 
دراستان مركزی برگزار شد

سید محسن موسوی: به گزارش روابط 
عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان 
مرکــزی ، علی صفری روز گذشــته در 
همایش سراسری گلخانه داران سبزی و 
صیفی استان مرکزی اظهار کرد: متأسفانه 
مباحثی مثل عدم دریافت تسهیالت و 
مشکالت مربوط به قنوات بیشتر از مباحث 
مربوط به آموزش از سوی گلخانه داران مطرح می شود. وی با اشاره به اینکه یکی 
از گالیه های موجود در بخش کشاورزی کمرنگ بودن بحث آموزش است، افزود: 
بسیاری از بخش های کشاورزی هزینه هایی صورت گرفته ولی به دلیل عدم آموزش و 
آشنا نبودن با مسائل مرتبط هزینه اعمال شده از بین رفته است. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی مظلوم واقع شدن آموزش را یادآور شد و عنوان کرد: نحوه 
آموزش، برگزاری جلسات و نحوه ارائه مدرس و استاد مربوطه از دالیل آموزش  گریز 
بودن به شمار می رود. صفری گفت: از آنجا که بخش خصوصی تمام سرمایه خود را 
در پروژه ها به کار می گیرد لذا انتظار می رود آموزش جدی گرفته شود. وی با بیان 
اینکه با توجه به وجود مراکز تحقیقاتی بسیار، استفاده بهینه از آموزش ضروری است، 
خاطرنشان ساخت: افرایش بهره وری با آموزش حاصل می شود. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی آموزش و ترویج را از وظایف این سازمان عنوان کرد و ادامه 
داد: افزایش راندمان آب از اولویت هایی است که سازمان جهاد کشاورزی اخیرا به آن 
پرداخته و توسعه کشت های گلخانه ای با همین هدف صورت گرفته است. صفری 
با بیان اینکه در راستای صدور اسناد کشاورزی و هویت دار کردن این اسناد اقدامات 
خوبی در استان مرکزی صورت گرفته، تصریح کرد: توسعه کشت قراردادی نیز از 
اقداماتی که به اسودگی خاطر تولید کننده)کشاورز( و فرآوری کننده منجر می شود. 

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک:
اختصاص 60 دستگاه اتوبوس جهت برگزاری هرچه 

بهتر مراسم پياده روی جاماندگان اربعين در اراک
سید محسن موسوی: سرپرست سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
اراک گفت:مجموعه مدیریت شهری اراک 
تمهیدات ویژه ای جهت برگزاری مراسم 
پیاده روی جاماندگان اربعین اتخاذ نموده 
و اختصاص ۶۰ دســتگاه اتوبوس جهت 
جابجایی شهروندان یکی از این اقدامات می 
باشد. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، محمدحسین ساده وند 
گفت: با تالش کارکنان سازمان اتوبوسرانی در اربعین حسینی برای خدمات رسانی به 
عزادارانی که قصد پیاده روی در مسیر امامزاده محمد عابد)ع( را دارند حدود ۶۰ دستگاه 
اتوبوس عمومی در سطح شهر پیش بینی شده است که این اتوبوس ها آماده ارائه خدمت 

شده است و در روز اربعین در سه نقطه از شهر به فعالیت خواهد پرداخت.

در ادامه اجرای طرح رایحه خدمت:
ميز خدمت اداره ميراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنايع دستی شهرستان تفرش برپاشد
سید محسن موســوی: میز خدمت برای 
پاسخگویی به درخواست های شهروندان 
تفرش با حضور مدیر کل و معاونین اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان مرکزی در محل فرمانــداری این 
شهرستان برپا شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان مرکزی؛ در ادامه روند طرح رایحه خدمت اجرای برنامه مالقات 
مردمی روز گذشــته 21 شــهریور ماه 14۰1 با حضور مدیــر کل و معاونین اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اســتان مرکزی در محل سالن جلسات 
فرمانداری شهرستان   تفرش برای رسیدگی به دغدغه ها، مطالبات و درخواست های 
شهروندان برقرار شد.« مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 
ضمن تاکید بر دستور استاندار مبنی بر حضور بی واسطه مدیران در بین مردم اظهار کرد: 
»میزخدمت را برگزار می کنیم  که همه مردم پاسخ سواالت خود را دریافت کنند.« مرزبان 
با اشاره به اینکه در تشکیل میز خدمت، با دیدار چهره به چهره به مشکالت همشهریان 
عزیزمان در حوزه های تخصصی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

رسیدگی و  با بررسی مسائل و مشکالت مردم به آنها پاسخ داده شد.«

استان ها

iOS 16 به صورت رسمی منتشر شد
سیستم عامل iOS 16 به صورت رسمی برای گوشی های آیفون ۸ به باال در دسترس قرار گرفت و برخی امکانات از این نسخه برای آیفون XS یا مدل های جدیدتر عرضه شده است. سیستم 

عامل آی اواس )iOS( یک سیستم عامل تلفن همراه محصول کمپانی اپل است که در آغاز برای آیفون و آی پاد تاچ بکارگیری شد ولی از آن زمان به بعد برای استفاده در سایر دستگاه های 
شرکت اَپل مانند آی پد و اَپل تی وی گسترش یافت. سیستم عامل iOS در آغاز کار خود در کنفرانس و نمایشگاه مک ورلد در 9 ژانویه 2007، پرده برداری شد و در ماه ژوئن همان سال برای 

اولین بار منتشر شد.

با اعالم رســمی به تعویق 
افتــادن پاســخ آمریــکا 
در مــورد برجام تــا زمان 
برگزاری انتخابات کنگره 
آمریــکا، قیمــت دالر، 
ســکه و طال در بازار در مســیر صعود قرار گرفت. 
طوالنی شــدن روند احیــای برجام بــه افزایش 
انتظــارات در بازارهای ســرمایه گــذاری منجر 
 شــده و نرخ ها در این بازارها نوســان بســیاری

 را تجربه کردند. 
قیمت دالر نیــز در واکنــش به اخبار سیاســی 
آرایش صعودی بــه خود گرفته اســت. عده ای از 
معامله گران معتقــد بودند اســکناس آمریکایی 

در تهــران زیر تیغ برجام  و شــورای حــکام قرار 
گرفته اســت. نــرخ دالر در بــازار وارد کانال 31 
هزار تومان شــد و به ســطح مقاومتی 31 هزار و 
2۰۰ تومان رســید .البته عده ای از  معامله گران 
 مدعی بودند نرخ دالر به 31 هزار و 4۰۰ تومان هم 

رسیده است.
این در حالی است که سایت اتحادیه طال و جواهر 
تهران، قیمت طال را افزایشی اعالم کرده است. هر 
گرم طالی 1۸عیار اکنون یک میلیون و 33۷ هزار 
و ۷۷۵ تومان داد و ستد می شــود. این رقم حدود 
22 هزار تومان بیشــتر از روز گذشته است. قیمت 
سکه طرح جدید روند افزایشی دارد و به قیمت 14 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رســیده است.  این نرخ 
نسبت به روز کاری گذشته، حدود 34۵ هزار تومان 
بیشتر است. قیمت ســکه طرح قدیم اکنون روند 
افزایشــی دارد و به 13 میلیون و ۶۵۰ هزار تومان 

رسیده است. این رقم حدود 234 هزار تومان بیشتر 
از روز گذشته اســت. نرخ اونس جهانی در لحظه 

تنظیم این خبر، بر اساس گزارش برخی سایت ها 
افزایشی و 1,۷2۵٫۶۷ دالر اعالم شده است.

بازارها در واكنش به اخبار سياسی آرايش صعودی  به خود گرفتند

یکه تازی  قیمت  دالر  و  سکه

چشم انداز بازارها در بالتکلیفی برجام 
پیمان مولوی، اقتصاددان 

اقتصاد ایران هیچ گاه تکلیف روشنی نداشته است. همیشه آثار بالتکلیفی در آن مشخص است. امروز و در شرایط فعلی موضوع برجام نیز به آن افزوده شده است. موضوع اقتصاد هیچ زمانی در اولویت نبوده و سالهاست که 
بالتکلیف است. اما بازار ارز طی هفته ها و ماه های اخیر با افت و خیزهای زیادی همراه شده است. هر بار خبر تازه ای از روند مذاکرات به گوش بازار رسیده دالر تغییر مسیر داده و آرایش نزولی به خود گرفته و در واکنش 

به اخبار منفی برجام نیز صعودی شده است. هرچند پیش بینی قیمت ها در اقتصاد به آسانی ممکن نیست اما با تکیه بر مدل های اقتصادی می توان احتماالت در خصوص مسیر آتی بازار را مطرح کرد.
با اتفاقاتی که در برنامه برجام و عقب افتادن آن شاهد هستیم، نرخ دالر ماکزیمم تا 3۸ هزار تومان تا پایان سال افزایش خواهد داشت و درصورت تحقق برجام نیز کمتر از 2۶ هزار تومان نخواهد شد. بازار سکه نیز بسیار 
تاثیرپذیر از نرخ دالر است بنابراین این افزایش در بازار ارز به بازار سکه نیز سرایت خواهد کرد. بازار طال بیشتر از نوسانات جهانی سمت و سو می گیرد و تغییرات جهانی روی آن تاثیر بیشتری دارد. به طور کلی بازارهای 

موازی مستعد حرکت هستند.
این در حالی است که بازارهای سرمایه گذاری همواره باال و پایین می روند. متوسط و نقطه تعادلی نرخ دالر در اقتصاد ایران در سال جاری 32 هزار تومان است. سال آینده 3۹ هزار، در سال 14۰3 به 4۷ یا 4۸ هزار تومان 

خواهد رسید و در سال 14۰4، ۶۰ هزار تومان خواهد بود. این نرخ تعادلی ارز است و باید دید دولت با چه سیاستی می تواند آن را مهار کند. 
ریسک های بازار سرمایه هم ریسک های کالن اقتصادی و سیاسی است که موجب رفتار محتاطانه سرمایه گذاران شده است. کماکان سرنوشت برجام، تنش ها بین روسیه و اوکراین و همچنین چین و تایوان مبهم است. 
به همین دلیل معتقدم باید گمانه زنی ها و تحلیل های کارشناسی را با دقت بررسی کرده و در سرمایه گذاری ها رفتار محتاطانه ای داشت. البته که در چنین شرایطی نمی توان تصمیمات بلند مدت اتخاذ کرد. با این 
حال، دیر یا زود بازار سرمایه خود را با تورم و اقتصاد کشور هماهنگ خواهد کرد. اقتصاد ما 4 دهه تورم داشته و طبق روال سال های قبل، باز هم تورم، بازار سرمایه ما را به حرکت درمی آورد. در مقطع کنونی پول های 
زیادی در حال خروج از بازار سرمایه است، اما به نظر نمی رسد بازار ارز مقصد خوبی برای این سرمایه ها باشد. به عبارتی معامله گرانی که در حال خروج از بورس هستند به دنبال بازاری با جریان نقدی باال هستند که به 

نظر می رسد بازار امالک و مستغالت مقصد مناسبی برای این قبیل از سرمایه گذاران و معامله گران باشد. 
اما به طور کلی قرار نیست تمام بازارها در واکنش به اتفاقات یک مسیر را طی کنند. در هر بازه زمانی یک بازار از دیگر بازارها پیشی می گیرد. به عنوان مثال بازار امالک و مستغالت توانست در برهه کنونی گوی سبقت 

را از دیگر بازارها برباید. هرچند الزاماً همه بازارها قرار نیست در یک سال، بازدهی مشابهی داشته باشند اما همه بازارها برای تغییر آماده می شوند. این موضوع یک اصل اقتصادی است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

آگهي  مناقصه عمومي - دو مرحله اي همراه با ارزيابی كيفی  شماره 1401/1-30
بشماره ثبت سامانه تداركات دولت » ستاد« : 200100122۴000033                                                           شناسه آگهی:1380529

شــرکت بــرق منطقــه اي مازنــدران در نظــر دارد خریــد یــراق آالت خــط 4 مــداره گرگان-کردکــوی و خریــد 
باقیمانــده یــراق آالت خــط 4 مــداره حســن کیــف- رویــان برابــر شــرایط ذیــل و بشــرح مشــخصات و اطالعــات 
مندرج در اســناد مناقصه به  مناقصــه گر واجد شــرایط واگذار نماید.الزم به ذکر اســت کلیــه فرآیندهاي برگــزاري مناقصه 

 ازدریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد و همچنین گشــایش پاکات ، مطابق فرآیند تعربف شــده در بســتر ســامانه تدارکات الکترونیک دولــت به آدرس 
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

الزامات مورد نیاز 1-ارائه گواهی معتبر بابت مجوز تولید/ ساخت/ واردات / نمایندگي مجاز محصول مورد پیشنهاد .

مبلغ ضمانتنامه 
)شرکت در فرآیند ارجاع کار(

1۰/۹۶1/۰23/۶۵4 ریال معادل » ده میلیارد و نهصد و شــصت و یک میلیون و بیست و سه هزارو ششصد و پنجاه و 
چهار ریال تمام«

نوع ضمانتنامه
 )شرکت در فرآیند ارجاع کار( 

تضمین هاي معتبر )شامل فیش واریزی)وجه نقد( ،ضمانتنامه بانکي،....( مطابق آیین نامه تضامین دولتي مصوبه هیأت 
وزیران بشماره 1234۰2/ت۵۰۶۵۹ هـ  مورخ 13۹4/۹/22 و  اصالحیه هاي بعدي آن )مندرج در اسناد مناقصه(.

محل دریافت و ارسال اسناد: www.setadiran.ir سامانه »تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(« به آدرس

زمان دریافت اسناد: از ساعت ۰۹:۰۰ روز  چهارشنبه مورخ 14۰1/۰۶/23  الي ساعت 1۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ 2۷/ 14۰1/۰۶.

مهلت ارسال پیشنهاد تا ساعت 1۵:3۵روز دوشنبه مورخ 14۰1/۰۷/11.

زمان گشایش پاکات: ساعت ۰۸:3۰ صبح روز سه شنبه مورخ 14۰1/۰۷/12.

قیمت پایه مناقصه: 24۸/۰۵1/1۸2/۷۰۶ ریال معادل » دویست و چهل و هشت میلیارد و پنجاه و یک میلیون و یکصد و هشتاد و دو هزار 
و هفتصد و شش ریال تمام « مطابق فهرست بهاء سال 14۰1.

به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن که مغایر با آیین نامه مذکورباشد، ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

همچنین به  پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشــنهاداتي که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند مطلقآ ترتیب  اثر داده نخواهد شد. سایر 
اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

مراتب در سایت معامالت توانیر به آدرس https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main.صرفا جهت اطالع رساني درج گردیده است.                                                 
روابط عمومي  شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان

نوبت دوم

عكس روز- 
مراسم تشييع 
ملكه انگليس 
در ادينبورگ

آگهي مناقصه عمومی تکمیل و احداث 
ساختمان پایانه مسافربری شهر بوکان

شهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب سال 14۰1 ،تکمیل و احداث ساختمان پایانه مسافربری شهر بوکان  را با 
مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  و  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

سپرده شرکت در مبلغ برآورد اولیهموضوع  مناقصهردیف
مناقصه

صالحیت و
شماره آگهی ستادرتبه شرکت

تکمیل و احداث ساختمان 1
پایانه مسافربری شهر بوکان

 4۵/۰1۵/4۵1/۵۰2
ریال

 2/2۵۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال

دارا بودن حداقل 
2۰۰1۰۹2۷2۵۰۰۰۰3۹رتبه ۵ ابنیه

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  14۰1/۰۶/22 می باشد.
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 14۰1/۰۶/23          نوبت دوم 14۰1/۰۶/3۰

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 1۹:۰۰ روز پنجشنبه مورخ 31 /14۰1/۰۶
آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 1۹:۰۰ روز  یکشنبه مورخ 14۰1/۰۷/1۰

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11:۰۰ روز  دو شنبه مورخ 14۰1/۰۷/11
متقاضیان واجد شــرایط جهت کســب اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه می توانند با شــماره تلفن-4۶22۶33۹-  

4۶223۰۹۹ – ۰44 معاونت فنی و عمرانی و واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
هیأت عالی معامالت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

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

1۰-آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف”، آذربایجانغربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- 
واحد قراردادها – کد پستی  :۵۹۵1۸۶۷۹۶3 – تلفن ۰44-4۶222۸۰۰

رشید میرحسامی: شهردار بوکان


