
ظرفیت تولید نفت کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ برابر 
۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشــکه در روز بود و آنطور 
که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده 
این ظرفیت تا پایان ســال با افزایش ۲۰۰ هزار 
بشــکه ای، به ۴ میلیون و ۳۸ هزار بشکه در روز 

می رسد.
به گزارش ایســنا،  از زمــان روی  کار آمدن جو 
بایدن در زمســتان ســال ۱۳99 و متعاقب آن 
آغاز مذاکرات ایــران برای احیــای برجام و باال 
رفتن امیدواری نسبت به نتایج مثبت مذاکرات، 
بسترســازی برای افزایش تولید و عرضه نفت به 
بازارهای جهانی بالفاصلــه پس از رفع تحریم ها 

به طور طبیعی در دستور کار دولت قرار گرفت.
اگرچه محدودیت ســرمایه گذاری در یک دهه 
گذشته در صنعت نفت به دلیل تحریم های شدید 
اقتصادی، هزینه ها و امکان افزایش ظرفیت تولید 
نفت را کاهش داد، اما تجربه بازگشت سریع ایران 
به بازارهای نفت در پی امضــا و اجرای برجام در 
سال ۱۳9۴، راه احیای ظرفیت های تولید نفت 
و بازگشت ایران به بازارهای جهانی را در شرایط 

کنونی، آسان کرده است.
بنابراین افزایش ظرفیت تولید نفت و رســیدن 
به سطح ۳.۸ میلیون بشــکه محقق  شده است. 
محسن خجســته مهر - معاون وزیر نفت اخیرا 

در خصوص افزایــش صادرات نفــت در دولت 
ســیزدهم گفت: با توجــه به افزایــش ظرفیت 
تولید نفت، ایــن امکان وجــود دارد که با توجه 
 به کشــش بازارهای بین المللی، صادرات خود را 

افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: این یک ظرفیت بهینه است تا هر 
زمانی که شــرایط بین المللی گشایش بیشتری 
داشته باشــد این آمادگی را داشــته باشیم که 
صادرات را به نحو قابل مالحظه ای باال ببریم و با 

حداکثر توان به بازارهای جهانی بازگردیم.

لزوم تداوم افزایش ظرفیت تولید
محمد خطیبی - نماینده ســابق ایران در اوپک 
با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید نفت همواره باید 
افزایش یابد، به ایسنا گفت: کشورهایی که قدمت 
تولید دارند، تا حدودی با افــت تولید نیز مواجه 
هستند، یعنی مخازنی که وارد نیمه دوم عمر خود 

شده اند، ساالنه با افت مواجه می شوند.
وی افزود: بــرای جبــران این افــت و افزایش 
ظرفیت های تولیدی، برنامه های افزایش ظرفیت 
بدون وقفه باید ادامه داشــته باشــد، مادام نیز 
همین شرایط وجود داشته، به طوری که افزایش 
ظرفیت همیشه برای جبران افت تولید و ایجاد 
ظرفیت های جدید مدنظر بوده، به همین دلیل 

اکتشافات و توســعه مخازن جدید وجود داشته 
است.

نماینده ســابق ایران در اوپک با اشــاره به لزوم 
تداوم افزایش ظرفیت تولید، گفت: این موضوع 
تعطیلی بردار نیســت، برای افزایش تولید باید 
مخازن کنونی را ارتقاء دهیم و سعی کنیم ظرفیت 
مخازن کنونی توسعه یابد که با عملیات مهندسی 
این امکان وجود دارد؛ مرحله بعد اکتشاف و تولید 
از مخازن جدیدی است که کشف شده اما توسعه 
در آن ها اتفاق نیفتاده است، بنابراین باید توسعه 

روی آن ها صورت بگیرد.
خطیبی با بیان اینکه با توســعه می توان میزان 
تولید میادین قبلــی را ارتقاء داد، گفت: از طریق 
کارکردن روی مخازن کنونــی و بهره وری آن ها 
و تولید از مخازن جدیدی که کشــف شــده اما 
توسعه پیدا نکرده است، می توانیم تولید بیشتری 

داشته باشیم.
وی با اشــاره به عواملی که ممکن است در تولید 
اثر گذار باشــد، تصریح کرد: از آن طرف باید به 
مســاله تحریم نیز توجه داشت، این موضوع می 
تواند شــرایطی را فراهم کند که تولید آنطور که 
باید انجام نشود و بحث افت تولید سالیانه نیز روی 
تولید اثر می گذارد، بحث توسعه و افزایش بهره 

وری میادین همیشه مدنظر بوده است.

طبق آمار سازمان حمایت در مرداد ماه کاالهای 
احتکار شده مکشوفه شــامل کاالهای اساسی از 
جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، 
تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و غیره به ارزش 
بیش از 9۶ میلیــارد و ۶۷۲ میلیون تومان بوده 

است.
 به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشر شده 
از ســوی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، در مرداد امســال برای مقابله با 
هرگونه احتکار احتمالــی کاال،   ۲۸ هزار و ۳۶۰ 
مورد بازرســی از انبارها و مراکــز نگهداری کاال 
از سوی بازرسان ســازمان های صنعت، معدن و 

تجارت سراسر کشور انجام شده است.

 بر این اساس این بازرســی ها منجر به تشکیل 
۱۳۶۲ فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده 
است. کاالهای مکشوفه نیز شامل کاالهای اساسی 
از جمله برنــج، چای، روغن نباتی، شــکر، تخم 
مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و غیره به 
ارزش بیش از 9۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان 
بوده است. همچنین بر اســاس آمار ثبت شده از 
فعالیت بازرسان استان ها، از ابتدای سال جاری 
تاکنون، بیش از ۱۵9 هزار و 9۸9 مورد بازرسی 
از انبارها و مراکز نگهــداری کاال صورت گرفته و 
در نتیجه آن ۱۴ هزار و ۸۶9 فقره پرونده تخلف 
 به ارزش بیش از ۱۴ هــزار و ۸۲۳ میلیارد تومان 

شده است.

چگونه شکایت کنیم؟
مــردم می توانند بــا مراجعه به ســتاد خبری 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
شهرستان های تابع، شکایت خود را تنظیم کنند 
یا از طریق تلفن )۱۲۴(، پورتال سازمان حمایت 
به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت 
)ir.۱۲۴(و اپلیکیشــن »آپ« شــکایت خود را 

مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی، گران فروشی، کم فروشی، 
تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای 
ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری،  عدم 
درج قیمت و عدم صدور صورتحســاب از جمله 

مهم ترین تخلفات صنفی است. 

گروه خودروسازی آلمانی فولکس واگن اعالم کرد 
که برند ورزشــی پریمیوم پورشه خود را با قیمتی 
بین ۷۰ تا ۷۵ میلیارد یــورو در بازار بورس عرضه 

خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، در بیانیه شرکت آمده است که 
قیمت شاخص بین ۷۶.۵۰ تا ۸۲.۵۰ یورو به ازای 

هر سهم کاهش خواهد یافت. پورشه قرار است در 
۲9 سپتامبر در بازار بورس فرانکفورت عرضه شود.

اگر این عرضــه نزدیک بــه باالتریــن محدوده 
پیشنهادی فولکس واگن باشد، یکی از بزرگ ترین 

عرضه های اروپایی در سال های اخیر خواهد بود.
این غول خودروسازی رسماً در ۲۴ فوریه، روزی که 

روسیه تهاجم خود به اوکراین را آغاز کرد، قصد خود 
را برای ادامه عرضه اولیه سهام اعالم کرد.

شروع جنگ باعث ایجاد بی اطمینانی در بازارهای 
مالی شده و باعث سقوط سهام و تیرگی چشم انداز 
اقتصاد شده است، اما این برند لوکس همچنان توجه 

سرمایه گذاران را به خود جلب می کند.

قیمت گاز در اروپا در پی تالش های مضاعف دولت های 
اروپایی برای مقابلــه با بحران انرژی، روز دوشــنبه به 

پایین ترین حد دو ماه گذشته سقوط کرد.
به گزارش ایسنا، قیمت پایه گاز اروپا روز دوشنبه حداکثر 
۸.۳ درصد کاهش یافت و به مســیر کاهشی که هفته 
گذشته داشت، ادامه داد. آلمان، انگلیس و کشورهای 
اروپایی دیگر قصــد دارند میلیاردها یــورو برای قطع 
وابستگی به واردات از روسیه، حمایت از شرکت های نیرو 
و تعیین سقف قیمت برای کاستن از فشار افزایش قیمت 

نیرو بر مصرف کنندگان و کسب و کارها، هزینه کنند.
مذاکرات درباره پیشنهادهای کمیســیون اروپا برای 
کمک به کاهش تاثیر کمبود نیرو، همچنان ادامه دارد 
و باید مورد موافقت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
قرار بگیرد. این طرح شــامل تهیــه ۱۴۰ میلیارد یورو 
از طریق مالیات بر درآمد شــرکتهای نیرو و همچنین 

محدودیت های اجباری در زمان پیک تقاضا برای نیرو 
و افزایش نقدینگی است. تصمیم روز جمعه آلمان برای 
به دست گرفتن کنترل پاالیشگاه های نفت متعلق به 
روس نفت، نخســتین گام در تدابیری است که ممکن 
است برلین را وادار کند کنترل بخش بزرگی از صنعت 
نیرو را به دست بگیرد. به گفته منابع آگاه، دولت آلمان 
سرگرم مذاکره برای ملی کردن بزرگترین واردکنندگان 
گاز شامل یونی پر و وی ان جی اســت. دولت انگلیس 
هم طرحی را در دســت بررســی دارد که ممکن است 
در راستای بسته حمایتی ۴۰ میلیارد پوندی لیز تراس، 
نخست وزیر این کشــور، نرخ تعرفه نیرو برای بسیاری 
از کسب و کارها نصف شــود. فرانسه قصد دارد افزایش 
قیمت نیرو برای خانوارها را ســال آینده به ۱۵ درصد 
محدود کند. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه گفت: چنین 
اقدامی برای دولت ۱۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ هزینه 

خواهد داشت. با نزدیک شدن به فصل گرمایش، کارآمدی 
این تدابیر به محک گذاشته خواهد شد و معامله گران به 
سطح مخازن گاز متمرکز شده اند. ذخایر اروپایی حدود 
۸۶ درصد پر شده اند که اندکی باالتر از میانگین پنج ساله 
اســت و در آلمان 9۰ درصد پر شده است. قیمت گاز با 
وجود کاهش در هفته های اخیر، همچنان بیش از هفت 
برابر میانگین قیمت برای این موقع از سال است که تورم 
را سرعت بخشیده و اقتصادهای اروپایی را در آستانه رکود 
قرار داده است. انتظار می رود تقاضا با آغاز فصل گرمایش، 
به تدریج افزایش پیدا کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، 
بهای معامالت گاز هلند برای ماه آتی که قیمت پایه بازار 
اروپاست، روز دوشنبه ســاعت ۸ و ۵۳ دقیقه به وقت 
آمستردام، ۶.۸ درصد کاهش یافت و به ۱۷۵ یورو مگاوات 
ساعت رسید که پایین ترین قیمت از ۲۵ ژوئیه بود. بازار 

انگلیس به مناسب تعطیالت، بسته بود.

چقدر کاالی احتکار شده کشف شد؟ظرفیت تولید نفت ایران چقدر است؟

عرضه پورشه در بورس آلمان

گاز در اروپا ارزان شد
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رئیس جمهوری  در گفتگو با  CBS آمریکا:

نشان داده ایم در 
مذاکرات صادق هستیم

هزارتوی 
تامین مالی  مسکن ملی

برنامه بانک مرکزی برای 
سود بین بانکی چیست؟
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سرمقاله

افت 
جذابیت تولید

در ســال جاری بــه جهت 
افزایــش قیمــت نفــت و 
ســایر فرآورده های نفتی و 
پتروشــیمی میزان تحقق 
درآمدها افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر با برچیده 
شدن نسبی ویروس کرونا، میزان مبادالت جهانی نیز 
رشد پیدا کرد. بدین جهت با افزایش درآمدهای نفتی 
و صادراتی از یک سو و بهبود نسبی بخش خدمات 
از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و 
موجب رشد اقتصادی شد.  بی تردید با کاسته شدن 

از قیمت جهانی نفت... 

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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پیش بینی ها  از  رشد  
اقتصادی محقق می شود؟

واکنش دالر به سفر 
رئیسی به آمریکا

شاخص بورس 4 هزار واحد دیگر هم کاهش یافت

ناامیدی  از  رشد  بورس
صفحه2

صفحه 7

مزایده ۱۰۶2  خودروی  لوکس
لکسوس ،  بنز ،  پورشه ،  بی ام  و ،  کیا  و  هیوندا   به   مزایده   می روند

مرکز پژوهش های مجلس پیــش بینی کرده که 
اقتصاد کشور امسال رشــدی ۳.۷ درصدی خواهد 
داشت. این مرکز با تکیه به گزارش های اوپک اعالم 
کرده که تولید نفت ایران در بهار امســال روزانه ۲ 
میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه بوده که حدود ۸۶۰ هزار 
بشکه آن صادر شــده و اگر صادرات موجود ادامه 
داشته باشد، بخش نفت و گاز رشدی ۱.۱ درصدی 
خواهد داشت. این در حالی است که دستیابی به رشد 
اقتصادی اعالم شده نیازمند فاکتورهایی است که در 
شرایط فعلی اقتصاد ایران از آنها بی بهره است. بازوی 
پژوهشی مجلس در اولین پیش بینی رسمی از نرخ 
رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، در گزارشی این عدد را ۷/ 
۳درصد با احتساب بخش نفت و 9/ ۳درصد بدون 

احتساب بخش نفت اعالم...

قیمت دالر روز گذشــته درمعامالت نقدی تهران 
نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومان پایین آمد و به نیمه 
کانال ۳۱ هزار تومان برگشت . به گزارش اقتصادنیوز 
، بررسی بازار ارز تهران در سومین روز هفته حکایت 
از حساسیت این بازار به سفر سید ابراهیم رئیسی به 
نیویورک دارد. بعد از اینکه اعالم شــد علی باقری، 
رئیس تیم مذاکره کننده ایران به همراه رئیسی به 
آمریکا می رود برخی گمانه زنی ها درباره احتمال 
گفتگوی مقامات سیاسی ایران و آمریکا در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در بین معامله 
گران دالر  برجسته شد .  با این حال ناصر کنعانی در 
نشست خبری روز گذشته خود گفت برنامه تعریف 
شده ای برای گفت وگو درباره مذاکرات رفع تحریم ها 

در چارچوب این سفر وجود...



اقتصاد2
ایران

رنگ باختن بازار مسکن در شهریور
ظاهرا تورم ماهیانه بازار مسکن شهر تهران از ۲.۵ به 
۱.۸ درصد رسیده که کمترین میزان از فروردین ماه 
سال جاری تاکنون محسوب می شود؛ این آمار که از 
داده های غیررسمی به دســت آمده ورود آرام بازار به 
نیمه دوم سال را نشان می دهد. به گزارش ایسنا، ثبت 
داده های جدید از بازار مسکن شهر تهران، رنگ باختن 
انتظارات افزایشی در آســتانه ورود به نیمه دوم سال 
را تایید می کند. بررسی ها نشان می دهد شهریورماه 
امسال تورم ماهیانه در بازار مســکن در پایتخت به 
پایین ترین حد خود از فروردین ســال جاری رسیده 
است. آمار غیررسمی روایت می کند که تورم ماهیانه در 
بازار مسکن شهر تهران از ۲.۵ درصد در مردادماه به ۱.۸ 
درصد در شهریورماه رسیده است. این در حالی است 
که با توجه به نوسانات اندک قیمت دالر در هفته های 
اخیر انتظار می رفت بازار مسکن تحت تاثیر قرار گیرد.

گفت گوی عضو هیات مدیره و 
معاون اعتبارات و نظارت بانک 

سینا با مشتریان
به منظور تکریم و تامین رضایتمندی مشتریان، در 
دومین برنامه از تعامل با مشتریان، عضو هیات مدیره 
و معاون اعتبارات و نظارت بانک  سینا در گفت گوی 
تلفنی پاسخگوی سواالت مشتریان در حوزه خدمات 
بانکی خواهد بود. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
در راستای تحقق اصل مشتری مداری مبنی بر تعامل 
سازنده و ارتباط مستقیم با مشتریان ارجمند، مهدی 
رزمی عضو هیات مدیره و معاون  اعتبارات و بین الملل 
این بانک با حضور در مرکز ۲4 ساعته ارتباط مشتریان 
بانک پاسخگوی مشتریان در حوزه خدمات بانکی به 

ویژه حوزه اعتبارت و تسهیالت است.

آخرین مهلت شــرکت در جشــنواره 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا

برای شــرکت در ششمین جشــنواره حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک سینا تنها تا پایان وقت 
اداری روز پنج شــنبه 3۱ شــهریور ماه سال جاری 
فرصت باقی است. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
با هدف ایجاد بسترهای مشارکت بیشتر هموطنان 
در امــور عام المنفعــه و ترویج فرهنگ پســندیده 
قرض الحسنه، ششــمین جشــنواره حساب های 
قرض الحســنه پس انداز این بانک با میلیاردها ریال 
جوایز نقدی برگزار می شود. هموطنان می توانند تا 
پایان شهریور ماه سال جاری با مراجعه به تمام شعب 
بانک سینا در سراسر کشور ضمن افتتاح حساب یا 
تکمیل موجودی در این جشنواره شرکت و فرصت 
بهره مندی از جوایز این دوره را برای خود فراهم کنند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
سازمان انرژی اتمی تفاهم نامه 

پرداخت وام امضا کردند
با حضور دکتر »محمد اســالمی« رئیس ســازمان انرژی 
اتمی و دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران تفاهم نامه همکاری پرداخت وام 
قرض الحسنه به کارکنان سازمان انرژی اتمی امضا شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، بر 
اساس این تفاهم نامه، ارائه خدمات متنوع بانکی و استفاده 
بهینه از ظرفیت های ۲ مجموعه در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای مراسم امضای تفاهم نامه، مدیرعامل بانک قرض 
الحسنه مهر ایران، با اشاره به عملکرد بانک، بر ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه تأکید و از روند رشد آن در میان آحاد جامعه 
ابراز رضایت کرد.شمسی نژاد همچنین بر ضرورت حمایت 
از کارکنان سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی از پیشروترین 
سازمان های کشــور در حوزه استراتژیک علم، تأکید کرد 
و گفت: بانک قرض الحســنه مهر ایران آماده ارائه خدمات 
مختلف و طرح های متنوع وام به کارکنان این سازمان است.

خبر

روز دوشــنبه ارزش خالص 
تغییر مالکیــت حقوقی به 
حقیقی بازار برای ســومین 
روز متوالی منفی شد و ۱9۱ 
میلیارد تومان پول حقیقی 
از بورس خارج شــد. در روزی که اغلب نمادهای بازار 
قرمزپوش بودند و شاخص های بازار سهام ریزش کردند، 

گروه زغال سنگ یکپارچه سبزپوش شد .
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز دوشنبه بیست 
و هشتم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت 
به روز کاری قبل 4 هزار و 9۵ واحد افت کرد و به رقم یک 
میلیون و 373 هزار و ۸۲۱ واحد رسید. شاخص هم وزن 
بورس با کاهش هزار و 69۸ واحدی در سطح 400 هزار 
و ۲۱۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۵3 واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵76 

واحد قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشــته نمادهای »فارس«، »کگل« و »وپاسار« 
بیشترین تأثیر را در افت شــاخص کل بورس داشتند. 
در مقابل نمادهای »حکشــتی«، »وبملت« و »امین« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »کگهر«، »صبــا« و »آریا« 

بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »کزغال«، »خدیزل« و »فزر« بیشترین تأثیر افزایشی 
را بر شاخص داشتند.  در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس خســاپا صدرنشین است و شســتا و خودرو در 
رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، 
کزغال و گدنا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.   در روزی 
که اغلب نمادهای بازار قرمزپوش بودند، گروه زغال سنگ 

یکپارچه سبزپوش شد.

ارزش معامالت بازار 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱46 

هزار و 3۸7 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱4۱هزار و 60۲ میلیارد تومان 
بود که 97 درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را 
تشکیل می دهد.  روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام 
با کاهش 9 درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ۲ 

هزار و ۱9۱ میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت دوشنبه ۵۱ نماد صف خرید داشتند و ۸۱ 
نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف های 
خرید با افت ۱0 درصدی به ۱43 میلیارد تومان رسید و 

مجموع ارزش صف های فروش 3 درصد افزایش یافت و 
۱۸7 میلیارد تومان بود.

در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار ۲0 میلیون تومان بود و ارزش صف های خرید 
نیز در رقم 3۸ میلیارد تومان ایستاد.  در پایان معامالت 
نماد بکاب )شرکت صنایع جوشکاب یزد( با صف  خرید 
6 میلیارد تومانی در صدر جــدول تقاضای پایانی بازار 
قرار گرفت. پــس از بکاب، نمادهای کپرور )شــرکت 
فراوری زغال سنگ پروده طبس( و فپنا )شرکت سپنتا( 

بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
سکرد تعلق داشت که ارزش آن 4 میلیارد تومان بود. پس 
از سکرد، نمادهای ثاباد، غدشت، سصفها و کترام بیشترین 

صف فروش داشتند.

خروج سرمایه از بورس
امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 
برای سومین روز متوالی منفی شد و ۱9۱ میلیارد تومان 

پول حقیقی از بورس خارج شد. 
در معامالت روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به 
سهام آریان )شرکت پارس آریان( اختصاص داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱3 میلیارد 
تومان بود. پس از آریان، نمادهای شستا )شرکت سرمایه 
گذاری تأمین اجتماعی( و بپاس )شرکت بیمه پاسارگاد( 

بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

شاخص بورس ۴ هزار واحد دیگر هم کاهش یافت

ناامیدی از رشد  بورس

برنامه بانک مرکزی برای سود 
بین بانکی چیست؟

در شرایطی که سود بین بانکی با تداوم روند 
افزایشــی خود در هفته های اخیر دوباره به 
نرخ ۲۱ درصد نزدیک شــده اســت، رئیس 
کل بانــک مرکــزی می گوید که سیاســت 
این بانک برای ســود بین بانکی این اســت 
 که ایــن نــرخ نوســانات زیادی نداشــته 

باشد.
به گزارش ایسنا، سود بین بانکی که به عنوان 
یکی از انــواع نرخ های بهره در بــازار پول به 
نرخ های سود یا بهره در ســایر بازارها جهت 
می دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک هاســت 
و زمانــی کــه آن هــا در پایــان دوره مالی 
کوتاه مدت اعــم از روزانه یــا هفتگی دچار 
کسری ذخایر می شوند، از ســایر بانک ها در 
 بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی اســتقراض 

می کنند.
این ســود در هفته هــای اخیر دوبــاره روند 
صعودی خود را شروع کرده و به نرخ ۲۱ درصد 
نزدیک شده است. این در حالی است که پیش 
از این، نرخ ســود بین بانکی به ۲۱.3۱ درصد 
رسیده  و با واکنش منفی فعاالن بازار سرمایه 

مواجه شد.
در این زمینه، بانک مرکزی در جلسه با فعاالن 
بازار سرمایه موظف شــد تا نرخ سود در بازار 
بین بانکی را کنترل و این نرخ را در بازار بین 
بانکی متناسب با سیاست های تورمی مدیریت 
کند که پس از آن جلســه، روند سود در بازار 
بین بانکی نزولی شــد و این نرخ به  ترتیب از 
 ۲۱.3۱ بــه ۲۱.۱3، ۲0.64، ۲0.۵9 درصد 

رسید.
اما در ادامه، نرخ سود بین بانکی روند صعودی 
خود را آغــاز کرد و اکنون بــه ۲0.93 درصد 

رسیده است. 
در این زمینه، علــی صالح آبادی - رئیس کل 
بانک مرکزی - به ایســنا اعالم کرد که روند 
تغییرات سود بین بانکی به وضعیت عرضه و 
تقاضا در بازار بین بانکی بستگی دارد و سعی 
بانک مرکزی بر این است که سود بین بانکی 

نوسانات زیادی نداشته است.
عالوه بر این، محمد نادعلی -  مدیرکل عملیات 
پولی و اعتباری بانک مرکزی - در این رابطه در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: فلسفه بازار بین 
بانکی این است که بانک ها در صورت کمبود 
منابع، مبادالت کوتاه مدت و یک شبه انجام 
می دهند که این مبادالت باعث می شــود تا 
نرخ سودی در این بازار شکل بگیرد و نرخ این 
سود نیز متناسب با نیاز بانک ها به این منابع 

مشخص می شود.
وی با بیان اینکه بانک هــا منابع مازاد خود را 
وارد بازار بین بانکی می کنند و به سایر بانک ها 
که به این منابع نیاز دارند تسهیالت می دهند، 
گفت: بنابراین، نرخ سود بین بانکی تاثیری بر 
سود سپرده و تسهیالت نمی گذارد. بازار بین 
بانکی بازاری نیست که بانک ها سهام خود را 
بفروشند و پول خود را وارد این بازار کنند که 
وقتی نرخ در این بازار افزایش یابد، آنها انگیزه 
ورود به بازارهای دیگر را نداشته باشند و سایر 

بازارها تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرند.

سود بین بانکی بر بورس تاثیری ندارد
نادعلی ادامه داد: تقاضا و عرضه بانک ها در بازار بین 
بانکی است که موجب تغییرات در نرخ سود این 
بازار می شود و سعی بانک مرکزی در این زمینه این 
است که نوسانات این بازار را کنترل کند بنابراین، 
وقتی نوسانات را از بازار بین بانکی بگیریم طبیعتا 
نوسانات در سایر بازارها نیز کمتر می شود. نرخ 
سود سپرده و تسهیالت در ایران تابع شرایط بازار 
بین بانکی نیست و بنابراین، تغییرات در سود بین 
بانکی نمی تواند تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد 
بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیالت است 

که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.

بانک مرکزی در بازار بین بانکی چه 
می کند؟

مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی 
افزود: بانک مرکزی سعی می کند نرخ سود در 
بازار بین بانکی را مدیریــت کند تا انتظارات 
تورمی را کنتــرل و منابع بانک هــا را تامین 
کنند تا بانک ها به سمت برداشت مستقیم از 
بانک مرکزی بروند. عملکرد بانک مرکزی در 
بازار بین بانکی به این صورت است که اخبار و 
انتظارت تورمی را تنظیم و منابع را از طریق 
عملیات ریپو تزریق یا جــذب می کند که با 
این اقدامات نرخ در بازار بین بانکی بســته به 

سیاست مدنظر بانک مرکزی تغییر می کند.
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رئیس جمهور با بیان اینکه نشان داده ایم در مذاکرات 
صادق هستیم، گفت: اگر آنچه که جمهوری اسالمی 
بر آن تاکید دارد یعنی »رفــع تحریم های ظالمانه«، 
»تضمین اعتمادآفریــن و اطمینان بخش« و »حل و 
فصل مسائل پادمانی به صورت قطعی« محقق شود 

یک توافق خوب امکانپذیر است.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در آستانه سفر 
به نیویورک به منظور شــرکت در هفتاد و هفتمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتگویی 
با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا داشت که متن کامل 
این گفتگو در زیر منتشر می شود: خبرنگار CBS: آقای 
رئیس جمهور همانطور که می فرمایید صنعت هسته ای 
را برای اهداف صلح آمیز می خواهید اما شما اوال از این 
صنعت برای تولید برق استفاده می کنید و ثانیا برخی 
اسناد وجود دارد که فعالیتهای غیر صلح آمیز داشته اید.

رئیس جمهور: بســم اهلل الرحمن الرحیــم. در مورد 
مذاکرات هســته ای آنچه به پیشــینه این مســاله 
برمی گردد آن اســت که آمریکایی ها از برجام خارج 
شدند و اروپایی ها به تعهدات خود نسبت به ملت ایران 
عمل نکردند. اما جمهوری اســالمی ایران به تعهدات 
خود پایبند بود و طبق نظر آژانس نه یک بار بلکه بارها 
اعالم کرده که ایران به تعهــدات خود در برجام عمل 
کرده اســت. نقض این تعهد اول از ناحیه آمریکایی ها 
اتفاق افتاد بعد هم عدم انجام تعهدات از ناحیه اروپایی ها 
اتفاق افتاد. مذاکرات برای رفع تحریم ها بود چون این 
تحریم ها علیه ملت ایران ظالمانه است، این ظلمی است 

به ملت ایران.
وقتی که ایران به تعهدات خود عمل کرده اســت چرا 
تحریم شود؟ ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم کسی 

نمی تواند برای حق برخورداری جمهوری اســالمی 
ایران از داشتن دانش و صنعت هسته ای محدودیت یا 
ممنوعیت ایجاد کند. بارها هم جمهوری اسالمی اعالم 
کرده که در دکترین دفاعی خود سالح هسته ای وجود 
ندارد و آنچه که مورد تاکید جمهوری اسالمی بوده و 
هست، بهره بردن از دانش هسته ای است که هم اکنون 

این دانش در ایران بومی شده است.
بارها به این نوع ادعاهای بی اساس پاسخ داده شده 
است. دوربین های آژانس در مراکز هسته ای فعال 
بوده و گفته شده که آنچه که تاکنون در جمهوری 
اسالمی اتفاق افتاده در راستای استفاده صلح آمیز 
است. بارها اعالم کرده ایم با توجه به توانمندی در 
این حوزه، بهره مندی از صنعت هســته ای فقط در 
جهت مصارف صلح آمیز است. چرا نسبت به استفاده 
صلح آمیــز از صنعت هســته ای محدودیت ایجاد 
می کنند. امروز در حوزه های درمانی، کشــاورزی، 
نفت، گاز و بســیاری از حوزه ها از صنعت هسته ای 
استفاده می شود و این استفاده صلح آمیز حق ملت 
ایران است. چرا ایران از این حق محروم شود؟ علیرغم 
همه این ادعاهایی که بعضا آژانس و یا کشــورهای 
اروپایی می کنند، آژانس در ۱۵ گزارش خود اعالم 
کرده که ایــران هیچ گونه - صریــح می گویم - در 
اســتفاده صلح آمیز از صنعت هسته ای پای خود را 
فراتر نگذاشته و تخلفی ندارد. آژانس تاکنون ۱۵ بار 

بیانیه داده است.

در مذاکرات برای رســیدن به یک توافق 
خوب جدی هستیم

خبرنــگار CBS: آیــا می خواهید بــه توافق)برجام( 
بازگردید؟ چرا که می دانید برخی مقامات آمریکایی 
بر این باورند که شما قصد بازگشت به توافق برجام را 

ندارید.
رئیس جمهور: ما بارها اعالم کردیم که در مذاکرات 
برای رسیدن به یک توافق خوب و عادالنه و پیگیری 
رفع تحریم ها جدی هســتیم. این ادعا)عدم تمایل 
ایران به بازگشــت به برجام( هم از همان ادعاهای 
بی اساسی اســت که مطرح می کنند. االن مشکل 
توافق کجاســت؟ چه کســی و چه جایگاهی برای 
توافق مشکل ایجاد کرده است؟ آمریکایی ها تصمیم 
نمی گیرند. مســئله خیلی روشن اســت؛ ما اعالم 
کردیم که یکی از نکاتی که ضرورت دارد رف شکنی 
آمریکایی ها ممکن اســت برای آنها آسان باشد که 
خیلی راحت بخواهند پیمان خودشان را نقض کنند 
و بیایند و راحت بگویند که ما گویا پیمانی را نبستیم. 
اما به راستی پیمان و میثاق بستن راهکارش همین 

است؟
اگر در دنیا بین کشورها میثاقی بسته شود و سپس یک 
طرف بیاید بصورت یکطرفه بگوید که من از پیمان خارج 
شدم اصال جایی برای پیمان بستن در دنیا می ماند؟ 
آمریکا می خواهد در برابر این نقض پیمان چه جوابی 
بدهد؟ به مردم خودش چه جوابی می خواهد دهد؟ به 

مردم دنیا چه جوابی می خواهد بدهد؟ می خواهد بگوید 
که من یک پیمانی را بستم و بعد هم به راحتی از این 
پیمان خارج شدم؟ این کارِ آمریکایی ها مورد سرزنش 

همه دنیا قرار گرفت.
خبرنگار CBS: بر اساس گفته های تان سوال می کنم. 
آیا شما بر این باور هســتید که در آینده نمی توانید به 
آمریکایی ها اعتماد کنید؟ و به خاطر همین موضوع 
این سوال را کردم که آیا قصد بازگشت به توافق برجام 
را دارید؟ چرا که به نظر می رســد به ما اعتماد ندارید. 
همانطور کــه می دانید پرزیدنت بایــدن این اختیار 
 را ندارد که چیــزی را به رئیس جمهــور آتی آمریکا 

تحمیل کند.
رئیس جمهور: ما به دلیل رفتــاری که از آمریکایی ها 
تاکنون دیده ایم نمی توانیم به آن ها اعتماد کنیم و لذا 
اگر تضمین وجود نداشته باشد به آمریکایی ها اعتمادی 

نیست کمااینکه بارها پیمان ها را نقض کرده اند.

نشان داده ایم در مذاکرات صادق هستیم
خبرنگار CBS: به نظر می رسد که شاید اصال توافقی 

شکل نگیرد.
رئیس جمهــور: اگر مــا بتوانیم از ایــن توافق منافع 
اقتصادی مــان را تامین کنیم و آنچــه که جمهوری 
اســالمی بر آن تاکید دارد یعنی »رفــع تحریم های 
ظالمانه«، »تضمین اعتمادآفرین و اطمینان بخش« 
و »حل و فصل مســائل پادمانی بــه صورت قطعی« 
محقق شــود یــک توافق خــوب کامــال امکانپذیر 
اســت. ما نشــان دادیم هــم در مذاکــرات صادق 
 هســتیم و هم بــه دنبال یــک توافق خــوب با رفع 

تحریم ها هستیم.

دولت آیین نامه تخصیص زمین و مســکن پس از تولد فرزند سوم را 
تصویب کرد. به گزارش جمــاران؛  دولت آیین نامه اجرایی مربوط به 

تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم را تصویب کرد.
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره )3( ماده )4( قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت و با هدف ایجاد مشوق برای فرزندآوری و تعدد فرزندان 
در خانواده در جهت سیاســت های کلی جمعیت و خانواده مبنی بر 
جلوگیری از پیری جمعیت و حفظ جمعیت جوان، هیئت وزیران آیین 
نامه اجرایی تبصره ماده قانونی یاد شده درخصوص تخصیص زمین و 

مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، خانوارها در صورتی مشــمول استفاده از 
امکانات دولتی موضوع این آیین نامه هستند که فرزند سوم یا بیشتر آن 
خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، متولد 
و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت 
راه و شهرسازی موضوع ماده )۱( آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و 

حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد.
همچنین این آیین نامه مشمول خانوارهایی می گردد که نرخ باروری 
شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، براساس سرشماری نفوس و مسکن 

و با اعالم مرکز آمار ایران، باالی ۲/۵ نباشد. براساس آیین نامه یاد شده، 
وزارت راه و شهرسازی )به نمایندگی از دولت( مکلف است به منظور 
تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین 
حداکثر به مساحت ۲00 مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک 
براساس طرح های هادی روستایی یا طرح های جامع شهری مصوب 
یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵00 
هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و 
روستای محل سکونت فقط برای یک بار و براساس هزینه آماده سازی 
زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ 
سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار نماید. برای ساکنین شهرهای 
باالی ۵00 هزار نفر جمعیت، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در 
آیین نامه بسته به اعالم ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا 
واحد مسکونی در شهرک های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای 

مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینکه باالتر از ۵00 هزار نفر نباشد، 
به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، بــه انتخاب مادر اختصاص می 
یابد. همچنین زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه به صورت 
مشــترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می گردد و سند مالکیت 
حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قســط به نام ایشان منتقل 
می شود. در صورت فوت هر یک از پدر و مادر، مالکیت زمین یا واحد 
مسکونی بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد. 
در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین نامه در هر شهر و پروژه 
بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، 
اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم )ج( سبز است. 
برای سایر متقاضیان در این شهرها و پروژه ها، بسته به ظرفیت اعالمی 
توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در 
سایر پروژه ها یا در شهرک های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای 

مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه باالتر از ۵00 هزار نفر 
جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و 
در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین 
می شود. الزم به ذکر است، اراضی موضوع این آیین نامه شامل اراضی 
ملی و دولتی واقع در طرح های هادی مصوب روستایی و یا طرح های 
جامع شهری و با رعایت مفاد تبصره )۲( ماده )9( قانون جهش تولید 
مسکن می باشد. هیات دولت با تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی 
برای ارائه مشوق ها و حمایت های بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی با 
هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، تحرک بخشی به بازار کار و تکریم 
و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد. هیات دولت 
در جلسه عصر یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در 
راستای مصوبات پنجاه و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در فروردین ماه سال جاری مربوط به جبران اثرات افزایش دستمزد و 
افزایش هزینه های تولید ناشی از حقوق گمرکی، با تصمیمات ستاد 
مذکور مبنی بر ارایه مشوق ها و حمایت های بیمه ای، بانکی و تجاری 
و مالیاتی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، تحرک بخشی به بازار 

کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد.

قیمت دالر روز گذشــته درمعامالت نقدی تهران 
نسبت به روز گذشــته ۲00 تومان پایین آمد و به 
نیمه کانــال 3۱ هزار تومان برگشــت . به گزارش 
اقتصادنیوز ، بررسی بازار ارز تهران در سومین روز 
هفته حکایت از حساســیت این بازار به سفر سید 

ابراهیم رئیسی به نیویورک دارد.

گمانه زنی ها درباره سفر باقری به نیویورک 
بعد از اینکه اعالم شد علی باقری، رئیس تیم مذاکره 
کننده ایران به همراه رئیســی بــه آمریکا می رود 
برخی گمانه زنی ها درباره احتمال گفتگوی مقامات 
سیاســی ایران و آمریکا در حاشیه نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل در بین معاملــه گران دالر  
برجسته شد .  با این حال ناصر کنعانی در نشست 
خبری روز گذشته خود گفت برنامه تعریف شده ای 
برای گفت وگو درباره مذاکــرات رفع تحریم ها در 
چارچوب این ســفر وجود ندارد اما این احتمال را 
رد نمی کنم و ایران به صورت طبیعی از هر فرصتی 

برای بیــان دیدگاه های خــود در موضوعات مورد 
عالقه دوجانبه و بین المللی استفاده می  کند. ایران 
هیچ وقت میزمذاکرات را ترک نکرده و مذاکرات را 
به عنوان روش مناسب و منطقی و معقول برای حل 
وفصل اختالفات می داند. معامله گران در واکنش 
به این گمانه زنی هــا در الک احتیاط فرو رفته اند 
و حساب شده تر در موقعیت خرید قرار می گیرند. 
از سوی دیگر رفتار بازارساز موجب ترس بازیگران 

ارزی در تهران شده است. 

قیمت دالر پایین آمد 
قیمت دالر روز گذشــته درمعامالت نقدی تهران 
نسبت به روز گذشــته ۲00 تومان پایین آمد و به 
نیمه کانال 3۱ هــزار تومان برگشــت . عده ای از 

معامله گران می گفتند در صورتی که فشار فروش 
در ادامه معامالت بیشتر شود احتمال عقب نشینی 
تا مرز 3۱ هزار و ۲00 تومان هم وجود خواهد داشت.  
البته روز گذشته اسکناس آمریکایی در سلیمانیه 
هم دنده معکوس زد. نرخ دالر در ســلیمانیه روز 
گذشــته کانال 3۲ هزار تومان را از دست داد و به 
قیمت 3۱ هزار و ۸۸0تومان معامله شد اما در هرات 
قیمت دالر نسبت به دیروز رنج بود و در محدوده 3۱ 

هزار و 330 تومان مبادله شد . 

کاهش نرخ حواله درهم 
نرخ حواله درهم نیز روز گذشــته با ۸ هزار و 700 
تومان به فروش رســید . این قیمت در مقایسه با 
دیروز ۸0 تومان پایین تر بود و یکی دیگر از دالیل 

عقبگــرد دالر در بازار آزاد تهران ممکن اســت به 
همین موضوع برگردد. 

قیمت طال سقوط کرد 
بازار جهانی طال شاهد سقوط آزاد قیمت طال است 
.قیمت اونس طال روز گذشــته نزدیک به ۱7 دالر  

ریزش کرد و بر روی ۱6۵9 دالر قرار گرفت . 

قیمت سکه و طال ریزش کرد 
در بازار داخلی ایران هم ظهر روز گذشته قیمت طال 
۱۸ عیار  مانند روز گذشته ریزش کرد. قیمت این فلز 
گران بهای داخلی روز گذشته ۱ میلیون و 30۵ هزار 
و ۵00 تومان بود که در مقایســه با دیروز ۱0 هزار و 
900 تومان کاهش را نشــان می دهد .  قیمت سکه  
روز گذشــته ریزش کرد . این فلز گران بهای داخلی 
در ابتدای معامالت نقدی روز گذشته در محدوده ۱4 
میلیون و ۵00 هزار تومان بود و درنیمه روز تا محدوده 

۱4 میلیون و ۲00 هزار تومان پایین آمد.

رئیسی در گفتگو با CBS آمریکا:

نشان داده ایم در مذاکرات صادق هستیم

با تصویب آیین نامه؛

اعطای زمین قسطی و مسکن قطعی شد

قیمت سکه و طال ریخت

واکنش دالر به سفر رئیسی به آمریکا

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بانک ها



3 بازار

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق 
اصناف اصفهان با تأکید بر اینکه طی ســال های 
آینده چیزی به نام فرار مالیاتی نخواهیم داشت، 
گفت: زمانی که حســاب شــخصی افراد به طور 
نامتعارف باال رود، اصرار بر گرفتن پول نقد و دادن 
شماره حساب دیگری و ممانعت از کارت کشیدن 
مشتری و… به نوعی دلخوشی برخی کسبه است، 
در حالیکه حوزه مالیاتی با برنامه ریزی و دقت تمام 

حساب ها را بررسی می کند.
رسول جهانگیری درباره جدا شدن تراکنش های 
تجاری از شخصی برای دریافت مالیات و ممانعت 
اصناف از دریافت کارت از مشــتریان و اصرار بر 
گرفتن پــول نقد، اظهار کرد: در سیســتم فعلی 
مالیات تمــام حســاب های یک شــخص، چه 
کارت خوان، چه شــخصی، چه تجاری و… همه 
رصد می شــود. وی تأکید کرد: زمانی که حساب 
شــخصی افراد به طور نامتعارف باال رود، اصرار بر 
گرفتن پول نقد و دادن شــماره حساب دیگری و 
ممانعت از کارت کشــیدن مشتری و… به نوعی 
دلخوشی برخی کسبه اســت، در حالیکه حوزه 
مالیاتی با برنامه ریزی و دقت تمام حســاب ها را 

بررسی می کند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: عماًل افراد یک 

حساب شخصی دارند که خانه، خودرو و… خود 
را با آن خرید می کنند و مستندات آن وجود دارد، 
حتی اگر این رقم در حســاب تجاری کسبه وارد 
شود، قابل بررســی و راســتی آزمایی است. وی 
تصریح کرد: حوزه مالیاتی در حال به روزرســانی 
و عماًل در آینده تمام حســاب ها برای سیســتم 
مالیاتی قابل بررسی است و طی سال های آینده 
چیزی به نام فرار مالیاتی نخواهیم داشت و یا فرار 

مالیاتی به حداقل می رسد.
جهانگیری دربــاره اینکه آیا امروز تمام کســبه 
باید دســتگاه پوز متصل به سامانه جامع مالیات 
را داشــته باشــند، گفت: مشــاغل بــه ترتیب 
اولویت بندی شده اند، و مشــاغل آرام آرام به این 
سامانه متصل می شــوند. وی در خصوص گالیه 
اصناف به قانون جدید مالیات و تأکید بر استفاده 
از دســتگاه های پوز در خریدوفروش های خود، 
توضیح داد: باید توجه داشت که جامعه کسب وکار 
ما هنوز به روز نیســت و به صورت سنتی فعالیت 

می کند.
عضو هیات رییســه اتاق اصناف ایران گفت: در 
کشــورهای اروپایی مطابق اســتاندارد در قبال 
۴۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، در حالیکه 
در ایران به ازای هر ۴۰ نفر یک واحد صنفی و در 

اصفهان به ازای هر ۲۰ نفر، یک واحد صنفی وجود 
دارد. وی تأکید کرد: در این شــرایط، سیســتم 
اصناف ما همچنان سنتی است و کسب وکارهای 
خرد اقتصاد براســاس تعداد و فراوانی مشــاغل 
فعالیت می کند و به نوعی محل سرریز جامعه بیکار 
کشور و حتی ورشکســتگی ها مربوط به مشاغل 
خرد و اصناف است و به نوعی شــاهد عدم ثبات 
در حوزه اصناف هســتیم، در این شرایط شاهد 

شفافیت و زیرساخت های مدنظر نیستیم.
جهانگیری بــا اعتقاد بر اینکه اقتصاد کشــور بر 
پایه اقتصاد خــرد و واحدهای صنفــی خرد بنا 
شــده اند، با توجه به ایجاد آنها، باید برای حفظ 
آنها تالش کــرد و نمی توان حــدود ۳۰۰ واحد 
صنفی را تعطیل و یک هایپــر را بنا کرد، چراکه 
زیرساخت جامعه ما سنتی و کسب وکارها براساس 
فعالیت های خرد شکل می گیرد. وی با اشاره به 
اینکه زیرساخت اقتصادی کشور ما با دنیا متفاوت 
و بر پایه کســب وکارهای خرد است، گفت: بیکار 
شــدن افراد در واحدهای صنفی کوچک موجب 
مشکل می شود و باید دولت برای آنها شغل ایجاد 
کند، بنابراین دولت باید در بحث دستوالعمل ها و 
صدور مجوز برای ایجاد فروشگاه بزرگ به صورت 

سنجیده عمل کند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
طرح تشدید نظارت بر بازار توزیع و اقالم ضروری سال 
تحصیلی جدید، با نظارت ۸۹ نفر از بازرسان اصناف به 
همراه ۲۴۵ نفر از ناظران افتخاری در سطح اصفهان 
انجام می شــود. بنابر اعالم روابط عمومی مدیریت 
بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان، با توجه به 
نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید مراکز آموزش 
عالی و بازگشــایی مدارس، همچنین افزایش تقاضا 
در برخی از کاال ها و خدمــات، این مدیریت همچون 
سال های گذشته، در راســتای پیشگیری از افزایش 
غیرمنطقی قیمت ها، از تاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱ 

طرح تشدید بازرسی و نظارت را در سراسر استان آغاز 
کرده است.

جواد محمدی فشــارکی در این باره اظهار داشت: با 
هدف نظارت بر روند عرضه لوازم التحریر، کیف و کفش، 
پوشــاک و فرم مدارس، طرح نظارتی ویژۀ بازگشایی 
مدارس از ۱۷ شــهریورماه اجرا و تا تاریخ ۱۵ مهرماه 
به صورت همزمان در سراسر استان ادامه دارد که در 
این بازه زمانی بازرسان اصناف استان در قالب تیم های 
محسوس و نامحسوس با حضور در بازار، ضمن پایش 
عرضۀ اقالم ضروری این ایام، با هرگونه تخلف صنفی 
برخورد قانونی الزم را انجام و با تشکیل پرونده، متخلفاِن 

در هر صنف را به اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان 
معرفی می کنند. او با بیان اینکه طرح تشدید نظارت 
بر بازار توزیع و اقالم ضروری سال تحصیلی، با نظارت 
۸۹ نفر از بازرسان اصناف به همراه ۲۴۵ نفر از ناظران 
افتخاری در سطح اصفهان است، افزود: رسیدگی سریع 
و به موقع گزارش های مردمی، ممانعت از گرانفروشی 
و فروش اجباری کاال، پایش رعایت درصد سود خرده و 
عمده فروشی، نصب برچسب قیمت و بررسی فاکتور ها 
از مهمترین اولویت های بازرسان است که در صورت 
مشاهدۀ تخلف برابر قانون با متصدیان مربوطه برخورد 

خواهد شد.

نوزدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق 
و تقلبی با محوریت لوازم یدکی و لوازم خانگی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و با حضور 
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت 
صمت، هوشیار فقیهی دبیر کل اتاق اصناف ایران و 
نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، دادستانی کل کشور، پلیس امنیت اقتصادی، 
تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای ذیربط برگزار 

شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران، 
دبیر کل اتاق اصناف ایران در این باره گفت: نهادهای 
مختلف مشغول کار هستند تا موانع احتمالی اجرای  
طرح شناسه دار کردن لوازم یدکی خودرو رفع شود. 
هوشیار فقیهی تاکید کرد: اتاق اصناف ایران در امر 
مبارزه با توزیع کاالی قاچاق و تقلبی آمادگی کامل 
دارد تا همانند سنوات گذشته با وزارت صمت، ستاد 
ملی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر نهادها همکاری 

کند. ضمن اینکه اجرای چنیــن طرح هایی جز با 
مشارکت همگانی از واحدهای صنفی تا اتحادیه ها 
و اتاق ها ممکن نخواهد بود که بر همکاری همه جانه 
از سوی ایشــان تاکید داریم. دبیرکل اتاق اصناف 
ایران: اجرای طرح شناسه دار کردن لوازم یدکی و 
قطعات خودرو با ابالغ آن تمام نخواهد شــد و اتاق 
اصناف ایران همچنان با سیاست های وزارت خانه 

همکاری دارد.

حساب های کسبه قابل بررسی است

سال های آینده فرار مالیاتی نخواهیم داشت

 تشدید نظارت بر بازار در آستانه بازگشایی مدارس 

هماهنگی دستگاه ها در کنترل بازار لوازم یدکی و لوازم خانگی
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نائب رئیس و ســخنگوی اتاق اصنــاف ایران با 
اشــاره به اینکه مدرک گرایی به حوزه اشتغال 
جوانان آســیب زده اســت، عنوان کرد که اتاق 
اصنــاف به تازگــی مجموعــه آموزش هــای 
تخصصی با عنــوان جوار کارگاهی با ســازمان 
فنی و حرفه ای منعقد کرده است و جای چنین 
 آموزش هــای عملی برای همــکاری با آموزش 

و پرورش خالی است.
مجتبی صفایی، نائب رئیس و ســخنگوی اتاق 
اصناف ایران با اشاره به اینکه در سال های اخیر 
اشــتغال کشــور از مدرک گرایی آسیب بسیار 
زیادی دیده اســت، عنــوان کرد: »متأســفانه 
در این ســال های اخیر کــه مدرک گرایی جای 
حرفه و عمل گرایی را گرفته اســت، بیشــترین 
آســیب بــه موضــوع اشــتغال جوانــان وارد 
شده اســت. در شــرایط کنونی فردی که وارد 
مراکز فنی و حرفه ای یا هنرســتان ها می شود 
تا چند درصد جــذب بازار کار می شــود؟ یک 
 حلقه مفقــوده ای همواره در ایــن زمینه وجود 

داشته است.«
سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: »همواره برای 
ارتباط و اتصال میان بخش مراکز فنی کشــور و 
بخش کسب وکار و مراکز دانشگاهی با حوزه تولید 
خألهایی وجود داشته است. در گذشته طرحی با 
عنوان طرح کاد وجود داشت که از نظام استاد و 
شاگردی گرفته شده بود و خیلی از دانش آموزان 
باید در حین تحصیل رشته ای را می آموختند و 
فارغ از اینکه در چه رشــته ای تحصیل می کنند 
باید یک اشرافی بر رشته و فن و حرفه خاص پیدا 

می کردند.«
صفایی عنوان کرد: »متأســفانه هرچه به سمت 
مدرک گرایی رفتیم از این طرح کاربردی و خوب 
دور شدیم. اکنون اتاق اصناف ایران با مجموعه 
فنی و حرفه ای کشور به تعامالت خوبی رسیده 
اســت و همه صنوفی که بخواهند پروانه کسب 
داشته باشند قبل از اینکه پروانه تخصصی شان 
را بخواهنــد بگیرند باید مهارت آموزی داشــته 
باشند و این افزایش ســطح مهارت ها می تواند 
برای همــان واحدهای صنفی مفید باشــد اما 
اینکه این هــا در چه ســطحی کســب دانش 

می کنند واردش نمی شود زیرا جای بحث دارد 
 و باید آموزش ها به روز شــود زیرا تکنولوژی ها 

به روز شده اند.«
وی گفت: »در ســازمان فنــی و حرفه ای یک 
طرحی راه افتاده است به نام جوار کارگاهی که 
در این طرح عمل وقتی فردی می خواهد پروانه 
کسب بگیرد بعد از یک دوره آموزشی تخصصی 
متناســب با فعالیتی که می خواهد انجام دهد 
شاغل می شــود.«نائب رئیس اتاق اصناف ایران 
افــزود: »در برخی از رشــته ها، فنون تخصصی 

وجود دارد. 
برای مثال در رشته جوشــکاری تخصص های 
حرفــه ای وجــود دارد کــه در طرح توســعه 
پاالیشگاه ها کاربردی اســت. برای این موضوع 
از یک نقطــه دوری از جنوب به شــمال نیروی 
ماهر ارســال می کنند تا آن سبک از جوشکاری 
انجام شــود. مــا به ایــن ســمت نرفته ایم که 
آموزش های مان به صورت تخصصــی و فراگیر 
 باشــد و باید فضای اســتاد و شــاگردی مجدد

 احیا شود.«
نائــب رئیــس اتــاق اصناف ایــران با اشــاره 
به تفاهم نامه ای کــه میان اتاق اصنــاف ایران 
و ســازمان فنی و حرفه ای بسته شــده است، 
گفت: »به تازگی اتاق اصنــاف ایران با مجموعه 
ســازمان فنی و حرفه ای قرارداد بسته است تا 
ســطح کیفی آموزش اصنــاف باال بــرود. در 
مجموعه های جوار کارگاهی بــه خود اتحادیه 
این مجــوز داده شــده تــا اتحادیــه مرکزی 
تشــکیل دهد و مبادرت به آمــوزش تخصصی 
افراد داشته باشــد و بعد از آموزش ها وارد بازار 
کار می شــود. جای چنیــن تفاهم نامه هایی در 
 آموزش و پرورش خالی اســت زیرا پیشــنهاد 

مشخصی نداریم.«
وی افــزود: »این نــوع آموزش ها اگــر همراه 
با مشــوق هایی برای اصناف باشــد مورد اقبال 
بیشــتری قرار می گیرد. آموزش و پرورش هم 
می تواند مانند این سازمان با اصناف توافق نامه ای 
ببندد و اجــازه دهد خود آن صنــف به صورت 
تخصصی دانش موردنظرش که تخصصی است 

را منتقل کند.«

پرســش های  از  یکــی 
مطرح شده در جلسه گزارش 
عملکرد معاون بانکی وزارت 
اقتصاد در خصوص شــیوه 
تأمیــن مالی نهضــت ملی 
مسکن بود اما وی پاسخ روشنی به این سؤال نداد و همین 
موضوع باعث شد شــائبه جدی نگرفتن این پروژه در 
وزارت اقتصاد مطرح شود. عباس حسینی معاون بانک و 
بیمه وزارت اقتصاد و دارایی گزارش مفصلی در خصوص 
عملکرد وزارت اقتصاد طی یک سال گذشته ارائه کرد که 
در این گزارش بیشترین تمرکز به روی بانک هایی بود که 
مجامع آنها تحت نظر وزارت اقتصاد برگزار می شود. در 
این گزارش به مواردی نظیــر کنترل ترازنامه بانک ها و 
ارائه تسهیالت خرد اشاره شد اما در پاسخ به این سؤال که 
برنامه وزارت اقتصاد برای طرح ساخت مسکن در دولت 

سیزدهم چیست، در عمل پاسخی دریافت نشد.
این در حالی است که رئیس کانون سراسری انبوه سازان 
از ارائه پیشنهاد تامین مالی نهضت ملی مسکن به وزارت 
خبر داد و گفت:  شهرداری ها پای کار نیستند و اولویت 
آنها کسب درآمد است. سید محمد مرتضوی در خصوص 
اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن کشور، 
 اظهار کرد: با وجود آن که بیش از یکسال از عمر دولت 
ســیزدهم می گذرد، اما هنوز برنامه خــروج از بحران 
 مسکن دیده نشده اســت، البته در حرف و گفتار این 

مسئله دیده می شود.
وی با مثبت ارزیابی کردن تغییرات در بدنه وزارت راه و 
شهرسازی، ادامه داد:  تغییر معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و انتصاب قائم وزیر در نهضت ملی مسکن با هدف 
حل مشکالت این بخش عملیاتی شده است. البته با این 
تغییر و تحویل مدیریتی همه چیزی را تمام شده تلقی 
کنیم. وی افزود:  با توجه به عملکرد معاونت مســکن و 
ساختمان باید تغییراتی در این معاونت انجام می شد که 
به درستی این تصمیم از سوی وزیر راه و شهرسازی اتخاذ 
شد. قائم مقام  وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن 

نیز تجربه بزرگی از گذشته دارد و در طرح مسکن مهر 
فعالیت های خوبی را انجام داده است.

وی در ادامه بــا یادآوری این که با توجــه به اظهارات و 
وعده های رئیس جمهوری در زمان انتخابات و همچنین 
قانون جهش تولید مسکن انتظاراتی در جامعه به وجود 
آمد،  تصریح کرد:  بر این اساس انتظار ساخت ۴ میلیون 
مسکن طی ۴ سال در جامعه شکل گرفته، این در حالی 
اســت که طی یکســال و چند ماهی که از عمر دولت 
می گذرد اتفاق ملموسی در این رابطه روی نداده است. 
رئیس کانون سراسری انبوه ســازان با تاکید بر این  که 
پروژه های بــزرگ در حوزه تولید مســکن در بازه های 
زمانی ۲ تا ۳ سال ساخته می شود، اضافه کرد: چنانچه 
قصد داریم ۴ واحد مسکونی در را طی ۴ سال عمر دولت 
بســازیم و آنها تحویل مردم دهیم باید زیرساخت های 

مورد نیاز آنرا تکمیل فراهم کنیم.
مرتضوی بیان کرد: بر این اســاس باید تا امروز خیلی 
از اقدامات اجرایی برای ســاخت ۴ میلیون واحد را به 
انجام رسانده باشیم. برخی از اقداماتی که منجر به شکل 
گیری فرآیندها می شــود مانند تهیه زمین. اما تا امروز 
نتوانسته ایم زمین مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون مسکن 
را در اختیاری بگیریم. در این شرایط چگونه می توانیم ۴ 
میلیون مسکن را بسازیم و تحویل گروه های هدف دهیم.

وی یادآور شــد: بعد از تامین زمین به مرحله انتخاب 
سازنده، انجام فراخوان،  تعیین قیمت ساخت،  ضمانت 
نامه و... می رســیم. اقداماتی کــه در نهایت منجر به 
شکل گیری فعالیت ها برای ساخت و ساز واحدها می شود. 
وی با بیان این که حداقل آماده ســازی برای رفت و آمد 
نیروهای اجرایی به کارگاه ها نیز زمانبر است، گفت: وقتی 
نتوانسته ایم برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین تامین 
کنیم این پیام می دهد این پروژه ملی و عظیم را با این 

شرایط نمی توانیم به سرانجام برسانیم.

شهرداری ها پای کار نیستند
رئیس کانون سراسری انبوه ســازان با تاکید بر این که 
مسکن مهر با همه کم و کاستی ها خروجی هایی داشت 
و منجر به خانه دار شــدن مردم شد، اظهار کرد: یکی از 
الزامات دیگر نهضت ملی مسکن همکاری دستگاه های 
اجرایی است. این دســتگاه ها باید زمین های خود را در 
اختیار وزارت راه قرار دهند. از سوی دیگر شهرداری ها 
نیز باید پای کار باشــند به خصــوص در بحث صدور 
پروانه ها. متاسفانه شــهرداری ها پای کار نهضت ملی 
مسکن نیســتند. مرتضوی با اشــاره به این که اولویت 
شهرداری هاکسب درآمد است و توجهی به توسعه مسکن 
ندارند، افزود: تا زمانی که دستگاه های دولتی از جمله 

دستگاه های خدمات رسان با نهضت ملی مسکن همراه 
نباشند، پیشرفت این طرح کند و نامحسوس خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد:  عالوه بر این مســائل یک نکته 
کلیــدی و مهم در طــرح نهضت ملی مســکن وجود 
دارد، یعنی منابع مالی )وام و آورده مردم(. همه می دانیم 
امروز خانواده  های ایرانی که قرار است خانه دار شوند جزو 
دهک های ۲ تا ۷ بوده و از توان حداقلی برای تامین مالی 
برخوردار هستند. وی اضافه کرد: برای ساخت واحدها 
نهضت ملی مسکن عالوه بر آورده ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون 
تومانی ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان نیز تسهیالت باید 
تأمین شود تا ســازنده بتواند با این منابع مالی کار را به 
سرانجام برساند. اما به نظر می رسد این تأمین مالی )آورده 

متقاضیان( دور از دسترس است.
وی با تاکید بر این که باید در بحث تأمین مالی نهضت ملی 
مسکن تجدیدنظر صورت گیرد، اظهار کرد: بر این اساس 
انبوه سازان پیشنهاد تأمین بخشی از منابع مالی پروژه های 
نهضت ملی مسکن را با استفاده از مکانیسم تهاتر به وزارت 
راه و شهرسازی داده است. معتقدیم باید در این بخش به 
دولت کمک کنیم تا در نهایت بتوانیم بخش قابل توجهی 
از این واحدها را بسازیم. مرتضوی درباره جزئیات پیشنهاد 
انبوه ســازان به وزارت راه و شهرســازی، افزود: پیشنهاد 
داده ایم ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابــع مالی پروژه ها را تأمین 
کنیم و در مقابل در قالب تهاتر زمین هایی به انبوه سازان 
واگذار شــود. دولت در نظر دارد بخشــی از اراضی خود 
را به فروش رســانه و منابع آنرا برای تأمین یارانه نهضت 
ملی مسکن به صندوق ملی مســکن واریز کند. رئیس 
کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: با پیشنهاد ما دولت 
زمین های داخل و خارج طرح های نهضت ملی مسکن را 
اختیار انبوه سازان قرار داده و ما مجددا از آنها برای ساخت 
مسکن خودمالکی استفاده خواهیم کرد. مرتضوی تاکید 
کرد: با این کار دیگر طرح ها ناتمام نمی ماند، ضمن این که با 
تکمیل آورده مردم پروژه های نهضت ملی مسکن در زمان 

کوتاه تری به سرانجام می رسد.
وی از ارسال پیشــنهادات انبوه سازان برای تامین مالی 
نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی طی روزهای 
آینده خبر داد و گفت: یکی دیگر از مزیت های این کار 
تامین سرانه  واحدهای مســکونی از سوی انبوه سازان 
است. همیشه کارهای برای انجام کارهای زیرساختی 
را به دقیقه ۹۰ موکول می کنیم. اما اگر آماده ســازی و 
محوطه سازی به انبوه سازان واگذار شود برای این کارها 
برنامه های اجرایی تدوین می شــود. به این ترتیب روز 
تحویل مسکن همه جزییات الزم در سایت های به پایان 
می رسد و سکونتگاه بهتری برای مردم فراهم خواهد شد.
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الزامات ساخت 4 میلیون مسکن فراهم نیست

هزارتوی تامین مالی  مسکن ملی
شائبه جدی نگرفتن نهضت مسکن در وزارت اقتصاد

مدرک گرایی به حوزه اشتغال جوانان آسیب زده است
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آرای شــماره ۱۴۰۱6۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۳۰۱ 
و   ۱۴۰۱6۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۳۰۲ و 
و   ۱۴۰۱6۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۳۰۳
و   ۱۴۰۱6۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۳۰۴
و   ۱۴۰۱6۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۳۰۵
۱۴۰۱6۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۳۰6 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان:
 ۱ - خانم ســارا مام خضــری فرزند علی بشــماره 

شناسنامه ۲۹۲۰۵۹۴۹۷۴ صادره از بوکان
۲-خانــم کلثوم مام خضــری فرزند علی بشــماره 

شناسنامه ۲۹۲۰۵۹۴۹۸۲ صادره از بوکان
 ۳-خانم سوســن مام خضری فرزند علی بشــماره 

شناسنامه ۲۹۲۰۲6۷۴۱۸ صادره از بوکان
 ۴-خانم مریــم مام خضــری فرزند علی بشــماره 
شناسنامه ۲۹۲۰۱6۷۲۹۴ صادره از بوکان ۵-خانم 
اســرین مام خضری فرزند علی بشــماره شناسنامه 

۲۹۲۰۰۵۴۷6۷ صادره از بوکان
6-خانم ســمیه مام خضــری فرزند علی بشــماره 
شناسنامه ۲۹۲۰۴۷6۹۹۸ صادره از بوکان هر کدام 
به نسبت یک دانگ مشاع از ششدانگ در یک قطعه 
زمین مزروعی دیمی به مســاحت ۹۳۰۱۸ مترمربع 
پالک مفروز و مجزی شــده از پالک ۵6 - اصلی واقع 
در روستای حمامیان خریداری از آقای علی ابراهیم 
اف احدی از وراث مرحــوم کریم ابراهیم اف احدی از 
زارعان صاحب نسق در پالک مذکور مع الواسطه محرز 
گردیده که برای آن پالک ۲۰۰۳ فرعی از ۵6 - اصلی 
تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.۱۰۴۰۹
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰6/۱۴
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰6/۲۹

خالد خانه بیگی – رئیس ثبت اسناد وامالک
--

آگهی فقدان سند مالکیت
باســالم ، بدینوســیله اعالم می دارد . سند مالکیت 
ششــدانگ یک باب خانه دارای پالک ۱۳۱/۱۳۳۰ 
- اصلی واقــع در بخش ۱۷ بوکان به شــماره چاپی 
۲۳۴۰۷۵ ب ۹۰ به نام خانم ســیده آیلین سیادت با 
والیت پدرش سید عارف سیادت فرزند سید عارفسید 
عارف صادر وتسلیم گردیده است. اخیرا مالک با ارائه 
یک برگ استشــهادیه مصدق و درخواست وارده به 
شماره ۱۴۰۱۲۱۷۱۳۰۱۰۰۰۹۴۵۸ - ۱۴۰۱/۰6/۲۲ 

اعالم نموده است
که سند مالکیت صادره موصوف به علت سهل انگاری 
مفقود وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
است . لذا مســتندا« به تبصره های ذیل ماده ۱۲۰ 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده اســت که در متن آگهی ذکر نشده ویا مدعی 
وجود آن نزد خود و یا دیگری می باشد ، از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت ده روز می توانــد به این اداره مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه سند معامله ویا اصل سند 
مالکیت تسلیم نماید واگر ظرف مدت مقرر اعتراضي 
واصل نگردد ؛ اداره ثبت ، المثنی سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد . مضافا« 
در صورت ارائه سند معامله ویا اصل سند مالکیت ، 
صورت مجلســی دال بر وجود سند نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضی المثنی 
تسلیم واصل سند معامله با ســند مالکیت به ارائه 

دهنده مسترد می شود . ۱۰۵6۷
 تاریخ انتشار روز سه شنبه ۲۹/ ۱۴۰۱/۰6

خالد خانه بیگی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بوکان

--
مفقودی 

برگ ســبز موتور سیکلت ســاوین تیپ ۱۲۵ مدل 
۱۳۸۷ به شماره انتظامی ۳۷6 – ۳۲۷۸۹ به شماره 
موتور ۰۵۰۵۵۷۲۳ و شــماره تنــه ۸۷۵۵۷۸6 بنام 

فرهاد رفیعی فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
میباشد.۱۰۵6۹

--
مفقودی 

برگ کمپانی موتور سیکلت ساوین تیپ ۱۲۵ مدل 
۱۳۸۷ به شماره انتظامی ۳۷6 – ۳۲۷۸۹ به شماره 
موتور ۰۵۰۵۵۷۲۳ و شــماره تنــه ۸۷۵۵۷۸6 بنام 
فرهاد رفیعی فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.۱۰۵۷۰
--

مفقودی 
ســند موتــور ســیکلت ســریر مــدل ۱۳۹۵ به 
شــماره انتظامی ۸۳۵۹۱ – ۳۷6 و شــماره موتور 
۰۱۲۴۲۵۷6۲6 و شماره شاسی ۱۲۵۹۵۲6۱۱۷ بنام 
ایوب قادری را مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد . ۱۰۵۷۱
--

رونوشت آگهی حصر وراثت
مختــار عرضعلیلــو دارای شناســنامه شــماره  
۲۸۰۰۵۵۵۷۳۴ بشــرح دادخواســت به کالســه 
۰۱۰۰6۳۸ از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سجاد 
عرضعلیلو بشناســنامه ۲۷۹۹۰۰۷۹۰۳۱  در تاریخ 
۱۴۰۱/۰۳/۲6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
۱-  سودا عرضعلیلو فرزند سجاد و مهدیه بشماره ملی 

۲۷۹۲۱۵۵۱۸۳ دختر متوفی. 
۲-  مختار عرضعلیلو فرزند اســمعیل بشماره ملی 

۲۸۰۰۵۵۵۷۳۴ پدر متوفی. 
۳- زینب اســکندرزاده فرزند حســین بشماره ملی 

۲۸۰۰۵۵۵۹۳۹ مادر متوفی. 
۴- مهدیــه عباســی فرزند حســن بشــماره ملی 

۲۷۹۰۹۰۳6۵۴ 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 نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. ۱۰۵6۸
رئیس شورای حل اختالف فیرورق -سید شهرام 
حسینی کوهکمری
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آخر 
کسب وکار

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

صداقت بهترين خط مشي در محيط كار است اما اين اصل 
هم مانند هر اصلي، چند استثنا دارد. لين تيلور، كارشناس 
ملي محيط كار و نويسنده كتاب »ستمگر دفتر كارتان را 
رام كنيد: چگونه رفتار كودكانه رئيس را مديريت كنيم و 
در كارمان پيشرفت كنيم،« با اين موضوع موافق است. او 
مي گويد: »هميشه شايعات و سواالتي خاص بر اساس 
ديدگاه هاي منفي وجود دارند كه مي توانند بين شما و 
رئيس تان ايجاد مشكل كنند. اگر اين صحبت ها بي وقفه 
ادامه يابد، ممكن است شغلي را كه مي تواند فوق العاده 
باشد، به نابودي بكشــاند.«تمرين خوبي است اگر قبل 
از بي اختيار بر زبان آوردن چيزي كه ممكن است باعث 
پشيماني شما شود، مكث كنيد و آنچه مي كوشيد به دست 
بياوريد و واكنش احتمالي رئيس تان را بررسي كنيد. در 
اين  نوشتار كلمات و عباراتي را مي بينيد كه هرگز نبايد به 

رئيس تان بگوييد. 

۱.شمااشتباهميكنيد
روزاليندا اوروپزا راندال، كارشناس آداب شهروندي و »آداب 
و رسوم اجتماعي« و نويسنده كتاب »در اتاق هيات مديره 
آروغ نزنيد« مي گويد: »انتقاد از اشتباه رئيس، چه آشكارا و 
چه در لفافه، راهي قطعي است براي اينكه از جلسات آينده 
حذف شويد يا دفعه بعدي كه دست تان را براي صحبت 
كردن باال مي بريد، ناديده گرفته شويد.«او توضيح مي دهد 
كه اگر احساس مي كنيد رئيس تان مرتكب خطا شده است، 
راه هاي بهتري براي پرداختن به اين موضوع وجود دارد. 
مثال مي توانيد بگوييد: »شايد اين يكي درست به من اطالع 
داده نشده اما من فكر مي كردم كه…« اين طرز صحبت 
باعث مي شود كه آنها تجديد نظر كنند و در صورت لزوم 
اطالعات را بدون قرار گرفتن در مقام دفاع از خود، تصحيح 
كنند. راندال مي گويد: »هر عبارتي كه به كار مي بريد بايد با 

لحني دوستانه و كمك كننده باشد.«

۲.مننميتوانم
اين نگرش كــه مي توانيد از عهــده كارها 
بربياييد، هميشــه يك صفت ارزشمند 
بوده اســت. تيلور مي گويد: جمله  »من 
نمي توانم« نشــان دهنده عــدم اعتماد 
به نفــس و عــدم تمايل بــه پذيرفتن 
 فرصت هاســت كه هيــچ كــدام از اين

 دو ويژگي شــما را نــزد رئيس تان عزيز 
نمي كند.

۳.ايــنكارجزو
مســئوليتهايمن

نيست
توضيح وظايف هيچ شغلي 

تيلور تاكنون روي سنگ ثبت نشده است. 
توضيح مي دهد: » از آن جايي كه كار در تيم هاي 
چند عملكردي گاهي يك نياز ضروري است، از 
شما انتظار مي رود كه انعطاف پذير باشيد و كارهاي 

رئيس تان را آسان تر كنيد. به عنوان يك نكته جانبي  بايد 
بگوييم كه هر چه مجموعه مهارت هاي تان بيشــتر شود، 

وجودتان در محل كار ضروري تر مي شود.«رايان كان،مشاور 
شغلی و بنيانگذار وب گاه  )The Hired Group(اضافه 
مي كند : اينكه بگوييد تمايل نداريد خارج از مسئوليت تان 
كاري انجام بدهيد، نشان مي دهد تمايلي به سهيم شدن 

در موفقيت شركت نداريد. 

۴.مننميدانم
او مي گويد: شايد شما پاسخ همه سواالت را ندانيد اما اينكه 
بهترين حدس و گمان تان را بر زبان بياوريد يا قول بدهيد 
كه پاسخ را خواهيد يافت، بسيار بهتر از بي اعتنايي و شانه 
باال انداختن اســت. »هر موقع كه رئيس تان مجبور شد 
كاري براي شما انجام بدهد، بپذيريد كه اين، مسيري كه 

شما بايد برويد، نيست.«

۵.نه
همكاري شــما انتظاراتي ايجاب مي كنــد و يكي از اين 
انتظارات لحن مودبانه اســت. تيلور مي گويد: »نه گفتن 
به رئيس تان يك چالش اســت و گاهي اوقات الزم است 
اما گفتن آن مي تواند ناشايســت باشــد، اگر با استفاده از 
توضيحات مناســب آن را بيان نكنيد.« »براي مثال اگر 
رئيس تان مي گويد  آيا امروز براي كار روي پروژه اسميت 
وقت داري؟ نبايد فقط بگوييد، نه. در عوض جمله ديگري 
را امتحان كنيد مثل امروز، روز چالش برانگيزي خواهدبود 
اگر حتما مي خواهيد روي اين برنامه شركت تمركز كنم. 
آيا مي خواهيد كه امروز را به جــاي آن، روي فالن پروژه 

كار كنم؟«

۶.سعيخواهمكرد
تيلور مي گويد: برخي از آدم ها فكر مي كنند كه اين يك پاسخ 

قابل قبول است، چرا كه همه ما »سعي مي كنيم« كه كارها 
را با حداكثر توانايي مان انجــام دهيم اما اين جمله به مدير 
احساس عدم اطمينان مي دهد و هنگامي كه كاري بر عهده 
شما گذاشته مي شود، رئيس تان با ضرب االجل مشخصي 
روي شما حساب باز مي كند.  تصور كنيد از رئيس تان بپرسيد 
براي تان مقدور هست كه حقوق اين ماهم را ۱۵ام پرداخت 

كنيد؟ و رئيس تان پاسخ بدهد: »سعي خواهم كرد.«

۷.چيزيكهمنشنيدمايننيست
اجتناب از شايعات و حدس و گمان فكر خوبي است زيرا 
مي تواند نتيجه معكوس داشته باشــد. اگر شما درباره 
چيزي مطمئن نيستيد، صبر كنيد؛ در غير اين صورت با 

غيرحرفه اي ظاهر شدن ريسك خواهيد كرد. 

۸.چگونهميتوانمازمزاياياينكاربهرهمند
شوم؟

گاهي اوقات كار شــما شــامل كمك به ديگران و ساير 
بخش ها مي شــود. تيلور مي گويد: كارفرمايان بردباري 

كمي دارند در برابر كساني كه بازيكن تيمي نيستند. 

۹.متاسفماما…
تيلــور مي گويد: پيش آگاهي نســبت به اشــتباهات 
 اساســا حس ناب يا بكر عذرخواهــي را از بين مي برد. 
يك »متاسفِم« رك و راست و بعد »دفعه بعد آگاهانه تر 
عمل خواهم كرد«، پاســخ مورد انتظار است زماني كه 

خراب كاري كرده ايد. 

۱۰.مسالهجداييمنرابههمريختهاستو
امروزدلمبهاينكارنيست

راندال مي گويد: همه آدم ها هر از چندگاهي مشكالت 

شخصي دارند و درست در همين زمان است كه ميزان 
حرفه اي بودن شما به ورطه آزمايش گذاشته مي شود. 

راندال مي پرســد: »نمي خواهم زخم هاي عاطفي تان را 
ناچيز يا كم اهميت بشمارم اما چرا بايد نيازهاي رئيس تان 
به تعويق بيفتند به اين دليل كه شما براي پردازش كردن 
مساله جدايي تان نياز به زمان داريد؟« در چنين زماني 
بهتر است يك روز مرخصي گرفته يا با مادرتان براي كسب 

كمي عشق و لطافت تماس بگيريد.
 

۱۱.مننهايتتالشمراكردم
اين جمله نشان دهنده خلف وعده است. اگر مرتكب اشتباه 
شويد  و اين نهايت تالش شما بوده، اينطور صحبت كردن 
توانايي هاي شما را به خوبي نشان نمي دهد. پاسخ بهتر اين 

است كه بگوييد دفعه بعد مشكل را حل خواهم كرد. 

۱۲.منقبالاينراامتحانكردهام
كارفرمايان در برابر تنبلي چندان بردبار نيستند. تيلور 
مي گويد: »قبل از اينكه كامال درخواست رئيس تان را رد 
كنيد، بررسي كنيد و ببينيد آيا واقعا آن را قبال امتحان 
كرده ايد. شــايد رئيس تان چيز ديگري در ذهن داشته 
باشــد.«روش ديگر اينكه توضيح دهيد كــه بابت اين 
پيشنهاد سپاسگزار هستيد و XYZ را امتحان كرده ايد و 
فالن نتيجه را به دست آورده ايد اما خوشحال خواهيد شد 

اگر چيز موثرتري را نيز امتحان كنيد. 

۱۳.مناينشركتراتركخواهمكرد
كان مي گويد: تهديد نكنيد كه شركت را ترك خواهيد 
كرد. اين كار غيرحرفه اي است و آنها شما را كسي خواهند 
ديد كه هر لحظه ممكن است براي داشتن شغلي بهتر، 

كارش را ترك كند. 

۱۴.منفقطفكركردمكه…
اين عبارت در بسياري از كارفرمايان ايجاد سرخوردگي 
مي كند زيرا آنها ترجيح مي دهند از شما بشنوند كه خطا 
كرده  ايد و از آن درس گرفته ايد به جاي اينكه عذر و بهانه 
بياوريد. تيلور مي گويد: »خطا كردن كار هر انساني است 
اما طفره رفتن از اشتباهي كه مرتكب شده ايد، قاتل زندگي 

حرفه اي شماست.«
 

۱۵.درمحلكارقبليامفالنكاررا
اينطورانجامميداديم

هيچ مديــري آدمي كه 
همه چيز را بلد اســت، 
دوســت ندارد، بنابراين 
اگر راه بهتري سراغ داريد 
بهتر است كمي بي خيال 
مطرح كردن آن بشــويد. 
تيلور مي گويد: »بهتر اســت به 
جاي اينكه بحــث و جدل كنيد، 
پاسخ هاي حساس و چالش برانگيز 

را تبديل به سوال كنيد.«
ادامهدارد...

چيزهايیكههرگزنبايدبهرئيستانبگوييد

ريسك چيست و انواع ريسك  
كدام است؟

زيان بالقــوه و قابــل اندازه گيــري يك نوع 
سرمايه گذاري را ريســك مي گويند. ريسك 
سرمايه گذاري روي اوراق بهادار عبارت است از: 
اعالم نشدن سود سهام، پايين بودن ميزان سود 

هرسهم، كاهش قيمت هرسهم و …
Operational(ريسكعملياتي

Risk(چيست؟
ريسك عملياتي يا اهرم مالياتي مربوط است به 
سود عملياتي كه منشا آن نيز هزينه هاي ثابت 

شركت است. 
)FinancialRisk(ريسكمالي

چيست؟
ريسك مالي گونه اي ريســك اضافي است كه 
در اثر افزايش بدهي در شركت به سهامداران 
تحميل مي شود. ريسك ناشي از به كارگيري 

بدهي در شركت را ريسك مالي مي نامند. 
ريسكغيرسيستماتيكوريسك
)SystematicRisk(سيســتماتيك

چيست؟
كل ريســك بازار را مي تــوان به دو دســته كلي 
ريسك سيستماتيك و ريسك غير سيستماتيك 
تقسيم كرد؛ ريســك غير سيستماتيك ريسكي 
اســت كه ناشــي از خصوصيات خاص شركت از 
جمله نوع محصول، ساختار ســرمايه سهامداران 
عمده و غيره است. ريســك سيستماتيك ناشي 
از تحوالت كلي بــازار و اقتصاد بوده و تنها مختص 
به شــركت خاصي نيســت. به بيان ديگر ريسك 
سيستماتيك در اثر حركت هاي كلي بازار به وجود 
مي آيد. طبق نظريه هاي پرتفوليو با متنوع سازي 
سبد ســهام مي توان ريســك غيرسيستماتيك 
را از ميان برد اما ريســك سيستماتيك همچنان 
باقــي مي مانــد. شــركت هايي كه فــروش آنها 
بسيار پرنوســان اســت، يا مانع مالي آنها در حد 
گسترده اي از محل دريافت وام تامين شده است، 
يا رشد بســيار سريعي داشــته اند، يا نسبت هاي 
جــاري پاييني دارنــد و همچنين شــركت هاي 
 كوچك، بيش از ديگران از ريســك سيستماتيك 

تاثير مي پذيرند. 
@eghtesaderooz

اصطالحات اقتصادی مهارت

۱.دربارهمحصولخودركوبيشيلهپيله
باشيد)اصيلوصادقباشيد.(

۹۰.۲درصداززمانرابهشنيدنحرفهاي
مشترياختصاصدهيد.

۳.بهمشترياجازهدهيدبهحرفهايشما
اعتمادكند.خريدكردنمســتلزماعتماد

كردناست.
۴.درهيماليــايــخنفروشــيد)گرچه
يكفروشــندهحرفــهايميتوانديخو

يخچالراحتيبهاسكيموهمبفروشد.(
۵.خوشبينباشيد،واقعگرانباشيد.

۶.زمانيكهازپشــتتلفنفروشخودرا
انجامميدهيدبايستيد)احترامهميشگي

بهمشتري(اينكارباعث
ميشودكهتسلطواعتماد
بهنفسبيشتريهمداشته

باشيد.
۷.حســابكنيدچه
تعداد»نــه«خواهيد
شــنيدتايك»بله«
دريافتكنيد)عدد
بيزينــسخودرا

بشناسيد.(
۸.بهمشــتريزماندهيدتا
دربارهخريدتصميمگيريكند.

۹.پيگيرباشيد.

6 نكته مهم در طراحي تبليغات
در اين مطلب شــما را با 6 نكته مهم در 
تهيه تبليغات آشــنا مي كنم، با دانستن 
اين مــوارد مطمئنا مي توانيــد تبليغات 
تاثيرگذارتــري را ايجاد كنيد و در نتيجه 

فروش بهتري داشته باشيد.

مخاطبكيست؟
نخســتين اقدام بســيار مهم براي انجام تبليغات شناســايي بازار و نوع 
مخاطب اســت، اگر تمايل داريد تبليغ تاثيرگــذاري را تهيه كنيد بازار 
هدف خودتان را شناســايي كنيد. برخي ســازمان ها بازار هدف شــان 
كل جامعه اســت اما اين ســازمان ها هــم مي توانند بازار خودشــان را 
محدودتــر كننــد، فرامــوش نكنيد شــما بــا تبليغــات محصوالت 
خودتان را فريــاد مي زنيد پس هرچــه تعداد مخاطبان شــما دقيق تر، 
 كامل تــر و محدودتــر شــود، صــداي تبليغات شــما بهتر بــه گوش 

آنها مي رسد. 

مخاطبكجاست؟
پس از شناســايي بــازار هــدف و نــوع مشــتريان بايــد بفهميد اين 
مشــتري ها كجا هســتند يا چه كانــال تبليغاتي )تلويزيــون، بيلبورد، 
مجلــه و... .( را مشــاهده مي كننــد، مثال يــك برگزاركننــده كالس 
كنكور بازار هدفش جواناني اســت كــه قصد شــركت در كنكور دارند 
)گام اول(، حاال اين افراد اكثرا كجا هســتند؟ درســت است در مدارس 
 پيش دانشــگاهي و كالس چهارم دبيرســتان. پس بهترين محل تبليغ

 مشخص شد. 

چهپياميرامنتقلكنيم؟
يكي از پارامترهــاي مهم در خلــق تبليغات، محتوا و پيامي اســت كه 
در آن منتقل مي كنيد، در بيــن اين محتوا تيتر آگهي شــما از اهميت 
بيشــتري برخوردار اســت، كســاني كــه تيتــر آگهــي را مي خوانند 
۵ برابــر كســاني هســتند كــه كل محتــوا را مي خواننــد. فراموش 
 نكنيــد بايد تمــام تــالش خودتان را بــراي خلــق تيتــري خالقانه 

به كار ببنديد. 

چرااينپيامرامنتقلكنيم؟
همواره اين سوال را از خودتان بپرســيد كه چرا بايد اين پيام را در قالب 
اين تبليغ به مخاطب منتقل كنيم، آيا اين پيام مي تواند بر مخاطب تاثير 
بگذارد؟ همــواره در پيام ها روي ويژگي هــاي منحصربه فرد محصوالت 
اشاره كنيد. در ضمن اين ويژگي ها بايد براي مشــتريان شما هم داراي 

ارزش باشد.

ازطريقكدامرسانهپيامرامنتقلكنيم؟
رســانه هاي مختلفي براي معرفــي محصوالت وجــود دارد. براي اينكه 
تبليغ شــما باالتريــن تاثيرگذاري را داشــته باشــد بايــد در بهترين 
كانال و رســانه تبليغ كنيد، رســانه اي را انتخاب كنيد كــه مخاطبان 
هدف شــما آن را ببينند. برخــي از رســانه ها عبارتنــد از: تلويزيون، 
 راديــو، بيلبــورد، نشــريه و مجله هــا، روزنامــه، تراكت، پيــام كوتاه،

 اينترنت و... 

چهوقتتبليغكنيم؟
زمان آگهــي نيز يكــي از عوامل مهم اســت، اگــر در زمان مناســب 
آگهــي را انتخــاب نكنيــد مطمئنــا بــه گــوش مخاطبــان شــما 
نمي رســد، فــرض كنيد تبليغ شــما ســاعت 4 صبــح از يــك راديو 
پخش شــود  و قــرار اســت تنهــا چنــد روز تبليغات محيطي شــما 
 در شــهر باشــد و ايــن چنــد روز مصــادف بــا چنــد روز تعطيلــي

 باشد. 
در ضمــن براي برخــي از برنامه هــاي تبليغاتي بهتر اســت يك تقويم 
ايجــاد كنيــد، مثــال در زمان هــاي مشــخص پيــام كوتاه ارســال 
 كنيــد يــا زمان هــاي مشــخص بــراي ارســال ايميــل تبليغاتــي

 و خبرنامه.

تبليغات و بازاريابی

چطور محصـــول خود را بفــــــــروشيم؟

چرا سهم اقتصاد غير رسمی باالست؟
كمالاطهاري

آنچه در كشــور ما به نام اقتصاد زيرزميني عمدتا مشاهده مي شود، اقتصاد سياه 
است.  البته بهتر است به جاي اقتصاد زيرزميني اصطالح اقتصاد غيررسمي را به 

كار ببريم كه خود به دو دسته تقسيم مي شود:
۱. اقتصاد سياه كه شامل قاچاق، فساد، فحشا و... اســت. 2. اقتصاد زيرزميني و 
مجموعه هاي متشكل از كارگاه گرفته تا فعاليت هايي كه به صورت غيرمجاز صورت 
مي گيرد. در اين ميان آنچه به وضوح قابل مشاهده است، سهم تقريبا 30 درصدي 

اقتصاد سياه در  كشور ماست.
 براي نمونه قاچاق كاال خود به تنهايي حدود 20 ميليارد دالر است كه اگر 
قاچاق غير كاال چون قاچاق مواد مخدرو مجموعه هاي ديگر را به آن اضافه 

كنيم، مبلغي بسيار بيشتر از 20 ميليارد دالر مي شود. 
 اين مجموعه ها كــه به صورت متشــكل و ســازمان يافته فعاليــت دارند و 
به صورت مكتوم فعاليت مي كنند، رانت و فعاليت هاي رانتي را نيز شامل مي شوند. 

به طوري كه حتي در محاسبه ارقام اقتصاد غير رسمي به شمار نمي آيند.
 اينگونه فعاليت ها به بخش مولد آسيب جدي اي مي زنند و خود نتيجه زور و انحصار در اقتصاد  
هستند. بايد توجه داشت در كشور ما دو نهاد ناظر و برنامه نقش مهمي را در بازار ايفا مي كنند، 
به طوري كه پياده كردن خرد جمعي و مشاركت و به طور كلي تنظيم و پياده سازي روابط 
دموكراتيك توسط اين دو نهاد صورت مي گيرد كه متاسفانه در كشور ما اين دو نهاد در ايفاي 
نقش و انجام مسئوليت هاي خود ضعيف عمل كرده اند. به همين دليل اقتصاد سياه بر كشور 

ما حاكم  شده است. 

يادداشت
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اصناف

اعالم آمادگــي ۱۹ توليدكننده 
داخلي براي توليد صندوق مكانيزه

مجري پروژه نصب صندوق رايگان اصناف )نصر( 
گفت: ماليات عادالنه براساس اطالعات اقتصادي 
شفاف با تجهيز اصناف به صندوق مكانيزه فروش 

عملي خواهد شد. 
»حميدرضا ســعدا...« در حاشيه همايش »شهر 
هوشمند« در سالن همايش هاي برج ميالد افزود: 
با اجراي اين پروژه شهرداري هايي كه طبق قانون 
ماليات بر ارزش افزوده حدود 3 درصد در ســود 
فروشگاه ها ســهيم هســتند، به درآمد پايداري 
خواهند رسيد. وي ادامه داد: اجراي اين پروژه در 
شهرهايي كه بخشــي از اين افزايش درآمد را به 
هزينه اجراي پروژه اختصاص دهند، در اولويت قرار 
مي گيرد. سعدا... با بيان اينكه قانون ماليات هاي 
مستقيم از اول فروردين ماه سال آينده در كشور 
اجرايي خواهد شــد، افزود: بــراي تجهيز رايگان 
واحدهاي صنفي به صندوق هاي فروش، در تبصره 
۲ ماده ۱۶۹ قانون مالياتي مستقيم آمده است كه 
اصناف، اگر صندوق هاي مكانيزه فروش خريداري 
كنند، به ارزش قيمت صندوق خريداري شــده، 
از ماليات معاف مي شوند؛ به عبارتي ديگر، هزينه 
خريد صندوق فــروش از طريق معافيت مالياتي 
جبران مي شــود. وي اضافه كــرد: در اين طرح، 
توليدكنندگان داخلــي صندوق هاي فروش، اين 
صندوق ها را تامين مي كنند و در زمان تســويه 
حساب مالياتي اصناف، وجه آن دستگاه را بدون 
سود، دريافت مي كنند. سعدا... همچنين از آمادگي 
۱۹ توليدكننده داخلي براي ورود به پروژه توليد 
صندوق مكانيزه فروش خبر داد و گفت: واحدهاي 
صنفي مي توانند براي دريافت رايگان صندوق هاي 

مكانيزه فروش اقدام كنند. 

چاي كاران همچنان چشم انتظار 
مطالبات شان هستند

رئيس اتحاديه چاي كاران گفت: در حال حاضر 
عدم پرداخت به موقع مطالبات، چاي كاران را با 
مشكالت متعددي مواجه كرده است، به طوري 

كه آنها به نان شب خود محتاج هستند. 
ايرج هوسمي با بيان اينكه مسئوالن امر خود را 
در مقابل كشاورزان مسئول نمي دانند، افزود: با 
توجه به آخرين ماه بهره برداري چاي، مطالبات 
چاي كاران به طور كامل پرداخت نشده كه اين 
امر نگراني هايي را بــراي چاي كاران مبني بر 
پرداخت بدهي هاي شان به بانك در برداشته 

است. 
هوسمي ادامه داد: با توجه به شرايط مساعد 
و افزايش 40 درصدي توليد، ديگر چاي كاران 

رغبتي به برداشت محصول ندارند. 
وي با اشــاره به مطالبات چــاي كاران گفت: 
مجموع بهاي برگ سبز چاي خريداري شده 
از چاي كاران ۱۹7 ميليارد تومان است كه تا 
به امروز ۱۲5 ميليارد تومان آن پرداخت شده، 
اين درحاليســت كه مجموع بهاي برگ سبز 
چاي سال گذشــته 87 ميليارد تومان بوده 
است. هوسمي با اشاره به مطالبات چاي كاران 
اظهار داشت: تا اواخر مرداد ماه ۱۱4 هزار تن 
برگ سبز چاي از چاي كاران خريداري شده 
كه 3۲ هزار و ۱۹8 تن درجه يك و 73 هزار و 

۹8۱ تن آن درجه دو است. 
گفتني است طبق اظهارت مسئوالن سازمان 
چاي، مطالبات چاي كاران تا نيمه اول تير ماه 
پرداخت شــده و مابقي به مرور پس از تامين 
منابع مالي و پرداخت قدرالســهم چاي كاران 

پرداخت خواهد شد. 

خبر

درحالي كه رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تهران از كاهش ۲۲ درصدي 
مصرف گوشت قرمز خبر داده و مهم ترين دليل آن را گراني اين محصول 
عنوان كرده؛ با اين حال روند قيمت گوشت قرمز طي ماه هاي اخير افزايشي 
بوده اســت. عليرضا ملكي، رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي در رابطه با 

افزايش قيمت گوشت قرمز طي ماه هاي اخير كه تاثيرات منفي در مصرف 
اين محصول را در پي داشته است، بيان داشت: مساله اصلي در گوشت قرمز 
كمبود آن در بازار است اما مساله به اين معني نيست كه توليد كاهش يافته، 
بلكه خروج غيرقانوني دام مشكالتي را در ميزان عرضه به بازار به وجود آورده 

است. او در پاسخ به اين سوال كه در چند ماهه اخير افزايش قيمت گوشت 
قرمز چه ميزان بوده است، اظهار داشت: در ماه گذشته قيمت هر كيلوگرم 
از اين محصول رشد 4 هزار توماني داشته است و به نظر مي رسد كه روند 

افزايشي اين محصول ادامه دار باشد.

دليل گراني گوشت، خروج غيرقانوني دام و كاهش عرضه در ميادين است

رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس شــوراي اسالمي 
گفت: براســاس تصميم 
اقتصــادي  كميســيون 
موضوع ادغام و چابك ســازي اتحاديه هاي صنفي 
در كارگروهي در كميســيون بررســي مي شود. 
محمدرضا پورابراهيمي داوراني در تشريح نشست 
كميسيون اقتصادي نهاد قانون گذاري، گفت: در اين 
نشست با حضور »علي فاضلي«، رئيس اتاق اصناف 
ايران، روســاي اتحاديه هاي اصناف و… موضوع 
مصوبه جديد هيات عالي نظارت بر ســازمان هاي 
صنفي كشور مورد بررسي قرار گرفت. نماينده مردم 
كرمان و راور در مجلس شــوراي اسالمي، تصريح 
كرد: برخي از روســاي اتحاديه هاي صنفي اظهار 
مي كنند مصوبه هيات عالي نظارت بر سازمان هاي 
صنفي كشــور درخصوص ادغام اتحاديه ها داراي 
اشكاالتي است و مطابق با قانون نظام صنفي نيست. 
وي ادامه داد: در قانون نظام صنفي نحوه تشــكيل 
اتحاديه هــا و تعداد حد نصاب الزم براي تشــكيل 
اتحاديه در اســتان ها و كشور مشــخص شده كه 
درحال حاضــر منتقدان عنــوان مي كنند كه حد 

نصاب ها رعايت نشده است. 

مالك تشخيص، قانون نظام صنفي است
پورابراهيمي افزود: درجلسه كميسيون اقتصادي بعد از 
بررسي هاي كارشناسي مقرر شد كارگروهي به رياست 

علي اكبر كريمي، نماينده مردم اراك در مجلس تشكيل 
شود تا بحث ادغام اتحاديه ها و چابك سازي را بررسي 
كنند و به مجلس گزارش ارائه دهند. در اين كارگروه 
نمايندگان دولت و اتحاديه ها عضويت دارند. رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي افزود: در 
مصوبه اخير هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي 
موضوع چابك سازي و ادغام اتحاديه ها مطرح شده كه 
با توجه به تصميم كميسيون اقتصادي اين موضوع باز 
هم بررسي مي شــود. البته اگر براساس بررسي هاي 
قانوني بحث ادغام تاييد شــود، اين موضوع پيگيري 

خواهد شد و نبايد فراموش كرد مالك تشخيص براي 
تصميم گيري نهايي در اين رابطه قانون نظام صنفي 
كشور است. به گزارش خانه ملت، نشست كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي درخصوص موضوع 
مصوبه جديد هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي 
كشــور در رابطه با ادغام اتحاديه كشــور برگزار شد. 
گفتني است دراين نشست كميسيون اقتصادي عالوه 
بر نمايندگان مجلس، جمعي از روساي اتحاديه ها و 
نمايندگان دولت حضور داشتند. دكتر علي صديقي، 
عضو هيات رئيســه اتاق اصناف ايران نيز در اين باره 

گفت: هدف از اجراي مصوبه هيــات عالي نظارت بر 
سازمان هاي صنفي، چابك سازي و توانمند سازي و 
عدم تداخل در فعاليت صنوف است.وی افزود: برنامه 
هيات عالي نظارت بر ســازمان هاي صنفي مبني بر 
ادغام اتحاديه هاي همگن و مشابه، مصوبه اي است كه 
باعث تشكيل اتحاديه هاي منسجم و مستقل مي شود. 
وي با بيان اينكه تجميع اتحاديه ها به نفع همه صنوف 
خواهد بود، تصريح كرد: با اجراي اين طرح، هزينه هاي 
صنوف كاهش مي يابد ضمن اينكه بهتر مي توان براي 
اصناف برنامه ريزي كرد. صديقي تصريح كرد: دنيا به 
سمت چابك ســازي واحدهاي صنفي پيش مي رود 
و هم اكنون ما در كشــورهاي توسعه يافته و صنعتي 
شاهد تاسيس فروشــگاه هاي بزرگ هستيم كه اين 
موضوع منجر به كاهش معضالت نظام توزيع شده و 
كاهش قيمت تمام شده را براي مصرف كننده به همراه 
دارد. وي با بيان اينكه اتاق اصناف ايران از مصوبه هيات 
عالي نظارت اســتقبال مي كند، گفت: در واقع اگر ما 
قصد داريم نظام توزيع را ســاماندهي كنيم، بايد به 
سمت اجراي اين قانون پيش برويم و بايد مزيت ادغام 
اتحاديه هاي صنفي را در عمل به منصه ظهور برسانيم. 
صديقي اظهار كرد: در حال حاضر شاهد فعاليت برخي 
اتحاديه هاي صنفي با اعضاي 50 تا ۱00 نفر هستيم كه 
فعاليت اين اعضا تنها منجر به افزايش هزينه هاي جاري 
آنها مي شود؛ بنابر اين توصيه بنده به عنوان يك عضو 
از متوليان اصناف كشور اين است كه برخي اتحاديه ها 
براي اجراي طرح ادغام مقاومت نكنند، چرا كه افزايش 
هزينه هاي سربار نه تنها به ضرر مردم است بلكه در اين 
 ميان نيز اعضاي اين مجموعــه هم دچار ضرر و زيان 

خواهند شد. 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعالم كرد 

بررسي چابك سازي و ادغام اتحاديه هاي صنفي
خبر

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

آخرين بررســي ها از بازار مواد پروتئيني 
نشان دهنده افزايش قيمت گوشت قرمز 
و همچنين عرضه گوشــت  مــرغ در مرز 

كيلويي 8000 تومان است. 
بازار گوشــت و مرغ در روزها و هفته اخير 
 دستخوش تحوالت نســبتا زيادي شده اســت. بعد از نوسانات و 
به ويژه روند افزايشــي نرخ گوشــت مرغ در حدود يك ماه اخير، 
نوبت به گوشت قرمز رسيده است كه با افزايش قيمت مواجه شود 
و حتي به گفته رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشــت گوسفندي، 
شــوك تدريجي به بازار گوشت قرمز وارد شــده و طي يك ماه و 
نيم گذشــته شــاهد افزايش 4000 توماني قيمت گوشت قرمز 
بوده ايم. بررســي ها از بازار گوشــت، مرغ و محصوالت پروتئيني 
نشــان مي دهد كه انواع گوشــت قرمز با ســير صعــودي قيمت 
همراه شــده اســت. در ميان انواع گوشــت قرمز به طور متوسط 
هر كيلوگرم گوشــت گوســاله راســته 38 هزار تومان، گوشت 
 گوساله ران كيلويي 3۶ هزار تومان،  گوشت گوساله فيله كيلويي

 48 هزار تومان، گوشــت گوســفندي ماهيچه كيلويي 4۱ هزار 
 تومان و گوشت اســتيكي كيلويي 4۶ هزار و 500 تومان در بازار 

قيمت دارد. 
يكي از مهم ترين عواملي كــه براي اين افزايــش قيمت عنوان 
مي شود، صادرات و خارج شدن بي رويه دام زنده به صورت مجاز 
و غيرمجاز به كشورهاي عراق، امارات، قطر و كويت است و حتي 
برخي فعاالن اين صنعت هشدار داده اند اگر اين روند ادامه دار باشد، 
روند افزايشي قيمت گوشت قرمز نيز در روزها و هفته هاي آينده 

تشديد مي شود. 
اما گوشــت مرغ پس از افزايش قيمتي كه از حدود يك ماه پيش 
آغاز كرد، همچنان در مرز كيلويي 8000 تومان و حتي باالتر به 
دست مصرف كنندگان مي رسد، اين در حاليست كه وزارت جهاد 
كشاورزي در آخرين اظهارنظر خود اعالم كرده كه قيمت منطقي 
گوشــت مرغ در بازار نبايد از كيلويي 7300 تومان بيشتر باشد و 
اگر بيش از اين قيمت عرضه شود گران فروشي است كه با توجه به 
اين صحبت ها گران فروشي آشكار گوشت مرغ همچنان ادامه دارد 
و تاكنون برخورد جدي توسط دستگاه هاي نظارتي مربوطه با آن 

صورت نگرفته است. 
به غير از گوشت قرمز و گوشــت مرغ، گوشت بوقلمون به عنوان 

يكي از گوشت هاي پرمصرف از ثبات نسبي قيمت برخوردار بوده 
است، به طوري كه هر كيلوگرم گوشت بوقلمون ۱3 هزار تومان و 

فيله بوقلمون نيز ۲3 هزار تومان عرضه مي شود. 
رئيــس اتحاديــه گوشــت گوســفندي در ايــن بــاره در 
گفتگو بــا »كســب وكار« گفــت: طي ايــن چند روز شــاهد 
افزايــش قيمــت گوشــت قرمــز در بــازار بوده ايم كــه يكي 
 از داليــل افزايــش قيمــت گوشــت، قاچــاق آن از مرزهاي 

كشور است. 
علي اصغر ملكي در پاسخ به اينكه در گزارش هاي منتشر شده طي 
چند روز اخير آمده اســت كه افزايش قيمت ها به دليل بازگشت 
ديرهنگام عشاير از مراتع بوده است، توضيح داد: اطالعي در اين 
زمينه نداريم. اينكه دليل افزايش قيمت گوشت بازگشت ديرتر 
عشاير از مراتع و ترجيح پروارتر شدن دام به جاي فروش آن عنوان 
شده، موضوعي است كه به ما گزارشــي در اين مورد اعالم نشده 
ولي آنچه ما مطلع هستيم كاهش دام در بازار و تاثير آن در افزايش 

قيمت است. 

تا 20 روز آينده عشــاير دام هاي خود را وارد بازار 
مي كنند

وي با بيان اينكه قيمت گوشــت از هفته گذشته تغييري نكرده 
اســت، ادامه داد: در حال حاضر مغازه داران نرخ هر كيلو گوشت 
گوسفندي را ۲۹ تا 30 هزار تومان تهيه مي كنند و 33 تا 34 هزار 

تومان )شقه( نيز تحويل مشتري مي شود. 
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي خاطرنشان كرد: با توجه به رصد 
بازار ميزان عرضه دام نسبت به نياز مردم كمتر بوده و اميدواريم 
با توجه به اينكه گفته شده تا ۲0 روز آينده عشاير دام هاي خود را 
وارد بازار مي كنند، قيمت ها متعادل شود زيرا اين تاريخ نزديك 
عيد قربان است و بايد سعي كنيم تا آن زمان قيمت ها را متعادل 
كنيم. ملكي درباره يكي از داليل افزايش قيمت گوشت گفت: يكي 
از داليل افزايش قيمت گوشت، قاچاق آن از مرزهاي كشور است 
كه طي گزارشي به سازمان حمايت، اين مسائل را مطرح كرده و 

آنها نيز قول داده اند برخورد و حتما حل شود. 
وي تاكيد كرد: در صورت برخورد با قاچاق كه بيشتر از مرز هاي 
غرب كشور و استان كردستان انجام مي شود، اثرات آن در بازار و 

قيمت مشخص خواهد شد. 

افزايش قيمت گوشت در آستانه عيد قربان
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي همچنين با بيان اينكه با كمبود 

عرضه دام مواجه ايم، گفت: اگر عرضه دام در همين حد باشــد با 
پيش رو داشتن عيد قربان، احتمال افزايش قيمت وجود دارد. 

علي اصغر ملكي با بيــان اينكه قيمتي كه براي گوشــت در نظر 
گرفته شــده اســت براي شــقه بدون دنبه بوده، گفت: درباره 
افزايش يا كاهــش قيمت گوشــت در آينده نمي تــوان به طور 
كلي نظــر داد چون در حال حاضــر تا حدودي كمبــود دام در 
 سطح شــهر داريم و همين كمبود باعث شــده با افزايش قيمت

 مواجه شويم. رئيس اتحاديه گوشت گوســفندي ادامه داد: اگر 
عرضه دام در همين حد باشد با پيش رو داشتن عيدسعيدقربان، 
احتمال افزايش قيمت وجود دارد. وي ادامه داد: مســئوالن امور 
مي گويند كه دام در ميان عشــاير وجود دارد و ما خواسته ايم كه 
ما را حمايت كنند و دام را به سطح شهر و بازار فروش برسانند تا 
جلوي اين تنش قيمت گرفته شود. ملكي با تاكيد بر اينكه قيمت 
گوشت هميشه ارتباط مستقيم با عرضه و تقاضا دارد، بيان كرد: 
اگر عرضه بيشتر شــود مســلما كاهش قيمت خواهيم داشت و 

در صورت كم شــدن عرضه افزايش قيمت خواهيم داشت. وي 
در ادامه با اشــاره به تشكيل جلسه مســئوالن سازمان حمايت 
توليدكنندگان و مصرف كننــدگان، وزارت جهاد كشــاورزي، 
تعزيرات حكومتي، ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، نمايندگان 
صنف گوشــت گاوي و گوســفندي اظهار كرد: با توجه به روند 
ادامه دار افزايش قيمت گوشــت قرمز و نابه ســاماني هاي پيش 
آمده در بازار اين فرآورده جلسه اي تشكيل شد، هرچند برخي از 
 مسئوالن معتقد بودند اين افزايش قيمت ها و شرايط موجود بازار

 مقطعي است. ملكي درباره جلسه تشكيل شده توسط مسئوالن 
ذي ربط گفت: مســائل مربوط به بازار گوشت قرمز در اين جلسه 
رصد شد و افزايش قيمت ها در بازار مورد تاييد قرار گرفت. علت 
اصلي افزايش قيمت ها در اين حوزه قطعا كمبود گوشت و دام در 
بازار و نيز خروج غيرمجاز و مجاز گوشت از كشور است، هر چند 
مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي نظرشان اين بود كه شرايط پيش 

آمده مقطعي است. 

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

قاچاق  دلیل گرانی گوشت
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com
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»كسبوكار«گزارشميدهد

نيرويخالق،مهمترينسرمايهاستارتاپها

هر اســتارتاپي ويژگي هاي خودش را 
دارد و بايد در بستر فرهنگي، اقتصادي 
و جغرافيايي خود مورد بررســي قرار 
گيرد اما  به طور كلي اگر بخواهيم به اين 
مساله نگاه كنيم، هر كسب وكاري يک چرخه اي دارد كه از چند 
مرحله مهم و بزرگ تشكيل مي شود شامل مرحله شكل گيري، 

رشد، بلوغ و افول. 
اگر ما بخواهيم اســتثنائات را كنار بگذاريم، در اســتارتاپ ها 
معموال زمان، انرژي و حتي هزينه بيشــتري نســبت به ساير 
كسب وكارهاي معمول صرف مي شــود. يک استارتاپ خوب 
نيازمند تحليل كســب وكار دقيق تر و نيروي كار منسجم تر و 
باانگيزه تر اســت. مي توان گفت مهم ترين سرمايه اي كه يک 
استارتاپ مي تواند داشته باشد، نيروي انساني خالق،  باانگيزه 
و پرتالش است. اين درواقع نخستين قدم براي شروع فعاليت 
استارتاپي است. اما بايد توجه داشت كه استارتاپ ها  مانند ساير 
كسب وكارها و فعاليت ها با موانعي روبه رو هستند كه مهم ترين 

آنها  را در گفتگو با يک فعال حوزه استارتاپ مي آوريم. 

موانع رشد استارتاپ ها
معين خزاعي، فعال حوزه استارتاپ ها در گفتگو با »كسب وكار« 
با اشــاره به مهم ترين موانع اســتارتاپ ها مي گويد: بايد توجه 
كنيم كه كســب وكارهاي مرســوم و رايج نيز با موانع بســيار 
زيادي همراهند كه از جمله اينها مي توان به روند هاي پيچيده 

بوروكراسي براي مجوز ها و تاييديه هاي مختلف اشاره كرد.
همين مراحل وقتي قرار باشد در استارتاپ ها طي شود، خيلي 
پيچيده تر و سخت تر خواهد بود چون قرار است كار و فعاليتي 

نوآورانه انجام شود. 
گذشته از روند هاي بوروكراسي، وقتي يک استارتاپ وارد فضاي 
كسب وكار مي شود، براي تجاري سازي كه به معني رسيدن به 
سوددهي متعارف اســت، راهي طوالني پيش رو داردبنابراين 
بايد مقايسه اي داشــته باشيم. فرض كنيد شــما مي خواهيد 
يک رستوران داشته باشيد، وقتي مراحل ابتدايي كار شما طي 
شود، الزم است تبليغات گسترده اي انجام بدهيد، اينها هزينه 
مي برد، بيلبوردهــا، تبليغات فضاي مجــازي و اينكه كيفيت 
باالي كار شما بتواند براي مشتريان جذاب باشد. شما اگر يک 
رستوران دار خوب باشيد، با اين تبليغات مي توانيد به سود مورد 
نظر خود برسيد.ولی در يک استارتاپ اوضاع اينچنين نيست؛ 

شــما ملزومات كار را فراهم مي كنيد، تمام مشكالت و موانع 
را برطرف مي كنيد و حاال مي رســيد ســر بحث بعدي كه بايد 
كارتان را معرفي كنيد، خب محصول يا خدمات شــما عمدتا 
ناآشــنا و جديد است، من به عنوان يک مشــتري به رستوران 
تازه تاســيس راحت تر اعتماد مي كنم تا يک استارتاپ؛ از هر 
نوعي كه باشد.وي براي روشن تر شدن بحث توضيح مي دهد: 
شما وقتي يک اســتارتاپ باشــيد كه نوآوري بيشتري دارد، 
معموال با تجاري سازي سخت تري در ابتدا مواجه هستيد. براي 
معرفي محصول و خدمات بايد صبورتر باشــيد و حتي با سود 
بسيار كمتر كار كنيد تا مخاطب خودتان را جذب كنيد، عادت 
بدهيد و او را نگه داريد. اين خودش يک معضل بزرگ اســت و 
معموال وقتي اعضاي استارتاپ ها در شرايط اوليه قرار مي گيرند، 
سختي زيادي متحمل مي شــوند. بســياری از افراد با اظهار 
پشيماني كنار مي كشند و رو به سمت كارهاي اداري و دولتي 
مي آورند و خيلي ها سريعا مي روند سراغ ايده بعدي بلكه اين ايده 
به سرعت جواب بدهد، اما دريغ از پشتكار.خزاعي ادامه مي دهد: 
خوشبختانه اينگونه كسب وكارهاي نوآورانه كه در كشور روند 
رو به رشدي دارند و از نيروي انساني باانگيزه و با پشتكار بهره 
مي برند، كم كم در ميان جامعه به عنوان يک شــغل و فعاليت 
درحال معمولی شــدن هســتند و كم كم دارند جا مي افتند.

اين فعال حوزه استارتاپ ها با اشــاره به رفع موانع استارتاپ ها 
مي گويد: انتقاد كار ساده اي است و هميشه همه هم مي توانند 
منتقد باشند اما راه حل و رفع موانع چيست؟ به نظرم مي آيد بايد 
اين قسمت از صحبتم را دسته بندي كنم و جزء به جزء نظراتم را 
ارائه دهم بنابراين ابتدا به شرح وظايف چند نهاد مسئول و نقش 

آنها در رابطه با استارتاپ ها مي پردازم:

نقشنهادهايمسئولدررفعموانعاستارتاپها
1.نقش دولت: سال هاي گذشته ايجاد پارك هاي علم و فناوري 
و حمايت هاي نسبتا خوبي كه شده، شايان تقدير است اما دولت 
فعلي و دولت هاي آتي بايد سعي كنند براي رفع موانع و مشكالت 
امكانات بيشتري را  ارائه دهند. در كشور ما باوجود جوان هاي 
خالق و باانگيزه و ايده پرداز، فضاي كمي در اختيار شركت هاي 
دانش بنيان و اســتارتاپ ها قرار گرفته چون تعداد اين گروه ها 
زياد اســت. امكانات بايد به صورت گســترده ارائه شده  و بايد 
اين اجازه به شركت ها داده شود كه در يكسري چارچوب هاي 
منطقي تمام ســعي و خطاي خود را انجام دهند؛ محصوالت و 
خدمات نوآورانه به اين بســتر نياز جدي دارد. واقعيت را بايد 
پذيرفت كه بازار آزاد چندان جايي براي سعي و خطا ندارد، اينها 
بايد پيش از شروع تجاري سازي در بازار آزاد اجرايي شود تا همه 
مشكالت برطرف شده و محصول و خدمات به شكل قابل قبول 

و قابل اطمينان وارد بازارها شود.به عالوه اينكه دولت ها بايد به 
روندهاي اداري خود مخصوصا براي اين محصوالت ســرعت 
دهند. يک مشكل بزرگي كه در بوروكراسي ها پيش مي آيد، اين 
است كه وقتي شما با يک اداره ای سروكار داريد كه با محصول 
و خدمات شما آشنايي ندارد، معموال موضوع را كامال بد متوجه 
شده و اصال نمي تواند از آن دركي پيدا كند؛ يک كارآفرين در اين 
حوزه زمان ارائه ايده هاي نوآورانه واقعا نبايد وقت خود را صرف 
تفهيم طرحش به اين و آن كند بلكه همه اين مسير بايد براي 

استارتاپ ها و شركت هاي دانش بنيان تسهيل شود.
2. نقش دانشــگاه ها: تحصيالت آكادميک به طور كلي خودش 
يک مانع بزرگ سر راه خالقيت اســت. در دانشگاه ها معموال 
فكر ها داخل قالب ها ريخته و خالقيت نخستين چيزي است كه 
از تفكر خارج مي شود.دانشگاه هاي ما بايد دانشجو را از ابتداي 
تحصيل در دوره كارشناســي وادار به تالش هاي جدي كنند. 
بنده در زماني كه دانشجوي كارشناسي بودم، مدام دنبال طرح 
و ايده و ايجاد فضا براي اين فعاليت ها مي گشتم با اينكه اين فضا 
در دانشگاهي كه من درس مي خواندم، وجود نداشت، به همين 
دليل مجبور مي شدم بيرون دانشگاه و حتي در شهر هاي اطراف 

دنبال اين فضا باشــم. اين قضيه باعث مي شد تحصيلم لطمه 
ببيند. وقتي به اساتيدم مراجعه و درباره كارهايم با آنها صحبت 
مي كردم و توضيح مي دادم كه چرا روند درس و تحصيل من با 
كندي روبه رو و اوضاع تحصيلي ام ضعيف شده، نخستين چيزي 
كه مي شنيدم اين بود كه شما دانشــجو هستيد و وظيفه شما 

درس خواندن است.
 البته من به آنها حق مي دادم اما هدف مــن از درس خواندن 
اين بود كه بتوانم به صورت عملي نيز ماهر شــده و بتوانم يک 
كســب وكار را راه اندازي كنم؛ خالصه مطلب اينكه اگر فضاي 
خوبي در اختيار افراد خالق و باانگيزه در دانشــگاه قرار گيرد، 
دانشگاه مي تواند به محيط سازندگي واقعي تبديل شود و وقتي 
دانشجو از فضاي دانشگاه بيرون مي آيد، بايد بتواند بدون هيچ 
كمكي كارش را ادامه دهد و طرح هاي جديد خلق كند؛ اين دور 

از ذهن نيست، كمي پويايي نياز دارد.
 3. نقش رسانه: رسانه به عنوان يک فرصت بزرگ بايد در اختيار 
اين استارتاپ ها و شــركت هاي نوآور قرار گيرد. پيش تر عرض 
كردم كه يک محصول دانش بنيان كار سختي براي ورود به بازار 
دارد و اين مشكل مي تواند با حمايت هاي قوي در بستر رسانه، 

به ايجاد فرهنگ استفاده از اين محصول و خدمات كمک كند. 
اين مهم ترين چيزي است كه يک شــركت دانش بنيان و يک 

استارتاپ الزم دارد.
4. نقش افراد و شركت ها: گاهي به نظر مي رسد افراد و شركت ها 
خود معضل باشــند. واقعا عرض مي كنم افراد و شركت هايي 
در دل دانشــگاه ها و مراكز اينچنيني وجود دارند كه به واسطه 
شناختي كه نسبت به سيستم هاي اداري و مالي دارند، مي توانند 
با دور زدن اين سيستم ها وام هاي كالني دريافت كنند و درعمل 
خروجي هم نداشته باشند. اينها بايد شناسايي شده و از دامنه 
حمايت ها خارج شــوند. از طرف ديگر شركت ها و افرادي كه با 
تجربه كمتر وارد اين فضا شدند، بايد با افزايش سطح علمي و 
اطالعات مديريتي و بازاريابي، به سكون و نااميدي خاتمه دهند. 
جدا نياز اســت كه ما يک حركت عظيمي در اين زمينه انجام 
دهيم. اين آموزش ها بايد از سطح افراد و شركت ها شروع شود و 
به سطح مجموعه پارك ها و استارتاپ ها برسد. ما نياز داريم كه از 
افراد خبره در زمينه بازاريابي و مديريت در پارك ها بهره ببريم. 
واقعيت اين است كه بدون تيم فني هيچ محصول دانش بنياني 

موفق نخواهد شد حتي اگر بهترين محصول دنيا خلق شود.

گروهکاروکارآفرینی
Newskasbokar@gmail.com

»كسبوكار«گزارشميدهد

موانعكارآفرينيدررشتههايعلومانساني
شــغل آفرينــي مختص 
رشــته اي خاص نبوده كما 
اينكه ورود به كارآفريني نيز 
ملزم به گذراندن دوره هاي 
درسي خاصي در دانشگاه نيست. هر كسي با هر مدرك 
و هر رشته تحصيلي  مي تواند آغاز گر حرفه اي متناسب 
با همان حرفه باشد اما به شــرطي كه به كارايي آن 
حرفه باور داشته و براي ايجاد كار در آن همت بگذارد. 
نمونه اين صحبت ها پتانسيل رشته هاي علوم انساني 
براي كارآفريني است كه شايد در نگاه اول و با وجود 
آمار باالي بيكاري در در برخي از رشته هاي اين گروه، 
غيرمنتظره و عجيب به نظر برسد. به گفته كارشناسان 
در تمام حوزه هاي علوم انســاني )علــوم اجتماعي، 
مديريت، اقتصاد، زبان، الهيات، علوم سياســي و...( 
پتانســيل كارآفريني وجود دارد و تنهــا تفاوت اين 
است كه ممكن است در رشته اي اين پتانسيل بيشتر 
و در رشته اي كمتر باشــد، اما كشف و شناسايي اين 
ظرفيت ها ملزم به اين واقعيت انكار نشدني است كه 
بايد كاركرد هر رشته و شــيوه بهره گيري از آن را فرا 
گرفت. كارآفريني نيز يادگيري همين ترفند ها يعني 
اســتفاده از فرصت هاي شغلي هر رشــته و استفاده 

كاربردي از آن است. 
البته ناگفته نماند كه آمار باالي بيكاري به بسياري از 
رشته ها سرايت كرده و با وجود تصور برخي مختص 
به رشته هاي علوم انساني نيســت. بر اساس آخرين 
آمارها جمعيت زيــادي از تحصيلكرده ها از بازار كار 
دور مانده اند و اين حتي در رشــته هاي مهندسي و 
پزشكي نيز مشاهده مي شود. به طوري كه بيشترين 
آمار بيكاري در رشــته هايي چون كامپيوتر، صنعت 
و فناوري، معماري و ســاختمان، محيط زيســت، 
كشاورزي، جنگلداري و شيالت مشاهده شده كه جزو 

رشته هاي علوم انساني نبوده اند. 

افزایشتحصيلكردههايبيمهارت
 طبق آمارهايي كه سال گذشته ارائه شده، از ميان حدود 
11.2 ميليون نفر جمعيــت داراي تحصيالت عالي يا 
در حال تحصيل در كل كشور، حدود 5.7 ميليون نفر 
)51.4 درصد( غيرفعال هســتند و به عبارتي بيش از 
نيمي از جمعيت فارغ التحصيل يــا در حال تحصيل 
دانشگاهي هيچ نقشــي در توليد ندارند. عامل اصلي 

اين موضوع جدا از مشكالتي كه در قالب اقتصاد كالن 
قابل تحليل است، به اعتقاد كارشناسان به بي مهارتي 
يا كم مهارتي دانشجويان برمي گردد كه دانشگاه نيز 
در آن مقصر است، براي نمونه ساالنه يک ميليون نفر 
فارغ التحصيل دانشــگاهي فاقد مهارت وارد بازار كار 
مي شوند و با افزايش تعداد دانشــگاه هاي كشور اين 
خروجي ها بيشتر مي شــود به طوري كه با ادامه اين 
وضعيت كارشناســان پيش بيني كرده اند سال 95 تا 
سال 98 سونامي بيكاري تحصيلكرده هاي دانشگاهي 
شكل خواهد گرفت. در اين شرايط جا دارد بپرسيم چرا 
دانشجويان مهارت الزم براي ورود به بازار كار را ندارند؟ 
چرا دانشگاه ها در تربيت نيروي حرفه اي براي بازار كار 
غير موفق بوده اند؟ مقصر اين كم كاري ها چه نهادهايي 

بوده و كدام بخش ها تقصير بيشتري بر گردن دارند؟

ناتوانیدانشــگاهدرالقايمهارتهاي
کارآفریني

طبق آنچه از نظرات كارشناســانه وجود دارد طبيعتا 
دليل عدم توانايي دانشــگاه هادر آموزش كارآفريني، 
عدم پيونــد صحيح ميان دانشــگاه با بــازار كار، عدم 
توانايي دانشــگاه ها در اعطاي مهارت هاي كارآفريني 
به دانشــجويان، نگاه تک بعدي بــه تحصيل و درس، 
باز ماندن دانشــگاه ها از خالقيت و نوآوري و حاكميت 
ديدگاه هاي سنتي به درس و 
تحصيل در دانشگاه است. بر 
اســاس اين توضيحات گروه 
علوم انســاني نيز بــه مانند 
ساير رشــته ها از فرصت هاي 
اشــتغال بازمانده و از آنجايي 
كه سابقه آن در كشور بيشتر 
در حوزه هاي تئوري ديده شده 
نه عملياتي، بيش از همه علوم 
مورد بي مهــري و بي توجهي 
دانشــگاه ها واقع شده است و 
مسئوالن نيز به جاي كاربردي 
كردن و سعي بر كشف مزاياي 
شغلي آن، ســعي در كاهش 
ظرفيت 45 درصــدي آن در 
دانشگاه ها دارند و حتي بســياري از دانشگاه هاي تازه 
تاسيس نيز برخي از رشته هاي گروه علوم انساني را از 
فهرســت پذيرش خود حذف كرده اند. به نظر مي رسد 
اقدام آنها بيشتر از آنكه به حل مسائل رشته هاي انساني 

بپردازد، سعي در پاك كردن صورت مسائل آنها دارد. 

بيانگيزگيدانشجویانعلومانساني
بنابراين در حال حاضر يكي از مسائل عمده در رشته هاي 
علوم انساني دغدغه شــغلي و بي انگيزگي دانشجويان 
است كه بيش از هر مشكلي اساس و پايه اين رشته ها 
را تهديد كرده و باعث بي اعتبار و كم رنگ شدن جايگاه 
رشته هاي علوم انساني مي شود. در حالي كه اين رشته ها 
به گفته كارشناسان مهم ترين نقش پنهان و غيرمستقيم 
در نهادينه سازي مهارت و تفكر انتقادي در افراد جامعه 
و دانشــجويان را دارند و موجب نهادينه شدن مهارت 
انتقادي شده كه در توســعه يافتگي جوامع اثر، دارد 
عالوه بر آن علوم انســاني ارتباط مستقيمي با توسعه 
اقتصادي داشته كه نمونه آن كاركرد رشته هايي چون 
تاريخ براي درك معضالت اقتصادي حال با استفاده از 
معضالت اقتصادي گذشته و كاربرد رشته هايي چون 

فلسفه و سياست در اداره امور اقتصادي است.

وضعيتنامناسبکارآفرینيدردانشگاهها
 طبق برخي از تحقيقات انجام شــده تقريبا در همه 
رشته هاي علوم انســاني در دانشــگاه ها، وضعيت 
آموزش كارآفريني چه از ديد دانشــجويان و چه از 
ديد اساتيد نامناسب اســت درواقع در هيچ يک از 
مواد آموزشي و دوره هاي درسي دانشجويان مواردي 
چون كارآفريني، توانمندي هــاي ورود به بازار كار، 
مهارت هاي كاريابي، آموزش دوره هاي كارورزي و... 
وجود ندارد و اين مساله در حالي ادامه پيدا مي كند 
كه دانشــجويان دوران دانشگاه را بدون كسب هيچ 
مهارت و ترفندي براي ورود به بازار كار )سرخورده و 
مايوس از داشتن آينده اي مناسب از نظر شغلي(، تنها 
صرف يكسري امتحانات درسي و تحصيلي مي كنند 
كه براي آنها در نهايت بازدهي الزم را نخواهد داشت. 
دانشگاه درواقع تبديل شده اســت به محلي براي 
امتحان دادن و نمره گرفتن و آينده تحصيل هم براي 
دانشجويان چيزي جز استاد دانشگاه شدن نيست. 

2ميليونظرفيتخاليدرعناوینشغلي
سيداحمد قاســمي، عضو هيات علمي پژوهشكده 
فرهنگ، هنر و معماري در پاســخ به اين ســوال كه 
چه موانعي بر ســر راه تحقق ايده هاي كارآفريني در 
رشته هاي علوم انساني وجود دارد، به »كسب وكار« 
مي گويد: مشكل عمده ما اين است كه در همه رشته ها 
بيش از 2 ميليون ظرفيت خالي در عناوين شــغلي 
 داريم. براي مثال در رشــته اي مانند روانشناســي 
در كشور ما حدود 5 تا 10 عنوان شغلي وجود دارد در 

حالي كه اين رشته در كشوري مانند آمريكا بيش از 
2700عنوان شغلي دارد، در ساير رشته نيز همينطور. 
عناوين شغلي اي كه در ساير دنيا وجود دارد در كشور 
ما نيست. در ايران تنها 3 هزار عنوان شغلي وجود دارد 
كه دائما در حال تكرار هستند و درحالي كه در ساير 
كشورها بيش از 3 ميليون عنوان شغلي وجود دارد كه 
ساالنه بيش از 1.200.000 عنوان نيز بر اساس دانش 
جديد و نيازهاي نوي مشتريان به عناوين شغلي اضافه 
مي شــود ولي 3000 عنوان مشــاغل كشور ما مدام 
تكرار مي شوند. تاكيد مي شود در دنيا ساالنه حدود 
يک ميليون و 2 هزار عنوان به عناوين شــغلي اضافه 
مي شود در حالي كه در كشور ما به طور سرانه كمتر از 

هزار عنوان اضافه مي شود. 

نبودشغلهايجدیدوتكرارمشاغل
وي براي حل اين مســاله به ضرورت تدوين بانک 
اطالعاتي جهاني كسب و كار اشاره مي كند و مي گويد: 
الزم اســت در قالب يک دايره المعارف تمام عناوين 
شغلي به ازاي هر رشته تحصيلي گنجانده شود و در 
اختيار سازمان هاي متولي كسب و كار )كه در كشور 
ما وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي است( قرار گيرد 
تا ما به ازاي هر رشته شغلي، بانكي از مشاغل دنيا را 
داشته باشــيم. )اين مجموعه توسط اينجانب براي 
350 رشته شــغلي تحصيلي با بيش از يک ميليون 
عنوان شغلي تدوين شده است و نياز به حمايت براي 
نشر دارد.( درواقع كليد حل مساله اشتغال در كشور 
استفاده از ظرفيت عناوين شــغلي جهاني براي هر 
رشته تحصيلي شغلي است تا شغل هاي جديد ايجاد 

شده و از تكرار مشاغل دوري شود. 

بهروزنبودنمواددرسي
قاسمي در پاسخ به اين ســوال كه دانشگاه در اين 
زمينه چه نقشــي دارد، مي گويــد: باتوجه به اينكه 
نقش اساسي دانشگاه آموزش و اعطاي دانش است 
در اين زمينه جز اين نقش ديگــري ندارد ولي تنها 
اقدامي كه دانشگاه بايد انجام دهد به روزرساني مواد 
درسي و آموزشي و تطبيق آنها با نياز روز است. براي 
مثال در حال حاضر تقريبا مطالب دروس مديريتي 
40 ســال از دنياي كنوني و زمان حاضر فاصله دارد 
در حالي كه الزم است مواد درســي به روزرساني و 

نو شود. 
اين اســتاد دانشــگاه در توضيح مي گويــد: ارائه 
توانمندي هــا و آمادگــي افــراد بــراي ورود بــه 

كسب و كارهاي موفق نياز به طي كردن چند مرحله 
اساســي دارد كه مهم ترين آن مرحله كسب دانش، 
كسب مهارت، كسب بينش و اهميت دادن به تجربه 
حداقل سه ساله براي ايجاد يک كسب و كار است؛اولي 
برعهــده وزارت علوم و آموزش و پــرورش و دومي 
برعهده سازمان آموزش فني حرفه اي و وزارت تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعي و ســومي و چهارمي برعهده 
حاكميت و قانون است به طوري كه مباحث اساسي 

بازار كار توسط نظام و خود مردم همگاني شود.

افزایشتعداددانشگاهها
از طرفي در حالي كه براساس آمارهاي موجود تعداد 
كل دانشجويان كشور در سال 94 4 ميليون و 800 
هزار نفر بوده اين تعداد با افزايش تعداد دانشگاه ها و 
تشويق آنها براي جذب دانشجو، مدام تشديد مي شود 
با اين وجود صندلي هاي بسياري از دانشگاه ها خالي 
مانده و دانشــجويان نيز با ديدن وضعيت آشــفته 
تحصيل براي درس خواندن بي انگيزه شده اند، مثال 
طبق آمارها حدود 40 درصد از ظرفيت دانشگاه هاي 
علمي-كاربردي، 40 درصد ظرفيت دانشــگاه هاي 
پيام نور و 50 درصد از ظرفيت دانشگاه آزاد خالي بوده 
و اين در حاليست كه خروجي هاي دانشگاه ها بسيار 

افزايش پيدا كرده است.
البته به گفته مسئوالن تاكنون اقدامات زيادي در 
راستاي ايجاد پل پيوند دانشگاه با بازار كار و با هدف 
ايجاد اشتغال انجام شــده كه مهم ترين آن عبارت 

اســت از: ايجاد دفاتر انتقال فناوري در دانشــگاه 
شريف، اميركبير، صنعتي اصفهان، تهران، ، افزايش 
تعداد پارك هاي علم و فناوري كشــور به 39عدد، 
افزايش تعداد شركت هاي دانش بنيان در كشور به 
94۶ شركت. )مستقر در پارك هاي علم و فناوري(، 
 افزايش تعــداد مراكــز كارآفريني و نــوآوري به 
112 مركز، افزايــش ميزان اشــتغال در پارك ها 
و مراكز رشــد تا 30 هزار شــغل، افزايش صادرات 
 محصوالت علمــي )صرفا براي امســال( به حجم 
51 ميليون دالر، افزايش 42 ميليارد تومان فروش 
محصول و فناوري در سال 2015 در نمايشگاه هاي 
علمي و… ، افزايش تعداد فناوري هاي صادر شده 
كشــور به 27 فناوري، افزايش تعداد نشــان هاي 
تجاري شده به 103 نشان، افزايش تعداد ايده هاي 
تبديل به محصول شــده به 1493 ايــده، افزايش 
تعداد ايده هــاي محصول تجاري شــده به 1008 
ايده، افزايش ميزان گردش مالــي پارك هاي علم 
و فناوري كشور در ســال 2015 به 1500 ميليارد 
تومان، فعال كردن مناطق ويــژه علم و فناوري )5 
منطقه ويژه علم و فناوري كشــور در اســتان هاي 
اصفهان، آذربايجان شــرقي، يزد، بوشهروخراسان 
رضوي(و ايجاد ارتباط دانشــگاه بــا صنعت نمونه 
آن واگذاري 20 منطقه ميدان نفتــي براي ازدياد 
برداشــت از اين ميادين به 9 مركز دانشــگاهي و 
 پژوهشي و انجام 1200طرح تحقيقاتي مشترك با 

وزارت دفاع. 

گروهکاروکارآفرینی
Newskasbokar@gmail.com

كليدحلمساله
اشتغالاستفاده

ازظرفيت
عناوينشغلي

است

كارو
كارآفرينی
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صنعت و 
معدن

افزایش سرعت تحویل خودروهای 
گروه سایپا به مشتریان

معــاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی 
سایپا ضمن عذرخواهی بابت تاخیر در تحویل 
خودروهای تیبا و تیبا۲ از سرعت گرفتن ارسال و 

تحویل خودرو به مشتریان خبر داد.
حســین کاظمی طرقی در خصــوص آخرین 
وضعیت تحویل خودروهای گروه ســایپا اظهار 
داشت : در راستای جلب رضایت مشتریان گرامی  
با توجه به تعهدات به مشــتریان محترم؛ برنامه 
ریزی دقیق  تولید محصوالت؛  متناسب با تعهدات 
صورت پذیرفته و همواره تحت پایش و کنترل 
قراردارد تا خودروهای مشتریان محترم به موقع 

تحویل شود.
معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا درخصوص 
تحویل خودروهای تیبا و تیبا ۲ افــزود: در روز 
پنجشنبه ۲٤ شــهریورماه با مدیریت و تالش 
پرسنل محترم پلیس راهور فراجا تعداد 11000 
دستگاه از خودروهای مشتریان محترم که بخش 
عمده خودروهای مذکور مربوط به خودروهای 

گروه تیبا و تیبا ۲ بود شماره گذاری شد.
او تصریح کرد : هماهنگی جهت بازدید خودروها، 
اجرای کلیه فرایندهای شماره گذاری و تحویل 
فیزیک پالک جهت این تعداد خودرو در یک روز 
بی سابقه بوده که جا دارد از تالش  و برنامه ریزی 
دقیق پلیس راهور در این خصوص تشکر نماییم.

حسین کاظمی طرقی ضمن عذرخواهی مجدد 
از همه مشــتریان محترم خودروهای گروه تیبا 
که تحویل خودروهای آنان با تاخیر روبرو شده 
است خاطرنشــان کرد: طی روزهای آتی کلیه 
خودروهای گروه تیبا شــماره گذاری و تحویل 

مشتریان گرامی خواهد شد.

خبر

معاون وزیر اقتصــاد درباره 
تعییــن قیمــت پایــه این 
خودروهــای مزایــده ای 
گفت: یک هیات ســه نفره 
کارشناســی قیمت هــا را 
مشخص کردند که به زودی قیمت ها در سایت سازمان 

امور تملیکی درج خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا عبدالمجید اجتهادی 
در نشست خبری اعالم جزییات مزایده 106۲ خودرو 
متوقف شــده در ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی اظهار داشــت: این خودروها با ظن قاچاق و با 
اتهام جعل ثبت سفارش از سال 96 توقیف شده اند و از 
آنجایی که شرایط نگهداری آنها مناسب نبوده و در حال 
فرسودگی بودند با دستور قوه قضاییه نسبت به فروش این 
تعداد خودرو از طریق مزایده الکترونیکی اقدام می کنیم.

وی با اشــاره به نوع و مدل 106۲ خودرو توقیف شده 
اظهار داشت: 6۲ دستگاه لکســوز مدل RX، ان ایکس 
۲00 وان ایکس 300 ، ٤0 دســتگاه پورشه ماکان، 8۲ 
دستگاه کیا ،سراتو، سورنتو و اپتیما، 5۲ دستگاه بی ام 
و با مدل 730، 530 و ایکس ٤، 8 دستگاه مرسدس بنز 
مدل ای ۲00 ، ٤59 دستگاه انواع هیوندا  از جمله توسان، 
سانتافه، سوناتا ، 15٤ دستگاه تویوتا انواع کمری ، رافور و 
کمری هیبریدی، یک دستگاه ولووو، سه دستگاه پورشه 
باکس پر و یک دســتگاه خودرو بی نام مزایده می شود 

که تمام این خودروها کمتر از ۲500 سی سی هستند 
. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه با ورود دستگاه قضایی  
تصمیم گرفتیم حداکثر تا پایان مهرماه در یک مزایده 
فوق العاده نســبت به فروش این خودروها اقدام کنیم 
گفت: این تعداد خودروها در سامانه ستان به مزایده می 
رسند و متقاضیان شرکت در این مزایده باید در سامانه 
 ستان ثبت نام و نسبت به اخذ گواهی امضاء الکترونیکی

 اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه توســعه می شود متقاضیان از این 
خودروها بازدید کنند ادامه داد: از 7 مهرماه تا 1۲ مهرماه 
امکان بازدید حضــوری از این خودروهــا وجود دارد و 
پیشنهادات ثبت شده در ســامانه مزایده الکترونیک 

ساعت 1۲ روز شنبه 16 مهرماه در محل سازمان مرکزی 
رمز گشایی و در همان روز برندگان اعالم می شوند.

وی ادامه داد: افراد سیزدهم مهرماه تا ساعت 1٤ امکان 
انصراف دارند و در صورت انصراف وجه پرداخت شده و 

ضمانتنامه بانکی عودت خواهد شد.
اجتهادی تاکید کرد: اطالعــات این خودروهایی که به 
مزایده گذاشته می شوند چهارشنبه 6 مهرماه در سایت 
ســازمان تملیکی قرار می گیرد و افراد می توانند برای 

اطالعات بیشتر از این تاریخ به سایت مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه افراد در حین ثبت درخواست باید سپرده 
ای به اندازه 15 درصد قیمت پایه اعالم شده از خودروها را 
تحت عنوان ضمانت بانکی سپرده گذاری کنند گفت: در 

صورت انصراف این ضمانتنامه عودت خواهد شد. رییس 
سازمان جمع آوری و فرورش اموال تملیکی با بیان اینکه 
تمام این خودروها صفر کیلومتر هستند و با وسیله نقلیه 
ماشین بر به بندر و یا انبارهای سازمان تملیکی منتقل 
شدند و سازمان استاندارد و سایر سازمان های مرتبط این 

خودروها تایید کردند.
وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه آیا خودروهایی 
که به مزایده گذاشته شــده اند از خودروهایی که اخیرا 
لوازم آنها به سرقت رفته اند بود گفت: خودروهایی که 
برخی از لوازم آنها به ســرقت رفته در بین خودروهایی 
که مزایده می شوند نیستند. خودروهایی که لوازم آنها 
به سرقت رفته مربوط به استان گیالن بوده که مقامات 
و دستگاه قضایی در حال پیگیری این موضوع هستند و 
ما اعالم جرم کرده ایم. اجتهادی در پاسخ به سوال دیگر 
ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به درخواســت مناطق آزاد 
برای خرید خودروهای خارجی برای استفاده در کیش و 
قشم آیا شرکت اشخاص حقوقی از جمله مناطق آزاد در 
این مزایده امکانپذیر است تاکید کرد: افراد حقوقی هم 
می توانند در این مزایده شرکت کنند مشروط به اینکه 
کد اقتصادی داشته باشند. همچنین از آنجایی که این 
خودروها زیر ۲500 سی سی هستند مشمول ممنوعیت 
واردات خودرویی نمی شوند و مشکل فروش در داخل 
کشور را ندارند. معاون وزیر اقتصاد درباره تعیین قیمت 
پایه این خودروها گفت: یک هیات سه نفره کارشناسی 
قیمت ها را مشــخص کردند که به زودی قیمت ها در 

سایت سازمان امور تملیکی درج خواهد شد.

در نشست خبری تشریح شد؛

جزییات مزایده ۱۰۶۲ خودروی لوکس

تکمیل زنجیره فوالد کردستان؛
گام بزرگی در جهت شــکوفایی 

اقتصادی و صنعتی استان خواهد بود
طرح تکمیل زنجیره فوالد در اســتان کردستان با 
پیش بینی ظرفیت های ۲٫5 میلیون تن کنسانتره، 
۲٫5 میلیــون تن گندلــه،1٫6 میلیــون تن آهن 
 اسفنجی و 1 میلیون تن فوالدســازی و نورد ورق 
گرم فوالدی در استان کردستان اجرایی شده است. 
این طرح در راســتای افزایش ظرفیت فوالدسازی 
کشور می باشد و منجر به رشد شکوفایی اقتصادی 
و اشتغالزایی در استان خواهد شد. در همین راستا 
شرکت صنایع فوالد کردستان در مرداد ماه 1397 
تاسیس شــده و فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 
1٤00 با ورود شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات به ترکیب ســهامداری آن، فصلی نوین در 
پیشبرد اهداف و اجرای پروژه های این مجموعه شکل 
گرفت و مسیر پیشرفت با سرعت و جدیت آغاز شد.

در حال حاضر ٤٤ درصد ســهام فوالد کردستان 
متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( است و الباقی آن را شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )36 درصد( 
و زیرمجموعه آن یعنی شرکت توسعه معدنی و 

صنعتی صبانور )۲0 درصد( در اختیار دارد.
ماموریت شرکت صنایع فوالد کردستان احداث یک 
واحد آهن اسفنجی 1.6 میلیون تنی در شهرستان 
بیجار و یک واحد فوالدســازی و نــورد ورق گرم 
فوالدی یک میلیون تنی در شهرستان قروه است. 
هردو پروژه یادشده در شــمار پروژه های ٤8گانه 
پیشران اقتصاد ایران شناخته شده اند که پشتیبانی 
از اجرای آن ها از اولویت های دولت سیزدهم به شمار 
رفته و نقش بســزایی در آینده اقتصاد کشور ایفا 
خواهند نمود. محمدرضا احمدی مدیرعامل شرکت 
صنایع فوالد کردستان در خصوص آخرین جزئیات و 
اقدامات پروژه های مذکور بیان کرد: عملیات احداث 
دیوار بتنی پیش ساخته و جاده پیرامونی سایت های 
هر دو پروژه با پیشرفت فیزیکی٤0 درصد در فوالد 
بیجار و 5٤ درصد در فوالد قروه در حال انجام است. 
پیمانکاران اصلی احداث پروژه هــای فوالدی در 
سایت های قروه و بیجار استقرار یافته اند و عملیات 
تجهیز کارگاه، خاکبرداری و تسطیح سایت و تهیه 
نقشه های مهندسی ساخت و اجرای فونداسیون ها 

نیز در جریان است.
احمدی با اشاره به برنامه تامین زیرساخت های الزم 
برای این دو پروژه، گفت: تامین زیرســاخت های 
اصلی مورد نیاز پروژه شامل آب، برق، گاز و جاده 
اصلی دسترسی به سایت ها مطابق مجوزهای اخذ 
شده از مراجع ذیربط کشور در حال برنامه ریزی و 
متناسب با نیاز پروژه در حال انجام است. وی ادامه 
داد: یکی از اقدامات سال جاری در خصوص تأمین 
زیرساخت ها، انجام مطالعات انتخاب مسیر و تهیه 
اسناد مناقصه توسط مشاورهای تخصصی به منظور 
انتخاب پیمانکاران اجرایی است. میزان برق مورد 
نیاز پروژه فوالد بیجار 30 مــگاوات و پروژه فوالد 
قروه 188 مگاوات اســت و قراردادهای مربوط به 
انشعاب و پشتیبانی برق پروژه های مذکور با شرکت 
برق منطقه غرب منعقد گردیده و مشکلی برای 

تأمین برق پروژه ها وجود ندارد.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

آگهی مزایده اجاره زمین جهت احداث پیست اسکیت
شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد بند 5 مصوبه شماره 6۲ مورخ 1٤01/05/31 شورای محترم اسالمی شهر  دو قطعه 
زمین )به صورت خام و برابر وضع موجود  ( واقع در پارک شهرک فرهنگیان و انتهای پارک ساحلی )چسبیده به زمین 
ستاد اجرایی حضرت امام »ره«(  جهت احداث پیست اسکیت به افراد واجد شرایط و دارای پروانه بهره برداری اسکیت 
از اداره ورزش و جوانان از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده ، و بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(  به شماره 500109۲7۲5000013  به صورت الکترونیکی واگذار نماید .

قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه و سالیانه: 

مبلغ تضمین شرکت در مزایدهاجاره ساالنهاجاره ماهانهمدت زمان اجارهمحل احداث پیست

5٤/000/000 ریال1/080/000/000 ریال30/000/000 ریال3 سالزمین واقع در پارک شهرک فرهنگیان

زمین واقع در انتهای پارک ساحلی )چسبیده 
36/000/000 ریال7۲0/000/000 ریال30/000/000 ریال۲سالبه زمین ستاد اجرایی حضرت امام(

زمان انتشار در سایت : 1٤01/06/۲۲                                                   آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : 1٤01/06/30
تاریخ بازدید : 1٤01/06/۲۲ تا 1٤01/07/09                                  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :1٤01/07/09

زمان بازگشایی :  1٤01/07/10                                                          زمان اعالم برنده : 1٤01/07/1٤
تاریخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول ) 1٤01/06/۲۲  (                              نوبت دوم)  1٤01/06/۲9(

سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
 هیأت عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 هزینه  خرید اوراق مزایده350/000 ریال  .
درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن ٤6۲۲6339-0٤٤ در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم میباشد.

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

پذیر میباشد .
رشید میرحسامی-شهردار بوکان

 LME روز سه   شنبه ۲۲ شهریورماه، قیمت مس در
نسبت به  روز معامالتی پیشین، 5/ ۲ درصد رشد کرد 
و به 8 هزار و ۲30دالر رسید. قیمت مس روز سه   شنبه 
۲۲شهریورماه در معامالت بورس فلزات لندن نسبت 
به  روز دوشنبه ۲1شــهریورماه، 5/ ۲ درصد معادل 
۲0٤دالر نسبت به  روز معامالتی قبل از آن افزایش 
یافت و نسبت به هفته پیشــین، 8/ 6 درصد رشد را 
تجربه کرد و به 8 هزار و ۲30دالر رسید. قیمت مس 

روز دوشنبه ۲1 شهریورماه، 8 هزار و ۲6دالر بود.
قیمت ســه ماهه مس در معامالت سه   شــنبه ۲۲ 
شهریورماه، نسبت به  روز معامالتی قبل 9/ 1 درصد 
معادل 150دالر و نسبت به هفته پیشین، 8/ 5 درصد 
رشد داشت. موجودی مس در انبارهای بورس فلزات 
لندن طی روز سه   شنبه ۲۲شــهریورماه، با کاهش 
یک هزار و 775تنی، از 105 هزار و ٤۲5تن به 103 هزار 
و 650تن رسید. روز سه   شنبه ۲۲شهریورماه در بورس 
فلزات لندن، قیمت مس در شرایط بکواردیشن به سر 
می   برد. اختالف قیمت سه ماهه و نقدی در این روز، 
برابر با منفی 135دالر بر تن گزارش شد که نسبت به 
دوشنبه ۲1شهریورماه، با کاهش 5٤دالر بر تن همراه 

بود. قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن طی روز 
سه   شنبه ۲۲شــهریورماه 1٤01، با ۲1دالر افزایش 
نسبت به  روز معامالتی قبل از آن، به ۲هزار و 309دالر 
و 50سنت رسید. به گزارش »کاالخبر« به نقل از فلزات 
آنالین، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن، روز 
سه   شنبه ۲۲شهریورماه، نسبت به معامالت انجام شده 
در روز دوشنبه، ۲1شــهریورماه، رشد 9/ 0درصدی 
معادل ۲1دالر را تجربه کرد، به گونه   ای که روز دوشنبه 
۲1شهریورماه، آلومینیوم ۲ هزار و ۲88دالر و 50سنت 
به ازای هر تن قیمت گذاری شــد و قیمــت آن روز 
سه شــنبه به ۲ هزار و 309دالر و 50ســنت به ازای 
هر تن رسید. همچنین روز سه   شنبه ۲۲شهریورماه 
1٤01، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن نسبت 
به هفته قبل، با افزایش ۲/ ۲درصدی معادل ٤9دالر و 
50سنت، از ۲ هزار و ۲60دالر به ازای هر تن به ۲ هزار 
و 309دالر و 50ســنت به ازای هر تن رسیده است. 
موجودی آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن 
طی روز سه   شنبه ۲۲شهریورماه، با کاهش یک هزار 
و ٤75تنــی، از 33٤ هزار و 375تن بــه 33۲ هزار و 

900تن رسید.

افزایش قیمت مس و آلومینیوم

در جلسه ای مشــترک با حضور مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
شــرکت گاز اســتان اصفهان، برنامه ریزی جهت 
چگونگی تنظیم تفاهم نامه بهینه سازی تجهیزات 
مصرف گاز طبیعی در سطح استان اصفهان اعم از 
بخش های خانگی، صنعتی، کشاورزی، نیروگاهی، 

گلخانه ای و سایر حوزه ها مورد بررسی و تبادل نظر 
قرار گرفت. ابوالقاسم عسکری مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره شرکت گاز استان اصفهان در حاشیه 
برگزاری این جلســه گفت: نقــش گاز طبیعی در 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
آهن اسفنجی دنیا که از گاز طبیعی در خطوط تولید 

خود به عنوان ماده اولیه اســتفاده می کند، بسیار 
حائز اهمیت و حیاتی است. وی با اشاره به مشکالت 
فراروی اکتشافات و توسعه میادین گازی جدید گفت: 
برای دست یابی به میادین جدید و انجام اکتشافات در 
این حوزه به میلیاردها دالر سرمایه گذاری نیاز است؛ 
ازاین رو مشارکت و ســرمایه گذاری شرکت فوالد 

مبارکه برای اجرای طرح بهینه ســازی مصرف گاز 
طبیعی در واحدهای مختلف اعم از خانگی، صنعتی، 
کشاورزی، پتروشیمی و پاالیشگاهی پرمصرف بسیار 

ارزشمند و قابل تقدیر است.

مدیرعامل و نایب  رئیس هیئت  مدیره شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد:

سرمایه گذاری فوالد مبارکه در طرح بهینه سازی مصرف گاز خانگی و صنعتی؛ الگویی برای استان های کشور
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»در نشست خبری فیضیه مازندران مطرح شد«:
قانون حجاب برداشته شود، مساله می خواهد تا كجا 

بايستد؟
حجت االســام محمدرضــا فاضــل 
استرآبادی، »مســئول و تولیت مدرسه 
علمیه فیضیه مازندران« و حجت االسام 
رجبعلــی جویبــاری »مدیــر فیضیه 
مازندران« در نشســت خبری مشترک 
به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت 
آیــت اهلل محمد فاضــل اســترآبادی: 
فیضیــه مازنــدران واقع در روســتای 
ســلطان محمدطاهر بابل با هزینه حدود ۱ میلیون تومانی و با کمک خیرین در 
زمینی به مساحت ۵۲ هزار مترمربع توســط آیت اهلل محمد فاضل استرآبادی 
تاسیس شد. ۴۰ هزار جلد از کتاب های نفیس فلسفی، حقوقی و انواع کتاب هایی با 
موضوعات علوم اسامی در کتابخانه ما در اختیار عموم قرار می گیرد؛ این کتابخانه 

غنی با هزینه شخصی حاج آقا فاضل با فروش خانه ارث پدری ساخته شد.
۵ دوره طرح والیت موسسه امام قم در اینجا اجرا شد

۵۲ هزار مترمربع کل فیضیه است که حدود ۱۴ هزار مترمربع برای کشاورزی برنج 
پرمحصول شیرودی مشخص شده که برنج طاب در طول سال را تامین می کند

۲۲۶ طلبه در سطوح مختلف مشغول تحصیل هستند که ۱۱۶ طلبه اسکان دارند
در فیضیه نیز ۳۱ واحد مسکونی برای طاب متاهل و اساتید داریم

مرحوم آیت اهلل فاضل به امر به معروف علی الخصوص برای مسئولین به معنای 
واقعی اهتمام داشتند سطوح درسی فیضیه در سطح مقدمات، عالی و درس خارج 

با حضور ۲۴ ساعته اساتید تدریس می شود.
درخصوص مساله حجاب که اخیرا اتفاق افتاده باید گفت تضعیف نظام اسامی 
قطعا مطلوب نیست؛ کسانی ماجرا را دست گرفتند، آیا ماجراهای دیگر را محاکمه 
می کنند؟ در کجای دنیا وقتی شخص خاطی اشــتباهی می کند، قانون را لغو 

می کنند؟ البته هنوز موضوع به شکلی که می گویند، اثبات نشده است.
می گویند قانون حجاب و عفاف را بردارید، سوال اینجاست اینکه اگر برداشته شود، 
قرار است مساله تا کجا بایستد؟ این جوســازی های رسانه ای توسط کسانی که 
دستشان به میلیون ها انسان آلوده و مدعی هستند، مضحک است. سرانه هر طلبه  
برای صبحانه، ناهار و شام از سوی قم، ۱۰ هزار تومان بصورت روزانه است که طی 
۳سال گذشته، فقط ۲ الی ۳ بار پرداخت شده است و این مبلغ کفاف یک صبحانه 
هم نمی دهد. عمده هزینه های ما از طریق خمس و زکات مردم پرداخته می شود و 

حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در ماه هزینه های این مدرسه است.

كشــت 235 هزار هكتار گندم در استان مركزی 
هدفگذاری شد

سید محســن موســوی: به گزارش روابط 
عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
مرکــزی ، مدیر زراعــت ســازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی گفت: کشت ۲۳۵ 
هزار هکتار محصول گندم دیم و آبی در سال 
زراعی آینده در این اســتان هدفگذاری شد 
افزود: کشت ۱۹۰ هزار هکتار گندم دیم و ۴۵ 
هزار هکتار گندم آبی در سال زراعی آینده در 
دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی است و پیش بینی می شود در صورت 
افزایش بارندگی ها ۴۲۰ هزار تن گندم در این اراضی تولید شود. وی ادامه داد: برنامه کشت 
محصول گندم آبی و دیم به شهرستان های استان مرکزی اعام شده و بذر گواهی شده 
مورد نیاز کشت این محصول در استان تامین و تولید شده  است. مدیر زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: یک هزار و ۷۰۰ تن بذر بوجاری شده 
گندم آبی و یک هزار و ۳۰۰ تن بذر گواهی شده گندم دیم در استان تامین و آماده توزیع 
است و در صورت افزایش نیاز کشاورزان استان، آمادگی واردات بذر این محصول از سایر 
استان های کشور وجود دارد. کیشانی گفت: برنامه ریزی های الزم برای تامین کود مورد 
نیاز گندمکاران استان مرکزی نیز انجام شده و با تخصیص این محصول به مراکز فروش 
ارسال می شود. وی از اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای استان مرکزی با مشارکت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( خبرداد و افزود: این طرح از سال گذشته در مزارع 
استان آغاز شده و در سال جاری نیز ادامه می یابد. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
استان مرکزی اظهارداشت: در این طرح بذرمال به کشاورزان طرف قرارداد با سازمان جهاد 
کشاورزی استان قرارداده می شود تا بذر مصرفی را با این ماده آغشته کنند. کیشانی گفت: 
کمک یارانه ای ۵۰۰ هزار ریالی به کشاورزان برای بیمه محصوالت زراعی از جمله گندم، 
جو، علوفه دیم و نخود دیم از دیگر اقدامات حمایتی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی 

برای افزایش رغبت کشاورزان به بیمه محصوالت زراعی است.

شهردار منطقه دو اراک خبر داد:
ترميم و بهسازی حدود 40 هزار مترمربع پياده رو در 

منطقه دو اراک
 ســید محســن موســوی: به گزارش اداره 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، مجتبی 
قاسمی شــهردار منطقه دو اراک، با اشاره به 
اجرای پروژه ترمیم و بهســازی پیاده رو در 
ســطح منطقه عنوان کرد:  ۳۰۰۰مترمربع 
کف فرش در خیابان شهید بهشتی، ۳۰۰۰ 
مترمربع کف فرش پیاده رو در خیابان شهید 
شیرودی و ۹۰۰مترمربع پیاده رو در خیابان 
امام موســی صدر ،۱۰۰۰مترمربع در خیابان جنت، ۸۰۰مترمربع در خیابان مطهری 
واقع در شهرک ولیعصر و ۸۰۰مترمربع در کوچه عزیزمحمدی واقع در خیابان سبحانی، 
ترمیم و بهسازی شده است. وی ادامه داد: در راستای گسترش پیاده راه حد فاصل پیاده رو 
امیرکبیر )کوچه مرغی ها فرعی میوه فروش ها(، پیاده رو سازی در خیابان فردوسی کوی 
رضوی، خیابان فاطمیه کوچه مسجد قائم، خیابان سوم شعبان، کوچه سپاه در حد فاصل 
خیابان امام خمینی و میرزای شیرازی جنگل های پردیس درشهرک بهشتی فاز ۱، خیابان 
میثم خیابان شریعتی سایر معابر که نیاز بوده بالغ بر ۳۰۰۰هزار مترمربع پیاده رو سازی 
صورت گرفته است. قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در سطح منطقه در راستای 
مدیریت شهری ، زیبا سازی و ارائه خدمات به شهروندان، عنوان کرد: با همکاری سازمان 
سیما منظر و فضای سبز تعداد ۵۲ عدد نیمکت در خیابان شهید شیرودی، ۲۰ عدد در 
بلوار شهیدان جهان پناه، ۳۱عدد در خیابان امام خمینی)ره( و ۵عدد در میدان ولیعصر با 
سازه اسکلت چدن مشکی با نشینمن چوب نصب شد. وی در خصوص پایه های روشنایی 
نصب شده در معابر، اظهار داشت: تعداد ۱۰ عدد روشنایی فلزی چوبی طرح قدیم، ۱۲ عدد 
روشنایی طرح جدید سفید، ۴۵ عددطرح قدیم فلزی در خیابان شهید رجایی، ۴۲عدد 
پایه روشنایی طرح قدیم فلزی چوبی، تعداد ۶۹عدد پایه روشنایی طرح قدیم فلزی و چوبی 
در معابر مورد نیاز نصب شده است. قاسمی، در خصوص اجرای روکش آسفالت در منطقه، 
خاطرنشان کرد: روکش آسفالت کنار گذر  بلوار تهران مقابل دادگستری، بن بست اطلسی 
کوچه واشقانی فراهانی واقع در خیابان میرزای شیرازی، روکش آسفالت پیاده رو خیابان 
شهید شیرودی کوچه میرعشقی و ۳۵ تن روکش آسفالت در بن بست اول و فرعی صاحب 

الزمان واقع در کوچه میراشرفی در خیابان مهدی سلطانی سبحانی اجرا شد.

اخبار
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وزارتعلوموفناوریچیناعالمکردتاپایاندورهچهاردهمبرنامهپنجسالهتوسعهاینکشورحدود۲۲۰منطقهملیفناوریپیشرفتهتأسیسخواهدشد.اینمراکزجدیدکهتاسال
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مرکز پژوهش های مجلس 
پیش بینی کرده که اقتصاد 
کشور امسال رشدی ۳.۷ 
درصدی خواهد داشــت. 
این مرکز با تکیه به گزارش 
های اوپک اعام کرده که تولید نفت ایران در بهار 
امسال روزانه ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه بوده که 
حدود ۸۶۰ هزار بشکه آن صادر شده و اگر صادرات 
موجود ادامه داشته باشد، بخش نفت و گاز رشدی 
۱.۱ درصدی خواهد داشــت. این در حالی اســت 
که دستیابی به رشد اقتصادی اعام شده نیازمند 
فاکتورهایی است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران از 
آنها بی بهره است. بازوی پژوهشی مجلس در اولین 
پیش بینی رسمی از نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، 

در گزارشی این عدد را ۷/ ۳درصد با احتساب بخش 
نفت و ۹/ ۳درصد بدون احتساب بخش نفت اعام 

کرد. 
این گزارش مثلث تاثیرگذار بر رشد اقتصادی سال 
جاری را معرفی کرده اســت؛ مساله سیاست های 
انقباضی در پیش گرفته شــده از سوی بانک های 
مرکــزی اقتصادهای بــزرگ جهان، حــذف ارز 
ترجیحی و در نهایت تامین پایدار انرژی برای صنایع 
و واحد های تولیدی سه عامل موثر و بازی ساز برای 

رشد اقتصادی سال جاری خواهد بود.
عاوه بر ایــن عوامل موثر بــر بخش های مختلف 
اقتصادی نیــز در این گزارش به تصویر کشــیده 
شده است. بر این اساس در حالی که انتظار می رود 
بخش کشاورزی به دنبال بهبود بارش ها در کشور 
با رشــد ۹/ ۷درصدی مواجه شــود، رشد بخش 
نفت با کاهشــی قابل توجه نســبت به سال قبل 
به ۱/ ۱درصد می رســد. همچنیــن در حالی که 

رشــد بخش صنعت نیز مثبت ارزیابی می شــود، 
گزارش ها از بخش ســاختمان حاکی از آن اســت 

 که این بخش در ســال۱۴۰۱ رشد منفی را تجربه 
خواهد کرد.

وضعيت اقتصاد ايران با ادامه تحريم ها چگونه سپری می شود؟

پیش بینی ها  از  رشد  اقتصادی محقق می شود؟

افت  جذابیت تولید
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

در سال جاری به جهت افزایش قیمت نفت و سایر فرآورده های نفتی و پتروشیمی میزان تحقق درآمدها افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر با برچیده شدن نسبی ویروس کرونا، میزان مبادالت جهانی نیز رشد پیدا کرد. 
بدین جهت با افزایش درآمدهای نفتی و صادراتی از یک سو و بهبود نسبی بخش خدمات از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و موجب رشد اقتصادی شد.  

بی تردید با کاسته شدن از قیمت جهانی نفت و فرآورده های پتروشیمی، رشد حاصل از این محل مسیر نزولی خواهد داشت. البته تاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی قابل تقدیر است. اما بایستی از انتقال فشار 
مالیاتی از پایه های قبلی مالیاتی و پایه های جدید به قشر حقوق بگیر جلوگیری کرد. چراکه این فشار به راحتی قابلیت انتقال دارد. بایستی سایر ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع 
درآمدها روند عملیاتی به خود گیرد. تا هم عدالت مالیاتی محقق شود و هم اینکه بخش اعظم درآمدها از قشر پردرآمد اخذ شود. بی تردید ایجاد بازارهای جدید در منطقه از حوزه قفقاز گرفته تا شانگهای، می تواند بر 

بازارهای هدف و تنوع آنها بیفزاید. 
اما ایجاد بازار جدید و همکاری با بعضی کشورها که پایبند تحریم های آمریکا بوده و هستند معقول به نظر نمی رسد. بهتر است در شرایط تحریم عرضه تولیدات دانش بنیان و دانش فنی مهندسی بیشتر مد نطر قرار 
گیرد. البته تولیدات خاص محصوالت پتروشیمی می تواند بر میزان وابستگی برخی صنایع کشورهای همسایه را نیز به همراه داشته باشد. مشکل بزرگ فعا در بخش تولید است. چراکه فشار ناشی از کسری بودجه و 

کنترل تورم در بخش تولید است. این امر منجر به کاهش حاشیه سود تولید و افت جذابیت تولید شده است. 
مشکل دوم نیز مربوط به کمبود گاز در زمستان و برق در تابستان است. این امر باعث قطعی چند ماهه بخش تولید و در نتیجه کاهش حجم تولیدات و افزایش بهای تمام شده تولید می شود و به عنوان یک فاکتور بسیار 

مهم بخش عرضه را در حوزه صادرات تحت تاثیر قرار می دهد. به نظر می رسد رشد صادرات و رشد اقتصادی چندان قابل توجه نباشد و نیاز است چندین سال در زیرساخت ها سرمایه گذاری انجام شود. 
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گوگل در یک خطای انسانی، حدود ۲۵۰ 
هزار دالر به حساب یک باگر ارسال کرد. 
گوگل تصادفی حــدود ۲۵۰ هزار دالر به 
یک باگر و مهندس امنیتی ارســال کرد 
که می گوید حدود یــک ماه منتظر مانده 
تا این شرکت برای پس گرفتن این پول، 
درخواست کند. ســام کوری در توییتی 
نوشــت: این غول فناوری، تصادفی ۲۴۹ 
هزار و ۹۹۹ دالر را به حســاب او فرستاده 
است. وی در این پیام نوشــت اگر پول را 

نمی خواهید مشکلی نیست.
این باگر پول را خرج نکرد و منتظر ماند 
گوگل برای پس گرفتــن آن اقدام کند. 
وی به اخبار شبکه ان پی آر آمریکا گفت: 
برای اجتناب از پرداخت مالیات مربوط به 

این پول، ممکن اســت الزم باشد آن را به 
حســاب دیگری منتقل کند. سام کوری، 
مهندس امنیتی است که برای شناسایی 
آســیب پذیری ها در نرم افزار شرکت ها، 
پول دریافت می کند و برای کشف آسیب 
پذیری ها و دریافت جایزه، برای سازمانهایی 
شــامل گوگل کار کرده است. با این حال، 
وی ارتباطی بین کار برای گوگل و انتقال 
این پول نمی بیند. سخنگوی گوگل به ان 
پی آر اعام کرد: تیم ما اخیرا در نتیجه یک 
خطای انسانی، پرداخت اشتباهی انجام داده 
اســت. ما از این که فرد مذکور با ما تماس 
گرفته است، سپاســگزاریم و برای اصاح 
این مسئله، تاش می کنیم و قصد داریم 

پول را برگردانیم.

یکی از خدماتی که می تواند به صادرات محصوالت ایران ساخت 
کمک کند و بازار این محصوالت را در دیگر کشورها توسعه دهد، 
بهره مندی از خدمات معافیت گمرکی است. به گزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به 
ارائه خدمات مختلفی در زمینه معافیت ها و حمایت های گمرکی 
کرده است. خدماتی چون »معافیت از عوارض، حقوق گمرکی 
و ســود بازرگانی«، »ورود موقت«، »فعاالن مجاز اقتصادی«، 
»تصویب نامه های ارزی«، »بسته حمایت از صادرات غیرنفتی«، 
»بسته حمایت از تولید و صادرات گمرک«، »معافیت از پرداخت 
مالیــات ۴ درصد علی الحســاب واردات قطعــی«، »پذیرش 
ضمانت نامه بانکی برای واردات«، »نحوه صدور کارت بازرگانی« 

و »ترخیص کاال به صورت پته یا کاالی همراه مسافر«.

تاکنــون هــم ۷۴۸ شــرکت دانش بنیــان از خدمــات 
معافیت گمرکی اســتفاده کرده اند و بیش از ۲ هــزار و ۸۸۷ 
خدمــت در زمینــه معرفی ترخیــص کاال، ثبت ســفارش، 
 تامیــن ارزی و ســایر امور گمرکی هــم به متقاضیــان ارائه

 شده است. معاونت علمی و فناوری ریاست  جمهوری با ایجاد 
بســته حمایت گمرکی قصد دارد تا دسترســی شرکت های 
دانش بنیان را به کاال، تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین آالت مورد 
نظرشان را تســهیل کند. این خدمت نه برای افزایش واردات، 
بلکه برای تقویت تولید ملی در نظر گرفته شده است. با توجه 
به اینکه بسیاری از شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط 
محســوب می شــوند و از نظر مالی دارای محدودیت هستند، 
بسته های حمایتی در حوزه مالیات، گمرک و تامین اجتماعی 
کمک می کند تا آنها گام های اولیه را با استواری بیشتری بردارند.

محققان در موسسه »نیوزگارد« طی گزارشی ادعا می کنند حدود 
۲۰ درصد نمونه نتایج جستجو برای موضوعات خبری مهم در 
شبکه اجتماعی تیک تاک اخبار جعلی است. به این ترتیب هرچند 
شبکه اجتماعی تیک تاک همچنان مشغول مبارزه با اخبار جعلی 
است، اما به نظر می رسد گستره این چالش وسیع تر از تصورات 
باشد. گسترش اخبار جعلی در این شبکه اجتماعی در موضوعات 
مختلفی از حمله روسیه به اوکراین گرفته تا واکسیناسیون کووید 
۱۹ تا شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ توسط حامیان ترامپ در آمریکا 
را شامل می شود. همچنین »نیوزگارد« در تحقیق خود متوجه شد 

تایپ کردن اصطاحات برای جستجوهایی ساده منجر به ظهور 
انبوهی از اخبار جعلی برای کاربر می شود. به عنوان مثال جستجو 
با کلید واژه »تغییرات آب وهوایی« در تیک تاک مواردی مربوط به 
انکار این تغییرات را نشان می دهد. به گفته محققان نتایج ستجو 
در این پلتفرم دو قطبی تر از گوگل هستند به طوریکه جستجو 
درباره انتخابات میان دوره مجلس آمریکا از ۲۰ نتیجه، ۱۲ مورد 
شامل اظهارات جانبدارانه بودند. سخنگوی تیک تاک دربیانیه ای 
به موسسه »نیوزگارد« اعام کرده اجازه انتشار محتوای خطرناک 

در پلتفرم اش را نمی دهد و آن را حذف می کند.

748  شرکت دانش بنیان از معافیت گمرکی بهره مند شدندگوگل اشتباهی ۲۵۰ هزار دالر به یک بالگر داد

نتایج جستجوی تیک تاک مملو از اخبار جعلی است


