
شــرکت های نیروی RWE و یونی پر آلمان در آســتانه امضای قراردادهای 
بلندمدت برای خرید گاز طبیعی مایع )ال ان جی( از پروژه توسعه نورث فیلد 

قطر هستند.
به گزارش ایسنا، مذاکرات میان آلمان و قطر پیرامون حل اختالف نظرات بر سر 
شرایط مهمی مانند مدت زمان قرارداد و قیمت گذاری، بوده است اما منابع آگاه 

به رویترز خبر دادند انتظار می رود دو طرف به زودی به توافق برسند.
آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاســت، در تالش برای یافتن جایگزینی برای 
واردات انرژی از روســیه تا اواسط سال ۲۰۲۴ اســت که با توجه به وابستگی 

صنعت نیروی آلمان به گاز طبیعی، کار ساده ای نیست.
در حالی که قراردادهای تامین ال ان جی با قطر، برای آلمان مثبت خواهد بود اما 
راهکار فوری برای بحران انرژی برلین فراهم نمی کند زیرا پروژه توسعه نورث 

فیلد تا پیش از ســال ۲۰۲۶ راه اندازی نخواهد شد. رویترز در مه گزارش کرد 
که مذاکرات بین دو طرف، به مشکل برخورد کرده است زیرا آلمان تمایلی به 
امضای قراردادهای ۲۰ ساله نداشته و خواهان قیمت مرتبط با قیمت گاز هلند 

)قیمت پایه بازار اروپا( به جای نفت خام است.
یکی از این منابــع آگاه اظهار کرد: مذاکرات اکنون نســبت به چند ماه قبل، 
سازنده تر است. یک منبع آگاه دیگر گفت: نیروگاه ها احتماال با قراردادهای ۱۵ 
ساله موافقت می کنند و منبع ســومی هم اظهار کرد که توافق ممکن است تا 

چند هفته دیگر حاصل شود.
یونی پر روز دوشنبه به رویترز اعالم کرد: سرگرم مذاکره با قطر است اما به توافق 
نرسیده است. یونی پر اکنون برای متنوع کردن منابع تامین گاز تالش می کند. 

قطر هم نقش مهمی در این موضوع دارد.

شرکت RWE هم بدون اشاره به جزئیات، به رویترز اعالم کرد سرگرم مذاکرات 
خوب و سازنده با قطر است.

در حال حاضر، این دو نیروگاه از قطر در بازار معامالت نقدی ال ان جی خریداری 
می کنند. شرکت RWE در سال ۲۰۱۶ قراردادی با قطر برای خرید ساالنه ۱.۱ 
میلیون تن ال ان جی امضا کرد اما این مدت اجرای این قرارداد در سال آینده 

به پایان می رسد.
اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان در یک سفر دو روزه، روز شنبه به عربستان 

سعودی، امارات متحده عربی و قطر می رود.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، اعالم کرد انتظار می رود شولتس در سفر به 

امارات متحده عربی، قراردادهای ال ان جی امضا کند.
شرکت های RWE و یونی پر بعید است در سفر شولتس به قطر قراردادی امضا 

کنند زیرا نمایندگان دولت معموال ابتدا توافق گسترده ای را امضا می کنند که 
زمینه ساز نهایی شدن جزییات برای طرفین بازرگانی می شود.  یونی پر اعالم 

کرد در سفر شولتس حضور نخواهد داشت.
پروژه توسعه نورث فیلد که شامل شــش واحد ال ان جی است، ظرفیت مایع 
سازی گاز قطر را تا سال ۲۰۲۷ از ۷۷ میلیون تن در سال به ۱۲۶ میلیون تن 

افزایش میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، قطر در نخســتین و بزرگترین فاز پروژه توسعه ۳۰ 
میلیارد دالر که موقعیت این کشــور به عنوان بزرگترین صادرکنده ال ان جی 
جهان را تقویت خواهد کرد، با شرکتهای بین المللی همکاری می کند. قطر با 
توتال انرژیز، اِنی، شل، اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس برای سهم در این پروژه 

توافقنامه هایی را امضا کرده است.

در حالی که افراد زیادی پس از رونمایی شــدن 
آیفون ۱۴، از خرید این گوشی پرچمدار هیجان 
زده بودند اما مشکالت سیســتم دوربین، ذوق 
آنها را کور کرد. به گزارش ایسنا، به نظر می رسد 
بسیاری از اپلیکیشن های شخص ثالث با دوربین 
عقب مــدل آیفون ۱۴ پرو مشــکل ســازگاری 
دارند. کاربران مشــکالتی نظیر لرزیدن و تکان 
خوردن و صدا دادن گوشــی در هنگام استفاده 
از اپلیکیشــن هایی مانند اینستاگرام، تیک تاک 
و اسنپ چت را گزارش کرده اند. به نظر می رسد 
مشــکالتی در زمینه اتوفوکــوس و فوکوس هم 

وجود دارد.

بعضی از کاربران عالوه بر انتشار گزارش مشکالت 
آیفون ۱۴ در ردیت و توییتــر، ویدئوهایی از این 
مشکالت را منتشر کرده اند. یکی از این مشکالت، 
صدای مکانیکی از آیفون ۱۴ پــرو در هنگام باز 
شدن اسنپ چت است. یک ویدئوی دیگر، مشکل 
مشابه دوربین های عقب در هنگام دسترسی به 
تیک تاک را نشان می داد. سخنگوی اپل به وب 
ســایت انگجت اعالم کرد ما از این مشکل مطلع 
بوده و هفته آینده یک به روزرسانی نرم افزاری را 

برای حل این مسئله منتشر خواهیم کرد.
بر اساس گزارش وب سایت انگجت، با توجه به این 
که مشکل مذکور تنها در اپلیکیشن های شخص 

ثالث دیده می شود، احتماال یک مسئله نرم افزاری 
است نه ســخت افزاری. به خصوص ممکن است 
این اپلیکیشن ها با سیستم تثبیت تصویر اپتیکال 
آیفون ۱۴ پرو به خوبی کار نکنند که احتماال دلیل 
لرزش دوربین گوشی اســت. اپل دو هفته پیش 
چهار مدل جدید آیفون شامل آیفون ۱۴، آیفون 
۱۴ پالس، آیفون ۱۴ پرو و آیفون ۱۴ پرو مکس 
که قادرند در شرایط اضطراری از طریق ماهواره، 
درخواست کمک ارســال کنند را رونمایی کرد. 
بهبودهای صورت گرفته در دوربین آیفون ۱۴، 
شامل حالت جدیدی به نام اکشــن برای ویدئو 

است که کمک می کند شات ها تثبیت شوند.

سخنگوی گمرک گفت: در پنج ماه نخست امسال ۶۹۶ 
میلیون و ۷۳۱ هزار و ۴۱۲ دالر کاالی ایرانی به ۳۷ کشور 
آفریقایی صادر شد که نسبت به مدت مشابه ۴۰ درصد 
افزایش داشته، ۳۰.۵ درصد از صادرات ایران به قاره آفریقا 

مربوط به کشور آفریقای جنوبی بوده است.
به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی در جلسه ای که با 
حضور ســفیر آفریقای جنوبی در تهران و رئیس هیئت 
مدیره باشگاه تجار ایران و آفریقا برگزار شد گفت: در پنج 
ماه نخست امســال یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۲۷۶ تن 
کاال به ارزش ۷۴۱ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۹۲۲ دالر بین 
ایران و کشورهای قاره آفریقا تبادل شد که یک میلیون 
و ۳۱۱ هزار و ۶۴۷ تن آن، کاالهــای صادراتی ایران  به 
ارزش ۶۹۶ میلیون و ۷۳۱ هــزار و ۴۱۲ دالر به این قاره 
بود )رشد ۴۰ درصدی( و ۴۲ هزار و ۶۲۹ تن کاال نیز  به 
ارزش ۴۴ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۱۰ دالر از ۱۹ کشــور 
آفریقایی وارد کشورمان شده است. وی ادامه داد: سیاست 
توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی در 
کنار کشورهای همسایه و  پیرامونی در دولت سیزدهم با 

جدیت دنبال می  شود، در همین مدت نیز شاهد رشد 
چشم گیری در صادرات ایران به همسایگان و کشورهای 
آفریقایی بودیم. وی در خصوص پنج مقصد اول صادرات 
کاالی ایرانی به قاره آفریقا توضیح داد:  کشور  آفریقای 
جنوبی با خرید ۲۱۲ میلیــون و ۷۳۹  هزار و ۷۵۱ دالر 
و رشد ۲۰۳ درصدی، موزامبیک با ۱۰۵ میلیون و ۲۹۲ 
هزار و ۱۸۵ دالر و رشــد هزار و ۵۱۱ درصدی، سودان با 
۸۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۲۳۰ دالر و رشد ۳۷۴ درصدی، 
نیجریه با ۸۰ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۹۸۹ دالر و رشد ۳۳۴ 
درصدی و غنا با خرید ۷۶ میلیــون و ۵۳۵ هزار و ۷۷۶ 
دالر، پنج مقصد اول صادرات کاالهای ایرانی به آفریقا از 
ابتدای سال تا پایان مرداد ماه در این قاره بودند. لطیفی 
در خصوص میزان  واردات از کشورهای آفریقایی گفت: 
تانزانیا با فروش ۱۲ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۵۱۹ دالر و رشد 
۱۶۸ درصدی، کنیا با ۹ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۹۳۴ دالر 
و رشد ۵۱۸ درصدی، آفریقای جنوبی با ۴ میلیون و ۵۷۳ 
هزار و ۳۲۷ دالر و رشد ۳۲۰ درصدی، کنگو با ۴ میلیون 
و ۱۱۷ هزار و ۱۸۱ دالر و غنــا با ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار و 

۸۳۸ دالر و رشــد ۱۳۱ درصدی، پنج کشور اول فروش 
کاالهای مورد نیاز کشورمان از بین کشورهای آفریقایی 
بودند. ســخنگوی گمرک در ادامه افزود: بیش از ۳۰.۵ 
درصد صادرات ایران به قاره آفریقا  در ۵ ماه نخست امسال  
به کشور آفریقای جنوبی بوده است، این روند رو به رشد 
صادرات از سال گذشته آغاز شده و صادرات کشورمان به 
آفریقای جنوبی در سال ۱۴۰۰ به ۲۵۴ میلیون و ۲۶۷ 
هزار و ۵۸۰ دالر رسیده بود  که این میزان نسبت به سال 
۹۹ با رشــد ۵۷۰ درصدی همراه بوده است که با وجود 
تحریم ها این میزان  در ۱۵ ســال اخیر  بی سابقه بوده 
است. براساس گزارش گمرک، لطیفی در خصوص میزان 
صادرات ایران به آفریقای جنوبی در ۱۵ سال اخیر توضیح 
داد : در سال ۹۹ حدود ۳۸ میلیون دالر، سال ۹۸ حدود 
۸۸ میلیون دالر، سال ۹۷ حدود ۳۷ میلیون دالر، سال ۹۶ 
حدود ۳۷.۴ میلیون دالر، سال ۹۵ حدود ۴۳.۲ میلیون 
دالر، سال ۹۴ حدود ۲۳.۱ میلیون دالر، سال ۹۳ حدود 
۲۲.۸ میلیون دالر و سال ۹۲ حدود ۳۸.۸ میلیون دالر 

کاال از ایران به کشور آفریقای جنوبی صادر شده است.

چین سهم بیش از ۳۰ درصدی در رشد اقتصادی 
جهان دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، گزارش اخیر اداره 
ملی آمار چین نشان می دهد که میانگین سهم چین 
در رشد اقتصادی جهانی در دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ از 
۳۰ درصد فراتر رفته و در رتبه اول در سراسر جهان 

قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، مجموع اقتصاد چین تنها در 
ســال ۲۰۲۱، به میزان ۱۸.۵ درصد از کل اقتصاد 
جهان است که دومین رتبه بزرگ در جهان و ۷.۲ 

درصد نسبت به سال ۲۰۱۲ بیشتر است.
تولید ناخالص داخلی چین از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ 
با متوسط   نرخ رشد ساالنه ۶.۶ درصد افزایش یافته 
که باالتر از نرخ رشــد ۲.۶ درصــدی برای اقتصاد 
جهانی و ۳.۷ درصدی بــرای اقتصادهای در حال 

توسعه است. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور 
در ســال گذشــته به ۸۰ هزار و ۹۷۶ یوان )حدود 
۱۱هزار و ۶۸۴ دالر آمریکا( رسید که پس از کسر 
عامل قیمت، ۶۹.۷ درصد نســبت به سال ۲۰۱۲ 

افزایش یافت.
این گزارش پیشــرفت چین را در ارتقای توســعه 
مبتنی بر نوآوری در ۱۰ ســال گذشــته برجسته 
کرد. طبق گــزارش ســازمان جهانــی مالکیت 
فکری، این کشــور در شــاخص جهانــی نوآوری 
 ۲۰۲۱ به رتبــه دوازدهم از ۳۴ در ســال ۲۰۱۲ 

رسید.
در دهه گذشته، چین ساختار اقتصادی بهتر و رشد 
هماهنگ تری ثبت کرده زیرا هزینه مصرف نهایی 
خانوار ۶۵.۴ درصد در توسعه اقتصادی ۲۰۲۱ نقش 
داشته است و نسبت به ســال ۲۰۱۲ به میزان ۱۰ 

واحد درصد افزایش داشــته و ارزش افزوده بخش 
تولید در مدت مشــابه ۷۴.۳ درصد افزایش یافته 

است.
در بخش توسعه سبز، مساحت احداث جنگل چین 
از ســال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ به ۵۹.۴۴ میلیون هکتار 

رسیده است.
این گزارش همچنین نشــان داد کــه ارزش کل 
تجارت کاال و خدمات چین در سال ۲۰۲۱ به ۶.۹ 
تریلیون دالر آمریکا رسید و همچنان در رتبه اول 

جهانی قرار دارد.
چین با هدف دستیابی به دستاوردهایی که به نفع 
همه باشد، رشد فراگیرتری را دنبال کرده است. از 
ســال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، چین ۹۸.۹۹ میلیون نفر 
از ســاکنان روســتایی را که زیر خط فقر  زندگی 

می کردند را از فقر خارج کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرهای جدید 
خوارزمی، فــردوس و اعتمادیه در اســتان تهران 
مراحل بررسی در شورای برنامه ریزی استان و حوزه 
تقسیمات کشوری را طی می کنند؛ مهرگان قزوین، 
گلمان آذربایجان غربی و تابناک فارس هم منتظر 

تصویب هیات دولت هستند.
علیرضا جعفری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در 
حال حاضر سه شهر جدید مهرگان در استان قزوین، 
گلمان در آذربایجان غربی و تابناک در استان فارس، 

مراحل مصوبات هیات دولت را سپری می کنند.
وی افزود: همزمــان طرح جامع، طــرح تفصیلی 

و آماده ســازی شــهرهای مذکــور را پیگیــری 
می کنیم. معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره 
به طرح شــهر جدید نیشــتمان در کردســتان 
گفت: امیدواریم با شــروع فعالیت در شــهرهایی 
که اخیرا مراحل تاســیس آنها ســپری می شود 
 بتوانیــم ظرفیت هــای ســکونتگاهی جدیــدی 

را اضافه کنیم.
جعفری درباره جدیدترین وضعیت مراحل اجرای 
سه شهر جدید در استان تهران گفت: برای تهران 
سه شــهر جدید خوارزمی، فردوس و اعتمادیه را 
داریم که طرح خوارزمی و فردوس آماده شده و در 

دستور کار شــورای برنامه ریزی استان قرار گرفته 
است. انشــاءاهلل بعد از تصویب برای شورای عالی 
شهرسازی و معماری ارسال می شــود و عملیات 

اجرایی آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تصریح 
کرد: درخصــوص »اعتمادیــه« هم بــا توجه به 
بررســی هایی که باید در حوزه تقسیمات کشوری 
انجام شود منتظر تعیین تکلیف موضوع در منطقه 
غرب استان تهران هستیم. بعد از این که تکلیف این 
قضیه روشن شد کارهای مربوط به اعتمادیه را نیز 

دنبال می کنیم.

نیروگاه های آلمان در آستانه توافق خرید ال ان جی از قطر

لرزش و تکان دوربین آیفون ۱۴ خبرساز شد

آخرین وضعیت صادرات از ایران به قاره آفریقا

از ساخت شهرهای جدید در استان تهران چه خبر؟سهم چین در اقتصاد جهان چقدر است؟
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ادامه خروج سرمایه
 از بورس

جزییات عرضه 
خودروهای گروه 
بهمن در بورس کاال
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سرمقاله

لزوم آزادسازی 
زمین های دولتی

واگــذاری زمیــن در قالب 
طــرح هــای تشــویقی 
موضوعی شــعاری است. 
به عبارتی ایــن طرح یک 
راهکار تشــویقی برای افزایش جمعیت است. از 
حوزه اقتصاد مسکن هم اینکه هر چقدر انباشت 
انتظارات مردم از این شعارها افزایش یابد و احساس 
شــود به هر دلیلی موضوع ملک، خانه و آپارتمان 
دچار معامله شــعاری و توقع سیاسی شده، جز 
 آســیب به باور مردم در اقتصاد مسکن نتیجه ای 

نخواهد داشت...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 

3متن کامل  د ر صفحه ۴
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پیش بینی افزایش 
قیمت خودرو 

سیگنال  بورل 
به  بازار ارز

در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

علل شکست حساب ذخیره  ارزی
صفحه2

صفحه۴

ناکارآمدی  طرح  واگذاری  زمین 
واگذاری   زمین   در قالب   طرح های   تشویقی   چه   تاثیری   در   بازار   مسکن   دارد؟

بازار خودرو از برجام ناامید شــده و باید پیش بینی 
قیمتها بدون در نظر گرفتن تحقق برجام باشد. در 
صورت ادامه وضعیت تحریم هــا، انتظارات از بازار 
خودرو افزایش خواهد یافت و رشــد قیمتها دور از 
انتظار نیست. واردات خودرو نیز با وجود شروط جدید 
وزارت صمت بعید است رنگ واقعیت بگیرد. بنابراین 
دو سیگنال اصلی در بازار خودرو تعیین کننده قیمت 
خواهد بود. هر دو ســیگنال افزایشی بوده و انتظار 
می رود در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو باز 
هم افزایش پیدا کند.  در بازار خودرو قیمت سمند 
EF۷ دوگانه  سوز بین کارخانه و بازار آزاد تقریبا ۱۵۰ 
درصد تفاوت دارد. این اختالف برای شاهین فقط 
پنج درصد است. در آخرین روز های تابستان امسال 

قیمت سمند EF۷ دوگانه سوز...

نرخ دالر در معامالت پشت خطی شب گذشته در 
محدوده ۳۱ هزار و۷۰۰ تومان معامله شد. به گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر عصر دیروز در محدوده ۳۰ 
هزار و ۵۰۰ تا ۳۱  هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد که 
نسبت به روز یکشنبه نزدیک به ۲۰۰ تومان کاهش 
را نسان می دهد . به عقیده بسیاری از کارشناسان 
ارزی، کاهش حجم هیجانات مذاکراتی منفی در کنار 
مطرح شدن برخی زمزمه ها مبنی بر احتمال ایجاد 
گفت وگو میان طرفین برجام در نشســت سازمان 
ملل متحد سرعت گیر های جدید نرخ شاخص ارزی 
است. نرخ دالر در معامالت پشت خطی شب گذشته 
در محدوده ۳۱ هزار و۷۰۰ تومان معامله شد. جوزف 

بورل، مسئول سیاست خارجی...

بر اساس گزارش مرکز آمار؛



اقتصاد2
ایران

لغو ممنوعیت واردات گوشی 
مسافری از عراق از روز جمعه

ســخنگوی گمرک از لغو ممنوعیت واردات 
گوشــی مســافری از عراق از روز جمعه اول 
مهرماه خبر داد. روح اهلل لطیفی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به ممنوعیت واردات مسافری 
تلفن همراه از عراق اظهار کرد: این ممنوعیت 
به صورت موقت بود و فرایند واردات مسافری 
تلفن همراه از عراق از اول مهرماه طبق روال 
قبل امکان پذیر اســت. بنابراین هر مسافری 
از عراق می تواند ســالی یک تلفــن همراه به 
کشــور وارد کند. وی ادامه داد: البته باید در 
همان مبدا ورودی IMEI تلفن همراه و اوراق 
سفر توسط کارشناس گمرک بررسی شود و 
مسافر یک ماه وقت دارد سایر امور مربوط به 
رجیستری را انجام دهد. بر اساس این گزارش، 
بر اساس ابالغ معاون پیشگیری ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین بر اساس 
مصوبات کارگروه رجیستری وزارت صمت و 
ابالغ معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور و 
رئیس ستاد مرکزی اربعین، ثبت و رجیستری 
گوشی تلفن همراه مسافرین، ورودی از مبادی 
عراق اعم از مرزهای زمینی و هوایی طی بازه 

زمانی ۱۰ تا ۳۱ شهریور ممنوع شده بود.

کاهش  مالیات حقوق بگیران در  صورت 
تداوم مبارزه با فرارهای مالیاتی

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: با 
استمرار برخورد قاطع با فرارهای مالیاتی و ریشه 
کنی ایــن پدیده، عماًل زمینــه افزایش معافیت 
مالیات بر حقوق بگیران میسر می شود. به گزارش 
سازمان امور مالیاتی، داوود منظور با بیان اینکه 
افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً با تکیه بر کوشش 
مالیاتی و تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد 
شد گفت: نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات 
در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران و مشاغل و 
اقشار ضعیف تر، فشار مالیاتی وارد شود. وی با تاکید 
بر ضرورت اشراف کامل سازمان مالیاتی بر کلیه 
فعالیت های اقتصادی گفت: بدیهی است اشراف 
اطالعاتی نظام مالیاتی بر فعالیت های اقتصادی از 
مرحله تولید تا مرحله مصرف کننده نهایی است که 
می تواند مانعی در برابر مودی برای کتمان درآمد و 
اقدام به فرار مالیاتی به وجود بیاورد. منظور افزود: 
افرادی که با روش ها و ترفندهایی مانند کارت به 
کارت کردن، دریافت سکه و دالر و … در تالش 
برای کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هستند، در 
حقیقت حقوق عامه را نادیده می گیرند. چرا باید 
صاحبان برخی مشاغل از پرداختن مالیات ممانعت 
کنند و کارمندان و حقوق بگیران با درآمد ثابت به 
صورت منظم مالیات بپردازند؟ باید عدالت مالیاتی 

برقرار شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب 
دستورالعمل اجرایی تفکیک حساب های شخصی 
از تجاری در شورای پول و اعتبار و اعالم آن توسط 
بانک مرکزی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: 
بر اساس این دستورالعمل حساب هایی که توسط 
فعال اقتصادی به عنوان حســاب تجاری اعالم 
می شود، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد چرا 
که تراکنش ها و هرگونه واریزی به این حساب ها 
به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی می شود مگر 

اینکه خالف آن ثابت شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار؛
سیستان و بلوچستان نابرابرترین استان

براساس گزارش مرکز آمار، اســتان سیستان و 
بلوچستان باالترین ضریب جینی مناطق شهری 
کشــور را دارد. به گزارش اقتصاد آنالین، در سال 
۱۴۰۰ و در مناطق شهری، باالترین ضریب جینی 
برای استان سیستان و بلوچســتان )۰.۴۹۲۹( 
مشاهده می شود که نسبت به سال قبل ۰.۰۳۵۹ 
واحد افزایش یافته اســت. این استان در تمامی 
سال های مورد بررسی باالترین نابرابری را در بین 
مناطق شهری ۳۱ استان داشته و از ۰.۴۲۳۷ در 
سال ۸۵ به ۰.۴۹۲۹ در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

پس از سیستان و بلوچســتان، استان گلستان 
)۰.۴۰۱۸( بیشترین ضریب جینی را داشته که 
نسبت به ســال قبل خود ۰.۰۳۲۳ واحد افزایش 
یافته اســت. کمترین ضریب جینــی مربوط به 
اســتان های کرمان )۰.۲۷۲۹( و یزد )۰.۲۷۶۹( 
است که نسبت به ســال قبل به ترتیب ۰.۰۳۲۱ 
و ۰.۰۵۳۰ واحد کاهش یافته اند. ضریب جینی 
مربوط به اســتان کرمان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ 
کاهش قابل توجهی را نشان داده و از ۰.۴۰۰۸ در 
سال ۸۵ به ۰.۲۷۲۹ در ۱۴۰۰ رسیده است. ضریب 
جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر 
به معنی توزیع کامال برابر درآمد یا ثروت و یک به 

معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

اخبار

مهم ترین عامل عدم موفقیت 
برنامه ششــم توسعه افت 
شدید سرمایه های اجتماعی 
بوده اســت که باعث شده 
سرمایه گذاری کاهش پیدا 
کند و اگر سرمایه گذاری هم صورت گرفته در بخش 
های غیرمولد و سرمایه گذاری هایی بوده که به صورت 

زودبازده بتواند به نتیجه برسند.
سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران 
صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای جلسه 
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با اشاره به مراسم 
های عزاداری دهه پایانی ماه صفر، پیشاپیش رحلت 
پیامبر اسالم، شهادت امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا 
)ع( را تسلیت گفت. او با بیان اینکه خوشبختانه هفته 
گذشته سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابالغ شد 
به عملکرد دولت ها در برنامه ششم توسعه پرداخت و 
گفت:» در برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توام با 
عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول 
برنامه با تاکید برافزایش بهره وری کل عوامل تولید و 
تک رقمی کردن تورم در ۵ ســال آینده ابالغ شد که 
اهداف بزرگ و خوبی است و انشااهلل بتوانیم به آن ها 
برسیم. اما قطعا برای رسیدن به موفقیت در برنامه هفتم 
الزم اســت که تحلیلی از برنامه ششم داشته باشیم و 
ناکامی ها، شکســت ها و توفیقاتی که وجود داشته 

بررسی شوند تا بتوانند نقشه راه برنامه هفتم باشند.«
رئیس اتاق تهران در ادامه به بررسی چند شاخص مهم 
اقتصادی درهدفگذاری برنامه ششم توسعه و عملکرد 
ســال های برنامه پرداخت و گفت:» اول بحث تولید 
ناخالص داخلی اســت؛ برابر پیش بینــی برنامه پنج 
ساله ششم توسعه ما می بایست ساالنه شاهد متوسط 
۸ درصد رشد می بودیم که االن برای برنامه هفتم هم 
در نظر گرفته شده اســت؛ در واقع در طول پنج سال 
برنامه ششم توسعه باید معادل ۴۶.۹ درصد رشد می 
داشتیم ولی آن چه که در طول برنامه به دست آورده 
ایم ۳.۴۴ درصد بوده است. شاخص دوم میانگین رشد 
ساالنه تورم است؛ قیمت ها در طول پنح سال معادل 
۴.۷۶ برابر شده است یعنی حدودا ما سالی ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت ها را در طول برنامه ششم شاهد بوده 
ایم که نشان دهنده وضعیت بسیار ناهنجار عدم ثبات 
اقتصادی در کشور اســت، این امر باعث عدم صرفه 
سرمایه گذاری در بخش های مولد بوده و سرمایه ها را 
به سمت بخش های غیرمولد سوق داده است. سومین 
شاخص مهم برنامه ششــم وضعیت تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص است که به عنوان یکی از عوامل اصلی 
رشد اقتصاد در سال های گذشته کاهش شدیدی یافته 
است. طبق اعالم بانک مرکزی در۵ ساله برنامه ششم 
میزان خروج سرمایه ۴۵ میلیارد دالر )ساالنه ۹ میلیارد 
دالر( بوده است که به نظر من این رقم خوشبینانه است 
زیرا بخش مهمی از اقتصاد ما زیرزمینی و غیر شفاف 
است و باتوجه به این نکته حتما میزان خروج سرمایه 
بیش از ۹ میلیارد دالر در ســال بوده است. همچنین 
میزان موجودی سرمایه، در سال های گذشته کاهش 
یافته است به نحوی که در سال های اخیر میزان جذب 
سرمایه جدید تکافوی میزان اصطحالک سرمایه های 
موجود در کشور را نمی دهد در حالی که برابر اهداف 
در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه 

باستی ساالنه ۲۱.۴ درصد داشته پیدا می کرد ولی در 
عمل در طول برنامه ششم ۲۸.۸ درصد کاهش یافته 
است یعنی ساالنه معادل ۵.۷۶ درصد کاهش پیدا کرده 
است. چهارمین شاخص رشد بهره وری است؛ همان 
گونه که می دانید رشد اقتصاد از دو طریق حاصل می 
شود؛ یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر 
به سیســتم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از 
سرمایه ها و نهادی که در اختیار هست که بهروری تلقی 
می شود. براساس برنامه ششم قرار بوده است که رشد 
سالیانه بهره وری معادل ۲.۸ درصد باشد اما متاسفانه 
در طول برنامه این بخش رشــد برابر صفر داشته که 
نشان دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری 
از ساختارهای سیاست های موجود، مشوق بهره وری 

نبوده یا حداقل سازگار با بهره وری نیستند.«
مسعود خوانساری در ادامه به عواملی که می تواند باعث 
رشد بهره وری در طول برنامه های توسعه شود، اشاره 
کرد و گفت:» بهره وری بنگاه هــا، از طریق نوآوری، 
بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه 
ها، انتقال فناوری و نظایر آن، تحقق پیدا می کند و در 
نهایت منجر به افزایش بهــره وری در کل اقتصاد می 
شــود در حالی که با افزایش موانع تجاری، ممانعت 
از رقابت آزاد و اســتفاده از تکنولوژی نسل های عقب 
افتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است. همچنین 
سهم باالی بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به 
کمبود بهره وری و کارایی در بخش عمومی نســبت 
به بخش خصوصی، موجب کاهش رشــد بهره وری 
شده است. ما شاهدیم ساختار سیاست های حمایتی 
به گونه ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش 
های مختلف اقتصاد از بین می بــرد. عالوه بر این ها 
مداخله قیمتی دولت و پایین نگهداشتن قیمت ها در 
بخش های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث عدم توجه 
به انرژی های نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها 
شده است، به نحوی که در ســال ۲۰۱۴ سهم تولید 
ایران از مجموع تولید انرژی های نو در جهان کمتر از 
۰.۱ درصد بوده است و درمقابل هند ۱۱ درصد، برزیل 
۶ درصد، پاکستان ۴ درصد سهم داشته اند. افزایش 
بهره وری انرژی در بخش هــای خانگی، حمل و نقل 
و صنعت نیز کامال وابسته به اصالح قیمت ها در بازار 
انرژی است. طبق برآوردهای سازمان برنامه ساالنه ۷۶ 
میلیارد دالر سوبسید انرژی در کشور داده می شود و 
طبق برآوردهای سازمان بین المللی انرژی این عدد 
۱۰۰ میلیارد دالر است که به هیچ وجه نه تنها در اقتصاد 
کشور نقش مثبتی را بازی نمی کند بلکه نقش مخرب 
در تولید و مصرف بیش از اندازه انرژی دارد. همچنین 

در کشور شاهدیم که در بخش عمومی حدود ۱۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان خرج دولت است و حدود ۲۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان نیز مخارج شرکت های دولتی است 
که این اعداد نشان دهنده دولتی بودن بخش عمده ای 
از اقتصاد است؛ باید دولت در یک ضرب العجل خود را 
از شر اداره اقتصاد رها کند و اقتصاد را نیز از شر مدیریت 
دولتی نجات دهد به عالوه اجرای سیاست هایی مانند 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و افزایش شــفافیت و 
پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی در بخش هایی 
که دولت اجبار به مدیریت دارد، باعث ارتقای بهره وری 

خواهد شد.«   
رئیس اتاق تهران در ادامه به جمع بندی عوامل اصلی 
ناکامی های برنامه ۵ ساله ششم توسعه که می توانند 
راهکاری برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم باشند، 
پرداخت و گفت:» مهم ترین عامل عدم موفقیت برنامه 
ششم توسعه افت شدید سرمایه های اجتماعی بوده 
است که باعث شده سرمایه گذاری کاهش پیدا کند 
و اگر سرمایه گذاری هم صورت گرفته در بخش های 
غیرمولد و ســرمایه گذاری هایی بوده که به صورت 
زودبــازده بتواند به نتیجه برســند. عامل دوم خروج 
سرمایه بوده است؛ خروج سرمایه آفت بزرگی در سال 
های گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باعث شده 
که رشد سرمایه گذاری را نسبت به اصطحالک منفی 
کند. عامل دیگر ناکامی در برنامه ششم خروج نیروهای 
نخبه و مهاجرت آن ها از ایران بوده است؛ برای مثال در 
هفته گذشته گزارشی اعالم شد که نشان می دهد فقط 
در سال گذشــته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج 
شده اند و در همه بخش ها چنین روندی وجود داشته 
که بسیار نگران کننده است و نشان می دهد در سال 
های آینده ما با کمبود متخصص در داخل کشور رو به 
رو می شویم. عامل دیگر هم مدیریت و حکمرانی غلط 
در مباحث اقتصادی بوده و نکته بعدی هم تصدی گری 

دولت و اقتصاد دولتی است.«
مسعود خوانساری عالوه براین ها تحریم را هم یکی از 
عوامل مهم ناکامی در دستیابی به اهداف برنامه ششم 
توسعه دانست و گفت:»تحریم ها در سال های گذشته 
مثل موریانه اقتصاد کشور را خورده است و عدم انتقال 
تکنولوژی های جدید باعث کاهش راندمان و بهره وری 
شده است و شــاهدیم که بازار رقابتی را روز به روز در 
جهان از دست می دهیم. تحریم ها عالوه بر هزینه های 
باالیی که برای واردات و صادرات کشور به وجود آورده 
و برآورد می شــود حدود ۲۰ درصد است؛ عدم النفع 
بسیار شدیدی برای اقتصاد ایران داشته که شاید ساالنه 
بیش از صدها میلیارد دالر باشد. مثال در حوزه صادرات 

خدمات فنی و مهندسی، میزان صادرات ما از ۵ میلیارد 
دالر در سال های گذشته به دلیل تحریم ها به زیر ۴۰۰ 

یا ۳۰۰ میلیون دالر رسیده است.«

علل شکست حساب ذخیره ارزی بررسی 
شود

رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی می گوید 
یکی از مشکالت مهمی که اقتصاد ایران در دهه های 
گذشته با آن مواجه بوده بحث تقدس دادن به تولید 

است.
به گزارش ایســنا، مهــدی غضنفری در نشســت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تولید برای 
ما قابل احترام و بسیار ارزشمند است اما در عین حال 
باید تاکید کرد که نمی توان تمام تولیدها در کشور 
را ســرپا نگه داشت. متاســفانه این نگاه باعث شده 
از حســاب های ذخیره ارزی حمایت هایی از برخی 
واحدهای تولیدی انجام شود که عمال امکان تداوم 

فعالیت آنها وجود نداشته است.
وی با بیان این کــه امروز باید به شــکل دقیق علل 
شکست حســاب ذخیره ارزی بررسی شود توضیح 
داد: متاســفانه در کشــورمان این رویکرد اشتباه 
وجود داشــت که صندوق ذخیــره ارزی به منابع 
بی کرانی متصل اســت و باید از آن وام گرفت بدون 
آنکه وظیفه ای برای بازپرداخت آن در نظر داشــت. 
همین موضوع باعث شــد حســاب ذخیــره ارزی 
شکســت بخورد و اگر رویکرد در رابطه با صندوق 
توســعه ملی نیز تغییر نکند، باز هم با این شکست 

مواجه خواهیم شد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که 
بسیاری از سیاست گذاران در دولت شناخت دقیقی 
از مدیریت حساب ذخیره ارزی نداشتند توضیح داد: 
امهال بدهی ها البته بازپرداخت ریالی وام هایی که 
به شکل ارزی پرداخت شده بود، باعث شد حساب 
ذخیره ارزی با این شکست مواجه شود. حال آنکه اگر 
به طور دقیق از این منابع استفاده می شد نه تنها این 
شکست تجربه نمی شد که همچنان امکان استفاده 

از منابع آن وجود داشت.
غضنفری افزود: صندوق توسعه ملی نه بانک مرکزی 
است و نه بانک عامل در واقع رویکرد جدید این است 
که این صندوق مانند یک هلدینگ عمل می کند که 
سهامداران آن نسل فعلی و آینده هستند و بناست 
در پروژه های سودآور سرمایه  گذاری کند تا بتواند 

منابع خود را حفظ و گسترش دهد.
وی ادامه داد: مــا باید از تجربه کشــورهایی مانند 
ایاالت متحده، نروژ و حتی کویت اســتفاده کنیم، 
بخش خصوصی باید به عنوان شــریک همیشگی 
صندوق توســعه ملی عمل کند. در کنــار آن ما در 
رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که ضمن دریافت 
کامل بازپرداخت تســهیالت شرایط را برای تعریف 
پروژه های سودآور از سوی بخش خصوصی و حمایت 
از ســوی صندوق توســعه فراهم کنیم. همچنین 
این صندوق به دنبال تاســیس یک بانک جدید نیز 

خواهد بود.
وی همچنین اظهار کرد: آخرین ارزیابی های ما نشان 
می دهد که شرکت ملی نفت بدهکارترین مجموعه به 
صندوق توسعه ملی بوده است. وزیر نفت درخواست 
کرد که بازپرداخت بدهی این شرکت چهار سال به 

تعویق بیفتد که ما با آن موافقت نکردیم.

در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

علل شکست حساب ذخیره  ارزی

افت 6 هزار واحدی بورس تهران
ادامه خروج سرمایه از بورس

روند نزولی در بازار ســرمایه باعث شد ضمن 
استمرار حرکت کاهشی شاخص کل بورس، 
شــاخص کل با معیار هم وزن هــم یک پله 

کاهش یابد.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشــته با ۶۷۶۰ واحد کاهش تــا رقم یک 
میلیــون و ۳۶۷ هــزار واحد کاهــش یافت. 
شاخص کل با معیار هم وزن با کاهش ۲۳۰۲ 
واحدی یک پله ســقوط کرد و در رقم ۳۹۷ 
هزار و ۹۰۹ واحد ایســتاد. در این بازار ۲۳۷ 
هزار معامله انجام شــد که ۲۴ هــزار و ۹۴۹ 
میلیارد ریال ارزش داشــت. بانک پاسارگاد، 
صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس، پاالیش 
نفت اصفهــان، معدنی و صنعتــی گل گهر، 
توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و 
فوالد مبارکه اصفهان نســبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر منفی و در مقابل کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم با ۸۰ واحد کاهش 
در رقم ۱۸ هزار و ۴۹۶ واحد ایســتاد. در این 
بازار ۲۵۳ هزار معامله به ارزش ۶۴ هزار و ۴۰۵ 
میلیارد ریال انجام شــد. پلیمرآریاساسول، 
بهمن دیزل، سرمایه گذاری صبا تامین، بانک 
دی، فرابورس ایران، صنعتی مینو و پاالیش 
نفت الوان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی فرابورس گذاشتند.

جزییات عرضــه خودروهای 
گروه بهمن در بورس کاال

حدود یک ماه پس از نخستین عرضه خودروهای 
گروه بهمن، فردا چهارشــنبه ۳۰ شهریور برای 
دومین مرتبه پای این خودروها به بورس کاال باز 
شده و هر کد ملی می تواند نسبت به خرید یک 
دستگاه از خودروهایی که عرضه می شوند اقدام 
کند. به گزارش ایسنا، فردا ۳۸ خودروی دیگنیتی 
سفید )تریم مشــکی(، ۳۸ خودروی دیگنیتی 
سفید )تریم قرمز(، ۳۸ خودروی دیگنیتی مشکی 
)تریم مشکی(، دیگنیتی مشکی )تریم قرمز( هر 
یک با قیمت پایه ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

روی تابلوی بورس کاال می رود.
برای خرید خودرو دیگنیتی مهلت ثبت سفارش 
ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۹ شهریور بوده و میزان 
پیش دریافت خرید این خــودرو به میزان ۳۰ 
درصد است. اشخاصی که پیشتر در عرضه های 
قبلی موفق به خرید خودرو سواری شده اند امکان 
ثبت سفارش نخواهند داشت. عالوه بر این هر کد 
بورسی صرفا امکان ثبت سفارش بر روی یک کد 
عرضه از مجموع عرضه های روز انجام معامله را 
دارد. همچنین تاالر خــودروی بورس کاال دوم 
مهرماه میزبان عرضه ۱۷۵ دستگاه کارای تک 
کابین گروه بهمن با قیمت پایه ۲۹۱ میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان و ۱۲۱ دستگاه کارای دو کابین با 
قیمت پایه ۳۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد 
بود. برای خرید وانت کارا مهلت ثبت ســفارش 
ساعت ۸:۳۰ روز شنبه ۲ مهر بوده و میزان پیش 
دریافت خرید محصول ۱۰ درصد است. همچنین 
محدودیت تعدادی خرید و ثبت سفارش برای هر 
کد بورســی وجود ندارد و اشخاصی که قبال در 
عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو شده اند 
نیز امکان ثبت سفارش دارند. عالوه بر این خرید 

برای مشتریان حقوقی بالمانع است.
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نرخ دالر در معامالت پشــت خطی شــب گذشته در 
محدوده ۳۱ هزار و۷۰۰ تومان معامله شــد. به گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر عصر دیــروز در محدوده ۳۰ 
هــزار و ۵۰۰ تا ۳۱  هزار و ۶۰۰ تومان معامله شــد که 
نسبت به روز یکشنبه نزدیک به ۲۰۰ تومان کاهش را 
نسان می دهد .  به عقیده بسیاری از کارشناسان ارزی، 

کاهش حجم هیجانات مذاکراتی منفی در کنار مطرح 
شدن برخی زمزمه ها مبنی بر احتمال ایجاد گفت وگو 
میان طرفین برجام در نشســت ســازمان ملل متحد 
سرعت گیر های جدید نرخ شــاخص ارزی است. نرخ 
دالر در معامالت پشت خطی شب گذشته در محدوده 
۳۱ هزار و۷۰۰ تومان معامله شد. جوزف بورل، مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تازه ترین اظهارات خود 
درباره برجام گفت: مذاکرات هسته ای ایران در بن بست 
است و من انتظار هیچ چیز جدیدی را در این هفته ندارم. 
پیشنهاد اروپا برای احیای توافق هسته ای بهترین راه حل 
است.  دیپلمات ارشد اروپا مدعی شد هیچ پیشرفتی را 
در مسیر موفقیت در توافق هسته ای پیش بینی نمی کند 

و فکر نمی کند دیدار با رئیس جمهور ایران مشکل را حل 
کند. از نظر عده ای از تحلیلگران سیگنال منفی بورل 
ممکن است  بر روند قیمت دالر در بازار روز گذشته تاثیر 
بگذارد با این حال  کاهشی ها امیدوارند که خبر مثبتی از 
سفر رییس جمهور به نیویورک به بازار درز کند یا بازارساز 

با قدرت بیشتری رو به روی افزایشی ها قرار بگیرد.

تجــارت ایــران و چیــن در ۸ ماهه نخســت 
ســال جــاری میــالدی ۱۹ درصــد رشــد 
 کرد و بــه ۱۱ میلیــارد و ۱۶۰ میلیــون دالر 

رسید.
به گزارش تســنیم، جدیدترین آمار منتشــر 
شــده از ســوی گمرک چین نشــان می دهد 
مبــادالت تجــاری ایــن کشــور با ایــران در 
۸  ماهه نخســت ســال جاری میالدی با رشد 
۱۹ درصدی نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
 مواجه شده و به ۱۱  میلیارد و ۱۶۰ میلیون دالر 

رسیده است.
ارزش مبادالت دو کشور در ماه های ژانویه تا اوت 
سال قبل بالغ بر ۹ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دالر 

اعالم شده بود.
واردات چین از ایران در ۸ ماهه نخست ۲۰۲۲ 
با رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مواجه شــده و به ۴  میلیارد و ۹۴۶ میلیون 
دالر رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 

۴ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دالر کاال از ایران وارد 
کرده بود.

صادرات چین بــه ایــران در ماه هــای ژانویه 
تا اوت امســال نیز با رشــد ۲۴ درصدی مواجه 
شــده و بــه ۶ میلیــارد و ۲۱۴ میلیــون دالر 
رســیده اســت. چین در ماه های ژانویه تا اوت 
 ســال قبل ۵ میلیارد دالر کاال بــه ایران صادر 

کرده بود.
بر این اســاس تراز تجاری دو کشور در ۸ ماهه 
نخست سال جاری میالدی به میزان ۱ میلیارد و 

۲۶۸ میلیون دالر به نفع چین بوده است.
بر اساس این گزارش چین در ماه اوت سال جاری 
۱ میلیارد و ۱۴ میلیون دالر کاال به ایران صادر 
و ۴۷۶ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده است. 
صادرات چین بــه ایران در این مــاه ۳۶ درصد 
افزایش یافته اما واردات این کشــور از ایران ۳۳ 
درصد نســبت به ماه اوت ســال ۲۰۲۱ کاهش 

داشته است.

کاهشی ها منتظر سیگنال رئیسی از نیویورک

سیگنال  بورل به  بازار ارز

تجارت 11 میلیارد دالری ایران و چین در 8 ماه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شــماره ۱۴۹۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ معاونت فنی و عمرانی 
در خصوص مناقصه عمومی ) انتخاب مشــاور جهت ارائه خدمات نظارت کارگاهی ، رســیدگی مجدد به صورت 
وضعیت ها و تهیه اســناد مناقصه پروژه های عمرانی ( با اعتبــار ۲۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با  شــماره فراخوان 
۲۰۰۱۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰۸۵ در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت 
بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. 
 ۱( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.) سپرده 

بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری  و یا ضمانت نامه بانکی(
۲( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

۳( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
۴(هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۵(مشاوران بایستی توامٌا دارای تخصصهای ذیل باشند: الف( رتبه ۱تخصص ساختمان های مســکونی – تجاری- اداری – نظامی- یارتبه ۱ ساختمان های 
آموزشی-ورزشی- بهداشتی- درمانی.  ب( حداقل رتبه ۳ تخصص راهسازی.

۶( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰ از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
۷( مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۸( زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ در محل: شهریار- میدان نماز- جنب پایانه۲۲بهمن- شهرداری شهریار
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۶/۳۰
نوبت انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۷/۰۶

                                                                                                                                                                                                                                                                                               محمدصادق کولی وند، شهردار شهریار    
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مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امــور آرد و نان 
بازرگانی دولتی گفت: بنابر آمار ۳۵ تا ۳۶ درصد 
نان مصرفی مردم لواش اســت. محمد حسین 
جاللی گفت: براســاس آمار و اطالعات فروش 
و میــزان آرد مصرفی، باالتریــن مصرف نان در 
سطح کشور مربوط به لواش و بعد بربری، تافتون 
و ســنگگ اســت. به گفته او، ۳۵ تا ۳۶ درصد 
نان مصرفی لواش اســت به طوریکه استان های 
مرکزی و جنوب نان لواش و استان های شمالی 
نان های حجیم و نیمه حجیــم همچون بربری 

مصرف می کنند.
جاللــی می گویــد: هنــوز ۱۰۰ درصــد 
نانوایی ها بــه کارتخوان های هوشــمند مجهز 

نشــدند چرا کــه همچنــان برخــی واحد ها 
مشــکالت پروانه کســب یا ورثه دارند که این 
موضوع در حــال بررســی و رفع اســت و  در 
 حال آمــاده ســازی زیرســاخت های مرحله 

دوم آن هستیم.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امــور آرد و نان 
گفت: اگر هوشمندسازی نان به طور کامل اتفاق 
بیفتد، این موضوع بــر کاهش ضایعات و قاچاق 
اثرگذار اســت. بنابر آمار بنیاد ملی گندمکاران 
با اجرای هوشمندسازی نان، تقاضای روزانه آرد 
واحد های خبازی کاهش یافته است که تحقق 
این امر، مدیریت مصــرف و جلوگیری از رانت و 

سودجویی را در پی دارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران با انتقاد از لغو 
ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل برداشت، 
گفت: واردات در این مقطــع، باعث کاهش قیمت 
این محصول نخواهد داشــت. جمیل علیزاده شایق 
دبیر انجمــن تولیدکنندگان برنج ایــران افزود: در 
سال های گذشته برای وارد نشــدن لطمه روحی و 
روانی به کشاورزان، حمایت از تولید، تولیدکنندگان 
و جلوگیری از برخی از سوء استفاده ها در این عرصه 
به خصوص اختــالط برنج ایرانی بــا برنج خارجی، 
ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل برداشت 
مصوب شده بود که متاسفانه امسال این ممنوعیت 
لغو شد. علیزاده شایق اظهار داشت: برنج های خارجی 
که در همین مدت وارد کشور شده با برنج های خوب 
و مرغوب داخلی مخلوط و به نام برنج ایرانی در بازار به 
فروش می رسد و واردات برنج در این چهار ماهه هرگز 
روی قیمت برنج اثر نخواهد گذاشت و باعث کاهش 
قیمت برنج نمی شود، چون برنج وارداتی و برنج تولید 

داخل هر کدام مشتری خاص خود را دارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران در ادامه افزود: 
کشــت غالب برنج در سه اســتان گیالن، مازندران 
و گلستان متمرکز اســت ، از مجموع افزون بر ۶۰۰ 
هزار هکتار اراضی شالیزار در ایران ۵۰۰ هزار هکتار 
در شمال کشور واقع شــده و میزان تولید برنج طی 
سال جاری در سه استان گیالن، مازندران و گلستان 

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تا دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن 
است که پیش بینی می شود ۲۰۰ هزار تن برنج دیگر 
از طریق کشــت دوم )راتون( در دو استان گیالن و 
مازندران تولید شود. علیزاده شایق با انتقاد از کشت 
دوم برنج در کشور گفت: بار ها از موسسه تحقیقات 
برنج خواسته شده مبنی بر اینکه آیا کشت دوم برنج 
به اراضی شالیزاری لطمه می زند یا خیر؟ اما متاسفانه 
موسسه مزبور هیچگاه جواب قاطعی به این پرسش 
نداده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران با 
اعالم اینکه سال ۱۳۹۹ با تولید دو میلیون و ۴۵۰ هزار 
تن برنج یک سال استثنایی برای تولید این محصول 
در ایران بود، افزود:، اما متاسفانه در سال ۱۴۰۰ میزان 
تولید برنج در کشور دوباره به رقم دو میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن رسید. علیزاده شایق تصریح کرد : اگر به آمار 
تولید برنج در ایران طی هفت تا هشت سال گذشته 
نگاه کنید به وضوح خواهید دید مرتب وزارت جهاد 
کشاورزی میزان تولید برنج را دو میلیون و ۲۰۰ تا دو 
میلیون و ۲۵۰ هزار تن اعالم می کند، حال سئوالی 
که در ذهن خطور می کند اینکه چــرا در طول این 
ســال ها عملکرد تولید برنج در واحد سطح بر مدار 
افزایشی نبوده و در حد دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن باقی 
مانده و حوزه تحقیقات کشاورزی در این مدت برای 
افزایش عملکرد این محصول بسیار مهم و راهبردی 

چه کرده است؟

بازار خــودرو از برجام ناامید 
شده و باید پیش بینی قیمتها 
بــدون در نظر گرفتن تحقق 
برجام باشد. در صورت ادامه 
وضعیت تحریم ها، انتظارات 
از بازار خودرو افزایش خواهد یافت و رشــد قیمتها دور 
از انتظار نیست. واردات خودرو نیز با وجود شروط جدید 
وزارت صمت بعید است رنگ واقعیت بگیرد. بنابراین دو 
سیگنال اصلی در بازار خودرو تعیین کننده قیمت خواهد 
بود. هر دو سیگنال افزایشی بوده و انتظار می رود در نیمه 
دوم سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو باز هم افزایش پیدا کند. 

در بازار خودرو قیمت ســمند EF7 دوگانه  ســوز بین 
کارخانه و بازار آزاد تقریبا ۱۵۰ درصد تفاوت دارد. این 
اختالف برای شاهین فقط پنج درصد است. در آخرین 
روز های تابستان امسال قیمت سمند EF7 دوگانه سوز 
در بازار به ۴۲۰ میلیون تومان رسید درحالی که ارزش 

این محصول در کارخانه ۱۶۹ میلیون تومان است. بین 
تمام محصوالت ایرانخودرو و سایپا، از این حیث پژو پارس 
دوگانه ســوز و پژو پارس TU۵ به ترتیب با حاشیه سود 
۱۳۰ و ۱۱۰ درصدی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. 

در طرف مقابل شاهین و انواع مدل های خانواده کوییک 
که توسط سایپا عرضه می شوند، کمترین اختالف قیمت 
را بین کارخانه و بازار تجربه می کنند. همین موضوع از 
کمبود تقاضا برای شاهین و انواع کوییک در بازار حکایت 
دارد و وزارت صمت را به حذف این محصوالت از فرآیند 
قرعه کشی وادار کرده اســت. رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران خودرو در گفت و گو با "کســب و کار" از تقویت 
انتظارات تورمی در بازار خودرو می گوید. سعید موتمنی 
گفت: حاشیه سود در بازار خودرو به روشی آسان و بی 
دردسر برای درآمدزایی دالالن تبدیل شده است. برخی 
خودروها حاشیه سود باالیی به دلیل فاصله زیاد قیمتها از 
کارخانه تا بازار آزاد دارند. بازار خودرو در رکود کامل قرار 
دارد و زودتر از موعد به خواب زمستانی 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.
این فعال صنفی با اشاره به اختالف قیمت بیش از ۱۰۰ 
درصدی خودرو از کارخانه تا بــازار گفت: این اختالف 
قیمت ناشــی از عرضه کم و عدم توانایی خودروسازان 
در تامین بازار خودروست. برای تنظیم بازار خودرو باید 
خودروهای اقتصادی و با کیفیت وارد شود. زیرا واردات 
خودروهای گران قیمت تاثیری در تنظیم بازار نخواهد 
داشت.  موتمنی افزود: واردات خودرو باید از شرکت های 
معتبر و خوشنام دنیا باشــد. در این شرکت ها تمامی 
خودروهای تولیدی با هر قیمتی دارای کیفیت الزم است. 
به هر ترتیب اما واردات خودرو هر روز با ابعاد تازه ای روبرو 
می شود که تحقق آن را با مشکل روبرو ساخته است. با 
این تفاســیر و با بالتکلیف ماندن برجام انتظار افزایش 

قیمتها در نیمه دوم سال وجود دارد. 
در این رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن می گوید: 
خودروهای زیر ۱۰ هزار دالر وارداتی همان فرغون های 
داخلی با مقداری رنــگ و لعاب هســتند. همچنین 
آیین نامه واردات خودروی دولت خاصیتی ندارد. لطف 

اهلل سیاهکلی اضافه کرد: قانون ساماندهی خودرو برای 
توجه به تولید داخل و تنظیم بازار است. واردات خودرو 
برای تنظیم بازار است. همراه با واردات خودرو، تکنولوژی 
آن نیز باید وارد شــود. آیین نامــه واردات خودرو، این 
ویژگی ها را ندارد. زیرا تمرکز آن بر واردات خودروهای زیر 
۱۰ هزار دالر است. خودروهای زیر ۱۰ هزار دالر وارداتی 
همان فرغون های داخلی با مقداری رنگ و لعاب هستند.
به گفته ســیاهکلی، آیین نامه واردات خودرو که دولت 
نوشــته دقیقا در جهت مافیای خودرو و بی توجهی به 
خواست میلیون ها نفر در داخل کشــور است. من به 
مجلس تذکر خودم را داده ام امیدوارم این آیین نامه تغییر 
کند زیرا خاصیتی ندارد. طی چند سال اخیر چالش های 
پیش روی صنعت خودرو تشدید شده و هنوز راهکاری 
برای حل مشکالت آن به کار گرفته نشده است. امروز 
کاهش کیفیت و افزایش قیمت تمام شده باعث نارضایتی 
مردم از این صنعت شده اما خودروسازان هم در این مسیر 
مدام از عدم حمایت و مشکالت تولید سخن می گویند 

و با بهانه های مختلف سعی در مقابله با انتقادات دارند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت سمند دوگانه سوز بین کارخانه و بازار آزاد ۱۵۰ درصد تفاوت دارد

پیش بینی  افزایش  قیمت خودرو 
کمبود تقاضا برای شاهین و کوییک 

۳۶درصدمردمنانلواشمصرفمیکنند

واردات در فصل برداشت قیمت برنج را کاهش نمی دهد

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 ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱8۰۲ – ۱۴۰۱/۵/۳۰ 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 خانم/ معصومه دشتبان فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه ۶8۰  صادره از ری در یک باب 
خانه مسکونی به مساحت ۴7 مترمربع پالک ۶7۱8 فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران به موجب سند انتقال اجرایی ۲7۳۴۶- ۱۴۰۰/۶/۲7۲ محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۳77 (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

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 ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱77۵ – ۱۴۰۱/۵/۲۹ 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/ عزیز نعیمی ارشد فرزند علی سلطان بشماره شناسنامه ۱۰۱۴  صادره 
از قهاوند در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۱۵/۰۹ مترمربع پالک ۶7۱۳  فرعی از ۱۲۳ اصلی به موجب سند انتقال قطعی شماره 
۵۹۴۵7- ۱۴۰۰/۱۲/7 از شرکت ساختمان و فنی دولت آباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۳8۹ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

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 اصالحی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱۰7۳ – ۱۴۰۱/۳/۲۲ 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/ صیاد عباس زاده بخشایش فرزند حسین بشماره شناسنامه 
۴۳۴۵ صادره از هریس در سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶7/7۵ مترمربع پالک ۱۱8۶  فرعی از ۶ 
اصلی در بخش ۱۲ تهران خریداری از مالک رسمی آقای صیاد عباس زاده بخشایش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ 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 ۳۹۲ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱77۴ – ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ جواد قنبرزاده مکاری فرزند غالمعلی بشماره 
شناســنامه 7۹۹78  صادره از قم در یک قطعه زمین با بنای احداثــی در آن به مســاحت ۱۱8/88 مترمربع پالک ۶7۱۳ فرعــی از ۱۲۳ اصلی به موجب 
ســند انتقال قطعی شــماره ۵۹۴۹۲- ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ از شــرکت ســاختمانی و فنی دولت آباد محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 
 خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف ۳88 (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱۹۶۳ – ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم/ فاطمه کاوه بخشــایش فرزند محمد بشماره 
شناســنامه ۱۰۴ صادره از در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۱۶7/7۵ مترمربع پالک ۱۱8۶  
فرعی از ۶ اصلی در بخــش ۱۲ تهران خریداری از مالک رســمی خانم فاطمه کاوه بخشــایش محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 
 خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف ۳۹۱ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی مفقودی
 برگ سبز سواری

سیستم: پژو تیپ: SD ۲۰۶  به رنگ: سفید روغنی به شماره موتور : 166B0021774 شماره شاسی NAAP41FE2KJ363031   به شماره پالک: ۲۴۵ 
ب ۱8 ایران 8۲ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ش۱

مفقودی 
برگ کمپانی سواری روآ مدل ۱۳8۶ به رنگ نوک مدادی بنام عباس خدری به شماره انتظامی 778 ط ۹۶ ایران ۳7 به شماره موتور ۱۱۶8۶۰۶۲۹7۴ و شماره 

شاسی ۶۱۲۱۱۱۴۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۵8۲
--

مفقودی 
برگ ســبز ماشــین ســواری ســمند مدل ۱۳۹۱ به شــماره انتظامی ۶۴7 ط ۹۲ ایــران ۳7 به شــماره موتور ۱۲۴۹۰۱۹8۹۲7 به شــماره شاســی 

NAACN1CM8CF002903 بنام سید قادر محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۵8۰
--

مفقودی 
برگ کمپانی ماشــین ســواری ســمند مدل ۱۳۹۱ به شــماره انتظامــی ۶۴7 ط ۹۲ ایران ۳7 به شــماره موتور ۱۲۴۹۰۱۹8۹۲7 به شــماره شاســی 

NAACN1CM8CF002903 بنام سید قادر محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۵8۱
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بازاریابی

در اين قســمت ابتدا مديريت زمــان را تعريف 
مي كنيم، سپس اهميت آن را توضيح مي دهيم و 
گام هايي ساده ولي موثر را براي مديريت زمان به 

شما معرفي مي كنيم. 

 مديريت زمان چيست؟ 
مديريت زمان به اين معناســت كــه فعاليت ها، 
وظايف و تعهدات خود را تحت كنترل درآوريم و 
با توجه به اولويت ها راجع به اهميت وظايف مان 

تصميم گيري كنيم. 

 چرا مديريت زمان مهم است؟ 
وقتي احساس مي كنيم كه كارهاي زيادي براي 
انجام دادن داريم ولي وقت مان محدود اســت، 
خواه ناخواه دچار استرس مي شويم. همينطور اگر 
زماني كه داريم صرف كارهاي كم اهميت شود، 
دلهره و استرس به ســراغ مان مي آيد. مديريت 
زمان به شــما كمك مي كند تا كنترل امور را به 
دســت بگيريد و بدين ترتيب احســاس آرامش 

بيشتري بكنيد. 
براي اســتفاده بهتر از زمان و جلوگيري از اتالف 

آن، ، نكات زير را مدنظر قرار دهيد: 

۱. كار هاي تان را اولويت بندي كنيد
فهرســتي از كارهاي روزانه يا هفتگي خود 

تهيه كنيد. ســپس آنهــا را با 
توجه به اهميتــي كه دارند، 

دسته بندي كنيد. 
- كارهــاي اضطراري 
كارهايي هســتند كه 
بايد هرچه ســريع تر 

انجام شوند وگرنه مشكل 
ايجــاد مي كننــد، مثال ممكن 
است ناچار باشيم همين امروز 
قبض برق را بپردازيم چون فردا 

برق خانه را قطع مي كنند. 
بســياري از افــراد آنقدر 
كارهاي مهــم را به تعويق 

مي اندازند كــه اين كارهاي 
مهــم تبديــل بــه كارهاي 

اضطراري مي شــوند و همين 
امر باعث به وجود آمدن استرس 

مي شود. 
- كارهاي مهم كارهايي هستند كه 

براي شــما اهميت دارند، مانند بودن 
با خانــواده، كمك به دوســتان، يا ورزش. 

همينطور كارهايي كه بايد انجام شــوند وگرنه 
ممكن است مشكلي به وجود بيايد، مثال شركت 

در يك جلسه كاري. 
- كارهاي كم اهميت كارهايي هســتند كه براي 

شــما مهم نيســتند يا در صورت انجام نشدن 
مشكلي براي تان به وجود نمي آورند. 

بعد از اينكه اين فهرست را تهيه و كارهاي خود 
را رتبه بندي كرديد، به نحوه استفاده تان از زمان 
فكر كنيد. اگر كارهاي مهم را به موقع انجام دهيد، 
تبديل به كارهاي اضطراري نخواهند شد. مثال اگر 
به محض دريافت قبض آن را بپردازيد، بعد ها براي 
پرداخت آن دچار كمبود وقت و استرس نخواهيد 
شــد. تالش كنيد زمان خود را بــر فعاليت هاي 
مهم متمركز كنيــد، از خود بپرســيد آيا براي 
كارهايي كه مهم يا ضروري نيستند، وقت زيادي 
صرف مي كنم؟ شايد بعضي از كارهايي كه انجام 

مي دهيد، اصال لزومي نداشته باشند. 

2- كار امروز را به فردا نيندازيد
هرچقدر كاري ناخوشــايند و اســترس زا باشــد، 
احتمال به تعويق انداختن آن بيشــتر است. براي 
رهايي از اين عادت مي توانيد از نكات زير استفاده 

كنيد: 
 برنامه ريزي كنيد: مي توانيــد از يك دفترچه 
يادداشت استفاده كنيد و كارهاي روزانه يا هفتگي 
خود را در آن يادداشــت كنيد. حتي ديدن يك 
كاغذ مي تواند كار ها را به شــما يــادآوري كند. 
حتي مي توانيد ساعت يا موبايل خود را به گونه اي 
تنظيم كنيد كه با صــداي زنگ كار هاي تان را به 

شما يادآوري كنند. 
كارهاي بزرگ تر را به اجــزاي كوچك تر 
تقسيم كنيد: اگر احساس مي كنيد نمي توانيد 
بيش از۳ ســاعت بر كاري تمركز كنيد، آن را به 
بازه هاي يك ساعته تقسيم كنيد. اگر مدت زماني 
كه صرف يك كار ناخوشايند مي كنيد، كم باشد، 

روبه رو شدن با آن آسان تر خواهد بود. 
براي خود ضرب االجل هــاي كوتاه مدت 
تعيين كنيد: با اين كار به داشــتن ضرب االجل 
و رعايت آن عادت مي كنيد. بدين  ترتيب وقتي با 
ضرب االجل هاي بلندمدت روبه رو هستيد، فشار 

كمتري را تحمل خواهيد كرد. 
 كار امروز را به فردا نيندازيد: اگر ايده آل گرا 
باشيد، ممكن است حتي كار را شروع نكنيد چون 
نگران هســتيد كه به خوبي انجام نشود. همين 
كه بيشــترين تالش تان را بكنيد، كافي است. به 
خودتان زمان كافي بدهيــد و هرچه در توان تان 
 است، انجام دهيد، اين كار اســترس شما را كم

 خواهد كرد. 
ممكن اســت گاهــي احســاس كنيــد كه به 
برنامه هايي كه داشته ايد، عمل نكرده ايد، اشكالي 
ندارد. خودتان را سرزنش نكنيد. اعتماد به نفس 
و تفكر مثبت به شــما كمك مي كند تا دوباره به 

مسير اصلي خود برگرديد. 

3- تعهدات خود را مديريت كنيد
تعهدات بســيار زياد يا بســيار كم هر دو توليد 
اســترس مي كنند. هم به تاخيــر انداختن و هم 

عمل به تعهدات تا حدي دشوار است. 
به تاخير انداختن يك تعهد به معني انصراف از آن 
نيست، بلكه به اين معناست كه ببينيد چه چيز 
براي تان مهم است، محدوديت هاي خود را در نظر 
بگيريد و چگونگي استفاده از زمان تان را تعيين 
كنيد. بــا رعايت نكات زيــر مي توانيد به راحتي 

تعهدات خود را مديريت كنيد: 
- خود را نسبت به چيزهايي كه براي تان مهم 

نيستند، متعهد نكنيد. 
- بپذيريــد كــه زندگي شــما در حال 

حركت به سمت جلو است. 
مجبور نيســتيد تا هميــن فردا يا 
حتي هفته آينده هر پروژه اي را به 
اتمام برسانيد يا به همه هدف هاي 
زندگي تان برسيد. اگر اهميت يكي 
از اهداف تان از بقيه كمتر اســت، 
مي توانيد آن را عقب بيندازيد و در 
مرحله ديگري از زندگي تان به آن 

بپردازيد. 
قبول يك تعهد به انــدازه تاخير آن 
دشوار است. معموال تعداد زياد وظايف 
و تعهدات موجب اســترس مي شــود 
ولي گاهي هم نبود آنهاســت كه ايجاد 
استرس مي كند. اگر احساس مي كنيد به 
 وظايف بيشتري احتياج داريد، به نكات زير

 توجه كنيد: 
- تعهد جديدي براي خودتــان ايجاد كنيد و 

كامال به آن پايبند شويد. 
-احساس مســئوليت كنيد و تعهد خود را جدي 

بگيريد. از زير كار شانه خالي نكنيد. 
- از ايده ها و پيشنهادات جديد استقبال كرده و 

تالش كنيد بيشتر ياد بگيريد. 
@honaremodiriat

  چگونه زمان خود را مديريت كنيم؟

شاخص ادراك فساد
آخرين وضعيت شاخص ادراك فساد توسط سازمان 

شفافيت بين المللي براي سال ٢٠١٥ منتشر شد. 
در اين گــزارش، دانمــارك پاك ترين و ســومالي 
فاسدترين كشــور دنيا از لحاظ ادراك فساد بخش 
دولتي انتخاب شدند. در اين ميان رتبه ايران در ميان 
١68 كشور دنيا ١۳٠ ام گزارش شد. ايران امسال نيز 
همانند سال گذشته با بررسي شــش منبع آماري 
امتياز ٢7 از ١٠٠ را از آن خود كرد و اين در حالي بود 
كه رتبه سال گذشته ايران ١۳6 در ميان ١7٥ كشور 
به ثبت رسيده بود. در اوايل دهه 9٠ ميالدي، فساد به 
عنوان يك تابو مطرح بود. بسياري از شركت ها به طور 
منظم براي فرارهاي مالياتي رشوه پرداخت مي كردند 
و بسياري از نمايندگان بين المللي در قبال اين واقعيت 
كه فساد ممكن است بسياري از پروژه هاي توسعه را 
در سراسر جهان تضعيف كند، از سمت خود استعفا 
دادند. پيتر ايگن، مقام بازنشســته بانك جهاني، با 
مشاهده اثرات فساد در شرق آفريقا، با همكاري 9 تن 
از متحدانش، يك سازمان كوچك را براي شكستن 
اين تابو تاسيس كرد. سازمان شفافيت بين المللي در 
سال ١99۳ با يك دبيرخانه در شهر برلين تاسيس شد 
و شروع به كار كرد. در ســال ١99٥، شاخص ادراك 
فساد، براي اندازه گيري سطح ادراك  شده فساد بخش 
دولتي 4٥ كشور ايجاد شد و كم كم اين شاخص براي 
اغلب كشورهاي دنيا محاسبه شد تا پراكندگي فساد 
در جهان به نوعي مشــخص شود. شــاخص ادراك 
فساد )CPI( در سال ١99٥ به عنوان يك شاخص 
تركيبي براي استفاده در اندازه گيري ادراك فساد در 
 بخش دولتي در كشورهاي مختلف دنيا ايجاد شد. در

 ٢٠ سال گذشته، منابع مورد استفاده براي اندازه گيري 
شاخص و همچنين روش شناسي آن تنظيم و اصالح 
شده است. جديدترين فرايند بازبيني در سال ٢٠١٢ 
اتفاق افتاد و برخي تغييرات مهم در روش شناســي 
محاسبه شاخص در سال ٢٠١٢ شكل گرفت. روش 
استفاده شده تا ســال ٢٠١٢ براي جمع بندي منابع 
آماري مختلف ساده ســازي شــده و در حال حاضر 
شامل آمار يك ساله از هر منبع آماري است. مهم تر 
از همه، روش كنوني به ما اجازه مي دهد كه امتيازات 
را در طول زمان مقايســه كنيم. مقايســه اي كه در 

روش شناسي  هاي قبل از سال ٢٠١٢ نبوده است. 
@eghtesaderooz

اصطالحات اقتصادی مهارت هاي ارتباطي 

ارتبــاط خــوب و موثر داشــتن 
بــا كارمنــدان، يكــي از ابزارهاي 
موفقيت مديران اســت اما در اين 
راه موانع بســياري وجود دارند كه 
مانع از برقراري يك ارتباط سازنده 
مي شوند. يكي از اين موانع سرعت 
صحبت كردن شماســت. تعجب 
نكنيد، سرعت صحبت كردن يكي 
از موانع جدي برقراري ارتباط است.  
هنگامي كه با ســرعت باال صحبت 
مي كنيد، واژه ها به طور كامل بيان 
نمي شــوند و شــنونده براي فهم 
صحبت شــما مجبور به فكر كردن 

درباره كلمات ناقص شــما مي شود 
و هدف فقط شــنيدن كلمات بيان 
شــده و گاهي معادل يابي در ذهن 
مي شود و بدين ترتيب تمركز خود 
را روي مفهــوم و مقصود شــما از 
دســت مي دهد و تمام وقت ذهن 
شنونده درگير رمزگشايي از كلمات 

شماست. 
ســرعت خود را در صحبت كردن 
پايين بياوريد و در عوض ياد بگيريد 
روي كلماتي خــاص در گفتگوي 
خود تاكيد كنيد. همچنين واژه ها 
را به دقــت انتخاب و ســعي كنيد 

 گفتارتان واضح و شــمرده باشــد. 
با اشتياق و صادقانه صحبت كنيد. 

هنگامي كه صحبت ديگران، 
گفتگوي  مســير 

شما را عوض 
 ،  مــــي كند
به آرامــي و با 

حفــظ زمينــه 
كالم تان به مســير 

قبلــي و بحث مــورد نظــر خود 
برگرديد و اجازه ندهيد رشته كالم 

از دست تان در رود. 
@PracticalManagement

ســرعت خود  را كم كنيد
تامين اجتماعي و شعارهايي كه واقعيت ندارد

  محمد تفرشي
قوانين بيمه تامين اجتماعي را كه مي خواني، حمايت از كارگر و كارفرما از سوي 
سازمان تامين اجتماعي تداعي مي شود. اما درعمل وقتي با رفتارها و برخوردهاي 
كارگزاران اين سازمان مواجه مي شــوي، هم كارگر و هم كارفرما از آسيب و ظلم 
مبرا نيستند. در بسياري از موارد اين كارگران بينوا هستند كه حقوق شان پايمال 
مي شود ودر پاره اي از موارد نيز كارفرما تالش در حمايت از كارگران خود دارد لكن 
اين تامين اجتماعي است كه با تحت فشار قرار دادن نابه حق كارفرمايان آنان را از 
بيمه كردن كارگران خود منصرف مي كند البته اين هم خود موجب تضييع حق 
كارگر است. كارگاهي كه تعداد معدودي خبرنگار و عكاس استخدامي خود را تحت 
پوشش بيمه قرار داده است، به انواع گوناگون مورد آزار و فشار شعبه قرار مي گيرد. 
گاهي با وجود هزار و يك دليل مستند تنها به يك دليل نبود خبرنگار در صحنه 
بازرسي، خبرنگار بايد به اثبات اشتغالش اقدام كند. وجود كارت خبرنگاري، ثبت 
اسم خبرنگار يا عكاس در نشريه يا حتي وجود نام آنها در سايت وزارت ارشاد به عنوان 
خبرنگار هيچ يك از بازرسان تامين اجتماعي را قانع نمي كند. آيا خبرنگار با نشستن 
مداوم در محل كار خود مي تواند خبرنگاري كند؟ مگر بازرسان محترم در حين 
انجام وظيفه خود كه همان بازرسي از كارگاه هاست، در محل كار خود حضور دارند؟ 
بنابراين چرا به بافت و جنس كار و همچنين مهم تر از همه به حرف كارفرما اهميتي 
داده نمي شود؟ اين در حاليست كه طبق قانون همين تامين اجتماعي حرف كارفرما 
حجت است. حال اگر همين كارفرما خبرنگار خود را بيمه نكند ولي او را در استخدام 
خود داشته باشد، همين خبرنگار نمي تواند براي احقاق حقوق خود شكايت كند و 
درنهايت كارفرماي بيچاره محكوم نمي شود؟چه چيز را بايد باور كرد؟ تا اين جاي 
مطلب مربوط به زماني است كه بازرس براي بازرسي مي آيد خبرنگار را نمي بيند و ... . 
اما بعد از چندي كه خبرنگار به داليل شخصي خود ديگر خود را خانه نشين مي كند و 
همه مطالبات خود را دريافت كرده و با طيب خاطر و رضايت خود از كار كنار رفته و ترك 
كارش نيز به شعبه اعالم مي شود، براي كارفرما ابالغيه اي صادر مي شود كه طي يك 
سال گذشته براي اين خبرنگار بيمه اي رد نشده و كارفرماي بينوا تهديد به جريمه و 
صدور اجرائيه مي شود. نام اين ابالغيه مغايرت فهرست با بازرسي است اما در دفتر نشريه 
هيچ گونه برگه بازرسي كه نشان دهنده حضور خبرنگار و پرداخت نكردن حق بيمه وي 
باشد، موجود نيست. راستي خبرنگاري كه حضور نداشته، چگونه رويت شده است؟ بارها 
و بارها نيز به دليل مشكالت سيستمي يا آشنا نبودن كارشناسان محترم به برنامه هاي 
سيستمي سازمان متبوعه نيز كارفرما ملزم به حضور و پاسخگويي بوده است تا بتواند از 
جرايم سنگيني كه البته به ناحق و نادرست قرار است متحمل شود، خود را برهاند. حال 
از صدور ابالغيه بگوييم؛ ابالغيه صادر مي شود، روي سايت قرار مي گيرد، نزديك به دو يا 
سه روز مانده به اتمام زمان اعتراض با پيامكي كارفرما را مطلع مي كنند كه اشكالي وجود 
دارد و بايد براي اعتراض به شعبه مراجعه كند و تا بخواهد مراحل اداري ثبت اعتراض 
خود را طي كند، دو سه روز مهلت تمام شده است البته اعتراض ثبت مي شود ولي از آن 
طرف چون همه كارها سيستمي است، سيستم به ناچار برگه الزم االجرا را صادر و به 
كارفرما ابالغ مي كند ولي اين بار همان روز كه ابالغيه صادر مي شود، كارفرما نيز با پيامك 
از آن مطلع مي شود. چگونه است كه ابالغيه اوليه با شانزده هفده روز تاخير به كارفرما 
ابالغ مي شود اما برگه الزم االجرا كه وي را ملزم مي سازد، مبلغ جريمه را بپردازد، بالفاصله 
پس از صدور به اطالع وي مي رسد؟شايد بگوييد كارفرما مكلف است خود به سايت 
مراجعه و از وضعيت ابالغيه ها اطالع حاصل كند؛ بله، كامال درست است با اين وضعيت 
نابه ساماني كه در شعب تامين اجتماعي وجود دارد، كارفرما حتي با تمام اطميناني كه 
از انجام صحيح امورات خود دارد، بايد هر روز نه بلكه روزي چندين بار وقت عزيز خود را 
براي پيشگيري از اين معضالت به جستجو در صفحات سايت تامين اجتماعي بگذراند. 
به راستي اگر در چنين مواردي كارفرما تصميم بگيرد كه ديگر خبرنگاران و عكاسان 
تحت استخدام خود را بيمه نكند، آنان دست شان به كجا بند است؟ كارفرما مي گويد 
من بيمه مي كنم ولي بازرسان بيمه چون آنان را نمي بينند، اسم شان را از فهرست خارج 
مي كنند. در كارگاهي ديگر بازرس به كارگاه مراجعه مي كند، به جاي بازرسي مي نشيند، 
پا روي پايش مي اندازد، آب و شربت مي خورد و به كارفرما مي گويد: من با اين همه سابقه 
كارم اين قدر حقوق نمي گيرم كه شما به آقاي ... اين قدر حقوق مي دهيد. چرا حقوق 
كارمندتان اين قدر باالست؟سوال اين است آيا غير از اين است كه كارفرما فقط مكلف 
و ملزم به رعايت حداقل حقوق تعيين شده است و اگر از سقف حقوق كه به آن بيمه 
تعلق مي گيرد، به كارگر پرداخت كند، اين كارگر و كارفرما هستند كه متضرر شده اند و 
بيمه تامين اجتماعي پولي را به جيب زده كه بابتش پرداختي به كارگر نخواهد داشت؟ 
پس اين چه سوال و جوابي است؟ چرا كارفرما بايد خود را به آب و آتش بزند تا ثابت كند 
فردي كه به استخدامش درآمده، فرد بسيار معتبر و كاربلدي است كه با كمتر از اين 
حقوق برايش كار نخواهد كرد. آيا در قوانين تامين اجتماعي آمده كه حقوق هيچ يك از 
كارگران نبايد از حقوق افراد شاغل در تامين اجتماعي بيشتر باشد چون خداي ناكرده 

آنها را دچار احساس بد خواهد كرد؟

يادداشت

رونق بازار مسکن با تزريق تسهيالت ارزان
  محمدرضا رضايي كوچي، رئيس كميسيون عمران مجلس

ارائه تسهيالت ارزان قيمت به مردم و نظارت بر عملكرد مشاوران امالك، راهكار مقابله 
با نرخ هاي نجومي اجاره بهاست. به عبارت ديگر، تنها راه مديريت بازار مسكن به ويژه در 

بحث اجاره بها تزريق تسهيالت ارزان قيمت به مردم براي رشد قدرت خريد آنان است. 
در حال حاضر، ركود حاكم بر بحث مسكن ساخت وسازها را متوقف كرده و رونق مسكن 
با رشد فضاي ساخت و ساز در كشــور مي تواند ركود موجود در اين بخش را جبران كند. 
متاسفانه سودجويي برخي افراد طعم دلنشين كاهش نرخ سود بانكي را به تلخي بدل كرده 
زيرا كاهش نرخ سود بانكي اين روزها در نرخ اجاره بها سرشكن شده است. ضرورت دارد 
دولت براي ساماندهي بازار مسكن سازوكار مشخصي درنظر بگيرد تا از انباشت تقاضا براي 
مسكن در اين زمينه كاسته شود و در اين ميان مديريت بحث عرضه و تقاضاي مسكن 
يكي از راهكارهاي تنظيم قيمت ها در بازار مسكن به ويژه در بخش اجاره بهاست. دولت 
بايد ارتباط غيرمنطقي ميان رشد نرخ اجاره بها و كاهش نرخ سود بانكي را قطع كرده و 
همچنان درپي كاهش نرخ اجاره بها وسود بانكي باشد. جوانان تازه ازدواج كرده با توان مالي 
پايين مجبور به اجاره نشيني هستند از اينرو دولت بايد با ارائه تسهيالت ارزان قيمت زمينه 
خانه دار شدن آنان را فراهم كند. از سوي ديگر، اجاره بها نبايد تابعي از نرخ سود بانكي باشد و 
افزايش نرخ اجاره بها در روزهاي اخير با بهانه كاهش نرخ سود بانكي توجيه منطقي ندارد و 
توجيه پذير نخواهد بود. الزم است كه بازار اجاره بها با نظارت دقيق كنترل شود و تعيين نرخ 
اجاره بها بايد با فرمولي مشخص و ضابطه هاي معين صورت بگيرد تا به اين ترتيب نرخ هاي 

نجومي در اين بازار توان مالي مردم را كاهش ندهد. 
توجه به رشد ساخت و ساز مســكن براي تعديل نرخ ها در كشــور تاكيد شده و با 
انبوه سازي مسكن مي توانيم تعادل ميان عرضه و تقاضا را براي ايجاد ثبات قيمتي 
در بازار رقم بزنيم. درصورت لزوم براي خروج مسكن از ركود و همچنين ساماندهي 
بازار اجاره بها، مجلس جلسه اي با مسئوالن مربوطه برگزار خواهد كرد.  درحالي رونق 
ساخت و ساز مسكن در رفع بيكاري و ايجاد اشتغال و كنترل قيمت ها نقش قابل توجهي 
دارد كه به علت بي توجهي به اين حوزه شاهد ركود در حوزه مسكن و مشكالت مردم در 
اين رابطه هستيم.  ادامه اين وضعيت به صالح جامعه نيست و دولت بايد سياست هاي 
حمايتي خود در بخش مســكن را به صورت شفاف و روشــن اعالم كند تا مردم و 

انبوه سازان تكليف خود را بدانند و ساخت و ساز مسكن رونق گيرد.

يادداشت

تبليغات 
خالق
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کشاورزي

رئيس ســازمان شــيالت 
ايران از برنامه ريزي توليد 
200 هزار تــن ماهي در 
قفــس تــا پايــان برنامه 
پنج ســاله ششــم توسعه 
كشور خبر داد و گفت: امســال توليد 20 هزار تن 
آبزي در قفس هدفگذاري شــده اســت. حســن 
صالحي افزود: سال گذشته 3 هزار و 600 تن ماهي 
در قفس توليــد و به بازار عرضه شــد. معاون وزير 
جهادكشاورزي از افتتاح 95 پروژه شيالتي با اعتبار 
يك هزار و 300 ميليارد ريال )130 ميليارد تومان( 
در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: بهره برداري 
از اين پروژه ها عالوه بر افزايش 14 هزار تني توليد 
 آبزيان، تكثير 8 ميليون قطعه آبزي و اشــتغالزايي

 2 هزار و 500 نفر را در كشور به همراه دارد. به گفته 
صالحي، منابع مالي اين پروژه 40 درصد از ســهم 
بخش خصوصي و 60 درصد از تســهيالت بانكي و 
بودجه دولتي تامين شده اســت. وي با بيان اينكه 
بيش از 80 درصد آبزيان پرورشي در كشور توليد 
مي شود، تصريح كرد: صادرات ركورد تازه اي سال 
گذشته ثبت كرد، به طوري كه ارزش محموله هاي 

صادراتي به بيش از 56 ميليون دالر رسيد. 

350 ميليون دالر صادرات آبزيان ايران
صالحــي مجمــوع صــادرات و واردات آبزيان در 
ســال گذشــته را به ترتيب 350 ميليــون دالر و 
150 ميليون دالر اعالم كرد كه در مثبت شــدن 
تراز تجاري بخش كشــاورزي نقش داشته است. 
رئيس سازمان شيالت ايران به توليد دو تن خاويار 
 پرورشــي در كشــور اشــاره كرد و افزود: بيش از

 يك تن آن راهي بازارهاي صادراتي شــد. به گفته 
وي، در حال حاضــر 80 مزرعه پرورشــي ماهي 
خاوياري در كشور وجود دارد كه اميدواريم بتوانيم 
ســهم توليد اين گونه از آبزيــان را افزايش دهيم. 

صالحي به اجراي موافقتنامه پنج كشور عضو حاشيه 
درياي خزر در زمينه افزايش توليد ماهيان خاوياري 
اشاره كرد و گفت: تالش داريم بتوانيم احياي اين 
گونه بــاارزش از ماهيان خاويــاري را در آب هاي 

شمالي كشور عملياتي كنيم. 

توليد يك ميليون تن محصوالت آبزي 
طي سال گذشته

بــه گفته رئيس ســازمان شــيالت ايران، ســال 
گذشــته يك ميليون تن ماهي در كشــور توليد 
شــد كــه 60 درصــد آن از درياهــا و 40 درصد 
از روش هاي آبزي پــروري بوده اســت. اين مقام 
مســئول در وزارت جهادكشــاورزي گفت: حدود 
10 هزار ميليارد ريال )يك هــزار ميليارد تومان( 
مجموع سرمايه گذاري هاي خارجي است كه امسال 

پيش بيني شده به بخش شيالت تزريق شود. 
رئيس سازمان شيالت ايران به تفاهم اين سازمان 
با سازمان حفاظت محيط زيست براي توليد ماهي 
تيالپيا در كشــور اشــاره كرد و گفت: اين ماهي 

 در 10 مزرعه سرپوشــيده تحت نظارت مشترك
 دو سازمان توليد مي شــود. وي افزود: بچه ماهي 
مورد نياز اين 10 مركز از محل توليد مركز تحقيقات 
بافق يــزد و واردات تامين مي شــود. به گفته وي، 
تيالپيا هم اكنون در كشور به صورت تك جنسي و 
در مراكز تحقيقاتي بافق توليد مي شود. وي با بيان 
اينكه ماهي تيالپيا هم اكنون در 140 كشــور دنيا 
نظير كشورهاي اروپايي، آمريكايي، آسيايي و حتي 
آفريقايي پرورش داده مي شود، افزود: توليد تيالپيا 
در كشورهاي مختلف دنيا رشــد روزافزوني دارد و 
مصرف آن نيز در كشــور ما با وجود افزايش تعرفه 
واردات افزايش يافته اســت. وي اضافه كرد: ماهي 
تيالپيا در دماي 10 درجه سانتي گراد مي ميرد و ما 
نگراني زيادي براي رها شــدن اين گونه در مناطق 

شمالي كشور نداريم. 

سرمايه گذاري روسيه در شيالت مناطق 
قشم و آستارا

معاون وزير جهادكشــاورزي گفت: پس از برنامه 

جامع اقــدام مشــترك )برجــام( در بخش هاي 
مختلف توليــد و پــرورش آبزيان شــاهد جذب 
سرمايه گذاري هاي خارجي هستيم كه از آن جمله 
مي توان به پيشــنهاد بزرگ سرمايه گذاري روسيه 
در آســتارا و قشم اشــاره كرد. وي اضافه كرد: اين 
مهم توســط كميته ماهيگيري روسيه مورد تاييد 
قرار گرفته اســت و به زودي اعضاي اين كميته به 
ايران مي آيند تا اين طرح را عملياتي كنند. صالحي 
اظهار داشت: يك شركت روسي و ايراني با همكاري 
يكديگر پروژه مشتركي را براي پرورش آبزيان در 
منطقه آزاد انزلي دارند و در حال ايجاد ســازوكار 
و تاسيســات مورد نياز هســتند. وي با بيان اينكه 
صادرات ايران به روســيه به طور عمده به صورت 
غيرمستقيم بوده است، گفت: 30 درصد از صادرات 
ايران به روسيه به صورت مســتقيم اما 70 درصد 
اين صادرات از طريق ســاير كشــورهاي اوراسيا 
صورت گرفته اســت. معاون وزير جهاد كشاورزي 
اضافه كرد: پيش بيني مي شود امسال 5 هزار تن از 
آبزيان ايران براساس هدفگيري هاي صورت گرفته 
به روسيه صادر مي شود. وي افزود: همچنين پس 
از برجام سرمايه گذاران كشــورهاي نروژ، فرانسه 
و چين در بازار ايــران ســرمايه گذاري كرده اند و 
 اكنون ســرمايه گذاري آنها به مرحلــه عملياتي

 رســيده اســت. به گفته وي، همچنين مذاكراتي 
با كره جنوبــي و تايلند در بخش شــيالت صورت 
گرفته كه آنها نيز به زودي به مرحله سرمايه گذاري 

خواهند رسيد. 
 رئيس ســازمان شــيالت ايران دربــاره بيماري

 لكه سفيد ميگو گفت: ســال گذشته اين بيماري 
خســاراتي براي پرورش دهندگان ميگو به همراه 
داشت اما هنوز به دليل مشكالت مالي نتوانسته ايم 
بخشــي از مطالبات ميگوكاران را پرداخت كنيم. 
 وي با بيان اينكه در سال 1393 ميزان توليد ميگو

 25 هزار تن بود، افزود: ســال گذشته ميزان توليد 
ميگو به دليل وجود بيماري لكه سفيد به 18 هزار 
تن رسيد و امســال پيش بيني مي شود توليد ما به 

بيش از 20 هزار تن برسد. 

95 پروژه شيالتي در هفته دولت افتتاح شد

 افزايش 14 هزار تني توليد آبزيان

آغاز خرید تضمينی چغندر قند
معاون بازرگانی شــركت بازرگانی دولتی از 
آغاز خريد تضمينی چغندر قند در كشور خبر 
داد و گفت: قيمت شكر در بازار رو به كاهش 
است و تا پايان هفته شاهد افت بيشتر نرخ اين 

محصول خواهيم بود.
حســن عباســی معروفان با بيان اينكه قيمت 
شكر در مراكز عمده فروشــی درحال نزديك 
شــدن به نرخ های مصوب دولت است، اظهار 
داشــت: قيمت مصوب دولت برای شــكر در 
مراكز عمده فروشــی 2520 تومان در هر كيلو 
اســت، ضمن اينكه يكشــنبه نرخ اين كاال در 
عمده فروشــی ها به 2790 تــا 2800 تومان 
رســيده بود.وی با اشــاره به اينكه نرخ شكر 
 در مراكز عمده فروشــی تا هفتــه قبل از مرز

 3200 تا 3300 تومان نيز گذشته بود، گفت: 
از روز يكشــنبه خريد تضمينی چغندر قند از 
مناطق شمال غربی كشور شروع شده است، اين 
محصوالت تا پايان هفته جاری وارد كارخانه ها 
شده و تبديل به شكر می شود و به بازار عرضه 
خواهد شــد.معاون بازرگانی شركت بازرگانی 
دولتی ايران با بيان اينكه شــكرهای وارداتی 
نيز وارد كشــور شــده و در كارخانه ها تصفيه 
شده است، افزود: درحال حاضر اين محصوالت 
در بــورس كاال عرضه می شــوند، ضمن اينكه 
ســاير محموله ها نيــز درحال تخليه اســت.

عباســی معروفان اضافه كرد: شركت بازرگانی 
دولتی از 12 تيرمــاه 95 تاكنون 256 هزار تن 
شكر در بورس كاال عرضه كرده كه از اين ميزان 
تا هم اكنون 110 هزارتن آن بــه فروش رفته 
است.به گفته اين مقام مسئول موارد فوق سبب 

شده قيمت شكر در بازار شكسته شود.

خبر

جلوي ورود ۱5۰ تن انبه آلوده 
به كشور گرفته شد

معاون ســازمان حفظ نباتات با بيــان اينكه اين 
سازمان جلوي واردات محموله 150 تني انبه از 
پاكســتان به ايران را گرفت، گفت: اين محموله 
باوجود داشتن گواهي بهداشتي واردات، در شرايط 

نامناسبي نگهداري و آلوده شده بود. 
مهدي قائميان اظهار كرد: سازمان حفظ نباتات 
جلوي واردات محموله 150 تني انبه كه از پاكستان 
به ايران صادر شــده بود را گرفت و اجازه ورود آن 
به كشــور را نداد. وي با اشــاره به اينكه انبه هاي 
وارداتي از پاكســتان به آفاتي آلــوده بوده اند كه 
با اســتانداردهاي ايران مطابقت نداشــته است، 
افزود: اين محموله 150 تنــي انبه داراي گواهي 
بهداشت نيز بوده اســت اما به دليل نگهداري در 
محل نامناسب آلوده  شــده اند. قائميان در ادامه 
در واكنش به اظهارات سلطاني، نايب رئيس اتاق 
بازرگاني ايران درباره سختگيري هاي بيش ازحد 
اين سازمان براي صادرات محصوالت كشاورزي 
گفت: محصوالت كشاورزي صادراتي بايد با قوانين 
و شرايط كشــور مقصد تطابق داشته باشند و در 
صورتي  كه اين موارد رعايت نشود، باعث لكه دار 
شدن حيثيت ايران در مجامع بين المللي مي شود. 
وي افــزود: براســاس قوانين كنوانســيون هاي 
بين المللي موظف هســتيم شــرايط بهداشتي 
كشورهاي مقصد واردات را رعايت كنيم. اين مقام 
مسئول در رابطه با ميزان تطابق كيفيت محصوالت 
ايراني با استانداردهاي جهاني گفت: كشور مقصد از 
ما گواهي مي خواهد كه محصول صادراتي ما آفاتي 
كه آنان مشخص كرده اند را نداشته باشد، به همين 
منظور اگر آن كاال به آفات مشخص شــده آلوده 

نباشد، اجازه صادرات آن را خواهيم داشت. 

خبر

گروه کشاورزی
News kasbokar@gmail.com

رئيس ســازمان دامپزشــكي با بيان رتبه بندي 
شــركت هاي دارويي دامپزشــكي براي سرعت 
صادرات، گفــت: آزمايش بيماري مشمشــه به 
آزمايشات دامپزشكي اضافه شد. مهدي خلج به 
اقدامات تشخيص دارو و درمان، صادرات و مهار 
بيماري هاي دام و طيور اشاره كرد و گفت: مركز تشخيص و آزمايشگاه كاربردي 
سازمان دامپزشكي، نظارت و كنترل آزمايشــگاه هاي خصوصي و دولتي در 
حوزه دامپزشكي را بر عهده دارد و در ســال 1394 مجموعا 62 هزار و 300 
نمونه دريافت كرده ايم و بالغ بر 83 هزار آزمون در آزمايشــگاه هاي ما انجام 
شده است و در چهار ماهه ابتدايي امسال نيز 14 هزار و 500 نمونه دريافت و 

28 هزار آزمايش انجام شده است. 
وي با اشاره به اينكه پيش از اين براي آزمايش مشمشــه )به معناي زردآلو، 
بيماري غده اي شبيه زردآلو( با مشكل مواجه بوديم، افزود: آزمايش اين بيماري 
در آزمايشگاه هاي ما راه اندازي شده است و همچنين در كنار آن سكانس ژني 

ويروسي را هم راه اندازي كرده ايم. 
رئيس سازمان دامپزشكي ارزش داروهاي حوزه دامپزشكي را 55 تا 60 درصد 
داروهاي انســاني عنوان كرد كه براي صــادرات داروها در اين حــوزه دو كار 
مهم انجام شــده كه اصالح و ابالغ دســتورالعمل ها با كمك بخش غيردولتي و 
رتبه بندي شركت هاي فعال در حوزه داروهاي دامپزشــكي از جمله آنهاست. 
خلج در توضيح بيشــتر درباره رتبه بندي شركت ها، گفت: اينكه شركت داخلي 
ماده مورد نياز خود را از كدام شركت معتبر خارجي بخرد يا در آزمون هاي سال 
قبل چقدر سربلند بيرون آمده باشد، در رتبه بندي شــركت ها موثر بوده و آنها 
را از الف تا د طبقه بنــدي كرده ايم. وي درباره مزيت طبقه بندي شــركت هاي 
دارويي دامپزشــكي گفت: شــركت هاي طبقه الف نياز به مانــدن در گمرك 
براي گرفتن نمونه بــرداري ندارند و هــر چه به ســمت رتبه بندي هاي بعدي 
برويم نظارت ها افزايش مي يابد. رئيس ســازمان دامپزشــكي به نمونه گيري 
از اقالم دارويي در حوزه دامپزشــكي در كشور هم اشــاره اي كرد و گفت: سال 
قبل بيــش از 800 قلم داروي توليــد داخل را آزمايش كرديــم كه طي آن در 
5 كارخانه برخــي از خطوط توليد نياز به اصالح داشــت كه انجام شــد. خلج 
همچنين به اين نكته اشــاره كرد كه 3580 قلم دارو پروانــه توليد در داخل يا 
 گواهي ثبت صادرات گرفتند و در سال گذشــته بالغ بر 500 محموله به ارزش

 30 ميليون دالر به 9 كشور صادر شده است. وي يكي از مرزهاي ناامن از نظر ورود 
عوامل بيماري زا را مرزهاي شرقي كشور اعالم كرد كه در دو، سه سال گذشته با 
برنامه ريزي هايي كه انجام شد، سعي كرديم تا جلوي واردات غيرمجاز از مرزهاي 
شرقي گرفته شــود. مضاف بر آنكه با هماهنگي ســازمان هاي مختلف تصميم 
 گرفته شد كه اگر دامي به صورت غيرمجاز وارد كشور شد، به هيچ عنوان از استان 

خود خارج نشود. 

منابع کافي براي واکسيناسيون دام سنگين نداريم
وي با بيان اينكه 55 تا 60 درصد جمعيت دام ســنگين كشور تحت پوشش 

عمليات واكسيناسيون قرار گرفته است، ادامه داد: از آن جايي كه خود دامداران 
بايد بهاي واكسيناســيون را پرداخت مي كردند، تمام جمعيت دام ســنگين 

كشور عليه تب برفكي واكسينه نشده است. 
رئيس ســازمان دامپزشــكي با اشــاره به اينكه پيش بيني مي شود اواسط 
مهرماه مجددا شــاهد شــيوع تــب برفكي در كشــور باشــيم، اضافه كرد: 
سازمان دامپزشكي كشــور در تالش اســت منابع مالي الزم را براي تامين 
واكســن و انجام عمليات واكسيناســيون دام ها تامين كند. بــه گفته خلج، 
 اعتبار پيش بيني شــده براي مقابله و مبارزه حداقلي بــا بيماري تب برفكي

 75 ميليارد تومان است. وي افزود: اين درحاليست كه كل اعتبارات واكسن 
و واكسيناســيون تخصيص داده شــده به سازمان دامپزشــكي براي مقابله 
 با تعــداد قابل توجهــي از بيماري هاي واگيــردار دامي 60 ميليــارد تومان

 است. 

کاهش موارد شيوع تب برفكي در کشور
رئيس ســازمان دامپزشــكي درباره آخريــن وضعيت بيمــاري تب برفكي 
در كشــور نيز گفت: با وجود تمام مشــكالت موجود از جمله كاهش توليد 
واكســن در داخل، كمبود منابع خارجي بــراي تامين آن و پديدار شــدن 
ســويه هاي جديد از مرزهاي غربي كشــور، اقدامات ســازمان دامپزشكي 
باعث شده موارد شــيوع اين بيماري در ماه هاي خرداد، تير و مرداد به شدت 
كاهش پيدا كند. خلج اضافــه كرد: به دليل محدوديت هاي مالي، ســازمان 
دامپزشكي تنها توانســت بهاي واكسن و واكسيناســيون دام هاي سبك را 
تامين كند، ضمن اينكه در فاز نخســت ايــن واكسيناســيون كه در فصل 
 بهار انجام شــد ما توانستيم 28 ميليون راس دام ســبك را به صورت رايگان 

واكسينه كنيم. 

مشكل قرنطينه اي براي صادرات به روسيه وجود ندارد
وي دربــاره آخرين وضعيــت صــادرات فرآورده هــاي دامي به روســيه، 
اظهارداشــت: بــراي برقــراري ارتبــاط و گرفتــن تاييديه از فدراســيون 
روســيه در راســتاي صــادرات محصــوالت دامــي و لبنــي بــه ايــن 
 كشــور تــالش زيــادي شــد و در نهايــت 19 شــركت آبزي پــروري و 
5 كارخانه لبنياتي ايراني در سايت فدراسيون روسيه مورد تاييد قرار گرفتند. 
وي اضافه كرد: ايران نيز يك كشــتارگاه دام روســي را مورد تاييد قرار داد تا 
هر كسي كه خواست از روسيه گوشت قرمز وارد كند از طريق آن اقدام كند. 
رئيس ســازمان دامپزشكي كشــور با بيان اينكه اين ســازمان وظايف خود 
را در ايــن زمينه انجام داده و هيچ مشــكلي از نظر بهداشــتي و قرنطينه اي 
براي صادرات محصوالت دامي و لبني به روســيه وجود ندارد، تصريح كرد: 
با پيگيري هاي صــورت گرفته متوجه شــديم كه قيمت ها اجــازه صادرات 
به كارخانه هــاي لبني را نمي دهــد و آنها به دليل ناتوانــي در رقابت پذيري 
نمي توانند محصوالت دامــي و لبني خود را به روســيه صــادر كنند. خلج 
درباره برخي مباحث مطرح شده مبني بر وجود مشكل در حوزه قرنطينه اي 
و اعتبار نداشــتن تاييديه ســازمان دامپزشــكي ايران براي طرف روســي 
 اظهارداشت: هيچ محموله اي نبوده كه سازمان دامپزشكي ايران آن را امضاكند 

و روسيه نپذيرد. 

رئيس سازمان دامپزشكي خبر داد 

رتبه بندي شرکت هاي دارويي دامپزشكي
گروه کشاورزی
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اصناف

سياســت هاي اقتصادي نســبت به 
كسب وكارهاي خرد تغيير كرده است

رئيس اتاق اصناف همدان گفــت: ظرفيت هاي 
بســياري در همدان وجود دارد كه هنوز فرصت 

ظهور و بروز پيدا نكرد ه اند. 
حميدرضا فرسايي وحيد با بيان اينكه راه اندازي اين 
فروشگاه سال هاي بسياري به درازا كشيد، اظهار 
كرد: سياست هاي اقتصادي كالن كشور نسبت به 
صنايع و كسب وكارهاي خرد و كوچك تغيير كرده 
و رويكرد مثبت تري نسبت به گذشته ايجاد شده 
است. وي با بيان اينكه ايجاد يك شغل در صنايع 
كوچك و كسب  وكارهاي خرد حدود ۱۰ ميليون 
تومان هزينه دارد، افزود: همين شــغل در بخش 

صنايع و كارخانه ها يك ميليارد هزينه دارد. 
رئيس اتاق اصنــاف همدان با بيــان اينكه چهار 
ســال پيش قرار بود اين فروشــگاه افتتاح شود، 
تصريح كرد: در اين فروشگاه برای  ۱۰۶ نفر اشتغال 
مستقيم و برای ۲۰۰ نفر اشتغال غيرمستقيم ايجاد 
مي شود كه اگر چهار ســال پيش اين اتفاق روي 
داده بود، امروز ممكن بود شاهد دومين شعبه اين 
فروشــگاه در نقطه ديگري از استان باشيم. وي با 
بيان اينكه آيا همواره بايد منتظر باشيم كه تهراني ها 
فروشگاه ايجاد كنند؟ ادامه داد: آيا چهار سال در 
بوروكراســي اداري براي راه اندازي اين فروشگاه 
الزم بود؟ آيا نياز بود كه پاســخ يك مكاتبه گاهي 
۹۰ روز زمان ببرد؟فرســايي وحيد با بيان اينكه 
دولت يازدهم تالش هاي بسياري در اين مدت به 
خرج داده اما چند مدير استاني با اين رويه همراه 
نيستند، خاطرنشان كرد: امروز ظرفيت بسياري 
در حوزه هاي كيف و كفش و مبل و منبت همدان 
وجود دارد كه تاكنون فرصت ظهــور و بروز پيدا 
نكردند. وي گفت: باوجود پيگيري ها و تاكيدات 
اســتاندار همدان باز هم در بدنه ادارات همچنان 

موانعي وجود دارد. 

مجلس از ادغــام اتحاديه هاي 
همگن استقبال مي كند

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: برنامه هيات عالي نظارت بر ســازمان هاي 
صنفي براي ادغام اتحاديه هــاي همگن مصوبه 
خوبي است و مجلس از ادغام اتحاديه ها و تشكيل 

يك اتحاديه منسجم و مستقل استقبال مي كند. 
الياس حضرتي همچنين به ضــرورت رفع موانع 
توليد اشــاره كرد و افزود: حمايت از توليد داخلي 
و رفع موانع توليــد در اولويت برنامه هاي مجلس 

شوراي اسالمي قرار دارد. 
وي ادامه داد: دغدغه اصلي نمايندگان اين است كه 
بتوانند فضايي را براي رشد توليد ملي ايجاد كنند. 
با رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، سرمايه گذاران 
اعتبار و ارزش بيشــتري مي يابند و از اين طريق 
زمينه كارآفريني و ايجاد فرصت هاي شغلي مهيا 
مي شود. حضرتي با  بيان اينكه با اجراي سياست 
حمايت از توليد داخلي مي توان توليد در استان ها 
را رونق داد، گفت: اختصاص تسهيالت رونق توليد 
را به دنبال دارد و دولت بايد مشــكالت نقدينگي 
واحدهاي توليدي را با پرداخت تســهيالت ارزان 
مرتفع سازد. وي به برگزاري نشست هم انديشي 
اعضاي كميســيون اقتصادي مجلس شــوراي 
اسالمي و هيات رئيسه اتاق اصناف ايران اشاره كرد 
و افزود: براي حل مشكالت حوزه اصناف جلسات 
متعددي را با مسئوالن اتاق اصناف ايران داشتيم 
كه اميدواريم با اصالح برخــي قوانين و مقررات، 
براي حل مشكالت اصناف به ويژه صنوف توليدي 

گام هاي اساسي برداشت. 

ادغام اتحاديه هاي صنفي بدون 
خطا اجرايي شود

رئيــس اتحاديه تعميــركاران قفــل و كليد 
پيشــنهاد كرد كه اتحاديه تعميركاران قفل 
و كليد شميرانات و شــهرري به حوزه تهران 

بازگردند. 
عباس شميراني درباره ادغام اتحاديه هاي همگن، 
فاقد بنيه مالي و حدنصاب بر طبق مصوبه هيات 
عالي نظارت با اعالم اينكــه ادغام اتحاديه هاي 
صنفي نبايد عجوالنه انجام شــود، تاكيد كرد: 
ادغام نيازمند بررسي كارشناسانه است تا بدون 
كوچك ترين اشتباه به سرانجام برسد. وي ضمن 
اشاره به اينكه اتحاديه تعميركاران قفل و كليد 
داراي ۵۶۰ عضو در تهران است، افزود: در گذشته 
شميرانات و شهر ري نيز در حوزه تهران بود اما 
اكنون از تهران جدا شدند و با تعداد اعضاي نسبتا 
پايين تري فعاليت مي كننــد. رئيس اتحاديه 
تعميــركاران قفل و كليد متذكر شــد: به نظر 
مي رسد به جاي ادغام اتحاديه تعميركاران قفل 
و كليد با اتحاديه ديگري، بايد به فكر اين باشيم 
كه حوزه شميرانات و شهر ري را دوباره به تهران 

بازگردانيم. 

كمتر كســي است كه شــهريور برايش 
حال وهواي مدرسه را تداعي نكند. بدون 
شــك همه ما روزي براي لوازم التحرير 
مدرســه خــود برنامه ريــزي كرده ايم 
و به دنبــال بهتريــن و قشــنگ ترين 
مدادپاك كن ها، مداد تراش ها، كيف، كفش و جامدادي يك سال 

خود بوده ايم. 
ماه آخر فصل تابستان و اين روزها، مخصوص دانش آموزان است تا 
در بازارهاي پر زرق وبرق لوازم التحرير و نوشت افزار قدم بگذارند و 
براي آغاز فصل مدرسه خريد كنند. بازار خريدها گرم است و اين 

بازار اين روزها رونق گرفته است. 
اما متاسفانه قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است اما از طرفي 
نمي توانند از خريد اين اقالم صرف نظر كننــد چراكه مورد نياز 

دانش آموزان و دانشجويان در مدارس و دانشگاه هاست. 
رئيس اتحاديه فروشندگان نوشــت افزار و لوازم مهندسي تهران 
در گفتگو با »كسب وكار« گفت: درحال حاضر بازار نوشت افزار با 
كمبود مواجه نيست و همه اقالم ازجمله دفتر، خودكار و پاك كن 
به ميزان كافي در بازار وجود دارد اما متاســفانه بازار دچار ركود 
است. توليد كنندگان  لوازم التحرير به علت ركود حاكم بر توليد اين 
 بخش، توان رقابت با توليدات خارجي را ندارند طوري كه حدود

 ۷۵ درصد لوازم التحرير موجود در بازار وارداتي است. 
موســي فرزانيان با بيان اينكه ركود در بخش توليد نوشت افزار و 
لوازم التحرير حاكم است، گفت: توليدات ساخت داخل مشكلي 
از لحــاظ كيفيت ندارنــد و اتفاقا كاالهاي مرغوبي هســتند اما 
مشكل اصلي هزينه هاي باالي توليد است كه درنهايت به گران تر 
تمام شدن محصول نهايي منجر مي شــود. االن به جاي توليد و 
سرمايه گذاري در بخش توليد، طي سال هاي اخير وارد كننده ها 

بيشتر شده اند و از هر راهي كه بشود، دست به اين كار مي زنند. 
به گفته ايــن فعال صنفي، برگشــت پول ســرمايه گذاران اين 
بخش سخت است و با توجه به افزايش هزينه  توليد، توان رقابت 

توليدكنندگان اين بخش با محصوالت خارجي كم شده است. 
رئيس اتحاديه فروشندگان نوشــت افزار و لوازم مهندسي با بيان 
اينكه كيفيت توليدات لوازم التحرير ايراني خوب اســت، گفت: 
به دليل باال بــودن هزينه هاي توليد از جمله ســود بانكي، بيمه، 

ماليات و ... امــكان رقابت با توليدات خارجي وجــود ندارد. وي 
افزود: ۷۰ تا ۷۵ درصد نوشت افزار و لوازم التحرير موجود در بازار 
وارداتي و بين ۲۰ تا ۲۵ درصد هم توليــد داخلي و بقيه قاچاقي 
اســت. فرزانيان اظهار داشــت: البته ميزان واردات بسته به نوع 
كاال متفاوت است به عنوان مثال حدود ۹8 درصد دفتر مورد نياز 
كشور از توليد داخل تامين مي شود. رئيس اتحاديه فروشندگان 
نوشت افزار و لوازم مهندســي تهران بيان داشت: همچنين ۱۰ تا 
۱۵ درصد از نوشت افزار و لوازم مهندسي موجود در بازار را اجناس 

قاچاق تشكيل مي دهد. 
وي با بيان اينكه حدود ۵۰ درصد از كاالهاي وارداتي اين بخش 
از چين است، بيان داشت: واردات نوشــت افزار عالوه بر چين از 

كشورهاي اندونزي، كره و ژاپن نيز است. 
فرزانيان به  پايين بودن كيفيت كاالي چيني اشاره كرد و گفت: 
با توجه به قــدرت خريد پايين مــردم واردكنندگان جنس هاي 
ارزان قيمــت را كه غالبا كيفيــت پايين تــري دارد از چين وارد 
مي كنند. امروز توليدكنندگان كاالي توليدي را مي فروشــند اما 

۶ ماه بعد پول خود را دريافت مي كنند. به اين نكته توجه داشته 
باشيد كه بيشتر توليدكنندگان ما از بانك ها تسهيالتي دريافت 
كرده اند كه بايــد به موقع پرداخت كنند. اگر شــرايط الزم براي 
توليدكنندگان فراهم نشود، توان رقابت آنها با توليدات خارجي 
كاهش پيدا مي كند. وي اظهار داشــت: مشكل ديگر ما فرهنگي 
است. كاالهاي فانتزي و لوكس وارداتي سال هاست با ذهن و چشم 
مردم عجين شــده اند. كودكان و دانش آموزان ما رنگ و لعاب و 
اشكال پر زرق وبرق اجناس وارداتي را مي پسندند و توليدات داخلي 
هم قدرت رقابت با اين كاالها را ندارند. همچنين بازار پر از اجناس 
بي كيفيت وارداتي شده است. ما بارها به مسئوالن گمرك اعالم 
كرده ايم نظر اتحاديه را هم براي ارزيابي و كنترل كيفيت واردات 

لحاظ كنند ولي هيچ توجهي نمي شود. 
به گفته رئيس اتحاديه نوشــت افزار و لوازم مهندســي در سال 
گذشته، بيشترين شكايت هاي مردمي درباره لوازم التحرير، عدم 
كيفيت مناسب محصوالت بوده است. چند ساليست كه صنعت 
لوازم التحرير در ايران از وضعيت مناســبي برخوردار نيســت و 

شايد بتوان گفت توليدكننده هاي لوازم التحرير ايراني در آستانه 
ورشكستگي هستند. شــايد بتوان برخي كاستي ها در گمرك را 

يكي از مهم ترين عوامل اين ورشكستگي ها دانست. 

عده اي ترجيح داده اند توليد را بوسيده و كنار بگذارند
به گفته كارشناسان اين حوزه، سال گذشته اگر ۵۰۰ نفر در توليد 
لوازم التحرير فعال بودند، امسال به نصف كاهش يافته اند و اگر سال 
پيش كسب وكار به سختي مي چرخيد، امسال كار به قدري سخت 
شده كه عده اي ترجيح داده اند توليد را بوسيده و كنار بگذارند و 

دوايي براي جنس هاي مانده در انبارها پيدا كنند. 
براي عالج بايد ابتدا توليدكنندگان داخلي را شناسايي كرد نه مثل 
حاال كه هيچ كس از تعداد واقعي توليدكنندگان اطالع ندارد؛ دوم 
اينكه بايد توليدكننده ها را از توليد محصوالت غيراخالقي دور و 
از طريق انيميشن و بازي هاي رايانه اي شروع به شخصيت سازي 
كرد تا كاراكترهاي محبوب، بر لوازم التحرير نقش ببندند و مورد 

استقبال عمومي قرار بگيرند. 
اما به نظر مي رسد براي به تعادل رساندن بازار نابرابر نوشت افزار و 
پايين آوردن كفه ترازو به نفع ايران بايد با حمايت از توليدكننده 

داخلي، قيمت ها را نيز رقابتي كرد. 

قيمت انواع لوازم التحرير در بازار
گشتي در بازار رنگارنگ لوازم التحرير نشان حاكي از آن است كه 
هم اكنون قيمت هر عدد مداد متاليك ۱۵۴۰ تومان، خودكار ساده 
۵۶۰ تومان، ســت روان نويس نمدي ۳۶ رنگ ۱۱۵ هزار تومان، 
مداد بلك وود ۱۵۰۰ تومان، دفتر طراحــي 8۰۰۰ تومان، مداد 
رنگي ۱۲ رنگ ۱۳ هزار تومان، تراش ۲ هزار تومان و روان نويس 

۳۵۰۰ تومان است. 
هر عدد پوشه دكمه دار ۱۰۰۰ تومان، هر عدد اتود از ۵ هزار تا ۱۱ 
هزار تومان، دفترچه 8۰ برگ بين ۲۵۰۰ تا 8 هزار تومان، دفترچه 
صد برگ بين ۴۵۰۰ تومان تا ۱۱ هزار تومان، دفتر كالســوري 
۱۲ هزار تومان، دفتر مشق ۳۵۰۰ تومان و دفتر يادداشت ۲۱۰۰ 

تومان است. 
 همچنين هر عدد دفتــر ۴۰ برگ ۳۰۰۰ تومان، دفتر نقاشــي

 ۴۲۰۰ تومان و دفتر مشق ۵۰ برگ ۲۲۰۰ تومان است. هر عدد 
خودكار زبرا ۳۰۰۰ تومان، روان نويــس ۳۷۰۰ تومان و خودكار 

هشت رنگ ۱۲ هزار تومان به فروش مي رسد.

رئيس اتحاديه فروشندگان نوشت افزار در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

لوازم التحرير لوكس وارداتي به بازار
اخبار

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

فعــاالن حوزه پوشــاك هم اكنــون در 
وضعيت مناسبي به سر نمي برند. در حالي 
كه اشتغال زيادي در بخش توليد و عرضه 
پوشــاك داريم اما به راحتــي بازارهاي 
كشور در اختيار پوشاك تركيه اي، چيني، 

تايلندي، تايواني و... قرار گرفته است. 
در حال حاضر مصرف كننده به دليــل پايين بودن قيمت كاالي 
چيني، تايلندي، تركيه اي و تايواني بدون توجه به كيفيت و نوع 

دوخت، تمايلي به خريد كاالي داخلي ندارد. 
از سوي ديگر، توليد كننده داخلي مجبور به پرداخت ماليات است. 
همين مساله باعث افزايش قيمت در كاالي داخلي مي شود. حدود 
۶۰ درصد از پيراهن هاي موجود در بازار وارداتي است. كارشناسان 
اعالم كرده اند كه اگر كارگاهي حدود ۵ كارگر داشته باشد از بيمه 
معاف است. اين در حاليست كه اگر ۶  كارگر داشته باشد بايد حق 

بيمه پرداخت كند. 

موج وسيع ورود كاالی قاچاق 
رئيس ســابق اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان در گفتگو 
با »كسب وكار« گفت: كســاني كه از لحاظ مالي وضعيت خوبي 
دارند و به اصطالح بازاري، دست شــان به دهان شان مي رسد، در 
بحث توليد پوشاك ميزان توليد آنها از ۱۰۰ درصد به ۳۰ درصد 

رسيده است. 
جواد دروديان اضافه كرد: همچنين كارخانه  هايی كه از بنيه مالي 
قوي ای برخوردار نبوده اند، به دليل موج وسيع ورود قاچاق كاال 

تعطيل شده اند. 
وي ابراز كرد: در مجموع كاالهاي قاچــاق از بنيان، اتحاديه ما را 
تخريب كرده است و كارخانه های ما يكي پس از ديگري در آستانه 

تعطيل شدن قرار دارند. 
رئيس سابق اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان با بيان اينكه 
توليد از اركان توسعه هر كشور است، گفت: قاچاق كاال بنيان حوزه 

توليد كشور را نابود كرده است. 
اين فعال صنفي همچنين با اشــاره به برندهاي تقلبي پوشــاك 
در بازار گفــت: توليد داخل بــا نصب مارك يا همان برچســب 

تقلبي روي يقه لباس به قيمت چند برابري فروخته مي شــود. 
جواد دروديان با بيان اينكه شــاهديم برخــي توليدات داخلي 
پوشــاك با برچســب هاي تقلبي به عنوان برند هاي اروپايي به 
فروش مي رسند، اظهار كرد: مرجع يا نهاد خاصي با اين موضوع 
برخورد نمي كند و اين در حاليســت كه برچسب ها و مارك هاي 
مختلف در مغازه هايي كه لوازم جانبي پوشاك به فروش مي رسد، 

 به وفور يافت مي شــود كه اين مشــكل در همه حوزه ها 
وجود دارد. 

اختالف قيمت يك نوع پيراهن در مناطق 
مختلف شهر

وي ادامه داد: لباس هاي ايراني با برچسب هاي آمريكايي 
يا اروپايي عرضه مي شود و قيمت بااليي دارد. 

و  پيراهــن دوزان  اتحاديــه  رئيــس 
پيراهن فروشان همچنين درباره اختالف 

قيمت يك نوع پيراهن در مناطق 

مختلف شهر گفت: بعضا شاهديم يك پيراهن در مغازه هاي پايين 
شهر 8۰ هزار تومان ولي همان پيراهن در مغازه هاي باالي شهر 
حدود ۱۵۰ تا۲۰۰ درصد گران تر عرضه مي شــود كه اين كاري 

غيرقانوني است. 
دروديان در عين حال تاكيد كرد: مغازه هاي باالي شهر به دليل 
هزينه باالی اجاره و ديگر هزينه هاي جانبي، قيمت كاالهاي خود 
را چندين برابر گران تر به فروش مي رسانند ولي اين موضوع 

قانوني نيست.  
وي گفت: سازمان حمايت نرخ سودي را براي توليد كننده 
معين كرده و توليد كننده نيز با ۱۳ تا ۱۵ درصد ســود 
جنســش را به مغازه دار مي فروشــد و مغازه دار نيز بايد 
۲۰ درصد سود براي خود منظور كرده و آن را به 
دست مصرف كننده نهايي بدهد و اين در 
حاليست كه شــاهديم در زمان فروش 
 برخي پيراهن ها ســود ۲۰۰ درصدي 

لحاظ  مي شود. 

بازرسان اتاق اصناف ايران بايد پيگير باشند
رئيس سابق اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان همچنين گفت: 
جمله اي با عنوان »جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود« كه در 
بسياري از مغازه هاي سطح شهر به چشم مي خورد، با موازين اخالقي 
و شرعي مطابقت ندارد.  دروديان با اعالم اين مطلب كه جمله »جنس 
فروخته شده پس گرفته نمي شود و تعويض نمي شود«، از نظر شرعي 
و قانوني نادرست است، گفت: فروشــندگان بايد مشتري مداري و 
خدمات پس از فروش را ســرلوحه كار خود قرار دهند. وي افزود: 
بازرسان اتاق اصناف ايران بايد پيگير باشند تا فروشندگان به نصب 
چنين تابلوهايي با مضمون »جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود 

يا تعويض نمي شود«، اقدام نكنند تا شأن مشتري حفظ شود. 
رئيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان در عين حال اين نكته 
را مورد اشــاره قرار داد و افزود: در صورتي كه جنس معيوب باشد، 

فروشنده موظف به پس گرفتن يا تعويض آن است. 

ادغام اتحاديه هاي زير ۳۰۰ عضو
رئيس سابق اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان تهران همچنين 
گفت: در قانون نظام صنفي آمده اتحاديه هاي زير ۳۰۰ عضو ادغام 
شوند زيرا اتحاديه هايي كه اعضاي كمتري دارند، قادر به اداره كردن 
اتحاديه نيستند. جواد دروديان نقوسيان اعالم كرد: در مصوبه جديدي 
كه از سوي هيات عالي نظارت مطرح شده است، اتحاديه هايي كه 
داراي ۲ تا ۳ هزار عضو هستند نيز شامل اجراي طرح ادغام مي شوند 
كه به عقيده اينجانب اين ادغام با مشــكالتي همــراه خواهد بود. 
وي با بيان اينكه ادغام اتحاديه هايي كه داراي بيش از ۲ هزار عضو 
هستند،ضرورتي ندارد، تصريح كرد: به اين دليل كه اين اتحاديه ها 
به تنهايي بهتر مي تواننــد اعضاي خود را اداره كنند و رســيدگي 
بهتري از اعضاي تحت پوشش خود داشته باشند. دروديان نقوسيان 
افزود: مساله مهمي كه وجود دارد، بحث اداره كردن اتحاديه ها بعد 
از ادغام است كه در حال حاضر هر اتحاديه داراي جدولی مشخص 
و ساختمان و تشكيالت مجزاست و مشخص نيست اتحاديه ها بعد 
از ادغام به چه صورت بايد اداره شوند و كدام اتحاديه تحت پوشش 

اتحاديه ديگر مي رود. 
وي تعداد واحدهای صنف اتحاديه پيراهن دوزان وپيراهن فروشان 
تهران را ۲ هزار و ۷۰۰ واحد برشــمرد و تصريح كرد: اين اتحاديه با 

اتحاديه خياطان داراي تداخل صنفي است. 

رئيس سابق اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

عرضه پوشاك داخلی با برند خارجي
گروه اصناف
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 »جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود«، با موازين شرعي مغايرت دارد

رئيس اتحاديه پارچه فروشــان زابل با اشــاره به وضعيت پارچه هاي 
چادري  اظهار كرد: باوجــود اينكه در ايران بيــش از نيمي از بانوان 
و دختران پوشــش چادر را به عنوان حجاب برتر انتخــاب كرده اند 
 اما ۹۰ درصد پارچه هاي چادر مشــكي از كره، چيــن و حتي ژاپن

 وارد مي شود.  منصور يزداني تصريح كرد: . چادر مشكي در ايران توليد 
نمي شود و تقرييا ۹۰ درصد از پارچه هاي موجود وارداتي هستند ولي 

پارچه هاي ديگر مثل پارچه هاي ملحفه اي، كت شلواري و ... جنس هاي 
خيلي خوبي هستند كه ايران توليد مي كند. 

رئيس اتحاديه پارچه فروشان زابل در ادامه اين مطلب گفت: پارچه هاي 
چادر مشكي معموال از چين، كره، ژاپن و ... وارد مي شود؛ما سفارش 

چادر مي دهيم و آنها چادر براي ما توليد مي كنند. 
وي افزود: ايران برخــي از جنس هاي كارخانه بروجــرد و بعضي از 

جنس هاي مرغوب را به كشــورهاي عراق و پاكســتان و كشورهاي 
ديگر صادر مي كنــد.  رئيس اتحاديــه پارچه فروشــان زابل گفت: 
متاســفانه كارخانه ها و ماشين آالت ما فرسوده شــده است و نياز به 
 به روزرســاني دارند تا ايران توانايي رقابت بــا جنس هاي خارجي را 
داشته باشد.  يزداني با اشاره به اينكه بيشترين فروش پارچه مربوط 
به فصل تابستان است و اجناس بيشتر و راحت تر به فروش مي رسد، 

گفت: قيمت ها هم بســتگي به توان خريد مردم، عرضــه و تقاضا و 
 كشــش بازار دارد و در منطقه ما گاها با ۱۰ درصد ســود نيز اجناس

به فروش مي رســد.  رئيس اتحاديه پارچه فروشان زابل تصريح كرد: 
كرمانشاه پارچه مصرفي خود را در چند سال گذشته از بافندگي هاي 
كشمير تامين مي كرد ولي اين بافندگي ها در حال حاضر از بين رفته اند 

و پارچه مورد نياز از شهرهاي ديگر تامين مي شود. 

90 درصد پارچه هاي چادر مشكي وارداتي هستند
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میزان ســرمایه گذاری ایمیــدرو در حوزه جاده 
سازی و برق رسانی طی پنج ماهه سال جاری به 

2187 میلیارد ریال رسید.
به گزارش ایمیدرو، این برنامه ریزی در راســتای 
توســعه زیرســاخت های معــادن عملیاتی می 

شود. این میزان سرمایه گذاری برای 120 معدن 
اختصاص یافته است که زمینه رونق اشتغالزایی 

در نقاط مختلف کشور را فراهم می کند.
همچنین میزان ســرمایه گذاری در حوزه جاده 
سازی و برق رســانی به معادن توســط ایمیدرو 

 طی ســال جاری به چهــار هزار میلیــارد ریال 
می رســد. ایمیدرو سال گذشــته بالغ بر 2400 
میلیارد ریال)48 معدن( سرمایه گذاری در بخش 
احداث جاده و برق رسانی داشــته است. میزان 
اعتبار اختصاص یافته توســط ایمیدرو در سال 

جاری حاکی از رشد 67 درصدی سرمایه گذاری 
در بخش جاده سازی و برق رسانی است.

طی پنج ماه امسال محقق شد؛

سرمایه گذاری 2187 میلیارد ریالی ایمیدرو در جاده و سازی و برق رسانی به معادن
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صنعت و 
معدن

 قائم مقام مدیر عامل در امور بهره برداری 
و توسعه:

اقدامات فوالد خوزســتان در 
حوزه محیط زیست یک الگوی 

کشوری است
محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزستان در امور بهره برداری و توسعه با تأکید بر 
اهمیت تولید و توسعه پایدار اظهار داشت: توجه 
به محیط  زیســت یکی از مؤلفه های مهم تولید 
و توسعه پایدار است وشــرکت فوالد خوزستان 
در جهت حفظ و بهبود محیط زیســت اقداماتی 
بنیادین در این راستا انجام داده است. به گزارش 
دنیای معدن، وی با اشاره به نگاه مجموعه شرکت 
فوالد خوزستان به محیط زیست در جهت حفظ 
سالمت کارکنان عنوان کرد:حذف و جایگزینی سه 
واحد hyl با ظرفیت یک میلیون تن با آالیندگی باال 
و مصرف آب و گاز زیاد با واحد زمزم با آالیندگی 
کمتر،مصــرف آب و گاز بســیار کمتر و کیفیت 
محصول بهتر،نصب تعداد زیادی غبارگیر جهت 
کنترل آلودگی های گرد وغبار،اجرای پروژه های 
تصفیه پساب و بازچرخانی آب و ایجاد حدود ۵۳0 
هکتار فضای ســبز در داخل و بیرون شرکت که 
بیش از ۵ برابر الزمات قانونی می باشد نمونه هایی 
از پروژه های زیست محیطی انجام شده هستند 
که نشان از توجه ویژه شرکت فوالد خوزستان به 
محیط زیست برای سالمتی کارکنان و مردم است.

نیکوکار عنوان کرد: کارنامه فوالد خوزســتان در 
بهبود محیط زیست درخشان است و با تولید از 
1.۵۵ میلیون تن به ۳.۹ میلیون تن توانستیم با 
اصالح فرایندهای تولید هم پایه با افزایش تولید 
آلودگی های محیط زیستی به خصوص گرد و غبار 

کاهش دهیم.

خبر

معاون معادن و صنایع معدنی 
وزارت صمت خبر داد: برای 
بخش معدن هیچ محدودیتی 
در واردات ماشــین آالت 
سنگین معدنی وجود ندارد 

که گزارش های خانه معدن گواه بر این است. 
سید رضا محتشمی پور معاون معادن و صنایع معدنی 
وزارت صمت در افتتاحیه نمایشــگاه ماینکس گفت: 
یکی از سواالت همیشگی فعاالن بخش معدن مشکالت 
در واردات ماشین آالت معدنی است که در دو سه سال 
گذشته شرایط خوبی در این حوزه نداشتیم و مشکالتی 
هم ایجاد شــده بود که باعث کندی حرکت شده بود 
هر چند مســیر طوالنی بود اما در چند ماه گذشــته با 
کمک دوستان، شرایط کامال تغییر یافته و امروز هیچ 
محدودیتی برای واردات ماشین آالت سنگین معدنی 
که فاقد سابقه ســاخت داخل و کارکرد کمتر از ۵ سال 

هستند، وجود ندارد.
محتشــمی پور با بیان اینکه در حوزه ماشین آالت با 
سابقه ساخت داخل هم اقداماتی شــده و مشکل این 
است که هر بار صحبت از ساخت داخل می شود، بحث 
محدودیت های خرید از خارج مطرح می شــود، عنوان 
کرد: امروز توافقاتی در این بخش انجام شده و دوستان 
می توانند در حوزه توافقات انجام شده با صندوق ضمانت 
فعالیت های معدنی تماس بگیرند و از ظرفیت آنها برای 
تامین ماشین آالت داخلی استفاده کنند و همچنین به 

موازات می توانند واردات را از طریق صندوق دنبال کنند 
و برخی از معادن کوچک ما به دنبال تامین ماشین آالت 
کوچکتر هستند که صندوق و ستاد ما در وزارت صمت آن 
را پیگیری کنند. وی در بیان مساله دوم به انتشار یک آمار 
غلط از سوی مرکز ملی آمار اشاره و توضیح داد: بر اساس 
این آمار اشتباه، رشد بخش معدن در سال گذشته منفی 
0.7درصد نشان داده شده که در واقع اینطور نیست و ما 
بر اساس آمار رسمی و گزارش معادن و همچنین کنترل 
کارشناسان ادارات استانی، ما سال گذشته 617 میلیون 
تن تولید محصوالت معدنی داشــته ایم در حالیکه این 
عدد در سال ۹۹ یعنی سال پیشتر، ۵۹۵ میلیون تن بوده 
است. معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه 
داد: ما در بخش معدن در سال 1400 به لحاظ حجمی 

افت تولید نداشته ایم و به لحاظ ارزشی هم طبیعی است 
که با توجه به تحوالت بین المللی افزایش شدید قیمت ها 
را نسبت به ســال ۹۹ داشته ایم. محتشمی پور تصریح 
کرد: این موضوع اساسا در سال گذشته ناشی از خطای 
نمونه گیری مرکز ملی آمار بوده که البته بخشی از آن هم 
به وزارت صمت برمی گردد که دوستان این موضوع را 
پیگیری کردند و ظاهرا دسترسی الزم داده نشده و برای 
دریافت اطالعات مرکز ملی آمار ناچار به نمونه برداری 

شده است. 
معاون وزیر صمت افزود: شاید به لحاظ کمی بیشترین 
بخش تولیدات کمی ما در مسائل ساختمانی و تامین 

نهاده های ساختمانی بوده است.
وی همچنین عنوان کرد: ما افزایش تعداد معادن غیرفعال 

را در سال گذشته داشــته ایم که به دلیل رکود بخش 
ســاختمان بوده و معادن غیرفعال عمدتا مرتبط با این 
بخش بوده اند که البته امید داریم با پیگیری بخش راه و 

ساختمان کشور شرایط برای این بخش هم تغییر کند.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: موضــوع دیگر اصالح 
مسیر ســرمایه گذاری ها در بخش فرآوری است که ما 
سال های گذشــته در این بخش ســرمایه گذاری های 
ســنگینی عمدتا در بخش فرآوری فوالد داشته ایم که 
فراتر از ظرفیت تولید بوده است. وی توضیح داد: در اینجا 
ظرفیت تولید به عدم تامین بخش معدن بازنمی گردد و 
بیشتر ناشی از آن است که این سرمایه گذاری ها فراتر از 
ظرفیت انرژی کشور طراحی شــده است. الزم است از 
ظرفیت های موجود با توجه به تکنولوژی روز استفاده 
کنیم تا سرمایه گذاری های آینده در این بخش متمرکز 
باشد. تصحیح مسیر ســرمایه گذاری و بهبود شرایط 
واحدهای تولید در بخش فرآوری و ایجاد تغییرات جدی 
از جمله اهداف ماست. وی ادامه داد: در یک سال گذشته 
که درگیر مساله فرآوری مواد هم بوده ایم حرکت خوبی 
در حوزه فرآوری های تک داشتیم که امروز پروژه استان 
را در منطقه کهنوج داریم و پروژه بعدی را هم در آینده 
نزدیک خواهیم داشت. تقریبا قفل موجود در شورآب های 
کشور باز خواهد شد ولی سرعت ما در این بخش متاسفانه 

مناسب نیست. 
محتشمی پور در پایان تصریح کرد: متاسفانه تقاضای 
کمی در کشور در بخش این عناصر و فلزات کمیاب وجود 
دارد و امیدواریم در سال های آینده این تقاضای عناصر 

نادر را افزایش بدهیم.

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت؛

محدودیتی در واردات ماشین آالت سنگین معدنی نداریم

تمدید ثبت برند ذوب آهن اصفهان 
در سازمان جهانی مالکیت فکری 

)WIPO(
جلسه تحویل مدارک ثبت نام و نشان تجاری ذوب 
آهــن اصفهــان )ESCO و ZOBESCO ( در 
سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( با حضور 
مدیرعامل، حمیدرضا رضائی مدیر حوزه مدیرعامل 
و تعامالت منطقه ای، مدیر روابط عمومی، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان پلکان و جمعی از کارکنان روابط 
عمومی ذوب آهن اصفهان، 27 شهریورماه در دفتر 

مدیرعامل شرکت برگزار شد.
به گزارش ایلنا، جلســه تحویل مــدارک ثبت نام و 
نشــان تجاری ذوب آهــن اصفهــان )ESCO  و 
ZOBESCO ( در ســازمان جهانــی مالکیــت 
فکری )WIPO( با حضــور مهندس ایرج رخصتی 
مدیرعامل، حمیدرضا رضائی مدیر حوزه مدیرعامل و 
تعامالت منطقه ای، حمید سرال مدیر روابط عمومی، 
محمدعلی میرزا بابایی مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
پلکان و جمعی از کارکنان روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان، 27 شهریورماه در دفتر مدیرعامل شرکت 
برگزار شــد. مدیر عامل ذوب آهــن اصفهان در این 
نشست با اشاره به اینکه این شرکت تاریخچه ۵0 ساله 
در صنعت فوالد کشور دارد ، گفت : ذوب آهن پایه گذار 
صنعت فوالد و توسعه دهنده این صنعت در کشور می 
باشد لذا وظیفه ما است که نگذاریم به نام آن خدشه ای 
وارد شود و ثبت نام و برند تجاری این مجتمع عظیم 

صنعتی نیز می تواند صیانت از این صنعت باشد .
وی افزود : شعار ذوب آهن اصفهان »با اطمینان 
بســازید » است و ریشــه در کیفیت محصوالت 
تولیدی دارد . درواقع کیفیت محصوالت ذوب آهن 
همواره باالتر از سطح استاندارد کشور می باشد که 

این مهم، بیانگر با اطمینان ساختن است .

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com
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معرفی سرپرست دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيری 
توزيع برق استان مركزی

سید محسن موســوی: سرپرست دفتر 
نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری توزیع 

برق استان مرکزی معرفی شد.
طی حکمی از سوی " محمود محمودی” 
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان مرکزی “ ســید رضا مهاجرانی " 
به سمت سرپرست دفتر نظارت و کنترل 

لوازم اندازه گیری این شرکت  منصوب شد.

با همكاری مديريت پسماند شــهرداری اراک و 
شركت گاز استان مرگزی يك دوره كالس آموزش 

مديريت و تفكيك پسماند برگزار شد
سید محسن موســوی: کالس آموزشی 
مدیریــت و تفکیک پســماند از مبدا و 
آشنایی با ســامانه آنالین بازیافت اکو ، 
با همکاری مدیریت پسماند شهرداری 
اراک و شــرکت گاز اســتان مرگزی در 
محل سالن جلسات شــرکت گاز استان 

مرکزی برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ، این کالس آموزشی که 
به مدت دو ساعت و با همکاری واحد آموزش این شرکت و مدیریت پسماند 
شهرداری اراک در محل سالن جلسات شرکت گاز استان مرکزی برگزار 
و آموزش مدیریت و تفکیک پســماند از مبداء و آشنایی با سامانه آنالین 

بازیافت اکو و نحوه نصب اپیلیکیشن آن ، مورد بحث قرار گرفت.
 محمدرضا سمیعی، مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در این خصوص 
گفت: توجه به محیط زیست و حفظ سالمتی انسان و کلیه موجودات زنده 
کره زمین یکی از اصول اساسی  برای بقای زندگی و استفاده از مواهب الهی 

خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد.
در پایان جلسه آموزشی به منظور نهادینه شــدن استفاده از کیسه های 
پارچه ای بجای کیسه های پالستیکی ، به نفرات شرکت کننده در دوره از 

طرف سازمان اکو ، کیسه پارچه ای ویژه خرید نان اهداء گردید .

روند استانداردسازی تاسيسات گردشگری استان 
مطلوب است

سید محسن موسوی: معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اســتان مرکزی گفت: 
»10 واحد از تاسیســات گردشــگری 
استان  استانداردسازی شدند و تا پایان 
سال تمامی متقاضیان استانداردسازی 

خواهند شد.«
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی؛ حسن حسینی روز  29 شــهریور 1401با تاکید بر اینکه 
استانداردســازی تاسیسات گردشــگری نقش ویژه ای در توسعه صنعت 
توریســم دارد، گفت: »بزودی کلیه تاسیســات گردشــگری این استان 
شامل هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر ، اقامتگاههای سنتی و بوم گردی 

و سفره خانه های سنتی مشمول گواهینامه استانداردسازی می شوند.« 
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی بیان کرد: »متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
اجباری تاسیسات گردشگری روند کار قدری با تاخیر روبرو شد و هم اکنون 
مجددا روند کار سرعت گرفته  و تا کنون 10 واحد از تاسیسات گردشگری 
استان بر اساس  دستورالعمل اســتانداردهای ملی و بین المللی ارزیابی 
شده و موفق به دریافت گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری شده اند و 
همچنین درحال حاضر 5 واحد اقامتی نیز در چرخه استانداردسازی قرار 

گرفته است«
او با اشــاره به اینکه بیش از 273  واحد تاسیســات گردشگری در استان 
فعال هستند افزود: به زودی تاسیسات گردشگری استان شامل؛ هتل ها و 
دیگر مراکز اقامتی در طرح تطبیق استاندارد کشوری قرار می گیرند و در 
مراحل بعدی نیز دیگر تاسیسات گردشگری همچون سالن های پذیرایی و 
رستورانها و در نهایت دفاتر خدمات گردشگری در این طرح قرار می گیرند.«

حســینی خاطرنشــان کرد: »اســتان مرکزی دارای 17  هتل و 2 هتل 
آپارتمان، 4 مهمانپذیر ، 28 اقامتگاه بوم گردی و 52 خانه مسافر که همه 
آن ها در چرخه استانداردســازی قرار گرفته اند که ارزیابی آنها و تطبیق 
دادنشان با استانداردها می تواند در توسعه گردشگری استان بسیار موثر 

واقع شود.«

معرفی کارمندان متخلف رجیستری به هیئت تخلفات
جلوگيری از موج جديد قاچاق با رفع محدوديتهای 

ثبت سفارش
پیش بینی شــده تا به دلیل برخی محدودیت ها در ثبت ســفارش و تامین ارز 
تلفن های همراه تمایل برای قاچاق موبایل از طریق ســوء اســتفاده از گذرنامه 
مسافران افزایش پیدا کند. می توان با فراهم کردن شرایط ثبت سفارش مجدد 

برخی مدل های موبایل جلوی این اتفاق را گرفت.
به گزارش تسنیم، از جمله مواردی که سبب شــده تا قاچاق احتمالی موبایل از 
طریق واردات مسافری افزایش پیدا کند، تغییر روند تخصیص ارز و ثبت سفارش 
گوشی های باالی 600 دالر و همچنین برخی مدل های تلفن همراه است. فعاالن 
این حوزه با ممنوعیت واردات مســافری موافق نیســتند، در عین حال معتقد 
هسستند که ساختار باید به گونه ای تغییر کند که در هیچ بازه ای از سال قاچاق 
موبایل از طریق رویه مسافری به صرفه نباشد. به دلیل مالحظات و محدودیت های 

قانونی برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده است.
گفتنی اســت که در حال حاضر برخی روش ها از جملــه افزایش تعرفه واردات 
مسافری برای کاهش صرفه اقتصادی این روش و عدم امکان واگذاری مالکیت 
موبایل در یک بازه زمانی مشــخص برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه 
مسافری پیشنهاد شــده اســت اما راهکارهای ســاده ترین نیز وجود دارد که 
اگر به مرحله اجرا برسد شــاید بتواند از رشــد قاچاق از طریق واردات مسافری 
پیشــگیری کند. با در نظــر گرفتن اینکه شــرط تامین ارز از محــل صادرات 
خود با موضوعاتی مثل رتبــه اعتباری بازرگانــان و ســقف واردات که از قبل 
تعیین اجرایی شده در تعارض اســت، به نظر میرســد در صورت تداوم اعمال 
 این شــرط نباید چشــم انداز روشــنی از تزریق این ســری از تلفنهای همراه 

در بازار داشت.

استان ها

خبر

دفاتر خدمات الکترونیک تجمیع شوند
نماینده شازند در مجلس با بیان اینکه باید شبکه ملی اطالعات راه اندازی شود گفت که باید دفاتر خدمات الکترونیک نیز تجمیع شوند. محمود احمدی بیغش در جلسه علنی و در جریان بررسی 

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره عملکرد دستگاه های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک گفت: چرا با وجود مصوبه مجلس، مصوبات شورای عالی 
فضای مجازی زمین مانده است. هوشمندسازی به عنوان شعار دولت موفقیت چندانی نداشته است. وی ادامه داد: قرار بود با هوشمندسازی دولت کوچک شود و هزینه ها کاهش یابد که این 

اتفاق رخ نداده است.  در سامانه دولت سردرگمی زیادی ایجاد شده که نمونه آن بی عدالتی زیاد در دهک بندی های اجتماعی است که باید در این خصوص از نهادهای حمایتی سوال شود. 

دولت در حالی از واگذاری 
زمین به عنوان مشوق در 
بســیاری از زمینــه ها به 
خانوارها صحبت می کند 
که فعاالن اقتصادی بر این 
اعتقادند این طرح قبال نیز اجرایی شــده و نتیجه 
مطلوبی نداشته است. واگذاری زمین از سوی دولت 
برای خانوارهایی که فرزند سوم آنها متولد می شود 
نمونه ای از طرح های قبلی سالیان گذشته است که 
تجربه خوبی به شمار نمی آید. فعاالن حوزه مسکن 
مشکل این بازار را نبود زمین نمی دانند و معتقدند 
تولید مسکن موانع زیادی دارد. باید ساخت مسکن 
افزایش یابد چراکه واگذاری زمین به درد خانوارها 

نمی خورد. 
در همین رابطه آیین نامه اجرایی تخصیص زمین و 
مسکن به خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر 
از ســوی هیات وزیران به تصویب رسید. بر اساس 

آیین نامه یاد شــده، وزارت راه و شهرســازی )به 
نمایندگی از دولت( مکلف اســت به منظور تأمین 
مســکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، 
یک قطعه زمیــن حداکثر به مســاحت 200 متر 
مربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک بر اساس 
طرح های هادی روستایی یا طرح های جامع شهری 
مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها 
یا شهرهای کمتر از 500 هزار نفر جمعیت به صورت 
مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای 
محل ســکونت فقط برای یک بار و براساس هزینه 
آماده ســازی زمین در زمان واگــذاری به صورت 
فروش اقساطی با 2 ســال تنفس و 8 سال تقسیط 

بدون اعمال تخفیف واگذار کند.
اما رییس کانون انبوه سازان به ایسنا گفته است: در 
دهه های 60 و 70 نیز مشــابه طرح فعلی واگذاری 
زمین به خانوارها را داشتیم که بسیاری از زمین ها 
هنوز هم به مرحله ی ساخت نرسیده است؛ بنابراین 
مشکل اصلی، کمبود زمین نیست بلکه ناکارآمدی 
مدل های تامین مالی و فرآیندهایی است که منجر 
به تولید مسکن می شود. سید محمد مرتضوی اظهار 

کرد: در کالنشــهرها، مراکز اســتان ها و شهرهای 
بزرگ که تقاضای اصلی برای مســکن وجود دارد 
برای ساخت و ســاز باید فرآیندهایی شامل صدور 
پروانه، عقد قرارداد با سازندگان، آماده سازی زمین 
و غیره طی شــود که تجربه یک سال گذشته نشان 

می دهد در این حوزه ها دچار ضعــف برنامه ریزی 
هستیم. اگر مشکل با تامین زمین حل می شد که تا 
کنون برای یک میلیون و 600 هزار واحد نهضت ملی 
مسکن تامین زمین صورت گرفته اما عمدتا منجر به 

ساخت نشده است.

واگذاری زمين در قالب طرح های تشويقی چه تاثيری در بازار مسكن دارد؟

ناکارآمدی  طرح واگذاری زمین 

لزوم آزادسازی زمین های دولتی
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

واگذاری زمیــن در قالب طرح های تشــویقی موضوعی شــعاری اســت. به عبارتــی این طرح یــک راهکار تشــویقی برای افزایــش جمعیت اســت. از حوزه اقتصاد مســکن هــم اینکه هر چقدر انباشــت 
 انتظارات مردم از این شــعارها افزایش یابد و احســاس شــود به هر دلیلی موضوع ملک، خانه و آپارتمان دچار معامله شــعاری و توقع سیاســی شــده، جز آســیب به بــاور مردم در اقتصاد مســکن نتیجه ای 

نخواهد داشت.
یعنی این طرح های شعاری عایدی دیگری ندارد. حتی ممکن است این انتظارت با خود گرانی مسکن را موجب شود. همچنین بهانه دست یک سری سوداگر و کاسب ملک و امالک دهد تا از این بازار سوء استفاده کنند. 
بنابراین این طرح ها نه تنها هیچ تاثیری در بازار مسکن ندارند بلکه ممکن است یک شوک در بازار ایجاد کنند. این تجربیات در سالهای گذشته وجود داشته و مساله این است که مشکل، زمین نیست. مشکل اصلی 

مدیریت سرمایه در گردش برای ساخت خانه است. باید راهکارها و سیاست ها در قالب سیاست های تشویقی باشد و با مدیریت منابع و منابع در اختیار مشکالت برطرف شود.
مشکل صرفا زمین نیست. آنچه زمین در اختیار دولت است باید آزاد شود. آزادسازی زمین ها باید از بدنه خود دولت شروع و به متولیان ساخت مسکن واگذار شود. اما در این حوزه هم ناموفق نشان داده اند. بدنه دولت 
نمی تواند از خود دولت زمین بگیرد.  اول باید خود ممیزی از دولت به عنوان مقام اجرایی و بدنه آن آغاز شود. بعد از آن راهکارهای تشویقی را اجرایی کنند. هنوز این مشکل در بدنه اجرایی دولت وجود دارد و قبل از رفع 

این مشکالت مهم و اصلی، طرح های شعاری بی فایده است.
در چنین شرایطی، طرح این ادعا که دولت می تواند با اجرای طرح  های مسکن، بازار را به تعادل برساند صحیح به نظر نمی رسد. متقاضیان اصلی بازار مسکن، اقشار متوسط و رو به باالی جامعه هستند که برای خود یا 
فرزندان شان تقاضای واحد مسکونی دارند. حتی برخی به دنبال مسکن دوم برای اجاره دادن و تامین هزینه های زندگی هستند. همچنین این ادعا که دولت با طرح های تشویقی مسکن برای ذی نفعان خاص می تواند 

بازار را به تعادل برساند، قابل قبول نیست.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

عكس روز-
سد زاينده 
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آگهي مناقصه عمومی تکمیل و احداث ساختمان پایانه 
مسافربری شهر بوکان  

شهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب سال 1401 ،تکمیل و احداث ساختمان پایانه مسافربری شهر بوکان  را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  
و  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به 
آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شماره آگهی ستادصالحیت و رتبه شرکتسپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهموضوع  مناقصهردیف

2001092725000039دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنیه2/250/000/000 ریال45/015/451/502 ریالتکمیل و احداث ساختمان پایانه مسافربری شهر بوکان1
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  1401/06/22 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1401/06/23          نوبت دوم 1401/06/30
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 31 /1401/06

آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 19:00 روز  یکشنبه مورخ 1401/07/10
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11:00 روز  دو شنبه مورخ 1401/07/11

متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-46226339-  46223099 – 044 معاونت فنی و عمرانی و واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری تماس 
حاصل نمایند.

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

  هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده یا برنده گان مناقصه می باشد. 
10-آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف”، آذربایجانغربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد قراردادها – کد پستی  :5951867963 – تلفن 044-46222800

رشید میرحسامی: شهردار بوکان


