
پیشنهاد سازمان ملل مبنی بر از سرگیری صادرات آمونیاک 
روسیه از طریق اوکراین، این امیدواری را ایجاد کرده است که 
می توان کمبود جهانی کود را کاهش داد و همچنین، کمبود 
غذا در جهان را که به دلیل درگیری در اوکراین تشدید شده 

است کاهش داد.
به گزارش ایسنا، سازمان ملل پیشنهاد کرد که گاز آمونیاک 
متعلق به تولیدکننده کود روسی Uralchem از طریق خط 

لوله به مرز اوکراین پمپاژ شود. این خط لوله برای پمپاژ ۲.۵ 
میلیون تن آمونیاک در ســال از منطقه ولگا روسیه به بندر 
یوژنی در دریای سیاه اوکراین در نزدیکی اودسا طراحی شده 
است که پس از اعزام نیروهای روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه 

تعطیل شد.
بخشی از خط لوله از منطقه میکوالئیف در اوکراین می گذرد 
که به طور منظم گلوله باران می شــود، هرچند تا به امروز از 

هر گونه آسیبی جلوگیری شده اســت. آمونیاک یک عنصر 
کلیدی در تولید کود نیترات اســت که کشــاورزان از جمله 
تولیدکنندگان گندم هنگام کاشت محصوالت در پاییز و بهار 

برای عملکرد خوب و محتوای پروتئین به آن نیاز دارند.
افزایش شــدید قیمت گاز اروپا باعث کمبــود جهانی کود 
نیتروژن شده است. صنعت کود روسیه تخمین می زند که تا 
۷۰ درصد از کارخانه های آمونیاک اروپا تولید خود را متوقف 

کرده یا کاهش داده اند. کشاورزان در فرانسه در حال حاضر ۲۰ 
درصد کمتر از سطح پوشش کود در یک سال گذشته هستند 
و نگران محصوالت ۲۰۲۳ هستند.روســیه قباًل ۴.۴ میلیون 
تن آمونیاک در ســال صادر می کرد کــه ۲۰ درصد تجارت 
جهانی دریایی را تشــکیل می داد. آمونیاک روسیه عمدتاً به 
تولیدکنندگان کود در مراکش، ترکیه، آسیای جنوب شرقی 
و آفریقا می رفت که سازمان ملل برای کمک به کاهش بحران 

جهانی غذا، مایل به بازیابی تولید آنهاست. به گزارش رویترز، 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد پس از تماس با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که رفع موانع بر 
سر راه صادرات کود روسی کامال ضروری است. او ماه گذشته 
به خبرنــگاران گفت، هیچ راه حلی برای بحــران جهانی غذا 
بدون اطمینان از دسترسی کامل جهانی به محصوالت غذایی 

اوکراین و غذا و کودهای روسیه وجود ندارد.

از آنجایی که هر خط یا سرویس ارتباطی دیگری 
که به نام مشترک باشد، مسئولیت و عواقب ناشی 
از سوءاستفاده از آن را برای کاربر به همراه دارد 
و مسئولیت هرگونه سوءاســتفاده از تجهیزات و 
امتیازات مخابراتی واگذار شــده خارج از ضوابط 
قانونی، با مالک قانونی آنهاست؛ برای جلوگیری 
از سوءاستفاده های احتمالی، طرح احراز هویت 

سیم کارت در وزارت ارتباطات دنبال شد.
به گزارش ایسنا، پدیده سیم کارت های جعلی و 
ناقص یا همان ســیم کارت های بدون هویت که 
به اقدامات خالف کارانــه از جمله کالهبرداری 
و حتی قتل منجر شــد، طی ســال های گذشته 
مشکالت متعددی ایجاد کرد و از طرفی به واسطه 
این سیم کارت ها قاچاق ترافیک هم انجام می شد 
و حجم این قاچاق نیز بسیار باال اعالم شده بود؛ 
درنهایت این مشکالت موجب شد سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویــی در این زمینه به 

اقدامی جدی دست بزند.
مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعالم شده با 
تعداد مورد انتظار ممکن است به دو دلیل باشد؛ در 
صورتی که تعداد سیم کارت های اعالم شده کمتر 
از انتظار شما باشــد، بدین معناست که برخی از 
سیم کارت های در اختیارتان به نام شما ثبت نشده 
است و یا اطالعات هویتی برای برخی از خطوط در 
اختیارتان فاقد کد ملی بوده یا کد ملی ثبت شده 

صحیح نیست که در آن صورت احتمال قطع این 
خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.

 در صورتی هم که تعداد سیم کارت های اعالم شده 
بیشتر از انتظار باشد، به این معناست که تمام یا 
برخی از خطوط خود را بــدون رعایت ضوابط و 
مقررات تغییر نــام به دیگران واگذار شــده و یا 
تعدادی سیم کارت به نام شما و البته بدون اطالع 
کاربر در بانک اطالعاتی اپراتورها ثبت شده است.

بر این اساس طرح ســاماندهی سیم کارت های 
بی نام و نشان از نیمه سال ۱۳۹۳ با اجرای  فاز اول 
آغاز شــد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطالعات 
هویتی مالکان ســیم کارت ها از طریق ســامانه 
اپراتورها صورت گرفت. در ایــن مرحله بود که 
افرادی با ۱۵ تا ۳۷ هزار ســیم کارت شناسایی 
شدند. این فاز ظاهرا به صورت کامل اجرایی شده 
یا به عبارتی دیگر سیم کارت بدون اطالعات مالک 

در کشور وجود ندارد.
فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی بود که بیش از 
۱۰ سیم کارت به نام  خود دارند. با توجه به اینکه 
افراد حقیقی از نظر قانونی نمی توانند بیش از ۱۰ 
سیم کارت داشته باشــند، در مرحله دوم اجرای 
طرح ساماندهی ســیم کارت های فاقد اطالعات 
مشخص به تمامی مشــترکان این سیم کارت ها 
پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان 
اپراتور خود، سیم کارت های فعال مورد نیازشان 

را اعالم کنند. اما دیــوان عدالت اداری حکمی را 
صادر کرد که نمی توان مالکیت کسانی را که در 
گذشته بیش از ۱۰ سیم کارت داشتند، مخدوش 

کرد. بنابراین اجرای آن به شهریور موکول شد.
در دولــت گذشــته هم دربــاره احــراز هویت 
سیم کارت ها تاکید شــده بود »در اجرای طرح 
احراز هویت ســیم کارت های موبایل تالش شده 
شــرایط به گونه ای پیــش رود که بــرای مردم 
مزاحمتــی ایجاد نشــود.« در نهایت، بــا اتمام 
کار طراحــی و انتقال پایگاه های دیتا، ســامانه 
اپراتورهای تلفن همراه در سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی راه اندازی شــد تا واگذاری 
ســیم کارت ها و هرگونه خدمات به مشترکان با 
احراز هویت انجام و از هرگونه سوء اســتفاده از 

مدارک افراد جلوگیری شود.
همچنیــن ســامانه اســتعالم تعــداد خطوط 
مشــترکین تلفن همراه به نام اشــخاص روی 
پورتال ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی از مهــر ۱۳۹۴ راه اندازی شــد. تمامی 
مشترکان می توانند با مراجعه به پورتال سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیوئی در بخش 
 خدمات الکترونیــک و یا در نشــانی اینترنتی 
mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه 
کرده و از تعداد سیم کارت هایی که با کد ملی آنان 

ثبت شده است، مطلع شوند.

بر اساس داده های گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی در 
سپتامبر ۲۰۲۲، مؤسسه رتبه بندی فیچ تخمین های 
رشد اقتصادی جهانی خود را کاهش اما پیش بینی رشد 
اقتصاد ترکیه را افزایش داد. به گزارش ایسنا به نقل از 
ترکیش، این آژانس رتبه بندی جهانی پیش بینی می کند 
تولید ناخالص داخلی جهان )GDP( در سال ۲۰۲۲ به 
میزان ۲.۴ درصد رشد کند که این رقم ۰.۵ درصد نسبت 

به برآورد ۲.۹ درصدی ماه ژوئن کاهش یافته است.
پیش بینی می شود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ 
رشــد ۱.۷ درصدی ثبت کند که یک درصد کمتر از 

پیش بینی قبلی ۲.۷ درصد است.
برایان کولتون، اقتصاددان ارشــد این مؤسسه گفت: 
»ما در ماه های اخیر با بحران گاز در اروپا، شتاب شدید 
افزایش نرخ بهره و تشــدید رکــود دارایی در چین، 

طوفانی کامل برای اقتصاد جهانی داشتیم.«

پیش بینی کنونی مؤسسه قطع کامل یا تقریباً کامل گاز 
خط لوله روسیه به اروپا را در نظر گرفته است. علی رغم 
تالش های اتحادیــه اروپا برای یافتــن راه حل های 
جایگزین، کل عرضه گاز اتحادیه اروپا در کوتاه مدت به 
میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و تأثیرات آن 
از طریق زنجیره های تأمین صنعتی محسوس خواهد 
بود. فیچ اعالم کرد که انتظــار می رود، منطقه یورو و 
بریتانیا در اواخر سال جاری وارد رکود شوند، در حالی 
که پیش بینی کرد اقتصاد ایاالت متحده در سال ۲۰۲۳ 

دچار رکود خفیف شود.
این آژانس انتظار دارد اقتصاد منطقه یورو در ســال 
۲۰۲۲ رشــد ۲.۶ درصدی داشته باشــد اما در سال 
۲۰۲۳ رشد اقتصادی به میزان ۰.۱ درصد کاهش یابد 
که علت آن تأثیر بحران گاز طبیعی خواهد بود و این 
میزان نسبت به پیش بینی ژوئن به ترتیب ۰.۳ و ۲.۲ 

درصد کاهش داشته است. پیش بینی می شود اقتصاد 
آمریکا در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۷ درصد و در سال 
۲۰۲۳ به میزان ۰.۵ درصد رشد کند که به ترتیب ۱.۲ 

و یک درصد کاهش ثبت شده است.
تورم باال و پایدار، افزایش انتظارات تورمی کوتاه مدت 
و بازار کار، فــدرال رزرو، بانک انگلســتان )BOE( و 
بانک مرکزی اروپا )ECB( را وادار کرده اســت که در 
ماه های اخیر رفتار سختگیرانه داشته باشند و نرخ های 
سیاستی با سرعتی بسیار بیشتر از میزان کنونی در این 

گزارش آمده است.
انتظار می رود اقتصاد چین در سال جاری ۲.۸ درصد و 
در سال آینده ۴.۵ درصد رشد کند  که به ترتیب ۰.۹ و 
۰.۸ درصد کاهش یافته است زیرا دومین اقتصاد بزرگ 
جهان با محدودیت های همه گیر کووید-۱۹ و رکود 

طوالنی مدت امالک دست و پنجه نرم می کند.

داده های روز گذشــته )چهارشــنبه( نشان داد، 
»قیمت های مصرف کننده« در روسیه تنها دو روز 
قبل از اینکه بانک مرکزی قرار است برای ششمین 
بار در ســال جاری نرخ های بهــره را کاهش دهد، 
برای دهمین هفته متوالی کاهش یافت که منجر 

به کاهش قیمت برخی از اقالم میوه و سبزی شد.
به گزارش ایســنا، کاهش تقاضای مصرف کننده و 
تقویت روبل در چند ماه گذشته تورم را کاهش داده 
است. سرویس آمار فدرال Rosstat اعالم کرد که 
شاخص قیمت مصرف کننده در هفته منتهی به ۱۲ 
ســپتامبر پس از کاهش ۰.۱۳ درصدی یک هفته 

قبل، ۰.۰۳ درصد کاهش یافت. بــه گفته وزارت 
اقتصاد، تورم ساالنه در ۱۲ سپتامبر از ۱۴.۰۸ درصد 
در هفته قبل به ۱۴.۰۶ درصــد کاهش یافت. این 
کاهش ممکن است انتظارات مبنی بر کاهش مجدد 

نرخ بهره بانک روسیه در روز جمعه را تقویت کند.
اکثر اقتصاددانان شــرکت کننده در نظرســنجی 
رویترز انتظار دارند که بانک مرکزی با کاهش ۵۰ 
واحدی به ۷.۵ درصد، وام دهی را تشویق کند زیرا 

تورم همچنان در حال کاهش است.
داده هــای اولیه نشــان داد که انتظــارات تورمی 
خانوارهای روسیه برای دومین ماه متوالی افزایش 

یافت. بر اســاس گزارش رویتــرز، علیرغم کاهش 
تدریجی اخیر شاخص بهای مصرف کننده، قیمت 
بسیاری از اجناس از جمله شــیر و شکر تا لباس و 
گوشی های هوشمند، از ۲۴ فوریه که روسیه ۱۰ها 
هزار نیروی نظامی را به اوکراین فرســتاد، افزایش 

یافته است.
تورم باال برای ســال ها نگرانی اصلی خانوارها بوده 
اســت زیرا قدرت هزینه کردن و اســتانداردهای 
زندگی آنهــا را کاهش می دهد و امســال با رکود 
اقتصادی تشدید خواهد شد، اگرچه پیش بینی ها 

به تدریج خوش بینانه تر شده است

در نشست تخصصی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین المللی)ICC( با معاون ارزی بانک مرکزی، راه های 
تســهیل تجارت خارجی و اســتفاده از روشهای نوین 
پرداخت در حوزه بین المللی و نیز انطباق هرچه بهتر 
در استفاده از روش های نوین پرداخت در عملیات بانکی 

بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گــزارش ایلنا از بانــک مرکزی، به منظور بررســی 
ظرفیت های موجود و نیز بهبود و ارتقا توان نظام بانکی 
کشور در تسهیل تجارت در عرصه بین المللی و همچنین 
انطباق هر چه بهتر در استفاده از روش های نوین پرداخت 
در عملیات بانکی بین المللی و بهره گیری از دانش روز در 

این حوزه؛ نشست تخصصی با حضور دکتر خانی؛ معاون 
ارزی بانک مرکزی با دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین الملل، دبیر کمیســیون بانکی کمیته ایرانی اتاق 
بازرگانی بین المللی و تنی چند از کارشناسان کمیسیون 
مذکور و مدیران ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی برگزار 
شــد. معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست ضمن 
تاکید بر بهره گیری از تــوان علمی متخصصین حوزه 
بانکداری بین الملل و نیز اتخاذ تدابیر الزم در زمینه بهبود 
روابط کارگزاری در این برهه از زمان؛ برضرورت افزایش 
توان علمی و تجهیز به دانــش روز کارکنان حوزه ارزی 
شبکه بانکی کشــور تاکید و خواستار همراهی بیش از 

پیش آن کمیته در تحقق این مهم گردیدند.  در همین 
ارتباط رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل نیز با 
قدردانی از اقدامات اخیر صورت گرفته از سوی معاونت 
ارزی بانک مرکــزی باالخص در راســتای رفع موانع 
مقرراتی تجار و بازرگانان در تعامالت با شبکه بانکی کشور 
و نیز گسترش اقدامات سازنده با کارشناسان حوزه ارزی؛ 
آمادگی آن کمیته در انتقال تجربه و نیز  تنوع بخشــی 
و افزایش ظرفیت دوره های آموزشی با همکاری بانک 
مرکزی را اعالم کرد.  در ادامه سایر دغدغه ها و مسائل 
کارشناسان حوزه ارزی مورد بحث و تبادل نظر اعضای 

شرکت کننده در نشست قرار گرفت.

برنامه کاهش کمبود جهانی کود کلید خورد

“فیچ« برآورد رشد جهانی را کاهش دادچه تعداد سیم کارت به نام شما است؟

تسهیل تجارت خارجی در دستور کار بانک مرکزی و اتاق بازرگانی بین المللیاقتصاد روسیه همچنان سربلند است
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20 درصد سرمایه 
درگردش بنگاه ها در 
سال آینده از  محل 
اوراق تامین می شود

ورق در بازار 
دالر برگشت

جزئیات تازه از عرضه 
۱000 خودرو خارجی 

در مهر ماه

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

تبعات کاهش 
سرمایه گذاری

کاهش و افت سرمایه گذاری 
ناخالص در کشور به دلیل 
عدم وجود امنیت در اقتصاد 
است. وقتی در اقتصاد  کشور 
امنیت نداریم کاهش سرمایه گذاری طبیعی است. 
نه سرمایه گذار داخلی و نه سرمایه گذار خارجی 
تمایلی برای ورود ندارد. هیچ چیز در اقتصاد ایران 
قابل پیش بینی نیست. حتی برای یک ماه آینده نیز 
تکلیف مشخص نیست. به عبارتی مشکل اقتصادی 

ایران اساسی است...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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ابهام در تحقق 
آخرین  وعده  ساخت 

مسکن کارگری

فروش خانه های قدیمی 
دو برابر شد

رشد سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد برای دومین فصل متوالی منفی شد

زنگ خطر کاهش  رشد  اقتصادی
صفحه4

صفحه3

کاهش  سرانه  مصرف  مرغ 
تولید  گوشت   مرغ   از   ابتدای   امسال   ۴۵ درصد   کاهش   یافت

آخرین وعده ی ساخت مسکِن کارگری را یک ماه 
پیش سرپرست وزارت کار مبنی بر ساخت ۵۰۰ هزار 
واحد مسکونی برای کارگران داده است؛ خبری که 
به فاصله ی چند روز از سوی مهدی مسکنی، معاون 
امور تعاون وزارت کار نیز تکرار شد. طرح هایی که 
در طول این ســال ها با هدِف خانه دار کردِن اقشاِر 
ضعیف جامعه طرح ریزی شده است در واقع برای 
اقشار ضعیف چیده نشــده و معموال ناموفق عمل 
کرده است. به عبارتی دیگر، طرح های حمایتی برای 
خانه دار کردن افراد به جای آنکه به نفع اقشار ضعیف 
جامعه باشــد معموال به نفع دالالن و پیمانکاراِن 
 رانتی است. »داشــتِن مسکِن متناسب با نیاز، حق 

هر فرد و خانواده ایرانی است...

حجم معامالت واحدهای باالی ۲۰ ســال از بازار 
مسکن شهر تهران نسبت به سال گذشته تقریبا دو 
برابر شده که یک کارشناس، رشد قیمت مسکن، افت 
توان خرید متقاضیان و شکاف قیمتی بین خانه های 
قدیمی با واحدهای کلیدنخــورده را از مهم ترین 
عوامل این مساله می داند. به گزارش ایسنا، مردادماه 
سال گذشــته آپارتمان های با عمر بنای باالی ۲۰ 
سال ۱۱.۷ درصد از معامالت شهر تهران را به خود 
اختصــاص می دادند که مرداد امســال این رقم به 
۲۱.۲ درصد رسیده است. در مقابل، سهم واحدهای 
نوساز از معامالت کاهش یافته است. آپارتمان های 
کمتر از ۵ سال ساخت، مرداد پارسال ۳۳.۲ درصد 
از قراردادهای خرید و فروش را در بر می گرفتند که 

مرداد سال جاری سهم آنها...



اقتصاد2
ایران

فروش خانه های قدیمی دو برابر شد
حجم معامالت واحدهای باالی ۲۰ ســال از بازار 
مسکن شهر تهران نسبت به سال گذشته تقریبا دو 
برابر شده که یک کارشناس، رشد قیمت مسکن، 
افت توان خرید متقاضیان و شــکاف قیمتی بین 
خانه های قدیمی با واحدهــای کلیدنخورده را از 
مهم ترین عوامل این مســاله می داند. به گزارش 
ایسنا، مردادماه سال گذشته آپارتمان های با عمر 
بنای باالی ۲۰ سال ۱۱.۷ درصد از معامالت شهر 
تهران را به خود اختصاص می دادند که مرداد امسال 
این رقم به ۲۱.۲ درصد رســیده است. در مقابل، 
سهم واحدهای نوســاز از معامالت کاهش یافته 
است. آپارتمان های کمتر از ۵ سال ساخت، مرداد 
پارسال ۳۳.۲ درصد از قراردادهای خرید و فروش 
را در بر می گرفتند که مرداد سال جاری سهم آنها 
به ۲۸.۹ درصد رسید. اگرچه معامالت مسکن شهر 
تهران در مرداد سال جاری نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل ۴۲ درصد افزایش یافته اما آمار و ارقام 
توضیح می دهد که رشد خرید و فروش واحدهای 
کمتر از ۵ سال فقط ۲۳ درصد بوده است. در مقابل 
آپارتمان های باالی ۵ ســال با رشد ۵۱ درصد در 
خرید و فروش نسبت به سال گذشته مواجه شدند. 
منطقه ۱۰ شــامل محله هایی همچون جیحون، 
نواب، دامپزشکی، جی، سلبیل و کارون را می توان 
کانون عرضه ی واحدهای کوچک متراژ و قدیمی 

متناسب با توان اقشار متوسط و پایین دانست.
سعید لطفی ـ  کارشناس بازار مسکن درخصوص 
علت رشد فروش آپارتمان های قدیمی به ایسنا 
می گوید: در حال حاضر خانه هــای با عمر بنای 
باالی ۵ سال ۷۱ درصد خرید و فروش ها در بازار 
مسکن شهر تهران را تشکیل می دهند. این سهم 
در سال گذشــته ۶۶.۸ درصد و دو سال قبل ۶۱ 
درصد بود. هم چنین سال ۱۳۹۲ واحدهای باالی ۵ 
سال تنها ۴۱ درصد معامالت را به خود اختصاص 
می دادند. وی افزود: عوامل مختلفی در گرم شدن 
بازار خرید و فروش واحدهای با قدمت بنای  بیش 
از ۵ سال موثر اســت که از جمله آن می توان به 
فاصله قیمتی آنها با واحدهای کلیدنخورده، رشد 
شدید قیمت مسکن، کاهش توان متقاضیان، خالء 
تسهیالت بانکی و نبود ابزارهای مالی و حمایتی از 
طرف تقاضا اشاره کرد. این کارشناس بازار مسکن با 
اشاره به رشد پایین تر از تورم عمومی در بازار مسکن 
شهر تهران می گوید: تورم نهاده های ساختمانی 
حدود دو برابر رشد قیمت ها در بازار مسکن است. 
این مساله چشم انداز تورمی را القا می کند که بر 
روی قیمت واحدهای کلیدنخورده ی موجود اثر 
می گذارد. در واقع طرف عرضه با این اســتدالل 
که در آینده باید هزینه ی بیشــتری برای تولید 
مسکن اختصاص دهد، بخشی از تورم آینده را در 

واحدهای نوساز فعلی لحاظ می کند.
لطفی تصریح کــرد:  انتظارات تورمــی به ایجاد 
شکاف قیمتی بین واحدهای نوساز و قدیمی منجر 
می شود. البته قیمت واحدهای قدیمی هم درجا 
نمی زند؛ چرا که بخشی از تقاضای موثر به دلیل 
کاهش توان به سمت خانه های قدیمی می رود و 
این فشار تقاضا باعث افزایش قیمت آنها می شود. 
با این حال آپارتمان های با قدمت بیش از پنج سال 
همخوانی بیشتری با استطاعت خانوارهای متوسط 
و پایین دارد. لطفی یادآور شد: متوسط قیمت هر 
متر خانه در تهران به ۴۲.۷ میلیون تومان رسیده 
که افزایش ۳۸ درصدی را نســبت به مرداد سال 
گذشته به ثبت رساند. ۲۹ درصد از این تورم طی 
شش ماه گذشته رخ داده است. این نشان می دهد 
سال گذشته بازار ثبات بیشــتری داشته است و 
هرچه تورم افزایش پیدا کند طبیعتا بخش بیشتری 
از متقاضیان موثر به ســمت واحدهای قدیمی، 
محله های کم برخوردارتر و جنوبی سوق می یابند.

نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی:
 بیانیه شورای حکام غیرسازنده است

محســن نذیری اصل نماینده ایران در آژانس بین 
المللی انرژی اتمی گفت: تالش آمریکا و اروپا برای 
همراهی کشورهای آفریقایی و آمریکای التین درباره 
موضوع ایران در نشست شورای حکام نتیجه بخش 
نبود. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پس از پایان بررسی موضوع ایران در نشست شورای 
حکام افزود: همراهی نکردن این کشورها ناشی از آن 
است که همه متوجه شــدند این بیانیه تنها اهداف 
سیاسی دارد و در زمانی که قرار است مذاکرات احیا 
شود و باید همه کمک و تشویق کنند همه طرف ها را 
که به تعهدات خود برگردند؛ ارائه این بیانیه غیرسازنده 
بوده و کمکی به موضوع برجام نمی کند. وی گفت: در 
این جلسه هم تعدادی محدودی از کشورها که عموما 
از اتحادیه اروپا بودند و برخی از کشورهای دیگر که 
بالغ بر  پنجاه واندی کشور بودند به آن پیوستند و این 
از نظر ما؛ سیگنال خوبی از طرف اتحادیه اروپا برای 

زنده نگه داشتن یا پیگیری موضوع برجام نیست.

اخبار

دالر پس از ۶ روز افزایش 
قیمــت، باالخــره  هفته 
گذشته نزولی شد، اگرچه 
هنوز در کانــال ۳۱ هزار 
تومــان جا خــوش کرده 

است.
به گزارش خبرآنالین، قیمت دالر که از ۱۶ شهریور 
ماه تاکنون فقط در مســیر صعودی حرکت کرده، 

باالخره چهارشنبه هفته گذشته نزولی شد.
گزارش ها نشــان می دهد که قیمــت دالر در روز 
شانزدهم شــهریور در رقم ۲۹ هزار و ۹۸۰ تومان 
قرار داشــت، در روز سه شــنبه، ۲۲ شهریور تا ۳۱ 
هزار و ۳۵۰ تومان افزایش یافت. این نشان می دهد 
که قیمت دالر طی ۶ روز یک هــزار و ۳۷۰ تومان 

افزایش قیمت داشت.
با این حــال، قیمت ها در بازار ارز روز چهارشــنبه 
هفته گذشته رنگ قرمز به خود گرفت و نزولی شد، 
به طوری که قیمت دالر با افت ۱۰۰ تومانی، روی 

رقم ۳۱ هزار و ۲۵۰ تومان ایستاد.
برخی از تحلیلگران معتقدند که انتشار خبر پایان 
جلسه شورای حکام آژانس درباره ایران، ترمز روند 

افزایشی قیمت دالر را کشاند.
جلسه شورای حکام آژانس درباره ایران امروز بدون 
قطعنامه پایان یافت. موضوعی که در این چند روز 
اخیر یکی از محرک های افزایــش قیمت دالر در 

تهران بود.
میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در نهادهای 
بین المللــی در ایــن بــاره گفــت: بحث بر ســر 
راستی آزمایی و نظارت در ایران در دور فعلی نشست 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان 
یافت. هیچ قطعنامه یا تصمیمی اتخاذ نشــد. فقط 

تبادل دیدگاه صورت گرفت.

یکی از خبرهای مهم امروز، ادعای رییس کل بانک 
مرکزی بود کــه اعالم کرد: در حــال حاضر حجم 

عرضه ارز به مراتب بیش از تقاضای آن است.
علی صالح آبادی در خصوص شــرایط حواله های 
ارزی عنوان کرد: در حــال حاضر و در زمینه حواله 
ارزی شرایط ما به گونه ای اســت که حجم عرضه 
ارز بــه مراتب بیــش از تقاضای آن اســت و ما در 
روزهای مختلفی شاهد این نکته هستیم که در بازار 
عرضه های زیادی اتفاق می افتــد و در همان حال 

تقاضایی در بخش حواله ارزی نداریم.
وی افزود: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تــا پایان مرداد 
ماه، حدود ۲۶ میلیارد دالر تامین ارز برای واردات 
رسمی کشور به شــکل حواله انجام شده است که 
این میزان نسبت به مدت دوره مشابه سال گذشته 
که حدود ۱۹ میلیارد دالر بوده است؛ تقریباً هفت 

میلیارد دالر بیشتر شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه از روزهای 

آینده به صورت شفاف میزان عرضه و تقاضای ارز 
در بازار نیما به صورت رسمی اعالم می شود، عنوان 
کرد: با اعالم این مهم به صورت روزانه همه فعاالن 
اقتصادی در جریان عرضه و تقاضای حواله رسمی 

ارز کشور قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: عالوه بر این در حوزه اســکناس نیز 
وضعیت عرضه ها بسیار خوب است و از ابتدای سال 
تاکنون حدود یک میلیارد دالر به شکل اسکناس 
ارزی در بازار متشکل ارزی و بازار توافقی معامله ارز 
صورت گرفته و صادرکنندگان ارز خود را در قالب 
حواله و اسکناس ارزی به سامانه ها ارائه می کنند و 
در این زمینه نیز وضعیت عرضه ها بســیار مطلوب 

است.
رییس شــورای پول و اعتبار در پایان در خصوص 
انتشــار میزان معامالت و عرضه و تقاضــا در بازار 
متشــکل ارزی و معامــالت ارزی توافقــی گفت: 
معامالت ارزی توافقی که از ماه های گذشته میان 

صرافی ها آغاز شده بود؛ در این باره نیز خوشبختانه 
حجم معامالت توافقی بازار ارز به طور قابل توجهی 
افزایش پیدا کرده و عمق این بــازار افزایش قابل 
توجهی یافته اســت و نیازهای اسکناسی خدماتی 
مورد نیاز مردم به طور کامل تأمین می شــود. لذا 
مقرر شده است میزان معامالت و عرضه و تقاضا و 
قیمت ها به صورت شفاف در سایت بازار متشکل ارز 

ایران از امروز ۲۳ شهریور ماه اعالم شود.

پیش بینی صرافان از بازار
در این میان، کامران ســلطانی زاده، رییس کانون 
صرافان درباره وضعیت بازار در روزهای گذشــته  
عنوان کرد: بخشــی از افزایش قیمت دالر متاثر از 
اخبار برجامی در روزهای گذشــته بوده اما بخش 
عمده این افزایش ناشی از افزایش سفرها و تقاضای 
ارز به منظور تعطیالت اربعین و هفته آخر تابستان 
است که این عوامل باعث شده تا افزایش یک تا دو 
درصدی در قیمت دالر نسبت به روزهای گذشته 

داشته باشیم.
وی افزود: اینکه روند افزایشی نرخ دالر در روزهای 
آتی نیز ادامه یابد، به فاکتورهای روانی، سیاســی 
و اقتصادی بســتگی دارد و اگر مذاکرات برجام به 
روال عادی خود بازگردد، مطمئنــا نرخ دالر روند 
کاهشی خواهد داشت زیرا اخبار سیاسی بر بازار ارز 

و تحوالت آن تاثیر روانی دارد.
رئیس کانون صرافان با بیان این کــه دالر توافقی 
معادل ۳۰ هزار تومان و ایــن ارز در بازار آزاد باالی 
۳۱ هزار تومان معامله می شود، متذکر شد: افزایش 
تقاضای حال حاضر در بازار بــه مصرف کنندگان 
واقعی در این بازار مربوط می شود که پیش بینی این 
است که بعد از تعطیالت و ابتدای مهرماه با کاهش 
تقاضا روبرو شــویم که این موضوع، روند کاهشی 
در قیمت ها را در پی دارد اما کاهش قابل توجه در 

نرخ ها به اخبار سیاسی و اقتصادی بستگی دارد

سیگنال رییس کل بانک مرکزی به بازار ارز

ورق در بازار دالر برگشت

ابهام در تحقــق آخرین وعده  
ساخت مسکن کارگری!

آخرین وعده ی ساخت مسکِن کارگری را یک ماه 
پیش سرپرست وزارت کار مبنی بر ساخت ۵۰۰ 
هزار واحد مسکونی برای کارگران داده است؛ خبری 
که به فاصله ی چند روز از سوی مهدی مسکنی، 

معاون امور تعاون وزارت کار نیز تکرار شد.
به گزارش از ایلنا، طرح هایی که در طول این سال ها با 
هدِف خانه دار کردِن اقشارِ ضعیف جامعه طرح ریزی 
شده است در واقع برای اقشار ضعیف چیده نشده 
و معموال ناموفق عمل کرده است. به عبارتی دیگر، 
طرح های حمایتــی برای خانه دار کــردن افراد به 
جای آنکه به نفع اقشار ضعیف جامعه باشد معموال 
به نفع دالالن و پیمانکاراِن رانتی اســت. »داشتِن 
مسکِن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی 
است« این حق را اصل ۳۱ قانون اساسی به همه ی 
مردم می دهــد و بعد در ادامــه »دولت« را موظف 
می کند تا با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند 
زمینه ی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی 
از گروه هایی هستند که به صراحت در این قانون از 
آن ها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری 

یکی از وظایف اصلی دولتهاست.
عالوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار بر نقش توأمان 
دولت و کارفرمایان برای رساندِن کارگران بر این 
حق اساســی تأکید می کند. در این مــاده آمده: 
»کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مســکن و در 
صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگراِن 
فاقد مسکن جهت تأمین خانه های شخصی مناسب 
همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه های 
بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار 
کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.« در تبصره 
یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: 
»دولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانکی و 
امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و 
سایر دستگاه های ذیربط همکاری الزم را بنماید.«

با وجود الزام قانونِی دولت به تأمین مسکن گروه های 
ضعیف جامعه از جمله کارگــران، دولت ها در طول 
۴۳ ســال بعد از انقالب جز در دوره های کوتاهی، از 
پِس این وظیفه ی مهم خــود برنیامده اند. اگرچه در 
دوره های مختلف و به عناویــن مختلف برنامه هایی 
برای تأمین مســکِن این گروه ها اجرایی شده است 
اما چنیــن برنامه هایی هیچ زمانی نتوانســته آنطور 
که باید در راستای تأمین مســکن کارگران باشد. در 
طول این سال ها با پیاده کردِن سیاست فریز مزدی، 
دستمزد کارگران فاصله ی قابل توجهی با نرخ تورم و 
سبد واقعی معیشت پیدا کرده و قدرت خریِد کارگران 
کاهش یافته است. در چنین شرایطی برنامه هایی که 
دولت برای مسکن کارگران و طبقات ضعیف جامعه 
پیاده کرده موفق نبوده؛ چراکه کارگرانی که در تأمین 
حداقلی ترین نیازهای خود مانده اند به سختی می توانند 
از پِس پرداخِت اقســاط ماهیانه و پیش پرداخِت این 
طرح ها بربیایند. همایونی، فعــال کارگری و یکی از 
کارگران شهردارِی زنجان، که برای به واقعیت رساندن 
رویاِی خانه دار شدن، بعد از سال ها کار تصمیم گرفت 
در یکی از این طرح های دولتی شــرکت کند به ایلنا 
می گوید: سال ۹۹ من و خیلی از کارگران دیگر در طرح 
مســکن ملی دولت آقای روحانی شرکت کردیم. در 
ابتدا آورده ی اولیه ی متقاضی را ۱۵۰ میلیون تومان 
تعیین کردند که قرار شد این مبلغ در اقساط ۴۰میلیون 

تومانی هر شش ماه یکبار پرداخت شود.
او ادامه می دهــد: بعد از مدتی بــه بهانه ی افزایش 
نرخ تورم، مبلغ اولیه ی ۱۵۰ میلیــون تومانی را به 
۲۰۰ میلیون تومان و بعد به تازگــی آن را به ۳۲۰ 
میلیون تومان رسانده اند، که در این صورت اقساط 
قابل پرداخِت ۴۰میلیون تومانِی متقاضیان از حدود 
۳ قسط به حدود ۸ قسط می رســد. به گفته ی او؛ 
بســیاری از کارگران توان پرداخِت این اقساِط ۴۰ 
میلیون تومانــی را ندارند. آن هــا روی همان مبلِغ 
اولیه ی ۱۵۰میلیون تومانی حســاب کردند و برای 
تأمین همان ۳ – ۴ قسط اولیه از اندوخته ی سال ها 
کارشــان گذاشتند، طال و ســکه و موتور و ماشین 
فروختند تا قسط های بعدی را پرداخت کنند اما باز 
هم خیلی هایشان کم آورده اند. این ارقام البته غیر از 
بازپرداخِت وامی است که دولت قرار است در فرآیند 
تکمیِل این پروژه به شرکت کنندگان پرداخت کند. از 
قرار معلوم، دولت برای این طرح ۴۵۰میلیون تومان 
وام در نظر گرفته است که بازپرداخِت آن با کارمزدش 
نیز قطعا از توان کارگری که ماهی ۶ تا ۱۰ میلیون 
تومان حقــوق می گیرد خارج اســت. ناتوانی برای 
پرداخِت این اقساط یک طرف و طوالنی شدِن روند 
ساخت خانه ها یک طرف دیگر؛ همایونی می گوید: دو 
سال از کلنگ زنی برای ساخت این خانه ها می گذرد. 
قرار بود این مسکن ها ماهی ۴درصد پیشرفت داشته 
باشند اما پروژه ی ما تنها ۲۸درصد رشد کرده است. 
پیگیری کردیم می گویند پیمانکار جریمه می شود؛ 
جریمه ی پیمانکار به چــه درِد من که اجاره خانه ی 

امسالم ۳میلیون تومان شده می خورد؟!
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مرکز پژوهــش هــای مجلــس در جدیدترین 
گزارش خود بر اســاس عملکــرد ۳ماهه ۱۴۰۱ 
رشد اقتصادی تا پایان ســال را ۳.۷درصد و رشد 

اقتصادی بدون نفت را ۳.۹درصد پیش بینی کرد.
به گــزارش اقتصادآنالین؛ مرکــز پژوهش های 
مجلــس در جدیدترین گزارش خود نوشــت: بر 
اســاس اعالم بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال 
۱۴۰۰رشــد ۴.۴درصدی را تجربه نمود که البته 
بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶.۵درصدی بخش 
خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا 
بود. در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور 
متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاســت 

های انقباضی بانک های مرکــزی دنیا بر کاهش 
تقاضا و قیمت کاالهای صادراتی کشور، اثر حذف 
ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی 
و اثر منفــی قطعی برق و گاز بــر بخش صنعت و 
خدمات می توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را 

متأثر نمایند.
براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در 
سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل 
تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ 
حدود ۳.۷درصد و رشــد بدون نفــت ۳.۹درصد 
برآورد می شــود. به طور خــاص پیش بینی می 
شود در ســال ۱۴۰۱ بخش کشــاورزی متأثر از 

افزایش بارندگی نســبت به ســال آبی گذشته، 
رشد ۷.۹درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش 
نفت، با توجه به وضعیت موجود و شــرایط بین 
المللی و عدم رشــد صادرات این بخش نسبت به 
فصل مشابه ســال قبل پیش بینی می شود این 
 بخش رشــد ۱.۱درصدی نســبت به سال قبل 
داشته باشد. همچنین، علی رغم پیش بینی رشد 
۴.۶درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی 
ها نشــان می دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز 
صنایع و کاهش تقاضــای کاالهای صادراتی می 

تواند رشد این بخش را تهدید نماید.
ضمن اینکه برای بخش ســاختمان بــا توجه به 

کاهش تعداد پروانه های ســاختمانی صادره در 
ســال ۱۴۰۰ و کاهش عملکــرد بودجه عمرانی 
دولت در ســه ماهه اول ســال ۱۴۰۱، و با فرض 
ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 
۳.۴درصدی قابل پیش بینی است. درنهایت پیش 
بینی می شــود بخش خدمات با توجه به بازیابی 
این بخش پس از شــیوع ویروس کرونا با رشــد 
مثبت ۳.۶درصدی مواجه شــود. قابل ذکر است 
صندوق بیــن المللی پول و بانــک جهانی نیز در 
آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در 
سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳.۷درصد پیش بینی 

نموده اند.

رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شــدن دستورالعمل 
اســتفاده از ابزارهای تامین مالی اعتباری در معامالت 
بورس کاال خبر داد و گفت: از هفته آینده امکان استفاده از 
ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معامالت بورس کاال فراهم 
می شــود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی 
صالح آبادی در این نشست تعاملی و هم اندیشی با تاکید 
بر حمایت بانک ها از تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای 
بازار ســرمایه در این زمینه تصریح کــرد: با این روش، 
خریداران کاال از بورس می توانند از طریق اوراق گام اقدام 
به خرید کرده و فروشندگان نیز می توانند اوراق دریافت 
شده را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا جهت خرید مواد 
اولیه منتقل کنند. رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل 
بانک ها توصیه کرد: به منظور متنوع ســازی روش های 
تامین مالی، از طریق ضمانت اوراق منتشر شده توسط 
شرکت ها در بازار سرمایه، نسبت به تامین مالی بخش 
تولید اقدام کنند. صالح آبادی تاکید کرد: خوشبختانه با 
برنامه های بانک مرکزی، تامین مالی بنگاه های تولیدی 
از طریق اوراق گام که روشی غیر تورمی است به بیش از 

۲۱ هزار میلیارد تومان رسید.
رئیس کل بانک مرکزی یکــی از ابزارهای مهم تامین 
مالی زنجیره ای را استفاده از اوراق گام یا گواهی اعتبار 
مولد دانست و گفت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای 

اینکه از بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد 
نیاز خود را تأمین کند به صــورت زنجیره ای، تامین 
مالی شوند. صالح آبادی گفت: این اوراق از اواخر سال 
۱۳۹۹ راه اندازی شــده و تا تیرماه امسال حدود  ۸.۸ 
هزار میلیارد تومان استفاده شده است اما بانک مرکزی، 
مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل و 
یک بسته تشویقی ایجاد کرد و بانک ها نیز دعوت شدند 
تا از این اوراق استفاده کنند. رئیس کل بانک مرکزی با 
بیان اینکه خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیش از ۱۳ هزار 
میلیارد تومان از این اوراق برای تامین مالی بنگاه های 
تولیدی استفاده شده است گفت: به عبارتی در طول 
یک سال و نیم  ۸.۸ هزار میلیارد تومان و در دو ماه اخیر 
۱۳.۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تامین مالی 

بنگاه ها استفاده شده است.
وی با بیان اینکه در ماه های آینده استفاده از اوراق گام 
سرعت بیشتری خواهد گرفت افزود: سال آینده ۲۰ 
درصد ســرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه ها از طریق 
این اوراق تأمین مالی شود. با این اقدام، ابزارها مالی در 
بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می کند و می تواند کمک 
بزرگی به بخش تولید باشد و نیاز بنگاه ها به نقدینگی نیز 
کاهش پیدا می کند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین 
گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و هئیت عامل بانک 

مرکزی اوراق گام به محض انتشار قابل تنزیل و معامله 
در بازار سرمایه اســت. صالح آبادی افزود:  این اوراق به 
وسیله بانک تضمین شده است و دارنده اوراق می تواند 
یا آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و یا در صورت 
نیاز به نقدینگی می تواند آنرا در بازار سرمایه تنزیل و 

پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند.
وی افزود:  فروشنده می تواند این اوراق را یا  نزد خود نگه 
دارد و  یا در صورت نیاز به نقدینگی آن را در بازار سرمایه 
تنزیل کند و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند و در 
نهایت این اوراق در زمان سررسید، متعهد اوراق، وجه 

آن را به دارنده نهایی اوراق گام پرداخت خواهد کرد.
رئیس کل بانــک مرکزی با بیان اینکــه باید بتوانیم 
سازوکارها و ابزارهای در سیستم ایجاد کنیم که مردم 
بدون شناخت از یکدیگر بتوانند به یکدیگر در کسب و 
کارها اعتماد کنند افزود:  هر قدر ابزارهای اعتباری در 
کشور توسعه یابد و نیاز به نقدینگی و پول کم شود و در 
عین حال چرخه های اقتصادی کشور به کار خود ادامه 
دهد، یک  اتفاق اقتصادی مثبتی در کشــور  به لحاظ 
اقتصاد کالن رخ داده است. دکتر صالح آبادی همچنین 
اجرایی شدن معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی 
را نیز گامی مهم در جهــت حمایت از تولید و بانک ها 
دانســت و گفت: طبق پیگیری های بانک مرکزی و 

صور بخشنامه مربوطه در سازمان امور مالیاتی، درآمد 
اشخاص حقوقی بابت سرمایه گذاری در اوراق صکوک 
و تمامــی اوراق بهاداری که در چهارچــوب قوانین و 
بر اســاس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران منتشر می شــود، از جمله اوراق گواهی 
سپرده بانکی به موجب حکم تبصره )۱( ماده )۱۴۳( 
مکرر قانون مالیات های مســتقیم مشمول مالیات به 
نرخ صفر هستند. بر اســاس این گزارش در ادامه این 
نشســت تخصصی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس 
شــورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی و 
برخی مدیران عامل بانک ها، مسایل و راهکارهای حل 
مشکالت شبکه بانکی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این جلســه همچنین اقــدام بانــک مرکزی در 
بازنگری مقررات ارزی بعد از ۱۰ ســال، ارزنده اعالم 
شد و در راســتای تعامل ســازنده و بهبود عملکرد 
شبکه بانکی کشور به ویژه در حوزه ارزی، موضوعات 
مربوط به چگونگی انجام مقدمــات فرآیند اتصال به 
شــبکه بانک های خارجی، راه های تســهیل تجارت 
خارجی و آمادگی کادر ارزی بــه منظور بهره گیری 
از روش های نوین پرداخــت بین المللی و همچنین 
 گشایش اعتبار اسنادی مورد تاکید مدیران ارشد شبکه 

بانکی قرار گرفت.

با توجه به دستور رییس قوه قضاییه، گمرک ایران طی نامه ای به تمامی 
گمرکات اجرایی اعالم کرده اســت تا آمار مربوط به کلیه خودروهای 
موجود در انبارها را اعالم و اقدامات مربوط بــه مزایده آنها نیز باید تا 

تاریخ ۱۵ مهر ماه از سوی سازمان اموال تملیکی انجام شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، با توجه به دستور 
رییس قوه قضائیه مبنی بر تعیین تعداد خودروهای ســبک، سنگین 
و موتورسیکلت های موجود در انبارهای گمرکات به تفکیک هر انبار 
و اســتان با ذکر تاریخ نگهداری و علت عدم ترخیص آنها، ســازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی نامه ای از گمرک ایران خواست 

تا نسبت به جمع آوری و ارائه آمارهای مربوط اقدام کند.
به دنبال این نامه که در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ارسال شده بود، گمرک 

ایران به تمامی گمرکات اجرایی اعالم کرده است که آخرین وضعیت 
خودروهای سبک، سنگین و همچنین موتورسیکلت های موجود در 
انبارهای گمرکات به تفکیک هر انبار و استان با ذکر تاریخ نگهداری و 

علت عدم ترخیص آن را اعالم کنند.    
از این رو خواســته شــده تا تمامی اطالعات خودروهای موجود در 
انبارهای آن گمرک را به تفکیک و مطابق جــدول ضمیمه حداکثر 
ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده به صورت تفکیک شده به دفتر مربوطه 
ارسال شود. عدم ارسال آمار مربوطه در مهلت تعیین شده  به معنای 
عدم وجود خودرو در آن گمرک تلقی و مسئولیت آن با گمرک اجرایی 

ذیربط می باشد.
الزم به ذکر است که علی صالحی دادستان تهران نیز در جلسه بررسی 

وضعیت خودورهای توقیفی، گفته است: در خصوص فرآیند تحویل 
خودروها از سوی گمرکات و انبارهای عمومی و بنادر به اموال تملیکی 
مقرر شد تا سه روز آینده، با اقدامات الزم حتی در تعطیالت پیش رو، 

خودروها تحویل نمایندگان سازمان اموال تملیکی شود.
دادســتان تهران با بیان اینکه بیش از یک هزار دستگاه خودروهای 
توقیفی در گمرکات کشــور به مزایده گذاشته می شود، تصریح کرد: 
نمایندگان سازمان اموال تملیکی با مراجعه به گمرکات محل توقیف، 
جهت اجرای این دســتور نســبت به تحویل خودروهــای در محل 

نگهداری، اقدام کنند.
همچنین مقرر شده است، فرایند اجرای مزایده آغاز و حداکثر تا مورخ 

۱۵/۰۷/۱۴۰۱، توسط سازمان اموال تملیکی به پایان رسد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛

پیش بینی رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در سال ۱۴۰۱

20 درصد سرمایه درگردش بنگاه ها در سال آینده از  محل اوراق تامین می شود

جزئیات تازه از عرضه ۱۰۰۰ خودرو خارجی در مهر ماه

مطالبه گمرک برای ارسال فوری اطالعات خودروها

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئیس انجمن صنفی کارگران خباز مشهد گفت: 
کارگران خباز نانوایی های ســنتی مشهد نسبت 
به  عدم افزایش حقوق خود از ابتدای سال جاری 
تاکنون طبق مصوبات قانون کار معترض هستند. 
کارگران خباز نانوایی های ســنتی مشهد نسبت 
به  عدم افزایش حقوق خود از ابتدای سال جاری 
تاکنون طبق مصوبات قانون کار معترض هستند. 
ابوالفضل صاحب قرانی )رئیــس انجمن صنفی 
کارگران خباز مشــهد( با اعالم ایــن خبر گفت: 
باوجود مصوبه افزایــش ۵۷.۴ درصدی حداقل 

دستمزد شورای عالی کار برای کارگران، از سال 
جاری حقوق روزمزدی کارگران خباز مشهد هنوز 
همان ۱۵۰ هزار تومان در روز به ازای ۸ ســاعت 
کار است که با احتســاب ۴ روز تعطیلی در ماه، 
دســتمزد این کارگران کمتر از ۴ میلیون تومان 
)۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان( پرداخت می شود. 

وی با بیان اینکه »نامه نگاری های فراوانی به اداره کار 
استان خراسان رضوی و شهر مشهد انجام دادیم« 
گفت: کارگران نانوایی های شــهر مشــهد تاکنون 
صرفا به دلیل احترام به زائران حرم مقدس رضوی و 

حرمت ایام محرم و صفر و اربعین بوده است که به جز 
نامه نگاری تظلم خواهانه در شش ماه اخیر نسبت 
به وضعیت حقوقی خود سکوت کردند و پس از آن 
شاید عده ای از همکاران ما دیگر سر کار نروند.  وی با 
اشاره به طرح جدید یارانه نان و ایجاد کارتخوان های 
دولتی گفت: دولت قرار است که صاحبان نانوایی ها 
در جهت ســامان دهی یارانه نان با قــراردادن این 
کارتخوان ها ۱۵ درصد از منابع صرفه جویی یارانه ای 
را اختصاص دهد اما در عین حال هیچ رقمی برای 

کارگران خباز در نظر نگرفتند.

رئیس اتحادیه قهــوه  خانه              داران و ســفره              خانه               
هاي ســنتي تهران بــا تاکید دوباره نســبت به 
وجود گسترش ناهنجاري  ها در قهوه  خانه  هاي 
زیرزمیني گفت: با رویه فعلي، عــده اي را که به 
 دنبال کســب نان حالل و تامین معیشــت  شان 
هستند، به سمت کارهاي خالف سوق مي  دهند.  
عباس عالئی گفت: در قهوه خانه هاي زیرزمیني 
زمینه گســترش ناهنجاري هاي بیشتري وجود 
دارد؛ لذا باید در تصمیم گیري ها، راهکار بهتري 
براي اطالع افراد از خطرات کشــیدن قلیان پیدا 

کنیم.

وي ادامه داد: قهوه خانــه داران در حال حاضر با 
نگراني و دلهره فعالیت مي کنند؛ چراکه هر لحظه 
ممکن است کالنتري، دادگاه، پلمب و یا جریمه 
در انتظارشان باشــد. رئیس اتحادیه قهوه خانه 
داران و سفره خانه هاي سنتي تهران با تاکید بر 
اینکه با چاي و املت درآمدي در این کسب وکار 
وجود نخواهد داشت از نگراني شدید فعاالن این 
 صنف نســبت به موضوع ممنوعیت ارایه قلیان 

خبر داد.
عالئی با اشــاره به اینکه وزارت بهداشت ما را در 
منگنه قرار مي دهد، خاطرنشان کرد: چرا ما اجازه 

ارائه قلیان نداریم، اما فروش ســیگار بدون هیچ 
مشکلي آزادانه انجام مي شود. وي ادامه داد: نباید 
هر مورد نادرست و ناهنجار را فقط با رفتار قهري و 
زور و فشار حل کرد. حل ریشه بسیاري از ناهنجاري 
هاي اجتماعي موارد فرهنگي است و باید به دور از 
بگیر و ببندها، با فرهنگ ســازي و اطالع رساني 
درست سطح اطالع جامعه را افزایش دهیم. عالئی 
با تاکید بر اینکه این فعالیــت باید زیر نظر نیروي 
انتظامي و اماکن انجام شود افزود: در صورت عدم 
تحقق این مهم همه چیز مانند سال ۸۶ زیرزمیني 

شده و ناهنجاري ها گسترش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات 
سیماني و لوازم فلزي ساختماني تهران، اظهارکرد: رکود 
صنعت ساختمان تاثیر قابل توجهي بر فعالیت واحدهاي 
صنفي این حوزه داشته به طوري که بیشتر واحدهاي 
تولیدي با ظرفیت ۵۰ درصدي خود مشغول به فعالیت 
هســتند. مرتضي قدیري افزود: رکود حاکم برصنعت 
ساختمان، بازار رقابتي در بین واحدهاي صنفي ایجاد 
کرده که به دنبال این امر حاشیه سود تولیدکنندگان 
۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده 
است. وي، با بیان اینکه ۶۰۰ صنف فعال عضو اتحادیه 

صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیماني 
و لوازم فلزي ساختماني هستند، گفت: درحال حاضر 
بیشتر واحدهاي تولیدي به خاطر آالینده بودن مجبور 
شدهاند از تهران خارج شوند. به گفته قدیری، ۶۵ درصد 
از واحدهاي تولیدي عضــو اتحادیه در زمینه تولیدات 
مصنوعات سیماني و ۳۵ درصد از اعضا در زمینه تولید 
لوازم فلزي ساختمان فعالیت میکنند. رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشــندگان مصنوعات سیماني و 
لوازم فلزي ساختماني تهران، با اشاره به اینکه صادرات 
مصنوعات سیماني مقرون به صرفه نیست، گفت: هزینه 

هاي باالي صنایع سیمان امکان رقابت در سطح جهاني 
را از صنف مصنوعات سیماني سلب کرده به همین علت 
اغلب صادرات لوازم فلزي ساختمان صورت مي گیرد. 
قدیري، ادامه داد: عمده صــادرات لوازم فلزي صنعت 
ساختمان به کشور عراق و سپس به کشورهاي حوزه 
خلیج فارس صورت مي گیرد. وي گفت: برخي از اصناف 
این حوزه به صورت سنتي اداره مي شوند و به علت تغییر 
شیوه وصول مالیات که به صورت سیستمي صورت مي 
گیرد، بسیاري از واحدهاي صنفي هنوز نتوانسته اند با 

سازمان امور مالیاتي همراهي کنند.

رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران گفت: بازارهاي 
جزیره کیش با توجه بــه نزدیکي به ایــام برگزاري 
مسابقات جام جهاني ۲۰۲۲ در کشور قطر از کاالها 
و کفش هاي خارجي اشباع شده است و معتقدم این 
نوعي ظلم به تولیدکنندگان و کارگران ایراني اســت 
که عرصه طالیي معرفي و فروش کاال و تولیدات خود 
را از دست مي دهند. رسول شجري با گالیه مندي از 
پوشش بازار جزیره کیش از کفش هاي خارجي گفت: 
با توجه به نزدیکي به ایام برگزاري مسابقات جام جهاني 
۲۰۲۲ در کشــور قطر و احتمال ورود گردشگران و 
توریست هاي خارجي به جزیره کیش این مي تواند 

یک فرصت طالیي براي فروش و معرفي کاالهاي ایراني 
به دیگر کشورها و گردشگران باشد. وي تصریح کرد: 
آیا در برهه زماني که کارگر ما نیاز به اشتغال و درآمد 
دارد، واردات کاالیي که در داخل کشور تولید مي شود 
و سپردن بازار به خارجیان بیانصافي نیست. شجري 
ادامه داد: این درحالي است که بازارهاي جزیره کیش از 
کاالها و کفش هاي خارجي اشباع شده است و معتقدم 
که این نوعي ظلم به تولیدکنندگان و کارگران ایراني 
است که عرصه طالیي معرفي و فروش کاال و تولیدات 
خود را از دســت مي دهند. وي ادامه داد: میتوانیم به 
جاي واردات کاالهاي استوک و فیک برندهاي خارجي 

کاالها و تولیدات خود را با قیمت هاي مناســب تر به 
فروش برســانیم. کیفیت تولیدات ما نه تنها قابلیت 
رقابت با کفش هاي خارجي را دارد بلکه بسیار باالتر 
از برخي برندهاي مطرح در دنیاست این درحالي است 
که به نسبت قیمت هاي بسیار پایین تري را نیز داریم. 
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران یادآور شد؛ طبق 
مصوبه مجلس واردات کاالهایي که در داخل کشــور 
تولید مي شود ممنوع است، در برهه زماني که کارگر 
ما نیاز به اشتغال و درآمد دارد آیا واردات کاالیي که در 
داخل کشور تولید میشود و سپردن بازار به خارجیان 

بي انصافي نیست.

نارضایتی کارگران خباز از عدم افزایش حقوق 

قهوه  خانه              داران با نگرانی و دلهره فعاليت می کنند

کاهش ۱۵ درصدی حاشيه سودتوليدکنندگان مصنوعات سيمانی

اشباع بازار کفش کيش با کفش های خارجی
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رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش تهران در 
خصوص مشکالت نوسان ارز در بازار بیان داشت: عدم 
ثبات نرخ ارز در کشور موجب عدم تعادل در قیمت 
هاي تمام شده خواهد شد. تالطم قیمت ها در بازار به 
نفع هیچ کسي نیست. تکلیف تولیدکننده با بي ثبات 
نرخ ارز معلوم و مشخص نخواهد بود و این تالطم هم در 
قیمت مواد اولیه و هم در قیمت تمام شده کاال کامال 

تاثیر گذار مي شود.
سعید حیاتي با اشاره به قیمت مواد اولیه تولید تصریح 
کرد: برخي از مواد اولیه بکار رفته در تولیدات مواد اولیه 
پتروشیمي کشور، وارداتي است مانند استون که یکي 
از مهمترین مواد اولیه صنعت چرم مي باشد و باید این 
صنف از پتروشیمي کشور تهیه کند. پتروشیمي اظهار 
مي دارد برخي از ترکیبات براي تولید مواد اولیه اصلي 
از خارج با ارز آزاد تهیه مي شود و همین امر بر قیمت 

مواد اولیه تاثیر مخرب مي گذارد.
او ادامه داد: از ســوي دیگر؛ اوالً عرضــه مواد اولیه 
در بــورس منجر به افزایش قیمت مواد اولیه شــده 
دوما پتروشــیمي با یک قیمت واحد مواد اولیه را به 
تولیدکننده داخلي و خریدار خارجي مي فروشد، حال 
آنکه تولیدکننده داخلي با بحران بسیار باالي رکود 
اقتصادي، گراني دستمزد کارگر، حامل هاي انرژي 
و... روبه روست که در نهایت کاالیي که ارائه مي دهد با 
کمي فاصله از لحاظ قیمت با کاالي خارجي در برخي 
از تولیدات برابري مي کند. حیاتي افزود: با این شرایط 
در نهایت مشتري با مقایسه قیمت گرایش به تهیه 
کاالي خارجي دارد در حالیکه اگر پتروشیمي مواد 
اولیه داخلي را با قیمت عادالنه تري به تولیدکنندگان 
داخلي عرضه کند تعــادل در قیمت منجر به فاجعه 

مذکور نمي گردید.
رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش تهران 
تصریح کرد: تولیدکنندگان خارجي از تسهیالت و 
توجهات دولت برخوردارنــد و تنها به ایده ها و طرح 
هاي تولیدي خود مي اندیشند حال آنکه تولیدکننده 
داخلي هزاران مشکل و مسئله را تا مرحله تولید به 
تنهایي باید حل کند و در نهایت به دلیل گراني و رکود 
اقتصادي کاالیش در واحدهاي صنفي بدون مشتري 
مي ماند که به ناچار در زمان حراج مبادرت به فروش 
کاال کند تا بتواند آبروي خود را حفظ کند. حیاتي با 
ابراز تاسف از وضعیت تولیدکننده داخلي گفت: این 
نهایت بي توجهي به تولید است در حالي که بارها رهبر 

بر تولید داخلي و حمایت از تولیدکننده تاکید فراوان 
داشته و دارد.

وي تحمیل تصمیمات و بخشــنامه هاي ســازمان 
امور مالیاتي به کســبه تحمیل را غیرعادالنه و غیر 
کارشناسانه خواند و تاکید کرد: آنچه هر روز سازمان 
امور مالیاتي بر کســبه تحمیل مي کند کاماًل غیر 
کارشناسانه است، آن هم بر افرادي که همواره در صف 
اول پرداخت مالیات و بیمه هستند. اصناف با عنوان 
بزرگترین فراکسیوني که همیشه در حال اشتغالزایي 
و تولید بوده و چرخه اقتصاد خرد را در دســت دارند 
هرگز از زیر بار مالیات فرار نمي کنند؛ اما ســازمان 
متاسفانه هر لحظه با دستورات و بخشنامه هاي خلق 
الساعه موجب مشکالت زیادي براي اصناف مي گردد.

حیاتي تصریح کرد: چه کسي گفته دستگاه هاي پوز 
تنها براي کسب درآمد استفاده مي شود. این دستگاه 
ها براي مبادالت مالي بین افراد صاحب حساب و کارت 
بانکي و بانک هاي مختلف است. هر تراکنشي که انجام 
مي شود به معني درآمد آن واحد صنفي نیست که 
سازمان دســت بر تراکنش ها گذاشته و برآوردهاي 

مالیاتي از آن مي کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش تهران 
از دیگر دغدغه هاي اصناف را مــالک گذاري هاي 
سازمان بر ورود عدد ۵ میلیارد و محاسبات مالیاتي 
از آن دانســته و گفت: جایي که ارزش پول در کشور 
کاهش چشمگیري داشته و مبلغ ۵ میلیارد تراکنش 
عدد بزرگي نیست ســازمان بر این عدد تاکید دارد. 
براي صنف چرم که جزو بند جیم مي باشد تراکنش 
باالتر از عدد مذکور، صنف را در بند الف قرار مي دهد و 
متاسفانه مشمول ارزش افزوده، این نهایت بي انصافي 
است، چرا که با درصد سود بسیار پاییني که کاالي 
چرم دارد بخشي از آن به ارزش افزوده اختصاص مي 
یابد و واحدهاي صنفي رفته رفته با این روند تعطیل 
مي شوند. سازمان باید مبلغ و عدد مذکور را افزایش 

دهد.
وي ادامه داد: علي رغم اینکه هر سال نامگذاري ها بر 
محور تولید و اشتغال است، سازمان امور مالیاتي دقیقاً 
برعکس آن عمل مي کند. با این رویه اعضاي صنف 
نمي توانند ادامه بدهند آن هم در بازار کاري که قدرت 
خرید مردم بسیار کاهش یافته است. مسئوالن باید 
به دشواري ها و سختي هاي کار توجه کنند و مانع از 

فاجعه بیکاري گردند.

بازار مــرغ در هفتــه اخیر 
دستخوش نابســامانی شده 
اســت. به گفته فعاالن بازار، 
قیمت هر کیلو مرغ از ۷۰ هزار 
تومان گذشــته و انتظار می 
رود در هفته آتی باالتر نیز برود. هرچند قرار است دولت 
طی هفته آینده قیمت مرغ را اصالح کند اما کاهش ۴۵ 
درصدی تولید گوشت مرغ تاثیر خود را در بازار گذاشته 
اســت. این اتفاقات در حالی افتاده که بازار مرغ در ماه 
گذشته تقریبا در آرامش بوده و تغییرات قیمتی چندانی 
نداشته است. معاون وزیر جهادکشاورزی در این رابطه می 
گوید: بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس تقاضای 

مرغ ۳۰ تا ۵۰ درصد افت داشته است.
در همین زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی 
در گفت و گو با »کسب و کار« گفت: کاهش مصرف مرغ 
به دلیل افزایش قیمت به نفع مردم و تولیدکننده نیست. 
به دنبال افزایش قیمتی که در بازار مــرغ اتفاق افتاده 

مصرف آن توسط مردم کاهش داشــته است.  مهدی 
یوسفخانی اضافه کرد: مشــکالت تولیدکنندگان مرغ 
باید در اسرع وقت حل و فصل شــود. توان خرید مردم 
مشخص است و حتی نرخ مصوب کیلویی ۶۰ تومان نیز 
برای خریداران مورد قبول نیست. این در حالی است که 
تولیدکنندگان متقاضی نرخ جدید هستند. پیشنهاد 
فروش مرغ کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هــزار تومانی را به دولت 
می دهند که بعید است این نرخ از سوی دولت تایید شود.

اما دبیرکل فدراســیون ملی طیور می گوید: گزارشی که از 
وضعیت واردات نهاده ها در سال جاری استخراج شده است، 
نشان می دهد واردات نهاده شامل ذرت، کنجاله سویا، دانه 
سویا و جو، در ۵ ماهه نخســت سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت 

مشابه سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰درصد کاهش یافته است. 
نرخهای جدید مرغ و تخم مرغ حاکی از نشســتن مرغ 
در محدوده کیلویی ۶۰تا ۷۰هزار تومانی و تخم مرغ در 
حوالی ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای یک شانه ۳۰عددی 
است. هرچند واحد محاسبه تخم مرغ کیلو است اما باید 
توجه داشت که بسیاری از خریداران و عرضه کنندگان، 
نرخ آن را به شانه می شناســند و اندازه آن را مالک قرار 

نمی دهند. اما با وجود کاهش واردات، نه تنها کمبودی در 
تامین نهاده احساس نمی شود که تامین کنندگان با مازاد 
این نهاده ها نیز مواجه اند و برای جلوگیری از فاسد شدن 
و از بین رفتن نهاده ها در انبار، تسهیالتی برای مرغداران 

در نظر گرفته اند تا نسبت به خرید نهاده تشویق شوند.
بررسی ها نشــان می دهد تولید گوشــت مرغ از ابتدای 
ســال تاکنون بیش از ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده است. 
دلیل این کاهــش تولید کاهش اقبال مردم به گوشــت 
مرغ اســت. مرغداران هم انگیزه ای بــرای جوجه ریزی 
ندارند. یعنی با وجود آنکه در یک هفته گذشــته قیمت 
مرغ مقداری افزایش یافته و به قیمت مصوب رسیده و در 
برخی مراکز نیز تا حدودی باالتر رفته است، باز هم انگیزه 
کافی برای افزایش تولید در مرغداران ایجاد نشده و دلیل 
این بی انگیزگی، رفتار مقامات دولتی در قبال وعده هایی 
است که چندان امیدبخش نبود و همان ها هم تاکنون بر 
زمین مانده اســت. دولت قول داده بود در اواخر شهریور 
قیمت های جدیدی را برای مــرغ و تخم مرغ اعالم کند 
که هنوز عالمتی از این بازنگری در قیمت ظاهر نشــده 
است. ضمن آنکه وعده داده شده بود تسهیالتی در اختیار 

مرغداران قرار گیرد.  همچنین مقرر بود دولت برای تحریک 
تقاضای مرغ و تخم مرغ، کاالبرگ الکترونیک صادر کند، که 
این وعده ها نیز اجرایی نشده است. صنعت پرورش طیور 
در وضعیت بدی به ســر می برد و مرغداران کوچک توان 
ورود به عرصه تولید را ندارند؛ قیمت تخم مرغ در ۱۰ روز 
گذشته به سطح قابل قبولی رسید و تا حدی به قیمتی که 
مرغداران انتظار دارند، نزدیک  شد. گرچه که هنوز، چند 
هزار تومانی از قیمت های واقعی عقب است. این در حالی 
است که باالترین متوسط قیمت تخم مرغ در هر کیلو در 
۱۲شهریور ماه ۱۴۰۱ ثبت شد: ۶۸هزار و ۹۵۰تومان. در 
همین روز کمترین نرخ تخممرغ به ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان 
رسید که حکایت از شکاف ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومانی میان دو 
نرخ متوسط و حداقل داشت. متوسط قیمت از این روز به 
بعد کمی در شیب کاهشی قرار گرفت و کمترین قیمت 
آن در شیب افزایشــی. در حال حاضر کمترین قیمت در 
حدود ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم شده است که حاکی از 
افزایش ۱۴۰۰تومانی آن نسبت به ۱۰روز پیش است. هر 
شانه تخم مرغ نیز که بیشتر از دو کیلوگرم است، بین ۹۰ 
تا ۱۲۰ هزار تومان به فروش می رسد. موضوعی که ناصر 
نبیپور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار هم آن 
را تایید کرد اما گفت یک شانه دو کیلویی با چنین نرخی 
عرضه می شود که باتوجه به افزایش هزینه های نهاده ها، 
نرخ آن طبیعی است. این در حالی است که خرده فروشی ها 
قیمت تخم مرغ آزاد را تا بیشــتر از ۱۲۰ هزار تومان هم 

اعالم میکنند.
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تولید گوشت مرغ از ابتدای امسال ۴۵ درصد کاهش یافت

کاهش سرانه مصرف مرغ 
بخشنامه هاي سازمان مالياتي برای کسبه غيرعادالنه است

رئیس اتحادیــه بنکداران و طاقه فروشــان پارچه تهران بیان 
داشت: با حذف ارز ترجیحي و ورود ارز نیمایي همچنین حقوق 
گمرکي و مالیات محتسبه بر آن، مضاف بر هزینه هاي جانبي 
مانند هزینه ترخیص، حمل و نقل و ... پارچه بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ 
درصد افزایش قیمت یافت. به دنبال ایــن افزایش، رکود نیز 
شدت پیدا کرد. این روند افزایش قیمت عالوه بر پارچه به نخ نیز 
سرایت پیدا نموده و تاثیر افزون تري بر روند گراني پارچه و در 

نهایت رکود و کاهش اشتغال را در بر گرفت.
محمد ولدخاني با یادآوري و تاکید بر شــعار سال اظهار کرد: 
رهبر انقالب امســال را به عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین نام گذاري فرمودند؛ اما روند افزایش قیمت ها در ابتداي 
اردیبهشت، نتایج را کامال وارونه رقم زد. وي تصریح کرد: گراني 
و افزایش قیمت ها مساوي با بیکاري و عدم تولید است. چگونه 

سیاستگذاران بر منویات رهبري بي توجه هستند؟ ولدخاني 
در ادامه افزود: بر همین اســاس به عنوان مسئول اتحادیه دو 
بار نامه به دکتر محمد مخبر معاون ریاســت جمهوري ارسال 
کردم به این مضمون که به دنبال کاهش حقوق گمرکي و سود 
بازرگاني مواد اولیه واحدهاي تولیدکننده منسوجات و پوشاک 
و عدم تحقق این امر که باعث افزایش هزینه هاي واردات پارچه 
و ایجاد تورم و باال رفتن پارچه و در نهایت رکود بازار و افزایش 
قاچاق پارچه و پوشاک گردیده خواهشمندم نسبت به کاهش 
هر چه سریع تر این تعرفه اقدامات الزم را مبذول فرمایید تا این 
اقدام جدي منجر به رونق تولید و کارآفریني و بازار اشتغال و نیز 
قطع زنجیره قاچاق پارچه و پوشاک گردد و نیاز واقعي پوشاک 
و منسوجات که همانا مواد اولیه پارچه است در دسترس مصرف 
کننده با قیمت واقعي قرار گیرد. وي در ادامه افزود: همچنین 

با توجه به اینکه صنف بنکداران و طاقه فروشان پارچه، تامین 
کننده مواد اولیه پوشاک و منسوجات کشور مي باشد و با فروش 
سنتي به صورت چک هاي مدت دار و غیر نقدي، تنها با سرمایه 
شخصي اشتغال مي نمایند؛ لذا با توجه به میزان افزایش حقوق 
گمرکي با ارز نیمایي نیاز به بازنگري به تعرفه گمرکي مذکور 
جهت ورود بخش قابل توجهي از مــواد اولیه تولیدات داخلي 

کاماًل ضروري مي باشد.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشــان پارچه تهران گفت: 
با توجه به اینکه بیش از پنجاه درصــد از پارچه هاي موجود 
از طریق واردات تامین مي گردد الزم اســت براي جلوگیري 
از تعطیلي واحدهاي تولیدي و ورود پوشــاک قاچاق به کشور 
که دقیقاً مخالف فرمایشــات مقام معظم رهبري در راستاي 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین مي باشد و براي رفاه حال 

مصرف کنندگان در این زنجیره تولید اتحادیه تقاضا دارد هر 
چه سریع تر نسبت به کاهش تعرفه فوق با همکاري سایر ارگان 
ها و نهادهاي ذیربط اقدام الزم انجام گیرد. ولدخاني با تاکید بر 
ضرروت حفظ اقتصاد سنتي گفت: از آنجا که تامین مواد اولیه 
هشت صنف بزرگ بزازان- پوشــاک- کاالي خواب- پوشاک 
ورزشي- مبل– تزیینات ساختمان – لوازم پارچه اي صنوف 
پزشکي کشور و خودوســازي بر عهده صنف بنکداران پارچه 
است باید به دقت هر چه تمام تر بر حفظ این صنوف پافشاري 
کرد. رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران تاکید 
کرد: صنف بنکداران پارچه که مسئول تامین مواد اولیه صنوف 
مذکور اســت با چالش هاي زیادي دست به گریبان مي باشد. 
تاجران این صنف با سرمایه شخصي وارد بازار کار مي شوند و 
بدون کمک دولت براي کارخانه ها مواد اولیه فراهم مي کنند؛ 

اما سیاستگذاران راه را براي آنها سخت و طاقت فرسا کرده اند. 
باید به دنبال آسان شدن کار براي افرادي باشیم که تالش مي 
کنند مواد اولیه را به دست تولیدکننده برسانند و باعث اشتغال 

و رونق بازار مي گردند.
وي اضافه کرد: زماني که پارچه هاي وارداتي گران مي شــود، 
قاچاق خود بــه خود افزایش پیــدا مي کند. از ســوي دیگر 
تولیدکنندگان داخلي نیز با مشــاهده این روند کاالي خود را 
گران کرده و این رویه روز به روز عرصه را براي کار و تولید تنگ 
تر مي کند. از دولتمردان و مســئوالن عاجزانه مي خواهم در 
تصمیم گیري براي پارچــه، از متخصصین امر کمک بگیرند. 
اتحادیه بنکداران پارچه مشتاقانه از دعوت ایشان استقبال مي 
کند و سال ها تجربه خود را در اختیارشان مي گذارد تا از این 

دام بیرون بیاییم.

ورود کارشناسان چینی و فناوری های کشاورزی امید به بازده باالتر، 
هزینه های کمتر و افزایش درآمد را برای هزاران کشــاورز پنبه در 
ازبکستان به ارمغان آورده اســت. از سال ۲۰۱۸ موسسه تحقیقات 
پنبه وابسته به آکادمی علوم کشاورزی چین برنامه تولید پنبه را در 
چهار منطقه ازبکستان از جمله یک مزرعه پنبه به وسعت ۵۰ هکتار 
در سیردریا و مزارعی با پوششــی از این دست اجرا کرده است. این 
برنامه تولید پنبه در ۱۸ هکتار از سه منطقه دیگر این کشور نیز اجرا 

شده است.
محققان این برنامه فناوری های پیشرفته چین را در تولید پنبه نظیر 

استفاده از کود گیاهی، کاربرد مناسب کودها بر اساس شرایط خاک، 
فناوری های کنترل آفات ســبز و فناوری آبیاری قطره ای آزمایش 
کردند. ما شیونگفنگ، معاون این موسسه، گفت: این آزمایش موفقیت 
چشمگیری داشته است. عملکرد بذر پنبه در مزارع تحت پوشش این 
برنامه به ۶ تن متریک در هکتار یعنی چهار برابر عملکرد داخلی رسید. 
مهمتر از آن، این فناوری تنها به یک سوم مقدار آبی نیاز دارد که اغلب 
برای آبیاری مزارع محلی مورد نیاز است. این پیشرفت قابل  توجهی 

برای ازبکستان محسوب می شود که مدت ها با چالش های خشکسالی 
مواجه بوده است. از پنبه اغلب به  عنوان طالی سفید ازبکستان یاد 
می شود. بر اساس داده های این موسسه مساحت زمین مورد استفاده 
برای کشت پنبه در ازبکستان دوسوم کل زمین های آسیای مرکزی 
و ۴۰ درصد از کل زمین های کشاورزی این کشور را تشکیل می دهد.

معاون رئیس موسسه مذکور نیز بیان کرد: کشت پنبه منبع درآمد 
نیمی از جمعیت ازبکستان اســت. معرفی انواع پنبه و فناوری های 

کاشت در چین بخشی از تالش های گسترده تر برای افزایش عملکرد 
و درآمد کشاورزان را تشکیل می دهد. موفقیت این پروژه آزمایشی با 

بازخورد مثبت دولت در ازبکستان مورد استقبال قرار گرفت.
شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان، فرمانی در دسامبر ۲۰۱۸ 
امضا کرد که طی آن خواســتار راه اندازی کمیته ای ویژه برای ارائه 
فناوری چینی کاشت پنبه به این کشور شد. بر اساس این فرمان بیش 
از ۱۰ درصد از مزارع پنبه در ازبکستان این فناوری چینی را به  کار 

خواهند گرفت. در آگوست ۲۰۲۰ بذر ۶ نوع پنبه تولید شده توسط 
این موسسه از وزارت کشاورزی و امور روستایی چین برای صادرات به 

ازبکستان و تاجیکستان تاییدیه گرفت.
بر اساس گزارش ســایت اینترنتی ریاســت جمهوری این کشور، 
تولید پنبه ازبکستان در ســال جاری به  دلیل موج گرمای طوالنی 
در معرض تهدید قرار گرفته اســت. میرضیایف در جلسه ای در ۲۷ 
جوالی چالش های جدید در صنعت پنبه را در نتیجه تغییرات آب  و 
هوایی مشخص کرد زیرا گرمای طوالنی امسال این بخش را مجبور به 

وضعیت اضطراری کرده است.

قيمت پارچه ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است

فناوری چينی کاشت پنبه ناجی کشاورزان شد
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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

1. قيمت، اصلي ترين فاكتور افراد براي 
گرفتن تصميم خريد است

 هرگــز نمي توان ايــن واقعيــت را كــه قيمت
 يك عامل موثر در همه تصميمات خريد مشتريان 
اســت، رد كرد اما اگر بتوانيد ذهن مشتريان را به 
ســمت ارزش محصول خود ببريــد ديگر قيمت 
عامــل تعيين كننده اي نخواهد بــود. با اين حال 
مهم است كه توجه داشته باشيد اگر نتوانيد ارزش 
محصول خود را نشان دهيد يا آن را از رقباي خود 
متمايز كنيد، مشــتريان به قيمت واكنش نشان 

خواهند داد. 

2. براي فروختن كاال و خدمات خود هر 
كاري كه الزم است، انجام دهيد

تاكتيك هاي فــروش تهاجمــي، عوام فريبانه و 
فشار آوردن به مشتري باعث فروش مي شوند اما 
مشــتريان وفاداري را به وجود نمي آورند. ممكن 
است كه در فروش موفق شــويد اما در بلندمدت 

مشتريان خود را از دست خواهيد داد. 
فروشــنده اي را ديدم كه بــا افتخار 

مي گفت كه بــراي من مهم 
نيســت كه مشــتري چه 

مي خواهــد، مــن به 
آنها چيزي را كه براي 
رسيدن به هدف فروشم 

نياز دارم، مي فروشم. اين 
طرز تفكر و رفتار بســيار 
توهين آميز اســت زيرا 
چهره اي منفــي از تمام 

فروشندگان مي سازد. 

3. خريداران دروغ مي گويند
فروشندگان بسياري مي گويند كه مشتريان، ما 
را گمراه مي كنند و حقيقــت را نمي گويند. چرا 
اين اتفاق مي افتد؟ غالبا دليل آن اين اســت كه 
فروشــندگان در به دســت آوردن اعتماد افراد 

ناموفق هستند. 

به دســت آوردن اعتماد كسي به معناي متمركز 
كردن توجه خود بــر موقعيت آنها به جاي تالش 
براي فروش و انجام معامله است. به دست آوردن 
اعتماد يعني رفتار كردن با مردم با احترام و عزت 
حتي اگر آنها در حال حاضر آمادگي گرفتن يك 

تصميم خريد را ندارند. 

4. هركسي را مي توان متقاعد به خريد كرد
اين ممكن اســت براي برخي خريدهاي كوچك 
درســت باشــد اما در دنياي كســب وكار امروز، 

خريداران زرنگ تر و داناتر از گذشته شده اند. 
كليد واقعي اين است كه مشخص كنيد آيا شخص 
يا شركتي كه با آن مذاكره مي كنيد به محصول يا 
خدمات شما واقعا نياز دارد يا خير. اگر به آن نيازي 
ندارد، بهترين كار اين است كه او را ترك كنيد و به 
كسي كه به خدمت يا كاالي شما نياز دارد و راه حل 
خاص شما را مي پسندد، مراجعه كنيد. حتي اگر 
شركتي مي تواند از مزاياي محصول شما بهره مند 
شــود اما تمايلي ندارد كه حتي فرصت مذاكره و 

توضيح را به شما بدهد، بهتر است كه وقت خود را 
صرف جستجوي مشتري ديگري كنيد. 

5. همه افراد مثل هم هستند و مي توان 
با روش يكساني محصول خود را به همه آنها 

فروخت
همه ما شخصيت منحصربه فرد خود را داريم و اگر 
روشي براي يك مشــتري به خوبي پاسخ مي دهد 
هيچ تضميني وجود ندارد كه روي ديگري نيز موثر 
باشد. فروشنده بايد حتي در ظاهر و لباس پوشيدن 

خود نيز به تفاوت مشتريان با يكديگر توجه كند. 

6. هرچه سريع تر معامله را انجام دهيد
اين يكي از احمقانه ترين اعتقادات است. مهم است كه 
افراد را به ســمت تصميم به خريد سوق دهيم و مهم 
است كه براي به دست آوردن تعهد افراد تالش كنيم و 
همچنين مهم است كه با برقراري تماس هاي تلفني نتايج 
پيشنهادات و مذاكرات را پيگيري كنيم اما اين نيز مهم 
است كه بدانيد همه تصميمات خريد به سرعت گرفته 

نمي شــوند. برخي تصميم گيري ها به داليل مختلف 
ممكن است به تاخير بيفتند و در برخي شرايط، تالش و 
تعجيل براي هرچه سريع تر انجام شدن معامله به قيمت 

از دست رفتن آن معامله تمام خواهد شد. 

7. معامله را به هر قيمتي انجام دهيد
بسياري از افراد فكر مي كنند كه بايد هر معامله اي 
را به انجام برسانند، حتي اگر از لحاظ كسب وكاري 
خيلي هم منطقي نباشد. فروشندگان بي شماري 
هستند كه معامله اي را مي پذيرند كه عمال هيچ 
حاشــيه ســودي ندارد اما فقط به اين دليل كه 

فروش را انجام داده باشند، به آن تن مي دهند. 
برخي فروشندگان براي جلوگيري از اينكه مشتري 
به ســمت رقيب شــان برود، قيمت هاي خود را 
با او هماهنگ مي كنند. ايــن كار به ندرت باعث 
 ايجاد وفاداري مي شــود و مشــتري را به سمتی 
می برد كه هميشه به دنبال قيمت پايين تر باشد. 

چنين تصميماتي براي شــما يا شركت تان هزينه 
 دارنــد. اگر ســود ناخالــص موردنظر خــود را در

 يك معامله خاص به دست نياورديد، بايد ببينيد كه 
آيا به كسب وكار شما كمك خواهد كرد كه 
آن را بپذيريد يا خير. برخي كسب وكارهاي 
كوچك تخفيف هــاي قابل توجهي را براي 
شركت هاي بزرگ در نظر مي گيرند. به اميد 
اينكه در آينده مراودات بيشتري با آنها داشته 

باشند. 

7 باور غلط در مورد بازاريابي و فروش

ماليات بر درآمد شركت ها
از مجموع عوايد شركت، مخارج و هزينه هاي 
مختلف كســر مي شــود و درآمد ويژه باقي 
مي ماند كــه به نرخ هاي تصاعدي مشــمول 
ماليات قرارمي گيرد اما محاسبه درآمد ويژه 
شركت ها و نوع هزينه هايي كه بايد كسر شود 
به سادگي امكان پذير نيست. از طرف ديگر بايد 
ميان ماليات و سرمايه اوليه تشكيل شركت ها 
تناسب معقولي برقرار شود تا عدالت مالياتي 
رعايت شــود؛ به گونه اي كه شــركت هاي با 
سرمايه اوليه كمتر ماليات  كمتري نسبت به 
شركت هاي با ســرمايه اوليه بيشتر بپردازند. 
براي حل اين مسائل روش هاي مختلف مالي 

و حسابداري به كار گرفته مي شود. 
شركت هاي بازرگاني سعي مي كنند كه قيمت 
و ميزان توليد خــود را به نحوي تنظيم كنند 
كه منافع آنها حداكثر شود، پس هميشه اين 
امكان وجود دارد كه شــركت هاي مذكور از 
طريق افزايش قيمت كاالي خود قسمتي از 
ماليات متعلقه را بــه مصرف كنندگان انتقال 
دهنــد. چنانچه تقاضــا بــراي كاالي مزبور 
درمقابل افزايش قيمت چنــدان تغيير نكند 
)مردم مجبــور باشــند آن كاال را تهيه كنند 
و كاال ضروري باشــد( امكان انتقال ماليات 
بيشتراســت. ماليات بردرآمد شــركت ها از 
مقدار وجوهي كه درسرمايه گذاري جديد به 
كارمي افتد، مي كاهد زيرا اين نوع ماليات باعث 
مي شود از سرمايه گذاري مجدد مقدار وجوهي 
كه به عنوان ماليات به دولت پرداخت مي شود 
جلوگيري به عمل آيد و سود قابل توزيع بين 
صاحبان سهام نيز كاســته شود. واضح است 
كه كاهش پس انداز شركت و همچنين تنزل 
پس انداز صاحبان ســهام به علت تقليل سود 
سهام كه درنتيجه وضع ماليات حاصل شده 
است، دربازارپول و ســرمايه اثر مي گذارد و 
در نتيجه در كاهش سرمايه گذاري موثر واقع 
مي شود. به همين جهت در بسياري از كشورها 
سود توزيع نشده شركت ها از پرداخت ماليات 
معاف مي شــود و درتعيين نرخ هاي ماليات 
بر درآمد شــركت ها نيز جانب اعتدال رعايت 

مي شود.

مفاهيم اقتصادی نكات مديريتي 

اســتمرار و پيوســتگي در فعاليت ها و كارها جزو 
تكنيك هاي اساسي پيروزي وموفقيت است. به طور 
معمول كارهاي كوچك در زمان هاي كم و كارهاي 
بزرگ در زمان هاي طوالني تري انجام مي پذيرند. 
بنابراين كارها را با توجه به درجه اهميت آنها تجزيه 
و اولويت بنــدي كنيد. ســپس برنامه ريزي كنيد 
كه به صورت تدريجي ولي پيوسته و مداوم آنها را 
انجام دهيد و به ســوي هدف حركت كنيد. به اين 
دليل مي گويم تدريجي و پيوسته چون تدريجي و 
پيوسته حركت كردن به سوي هدف، باعث كاهش 
استرس و اضطراب مي شود و اين كاهش استرس، 
باعث موفقيت بيشتر در كارها و خالقانه عمل كردن 
مي شود. كاركنان تان را قدم به قدم به سمت هدفي 

كه مي خواهيد، هدايت كنيد و براي آنها روشــن 
كنيد كه اين گام هاي كوچك و استواري كه امروز 
برمي دارند، پايه گذار فردايي عالي است و براي اينكه 
حرف تان را درك كنند و تمايل به انجام خواسته هاي 
شما داشته باشــند، بايد بتوانيد تاثيرگذار باشيد. 

مهم ترين ابــزار تاثيرگذاري 
نيز سادگي است. هنگامي 
كه سعي مي كنيد ديگران 
را بــا خودتان همســو 
كنيد، صريــح، منظم 
و رو راست باشيد. اگر 
حرف هاي تــان پــر از 

موضوعات مختلف باشــد 

بدون شك حمايت كاركنان تان را از دست خواهيد 
داد. بنابراين صريح، ساده و رو راست باشيد. 

@PracticalManagement

پيوســـته در حركت باشيد 

8 علت سردرد
سفت بســتن موها، مصرف غذاهاي دودي، 
خشك شده، نمك سودشده يا كهنه، عطر و 
بوي مواد مختلف و مصرف مواد غذايي بسيار 
ســرد از جمله عجيب ترين داليل ســردرد 
هســتند. به گزارش ايرنا، براســاس گزارش 
ســازمان جهاني بهداشــت تقريبا نيمي از 
جمعيت بزرگسال جهان در طول سال گذشته 
حداقل يك بار دچار سردرد شده اند كه معموال علت اين سردردها، استرس، مصرف 
برخي غذاها، ســيگار، كمبود خواب يا حذف وعده هاي غذايي است اما سردرد 
علت هاي ديگري هم دارد كه معموال سخني از آنها به ميان نمي آيد. در ادامه به 

بيان 8 مورد از عجيب ترين داليل سردرد مي پردازيم. 
1- غذاهاي دودي، خشك شده، نمك سودشده يا كهنه

برخي از مواد غذايي مثل پنير كهنه، ساالمي و ماهي دودي حاوي انواع سولفيت ها 
هستند و مصرف آنها موجب گشاد شدن رگ ها و در نتيجه سردرد مي شود. 

2- عطر و بوي مواد مختلف
بنابر نتايج تحقيقات مركز سردرد نيويورك، متداول ترين محرك هاي بويايي كه 

منجر به سردرد مي شوند، شامل بوي بنزين، تنباكو و انواع عطر هستند. 
3- نمايشگر رايانه

تغييرات نور و شفافيت نمايشگر رايانه يا گوشي تلفن همراه موجب تحريك شبكيه 
و اعصاب پشت چشم مي شوند. نتيجه اين تحريك، ايجاد سردرد است. 

4- كم آبي بدن
بدن انســان در اثر گرمــاي زياد يا كم مصــرف كردن آب، بخــش عمده آب و 
الكتروليت هاي موردنياز براي عملكردهاي طبيعي را از دســت مي دهد. در اين 
شرايط، بدن براي حفظ آب باقيمانده، رگ ها را تنگ تر مي كند و اين فرايند موجب 

سردرد مي شود. 
5- تغيير نحوه مصرف كافئين

كافئين اثرات فيزيولوژيكي بر سيستم عروقي دارد و تغيير ميزان مصرف كافئين 
مي تواند منجر به تنگي يا گشادي رگ ها شود. اين تغييرات در سيستم عروقي بدن 

مي تواند منجر به سردرد شود. 
6- اضطراب ناشي از ارتباط با افراد

به گزارش مركز سالمت Mindful Health واقع در نيويورك، اضطراب ناشي از 
ارتباط با افراد، موجب كوتاه شدن نفس ها و كاهش ميزان اكسيژن محلول در خون 

مي شود. كاهش ميزان اكسيژن خون نيز به نوبه خود منجر به سردرد مي شود. 
7-سفت بستن موها

عجيب نيست كه محكم بستن موها موجب فشار به جمجمه مي شود. به گزارش 
كلينيك ميگرن لندن، بيش از نيمي از زنان سردرد ناشي از فشار سفت بستن موها 

را تجربه كرده اند. 
8-مصرف مواد غذايي بسيار سرد

محققان مركز تحقيقات ســردرد جان هاپكينز دريافتند مصرف مواد غذايي با 
دماي نزديك به صفر، موجب تحريك مستقيم مجموعه اي از اعصاب حساس به 
دما در جمجمه و همچنين كاهش دماي شديد رگ هاي موجود در سقف دهان 
مي شود. در نتيجه تحريك اين اندام ها، نوعي سردرد موسوم به »سردرد بستني« 

ايجاد مي شود.

روستاهاي ايران، ظرفيت مغفول گردشگري
   محمدرضا شاملو، معاون عمران روستايي بنياد مسكن

افزايش سهم اقتصاد توريسم، در توسعه اقتصاد كشور مستلزم نگرش دقيق و مدون به ظرفيت هاي 
بخش گردشگري كشور است. يكي از زيربخش هاي مهم اقتصاد گردشگري كه تاكنون كمتر مورد 
توجه قرار گرفته، گردشگري روستايي است. گردشگري روستايي عالوه بر تحرك بخشي هر چه 
بيشتر به زنجيره بزرگ اقتصاد تورسيم، از اين نظر كه مي تواند اغلب روستاهاي كشور را تحت 
پوشش قرار دهد و جمعيت ساكن در روستاها را به درآمد پايدار برساند نيز حائز اهميت است چراكه 
متاسفانه ما در ايران با پديده مهاجرت از روستاها مواجه هستيم و راهكارهايي هم كه تا امروز براي 
امكانات دادن به روستانشينان به كار گرفته شده، باوجود هزينه هاي سنگيني كه داشته، نتوانسته 
روستاييان را با ماندن در روستاها مجاب كند البته نمي توان منكر اين شد كه توسعه كالبدي روستاها 
و ارائه امكاناتي همچون آب، برق، تلفن، گاز، جاده آسفالت و بهداشت به روستاها در افزايش تمايل 
روستانشينان به سكني گزيدن در روستاها موثر بوده است اما واقعيت اين است كه جوان روستايي 
اگر درآمد پايدار نداشته باشد، مهاجرت از روستا را به عنوان يك گزينه جدي مدنظر قرار خواهد داد. 
با توجه به مشكالت ناشي از كمبود آب و باال رفتن سطح تكنولوژي توليد محصوالت كشاورزي، نياز 
به نيروي انساني مولد براي بخش كشاورزي كاهش چشمگيري داشته و يكي از بهترين جايگزين ها 
براي بخش كشاورزي، گردشگري است. امكانات زيرساختي همچون آب و برق و خصوصا جاده كه 
طي بيش از سه دهه گذشته به روستاها تسري داده شده نيز به اين صورت محل مصرف مناسب 
مي يابند و به عنوان كاتاليزور جذب گردشگران عمل خواهند كرد. بنياد مسكن نواحي و روستاهاي 
نمونه گردگشري را در گام اول شناسايي كرده و حمايت از احداث بناها و ايجاد زيرساخت هاي 
مورد نياز براي گردشگران را آغاز كرده است البته اين اقدامات نبايد محدود به يك ارگان باشد و 
تمام دستگاه هايي كه به نوعي در روستاها مسئوليت دارند، بايد در اين زمينه با بنياد مسكن تشريك 

مساعي كنند تا اين ظرفيت عظيم بالقوه ولي مغفول، به فعل تبديل شود.

ويژگی های مدير خوب
به استناد بررسي هاي انجام شده، مدير خوب در گوگل داراي مشخصه هاي زير است: 

1. مربي خوبي است.
2. تيم را توانمند و از خرده مديريتي اجتناب مي كند.

3. براي موفقيت و كاميابي اعضاي تيمش از خود اشتياق نشان مي دهد و اهميت 
قائل مي شود.

4. بهره ور و نتيجه محور است.
5. ارتباط گيرنده خوبي است.

6. به پيشرفت زندگي شغلي ديگران كمك مي كند.
7. چشم انداز و استراتژي مشخصي براي تيمش دارد.

8. از مهارت هاي فني حائزاهميتي برخوردار اســت كه به او در راهنمايي تيم 
خود كمك مي كنند.

سالمت

يادداشت

نکته

بارها كلمه برند را شنيده ايد. آيا برند همان نام تجاري يك كاالست؟ يا 
چيزي فراتر از نام و لوگو شركت شما؟ 

 برند همان چيزي است كه درباره شــركت شما گفته مي شود، همان 
نمود تصوير ذهني شما در بازار است. چيزي كه به سازمان شما اعتبار 
مي بخشد. تدوين استراتژي برند، خلق و قدرت بخشيدن به برند شركت 

شماست؛ يك برنامه بلندمدت براي رسيدن به اهداف. 
براي تدوين موفق اســتراتژي برند مراحل ده گانه اي وجود دارد. اين 
مراحل مرحله به مرحله طي شده ولي فرايند آن مستمر است و ممكن 

است تا رسيدن به يك برنامه اســتراتژيك برند، بعضي از آنها تكرار و 
بازبيني شود: 

1. استراتژي كلي شركت خود را مدنظر داشته باشيد. 
2. مشتريان هدف خود را مشخص كنيد. 

3. درباره مشتريان هدف خود تحقيق كنيد. 
4. برندتان را جايگاه سازي كنيد. 

5. استراتژي پيامي برندتان را تدوين كنيد. 
6. نام، لوگو و شعار برندتان را بسازيد. 

7. استراتژي بازاريابي محتواي خود را تدوين كنيد. 
8. وب سايت تان را توسعه دهيد. 

۹. ابزارهاي بازاريابي خودتان را ايجاد كنيد. 
1۰. استراتژي برندتان را اجرايي كرده و بازخورد آن را رصد كنيد. 

مراحل ده گانه باال نه تنها به تدوين اســتراتژي هاي برند شــما كمك 
مي كنند، بلكــه باعث توســعه برند شــما و ايجاد رابطــه پايدار تر با 
مشتريان تان خواهند شد.   برند شــما، سرمايه شركت شماست، براي 

آن برنامه داشته باشيد.

مراحل  تدوين استراتژي برند

بازاریابی
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کار و
کارآفرینی 

مديركل امور فني و مستمري هاي سازمان 
تامين اجتماعي: 

»خبرنگاري« همچنان به عنوان شغل 
سخت و زيان آور تلقي مي شود

مديركل امور فني و مســتمري هاي سازمان 
تامين اجتماعي با اشاره به اعمال اصالحاتي 
از سوي شورايعالي حفاظت فني براي وحدت 
رويه در تعيين گروه »ب« مشــاغل سخت 
و زيان آور گفت: شــغل خبرنگاري در متن 
آيين نامه به عنوان شغل ســخت و زيان آور 
تلقي شده و مشــمول اصالحات شورايعالي 

حفاظت فني نيست.
 به گزارش ايســنا، منصور آتشي اظهار كرد: 
قانون مشاغل ســخت و زيان آور از سال ٨٠ 
به استناد ماده ٧٦ قانون تامين اجتماعي به 
تصويب رسيده و به طور كلي تعيين مشاغل 
ســخت و زيان آور و تشــخيص آن برعهده 

كميته هاي استاني است. 
وي بــا بيــان اينكــه تركيــب كميته هاي 
اســتاني را آيين نامه قانون مشاغل سخت و 
زيان آور مشخص كرده اســت، گفت: بر اين 
اســاس نمايندگان وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، سازمان تامين اجتماعي و همچنين 
نمايندگان كارگــران و كارفرمايان، اعضاي 
كميته هاي استاني هســتند كه به تقاضاي 
كارگــران و كارفرمايان نســبت به تطبيق و 
تشخيص مشــاغل ســخت و زيان آور اقدام 
مي كنند. آتشي ادامه داد: كميته هاي استاني 
براساس موازيني كه آيين نامه مشخص كرده 
است، مصاديق مشاغل ســخت و زيان آور را 

تعيين مي كنند. 

خبر سهم بخش تعاون در اقتصاد بر اساس برنامه چشم انداز بايد به 25 درصد برسد

ایجاد 359 هزار فرصت شغلي در تعاوني ها
در سه ســال فعاليت دولت 
يازدهم )95-1392( تعداد 
1٦هــزار و ٧٧٧ تعاونــي 
در كشور تاســيس شد كه 
توانســت 359 هزار و ٧ نفر 
فرصت شــغلي براي جويندگان كار ايجاد كند. به 
گزارش ايرنا، وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعي در 
دولت تدبير و اميد اقدامات ارزشــمندي را در حوزه 
تعاون به ثمر رساند كه در نتيجه اين تالش ها اشتغال 
مناسبي در اين بخش ايجاد شد. تعداد كل تعاوني ها 
در كشور تا پايان سال 1391 برابر با ٨2 هزار و 4٠٨ 
فقره بود. در سال 1392 تعداد ٦ هزار و 92٧ تعاوني، 
سال 1393 تعداد 4 هزار و 4٦ تعاوني و سال 94 تعداد 
4 هزار و 25٠ تعاوني در كشور تاسيس شد. مجموع 
فرصت شــغلي در تعاوني هاي كشــور تا پايان سال 
1391 رقم يك ميليون و 3٦3 هزار و 33 نفر بود. در 
سال 1392 به ميزان ٦2 هزار و ٨٨9 فرصت شغلي، 
در سال 1393 نيز به همان ميزان سال قبل از آن و در 
سال 1394 به عدد 9٠ هزار و 2٧٠ فرصت شغلي در 

بخش تعاون كشور ايجاد شد. 
تعداد اعضاي تعاوني ها تا پايان سال 1391 برابر با 439 
هزار و 2٨ نفر بود كه به اين تعداد در طول بيش از سه 

سال فعاليت دولت تدبير و اميد 2٨٨ هزار و ٧٠٠ نفر 
افزوده شد. 

تعاوني هاي مسكن مهر 
يكي ديگر از اقدامات ارزشمند وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در حوزه تعاون به ثمر رساندن پروژه ناتمام 
مسكن مهر بود. در سال 1394 بيش از 2٠٠ هزار واحد 

مسكوني مهر به بهره برداري رسيد و بدين ترتيب تعداد 
واحدهاي مسكوني تحويلي به اعضاي تعاوني ها در 

دولت يازدهم به بيش از 45٠ هزار واحد رسيد. 

كارت الكترونيكي مبادالت مرزي
يكي ديگــر از اقدامــات موثــر وزارت تعــاون، كار 
و رفاه اجتماعــي در حــوزه تعاون تحت پوشــش 

قرار گرفتــن حــدود ٧ ميليــون نفــر از جمعيت 
 مرزنشــينان با كارت الكترونيك مبــادالت مرزي

 بود. 
در نتيجه اين اقــدام، ميزان صــادرات تعاوني هاي 
مرزنشين از 39٠ ميليون دالر در سال 1393 به 5٧3 

ميليون دالر در سال 1394 افزايش يافت. 
توسعه تعاوني ها در ســال هاي 1392تا 1395 همسو 
با پيگيري جدي موضوع آموزش براي ايجاد و توســعه 
تعاوني ها در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده است. 
حميد كالنتري، معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي اعالم كرده در چهار ماهه نخست سال 
1395 حدود ٦٠٠ هزار ساعت به نيروهاي فعال در 

بخش تعاون آموزش داده شده است. 
بخش تعاون يكي از بخش هاي مهــم اقتصادي در 
كشور است كه در صورت حمايت مي تواند با هزينه 
اندك منجر به اشتغال قابل توجه در مناطق محروم 

كشور شود. 
در بســياري از مناطــق روســتايي و همچنيــن 
شهرســتان هاي كوچك كه امكان سرمايه گذاري 
محدود است، مي توان با توسعه تعاوني ها در اين مناطق 

به توسعه اشتغال كمك كرد. 
ســهم بخش تعاون در اقتصاد كشور حدود 5 درصد 
است و براساس برنامه چشــم انداز بايد به 25 درصد 

برسد. 

گروه كار وكارآفرينی
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چرا سيستم هاي اطالعات سازماني 
موفق نبوده اند؟

  پيمان احمدي
اين حركت در داخل كشور با تحوالت، موفقيت ها، 
شكســت ها، چالش ها و مقاومت هاي فراواني مواجه 
بوده است. در عصر حاضر مديران نياز پيدا كرده اند 
كه اطالعات مربوط به اموري كه با آن سر و كار دارند 
را بشناسند، گردآوري و تحليل كنند و سازمان بدهند 
و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزينه آن 
را مبادله كنند. اطالعات درون هر سيســتم در هر 
لحظه از زمان دانش و آگاهي آن سيستم را تشكيل 

مي دهد. اين دانش به طور تدريجي و در طول زمان 
از طريق جذب پاره هاي مختلــف داده و تبديل آن 
به اطالعات پديد آمده اســت. فقر و ضعف اطالعات 
موجب مي شود كه مديريت سازمان تصوير درست 
و كاملي از آينده نداشــته باشد، در نتيجه نمي تواند 
هدفگذاري صحيح انجــام دهــد و همچنين قادر 
نيست فعاليت هاي مناسبي را براي سازمان طراحي 
كند و پيرو اين امر از منابع ســازمان استفاده بهينه 
نخواهد كــرد بنابراين مي توان يكــي از عمده ترين 
داليل عــدم كارايي و عــدم موفقيت ســازمان ها 
راتصميم گيــري ضعيف مديريت ســازمان به علت 
 عدم اطالعات كافي و مناسب دانست و اينها مي تواند

 به دليل اهميت كافي قائل نشــدن براي اطالعات، 
تامين نكردن زيربناهاي مناســب و ضعف در توليد، 
سازماندهي، ذخيره سازي و اشاعه اطالعات مناسب، 
دقيق، قابل اعتماد و به هنگام و كامل باشــد. اداره 
امور سازمان ها به شيوه اي كارآمد به ويژه در دنياي 
پيچيده امروز، مستلزم جمع آوري و پردازش انبوهي 
از اطالعات گوناگون بوده كه با آهنگي سريع در حال 
رشــد اســت و كميت و كيفيت اطالعات مورد نياز 
ســازمان و مديريت آن، در فرايند تصميم گيري به 
عوامل متعددي بســتگي دارد اما ويژگي هاي خود 
اطالعــات همچون دقــت، صحت، تازگــي، تكرار، 
خالصه، جامع و كامل بودن، مناسب و قابل اعتماد 

بودن و... عوامل مهمي هستند كه شدت و ضعف آنها 
متاثر از تفاوت وظايف در سطوح مختلف مديريت و 
همچنين تفاوت عمليات اجرايي و نوع سازمان است. 
مديريت امروز در مواجهه با افزايش حجم و پيچيدگي 
تصميم گيري ها در يافته است كه سيستم هاي دستي 
گســترده، پراكنده و در برخي مــوارد غير مرتبط 
موجود) با توجه به اهميتي كه براي اطالعات در فوق 
برشمرده شــد(، قادر به تامين اطالعات مورد نياز و 
ارائه آنهــا از داده ها يا طوماري از ســوابق اطالعاتي 
هستند كه تاثير چنداني براي آنها در تصميم گيري، 
برنامه ريزي، سازماندهی، كنترل و هدايت صحيح و 

مطلوب در سازمان ندارد. 

يادداشت

»كسب و كار«  از افزايش سهم بخش خدمات در اشتغال  گزارش مي دهد

کشش بازار کار به  مشاغل کم هزینه
سه بخش صنعت، كشــاورزي و خدمات بخش هايي 
هستند كه بازار كار بايد به تناسب ظرفيت هاي موجود 
براي هريك از آنها اشتغالزايي كند اما در كشور ما نبود 
يكسري زيرساخت و مشكالت باعث شده تعادل بازار 
به هم بخورد و مشاغل خدماتي از دو بخش ديگر رشد 
افزون تري داشته باشد به طوري كه بسياري از مردم اينگونه مشاغل را به دو بخش 

ديگر يا ترجيح مي دهند يا اينكه قابل دسترس تر مي دانند.
 به اعتقاد كارشناسان باتوجه به اينكه اين موضوع نماد تامين نابرابر نيازهاي بازار 
است، الزم است در يك بررسي كارشناسانه مورد تحليل قرار گرفته و براي حل 

آن دنبال عواملي بود كه در ايجاد آن دخيل بوده است. 
بر اساس آنچه از آمارها وجود دارد، در حال حاضر 5٠ درصد ايراني ها شغل هاي 
خدماتي دارند به طوري كه شــاغالن بخش خدمات بيشترين درصد اشتغال 
و شــاغالن بخش كشــاورزي كمترين درصد را به خود اختصاص داده اند. به 
اين ترتيب كه ســهم بخش صنعت در اشتغال كشــور حدود 34 درصد و در 
توليد ناخالص ملي نزديك به 3٠ درصد، ســهم كشاورزي در اشتغال نزديك 
به 14درصد و در توليد ناخالص ملي حدود 1٧درصد و ســهم بخش خدمات 
در اشــتغال 49 درصد و در توليــد ناخالص ملي )جي. دي. پــي( نزديك به 
5٦ درصد اســت. با اين حساب روشــن مي شــود درصد بااليي از مردم كار 
 خدماتي دارند و مشــاغل خدماتي در صدر ساير مشــاغل در توليد ناخالص 

ملي قرار دارند. 
با وجود اينكه سهم بخش خدمات در بازار كار باالست، كارشناسان نياز ضروري 
بازار كار را نيز رشته هايي معرفي مي كنند كه مانند رشته هاي تعمير و نگهداري 
لپ تاپ، موبايل، خودرو، ماشين آالت صنعتي، نصب و راه اندازي خطوط توليد، 
طراحي، گياهان دارويي، محصوالت غذايي ســالم و انرژي هاي تجديدپذير 
خدماتي اند و اين البته با توجه به افزايش مشاغل خدماتي و نياز آنها به نيروي 
مجرب، طبيعي به نظر مي رسد اما آنچه در اين رابطه مهم است، اين است كه 
بدانيم آيا واقعا كاالي خدماتي نياز اساسي مردم و بازار تقاضاي كشور است؟ چه 
چيزي موجب شده مردم به مشــاغل خدماتي روي آورند؟ اصوال چرا مشاغل 
خدماتي سودآور بوده و درصد بااليي از توليد داخلي را به خود اختصاص داده اند؟

نياز كشور به تاسيس بنگاه هاي خدماتي
به اعتقاد برخي از كارشناسان در حال حاضر مهم ترين عاملي كه سبب روي آوري 

مردم به بخش خدمات )با وجود اينكه از ثبات و امنيت برخوردار نيستند( شده 
است، نياز كشور به تاسيس بنگاه هاي خدماتي، دولتي بودن مشاغل صنعتي و 
كشاورزي و ايجاد مشاغل پايدار در بخش هاي صنعتي بدون توجه به توسعه آن، 
فراهم نبودن سازوكارهاي مناسب در بخش هاي كشاورزي و صنعت و گرايش و 

نياز مردم به مصرف در  بخش خدمات است. 

نياز به هزينه كمتر
ميثم ميرحيدري، استاد دانشــگاه و كارشــناس بازار كار در پاسخ به 
اين ســوال كه علت رشــد مشــاغل خدماتي و افزايش درصد آن در 

اشتغال كشــور چيســت، مي گويد: با توجه به مشكالتي 
كه توليد در عرصه مبادالت، صادرات، واردات، مســائل 
ارزي و... دارد، پرهزينه تر از خدمات اســت. در جوامع 
رو به توسعه نيز به همين دليل بخش خدمات مورد 

توجه قرار گرفته اســت و توليد بــه دليل خطرات 
 و ريســك بااليي كــه دارد، مــورد توجه هر 

سرمايه گذاري نيست. 

توانايي درجلب رضايت مشتري  
وي در ادامه مي گويد: البته منطقي اين است كه همواره تعادلي بين بخش هاي 
مختلف از كشاورزي گرفته تا صنعت و خدمات وجود داشته باشد و اين تعادل 
در كشور هاي توسعه يافته برقرار است اما اينكه كشورهاي توسعه يافته با 
تكيه بر درآمدهاي خدماتي رشد مي كنند و خدمات محور هستند، 
به معناي سبقت كاالي خدماتي بر ساير كاالي توليدي نيست بلكه 
بدين معناست كه در حالي كه توليد رشد داشته، به تناسب آن نياز به 
خدمات شكل گرفته است و هر توليدي همزمان به خدمات مورد نياز 

خود نيز محتاج است.
 وي توضيــح مي دهد رشــد خدمات يعني رشــد 
توليدي كــه خدمــات را در پي داشــته اســت 
اما به طــور كلــي از آنجايي كه ســود خدمات 
همواره بيشــتر از توليد بوده، اين كشــورها در 
برنامه ريزي هاي خود براي رســيدن به سود 
بيشتر بر خدمات تكيه كرده اند و به همين 
دليل چنين به نظر رسيده كه آنها كاالي 

 خدماتي بيشــتري نســبت بــه ســاير كاال هاي توليــدي داشــته اند،
در حالي كه اينطور نيســت. يك كاال زماني مي تواند در عرصه رقابت باقي 
بماند كه سودآور باشد و زماني هم ســودآور است كه رضايت مشتري را به 
دنبال داشته باشد و خدمات از اين نظر كه در جلب رضايت مشتري جذابيت 
بيشتري دارد، سودآور تر است.طبق آمارهاي موجود از سال 93 ده قلم عمده 
كاالي وارداتي مربوط به بخش كشاورزي بوده و كارشناسان بخش صنعت 
به جز كاالي لوكس مجوز واردات همه نوع كاالي صنعتي را به وارد كنندگان 
داده اند كه اين نشــان از نياز بازار به اين نوع كاالها و كمبود عرضه آن در 
كنار كاالي خدماتي در كشــور دارد بنابراين با اين توصيفات طبيعي است 
كه براي رسيدن به تناسبي از ميزان عرضه و تقاضا در بازار بايد بين اين سه 
بخش و درصد اشتغال آنها همواره تناسبي برقرار كرد. البته ناگفته نماند كه 
گاهي از مواقع كشــور ها كمبود كاال در هر يك از اين بخش ها را با توجه به 
رشد ساير بخش ها جبران مي كنند يا اينكه به تناسب ظرفيت هاي موجود 
و سودآوري هر يك از اين بخش ها به آنها مي پردازند براي مثال در صورتي 
كه ضعف كشور در رابطه با توليد مواد غذايي بوده و ظرفيت و سودآوري در 
بخش خدمات باشد، اين كمبود با استفاده از منابع مالي اي كه از صادرات 
بخش خدمات يا رشد آن به دست آورده مي شــود، جبران مي شود. با اين 
حال همانطور كه ذكر شد خدمات زماني به رشد واقعي خود خواهد رسيد 

كه به تناسب آن توليد نيز رشد داشته باشد.
 

انگيزه دستيابي به رشد پايدارتر
 به گفته برخي از كارشناسان در حال حاضر تجربه خوب خدمات در كشورهاي 
توسعه يافته طي سال هاي اخير باعث شده كه آنها براي دستيابي به رشد بيشتر 
و پايدارتر از اقتصاد كااليي به اقتصاد خدماتي تغيير مسير بدهند، براي مثال 
كشور فرانسه براي توسعه بيشتر ارائه خدمات را بر توليد كاال ترجيح داده و با اين 
نگرش توانسته است سهم 59 درصدي خود در خدمات را در سال 19٧٧ به ٨٠ 
درصد در سال 2٠1٠ برساند در حالي كه توليدات كااليي اين كشور در اين بازه 
زماني از 23 درصد به 1٠ درصد تنزل پيدا كرده است بنابراين با اين توضيحات 
روشن مي شود آنچه براي كشور ها اهميت داشــته، رسيدن به رشد و توسعه 
اســت و اين به عنوان اولويت برنامه اي كشورها تعيين كننده رشد بخش هاي 
صنعتي، توليدي و خدماتي اســت. كشــورها درواقع به دنبال فعاليت هايي 
مي روند كه سودآوري بيشــتري براي آنها داشــته و امكان ريسك شكست 
 در آنها كمتر باشد كما اينكه اين ســودآوري به فدا شدن يك سري بخش ها 

بينجامد. 

گروه كار وكارآفرينی
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 عضو اتحاديه توليدكنندگان مبلمــان با انتقاد از عدم اســتفاده از 
ابزارهــاي اطالع رســاني مناســب در بازار هاي داخلــي و جهاني 
بــراي معرفــي محصــوالت توليدكننــدگان ايرانــي گفــت: با 
توجــه به وجــود پتانســيل هاي زيــاد در صنعت مبلمــان ايران، 
 متاســفانه اين صنعت چــه در داخل و چــه در بازار هــاي جهاني

 ناشناخته است. 
به گزارش تسنيم، رامين حسين پور با بيان اينكه بايد به صنايعي كه 

ضمن تضمين دستيابي به ارزش افزوده مناسب در كوتاه مدت، باالترين 
بازده اشتغالزايي را به نسبت ميزان و مدت زمان سرمايه گذاري موجب 
مي شود توجه ويژه اي داشــت، اظهار داشت: صنعت مبلمان يا توليد 
مصنوعات چوبي از دهه هاي گذشته همواره به عنوان يكي از مصاديق 
صنايع زنجيره اي زود بازده كه مي تواند منجر به توســعه اقتصادي 
كشورها شود، از ســوي نهادهاي اقتصادي بين المللي به كشورهاي 

درحال توسعه پيشنهاد شده است. 

وي افزود: امروزه بايــد دولتمردان با توجه به اهميت تحقق ســند 
چشم انداز و اجرايي كردن سياســت هاي اقتصاد مقاومتي فراموش 
نكنند كه صنعت چوب و مبلمان ايران با داشتن ده ها هزار واحد صنعتي 
و كارگاهي كه از نظر تعداد و نه از نظر بازده توليد با واحدهاي مشابه در 
كشور چين برابري مي كند، مي تواند با توليد مبلمان با كيفيت و قيمت 
قابل رقابت دربازارهاي جهاني اين كاال، به بازارهاي چند ميليارد دالري 
خارجي دست يابد.  حسين پور با بيان اينكه اين صنعت مي تواند در 

تحقق توسعه صادرات غيرنفتي بسيار موثر باشد،   تصريح كرد: حمايت 
از توليد و صادرات صنايع مبلمان مي تواند ضمن افزايش ارزآوري به 
كشوردولت را در رفع مهم ترين مشكل كشوريعني بيكاري، كمك كند. 
حســين پور ادامه داد: صنعت مبلمان ايران با توجه به حضور جوانان 
خالق و پرتالش ايراني آينده روشــني دارد امــا اين مهم به حمايت 
همه دستگاه ها و تغيير نگاه مسئوالن دولتي و صنفي به اين صنعت 

بستگي دارد. 

صنعت مبلمان در بازار داخلي هم ناشناخته مانده است
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اصناف

يارانه بخش توليــد پرداخت 
نشده است

رئيس اتحاديه جوراب بافــان زنجان با انتقاد 
از كاهــش واحدهــاي توليدي بــه افزايش 
واحدهاي اتحاديه بنــگاه داران از 200 واحد 
به3 هزار و 699 واحد اشاره كرد و گفت: دولت 
 داللي را پرورش داده و درحــال از بين بردن

 توليد است. 
محمد مقدسيان، رئيس اتحاديه جوراب بافان 
زنجان با اشــاره به اينكه اين اتحاديه شامل 
جوراب، تريكو و دستكش است، گفت: درباره 
ميزان توليد بيشتر جوراب و دستكش، ديگر 
فصل گرم يا ســرد تاثيري ندارد و چند سال 
است كه در تمام فصول به شدت با ركود مواجه 

شده ايم. 
وي افزود: جوراب بافان به دليل كمبود تعداد 
واحد توليــدي به صورت مســتقل فعاليت 
نمي كنند و زير پوشــش اتحاديه هاي ديگر 

هستند. 

تنها 50 واحد توليدي درحال فعاليت 
هستند

رئيس اتحاديه جوراب بافــان زنجان در ادامه 
اين مطلب اظهار كرد: در ســال 1370، 300 
واحد توليدي بافندگان در زنجان مشــغول 
به فعاليت بود، ليكن تا به امســال اين رقم به 
122 واحد داراي پروانه كاهش يافته اســت 
 كه از اين تعداد تنها 50 واحد توليدي درحال

 فعاليت هستند. 
وي با بيــان اينكه تنها دو واحــد توليدي در 
زنجان هســتند كه توليدات خود را به خارج 
از كشــور صادر مي كنند، اضافه كــرد: ايران 
در زمينه جوراب و دســتكش واردات رسمي 
ندارد ولــي قاچاق اين محصوالت به شــدت 
فراوان اســت و به ويژه اجناس مــورد  بحث 
 به صورت قاچاق از ســمت بانه وارد كشــور

 مي شوند. 
رئيس اتحاديه جوراب بافان زنجان گفت: همه 
اصناف زيرنظر مجمع امور صنفي هســتند 
و چنــد روز پيش نامه اي از كميســون عالي 
 نظارت آمد كه براســاس آن بايد اتحاديه ها

 ادغام شوند. 
آقايان به جاي توجه به داليل كاهش واحدهاي 
 توليــدي به دنبال طــرح ادغــام اتحاديه ها

 هستند.
وي تصريح كرد: ما به طــرح ادغام، اعتراض 
كرديــم و گفتيم به جــاي اينكه شــما نگاه 
كنيد كه چرا 300 واحد توليــدي تبديل به 
50 واحد غيرفعال شــده اســت و مشكالت 
آنهــا را حل كنيــد تا مجــددا بــه فعاليت 
 بپردازند، موضوع ادغــام اتحاديه ها را مطرح 

مي كنيد. 

چرا در طرح ادغــام به دنبال ادغام 
صنوف توليدي اند؟

مقدســيان اظهــار كرد: مــا با طــرح ادغام 
مخالفيم، چراكه قصد دارنــد صنف توليدي 
را ادغــام كننــد، درحالــي كه شــغل هاي 
داللي مثل نمايشگاه ماشــين، بنگاه امالك 
 و ... در كشــور به وفــور درحــال فعاليــت

 هستند. 
رئيس اتحاديه جوراب بافان زنجان به موضوع 
افزايــش واحدهــاي اتحاديه بنــگاه داران 
از 200 واحد بــه3 هزار و 699 واحد اشــاره 
كرد و گفــت: دولت داللي را پــرورش داده و 
درحال از بيــن بــردن توليد اســت، دليل 
 اين امر نيز اين اســت كــه حمايتي از بخش 

توليد نمي شود. 
مقدســيان تصريح كــرد: در دولــت قبل، 
قانوني در مجلس تصويب شــد كه براساس 
آن در چارچــوب هدفمنــدي يارانه هــا، 
بودجه اي براي بخش هــاي مختلف از جمله 
بخش كشــاورزي، توليد و ... مشــخص شد 
 امــا تاكنــون يارانه بخــش توليــد تحويل

 داده نشده است. 
وي اظهار كــرد: بخش توليد ناگزير اســت 
تســهيالت مورد نيــاز خــود را از بانك ها با 
درصدهاي سود باالتر از 30 درصد كه اكنون 
كمتر شده و به 22 درصد رسيده است، تامين 

كند. 
مقدســيان در پايان خاطرنشــان كرد: سود 
22 درصد بــراي تســهيالت زياد اســت و 
وقتي گفته مي شــود كه اجناس خــود را با 
15 درصد سود بفروشــيد و از طرفي وام را با 
سود 22 درصد به توليدكننده مي دهند، اين 
 7 درصد باقيمانده را توليد كننده بايد از كجا 

تامين كند؟ 

يكــي از پرطرفدارترين اماكنــي كه توجه 
شهروندان را به خود جلب مي كند، بي ترديد 
رستوران ها و غذاخوري هاي شهر هستند. به 
عبارت ديگر، رستوران گردي به طور قطع يكي 
از پرطرفدارترين تفريحات مردم تهران است. 
شايد روزگاري در تهران تنها چند رستوران شناخته شده وجود داشت 
اما اكنون سطح شهر مملو از رستوران ها و فست فود ها با توجه به سليقه و 
درآمد افراد است. به طور كلي در تهران قيمت غذا تا حد زيادي بستگي به 

ظاهر رستوران و منطقه آن نيز دارد. 
رئيس اتحاديه رستوران داران و سلف سرويس تهران، 
در گفتگو با »كسب وكار« گفت: هر رستوران براساس 
كيفيت و موادي كه در غذاهاي خود استفاده مي كند، 
آناليز قيمت هاي خود را به اتحاديه ارائه مي دهد و ما 
پس از بررســي هاي الزم قيمت آن را تعيين و نهايي 
مي كنيم. وي با بيان اينكه نظارت هاي الزم بر روند قيمت گذاري غذا در 
رســتوران ها و اجراي آنها صورت مي گيرد، گفــت: در حال حاضر در 
رده بندي رستوران ها سه نوع درجه بندي داريم كه فاكتورهاي مختلفي 

در اين زمينه تاثيرگذار است. 
وي همكف بودن، دكور و طراحي، متراژ، نبش خيابان اصلي بودن، داشتن 
پاركينگ و فاكتورهاي ديگر را از عواملي دانست كه در تعيين نوع درجه 

رستوران تاثيرگذار است. 
ميرابراهيمي با بيان اينكه يكــي از فاكتورهايي كه در درجه يك بودن 
رستوران ها نقش مهمي دارد، قرار داشتن آنها در طبقه همكف است، 
بيان كرد: به عنوان مثال رستوران هاي درجه يك در زيرزمين قرار ندارند. 
وي اظهار داشت: رستوران گردي، به صورت محبوب ترين تفريح ايرانيان 
و به ويژه اهالي پايتخت درآمده است كه البته به گفته او، در خارج از كشور 
نيز مردم عالقه زيادي به رستوران گردي دارند و در همه جاي دنيا اين 

كار تفريح خوب و محبوبي به شمار مي آيد. 
رئيس اتحاديه رستوران دارها همچنين درباره اهميت ديپلماسي غذا در 
صنعت گردشگري گفت: در همه جاي دنيا غذاي سنتي ايران طرفداران 
خاص خودش را دارد اما از طرفي بايد برخورد مناسبي با گردشگران و 

جهانگردان انجام شود تا سهم صنعت غذا در اين حوزه بيشتر شود. 
به گفته وي، كشور ما به عنوان يك كشور باستاني كه با آثار و جاذبه هاي 

اسالمي هم درآميخته، يكي از مقصد هاي مورد عالقه گردشگران فرهنگي 
جهان است و سازمان ميراث فرهنگي هم به اين موضوع توجه داشته و 
دارد؛ ما بايد تورهاي متعدد ايران گردي و تهران گردي تشكيل دهيم تا 

جاذبه هاي كشور را به مردم دنيا بشناسانيم. 
اين فعال صنفي ادامه داد: قاعدتا ورود تعداد بيشتري از گردشگران به 
كشور ، مستلزم توسعه صنعت غذا به طور كلي و رستوران داري به طور 
خاص است. ما در منازل خودمان و در زندگي خصوصي مان هم وقتي 
براي مان  مهمان مي آيد، يكي از مهم ترين نــكات، انجام يك پذيرايي 
مناسب از مهمانان است. ما بايد از گردشــگران خارجي كه  مهمانان 
كشورمان هستند، بتوانيم به بهترين شكل ممكن پذيرايي كنيم و الزمه 

اين امر مهم توسعه صنعت رستوران داري است. 
ميرابراهيمي افزود: دكور، طراحي و تجهيزات شايســته اي بايد فراهم 
كنيم تا گردشگران جذب شوند چراكه اين مساله، ارزآوري فوق العاده اي 
نيز دارد. در حال حاضر بسياري از رستوران ها مجهز به اينترنت پرسرعت 
و دوربين هاي مداربسته هستند و از اين طريق با مشتريان خود ارتباط 
مستمر و نزديك برقرار مي كنند. به هرحال اين صنعت، صنعت مهمي 

اســت و از اهميت آن هم همين بس كه در بســياري از مالقات هاي 
بين المللي در سطح دولت ضيافت هاي شام و ناهار انجام مي گيرد. اقدام 
موثر ديگري كه اتحاديه انجام داده است، ستاره دار كردن رستوران ها با 
همكاري مركز پژوهش هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت كه 

براساس آن رستوران ها امتياز بندي مي شوند. 

اماكن ممنوعه براي تاسيس رستوران
رئيس اتحاديه رستوران داران و سلف سرويس تهران در ادامه تاكيد كرد: 
تاسيس رستوران زير پل عابر پياده، نبش اتوبان، در نزديكي دبيرستان 
دخترانه يا آرايشگاه زنانه نيز غيرقانوني بوده و نبايد در اينگونه مناطق 

رستوران ايجاد شود. 

۸00 رســتوران در تهران به جز حوزه هاي شميرانات و
 شهر ري فعال هستند

رئيس اتحاديه صنفي رستوران داران و سلف سرويس تهران همچنين 
گفت: رستوران هاي تهران هر ۴5 روز يك بار مورد بازديد قرار مي گيرند و 

موارد غيربهداشتي در رستوران هاي پايتخت پيگيري مي شود. علي اصغر 
ميرابراهيمي با تاكيد بر اينكه بازديدهاي محســوس و نامحسوسي از 
رستوران ها داريم، افزود: اتحاديه رستوران داران و سلف سرويس تهران 
تفاهمنامه اي با اداره كل دامپزشكي تهران دارد كه به موجب آن تمامي 
رستوران هاي استان از سوي يك شركت مجاز هر ۴5 روز يك بار و نهايتا 

هر دو ماه يك بار مورد بازديد قرار مي گيرند. 
وي با تاكيد بر اينكه گزارش هاي مســتند ايــن بازديدها از واحدهاي 
صنفي در اختيار اتحاديه قرار مي گيرد، تصريح كرد: در اين بازديدها همه 
مواد خام گوشتي، پروتئيني، گوشت و فرآورده هاي دامي رستوران ها 
رويت و حتي داخل ماشــين هاي يخچال دار و حمل گوشت و مرغ نيز 
بازرسي مي شود. ميرابراهيمي عنوان كرد: همچنين بازرسان ما از سوي 
دامپزشكي تهران در بازديدهاي خود از رستوران ها مدارك و مستندات 
شركت هاي مرغ هاي خريداري شده را نيز مورد بررسي قرار مي دهند تا 

گوشت و مرغ از مراكز مجاز و بهداشتي خريداري شده باشد. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مرغ  و گوشت مورد استفاده در رستوران ها 
از جمله فرآورده هاي منجمد عرضه شده در بازار از سوي شركت بازرگاني 
دولتي است، عنوان كرد: مرغ هاي منجمد  شده شركت بازرگاني دولتي 
در ميدان هاي ميوه و تره بار عرضه مي شود و گوشت و مرغ رستوران ها از 
شركت هاي توليدي و عرضه داراي مجوز و پروانه از سازمان دامپزشكي 
تهيه مي شوند. ميرابراهيمي درباره تعداد رستوران هاي فعال در تهران 
نيز خاطرنشان كرد: اكنون ۸00 رســتوران در تهران به جز حوزه هاي 
شميرانات و شهر ري فعال هستند كه عالوه بر آن 200 واحد ديگر نيز در 
دست راه اندازي است. ميرابراهيمي افزود: از پارك وي به سمت تجريش 
جزو محدوده شميرانات است و به سمت پايين در حوزه استحفاظي تهران 
قرار دارد. همچنين ضلع شمال آزادگان در حوزه استحفاظي تهران است 
و ضلع جنوب يادگار امام نيز در محدوده تهران قرار دارد و ضلع شمال آن 

در محدوده شميرانات است. 

آموزش به مردم
رئيس اتحاديه رســتوران داران برنامه هاي ويژه اي براي مشتري هاي 
رستوران ها درنظر گرفته، به اين صورت كه رســتوران ها به مردم ياد 
مي دهند،  اسراف نكنند. اگر غذايي ته بشقاب مشتري ماند، به او ظرف 
يك بارمصرف بدهند و بگويند باقيمانده غذاي تان را در اين ظروف با خود 
ببريد چون برخي افراد فكر مي كنند كه اين كار ناپسند است درحالي كه 

اسراف كردن مورد قبول نيست. 

رئيس اتحاديه رستوران داران و سلف سرويس تهران در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

نظارت بر  روند قیمت گذاری در رستوران ها
خبر

گروه اصناف 
News kasbokar@gmail.com

رستوران ها هر ۴۵ روز يك بار بازديد و موارد غيربهداشتي پيگيري مي شود

واحدهاي صنفي از جملــه بخش هاي 
مهم نظام اقتصادي كشــور هستند كه 
مهم ترين نقش را در نظام توليد، توزيع و 
عرضه كاال در بازار ايفا مي كنند. به طوري 
كــه 90 درصد توزيع تمامــي كاالهاي 
وارداتي و 70 درصد توليدات صنايع بزرگ در كشــور، از طريق 
كانال هاي توزيع اصناف صورت مي گيرد و در اين ميان اســتان 
تهران و به طور مشــخص شــهر تهران، به دليل قرار گرفتن در 
مركز ثقل فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي 
بخش اعظمي از صنوف را در خود جاي داده است. رئيس مركز 
امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو 
با »كسب وكار« گفت: مركز امور اصناف طي چند سال اخير سعي 
كرده اقدامات موثري در جهت اصالح نظام توزيع انجام دهد كه 
از جمله آنها توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي و ايجاد اتحاديه هاي 
كشوري براي اين نوع فروشــگاه ها بوده است. با توسعه اين نوع 
فروشگاه ها ارتباط مستقيمي بين توليدكنندگان و واردكنندگان 
با ايستگاه هاي توزيع شــكل گرفته و در حال حاضر نيز به دنبال 

توسعه بيشتر اين مراكز هستيم. 

ايجاد شركت هاي پخش و لجستيك
يدا... صادقي افزود: ايجاد شــركت هاي پخش و 
لجستيك از ديگر اقدامات اصناف بوده  كه اين 
موضوع موجب كاهش رابطه بين توليدكنندگان 
و توزيع كنندگان با مردم نسبت به گذشته شده 
اســت. در حال حاضر، توسعه هر چه بيشتر اين 
بخش و استفاده از فناوري هاي روز در آن در دستور كار قرار دارد 

تا بتوانند بيش از پيش در نظام توزيع نقش آفرين باشند. 
به گفته وي، يكي ديگر از اقدامات، خدمات  رساني به واحدهاي 
تحت پوشش براي ايفاي نقش مناسب در نظام توزيع بوده است؛ 
بدين صورت كه مراكز اتوماسيوني در سراسر كشور جهت صدور 
پروانه داير شده است كه بر اين اساس واحدهاي تحت پوشش، 

خودشان اقدام به صدور پروانه كسب مي كنند. 
يعني براساس اختياراتي كه قانون به بخش خصوصي داده، صدور 

پروانه از كوچك ترين شهرها تا شــهرهاي بزرگي چون تهران در 
اختيار آنهاست و عالوه بر آن، فعاليت  هاي مختلفي از جمله نظارت 
بر ســازمان هاي صنفي و نظارت بر صدور مجوزهاي كسب وكار و 
ســاير فعاليت هاي مرتبط از طريق اين بخش صورت مي گيرد و 
همه اين موارد در سايت مركزي آن تحت عنوان ايرانيان اصناف، 
در دسترس است. وي همچنين با اشاره به اينكه براي حل معضل 
ركود در جامعه بايد قاچاق در ابعاد مختلف مهار شود، گفت: قاچاق 
فرصت هاي شغلي داخلي را در اختيار توليدكنندگان خارجي قرار 

مي دهد. 

ايجاد شغل در مناطق محروم در كاهش قاچاق موثر 
است

رئيس مركز امور اصناف و بازرگانــان افزود: با جلوگيري از ورود 
كاالي قاچاق به كشــور براي توليد داخلي آن كاال برنامه ريزي 

مي شود و بدين ترتيب ســطح اشتغال و رشــد توليد ناخالص 
داخلي افزايش مي يابد و در نتيجه سطح رفاه و گردش اقتصادي 

باال مي رود. 
وي با تاكيد بر اينكه به علت اصالح برخي زيرساخت ها روند ورود 
كاالي قاچاق به كشور نزولي شــده، گفت: اين اقدامات پاسخگو 
نيســت. نبود زيرســاخت هاي الزم در مبادي ورودي كشور و 
دستگاه هاي كنترل كننده موجب ورود كاالهاي قاچاق به كشور 

شده است. 
رئيس مركز امور اصنــاف و بازرگانــان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه ايجاد شــغل در مناطق محروم در كاهش 
قاچاق موثر است، گفت: البته باندهاي سازمان يافته قاچاق كاال 
وجود دارند كه با توجه به سود باال حاضر به دست كشيدن از اين 

كار نيستند. 
وي با اشــاره به اقدامات وزارت صنعت، معــدن و تجارت كه با 

هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ساير دستگاه ها انجام 
مي شود، گفت: با اين اقدامات شفافيت در ورود و خروج كاال باال 

مي رود و توليد داخلي هم تقويت مي شود. 
رئيس مركز اصناف و بازرگانان ايران گفت: تجميع اتحاديه هاي 
صنفي، خواست اصناف است و باعث كاهش مشكالت صنوف و 

حذف تداخل صنفي خواهد شد. 
يدا... صادقي افزود: براي اصالح ساختار اتحاديه هاي صنفي الزم 
اســت تا اين اصالحيه صورت بگيرد و واحدهاي صنفي بتوانند 
كسب و كار بهتري داشته باشند؛ در حال حاضر برخي از صنوف به 
دليل مشكالت تداخل صنفي با چند اتحاديه درگير هستند و بايد 
پاسخگو باشند. وي تصريح كرد: درحال حاضر نياز روز جامعه و 
بازار مي طلبد كه ادغام را انجــام دهيم و در واقع مخاطبان افراد 

صنفي هستند كه بايد مشكالت شان مرتفع شود. 
صادقي ادامه داد: برخــي از اتحاديه هاي صنفــي توانايي مالي 
ندارند، و نمي توانند هزينــه فعاليت هاي جاري خود را بپردازند؛ 
به ويژه اين مســاله براي اتحاديه هاي شهرستان ها بيشتر صدق 
مي كند كه با اجراي طرح ادغام وضعيت بهتري را خواهند داشت. 
وي گفت: براي اجراي مصوبه ادغام به صورت كارشناســي شده 
عمل خواهيم كرد و نظرات اتحاديه هاي صنفي را دريافت كرده و 
به صورت كارشناسي شده عمل مي كنيم و كميسيون هاي نظارت 
با استفاده از نظرات خبره هاي اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي 

طرح مذكور را با دقت اجرا خواهند كرد. 
صادقي خاطرنشــان كرد: تعــداد زيادي از اعضــاي اتحاديه ها 
كمتر از حــد نصاب قانوني هســتند يــا اتحاديه هايــي داريم 
كه هزينه براي توســعه اجرايــي مثل آمــوزش و تحقيقات را 
 ندارند، بايد ادغام شــوند و ايــن در واقع دســتور هيات عالي

 نظارت است. 
رئيس مركز اصناف و بازرگانان ايران افزود: ابتدا از ســوي هيات 
عالي نظارت فرصت سه ماهه براي اجراي طرح در نظر گرفته شد 
كه در هيات عالي نظارت پيشــنهاد داديم بر اساس شاخص ها و 
اختيارات قانوني براي ادغام اتحاديه هاي كوچك در اتحاديه هاي 
بزرگ تر، اين مســاله نياز به مدت زمان بيشتري دارد. همچنين 
تعدادي از اتحاديه ها نيز هم وزن هســتند و نيــاز به انتخابات 
 جديد دارند كه هيــات عالي نظارت فرصت بيشــتري را به آنها

 داده است. 

رئيس سابق مركز امور اصناف و بازرگانان در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

سودهای سرشار باندهای سازما ن یافته قاچاق کاال
گروه اصناف
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تجميع اتحاديه هاي صنفي، خواست اصناف است
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استاندار گلستان گفت:مجوز معادن غیرفعال باطل 
می شــود و برای ادامه فعالیت دوباره مزایده برگزار 

خواهد شد.
به گزارش دنیای معدن، زنگانه در جلسه شورای معادن 
استان گلســتان با بیان اینکه مجوز معادن غیرفعال 
باطل می شود و برای ادامه فعالیت دوباره مزایده برگزار 
خواهد شد افزود:اجرای قانون الزامی است و اگر قانون 

اجرا نشود توسعه اتفاق نمی افتد. او ادامه داد:قوانین 
توسعه کشور برای رسیدن به چشم انداز مشخص و 

حرکت کشور به پیشرفت معین شده است.
علیمحمد زنگانه گفت: همه معــادن ملزم به رعایت 
قانون هستند و دستگاه ها باید نظارت جدی را بر فرآیند 
فعالیت معادن داشته باشــند و هیچ معدنی در هیچ 
مرحله و در هیچ موضوعی نباید بدون مجوز فعالیت 

کند. او گفت: دستگاه ها در نظارت و برخورد، منفعالنه 
عمل نکنند و تمام سیستم های نظارتی باید با ریزبینی 

نسبت به مقابله با فساد و تخلف اقدام کنند.
درویش علی حســن زاده مدیر کل صنعت، معدن و 
تجارت استان گلستان گفت:در حال حاضر ۱۶ فقره 
تعداد کل پروانه های بهره برداری معادن زغال سنگ 

در استان گلستان است.

استاندار گلستان :

مجوز معادن غیرفعال باطل می شود

مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد فوالد مبارکه گفت: ورق رنگی 
یکی از محصوالت با ارزش فوالد مبارکه اســت و استفاده از آن به 
دالیل فنی و اقتصادی مزایای زیادی دارد. در راستای توسعه خطوط 
پوشش دار، عالوه بر توسعه های مربوط به واحد ورق رنگی بر اساس 
نیاز کشور به محصوالت ورق رنگی لوازم خانگی، از اوایل سال ۱۴۰۱ 

پروژه خط رنگی شماره ۲ نیز آغاز شده است. در تقویم رویدادهای 
گروه فوالد مبارکه از ۲۲ شهریور ۱۳۸۲ به عنوان »سالروز افتتاح 
خط ورق رنگی« فوالد مبارکه یاد شده است. به همین بهانه خبرنگار 
ایراسین در گفت وگو با محسن زارع مدیر محصوالت پوشش دار نورد 
سرد فوالد مبارکه و یداله کوهی رئیس واحد ورق رنگی این شرکت، 
دالیل و اهمیت احداث این خط و روند روبه رشد و اثربخشی آن را 

جویا شده است. ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
محسن زارع، مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد فوالد مبارکه 
اظهار کرد: امروزه مصرف محصوالت پوشش دار در صنعت افزایش 
یافته و یکی از دالیل مهم آن، ممانعت از تأثیر محیط و عدم تخریب 

و خوردگی فلز و درنتیجه افزایش عمر ورق و همچنین بهبود خواص 
زیبایی آن است. در همین راستا سه نوع از محصوالت پوشش دار 
)ورق های قلع اندود، ورق های گالوانیزه و ورق های رنگی( در نورد سرد 
تولید شده و وارد بازار مصرف می گردد. ورق رنگی یکی از محصوالت 
باارزش فوالد مبارکه است و استفاده از آن به دالیل فنی و اقتصادی 
مزایای زیادی دارد. از نظر کیفیت و دوام، چون فلز پایه ورق رنگی 
محصول گالوانیزه است، همچنین به دلیل آماده سازی های مناسبی 
که قبل از عملیات رنگ کاری روی سطح ورق انجام می گیرد، دوام و 

ماندگاری فلز پایه و پوشش، افزایش قابل مالحظه ای می یابد.
وی افزود: در راستای توسعه خطوط پوشش دار، عالوه بر توسعه های 

مربوط به واحد ورق رنگی بر اســاس نیاز کشور به محصوالت ورق 
رنگی لوازم خانگی، از اوایل سال ۱۴۰۱ پروژه خط رنگی شماره ۲ نیز 
آغاز شده است. مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: از ســال ۱۳۸۲ تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۷۹۰ 
هزار تن ورق رنگی به بازار عرضه شده که از این میزان سهم ورق های 
رنگی با مصرف ساختمانی و صنعتی در حدود یک میلیون و ۷۷۰ هزار 
تن و سهم ورق های رنگی با مصرف لوازم خانگی در حدود ۱۷ هزار و 
۲۵۰ تن است. بازار ورق های رنگی در صنعت ساختمانی حدود ۶۴ 
درصد، لوازم خانگی ۹ درصد، صنعت اتومبیل حدود ۶ درصد و ۲۱ 

درصد مربوط به سایر کاربردهاست.

تولید ۱۰ هزار تن ورق رنگی در ماه
یداله کوهی رئیس واحد ورق رنگی نیز اظهار کرد: محصوالت پوشش دار 
فوالد مبارکه شــامل ورق قلع اندود، ورق گالوانیزه و ورق رنگی است. 
خط تولید ورق رنگی با ظرفیت اســمی ۱۰۰ هزار تن در سال توسط 
شرکت C.M.I طراحی و نصب و با همکاری کارکنان مجتمع فوالد در 
۲۲ شهریور سال ۱۳۸۲ افتتاح گردید. میزان تولید در اوایل راه اندازی 
خط، ۲ تا ۵ هزار تن در ماه بود. به منظور بهینه سازی فرایند تولید این 
خط، فعالیت های زیادی انجام شد که از آن جمله می توان به مهم ترین 
آن ها یعنی بومی سازی رنگ با شرکت های داخلی اشاره کرد. این اقدام 
باعث جلوگیری از خروج ارز از کشــور گردید. هم اکنون تولید خط 
رنگی به حدود ۱۰ هزار تن در ماه رسیده است. وی افزود: فوالد مبارکه 
بهره برداری خط گالوانیزه و رنگی را از زمان راه اندازی طی قراردادی به 
شرکت توکا فوالد واگذار کرد و تمامی کارکنان پس از اجرای مراحل 

استخدامی و آموزش های الزم مشغول به کار شدند.

مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد فوالد مبارکه عنوان کرد؛

افزایش رضایت مشتریان با توسعه خطوط ورق رنگی فوالد مبارکه
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صنعت و 
معدن

انبار سیمان کاوان بوکان 
در بــازار گواهی ســپرده 
کاالیی بورس کاال به عنوان 
چهارمین انبار سیمانی در 
سال ۱۴۰۱ پذیرش شد و 
نماد آن از دوشنبه هفته آینده ۲۸ شهریور گشایش 
می یابد. با پذیرش انبار شرکت سیمان کاوان بوکان 
در بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاال، مشتریان 
ُخرد از دوشــنبه هفته آینده )۲۸ شهریور ۱۴۰۱( 
امکان خرید ســیمان با کد سهامداری و به صورت 
آنالین را برای موجودی انبار ۴۰ شرکت سیمانی 
دارند. براســاس اطالعیه مدیریت بازارهای مالی 
بورس کاال، انبار این شرکت در شهرستان آذربایجان 
غربی فعال شــده و نماد معامالتی آن جهت انجام 
معامالت ناپیوسته گواهی سپرده کاالیی به روش 
گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی از 
روز دوشنبه ۲۸ شهریور گشایش یافته و آماده انجام 

معامالت می شود.
پیش از این و تا پایان سال ۱۴۰۰ انبارها و نمادهای 
معامالتی ســیمان تیپ ۲ )کیسه ۵۰ کیلوگرمی( 

۳۵ شرکت شــامل شرکت های ســیمان شمال، 
منددشــتی، صنایع سیمان دشتســتان، فارس، 
صوفیان، ارومیه، فارس نو، زنجان، خاش، شاهرود، 
تهران، خوزستان، غرب، دورود، خزر، بجنورد، ساوه، 
قاین، شرق، ماهان کرمان، سامان غرب، غرب آسیا، 
کویر کاشان، زاوه تربت، کردستان، فراز فیروزکوه، 
هگمتان، نهاوند، آبیک، سپاهان، فیروزکوه، کرمان، 
گیالن سبز، هرمزگان، ســاروج بوشهر و ممتازان 
کرمان جهت انجــام معامالت ناپیوســته گواهی 
سپرده سیمان در بورس کاال پذیرش شده بودند. در 
سال ۱۴۰۱ نیز انبار شرکت های سیمان مازندران، 
الر ســبزوار و عمران انارک در بورس کاال پذیرش 

شده بودند.
براســاس آمار، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان هفته 
منتهی به ۱۸ شهریور، در مجموع ۳۰۹ میلیون و ۷۱ 
هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۳۰۹ هزار و ۷۱ 
تن سیمان دست به دست شد و ارزش نزدیک ۲۱۹ 

میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان را رقم زد.

استقبال خریداران از اوراق سیمانی
بررســی های آماری نشــان می دهــد از ابتدای 
راه اندازی معامالت گواهی ســپرده ســیمان در 

۹ آبان ۱۴۰۰ تا پایان اســفند ســال گذشته، در 
مجموع ۱۵۵ میلیون و ۷۷۶ هزار گواهی ســپرده 
ســیمان معادل ۱۵۵ هزار و ۷۷۶ تن محصول به 
 ارزش ۹۰ میلیــارد و ۲۸۷ میلیون تومان دســت 

به دست شد.

جزییات معامالت گواهی سپرده سیمان
برای انجام معامالت گواهی سپرده سیمان، حداقل 
و حداکثــر خرید ۱۰ تا ۱۰۰ تن بــود و هر گواهی 
سپرده سیمان معادل یک کیلوگرم سیمان است. 
به این ترتیب هر فردی که تمایل به خرید دارد باید 
حداقل ۱۰ هزار گواهی معادل ۱۰ تن ســیمان و 
حداکثر ۱۰۰ هزار گواهی معادل ۱۰۰ تن سیمان 
تیپ ۲ پاکتی ســفارش خرید ثبت کند. هر نماد 
نیز امکان خرید بیشتر از ۱۰۰ تن را ندارد و انجام 
معامالت در ایــن روش با همان کد ســهامداری 

مقدور است.
مبنای قیمت در این روش قیمت روز قبل سیمان 
در بازار فیزیکی بورس کاالســت کــه با محدوده 
نوسان مثبت و منفی ۵ درصد در بازار گواهی کشف 

می شود.
معامالت گواهی ســپرده ســیمان که در روزهای 

دوشــنبه و سه شــنبه انجام می شــود از ساعت 
۱۲:۴۵ تا ۱۳:۳۰ به صورت پیش گشــایش انجام 
و پس از آن، معامــالت به صورت تــک قیمتی و 
ناپیوسته انجام می شــود؛ به این معنا که خریدار 
 در دو هفته مهلت دارد، محصول را از انبار کارخانه 

تحویل بگیرد.

خریداران باید بدانند گواهی ســپرده سیمان بازار 
ثانویه ندارد و مانند سایر گواهی سپرده های کاالیی 
که معامالت در آنها به صورت پیوسته است، نیست 
و کسانی که خرید ســیمان انجام داده اند، حتما 
باید نســبت به تحویل از فروشنده و حمل سیمان 

اقدام کنند.

انبار یک شرکت سیمانی جدید پذیرش شد

تعداد انبارهای سیمانی در بورس کاال

شــماره گــذاری و تحویــل 
خودروهای تیبا، تیبا2 و ساینا در 

حال انجام است
مرکز ارتباطات گروه خودروسازی سایپا در اطالعیه 
ای ضمن عذرخواهی از تاخیر به وجود آمده در تحویل 
خودروهای تیبا، تیبا۲ و ساینا از ادامه روند تحویل این 
خودروها خبر داد. به گزارش سایپا ، در این اطالعیه 
آمده است:  گروه خودروسازی سایپا ضمن عذرخواهی 
از تاخیر به وجود آمده در تحویــل خودروهای تیبا، 
تیبا۲ و ساینا به اطالع مشتریان گرامی می رساند پس 
از صدور مجوزهای الزم، در چند روز گذشته تعداد ۸ 
هزار و ۵۰۰  دستگاه از خودروهای تیبا، تیبا۲ و ساینا 
شماره گذاری، بارگیری و تحویل مشتریان محترم 
شده است و فرآیند مذکور تا تحویل تمامی تعهدات 
خودروهای تیبا، تیبا۲ و ســاینا در چند روز آینده با 
سرعت در حال اجرا است تا هر چه سریعتر خودروهای 

مذکور تحویل مشتریان محترم شود.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

آگهی اجاره مغازه های زیرزمین پاساژ 
شهرداری و مغازه شماره111 پاساژ دادخواه

شهرداری بوکان در نظر دارد در اجرای  بند ۱ مصوبه شماره  ۶۲ مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شورای محترم اسالمی شهر ، ۱۴ باب مغازه واقع در زیرزمین پاساژ شهرداری  
و یک باب مغازه واقع در پاساژ دادخواه  را بصورت اجاره ۲ ساله و از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(  و با شماره مزایده ۵۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۱۲ به صورت الکترونیکی واگذار نماید .
قیمت پایه اجاره بهاء ماهانه به تفکیک سال  برابر شرایط مندرج در اسناد مزایده

زمان انتشار در سایت : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹                                                    مهلت دریافت اسناد مزایده : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
تاریخ بازدید : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۷                                       آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :۱۴۰۱/۰۷/۰۷

زمان بازگشایی :  ۱۴۰۱/۰۷/۰۹                                                          زمان اعالم برنده : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
تاریخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول ) ۱۴۰۱/۰۶/۱۹  (                              نوبت دوم)  ۱۴۰۱/۰۶/۲۷(

۱-  کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
۲- هزینه  خرید اوراق مزایده۰۰۰ /۳۵۰ ریال ) برای هر مغازه (  

۳- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن ۴۶۲۲۶۳۳۹-۰۴۴ در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم میباشد.
۴-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده است.
۵-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

۶-  برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود 
هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ، ارسال پیشنهاد قیمت  و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر میباشد .
۷- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب میباشد . 

۸- عالقه مندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و 
راهبری سامانه :  ۴۱۹۳۴ – ۰۲۱ 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش" ثبت نام/ پروفایل مزایده گر " موجود است .
میر حسامی، شهردار بوکان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی ) نوبت سوم(
  مدرک فارغ التحصیلی  اینجانب امیرحسن جباری مقدم فرزند رضا به شماره ملی ۰۰۱۷۰۷۳۲۳۵صادره از تهران در مقطح   کارشناسی رشته  پرستاری از واحد 
دانشگاه آزاد مرند بشماره   ۱۱۶۳۹۰مفقود گردیده و فاقد اعتبار است  از یابنده تقاضا می شود اصل را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند ارسال نماید.۱۰۲۰۵

--
مفقودی 

برگ سبز و شماره پالک ســواری پژو به رنگ مشکی مدل ۱۳۸۴ به شــماره انتظامی ۱۷۴ ب ۸۳ ایران ۵۵ به شماره شاســی ۱۴۲۷۸۱۱۰  و شماره موتور 
۱۲۴۸۴۲۱۵۰۰۶ بنام سید باقر میر شفیعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .۱۰۵۴۳

--
مفقودی 

 PJ415B908394 و شماره شاسی GH2750 برگ سبز سواری جیب صحرا کالسکه ای مدل ۱۳۷۰ به شماره انتظامی ۱۴۵ ل ۳۷ ایران ۲۷ و شماره موتور
بنام امین محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۵۴۴
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد
اتصال سازمان تأمين اجتماعی به پنجره ملی خدمات 

دولت هوشمند
طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، ســازمان تأمین اجتماعی یکی از 

دستگاه هایی است که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فنوری اطالعات در اینستاگرام نوشت: یکی از 
دستگاه هایی که خیلی زودتر از مهلت قانونی، به پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند 
متصل شد، سازمان تامین اجتماعی بود. این سازمان با اتصال و اشتراک بانک های 
اطالعاتی خود در پنجره ملّی، تا االن موفق به ارایه ۴۲ خدمت برخط به میلیون ها 
بیمه گزار شده که در گذشته مجبور بودند با صرف وقت، هزینه و انرژی قابل توجهی 
خود را برای دریافت خدمات مورد نیاز به مراکز تامین اجتماعی برسانند. وی ادامه 
داد: امروز میلیون ها هموطن برای خدماتی چون، دریافت سابقه خدمات بیمه، 
محاسبه مبلغ مستمری بازنشستگان، بیمه کارگران ساختمانی، خدمات سالمت، 
پرونده الکترونیک، دریافت تاییدیه از مراجع پزشــکی، درخواست کمیسیون 
پزشکی، درخواست هدیه ازدواج و نسخه الکترونیکی دیگر نیاز به مراجعه حضوری 
به مراکز تامین اجتماعی در شهر و روستا را ندارند و در هر ساعت از شبانه روز و در 
زمان بسیار کوتاهی و بصورت کامال رایگان این خدمات را می توانند دریافت کنند. 
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده بود همه دستگاه های 
اجرایی کشور موظف هستند تا پایان شهریور ماه سال جاری پنجره واحد خدمات 

هوشمند خود را را اندازی و به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند.

گوگل برای وزارت بازرگانی آمريكا تراشه های ويژه 
تحقيقاتی می سازد

وزارت بازرگانی آمریکا به توافقی با گوگل رسیده تا تراشه هایی ویژه برای پژوهش 
در حوزه نانوفناوری و ابزار و وسایل نیمه هادی تولید شود. این قرارداد به امضای 
مؤسسه ملی استانداردها و فناوری وزارت بازرگانی ایاالت متحده و مؤسسه اسکای 

واتر به نمایندگی از گوگل رسیده است.
گوگل هزینه اولیه تولید تراشه های یادشده را در اختیار اسکای واتر می گذارد و 
اولین استفاده از تراشه های مذکور هم با مسئولیت و حمایت گوگل انجام می شود. 
در عین حال برای طراحی مدارهای این تراشــه های خاص از نظرات و هدایت 

مؤسسه ملی استانداردها و فناوری وزارت بازرگانی استفاده می شود.
دولت بایدن که نگران کمبود تراشه و اتکای آمریکا در این زمینه به کشورهایی 
مانند چین است، قانونی را به تصویب کنگره رسانده که بر اساس آن تولید داخلی 
انواع نیمه هادی تقویت می شود. بدین منظور بودجه ای ۵۲ میلیارد دالری در نظر 

گرفته شده و معافیت های مالیاتی در این حوزه هم به ۲۴ میلیارد دالر می رسد.
انتظار می رود نتیجه نهایی اجرای این طرح تولید ۴۰ نوع تراشه مختلف باشد که 
کاربردهای مختلفی در حوزه نانوفناوری و ساخت نیمه هادی دارند. طراحی منبع 
باز این تراشه ها اجرای ایده های تازه بر روی آنها را بدون محدودیت ممکن می کند. 
تعدادی از دانشگاه های آمریکا مانند میشیگان، مریلند، جرج واشنگتن، براون و 

کارنگی ملون نیز در تکمیل این طرح مشارکت دارند.

برای خودروهای خودران؛
قيمت های باال شركت خودروساز را تراشه ساز كرد

جنرال موتورز که از قیمت باالی تراشه های مورد نیاز خود به خشم آمده، تصمیم 
دارد تراشه های اختصاصی خود را به منظور استفاده در خودروهای خودران تولیدی 
بسازد. به گفته مدیران بخش کروز، واحد رانندگی خودران جنرال موتورز، این 
شرکت تراشــه های اختصاصی خود را برای خودروهای خودران توسعه داده که 
تا سال ۲۰۲۵ به کار گرفته می شوند. هدف از این کار کاهش هزینه ها و افزایش 
حجم تولید است. جنرال موتورز با این کار از شرکت تسال تقلید کرده و به جای 
استفاده از محصوالت ان ویدیا، تراشه های سفارشی سازی شده خود را برای وسایل 
نقلیه تولیدی خود به کار می گیرد. کارل جنکینز، رئیس سخت افزار واحد کروز، 
در اشاره ای آشکار به عملکرد شرکت ان ویدیا، سازنده مشهور واحدهای پردازش 
گرافیکی یا GPU، گفت: »دو سال پیش، ما پول زیادی برای خرید هر GPU از یک 
فروشنده معروف پرداخت می کردیم. اما دیگر هیچ مذاکره ای با این شرکت نداریم. 
زیرا تصمیم گرفتیم سرنوشت خودمان را در دست بگیریم.« مدیران کروز این هفته 
برای اولین بار جزئیاتی در مورد تراشه های سفارشی ساخت خود ارائه کردند که در 
خودروهای موسوم به اوریجین نصب می شوند. این خودروها بدون پدال و فرمان 
هستند. میزان سرمایه گذاری شرکت جنرال موتورز در این طرح افشا نشده است.

آزمايش ابزار جديد درآمدزايی در اينستاگرام
اینستاگرام ســرگرم آزمایش یک قابلیت انعام دهی است که راه جدیدی 
برای درآمدزایی تولیدکننــدگان محتوا در این شــبکه اجتماعی فراهم 
 )Gifts( ”می کند. این قابلیت آزمایشی که در داخل اینستاگرام، "گیفتس
نامیده می شــود، تولیدکنندگان محتوا را قادر می سازد از طریق ریلزها 
)کلیپ های ویدیویی کوتاه( پول دربیاورند. این خبر نخســتین بار توسط 
بیزنس اینسایدر منتشر شد. سخنگوی شرکت ِمتا پلتفرمز – شرکت مادر 
اینستاگرام- به وب ســایت فناوری تِک کرانچ درباره این ابزار گفت: این 
قابلیت یک نمونه اولیه داخلی بوده  و به صورت بیرونی آزمایش نشده است.

این قابلیت نخستین بار توسط الساندرو پالوسی، طراح برنامه معروف در 
ژوییه که اینستاگرام سرگرم طراحی این قابلیت تحت نام "تقدیر محتوا" 
بود، کشف شد. بر اساس اسکرین شات هایی که پالوسی منتشر کرد، این 
قابلیت به تولیدکنندگان محتوا اجازه می دهد گزینه ای را فعال کنند که 
به هواداران آنها امکان می دهد گیفت به آنها ارسال کنند. تولیدکنندگان 
محتوا همچنین می توانند واجد بودن اســتفاده از ایــن قابلیت را در تب 
جدید گیفت در تنظیمات اپلیکیشن خود چک کنند. این اسکرین شات ها 
همچنین نشان می دهند کاربران می توانند گیفت را از طریق دکمه ای که 

در انتهای ریلز قرار دارد، ارسال کنند.
گیفتس تنها قابلیت انعام دهی ِمتا نیست. اینســتاگرام در سال ۲۰۲۰، 
قابلیت "بج” )Badges( را عرضه کرد که به کاربران امکان می دهد حمایت 
خود از تولیدکنندگان محتوا را در هنگام ویدیوهای زنده نشان دهند. بج 
می تواند بین ۹۹ سنت، ۱.۹۹ دالر یا ۴.۹۹ دالر ارزش داشته باشد. هنگامی 
که بجی را هنگام تماشای یک ویدیوی زنده خریداری می کنید، یک آیکن 
قلب کنار نام شما در قسمت نظرات ظاهر می شود. با افزوده شدن احتمالی 
گیفت، اینســتاگرام برای تولیدکنندگان محتوا راهی برای درآمدزایی از 

طریق پخش زنده و ریلز فراهم می کند.
البته باید توجه کنیم که مانند هر قابلیت داخلی دیگری، معلوم نیســت 
اینســتاگرام چه زمانی قصد دارد قابلیت گیفت را به کاربران عرضه کند. 
عرضه این قابلیت تعجب آور نیست زیرا پلتفرم های دیگر تاکنون ابزارهای 
مشابهی برای درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا عرضه کرده اند. بر اساس 
گزارش تِــک کرانچ، تیک تاک که بزرگترین رقیب اینســتاگرام اســت، 
انعام دهی مستقیم برای تولیدکنندگان محتوا را دسامبر گذشته معرفی 
کرد. بعالوه، توییتر در ماه مه ســال ۲۰۲۱ قابلیتی به نام  Tip Jar عرضه 
کرد که طراحی شده است تا به کاربران اجازه دهد با طی چند مرحله، به 
 Tip تولیدکنندگان محتوا انعام فوری دهند. حتی تامبلر هم یک قابلیت

Jar دارد که اوایل سال میالدی جاری راه اندازی شد.

اخبار

چین موشک هوا و آب می سازد
یک تیم تحقیقاتی دانشگاه ملی فناوری دفاع در ایالت هونان چین طرح هایی برای یک موشک ضد کشتی ۵ متری را منتشر کرده که سرعت آن به حدی باال است که هیچ سیستم دفاعی نمی تواند آن را شکست 

دهد. در سوخت این موشک از فلز بورون استفاده شده است. موشک مذکور قادر است در هوا با حداکثر سرعت ۲.۵ ماخ و در ارتفاع ۱۰ هزار متری مسافت ۲۰۰ کیلومتری را طی کند. سپس موشک به 
سمت پایین وشیرجه می رود و برای جلوگیری از شناسایی، تا ۲۰ کیلومتر باالی امواج حرکت می کند. این جنگ افزار در حدود ۱۰ کیلومتری هدف خود )یا هر زمان که الزم باشد( در حالت اژدر قرار می گیرد و با 

کمک قابلیت ابر حفره سازی زیر آب با سرعت ۱۰۰ متر برثانیه حرکت می کند. در این حالت یک حباب هوای عظیم دور آن و زیر آب به وجود می آید که اجازه نمی دهد سرعت موشک کاهش یابد. 

رشد سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی در کشــور طی 
سالهای اخیر بنا به دالیل 
مختلفی کاهش داشــته 
است. تاثیر کاهش سرمایه 
گذاری بر رشد اقتصادی و تولید غیرقابل انکار است. 
به عقیده فعــاالن اقتصادی افت ســرمایه گذاری 
منجر بــه کاهش تولید، کاهش رشــد اقتصادی و 
به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم شده است. 
تحریم ها یکی از مهم تریــن و اصلی ترین دالیل 
افت سرمایه گذاری خارجی در کشور نام برده می 
شوند.به گزارش اکو ایران، بررسی ها نشان می دهد 
رشد سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد ایران برای 
دومین فصل متوالی در بهار امســال منفی به ثبت 
رسیده است. این امر زنگ خطری برای کاهش رشد 

اقتصادی در فصول آتی محسوب می شود.
به نظر می رســد از این پس، چالش سرمایه گذاری 

از جمله جدی ترین مســائل پیــش روی دولت ها 
خواهد بود. خــروج از این وضعیت و بازگشــت به 
مسیر بلندمدت رشد، هرچند دشوار ولی امکان پذیر 
اســت. برای جبران استهالک ســال های گذشته 
و ایجاد ظرفیت های جدید برای رشــد اقتصادی، 
نیاز است ســرمایه گذاری های بســیار وسیعی در 
زیرســاخت های عمومی، تجهیزات و ماشین آالت 
تولیدی بنگاه ها، انتقال فناوری و نوســازی صنایع 
از محل منابــع داخلی و خارجی صــورت بگیرد. 
زمینه ســازی برای چنین جهش سرمایه گذاری، 
الزامات بسیار گســترده ای دارد. اولین و مهم ترین 
الزامات جهش سرمایه گذاری، ثبات اقتصاد کالن 
و رفع ناترازی ها و عــدم  تعادل های کالن مالی در 
اقتصاد اســت که آن نیز به اصالحات ساختاری در 

بودجه و نظام بانکی نیاز دارد. 
همزمان با آن، الزم است اصالحات گسترده ای در 
توسعه بنگاهداری خصوصی، کاهش سهم بخش 
عمومی در اقتصــاد، کاهش انحصــارات،  کاهش 
دخالت هــای دولت در قیمت گذاری هــا و ارتقای 
قوانین تضمین کننده حقوق مالکیت به اجرا درآید. 

این نکته را نیز باید افزود که توسعه سرمایه گذاری ها 
به طور جدی مستلزم توسعه زیرساخت های عمومی 
اقتصاد از طریق افزایش کارایــی تخصیص منابع 
عمومی و به کارگیری گسترده مدل های مشارکت 
عمومی خصوصی است. در نهایت باید تاکید کرد 

که توسعه ســرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایدار، 
نیازمند کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود روابط 
اقتصادی با ســایر کشــورها و بهره گیری از مزیت 
تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای 

صادراتی است.

رشد سرمايه گذاری ناخالص در اقتصاد برای دومين فصل متوالی منفی شد

زنگ خطر کاهش  رشد اقتصادی

تبعات کاهش سرمایه گذاری
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

کاهش و افت سرمایه گذاری ناخالص در کشور به دلیل عدم وجود امنیت در اقتصاد است. وقتی در اقتصاد  کشور امنیت نداریم کاهش سرمایه گذاری طبیعی است. نه سرمایه گذار داخلی و نه سرمایه گذار خارجی 
تمایلی برای ورود ندارد. هیچ چیز در اقتصاد ایران قابل پیش بینی نیست. حتی برای یک ماه آینده نیز تکلیف مشخص نیست. به عبارتی مشکل اقتصادی ایران اساسی است.

سرمایه گذاری خارجی اصال نداریم و این اعداد اعالم شده صرفا آمارسازی بوده و واقعیت ندارد. دلیل عدم جذب سرمایه گذاری خارجی نیز تنش های بین المللی، تحریم ها، ناامن بودن اقتصاد و عدم رعایت استانداردهای 
مورد نظر است. تشدید تحریم های خارجی در دوره اخیر و ریسک تعامل با بازارهای جهانی در بلندمدت را نیز باید به فهرست عوامل محدودکننده سرمایه گذاری در کشور افزود. سرمایه گذاران خارجی که نمی توانند 

منابع مالی و پول های خود را در چمدان وارد ایران کنند. انتقال پول باید از مسیر بانکی انجام شود.  
مسیرهای بانکی نیز بسته است و به همین دلیل سرمایه گذاری خارجی اتفاق نمی افتد. طبق گفته های مسووالن قرار است در بورس کیش سرمایه گذار خارجی وارد شود. این صحبت ها عمال یک نمایش است. اعالم 

شد افغانستان در بورس ایران سرمایه گذاری کرده است. مبلغ این سرمایه گذاری تنها ۱۰ میلیارد تومان بوده که مبلغ ناچیزی است. 
نرخ منفی سرمایه گذاری در تورم، رفاه مردم و هم در آمار بیکاری تاثیر گذاراست. کاهش سرمایه گذاری تمام شاخص های اقتصادی را درگیر می کند. این در حالی است که افزایش سرمایه گذاری به تحقق افزایش 
اشتغال و تورم تک رقمی کمک بسیاری می کند. وقتی سرمایه گذاری منفی می شود یعنی بهره وری نخواهیم داشت. رشد منفی موجودی سرمایه خالص به معنی کاهش ظرفیت های رشد اقتصادی و کاهش درآمد 

سرانه اقتصاد است. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

کالیفرنیا از فروشگاه اینترنتی آمازون به دلیل وادار 
کردن فروشندگان برای موافقت با سیاستهایی که 
قیمتها را به شکل مصنوعی برای مصرف کنندگان 

باال نگه می دارد، شکایت کرد.
راب بونتا، دادســتان کل ایالــت کالیفرنیا، اعالم 
کرد این شــکایت ضد انحصارطلبــی، توافقنامه 
های فروشــندگان آمازون را هدف می گیرد که 
عرضه قیمتهــای پایینتر در ســایتهای دیگر را 
بــرای فروشــندگان ممنــوع کــرده و جریمه 
ســنگینی را در صورت چنین اقدامی، برای آنها 
اعمال می کند. ایــن توافقنامه هــا، مانع رقابت 
فروشــندگان آنالین دیگــر شــده و در نتیجه 
هزینه ها را برای فروشــندگان باال برده و قیمتها 
 برای مصــرف کننــدگان را در ســطح باالتری 

حفظ می کند.
این شــکایت سه ســال پس از انتشــار گزارشی 
اعالم می شــود که بلومبرگ در آن، به بررســی 
سیاســتهای قیمت گذاری آمازون و وادار کردن 
فروشندگان به افزایش قیمتهایشان در سایتهای 

رقیب مانند والمارت، پرداخته بود. طبق گزارش 
بلومبرگ، اگر فروشــندگان قیمتهای پایینتری 
را در ســایتهای دیگــر عرضــه کننــد، آمازون 
 محصوالت آنها را در نتایج جســت و جوی خود، 

محو می کند.
در شکایت دادستان کل کالیفرنیا هم بر این نکته 
تاکید شده که اگر فروشندگان در فروشگاههای 
رقیب مانند والمارت، تارگت، eBay و در بعضی 
از موارد وب سایتهای خودشان، قیمت پایینتری 
پیشــنهاد کنند، موقعیت ضعیفتری در فروشگاه 
آمازون پیدا کــرده یا حتی از این ســایت حذف 

می شوند.
نخســتین بار نیســت که سیاســت آمازون زیر 
ذره بین رفته اســت. شــکایت کالیفرنیا، مشابه 
شکایتی اســت که سال گذشــته از سوی کارل 
راسین، دادستان کل واشــنگتن دی سی تنظیم 

شــد. قاضی ســال گذشــته این شــکایت را رد 
کرد اما راســین تالش می کند این شــکایت را 
در تجدیدنظر، احیــا کند. وزارت دادگســتری 
آمریکا در حمایت از درخواســت راسین، توصیه 
ای ارائه و اعالم کرده که قاضی که این شکایت را 
 رد کرده، قانون ضــد انحصارطلبی را به طور غلط 

به کار برده است.
آمازون در واکنــش به تحقیقات دادســتان کل 
ایالت واشــنگتن درباره تبانی قیمــت، در ژانویه 
قبول کــرد ۲.۲۵ میلیــون دالر جریمه پرداخت 
کنــد و برنامــه ای را تعطیل کند کــه تحت آن، 
به جای رقابت با فروشــندگان شــخص ثالث، با 
آنها درباره قیمت گذاری توافــق کرد. در اقدامی 
جداگانه، گروهی از مشــتریان آمازون در ژوییه 
یک شــکایت گروهی علیه این شرکت در دادگاه 
فدرال ســیاتل تنظیم و آمــازون را متهم کردند 

با توافق با فروشــندگان که حداقل سود آمازون 
 را تضمین می کنــد، قوانین ضــد انحصارطلبی 

را نقض کرده است.
کمیســیون تجارت فدرال آمریکا که دو وظیفه 
مقابله با انحصارطلبی و حمایت از مصرف کنندگان 
را برعهده دارد، ســرگرم تحقیقات از آمازون در 
زمینه های مختلف اســت. تحقیقات از کسب و 
کار خرده فروشی آمازون در سال ۲۰۱۹ در دولت 
ترامپ آغاز شد و در دوره ریاست لینا خان در این 
کمیسیون، گسترش پیدا کرده و شامل خدمات 
رایانش ابری و فعالیتهای ادغام و خرید شده است.

آمازون در اوت، کمیسیون تجارت فدرال را متهم 
کرد جف بــزوس، بنیانگذار این شــرکت و اندی 
جاسی، مدیرعامل آن را با انبوهی از درخواستهای 
اطالعــات، اذیت می کنــد. بر اســاس گزارش 
بلومبرگ، دادستان کل کالیفرنیا در شکایتش، به 
نفوذ بازار آمازون در این ایالت اشاره و ۱۶۰ میلیون 
عضو سرویس پرایم آمازون را پرسودترین پایگاه 

مشتریان آنالین خواند.

تولید محصوالتی که تاکنون در کشــور ساخته 
نشــده اند و تامین آنها از خارج کشــور با مشکل 
مواجه شــده، ذیل برنامه تولید بار اول، از حمایت 
ویژه برخوردار می شوند. تاکنون ۱۰۴ طرح از این 
حمایت برخوردار شده اند. به گزارش معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، اولویت تولیدی در 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با شکل 
گیری کارگروه تولید بــار اول، به صورت جدی و 
مستمر پیگیری می شود. بنا به گفته سورنا ستاری، 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، این کارگروه 
به منظور مقابله بــا تحریم های حوزه محصوالت 
فناورانه، با عضویت نماینــدگان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، در شهریور ۱۳۹۸ تشکیل شده است.
در صورت تأیید کارگروه فــوق الذکر، برای عقد 
قرارداد با شرکت های دانش بنیان به منظور تولید 

بار اول اقالم فناورانه تحریمی و راهبردی، الزامی 
به برگزاری مناقصه نیســت و معاملــه مورد نظر 
بدون انجام تشــریفات قانون و مقررات برگزاری 
مناقصات قابل انجام اســت. ایــن کارگروه از بدو 
تاسیس تاکنون توانسته اســت ۱۰۴ طرح تولید 
بار اول را حمایت و از خروج بیش از ۵۰۰ میلیون 
دالر ارز از کشور پیشگیری کند. شرکت هایی که 

برای انجام پروژه های تولید بار اول به دســتگاه ها 
معرفی می شوند، شــرکت های تازه کار نیستند و 
حداقل دانش تولید را تا سطحی کسب کرده و یا 
محصوالت مشابهی را تولید کرده اند. استفاده از 
شــرکتهای دانش بنیان در این مسیر بهترین راه 
است. زیرا عالوه بر کاهش قیمت و به صرفه بودن، 
می توانند خدمات پس از فروش سریع تری را نسبت 
به شرکت های خارجی ارائه کنند. بنابراین ریسک 

بومی سازی تا حد ممکن کاهش می یابد.

کالیفرنیا از فروشگاه اینترنتی آمازون شکایت کرد

حمایت 104 طرح در برنامه »تولید بار اول«

عكس روز- 
استقبال 

رسمی شوكت 
ميرضيايف، 

رييس جمهور 
ازبكستان از 

ابراهيم رييسی


