
یورو در بحبوحه نشانه های ســختگیری بانک مرکزی اروپا 
جهش کرد و ارزشی باالتر از دالر کسب کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از اینوســت، امروز )دوشنبه( یورو 
در برابر دالر در باالترین حد خود در بیش از ســه هفته قرار 
گرفت و اســترلینگ به باالترین ســطح در این ماه رســید 
 زیرا مقامات بانــک مرکزی اروپا برای انقباض بیشــتر پولی

 تالش کردند.
در آستانه انتشار آمارهای کلیدی تورم ایاالت متحده در این 
هفته که ممکن اســت به فدرال رزرو اجازه دهد در نشست 
سیاستی خود در ۲۱ سپتامبر ســرعت افزایش نرخ بهره را 
بررســی کند، ارزش دالر چندان دور از پایین ترین سطح دو 

هفته ای خود قرار ندارد.
ین ژاپن که به نرخ حســاس اســت، با توقف ارزش صعودی 
بلندمدت خزانه داری آمریکا در زیر باالترین سطح تقریباً سه 
ماهه یعنی حدود سطح متوسط  ۱۴۲ در هر دالر قرار گرفت.

یورو تا ارزش ۱.۰۱۳۰ دالر در اوایل روز آسیایی قبل از آخرین 

معامالت حرکت کرد و  ۰.۱۹ درصد قوی تر از روز جمعه در 
۱.۰۰۶۶ دالر افزایش یافت.

پوند به ۱.۱۶۸۱ دالر افزایش یافت و آخرین ارزش آن با ۰.۲۴ 
درصد افزایش در ۱.۱۶۱۱ دالر بود.

سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا خطر افزایش نرخ کلیدی 
را دو درصد یا بیشــتر برای مهار تورم ثبت شده پیش بینی 

می کنند.
یواخیم نــاگل، رئیــس بوندس بانک گفت کــه اگر تصویر 
قیمت های مصرف کننده تغییر نکند، گام های روشــن تری 

باید دنبال شود.
شاخص دالر که این ارز را در برابر ۶ همتای اصلی اندازه گیری 
می کند، تغییر اندکی در ۱۰۸.۸۲ داشت و پس از عقب نشینی 
از اوج دو دهه ای که در روز چهارشــنبه به آن رســیده بود 
همچنان نزدیک به آن سطوح باقی ماند البته در جلسه قبل 
معامالت، با ارزش ۱۰۸.۳۵ به کمترین میزان از ۳۰ آگوست 

رسید.

سرمایه گذاران پیش از گزارش روز سه شنبه شاخص قیمت 
مصرف کننده )CPI( ایاالت متحده محتاط هستند حتی در 
حالی که مقامات فدرال رزرو به لفاظی های تندرو خود در روز 

جمعه ادامه دادند.
کریســتوفر والر، رئیس فــدرال رزرو گفت کــه از افزایش 
قابــل توجــه در نشســت بعــدی حمایــت می کنــد در 
حالــی کــه جیمــز بــوالرد، رئیس فــدرال رزرو ســنت 
 لوئیس درخواســت خــود بــرای افزایش ۷۵ واحــد پایه 

را تکرار کرد.
جوزف کاپورسو، استراتژیست بانک مشترک المنافع استرالیا 
در یادداشت مشتری نوشت: »مقامات به وضوح نیاز کمیته 
بازار آزاد فــدرال به افزایش نرخ بهره را تا زمانی که شــواهد 
قانع کننده ای مبنی بر کاهش تورم وجود داشته باشد، بیان 

کرده اند«.
وی گفت: صرف نظــر از نتیجــه گزارش شــاخص قیمت 
مصرف کننــده، ما قضــاوت می کنیم که کمیته بــازار آزاد 

فــدرال کارهــای بیشــتری بــرای انجــام دادن دارد به 
 این معنــی کــه قیمــت دالر در کوتاه مــدت و میان مدت 

صعودی تر است.
دالر پس از عقب نشینی از اوج ۲۴ ســاله در ۱۴۴.۹۹ از روز 

چهارشنبه، در ۱۴۲.۷۱ ین ثابت بود.
این در حالی بود که شــاخص بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری 
ایاالت متحــده، که هــر دو ارز اغلب از نزدیــک آن را دنبال 
می کنند، روند صعودی را کاهــش داد، این روند صعودی آن 
را به باالترین میزان از اواسط ژوئن )۳.۳۶۵ درصد( در هفته 

گذشته رساند.
در همیــن حــال، مقامــات ژاپنی بــار دیگر بــه عملکرد 
بانک ژاپن اشــاره کردنــد و ســخنگوی ارشــد دولت در 
یک مصاحبــه تلویزیونــی محلی گفــت که دولــت باید 
 اقدامــات الزم را بــرای مقابله بــا کاهش بیــش از حد ین 

انجام دهد.
با این حال، تحلیلگران تردیــد دارند که چنین اقدامی بدون 

حمایت فدرال رزرو و ســایر بانک های مرکزی کارساز باشد، 
با توجه به اینکه بانک ژاپن در میان بازارهای توســعه یافته 
تنها بانکی محسوب می شود که به سیاست فوق العاده آسان 

پایبند است.
رودریگو کاتریــل، استراتژیســت در بانک ملی اســترالیا 
در یادداشــتی نوشــت: »تالشــی هماهنــگ نیاز اســت 
و در حــال حاضر با توجــه به اینکــه بانک هــای مرکزی 
بــزرگ از طریق سیاســت های ســخت تر با تــورم مبارزه 
 می کننــد، حمایت رســمی جهانــی از ین بعیــد به نظر 

می رسد.«
وی افــزود: »اگربانــک مرکــزی ژاپــن واقعــاً می خواهد 
جلوی کاهش یــن را بگیرد، بایــد تغییراتی در سیاســت 
فوق العاده آســان خــود ایجــاد کنــد.« در ســایر نقاط، 
دالر اســترالیا با ۰.۰۴ درصــد کاهش بــه ۰.۶۸۴۴ دالر و 
 کیوی نیوزیلند بــا ۰.۱۱ درصد افزایش بــه ۰.۶۱۱۰ دالر 

رسید.

بر اســاس مصوبه هیات وزیــران؛ متخصصان و 
کارآفرینان غیرایرانی که شرایط نخبگی دارند از 

امتیازات شهروندی برخوردار می شوند.
به گزارش ایسنا، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری یکی از نهادهایی اســت کــه با اجرای 
»برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین 
المللی« به دنبال اتصال توانمندی و تخصص این 
افراد به زیست بوم فناوری و نوآوری و بهره مندی 

از تخصص و توان آنها در کشور است.
ذیل ایــن برنامه تاکنــون بیــش از ۴۵۰ نفر از 
متخصصان غیر ایرانی حاضر در کشور شناسایی 
و نزدیــک به ۳۰۰ نفــر از متقاضیــان موفق به 
دریافت حمایــت مذکور شــدند. در این برنامه 
»حمایت های پژوهشــی و انگیزشی از نخبگان 
غیر ایرانی«، »تســهیل فرآیندهای بوروکراتیک 
برای اعطای خدمات پایه شهروندی به دارندگان 

کارت اقامــت ویژه«، »ایجاد انگیــزه در مدیران 
بخش دولتی برای تســهیل موانع کســب و کار 
افراد خارجی«، »اخذ مجوز کسب و کار  و احداث 
 مطــب« و »تملــک دارایی ها« نیــز تعریف ش

ده است.
این برنامه با مصوبه هیات وزیران مبنی بر استفاده 
از دانش و تخصــص متخصصــان و کارآفرینان 
غیرایرانی به یک همکاری مشترک تبدیل شده 
اســت تا از ظرفیت های قانونی و ماموریت دیگر 

نهادهای مؤثر در این کار هم استفاده شود.
در این مصوبه آمده اســت کــه معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری موظف است حداکثر 
ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه، 
معیارهای تشــخیص نخبگی را برای تصویب به 
هیات وزیران، ارائه و کمیسیون مربوطه در وزارت 
کشور درخصوص بهره مندی افراد غیرایرانی از این 

امتیازات تصمیم گیری کند. بر اساس این مصوبه؛ 
اســتانداران می توانند افرادی که دارای شرایط 
نخبگی موضوع این بند تشــخیص می دهند را 
برای بهره مندی از امتیازات شهروندی به وزارت 
کشور معرفی کنند. این مصوبه به منظور استفاده 
از دانش و تخصص این افراد در کشور به تصویب 

رسیده است.
به نقــل از مرکز اطــالع رســانی معاونت علمی 
ریاست جمهوری، با توجه به اینکه ایران سال ها 
اســت میزبــان جمعیــت زیــادی از مهاجران 
کشورهای مختلف اســت؛ می تواند با کمک این 
برنامه ها؛ در کنــار ارائه امتیازات ویــژه به افراد 
متخصص و کارآفرین غیرایرانی از توان دانشــی 
و تخصصی آنها هم برای توسعه علمی و فناورانه 
کشور بهره گیرد و میزبانی از جمعیت مهاجر را به 

یک فرصت خوب و ارزشمند تبدیل کند.

بازارهای ســهام عمــده آسیا-اقیانوســیه در روز 
دوشــنبه به دلیل بهبود احساسات ریسک و پیش 
از انتشــار آخرین آمار تورم ایاالت متحده در مسیر 

صعود قرار گرفتند.
به گزارش ایســنا به نقل از بیزنس، شاخص هانگ 
سنگ هنگ کنگ، کوسپی کامپوزیت کره جنوبی 
همچنین شانگهای کامپوزیت و شنژن کامپوزیت 

به دلیل تعطیالت معامله نشدند.
گسترده ترین شــاخص ســهام آسیا-اقیانوسیه 
ام اس ســی آی در خارج از ژاپن ۰.۵ درصد افزایش 
یافت که از پایین ترین ســطح دو سال اخیر هفته 

گذشــته جهش کرد. نیکی ژاپن پــس از افزایش 
دو درصــدی در هفته گذشــته، ۱.۱ درصد دیگر 
افزایش یافت و شاخص سهام استرالیا ۱.۰۸ درصد 
رشد کرد. تراشه های آبی چین ۱.۳ درصد پیش از 
داده های خرده فروشــی و صنعت که اواخر هفته 
منتشر می شــوند، تقویت شــدند که ممکن است 
در ماه آگوســت پس از یک جوالی ناامیدکننده، 

بهبودی را نشان دهد.
وال استریت به دنبال افزایش رشد روز جمعه بود و 
معامالت آتی اس اند پی ۵۰۰ به میزان  ۰.۱درصد  
افزایش یافت، در حالی که معامالت آتی نزدک ۰.۲ 

درصد صعود کرد. معامالت آتی یورو استاکس ۵۰ 
به میزان ۰.۷درصد و آتی FTSE  با رقم ۰.۳درصد 

افزایش یافتند.
قیمت نفت نیز در بحبوحه نگرانی ها در مورد کندی 
اقتصاد جهانی روند کاهشــی داشته است، اگرچه 
کاهش عرضه باعث افزایش چهار درصدی در روز 

جمعه شد.
برنت با ۱.۲۹ دالر کاهش به ۹۱.۵۵ دالر رسید، در 
حالی که نفت خام آمریکا با کاهش ۱.۲۸ دالری به 
۸۵.۵۱ دالر در هر بشکه رســید. دالر در برابر ین 

ثابت و ۱۴۲.۶۵۹۰ فروخته شد.

فرصت  طلبی یورو از عملکرد بانک اروپا

مجوز اقامت ۵ ساله برای اتباع خارجی متخصص و کارآفرین صادر شد

آسیا باالتر از آمار تورم پیش می رود
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تداوم  ریزش 
شاخص های  بورس

رشد اقتصادی بهار 
با نفت ۳.۸ و بدون 
نفت ۴.۳ درصد شد

 هیچ نشانه  ای مبنی 
بر خروج ایران 

از NPT  وجود ندارد
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سرمقاله

لزوم اجرای درست 
قوانین مالیاتی 

بــرای دریافــت مالیــات 
نهادهای مرتبط باید ورود 
کنند. بانــک مرکزی مقام 
تصمیم گیرنده برای دریافت 
مالیات از حساب های با تراکنش واریزی باالی ۱۰۰ 
عدد در ماه و موجودی باالی ۳۵ میلیون نیست. 
مصوبه به این شکل است که حساب مورد نظر اگر 
ماهانه باالی ۱۰۰ واریزی که مبلغ واریزی باالی 

۳۵ میلیون تومان...

  کامران ندری، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۴

۴
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ابهامات اخذ مالیات 
از حساب های تجاری

نرخ ارز در انتظار 
تصمیم شورای حکام

ضرر سهامداران این صندوق ها جبران می شود؟

تصمیم جدید دولت برای ETF ها
صفحه2

صفحه2

ساخت و ساز در  رکود
 رشد منفی بخش ساختمان

رشد   بخش   ساختمان   در   بهار   امسال 
نسبت   به   سال گذشته  19.2 درصد  کاهش   یافت

در مصوبه ای جدید قرار است از حساب های دارای 
موجودی باالی ۳۵ میلیون تومان و واریزی باالی 
۱۰۰ عدد در ماه مالیات اخذ شــود. هرچند بانک 
مرکزی توضیحاتی در رابطه با اینکه هر حســاب 
باالی ۳۵ میلیون تومان حســاب تجاری محسوب 
نمی شود و شــاید تنها ۲ درصد حساب ها تجاری 
باشند ارایه کرده، اما این اقدام مورد انتقاد بسیاری 
از فعاالن اقتصادی قرار گرفته است.  یک کارشناس 
بانکی در این رابطه به فواید اجرای این طرح پرداخت 
و تصریح کرد: اخذ مالیات و شفافیت آن اقدام موثری 
است. اگر این اقدام به درستی انجام شود جلوی فرار 
مالیاتی گرفته شده و عدالت مالیاتی برقرار می شود. 
فرزانی افزود: همچنین در این صورت، چنین حس 

برای کارمندان پیش نمی آید...

مهمترین اتفاق بازار ارز و سکه در  ورود قیمت سکه 
به کانال ۱۴ و تثبیت آن باالی این مرز بود که از ۲۵ 
مرداد بی سابقه بوده است. باتوجه به اینکه اونس ثابت 
بود مهمترین دلیل افزایش سکه، انتظارات و صعود 
دالر بود. معامله گران اعتقاد داشــتند رشد قیمت 
سکه بیشتر از قیمت دالر بوده و آن ها به حباب سکه 
اشاره داشتند که با ۱۰۰ هزار افزایش به یک میلیون 
و ۷۰۰ تومان رسید. روز گذشته قیمت دالر در بازار 
تهران رشد بیش از ۲۰۰ تومانی را داشت و ۳۰ هزار 
و ۷۰۰ تومان شــد. در عین حال در بازار دالر، نگاه 
به بازار هرات اســت. تحلیلگران فنی اعتقاد دارند 
اگر دالر هرات از ۳۰ هــزار و ۹۰۰ تومان عبور کند 
 مجوز ورود دالر تهران به کانال ۳۱ هزار می شود. اگر 

دالر هرات مقاومت...

ردیفشماره سفارششرحمبلغ ضمانت نامه
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۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰KARL FISHER
TITRATOR

REP-7613613279-F10۲

۳۵۷،۰۰۰،۰۰۰C.P
ACCESSORIES

RES-0146306-F10۳

۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰GE RELYREP-7914509231-L03۴

۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰GATE VALVEREP-0047537-L05۵

۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰HY-LOK
MANIFOLD

VALVES

RES-0136012-F06۶

REP-9210213115-F06۷مواد شیمیایی۷۴۳،۱۱۱،۲۰۰

۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰P/F MERCOIDRES-0135901-F11۸

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.eorc.ir  مراجعه نمایید.
روابط عمومی و بین الملل

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.eorc.ir  مراجعه نمایید.

ردیفشماره سفارششرحمبلغ ضمانت نامه

REP-7914511837-L171زیر پایی آلومینیومی6،308،000،000

480،000،000KARL FISHER 
TITRATORREP-7613613279-F102

357،000،000C.P 
ACCESSORIESRES-0146306-F103

270،000،000GE RELAYREP-7914509231-L034

330،000،000GATE VALVERES-0047537-L055

580،000،000
HY-LOK 

MANIFOLD 
VALVES

RES-0136012-F066

REP-9210213115-F067مواد شیمیایی743،111،200

300،000،000P/F MERCOIDRES-0135901-F118

روابط عمومی و بین الملل

آگهی مناقصات شرکت پاالیش نفت اصفهان



اقتصاد2
ایران

تصمیم جدید دولت برای ETF ها
سرانجام اصالحات اساسنامه صندوق های دارا یکم 
و پاالیشی یکم به تصویب هیئت دولت رسید و امید 
می رود با این اتفاق ضرر سهامداران این صندوق ها 
جبران شود. به گزارش ایسنا، اصالحات اساسنامه 
صندوق های سرمایه گذاری دارا یکم و پاالیشی یکم 
که روز گذشته به تصویب هیات وزیران رسید به 
این صورت است که: این صندوق ها به صندوق های 
سرمایه گذاری بخشی تبدیل می شود. همچنین 
مدیریت صندوق از مدیریــت غیرفعال به فعال 
تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر  رکن بازارگردان 
برای صندوق های مزبور اضافه می شود. با اعمال 
اصالحات اساسنامه به شرح فوق صندوق امکان 
تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت 
مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق به 
عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه 
شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش 
فاصله بین nav و قیمت بازار مجــاز به صدور و 
ابطــال واحدهای ســرمایه گذاری صندوق های 

سرمایه گذاری دارا یکم و پاالیشی یکم است.

ماجرای ETF ها چیست؟
ســال ۱۳۹۹ و در روزهایی که شاخص کل بورس 
برای گذر از مرز دو میلیــون واحد کمین کرده بود، 
وعده عرضه ســه صندوق دولتــی در قالب ETF از 
ســوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست 
بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشــی و صندوق 
سوم خودرویی و فلزی باشد. در واقع دولت بنا داشت 
باقیمانده ســهم خود در برخی بانک هــا، بیمه ها، 
پاالیشگاه ها، شرکت های خودرویی و فوالدی را در 
بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار 
کند. این صندوقها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم 
واگذار شــد و هر ایرانی دارای کد ملی می توانست 
خریدار آن ها باشد. نکته جالب این بود که وزیر سابق 
اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که این صندوق ها 
فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است. 

ســکه وارد کانال ۱۴ میلیون 
تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
دوشنبه ۲۱ شــهریور ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به 
۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۳ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان و نیم سکه ۸ میلیون تومان است. قیمت 
هر قطعه ربع سکه ۵ میلیون تومان و قیمت هر قطعه 
ســکه یک گرمی ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است. 
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۱۴ 
دالر و ۸۶ سنت و قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار در 
بازار تهران یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۳ تومان است.

نرخ ارز در انتظار تصمیم شورای حکام
مهمترین اتفاق بازار ارز و سکه در روز یکشنبه ورود 
قیمت ســکه به کانال ۱۴ و تثبیت آن باالی این مرز 
بود که از ۲۵ مرداد بی سابقه بوده است. باتوجه به اینکه 
اونس ثابت بود مهمترین دلیل افزایش سکه، انتظارات 
و صعود دالر بود. معامله گران اعتقاد داشتند رشد قیمت 
سکه بیشتر از قیمت دالر بوده و آن ها به حباب سکه 
اشاره داشتند که با ۱۰۰ هزار افزایش به یک میلیون 
و ۷۰۰ تومان رســید. روز گذشته قیمت دالر در بازار 
تهران رشــد بیش از ۲۰۰ تومانی را داشت و ۳۰ هزار 
و ۷۰۰ تومان شــد. در عین حال در بازار دالر، نگاه به 
بازار هرات است. تحلیلگران فنی اعتقاد دارند اگر دالر 
هرات از ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان عبور کند مجوز ورود 
دالر تهران به کانال ۳۱ هزار می شود. اگر دالر هرات 
مقاومت ۳۱ هزار و ۲۰۰  را رد کند نوسان در بازار ارز 
تهران شــدیدتر می شــود. به گزارش اکوایران، یک 
نکته ای که در بازار وجود دارد رفتار قیمت سکه است. 
سکه پشت مقاومت مهم ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
ایستاده است. معامله گران دو دلیل مطرح می کنند. 
دلیل اول: در سنوات قبل که سکه باالی ۱۴ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان قرار گرفته بود، با نزول آبشاری همراه 
بوده است. دوم، نگاه معامله گران به رفتار بازارساز ارزی 
است. بازارســاز ارزی به طور ظریفی بین قیمت دالر 
نقدی و فردایی فاصله انداخته است. این اتفاق در بازار 
هرات واضح بود و فاصله قیمت نقدی و فردایی به باالی 
۳۰۰ تومان رسید. معامله گران تصور می کنند وقتی 
دالر در معامالت فردایی ۳۰۰ تومن باالتر است به معنی 
افزایش است، اما وقتی بازار نقدی ۳۰۰ تومان از فردایی 
کمتر است یعنی توان بازارساز در کنترل قیمت نقدی 
باالست. در بازار دوشــنبه درباره تصمیمات دو شورا 
بحث می کردند. شورای اول، شورای پول و اعتبار بود. 
قائم مقام بانک مرکزی خبر داد که بر اساس تصمیم 
این شورا، چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به 
حساب در ماه به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، 
حساب تجاری قلمداد می شود.معامله گران می گویند 
این مصوبه شاید در کوتاه مدت در بازار تاثیرگذار باشد 

ولی در بلندمدت باعث بی اعتمادی به ریال می شود.

اخبار

بــر اســاس جدیدترین 
گزارش مرکز آمار، رشــد 
اقتصــادی بخش هــای 
ســاختمان و کشــاورزی 
در بهار امســال نســبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته، منفی بوده است. 
همچنین رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی 
)به قیمت بــازار( از بهار ســال گذشــته کاهش 
۳.۱واحد درصدی را ثبت کرده اما رشد اقتصادی 
بدون نفت بــا افزایش ۰.۳واحد درصدی نســبت 
 به بهار ســال گذشــته از ۴درصد بــه ۴.۳درصد 

رسیده است.
به گزارش اقتصادآنالین؛ مرکز آمار در جدیدترین 
گزارش خود رشــد اقتصادی محصــول ناخالص 
داخلی بدون نفت )به قیمت بــازار( با افزایش ۰.۳ 
واحد درصدی از ۴ درصد در بهار ســال گذشته به 
۴.۳درصد در سه ماهه ابتدایی امسال رسیده و در 
مقابل رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی )به 
قیمت بازار( با کاهشی محسوس در این بازه زمانی 
با کاهش ۳.۱ واحد درصــدی از ۶.۹ درصد به ۳.۸ 
درصد رسیده که نشــان دهنده کاهش درآمدهای 

نفتی کشور است.
بر این اساس، رشد اقتصادی در گروه کشاورزی از 
منفی ۵.۱ درصد در بهار ۱۴۰۰ به منفی ۰.۸ درصد 
رسیده اســت، بنابراین اگرچه رشد اقتصادی این 
بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

۴.۳ واحــد درصدی را تجربه کــرده، اما همچنان 
منفی است. در مقابل رشد اقتصادی گروه صنایع و 
معادن با کاهش ۹.۵واحد درصدی از ۱۳.۷ درصد 
در بهار سال گذشــته به ۴.۲درصد در بهار امسال 

رسیده است. 
رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن بدون نفت 
شاهد کاهش بوده و از ۷.۱درصد در بهار ۱۴۰۰ به 
۶درصد در بهار امسال رســیده است. رشد بخش 
اســتخراج نفت و گاز طبیعی هم از ۲۷.۴درصد در 
بهار ۱۴۰۰ به ۱.۱درصد در بهار ۱۴۰۱ رسیده است 
که این کاهش رشد بخش نفتی اثر خود را در رشد 

اقتصادی با و بدون نفت هم نشان داده است. 
در شرایطی که در بهار سال گذشته رشد اقتصادی 
با نفت ۲.۹واحد درصد از رشد اقتصادی بدون نفت 
بیشتر بود، در بهار سال جاری رشد اقتصادی با نفت 

به اندازه ۰.۵واحد درصد از رشــد اقتصادی بدون 
نفت کمتر بوده است 

اما یکی از زیربخش های صنعت که با کاهش شدید 
رشد اقتصادی مواجه شده، بخش ساختمان بوده 
است. رشد اقتصادی این بخش از ۱۵.۳ درصد در 
بهار سال گذشته با کاهش ۱۹.۲واحد درصدی به 

منفی ۳.۹درصد رسیده است. 
در مقابل گروه خدمات اگرچه کم، شــاهد افزایش 
رشــد اقتصادی بوده اســت؛ بر این اساس، رشد 
اقتصادی این گروه از ۳.۸درصــد در بهار ۱۴۰۰ با 
افزایش ۰.۱واحد درصدی بــه ۳.۹درصد در بهار 

امسال رسیده است.
از سوی دیگر، بررسی رشد اقتصادی از سمت مخارج 
و به تفکیــک اجزای هزینه نهایی نشــان می دهد 
که هزینه مصرف نهایــی خصوصی )هزینه تمامی 

بخش ها بــه جز هزینه های دولتــی( از ۷.۸درصد 
در بهار سال گذشته به ۱۱.۲درصد در بهار امسال 
افزایش یافته اســت. در مقابل اما، هزینه مصرف 
نهایی دولــت در همین بازه زمانــی از ۵.۴درصد، 
کاهــش ۰.۹واحد درصــدی را تجربه کــرده و به 

۴.۵درصد در بهار امسال رسیده است.
تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص نیز کاهش قابل 
توجهی را تجربه کرده اســت و از ۱۱درصد در بهار 
۱۴۰۰ بــه منفی ۰.۱ درصد در بهار ســال ۱۴۰۱ 
رسیده اســت. بنظر می رســد کاهش ۱۹.۴واحد 
درصدی رشد بخش ســاختمان و رســیدن این 
شاخص از ۱۵.۴درصد در بهار سال گذشته به منفی 
۴ در بهار امسال، تاثیر بســزایی در روند کاهشی 

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته است.
همچنین در بخش صادرات و واردات کاال و خدمات 
نیز کاهش رشد را شاهد هستیم. رشد اقتصادی به 
تفکیک اجزای هزینه نهایــی در بخش صادرات از 
۱۶.۹درصد در بهار سال گذشته به منفی ۹.۷درصد 
در بهار امســال و در بخش واردات از ۴.۶درصد در 
بهار ســال گذشــته به منفی ۱۴.۶درصد در بهار 

امسال کاهش یافته است.
بنابراین در مجموع هر چند رشد اقتصادی کشور به 
مدد مخارج نهایی بخش خصوصی و دولتی مثبت 
بوده، اما بخش سرمایه گذاری و تجارت خارجی در 
بهار امسال وضعیت مناســبی نداشته است. رشد 
منفی بخش کشاورزی هم در تداوم نرخ های رشد 
منفی تمام فصول سال گذشته موضوعی است که 

باید مورد توجه قرار بگیرد.

رشد اقتصادی بخش ساختمان در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱9.2 درصد کاهش یافت

ساخت و ساز در  رکود

در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی به 
ریاست رئیس جمهور مطرح شد

گزارش سازمان توسعه تجارت از مثبت 
شدن تراز تجاری ایران با روسیه

سازمان توسعه تجارت در جلســه ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت، گزارشــی از رشــد قابــل توجه 
تبادالت تجاری کشــورمان با روسیه در عرصه های 
 مختلف از جمله صادرات محصوالت کشــاورزی و 
صنایع های تک و مثبت شــدن تراز تجاری تهران با 
مسکو ارائه داد. به گزارش ایسنا، جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت شامگاه یکشنبه به ریاست سید ابراهیم 
رئیسی برگزار شد و ســازمان توسعه تجارت در این 
جلسه گزارشی از روند همکاری های تجاری با روسیه 
و منطقه اوراســیا ارائه کرد. در این گزارش اعالم شد 
پس از اختیاراتی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در خرداد امسال به ســازمان توسعه تجارت تفویض 
کرد، میزان تبادل تجاری میان جمهوری اســالمی 
ایران با روسیه و کشورهای منطقه اوراسیا از رشد قابل 
توجهی برخوردار شده است. این گزارش همچنین 
تایید می کند که ایران نه تنها در صادرات محصوالت 
کشاورزی، بلکه در صادرات صنایع پیشرفته و پیچیده 
یا های تک به روسیه نیز موفقیت های خوبی به دست 
آورده و تراز تجاری تهران با مسکو مثبت شده است. 
اعضای جلسه بر اساس این گزارش مقرر کردند زیر 
ساخت های الزم از جمله فعالیت کشتی های مناسب 
در دریای خزر فراهم شــود و تسهیالت بیشتری در 

اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. 

خواب زمستانِی بازار خودرو
گرانی خودرو ناشی از عرضه کم است

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو تهران با بیان 
اینکه رکود کامل بر بازار حاکم شــده است، گفت: 
هنوز وضعیت عرضه خودرو تعریف چندانی ندارد و به 
دلیل همین مساله شاهد افزایش غیرواقعی قیمت ها 
هستیم. سعید موتمنی در گفت و گو با مهر، در مورد 
وضعیت بازار خودور اظهار کرد: بازار خودرو در رکود 
کامل قرار دارد و زودتر از موعد به خواب زمســتانی 
رفته است. البته از ماه ها قبل این رکود بر بازار حاکم 
بود ولی در یکی دو هفته اخیر، مشتری به هیچ وجه به 
بازار مراجعه نمی کند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران افزود: مصرف کنندگان 
به دلیل مذاکرات برجام و آزاد شدن واردات، از بازار 
خارج شده اند و فروشندگان نیز بالتکلیف مانده اند 
زیرا به خاطر عدم اعالم جزئیات واردات، معلوم نیست 
خودروهای خارجی با چه قیمتی به دســت مصرف 
کننده خواهد رســید. وی با بیان اینکه تا زمانی که 
جزئیات واردات مشخص نشود، بالتکلیفی بازار ادامه 
خواهد داشت، گفت: وقتی نرخ دالر ریزش کرد، قیمت 
خودرو نیز به همان تناسب در بازار کاهش یافت؛ به 
عنوان مثال خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ماه ها باالی 
۳۰۰ میلیون تومان عرضه می شد در آن زمان به ۲۹۵ 
میلیون تومان رسید اما با توجه به صعود دوباره قیمت 
دالر قیمت خودروها افزایشی شد و همین خودروی 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۹۵ میلیون تومان به ۲۹۸ میلیون 
تومان رسید. همچنین می توان به قیمت خودروی 
مونتاژی هایما نیز اشاره کرد که با کاهش نرخ دالر به 
۹۶۰ میلیون تومان رسیده بود اما در حال حاضر به 

۹۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

گروسی:
 هیچ نشــانه  ای مبنی بر خروج 

ایران از NPT وجود ندارد
گروسی در نشست خبری پس از جلسه شورای 
حکام گفت: هیچ نشانه ای مبنی بر خروج ایران از 
NPT وجود ندارد. ما در تاریخ اخیر شاهد بوده ایم 
که کشورهایی که خواستار گسترش تسلیحات 
اتمی بوده اند این کار را انجام داده اند و ایران تمایل 
خود را بــرای حفظ تعهدات خــود در چارچوب 
NPT کاماًل واضح اعالم کرده است. امیدوارم این 
روند ادامه داشته باشد. رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست خبری 
در روز شروع  نشست فصلی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مــورد اوکراین و ایران 
مسائلی را مطرح کرد. مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه 
هســته ای ایران و ارتباط آن با مذاکرات برجامی 
بیان کرد: پروسه تحقیقات ما همچنان ادامه دارد 
و در کنار آن نظارت هــای برجامی وجود دارد که 
تصمیم گیری برای آن تنها به عهده کشــورهای 
طرف مذاکره با ایران نیســت و همه کشورهای 
آژانس باید در خصوص آن نظر دهند. این ها باید 
هم مرتبط هستند و یک نکته این است ما امروز 
نمی دانیم چه اتفاقی در حال وقوع است و ما بعضی 
دوربین های خود را امروز نداریم. شکاف اطالعاتی 
ما در مورد فعالیت های هســته ای ایران در حال 
افزایش است. در صورت احیای برجام با مشکالت 

زیادی مواجه هستیم.
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طبق اعالم مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار 
ســال جاری با نفت ۳.۸ درصد و بــدون نفت ۴.۳ 

درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نتایج 
حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول 
ناخالص داخلی)GDP( به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ 
در سه ماهه اول ســال ۱۴۰۱ به رقم ۱۸۸۷ هزار 
میلیارد ریال با نفت و ۱۶۱۴ هــزار میلیارد ریال 
بدون احتســاب نفت رسیده اســت، در حالی که 

رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ۱۸۱۸ 
هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۵۴۸ هزار میلیارد 
ریال بوده که نشان از رشد ۳.۸ درصدی محصول 
ناخالص داخلی با نفــت و ۴.۳ درصدی محصول 
ناخالص داخلی بــدون نفت در فصل بهار ســال 

۱۴۰۱ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن اســت که در فصل بهار 
۱۴۰۱ رشــته فعالیت های گروه کشاورزی رشد 
منفــی ۰.۸، گروه صنایــع و معــادن ۴.۲ و گروه 

خدمات ۳.۹ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۰، 
رشد داشته است.

محاســبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ 
بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای 
طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می شود که بر این 
اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت 
و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه 
صنایع و معادن شامل زیر بخش های استخراج نفت 
خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، 

تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ســاختمان و گروه 
خدمات شامل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، 
فعالیت های خدماتی مربوط بــه تأمین جا و غذا، 
حمل و نقل، انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، 
فعالیت های مالی و بیمه، مستغالت، کرایه و خدمات 
کســب و کار و دامپزشــکی، اداره امور عمومی و 
خدمات شــهری، آموزش، فعالیت های مربوط به 
سالمت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات 

عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق اظهار 
داشت: متاسفانه کاالهای ایرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از قیمت پایه جهانی باالتر رفت و اولین واکنش 

خریداران بعد از تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود.
جهانبخش سنجابی در گفت وگو با ایلنا، با تایید خبر 
کاهش صادرات ایران به عراق در ۵ ماه نخســت سال 
جاری، گفت: این فرضیه که ما در ۵ ماه نخست سال 
جاری با افزایش حجم تجارت مواجه شــدیم درست 
نیست و با شک باید به آن نگریســت. وی تصاعدی 
شــدن حجم تجارت خارجی را ناشــی از افزایش ها 
قیمت ها دانست و افزود: در ۵ ماه نخست سال جاری 
۴۴ میلیون و ۷۵ هزار تن کاال صادر کردیم که از محل 
صادرات آن ۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دالر درآمد ارزی 
به دست آوردیم. این در حالیست در مدت مشابه سال 
گذشته رقم صادرات ما ۴۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن کاال 
بود. این آمار نشان می دهد که بیش از ۱ میلیون ۶۰۰ 
هزار تن افت در تناژ کاالی صادراتی داشتیم. این فعال 
اقتصادی ادامه داد: در  ۵ ماه نخست سال صادرات ما 
حدود ۱۷ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دالر بود و این آمار 
به معنای این اســت که اگر چه از نظر ارزش کاالی 
صادراتی ۲۱ درصد رشد داشتیم اما از نظر وزنی منفی 
۳.۵ درصد کاهش داشتیم و این اختالف در اثر گران 
شدن قیمت های جهانی است و کاالی صادراتی ما هم 

از این مستثنی نبودند.
سنجابی با بیان اینکه  افت صادرات با تیترهای افزایش 
آن در دولت فعلی در تضاد اســت، خاطر نشان کرد : 
عراق دومین شریک تجاری ایران محسوب می شود 
که از عــدد ۴۴ میلیون و ۷۵ هزار تــن حدود حجم 
صادرات ۳۱ میلیون ۳۸۴ هزار تن را به ۵ کشور چین، 

عراق، امارات، ترکیه و هند صادر می شــود و معنای 
سخن من این است که در سهم عراق از حجم صادرات 
۱۹.۶۴درصد وزنی و ۱۴.۱۵ ارزشــی است. در سال 
گذشته صادرات به عراق ۲۶.۶۱ درصد از نظر وزنی و 
۱۸.۶۷ درصد از ارزش کل صادراتی ما بوده، بنابراین 
در وزن و ارزش با کاهش صادرات مواجه شدیم.  دبیر 
کل اتاق مشترک ایران و عراق با مقایسه آمار صادراتی 
به عراق در ۵ ماه نخست ۲ سال اخیر، تصریح کرد: در ۵ 
ماه نخست ۸ میلیون ۶۶۵ میلیون کاال به عراق صادر 
کردیم که در ۵ ماه مشابه ســال گذشته ۱۲ میلیون 
۱۵۲ میلیون تن بوده است. در ارزش کاالی صادراتی 
۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیــون دالر کاال صادر کردیم که 
سال گذشته ۳ میلیارد ۲۲۰ میلیون دالر بود یعنی ۸ 
درصد از نظر ارزش و حدود ۲۸ درصد از نظر تناژ افت 

صادرات داشتیم.
وی با بیان اینکه در مرداد عقب ماندگی صادراتی در 
۴ ماه گذشته را جبران کردیم گفت: بیش از ۱۰ درصد 
از عقب ماندگی صادرات را جبران کردیم و این نوید 
را می دهیم تا پایان سال میزان صادرات به عدد سال 

گذشته برسد و حتی شاهد درصدی رشد هم باشیم.
وی ۴ ماه نخســت هر ســال را ماه هــای ممنوعیت 
صادراتی کاال به عراق معرفی کــرد و افزود: با حذف 
ارز ترجیحی فرصت صادرات کاالهایی که مشــمول 
ممنوعیت صادراتی بودند به حداقل رسید و اگر وضعیت 
تورم در ترکیه سیر صعودی خود را دنبال کند در نیمه 
دوم ســال به دلیل کاهش ارزش لیــر مزیت رقابتی 
برای ترک ها کــه کاال را با قیمت پایین تر به عراقی ها 
عرضه می کردند و ما بخشی از مزیت رقابتی قیمتی 
را از دست دادیم را باز خواهیم یافت و بخشی از عوامل 

مخدوش کننده بازار صادراتــی از بین خواهد رفت و 
ضعف عملکردی ما در ۵ ماه را جبران خواهیم کرد. وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا خبری دال بر بازگشت 
پول های بلوکه شده در عراق مطرح شده است؟ گفت:  
طرح جزییات این موضوع به نفع کشور نیست ولی من 
با در مجموع با عبارت پول های بلوکه شــده در عراق 
موافق نیستم به این دلیل که واقعیت میدانی این پول ها 
با سایر کشورها از جمله کره جنوبی متفاوت است، این 
پول ها ناظر به منابع دولتی و یا شرکت های است که به 
نام خود و یا بانک مرکزی در بانک های عراقی حساب 
باز کردند و بعد از اعمال تحریم ها سیستم بانکی عراق 

این تحریم ها را اعمال کرد.
وی ادامه داد: در دولت پیشین و دولت فعلی ۲ اتفاق 
مهم برای دور زدن تحریم ها رقم خورد؛ نخست اینکه 
عراقی ها طی مذاکراتی که با ایرانیان داشتند توانست 
از آمریکاییان معافیت خرید گاز از ایران را بگیرند و دوم 
اینکه پول انرژی خریداری شده باید به ایران بازگردانده 
شود. از این رو مقرر شد بخش خصوصی و دولتی بتواند 
مواد غذایی، دارو، نهاده های دامی و ماشین آالتی که با 
تولید عجین هستند را تهیه کنند همچنین ما ذخایر 
پولی در این کشور داریم که حفظ شده اند. در مجموع 
صادرات در بخش برق و گاز روزانه انجام می شــود و 

امکان بهره برداری از منابع وجود دارد.
وی با اشــاره به تاثیر حذف ترجیحی در حوزه عراق، 
خاطر نشان کرد: عراقی ها کف بازار ایران را می شناسند 
و از آنجایی که بیش از ۵۰ درصــد تجارت ما با عراق 
به صورت پیله وری است تولیدکنندگان برند اختصاصی 
صادراتی برای عراق تهیه و تدارک نکردند و همان برند 
را  با بسته بندی عربی برای عراق تولید و صادر می کنند. 

زمانی که خریدار عراقی به آنها مراجعه می کند قیمت ها 
تابعی از قیمت داخلی است، آنها  از طریق شبکه های 
پخش مویرگی و بنکداری های عمده نیاز را خریداری 
و از طریق پیله ورها به عراق منتقل می کنند. متاسفانه 
کاالهای ایرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از  قیمت 
پایه جهانی باالتر رفت و اولین واکنش خریداران بعد از 

تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: در کوتاه 
مدت حذف این ارز در روند صــادرات به عراق تاثیر 
منفی گذاشته و میزان تقاضا برای خرید کاالی ایرانی 
کاهش پیدا کرده است به خصوص در حوزه لبنیات 
و کربوهیدارت های مبتنی بــر آرد مانند ماکارونی. 
همچنیــن گزارش های دال بر کاهــش مصرف این 

محصوالت در بازار داخلی نیز ارائه شده است.
وی با بیان اینکه حــذف ارز ترجیحی در میان مدت و 
دراز مدت بر توسعه روابط تجاری تاثیر خواهد گذاشت؟ 
افزود: اگر روزی نظام تک نرخی ارز را در کشور بپذیریم 
و تفاوت بازار نیمایــی و آزاد از بین بــرود می توان به 
پیامدهای حذف این ارز از اقتصاد خوشبین بود اما فاصله 
ارز نیمایی و آزاد فاصله مخــدوش کننده ای در واقعی 

سازی حجم تجارت این دو کشور ایجاد کرده است.
 سنجابی با اشــاره به تبعات جنگ اوکراین و افزایش 
قیمت  کاالهای اساســی در بازارهای  جهانی، گفت: 
عراقی ها افزایش قیمت ها را پذیرفتند و می دانند که 
تا ابد اینگونه قیمت نمی ماند عــالوه بر این مرزهای 
مشترک ایران و عراق، بعد مســافت کم و هزینه کم 
حمل و نقل جزو مزیت های صادراتــی ایران و عراق 
است در نتیجه در ماه های آینده شاهد افزایش تقاضا 

خواهیم بود.

نمادهای بزرگ فوالدی با اثر مثبت بر شــاخص مانع ریزش بیشــتر 
شاخص کل شــدند اما نتوانستند شاخص  را ســبز کنند. با این حال 

معامالت بازار در تعادل نسبی بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز دوشنبه بیست و یکم شهریور 
ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل هزار و ۷۹۵ 

واحد افت کند و به رقم یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۳۷ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس با افت ۵۴۲ واحدی در سطح ۴۰۲ هزار و ۴۸۲ 
واحدی ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( ۶۷ واحد 

پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۷۵۵ واحد قرار گرفت. 
 

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشته نمادهای »کگل«، »فارس« و »کچاد« بیشترین تأثیر را در 
افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای »فوالد«، »نوری« 

و »فخوز« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس 
نیز نمادهای »صبا«، »کگهر« و »دماوند« بیشترین تأثیر کاهنده را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »آریا«، »بمپنا« و »تجلی« بیشترین 

تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شســتا صدرنشین است و 
خودرو و خساپا در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای 

دی، فزر و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم ۱۴۳ هزار و ۱۰۳ 
میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 
۱۳۷  هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد از ارزش کل معامالت 

بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش ۱۱ درصدی نسبت به 

روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت دوشنبه ۵۷ نماد صف خرید داشــتند و ۵۵ نماد با صف 
فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف هــای خرید به ۱۷۰ میلیارد 
تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش ۲۷۲ میلیارد تومان بود.

در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های فروش پایانی بازار ۵۶ 
میلیارد تومان بود و ارزش صف های خرید نیز در رقم ۵۰ میلیارد تومان 
ایستاد.  در پایان معامالت نماد حپترو )شرکت حمل و نقل پتروشیمی( 
با صف  خرید ۱۳ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار 
گرفت. پس از حپترو، نمادهای فمراد )شرکت آلومراد( و گدنا )شرکت 

تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد بکهنوج تعلق 
داشت که ارزش آن ۱۷ میلیارد تومان بود. پس از بکهنوج، نمادهای 

صبا، پترول، شامال و ثاباد بیشترین صف فروش را داشتند.

از سوی مرکز آمار ایران؛

رشد اقتصادی بهار با نفت ۳.۸ و بدون نفت ۴.۳ درصد شد

کاهش ۸ درصدی صادرات ایران به عراق

 حذف ارز ترجیحی کاالهای ما را گران تر کرد

تداوم ریزش شاخص های بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به 
دالیل افزایش قیمت تخم مرغ در بازار گفت: هنوز 
قیمت این کاال به نرخ منطقی و واقعی خود نرسیده 
است. ناصر نبی پور با اشاره به افزایش قیمت تخم 
مرغ به شــانه ای ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان گفت: این 
قیمت ها طبیعی است و گران نیست چرا که خود 
دولت قیمت هر کیلوگرم تخم مــرغ را در خرده 
فروشی ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم کرده که با این 
حساب قیمت هر شانه دو کیلویی تخم مرغ ۸۰ هزار 
تومان می شود.وی توضیح داد که عالوه بر هزینه 
بار، شکستگی و موارد دیگر نیز وجود دارد ضمن 

اینکه باید خرده فروش مقداری هم سود کند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه هوا به تدریج 
رو به خنکی است و به همین دلیل با افزایش تقاضا 
برای تخم مرغ مواجه هستیم، گفت: از طرفی قیمت 
مرغ نیز به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافته و هر 
زمان که قیمت مرغ و گوشت افزایش می یابد، فشار 

روی تخم مرغ باال می رود.
نبی پور میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را 
درب مرغداری ۳۵ هزار تومان اعالم و اضافه کرد: 

هنوز قیمت تخم مرغ با نرخی که دولت برای آن 
اعالم کرده )۳۵ هــزار و ۵۰۰ تومان( ۵۰۰ تومان 
فاصله دارد.به گفته وی، قرار است دولت در تاریخ 
۳۱ شــهریور ۱۴۰۱ برای تخم مرغ قیمت جدید 
تعیین کند.نبی پور ادامه داد: در واقع مسئوالن در 
تیرماه از تولیدکنندگان خواستند که دو ماه صبر 
کنند و بعــد از آن درباره قیمت تخم مرغ تصمیم 
گیری شود چرا که مرغداران در زیان شدید بودند و 

دولت قول داده این زیان را هم جبران کند.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم 
تخم مرغ هم اکنون باالی ۴۸ هزار تومان اســت، 
افزود: قیمت نهاده های دامی ۶۰۰ درصد افزایش 
یافته و ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه تمام شده تولید دام، 

طیور و آبزیان مربوط به هزینه خوراک آنهاست.
این فعال صنفی همچنین در بخــش دیگری از 
سخنان خود درباره آخرین وضعیت صادرات تخم 
مرغ نیز اضافه کرد: صادرات کم و بیش به افغانستان 
انجام می شود اما مقدار آن زیاد نیست.وی گفت: 
افغانســتان به دنبال تخم مرغ ریز است اما تخم 

مرغ های تولیدی در ایران عمدتاً درشت هستند.

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

ایراني به دیگر کشورها و گردشگران باشد.
وي تصریح کرد: آیا در برهــه زماني که کارگر ما نیاز 
به اشتغال و درآمد دارد، واردات کاالیي که در داخل 
کشــور تولید مي شود و ســپردن بازار به خارجیان 
بیانصافي نیســت. شــجري ادامه داد: این درحالي 

است که بازارهاي جزیره کیش از کاالها و کفش هاي 
خارجي اشباع شده است و معتقدم که این نوعي ظلم 
به تولیدکنندگان و کارگران ایراني اســت که عرصه 
طالیي معرفي و فروش کاال و تولیدات خود را از دست 
میدهند. وي ادامه داد: مي توانیم بــه جاي واردات 
کاالهاي اســتوک و فیک برندهاي خارجي کاالها و 
تولیدات خود را با قیمت هاي مناســب تر به فروش 
برسانیم. کیفیت تولیدات ما نه تنها قابلیت رقابت با 
کفش هاي خارجي را دارد بلکه بسیار باالتر از برخي 
برندهاي مطرح در دنیاست این درحالي است که به 
نسبت قیمت هاي بسیار پایین تري را نیز داریم. رئیس 
اتحادیه کفاشان دســتدوز تهران یادآور شد؛ طبق 
مصوبه مجلس واردات کاالهایي که در داخل کشور 
تولید مي شود ممنوع است، در برهه زماني که کارگر 
ما نیاز به اشتغال و درآمد دارد آیا واردات کاالیي که در 
داخل کشور تولید میشود و سپردن بازار به خارجیان 

بي انصافي نیست.

به نظر می رسد دوره فعالیت 
بی قید و شرط فعاالن فضای 
مجازی یا همان اینفلوئنسرها 
به سر رســیده است. این افراد 
موظف بــه ارایــه اظهارنامه 
مالیاتی شده اند و باید میزان درآمد خود را در این اظهارنامه 
برای بســتن مالیات متناســب با درآمد ذکر کنند. گویا 
اطالعات حساب این افراد با همکاری نهادهای مرتبط به 
دست آمده و راه فراری برای این افراد برای دور زدن قانون 
نیز وجود ندارد. گفتنی است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده 
رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر 
درآمد بوده که بنا به دالیلی اجرای این قانون به سال ۱۴۰۱ 

موکول شد.
معاون سازمان امور مالیاتی در این رابطه گفته است لیست 
اینفلوئنسرهای باالی ۵۰۰ هزار دنبال کننده تهیه شده و 
آمار مشخص و بانک اطالعاتی جامع و منسجمی درباره این 

افراد به دست آمده است. توتونچی درباره نحوه شناسایی 
اینفلوئنسرها برای اجرای قانون و مالیات ستانی از این قشر 
گفته: در قانون آمده  است که اینفلوئنسرهای باالی ۵۰۰ 
هزار فالوور نفر و دنبال کننده مشــمول مالیات بر درآمد 
می شوند. اطالعات اینفلوئنسرهای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال 
کننده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که 
این اطالعات توسط دستگاه هایی که مسئولیت حاکمیتی 
برای کنترل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را برعهده 
دارند، به دست آمده و به ســازمان امور مالیاتی ارائه شده  
است. در همین زمینه یک نماینده مجلس در گفت و گو با 
»کسب و کار« گفت: پایه های جدید مالیاتی برای تمرکز 
بر درآمدزایی خارج از حوزه نفتی تعریف شده است. مالیات 
اینفلوئنسرها نیز در همین زمینه به زودی اجرایی خواهد 
شــد. تمرکز بر درآمدهای مالیاتی در تمام دولتها باید در 
دســتور کار قرار می گرفت. این قانــون نیز چندین دوره 
عقب افتاده اما در شــرایط فعلی در حال عملیاتی کردن 

آن هستیم.
مهدی طغیانی اضافه کرد: تمامی افــرادی که در فضای 
مجازی در شبکه اینستاگرام باالی ۵۰۰ هزار دنبال کننده 

یا به اصطالح فالوور دارند مشمول قانون مالیات ستانی می 
شوند. برآوردهای ارایه شده نشان می دهد درآمد بسیاری 
از این افراد از درآمد پزشــکان و جراحان نیز بیشتر است. 
درآمدهای باالیی این افراد از محل تبلیغات بسیار هنگفت 
اســت و باید برای آن مالیات بدهنــد. کارمندان دولت و 
بسیاری از افرادی که در مشاغل خود تالش و زحمات فراوان 
دارند در لیست مالیاتی قرار می گیرند اما این افراد آزادانه تا 
به امروز به فعالیت در فضای مجازی بدون هیچ گونه قانونی 

ادامه داده اند. 
به گفته این نماینده مجلس عزم دولت برای اجرای قانون در 
مورد مالیات بر درآمد اینفلوئنسرها جزم شده و به صورت 
جدی به دنبال تحقق درآمدهای مالیاتی از این بخش است. 
طغیانی اظهار داشت: پایه های مالیاتی جدید از نوع مالیات 
بر ثروت هستند که باید از سوی دولت دوازدهم اجرایی می 
شد. حال با جدیتی که در دولت سیزدهم وجود دارد این 

طرح چند گام تا اجرایی شدن فاصله دارد.
این در حالی اســت که پیش از این، داوود منظور، رئیس 
سازمان امور مالیاتی درباره اراده سازمان برای اخذ مالیات 
از این قشــر اعالم کرده بود برای ســازمان امور مالیاتی 

فرقی نمی کند که مالک حســاب بانکــی و درآمدهای 
فعالیت اقتصادی فروشــنده لبنیات باشد یا یک هنرمند 
ســلبریتی  یعنی هنرمندان، ورزشــکاران و افرادی که 
شاخص ها و ویژگی های سلبریتی را دارند مشمول مالیات 
می شوند. برای هنرمندان معافیت مالیات تا درآمد ۲۰۰ 
میلیون تومانی را در نظر گرفته ایم و بــه غیر از آنها تمام 
سلبریتی ها باید مشمول مالیات شــوند. البته استقبال 
سلبریتی ها و بالگرها از پرداخت مالیات زیاد بوده چراکه 
به خوبی می دانند در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم 
کتمان مالیات می شوند و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل 
خواهد شد. برای این که بیشتر در جریان مصوبه مجلس 
درباره مالیات اینفلوئنسر ها قرار بگیرید بد نیست بدانید، 
نمایندگان مجلس طی بررســی جزئیات الیحه بودجه 
۱۴۰۰ با الحاق بندی به تبصره ۶ ماده واحده این الیحه، 
اینفلوئنسر ها را مکلف به پرداخت مالیات کردند. براساس 
این بند الحاقی، درآمد های کاربــران دارای بیش از ۵۰۰ 
هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات 
مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین این قانون 
سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد ظرف دو ماه پس از الزم 
االجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به دریافت 
مالیات از درآمد های کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور 
از محل تبلیغات را تهیه کند و به تایید وزیر اقتصاد و امور 
دارایی برساند. به گفته محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی 
سازمان امور مالیاتی میزان این مالیات ۳ درصد از درآمد 
اینفلوئنسر ها خواهد بود. البته درباره چگونگی شناسایی و 

نحوه دریافت این مالیات ابهام هایی وجود دارد.

شایلی قرایی
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اینفلوئنسرهای دارای ۵۰۰ هزار دنبال کننده شناسایی شدند 

مالیات بیخ گوش شاخ های مجازی
افزایش تقاضا تخم مرغ را گران کرد

اشباع بازار کفش کيش با کفش های خارجی
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مندرج در اســناد مناقصه به  مناقصــه گر واجد شــرایط واگذار نماید.الزم به ذکر اســت کلیــه فرآیندهاي برگــزاري مناقصه 

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

الزامات مورد نیاز ۱-ارائه گواهی معتبر بابت مجوز تولید/ ساخت/ واردات / نمایندگي مجاز محصول مورد پیشنهاد .

مبلغ ضمانتنامه 
)شرکت در فرآیند ارجاع کار(

۱۰/۹۶۱/۰۲۳/۶۵۴ ریال معادل » ده میلیارد و نهصد و شــصت و یک میلیون و بیست و سه هزارو ششصد و پنجاه و 
چهار ریال تمام«

نوع ضمانتنامه
 )شرکت در فرآیند ارجاع کار( 

تضمین هاي معتبر )شامل فیش واریزی)وجه نقد( ،ضمانتنامه بانکي،....( مطابق آیین نامه تضامین دولتي مصوبه هیأت 
وزیران بشماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ  مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و  اصالحیه هاي بعدي آن )مندرج در اسناد مناقصه(.

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

زمان دریافت اسناد: از ساعت ۰۹:۰۰ روز  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳  الي ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۷/ ۱۴۰۱/۰۶.

مهلت ارسال پیشنهاد تا ساعت ۱۵:۳۵روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱.

زمان گشایش پاکات: ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲.

قیمت پایه مناقصه: ۲۴۸/۰۵۱/۱۸۲/۷۰۶ ریال معادل » دویست و چهل و هشت میلیارد و پنجاه و یک میلیون و یکصد و هشتاد و دو هزار 
و هفتصد و شش ریال تمام « مطابق فهرست بهاء سال ۱۴۰۱.

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

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

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

آگهی مزایده اجاره زمین جهت احداث پیست اسکیت
شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد بند ۵ مصوبه شماره ۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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 شــرایط و دارای پروانه بهره برداری اسکیت از اداره 
ورزش و جوانان از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )www.setadiran.ir(  به شماره ۵۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۱۳  به صورت الکترونیکی واگذار نماید .
قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه و سالیانه: 

مبلغ تضمین شرکت در مزایدهاجاره ساالنهاجاره ماهانهمدت زمان اجارهمحل احداث پیست

۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۳ سالزمین واقع در پارک شهرک فرهنگیان

زمین واقع در انتهای پارک ساحلی )چسبیده 
۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲سالبه زمین ستاد اجرایی حضرت امام(

زمان انتشار در سایت : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱- تاریخ بازدید : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۲- زمان بازگشایی :  ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

زمان اعالم برنده : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
۳- تاریخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول ) ۱۴۰۱/۰۶/۲۲  ( نوبت دوم)  ۱۴۰۱/۰۶/۲۹(

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

۶-  هزینه  خرید اوراق مزایده۳۵۰/۰۰۰ ریال  .
۷- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن ۴۶۲۲۶۳۳۹-۰۴۴ در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم میباشد.

۸-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده است.
۹- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشــد 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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت اول شركت با 

مسئولیت محدود گلبرق ارومیه
بشــماره ثبــت ۴۰۱۶ و بــه شناســه ملی 

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

دستور جلسه:
۱-تعیین اعضای هیئت مدیره 

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

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود گلبرق 
ارومیه

دادنامه
شماره نامه:۱۴۰۱۳۵۹۹۰۰۱۱۲۷۰۹۱۳
شماره پرونده:۹۳۰۹۹۸۴۴۳۵۳۰۰۴۴۲

در خصوص پرونده کالســه فوق الذکر به پیوســت تصاویــری از دادنامــه و اجرائیه 
ارســال مي گردد لذا مقرراست دســتور فرمایید نســبت به نشــر آگهی در روزنامه 
کثیر االنتشــار اشــخاص مجهــول المــکان ) محمد -  مســعود - ماهــرخ و گلرخ 
- پری نــاز و پرویــز و لطفیــه و ثریا و طــرالن ( همگي اهــر نجاني جهــت حضور 
در دفتر خانــه شــماره ۳ شهرســتان خوي با قیــد ۵ روز نســبت بــه تنظیم پنج 
 دانگ مشــاع از ســند۱۰۳ اصلي بخش یک خوي اقدام نمــوده و نتیجــه را به این 

مرجع ارسال دارند.۱۰۵۲۱
قاضی شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوی - امیر فرهادپور .

--
آگهی فقدان سند مالكیت

 آقای تاروردی صالحی با تسلیم دو برگ استشــهادیه محلی مصدق شده و درخواست 
وارده بشماره ۴۵۷۴ مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ مدعی هســتند یک فقره سند مالکیت به 
شماره جاپی ۶۰۲۰۷۹ سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه تحت 
پالک ۱۲۲۴ فرعی از ۴ اصلی بخش ۷ مراغه واقع در میاندوآب را به علت سهل انگاری 
مفقود نموده اســت لذا مراتب برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا هر کسی مدعی اصل اوراق مفقودی از ســند مالکیت و یا وجود سند انتقال 

داشته باشد میتواند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به این اداره 
ثبت شهرستان میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر وعدم دریافت 

اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.۱۰۵۱۹
تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

سعید سیفی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
--

آگهی فقدان سند مالكیت
 آقای الهویردی صالحی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده و درخواست 
وارده بشــماره ۴۵۷۴ مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ مدعی هســتند یک فقره سند مالکیت 
به شماره جاپی ۶۰۲۰۸۰ ســه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
تحت پالک ۱۲۲۴ فرعــی از ۴ اصلی بخش ۷ مراغــه واقع در میانــدوآب را به علت 
ســهل انگاری مفقود نموده اســت لذا مراتب برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشــود تا هر کس مدعی اصل اوراق مفقودی از ســند مالکیت و یا 
وجود سند انتقال داشــته باشــد میتواند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز 
اعتراض خود را به این اداره ثبت شهرســتان میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری 
 شــدن مدت مقرر وعدم دریافت اعتراض برابر مقررات ســند مالکیــت المثنی صادر 

خواهد شد.۱۰۵۲۰
تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

سعید سیفی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندواب

مفقودی 
سند کمپانی ســواری پراید جی تی ایکس آی مدل ۱۳۸۴ رنگ سورمه ای به شماره 
انتظامی ۹۶۵ م ۹۶ ایران ۳۷ و شماره شاســی S1412284558949 و شماره موتور 
۰۱۱۹۳۸۹۵  بنام داود خلیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۵۱۲

--
مفقودی 

برگ سبز مینی بوس سیستم فیات مدل ۱۳۷۲ رنگ سفید یشمی به شماره انتظامی ۳۱۷ 
ع ۷۶ ایران ۲۷ به شماره شاسی A609988402 و شماره موتور ۸۰۴۰۰۵۲۰۰۶۰۶۲۵۸   

بنام مهرداد مرادلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۵۱۳
--

مفقودی 
برگ سبز ماشــین ســواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳۸۹ به شماره انتظامی ۴۱۸ 
ب ۲۲ ایران ۷۲ و شماره شاســی NAAM01CA4AR511749 به شماره موتور 
۱۲۴۸۹۰۲۴۵۲۴ بنام خاتون پژند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۵۰۹

--
مفقودی

برگ سبز ماشین سواری پیکان مدل ۱۳۸۳ به شماره انتظامی ۳۱۱ ط ۵۷ ایران ۳۷ به 
شماره موتور ۱۱۲۸۳۰۵۰۶۲۷ و شماره شاسی ۰۰۸۳۴۳۲۰۰۸ بنام اسماعیل مرادی 

ببی کند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۵۰۵

نوبت اول



I N FO@biznews. ir

4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2580| سه شنبه 22 شهریورماه1401
WWW.KASBOKARNEWS.IR

بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير
قرارداد مشاركت مدني در 

بانك ها چيست؟
محمود افضلي

در تعريف، مشاركت مدني عبارت است از درآميختن 
سهم الشركه نقدي يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي 
يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق 
قرارداد. مشاركت مدني توسط بانك ها به منظور ايجاد 
تسهيالت الزم براي فعاليت هاي توليدي، بازرگاني و 
خدماتي استفاده مي شود. البته در اين نوع قراردادها 
موضوع مشاركت بايد مشخص باشد. شركت مدني 
در صورتي تشكيل می شود و تحقق مي يابد كه شركا 
طبق قرارداد سهم الشركه نقدي خود را به  حساب 
مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي شود، 
واريز كنند و در صورتي كه تمام يا قســمتي كه از 
سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت 
مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت 

مدني تحويل شود. 

مصرف حقيقي شهروندان و 
مصرف آماري

مرتضي يوسفي طهارم
در بسياري از آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان ها، 
شــهروندان ايراني جــزو پرمصرف تريــن مردمان 
تلقي مي شــوند و متهم به مصرف بيــش از اندازه و 
غيرضروري هستند. از طرفي اكثر مردم ايران خود 
را محروم و حتي فقير در مقايســه با ساير كشورها 
مي پندارند. وقتي به اين تضاد دقيق مي شويم، متوجه 
مي شويم اساسا نمي توان اكثر شهروندان را پرمصرف 
و اسراف كار دانســت و آمارهاي ارائه شده نيز خيلي 
غيرواقعي و دور از ذهن نيســتند. آنچه مورد غفلت 
است، اتالف در شبكه هاي توزيع و توليد نامرغوب و 
نامناسب است كه در آمارها سرانه مصرف محسوب 
مي شــود، در حالي كه مصرف حقيقي شهروندان 
نيست. به عنوان مثال توليد كل برق تقسيم بر خانوارها 
مي شــود و مصرف خانوار به دست مي آيد، در حالي 
اتالف در شبكه توزيع و همچنين معماري نامناسب در 
ساخت ساختمان كه در طول روز نيز نياز به روشنايی 
دارد ، سيستم روشنايي است و عوامل ديگر در نظر 

گرفته نمي شود. 
@eghtesaderooz

مفاهيم اقتصادی مهارت های مديريتي 

خطايي سر زده بود و من از مدير آن واحد خواستم موضوع را بررسي كند و گزارش 
دهد. ايشان به سرعت وارد دفتر شد و مقصر را معرفي كرد 

و پي در پــي مي گفت: »فالني مقصر اســت، او 
توجهي نمي كند، دقت ندارد، او عمدا بي توجهي 

مي كند و...«
پرســيدم فرايند كار چگونه است؟ مي گويد 

او مقصر اســت اگر توجه مي كرد اين اتفاق 
نمي افتاد. 

مي پرسم جواب سوالم؟ مي گويد از اول اينطور 
بود و... 

اين را بدانيد هر وقت شما اينگونه صحبت كرديد، هم 
هيجاني هستيد و هم مدير نيستيد.

اين مدير به جاي بررسي مشــكل و داليل به وجود آمدن آن به خود 

مشكل و پيدا كردن مقصر پرداخته بود. با اين روش هيچ گاه نمي توانيد مشكالت را 
به درستي حل كنيد. در بررسي مشكالت هيجان را كامال كنار بگذاريد و با صبوري 
در ابتدا به دنبال دليل اصلي رخداد بگرديد و ببينيد چرا اين 
مساله رخ داده است. سپس ســعي كنيد كه راه حل 
جلوگيري از تكرار را يافته و اجرايي كنيد. به جرات 
مي توان گفت 90 درصد خطاهــا به دليل عدم 
پيش بيني آنها از قبل و عــدم تعريف روش و 
فرايند صحيح و كاربردي براي جلوگيري از آنها، 
رخ مي دهند. بسيار خوب حاال كه پيش بيني آنها 
سخت است پس الاقل در نخستين باري كه رخ 
مي دهند، راهكار جلوگيري را بيابيد و به جاي 

هيجاني شدن ريشه يابي كنيد.
@PracticalManagement

هيجــاني تحليل نكنيد

كرم ضد آفتاب بزنيد
  ايمان پاكزاديان مقدم،  مشاور تالش هاي برندينگ و بازاريابي

همه مــا به كــرات مطالبــي را گفتــه و شــنيده ايم. مطالبي كــه راهكارهاي 
مناســبي را پيــش روي مــان مي گــذارد تــا بهتــر و بيشــتر بتوانيــم در 
 مســير موفقيــت گام برداريــم. مســيري كه هــدف غايــي ما بــراي زندگي 

كردن است.
 ســالمتي بيشــتر، ثروتمنــد شــدن، آرامــش در زندگانــي، موفقيــت 
در تحصيــالت و... از جملــه ايــن اهــداف اســت كــه هــر يــك از مــا در 
 مرحلــه اي از زندگــي بــراي آن بــا بســياري از موانــع دســت و پنجــه 

نرم كرده ايم. 
تمامي اين اهداف را مي توان در سخنان kurt Vonnegut، نويسنده آمريكايي به 

روشني دريافت. وي در يكي از سخنراني هايش مي گويد: 
اگر مي خواستم براي آينده شما فقط يك نصيحت بكنم، ماليدن كرم ضد آفتاب را 

توصيه مي كردم.
آثار مفيد و دراز مدت كرم ضدآفتاب، توسط دانشمندان ثابت شده است، در حالي 
كه ساير نصايح من، هيچ پايه و اساس قابل اعتمادي، جز تجربه هاي پر پيچ و خم 

شخص بنده ندارند. 
اينك اين نصايح را خدمت تان عرض مي كنم: 

قدر نيرو و زيبايي جواني تان را بدانيد ولي اگر هم ندانستيد، مهم نيست.
روزي قدر نيرو و زيبايي جواني تان را خواهيد دانست كه طراوت آن رو به افول گذارد. 
اما بــاور كنيد تا 20 ســال ديگر، به عكس هــاي جواني خودتان، نــگاه خواهيد 
 كرد و به ياد مي آوريــد چه امكاناتــي در اختيارتــان بوده و چقــدر فوق العاده 

بوده ايد. 
آنطور كه تصور مي كرديد، چاق نبوديد. 

همه چيز در بهترين شرايطش بوده تا شما، احساس خوب داشته باشيد. 
نگران آينده نباشيد. 

اگر هم دل تان مي خواهد نگران باشيد، فقط اين را بدانيد كه نگراني، همان اندازه موثر 
است كه جويدن آدامس بادكنكي در حل يك مساله جبر.

مشكالت اساسي زندگي شما، بي ترديد چيزهايي خواهند بود كه هرگز به مخيله 
نگران تان هم خطور نكرده اند. 
با دل ديگران بي رحم نباشيد.

عمرتان را با حسادت تلف نكنيد. 
گاهي شما جلو هستيد و گاهي عقب. 

مسابقه، طوالني است و سرانجام، 
خودتان هستيد كه با خودتان مسابقه مي دهيد. 

ناسزاها را فراموش كنيد. 
اگر موفق به انجام اين كار شديد، 
راهش را به من هم نشان بدهيد.

نامه هاي عاشقانه قديمي را حفظ كنيد. 
صورتحساب هاي بانكي و قبض ها و... را دور بيندازيد. 

اگر نمي دانيد مي خواهيد با زندگي تان چه بكنيد، احساس گناه نكنيد. 
جالب ترين افرادي را كه در زندگي ام شــناخته ام، در 22 ســالگي نمي دانستند 

مي خواهند با زندگي شان چه كنند. 
برخي از جالب ترين 40 ساله هايي هم كه مي شناسم، هنوز نمي دانند.

تا مي توانيد كلسيم بخوريد. 
با زانوهاي تان مهربان باشيد. 

وقتي قدرت زانوهاي خود را از دست داديد، كمبودشان را به شدت حس خواهيد كرد. 
ممكن است ازدواج كنيد، ممكن است نكنيد. 

ممكن است صاحب فرزند شويد، ممكن است نشويد. 
ممكن است در 40 سالگي طالق بگيريد. 

احتمال هم دارد كه در هشتاد و پنجمين سالگرد ازدواج تان، رقصكي هم بكنيد. 
هرچه مي كنيد، نه زياد به خودتان بگيريد، نه زياد خودتان را سرزنش كنيد. 

انتخاب هاي شما بر پايه 50 درصد بوده، همانطور كه مال همه اينگونه بوده است. 
دستورالعمل هايي كه به دست تان مي رسد را تا انتها  بخوانيد. 

حتي اگر از آنها پيروي نمي كنيد. 
از خواندن مجالت زيبايي پرهيز كنيد. 

تنها خاصيت آنها اين است كه به شما بقبوالنند كه زشتيد.
با خواهران و برادران خود مهربان باشيد. 

آنها بهترين رابط شما با گذشته هستند  و به گمان قوي، تنها كساني هستند كه بيش 
از هر كس ديگر، در آينده، به شما خواهند رسيد. 

 به ياد داشته باشــيد كه دوســتان مي آيند و مي روند ولي آن تك و توك دوستان
 جان جاني، كه با شما مي مانند را حفظ كنيد. 

سفر كنيد. 
برخي حقايق الينفك را بپذيريد: 

قيمت ها صعود مي كنند، 
سياستمداران كلك مي زنند، 

شما هم پير مي شويد. 
و آنگاه كه شديد، در تخيل تان به ياد مي آوريد كه وقتي جوان بوديد، 

قيمت ها مناسب بودند، 
سياستمداران شريف بودند، 

و بچه ها به بزرگ ترهاي شان احترام مي گذاشتند. 
به بزرگ ترها احترام بگذاريد. 

توقع نداشته باشيد كه كس ديگري، نان آور شما باشد. 
ممكن است حساب پس اندازي داشته باشيد. 
شايد هم همسر متمولي نصيب تان شده باشد. 

ولي هيچ گاه نمي توانيد پيش بيني كنيد كه كدام خالي مي شود يا به شما جاخالي 
مي دهد. 

خيلي با موهاي تان ور نرويد. 
وگرنه وقتي 40 سال تان بشود، 

شبيه موهاي 80 ساله ها مي شود. 
نخ دندان به كار ببريد. 

در شناخت پدر و مادرتان بكوشيد. 
هيچ كس نمي داند كه آنان را، 

كي براي هميشه از دست خواهيد داد. 
 اما اگر به اين مســائل بي توجه هســتيد، الاقل حرفم را درباره كــرم ضدآفتاب 

بپذيريد.

يادداشت

امروزه براي ايجاد يك كســب و كار موفق، الزم است كه 
انعطاف پذيري، برنامه ريزي خوب و مهارت هاي ســازماني 
داشته باشيد. بسياري از آدم ها يك كســب و كار را با اين 
فكر شروع مي كنند كه كامپيوترشان را روشن يا درها را باز 
مي كنند و شروع به درآمدزايي خواهند كرد و صرفا چيزي 
كه در خواهند يافت اين اســت كه پول درآوردن از آنچه 
آنها فكر مي كردند بسيار دشــوارتر است. شما مي توانيد 
در ماجراجويي هاي شغلي تان با استفاده درست از وقت و 
برنامه ريزي تمام اقدامات الزم براي رسيدن به موفقيت، از 

بروز چنين اشتباهي جلوگيري كنيد. 
در ادامه ۹ توصيــه براي ايجاد يك كســب و كار موفق را 
براي تان مي گوييم كه حتم داريم مي تواند راهگشاي شما 

باشد. 

۱. براي ايجاد يك كسب و كار موفق منظم شويد
براي موفق بودن در كسب و كار بايد منظم باشيد. نظم به شما 
كمك خواهد كرد كارهاي تان را به انجام برسانيد و به خوبي 
از كارهايي كه قرار است انجام شود آگاهي داشته باشيد. يك 
راه خوب براي انجام اين كار اين است كه هر روز يك فهرست 
از كارهاي انجام شدني درست كنيد. به محض انجام هر كار، 
آن را در فهرست خط بزنيد. اين كار شما را مطمئن مي كند 
كه چيزي را فراموش نكرده  باشيد و تمام كارهايي را كه براي 

بقاي كسب و كارتان ضروري هستند، انجام  دهيد. 

۲. يادداشت هاي دقيق  برداريد
تمام صاحبان كسب و كارهاي موفق يادداشت هاي دقيقي 
بر مي دارند. با يادداشــت برداري دقيق، متوجه 

خواهيد شد كه كسب و كارتان به لحاظ مالي در چه موقعيتي 
است و با چه چالش هاي بالقوه اي روبه رو خواهيد بود. فقط 
دانستن همين موضوع به شما فرصت مي دهد استراتژي هاي 

غلبه بر آن چالش ها را ايجاد كنيد. 

۳. رقابت تان را تحليل كنيد
رقابت بهترين نتايج را به بار مي آورد. براي موفق بودن، نبايد 
از مطالعه و يادگيري از رقباي تان ابايي داشته باشيد. به هر 
حال، ممكن است آنها در حال انجام كار درستي باشند كه 
شما بتوانيد براي بيشتر پول درآوردن آن را در كسب و كار 

خودتان به كار بگيريد. 

۴. ريسك ها و پاداش ها را بشناسيد
كليد موفقيت اين است كه براي رشد كسب و كارتان دست به 
ريسك هاي حساب شده بزنيد. سوال خوبي كه مي توان پرسيد 
اين است كه »جنبه منفي آن چيست؟« اگر بتوانيد به اين سوال 
پاســخ بدهيد، آن وقت متوجه خواهيد شد كه بدترين شكل 
قضيه چه خواهد بود. اين دانش به شما اجازه مي دهد دست به 
آن نوع از ريسك هاي حساب شده اي بزنيد كه مي توانند باعث 

به وجود آمدن پاداش هاي 
فوق العاده شوند. 

۵. براي ايجاد يك كسب و كار موفق خالق باشيد
هميشه به دنبال راه هايي براي بهبود وضع كسب و كارتان 
و متمايز كردن آن نسبت به كســب و كارهاي رقباي تان 
باشــيد. متوجه باشيد كه شــما همه چيز را نمي دانيد و از 
 ايده هاي جديد و شــيوه هاي جديد در كســب و كارتان

 استقبال كنيد. 

۶. به تمركز ادامه دهيد
ضرب المثل »گر صبر كني ز غوره حلوا سازم« در اينجا كاربرد 
دارد. فقط چون كسب و كاري راه انداخته ايد، معنايش اين 
نيست كه قرار است خيلي زود شــروع به پول درآوردن 
كنيد. زمان مي برد تا مردم آگاه شوند شما چه كسی هستيد، 
بنابراين به تمركز روي دســتيابي به اهداف كوتاه مدت تان 

ادامه دهيد. 

۷. آمادگي فدا كردن را داشته باشيد
پيش زمينه شروع يك كسب و كار سختكوشي است، اما بعد 
از آنكه درهاي تان را باز كرديد، تازه كارتان شروع مي شود. 
در بسياري از موارد، بايد بيشتر از زماني وقت صرف كنيد 
كه در صورت كار كردن براي 
شــخص ديگري صرف 
مي كرديد. به نوبه خود، 
بايــد چيزهايي را فدا 
كنيد، مثل كمتر وقت 
گذراندن بــا خانواده و 
دوستان براي دستيابي 

به موفقيت. 

۸. خدمات عالي ارائه دهيد
كســب و كارهاي موفق بسياري 
وجود دارند كــه فراموش مي كنند 
فراهم كردن خدمات مشــتريان عالي 
بسيار مهم است. اگر براي مشــتريان تان خدمات بهتري 
فراهم كنيد، بار بعد كه به چيزي احتياج داشــته باشند به 
جاي مراجعه به رقيب تان تمايل بيشــتري به خريد از شما 

نشان خواهند داد. 

۹. براي ايجاد يك كسب و كار موفق ثابت قدم باشيد
ثبات قدم مولفه كليدي كســب درآمد در يك كســب 
و كار اســت. شــما بايد همواره و بي وقفه دست به انجام 
كارهايي بزنيد كــه براي موفقيت تان ضروري هســتند. 
اين باعــث خلق عادت هــاي مثبت بلندمــدت خواهد 
 شــد و در گذر زمان به شــما براي كســب درآمد كمك

 خواهد كرد. 
منبع: اينوستوپديا
ترجمه: بازده 

۹ توصيه براي ايجاد يك كسب و كار موفق
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نرخ واقعي بيــكاري در برخي 
شهرها 80 درصد است

رئيس كميته مســتقل مبارزه با موادمخدر 
دبيرخانــه مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
تاكيــد كــرد: يقينا آمــار معتــادان قطعي 
كشــور كمتــر از 2.5 ميليون نفر نيســت 
و بــا در نظــر گرفتــن مصرف كننــدگان 
نفــر  ميليــون   4 بــه  قطعــا   تفننــي  

خواهد رسيد. 
علي هاشمي گفت: البته نتايج شيوع شناسي 
جديد ســتاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان 
بهزيســتي مي توانــد مبنــاي درســتي 
 براي آمــار باشــد و اميدوارم هرچــه زودتر

 منتشر شود. 
وي در ادامــه گفــت: براســاس آمارهــاي 
رســمي 11 ميليون و 200 هــزار نفر جوان 
مجرد داريــم؛ نــرخ واقعي بيــكاري نيز در 
 بعضي شــهرهاي كشــور به 70 تا80 درصد

 رسيده است. 
وي در ادامه عنــوان كرد: حدود 15 ســال 
پيش طي تحقيقــي متوجه شــديم كه 90 
درصد افــرادي كه تحصيالت عالي نداشــته 
و زيــر ديپلم بودنــد به اعتيــاد گرايش پيدا 
مي كردند اما طي دهه گذشته شاهد مصرف 
 مواد مخــدر در ميان افرادي بــا تحصيالت

 عاليه هستيم. 
رئيس كميته مســتقل مبارزه با مواد مخدر 
دبيرخانــه مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
همچنين به شيوع اعتياد در جامعه كارگري 
اشاره كرد و گفت: طبق گزارشات ستاد مبارزه 
 با مواد مخــدر، 21 درصد معتــاد در جامعه

 13 ميليوني كارگري وجود دارد. 

»كسب وكار« گزارش مي دهدخبر

چرا13ميليونجوانازسنازدواجگذشتهاند؟
دنياي كنوني براي همه چيز 
حتي تشكيل يك خانواده 
كه جــزو ضروريات زندگي 
بشر است، شروطي گذاشته 
كه مهم ترين آن شرط مالي 
و در نظر گرفتــن هزينه هاي ميليوني اســت. ديگر 
همه مي دانند از مراسم خواستگاري گرفته تا مراسم 
عروسي، تشكيل خانواده و به دنيا آوردن يك فرزند و 
بزرگ كردن آن، همه و همه نياز به هزينه مشخصي 
دارد كه نمي تــوان از آن چشم پوشــي كرد. همين 
هزينه ها و مبالغ زياد اكثر اوقات به عنوان بهانه اي زياد 
سد راه ازدواج جوانان شده است؛ جواناني كه به گفته 
مديركل سالمت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت 
سن 13 ميليون نفر از آنها از سن مناسب ازدواج عبور 
كرده و تجرد آنها به عنوان يكي از مشكالت اجتماعي 
سرفصل صحبت هاي كارشناسان و مسئوالن است. 
حتي به فرض اينكه بتوان از پل ازدواج عبور كرد ساير 
ملزومات زندگي با حجمي از هزينه ها سر برمي آورد. 
براي مثال به دنيا آوردن يك بچه نياز به هزينه هايي 

چون هزينــه ويزيت ماهيانه پزشــك، 
هزينه داروها و تغذيه مادر، هزينه چند 
ميليوني سزارين، لوازم و پوشاك بچه و... 
دارد و هر زوجي با احتساب اين هزينه ها 

آينده زناشويي خود را ترسيم مي كند. 

هزينه باالی شروع يك زندگي 
مشترك

هزينه مراسم عروسي كه از 20 ميليون 
شروع مي شود و تا بيش از100 ميليون 
ادامه پيدا مي كند، خريد يك جهيزيه نيز 
از سقف حداقل 12 ميليون شروع شده 
و گاهي هم ســر از 100 ميليون تومان 
درمي آورد، خريد سرويس طال و حلقه 
نامزدي كه جاي خــود دارد و به عنوان 
نخســتين خوان براي طي كردن هفت 

خوان ازدواج به شمار مي رود كه  بسته به توانايي مالي 
افراد يك مبلغ متغير اســت. گاهي 10 ميليون، 20 
ميليون و گاهي هم هزينه هاي ميلياردي دارد. بنابراين 
ازدواج از بله برون گرفته تا گرفتن تاالر عروسي، هزينه 
آرايش عروس و داماد، لباس عروسي، هزينه ماه عسل، 
جهيزيــه و... راهي پر خرج و هزينه بر اســت. گرچه 
بسياري از اين هزينه ها حاصل طرز فكر دنياي كنوني، 
سطح توقعات و انتظارات مردم است نه چيزي به اسم 
نياز واقعي اما به هر حال نســل حاضر شرط ورود به 
يك زندگي مشترك را داشتن حداقل امكانات رفاهي 
زندگي كنوني مي داند كه مبلغ آن در عادي ترين حالت 
از وضعيت زندگي و هزينه خانوارهاي شهر تهران به 
عنوان پرهزينه ترين شهر كشور حداقل به سالي 20 
تا22 ميليون تومان مي رسد. بر اين اساس هر خانواده 
تهراني بايد براي گذران زندگي خود حداقل درآمدي 
حدود 2 ميليون در ماه داشته باشد و با احتساب آن 

زندگي مشترك را شروع كند.

وام ازدواج جوابگو نیست
ناگفته نماند هزينه تشــكيل يك خانواده از شهري 
به شهر ديگر، استان به استان، روســتا به روستا و... 
متفاوت است. معيار و نگرش زوجين نيز 
ميزان اين هزينه ها را تغيير مي دهد اما بر 
اساس آنچه از وضعيت مخارج عروسي 
ميان زوجين در شــهر تهران مشاهده 
مي شــود تنها  براي گرفتن يك جشن 
عروسي ساده و تشكيل يك خانواده به 
حداقل 30 ميليون تومان نياز است. اين 
درحاليســت كه وام در نظر گرفته شده 
براي ازدواج يك ســوم مبلغ گفته شده 
و حتي كمتر از آن است. براي مثال وام 
ازدواج در گذشته براي زوجين نفري 3 
ميليون بود كه اكنون با تصويب مجلس 
به 10 ميليون افزايش يافته است. حتي 
اگر مواردي مانند شرايط سخت گرفتن 
اين وام كه در آن زن و شــوهر هركدام 
بايد يك ضامن معرفي كنند و ضامن ها 

نبايد كارمند آموزش و پرورش، بازنشسته يا خبرنگار 
باشند را ناديده بگيريم، تاخير بانك ها در پرداخت اين 
وام ها، كسر وام به بهانه دريافت كارمزد و ساير موارد 
عوامل مهمي در بي اثر كــردن وام ازدواج بر زندگي 
جوانان امروز اســت. ازاينرو جوان امروزي ســه راه 
بيشتر ندارد اول اينكه با احتساب همه اين هزينه ها 
شــغلي را انتخاب كند كه درآمد آن پاسخگوي اين 
نياز ها باشد، دوم اينكه با پذيرش واقعيت هاي موجود 
زندگي خود به تنهايي و تجرد ادامه دهد و سوم اينكه 
به دنبال شخصي باشد كه به كمترين امكانات موجود 
براي زندگي با وي رضايــت دهد. در هر حال با توجه 
به توضيحات گفته شده مســاله هزينه ها همواره به 
عنوان يكي از مهم ترين موانع ازدواج مورد بررســي 
جامعه شناسان قرار گرفته است. برخي از آنها با تاكيد 
بر فرهنگ سازي، تغيير الگوي زندگي مردم و عادت 

دادن آنها به ساده زيستي و تغيير شيوه هاي زندگي 
را چاره اين موضوع مي دانند و برخي نيز با نگرش هاي 
اقتصادي به مساله ازدواج راه حل را در تغيير قوانين و 
وضعيت اقتصادي كشور دانسته و برخي نيز راهي ميانه 
اين دو را انتخاب كرده اند.دكتر بيژن عبدي، كارشناس 
اقتصادي در اين رابطه به »كســب وكار« مي گويد: 
الگوي مصرفي مردم تغيير كرده است و نوع نگاه مردم 

به زندگي مانند گذشته نيست.
 جامعه جهاني با كمك اينترنت و ارتباطات به سمت 
يكپارچه شــدن پيش مي رود و بي توجــه به تفاوت 
كشورها از منظر اقتصادي و مادي يك الگوي مشخص 
از زندگي و يك نوع امكانات را براي آنها تبليغ مي كند. 
در اين شرايط كشــوري كه نتوانسته است همگام با 
كشورهاي پيشرفته اين نوع امكانات را تهيه كند، دچار 
بحران هايي مي شود كه مهم ترين آن به تاخير افتادن 

سن ازدواج و افزايش آسيب هاي اجتماعي است. در 
اين شرايط دولت و دولتمردان بايد تالش كنند شرايط 
اقتصادي را براي پاسخگويي به خواسته مردم تغيير 
دهند و مطابق شــرايط اقتصادي كشورهاي توسعه 
يافته قوانين را تغييــر داده و رفاه مردم را باال ببرند يا 

اينكه نوع نگرش و فرهنگ مردم را تغيير دهند. 

تنها 15 درصد مــردم زندگي بي دغدغه 
دارند

 وي با اشــاره به اينكــه راه دوم هم ســخت تر و هم 
دست نيافتني تر است به برابري اقتصادي و ضرورت 
از ميان رفتن شكاف اقتصادي در كشور تاكيد كرده و 
مي گويد: كمتر از 15 درصد جامعه زندگي مرفه و بدون 
دغدغه مادي دارند درحالي كه اكثريت نه توان خريد 

دارند و نه از امكانات رفاهي الزم برخوردارند. 

گروه کار وکارآفرينی
News kasbokar@gmail.com

كمتر از 15 درصد جامعه 
زندگي مرفه و بدون 
دغدغه مادي دارند 

درحالي كه اكثريت نه 
توان خريد دارند و نه 
از امكانات رفاهي الزم 

برخوردارند

»كسب وكار« از بي رغبتي سرمايه گذاران به بيمارستان سازي گزارش مي دهد

بياعتماديبهسرمايهگذاريدربخشدرمان
شــلوغي بيمارســتان ها 
بــه ظاهــر از ســود باالي 
ســرمايه گذاري در بخش 
بيمارستان ســازي حكايت 
دارد. با اين حال عدم تمايل 
بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي به ساخت 
بيمارســتان ايجاب مي كند چرايي اين موضوع را 

به طور دقيق بررسي كنيم. 
در حال حاضر 82 هزار تخت بيمارســتان مربوط 
به دولت و حــدود 20 هزار تخت نيــز مربوط به 
بيمارســتان هاي خصوصي اســت، يعني از كل 
بيمارســتان هاي كشــور تنهــا 20 درصــد در 
اختيار بخــش خصوصي و 80 درصــد در اختيار 
دولت اســت. اكنون اين ســوال مطرح است كه 
چرا ســرمايه گذاران داخلي با وجــود كمبود 80 
هزار تخت بيمارســتاني و فرســودگي 60 درصد 
بيمارســتان ها حاضر به ســرمايه گذاري در اين 
صنعت كه بــه گفته كارشناســان آينده پررونقی 
دارد، نيســتند؟ با وجودي كه دولت و دولتمردان 
علنا ناتوانی مالي خــود را براي ســرمايه گذاري 
در ايــن بخش اعــالم مي كننــد و به طــور جد 
از مشــاركت بخش خصوصي بــا در نظر گرفتن 
ســود هاي باالي 25 درصد اســتقبال مي كنند، 
چرا بيمارســتان هاي خصوصي عمدتا نه توســط 
 بخش خصوصي، بلكه به واسطه سرمايه پزشكان 

راه اندازي مي شود؟

مقرون به صرفه نبودن سرمايه گذاري در 
حوزه سالمت؟

به گفتــه كارشناســان، عواملي باعث شــده كه 
سرمايه گذاري در حوزه سالمت، مقرون به صرفه 
نباشــد. يكي از اين عوامل عدم برگشت سرمايه و 
سود حاصل از ســرمايه گذاري در اين حوزه است 
كــه رغبت ســرمايه گذاران بخــش خصوصي به 
ســرمايه گذاري در حوزه ســالمت را از بين برده 

است. يك مورد آن غير واقعي بودن تعرفه هاست 
كه تهديدي جدي از نظر بخش خصوصي بر سود 
سرمايه به شمار مي آيد. كارشناســان با تاكيد بر 
اينكه اين بخش بســيار متفاوت از ساير بخش ها 
و صنايع دولتي است، مي گويند در ساير بخش ها 
و صنايــع ســرمايه گذاران، بازاريــان و صاحبان 
ســرمايه با انگيزه هاي مالي و ســودآوري صرف، 
به خريــد كارخانه هــای دولتي اقــدام مي كنند 
اما ســرمايه گذاران بخش بهداشــت و درمان كه 
بيشــتر پزشــكان و كاركنان اين حوزه هستند، 
عالوه بر انگيزه هاي مالي و كســب درآمد و سود، 
با انگيزه هاي انسان دوستانه و خير وارد اين عرصه 
مي شوند، در حالي كه با بي تعهدي برخي از بخش ها 
نسبت به خود روبه رو هســتند. به گفته برخي از 
كارشناســان، پس از خصوصي ســازي در بخش 
بهداشــت و درمان، حمايت هــاي دولت ضعيف 
ارائه مي شود و پرداخت نكردن به موقع مطالبات، 
پيمانكاران و ســرمايه گذاران را دچار مشــكالت 
و بحران هــاي جــدي در نقدينگي بــراي خريد 
 مواد اوليه آزمايشــگاهي و تجهيــزات و داروهاي

مورد نيــاز و حتي پرداخت حقوق پرســنل خود 
مي كنــد. از طرفــي تــالش دولت بــراي جذب 
سرمايه گذاران خارجي در اين حوزه نيز با همين 

مشكالت مواجه است و سرمايه گذاران 
خارجي براي ورود منتظر ضمانت هاي 
دولت هســتند. بنابراين يكي از موانع 
 ســرمايه گذاري بخــش خصوصــي 

عدم ضمانت و پشتوانه دولت است. 
مســئوالن دولتي براي حل اين مشكل 
طي سال هاي اخير راه حل هايي پيشنهاد 
كرده انــد كه يكي از مشــهورترين آنها 
ســاخت بيمارســتان توســط بخش 
خصوصي و بعد اجاره به شــرط تمليك 
و سپس واگذاري به بخش دولتي است، 
بدين معني كه بخش خصوصي در زمين 
بيمارســتان هاي دولتي، بيمارســتان 
مي ســازد و طي يك مدت معين دولت 

با پرداخــت اجاره بــه بخش خصوصــي مجددا 
بيمارســتان را به تملك خود  درمــي آورد. روش 
ديگر خريد خدمت اســت كه در اين 
روش خريد زمين و ســاخت و ساز بر 
عهده بخش خصوصي اســت كه اين 
بخش طي يك قرارداد بــا دولت ما به 
التفــاوت تعرفه هــاي دولتي خدمات 
 ارائه شــده بــه بيمــاران را از دولت 

مي گيرد. 
از ســوي ديگر به اعتقاد كارشناسان، 
حمايت دولــت مي تواند شــيوه هاي 
متفاوت ديگري نيز داشــته باشد مثل 
پرداخت بــه موقع مطالبــات بخش 
خصوصي، كارآمدي و توانمندســازي 
بيمه هاي درماني در پاسخگويي و ارائه 
خدمات به بيماران اين بخش ها، ارائه 

تســهيالت كم بهره براي خريد تجهيزات درماني 
و بيمارســتاني، مشــوق هاي مالياتي، تسهيالت 
گمركي و تعرفه اي جهت واردات تجهيزات پزشكي 
و مرتبط با حوزه كاري خود، اختصاص ارز دولتي و 
يارانه اي جهت خريد خارجي و واردات تجهيزات 
 درماني براي نوسازي و بهسازي تجهيزات فرسوده 

بيمارستان ها و....
  نعمت ا... منوچهري پاوه، مشــاور وزير بهداشــت 
و درمان و آموزش پزشــكي در امــور بيمه در اين 
رابطه به »كســب وكار« مي گويد: تجربه بد بخش 
خصوصي در سال هاي گذشته از سرمايه گذاري در 
بخش درمان كه در هر صورت نتيجه نمي داد، باعث 
شد يك جو بي اعتمادي نسبت به سرمايه گذاري در 
بخش درمان به وجود آيد. تا قبل از دولت يازدهم، 

وضعيت بهداشت و درمان در كشور اسف بار بود. 
كافي بــود در خانواده اي يك بيمــار صعب العالج 

وجود داشــته باشــد، تمام زندگــي آن خانواده 
صرف درمــان آن فرد مي شــد اما طــرح تحول 
ســالمت با تقبل هزينه هاي درماني مشــكالت 
حاشــيه اي درمان را براي مردم حل كرد. بخش 
خصوصي و ســرمايه گذاران نيز به همين ترتيب 
در سال هاي گذشــته با ســنگ اندازي ها، كاغذ 
بــازي و بوروكراســي هاي اداري روبــه رو بودند 
كه در زمان حاضر بــراي از ميان برداشــتن آنها 
 وزارت بهداشــت برنامه هــاي مهمــي در نظــر 

گرفته است. 
اين برنامه ها شامل حمايت دولتي از خصوصي ها و 
افزايش تعرفه هاست كه مطمئنا در آينده نزديك 
ســرمايه گذاري در بخش درمــان را نتيجه بخش 
خواهد كــرد. پس از ايــن پيش بيني مي شــود 
 ســرمايه گذاري در بخش درمــان نتيجه بخش 

باشد.

گروه کار وکارآفرينی
News kasbokar@gmail.com

تجربه 
بد 

سرمايه گذاري
 در بخش درمان، بخش 
خصوصي را بي اعتماد 

کرده است

اجتماعی
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اصناف

جمع آوري كاالي قاچاق را بايد 
به اصناف مي سپردند

رئيس اتــاق اصناف كــرج واگــذاري طرح 
جمــع آوري كاالي قاچاق بــه اصناف را يك 
گام رو بــه جلو براي مبارزه بــا كاالي قاچاق 
عنوان كرد و گفت: بايد ســال ها پيش اختيار 
جمــع آوري كاالي قاچــاق را بــه اصنــاف 

مي سپردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني اتاق اصناف 
ايران، حميد كريمي دربــاره واگذاري طرح 
جمع آوري كاالي قاچاق به اتاق اصناف ايران و 
اتحاديه هاي صنفي ضمن تقدير از اين تصميم 
اظهار داشت: واگذاري مسئوليت جمع آوري 
كاالي قاچاق كار اصناف را مشــكل مي كند 
اما به هر حــال بهترين تصميم در شــرايط 
فعلي گرفته شد. وي افزود: بايد سال ها پيش 
اختيار جمع آوري كاالي قاچاق را به اصناف 
و اتحاديه هــاي صنفي واگــذار مي كردند تا 
نهاد ناظر راسا روي فعاليت واحدهاي صنفي 
ورود كند. رئيس اتاق اصناف كرج همچنين از 
برخورد قهرانــه و تنبيهي با واحدهاي صنفي 
انتقاد كرد و گفت: به جــاي برخورد قهرآميز 
و پلمب واحدهــاي صنفي بايــد از ابزار هاي 
تشــويقي اســتفاده كنيم. وي ادامــه داد: 
اتحاديه ها بايد واحدهاي صنفي را كه به جاي 
فروش اجنــاس خارجي و قاچــاق، توليدات 
داخلي را عرضه و حمايت مي كنند، با نصب بنر 

در سر در مغازه تشويق كنند.

انجام يك ميليون و ۸۰۰ هزار 
فقره بازرسي از صنوف 

يك ميليون و ۸۴۳ هزار و ۶۹۹ فقره بازرســي در 
شش ماه نخست ســال جاري از صنوف سراسر 
كشور توسط بازرسان اتاق اصناف ايران انجام شد. 

به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف ايران، در 
دوره ياد شده ۹۳ هزار و ۹۳۰ فقره پرونده با برآورد 
جريمــه پيشنهادي به مبلغ بيش از ۲۴۶ ميليارد 
و ۱۹۴ ميليون ريال تشــكيل و تمام پرونده ها به 
تعزيرات حكومتي، ســازمان ها و ادارات صنعت، 

معدن و تجارت ارجاع شده است. 
 همچنين در نيمه نخســت امســال، ۷۰ هزار و 
۷۰۳ فقره شــكايت توســط واحدهاي بازرسي 
اصناف دريافت شــد كه ۶۰ درصد در بخش كاال 
و ۴۰ درصد در بخش خدمات بــود كه از مجموع 
 شــكايات دريافتي ۲۲ درصد به صورت حضوري،

 ۶۱ درصــد تلفني و ۱۷ درصد بــه صورت كتبي 
دريافت و مورد رســيدگي واقع شــده است. در 
عين حال پس از بررســي هاي معمول و ارزيابي 
كارشناسان تعداد ۶۸ هزار و ۱۶۲ فقره شكايت قابل 
پيگيري تشخيص داده شده كه براي رسيدگي و 
برخورد قانوني به ادارات و مراجع ذي ربط ارســال 
شد. از كل شكايات قابل پيگيري ۱۶ درصد منجر 
به رضايت شاكي، ۳۲ درصد متخلف، ۳۶درصد غير 
متخلف و ۱۶درصد در دست بررسي است. بر اساس 
گزارش معاونت نظارت و بازرسي اتاق اصناف ايران، 
در مدت ياد شده بيشترين تخلفات بوقوع پيوسته در 
بخش كاال مربوط به ميوه و مركبات، نان، تخم مرغ، 
گوشت مرغ، گوشــت قرمز، قند و شكر، لبنيات و 
صيفي جات و در بخش خدمات مربوط به مشاوران 
امالك و آرايشگران اســت. همچنين بيشترين 
عناوين تخلف مربوط به درج نكردن قيمت، گران 

فروشي و عدم صدور صورتحساب است. 

 ادغام اتحاديــه های صنفي در
 شهر ري

رئيس اتاق اصناف شــهرري از ادغام تعدادی 
اتحاديه صنفي در شــهرري خبر داد و گفت: 
ادغام اتحاديه هاي فاقد بنيه مالي و حدنصاب 

در شهرري در اولويت است. 
عباس ابن علي در گفتگو با پايگاه اطالع رساني 
اتاق اصنــاف ايران درباره مصوبــه هيات عالي 
نظارت مبني بر ادغام اتحاديه هاي همگن، فاقد 
بنيه مالي و حدنصاب گفت: در شــرايط فعلي 
ادغام اتحاديه هاي صنفي كه فاقد توان و بنيه 
مالي براي اداره امور خود هستند، ضرورت دارد 
زيرا ادغام اين اتحاديه هــاي صنفي به كاهش 
هزينه هاي جاري در صنف منجر خواهد شد. وي 
افزود: شهرري داراي ۵۰ اتحاديه صنفي است و از 
زمان تصويب موضوع ادغام اتحاديه هاي صنفي 
همگن، فاقد بنيه مالي و حدنصاب در هيات عالي 
نظارت، تاكنون هشــت اتحاديه صنفي در اين 
شهرستان ادغام شــده اند. به گفته رئيس اتاق 
اصناف شهرري، طي ماه هاي گذشته اتحاديه 
كشباف، آهنكاران، باتري سازان، پارچه فروشان، 
موزاييك سازان و فرش ماشيني شهر ري ادغام  
شــدند و فرايند ادغام اتحاديه هاي صنفي در 

شهرري كماكان ادامه دارد. 

بــا نگاهــي اجمالي 
بــه وضعيــت توليد 
پارچه چادر مشــكي 
در كشــور درمي يابيم 
مصرف فعلي كشــور 
حــدود 70 ميليون متر در ســال اســت 
و ســاالنه بيش از 100ميليــون دالر بابت 
 واردات چادر مشــكي ارز از كشــور خارج

 مي شود. 
اما در پاسخ به اين پرســش كه چرا تا امروز 
روند استقبال فعاالن اقتصادي از توليد اين 
محصول كم بوده بايد به اين نكته اشاره كرد 
كه ســود باالي واردات پارچه چادر مشكي 
براي كارتل هايي كــه در زمينه واردات اين 
محصول ســرمايه گذاري مي كنند، مانع از 
توليد آن در كشور شــده و در حال حاضر 
 95 درصد نياز بــازار از طريق واردات تامين

 مي شود. 
اين در حاليســت كه در ســال هاي اخير 
تاكيدات فراواني بر توليد چادر مشــكي در 
ايران صورت گرفته است. بسياري معتقدند 
توليد چادر مشكي در كشور مي تواند منجر 
به ايجاد اشــتغال و همچنين كاهش خروج 
ارز از كشور شــود چرا كه بازار اين كاال بازار 
 تضمين شــده اي در داخل كشــور تلقي

 مي شود. 
هم اكنون واردات ايران از سوئيس، كره، ژاپن، 
اندونزي، ويتنام و تايلند صورت مي گيرد و اين 
كشورها با اينكه مصرف كننده چادر مشكي 
نيستند، اما بازار را تشخيص مي دهند و براي 
ايران و كشورهاي عربي، پارچه چادري توليد 
مي كنند؛ در حالي كه در كشــور با گذشت 
نيم قرن هنوز اين بازار تشخيص داده نشده 

است. 

»كسب وكار« از سودهاي كالن مافياي چادر مشكي در كشور گزارش مي دهد

هزينه 100 ميليون دالري واردات پارچه چادري
اخبار

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

توليد 3 ميليون متر چادر مشكي براي نياز 70 ميليون متري
سيدمحمد مروج حسيني ، رئيس انجمن صنايع نساجي ايران 

همه ساله حدود ۱۰۰ ميليون دالر براي واردات پارچه چادري در ايران هزينه مي شود. به عبارت ديگر، با 
توجه به مصرف ساالنه ۷۰  ميليون مترمربع پارچه چادر مشكي و توليد ۳ ميليون متري، هر سال حدود 
۱۰۰ ميليون دالر براي واردات پارچه چادر مشكي هزينه مي شود. مي توانيم بگوييم در بهترين حالت 
حدود ۳ ميليون مترمربع پارچه چادر مشكي در كشور توليد مي شود كه با توجه به مصرف ۷۰ ميليون 

متر مربعي در كشور واقعا رقم ناچيزي است. 

نگاه 1

مافياي چادر اجازه رشد به كارخانه ها نمي دهد
جواد خان جاني،رئيس اتحاديه پارچه فروش هاي همدان

شنيده شده است كه يك مافيا در زمينه چادر مشكي وجود دارد و اجازه رشد به كارخانه های ديگر را 
نمي دهد. احتماال اعضاي اين مافيا، سودهاي كالني به دست مي آورند كه اجازه نمي دهند ديگران وارد 
اين صنعت شوند. يكي از مشــكالت ديگر در رابطه با پارچه چادر مشكي، كاهش تعرفه آن نسبت به 
ديگر پارچه هاست كه به سوءاستفاده برخي از واردكنندگان منجر شده و آنان به اسم پارچه چادري در 
كانتينرهاي وارداتي خود ديگر پارچه ها را جاسازي مي كنند و اين موضوع بر اثر نبود نظارت دقيق صورت 
مي گيرد. با توجه به نياز كشور به پارچه چادر مشكي، وجود زيرساخت هاي الزم براي توليد آن در داخل 
كشور و سود سرشاري كه از توليد اين نوع پارچه عايد ملت ايران خواهد شد، الزم است كه تمهيدات 
اساسي براي پاسخگويي به مشكالت موجود در اين بخش انديشيده شود. از سوي ديگر، در حال حاضر 
حمايت از توليد داخلي براساس بيانات مقام معظم رهبري بايد در دستور كار دولت قرار گيرد و به همين 

دليل الزم است كه مسئوالن به مشكالت فراوان در عرصه توليد پارچه چادر مشكي رسيدگي كنند. 

نگاه 2

اهميتي به توليد چادر در كشور داده نمي شود
آريا مدبر،فروشنده چادر 

در حال حاضر هيچ اهميتي به چادر و توليد آن در كشور داده نمي شود و يكي از داليل توليد نشدن اين 
محصول در داخل كشور اهميت ندادن به اين موضوع است. 

قيمت چادر نيز بايد در كشــور شكســته شــود تا همه مــردم بتواننــد از اين محصول اســتفاده 
كننــد و پايين آمدن قيمــت اين محصول مي تواند اقبال عمومي نســبت به پوشــش چــادر را نيز 
در ميــان جامعه افزايش دهــد. بايد بگويم كــه هيچ نظارتي بر فــروش چادر در ايران نيســت و بر 
نرخ و قيمــت اين محصول هيچ مديريــت و نظارتي صــورت نمي گيرد يعني فروش چــادر رقابتي 
اســت. همه اجناس نرخ مصوب دارد، اما چادر نرخ ندارد و ممكن اســت شــخصي چــادري با يك 
 مارك خاص را بــه يك قيمت بخرد و شــخص ديگر همين محصــول را با قيمت دو برابر يا بيشــتر

 خريداري كند. 
براي هر چيزي در تلويزيون تبليغ وجود دارد، اما براي چادر هيچ تبليغي وجود ندارد؛ در حالي كه چادر 
سنت رايج كشور ما و هويت ايراني اسالمي است. اگر دولت دست افراد را باز بگذارد تا همه بتوانند در 
اين عرصه وارد شوند، مي تواند گامي موثر در اين راســتا بردارد. قبال به صورت مقطعي گفته شد كه 
چادر ايراني توليد مي شود، اما به طور نمونه نيز يك سري توليد نشد كه بگويند اين چادر محصول ايران 
 بوده و مي توان گفت كه چادر تنها كاالي مصرفي و مظلوم كشــور است كه هيچ حمايتي از توليد آن

 نمي شود. 

نگاه 3

جيب هاي پر پول واردكنندگان چادر مشكي
فرهاد مقيمي ، توليد كننده چادر 

تمام پارچه هاي چادر مشكي از خارج وارد مي شــود و در وضعيت كنوني كه قيمت دالر افزايش يافته 
هزينه چادر مشكي هم گران شده است.

 از سوي ديگر، صنعت نساجي در كشور بسيار ضعيف اســت، در داخل كشور عالوه بر ناتواني در توليد 
پارچه چادر مشكي حتي توان توليد پارچه لباس منزل و لباس مجلسي را نداريم فقط مي توانيم پارچه 

ملحفه توليد كنيم. 
تنها ثمره واردات پارچه به كشور نابودي صنعت نساجي داخلي و واريز پول به جيب واردكنندگان پارچه 
است. كشور صنعت توليد چادر مشكي با كيفيت را ندارد و كارخانه هاي نساجي دستگاه هاي الزم را براي 
توليد چادر مشكي با كيفيت ندارند و مقدار محدودي پارچه چادر مشكي كه در داخل توليد مي شود 

به قدري بي كيفيت است كه به درد ما نمي خورد. 
اكثر پارچه هاي چادر مشكي از كره، ژاپن و تايلند وارد كشور مي شوند كه ارز بسياري را از كشور خارج 
كرده و پول بسياري را به جيب وارد كنندگان واريز مي كند. كيفيت پارچه هاي مشكي كره و ژاپن بسيار 
باالست و اگر پارچه با كيفيت چادري در كشور توليد شود، قيمت چادر به ميزان چشمگيري كاهش 

پيدا مي كند. 

نگاه 4

زيورآالت بدلي واژه ديگري براي بدليجات است. زيورآالت بدلي 
هرگز به معناي زيورآالت ارزان قيمت نيست  و امروزه نوع نگرش 
به اين نوع زيورآالت تغيير كرده اســت. با وجود آنكه زيورآالت 
بدلي درشت و اغراق آميز در گذشته، مد بودند اما امروزه دستبند، 
انگشتر، گوشــواره، ســاعت، آويز و گردنبندهايي در اندازه هاي 
معقول و مطابق با فصل هاي مختلف ســال، با مد روز هماهنگي 

دارند و تنها به زيورآالتي از جنس نقره محدود نمي شوند. 
جواهراتــي مزين بــه ســنگ هاي فيــروزه ، ياقــوت، الماس 

و زمرد تقلبي نيــز جزو اين دســته قرار مي گيرنــد و امروزه به 
يكي از كاالهــاي وارداتي در بازار تبديل شــده و جــاي خود را 
بــاز كرده انــد. ســود واردات زيــورآالت بدلي به گفتــه اكثر 
واردكنندگان بســيار زياد اســت. مي توان گفت زيــور آالت به 
دليل حجم كم، مصرفي بودن و قيمت مناســب يكي از مقرون 
به صرفه تريــن محصوالت براي واردات اســت و كشــور چين 
 در زمينه توليد اين محصــوالت عمده بازار دنيــا را تحت تاثير

 قرار داده است. 
عمده زيور آالت وارداتي در ايــران توليد چين و پس از آن تايلند 
و هند اســت كه واردكنندگان با مراجعه به شركت هاي مذكور 

سفارش خود را داده و سپس آن را به كشور وارد مي كنند. 

اين در حاليســت كه بهترين و جديدتريــن تكنولوژي هاي 
صنعت طال و جواهر در ايران وجود دارد و ايران از نظر فناوري 
 و شــيوه هاي جديد اين صنعت با مشــكلي روبه رو نيست. اين 

در حاليست كه اگر مسئوالن به صنعت طال توجه جدي داشته 
باشــند اين صنعت مي تواند در بحث اشتغال پايدار نقش آفرين 
باشد، صنعت طال و جواهر مي تواند جايگزين خوبي براي نفت و 

فرآورده هاي آن باشد. 

گزارش »كسب وكار« از واردات 9۰۰ ميليونی بدليجات 

بدليجات جـای طال را  گرفت
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

خريد و فروش طالي تقلبي در شبكه هاي مجازي
محمد كشتي آراي ، رئيس اتحاديه كشوري طال و جواهر

متاسفانه در سال هاي اخير شاهد واردات بي رويه بدليجات به كشور هستيم و مردم نيز به دليل افت شرايط اقتصادي شان اقدام به 
خريد بدليجات  به جاي طال مي كنند كه اين امر به لحاظ اقتصادي قطعا منطقي نيست. 

ماليات بر ارزش افزوده و افزايش هزينه هاي طال خريد اين محصول را در بين مردم كاهش داده و آنها روي به بدليجات آورده اند. به 
عبارت ديگر، اقتصاد ايران طي چند سال گذشته با ركود مواجه بوده است و اين مشكل بيشتر از همه صنف طال را دچار مشكل كرده 
به گونه اي كه امروزه خريد طال در آخر ليست سبد كاالهاي خانوار قرار گرفته است. در سال هاي اخير توليد و عرضه طال دچار تغيير 
شده و در سبد خانوارها جايگاه اجباري پيدا كرده است. به همين دليل شاهد اين هستيم كه خريد و فروش طالي تقلبي در شبكه هاي 
مجازي در حال افزايش است. سوءاستفاده گران طالي غيراســتاندارد و بدليجات آب طال ريخته شده را به جاي طال مي فروشند. 
اخيرا در شبكه هاي مجازي خريد و فروش بدليجات و طال صورت مي گيرد. طبق بررسي هاي صورت گرفته توسط اتحاديه، اينها طال 

نيستند و بدليجاتي هستند كه به اسم طال خريد و فروش مي شوند يا اينكه بعضا داراي عيار استاندارد نيستند. 

نگاه 1

دست سازهاي ايراني از بازار عقب مانده اند
محمود مفيدي ، كارشناس سنگ هاي قيمتي

ضعف در طراحي محصوالت داخلي يكي از عوامل افت صادرات محصوالت و توليدات طالست. خريداران طال در كشور ما نيز به علت 
تورم و كاهش قدرت خريد مردم بيشتر تمايل به خريد زيورآالت بدلي و البته برند دارند. 

اين روزها گسترش بدليجات خارجي در كشور به جايي رسيده است كه دست سازهاي ايراني از اين بازار عقب مانده و حرفي براي 
گفتن ندارند. قيمت اين زيورآالت در سطح شهر متفاوت است و بسته به محل مغازه موردنظر و كيفيت جنس و حتي برند بودن آن 
بايد تا چند صد هزار تومان را براي آن هزينه كرد. فروش اين زيورآالت به قدري سودآور است كه حتي دستفروشان در مترو نيز از 
اين بازار عقب نمانده و به عرضه آن با قيمت مناسب مي پردازند. كيفيت باال، قيمت مناسب و حتي شباهت بسيار آن به زيورآالت 
طال منجر به افزايش رغبت به بدليجات شده است تا جايي كه بســياري از زوج هاي جوان براي مراسم عروسي خود اقدام به خريد 

سرويس هاي بدلي مي كنند. 

نگاه 2

نابودي توليد بدليجات داخلي
مهدي معتمدي، واردكننده بدليجات

اشباع بازار از بدليجات چيني، كره اي و هندي، واحدهاي توليدكننده بدليجات را با ورشكستگي و تعطيلي روبه رو كرد. به همين 
دليل بازار بدليجات يكي از پرخطرترين بازارهاي سرمايه گذاري كشور شده است. توليد بدليجات در كشور به علت نبود حمايت هاي 
الزم به نابودي كشيده شده و بسياري از توليدكنندگان در پي ركود بازار عطاي اين صنف را به لقاي آن بخشيدند. گراني مواد اوليه 
وارداتي براي توليد بدليجات، باال بودن نرخ دستمزدها و هزينه هاي جانبي نسبتا زياد از يك سو و واردات بي رويه و انبوه بدليجات 
چيني از سوي ديگر موجب شده توليد بدليجات در كشور مقرون به صرفه نباشد. هزينه واردات بدليجات خارجي بسيار كمتر از قيمت 
تمام شده توليد در داخل است، به همين دليل بسياري از توليدكنندگان ورشكست شده و توليد بدليجات را به فراموشي سپرده اند.

نگاه 3

واردات 
7 تن بدليجات در 5 ماه 

منتهي به مرداد ماه
براســاس آمار گمرك در 5 ماه منتهي به مرداد ماه 

ســال جاري، بيش از 7 تن بدليجات وارد كشــور شد. بر 
اساس آمار اين ســازمان، در 5 ماه منتهي به مرداد ماه سال 

جاري، بيش از 7 تن بدليجات بــه ارزش دالري 291,150 و ارزش 
ريالي 8,867,657,032 وارد كشــور شــده است. كشور چين 
با 5 تن و 994 كيلوگــرم بــه ارزش دالري 204,945 و ارزش 

ريالي 6,254,984,571 بيشترين سهم را به خود اختصاص 
داده و پس از آن كشــور امــارات بــا 400 كيلوگرم 

زيــور آالت بــه ارزش دالري 10,004 و ارزش 
 ريالــي 303,555,456 در رده دوم 

قرار دارد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
گفت: افزايش كاالي قاچاق تبديل به فساد در اقتصاد كشور شده 
و در اين زمينه شناسه دار كردن كاالها يكي از اقداماتي است كه 

مي تواند از حجم كاالي قاچاق در كشور بكاهد. 
عزت ا... يوسفيان مال افزود: ورود كاال اگر با تعرفه گمركي از مبادي 
رسمي صورت نگيرد، فرصت هاي اشــتغال و همچنين گردش 

اقتصادي و مالي را از بين مي برد و دولت را از عوايد واردات قانوني 
همچون درآمدهاي گمركي بي بهــره مي كند.  وي تصريح كرد: 
براي مبارزه صحيح با قاچاق، ابتدا بايد در مبادي ورودي جلوي 
قاچاق كاال را بگيريم چون قاچاق كاال تيري رها شــده به سمت 
سالمت اقتصاد كشور و توليد داخلي بوده و استقالل اقتصادي را 
تضعيف و شكاف طبقاتي را تشديد مي كند. برخوردهاي سازمان 

يافته با قاچاق كاال از مبدا و همچنين مقابلــه جدي با ورود آن 
به بازار مي تواند اقدامي در راســتاي حمايت از توليد ملي باشد.  
يوســفيان با بيان اينكه كاالي قاچاق هر روز اقتصاد كشور را به 
بن بست جديد مي كشاند، گفت: باوجود اظهارنظرهاي مسئوالن 
درباره قاطعيت در برخورد با قاچاق اما شاهد هستيم كه فرمايشات 
رهبر معظم انقالب درباره مقابله جدي با قاچاق هنوز به طور كامل 

انجم نشده است.  يوسفيان افزود: گسترش قاچاق عالوه بر نابودي 
توليد داخلي مي تواند بر قيمت  كاالها در بازار اثرات نامطلوبي به جا 
گذارد زيرا تقاضاي كل را افزايش مي دهد. محدوديت عرضه كاال 
به بازار، باعث افزايش قيمت ها و بروز فشارهاي تورمي مي شود و 
در  نهايت دشواري هايي را به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه در 

تامين نيازهاي اساسي به وجود خواهد آورد. 

برخوردهاي سازمان يافته  با قاچاق كاال از مبدا 
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اولین نشست هم اندیشی مســئولین اداری شرکت های 
پیمانکار فوالد مبارکه با حضور رئیس اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان مبارکه، جمعی از مسئولین اداری 
شــرکت های پیمانکار فوالد مبارکه، مدیر منابع انسانی 
پیمانکاران و مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
شرکت فوالد مبارکه برگزار شد. به گزارش ایراسین، اولین 
نشست هم اندیشی مسئولین اداری شرکت های پیمانکار 
فوالد مبارکه با حضور محمد شیخی رئیس اداره تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه، جمعی از مسئولین 
اداری شرکت های پیمانکار فوالد مبارکه، مالک شیخی 
مدیر منابع انسانی پیمانکاران و حسین مدرسی فر مدیر 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه برگزار شد. محمد شیخی رئیس اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه در این نشست اظهار 
کرد: فوالد مبارکه طی یک سال گذشته با ایجاد واحدی 
تحت عنوان »واحد مدیریت منابع انسانی پیمانکاران« گام 

بلندی در رفع دغدغه های حوزه منابع انسانی، پیمانکاران و 
همچنین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه 
برداشته است. وی افزود: در یک سال اخیر، بسیاری از امور 
مرتبط با حوزه منابع انسانی که پیگیری آن بر عهده اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه بوده، توسط 
فوالد مبارکه به بهترین شکل ممکن انجام شده و از وقوع 
بسیاری از مشکالت پیشگیری گردیده است. رئیس اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه خاطرنشان 

کرد: حوزه مدیریت منابع انسانی پیمانکاران فوالد مبارکه 
باید روزبه روز تقویت شود تا بتواند اقدامات مؤثرتری در 
این حوزه به انجام برساند؛ چراکه بیش از ۵۵ درصد نیروی 

کار فوالد مبارکه را نیروهای پیمانکار تشکیل می دهند.

در نخستین نشست هم اندیشی مسئولین اداری شرکت های پیمانکار فوالد مبارکه مطرح شد؛

اشتغال بیش از ۱۳ هزار نیروی پیمانکار در فوالد مبارکه
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

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

برابر رای شماره 140160301024001782 – 1401/۵/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ علیرضا حسنی نوید فرزند حمید بشماره شناسنامه 34۵7 صادره از 
تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 70/30 مترمربع پالک 19  فرعی از 112 اصلی در بخش 12 تهران به موجب سند انتقال 
قطعی 21338- 1400/3/12 از ورثه مرحوم داوود سید صادقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 398 (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/06

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی مناقصه )نوبت دوم(
موضوع : واگذاری امورات خدمات شهری، تنظیف ، فضای سبز و تامین نیرو

 شهرداری ایواوغلی در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه 40 مورخه 1400/10/29
و رای هیئت تطبیق به شماره 10996 مورخه 1400/11/09 نسبت به واگذاری خدمات شهری ، تنظیف، فضای سبز و تامین نیرو را از طریق مناقصه با مبلغ 

اولیه ساالنه
17/171/202/۵16 ریال ، به پیمانکاران مجاز تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. داوطلبان می توانند به سامانه ستاد ایران )Setadiran.ir( مراجعه 

و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه 1401/06/31 ساعت 19:00

مهلت زمان ارائه پیشنهادات  1401/07/11  ساعت 14:30
زمان بازگشایی پاکت ها    1401/07/12   ساعت 12:00

قیمت پیشنهادیواحدمشخصات کارعنوانردیف

۱
واگذاری خدمات شهری، 
تنظیف ، فضای سبز وتامین 

نیرو

تامین دستمزد ۱۴ نفر نیروی طبق قانون کار و یک دستگاه ماشین 
جمع آوری زباله شهری  و تامین وسایل مورد نیاز جهت انجام کلیه 
کارهای خدماتی، تنظیف، پاکسازی، الیروبی کانالها، سپور معابر 

سطح شهر، فضای سبز

۱

شرایط کلی مناقصه:
تهیه کامل مصالح و ماشین آالت بعهده پیمانکار می باشد.

 2- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 8۵8/۵60/12۵ ریال می باشد که بایستی بصورت نقد بحساب شماره 276۵78۵33 نزد بانک کشاورزی ایواوغلی واریز و 
رسید آن برابر اسناد مناقصه به شهرداری تحویل داده شود. 

 3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر نخواهد داد.
 4- در صورتیکه برندگان اول و دوم حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 ۵- کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 6- در صورت تعریف آیتم جدید با دستور کار و با قیمت توافقی صورت خواهد گرفت

 7- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36۵11008 دفتر فنی شهرداری ایواوغلی تماس حاصل نمایند
 8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت .

 9- تمامی بندهایی که در قرار داد ذکر شده است پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشد و شهرداری هیچ تعهدی خارج از قرارداد ندارد.

شکارچی، شهردار ایواوغلی

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید GLXI مدل 138۵ به شماره موتور 1773۵07 و شماره شاسی S1412285276154 به نام سیدحسین جفاریان بحری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

صنعت و 
معدن

بازدید شرکت کنندگان در همایش 
معدنکاری دیجیتال از غرفه چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور فعال در 
همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال ، فعالیت 
های مرکز کنترل هوشمند معدنکاری در چادرملو را 
به معرض دید فعاالن این حوزه قرار داد . گفتنی است 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همراه با شرکت 
دشت یوز دره انجیر )معدن d19(  شرکت فلزیابان 
و سی پی جی پارس از شــرکت های عضو خانواده 

چادرملو در این همایش و نمایشگاه حضور دارد .

در خدمات پس از فروش خودروها
نارضایتی مشتریان از ۷۵ درصد 

به ۲۵ درصد کاهش یافت
مدیرعامل ایساکو )شرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو( بــا بیان اینکه بیــش از 7۵ درصد 
نارضایتی مردم پیرامون مدت زمان تامین قطعات 
بوده اســت، از ارســال پک قطعات پیش از نیاز 
نمایندگی خبر داد که سبب شده میزان نارضایتی 

از 7۵ درصد به 2۵ درصد برسد.
به گزارش ایسنا، بابک سالجقه ، ضمن اشاره به 
اینکه طی 13 سال مقام اول خدمات پس از فروش 
را کســب کرده ایم، اظهار کرد: امسال توانستیم 
به رتبه یک در این خصوص دســت پیدا کنیم و 
همواره درتالش هستیم تا بتوانیم کسب رتبه یک 
را حفظ کنیم.  نحوه ارائه خدمات بازرسی تمامی 
شــرکت های ارائه دهنده خدمات پس  از فروش 
از سوی وزارت صمت و ایساکو مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. مدیرعامل ایســاکو ادامــه داد: تمامی 
شبکه های نمایندگی ایساکو به چند شیوه مورد 
ارزیابی قــرار می گیرند تا تمامی شــاخص های 

مرتبط، در بهترین حالت خود قرار داشته باشد.  

اخبار

بیش از 11 هزار و 300معدن 
در حال حاضر دارای پروانه 
بهره برداری می باشــد که 
مستلزم فعالیت و پرداخت 
حقوق دولتی می باشد این 
به این معنی اســت که دارای پروانه بهره برداری می 
باشــند که این پروانه به نام در ید اشخاص حقیقی و 

حقوقی می باشند.
طی بررســی های صــورت گرفته تقریبــا 3 هزار و 
700محدود معدن غیر فعال داریــم که این معادن 

عمدتا غیر فلزی و مصالح ساختمانی می باشند.
از جمله دالیل مهم غیر فعــال بودن معادن می توان 
دلیل مختلفی از جمله بازار ،معارضین )محلی و دستگاه 
ذیصالح( ،عدم ماشین االت معدنی که در یکسال اخیر 
اتفاقات خوبی در این حوزه با تصمیمات وزارت صمت 
صورت گرفته، معادن در حال تجهیز و آماده سازی که 
تجهیز این معادن تا حدود یکسال زمان بر می باشد، 
فناوری و فراوری مواد استخراج شده از معادن از دیگر 
دالیل غیر فعال بودن است که عیار موادی که در معدن 
اســت که بهره وری در زمان فعلی به صرفه نیست و 

صاحب معدن نیز به دنبال فناوری روز است.
در سال 1400 بیش از 600 میلیون تن ماده معدنی که 

شامل:۵40 میلیون تن از معادن استخراج شده و 70 
میلیون تن مجوز برداشت صادر شده است، براساس 
آمارها حدود 3 هزار و 700 معدن غیر فعال اســت.

همچنین مزایده اعمومی در مهرماه 1401 در دست 
اقدام می باشــد که تعداد ۵040 فقره که از آن بیش 
از 1200 معدن برای واگذاری به اشخاص حقیقی و 

حقوقی در لیست مزایده می باشد .
وزارت صمت و دفتر معاونت معدنی به همراه سازمان 
توسعه نوســازی معادن برنامه ریزی مناسبی برای 
احیای معادن غیر فعــال انجام داده اســت. معادن 
غیرفعال که دارای بهره بردار هستند و دالیل غیر فعال 
بودنشان از قبیل، عدم توانایی و تملک مالی مناسب 

بهره بردار،عدم داشتن ماشــین آالت مناسب،عدم 
فناوری کافــی برای بهره وری از مــواد معدنی، عدم 
داشتن نیروی انسانی متبحر و کارشناس در این حوزه 
و.. احصا شده است و به دنبال کمک به بهره برداران و 

فعال سازی معادن بوده است .
همچنین دفتر معاونت معادن و فرآوری مواد در صدد 
هست که یکسری از معادن را از این طریق فعال نماید 
و همچنین از دیگر برنامه ها در راستای احیا و فعال 
ســازی معادن برگزاری مزایده عمومی ۵ هزار و 40 
فقره محدوده و معادن برای جذب سرمایه گذار انجام 
میدهیم. ضمنا تهیه بسته های سرمایه گذاری از دیگر 
اقدامات وزارت است که باتوجه به شناخت و اکتشافات 

در استان ها صورت گرفته است محدوده ها و معادن 
غیر فعال را به عنوان یک بسته سرمایه گذاری تهیه 
و آماده و از طریق مزایده در اختیار ســرمایه گذران 
عالقمند بگذاریم. همچنین آزاد سازی پهنه ها یکی 
دیگر از سیاست های معاونت معادن است که در سال 
جاری اتفاق افتاد.ضمنا ثبت محدوده در سال 1401 
امکان پذیر و روند سعودی داشت چرا که بحث تبدیل 

محدوده های معدنی به معادن زمان بر است .
تعیین تکلیف محدوده های امیدبخش و واگذار ی آن 

از برنامه های وزارت صمت می باشد.
تمام این برنامه ها سیاست های حوزه معدن است برای 
استفاده از این ظرفیت و پتانسیل خدادادی که با توجه 
به شناخت مواد در سطح کشور و تکمیل ارزش افزوده 
می باشد که در این حوزه بتوانیم زیرساخت ها را برای 
کشف و فعال سازی معادن که در راستای اشتغالزایی، 
آبادانی، سرمایه گذرای، ارزش افزوده مواد معدنی و 

جلوگیری از خام فروشی فراهم کنیم.
3هزار و 700 معدن غیر فعال در کشــور وجود دارد 
که دالیل غیرفعال بــودن آن را ذکر شــده و تامین 
ماشــین آالت برای معادن کوچک مقیاس بصورت 
تولیــدات داخل از طریــق صندوق بیمه ســرمایه 
گذاری معدن و نیز واردات ماشــین آالت در ســال 
 جاری کــه قابل ذکر و نشــان دهنــد حمایت های 

دولت می باشد. 

۳ هزار و ۷۰۰محدود معدن غیر فعال داریم

دالیل تعطیلی 6 هزار معدن

در همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال 
مطرح شد؛

ضرورت همکاری بیشــتر دولت با 
فوالدسازان جهت بهره گیری مناسب 

از ظرفیت های معدنی کشور
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در اولین همایش و 
نمایشگاه معدنکاری دیجیتال 1401گفت: تحول 
دیجیتال در بخش های مختلف، افزایش بهره وری 
و مدیریت ریسک ها را در پی دارد و کشورمان در 
این زمینه با شرایط مناسبی که دارد، چشم انداز 

خوبی نیز برای آینده ترسیم نموده است.
مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان در اولین همایش و نمایشگاه معدنکاری 
دیجیتال 1401گفت: تحول دیجیتال در بخش 
های مختلف، افزایش بهره وری و مدیریت ریسکها 
را در پی دارد و کشورمان در این زمینه با شرایط 
مناسبی که دارد، چشم انداز خوبی نیز برای آینده 

ترسیم نموده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان افزود: حرکت به 
سمت بازارها و اکوسیستم های جدید، توسعه سبد 
محصوالت و خدمات و افزایش سهم بازار از جمله 

سایر دستاوردها در این بخش است.
مهندس رخصتی با اشــاره به اینکــه ذوب  آهن 
اصفهان در استفاده از سیستم های هوشمند در 
خطوط تولید و سیستم های مدیریتی و پشتیبانی 
بسیار قوی عمل کرده و امروز یکی از پیشروان این 
موضوع در کشور می باشد گفت: دانش  جوانان و 
تجربه خبرگان این عرصه، دو بال توسعه و شکوفایی 
صنایع هســتند و لذا نیاز است از این پتانسیل ها 
بهره برداری بهتری شود. با همین توان توانستیم با 
وجود 20 سال تحریم و 12 سال فشار حداکثری با 

قدرت پیشروی کنیم.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com
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به میزبانی امور آب و فاضالب شهرستان اراک:
سومين جلســه كميته ايمنی آب شهرستان اراک 

برگزار شد
سید محسن موسوی: کمیته ایمنی 
آب شهرستان اراک در سال جاری ، 
در امور آب و فاضالب این شهرستان 
با حضــور مدیران و کارشناســان 
دستگاه های مختلف  تشکیل جلسه 

داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی در این جلسه که در روز شنبه 19 شهریورماه 
برگزار گردید مدیران و کارشناسانی از شرکت آب و فاضالب استان ، شرکت 
آب منطقه ای ، جهاد کشاورزی ، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی ، محیط 
زیست ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سازمان صنعت و معدن ، 
دفاتر شهری و روستایی استانداری و سازمان برنامه و بودجه ، در خصوص 

موضوعات مهم ایمنی آب گفتگو کردند.
در این جلسه مواردی چون پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیه خانه روان آب 
های سطح شهر توسط شهرداری و بررسی آالینده های حوضه آبریز سد 
کمال صالح از سوی شبکه بهداشــت و سازمان صمت مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی:
اصالح تعرفه های تلفن ثابت سبب افزايش كيفيت 

سرويس دهی به مشتريان
سید محســن موســوی: علیرضا 
لطفی، در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اهمیت افزایش خدمت رســانی 
و سرویس دهی به مشتریان گفت: 
ثابت ماندن تعرفه هــای مخابراتی 
طی سال های گذشــته باعث شده 
که بخش های مختلف شبکه به ویژه 
شبکه ی ثابت دچار فرسودگی و اختالل شــود و از طرف دیگر توسعه ی 

زیرساخت های اساسی متوقف شود.
وی با تاکید بر اینکه شــرکت مخابرات ایران که مهم ترین بازیگر عرصه 
ارتباطات ثابت کشور است؛ در طول بیش از 1۰ سال بارها و بارها از راه های 
مختلف، نیاز خود و کشور برای تغییر تعرفه خدمات تلفن ثابت را اعالم کرده 
است؛ افزود: این درخواست هر بار با بهانه های مختلف، مورد مخالفت قرار 
گرفته و این در حالی است که صورتهای مالی مخابرات در چند سال اخیر 
نشان می دهند، سرویس تلفن ثابت با تعرفه های موجود نه تنها سود ده 

نیست بلکه هزینه های خود را نیز تامین نمی کند.
این مقام مســئول در ادامه با بیان اینکه هزینــه نگهداری یک خط تلفن 
شهری ماهانه بیش از ۲۰ هزار تومان اســت، بیان کرد: در مقابل متوسط 
درآمد هر خط تلفن در ماه کمتر از ۷ هزار تومان است و این یعنی مخابرات 

باید تقریباً ۳ برابر درآمد هر خط تلفن را صرف نگهداری آن کند.
لطفی با تاکید بر اینکه این مهم سسب ورشکستگی هر شرکتی خواهد شد، 
گفت: مخابرات با وجود خصوصی شدن با استخدام ده ها هزار نیروی انسانی 
بخشی از وظیفه دولت در این زمینه را بر عهده گرفته و به صورت مستقیم 

و غیر مستقیم مشاغل متعددی را ایجاد کرده است.
مدیر مخابرات منطقه مرکزی اضافه کرد: همچنین در این سال ها مصوبات 
متعدد مجلس و دولت، شــرکت مخابرات را ملزم به اســتخدام نیروهای 
جدیدی کرده است که در نهایت همین موضوع باعث شده است بیش از ۸۰ 

درصد درآمد مخابرات صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود شود.
وی با بیــان اینکه عدم تغییر تعرفه ها طی این ســال هــا منجر به توقف 
تولیداتی شد که تنها خریدار آنها شرکت مخابرات ایران بوده است، ادامه 
داد: به دنبال آن بســیاری از پیمانکاران بخش های توسعه و تولید، بیکار 
شــدند و در همین حال مشــکالتی برای اداره ی امور جاری در شرکت 

مخابرات ایران به وجود آمد.
مدیر مخابرات منطقه مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه همه این رخدادها 
در حالی اتفاق می افتند که در صورت اتخاذ یک تصمیم درست در سالهای 
گذشته ممکن بود جلوی ایجاد مشــکالت را گرفت، گفت: اکنون نیز اگر 
تصمیم درست و به موقعی گرفته شود میتوان انتظار داشت پس از مدتی 
وضعیت مخابرات ایران بهبود یابد و در نهایت منجر به توسعه بخش ثابت 

شود که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات تاکیدی بسیاری بر آن دارند

مدیر منطقه مخابرات مازندران :
 اساس  توسعه شبكه های مخابراتی  اصالح تعرفه ها می باشد 
مهندس نــوروزی مدیــر منطقه 
مخابــرات مازنــدران در خصوص  
اصالح تعرفه تلفــن ثابت  در جمع 

خبرنگاران اظهار داشت :
متاسفانه در گذشته با مغفول ماندن 
تعرفه تلفن ثابت منجر به عدم توسعه 
زیرساخت های ارتباطی شده است  
و همچنین موجبات نارضایتی مشــتریان،  کارکنان مجموعه مخابرات و 
سهامداران شرکت به دلیل عدم منابع مالی را فراهم کرده بود ولی  بسیاری 
از این مسائل و مشکالت فوق در اصالح  تعرفه های جدید تلفن ثابت برطرف 

خواهد شد.
آخرین تغییرات در تعرفه 1۳ سال پیش صورت گرفت که همین موضوع 

به دلیل برخی لجاجت ها سبب ایجاد چالش برای مخابرات گردید .
وی با بیان اینکه نقاط مهم شــهرهای اســتان در اختیار ما نیست بیان 
داشت: یکی از مهم ترین موانع توسعه در شــهرها عدم گفتمان مشترک 
بین شهرداری و مخابرات است ، برای توسعه شهر همدلی بین بخشی میان 

ادارات بسیار الزم است .
 استان دیجیتال یکی از پیشنهادهای اســتراتژیک استاندار محترم بود ؛ 

اشتغال دیجیتال میتواند مازندران را در سالهای آینده نجات دهد.
مهندس نوروزی در خصوص هزینه نگهداری خطوط اظهار داشت : هزینه 
نگهداری هر خط ۲۷ هزارتومان است ولی درآمد همان خط ۴۵۰۰ تومان 
میباشد چیزی حدود یک هفتم آیا با چنین وضعیت مالی میشود مخابرات 
را مدیریت کرد ؛ اساســی ترین کار در توسعه و  رشد  خدمات ارتباطی در 

اصالح تعرفه ها نهفته است.
مدیر منطقه مخابرات مازندران در پایان با بیان اینکه در ســال گذشــته 
۲۷9 میلیارد تومان زیان دادیم افزود : با این درآمدها توسعه امکان پذیر 
نبود ، بسیاری از مشترکین به دلیل نبود توسعه ناراضی هستند که به حق 
هم هست ، انشاهلل با ابالغ تعرفه جدید و ایجاد منابع بخش عظیمی از این 

مشکالت رفع خواهد شد.

استان ها

در مصوبــه ای جدید قرار 
است از حساب های دارای 
موجودی باالی ۳۵ میلیون 
تومــان و واریــزی باالی 
1۰۰ عدد در مــاه مالیات 
اخذ شــود. هرچند بانک مرکــزی توضیحاتی در 
رابطه با اینکه هر حساب باالی ۳۵ میلیون تومان 
حساب تجاری محسوب نمی شــود و شاید تنها ۲ 
درصد حساب ها تجاری باشند ارایه کرده، اما این 
اقدام مورد انتقاد بســیاری از فعاالن اقتصادی قرار 
گرفته است.  یک کارشــناس بانکی در این رابطه 
به فواید اجرای این طــرح پرداخت و تصریح کرد: 
اخذ مالیات و شــفافیت آن اقدام موثری است. اگر 
این اقدام به درستی انجام شود جلوی فرار مالیاتی 
گرفته شده و عدالت مالیاتی برقرار می شود. فرزانی 
افزود: همچنین در این صورت، چنین حس برای 
کارمندان پیش نمی آید که بیشــتر از یک تاجر یا 

بازاری مالیات می دهند.
ســخنگوی بانک مرکزی نیز برخی ابهامات درباره 
مصوبه مربوط به تفکیک حســاب های تجاری از 

غیرتجاری را تشــریح کرد. مصطفــی قمری وفا با 
تاکید بر اینکه رفتار حســاب های تجاری مختلف 
است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی 
آنها وجود دارد گفت: حساب های بانکی یک فرد اگر 
دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است 
حساب تجاری تلقی شود. اول اینکه تعداد "واریز 
به" حساب بیش از 1۰۰ فقره باشد و در عین حال، 
مجموع مبلغ واریزی هم بیشــتر از ۳۵۰ میلیون 
ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو 
شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست. 
به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در 
ماه، 1۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز 
به حساب کمتر از 1۰۰ مورد باشد، حساب مشمول 

بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
ســخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفا 
تعداد "واریز به" حساب است، نه تراکنش؛ لذا این 
برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به 
واسطه خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه انجام 
می دهند حســاب تجاری تلقی خواهد شد، کامال 
نادرست اســت. قمری وفا در ادامه افزود: براساس 
بررســی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی 
)کمتر از ۲ درصد( حساب های غیرتجاری، با اجرای 
مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان 

حســاب تجاری باشند. ســخنگوی بانک مرکزی 
همچنین گفت: همه حساب هایی که واجد دو شرط 
مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس 
از بررسی و اخذ اطالعات تکمیلی، نسبت به تجاری 
یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری میشــود، لذا 
ممکن است حسابی واجد هر دو شــرط باشد، اما 
حساب تجاری شناخته نشود. قمری وفا، سخنگوی 
بانک مرکزی گفت: حســاب هایی که تجاری یا به 

تعبیر دیگر "حساب فروش" شــناخته می شوند، 
به سبب ماهیت حســاب، از مزایایی مانند افزایش 
سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز 
به ارایه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی 
و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به 
عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری 
و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل 

گری قابل توجهی خواهد داشت.

ماليات ستانی از حساب های تجاری فرار مالياتی را كم می كند؟

ابهامات اخذ مالیات از حساب های تجاری

لزوم اجرای درست قوانین مالیاتی 
کامران ندری، اقتصاددان

برای دریافت مالیات نهادهای مرتبط باید ورود کنند. بانک مرکزی مقام تصمیم گیرنده برای دریافت مالیات از حساب های با تراکنش واریزی باالی 1۰۰ عدد در ماه و موجودی باالی ۳۵ میلیون نیست. مصوبه به این 
شکل است که حساب مورد نظر اگر ماهانه باالی 1۰۰ واریزی که مبلغ واریزی باالی ۳۵ میلیون تومان باشد، باید مالیات بدهد. البته فرد مورد نظر باید بتواند ثابت کند که حسابی که مشمول این دو شرط است فعالیت 
تجاری نداشته تا از قانون مالیات ستانی خارج شود.  در هر صورت مالیات متولی خاص خود را دارد و نهاد مربوط به آن نیز سازمان امور مالیاتی است. هر نوع دریافت مالیاتی باید به تایید مجلس برسد و شورای پول و 
اعتبار نمی تواند به آن ورود کند. این مصوبه به این شکل تعریف شده که شورای پول و اعتبار متولی آن است در صورتی که شورای پول و اعتبار تنها کمک کننده به اجرای این مصوبه است. به نوعی در ارایه اطالعات 

حساب ها به سازمان امور مالیاتی کمک خواهد کرد. 
شورای پول و اعتبار به بانکها اعالم کرده افرادی که حساب های آنها ماهانه باالی 1۰۰ تراکنش واریزی دارد و مجموع مبالغ آن نیز باالی ۳۵ میلیون تومان است، باید به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند. در این راستا 
افراد معرفی شده می بایست به سازمان مالیاتی اسناد مربوطه را به جهت اثبات غیر تجاری بودن فعالیت های خود ارایه دهند. اگر مشخص شود حساب مربوط در راستای فعالیت های تجاری نبوده مشمول مالیات 
نخواهد شد در غیر این صورت باید مالیات پرداخت شود.  بنابراین این مصوبه در راستای شناسایی فراریان مالیاتی اجرایی خواهد شد. از زمانیکه سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را بر دستگاه های پوز گذاشته و سخت 
گیری های جدی داشته است، بسیاری از فروشندگان، مغازه داران و افرادی که از دســتگاه کارت خوان برای انجام معامالت خود استفاده می کردند روش کارت به کارت را برای فرار از دادن مالیات جایگزین کردند. 

چطور کارمند و کارگر مالیات می دهند اما سایر افراد به این طرح معترض می شوند. 
بنابراین به نظر می رسد این تصمیم، تصمیم مشترک سازمان مالیاتی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. ممکن است موضوع جدیدی در ایران باشد اما در کشورهای دیگر بسیار 
رایج بوده و سالیان سال است که اجرا می شود. چراکه نظام مالیاتی ما از دنیا عقب است.  هرچند ممکن است برخی به مالیاتی که باید پرداخت کنند معترض باشند اما خود مصوبه درست است. این طرح برای ممانعت 
از فرار مالیاتی در صورت اجرای درست، مناسب است. اینکه مصوبه مذکور درست اجرا شود و مشخص شود درآمدهای آن  کجا هزینه می شود، مهم است. مشخص نیست درآمدهای مالیاتی که دولت دریافت می کند 

کجا خرج می شود. محل هزینه کرد باید مشخص شود. این موضوع مورد انتقاد است. دولت باید در این رابطه شفاف سازی کند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

عكس روز- 
دوره سوم 

استعداديابی 
فاليبورد 

در درياچه 
آزادی 

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

 برابر رای شماره 1۳9۲۶۰۳1۳۰1۰۰1۰9۴۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم کلثوم زبردســت فرزند نورالدین بشماره شناســنامه ۳۳۷ صادره از بوکان در ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 1۲۶/۶۰ مترمربع پالک ۳9۶1 فرعی از 11۴ - اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک باقیمانده 11۴ - اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان بوکان خیابان قانع 1۶ متری هورامان جنوبی 
کوچه ۸ متری همایون 1۵ خریداری از مالک رسمی آقای رحمان ساجدی احدی محمد کریم ساجدی 
احدی از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک ۳9۶1 فرعی 
از 11۴ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
 بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 1۰۳۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول :1۴۰1/۶/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰1/۶/۲1
خالد خانه بیگی- رئیس ثبت اسناد امالک بوکان

--
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر آرای شماره 1۴۰1۶۰۳1۳۰1۰۰۰1۵۶۶ و 1۴۰1۶۰۳1۳۰1۰۰۰1۵۶۵ 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 متقاضی آقای اسعد سرائی فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه 
۲۴۸ صادره از بوکان

1-در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۲۸/۳۶  مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 19۵1 فرعی از 
1۳۰ - اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان بوکان خیابان مام صاحبی سمت راست کوچه سوم خریداری 
از آقای نادر ایلخانیزاده احدی از وراث محمدامین ایلخانیزاده احدی از مالکان مشاعی پالک 1۳۰ - اصلی 

محرز گردیده که برای آن پالک 1۵۲۰۰ فرعی از 1۳۰ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است.
 ۲- در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت ۷۲/۳۶  مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1 فرعی از 1۳1 - اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان بوکان خیابان ورزش نبش کوچه نشاط 1۲ 
خریداری از آقای جعفر مهتدی احدی از وراث مرحوم ابوبکر مهتدی مالک رســمی مالک رسمی پالک 

مذکور محرز گردیده که برای آن پالک ۴۸۰۵ فرعی از 1۳1 - اصلی تعیین و اختصاص یافته است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1۰۳۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰1/۶/۶

تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰1/۶/۲1
خالد خانه بیگی-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

--
مفقودی

برگ سبز ماشین سواری پیکان مدل 1۳۸۳ به شــماره انتظامی ۳11 ط ۵۷ ایران ۳۷ به شماره موتور 
11۲۸۳۰۵۰۶۲۷ و شماره شاسی ۰۰۸۳۴۳۲۰۰۸ بنام اســماعیل مرادی ببی کند مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . 1۰۵۰۵


