
وزارت صمت اعالم کرد کــه اختالالت چند روز 
اخیر در ارسال پیامک های رجیستری حل شده 
اســت. اخیرا گزارش هایی از اختالل گســترده 
در پیامک رجیســتری موبایل منتشر و علت آن 
اختالفات مالی اپراتورها با دســتگاه های دولتی 
عنوان شــده بود. موضوعی که حمید محله ای- 
مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری 

وزارت صمت، نیز آن را تایید کرده است.
این مقام مســئول با اشــاره به قانــون تعیین 
تعرفه هــای خدمــات مرکــز توســعه تجارت 
الکترونیکی گفته که برای خدمات سامانه همتا 
در سال ۱۳۹۸، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت 
ارتباطات، تعرفه تصویب شــده بود و تا فروردین 
۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه 
خدمات رجیســتری تلفن همراه را مشــخص 
می کرد؛ اما مســئوالن وقت وزارت ارتباطات با 
این اســتدالل که این هزینه را باید دولت بدهد، 

این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده 
شد، اما بودجه موردنظر هم پرداخت نشد. بنابراین 
مشــکل این اســت که در حال حاضر نه بودجه 
تعیین شــده و نه مصوب های در کمیسیون در 
دسترس است. البته محله ای ابراز امیدواری کرده 
که ظرف چند روز آینده، وزارت صمت با سازمان 
تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی 

برسد و این مشکل به طور اساسی حل شود.
او همچنین از اپراتورها خواسته که نگران پرداخت 
هزینه های خود نباشند. چراکه عدم پرداخت به 
دلیل موانع قانونی بــوده که به زودی با همکاری 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع 

خواهد شد.
گفتنی است پیامک رجیستری حاوی استعالم 
اصالت تلفن همــراه به منظور بررســی قانونی 
بودن، نو یا دســت دوم بودن، مشــخصات فنی 
دستگاه، اطالعات نشــان تجاری، مدل، شرکت 

گارانتی کننده و نظایر آن است. گوشی هایی که 
پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت 
کنند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشته و پس از آن از 

شبکه سرویس نخواهند گرفت.
بنابراین قطــع پیامک منجر به عــدم آگاهی از 
اصالت دستگاه می شود و می تواند خریداران را با 

مشکالت جدی مواجه کند.
مشــتریان می توانند قبل از خرید تلفن همراه، 
با پیامک کردن شناســه ۱۵ رقمی IMEI )که 
روی جعبه تلفن همراه درج شده است( به شماره 
۷۷۷۷، اصالت تلفن همراه را اســتعالم کنند. به 
طور کلی انجام فرآیند استعالم اصالت از طریق 
درگاه های ارتباطی ســامانه همتــا امکان پذیر 
است که این درگاه ها عبارتند از سامانه پیامکی 
۷۷۷۷، کد دســتوری #۷۷۷۷*، اپلیکیشــن 
 همتــا و وبســایت اینترنتــی همتا به نشــانی
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رئیس سازمان نظام پرستاری بیان کرد: بسیاری 
از کشورهای جهان حضور پرستاران ایران به دلیل 

دانش و توانایی باالی آن ها استقبال می کنند.
به گزارش ایلنا رئیس ســازمان نظام پرستاری با 
بیان اینکه متأسفانه زمینه های جذب و ماندگاری 
پرستاران در کشور فراهم نشده است از مهاجرت 

روزانه ۵ تا ۶ پرستار ایرانی خبر داد.
»محمــد میرزابیگــی« رئیس ســازمان نظام 
پرســتاری کشــور در مورد مهاجرت پرستاران 
اظهار کــرد: روزانه ۵ تا ۶ پرســتار  و ماهانه بین 
۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار به خارج از کشور مهاجرت 
 می کننــد که ایــن مســأله برای کشــور جای 

نگرانی دارد.
وی افزود: اگر پرســتاری طرح یا سربازی خود 
را گذرانده باشــد، هیــچ مانعی بــرای رفتن ها 
آن هــا نیســت. زمینه ای هــم برای جــذب یا 
ماندگاری آن هــا در ایران وجود نــدارد. مقصد 

این پرســتاران گوناگون اســت، از کشــورهای 
اطراف مانند قزاقســتان، کشــورهای حاشــیه 
خلیــج فــارس و اربیــل کردســتان عــراق تا 
 کشورهای اروپایی و آمریکایی مقصد پرستاران 

ایرانی است. 
رئیس سازمان نظام پرستاری بیان کرد: بسیاری 
از کشورهای جهان حضور پرستاران ایران به دلیل 

دانش و توانایی باالی آن ها استقبال می کنند. 
میرزابیگی در رابطه با نحوه رسیدگی به تخلفات 
در حوزه پرســتاری نیز اظهار کــرد: هیئت های 
بدوی و تجدیدنظر ما با ســازمان نظام پزشکی 
مشترک اســت و عموما قصورهای پرستاری و 
شکایت بیمار از مجموعه پرســتاری به صورت 
مشترک با این ســازمان بررســی می شود، لذا 
در قانون نظام پزشــکی هم ذکر شــده است که 
این تخلفات به صورت مشــترک بررسی شوند. 
وقتی مشــکلی برای یک بیمار به وجود می آید 

 یک تیــم از پزشــک تا پرســتار مورد ســوال 
قرار می گیرند. 

وی همچنین در مورد آسیب های شغلی پرستاران 
نیز اظهار کرد: در دانشــگاه های علوم پزشــکی 
کشور دفتر رسیدگی به حوادث شغلی وجود دارد 
و وزارت بهداشت دفتر سالمت محیط کار وجود 
دارد. حوادث شغلی و فرسودگی شغلی به صورت 
همزمان برای پرســتاران وجود دارد. پرستاری 
که به صورت همزمان در ســه جــا کار می کند؛ 
پرستارانی که در بخش کرونا بودند یا پرستارانی 
که در بخش سرطان خدمت ارائه می دهند اینها 
در معرض فرسودگی شغلی هستند یا پرستارانی 
که در بخش شیمی درمانی کار می کنند یا در اتاق 
عمل، گازهای بیهوشــی را استفاده می کنند در 
معرض گازهای سمی بوده و ممکن است حوادثی 
برای آن ها به وجود بیاید به همین دلیل باید از این 

پرستارها حمایت کرد. 

سامسونگ مانند بسیاری از شرکت ها پس از آغاز حمله 
نظامی روسیه به اوکراین، از بازار این کشور خارج شد 
اما با طوالنی شدن جنگ و رکود در بازارهای دیگر، این 
غول کره ای ممکن اســت فعالیتش در روسیه را از سر 
بگیرد. به گزارش ایسنا، سامسونگ پس از آغاز جنگ 
روسیه در اوکراین، مانند بسیاری از شرکت ها، با اشاره 
به تحوالت ژئوپلیتیکی، فروش محصوالت و تراشه به 
روسیه را متوقف کرده بود. این اقدام متهورانه ای برای 
شرکتی بود که ۳۴ درصد سهم در بازار تلفن هوشمند 
روسیه داشت و فروش در این کشور، حدود چهار درصد 
از درآمد جهانی سامسونگ را تشکیل می داد. همچنین 

سامسونگ شش میلیون دالر برای کمک به اقدامات 
بشردوستانه در اوکراین، اهدا کرد. با گذشت شش ماه 
از جنگ که هیچ نشانی از پایان ندارد، این غول فناوری 
کره جنوبی ممکن است مجددا فعالیتش در روسیه را از 
سر بگیرد. روزنامه روسی«ایزوستیا« به نقل از یک منبع 
آگاه، مدعی شد: سامسونگ ممکن است عرضه تجهیزات 
به فروشندگان را از سر گرفته و فروشگاه آنالین خود را تا 
ماه اکتبر بازگشایی کند. سامسونگ این تصمیم را تائید 
نکرد. بنابراین معلوم نیست آیا این شرکت به طور جدی 
قصد بازگشت به روسیه را دارد یا خیر. این شرکت ممکن 
است به دلیل روبرو شدن با کاهش فروش تلفن هوشمند 

در بازارهای دیگر جهان، به فکر چنین اقدامی باشد. اگر 
سامسونگ فعالیت در روسیه را از سربگیرد، باید دید 
چطور تحریم های مختلف علیه این کشور را دور می زند. 
سامسونگ تنها فروشنده بزرگ تلفن هوشمند نیست 
که پس از آغاز جنگ در اوکراین، ناچار شــد از روسیه 
خارج شود. اپل در ماه مارس سال ۲۰۲۲ از این کشور 
خارج شد. خروج این دو غول تلفن هوشمند، به برندهای 
چینی مانند »شیائومی«، »آنر« و »ریلمی« اجازه داد 
حضور در بازار روسیه را گسترش دهند. با وجود کاهش 
تقاضا برای تلفن هوشــمند، برندهای چینی از غیاب 
سامسونگ و اپل در روسیه، بیشترین استفاده را برده اند.

رئیس اداره کانال ســوئز، از افزایش ۱۵ درصدی هزینه های 
ترانزیت برای انواع کشــتی های عبوری از کانال سوئز در سال 

۲۰۲۳ خبر داد.
اسامه ربیعی، رئیس اداره کانال سوئز، از افزایش ۱۵ درصدی 
هزینه های ترانزیت برای انواع کشتی های عبوری از کانال سوئز 

در سال ۲۰۲۳ خبر داد و این در حالی است که هزینه ترانزیت 
برای کشــتی های فله خشک و کشــتی های کروز ۱۰ درصد 

افزایش می یابد.
سپهبد ربیعی در بیانیه ای بر تمایل برای اجرای یک استراتژی 
قیمت گذاری و بازاریابی متعــادل و انعطاف پذیر تأیید کرد و 

گفت امکان ارائه خدمات ناوبری را برای عبور از کانال مطابق با 
سیاست مدلی فراهم می کند که حفظ رهبری کانال را تضمین 
می کند و آن را به بهترین، سریع ترین و کوتاه ترین انتخاب برای 

مشتریان در مقایسه با سایر روش های رقیب تبدیل می کند.
وی در خصوص دالیل افزایش عوارض عبور کشتی های عبوری 

از کانال ســوئز تصریح کرد: این تصمیم بــا توجه به پیگیری 
مســتمر تحوالت تغییرات بازار در بخش حمل ونقل دریایی 

صورت می گیرد که بر ادامه آن نظارت دارد.
سپهبد ربیعی افزود: تعیین هزینه کشتی های عبوری از کانال 
سوئز به عوامل متعددی از جمله میانگین قیمت انواع کشتی ها 

بســتگی دارد و در این زمینه به افزایش زیاد و متوالی باربری 
اشاره کرد. ربیعی ضرورت افزایش هزینه های ترانزیت کشتی ها 
را با توجه به نرخ تورم جهانی بیش از ۸ درصدی فعلی که منجر 
به افزایش هزینه های بهره بــرداری و نگهداری و ارائه خدمات 

ناوبری در کانال می شود، اعالم کرد.

روزانه ۵ تا ۶ پرستار ایرانی مهاجرت می کنندپیامک های رجیستری وصل شد

زمزمه های بازگشت مجدد سامسونگ به روسیه

هزینه عبور از کانال سوئز ۱۰ تا ۱۵ درصد باال می رود
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ارتقای صنعت 
با رفع تحریم ها 

افزایش تولیــد در تمامی 
بخش هــا اعــم از بخش 
صنعت نیازمند بهبود رشد 
اقتصادی است. برای تحقق 
رشد اقتصادی و بهبود قدرت خرید خانواده های 
ایرانی که نیاز تولید و صنعت اســت، باید زنجیره 
تحریم ها پایان یابد. مسووالنی که از بی اثر بودن 
تحریم ها سخن می گویند، باید بدانند که لغو تحریم 
ها امروز نیاز صنایع و بنگاه های تولیدی است. باید 
امیدوار باشــیم که دولت هرچه سریع تر متوجه 
واقعیت ها شــود و بی توجهی به تاثیر تحریم ها و 
وجود کسری بودجه را کنار بگذارد. در استراتژی 

صادرات و واردات...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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واردات ۸ میلیون دالر 
نوشت افزار 

انتظارات افزایشی 
در بازار ارز

مرکز پژوهش های مجلس برای سال 1401پیش بینی کرد

رشد  منفی  بخش  مسکن
صفحه2
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فشار  افت  تقاضا  بر  بنگاه ها 
 تقاضا   در   بخش   کاالهای   صنعتی   به   پایین ترین   سطح   خود   رسید

گرانی نوشت افزار در سال تحصیلی جاری بیشتر از 
سالهای دیگر شده است. پس از دو سال دوری دانش 
آموزان از مدرسه به دلیل شیوع بیماری کرونا، امسال 
کالسهای درس به صورت حضوری دایر خواهد بود. 
تب خرید نوشت افزار برای ورود به مدرسه نیز افزایش 
داشته است. این در حالی است که گرانی و افزایش 
قیمت لوازم التحریر به یکی از دغدغه های والدین 
تبدیل شده است. گرانی های اخیر در تمامی بازارها 
به عالوه آغاز فصل مدارس بــه هزینه های خانوار 
افزوده است. لوازم التحریر ســاخت داخل و لوازم 
التحریر وارداتی به وفور در بازار وجود دارد. طرح های 
رنگارنگی که هر بچه مدرسه ای آرزوی داشتن آنها 
را دارد. اما گرانی این اجازه را به والدین نمی دهد که 

فرزندان دانش آموز خود را...

به گفته فعاالن، بازیگران دالر با برجسته کردن عدم 
احتمال رسیدن به یک توافق هسته ای در ابتدای 
پاییز توانســته اند که جو انتظاری در بازار را تغییر 
دهند. بازیگــران دالر تحرک خود در بازار پشــت 
خطی را باال بردند و با افزایش خریدها، این ارز را به 
مرز ۳۲ هزار تومان نزدیک کردند. اطالعات منتشر 
شده از معامالت پشــت خطی و اعتباری بازیگران 
سبزه میدان نشان می دهد که شنبه شب، اسکناس 
آمریکایی در محدوده ۳۱ هــزار و ۹۰۰ تومان نیز 
خرید و فروش شده اســت. این در حالی بود که در 
انتهای هفته بازار حتی افت تا محــدوده ۳۱ هزار 
و ۲۰۰ تومان را تجربه کرده بــود.  به گفته فعاالن، 

بازیگران دالر با برجسته...



اقتصاد2
ایران

بورس ۱۱ هزار واحد ریخت
هفته بــورس دوباره با رنگ قرمز آغاز شــد و روز 
گذشته هم شاخص های بورس و فرابورس نزولی 
بودند. به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشته با ۱۱ هزار و ۱۸۳ واحد کاهش تا رقم یک 
میلیون و ۳۷۷ هزار واحد کاهش یافت. شاخص 
کل با معیار هم وزن نیز با ۲۹۸۱ واحد کاهش در 
رقم ۴۰۱ هزار و ۹۰۸ واحد ایســتاد. در این بازار 
۲۵۵ هزار معامله به ارزش ۳۵ هزار و ۴۳۰ میلیارد 
ریال انجام شد. فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
پاالیش نفت بندرعباس و ایران خودرو نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم روز گذشته 
با ۱۰۲ واحد کاهش در رقم ۱۸ هزار و ۶۳۰ واحد 
ایستاد. در این بازار ۱۶۷ هزار معامله انجام شد که 
۱۰۶ هزار و ۴۸ میلیارد ریال ارزش داشت. سنگ 
آهن گهر زمین، پتروشیمی تندگویان، پاالیش 
نفت الوان، ســرمایه گذاری صبا تامین و تولید 
نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی و در مقابل زغال سنگ پروده طبس و 
بهمن دیزل نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

رئیس سازمان توسعه تجارت:
تجارت آزاد با اوراسیا آذرماه 

نهایی می شود
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران گفت: 
آذرماه بحث های کارشناسی مربوط به تجارت 
آزاد با اتحادیه اوراســیا را نهایی خواهیم کرد 
و مورد امضا قرار می گیــرد و برای تصویب به 

مجالس می رود.
به گزارش خبرگزاری مهــر، علیرضا پیمان 
پاک در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره رفع 
موانع مبادالت مالی و بانکی میان کشورهای 
عضو شــانگهای، اظهار کرد: رؤسای جمهور 
عضو پیمان، اعضای ناظر و شرکا صحبت های 

خوبی را در این زمینه مطرح کردند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در 
چند مورد تاکیداتی صورت گرفت که یکی از 
این موارد، تجارت کاال بود تا از فرصت اجالس 
استفاده و برای توسعه تجارت بین کشورهای 
عضو شانگهای اقدامات الزم انجام شود. در ۵ 
ماه نخست ســال ۱۴۰۱، رشد قابل توجهی 
در خصوص صــادرات با اعضای شــانگهای 
داشتیم و صادرات ما بیش از ۹ میلیارد دالر 
بود. این نشان از دیپلماسی فعال در خصوص 

کشورهای عضو شانگهای دارد.
پیمان پاک ادامه داد: در جلساتی که رئیس 
جمهور با رؤســای کشورهای عضو شانگهای 
داشــت، بر توســعه تجارت و رفــع موانع و 
چالش ها تاکید شد. در بحث مالی و بانکی با 
کشورهایی مثل روسیه، بالروس و قزاقستان، 
اقدامات خوبی انجام داده ایم تا از مسیرهای 
جایگزین استفاده کنیم. عالوه بر این حذف 
دالر و یورو در دستور قرار داده خواهد شد و به 
طرف های مقابل پیشنهاد استفاده از بیمه ها و 
کانال های مالی جدید که بانک مرکزی ما در 

نظر گرفته، ارائه شد.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: رئیس جمهور 
تاکید بر توسعه تجارت آزاد دارد، ما تجربه خوبی 
را در حوزه اوراسیا داشتیم. ۸۰ درصد اقدامات به 
نتیجه رسیده، آذرماه بحث کارشناسی را نهایی 
خواهیم کرد و مورد امضا قرار می گیرد و برای 
تصویب به مجالس مــی رود. این اولین تجربه 
تجارت آزاد ما خواهد بود، کشــورهای اوراسیا 
که اکثراً عضو سازمان شانگهای هستند و رئیس 
جمهور پیشنهاد دادند که بحث تجارت آزاد را 

در حوزه شانگهای نیز دنبال کنیم.
وی گفت: موضوع دیگری که رئیس جمهور 
مطرح کردند، استفاده از ظرفیت های ترانزیتی 
بین اعضای سازمان شانگهای است. ما کریدور 
شــمال-جنوب را داریم و در چند ماه اخیر 
بر آن تمرکز کردیــم و ظرفیت های ترانزیتی 
را توســعه دادیم اما حجم کار وسیع است و 

نیازمند مشارکت اعضای شانگهای است.
پیمان پاک بــا بیان اینکه اعضای ســازمان 
شــانگهای آمادگی خود را برای مشارکت در 
توسعه زیرساخت ها اعالم کردند، درباره جذب 
ســرمایه گذاری، بیان کرد: در جلسه رئیس 
جمهور کشــورمان با رئیس جمهور روسیه، 
در خصوص کریدور شــمال-جنوب بحث و 
بر دو موضوع تاکید شد، موضوع اول تکمیل 
خطوط راه آهن رشت-آستارا و موضوع دوم 
افزایش ناوگان دریایی در خزر و توسعه بنادر 

شمالی خزر بود.

اخبار

مرکز پژوهش هــای مجلس 
اعالم کرد: بررســی های بانک 
مرکزی از رشــد منفــی ۶.۹ 
درصدی و مرکز آمار از مثبت 
۳.۹ درصدی بخش مسکن و 
ساختمان در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. به گزارش خبرنگار 
مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی در خصوص 
»تحلیل عملکرد ســه ماهه اول امســال اقتصاد ایران و 
همچنین برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱« عالوه بر تحلیل 
بخش مسکن و ساختمان، به تحلیل بخش های کشاورزی، 
نفت، صنعت، معدن، خدمات و اقتصاد کالن کشــور نیز 
پرداخته اســت. در این گزارش درباره بخش ساختمان با 
تقسیم این بخش به دو حوزه مسکونی و سایر ساختمان ها، 
آن را یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی می داند. چون 
بخش ساختمان و مسکن در انتهای زنجیره تولید بوده و 
بخش های زیادی از بخش ها و صنایع مولد شــامل تولید 

نهاده های ساختمانی و نیز حمل و نقل را درگیر می کند.
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش با اشــاره به 
تفاوت های عجیب آماری بانک مرکــزی و مرکز آمار 
در خصوص رشد اقتصادی بخش مسکن و ساختمان 
می افزاید: از نظر بانک مرکزی سرمایه گذاری در بخش 

ساختمان رشــد منفی ۶.۹ درصدی و از نظر مرکز آمار 
مثبت ۳.۹ درصدی در سال ۱۴۰۰ داشته است.

پیش بینی رشد منفی ۳.۴ درصدی بخش مسکن 
و ساختمان در سال ۱۴۰۱

همچنین بررســی تعــداد پروانه های ســاختمانی 

صــادره واحدهــای مســکونی مناطــق شــهری 
کشــور حاکی اســت کــه در تمــام فصول ســال 
۱۴۰۰ رشــد ایــن شــاخص )تعــداد پروانه های 
ســاختمانی صادره( منفــی بوده و لذا رشــد منفی 
 ســرمایه گــذاری در بخش مســکن و ســاختمان 

مشهود است.

تورم باالی هزینه اجرای پروژه های عمرانی
مرکز پژوهش های مجلس درباره ســرمایه گذاری در 
پروژه های عمرانی نیز با اشاره به تورم باالی هزینه های 
اجرای این بخش، از کاهش شــدید این فعالیت ها خبر 

داده است.
این مرکز می گوید: عملکرد بودجــه عمرانی دولت در 
سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که رشد سرمایه 
گذاری در ساختمان های غیرمســکونی دولتی در این 
دوره منفی بوده؛ زیرا مخارج پروژه های عمرانی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمی ۹۶.۴ درصد 
کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدی، به 
معنای افت شدید سرمایه گذاری دولتی در ۳ ماهه اول 

سال ۱۴۰۱ است.

پیش بینی رشد منفی بخش مسکن در سال جاری
آنگونه که کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس اعالم 
کرده اند، بر اساس شواهد موجود، رشد بخش ساختمان 

در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۳.۴ درصد برآورد می شود.
ذکر این نکته ضروری است که برآورد مذکور در صورت 
تداوم روند طی شده در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به 
دست آمده و در صورتی که طرح جهش ملی مسکن در 
ادامه سال جاری به صورت جدی دنبال شود می تواند 

رشد این بخش را به دنبال داشته باشد.

مرکز پژوهش های مجلس برای سال ۱40۱پیش بینی کرد

رشد منفی ۳.۴ درصدی مسکن و ساختمان 

انتظارات افزایشی در بازار ارز
به گفته فعاالن، بازیگران دالر با برجســته کردن 
عدم احتمال رســیدن به یک توافق هسته ای در 
ابتدای پاییز توانســته اند که جو انتظاری در بازار 

را تغییر دهند.
بازیگران دالر تحرک خود در بازار پشت خطی را 
باال بردند و با افزایش خریدها، این ارز را به مرز ۳۲ 
هزار تومان نزدیک کردند. اطالعات منتشر شده از 
معامالت پشت خطی و اعتباری بازیگران سبزه 
میدان نشان می دهد که شــنبه شب، اسکناس 
آمریکایی در محدوده ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان نیز 
خرید و فروش شده است. این در حالی بود که در 
انتهای هفته بازار حتی افت تا محدوده ۳۱ هزار و 

۲۰۰ تومان را تجربه کرده بود. 
به گفته فعاالن، بازیگران دالر با برجســته کردن 
عدم احتمال رســیدن به یک توافق هسته ای در 
ابتدای پاییز توانســته اند که جو انتظاری در بازار 
را تغییر دهند. معامله گران احتیاطی نیز به تدریج 
وارد بازار شده اند و خریدهای خود را بیشتر کرده 
اند. با این حال، تحلیل گران فنی باور دارند تا زمانی 
که اســکناس آمریکایی به باالی خط ۳۲ هزار و 
۲۰۰ تومان نفوذ نکند، خبری از حضور قابل توجه 

بازیگران ارزی در بازار نخواهد بود. 
به نظر می رســد بازارســاز نیز به راحتی حاضر 
نیســت که مرز ۳۲ هزار تومان را از دست بدهد 
و حداقــل در هفته گذشــته در نزدیکی این مرز 
 فشار فروش بیشتر شــد و دالر به صورت موقت 

عقب گرد کرد. 
یکی از عواملی که انتظارات افزایشی را برای ابتدای 
روز یک شنبه تقویت کرده است، افزایش ارزش دالر 
در شهرهای مرزی است، عاملی که می تواند زمینه 

ساز خروج ارز از بازار داخلی شود.

خبر

I N FO@biznews. ir

بازار خودروی کشــور طی سنوات گذشــته در خال 
خودروهای وارداتی، تبدیل به یک بازار انحصاری برای 
تولیدکنندگان و مونتاژکاران شــده است؛ تا جاییکه 
مونتاژی ها با دالر ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی فروخته می 
شوند. به گزارش مهر، سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید 
تحریم ها، دولت به منظور صرفه جویی در منابع ارزی 
واردات برخی از محصوالت از جمله خودرو را ممنوع 
اعالم کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن 
بیش از پیش بازار خــودرو، کم کم زمینه برای حضور 
بیشــتر و پررنگ تر خودروهای مونتاژ شــده توسط 

شرکت های خصوصی در بازار نیز فراهم شد.
این شرکت ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، 
خودروها را در داخل ایران مونتاژ کــرده و روانه بازار 

می کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام 
می شود اما نکته ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود 
دارد این است که متأسفانه محصوالت مونتاژ شده با 
نرخ های نجومی به فروش می رسند؛ نرخ هایی که بعضاً ۲ 
تا ۴ برابر قیمت واقعی این خودروها در کشور مبدا است.
این موضوع اخیراً مورد تأیید معاون صنایع حمل و نقل 
وزیر صمت نیز رسیده است؛ منوچهر منطقی در یک 
گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشــاره به اینکه در نبود 
خودروهای وارداتی، خودروهای مونتاژ شده بازار را در 

دست گرفته اند، گفته بود که این خودروها ۳۰۰ تا ۶۰۰ 
میلیون تومان باالتر از قیمت واقعی به فروش می رسند.

همچنین با توجه به اینکه وزارت صمت مسئول نظارت 
بر این حوزه است، منطقی به این هم اشاره کرده بود که 
اخیراً سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به وضعیت قیمت خودروهای مونتاژی ورود کرده تا آنها 
را تعیین تکلیف کند. البته هنوز مشخص نیست سازمان 
حمایت می خواهد با چه سیاســتی و به چه شیوه ای 
وضعیت خودروهای مونتاژی را سروسامان دهد. از سویی 

دیگر نیز به صورت دقیق اعالم نشــد که آیا فروش این 
خودروها در بازار بورس ایران راهی برای کاهش قیمت 
این محصوالت بود یا خیر. نکته قابل توجه آنکه، برخی از 
فعاالن این حوزه باال بودن نرخ دالر را عامل گرانفروشی 
خودروهای مونتاژی اعالم می کنند، در حالی که نرخ دالر 
در بازار آزاد حوالی ۳۰ هزار تومان و در ســامانه نیما در 
حدود ۲۷ هزار تومان است اما به نظر می رسد شرکت های 
ایرانی تولیدکننده خودروهای مونتاژی نرخ دالر را ۶۰ 
تا ۷۰ هزار تومان در نظر گرفته اند. در این رابطه سعید 
موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران به مهر گفت: به دلیل ممنوعیت واردات 
خودرو، خودروهای مونتاژ شده چینی جای خود را در 

بازار خودروی ایران باز کرده اند.

جوالن مونتاژکاران خودرو در نبود نظارت

نرخ های نجومی با چه منطقی؟
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از ابتدای امســال تــا پایان مــرداد مــاه، ۲۱ میلیون و 
۴۱۵ هزار تن کاال به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۶ میلیون دالر 
بین ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای تبادل شده 
که این میزان ۳۱ درصد بیشتر از ۵ ماهه نخست سال قبل 
بوده است. به گزارش اتاق بازرگانی تهران ایران بعد از سال 
ها مذاکره و عضویت به صورت ناظر در نهایت عضو رسمی 
پیمان شانگهای شــد؛ اما این عضویت چه فرصت هایی 
برای کشورمان ایجاد خواهد کرد؟ پیمان شانگهای، یک 
پیمان سیاسی- امنیتی است که در راستای توسعه آن 
پروتکل های فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک طراحی 
شده است. در همین راستا ایران نیز در کنار رویکردهای 
سیاســی، به دنبال بهره گیری از این پیمان برای توسعه 
مبادالت تجاری اســت، از این  رو رئیس سازمان توسعه 
تجارت گفته است: »رئیس جمهور پیشنهاد داده که بحث 
تجارت آزاد در حوزه شــانگهای دنبال شود.« بررسی ها 
نشــان می دهد تجارت ایران در ۵ ماهه نخست امسال با 
اعضای شانگهای ۳۱ درصد رشد و ۱۷ میلیارد دالر ارزش 
داشته است. فعاالن اقتصادی معتقدند که پیمان شانگهای 
در صورتی که طبق سازوکارهای اقتصادی پیش برود، به 
توسعه تجارت کشور کمک خواهد کرد. اگر در آن سوی 
سکه پیمان شانگهای، مسایل سیاسی نسبت به مسایل 
اقتصــادی در اولویت قرار بگیرند، ایــن پیمان       نیز تاثیر 
بسزایی در توسعه اقتصاد و تجارت کشور نخواهد داشت. 
در عین حال نمی توان از پتانســیل های نهفته در بازار 
اعضای شانگهای گذشت. حدود یک چهارم اقتصاد جهان 

و خشکی      های زمین، در اختیار کشورهای عضو این پیمان 
است. همچنین این کشورها، حدود ۴۰ درصد از جمعیت 
دنیا را در خود جای داده      اند. از ابتدای امسال تا پایان مرداد 
ماه، ۲۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تن کاال به ارزش ۱۷ میلیارد 
و ۵۶ میلیون دالر بین ایران و اعضای ســازمان همکاری 
شانگهای تبادل شــده که این میزان ۳۱ درصد بیشتر از 
۵ ماهه نخست سال قبل بوده است. سهم صادرات کاالی 
ایرانی به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در 
پنج  ماه نخست امسال، ۱۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تن کاال به 
ارزش ۹ میلیارد و ۷۸ میلیون دالر بوده که رشد ۱۰ درصدی 
را نشان می دهد. واردات از این کشور ها نیز در این مدت، 
با رشد ۶۸ درصدی به ۴ میلیون و ۳۴ هزار تن کاال به ارزش 

۷ میلیارد و ۹۷۸ میلیون دالر رسیده است.
چین با خریــد ۶ میلیــارد و ۷۲۲ میلیون دالر )رشــد 
۱۴ درصدی(، هند با ۷۲۹ میلیون دالر )رشد ۲۰ درصدی(، 
افغانســتان با ۶۴۱ میلیون دالر )کاهش ۲۵ درصدی(، 
پاکستان با ۴۷۵ میلیون دالر )رشد ۱۳ درصدی( و روسیه 
با ۲۹۱ میلیون دالر )رشــد ۳۲ درصــدی( در رتبه های 
اول تا پنجم مقاصد صادراتی ایران به اعضای ســازمان 
همکاری شــانگهای قرار دارند. بعد از روسیه، ازبکستان 
با خرید ۸۸ میلیون دالر، قزاقســتان بــا ۲/  ۶۱میلیون 
دالر، تاجیکســتان با ۶/  ۴۵ میلیون دالر، قرقیزســتان 
با ۴/  ۱۸ میلیــون دالر، بالروس بــا ۲/  ۷ میلیون دالر و 
 مغولســتان بــا ۱۵۶ هــزار دالر، در رتبه های ششــم 

تا یازدهم قرار دارند.

پیمان شانگهای چه فرصت های اقتصادی برای ایران خواهد داشت؟

25 درصد اقتصاد جهان در اختیار کشورهای عضو شانگهای است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. عه نیم سکه ۸ میلیون تومان، ربع سکه 

۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است. بر این اساس قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۶۸۷ دالر و ۵۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در 
بازار تهران یک میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۱۶ تومان است.

آگهی مناقصه) نوبت دوم(
موضوع : جدول گذاری و بهسازی پیادروهای خیابان امام

 شهرداری ایواوغلی در نظر دارد عملیات های لحاظ شده در جدول ذیل را با مبلغ اولیه ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر شرایط و مشخصات فنی و اسناد منظم به 
مدارک مناقصه، به پیمانکاران مجاز تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشترهمه روزه در وقت اداری به دفتر فنی 

شهرداری مراجعه و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند در سامانه ستاد )Setadiran.ir( ثبت نام نمایند.
زمان اولین انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت: ۱۹:۰۰ مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد:۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت:۱۴:۳۰ زمان بازگشایی پاکت ها:۱۴۰۱/۰۷/۱۴  ۱۲:۰۰ 

ســقف قیمت پایه)ریال(واحدمشخصات کارعنوان ردیف 
قرارداد)ریال(

ادامه عملیات تخریب و بهسازی پیاده رو ۱
خیابان امام با قطعــات بتن پالک دو رنگ 
و خیابان های منشــعب بصورت ساده با 

خط نابینایان

حفاری تخریب بتــن و آســفالت موجود، 
خاکبــرداری، رگالژ، خاکریزی و کمپکت، 
زیرسازی و اجرای قطعات بتن پالک با مالت 

ماسه سیمان

۲۴۲۰۵۶۷۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰مترمربع

۲۰۴۷۵مترمربعاضافه بها بابت رنگي بودن

اجرای عملیات جدول گــذاری با قطعات ۲
پرسي استاندارد ۲۲*۵۰ خوابیده

تخریب بتن، آســفالت و جــداول موجود ، 
خاکبــرداری، رگالژ، خاکریزی و کمپکت، 

زیرسازی و اجرای جداول پرسي استاندارد

۱۷۱۹۷۷۲مترطول

اجرای عملیات جدول گــذاری با قطعات ۳
پرسي استاندارد ۳۰*۵۰ خوابیده

تخریب بتن، آســفالت و جــداول موجود ، 
خاکبــرداری، رگالژ، خاکریزی و کمپکت، 

زیرسازی و اجرای جداول پرسي استاندارد

۱۷۳۲۷۶۵مترطول

اجرای عملیات جدول تک لبه با آبرو کاسه ۴
ای از قطعات پرسي استاندارد

تخریب بتن، آســفالت و جــداول موجود ، 
خاکبــرداری، رگالژ، خاکریزی و کمپکت، 

زیرسازی و اجرای جداول پرسي استاندارد

۲۸۶۰۱۸۹مترطول

اجرای عملیات جدول گــذاری با قطعات ۵
پرسي استاندارد ۳۰*۵۰ ایستاده

تخریب بتن، آســفالت و جــداول موجود ، 
خاکبــرداری، رگالژ، خاکریزی و کمپکت، 

زیرسازی و اجرای جداول پرسي استاندارد

۲۴۷۰۷۸۵مترطول

اجــرای عملیات جدول گــذاری جوب با ۶
عرض ۵۸ ســانتي متر با قطعات پرســي 

استاندارد ۳۰*۵۰ ایستاده

تخریب بتن، آســفالت و جــداول موجود ، 
خاکبــرداری، رگالژ، خاکریزی و کمپکت، 

زیرسازی و اجرای جداول پرسي استاندارد

۴۶۳۹۷۹۰مترطول

برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتي متر ۷
)اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش)

برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتي متر 
)اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش)

۵۸۵۵۸مترطول

شرایط کلی مناقصه:
 ۱-اعتبار عملیات از ردیف منابع داخلی و ماده ۴۲ استان تامین خواهد شد.

 ۲-تهیه کامل مصالح و ماشین آالت بعهده پیمانکار می باشد.
توجه: پیمانکار موظف است ماسه مورد نیاز خود را از کارخانه ماسه شویی شهرداری خرید نماید.

۴-تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد و متقاضیان مبلغ مذکور را به شماره حساب ۲۷۶۵۷۸۵۳۳ نزد بانک کشاورزی ایواوغلی واریز 
و رسید آن برابر اسناد مناقصه به شهرداری تحویل داده شود.

۵-پیشنهادات با حضور اعضای کمیسیون مالی در ساختمان شهرداری مفتوح، قرائت و نتیجه ظرف سه روز اعالم خواهد شد. 
۶-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر نخواهد داد.

۷-در صورتیکه برندگان اول و دوم حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۸-متقاضیان می توانند جه کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۶۵۱۱۰۰۸ دفتر فنی شهرداری ایواوغلی تماس حاصل نمایند.

۹-کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار بوده و هیچ تعدیلی تعلق نمی گیرد.
 قاسم شکارچی
شهردار ایواوغلی

آگهی مفقودی
 برگ سبز سواری

سیستم: سایپا تیپ: SAINA S MT   به رنگ: سفید به شماره موتور : M15 / 9501394 شماره شاسی 
NAS851100N5707665   به شماره پالک: ۷۸۹ ص ۵۴ ایران ۹۲ به نام سیده فتانه سجادیان مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ش۱

آگهی مفقودی
سند کمپانی ســواری سیســتم ســمند  تیپ  LX  مدل۱۳۸۵ به رنگ خاکستری به شــماره موتور 
۱۲۴۸۵۱۵۳۱۹۴ شماره شاسی ۱۷۶۳۷۴۰۵ به شماره پالک  ۸۲- ۸۴۴ م ۵۳ مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.بابل

آگهی مفقودی
 برگ سبز سواری سیستم: پراید  تیپ: سایپا ۱۳۱ آی   مدل: ۱۳۸۷ به رنگ: سفید روغنی به شماره موتور 
: ۲۷۱۶۰۰۰ شماره شاسی S1482287280644  به شماره پالک:۷۲ - ۸۲۸ م ۷۳  مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.بابلسر

آگهی فقدان سند کمپانی 
 مالک خودروی  سواری سیستم: پراید  تیپ: سایپا ۱۳۱ آی   مدل: ۱۳۸۷ به رنگ: سفید روغنی به شماره 
موتور : ۲۷۱۶۰۰۰ شماره شاسی S1482287280644  به شماره پالک:۷۲ - ۸۲۸ م ۷۳  بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است.لذا چنانچه احدی ادعایی در 
خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای مراجعه نمایند . بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق مقرر اقدام خواهد شد.بابلسر



3 بازار

رئيس اتحاديه خواروبار فروشــان تهران گفت: 
فروشــگاه هاي زنجيره اي در تمــام دنيا وجود 
دارند و فعاليت شــان امــري اجتنــاب ناپذير 
اســت؛ امــا ســاعات کاري معلــوم و ضوابط 
مشــخصي دارنــد که ايــن ضوابط در کشــور 
ايران اجرا نمي شــود در حالي که اگر تاســيس 
اين فروشگاه ها مديريت شــده و با برنامه ريزي 
 باشد هرگز آســيبي به خرده فروشــان نخواهد 

رسيد.
رضا پاشابيگي داريان با اشاره به شرايط تاسيس 
فروشگاه هاي زنجيره اي بيان کرد: متراژ مشخص 
و امکاناتي همچون داشــتن پارکينگ از جمله 
شــرايط به وجود آمدن اين نمايشگاه هاست. از 
سوي ديگر فروشــگاه هاي مذکور بايد در جاي 
درستي تعبيه شــوند. در ابتداي ورودي شهرها 
و شــهرک هايي که واحد خرده فروشــي وجود 
ندارد. اين در حالي اســت که در ايران درســت 
در مکان ها و خيابان هايي ايجاد مي شــوند که 
انبوهي از فروشــگاه هاي خرده فروشي از سال 
هــاي دور و دراز در آنجا فعال بــوده اند و وجود 
اين فروشــگاه ها تنها باعث کســادي کار و در 
نهايت تعطيلي آنها مي شــود. بر اين اساس اگر 
تاسيس اين دست فروشگاه ها مديريت شده و با 

 برنامه ريزي باشد هرگز آسيبي به خرده فروشان 
نخواهد رسيد.

وي در خصوص اهداف و برنامه هاي آينده اتحاديه 
متبوعش بيان داشــت: با توجه به اين که فعاالن 
خرده فروشي در سراسر دنيا از اهميت و جايگاه 
ويژه اي برخوردار هســتند و حمايت از اين قشر 
که ساعات زيادي را براي خدمت رساني به مردم 
کشــور مي گذرانند از جمله مهمــات براي هر 
اتحاديه و صنفي مي باشــد؛ لذا بــر آنيم ضمن 
حمايت از اعضاي اين صنــف در جهت حفظ و 
نگه داري از چهارچوب وظايف اين قشــر گامي 
به ســوي ارتقا برداريم و تالش کنيــم کاالها با 
 قيمت هاي مناسب، عادالنه و با سرعت به دست 

مردم برسد.
پاشــابيگي در ادامه تصريح کرد: متاســفانه با 
وجود تخصيص يارانــه و حمايت دولت از برخي 
از اقالم در لبنيــات اما با افزايش بي ســابقه اي 
در اين کاالهاي پرمصرف و پر اهميت در ســبد 
خانوار روبه رو هســتيم؛ بطوريکه درصد زيادي 
از مصرف اين کاالها کاســته شده است. افزايش 
قيمت برخــي از محصوالت لبنــي گاهاً تا ۱۰۰ 
 درصد منجر به کاهش مشتري در اين خصوص 

شده است.

وي در اهميــت کار خرده فروشــان اين صنف 
گفت: در زمان پيک کرونا که تقريبا بســياري از 
مشــاغل تعطيل بودند صنف خواروبار به دليل 
اجنــاس اســتراتژيک و حياتي کــه عرضه مي 
کند در خط مقدم ارائــه کاال و خدمات به مردم 
عزيز کشــور از هيچ خدمتي فروگذار نکردند و 
متاسفانه بسياري از بزرگان صنفي دراثر ابتال به 
کرونا جان خود را از دست دادند که اين نشان از 
تعهد و معرفت دوســتان صنفي خانواده خوارو 
بار است؛ چرا که هيچ وقت اجباري براي حضور 
 نداشتند اما با دل و جان به مردم خدمت رساني 

نمودند.
پاشــابيگي در بيان چالش هــاي صنف تصريح 
کــرد: از آنجا که برخــي از کاالها بســيار گران 
شــده و حاشيه ســودي که براي خرده فروشان 
در نظر گرفته اند اندک اســت و نيز گراني هزينه 
هاي جانبي از جمله نايلوني کــه براي حمل به 
مشتري ارائه مي شود، بنابراين هيچ سودي براي 
کاســب خرده فروش ندارد و فروش اين کاالها 
مقرون به صرفه نيســت؛ متاســفانه مسئوليني 
که نرخ فروش ايــن گونه اجنــاس را به صورت 
 دســتوري تعيين مي کنند، توجهــي به زيان 

خرده فروشان ندارند.

رئيــس اتحاديه فروشــندگان ميوه و ســبزي تهــران با اشــاره به داليل 
گراني ســبزي در بــازار گفت: عــالوه بر چالــش آب که توليــد برخي از 
 انــواع ســبزي را با مشــکل مواجه کــرده، با افزايــش تقاضا نيــز مواجه 

هستيم. 
اســداهلل کارگــر با اشــاره بــه داليــل گرانــي ســبزي در بــازار گفت: 
عالوه بــر چالش آب کــه توليد برخي از انواع ســبزي را با مشــکل مواجه 
کــرده، بــا افزايش تقاضــا نيز مواجــه هســتيم. وي اضافه کــرد: برخي 
از انــواع ســبزي از جملــه جعفــري و شــنبليله در مــاه تابســتان به 
 دليل گرمــاي هوا، رشــد نميکنند و بــا کمبود ايــن اقالم در تابســتان 

مواجه هســتيم. کارگر با بيان اينکه افزايش قيمت هر کيلوگرم ســبزي به 
۲۵ هزار تومان، آن هم در فصل تابستان بســيار عجيب است، افزود: بله اما 
ما توزيع کننده اين اقالم هســتيم و در قيمت گذاري آن نقشي نداريم. وي 
توضيح داد: وظيفه ما نظارت بر روند توزيع ميوه و سبزي است تا تخلفي در 
اين حوزه صورت نگيرد، بنابراين گراني آن به ما ربطي ندارد و نقشي در اين 

زمينه نداريم.
کارگر همچنين افزايش تقاضا را از جمله مهم ترين دليل اين مسئله عنوان 
کرد و گفت: زماني که تقاضا باال و عرضه کم باشد، چنين رخدادي غير طبيعي 

نيست.

معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت جهاد 
کشــاورزی تاکيد کرد: قيمت برنج تقريبا نهايی 
شده و هفته آينده اعالم خواهد شد و عمال وزارت 
جهاد کشاورزی وارد بازار برنج خواهد شد. محمد 
قربانی با بيان اينکه بازار برنج مسأله جدی است 
و شاليکوبی ها پر از برنج است و همه اين موارد را 
رصد می کنيم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی وارد 
فرآيند خريد در بازار برنج می شود و خريد انجام 
خواهد شد و دولت که وارد شود برندهای بزرگ 
هم وارد خواهند شــد و تحرکات خوبی در بازار 

برنج شاهد خواهيم بود.
وی ادامه داد: حفظ رتبه های نخست در توليدات 
محصوالت کشــاورزی بســيار مهم اســت اما 
پرداختن به صادرات محصوالت کشاورزی مهمتر 
است. معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت 
جهاد کشاورزی با اشــاره به اينکه تعامالت ما با 
کشــورهای مختلف آغاز شده است و تفاهم نامه 

های خوبی هم منعقد شده اســت، افزود: دنيا بر 
روی سالمت غذا تاکيد دارد و بايد به اين سمت 
برويم اما در کشور ما بيشــتر تمرکز روی توليد 

است.
قربانی با بيان اينکه تشکل های وارداتی و صادراتی 
را بايد پــای کار بياوريم تا در ايــن زمينه نقش 
آفرينی کنند، بيان کرد: در استان ها بايد ليزينگ 
کشاورزی داشته باشــيم و وظيفه ما اين است بر 
اســاس واقعيت ها از محصوالت کشاورزی دفاع 
کنيم تا منافع توليدکننده و مصرف کننده حفظ 
شــود. وی اظهار کرد: مازندران در حوزه تنظيم 
بازار کشور به خوبی عمل کرد و جای تشکر دارد 
و نشان می دهد مجموعه منسجمی در سازمان 
در حال فعاليت اســت که به صورت جهادی کار 
می کنند. معــاون برنامه ريــزی و امور اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: فايناس اراضی 
شاليزاری تامين شد و اگر اين تامين مالی اتفاق 

بيفتد قرارگاه خاتم االنبيا وارد کار می شود تا در 
حوزه زهکشی و تجهيز اراضی فعاليت کند.

قربانی با بيان اينکه کشــاورزی مســأله درجه 
يک کشور اســت و به همين منظور وزارت جهاد 
کشــاورزی مهمترين وزارتخانه است، ادامه داد: 
قيمت برنج تقريبا نهايی شده و هفته آينده اعالم 
خواهد شــد و عمال وزارت جهاد کشاورزی وارد 

بازار برنج خواهد شد.
وی با اشاره به اينکه کيوی و مرکبات بازار خوبی 
دارد و الزم است متناسب با استانداردهای کشور 
هدف توليد و صادرات داشــته باشــيم، گفت: 
قيمت مرکبات و کيوی هميشــه باالتر از قيمت 
تضمينی است و نيازی به خريد تضمينی نيست، 
توليدکنندگان هم بايد مديريت عرضه و فروش 
داشته باشند تا قيمت اين محصوالت پايين نيايد. 
قربانی خاطرنشان کرد: محدوديتی برای اعطای 

تسهيالت نوسازی شاليکوبی ها وجود ندارد.

لزوم فعاليت اصولی و ضابطه مند فروشگاه های زنجيره ای

در قيمت گذاری سبزيجات نقشی نداريم

تسهيالت نوسازی شاليکوبی  پرداخت می شود
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حميدرضا رســتگارپور، رئيس کميسيون بيمه و 
ماليات اتاق اصناف تهران خاطر نشان کرد: پيشنهاد 
دقيق اتاق اصناف اين اســت که قانون پايانه هاي 
فروشگاهي  به صورت بخش به بخش بايد اصناف 
را مشمول کند تا اينگونه اشکاالت شناسايي شوند؛ 
اگر نگاه باال به پايين در اجراي اين قانون در سازمان 
امور مالياتي حفظ شود و آنها بخواهند به هر قيمتي 

کسب درآمد کنند از منطق و عدالت به دور است.
حميدرضا رستگارپور با انتقاد از شيوه اطالع رساني 
در اجراي قانون پايانه هاي فروشــگاهي موديان، 
گفت: اين قانون مي توانــد نقطه عطفي در تحول 
مالياتي باشد و اميدواريم که اين قانون درست اجرا 
شود چراکه هنوز اجراکنندگان اين قانون به ميزان 
کافي آموزش نديدند و اطالع رساني ها بايد منجر به 
فراگيري در نحوه اجراي اين قانون شود. وي با بيان 
اينکه اجراي صحيح اين قانون موجب شفافيت در 
نحوه ماليات ستاني مي شود، تصريح کرد: اجراي 
اين قانون براي اصناف بايد تفهيم شــود؛ يکي از 
بندهاي اين قانون جرايم غيرقابل بخشش است که 
از اصل ماليات هم باالتر است و پرداخت آن از توان 

واحدهاي صنفي کوچک و متوسط خارج است.
اين فعال صنفي با بيان اينکه اجراي اين قانون ۳ 
مرتبه عقب افتاد، تصريح کرد: کف بازار آشــنايي 
دقيقي با اين قانون ندارند و نمي دانند که اجراي اين 
قانون به نفع يا ضرر آنهاست؛ اطالع رساني و آموزش 
در اين زمينه به عهده کساني است که مي خواهند 
آن را اجرا کنند. خاصيت برخي قوانين به گونه اي 
است که اگر به شکل شايسته اجرا نشود عالوه بر 
اينکه منجر به بي قانوني مي شود اين احتمال وجود 
دارد که پيچيدگي هايي ايجاد کند که نتوان آنها را 

مديريت کرد.
رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران 
با اشاره به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، بيان 
کرد: اخذ ماليات بر ارزش افزوده از سال ۸۹ براي 
تعدادي از اصناف اعمال شــد که از آن تاريخ تا به 
امروز حدود ۲۳ صنف به خصوص اصنافي که خرده 

فروشي دارند نمي توانند اين قانون را اجرا کنند.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد ادامه داد: 
پيشــنهاد دقيق اتاق اصناف اين است که قانون 

پايانه هاي فروشگاهي  به صورت بخش به بخش بايد 
اصناف را مشمول کند تا اينگونه اشکاالت شناسايي 
شوند؛ اگر نگاه باال به پايين در اجراي اين قانون در 
سازمان امور مالياتي حفظ شود و آنها بخواهند به 
هر قيمتي بخواهند کسب درآمد کنند از منطق و 

عدالت به دور است.
وي در پاسخ به اين پرســش که آيا اين احتمال 
وجود دارد که بخشي از اصناف ديگر از دستگاه  هاي 
کارت خوان براي معامالت خود استفاده نکنند؟ 
گفت: سال هاي گذشته مردم را به سرمايه گذاري در 
بورس تشويق کردند و مردم به آنها اعتماد کردند اما 
بعد از مدتي سرمايه آنها از بين رفت همين تجربه در 
اصناف نيز تکرار شده است ابتدا به اصناف اعالم شد 
که دستگاه پز نصب کنند اما به جايي  اينکه شرايطي 
ايجاد شود که ماليات به حق از آنها گرفته شود کل 

فروش دستگاه پز را به ضريب مالياتي بردند.
وي ادامه داد: آيا همه درآمد اصناف ســود است؟ 
پاسخ اين پرسش بدون ترديد منفي است اين بند  
از قانون به مرور اصالح شــد اما به اطمينان مردم 
آسيب زد. در بازار رقابت حاکم است به عنوان مثال 
يک واحد صنفي يک کاالي را هزار تومان خريداري 
مي کند و آن را ۱۲۰۰ تومان بفروش مي رساند اما 
ممکن است واحد صنفي ديگر به داليل مختلف از 
جمله کاهش فروش ۱۰۰ تومان ارزان تر آن کاال را 
عرضه  کند و يک واحد ديگر از آنجايي که آخر ماه 
چک دارد بدون سود کااليش را عرضه کند اينها 
موضوعاتي است که ســازمان امور مالياتي به آنها 

توجه نکرده است.
رســتگارپور با بيان اينکه ايجاد شغل براي دولت 
۵ ميليارد تومان هزينه دارد، گفت: اصناف بدون 
اينکه براي دولت هزينه داشته باشد ايجاد اشتغال 
مي کنند اين روند بايد دو سويه باشد. اصناف همواره 
براي پرداخت ماليات به حق اعالم آمادگي کردند و 
حتي فراتر از ماليات در موضوعاتي که خير اجتماع 
و منافع عمومي در ميان بوده پيش قدم شــدند. 
رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران 
در پايان بيان کرد: اين روزها بازار پررونق نيست و 
رکود تورمي در بازار حاکم شده است از اين رو در 
اخذ ماليات بايد به شرايط اصناف بيشتر توجه شود.

گرانی نوشت افزار در سال 
تحصيلی جاری بيشــتر از 
ســالهای ديگر شده است. 
پس از دو سال دوری دانش 
آموزان از مدرسه به دليل 
شــيوع بيماری کرونا، امســال کالسهای درس به 
صورت حضوری داير خواهد بود. تب خريد نوشت 
افزار برای ورود به مدرسه نيز افزايش داشته است. 
اين در حالی است که گرانی و افزايش قيمت لوازم 
التحرير به يکی از دغدغه های والدين تبديل شده 
اســت. گرانی های اخير در تمامی بازارها به عالوه 
آغاز فصل مدارس به هزينه های خانوار افزوده است. 
لوازم التحرير ساخت داخل و لوازم التحرير وارداتی 
به وفور در بازار وجود دارد. طرح های رنگارنگی که 
هر بچه مدرسه ای آرزوی داشــتن آنها را دارد. اما 
گرانی اين اجازه را به والدين نمی دهد که فرزندان 

دانش آموز خود را با دل خوش راهی مدارس کنند. 
ناگفته نماند که برخی از والدين که توانايی خريد 
کوچکترين نوشــت افزار را برای فرزند خود ندارند 

قيد تحصيل آنها را می زنند. 
در همين رابطه رئيس اتحاديه فروشندگان نوشت 
افزار در گفت و گو با »کسب و کار« گفت: تورمی که 
بر اقتصاد سايه افکنده به بازار نوشت افزار نيز رسيده 
است. در تمام بازارها افزايش قيمت داشته ايم. تورم 
موجب اثرگذاری در تمام اصناف شده و در صنف ما 
نيز اثر داشته است. کاغذ و مقوا را از طريق واردات 
تامين می کنيم. اين اتفاق بر گرانی دامن زده است.

موسی فرزانيان اضافه کرد: بيش از ۹۰ درصد لوازم 
التحرير در گروه ســه قرار گرفته و تهيه  ارز آن آزاد 
است. در گروه يا بلوک سه، ارز آزاد در مقابل واردات 
و صادرات می شــود. يعنی ارز نيما هم به آن تعلق 
نمی گيرد و بايد ارز صادراتی بخريم. البته به عنوان 
مثال کيفيت و قيمت دفترهای توليدشده در برخی 
شرکت ها و برندهای خاص با يکديگر متفاوت است. 

به همين دليل ممکن است قيمت های باالتری را 
برای فروش محصوالت خود تعيين کنند.

اين فعال صنفی اظهار داشــت: تحت تاثير شيوع 
کرونا و تعطيلی مدارس و دانشگاه ها ۲ سال صنف 
نوشت افزار تعطيل بود و تنها با ۲۰ درصد ظرفيت 
کار کرد و در اين مدت، صنف ما عمال رو به نابودی 
رفت. اين وضعيت بايد ســر و ســامان پيدا کند و 

مديريت شود.
اين در حالی اســت که گمرک ايــران از واردات ۸ 
ميليون دالر نوشــت افزار به همراه ملزومات طی 
پنج ماهه نخست سال جاری به کشور خبر داد. به 
گزارش گمرک ايران در ۵ ماهه نخست سال جاری 
۸ ميليون دالر نوشت افزار به همراه ملزومات وارد 
کشور شده است.  از اين ميزان واردات سه ميليون 

دالر مدادتراش و تيغه مدادتراش بوده است.
همچنين 4۵۰ هزار کيلوگرم چوب مداد به ارزش 
يک ميليون و ۲4۰ هزار دالر، مــداد اتود ۲7 هزار 
و 6۳6 کيلوگرم به ارزش ۵4۱ هــزار و ۱7۱ دالر، 

مغزی مداد اتود ۲6 هزار و ۸۹۱ کيلوگرم به ارزش 
۱6۱ هزار و ۲۱4 دالر و مداد شــمعی کامل هفت 
هزار و ۸۵۵ کيلوگرم به ارزش ۱۰۹ هزار و ۳4۲ دالر 

در همين بازه زمانی به کشور وارد شده است.
 بطورکلی در پنج ماهه نخســت سال جاری هيچ 
گونه کوله پشــتی و ماژيک به کشور واردات نشده 
است چون اين اقالم از سال ۱۳۹7 در ليست گروه 
کااليی چهار قرار داده شدند. برخی ديگر از کاالهای 
مرتبط با نوشــت افزار مثل تيغه مدادتراش، چوب 
مداد برای مداد و مداد رنگی و مغزی مداد اتود نيز به 

عنوان مواد اوليه وارد کشور می شود.
به هر ترتيب طی روزهای اخير برخی مسئوالن از 
ضرورت ســاماندهی بازار لوازم التحرير، چه از نظر 
قيمت و چه از نظر محدودکردن حضور لوازم التحرير 
با تصاوير خارجی ســخن می گويند، اما نگاهی به 
وضعيت بازار نشان می دهد که اين اظهارات هيچ گاه 
به مرحله عمل نرسيده است. يک برآورد سرانگشتی 
از نيازها نشــان می دهد که خانواده ها برای خريد 
لوازم التحرير يک دانش آموز کالس پيش دبستانی و 
مقطع ابتدايی، بايد غير از پرداخت شهريه های ۱۳ 
تا ۳۵ ميليون تومانی مدارس غيردولتی، هزينه های 
بيش از ۸۰۰ تا دو ميليــون تومان تنها برای خريد 
کامل لوازم التحرير پرداخت کنند؛ درحالی که قبل 
از شيوع کرونا در سال ۹7 با ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 
می شد باکيفيت ترين نوشــت افزار دانش آموزان را 

تهيه کرد. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

واردات ۸ میلیون دالر نوشت افزار

آموختن سواد گران شد
طعم تلخ گرانی نوشت افزار 

جزيیات اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي

سازمان امور مالياتي نگاه باال به پايين دارد

رئيس شورای تامين کنندگان دام از مازاد 6 ميليون راس دام سبک و 4۰۰ هزار 
دام ســنگين در بازار خبر داد. منصور پوريان گفت: در شرايط کنونی با حجم 
انبوهی از دام و گوشت روبرو هستيم که همين امر منجر به کاهش قيمت شده 

است.
او قيمت هر کيلو  بره نــر کشــتار را 7۱ هزارتومان، بره نر الغــر کمتر از 7۰ 
هزارتومــان و الشــه ۱7۰ هزارتومــان اعــالم کــرد. پوريــان می گويــد: 
بنابر آمار 6 ميليــون راس دام ســبک و 4۰۰ هزار راس دام ســنگين نياز به 
 بازار دارد که به منظــور تزريق نقدينگی يــک تا ۱.۵ ميليــون راس دام بايد 

خارج شود. 
رئيس شورای تامين کنندگان دام گفت:  علی رغم حجم انبوه دام، بخشی بايد 

خريد تضمينی و صادر شود که متاسفانه هر ۲ موضوع کند بوده و  خريد حمايتی 
شرايط خاص دارد.

طبق گفتــه فعــاالن و توليدکننــدگان دام، با وجــود آزادســازی صادرات، 
 عوارض صادراتــی برای هــر کيلوگرم دام ســنگين ۱6 هــزار و ۵۰۰ تومان

 است. 
با اين وجود امکان رقابت در بازارهای جهانی وجود ندارد. همچنين پيچيدگی 
شــيوه نامه صادرات موجب شــده عمال کاری در حوزه صادرات دام ســبک 
انجام نشــود. بنابر گفته شــورای تامين کنندگان دام، قيمت کنونی هر کيلو 
 دام زنده نســبت به قبل ۵ تــا ۱۰ هزار تومان  ناشــی از مــازاد توليد کاهش 

داشته است.

رئيس اتحاديه فروشــندگان چرم و لوازم کفش تهران در خصوص مشکالت 
نوسان ارز در بازار بيان داشت: عدم ثبات نرخ ارز در کشور موجب عدم تعادل 
در قيمت هاي تمام شده خواهد شد. تالطم قيمت ها در بازار به نفع هيچ کسي 
نيســت. تکليف توليدکننده با بي ثبات نرخ ارز معلوم و مشخص نخواهد بود و 
اين تالطم هم در قيمت مواد اوليه و هم در قيمت تمام شــده کاال کامال تاثير 

گذار مي شود.
سعيد حياتي با اشاره به قيمت مواد اوليه توليد تصريح کرد: برخي از مواد اوليه 
بکار رفته در توليدات مواد اوليه پتروشيمي کشور، وارداتي است مانند استون که 
يکي از مهمترين مواد اوليه صنعت چرم مي باشد و بايد اين صنف از پتروشيمي 
کشور تهيه کند. پتروشيمي اظهار مي دارد برخي از ترکيبات براي توليد مواد 
اوليه اصلي از خارج با ارز آزاد تهيه مي شــود و همين امر بر قيمت مواد اوليه 

تاثير مخرب مي گذارد.
او ادامه داد: از سوي ديگر؛ اوالً عرضه مواد اوليه در بورس منجر به افزايش قيمت 
مواد اوليه شده دوما پتروشيمي با يک قيمت واحد مواد اوليه را به توليدکننده 
داخلي و خريدار خارجي مي فروشــد، حال آنکه توليدکننده داخلي با بحران 
بسيار باالي رکود اقتصادي، گراني دستمزد کارگر، حامل هاي انرژي و ... روبه 
روســت که در نهايت کااليي که ارائه مي دهد با کمي فاصله از لحاظ قيمت با 

کاالي خارجي در برخي از توليدات برابري مي کند.
حياتي افزود: با اين شرايط در نهايت مشتري با مقايسه قيمت گرايش به تهيه 
کاالي خارجي دارد در حاليکه اگر پتروشــيمي مواد اوليه داخلي را با قيمت 
عادالنه تري بــه توليدکنندگان داخلي عرضه کند تعــادل در قيمت منجر به 

فاجعه مذکور نمي گرديد.
رئيــس اتحاديــه فروشــندگان چرم و لــوازم کفــش تهران تصريــح کرد: 
توليدکنندگان خارجي از تســهيالت و توجهات دولــت برخوردارند و تنها به 
ايده ها و طرح هاي توليدي خود مي انديشــند حال آنکه توليدکننده داخلي 
هزاران مشکل و مســئله را تا مرحله توليد به تنهايي بايد حل کند و در نهايت 
به دليل گراني و رکود اقتصادي کااليش در واحدهاي صنفي بدون مشــتري 
مي ماند که به ناچار در زمان حراج مبادرت به فروش کاال کند تا بتواند آبروي 

خود را حفظ کند.

حياتي با ابراز تاسف از وضعيت توليدکننده داخلي گفت: اين نهايت بي توجهي 
به توليد است در حالي که بارها رهبر بر توليد داخلي و حمايت از توليدکننده 
تاکيد فراوان داشــته و دارد. وي تحميل تصميمات و بخشنامه هاي سازمان 
امور مالياتي به کســبه تحميل را غيرعادالنه و غير کارشناسانه خواند و تاکيد 
کرد: آنچه هر روز ســازمان امور مالياتي بر کســبه تحميل مي کند کاماًل غير 
کارشناسانه اســت، آن هم بر افرادي که همواره در صف اول پرداخت ماليات 
و بيمه هســتند. اصناف با عنوان بزرگترين فراکســيوني که هميشه در حال 
اشتغالزايي و توليد بوده و چرخه اقتصاد خرد را در دست دارند هرگز از زير بار 
ماليات فرار نمي کنند؛ اما سازمان متاسفانه هر لحظه با دستورات و بخشنامه 

هاي خلق الساعه موجب مشکالت زيادي براي اصناف مي گردد.
حياتي تصريح کرد: چه کسي گفته دســتگاه هاي پوز تنها براي کسب درآمد 
استفاده مي شود. اين دستگاه ها براي مبادالت مالي بين افراد صاحب حساب 
و کارت بانکي و بانک هاي مختلف اســت. هر تراکنشــي که انجام مي شود به 
معني درآمد آن واحد صنفي نيست که سازمان دست بر تراکنش ها گذاشته و 

برآوردهاي مالياتي از آن مي کند.
رئيس اتحاديه فروشندگان چرم و لوازم کفش تهران از ديگر دغدغه هاي اصناف 
را مالک گذاري هاي سازمان بر ورود عدد ۵ ميليارد و محاسبات مالياتي از آن 
دانسته و گفت: جايي که ارزش پول در کشور کاهش چشمگيري داشته و مبلغ 
۵ ميليارد تراکنش عدد بزرگي نيست سازمان بر اين عدد تاکيد دارد. براي صنف 
چرم که جزو بند جيم مي باشد تراکنش باالتر از عدد مذکور، صنف را در بند الف 
قرار مي دهد و متاسفانه مشمول ارزش افزوده، اين نهايت بي انصافي است، چرا 
که با درصد سود بسيار پاييني که کاالي چرم دارد بخشي از آن به ارزش افزوده 
اختصاص مي يابد و واحدهاي صنفي رفته رفته با اين روند تعطيل مي شوند. 

سازمان بايد مبلغ و عدد مذکور را افزايش دهد.
وي ادامه داد: علي رغم اينکه هر ســال نامگذاري ها بر محور توليد و اشتغال 
است، سازمان امور مالياتي دقيقاً برعکس آن عمل مي کند. با اين رويه اعضاي 
صنف نمي توانند ادامه بدهند آن هم در بازار کاري که قدرت خريد مردم بسيار 
کاهش يافته است. مسئوالن بايد به دشواري ها و سختي هاي کار توجه کنند و 

مانع از فاجعه بيکاري گردند.

قيمت هر کيلو دام زنده به ۷۰ هزارتومان رسيد

تالطم قيمت ها در بازار به نفع هيچ کسی نيست
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سخنگو و نائب رییس شورای اسالمی شهر کرج گفت: شورای 
اسالمی شهر در این دوره اعتقاد دارد که صرفا نباید ساخت پل و 
سازه و اقدامات عمرانی انجام شود بلکه شهر نیز به روح تازه دارد 
که برای دمیدن آن در شهر باید اقدامات فرهنگی صورت گیرد؛ 
 عمار ایزدیار در جلسه پرسش و پاسخ شورای شهر با اعضای بسیج

 دانشجویی اســتان البرز  که در دانشــگاه خوارزمی با حضور 
جمع کثیری از دانشــجویان برگزار شــد ، اظهارداشت: پروژه 
ای تحــت عنوان اطلــس فرهنگی شــهر کرج در گذشــته 
مطرح شــده بود اما به قول رزمنــدگان دوران دفاع مقدس، 
تا زمانی که مــا ندانیم کجا هســتیم و می خواهیــم به کجا 
 برســیم و بدون انجام عملیات شناســایی وارد جنگ شــویم 

شکست می خوریم.
وی با اشاره به اینکه موضوع اطلس فرهنگی شهر کرج مغفول 
مانده بود اما اکنون یکی از سیاست های اصلی ماست که با جدیت 
در حال پیگیری است تا بتوانیم یک اطلس فرهنگی جامع از شهر 
کرج داشته باشیم، بیان کرد: بخشی از این اطلس به سخت افزار 
ما در حوزه فرهنگی و بخشی از آن به نرم افزار ما در این حوزه باز 

می گردد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه شورای عالی 
انقالب فرهنگی پنج مورد از مسائل فرهنگی استان ها و شهرها 
را مشخص کرده است، افزود: به تبع آن، پنج مسئله اساسی از 
جمله طالق و عدم ایجاد زیرساخت های توریستی، فرهنگی و 
گردشگری در شهر کرج نیز مشخص و تأکید شده که این موارد 

در نظام مسائل فرهنگی، باید در اولویت قرار گیرند. 
ایزدیار محور و اولویت کنونی حوزه فرهنگی شهر کرج را موارد 
مذکور عنوان و خاطرنشان کرد: از طرفی هم سطح انتظارات از ما 
بیشتر است و هم رویکرد شورای شهر به این سمت بیشتر است 
که در ایام اهلل و مناسبت های ملی و مذهبی فضای شهر را آماده 
تر از گذشته کنیم که در ایام محرم و صفر شاهد این موضوع و 
حمایت از هیئات و مجموعه های مذهبی فعال بودید؛ وی گفت: 
اکنون باید تمام هم و غم خود را بر تهیه اطلس فرهنگی شــهر 
بگذاریم زیرا در صورت نداشتن این اطلس، نمی دانیم به کجا می 

خواهیم برویم و در نتیجه به ناکجا آباد می رسیم؛ وی گفت: ما 
می توانیم راهبردها و سیاست های خود را با دقت در این اطلس 

مشخص کنیم و آن ها را به پیش ببریم.
ایزدیار بیان کرد: پنج مسئله اصلی مذکور هم به فعالیت ما جهت 

می دهد اما ضرورت تعیین تکلیف اطلس فرهنگی از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است؛ سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج عنوان 
کرد: یکی از موضوعاتی که در حال پیگیری بوده اما هنوز به نتیجه 
نرسیده است، تهیه نظام نامه حمایت از مجموعه ها، NGO ها و 
تشکل هاست تا تمامی مجموعه ها به صورت یکسان از حمایت 
برخوردار شوند. امسال سازمان تبلیغات اسالمی هیئت ها را به سه 
دسته هیئت های شاخص، محوری و معیار تقسیم کرد و حمایت 

ها در این قالب صورت گرفت.
ایزدیار یکی از بهترین مصوبات شورای شــهر ششم در حوزه 
جلوگیری از ارزان فروشی شهر و تخلفات را افزایش میزان تبصره 
11 ماده 100 دانســت و ادامه داد: فکر می کنم طی چند سال 
گذشته افزایشی صورت نگرفته بود؛ در دو سه ماه اول سال شاید 
اگر کسی قصد داشت به صورت قانونی اقدام کند و پروانه بگیرد، 

بیش از تخلف باید هزینه می کرد که این موضوع اصالح شد.

وی از افزایش قابل توجه بودجه فرهنگی شــهر کرج خبر داد و 
اظهار کرد: شورای اسالمی شهر در این دوره اعتقاد دارد که صرفا 
نباید ساخت پل و سازه و اقدامات عمرانی انجام شود بلکه شهر نیز 
به روح تازه دارد که برای دمیدن آن در شهر باید اقدامات فرهنگی 
صورت گیرد که در این راستا نگاه ویژه ای به اقدامات فرهنگی و 

محرومیت زدایی در مناطق محروم صورت گرفت.
سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه امسال در بودجه 
مصوب کردیم که در هر منطقه با اولویت مناطق محروم، سه پارک 
محلی و یک زمین ورزشی احداث شود، با اشاره به تاکید مقام 
معظم رهبری بر امیدآفرینی در جامعه خاطرنشان کرد: برنامه 
جهادی جمعه ها علیرغم نقدی که به آن وارد بود، یک فضای 

امیدآفرینی را در جامعه به ویژه مناطق محروم ایجاد می کرد.
ایزدیار با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه سالمت 
عنوان کرد: در راستای اجرای این طرح، ساختمان های شهرداری 
مناطق را در اختیار گروه های جهادی قرار می دادیم و تیم های 
پزشکی در آن ها مستقر می شدند و به ارائه خدمات پزشکی و 
محرومیت زدایی می پرداختند. این برنامه ها با کمترین هزینه 

اجرا می شد اما به ایجاد امیدآفرینی در جامعه کمک می کرد.

 سید محسن موسوی: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر گفت:  
این شــرکت ۵۸ هزار و ۲00 میلیارد ریال طرح در راستای تحقق 

برنامه ۳۵ هزار مگاواتی دولت در دست اقدام دارد.    
»مجتبــی داودآبادی« در گفتگو بــا خبرنگاران افزود: پارســال 
خاموشی های زیادی در کشــور رخ داد که نارضایتی هایی را برای 
مردم و بخش های مختلف در پیــش آورد و یکی از علل مهم این 

خاموشی ها کاهش تزوالت جوی و ناترازی در تولید و مصرف بود.
وی یادآور شد: در کشــور حدود 1۲ هزار مگاوات نیروگاه برق آبی 
وجود دارد که با کاهش نزوالت جوی این ظرفیت سال گذشته از 

بین رفته بود.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای باختــر ادامــه داد: 
امســال وزارت نیــرو برنامــه منســجمی پیــش بینــی کرده 

و یــک برنامــه کلــی در دولــت ســیزدهم تدوین شــده که 
 ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه جدیــد در برنامه ۴ ســاله دولت ایجاد 
شود. داودآبادی اظهار داشت: در این راستا مقرر شده که 10 هزار 
مگاوات توسط نیروگاه های تجدید پذیر از جمله  خورشیدی و بادی، 
10 هزار مگاوات توسط صنایع انرژی بر و سنگین و 1۵ هزار مگاوات 
هم به روش های مختلف دیگر توسط دولت و سرمایه گذاران ایجاد 

شود که این مهم در بخش هایی از کشور آغاز شده است.
وی گفت: بسته تدوین شده دولت بسیار خوب است و با تولید ۳۵هزار 
مگاوات، ناترازی تولید برای سال ها از بین می رود و نکته مثبت قابل 
توجه دیگر این طرح به کارگیری صنایع و توجه ویژه به انرژی های 

تجدیدپذیر است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر افزود: در راستای تولید ۳۵ 

هزار مگاواتی، یک مناقصه چهار هزار مگاواتی در سطح کشور برای 
انرژی های خورشیدی با کمک دولت برگزار شده که در فاز نخست 

آن یک هزار و ۲00 مگاوات برنده داشــته و از این میزان، برنده ۴۸ 
مگاوات مربوط به یک سرمایه گذار از شهرستان خمین در استان 
مرکزی است. داودآبادی عنوان کرد: انتظار است سرمایه گذارانی که 
توان سرمایه گذاری در این حوزه را دارند از این فرصت مناسب که با 
شرایط خوب و تسهیالت ویژه است، استفاده کنند و برای مرحله دوم 

مناقصه به سایت سازمان انرژی های نو ایران مراجعه کنند.
وی گفت: در راستای تولید ۳۵ مگاواتی برنامه تولید برق دولت باید 
همزمان توسعه و گستردگی شبکه هم پیش رود که برق باختر در 
این راستا ۵۷ طرح با ۵۸ هزار و ۲00 میلیارد ریال در دست اجرا دارد.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای باختر ادامه داد: در این راستا 
در مجموع در استان مرکزی 1۷ پروژه تعریف شده که باید تا سه 
سال آتی اجرا شــود و با اجرای آن ها یک هزار و ۴۲۵ مگاولت آمپر 

به ظرفیت پست های استان و حدود 10۸ کیلومتر مدار به ظرفیت 
خطوط اضافه می گردد. داودآبادی تصریح کرد: در استان مرکزی 
در حوزه زیرساخت های شهرک های صنعتی، پست های فشار قوی 
و یا افزایش ظرفیت موجود در این مناطق در شهرک های صنعتی 
خیرآباد، مامونیه، طراز ناهید ســاوه، نخجیروان محالت، صنعتی 
زاویه، صنعتی خمین، صنعتی مامونیه، ایبک اباد و دلیجان در دست 
 اقدام اســت و یک ظرفیت عظیم در بخش صنعت استان در حال 
ایجاد اســت. داودآبادی بیان کرد: عملیات اجرایی بیشتر طرح ها 
آغاز شده و دارای پیشرفت فیزیکی است و امید است در موقع مقرر 
به اتمام برسد. حوزه عملکرد برق منطقه ای باختر در استان های 
مرکزی، همدان و لرستان اســت و از لحاظ جغرافیایی، ۷۷ هزار 

کیلومتر مربع حوزه ماموریتی این شرکت است.

سید محسن موسوی: دانش آموز عباس اســفندانی فرزند حسین اسفندانی همکار شرکت ، در امور آب و 
فاضالب کمیجان موفق به کسب رتبه سوم کشوری در رشته رسانه و فضای مجازی گرایش نرم افزار موبایل  

در " جشنواره فرهنگی هنری فردا " گردید.

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکــزی ، این جشــنواره توســط وزارت 
 آموزش و پرورش در ســطح کشــور به منظور ســنجش میــزان مهارت هــای هنری دانــش آموزان 

برگزار گردید.

عمار ایزدیار؛

شهر نیاز به روح تازه دارد

برق باختر ۵۸ هزار میلیارد ریال طرح در راستای تحقق برنامه ۳۵ هزار مگاواتی دولت دارد

کسب رتبه سوم کشوری در جشنواره فرهنگی هنری فردا توسط فرزند 
همکار امور آب و فاضالب شهرستان کمیجان

مهندس نوروزی مدیر منطقــه مخابرات مازندران در 
خصوص  اصالح تعرفه تلفن ثابت  در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت : متاسفانه در گذشته با مغفول ماندن تعرفه 

تلفن ثابت منجر به عدم توسعه زیرساخت های ارتباطی 
شده است  و همچنین موجبات نارضایتی مشتریان،  
کارکنان مجموعه مخابرات و ســهامداران شرکت به 
دلیل عدم منابع مالی را فراهم کرده بود ولی  بسیاری از 
این مسائل و مشکالت فوق در اصالح  تعرفه های جدید 
تلفن ثابت برطرف خواهد شد. آخرین تغییرات در تعرفه 
1۳ سال پیش صورت گرفت که همین موضوع به دلیل 
برخی لجاجت ها ســبب ایجاد چالش برای مخابرات 
گردید . وی با بیان اینکه نقاط مهم شهرهای استان در 
اختیار ما نیست بیان داشت :  یکی از مهم ترین موانع 
توسعه در شهرها عدم گفتمان مشترک بین شهرداری 

و مخابرات است ، برای توسعه شهر همدلی بین بخشی 
میان ادارات بسیار الزم است .  استان دیجیتال یکی از 
پیشنهادهای استراتژیک استاندار محترم بود ؛ اشتغال 
دیجیتال میتواند مازندران را در سالهای آینده نجات 
دهد. مهندس نــوروزی در خصوص هزینه نگهداری 
خطوط اظهار داشــت : هزینه نگهداری هر خط ۲۷ 
هزارتومان است ولی درآمد همان خط ۴۵00 تومان 
میباشد چیزی حدود یک هفتم آیا با چنین وضعیت 
مالی میشود مخابرات را مدیریت کرد ؛ اساسی ترین کار 
 در توسعه و  رشد  خدمات ارتباطی در اصالح تعرفه ها 

نهفته است.

 سید محسن موسوی: ســعید جمشیدی مدیر 
شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
اســتان مرکزی با حضور در موکب مســتقر در 
جایگاه عرضه سوخت زالپارس به استقبال زوار 

اربعین رفت .

به گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فــرآورده های نفتــی منطقه اســتان مرکزی، 
ســعید جمشــیدی مدیر شــرکت ملی پخش 
فراورده هــای نفتــی منطقه اســتان مرکزی 
گفــت : اســتقبال از زوار اربعیــن و تکریم آنها 
در هر هر قســمت از جــاده هــای مواصالتی 
 کشــور نزد خداوند منان پــاداش و اجر زیادی 

دارد .
جمشیدی افزود:در ایام اربعین میلیونها خودرو 
از جاده هــای مواصالتی اســتان مرکزی عبور 
میکنند که اکثر آنها مسافر کربالی معال و نجف 
اشرف هستند و باید همه با هم دست به دست هم 
بدهیم و در حد توان و وسع و بضاعت خود از آنها 

به گرمی استقبال کنیم .
وی اســتقرار موکــب پذیرایــی از زوار اربعین 
در جایــگاه عرضه ســوخت زالپارس بــا هزینه 
خیریــن درون و بــرون ســازمانی را فرایندی 
مطلــوب ارزیابی کــرد کــه میتوانــد اندکی 
 باعث رفع خســتگی زوار گرانقدر و مســافران 

اربعین شود .
مدیر منطقه اســتان مرکــزی از خیرین درون 
و برون ســازمانی ؛عوامل اجرایــی و واحدهای 
پشــتیبانی و همچنیــن مدیریــت و کارکنان 
جایگاه عرضه ســوخت زالپارس به خاطر حس 
 مســئولیت اجتماعی نســبت بــه زوار اربعین 

تقدیر کرد .

اراک- خبرنگار کسب و کار- سید محسن موسوی 
دکتر مخلص االئمه اســتاندار مرکــزی  در کارگروه 
کاهش آلودگی هوای اســتان ،گفت: در سفر ریاست 
جمهوری مســئله آلودگی هوای اراک مستمرا مورد 

تاکید قرار گرفت.
دکتــر مخلص االئمه اظهار کرد: در ســفر ریاســت 

جمهوری به استان مرکزی که ۳1 تیرماه انجام گرفت، 
تمام تالش بر این بود که ظرفیتی ایجاد شود تا مبنایی 
برای بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوا و اقدامات 

آینده باشد.
وی با بیان اینکه در اکثر جلسات استان در زمان سفر 
ریاست جمهوری به  مسئله محیط زیست و آلودگی 
هوا پرداخته شد و شخص دکتر رییسی توجه ویژه ای 
به مسئله آلودگی هوا در اراک داشت، گفت: مسلما در 
بحث آلودگی هوا باید به اشکال مختلف مشارکت مردم 
اتفاق بیفتد، و پیشنهاد می شود که گزارش مشاور پروژه 
بروزرسانی طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک نیز 
به عنوان اسناد پشتیبان اقدامات انجام شده در جریان 

این طرح منتشر شود.
 مخلص االئمه با تاکید بر اینکه گزارش نهایی بازنگری 

این طرح به عنوان پیش نویس نیز مهرماه منتشــر 
خواهد شد، گفت: تمام تالش استان بر این است که 
نیروگاه حرارتی شازند به سمت اســتفاده از مازوت 
حرکت نکند، اما اگر تصمیم بر استفاده از مازوت باشد، 
باید مازوتی مصرف شود که سولفور کمی داشته باشد، 
همچنین اورهال حداقل دو واحد از نیروگاه نیز باید 
بعد از 1۵ آذرماه موکول شــود و واحدها آن زمان از 

مدار خارج شوند.
وی در خصوص مشکالت موجود در مسیر تامین آجر 
برای تسریع در ساخت پروژه انتقال آندسازی به شهرک 
صنعتی خیرآباد گفت: شرکت ایرالکو موظف است که 
برنامه زمانبندی اتمام پروژه را جهت تایید به سازمان 
صمت استان ارائه کند، همچنین باید مشکل تامین 

آجر مورد نیاز پروژه توسط وزارت صمت حل شود.

با توجــه بــه اینکــه کمربندی شــرقی، یکی 
از پروژه های ضروری شــهر و شهرســتان بابل 
تلقی می شــود، در سال های گذشــته گام هایی 
 برداشــته شــده اما منجــر به نتیجــه مطلوب 

نشده است.
دادستانی شهرستان بابل در جهت حفظ حقوق 
عامه، پس از بازدید و بــا حضور میدانی در محل 
پروژه به اتفاق شهردار و فرمانده انتظامی بازدید 

بعمل آوردند
در حاشــیه ایــن بازدید، بــا دســتور میدانی، 
عملیات اجرایی بخشــی از تصرفات انجام شده 

آغاز شــد که شــهردار محترم بیان داشتند این 
 اقدام کمک خوب و موثری در بازگشــایی مسیر 

بوده است
همواره دادستانی شهرستان بابل مواردی از این 
دســت که جزو موارد ضروری حقوق عامه تلقی 
شود و شهروندان را منتفع می کند، ورود خواهد 

داشت و حمایت می کند.
 همچنین مســئولین شهرســتانی کــه برای 
پروژه های ملی و حقوق شهروندان اهمیت قائل 
هستند، مورد حمایت دادســتانی قرار خواهند 

گرفت.

 سید محسن موســوی: شــهردار اراک ضرورت 
مناسب ســازی معابر ویژه جانبازان و معلوالن را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: تا رسیدن به هدف نهایی 
در راســتای تامین و ایجاد رفاه و آسایش عمومی 
شهروندان به ویژه جامعه جانبازان و معلوالن از هیچ 

تالشی مضایقه نمی شود.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اراک، دکتر علیرضا کریمی شهردار اراک، در حاشیه 
گردهمایی جانبازان ۷0 درصد استان مرکزی اظهار 
کرد: هریک از ما مسئوالن در هر جایگاه و منصبی 
که هستیم نسبت باید به سهم خود در راستای رفع 
مشکالت جانبازان قدم برداریم، اظهار کرد: مجموعه 
فعالیت های مدیریت شهری اراک شامل حوزه های 

معماری، شهرسازی، اجتماعی و حمل و نقل است و 
تمام خدمت رسانی به عموم شهروندان و معلوالن از 

سوی این مجموعه انجام می شود.
وی ضرورت مناسب ســازی معابر ویژه جانبازان و 
معلوالن را مورد تأکید قرار داد و افزود: جانبازان حق 
بزرگی گردن ما دارند و هریک به سهم خود تکلیف 
داریم این وظیفه را انجام دهیم. صدور پروانه های 
ساختمانی ویژه مراکز عمومی نیز با همین رویکرد با 
جدیت در حال طراحی و پیگیری است؛ چراکه همه 
شهروندان باید از ظرفیت های موجود بهره برداری 

کنند.
دکتر کریمی ادامه داد: در حوزه پیاده راه ســازی و 
حمل و نقل عمومی نیز این امر از ســوی مدیریت 

شهری با جدیت در حال پیگیری است. اتوبوس های 
جدید خریداری شده این ظرفیت را دارد که جانبازان 
با ویلچر وارد اتوبوس شــوند و مکانی نیز برای آن 
جانمایی شده است تا شهروندان با محدودیت خاص 

با کمترین مشکل تردد مواجه باشند.

اراک- خبرنگار کسب و کار- سید محسن موسوی 
با هدف بهبود ساختار اداری ادارات کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی و بازنگری در خصوص آن، 
مدیرکل توسعه منابع انســانی و تحول اداری وزارت 
میراث  فرهنگی به همراه کارشناسان این حوزه برای 
بازدید از ســاختار اداره  کل میراث فرهنگی به استان 

مرکزی سفر کردند.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی؛ به منظور 
ساماندهی و به روزرسانی ســاختار تشکیالت ادارات  
کل استانی تابع وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی و روز ۲۷ شــهریور 1۴01 سید امیر 
مومنی معاون مدیرکل توسعه منابع انسانی به همراه 
کارشناسان ستادی معصومی و سلیمی در سفر خود 

به اســتان مرکزی ضمن مالقات مدیر کل استان و 
همکاران استانی که نوید بخش شرایط مطلوبتر بودند؛ 
این بازدیدها را با هدف بررسی ساختار اداری و نواقص 
ساختار تشکیالتی وزارت میراث فرهنگی عنوان کردند.

سید امیر مومنی معاون مدیرکل توسعه منابع انسانی 
با اشاره به اینکه ساختار اداری وضع موجود سنجیده 
و تطبیق داده شود و نواقصی که ساختار اداری وجود 
دارد برطرف خواهد شد ابراز امیدواری کرد: »بررسی و 
بازنگری ساختار و چارت اداری ادارات کل در استان ها 
مورد بررسی قرار گیرد و در نتیجه  این بازدید امیدواریم 
بتوانیم موضوع را به توافق منتهی کنیم تا این مشکالت 

و کمبودها برطرف شوند.«
معاون مدیرکل توسعه منابع انســانی و تحول اداری 
وزارت میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه رشد، توسعه 

و موفقیت هر مجموعه به انگیــزش و رضایت نیروی 
انســانی آن بســتگی دارد گفت: »مجموعه وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی نگاه 
مثبت و خوبی نسبت به طرح ارتقای معیشت کارکنان 
 دارنــد و ما تالش می کنیــم به گونه ای ایــرادات آن

 را رفع کنیم.«

مدیر منطقه مخابرات مازندران:

 اساس  توسعه شبکه های مخابراتی  اصالح تعرفه ها می باشد 

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی:

مدیر منطقه استان مرکزی از موکب مستقر در جایگاه زالپارس بازدید کرد

استاندار:

رییس جمهور نگاه ویژه به حل مسایل زیست محیطی استان مرکزی دارد

حجت االسالم اسماعیل مالکریمی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان بابل تاکید کرد

احقاق حقوق عامه برای بازگشایی قفل ترافیک ورودی شرقی بابل

شهردار اراک تاکید کرد:

مناسب سازی معابر شهری؛ در اولویت برنامه های شهرداری اراک

در سفر معاون مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت میراث  فرهنگی به استان مرکزی

در ساختار اداری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها بازنگری می شود

استان ها
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

خط فقر چيست؟نامه به سردبير
خط فقر يا آستانه فقر حداقل درآمدي است 
كه براي زندگي در يك كشــور خاص در نظر 
گرفته مي شــود. پيش تر خــط بين المللي 
فقر يــك دالر آمريكا در نظر گرفته مي شــد 
 اما در ســال ۲۰۰۸ بانك جهاني اين رقم را

 1.۲5 دالر براساس برابري قدرت خريد سال 
۲۰۰5 تغيير داد. 

گام اول در تشخيص فقير از غير فقير معياري 
است كه براســاس آن بتوان تعيين كرد چه 
كسي فقير است و چه كسي فقير نيست. اين 
معيار در مطالعات خط فقر ناميده مي شــود. 
مارتين راواليون خط فقر را به صورت مخارجي 
كه يك فرد در يك زمــان و مكان معين براي 
دسترسي به يك ســطح رفاه مرجع متحمل 
مي شــود، تعريف مي كند. افرادي كه به آن 
سطح رفاه دسترسي ندارند، فقير و كساني كه 
به اين سطح رفاه دسترســي دارند، غير فقير 

تلقي مي شوند. 
خط فقر خشن يا گرسنگي: پايين ترين 
رده هــاي درآمدي يــك جامعه را شــامل 
مي شود، خط فقر خشن هنگامي كاربرد دارد 
كه معيارهاي خط فقر نسبي و حتي فقر مطلق 

پاسخگو نباشد. 
خط فقر مطلق و شــديد: عبارت است از 
مقدار درآمدي كه براي تامين حداقل نيازهاي 
فردي در يك جامعه الزم است و عدم تامين 
آن موجب مي شود فرد مورد بررسي به عنوان 
فقير در نظر گرفته شود. افرادي كه زير خط 
فقر مطلق قرار دارنــد توانايي تامين حداقل 
نيازهاي اساسي خود را ندارند و به طور مطلق 

فقير محسوب مي شوند. 
خط فقر نسبي: خط فقر نســبي عموما به 
صورت درصد معيني از ميانــه )آمار( توزيع 
درآمد )يا هزينه( جامعه در نظر گرفته مي شود 
و افرادي كه درآمد )يا هزينــه( آنها پايين تر 
از اين آســتانه قرار مي گيرد، فقير محسوب 
مي شــوند. افرادي كه زير اين خط فقر قرار 
مي گيرند فقير مطلق نيستند؛ بلكه در مقايسه 

با ديگران فقير محسوب مي شوند
@eghtesaderooz

اصطالحات اقتصادی مهارت هاي ارتباطي 

اصطالح هوش هيجانــي )EI( به نوعي از هوش 
اطالق مي شود كه شامل درك دقيق هيجان هاي 
خود شــخص و هم درك دقيق حاالت هيجاني 
ديگران اســت. به عبارتي ديگــر هوش هيجاني 
يعني اينكه فرد بــه چه ميزان از احساســات و 
هيجانات خــود آگاهــي دارد و چگونــه آنها را 
كنترل و مديريت مي كند. همچنين به چه ميزان 
 توانايي درك و شــناخت هيجانات واحساسات 

ديگران را دارد. 
مديرانــي كه هــوش هيجاني بااليــي دارند، به 
خوبي مي توانند هيجانات خودشان را شناسايي 
و كنترل يا ابــراز كنند. همچنين با اســتفاده از 
اين مهــارت مي توانند بفهمند كــه چه چيزي 

باعث انگيزش و برانگيختن كاركنان مي شــود و 
مي توانند همكاري بهتــري را از ديگران دريافت 
كنند. اين مديران مي توانند در جهت گســترش 
شــور و اشــتياق و انگيزش در بيــن كاركنان 
قدم هاي محكم تــر و تاثيرگذارتــري را بردارند، 
مثال آنها مي تواننــد در جهت حــل اختالف ها 
 از ابــزار شــوخي و مهربانــي به طــرز موثري

 استفاده كنند. 
ايــن مديــران از آن جايــي كه احساســات و 
هيجانات خود را به خوبي مي توانند شناســايي 
و كنتــرل كنند، اجــازه نمي دهند كه خشــم و 
 بدخلقي هاي گاه و بيــگاه در طــول روز از آنها

 سر بزند.

آنها با اســتفاده از اين ابــزار مي توانند روحيه بد 
را از تيم خــود دور كرده و محيطــي آرام براي 
كاركنان خود مهيا كنند. آنهــا به خوبي توانايي 
تشخيص ريشــه بدخلقي ها و نابســاماني هاي 
ارتباطــي را دارنــد و حتي مي داننــد چه مدت 
 ممكن اســت اين بدخلقي ها و نابساماني ها طول

 بكشد. 
نكته قابل توجه اين اســت كه هــوش هيجاني 
يــك مهــارت اســت كــه مي توانــد آموخته 
شــود و ذاتي نيســت. بنابراين به عنوان يكي از 
 مهارت هاي مديريتي خــود آن را تقويت كنيد و

 رشد دهيد. 
@PracticalManagement

هوش هيجاني خود را باال ببريد

براي بازگشت از قطب هم فكر بكنيد
 اگر به شــما بگويند كه هفته آينده قرار است

 يك سفر اكتشــافي به قطب داشته باشيد، آيا 
هيجان زده نمي شويد؟

بديهي است كه مي شويد. ما انسان ها، هيجان زده 
 مي شــويم به ويژه اگر مقصد يــا هدف جذابي

 پيش روي ما وجود داشته باشد. آنقدر هيجان 
زده رسيدن به هدف هستيم كه همه چيز را براي 
موفقيت تنظيم مي كنيم اما بايد به خاطر داشته باشيم كه برنامه ريزي بايد دو قلو باشد: 
— برنامه ريزي موفقيت )سناريوي موفقيت(: برنامه ريزي مقدمات دستيابي به هدف. 
— برنامه ريزي شكيت )سناريوي شكست(: برنامه ريزي اقدامات پيشگيرانه، جبراني، 
تدافعي، بازگشتي و جايگزين براي مقابله با موارد ناخواسته و برنامه ريزي نشده و مخاطرات. 
هنگام اتخاذ تصميم  هاي مهم خصوصا تصميم هاي ريســكي، بايد راهي براي 
بازگشت در نظر بگيريد تا اگر تصميم هاي شما اشتباه از آب درآمد ، بتوانيد آنها 
را جبران كنيد. به تصميم خود توجه كرده و سعي كنيد حدس بزنيد كه در چه 
شرايطي تصميم شما با شكست مواجه خواهد شد. در هنگام تصميم گيري، هميشه 

از خود بپرسيد كه 
چه چيزهايي ممكن است درست از آب در نيايد؟چگونه مي توانيد براي تصميم خود 

يك حاشيه ايمني ايجاد كنيد؟ آيا براي بازگشت از قطب فكري كرده ايد؟
به همين خاطر در دانش استراتژي و سرمايه گذاري واژه اي وجود دارد به نام استراتژي 

خروج )Exit strategy( چون قرار نيست همه چيز خوب پيش برود. 
تحليل راهبردي 

براي اينكه بتوانيد براي بازگشت از قطب هم فكري بكنيد، سه پيشنهاد عملي دارم: 
از مصاحبت آدم هاي بدبين لذت ببريد. آنها به صورت ذاتي عالقه مند هستند كه 
جنبه هاي منفي را ببينند. از اين استعداد حداكثر استفاده را بكنيد. سناريوهاي 
شكست را در ذهن خود مرور كنيد. از خود بپرسيد در چه صورتي برنامه يا هدف ما 
با شكست روبه رو مي شود. زندگي نامه و تاريخچه آدم هايي كه شكست خورده اند را 
نيز مطالعه كنيد. معموال به ما توصيه مي شود كه زندگي نامه افراد موفق را مطالعه 

كنيم، اين خوب است اما ناقص است. تاريخچه هر دو گونه افراد بايد مطالعه شود. 

شبكه استراتژيست

استراتژيست
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كارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار 

کــارآفرین سرمایه دار نیست 

زمان زيادي نيســت كه كلمات 
كارآفريــن و كارآفرينــي در 
رسانه هاي مختلف تكرار مي شود 
و هركس به سليقه خود از اين واژه 
جديد براي اشاره به مديران، افراد 
موفق،  سرمايه داران،  سرمايه گذاران،  صادركنندگان، دالل ها 
و تاجران استفاده مي كند. هرچند هر كدام از اين افراد ممكن 
است كارآفرين باشند ولي هيچ كدام مصداق كاملي براي اين 

مفهوم نيستند. 

به راستي كار آفرين كيست؟
آيا كارآفرينان ويژگي هاي متمايزي از ديگر بازيگران صحنه 
اقتصاد دارند؟ نگاهي به مسير حركت فعاليت هاي كارآفرينان، 
 مبدا و منشا و حركت و انرژي ای كه در طول مسير آنان را تغذيه 
مي كند، در تصويري اجمالي از شخصيت كارآفرين ارائه شده 
است. چه چيز باعث مي شود كه نشاط حركت به لختي و سكون 
غلبه كند؟ آرزوي آن چيزي كه امروز نيست ولي فردا مي تواند 
باشد، نخســتين چيزي اســت كه جمود كارآفرين را در هم 
مي شكند. يعني كارآفرين آرزومند است. آنچه جهت و مسير 
كارآفرين را براي رسيدن به آرزوهايش تعيين مي كند، از درون 
او برمي خيزد. عزم او براي حركت يا توقف و اقدام يا عدم اقدام، 
چيزي نيست كه مولود شرايط،  محيط يا اطرافيان باشد. يعني 
كارآفرين كنترل دروني دارد. براي اينكه بتواند درست آنچه را 
كه مي انديشد، عينيت بخشــد و عزم خود را عملي كند، بايد 

رئيس و كار فرماي خود باشد. كار آفرين نياز به استقالل دارد. 
وقتي كه خالقيت از ذهن به عمل منتقل مي شــود، نو آوري 
صورت مي گيرد. نو آوري يعني پيمودن راه نرفته، كســي كه 
نخســتين بار راهي را مي پيمايد،  نخســتين كسي است كه 
مي تواند خبر مخاطــرات راه را براي ديگــران بياورد. يعني 

كارآفرين خطرپذير است. 
او به جاي آنكه منتظر ضمانت يك پايان موفق بماند، به فكر 
و تالش خود تكيه مي زند، به مشكالت حمله مي كند و پيش 
مي رود.  يعني كار آفرين منفعل نيست و براي استقبال از آينده 
روحيه اي تهاجمي دارد. ذهن پوياي او مرزهاي از پيش تعيين 

 شده و قالب هاي رايج را درهم مي شكند و باوجودي كه همان 
چيزي را مي بيند كه ديگران  می بينند  اما چيزي را مي انديشد 

كه ديگران نمي انديشند. يعني كارآفرين خالق است. 
به اســتقبال فردا رفتن آخر ماجرا نيست. كسي كه آگاهانه و 
پيشاپيش خود را در ميدان مواجهه با مسائل مي اندازد، بايد 
توان سخت كار  كردن در شــرايط پرتنش را هم داشته باشد. 
يعني كار آفرين باوجود فشار زياد  كارايي خود را حفظ مي كند. 
لحظه  تصميم آغاز،  تنها زماني نيست كه او با ريسك مخاطره 
مواجه مي شود. ابهام يك پايان نامعلوم، بر هر قدم اين راه سايه 

مي اندازد. يعني كار آفرين قدرت تحمل ابهام دارد. 
بايد گفت كه تعريف مجموعه اي از صفات كه كارآفرين ايده آل 
را به تصوير كشد، امكان پذير نيست و از طرفي هر كارآفريني 
تمام ويژگي هاي ذكر شــده در ادبيات را ندارد. برخي ديگر از 
ويژگي هايي كه محققان بسياري آنها را به عنوان ويژگي هاي 

كارآفرين برشمرده اند، عبارتند از: 
آينده نگر بودن و داشتن چشــم انداز: چشم انداز براي 
شخص كار آفرين كامال شفاف و خالي از هرگونه ابهام بوده و 
ازاينرو قابل انتقال به ديگران است. داشتن چنين چشم اندازي به 
كارآفرين كمك مي كند تا حركتي مستمر ،  بدون سردرگمي و 
مستقيم به سمت هدف داشته باشد. عالوه بر اين چشم انداز قابل 

انتقال ، ديگران را نيز در طي مسير همراه و مدديار او مي كند. 
مصمم بودن: عزم راسخ كارآفرينان يكي ديگر از ويژگي هاي 
بارز آنهاست كه انرژي و تعهد الزم براي كسب موفقيت را ايجاد 
مي كند. كار آفرينان مصمم از ايده هــاي جديد و فرصت ها و 
پيشنهادات شغلي ديگر چشم پوشي كرده و درمقابل به كاري 
كه براي خود برگزيده اند، پايبند مي مانند. اين قطعيت كارآفرين 
را طي فرايند راه اندازي، از هرگونه شك و ترديد و دودلي مصون 
نگاه مي دارد تا حــدي كه مخالفت نزديكان و آشــنايان نيز 
نمي تواند در اراده آنان خللي وارد كند، بلكه دودلي ديگران نيز 

تحت تاثير اين قطعيت برطرف مي شود. 
انگيزش: نياز خود شــكوفايي يكي از مهم ترين انگيزه هاي 
كارآفرينان در محقق كردن چشم انداز خود است. نتيجه اين 
نياز قوي اين است كه در مسير حركت به سوي هدف،  هر چيز 
ديگري از اولويت پايين برخوردار مي شود. در روابط شخصي، 
 عاليق خارج از اين چشم انداز يا پروژه هاي با سود مالي زياد، 
 همه از مواردي هستند كه در مقايسه با هدف اولويت پايين تري 
خواهند داشت، البته سود مالي به ندرت انگيزه كار آفرينان قرار 

مي گيرد چراكه پول به تنهايي نمي توانــد انگيزه  انجام تمام 
زحماتي باشد كه در شروع يك فعاليت كارآفرينانه الزم است، 
هرچند كه معيار خوبي بــراي اندازه گيري موفقيت فعاليت 

كارآفرينان است. 
تمركز: براي اينكه كارآفرين از انجام موفقيت آميز تمام طرح 
 و برنامه ها و جزئيات كار مطمئن باشــد، الزم اســت همانند 
يك فوتباليست خوب كه لحظه اي چشم از توپ بر نمي دارد، 
در تمام لحظات با تمركز بر چشم انداز، همه انرژي، وقت و ساير 

منابع را حول اين هدف مصروف كند. 
وقف و از خودگذشتگي: كار آفرينــان همه زندگي خود را 
وقف كار كرده اند. بسيار سخت كوش هستند و پشتكار آنان 
مثال زدني اســت، درحقيقت آنان از كار در راســتاي هدف 
خود لذت مي برند. داشتن چشــم انداز روشن و تركيب آن با 
خوش بيني و ريسك پذيري كارآفرينان، سخت كوشي و تعلق 

خاطر به كار را در آنان پديد مي آورد. 
تعاريف و نظرات مختلفي درباره كارآفرينان مطرح  شده كه 

برخي از آنها عبارتند از: 
ـ كارآفرين  كسي  است  كه  فرصتي  را كشف  و براي  پيگيري  و 

تحقق  آن ، سازمان  مناسبي  را بنا  مي كند.
ـ  كارآفرين  كسي  است  كه  عمدتا به منظور كسب  سود و رشد، 
كسب و كاري  را تاسيس  و اداره  مي كند كه  مشخصات اصلي  آن 

 نوآوري  و مديريت  استراتژيك  است . 
ـ كارآفرين  كسي  است  كه  سياست گذاري  كسب  وكار با او است  

و به حساب  خود ريسك  مالي  آن  را بر عهده  مي گيرد. 
ـ كارآفرين  كسي  اســت  كه  فرصت هاي  بازار را درك  و جهت 
استفاده  از آن  فرصت ها، سرمايه  و دارايي  الزم  را فراهم  مي سازد. 
ـ كارآفرين  فردي  است  كه  تقاضا را پيش بيني  مي كند و خطر 
ناشي  از نوسانات آن  را بر عهده  مي گيرد، در فرايند توليد عامل 
 سازماندهي  و مسئول  تصميماتي  است از اين  قبيل : چه  توليد 

شود، چقدر توليد شود و با چه  روشي  توليد شود؟ 
ـ كارآفرين  كسي  است  كه  فرصت ها را تشخيص  مي دهد، منابع  
مورد نياز را جمع آوري مي كند، طراحي  و اجراي نقشه اي  عملي 
 را بر عهده  مي گيرد و نتايج  به دســت آمده  را به موقع  و با روش 

 منعطف  جمع آوري  مي كند. 
ـ كارآفرين  كسي  اســت  كه  توانايي  آن  را دارد كه  فرصت هاي 
 كسب و كار را ببيند و آنها را ارزيابي كند، منابع  الزم  را جمع آوري  
و از آنها بهره برداري  كند و ســپس  عمليات  مناسبي  را براي 

 رسيدن  به  موفقيت  پي ريزي  كند. 
ـ كارآفرين  كسي  است  كه  توليد را سازماندهي  مي كند. 

 ـ كارآفرين  كسي  است  كه  شــركت يا موسسه اي  را تاسيس  
می كند يا قسمتي  از كار را كه  بايد انجام  شود، مرتب  مي كند و به  

اميد كسب  سود، ريسك هاي  كسب و كار را مي پذيرد. 
ـ كارآفرين  كارفرمايي  است  كه  ريسك  و مديريت  كسب وكاري 

 را بر عهده  مي گيرد. 
ـ كارآفرين  كسي است  كه  تركيب  جديدي  از وسايل  توليد و 

اعتبار بنگاه  اقتصادي  را بر عهده  مي گيرد.
ـ كارآفرين  كسي  است  كه  با معرفي  محصوالت  و خدمات  جديد،   
ايجاد شكل هاي  جديدي  از سازمان  يا بهره برداري  از مواد اوليه 

 جديد، نظر يا موضع  اقتصادي  موجود را به هم  مي ريزد. 
يك  كارآفريــن  به منظور تحقق  ايــده اش  عوامل  مورد نياز 
مانند فضا، نيروي  كار، مواد مصرفي  و سرمايه  را فراهم  آورده 
 و با اســتفاده  از قدرت  تصميم گيري و مهارتی كه مي تواند 
در مراكز آموزش فني وحرفه اي كسب كند و استعدادهاي  
فردي اش  در طراحي ، ســازماندهي ، راه اندازي  و مديريت 
 واحد جديد، ايده اش  رامحقق  مي سازد و از اين  راه  به كسب  
درآمد مي پردازد. همچنين  در اين  راه  يك  عدم  موفقيت  را 
به دليل  فعاليت  در محيط  غير قابل  كنترل  و مبهم  و با موانع 
 پيش بيني  نشــده  مي پذيرد. از نظر علم  اقتصاد، كارآفرين  
فردي  است  كه  با صرف  زمان  و انرژي  الزم ، منابع ، نيروي كار، 
مواد اوليه  و ساير دارايي ها را به گونه اي  هماهنگ  مي سازد 
كه  ارزش  آنها يا محصوالت  حاصل  از آنها نســبت  به حالت 

اوليه اش  افزايش  يابد. 
 كارآفرين  سرمايه دار نيست  ولي  قادر است از سرمايه هاي  راكد 
به خوبي  استفاده  كند. همچنين  او ممكن است مخترع ، عالم ، 
متخصص  و هنرمند نباشد  ولي  توان بهره برداري  مناسب از علم ، 

تخصص  و هنر ديگران  را دارد. 
تعاريفي  كــه  از كارآفريني ارائه  شــده، مبين آن  اســت  كه 
كارآفرين منتظر سرمايه گذاري  و ايجاد شغل  ازطرف  دولت و 
ديگران  نيست . او خود با شناخت  صحيح  از فرصت ها و استفاده  
ازسرمايه هاي  راكد، امكاناتي  را فراهم  كرده  و با سازماندهي  و 
مديريت  مناسب  منابع ، ايده  خويش  را عملي  مي كند. او تنها 
خودش  شاغل  نمي شــود بلكه  بدون  اتكا به  دولت ، در بخش 
 غيردولتي  براي  تعداد ديگري  نيز شغل  مي آفريند و عالوه  بر 
آن  نقش  مهمي  در توليد و »اشتغال  مولد« دارد؛ اين  امر سبب  

كاهش  نرخ  بيكاري  بدون  نياز به  سرمايه گذاري  دولت  براي ايجاد 
اشتغال  مي شود البته  دولت  مي تواند با حمايت، ارائه تسهيالت  
و پيگيري  سياست هاي  مناسب ، حركت  كارآفرينان  را شدت 
 و شتاب  بخشد. هر كارآفرين  بالقوه  يا بالفعل ، به  يك  نسبت از 
اين  ويژگي ها و قابليت ها برخوردار نيست. بنابراين كارآفرينان 
 طيف  متنوعي  را شامل  مي شوند كه  همين  باعث  تنوع  در تعريف 

 كارآفريني  و كارآفرين  شده است . 

وضعيت فعلي كشور از نظر اشتغال  
نيروي انســاني  مهم ترين عامل موثر در رشد و توسعه هر 
كشور اســت و جمعيت هر جامعه به منزله ثروت ملي آن 
به شمار مي آيد. در شرايط فعلي كشور، يكي از بحران هاي 
اجتماعي، مساله اشتغال اســت. از اينرو مساله بيكاري در 
سال هاي اخير، به عنوان يكي از چالش هاي اساسي اقتصادي 
و اجتماعي در زمره مهم ترين تهديدهاي امنيت و توســعه 
ملي مطرح شــده اســت. بيكاري به مقياس وسيع يكي از 
ويژگي هاي بارز كشــورهاي درحال توسعه است. عواملي 
نظير انفجار جمعيت، ناتواني بخش هاي توليدي در جذب 
نيروي كار، به كارگيري روش هاي سرمايه بر به جاي كاربر، 
كمبود سرمايه، انعطاف ناپذيري ســاخت و توليد، بيكاري 
پنهان، تعيين دستمزدها بدون توجه به بازدهي نيروي كار 
و گسترش بي رويه بخش خدمات، زمينه ساز مشكل بيكاري 
در كشورهاي درحال توسعه و از جمله كشور ما شده است. 
ميهن اسالمي ما ايران، جمعيتي جوان دارد و جواني جمعيت 
هرچند ســرمايه اي ارزنده از نظر منابع انســاني در اختيار 
برنامه ريزان كشــور قرار داده اما به واسطه عدم تعادل هاي 
فراواني كه در اقتصاد كشور وجود دارد، اين سرمايه انساني، 
خود به معضلي تبديل شده است و قريب به 15 درصد نيروي 
فعال كشور بيكار هستند. اين در حاليست كه هرساله بيش 
از 5.1ميليون نفر كه بخش قابــل توجهي از آنان )قريب به 
300 هزار نفر( داراي تحصيالت عالي  هستند كه متاسفانه 
مهارتي در راستاي تحصيالت خود ندارند، وارد بازار كاري 
مي شــوند كه برخالف چند دهه اخير، ديگــر دولت در آن 
كارفرما و استخدام  كننده بزرگ و اصلي نيست. بنابر قوانين 
و برنامه هاي پنج ساله توسعه، دولت بايد كوچك و كوچك تر 
شود و نمي توان از آن انتظار استخدام و جذب نيروهاي تازه 
وارد به بازار كار را داشــت، مگر در حد نيروهايي كه به سن 
بازنشستگي مي رســند. ضمنا برنامه ريزي هاي فعلي، تنها 
براي ايجاد ساالنه 750 هزار فرصت شغلي است كه آن هم 
تاكنون محقق نشده است. از اينرو امروزه اشتغال مهم ترين 
دغدغه دولت است و به نظر مي رسد تنها راه ممكن براي رفع 
اين دغدغه، توسعه كارآفريني است تا بتواند ايجاد اشتغال 

پايدار در جامعه داشته باشد. 

اميـررضا قواميـان، كارآفرين حوزه آموزش فني وحرفه اي
News kasbokar@gmail.com

»كسب وكار« به مناسبت روز پزشك گزارش مي دهد

توزیع بهینه پزشكان در مناطق محروم
شــغل پزشــكي از جمله چنديــن رشــته پرمتقاضي 
 در كشــور اســت كه طبق يك گزارش جهاني نيز جزو 
ده رشته برتر و پردرآمد دنيا محسوب مي شود. بر همين 
اساس معموال بسياري از خانواده ها ترجيح مي دهند براي 
تضمين موقعيت شغلي و مادي فرزندان خود آنها را به اين 
حرفه وارد كنند. با اين وجود يكي از مشكالت كنوني حرفه پزشكي سطحي نگري و 
عامه نگري است كه باعث شده عده اي از پزشكان باوجود موقعيت هاي يكسان، در 

چشم مردم ماهر و عده اي غيرماهر به نظر برسند.
پذيرفتن مسئوليت نجات و مراقبت از جان يك انسان، مهم ترين وظيفه و تخصص 
يك پزشك است كه ارزش و اهميت واقعي آن را كساني درك مي كنند كه نياز واقعي 
به يك پزشك را چه براي خود و چه براي اطرافيان شان احساس كنند. طبيعي است 
كه مهم ترين داشته همه انسان ها نعمت بزرگي چون حيات است و اين نعمت بزرگ تا 
حدودي با رشته پزشكي پيوند خورده است و به همين دليل ساده و آسان نيست براي 

هر كسي كه به اين رشته خاص ورود پيدا كند. 
از ورود به دانشــگاه گرفته تا گذراندن دوره هاي آموزشي، سختي حجم و محتواي 
كتاب هاي پزشــكي، گذراندن دوره هاي عملياتي در بيمارستان ها، ساعات كاري 
طوالني و سنگين، ريسك باالی كار، استرس زياد، فشار كاري، درگيري هاي فكري و 
دلمشغولي هايي كه در رابطه با اين شغل وجود دارد، همه وهمه به ما نشان داده كه بايد 
براي داشتن اين عنوان مسيري طوالني و دشوار را طي كرد و الزم است براي مجهز 
شدن به آن جدا از كسب مهارت هاي تخصصي و آموزشي ظرفيت روحي و جسماني 

فرد نيز تا حدود زيادي باال برود. 
 جايگاه رشته پزشكي نشان مي دهد پزشكان موفق تا چه اندازه مي توانند براي جامعه 
و انسان ها مفيد باشند و برعكس پزشكان غيرماهر و ناتوان تا چه اندازه براي مردم عامل 
تهديدي به شــمار می آيند و امنيت و آرامش آنها را زير سوال مي برند. از طرفي اين 
موضوع به گفته برخي پزشكان ارتباط مهمي با اين مساله دارد كه مردم، مسئوالن و 
نهادهاي باالدستي هم بر اهميت اين حرفه واقف باشند و با درك سختي هاي كار اين 
حرفه حقوق هاي پزشكان را در شمار حقوق هاي نجومي به شمار نياورند و براي آنها 
درك اعطاي حقوق هاي باال به ويژه مواقعي كه پزشك كار دشوار نجات جان يك انسان 

را انجام مي دهد و در آن هم موفق عمل مي كند، سخت نباشد. 

نبود بازار رقابتي در نظام پزشكي
طبق بررسي هاي انجام شده توسط برخي كارشناسان، اگر حقوق پزشكان متناسب 
با روال معمول ساير كشورها براســاس ميزان كاري كه انجام مي دهند و به عبارتي 
متناسب با خدمات آنها باشد، هم سالمت عمومي مردم تضمين و هم به ايجاد جو 
رقابتي ميان پزشكان منجر شده كه در بهبود كيفيت كار آنها تاثير بسزايي دارد اما 

متاسفانه عدم وجود چنين امري در كشور موجب رواج بازار داللي به نفع پزشكاني شده 
كه از ورود به اين حرفه هدفي جز درآمدزايي ندارند؛ حرفه اي كه معموال هم درآمد 
خوبي دارد و هم به دليل تقاضاي هميشگي اي كه دارد و موقعيت شغلي، مورد تاييد و 

حتي آرزوي بسياري از خانواده ها براي فرزندان شان است. 
البته ناگفته نماند گرايش و مقاطع تحصيلي، دانشگاه، نوع آموزش و محيطي كه 
يك پزشك در آن تربيت مي شود، درنهايت موجب تقسيم پزشكان از نظر كاري 
به دسته هاي مختلفي شده كه هم رديف با هم نيستند. سابقه كاري، شهرت خوب 
يك پزشــك در مهارت و ارائه خدمات و رضايتمندي مشتريان در ميزان دريافت 
مزايا توسط آنها تاثير بسزايي داشته به طوري كه باوجود اينكه برخي پزشكان از 
نظر درآمدي و شغلي موقعيت خوبي ندارند، پزشكان حرفه اي و جاافتاده با اكتفا به 
همان مهارت خود بدون هيچ گونه چشمداشتي به مسئوالن، درآمدهاي بسياري 
به دست مي آورند و حتي با تاسيس مطب هاي خصوصي خود را از درآمدهاي دولتي 
بي نياز مي كنند اما در اين ميان الزم است به طور كارشناسانه يكسري از مسائل مورد 
تحليل قرار گيرد؛ اول اينكه در حال حاضر بسياري از بيمارستان ها با كمبود پزشك 
روبه رو هستند، اين كمبود بايد از چه طريقي جبران شود؟ درآمد و ميزان حقوق يك 
پزشك چه تاثيري بر كار او دارد و چگونه بايد سطح آن را تعيين كرد؟ چگونه مي توان 
سطح كاري پزشكان را ارتقا داد و خطاهاي رشته پزشكي و درصد سهل انگاري هاي 
رشته پزشكي را به حداقل رساند؟ مسئوليت نهادهاي آموزشي در رابطه با تربيت 

پزشكان چيست؟

دادن برچسب بي مهارتي به پزشكان
سيامك مره صدق كليميان، عضو كميسيون بهداشت مجلس در رابطه با اين مسائل به 
»كسب وكار« مي گويد: يكي از مسائل مهمي كه متاسفانه در ميان برخي مردم شهرت 
پيدا كرده، اين است كه مردم با مالك هاي شناخته شده خود كه غيرعلمي هم است، 
يك پزشك را ماهر و پزشك ديگر را غيرماهر معرفي مي كنند. درصورتي كه اين موضوع 
خالف واقعيت هاي نظام پزشكي است چراكه هر پزشك دوره هاي آموزشي الزم براي 

گرفتن آن تخصص را گذرانده و براي اين كار مجوز قانوني الزم را كسب كرده است. 
 

تبليغ پزشك توسط مراجعان 
وي توضيح مي دهد: متاسفانه به دليل يكسري تبليغات از سوي مراجعان و همچنين با 
اقداماتي كه برخي پزشكان در عدم پذيرش مريض هاي بدحال انجام مي دهند، نگرش 
منفی رواج پيدا كرده درحالي كه در رسانه ها و در ميان مردم آن دسته از پزشكاني 
كه مسئوليت مراقبت از مريض هاي بدحال را بر عهده گرفته و در قبال آن تالش براي 
نجات جان بيمار را به ترس بدنام شدن خود خريده اند، ناديده باقي مي مانند و حتي به 
اسم پزشكان بي مهارت و كم مهارت مشهور مي شوند بنابراين الزم است براي ارتقاي 
اين حرفه اينگونه شايع پراكني ها را از ميان  برداريم و از پزشكاني كه انجام وظيفه را به 

شهرت و كسب موقعيت ترجيح مي دهند، قدرداني كنيم. 

بسياري از اين پزشكان در مناطق محروم به سر مي برند و فاقد امكانات الزم هستند 
كه قابل مقايسه با شهرهاي بزرگ نيست و همين هم در كيفيت كار آنها اثرگذار است 

بنابراين براي سنجش مهارت يك پزشك بايد تمام شرايط آن را درنظر بگيريم. 

كمبود نيروي پزشك در مناطق محروم
مره صدق كليميان با اشاره به اينكه در حال حاضر مهم ترين مساله نظام پزشكي توزيع 
بهينه پزشكان در مناطق كشور و به ويژه تالش براي جبران كمبود نيرو در مناطق 
محروم است، مي گويد: البته خوشبختانه به دليل سياست هاي اخير نظام بهداشت و 
درمان در زمينه بومي سازي و افزايش ظرفيت داوطلبان بومي بسياري از مناطق به 
نيروي پزشكان مجهز شده اند كه الزم است براي حل كامل آن بودجه هايي از سوي 
وزارت بهداشت و درمان صرف شــود كه البته اين اقدامات زمان بر است و باوجودي 
كه گذراندن دوره هاي تخصص در رشته پزشكي 12 تا 16 سال زمان مي برد، اين امر 

طوالني مدت خواهد بود. 

تطبيق حقوق پزشكي با سختي كار پزشكان
اين پزشك متخصص در ادامه مي گويد: درآمد و حقوق پزشكان نيز بايد براساس سابقه، 
تجربه كاري و عواقبي باشد كه پزشك تحمل كرده و همچنين سختي هايي كه در 

حرفه خود با آن مواجه است.
از آنجايي كه در حال حاضر يكي از مهم ترين موانع رشد حرفه پزشكي عواملي چون 
سهل انگاري پزشكان در انجام پروسه درمان، كوتاهي و عدم دقت در تشخيص درد 
بيمار و تجويز بي موقع دارو، فاش كردن اسرار بيمار، عدم مراقبت هاي كافي از بيمار 
و ... است، طبق قانون با اينگونه موارد مقابله مي شود. به طوري كه اگر پزشك با جراح 
يا ساير متصديان امور پزشكي در جريان انجام امور پزشكي مرتكب بي احتياطي يا 
بي مباالتي شوند يا بدون مهارت در قسمتي، به انجام اموري مبادرت ورزند و درنتيجه 
قتل يا صدمه بدني حادث شــود، عمل وي با توجه به مفهوم مخالف ماده 59 قانون 
مجازات اســالمي و همچنين تبصره 3 ماده 295 همين قانون جرم بوده و در حكم 

شبه عمد خواهد بود. 

گروه كار وكارآفرينی 
News kasbokar@gmail.com

کار و
کارآفرینی 
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شــفافیت عملکرد بورس فلزات 
موجب پویایی بازار فوالد می شود

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد، می گوید: 
روش و مشی بورس چنان که در دنیا رایج است، 
در بورس کاالی ایران اجرا نمی شود و با وجود آن 
که اتحادیه آهن و فوالد و فلزات، برای راه اندازی 
بورس فلــزات تالش زیادی کرد، امــا اکنون در 

قیمت گذاری ها کنار گذاشته شد.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان 
آهن و فوالد و فلزات، افزود: بعد از ایجاد و تشکیل 
بورس فلزات، سایر بورس های کاال تشکیل شدند.

وی با بیــان اینکه علی رغم کمــک و همکاری 
اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد در راه  اندازی 
بورس، اکنون به نوعی کنار گذاشته شده و هیچ 
دخل و تصرفــی در آن نداشــته و از این بخش 
استفاده و مشاوره گرفته نمی شود، گفت: متاسفانه 
قیمت گذاری ها، بدون حضور ذی نفعان اصلی و 

مجموعه  های مرتبط انجام می شود.
رستگار، با بیان این که به طور کلی عملکرد بورس 
عملکرد مقبولی از طرف اتحادیــه آهن و فوالد 
و فلزات و اصناف مرتبط نیســت، و عملکرد آن 
شفاف نیست، می گوید: در جلسات متعددی که 
با مسئوالن داشته ایم مکرر این نکته را تذکر داده 
ایم، اما متاسفانه اصرار و پافشاری بر این روش دارند 
و تاکید دارند این مکانیزم ادامه یابد. بر این اساس، 
بعضا با قیمت گذاری، به صورت دستوری قیمت ها 
افزایش یا کاهش پیدا می کند که این روند به هیچ 

عنوان مورد قبول ما نیست.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان آهــن و فوالد، 
اظهار امیــدواری می کنــد در صــورت انجام 
 اصالحات، بورس می تواند جای مناســبی برای 

عرضه کاال باشد.

خبر

تکلیف حدود ۲۴۰۰ خودروی 
خارجــی مانــده در گمرک 
همچنان مشخص نیست و 
درحالی که تعدادی از آن ها در 
مراجع قضایی درحال پیگیری 
هستند، مدتیســت که از فروش تعداد دیگری از این 
خودروها به مناطق آزاد کیش و قشم صحبت به میان 
امده است. از طرف دیگر گمرک از تعیین تکلیف بیش 
از هزار خودرو توقیفی در گمرک طــی روزهای آینده 

خبر داده است.
به گزارش ایســنا، در این راستا، عبدالمجید اجتهادی، 
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت خودروهای وارداتی 
اظهار کرد: این خودروها به دو دسته تقسیم می شود. یک 
دسته خودروهای قاچاق هستند که برای فروش نیاز است 
که رای قطعی از مرجع قضایی به مرجع رسیدگی کننده 
صادر شود یا دستور فروش داشته باشد. خودروها مربوط 
به پرونده ثبت سفارش خودروها در دادگاه انقالب تهران 
است. دستوراتی صادر شــده است، زمانی که مقدمات 

فراهم شود از سوی وزیر اطالع رسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: دسته دیگر خودروهای متروکه هستند که 

وضعیت آن ها در مصوبه ای توسط دولت درحال بررسی 
اســت. اگر دولت مصوب کند این خودروها به مناطق 
آزاد کیش و قشم فروخته خواهد شد. این موضوع مورد 

تقاضای دبیرخانه مناطق ازاد هم هست.
در این راستا، روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک اخیرا 
اعالم کرده است که: بر اســاس تصمیمات اخذ شده و 

مکاتبات دادستانی قرار اســت بیش از ۱۰۶۲ دستگاه 
خودروی موســوم به پرونده ثبت ســفارش  در اماکن 
بندری و گمرکات کشور، طی روزهای  آینده برای مزایده 

در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.
وی افزود: گمرک ایران با ابالغ تصمیم دادستانی برای  
۱۰۶۲ خودروی موســوم به پرونده ثبت ســفارش از  

گمرکات اجرایی خواست تا فرایند تحویل  خودروهای 
مذکور را به نماینده  سازمان اموال تملیکی برای انجام  
مزایده انجام  دهند. خودروهای فوق اتومبیل هایی هستند 
که   فاقد ثبت سفارش بودند  که باید تعیین تکلیف آن ها 

به زودی مشخص می شد.
به گفته او، بر اساس رای دادگاه و بخشنامه ششم شهریور 
گمرک باتوجه به دعوت نامه ای که دادســتانی تهران 
برای مزایده ۱۰۶۲ دســتگاه خودرو پرونده موسوم به 
ثبت سفارش انجام شده اســت و قرار شد در گمرکات 
انزلی، قم، بندر لنگه، گمرک غرب تهران، گمرک تهران 
)شهریار(، استان فارس، بوشــهر، گناوه، شهید باهنر 
هرمزگان، مازنداران و خرمشهر که این خودروها در این 
اماکن بندری و  گمرکات هستند که باید فرایند تحویل 
خودروها تا ۲۷ شــهریور  از این اماکــن  به نمایندگان  
ســازمان جمع آوری و فروش  اموال تملیکی حداکثر  

تکمیل شود.
بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی گمرک، 
لطیفی گفت: بر اســاس مکاتبه مرکز مبارزه با جرایم 
ســازمان یافته گمرک ایران به گمرکات اجرایی  از روز 
دوشنبه ۲۲ شهریور  به مدت ۱۰ روز   ادارات  استاندارد 
و محیط زیست  می بایســت نماینده خود را به محل 
نگهداری خودرو های فوق  اعزام کنند تا گواهی تائید را 

برای  راهور صادر کنند.

سرنوشت خودروهای مانده در گمرک مشخص می شود؟

وضعیت مبهم ۲۴۰۰ خودروی خارجی در گمرک

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو خبر داد:
تغییر چهره شــهرها با ۲۰ فام 

رنگ متنوع ایران خودرو
معاون بازاریابــی و فروش ایران خــودرو، از معرفی 
۱۱ رنگ جدید برای محصوالت خبــر داد و گفت: 
در حال حاضر توانایی تولید و عرضه خودروها با ۲۰ 
فام رنگ وجــود دارد و در آینده ای نزدیک و با ایجاد 
ساز و کارهای الزم، مشتریان می توانند محصوالت 
مورد نظر خود را در رنگ های خاص و متنوع سفارش 
گذاری کنند.  محمد شفیعی نژاد با اشاره به تعداد و 
تنوع فام های رنگ جدید ایــران خودرو، ایجاد تنوع 
در رنگ محصوالت را حاصل مطالعــات بازاریابی و 
تولید براساس سلیقه و ذائقه مشتریان و تغییر چهره و 
مبلمان شهری دانست و گفت: این ۱۱ فام رنگ جدید 
شــامل رنگ های نقره ای تیتانیوم، قهوه ای کادرو، 
مشکی آبنوس، سرمه ای متالیک، آبی کاسپین، قرمز 
رژ، آبی اقیانوسی، صورتی، سبز کله غازی، سبز انگور 
و قهوه ای نسکافه ای می شود. وی با بیان این که ایران 
خودرو از توانمندی تکنولوژی و ساختار مهندسی و 
تجهیزاتی بسیار باالیی برخوردار است، اظهار کرد: 
این خودروساز توانایی تولید و پاشش فام های رنگی 
مختلف را بر روی انواع خودروها دارد و عالوه بر رنگ 
های متنوع، قابلیت پاشــش و تولید خودروهای دو 
رنگ نیز در این مجموعه ایجاد شــده است و از این 
پس می توانیم خودروهــای دو رنگ را در رنگ های 
متنوع تولید کنیم.  شفیعی نژاد با اشاره به این که در 
حال حاضر دو محصول پژو ۲۰۶ تیپ سه و تیپ چهار 
و پژو ۲۰۷ اتوماتیک مجوز تولید به صورت دو رنگ با 
رنگ های متنوع را دریافت کرده اند، افزود: به صورت 
نمونه چند دستگاه تارا با سقف دو رنگ تولید شده و 
قابلیت تولید انبوه را دارد، اما این اقدام فعال در دستور 

کار معاونت فروش و تولید ایران خودرو نیست.

خبر

فوالد هرمزگان در تالش است با ســرمایه گذاری بر 
طرح های دانش بنیان و مبتکرانه، نیاز خود به واردات 
را کاهش و ارز حاصل از این صرفه جویی را راهی اجرای 
طرح های توسعه ای خود کند. این اتفاق منجر  به رفع 

نیاز فوالد هرمزگان و در مقابل ایجاد اشتغال می  شود.
تاکید بر حمایت از دانش بنیان ها در شعار سال باعث 
شده تا برنامه شرکت های فعال در صنعت فوالد بیش 
از گذشته در این مسیر به جهت رفع نیازهای خود گام 
بردارند. پیش تر و در سال های گذشته تولیدکنندگان 
فوالد در پی وضع تحریم ها استفاده حداکثری از توان 
داخلی را در اولویت برنامه های ساالنه خود قراردادند اما 

امروز با تاکید مقام معظم رهبری بر »تولید؛ دانش   بنیان، 
اشتغال   آفرین« در شعار سال، مســیر سال ۱۴۰۱ را 
مشخص کردند و امروز که ۶ ماه اول سال رو به پایان 
است نگاهی به عملکرد شرکت های فوالدی نشان می 

دهد حمایت آنها از دانش بنیان ها رو به افزایش است.
در این میان اما فوالد هرمزگان بــا اجرای طرح های 
توســعه ای این تعامل را افزایش داده است که نتایج 

مثبتی را در دو  سوی این جریان به همراه داشته است.
در گام اول فوالد هرمزگان بــا افزایش همکاری خود با 
شرکت های دانش بنیان بخشی از نیاز خود به واردات 
را تامین کرده که این موضوع نقش بسزایی در کاهش 

هزینه های ارزی این مجموعه داشته است.  در گام بعدی 
نیز استفاده از توان داخلی منجر به افزاش سرعت اجرای 
پروژه می شود که می تواند با افزایش یا بهبود تولید میزان 
درآمدزایی و توان رقابتی آن را در بازار افزایش دهد. در 
سوی دیگر این موضوع همکاری فوالد هرمزگان با دانش 
بنیان ها منجر به اشتغالزایی می شود که دستاورد مهمی 
برای کشور خواهد بود.  یکی از طرح های مهم اجرا شده در 
فوالد هرمزگان با همکاری شرکت های دانش بنیان، طرح 
ساخت غشاهای اولترافیلتراسیون با استفاده از غشاهای 
مستعمل اسمز معکوس است. اما اهمیت این طرح برای 
فوالد هرمزگان چیست؟ قرار گیری فوالد هرمزگان در 

نزدیکی دریا شاید از نظر آمایش سرزمین جانمایی دقیق 
و درستی است اما این موقعیت مشکالتی و هزینه هایی به 
همراه دارد که فوالد هرمزگان باید در جهت رفع و کاهش 

هزینه های جانبی برنامه ریزی کند. 

افزایش کارایی واحدهای آب شیرین کن و جلوگیری از خروج ارز با طرح های دانش بنیان فوالد هرمزگان

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

صنعت و 
معدن
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ســرویس ویدئوی کوتاه تیک تاک قابلیتی را رونمایی 
کرد که از کاربران می خواهد هر روز در لحظات اتفاقی، 
تصاویر و ویدئوهایی از خود ارسال کنند. این قابلیت که 
"حاال تیک تاک” )TikTok Now( نام دارد، موفقیت 
پلتفرم شبکه اجتماعی "بی ریل” )Be Real( را دنبال 
کرده که هر روز به کاربران دو دقیقه فرصت می دهد تا 
تصاویری از خودشان را ارسال کنند. اپلیکیشن "بی ریل" 
که در سال ۲۰۲۰ شــروع به کار کرد، طراحی ساده ای 
دارد و ماهیت بی تکلف آن، کاربرانی که به دنبال جایگزین 
جدیدی برای شــبکه های اجتماعی مرسوم هستند را 

به خود جذب کرده است. این اپلیکیشن که بین نسل 
جوان طرفدار پیدا کرده است، طی ماه های اخیر شاهد 
رشد محبوبیتش بوده و اکنون در جایگاه محبوب ترین 
اپلیکیشن فروشگاه اپ استور اپل جلوس کرده است و در 
طول اکثر اوقات تابستان، در میان ۱۰ اپلیکیشن محبوب 
اپ استور قرار داشــت.  تیک تاک که متعلق به شرکت 
چینی بایت دنس است، عالوه بر تصاویر فوری، قابلیت 
ارســال ویدئوی ۱۰ ثانیه ای را هم اضافه کرده است. بر 
اساس گزارش بلومبرگ، این شرکت در یک پست بالگ 
اعالم کرد تیک تاک اکنون شما و دوستانتان را دعوت می 

کند تصویر آنچه که در لحظه، سرگرم انجام آن هستند 
را با اســتفاده از دوربین جلو و عقب دستگاه خود، ثبت 
کنید. اینستاگرام در حال آزمایش قابلیت جدیدی به 
نام "کاندید چلنجز" )Candid Challenges( است 
 )BeReal( که شباهت چشمگیری به اپلیکیشن بی ریل
دارد و به نظر می رسد از این برنامه محبوب، کپی برداری 
شده است. الســاندرو پالوســی، طراح برنامه و افشاگر 
معروف، در توییتر اسکرین شاتی ارســال و اعالم کرد 
اینستاگرام در حال تست قابلیتی است که تقریبا مشابه 

بی ریل به نظر می رسد.

کپی برداری تیک تاک از رقیب تازه نفس
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آخرین وضعیت اینترنت ایران در رتبه بندی جهانی
سقوط 2 پله ای اينترنت ثابت ايران

جدیدترین گزارش اسپید تست از میانه سرعت جهانی اینترنت موبایل نشان می 
دهد جایگاه ایران یک پله رشد کرده، هرچند در بخش اینترنت ثابت جایگاه کشور 
با دو پله سقوط روبرو شده است. طبق جدیدترین گزارش وب سایت اسپید تست 
درآگوست ۲۰۲۲ میالدیمیانه ســرعت اینترنت جهانی موبایل ۳۰.۷۹ و ثابت 
۶۹.۱۴ مگابیت برثانیه بوده است. حال آنکه ماه گذشته میالدی )جوالی( میانه 
سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۰.۷۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۶۷.۲۵ مگابیت 

برثانیه بوده است.
این امر نشان می دهد هرچند میانه سرعت موبایل در ماه گذشته میالدی نسبت 
به ماه قبل از آن تغییر چندانی نداشته اما سرعت اینترنت ثابت جهانی اندکی رشد 
کرده است. همچنین این گزارش نشان داد میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در 
هشتمین ماه میالدی ۲۸.۴۰ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی 
با بیشترین سرعت اینترنت موبایل در جهان نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده 
و در رده ۶۹ قرار دارد. از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در آگوست 
۱۰.۰۲ مگابیت برثانیه اعالم شده و جایگاه آن در رده بندی جهانی با ۲ پله سقوط 

رده ۱۴۷ است.

آخرین وضعیت اینترنت ایران در رتبه بندی جهانی
این درحالی است که طبق داده های همین گزارش میانگین سرعت اینترنت موبایل 
ایران در همین ماه ۴۱.۲۸ مگابیت برثانیه بوده و کشور با یک پله رشد در رده ۷۶ 
قرار دارد. همچنین میانگین سرعت اینترنت ثابت ایران ۲۳.۲۳ مگابیت اعالم شده 
است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانگین سرعت اینترنت 

ثابت ۲ پله صعود کرده و رده ۱۴۵ است.

نروژ دارای پرسرعت ترین اینترنت موبایل جهان
آمار اسپید تست نشان می دهد در هشتمین ماه ۲۰۲۲ میالدی، نروژ پر سرعت 
ترین اینترنت موبایل جهان را برای شهروندانش فراهم کرده است. طبق این گزارش 
میانه سرعت اینترنت موبایل این کشور ۱۲۲.۷۷ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه این 
کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل نسبت به 

ماه گذشته ۳ پله صعود کرده است.
در رده دوم، سوم و چهارم این فهرست به ترتیب امارات متحده عربی )۱۱۸.۴۲ 
مگابیت برثانیه(، قطر )۱۱۴.۲۸ مگابیت برثانیه( و کره جنوبی )۱۱۲.۲۶ مگابیت 
برثانیه( قرار دارند. جایگاه هرکدام از این کشــورها در رده بندی یک پله سقوط 

کرده است.

صعود ۷ پله ای دانمارک در سرعت اینترنت موبایل
در رده پنجم فهرست دانمارک با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۰۳.۵۰ مگابیت 
برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی مذکور ۷ پله صعود کرده است. 
در رده های ششم و هفتم به ترتیب هلند )۱۰۲.۰۶ مگابیت برثانیه( و بلغارستان 
)۹۵.۷۶ مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده بندی نسبت به ماه 
گذشته تغییری نکرده است. در رده هشتم این فهرست کویت با ۳ پله سقوط قرار 
دارد و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۹۴.۸۶ مگابیت برثانیه اعالم شده است. 
چین نیز مانند ماه گذشته در رده نهم قرار دارد و میانه سرعت آن ۹۲.۵۳ مگابیت 
برثانیه است. میانه سرعت اینترنت موبایل عربســتان سعودی ۹۱.۸۱ مگابیت 

برثانیه ثبت شده و جایگاه در رده بندی با ۲ پله سقوط در رده ۱۰ ثبت شده است.

سنگاپور صاحب پر سرعت ترین اینترنت ثابت جهان
در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه ســرعت اینترنت ثابت در ماه 
آگوست سنگاپور با یک پله رشد در رده نخست قرار دارد. میانه سرعت اینترنت 
ثابت این کشــور ۲۱۹.۰۱ مگابیت برثانیه اســت. در رده دوم فهرست شیلی با 
سرعت اینترنت ۲۱۱.۴۳ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی 
نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است. در رده های سوم، چهارم و پنجم به 
ترتیب تایلند )۱۸۸.۷۵ مگابیت برثانیه(، هنگ کنگ )۱۷۹.۵۸ مگابیت برثانیه(، 
چین )۱۷۸.۷۳ مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه آنها در رده بندی کشورهایی با 
سریع ترین اینترنت ثابت در جهان نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.

آخرین وضعیت اینترنت ایران در رتبه بندی جهانی
در رده ششم فهرست آمریکا با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۶۷.۳۶ مگابیت برثانیه 
قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی یک پله صعود کرده است. در رده هفتم ماکائو با 
یک پله سقوط قرار دارد و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۱۵۷.۵۴ مگابیت برثانیه 
ثبت شده است. دانمارک با میانه سرعت ۱۵۶.۰۶ مگابیت برثانیه مانند ماه گذشته 
در رده هشتم قرار دارد. در رده نهم فهرست نیز نیوزلند با یک پله صعود قرار دارد. 
سرعت اینترنت ثابت این کشور ۱۳۳.۴۴ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده 
دهم نیز ژاپن با میانه سرعت اینترنت ۱۳۱.۸۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن 

در رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

اخبار

ورود وزارت دادگستری آمریکا به شکایت اپیک گیمز علیه اپل
براساس اسناد دادگاه مقامات وزارت دادگستری آمریکا خواستار آن شده اند تا ماه آینده در بحث شفاهی مربوط به درخواست تجدیدنظر رای دادگاه اپیک گیمز )خالق بازی Fortnite( علیه اپل شرکت کنند. 
شرکت اپیک در سال ۲۰۲۰ میالدی از اپل شکایت و ادعا کرد قوانین اپ استور این شرکت قانون آنتی تراست را نقض می کند. طبق قوانین اپ استور اپل توسعه دهندگان اپ باید برای هر »خرید در اپ« 
کمیسیونی ۳۰ درصدی بپردازند. نتیجه این شکایت تا حد زیادی به نفع اپل بود و اجازه می داد کمیسیون این شرکت پابرجا بماند. در زمان برگزاری دادگاه کارشناسان آنتی تراست اعالم کردند باخت اپیک 

گیمز احتماال مسیرهای حقوقی وزارت دادگستری را محدود تر می کند. این در حالی است که وزارتخانه مذکور از ۲۰۱۹ میالدی مشغول تحقیق درباره اپل است تا شکایت آنتی تراستی علیه آن ثبت کند. 

محصوالت تولیدی بنگاههای 
صنعتی خریدار چندانی ندارد 
و ایــن موضــوع زنگ خطر 
بقای این بنگاه هــا را به صدا 
درآورده است. افت تقاضا به 
دلیل کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده و تورم عامل اصلی 
تاثیرگذار بر کاهش قدرت خرید است. صادرات نیز در 
این حوزه کامال از دســت رفته و این در حالی است که 

بنگاههای صنعتی بازار داخلی را نیز از دست داده اند. 
بر اساس آمار منتشر شــده ۹۰ درصد تمرکز تولیدات 
صنعتی بر بازار داخلی معطوف شــده کــه در این بازار 
نیز مشتری چندانی وجود ندارد. همین امر نگرانی ها 
در رابطه با ادامه فعالیــت بنگاه های صنعتی را افزایش 
داده است. این اتفاق منجر به کاهش توان رقابت پذیری 
کاالهای صنعتی در کشور شده و به پایین ترین سطح 

خود رسیده است.
در این میان البته، تولیدکنندگان برخی از رشته های 
صنعتی رشد را از ابتدای دولت سیزدهم ادامه داده اند و 

روند رو به رشد تولیدات را به ثبت رسانده اند. اما در برخی 
دیگر از فعالیت ها به دلیل ورود بی جای دولت و عمدتا 
قیمت گذاری های دستوری که صنعت و معدن و کشور 
را گرفتار کرده و راهی هم به جایی نبرده اســت، شاهد 
کاهش میزان تولیدات هستیم. این در نوع خود بیشتر 
به دلیل برخی سیاســت های اشتباهی است که دولت 

وضع کرده است.
به هر ترتیب تمرکز تولیدات صنعتی بر بازار داخلی در 
حالی است که براســاس گزارش مدیران خرید بازار با 
رکوردشکنی کاهش تقاضا روبرو است. این امر موجب 
شده تا میزان سفارش جدید مشتریان عددی کمتر از ۵۰ 
را ثبت کند. با این شرایط می توان گفت در صورتی که 
بنگاههای صنعتی راهی برای توسعه صادرات خود پیدا 
نکنند در داخل کشور با بن بست مواجه خواهند شد و 
آنچه مسلم است این امر تولید در بنگاههای صنعتی را 

کاهشی خواهد کرد.
با این شرایط می توان گفت بازاری که ۹۰ درصد تقاضای 
آن داخلی است توان صادراتی بسیار پایینی دارد و این 
به معنی آن است که تولیدات صنعتی تنها برای ۳۰ تا 
۳۵ درصد )دهکهایی که تــوان خرید برخی از کاالها را 
دارند( از نیاز داخلی تولید می شوند.  همچنین تمرکز 

بر ۹۰ درصد از بازار داخلی نشــان دهنده آن است که 
تولیدات صنعتی بازار صادراتی ندارند و این امر می تواند 
نشان از آن باشد که یا تولیدات صنعتی در حوزه کیفیت 
از استاندارهای الزم برخوردار نیستند و یا اینکه از طرف 

رقیب خارجی در معرض تهدید قرار دارند.
از سوی دیگر با کوچکترین تکان در بازار داخلی شاهد 

افزایش موجودی در انبار خواهیم بود که این به معنی آن 
است که کاال روی دست تولیدکننده خواهد ماند که می 
تواند اثر رکودی داشته باشد. با این شرایط اولین گامی که 
برای توسعه صنعتی برداشته شود روی آوردن به بازارهای 
صادراتی و کاهش تمرکز بازارهای داخلی است تا با تکان 

های مانند تورم شاهد خروج خریداران از بازار نباشیم.

تقاضا در بخش كاالهای صنعتی به پايين ترين سطح خود رسيد

فشار افت  تقاضا  بر  بنگاه ها 
توليدات صنعتی در بازار داخلی هم مشتری ندارد 

ارتقای صنعت با رفع تحریم ها 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

افزایش تولید در تمامی بخش ها اعم از بخش صنعت نیازمند بهبود رشد اقتصادی است. برای تحقق رشد اقتصادی و بهبود قدرت خرید خانواده های ایرانی که نیاز تولید و صنعت است، باید زنجیره تحریم ها پایان یابد. 
مسووالنی که از بی اثر بودن تحریم ها سخن می گویند، باید بدانند که لغو تحریم ها امروز نیاز صنایع و بنگاه های تولیدی است. باید امیدوار باشیم که دولت هرچه سریع تر متوجه واقعیت ها شود و بی توجهی به تاثیر 

تحریم ها و وجود کسری بودجه را کنار بگذارد. 
در استراتژی صادرات و واردات هم دچار شکست های بزرگی شدیم. به دلیل مدیریت غلط این اتفاقات در تولید و صنعت کشور افتاد. بعد از تشدید تحریم ها که نیاز کشور در بخش واردات با مشکالتی رو به رو شد، 
مسائل ارزی و نگرانی از کاهش منابع ارزی باعث شد مسوولین به تولید کنندگان توجه بیشتری کنند. تا از این زاویه توسعه تولید و صادرات کاالی ایرانی تحقق پیدا کند. اما در عمل چنین اتفاقی به دالیل مختلفی 

تحقق پیدا نکرد. یکی از مهمترین دالیل آن فقدان اخالق در فضای صنعت و تولید کشور است.
صنایع کوچک و متوسط همه ساله در فرمایشات مقام معظم رهبری جایگاه ویژه ای داشته و از نظر سیاست گذاری حمایت کامل از صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته و دولت ها به حمایت مکلف شده اند. اما باید 
ببینیم با وجود سیاست گذاری های دقیق آیا حمایت ها در عمل صورت گرفته است یا نه. بنگاه های کوچک و متوسط بیش از ۸۹ درصد بنگاه های اقتصادی کشور را تشکیل می دهند. در صورتی که حمایتی که باید 
از این مراکز صوت نگرفته و حمایت ها مبتنی بر بنگاه های بزرگ بوده است. موانع توسعه و رشد بنگاه های کوچک نیز زیاد است. این موانع شامل تامین مالی، قوانین مالیاتی عدم ثبات سیاست ها، زیرساخت ها، نرخ 
مبادله و... بوده که باید در جهت رفع آنها سرعت عمل به خرج داد. از زاویه دیگر نیز باید گفت کاهش کیفت و افزایش قیمت به دلیل سود آوری بیشتر برای تولید کننده رخ داده است. خودروسازی کشور مثال بارز این 

اتفاق است. در بخش لوازم خانگی همین اتفاق را شاهد هستیم. تولیدکننده لوازم خانگی بعد از ممنوعیت ناگهان قیمت کاالی خود را بدون اینکه تغییری در کیفیت آن ایجاد کرده باشد، دو برابر کرد. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com
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اخطاریه
مخاطب محترم آقای عامر عرج فرزند حسن

به اطالع می رســاند همســر شــما خانم صباح چنعانی جهــت اجرای 
دادنامه شــماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۲۳۶۲۳۳۷با مشخصات فوق الذکر به 
این دفتر مراجعه وتقاضای ثبت طالق را نمودنــد تالش اینجانب جهت 
انصراف نامبرده از طالق موثر واقع نشــد لذا در اجــرای قانون حمایت از 
خانواده به شــما اخطار می گردد ظــرف مدت یک هفتــه از تاریخ ابالغ 
این اخطاریه جهت اجــرای دادنامه به دفتر خانه مراجعــه نمایید ویا در 
صورت وجود مانع شرعی یا قانونی مراتب را کتبا اعالم نمایید.در غیر این 
 صورت برابر مقررات وضوابط شــرعی وقانونی نســبت به اجرای دادنامه

 اقدام می گردد۱۱۷/م/الف
دفترخانه ازدواج شماره ۱۱۰وطالق شماره ۱۰۶شهر خرمشهراستان 
خوزستان-سید موسی هاشمی

آگهی فراخوان
در اجــرای ماده ۷ موضــوع تبصره ۳مــاده ۲۲و۲۳قانــون نظام صنفی 
آگهی فراخــوان ثبت نــام داوطلبین هیئــت مدیره وبــازرس اتحادیه 
صنف ابزاروالکتریکــی وصنوف همگن خرمشــهر از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ 
لغایــت ۱۴۰۱/۷/۴ به مــدت ۱۴ روز به اســتناد بند ۱۰صورتجلســه 
کمیســیون نظارت ســازمان منطقــه آزاد مــورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳تعیین 
گردید.لــذا واحدهــای صنفی تحت پوشــش اتحادیــه ابزاروالکتریکی 
 شهرســتان خرمشــهر میتوانند جهــت ثبت نام بــه ســامانه اصناف 

مراجعه نمایند.

اتحادیه صنف ابزاروالکتریکی وصنوف
همگن شهرستان خرمشهر

آگهی فراخوان
در اجــرای مــاده ۷ موضوع تبصــره ۳مــاده ۲۲و۲۳قانــون نظــام صنفی آگهــی فراخــوان ثبت نــام داوطلبیــن هیئت 
مدیره وبــازرس اتحادیه صنــف طال وجواهــرات وصنوف همگــن خرمشــهر از تاریــخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ لغایــت ۱۴۰۱/۷/۴ به 
مدت ۱۴ روز به اســتناد بند ۱۰صورتجلســه کمیســیون نظارت ســازمان منطقه آزاد مــورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳تعییــن گردید.
 لذا واحدهای صنفی تحت پوشــش اتحادیه طال وجواهرات شهرســتان خرمشــهر میتوانند جهت ثبت نام به ســامانه اصناف 

مراجعه نمایند.

اتحادیه صنف طال وجواهرات وصنوف
همگن شهرستان خرمشهر

مفقودی ) نوبت دوم(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانــب زهرا کلب خانی فرزند علی ب 
شماره ملی ۲۸۰۳۵۷۹۵۹۶ به شماره موقت ۴۶۷۶/۵۶/۵۱ در 
رشته مامایی -کارشناسی گیوسته از واحد دانشگاه آزاد اسالمی 
ارومیه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا میشود 
اصل مدرک را به نشــانی دانشگاه آزاد اســالمی ارومیه ارسال 

فرمائید.۱۰۴۰۱
تاریخ چاپ نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
تاریخ چاپ نوبت دوم :۱۴۰۱/۶/۲۸

تاریخ چاپ نوبت سوم : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
--

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رضا حاجی لو  دارای شناسنامه شــماره ۲۷۹۰۳۰۷۱۸۰ 
بشرح دادخواست به کالسه ۰۱۰۰۶۲۲ از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم 
حاجی لو بشناســنامه ۲۸۰۰۷۷۰۵۱۱  در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۱ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 
است به: 

۱-رضا حاجی لو فرزند ابراهیم بشــماره ملی  ۲۷۹۰۳۰۷۱۸۰ 
متولد ۱۳۷۱ پسر متوفی. 

۲-  علی حاجی لو فرزند ابراهیم بشــماره ملی ۲۷۹۰۶۳۵۱۱۰ 
متولد ۱۳۷۵ پسر متوفی. 

۳- خدیجه حاجی لو فرزند ابراهیم بشماره ملی  ۲۷۹۰۷۱۷۵۲۴ 
متولد ۱۳۷۶ دختر متوفی. 

۴- نجیبه قره محمد لو فرزند عزیز بشماره ملی  ۲۸۰۰۵۹۰۲۵۴ 
متولد ۱۳۴۲ همسر متوفی. 

اینکه با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد  ازتاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. ۱۰۵۵۵
رئیس شورای حل اختالف فیرورق -سید شهرام حسینی 
کوهکمری


