
بر اساس آمار سازمان حمایت، در نتیجه بازرسی از 
انواع واحدهای اقتصادی شامل خرده فروشی، عمده 
فروشی، انبار، سردخانه، تولیدی صنفی و صنعتی و 
... در پنج ماهه امسال برای بیش از ۱۰۶ هزار واحد 
صنفی متخلف پرونده تشکیل شــد و بیشترین 
تخلفات شناسایی شده شــامل گرانفروشی، عدم 
درج قیمت کاال و عدم صدور صورتحســاب بوده 
است. به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشر 
شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، در مرداد ماه امسال به دلیل تخلفات 
صنفی برای ۱۶ هزار و ۲۸۵ واحد تولیدی، توزیعی و 

خدماتی، پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.
در مرداد ماه امسال ۹۹ هزار و ۵۳۳ مورد بازرسی 
با هدف نظارت بر چرخه توزیــع کاال و برخورد با 

تخلفات اقتصادی از ســوی اکیپ های بازرسی و 
نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها 
صورت گرفته اســت. در نتیجه این بازرسی ها در 
مدت یاد شده ۱۶ هزار و ۲۸۵ فقره پرونده تشکیل و 

۱۹ هزار و ۹۱ مورد تخلف کشف شده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۲۳ هزار و 
۶۴ فقره بازرسی از انواع واحدهای اقتصادی شامل 
خرده فروشــی، عمده فروشــی، انبار، سردخانه، 
تولیدی صنفی و صنعتی و ... انجام شده و پرونده 
تخلف بیش از ۱۰۶ هزار واحد متخلف برای صدور 
حکم نهایی به تعزیرات حکومتی استان ها ارجاع 

داده شده است.
گفتنی است بیشترین بازرسی ها مربوط به کاالهای 
اساسی و اســتراتژیک شــامل نان، فرآورده های 

پروتئینی از جمله گوشــت قرمز و گوشــت مرغ، 
برنج، محصوالت لبنــی و روغن نباتــی و ... بوده 
است. بیشترین تخلفات شناسایی شده نیز شامل 
گرانفروشــی، عدم درج قیمت کاال و عدم صدور 

صورتحساب بوده است.

چگونه شکایت کنیم؟
مــردم می تواننــد با مراجعــه به ســتاد خبری 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
شهرستان های تابع، شکایت خود را تنظیم کنند 
یا از طریق تلفن )۱۲۴(، پورتال ســازمان حمایت 
به نشــانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت 
)ir.۱۲۴(و اپلیکیشن »آپ« شکایت خود را مطرح 

کنند.

آژانس هــای ســازمان ملــل متحــد روز 
چهارشنبه )۲۱ ســپتامبر( هشــدار دادند که 
نزدیک به یــک میلیون نفــر در افغانســتان، 
اتیوپــی، ســودان جنوبــی، ســومالی و یمن 
 امســال در غیاب کمک ها با گرســنگی مواجه 

خواهند شد.
به گزارش ایسنا، درگیری ها و شرایط آب وهوایی 
شدید، محرک های اصلی گرسنگی حاد هستند 
که امســال به دلیل بی ثباتی اقتصادی مرتبط با 
اثرات موج دار همه گیــری کووید-۱۹ و جنگ 

روسیه و اوکراین تشدید شد.
خشکسالی شــدید در شــاخ آفریقا مردم را تا 
مرز قحطی کشــانده اســت. ناامنی غذایی حاد 
به ســرعت در حال افزایش اســت و در سراسر 

جهــان گســترش می یابــد. رئیس ســازمان 
خواربار و کشــاورزی ملل  متحــد )فائو( گفت: 
بدون یــک واکنش بشردوســتانه گســترده، 
 وضعیــت احتمــاالً در ماه هــای آینــده بدتر 

خواهد شد.
اگرچه قیمت های جهانی کاالهای کشــاورزی 
در ماه هــای اخیر به باالترین حد خود رســیده 
است، قیمت های مواد غذایی محلی در چندین 
کشور همچنان باالست و در صورت از بین رفتن 
توافق با میانجیگری ســازمان ملل متحد برای 
تقویت محموله های غالت و کودهای روســیه و 
اوکراین، قیمت های موادغذایی محلی همچنان 
افزایش خواهــد یافــت. اوکرایــن چهارمین 
صادرکننده غالت در جهان اســت، در حالی که 

 روســیه رتبه ســوم غالت و رتبه اول صادرات 
کود را دارد.

بر اســاس گزارش فصلی فائو مناطق گرسنگی 
که با همــکاری برنامه جهانی غذای ســازمان 
ملل متحد تهیه شده اســت، قیمت های باالی 
غذا، ســوخت و کود، اقتصادهای پیشــرفته را 
 مجبــور بــه تشــدید سیاســت های پولــی 

کرده است.
به گزارش رویترز، در این گزارش آمده اســت، 
انتظــار مــی رود که ایــن روندهــا در ماه های 
آینده، با افزایش بیشــتر فقــر و ناامنی غذایی 
حاد و همچنین خطرات ناآرامی های ناشــی از 
 افزایش نارضایتی های اجتماعــی و اقتصادی،

 افزایش یابد.

۲۱ ســپتامبر )۳۰ شــهریور( روز جهانی آلزایمر 
نامگذاری شده است. اکنون بیش از ۵۲ میلیون نفر 
در جهان با این نوع بیماری زندگی می کنند و در واقع 
در جهان هر سه ثانیه یک نفر به این بیماری مبتال 
می شود. پیش بینی های انجام شده نشان می دهد 
بیش از ۱۳۹ میلیون نفر تا ســال ۲۰۵۰ در جهان 

مبتال به بیماری د
زوال عقل، اختالل مزمن مغزی و آلزایمر جزو بیماری 
دمانس هستند. آلزایمر یا بیماری فراموشی، یک نوع 
اختالل عملکرد مغزی است که در اثر آن به تدریج 
توانایی های ذهنی بیمار تحلیل می رود؛ البته با باال 
رفتن سن، اندکی فراموشکار شدن در افراد طبیعی 
اســت اما در بیماری آلزایمر این اختالل حافظه به 

تدریج پیشرفت می کند.
 یک هشتم از افراد دارای ۶۵ سال و بیشتر، این حالت 
مخرب زوال عقل را دارند. آلزایمــر در مرحله اول 
ممکن است برای خانواده و دوستان قابل تشخیص 
نباشد اما قبل از بروز، عالئم هشداری از خود نشان 
می دهد. چگونه می توان آغاز فراموشی )که معموال 
بی خطر است( در افراد را به سبب آلزایمر تشخیص 

داد؟

 اکنون حتی افراد زیر ۶۰ ســال با مشکالتی مانند 
فراموشی به انجمن آلزایمر ایران مراجعه می کنند که 
یکی از علت های مهم آن، بیماری کووید۱۹ است، این 
بیماری با کاهش ارتباطات اجتماعی و افزایش فشار 
)اســترس( و اضطراب بر سیستم اعصاب محیطی 
و مرکزی تاثیر نامطلوب داشــته و ســبب افزایش 
افسردگی شده است.  به گفته معصومه صالحی مدیر 
عامل انجمن آلزایمر ایران، بیماری آلزایمر بین ۱۰ تا 
۱۵ درصد از طریق ژن انتقال می یابد اما با پیشگیری 
از زمان جوانی درصد ابتالی ژنتیک، کاهش زیادی 
خواهد داشت و در برخی از انواع دمانس درصد انتقال 

از طریق ژن کمی افزایش بیشتری دارد.
صالحی افزود: در دنیا تحقیقاتی شده است که نشان 
می دهد در جهان بین ۵۲ تا ۵۳ میلیون نفر به دمانس 
مبتال هستند و این پیش بینی را کرده اند که تا سال 
۲۰۵۰ این رقم به بیش از ۱۵۵ میلیون نفر برسد و در 
حال حاضر پیش بینی می شود که یک میلیون نفر در 
ایران به این بیماری مبتال هستند و همزمان با افزایش 
سالمندی، شاهد افزایش ابتال به بیماری آلزایمر نیز 

خواهیم بود.
بابک زمانی متخصص مغز و اعصاب در این زمینه به 

خبرنگار حوزه سالمت ایرنا گفت: آلزایمر یک بیماری 
عصبی است که بر مغز تاثیر می گذارد و موجب مرگ 
سلول های مغزی می شود که از دست رفتن حافظه 
و نیروی شناخت را به دنبال دارد. عالئم این بیماری 

ابتدا خفیف است اما به مرور شدیدتر می شود.
 وی، از دست دادن حافظه، مشکالت زبانی و  رفتار 
غیرقابل پیش بینی را از عالیم اولیه آلزایمر برشمرد 
و افزود: اصلی ترین ویژگی  این بیماری این اســت 
که ارتباط بین نورون های عصبــی از بین می رود و 
اطالعات نمی توانند به راحتی بین مناطق مختلف 
مغز و بین عضالت و اندام ها عبور کنند. برای همین 
اســت که عالوه بر مشــکالت مغزی مثل کاهش 
حافظه، سایر مشــکالت رفتاری و حرکتی هم به 

وجود خواهند آمد. 
زمانی اظهار داشت: آلزایمر می تواند سبب تغییرات 
رفتار و پریشانی شود. ممکن است بیمار در محلی 
آشنا گم شــود. بی ثباتی خلقی و لغزش در قضاوت 
نیز عوارض رایج آن هســتند. بهداشت ضعیفی نیز 
دارد. افرادی که قبال شیک پوش بودند ممکن است 
لباس های آلوده پوشیده و شستن موهای سرشان را 

فراموش کنند.

درحالی پیــش از این معاون امــور جوانان وزیر 
ورزش و جوانــان عنــوان کرده بــود پرداخت 
تسهیالت ازدواج بدون اســتعالم وضعیت نظام 
وظیفه عمومی مردان به آنها پرداخت می شــود؛ 
اخیرا رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعالم 
کرده است که »طبق هماهنگی با بانک مرکزی 
به مشــموالن غایب، تســهیالت بانکــی تعلق 

نمی گیرد«.
به گزارش ایســنا، مطابق با بنــد )ب( ماده ۱۰ 
قانون خدمت وظیفه عمومی »دریافت هر گونه 
وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و 
مسکن از طریق وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 

و وابســته به دولت و نهادهــای قانونی، در مورد 
مشــموالن وظیفه عمومی، مستلزم ارائه مدرک 
دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره 

وظیفه عمومی  است«.
پیش از ایــن بانک مرکزی نیز در بخشــنامه ای 
به بانک ها اعــالم کرده بود که بر اســاس قانون 
خدمت وظیفه عمومی، ارائه تسهیالت بانکی به 
مردان مشروط به »استعالم وضعیت نظام وظیفه 
عمومی« آنها اســت، اما  وحید یامین پور معاون 
امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، پرداخت »وام 
ازدواج« به مردان را از این بخشــنامه مستثنی 
دانســته و گفته بود »در تفاهمــی میان بانک 

مرکزی و نظام وظیفه مقرر شد تسهیالت ازدواج 
و بیماریهای خاص از این قانون مستثنی شوند و 
در حال حاضر برای دریافت وام ازدواج نیازی به 

استعالم وضعیت نظام وظیفه مردان نیست.«
یامین پــور همچنین در صفحــه توییتر خود با 
اشــاره به اینکه سالها اســت وام ازدواج، از ماده 
۱۰ قانون خدمت وظیفه مســتثنی شده است، 
نوشته بود »با ابالغ قانون جوانی جمعیت، بانک ها 
در خصوص وام فرزنــدآوری بالتکلیف اند. بانک 
مرکزی خواســتار مستثنی شــدن این وام هم 
شــده، ولی ســازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی 

نداده است.«

فرماندار هندیجــان با بیان اینکــه آلودگی نفتی 
مشاهده شده در بحرکان به دلیل جزر و مد دریا از 
بین رفته است، گفت: اداره محیط زیست شهرستان 

در حال حاضر پیگیر موضوع است.
عبدالحسن دریایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به 
مشاهده آلودگی نفتی در ساحل بحرکان هندیجان 
اظهار کرد: تصاویر ویدیویی توسط یکی از صیادان 
از آلودگی نفتی در ســاحل بندر بحــرکان گرفته 
شده است که نشان دهنده وجود آلودگی نفتی در 

ســاحل بحرکان هندیجان است. وی افزود: پس از 
مشاهده این مســاله کارشناسان سازمان حفاظت 
محیط زیســت به منطقه مراجعه کردند اما امکان 
نمونه برداری برای بررسی بیشــتر موضوع وجود 
نداشت و آلودگی نفتی مشــاهده شده در بحرکان 
به دلیل جزر و مد دریا و باال آمدن گل و الی از بین 

رفته است.
فرماندار هندیجــان عنوان کرد: براســاس آنچه 
در سال های قبل نیز رخ داده اســت، احتماال این 

آلودگی نفتی مربوط به ســکوی نفتی تحت نظر 
شرکت نفت فالت قاره باشد.

دریایی عنوان کرد: اداره محیط زیست شهرستان 
در حال حاضر پیگیر موضوع اســت و پس از انجام 
بررسی های دقیق و مشخص شدن نتایج نهایی علت 

دقیق این موضوع اطالع رسانی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر ویدیویی از وجود 
آلودگی نفتی در ســاحل بندر بحرکان شهرستان 

هندیجان در فضای مجازی منتشر شده بود.

تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی ۱۴۰۰ تا آخر آذر 
برای اســتفاده از معافیت مالیاتیبا تصمیم کمیته 
اقدام ارزی، کسانی که به تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ 
خود عمل نکرده اند، تا پایان آذر ۱۴۰۱ مهلت دارند 
با عمل به این تعهدات از معافیت های مالیاتی بهره 

مند شوند.
به گزارش ایلنــا از وزارت صمــت، مطابق آخرین 
مصوبــه کمیتــه اقــدام ارزی، با توجه بــه پایان 
مهلت ایفای تعهــدات ارزی حاصــل از صادرات 

ســالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در پایــان روز ۳۱ 
شــهریور ۱۴۰۱، پروانــه هــای ایــن دســته از 
 صادرکننــدگان پس از پایان مهلت تعیین شــده 

مسدود می شود.
همچنیــن چنانچه صادرکنندگان ســالهای فوق 
حسب مستندات و دالیل قابل پذیرش مانع ایفای 
تعهدات ارزی، درخواســت خود را تــا تاریخ ۳۰ 
دی ماه ۱۴۰۱ بــه دبیرخانه کمیتــه اقدام ارزی 
ارســال کنند، درخواســت های مربوطه بررسی 

و منــوط به احــراز مراتــب فوق، فرصــت ایفای 
 تعهــدات ارزی و ارتقــای نســبت برگشــت ارز 

داده می شود.
بدیهی است اعطای این مهلت مشمول بهره مندی 

از معافیت های مالیاتی نخواهد شد.
در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که ایفای تعهدات 
ارزی حاصل از صادرات ســال ۱۴۰۰ تا پایان آذر 
۱۴۰۱ جهت بهره منــدی از معافیت های مالیاتی 

تمدید شود.

یک میلیون نفر در معرض گرسنگیبیش از ۱۰۰ هزار تخلف صنفی کشف شد

به »سربازی نرفته ها« هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد؛ حتی »ازدواج«؟هر ۷ دقیقه یک نفر در کشور دچار آلزایمر می شود

تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی 1400 تا آخر آذر برای استفاده از معافیت مالیاتیمنشا آلودگی نفتی در ساحل بحرکان هندیجان چه بود؟
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سرمقاله

تامین انرژی 
چالش مهم صنایع 

قطعی بــرق و گاز موضوع 
جدیدی در تولید و صنعت 
نیست. هر زمانی مصرف اوج 
بگیرد تولید و صنعت اولین 
قربانی اوج مصرف می شوند. مشکل قطعی برق 
در تابستان و قطعی گاز در زمستان همیشگی بوده 
و ادامه دارد. حتی قطعی دو گانه نیز وجود داشته 
است. یعنی همزمان هم برق و هم گاز صنعت قطع 
شده اســت. از تبعات اولیه قطعی انرژی و نیرو در 
صنعت، تعطیلی واحدهای صنعتی است. تولید از 

برنامه عقب می افتد...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 

2متن کامل  د ر صفحه 4
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رشد  فساد  اداری 
در  دو دهه گذشته

سه پارامتر مهم در رشد 
روند تولید  در 1401

معامله گران ارزی عقب نشستند

افزایش  احتیاط  در  بازار ارز
صفحه2

صفحه4

تهدید  صنایع  با  قطعی  گاز
احتمال   سهمیه بندی   گاز   صنایع   در   زمستان   قوت   گرفت

رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی 
اتاق تهران اظهار داشت: چه نهادی بر خروج سرمایه 
۱۱هزار نفری که از ایران ســال گذشــته به کانادا 
مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایه های نقدی و 
سرمایه های انسانی کشور هر ساله با روند تندتری 
در حال خروج از کشور هستند. حسن فروزان فرد 
در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه فساد اداری فضای 
کسب و کار در کشور را تیره و تار کرده است، گفت: 
هر ساله میزان فساد اداری در کشورها سنجیده و 
اطالع رسانی می شود و از سوی دیگر دولت ها تالش 
می کنند که با آیتم هایی این فساد را تقلیل بدهند. 
واقعیت این است که در ۲ دهه گذشته فساد اداری 
در ایران گسترده شده و از سوی دیگر شیوه اطالع 

رسانی آن همراه با موضوعات...

مرکز پژوهشــهای مجلس در گزارشی پیش بینی 
کرده با رشــد اقتصــاد در بخش هــای خدمات و 
کشاورزی در کشور تحت تاثیر تخلیه شوک کرونا و 
رشد میزان بارندگی، تولید ایران رشدی 7.۳ درصدی 
را در پایان سال داشته باشد. به گزارش اقتصادنیوز  
پس از اعالم رشد اقتصادی توسط مرکز آمار ایران، 
مرکز پژوهش های مجلس نیــز دورنمایی از این 
شاخص در پایان ســال جاری را به تصویر کشیده 
است. براساس محاسبات این نهاد، پیش بینی می 
شود رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری برابر 
با ۳ واحد درصد بیشتر شده و به 7.۳ درصد برسد. 
این اتفاق را بررسی ها بیشتر از دو ناحیه می داند رشد 
 بخش خدمات به دلیل کاهش آثــار ویروس کرونا 

در بازار های جهانی و به...



اقتصاد2
ایران

با ادامه روند نگران کننده تورم؛
فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۷۵ 

واحد درصد افزایش داد
فدرال رزرو روز گذشــته با افزایش دوبــاره نرخ بهره 
به میزان ۰.۷۵ واحد درصد نشــان داد که این نرخ به 
مراتب از سطح کنونی هم باالتر خواهد رفت. به گزارش  
اقتصاد آنالاین به نقل از سی ان بی سی، بانک مرکزی در 
تالش خود برای کاهش نرخ تورم نزدیک به باالترین 
سطح خود از اوایل دهه ۱۹۸۰، نرخ وجوه فدرال را تا 
محدوده ۳ تا ۳.۲۵ درصد افزایش داد که باالترین نرخ 
بهره از اوایل سال ۲۰۰۸ است و سومین مرحله متوالی 
افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره به حساب می آید. 
پس از اعالم این خبر، شاخص های سهام سقوط کرد و 
میانگین صنعتی داو جونز اندکی کاهش یافت. زمانی 
که جروم پاول رییس فدرال رزرو چشم انداز نرخ بهره و 
اقتصاد را مورد بحث قرار داد، بازارهای مالی دچار نوسان 
شد. معامله گران نگران این هستند که فدرال رزرو برای 
مدت طوالنی تری از آنچه برخی پیش بینی می کردند، 
تهاجمی تر عمل کند. پیش بینی های این نشست نشان 
می دهد که فدرال رزرو انتظار دارد در دو جلسه باقی 
مانده خود در ســال جاری، نرخ بهره را حداقل ۱.۲۵ 

واحد درصد دیگر افزایش دهد.

پیام اصلی تغییر نکرده است
پاول در کنفرانس خبری با اشــاره به ســخنرانی 
سیاست گذاری در سمپوزیوم ســالیانه فدرال رزرو 
در ماه آگوست در وایومینگ اعالم کرد: پیام اصلی 
من از زمان نشست جکســون هول تاکنون تغییر 
نکرده و کمیته بازار آزاد مصمم است که تورم را به ۲ 
درصد کاهش دهد و تا زمانی که کار به پایان برسد، 
به این روند ادامه خواهیم داد. افزایش نرخ بهره که در 
ماه مارچ آغاز شد – و از نقطه نزدیک به صفر – نشان 
دهنده تهاجمی ترین انقباضات فدرال رزرو از زمانی 
است که از نرخ وجوه یک شــبه به عنوان ابزار اصلی 
سیاست خود در سال ۱۹۹۰ استفاده کرد. تنها مورد 
قابل مقایسه در سال ۱۹۹۴ بود، زمانی که فدرال رزرو 
در مجموع نرخ بهــره را ۲.۲۵ واحد درصد افزایش 
داد و ســپس کاهش نرخ بهره را تا جوالی سال بعد 
آغاز خواهد کرد. همراه با افزایش گسترده نرخ بهره، 
مقامات فدرال رزرو اعالم کردند که قصد ادامه افزایش 
تا زمانی که سطح وجوه به »نرخ پایانی« یا نقطه پایانی 
۴.۶ درصدی در سال ۲۰۲۳ برسد، وجود دارد. پاول 
و همکارانش در هفته هــای اخیر تاکید کرده اند که 
بعید است کاهش نرخ بهره در سال آینده اتفاق بیفتد.

گروسی:
 آماده تعامل مجدد با ایران هستیم

مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دسترســی محدودی به 
تاسیسات هسته ای ایران دارد اما ما آماده تعامل 
مجدد با ایران هستیم. ما از ایران انتظار داریم که 
به  طور کامل اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای 

خود را به آژانس بدهد.

فروش 50  هزار میلیارد تومان اوراق جدید؛
تسویه ۸۷هزار میلیارد اصل و 

سود اوراق سنواتی
بر اســاس آمار عمکلرد عرضه اوراق در هفته جاری، 
بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروخته شد. 
این درحالی است که مجموع نقدینگی جذب شده از 
فروش اوراق در بازار پول و سرمایه از ابتدای سال، منفی 
شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم،  هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسالمی 
منتهی در تاریخ  ۳۰ شهریور ماه برگزار شد، که طی آن 
ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش های خرید اوراق از 
متقاضیان در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک 
مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس 
تهران مبلغ ۱۰.۵۲۷ میلیارد تومان اوراق به فروش 
رسید. گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای 
تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، 
در سال۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با 
اســتفاده از روش های مختلف از جمله انتشار اسناد 
خزانه اسالمی و برگزاری هجدهمین هفته عرضه اوراق 
بدهی و سه مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده که 
از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۸۵.۲۷۴ میلیارد 
تومان شامل ۵۰.۲۷۴ میلیارد تومان به صورت عرضه 
نقدی و ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه 
اســالمی تأمین مالی انجام گردید.  خزانه داری کل 
کشور در سال جاری نســبت به انتشار و عرضه اوراق 
بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله 
انتشار اسناد خزانه اســالمی و برگزاری هجده هفته 
عرضه اوراق بدهی میان بانک ها، موسسات اعتباری 
غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه )از قبیل 
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین مالی( 
و سه مرحله پذیره نویســی اوراق از طریق کارگزاری 
بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت 

فناوری بورس تهران اقدام نمود.

اخبار

مرکز پژوهشهای مجلس 
در گزارشــی پیش بینی 
کرده با رشــد اقتصاد در 
بخش هــای خدمــات و 
کشاورزی در کشور تحت 
تاثیر تخلیه شوک کرونا و رشــد میزان بارندگی، 
تولید ایران رشــدی ۷.۳ درصدی را در پایان سال 

داشته باشد
به گزارش اقتصادنیوز  پس از اعالم رشد اقتصادی 
توسط مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های مجلس 
نیز دورنمایی از این شــاخص در پایان سال جاری 
را به تصویر کشیده اســت. براساس محاسبات این 
نهاد، پیش بینی می شــود رشد اقتصادی ایران در 
پایان سال جاری برابر با ۳ واحد درصد بیشتر شده 
و به ۷.۳ درصد برسد. این اتفاق را بررسی ها بیشتر 
از دو ناحیه می داند رشــد بخش خدمات به دلیل 
کاهش آثار ویروس کرونا در بازار های جهانی و به 
تبع آن در ایران و دیگری رشد بخش کشاورزی در 
اثر احتمال افزایش بارندگی در ســال جاری. این 
در حالی اســت که به دلیل کاهش صادرات نفت 
 پیش بینی می شود رشداقتصادی این بخش ۱.۱ 

درصد باشد.
در نهایت این مرکز ســه عامل مهم را در روند کلی 
اقتصاد ایران در سال جاری موثر می داند. دخالت 
بانک مرکزی، گرانی برق و گاز و حذف ارز ترجیحی.

پژوهشکده پولی و بانکی در این گزارش خود معتقد 
است سیاست های انقباضی بانک های مرکزی در 
کل دنیا پس از هدفگذاری های کالن اقتصادی در 
دوره کرونا موجج افت تقاضا شده و در نهایت بر بازار 
صادرات تاثیر گذار خواهد بود. این موضوع در نهایت 
موجب افت صادرات در کشور خواهد شد. عامل دوم 
افزایش قیمت برق و گاز مصرفی است که با ایجاد 
وقفه در تولیدات صنعتی می تواند اثر کاهشــی در 
بخش صنعت داشته باشــد. و در آخر اثر افزایشی 

تولید بر نرخ ارز ترجیحی است. 
پژوهشگران این مرکز معتقد هستند با رشد قیمت 
هزینه های وارداتــی در دانه هــای روغنی و دام، 
کاهش تقاضا در بازار انجام شــده که البته به مرور 
شوک ناشــی از افزایش قیمت تخلیه خواهد شد. 
در ادامه با اصالحات قیمتی بخش کشاورزی رشد 
بیشــتری داشــته و در نهایت تولید در این بخش 

صعودی تر خواهد شد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، براســاس 
اعالم بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰رشد 
۴/۴ درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی 
از آن ناشی از رشــد ۶/۵ درصدی بخش خدمات 
درنتیجه کاهش آثار شــیوع ویروس کرونا بود. در 
ســال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشــور متأثر 
از عوامــل مختلفی خواهد بود .اثر سیاســت های 
انقباضی بانکهــای مرکزی دنیا بــر کاهش تقاضا 
و قیمت کاالهــای صادراتی کشــور، اثر حذف ارز 
ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر 

منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات 
میتوانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند.  
براســاس آخریــن شــواهد از عملکــرد اقتصاد 
ایــران در ســه ماهــه اول ســال ۱۴۰۱ و 
روندهــای قابل تحلیــل تا پایان ســال، رشــد 
اقتصــادی ایــران در ســال ۱۴۰۱ حــدود ۳/۷ 
 درصد و رشــد بــدون نفــت ۹.۳ درصــد برآورد 

میشود.
به طور خاص پیشبینی می شــود در سال ۱۴۰۱ 
بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به 

سال آبی گذشته، رشد ۷/۹ درصدی را تجربه کند.
درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود 
و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش 
نسبت به فصل مشابه سال قبل پیشبینی میشود 
این بخش رشــد ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل 

داشته باشد.
همچنین، علیرغم پیشبینی رشــد ۴/۶ درصدی 
بخش صنعت در ســال ۱۴۰۱، بررســی ها نشان 
میدهد مــواردی مثل قطعی بــرق و گاز صنایع و 
کاهش تقاضای کاالهای صادراتی میتواند رشــد 
این بخش را تهدید نماید. ضمن اینکه برای بخش 
ســاختمان با توجه به کاهش تعــداد پروانه های 
ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد 
بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و 
با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد 

منفی ۳/۴ درصدی قابل پیشبینی است.
درنهایت پیشبینی میشود بخش خدمات باتوجه 
به بازیابی این بخش پس از شــیوع ویروس کرونا 
با رشــد مثبت ۳/۶ درصدی مواجه شود. قابل ذکر 
است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در 
آخرین گزارش های خود رشــد اقتصادی ایران در 
ســال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳/۷ درصد پیشبینی 

نموده اند . 
ارائه گزارشــهای تحلیل تحــوالت بخش حقیقی 
میتواند به شناخت بهتر سیاســتگذاران از اقتصاد 
ایران کمک شایانی نموده و برخی ابهامها و سؤاالت 
موجود درخصوص این تحوالت را رفع نماید .انتظار 
میرود این گزارشها بتواند از طریق ارائه بهروزترین 
تحلیلهــا و اطالعات بخش حقیقی برای ســطوح 

مختلف قانونگذاری و سیاستگذاری مفید باشد.  
طبق آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰، تولید 
ناخالص داخلی افزایش ۴/۴ درصدی نســبت به 
مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که بخش مهمی 
از آن متأثر از رشــد ۶/۵ درصــدی بخش خدمات 
بوده که به دلیل کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بر 
اقتصاد جهانی و به تبع آن بر اقتصاد ایران بوده است. 
برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی 
در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که علت عمده افزایش 
نرخ رشـد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش 
ارزش افزوده فعالیتهــای »نفــت و گاز«، »اداره 
عمومی، دفاع و تأمین اجتمـــاعی«، »حملونقل و 
انبـارداری«، »اطالعـات و ارتباطـات«، »بهداشـت 
و مـددکاری اجتمـاعی«، »صـنعت«، »آمـوزش« 
و »عمده فروشی، خرده فروشــی و تعمیر وسایل 
نقلیه موتوری« جستجو نمود؛ بهطوری کـه سـهم 
ارزش افـــزوده هـریـــک از فعالیت های مذکور 
در نرخ رشــد ۴/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی 
طی سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۰/۸، ۰/۸، ۰/۶، 
 ۰/۵ ،۰/۵ ،۰/۵ ، ۰/۴ و۰/۴ واحــد درصــد اعــالم 

شده است . 
۳ عامل موثر بر بخش حقیقی اقتصاد در سال جاری

در ســال ۱۴۰۱ عوامل مختلفی بر رشد اقتصادی 
کشــور اثرگذار خواهد بود که در ادامه ابتدا عوامل 
مؤثر بر بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ 
بررسی شده و سپس به تفکیک بخشهای اقتصادی 
براساس عملکرد سه ماهه به تحلیل رشد هر بخش 

در سال ۱۴۰۱ پرداخته شده است.  

رشد اقتصادی
۱-سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی:

سیاســتهای انبســاطی دوران کرونــا و افزایش 
محســوس نرخ تورم در اکثر کشورها، موجب شد 
که بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها، سیاستهای 
پولی انقباضی اتخاذ نمایند که این موضوع درنهایت 
موجب کاهش تقاضا و کاهــش قیمتهای جهانی 
شده است. ضمن اینکه سیاست کووید صفر دولت 
چین نیز در کاهش تقاضای جهانی بی تأثیر نبوده 
است. برای مثال قیمت فلزات پایه که در اوایل سال 

جاری میالدی صعودی شــده بود پس از اقدامات 
انقباضی اغلب بانکهای مرکــزی دنیا برای کنترل 
تورم و تداوم سیاســت کووید صفر چین و چشــم 
انداز رکــودی از اقتصاد جهانی در مــاه های اخیر 
روندی نزولی به دنبال داشــته است. این موضوع 
میتواند بر میزان صــادرات و درآمد ارزی حاصل از 
آن اثر منفی گذارد .برای مثال در صنعت فوالد ،آمار 
تفکیکی صادرات فوالد خام، محصوالت فوالدی، 
آهن اسفنجی، گندله و کنســانتره ایران در دوره 
سه ماهه نخســت سال ۱۴۰۱ نشــان میدهد که 
درمجموع صــادرات وزنی فوالد ایــران ۲ میلیون 
و ۶۲۶ هزار تن بوده که نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبل، کاهش ۱۲ درصدی را نشان می دهد. 
از طرفــی طی ایــن دوره صــادرات دالری فوالد 
ایران ۱/۵۸ میلیارد دالر بوده اســت که نســبت 
 به مدت مشــابه ســال قبل کاهش ۱۷ درصدی 

را نشان میدهد.  
۲-حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی: 

دولت در بهــار ســال ۱۴۰۱ تصمیــم به حذف 
ارز ترجیحــی واردات دانه های روغنــی و نهاده 
های دامــی گرفت .هرچنــد با توجه بــه افزایش 
قابلتوجه قیمــت این کاالها از یــک طرف صنایع 
پســینی مثل صنایع غذایی با مشــکالت جدی 
درخصوص افزایش هزینه تمام شــده و همچنین 
تأمین ســرمایه در گردش روبه رو شده و از طرف 
دیگر تقاضای این کاالها تا حــدی کاهش یافت، 
با این حال پیشبینی میشــود با اصالحات قیمتی 
 این کاالها انگیزه تولید داخلی کاالهای اساســی

 افزایش یابد . 
۳-مسئله تأمین انرژی صنایع:

در سال ۱۴۰۰ قطعی برق در فصل تابستان و قطعی 
گاز در فصل زمســتان آســیبهای جدی به بخش 
صنعت وارد نمود. متأســفانه این مسئله در سال 
۱۴۰۱ نیز همچنان موضوعیــت دارد و در صورت 
تداوم برای سالهای آتی انگیزه سرمایه گذاری را تا 

حد زیادی کاهش خواهد داد.  
در ادامه این گــزارش به بررســی عملکرد بخش 
حقیقی اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ 
و ارائه پیشــبینی رشــد اقتصادی ســال ۱۴۰۱ 
پرداخته میشود. بخشهای کشاورزی، نفت خام و 
گاز طبیعی، معدن، صنعت، ســاختمان و خدمات 
بیشترین ســهم را در بخش حقیقی اقتصاد ایران 
دارند و سعی شده اســت در گزارش هریک از این 
بخشــها مورد تحلیل قرار گیرنــد. عالوهبر این، 
با توجه بــه آنکه آمار عملکرد بخش حقیقی ســه 
ماهه اول سال ۱۴۰۱ ازسوی بانک مرکزی منتشر 
نشــده اســت، در ارائه آمارها عمدتا به آمار رشد 
اعالمی ســال ۱۴۰۰ اتکا میشود. با اینحال ،تالش 
شــده اســت با طراحی و محاسبه شــاخص های 
نزدیک و نیز اطالعات دریافت شــده از دســتگاه 
های اجرایی، بــرآوردی از وضعیت بخش حقیقی 
در بهار ۱۴۰۱ ارائه شود و نهایتانهایتاً رشد هریک 
 از بخشــها در ســال ۱۴۰۱ مبتنیبر اطالعات در 

دسترس ارائه شده است .

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد

سه پارامتر مهم در رشد روند تولید  در 1401

افزایش فساد اداری در دو دهه گذشته
دیگر به دنبال ورود سرمایه به 

کشور نیستم
رئیس کمیســیون قضایــی و مبارزه با فســاد 
اقتصادی اتاق تهران اظهار داشــت: چه نهادی 
بر خروج سرمایه ۱۱هزار نفری که از ایران سال 
گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ 
سرمایه های نقدی و سرمایه های انسانی کشور 
هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور 

هستند.
حسن فروزان فرد در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه 
فساد اداری فضای کسب و کار در کشور را تیره و 
تار کرده است، گفت: هر ساله میزان فساد اداری 
در کشورها سنجیده و اطالع رسانی می شود و از 
سوی دیگر دولت ها تالش می کنند که با آیتم هایی 
این فساد را تقلیل بدهند. واقعیت این است که در 
۲ دهه گذشته فساد اداری در ایران گسترده شده 
و از سوی دیگر شیوه اطالع رســانی آن همراه با 
موضوعات سیاسی و محکوم کردن گروه سیاسی 

بوده است.
به گفته این فعال اقتصادی، امروز این شیوه اطالع 
رسانی باعث ایجاد نگرانی و غیرواقع بینانه شدن 

میزان فساد در کشور  شده است.
رئیس کمیســیون قضایــی و مبارزه با فســاد 
اقتصادی اتاق تهران شــیوه اطالع رسانی فساد 
در ایران را غیر حرفه ای و همــراه با انگیزه های 
سیاسی دانست و افزود: ورود انگیزه های سیاسی 
در انعکاس اخبار فساد اداری باعث افزایش اثرات 
آن در فضای کسب و کارها شده و در نتیجه در 
ذهنیت مردم عادی و فعاالن اقتصادی آثار سو 

بر جای گذاشته است.
وی با بیان اینکه فســاد اداری باعث شــده است 
ذهنیت افرادی که می خواهند در کشور سرمایه 
گذاری بلندمدت انجام دهند را مخشوش شود، 
خاطر نشان کرد: فعاالن اقتصادی نسبت به موضوع 
فساد حســاس تر و ریزبینانه تر برخورد می کنند 
چراکه می خواهند در ازای سرمایه گذاری در کشور 
تعهدات الزم را دریافت کنند. از این رو نسبت به این 
موضوع حساس تر هستند و با مشاهده نمادهای 
از فســاد اداری و اقتصادی تصمیــم گیری های 
توسعه ای خود را متوقف و یا به حداقل می رسانند.

فروزان فرد با بیــان اینکه تداوم جریان فســاد 
اقتصادی در کشور زمینه را برای توسعه اقتصادی 
دشوار می کند، افزود: توسعه حاصل تصمیمات 
بلندمدت فعاالن اقتصادی همان کشور است وقتی 
این تصمیمات مقطعی و به عبارتی برای گذران امور 
می شوند جنبه های سرمایه گذاری بزرگ از دست 
می رود و در واقع نرخ توســعه کشور دچار تالطم 
و گرفتاری می شود. بنابراین فســاد عالوه بر آثار 
کوتاه مدت در حال و روز مردم و فعاالن اقتصادی 
 تبعات و آثار بلندمدتی در کل اقتصاد آن کشــور 

 بر جای می گذارد.
وی کاهش نرخ رشد و توسعه اقتصادی را به عنوان 
اصلی ترین اثر فســاد اقتصادی در کشور معرفی 
کرد و افزود: درک فساد در کشور و نااطمینانی از 
شرایط باعث شده است که سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی رغبت چندانی برای سرمایه گذاری در 
کشور از خود نشان ندهند و به نظر می رسد ایران 

گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران واقعی نباشد.
وی در پاســخ به این پرسش که چه میزان تمایل 
سرمایه گذاران خارجی در کشور کاهش پیدا کرده 
است؟ گفت: شــرایط به گونه ای شده است که ما 
دیگر به دنبال ورود سرمایه به کشور نیستم و تالش 
داریم اقداماتی انجام دهیم که سرمایه های داخلی 
از کشور خارج نشوند. بنا به آمار رسمی ارائه شده از 
سوی اتاق تهران هر ساله ۹ میلیارد دالر سرمایه از 
کشور خارج می شود که من بر این باورم این عدد 
واقعی نیست و بیش از این است چراکه این عدد 

فقط شامل سرمایه های نقدی می شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: چه نهادی بر خروج 
سرمایه ۱۱هزار نفری که از ایران سال گذشته به 
کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایه های 
نقدی و سرمایه های انسانی کشور هر ساله با روند 

تندتری در حال خروج از کشور هستند.
به گفته وی، جو فساد آلود حاصل از فساد اداری و 
اقتصادی مهم ترین عامل ترک سرمایه در کشور 
است. ایران اعالم کرده اســت با دریافت ۱۰۰ تا 
۲۰۰ هزار دالر می تواند به خارجی ها اقامت بدهد. 
اینجا این پرسش مطرح است چرا تالش نمی شود 
سرمایه های داخلی و نیروهای انسانی حفظ و از 

خروج آنها جلوگیری شود.
وی تاکید کرد:  دســتور جدید وزارت کشاورزی 
مبنی بر نظارت ۲ نیروی بسیج بر عملکرد صنایع 
غذایی این پیام را به فعاالن ایــن حوزه می دهد 
که تولیدکنندگان خطاکاراند این در حالیســت 
 که هــر بازرســی جدید فرصت خطــای جدید 

را می دهد.

خبر
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هفتــه گذشــته ســخنگوی وزارت صمــت در 
نشســت خبــری بــا خبرنگــران از برنامه های 
جدید رشــد تولید خودرو و همکاری با روســیه 
خبر داد. قالیبــاف در ادامه گفــت در نیمه دوم 
 ســال ۵۰ درصــد تولیــد خــودرو افزایــش 

خواهد یافت.
به گزارش تجارت نیوز، روز گذشــته، سخنگوی 
وزارت صمــت در دومیــن نشســت خبــری با 
خبرنگاران آمار پنج ماهه نخســت سال صنعت، 
معدن و تجــارت را ارائه کــرد. البتــه او به این 
نکته اشــاره کرد که اســتیضاحی برای فاطمی 
 امین در کار نیســت و وزیــر به کار خــود ادامه 

می دهد.
امید قالیباف در ابتدای نشســت از رشــد تولید 
خودرو در مرداد ماه خبــر داد. او گفت که تولید 
در ماه مرداد نســبت به تیر حــدود ۴٫۶ درصد 
رشــد داشــته و در برنامه نیمه دوم سال وزارت 
صمت رشــد ۵۰ درصدی تولید خــودرو در نظر 
گرفته شده است. ســه هیات از کشور روسیه در 

تهران حضور دارند که یکی از ایــن هیات ها، در 
پی صحبت های پوتین با رئیسی در تهران حاضر 
 شد و حدود ۷۵۰ نشســت برای آنها برنامه ریزی 

شده است. 
تجارت ایران با کشــور روسیه در پنج ماه نخست 
سال با حدود ۳۱ درصد رشد همراه شد. تجارت 
ایران با روســیه در ســال های گذشــته بیشتر 
مربوط به بخش کشــاورزی بود. اما امســال به 
 تدریج تراز صادرات صنعتی ایران به این کشــور

 افزایش یافت.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سوال خبرنگار 
تجارت نیــوز در رابطه با تخصیــص معدن مس 
به خودروســازان گفــت: ســازوکارهای فروش 
معدن شفاف اســت و از طریق مزایده، معدن ها 
به فروش می رســد. در نتیجه باید بررســی شود 
که خودروسازان شــرایط فنی شرکت در مزایده 
را دارند یــا خیر. اما خودروســازی با معدن داری 
هیــج ارتباطــی نــدارد. او در ادامــه گفت: در 
نمایشــگاه اتومبیلیتی روســیه، یک تفاهم نامه 

 ۷۰۰ میلیون دالری بین ایران و روسیه امضا شده
 است. 

روســیه خواســتار واردات خودروهای شاهین 
و تارا به این کشــور شــده اســت. پیش از این، 
برخی از قطعه ســازان اعــالم کــرده بودند که 
تولید خــودروی ال ۹۰ با همکاری روســیه آغاز 
شده اســت. ســخنگوی وزارت صمت در رابطه 
با تولیــد ال۹۰ توضیــح داد: تا کنــون آماری 
 مبنی بر تولید خودروی ال۹۰ در ایران منتشــر 

نشده است.

چه خودروهایی وارد کشور می شوند؟
قالیبــاف اعالم کرد کــه خودروهــای هندی و 
برزیلی وارد کشــور نمی شــوند. شــرکت های 
ایرانی با برندهــای خوب اروپایــی وارد مذاکره 
شــدند و برخی از خودروهای کــره ای باکیفیت 
که در رده خودروهای اقتصــادی کره قرار گرفته 
اند، وارد کشــور می شــوند. خودروهای وارداتی 
باکیفیــت خواهند بــود و اســتانداردهای ۸۵ 

گانه را نیز پــاس می کنــد. در آئین نامه واردات 
خودرو نیز هیچ شــرایطی برای منبع ارز در نظر 
نگرفته ایــم. بانک مرکزی مســئول تخصیص و 
تامیــن ارز اســت. بنابراین منشــا تامیــن ارز 
 می تواند هر چیزی از جملــه فرش و حتی رمزارز 

نیز باشد.

خودروی کارون نباید تولید شود
او در رابطه با کیفیت خودروهــا گفت که وزارت 
صمت مدعی اســت که کیفیــت خودروها قابل 
قبول نیســت و از خودروهای بی کیفیت حمایت 
نمی کند. اما وزارت صمت برنامه ایجاد پلتفرم های 
جدید خودرویی دارد که در ســال های ۱۴۰۲ و 
۱۴۰۳ خودروهای جدید و بــا کیفیتی وارد بازار 

کشور می شوند.
قالیباف در پاسخ به سوال یک خبرنگار در رابطه با 
مشخصات فنی خودروی جدید کارون گفت: اگر 
این خودرو با این مشخصات باشد، نباید به مرحله 

تولید برسد.

اقتصادنیوز:به نظر می رسد تجمعات تهران موجب شده بازیگران ارزی 
با احتیاط بیشتری در موقعیت خرید و فروش قرار بگیرند.

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر در روز های اخیر در یک محدوده 
خاص قفل شده است. نرخ دالر دیروز  در محدوده ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا۳۱ 

هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
عده ای از معامله می گفتند اســکناس آمریکایــی در تهران زندانی 
شــده اســت و خبری از خرید و فروش های بزرگ نبــود. عده ای از 
 معامله گران به تزریق عرضه توســط نهاد مرکزی بازار ســاز اشــاره 

می کردند.

اثر تجمعات تهران در بازار دالر
از سوی دیگر به نظر می رســد تجمعات تهران موجب شده  بازیگران 

ارزی با احتیاط بیشتری در موقعیت خرید و فروش قرار بگیرند. 
 و در سوی دیگر، هراس دارند که بازارساز در وضعیت کنونی به اندازه 
ای میزان عرضه خود را باال ببرد که در صــورت خرید ارز دچار ضرر 

سنگین شوند. 

سیگنال منفی برجام به قیمت دالر 
توقــف دالر در تهران در حالی اســت که ســیگنال هــای برجامی 

همچنان منفــی اســت.ندپرایس در تــازه ترین اظهــار نظر خود 
درباره برجام گفــــت: پاسخی که ایران اخیرا ارســال کرد سازنده 
نبود و به مــا اجازه کامل کــردن توافــق را نداد. ولی مــا همچنان 
 معتقدیــم که بازگشــت به توافق هســته ای بــا ایــران امکان پذیر

 است.
تحلیل گران فنی کوتاه مدت باور دارند که در صورت شکست محدوده 
۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان، دالر با فشار خرید مواجه خواهد شد و در صورتی 
که قیمت به زیر سطح ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان برود، کمی فروش های 

ارزی افزایش خواهد یافت.

امضای تفاهم نامه ۷۰۰ میلیون دالری با روسیه

خودروهایهندیوبرزیلیواردنمیشوند

معامله گران ارزی عقب نشستند

افزایشاحتیاطدربازارارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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بر اساس آمار سازمان حمایت، در نتیجه بازرسی 
از انواع واحدهای اقتصادی شامل خرده فروشی، 
عمده فروشی، انبار، ســردخانه، تولیدی صنفی 
و صنعتی و... در پنج ماهه امســال برای بیش از 
۱۰۶ هزار واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل 
شد و بیشــترین تخلفات شناسایی شده شامل 
گرانفروشی، عدم درج قیمت کاال و عدم صدور 
صورتحســاب بوده است. بر اســاس اطالعات 
منتشر شده از سوی ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، در مرداد ماه امسال به 
دلیل تخلفات صنفی برای ۱۶ هزار و ۲۸۵ واحد 
تولیدی، توزیعی و خدماتــی، پرونده تعزیراتی 

تشکیل شده است.
در مرداد ماه امسال ۹۹ هزار و ۵۳۳ مورد بازرسی 
با هدف نظارت بر چرخه توزیع کاال و برخورد با 
تخلفات اقتصادی از ســوی اکیپ های بازرسی 
و نظــارت در ادارات صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان ها صورت گرفته اســت. در نتیجه این 
بازرســی ها در مدت یاد شــده ۱۶ هزار و ۲۸۵ 
فقره پرونده تشکیل و ۱۹ هزار و ۹۱ مورد تخلف 
کشف شده است. همچنین از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۶۲۳ هــزار و ۶۴ فقره بازرســی از انواع 
واحدهای اقتصادی شامل خرده فروشی، عمده 

فروشی، انبار، سردخانه، تولیدی صنفی و صنعتی 
و... انجام شده و پرونده تخلف بیش از ۱۰۶ هزار 
واحد متخلف برای صدور حکم نهایی به تعزیرات 

حکومتی استان ها ارجاع داده شده است.
گفتنی است بیشــترین بازرســی ها مربوط به 
کاالهای اساسی و استراتژیک شامل نان، فرآورده 
های پروتئینی از جمله گوشــت قرمز و گوشت 
مرغ، برنج، محصوالت لبنــی و روغن نباتی و... 
بوده است. بیشترین تخلفات شناسایی شده نیز 
شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت کاال و عدم 

صدور صورتحساب بوده است.
مــردم می توانند بــا مراجعه به ســتاد خبری 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و شهرستان های تابع، شــکایت خود را تنظیم 
کنند یا از طریق تلفن )۱۲۴(، پورتال ســازمان 
www.cppo. حمایت به نشــانی الکترونیکی

ir، سایت )ir.۱۲۴(و اپلیکیشن »آپ« شکایت 
خود را مطرح کنند. طبق قانــون نظام صنفی، 
گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه 
خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری 
و توزیع، فروش اجباری،  عدم درج قیمت و عدم 
صدور صورتحســاب از جمله مهم ترین تخلفات 

صنفی است.

رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران گفت: 
سال گذشــته، حدود ۱۰۰ میلیون دالر کیف و 
کفش چرمی صادر شــد که این میزان، امسال 

باید افزایش یابد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران 
به نقل از بازار، رسول شجری با اشاره به افزایش 
تعرفه  واردات ماشین آالت صنعتی در حوزه  چرم 
و صنایع وابســته، افزود: با توجه به اینکه تعرفه  
واردات ماشــین آالت از ابتدای ســال افزایش 
داشته است، تولیدکنندگان چرم برای بازسازی 
و نوسازی ماشــین آالت خود با مشــکل رو به 
رو شــدند که آن ها حتی رضایت دارند ماشین 
آالت دست دو وارد شــود تا بتوانند صنایع خود 

را بازسازی کنند.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان کیف و کفش 
چرم توانایی تامین نیاز بازار داخل را دارند گفت: 
اگر قرار بر این باشــد که کفش های باالی ۱۰۰ 
دالر وارد کشور شود تا به این صنعت کمک کند، 
ما با واردات این محصوالت با کیفیت مشــکلی 
نداریم، امــا آنچه که وارد می شــود محصوالت 
 ارزان قیمتی اســت که با قیمت بــاال فروخته 

می شود.
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران با بیان 
اینکه ۳ جفت کفش ســرانه ی مصرف کشــور 
است افزود: ســاالنه بیش از ۲۵۰ میلیون جفت 
کفش نیاز کشور اســت که ما توانایی تامین آن 
را داریم ضمن اینکه ظرفیت قابل توجهی برای 

تولیدکنندگان داخلی نیز وجود دارد.

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

دقت تمام حساب ها را بررسی می کند.
به گزارش اتاق اصناف ایران رسول جهانگیری درباره جدا شدن تراکنش های 
تجاری از شخصی برای دریافت مالیات و ممانعت اصناف از دریافت کارت از 
مشتریان و اصرار بر گرفتن پول نقد، اظهار کرد: در سیستم فعلی مالیات تمام 
حساب های یک شخص، چه کارت خوان، چه شخصی، چه تجاری و… همه 
رصد می شود. وی تأکید کرد: زمانی که حساب شخصی افراد به طور نامتعارف 
باال رود، اصرار بر گرفتن پول نقد و دادن شماره حساب دیگری و ممانعت از 
کارت کشیدن مشتری و… به نوعی دلخوشی برخی کسبه است، در حالیکه 

حوزه مالیاتی با برنامه ریزی و دقت تمام حساب ها را بررسی می کند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: عماًل افراد یک حســاب شخصی دارند که 
خانه، خودرو و… خود را با آن خرید می کنند و مســتندات آن وجود دارد، 
حتی اگر این رقم در حساب تجاری کســبه وارد شود، قابل بررسی و راستی 
آزمایی است. وی تصریح کرد: حوزه مالیاتی در حال به روزرسانی و عماًل در 
آینده تمام حساب ها برای سیستم مالیاتی قابل بررسی است و طی سال های 
آینده چیزی به نام فرار مالیاتی نخواهیم داشــت و یا فرار مالیاتی به حداقل 
می رسد. جهانگیری درباره اینکه آیا امروز تمام کسبه باید دستگاه پوز متصل 
به سامانه جامع مالیات را داشته باشند، گفت: مشاغل به ترتیب اولویت بندی 

شده اند، و مشاغل آرام آرام به این ســامانه متصل می شوند. وی در خصوص 
گالیه اصنــاف به قانون جدید مالیات و تأکید بر اســتفاده از دســتگاه های 
پوز در خریدوفروش های خــود، توضیح داد: باید توجه داشــت که جامعه 
کســب وکار ما هنوز به روز نیست و به صورت ســنتی فعالیت می کند. عضو 
هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: در کشورهای اروپایی مطابق استاندارد 
در قبال ۴۰۰ نفر یک واحد صنفی وجــود دارد، در حالیکه در ایران به ازای 
 هر ۴۰ نفر یــک واحد صنفی و در اصفهــان به ازای هــر ۲۰ نفر، یک واحد 

صنفی وجود دارد.
وی تأکید کرد: در این شــرایط، سیســتم اصناف ما همچنان سنتی است و 
کسب وکارهای خرد اقتصاد براساس تعداد و فراوانی مشاغل فعالیت می کند 
و به نوعی محل سرریز جامعه بیکار کشــور و حتی ورشکستگی ها مربوط به 
مشاغل خرد و اصناف است و به نوعی شاهد عدم ثبات در حوزه اصناف هستیم، 
در این شرایط شاهد شفافیت و زیرساخت های مدنظر نیستیم. جهانگیری با 
اعتقاد بر اینکه اقتصاد کشور بر پایه اقتصاد خرد و واحدهای صنفی خرد بنا 
شده اند، با توجه به ایجاد آنها، باید برای حفظ آنها تالش کرد و نمی توان حدود 
۳۰۰ واحد صنفی را تعطیل و یک هایپر را بنا کرد، چراکه زیرساخت جامعه ما 

سنتی و کسب وکارها براساس فعالیت های خرد شکل می گیرد.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت اقتصادی کشــور ما با دنیا متفاوت و بر پایه 
کسب وکارهای خرد است، گفت: بیکار شدن افراد در واحدهای صنفی کوچک 
موجب مشکل می شود و باید دولت برای آنها شغل ایجاد کند، بنابراین دولت 
باید در بحث دستوالعمل ها و صدور مجوز برای ایجاد فروشگاه بزرگ به صورت 

سنجیده عمل کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: این موضوعات که ما به صورت رایگان سوخت را 
در اختیار لبنان قرار می دهیم، قطعا دروغ است. هادی بیگی نژاد درباره صادرات بنزین 
به لبنان اظهار داشت: ما همواره به هر کشوری که تمایل داشته باشیم و متقاضی باشد 
صادرات سوخت داریم، در مورد لبنان هم قبال صادرات صورت گرفته است. نکته دیگر 
اینکه ما کشور فروشنده هستیم و هر کشــوری که درخواست داشته باشد ما نسبت به 

صادرات اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: اگر ما به لبنان صادرات کنیم چه بسا بهتر هم است چون سوخت و فراورده را 
می فروشیم و پول آن را دریافت می کنیم و قرار نیست رایگان چیزی را صادر کنیم، ضمن 
اینکه به همفکران خودمان کمک می کنیم خوشحال هستیم. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس خاطرنشان کرد: این موضوعات که ما به صورت رایگان سوخت را در اختیار این 
کشور قرار می دهیم قطعا دروغ است.وی ادامه داد: بنده زمانی که در دوره قبل به این 

کشور صادرات داشتیم موضوع را بررســی کردم و به قطع اعالم می کنم که ما در قبال 
صادرات سوخت به این کشور پول را دریافت می کنیم. بیگی نژاد خاطرنشان کرد: ما به 
هر کشوری که صادرات داریم پول آن را هم دریافت می کنیم، در مورد لبنان عالوه بر 
اینکه برای کشور درآمدزایی دارد مزیت دیگر اینکه به همفکران خودمان بنزین را صادر 
می کنیم.  وی بیان داشــت: لبنان و ایران هر دو کشورهایی هستند که بابت تفکرشان 
هزینه می پردازند و تنها راه نجات از این قضیه این اســت که هیچ کدام از کشورهایی 
که وضعیت این چنینی دارند مثل روســیه، ونزوئال، لبنان، عراق، یمن و سوریه را تنها 
نگذاریم و در غیر این صورت ما را از بین خواهند برد. بنابراین این بسیار مهم است که با 

این کشورها ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشته باشیم.
وزیر نفت دیروز درباره صاردات سوخت به لبنان اظهار داشت: ما سال گذشته هم به این 

کشور صادرات داشتیم و هرچه صادر کردیم پول آن را دریافت کرده ایم.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور گفت: الیحه قانون 
جامع آبخیزداری تدوین شده است. انجمن علمی آبخیزداری و پژوهشکده حفاظت از خاک و 
آبخیزداری اصالحاتی که باید بر روی آن انجام شود را بررسی کرده اند. وزیر جهادکشاورزی نیز 
منتظر است اصالحاتی که در نظر دارند اعالم شود تا آن را به صورت رسمی به مجلس ارسال کند.
هوشنگ جزی اظهار کرد:  الیحه قانون جامع آبخیزداری به عنوان یک طرح در مجلس مطرح شد 
که وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد این طرح به صورت الیحه نیز نوشته شود. وی ادامه داد: متنی 
که بایستی تصویب شود تهیه شده و در حال حاضر نیز انجمن علمی آبخیزداری و پژوهشکده 
حفاظت از خاک و آبخیزداری اصالحاتی که باید بر روی آن انجام شود را بررسی کرده اند. وزیر 
جهادکشاورزی نیز منتظر است اصالحاتی که در نظر دارند اعالم شود تا آن را به صورت رسمی 
به مجلس ارسال کند. مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت از خاک سازمان منابع طبیعی کشور 
اضافه کرد: یکی از کمبودهای بخش آبخیزداری نگاه به مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور 

است. اینکه چطور یک حوزه آبخیز از همه جوانب بررسی شود و آن مواردی که باعث می شود 
حوزه آبخیز سالمتش را از دست بدهد نیز کنترل شود.

وی تصریح کرد: الیحه قانون آبخیزداری فقط توجه به اجرای عملیات آبخیزداری نیست. ما به 
دنبال این نبودیم که فقط اقدامات آبخیزداری را افزایش دهیم. اینکه چطور بتوان کاربری ها را 
مدیریت درست کرد که حوزه آبخیز سالم بماند یا حفاظت از بخش بزرگی از حوزه های آبخیز 

یعنی مراتع چگونه اتفاق بیوفتد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
جزی در ادامه گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این الیحه به آن توجه خواهد شد تشکیل یک 
شورای عالی  آبخیزداری در کشور است. شورایی که در صورت موافقت مجلس از ادغام چندین  
شورا که در حال حاضر به صورت موازی کار می کنند تشکیل می شود و تمامی برنامه های حوزه 
آبخیز را مصوب خواهد کرد. در حقیقت برنامه های این شورا در راستای حفاظت از آب، خاک 

 مراتع و جنگل ها خواهد بود .

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه 
در حال حاضر بازار خودرو آرام و بدون مشــتری اســت، گفت: تا 
زمانی که محدودیت عرضه خودرو توســط خودروســازان وجود 
داشــته باشــد، خودرو در بازار با اختالف قیمت زیاد نســبت به 
کارخانه عرضه می شود. ســعید مؤتمنی در رابطه با وضعیت این 
روزهای بازار خودرو اظهار داشــت: بازار خودرو این روزها آرام و 
 بدون مشتری است و مدتی است که قیمت ها در این بازار تغییری

 نکرده است.
وی بــا بیــان اینکه مشــتریان کمتــر بــرای خریــد مراجعه 
می کنند، افــزود: بحث واردات خــودرو به رکود بــازار دامن زده 
اســت و موجــب بالتکلیفــی در بازار خودرو شــده اســت زیرا 
اغلب مشــتریان منتظرند تــا واردات خودرو انجام شــود و پس 
 از آن که تاثیرات واردات خودرو در بازار مشــخص شــد نســبت

 به خرید اقدام کنند.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو در پاسخ به 
این سوال که قرار اســت خودروهای وارداتی در بورس کاال عرضه 
شود، این موضوع چه تاثیری در قیمت خودرو در بازار دارد؟ گفت: 
مشکل بازار خودرو و اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ناشی 
از محدودیت عرضه اســت و تا زمانی که محدودیت عرضه خودرو 
از سوی خودروسازان وجود داشته باشــد قیمت خودرو در بازار با 

اختالف زیاد نسبت به کارخانه عرضه می شود.
مؤتمنی بیان داشت: بنابراین اگر واردات خودرو به صورت محدود 
و قطره چکانی انجام شــود، حتی اگر این خودروها  در بورس کاال 
نیز عرضه شود نمی توان انتظار کاهش قیمت ها را داشت زیرا  این 
وضعیت برای یک عده رانت ایجاد می کند و به هر صورت یک عده 

در بورس اقدام به خرید می کنند و پس از تحویل در بازار با قیمت 
باالتری می فروشند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو با بیان اینکه مشــکل بــازار خودرو را عرضــه در بورس و 
قرعه کشــی حل نمی کند، اظهار داشــت: مشــکل بازار را عرضه 

متناسب با تقاضا و به عبارتی تولید بیشتر حل می کند.
وی افزود: فعال جزئیــات واردات خودرو از جملــه تعرفه واردات 
مشخص نیســت و تا زمانی که جزئیات به طور کامل اعالم نشود 
نمی توان قیمــت خودروهای وارداتی را در بــازار پیش بینی کرد 
اگر جزئیات واردات و هزینه ها مشــخص شود آنگاه می توان گفت 
که یک خودروی وارداتــی ده هزار دالری با چــه قیمتی در بازار 
باید عرضه شــود. رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خــودرو اظهار داشــت: خودرو یــک کاالی مصرفی اســت و به 
 خاطر محدودیت  در عرضه تبدیل به یک کاالی ســرمایه گذاری 

شده است.
موتمنی با بیان اینکه در ســال ۹۶ و اوایل ســال ۹7 فاصله قیمت 
خودرو از کارخانه تــا بازار اندک بــود، اظهار داشــت:با توجه به 
محدودیــت عرضه در مــواردی قیمت خودرو در بازار نســبت به 
کارخانه ۱۰۰ درصد گران تر است در حالی که یک مصرف کننده 
نباید دو برابر قیمت مصوب خودرو برای خرید هزینه بپردازد. وی در 
پاسخ به این سوال که قیمت دو خودرو دیگنیتی و فیدلیتی آیا پس 
از عرضه در بورس کاهش یافت؟ گفت: قیمت این دو خودرو در بازار 
کاهش یافته است و علت کاهش قیمت این خودرو به علت افزایش 
عرضه بود. همچنین شرکت، قید ســند در رهن به مدت یک سال 
 را برداشــت، بنابراین این دو موضوع موجب کاهش قیمت این دو 

خودرو در بازار شد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به طوالنی شدن مدت زمان رفت و برگشت 
کشتی ها از /به بنادر روسیه گفت: نگاه ناسیونالیستی روسیه در بنادر باعث 

می شود که کشتی ها از سرویس مطلوبی برخوردار نباشند.
به گزارش ایلنا، هر چند که سازمان بنادر و دریانوردی هفته گذشته اعالم کرد 
در دولت جدید  ترانزیت کاال از بنادر شمالی، رشد ۱77 درصدی داشته است 
اما آمارهای رسمی نشان می دهند که علمیات کانتینری که نشان دهنده روند 
ترانزیت در بنادر محسوب می شود، تنها ۴ درصد رشد داشته و طبق آمارها 
در ۸ ماه سال ۲۰۲۲ میالدی به جز بندر امیرآباد در سایر بنادر شمالی مانند 
انزلی، کاسپین، آستارا و نوشهر و فریدون کنار عملکرد در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته منفی بوده است.
دالیل متعددی باعث این روند ترانزیت در بنادر شمالی شده که از جمله آنها 
کافی نبودن ناوگان دریایی در خزر، نبود برنامه منظم حرکت کشــتی ها و 
اخیر مطلعل شدن کشتی های حامل بار ایران در بنادر آستاراخان در روسیه و 
ماخاچ قلعه در داغستان. از سوی دیگر سال ها است که تردد کشتی ها در خزر 
با مشکل عدم الیروبی ولگا مواجه است و روس ها تقریبا هیچ فعالیت موثری 
را برای الیروبی کانال ولگا و رفع مشکالت آن انجام نداده اند که همین عامل 
باعث کاهش دور گردش کشتی ها و تقلیل ظرفیت کلی حمل ناوگان ایرانی 
در دریای خزر می شود و شــاهد ایجاد صف طوالنی کامیون ها در مرزهای 

زمینی هستیم .  
»مسعود پلمه« دبیرکل انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران درباره 
گالیه فعاالن اقتصادی نســبت به طوالنی بودن مدت زمان رفت و برگشت 
کشتی حامل بار از/ به بنادر روسیه اظهار داشت: موضوع این است که حداکثر 

ناوگان تحت مالکیت که در دریای خزر فعال است به ۴۰ فروند می رسد که 
۲۳ فروند آن  متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بوده این در 
حالی است که برای تحقق اهداف تعریف شده در بنادر شمالی به ۱۰۰ فروند 

کشتی نیاز داریم.
وی ادامه داد: اما یکی از مشــکالت درباره طوالنی بودن مدت زمان رفت و 
برگشــت کشــتی ها، کاهش ورودی آب و عدم الیروبی ولگا است بنابراین 
تردد در این مسیر عالوه بر زمستان در بخشــی از فصول سال دچار مشکل 
اســت و همین باعث ایجاد مشــکالت عدیده در پهلوگیری شــناورها در 
بنادر آســتاراخان و ماخاچ قلعه شــده و به همان تناسب مدت توقف و سفر 
کشــتی ها در این بنادر افزایش پیــدا می کند به طوریکــه در حال حاضر 
 یک کشــتی ایرانی در این مســیر حداکثر ۱.۵ ســرویس در ماه می تواند 

انجام دهد.
پلمه با تاکید بر اینکه بعضا در بنادر روسیه نگاه ناسیونالیستی حاکم بوده است، 
گفت: همین موضوع باعث می شود که کشتی ها از سرویس مطلوبی برخوردار 
نباشند و از سوی دیگر در بنادر روســیه هم تجهیزات مناسب و کافی وجود 
ندارد و موضوع مهم تر اینکه عمق کم در این بنادر مشکالتی را برای پهلوگیری 
کشتی ها ایجاد کرده  است. روسیه در فصل کشت، اجازه ورود حجم کمی از  
آب را به ولگا می دهد و همین باعث کاهش عمق می شود و نمی توان استفاده 

مطلوب از این بنادر داشته باشیم.
وی تاکید کرد: همه این عوامل دست به دست هم می دهند که سیر و حرکت 
دریایی به حداقل برسد. یک رفت و برگشت از/ به بندر انزلی تا آستاراخان در 

بهترین شرایط حداقل ۲۰روز طول می کشد.

با توجه به مــراودات تجاری 
ایران با ازبکســتان از دیرباز، 
عضویــت در شــانگ های 
می توانــد میزان صــادرات 
محصوالت کشاورزی به این 
کشور را حداقل ۲ برابر افزایش دهد. بنابر آمار اعالمی 
وزارت جهاد طی ســال های گذشــته به طور متوسط 
حدود ۵۰ میلیون دالر  صادرات محصوالت کشاورزی به 
ازبکستان داشتیم که عضویت شانگهای در توسعه روابط 

کشاورزی با کشورهای عضو تاثیر بسزایی دارد.
هومن فتحی سرپرست دفتر امور بین الملل و سازمان 
های تخصصی وزارت جهاد گفت: در دولت ســیزدهم 
عضویت شانگهای منجر به توسعه روابط ایران و ازبکستان 
نسبت به سال های اخیر شد. مصداق آن سفر چندماه 
اخیر وزیرکشاورزی ازبکستان همراه با هیات بلندپایه 
رسمی به تهران بود. بنابر گفته فتحی، طی مذاکرات اخیر 
تفاهم نامه ۲ جانبه در خصــوص صدور خدمات فنی و 
مهندسی به ازبکستان شکل گرفت. همچنین با عضویت 
شانگهای و توســعه فعالیت تجاری ۲ جانبه، بخشی از 
محصوالت به جای واردات از کشورهای ثالث از طریق 

توسعه روابط وارد می کنیم.
سرپرست دفتر امور بین الملل وزارت جهاد گفت: با توجه 
به مناسبات اقتصادی که با ازبکستان در دولت سیزدهم 
ایجاد شد، برآورد می شــود که در دولت سیزدهم تا ۴ 
برابر افزایش صادرات در حوزه های مصرفی و توانمندی 
تولید و صدور خدمات فنی و مهندسی بویژه دانش بنیان 

داشته باشیم .
محمد قربانی معاون برنامه ریــزی و اقتصادی وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: در ابتدای سال همزمان با ورود 
هیئت ازبکســتان به ایران تفاهم نامه ای میان ۲ کشور 
امضا شــد تا برخی موانع تجاری همچون بحث انتقال 
پول حذف شــود به طوریکه بدون سوئیفت تعامالت 
راحت تری داشــته باشــیم. بی شــک عضویت ما در 
شانگ های منجر به تسهیل گری در این حوزه ها خواهد 
شــد. به گفته او، با توجه به مراودات تجــاری ما، تجار 

زیادی از ایران در ازبکســتان حضور دارند که عضویت 
در شانگ های شــرایط ما را مطلوب تر می کند. قربانی 
می گویــد: حجم مراودات مــا با ازبکســتان به میزان 
کاال های مورد تقاضا بســتگی دارد چرا که محصوالت 
آب بر جز سیاســت صادراتی ما نیست. اما در خصوص 
محصوالتی همچون سیب زمینی، زعفران، محصوالت 
 باغی و دانش فنــی در زمینه تولید گلخانه مشــکلی 

نداریم.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: برآورد ها حاکی از 
آن است که حجم صادرات کاال های مازاد با ازبکستان 
را حداقل بتوانیم به ۲ برابر افزایــش دهیم. بنابر گفته 
معاون برنامه ریزی و اقتصــادی وزارت جهاد، بنابر آمار 
سال گذشته ۳۳۳ هزارتن محصوالت کشاورزی با ارزش 
بالغ بر ۱۶۴ میلیون دالر صادر و ۶۹ هزارتن با ارزش ۹۱ 
میلیون دالر وارد شده، این امر بیانگر تراز مثبت بازرگانی 

ما با ازبکستان است.
افزایش زیرســاخت در حــوزه حمل و نقل، توســعه 
گردشــگری و نهاتــر کاال بیــن ۲ کشــور و بهبــود 
محصــوالت صادراتی از لحاظ بســته بنــدی باید در 
دستور کار قرار گیرد چرا که بواسطه ظرفیت در حوزه 

 مــواد غذایی، امکان حضــور قدرتمند در ازبکســتان 
وجود دارد.

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی 
گفت: از دیرباز با کشورهای CIS همچون ازبکستان روابط 
تجاری داشتیم به طوریکه سال گذشته ازبکستان مقدار 
قابل توجهی سیب زمینی و دیگر محصوالت کشاورزی 
را خریداری کرد. به گفته او، امسال عضویت در شانگهای 
در تقویت و رشــد روابط اقتصادی اثر گذار خواهد بود، 
به طوریکه برای حضور پررنگ در کشورهای CIS باید 
زیرساخت های الزم فراهم شود تا در میانه راه با مشکل 
کندی صادرات مواجه نشویم. نورانی می گوید: از زمان 
عضویت در شانگهای حداقل یکسال باید زمان بگذرد تا 
بتوانیم آمار و ارقام واردات و صادرات با ازبکستان و تاثیر 

معاهده شانگهای را مقایسه کرد.
رئیــس اتحادیه ملــی محصوالت کشــاورزی گفت: 
علی رغم آنکه اکثر صادرات ما با ازبکســتان جاده ای 
اســت، اما در بحث کانتینرهــای یخچالی محصوالت 
فســاد پذیر دچــار مشــکل هســتیم . همچنین در 
بخش ریلی باید دید تا چقدر امکان گســترش وجود 
 دارد که بــر مبنای آن بتــوان صادرات به ازبکســتان 

را توســعه داد. با ایجاد و نوســازی زیرســاخت های 
حمل و نقل جــاده ای و ریلی امکان توســعه صادرات 
غیرنفتی در کشــورهای معاهده شانگهای وجود دارد، 
چنانچه اتفــاق خاصــی در بحث زیرســاخت ها رخ 
ندهد، امیدی به توســعه صادرات نیست. کاوه زرگران 
رئیس انجمن غالت گفت:  با توجه بــه صنایع غذایی 
مدرن و به روز در کشور، پتانســیل صادرات در تمامی 
زمینه ها وجــود دارد. به گفته او، بنابــر آمار و گزارش 
های اعالمی، صادرات به ازبکســتان چندان چشمگیر 
نیســت. هر چند در صورت درخواست به جهت مزیت 
 در تولید محصوالت کشاورزی، امکان تامین و صادرات 

وجود دارد.
زرگران می گوید: با توجه به جمعیت ۳۵ میلیون نفری 
ازبکستان، صادرات در حوزه غذا و کشاورزی به این کشور 
چندان چشمگیر نیست. اما به ســبب آنکه ۸۰ درصد 
جمعیت این کشور مسلمان است، زمینه های مشترک 
زیادی داریم. جالل محمود زاده نایب رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس گفت: از گذشته با کشورهای منطقه 
مراودات تجاری بویژه در بخش کشاورزی داشتیم، اما 
آمار صادراتی نسبت به دیگر کشورها کمتر بوده است. به 
گفته او، برآورد ما آن است که حدود ۳ درصد محصوالت 
کشاورزی ما به ازبکستان صادر شده است، مابقی را دیگر 

کشور ها همچون ترکیه و روسیه صادر می کنند.
محمود زاده می گوید: عضویت شانگهای در صورتیکه 
رایزن های اقتصادی در سفارتخانه و کشور های همجوار 
مثل ازبکستان فعال باشد، میزان تجارت افزایش می یابد. 
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: مشکالت حمل 
و نقل، عدم سورتینگ و بســته بندی نامناسب، نبود 
کامیون های اســتاندارد برای حمل و نقل محصوالت 
کشاورزی موجب شده حضور پررنگی در بازار های هدف 
نداشته باشــیم. حال با عضویت در شانگ های امکان 

ارتقای جایگاه در بازار کشور های همسایه وجود دارد.
با توجه به تنوع اقلیم، پتانسیل باالیی در بخش کشاورزی 
برای صادرات به کشــور های همســایه وجود دارد به 
طوریکه با ایجاد زیرساخت های الزم از لحاظ سورتینگ، 
بسته بندی و کامیون های حمل و نقل استاندارد امکان 
افزایش چندبرابری صــادرات وجــود دارد. بنابر آمار 
۱۰ تا ۱۵ رایــزن اقتصادی بیشــتر نداریم، درحالیکه 
باید به ســمت و ســویی رویم که در کنسولگری های 
خارج از ایــران رایــزن اقتصادی داشــته باشــیم تا 
با شناسایی پتانسیل کشــورها، مذاکره با تجار و رفع 
 مشکالت حمل و نقل بتوان درآمد محصوالت صادراتی 

را افزایش داد.

News kasbokar@gmail.com

بسته بندی نامناسب موجب عدم تمایل به واردات محصوالت از ایران شده است 

حمل و نقل پاشنه آشیل افزایش درآمدهای صادراتی

تمام حساب ها برای سیستم مالیاتی قابل بررسی است

صادرات رایگان سوخت به لبنان کذب است

الیحه قانون جامع آبخیزداری در مسیر اصالح

بحث واردات خودرو به رکود بازار دامن زده است

دالیل معطلی کشتی ها در بنادر روسیه

بیش از ۱۰۰ هزار تخلف صنفی کشف شد

۳ جفت کفش سرانه مصرف کشور است
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

 شاخص اميد به زندگي
 )Life Expectancy( 

اميد به زندگي يك شــاخص آماري اســت 
 كه نشــان مي دهد متوســط طــول عمر در 
يك جامعه چقدر است يا به عبارت ديگر هر 
عضو آن جامعــه برای عمر خود چند ســال 

مي تواند توقع داشته باشد.
 هر چه شاخص هاي بهداشــتي و همچنين 
درمانــي بهبود يابد اميد بــه زندگي افزايش 
خواهد يافــت و از اينرو اين شــاخص يكي 
از شــاخص هاي سنجش پيشــرفت و عقب 
ماندگي كشورهاســت. اميد به زندگي زنان 
در همه جوامــع چند ســال )در كل جهان 
4.5 سال( بيشــتر از مردان اســت. مطابق 
آمار سازمان ملل در سا ل 2013 كشورهاي 
ژاپن، اسپانيا، آندورا، اســتراليا و سوئيس به 
ترتيب در جهان مقام هــاي اول را دارند كه با 
 حدود 83 سال از ميانگين جهاني 22 درصد

 باالتر است.
 كشورهاي سيرالئون، لسوتو، چاد، جمهوري 
آفريقاي مركــزي و آنگوال نيز بــه ترتيب در 
پايين ترين رده قرار دارنــد. اميد به زندگي در 
اين كشورها حدود 48 سال است كه 38 درصد 
كمتر از ميانگين جهاني است. اميد به زندگي 
در ايران براي زنان 76، بــراي مردان 72 و در 
كل 74 سال است كه از ميانگين جهاني باالتر 
 اســت و ايران را در بين 1۹4 كشــور در رتبه 

81 قرار مي دهد. 
@eghtesaderooz

نكات مديريتي 

امروز مردم مانند گذشــته فكر نمي كنند و رفتارهاي بسيار متفاوتي نسبت به 
گذشته دارند. در گذشته افراد وارد ســازمان ها مي شدند و دستورات مديران و 
روســاي خود را بدون چون و چرا انجام مي دادند و عالوه بر ترس از دست دادن 

كار كه باعث مي شد آنها درباره دستورات 
سوالي نپرسند و نسبت به تهديدات 
و تنبيه ها واكنش هــاي مورد انتظار 
مديران را از خود بروز دهند، آنها اين امر 
را نيز پذيرفته بودند كه مدير و رئيس 

دستور مي دهد و آنها اجرا مي كنند. 
اما امروز وضعيت كامال متفاوت است، 
ديگر دستورات شما قدرت دستورات 
سابق را ندارد. آنها تمام تالش خود 

را به كار مي برند تا وارد ســازمان 

شما شوند، بعد از ورود از شما مي پرسند چرا بايد اين كار را انجام دهم؟ چرا اين را از 
من مي خواهيد؟ چرا؟ چرا؟ و چرا؟ و شما بايد جواب تك تك آنها 
را بدهيد و آنها را قانع كنيد كه كارهاي شما را انجام دهند. 
بنابراين بايد براي هر درخواستي كه داريد، دليلي داشته 
باشيد و بي دليل كاري نخواهيد حتي براي تايپ يك نامه 
ســاده... دليل كارتان را بگوييد حتي اگر آن دليل 
خيلي منطقي نباشد. با گفتن دليل انجام 
كار افراد به خواسته شــما به عنوان يك 
دســتور نگاه نمي كنند و تالش بيشتري 
براي به انجام رساندن آن مي كنند و خود را 
در نتيجه و هدف آن كار سهيم مي دانند. 
@PracticalManagement

 بي دليل كار  نخواهيد

مغز پس از يك ساعت كار بايد ۱۵ دقيقه استراحت كند
كساني كه اين روش زمان بندي جادويي را 
كشف كرده اند، ذهن انسان را مي شناسند 
و مي داننــد كه يكي از نيازهاي اساســي 
ذهن چيست. به طور طبيعي ذهن انسان 
اينگونه عمل مي كند: نهايتا يك ســاعت 
فعاليت با انرژي زياد پــس از 15 دقيقه 
فعاليت با انرژي كم. بهترين راه براي مقابله 
با خستگي، حواس پرتي و عدم تمركز اين است كه آگاهانه عمل كنيد. به 
جاي كار كردن در بازه هاي زماني طوالني و ســپس تــالش براي غلبه بر 
خستگي و حواس پرتي ناشــي از كار زياد، بهتر است افت عملكرد خود را 
زيرنظر داشته باشيد. وقتي بازدهي شما رو به كاهش گذاشت، بدانيد كه 

وقت استراحت است. 
اگر بدانيد كه »استراحت  هاي واقعي« تا چه حد بر ميزان بازدهي شما تاثير 
مي گذارند، راحت تر به خودتان استراحت مي دهيد. ما معموال نشانه هاي 
خستگي مثل عدم تمركز را ناديده مي گيريم. فراموش نكنيد كه كارهايي 
مثل چك كردن ايميل يا تماشاي يك ويدئو در يوتيوب هيچ گاه نمي تواند 

به اندازه فعاليت هايي مثل قدم زدن خستگي شما را رفع كنند. 
@sadeghfar_ir

سالمت

نقش شاخص هاي كليدي عملكرد در حيات سازمان ها
  پيمان احمدي

شــاخص هاي كليدي عملكرد، معيارهاي 
اندازه گيــري مالــي و غير مالي هســتند 
كه براي تعيين كيفيت اهــداف و انعكاس 
عملكرد اســتراتژيك يك ســازمان به كار 
بــرده مي شــوند. ايــن شــاخص ها براي 
ارزيابي موقعيت كنوني شــركت و تعيين 
راهكارهاي مناســب براي هوشــمند كردن كسب و كار اســتفاده مي شوند. 
فعاليــت مراقبت و بازبيني شــاخص هاي كليدي عملكرد در طــول زمان به 
عنوان يك موضوع شــناخته شــده در مراقبت از فعاليت هاي كســب وكار 
 شــركت ها مطرح اســت. شــاخص هاي كليدي عملكرد اغلب بــه عنوان

 يك ارزش استفاده مي شــوند و براي اندازه گيري فعاليت هايي از قبيل ميزان 
ســودمندي نقش رهبري در توسعه سازمان، اشــتغال، خدمات و رضايت، با 
 مشكل مواجه هستند. شاخص هاي كليدي عملكرد نوعا به استراتژي سازمان 

متصل شده اند. 
براساس نوع و استراتژي سازمان، شاخص هاي كليدي عملكرد با يكديگر متفاوت 
هستند. شاخص هاي كليدي عملكرد به اندازه گيري ميزان پيشرفت سازمان در 
جهت اهداف تعيين شده كمك مي كند اما براي اندازه گيري فعاليت هاي مبتني 
 بر دانش مشكل دارند. شــاخص كليدي عملكرد بخش كليدي از يك هدف

 قابل اندازه گيري است كه از يك مسير، شاخص، الگو برداري، هدف و محدوده 
زماني ساخته شده است. 

 به عنوان مثال: »افزايش درآمد توســط هر فروشــنده از 50 هــزار تومان به
 200 هزار تومان« در مثال درآمد توســط هر فروشــنده يك شاخص است. 
شــاخص هاي كليدي عملكرد نبايد با عوامل اشتباه شــوند. به عنوان مثال 
جا انداختن محصــول در بازار يك عامــل موفقيت بحراني اســت. موفقيت 
بحراني عواملي هســتند كه بايد از قبل براي دســت يافتن به اهداف تعيين 
شــده باشــند. به بيان ديگر معيار شــاخص عملكرد از پروژه اي بــه پروژه 
ديگر متفاوت اســت. با وجــود كار زيــاد روي اين موضوع هيــچ چارچوب 
 پذيرفته شــده مشــتركي از شــاخص عملكــرد در پــروژ ه هــاي بزرگ

 وجود ندارد. براي مثال و درك آن به شــاخص هاي كليدي عملكرد در زمينه 
پروژه هاي بزرگ ساخت و ســاز نگاهي مي اندازيم. در پروژه هاي بزرگ ساخت 
و ساز شاخص هاي عملكرد كليدي را در چشم انداز انواع سهام گذاران ساخت و 
سازمشتري ها، مشاورها و پيمانكارها و يافته هايي نشان مي دهد كه معيارهاي 
ســنتي مثلث آهني)به موقع، زير بودجه و بر طبق خصوصيــات و معيارها (

ديگر در بخش پروژه هاي توســعه بزرگ قابل اجرا نيست و ساير شاخص هاي 
عملكرد نظير امنيت، كارا بودن به كار گيري منابع، ميزان تاثير گذاري، رضايت 
ســهامداران و كاهش پيچيدگي ها و اختالف نظرها به تدريج مهم مي شوند. 
اين مطلب بر اين اشــاره دارد كه صنعت ســاخت و ساز به آهســتگي از فرم 
شاخص عملكرد سنتي به مخلوطي از شاخص عملكرد كيفيتي و كميتي در 
بخش پروژه هاي توســعه اي در مقياس بزرگ حركت مي كند. شــاخص هاي 
عملكرد با اهداف و محرك هاي كســب و كار فرق مي كند. يك مدرسه ممكن 
 اســت عدم موفقيت دانش آموزانش را به عنوان شاخص هاي كليدي عملكرد

 مورد رسيدگي قرار دهد اين عمل احتماال به فهميدن جايگاه مدرسه در جامعه 
آموزشــي كمك مي كند، در حالي كه در تجارت درصد كاهش درآمد ناشي از 
مشتريان از دست رفته به عنوان يك شــاخص مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 
 نكته حائزاهميــت در اينجا تعيين حداقل شــاخص هاي كليدي عملكرد در

 سازمان هاست. 

نكات مهم
كليدي براي تعيين شاخص ها عبارت است از: 

- تعريف اوليه از فعاليت هاي كسب و كار
- داشتن اهداف عملياتي شفاف و صريح از نيازمندي هاي كسب و كار

- داشتن معيارهاي اندازه گيري كيفي يا  كمي از نتايج و مقايسه آنها با مجموعه 
اهداف

- بررسي مغايرت ها و تنظيم مراحل يا منابع براي انجام اهداف كوتاه مدت
از اين ويژگي ها براي تعيين شاخص ها مي توان استفاده كرد: 

1- به موقع بودن 
2- قابل اندازه گيري

3- دست يافتني 
4- تحقق گراي واقع گرايانه 

5- خاص بودن. 

يادداشت

مفاهيم اقتصادی

او مالك تيم داالس ماوريكس در ليگ حرفه اي بزرگســاالن 
آمريكا )NBA(، مجموعه تئاتر لندمارك و شركت مگنوليا 
پيكچر و رئيس شبكه تلويزيون كابلي اچ .دي به نام »اكسس 
تي وي« است. دارايي خالص او ۳ ميليارد دالر برآورد شده است. 

او مارك كوبان و يكي از بزرگ ترين كارآفرينان دوران ماست. 
كارآفرين مارك كوبان، متولد سال ۱۹۵۸ در پيتسبورگ، 
ريسك ورود به چندين كسب وكار متنوع را به جان خريد. 
او ثروت خود را از طريق فروش شركت هاي مايكرو سالوشن 
 )Broadcast. com( و برود كست )MicroSolutions(
كه تازه راه اندازي شده  بودند، در دهه ۱۹۹۰ به دست آورد. 
كوبان با راه اندازي اپليكيشــن شــبكه هاي اجتماعي به 
نام سايبر داســت )Cyber Dust( در سال ۲۰۱۴ در ميان 
بهترين هاي فناوري باقي مانده اســت. سخنانی از او را در 

رابطه با موفقيت در ادامه می خوانيم.

۱. زمان ارزشمندتر از پول است
كوبان مي نويسد: »تاثيري كه استفاده عاقالنه تر از زمان تان 
بر زندگي و موفقيت تان خواهد گذاشــت، در مقايسه با هر 
مقدار پولي كه داريد، به مراتب بيشتر است.« اين ورد زبان 
همه كارآفرينان است. آنها براي كسب وكارشان به حدي كار 
مي كنند كه گاهي اوقات در طول روز زمان كافي براي انجام 
چيزهايي كه دوست دارند، وجود ندارد اما آنها اين شيوه را 
دوست دارند. هنگامي كه مبادله زمان در ازاي پول را متوقف 
كنيد، ارزش كارتان خيلي بيشتر مي شود و نهايتا موفق تر 

خواهيد بود. 
 MicroSolutions او نخستين شركت خود، توزيع نرم افزار
را زماني راه اندازی كرد كه ۲۵ ساله بود و هيچ پولي نداشت. 
پس از آنكه شركتش نسبتا موفق شد، منشي اش اختالس 
كرد و با ۸۳۰۰۰ دالر از ۸۵۰۰۰ دالر دارايي شركت گريخت. 
كوبان مي نويسد : به جاي تسليم شــدن و امتحان كردن 
چيز ديگري، به طور خستگي ناپذيري نرم افزار كامپيوتر و 
برنامه نويسي خواندم تا از رقيبانم پيشي بگيرم. او در نهايت 
به جايي رسيد كه MicroSolutions را در سال ۱۹۹۰به 

H&R Block به مبلغ ۶ ميليون دالر فروخت. 

۲. متمركز بمانيد و خودتان را باور كنيد 
كوبان می گويد: »متمركز بمانيد و خودتان را باور كرده و به 
توانايي و قضاوت تان اعتماد كنيد.« هميشه موقعيت هايي 
پيش خواهد آمد كه به خودتان شــك كنيد اما آنها بايد 
معدود و در فواصل زماني دور از هم رخ بدهند. داشتن كمي 
باريك بيني مي تواند براي كارآفرينان بســيار مفيد باشد، 

البته تا زماني كه به نقطه درستي نگاه كنيد. 

۳. فناوري در مقابل كسب وكار
 »اعتياد بيش از حدي به فناوري وجود دارد و به اندازه كافي 
به كسب وكار واقعي كه پشت فناوري ها وجود دارد، توجه 

نمي شود.« به كسب وكار و مردم بيشتر توجه كنيد تا 
بتوانيد از كنار سر و صدا و همهمه اي كه محصوالت 
ايجاد مي كنند، به راحتي بگذريد. شما هم فناوري 

و هم كسب وكار را براي داستان موفقيت نياز داريد.
 

۴. خوب رفتار كردن با مردم، ارزشش را دارد 
كوبان مي نويسد: »موفق بودن نه تنها مستلزم توانايي كنار 
آمدن با مردم اســت،  بلكه بايد بتوانيد به آنها محبت هم 
بكنيد.« زماني كه كميته برگزاري جشن روز سنت پاتريك 
در داالس، رويداد را تقريبا كنسل كرد، كوبان ۴۰.۰۰۰ دالر 
اهدا كرد تا اين رويداد پابرجا باقي بماند. او ۲۵.۰۰۰ دالر ديگر 

نيز به صندوق اين كميته براي مدارس محلي كمك كرد. 

۵. اگر زماني را براي تفريح و لــذت كنار نمي گذاريد، 
كارتان متحمل آسيب خواهد شد 

البته قابل درك است اگر شما يك كارآفرين تازه كار هستيد 
و براي گسترش و بهبود كسب وكارتان، از رفتن به تعطيالت 
صرف نظر مي كنيد. كوبان مي گويد كه از زمان شروع هفت 
ســال بدون گذراندن تعطيالت كار كرد اما شما راهي براي 
تمدد اعصاب نيــاز داريد، در غير اين صــورت از توانايي 

كامل تان استفاده نخواهيد كرد. 

كوبان مي گويد: مهماني رفتن كه براي او هميشه جاي خود 
را دارد اما هنوز هم دوست دارد تقريبا هر هفته با شركت در 

بازي هاي تفريحي بسكتبال تمدد اعصاب كند. 

۶. هميشه براي چيزهاي غيرمترقبه آماده باشيد 
كوبان مي گويد: اين در واقع شكلي از آماده سازي است براي 
فهميدن اينكه چيزهايي وجود دارند كه شما هرگز متوجه 
رخ دادن شان نخواهيد شد. با درك اين موضوع، هنگامي 
كه حوادث، دگرگوني غيرمترقبه اي ايجاد مي كنند، شوكه 
نمي شــويد و بدون فكر عمل نمي كنيد و سپس از فرصتي 

استفاده مي كنيد كه ديگران آن را ناديده مي گيرند. 

۷. سخت تر و دقيق تر از اغلب مردم كار كنيد
كوبان مي گويد: »سخت تر و دقيق تر از غالب افراد فعال در 
كسب و كار عمل كنيد.« بديهي به نظر مي رسد اما بسياري 
از مردم مي خواهند از راه ميان بر به موفقيت برسند. هرچه 
بيشتر تالش كنيد، موفق تر خواهيد بود. اين در واقع يك 

معادله بسيار ساده است. 

۸. به گونه اي با مشتريان تان رفتار كنيد كه انگار آنها 
مالك شما هستند 

 »به گونه اي با مشتريان تان رفتار كنيد كه انگار آنها مالك 
شما هســتند زيرا آنها واقعا مالك شــما هستند.« شما 
بدون »دوره عمر مشتري« كسب وكاري نخواهيد داشت. 
مهم نيست كه چه ميزان موفقيت داشــته باشيد، بدون 
خدمات رساني به مشتريان از تمام توانايي بالقوه تان سود 

نخواهيد جست. 

۹. آرمان هايي كه به مرحله عمل نمي رســند، بي معنا 
هستند 

كوبان معتقد است هر كسي با روياهاي اش مي تواند موفق 
شود اما موضوع اين است كه بيشتر مردم اهدافي فراتر از 
توانايي خود دارند. او مي نويســد: »وقتي ناگهان به خودم 
مي آيم و مي بينم در حال خيال بافي هســتم كه فالن كار و 
فالن هدف را به انجام خواهم رساند، هميشه سعي مي كنم از 
خواب بيدار شوم و از خودم مي پرسم كه چگونه بايد خودم 

را از جايي كه هستم برسانم به جايي كه مي خواهم بروم.«

۱۰. براي رســيدن به موفقيت فقط بايد يك بار برنده 
شويد 

كوبان مي نويسد: »زيبايي موفقيت اين است كه مهم نيست 
چند بار شكست خورده ايد، شما فقط بايد يك بار كار درست 
را انجام بدهيد، فرقي نمي كند كه اين موفقيت پيدا كردن 
دختر روياهاي تان باشد، كار مناسب باشد يا موفقيت هاي 

مالي.«
منبع: نو استارتاپ
ترجمه: بازده

۱۰ درس موفقيت براي كارآفرينان
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امور بيمه بيكاري به كاريابي ها 
واگذار شد 

معاونت روابط كار و معاونت توسعه اشتغال و 
كارآفريني وزارت كار طي بخشنامه اي خدمات 
بيمه بيكاري را به كاريابي ها واگذار كرد. با اين 
بخشنامه مقرر شد شرايط در سراسر استان ها 

براي اجراي اين خدمات مهيا شود. 
به گزارش تســنيم، طرح واگذاري امور بيمه 
بيكاري به كاريابي ها مدتي اســت كه مطرح 
شده است. بسياري از فعاالن كارگري نسبت 
به اجراي اين طرح مخالف هايي داشتند و بيان 
مي كردند واگذاري امور بيكاري به كاريابي ها 
باعث ايجاد شكاف بيشتر و عدم كنترل شغل 
و عرضه مي شود و در ضمن الزام قانوني ارائه 
شــغل به افرادي كه از بيمه بيكاري استفاده 
مي كنند را زير ســوال مي برد و به دليل عدم 
نظارت وزارت كار بر بحــث كاريابي ها باعث 
مي شود افرادي كه نفوذ بيشتري دارند شغل 
مناسب تري را به دست آورند و هركس نفوذ 

كمتري دارد، بيكار بماند. 
همچنين بــه اعتقاد فعــاالن اقتصادي بروز 
پديده »شــغل فروشي« آســيب بزرگ در 

واگذاري بيمه بيكاري به كاريابي هاست. 
اما در مقابل اين اظهارات بابك هاشــمي پور، 
رئيس كانون انجمن هاي صنفي كاريابي هاي 
كشــور در بيان مزاياي ايــن واگذاري گفت: 
افزايش ميــزان رضايتمنــدي ارباب رجوع، 
كاهش نرخ بيكاري، افزايش اشــتغال مجدد 
مقرري بگيران، مهارت آموزي مقرري بگيران 
بيمه بيكاري و كمك به صندوق بيمه بيكاري 
از مزاياي واگذاري خدمــات بيمه بيكاري به 

كاريابي هاست. 

خبر  »كسب و كار«  از ظرفيت درآمدزايي استارتاپ هاي محلي گزارش مي دهد

بستر رشد استارتاپ ها در شهرهاي كوچك
صاحبــان هر كســب و كاري 
براي شــروع مايلند با ريسك 
كمتري مواجه شــده و امكان 
موفقيت بيشتري حاصل كنند. 
ازاينرو با ســنجش موقعيت 
زماني راه اندازي آن كسب و كار، موقعيت مكاني، ساليق 
مشتريان و ويژگي هاي بازار و محصوالت پرطرفدار دست 
به انجام فعاليت هايي مي زنند كه بيشترين سودآوري را 

براي آنها به همراه داشته باشد. 
طبق بررسي هاي انجام شده استارتاپ ها نيز كه در واقع 
نمونه اي از مدل كسب و كارهاي اينترنتي هستند از اين 
موضوع مهم مستثنا نبوده و با وجود ريسك بااليي كه 
هميشه ممكن است متحمل شــوند، سعي در افزايش 
درآمد خــود و كنترل خطراتي دارند كــه با آن مواجه 
مي شوند. اين امر به ويژه در رابطه با استارتاپ هاي محلي 
كه تصور مي رود سودآوري و درآمدزايي كمتري داشته 
باشند، مشهود است، بنابراين در اين مبحث با گفتگو با 
يك فعال استارتاپي سعي كرده ايم به مهم ترين مواردي 
كه باعث رشد استارتاپ هاي محلي، كاهش ريسك آنها و 

افزايش درآمد آنها می شود، اشاره كنيم.
اين فعال حوزه استارتاپ ها درباره تفاوت استارتاپ هاي 
محلي و ملي به »كســب و كار «مي گويــد: به طور كل 
اســتارتاپ ها را از منظر محدوده جغرافيايي مي توان 
به چهار دســته بين المللي، ملي، منطقــه اي و محلي 
تقســيم بندي كرد. در اســتارتاپ هايي كه محدود به 
جغرافياي خاصي نمي شــوند، حربه هــاي تبليغاتي و 
بستر هاي معرفي بسياري وجود دارد، محدوديت ها به 
شكل ساختاريافته تري نمايان مي شود، مي توان به سمت 
مشترياني از جنس خاص متمايل شد و كتاب ها و مقاالت 
و منابع علمي حرف هاي زيادي براي گفتن دارند، لكن 
هرچه يك استارتاپ در محدوديت جغرافيايي بيشتري 
قرار مي گيرد، اين نظريات آهسته آهسته رنگ مي بازد، 
كاربردشــان را از دســت مي دهد و بعضا ممكن است 
تجويزهاي كلي جوابگوي امراض اينگونه استارتاپ ها 

نباشد. 

شــناخت و بررســي محدوديت هــای 
استارتاپ هاي محلي

وي در پاسخ به اين ســوال كه در اين شرايط راه حل آن 
چيست و چه بايد كرد، مي گويد: يك استارتاپ منطقه اي 
يا محلي، با محدوديت هاي بسياري مواجه خواهد بود. 
در ابتدا به نظر مي رسد محدوده كوچك يعني آسان تر 
بودن كار، خستگي كمتر، درآمد كمتر و مهم تر از همه 
حمايت بيشــتر؛ اين تصور درستي نيست چرا كه شما 
براي اينكه يك استارتاپ محلي را با ايده اي كه محدوديت 
جغرافيايي خاصي دارد به اجرا برسانيد، بايد بسيار دقيق 
برنامه ريزي كنيد، اين اول راه تان خواهد بود، بدترين وجه 
موضوع اينجاست كه شما بايد كتاب ها و مدل هاي بزرگ 
را كنار بگذاريد، به اطراف تان نگاه كنيد، دقيق بررسي و 
مدل جديدي را از نو بنا كنيد؛ مدلي كه تنها در محدوده 

خودتان قابل اجراست.
اين فعال استارتاپي توضيح مي دهد اين نكته هم حائز 
اهميت است كه چون محدوده جعرافيايي شما محدود 
است، امكان سعي و خطا هم كمتر مي شود و بايد با جديت 
فراوان تمام موانع رشد بررسي و تمام خطاهاي موجود 
در سيستم اصالح شــود تا بتوان اقدام به تجاري سازي 

كرد. ناگفته نماند كه تيم باحوصله و پرتالش و مستعد 
از ملزومات اين كار است، چنين تيم باروحيه اي مي تواند 

بسياري از خال هاي كار را جبران كند. 

دستاوردهايي كه استارتاپ های محلي دارند
وي در رابطه با دستاوردهايي كه استارتاپ هاي محلي 
مي توانند داشته باشــند، مي گويد: فراموش كنيد كه 
استارتاپ هاي محلي كم درآمد هستند، مي توان مثال هاي 
فراواني زد كه محل بحث نيست اما حسن بزرگي كه اين 
كار دارد، قابليت اعتماد است. شما وقتي در شهرستان 
محل زندگي تان يك كسب و كار خالقانه كوچك راه اندازي 
مي كنيد، در ابتدا براي سبقت از رقباي بزرگ كار سختي 
در پيش داريد اما مي توانيد از اعتبارتان در محل زندگي، 
شناخت بهتر نســبت به فرهنگ و ديدگاه ها، كنكاش 
راحت تر در محيط و همچنين برنامه ريزي قابل مصداق تر 
استفاده كنيد. وي به يك مثال عيني از استارتاپ هاي 
محلي اشاره مي كند و مي گويد: در اصل بيرآف، مشتق از 
دو كلمه بيرجند و تخفيف است. اين سايت يك سيستم 
خريد گروهي آنالين با تخفيف است كه سال 94 كار خود 
را شروع كرده و با انگيزه اقدام در جهت تسهيل خريد و 

فروش و اســتفاده مردم بومي از كاالها و خدمات سطح 
شهر، خدمت رساني مي كند، در اصل كار يك نمونه زنده از 
اين استارتاپ هاي محلي است؛ با يك تيم خستگي ناپذير 
و به معني واقعي جهادي. او ادامه مي دهد: زماني كه تيم 
كار خود را شروع كرد به خوبي مي دانست كه در شهري 
محروم شروع به كار كرده است اما بستر نوآوري بسياري 
در آن فراهم است؛ شهري دانشجويي و علمي كه بسياري 
از تكنولوژي هاي نو را بارها و بارها سهل تر از كالن شهرهاي 
بزرگ پذيرفته و به خود ديده است. ما در بيرآف تالش 
كرديم يك تيم از تخصص هاي گوناگون گردآوري كنيم 
و به مطالعه ســليقه و خواســته هاي مردم بپردازيم. ما 
نمي توانستيم به مطالعه كتاب هاي آكادميك بپردازيم و 
يك مدل از پيش تعريف شده ارائه كنيم. اينها باعث شد 
كه پايه ريزي كامل طرح توسط تيم بيرآف صورت گيرد 

و پياده سازي شود. 

پارك هاي علم و فناوري بستري مناسب براي 
استارتاپ هاي محلي

فعال حوزه كســب و كارهاي اينترنتي در پايان با اشاره 
به اهميت پارك هاي علم و فنــاوري مي گويد: به عنوان 
پيشنهاد به استارتاپ هاي كوچك بايد گفت كه پارك هاي 
علم و فناوري بستري مناســب براي رشد در شهرهاي 
كوچك هستند، كسب اعتبار و ايجاد اعتماد از طريق اين 
پايگاه ها براي شركت هاي دانش بنيان در مسير رشد بسيار 
مفيد است. اين بســتر فراهم به استارتاپ هاي پرتالش 
كمك مي كند تا بتوانند در ميان تبليغات گسترده و بعضا 
بي محتواي برخي شركت هاي تجاري، در بستري علمي 
و دانش بنيان قد علم و به رفاه و پيشرفت فضاي كسب و كار 
منطقه و محل خود كمك كنند. به طور كلي بايد گفت با 
وجود غول هاي بزرگ، يك استارتاپ محلي فرصت هاي 
زيادي براي قد علم كــردن دارد. يك راز موفقيت براي 
استارتاپ هاي محلي صداقت با مخاطب است، الزم است 
در چنين موقعيتي به جاي ادعاهــاي خارج از واقعيت 
و چشــم اندازهاي بزرگ و اشــتباه، به نيازهاي واقعي 
آن منطقه توجه شــود. اين موضوع نه تنها بقاي چنين 
سيستمي را تضمين خواهد كرد بلكه كسب و كاري پر 

سود و بسيار مطمئن را در دراز مدت به همراه دارد.
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سوءتفاهماتي كه منجر به تعبير اشتباه مفاهيم اقتصادي مي شود

ديدگاهي متفاوت با برداشتي صحيح از مفاهيم اقتصادي
در اين يادداشت برآنيم تا ده مورد از سوءتفاهماتي 
كه ناشي از تفسير و تعبير اشــتباه مفاهيم موثر 
اقتصادي اســت را به زباني ســاده بيــان كنيم؛ 
مفاهيمي كه درك شايســته از عمق اثرگذاري 
آن مي توانــد بســياري از اولويت هــا، اهداف و 
استراتژي هاي مرتبط با آن را تغيير دهد. با اشاره اي كوتاه به اين واژگان 
تالش مي شود برداشت صحيح اقتصادي مرتبط با آن واژه يادآوري شود. 
١- خودكفايي: اين كلمه همواره با مفهوم بي نيازي و استقالل از منابع 
تامين كاال و خدمات توسط خارجي ها معني مي شود، در حالي كه گاهي 
تالش براي استقالل توليد در برخي حوزه هاي كشاورزي مانند گندم 
موجب هدر رفت شديد منابع آب زيرزميني و نيازمندي احتمالي كشور 
به تامين كاالي اســتراتژيك آب از منابع آب فرامرزي مي شود يا ما را 
نيازمند خريد و واردات دســتگاه هاي خارجي براي توليد آب شيرين 
مي كند، حال آيا فدا كردن آب براي دســتيابي به خودكفايي در توليد 
گندم صحيح است يا خير؟ چه اينكه تامين ارزان تر گندم از كشورهاي 
پرآب و توليد كنندگان بزرگ و اختصاص منابع ارزشمند آب كشاورزي 
كشــور به توليد كاالهاي با قابليت صادرات و ارزآوري بيشــتر موجب 

استقالل بهتر و بيشتر و پايدارتر اقتصادي مي شود. 
٢- مونتاژ: مونتاژ كاال بــه معني واردات قطعات و اجــزاي كامل يك 
محصول و توليد كاالي نهايي در كشــور اســت. همواره واژه مونتاژ در 
چند دهه اخير به نوعي تحقيرآميز معادل سرهم بندي و توليد وابسته 
و غيرارزشمند شناخته شــده، اين در حاليســت كه تجربه مونتاژ در 
كشــورهاي پيشــرفته و موفقي مانند چين نه تنها مالمت آميز نبوده، 
بلكه خود موتور واردات بخشي از حلقه ارزشمند توليد به داخل كشور و 
ايجاد اشتغال موثر براي بنگاه هاي اقتصادي است. تجربه جهاني نشان 
مي دهد مونتاژكاران اغلب اگر درســت هدايت و حمايت شوند، گام به 
گام شروع به توليد بخش بزرگ تري از اجزاي يك كاال در داخل كشور 
مي كنند و روزي خود به يك توليد كننده صاحب دانش و خالقيت تبديل 
مي شــوند. به هر حال مونتاژ كاال همواره بسيار بيشتر از واردات كاالي 

نهايي مفيدتر، ارزشمند تر و ارزان تر بوده است. 
٣ - سرمايه گذاري خارجي: هر نوع ورود ســرمايه با منشا ارزي غير از 

منابع داخلي كشــور جهت توليد يك كاال يا خدمت در داخل كشور را 
جذب سرمايه خارجي مي نامند. ســرمايه گذار خارجي از ميان هزاران 
فرصت اقتصادي جــذاب و ســودآور و امن، تالش مي كنــد بهترين 
فرصت ها را بيابد و اطمينان داشــته باشــد كه نه تنها اصل سرمايه او 
و سود ناشي از ســرمايه گذاري اش قابل تامين اســت، بلكه با احترام و 
در محيطي شــفاف و قابل پيش بيني از او اســتقبال مي كنند. تبديل 
كردن كشور به ويتريني از فرصت هاي بكر ســرمايه گذاري و حمايت 
از ورود ســرمايه خارجي هــا به يك كشــور فرصــت بي نظيري براي 
توســعه و رشــد فراتر از انتظار را نصيب يك كشــور مي كند؛ از اينرو 
نكوهش ورود ســرمايه داران خارجي به كشــور نه تنها قابل پذيرش 
نيست، بلكه نشان از اشــتباه استراتژيك در اســتفاده از فرصت هاي 
 مناسب جهاني شدن اقتصاد و وابســتگي بلندمدت و بيشتر كشور به 

خارج است. 
4- رتبه جهاني توليد علم: گاهي مــا رتبه توليد علمي خود را به عنوان 
يك نشــانه مثبت از زنده بــودن و پويايي علمي دانشــگاه ها و مراكز 
تحقيقاتي خود مي دانيم. ظاهرا اين شــاخص خوبي اســت و مي تواند 
ضمن به رخ كشيدن شايستگي علمي دانشمندان ايراني موجب نوعي 
خودباوري و افزايش اعتماد به نفس و انگيزه توليد دانش هاي بنيادي يا 
كاربردي شود. در اينجا يك مساله وجود دارد و آن هم اينكه بسياري از 
مقاالت علمي توليد شده توسط دانشمندان كشور قبل از اينكه منجر 
به ايجاد ثروت و ارزش افزوده در داخل كشور شود، با انتشار در مجالت 
بين المللي يا نمايش در نمايشگاه هاي خالقيت و نوآوري به رايگان در 
اختيار مراكز تحقيقاتي و پژوهشي خارجي قرار مي گيرد؛ مراكزي كه به 
دليل داشتن سرمايه فراوان و محيط هاي كسب و كار ارزان و بهبوديافته 
با كمترين هزينه مي توانند نســبت به تجاري سازي و كسب ايده هاي 
بكر از منابع علمي ما اقدام كنند. اين در حاليست كه در صورت حمايت 
و هدايت درســت و وجود زيرساخت هاي قانوني بســياري از ايده هاي 
ناب، كشــفيات و اختراعات و نتايج تحقيقات علمي و آزمايشــگاهي 
كشــور قابليت خلق ثروت و دانش و تكنولوژي پايدار و با منشا داخلي 
 را دارند و اين خود موجب پيشــرفت مســتمر كشــور خواهد شــد.

 بنابراين توليد ثروت مهم تر از كسب رتبه علمي است. 
 ٥- امنيــت اقتصــادي: هــر نــوع بــه هــم خــوردن عمــدي و 
غير عمــدي و غير قابــل پيش بينــي تعــادل و توازن نظــام عرضه 

و تقاضاي كاال و خدمــات را نا امنــي اقتصادي مي گوينــد. در اينجا 
مراد ما از واژه امنيــت اقتصادي تنهــا پرداختن بــه تهديد خارجي 
اســت. ابزارهايی مانند تحريم، براي كشور ما بســيار ملموس و قابل 
درك هســتند. شــايد يكي از معدود كشورهايي باشــيم كه به شدت 
 تحت تاثيــر تحريم هــاي اقتصــادي، ناامنــي اقتصــادي را تجربه 

كرده ايم.
ناامني اقتصادي موجب از بين رفتن قــدرت پيش بيني آينده، امنيتي 
شــدن فضاي توليد، كاهش خالقيت و نوآوري، گسترش فساد و رانت 
جويي، محافظــه كاري و كاهش ريســك پذيري بنگاه هاي اقتصادي، 
افزايش كاغذبازي و كنترل هاي دســت و پاگير و سرمايه گريز اداري، 
عدم تامين به موقع مواد اوليه و ماشــين آالت توليد، محروم شــدن از 
منابع ارزان ارزي خارجي و فرار ســرمايه گذار خارجي مي شــود. حال 
ســوال اينجاســت آيا زماني كه ما مي توانيم امنيت نظامي خود را با 
افزايش حوزه نفوذ خود در محيط پيرامون خود گســترش دهيم، آيا 

گســترش مرزهاي اقتصادي ما شامل منافع ناشــي از خريد و فروش 
كاال و خدمات در آن ســوي مرزها و دعوت از ســرمايه گذاران فراوان 
خارجي براي توليد در داخل كشــور موجب ايجاد يك اليه قدرتمند و 
امن اقتصادي به دور كشور نخواهد نشد؟ قطعا بازتعريف منافع مشترك 
اقتصادي با كشــورهاي قدرتمند اقتصادي در قالب پيمان هاي بزرگ 
اقتصادي، ســرمايه گذاري هاي مشترك و گســترش حوزه نفوذ مالي 
 و بين المللي كردن منافع اقتصــاد ايران، تامين كننده منافع كشــور 

خواهد بود. 
در آخر الزم است اشاره شود بسياري از مفاهيم اقتصادي و ارزش هاي 
نهفته در هر واژه مي تواند خود موجب توسعه يا عدم توسعه شود. آنگاه 
كه ما علم اقتصاد را به عنوان علم كشف ســنن و قواعد الهي حاكم بر 
پديده هاي اقتصادي به رسميت بشناسيم و برداشت و تعابير مناسب از 
آن را مبناي طرح ريزي برنامه هاي توسعه پايدار كشور كنيم، موفقيت 

دور از انتظار نخواهد بود. 

عليرضا عباسي، كارشناس حوزه بازرگاني
News kasbokar@gmail.com
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قليان را باوجود ضررهايي كه براي ســامتي 
دارد، بسياري نمادي از فرهنگ و تاريخ گذشته 

ايران مي دانند. 
اظهارات و بخشــنامه هاي مســئوالن براي 
ممنوعيت قليان هــر از چندگاهي مطرح و 
دامنه بحث ها داغ مي شــود. به عبارت ديگر ممنوعيت عرضه قليان به 
سريالي تبديل شده است كه روزي ممنوع مي شود و روز ديگر خبري از 
بخشنامه ها و اظهارات برخوردآميز نيست. مسئوالن معتقدند كه فشارها 
براي جمع آوري قليان ها موجب شده قهوه خانه هاي زيرزميني در تهران 
آغاز به كار كنند و حتي زمزمه هايي از وجود مواد مخدر در برخي از اين 

واحدهاي عرضه قليان به گوش مي رسد. 
رئيس اتحاديه قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي تهران در گفتگو 
با »كســب وكار« گفت: فشــارها براي جمع آوري قليان ها موجب شده 
قهوه خانه هاي زيرزميني در تهران با استقبال كم نظير جوانان و نوجوانان كم 
سن و سال شكل بگيرد كه اين امر هشداري جدي براي جوانان محسوب 
مي شود. محسن نظري افزود: اكنون موضوع قهوه خانه هاي زيرزميني به 
معضل بزرگي تبديل شده است كه به راحتي نمي توان از كنار آن گذشت. 
اعمال ممنوعيت هاي اخير دامنه قهوه خانه هاي زيرزميني را گسترش 
مي دهد. امروز ديگر عده اي با پهن كردن بساط قهوه خانه هاي زيرزميني در 
منازل خود اقدام به عرضه خدمات كافي شاپ ها، قليان و بازي هاي رايانه اي 
مي كنند كه البته مراجعان خاص خــود را هم دارند. درنتيجه برخورد با 
اينگونه مراكز و ورود به آنها به صدور دستور و حكم قضايي نياز دارد. اين 
فعال صنفي ادامه داد: در بخش زيادي از قهوه خانه هاي معمولي كه بيشتر 
مراجعان آنها را قشر كارگر تشكيل مي دهند و معموال براي صرف ناهار 
مراجعه مي كنند، قليان هم عرضه مي شود و اگر قليان از چرخه خدمات 
اين قهوه خانه ها حذف شود، تمامي آنها نيز تعطيل مي شوند. ما در جامعه 
با موضوع »كنترل دخانيات« مواجهيم اما اكنون موضوع ممنوعيت آن را 
مطرح كرده اند كه به نظر من موضوعي غيركارشناسي است زيرا به اعتقاد 
كارشناسان، چنانچه مردم را از كاري منع كنيد، به سوي آن عمل حريص تر 
مي شوند. چنانچه ما در گذشته مراجعات كمتري براي صدور پروانه داشتيم 
اما اكنون هر روز تعداد اين مراجعات بيشــتر مي شــود. رئيس اتحاديه 
قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي همچنين در ادامه با اشاره به اينكه 
هيچ گزارشي از وجود مواد مخدر در قليان ها ارائه نشده است، گفت: در 

صورت عدم اثبات اين مساله از وزارت بهداشت به دليل اتهام وارده شكايت 
مي كنيم. محسن نظري با اشاره به اينكه مساله  وجود مواد مخدر در قليان ها 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطرح شده است، بيان 
كرد: درصورت عدم اثبات اين مساله از وزارت بهداشت به عنوان نهادي كه 
اين مساله را عنوان و به صنف قهوه داران و سفره خانه هاي سنتي اتهام وارد 
كرده، شكايت خواهيم كرد و در حال حاضر نيز موضوع را پيگيري مي كنيم. 
وي ادامه داد: با توجه به مساله عنوان شده توسط بهداشت نامه اي به رئيس 
دايره مبارزه با مواد مخدر ناجا، معاونت وزارت بهداشت و آزمايشگاه مرجع 
سازمان غذا و دارو زديم تا اگر درباره اثبات اين مساله مدركي وجود دارد، 
ارائه كنند چراكه وجود مواد دخاني در قليان ها مصداق بارز مواد مخدر 
است. رئيس اتحاديه قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي با بيان اينكه 
پس از نامه ارائه شده به وزارت بهداشت، ناجا و سازمان غذا و دارو دو ماه 
است كه هيچ پاسخي در اين رابطه ارائه نشده است، گفت: دو ماه است كه 
اين نامه در اختيار مراجع اشاره شده قرار گرفته اما هنوز هيچ گونه پاسخي از 
سوي آنها جهت اثبات وجود مواد مخدر در قليان ها داده نشده است. وزارت 
بهداشت عنوان كرده كه متصدي وجود مواد مخدر در قليان ها واحدهاي 
صنفي هستند ولي تاكنون چنين مساله اي اثبات نشده است. نظري ادامه 
داد: مگر مي شود چنين اتفاقي رخ دهد و مراجع ذيصاح از جمله وزارت 
بهداشــت و نيروي انتظامي واحد صنفي مربوطه را پلمب نكنند؟ تا اين 
لحظه كه درحال پيگيري مساله هستيم حتي يك پرونده هم  به مراجع 

قضايي ارسال نشده است. 

صدور فاكتور»ژله« به جاي آوردن نام »قليان« 
از سوي ديگر، برخي سفره خانه ها يا قهوه خانه هاي سنتي بدون پروانه 
كسب كه مجوز ارائه قليان به مشتريان را ندارند، در فاكتور خريد ارائه 
شــده هنگام اخذ وجه به جاي آوردن نام »قليان« و قيمت آن، عبارت 

»ژله« را درج مي كنند. 
رئيس اتحاديه قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي با اشاره به اينكه 
اگر در ســفره خانه يا قهوه خانه اي قليان ســرويس داده مي شود بايد 
به صورت مستقيم نام آن در فاكتور خريد به مشتري عرضه شود، گفت: 
سفره خانه هاي سنتي يا قهوه خانه ها نمي توانند نام ديگري را به جاي قليان 
در فاكتور خريد به مشتري عرضه كنند و اگر چنين اقدامي صورت گيرد، 
به احتمال فراوان مربوط به واحدهاي بدون پروانه كسب است كه مجوز 
ندارند. وي با بيان اينكه مردم در صورت مشاهده چنين مسائلي مي توانند 
شكايت خود را گزارش دهند، اظهار كرد: عاوه بر مردم، بازرسان اتحاديه، 

اصناف و تعزيرات حكومتي در اين زمينه ورود مي كنند و اگر شــاهد 
مساله اي باشند با آن برخورد خواهند كرد. 

رئيس اتحاديه قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي همچنين درباره  
اينكه در برخي سفره خانه ها يا قهوه خانه ها شاهد اين هستيم كه به جاي 
نام قليان عبارتي به نام »ژله« يا مــوارد اين چنيني در فاكتور خريد به 
مشتري ارائه مي شود، گفت: چنين مساله اي غيرقانوني است و توسط 
واحدهاي غيرمجاز انجام مي شود كه درصورت ارائه  گزارش يا مشاهده 
آن برخوردهاي الزم صورت مي گيرد، سرويس دهندگان نيز بايد دقيقا 
آنچه را كه به مشتري مي فروشند، به صورت مستقيم در فاكتور فروش 

خود درج كنند. 

مشورت و نظرخواهي؛ ضرورت ادغام اتحاديه ها
نظري همچنين گفــت: هرگونــه تصميم گيري دربــاره اتحاديه ها 
بايد با مشــورت و نظرخواهي از اعضا باشــد چون در غير اين صورت 
اعضاي صنف مي توانند مصوبه را زير ســوال ببرنــد. رئيس اتحاديه 

قهوه خانه داران و سفره خانه هاي ســنتي ضمن تاكيد بر ايجاد مصوبه 
هيات عالي نظارت بــراي ادغام اتحاديه هاي همگن و مشــابه گفت: 
ادغام اتحاديه هاي صنفي بايد به صورت كارشناســي مورد بررســي 
قرار گيرد و البته پيــش از ادغام اتحاديه هاي صنفي فرهنگ ســازي 
الزم اســت؛ اتحاديه هاي صنفي يك ســازمان مردم نهاد هســتند و 
براي حمايت از اعضاي صنف تشكيل شــده اند. وي ادامه داد: هرگونه 
تصميم گيــري دربــاره اتحاديه ها بايد بــا مشــورت و نظرخواهي از 
 اعضا باشــد چون در غير اين صورت اعضاي صنــف مي توانند مصوبه 

را زير سوال ببرند. 
رئيس اتحاديه قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي گفت: اگرچه در 
مصوبه هيات عالي نظارت قيد شده كه فرايند ادغام اتحاديه هاي صنفي 
بايد ظرف ســه ماه عملياتي شود اما به نظر مي رســد كه چنين پروژه 

سنگيني بيش از سه ماه به زمان نياز دارد. 
وي در عين حال افزود: اتحاديه هايي كه فاقد بنيه مالي كافي هستند، 

درصورت ادغام جان تازه اي مي گيرند و توانايي مالي پيدا مي كنند. 

عضو اتحاديه قهوه خانه داران در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

رشد بي رويه قهوه خانه هاي زيرزميني
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

وجود مواد مخدر در قليان ها كذب است

اصناف

شفاف سازي ماليات از مزيت هاي 
نصب صندوق مكانيزه فروش است

عضو كميســيون اقتصادي مجلس شــوراي 
اسامي گفت: دولت بايد زيرساخت هاي نصب 
صندوق مكانيزه را فراهم كند و صندوق هاي 
مكانيزه با هزينه دولــت در اختيار واحدهاي 

صنفي قرار گيرد. 
سيدناصر موســوي الرگاني افزود: مسئوالن 
بايد بداننــد زماني كه يك قانــون را مصوب 
مي كنند، آماده كردن زيربنــاي مورد نياز از 
اولويت هاي آن است؛ وقتي زيربناي آن آماده 
نشده باشد، در اجراي قانون هم مشكاتی به 

وجود خواهد آمد. 
وي بــا تاكيدبر اينكه دولــت بايد براي نصب 
صندوق هاي مكانيزه فروش پيشــقدم شود 
تصريح كــرد: بســياري از واحدهاي صنفي 
توانايي خريد اين صندوق ها را ندارند به همين 
دليل دولــت بايد صندوق هــاي مكانيزه را با 
هزينه خودش در اختيار واحدهاي صنفي قرار 
دهد؛ در صورت اينكه اين صندوق ها در اختيار 
اصناف و فروشندگان قرار گيرد، در همان سال 
اول هزينه اي كه دولت براي نصب صندوق هاي 
مكانيزه داشته، برمي گردد. موسوي الرگاني 
افزود: بي اطاعي از اجناس باقيمانده در انبارها 
و اطاع نداشــتن از عملكرد فروش و كسري 
كاال، و داشــتن ابزاري براي كنترل حســاب 
درآمد و فروش، ضرورت نصب صندوق مكانيزه 
را بيش از پيش محسوس كرده است. استفاده 
از صندوق هاي فروشــگاهي موجب كاهش 
اشتباهات مالي، بهبود كسب و كار و بهره گيري 
آسان، كاهش اتاف وقت و كاهش هزينه ها را 

به دنبال خواهد داشت .

بازار مهرهاي جعلي در كشور داغ و آشفته 
است. برخي افراد انواع مهرهاي سازمان ها 
و نهادها از مهرهاي آمــوزش و پرورش 
تا اداره گذرنامــه را »زيرزميني« جعل 
مي كنند. اين  روزها بازار مهرهاي جعلي 
كه باعث به وجود آمدن بســياري از اســناد جعلي مي شود، داغ 
اســت. طوري كه پاي چين هم به توليد مهرهاي جعلي برخي از 

سازمان هاي ايراني به ماجرا باز شده است. 
كاهبرداري هــاي كان و به جيب زدن مبالغ هنگفت توســط 
جاعان و استفاده كنندگان از اين اســناد جعلي يكي از اتفاقات 
بدي است كه پس از جعل رخ مي دهد و آمار بزه و پريشاني فكري 

جامعه را بسيار باال مي برد. 

تكنولــوژي دوربين باعــث از بيــن رفتن جعل 
برچسب هاي طرح ترافيك شد

رئيس اتحاديه سازندگان كليشه، ليتوگراف، مهر 
و پاك معتقد اســت كه پيشــرفت تكنولوژي 
مي تواند مانع از جعل مهر و اسناد شود، همان گونه  
كه در زمينه آرم طــرح ترافيــك تكنولوژي و 
اســتفاده از دوربين باعث از بيــن رفتن جعل 

برچسب هاي طرح ترافيك شد. 
احمد ابوالحسني، ادارات گمرك و دارايي را درگيرترين نهادها با 
جعل مهر و سند عنوان كرده و معتقد است راه اندازي سامانه اي 
واحد براي ثبت درخواست و صدور كد رهگيري مي تواند در جهت 
كاهش جعل مهر كارساز باشد. اين فعال صنفي در ادامه افزود: از 
خرداد ماه 1395 طرح آزمايشي ثبت كد شناسه مهرهاي كشور 
كليد خورده و از اول تيرماه ثبت كد شناسه مهرهاي كشور اجباري 

شد و مهرهاي فاقد كد رهگيري، از اعتبار ساقط خواهد بود. 
ابوالحســني تاكيد كــرد: از اول تيرماه كليــه مغازه هاي مهر و 
پاك سازي كشــور ملزم به دريافت كدرهگيري و سند مالكيت 
مهر از مركز ثبت شناسه هستند و اگر مهري از اول تيرماه امسال 

فاقد كدرهگيري باشد، از اعتبار ساقط مي شود. 
وي توضيح داد: طريقه ســاخت و توليد اين مهرهــا به گونه اي 

است كه قابليت هاي امنيتي اسكناس و اوراق بهادار در قالب يك 
دستگاه مهر گنجانده شده اســت. وي درباره نهادهاي مسئول و 
پايه گذاران اين طرح نيز گفت: اين اقدام در جهت تحقق اهداف 
جمهوري اسامي و كاهش جعل اسناد صورت گرفت و به دنبال 
راهكاري بوديم تا مانع جعل ســند و در نهايت »اختاس ها« در 
كشور شــويم چرا كه بيشتر اختاس ها با اســتفاده از جعل مهر 

صورت گرفته است. 

با جعل مهر ارگان ها و نهادهاي مختلف توانسته اند 
اختالس كنند

ابوالحســني، جعل مهر ارگان ها و نهادهاي مختلــف را يكي از 
دغدغه هاي مسئوالن كشــور عنوان كرد و افزود: اگر اسناد قوه 
قضائيه را مشاهده كنيم، بيشتر سوءاســتفاده ها در زمينه مهر و 
برگه هاي جعلي بوده كه با جعل مهر ارگان ها و نهادهاي مختلف 

توانسته اند،  اختاس كنند. 
ابوالحسني با بيان اينكه »جعل« به اشكال مختلف در كشور بوده، 

تصريح كرد: ما اين نويد را نمي دهيم جعل در كشــور ريشه كن 
خواهد شــد اما با كمك طرح ثبت كد شناســه مهرهاي كشور 

درصدد كاهش جعل اسناد هستيم. 
وي يادآور شد: با توجه به اينكه اتاق اصناف ايران نسبت به جعل 
اسناد از سوي واحدهاي صنفي دغدغه هايي داشت، ايده استفاده 
از سامانه ثبت كد شناســه را مطرح كرد و براي تحقق اين امر در 
نيمه اسفند سال گذشته تفاهمنامه طرح ساماندهي و تخصيص 
كدرهگيري مهرهاي كشــور بين مركز جامع مهرهاي امنيتي و 
ضدجعل ايران و اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگراف مهر و پاك 

و چاپ اسكرين به امضا رسيد. 

از اول تيرماه مهر بدون شناسه فاقد اعتبار شد
رئيس اتحاديه سازندگان كليشه و ليتوگراف مهر و پاك كشور با 
بيان اينكه از اول تيرماه ، مهر بدون شناسه فاقد اعتبار شد، افزود: 
بحث صنفي موضوع اين اســت كه ما با كمك مهرهاي امنيتي 
مانع فعاليت واحدهاي فاقد پروانه شويم و به دنبال فرهنگ سازي 

هستيم تا با آموزش واحدهاي صنفي آنها را به دريافت كد رهگيري 
تشويق كنيم تا هم مهر آنها قابليت سندي داشته باشد و هم نوعي 

اعتبار براي صنف آنها ايجاد شود. 
وي افزود: جعل مهر بايد براي واحدهاي صنفي هزينه بر شــود و 
هنگامي كه اين كار براي آنها توجيه اقتصادي نداشته باشد، نوعي 
انگيزه براي آنها ايجاد مي شود تا به ســمت مهرهاي شناسه دار 
هدايت شوند. اين مقام مســئول يادآور شد: قرار بود مبلغي بابت 
تخصيص كدرهگيري مهرها، از درخواست كننده دريافت شود چرا 
كه كد شناسه واقعا هزينه بر اســت اما ديدگاه رئيس اتاق اصناف 
ايران اين بود كه كد شناسه براي همه مراجعه كنندگان به سامانه 

ثبت، رايگان باشد. 

ادغام اتحاديه هاي صنفي بايد بر مبناي اصول حرفه اي 
باشد

رئيس اتحاديه سازندگان كليشه، ليتوگراف، مهر و پاك، چاپ 
اســكرين، همچنين چگونگي و نحوه ادغام اتحاديه هاي صنفي 
را مورد تاكيد قرار داد و گفت: شدت تداخل هاي صنفي در ادغام 

اتحاديه ها بايد مورد توجه قرار گيرد. 
احمد ابوالحســني درباره مصوبه هيات عالي نظارت براي ادغام 
اتحاديه هاي همگن، فاقــد بنيه مالي و حدنصــاب گفت: ادغام 
اتحاديه هاي صنفي بايد بر مبناي نشست هاي كارشناسي انجام 
شود و اتحاديه هايي در يكديگر ادغام شــوند كه با هم سنخيت 
داشته باشند. وي با بيان اينكه چگونگي و نحوه ادغام اتحاديه هاي 
صنفي از اهميت بسياري برخوردار است، افزود: ادغام اتحاديه هاي 
صنفي بايد بر مبناي اصول حرفه اي باشــد و واقعيات موجود در 

تصميم گيري ها مورد توجه قرار گيرد. 
ابوالحسني در ادامه به ماجراي ادغام اتحاديه تابلوسازان با ۲۰۰ 
عضو در اتحاديه سازندگان كليشه، ليتوگراف، مهر و پاك، چاپ 
اســكرين اشــاره كرد و گفت: ۷۰ درصد از اعضاي ما با اتحاديه 
تابلوسازان داراي تداخل كاري هستند و روزانه بيش از 5۰ اخطار 
و برگ تداخل صادر مي شــود. وي گفت: به همين خاطر تصميم 
به ادغام اتحاديه تابلوســازان در اتحاديه ما گرفته شد اما با وجود 
مصوبه موجود براي ادغام اين دو اتحاديه، تاييد كميسيون حقوقي 
و نبود كوچك ترين اعتراض و راي مخالفي از سوي اعضا، اتحاديه 

تابلوسازان را به اتحاديه چاپ دادند. 

عضو  اتحاديه سازندگان كليشه، ليتوگراف، مهر و پالك در گفتگو با »كسب و كار«:

جعل مهر و پالك هزينه بر شود
خبر

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

تخصيص كد رهگيري مهرها رايگان است
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عملکرد استخراج شرکت ملی مس تا 26 شهریورماه 
11 درصد از برنامه بیشتر بوده است و نسبت به مدت 

مشابه سال 1400 نیز عملکرد بهتری داشته است.
به گــزارش دنیای معدن، علی رســتمی مدیرعامل 
شــرکت ملی مس گفــت: بحمــدهلل عملکرد کل 
استخراج این شرکت تا 26 شــهریورماه حدود 11 
درصد از برنامه بیشتر بوده اســت و نسبت به مدت 
مشــابه ســال 1400 نیز عملکرد بهتری را شــاهد 

هستیم.
وی با بیــان اینکه این عملکرد مثبــت تقریباً در تمام 
محصوالت تولیدی مشــاهده می شود، گفت: از جمله 
تولید 596227 تن کنسانتره مس که از برنامه 7 درصد 
جلوتر بوده و نسبت به تولید کنسانتره در مدت مشابه 
سال گذشــته که 587 هزارتن 418 تن بوده عملکرد 
باالتری با زحمت و تالش شبانه روزی تمام کارکنان و 

خانواده بزرگ شــرکت ملی صنایع مس ایران به ثبت 
رسیده است. مدیرعامل شرکت مس با اشاره به اینکه 
در تولید لجن آندی و اسید ســولفوریک نیز به ترتیب 
28درصد و 29 درصد رشد نسبت به برنامه داشته ایم، 
تاکید کرد: این امر بیانگر آن است که عالوه بر درآمدزایی 
درخصوص محصول اسید سولفوریک، با کمک به حفظ 
محیط زیســت و همچنین کاهش عــوارض آن برای 
ساکنان منطقه نیز شــرایط بهتری را رقم زده ایم. وی 
افزود: در شرایطی افزایش رشد 6 درصدی کاتد تولیدی 
نسبت به برنامه تحقق یافته که حدود 11 هزار تن قراضه 
مس در کارخانجات ذوب کمتر از مدت مشــابه سال 
گذشته مصرف شده است و این به معنای یک دستاورد 
قابل تقدیر برای صنعت مس به عنوان پیشران اقتصادی 

و صنعتی کشور محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت مس رشد و بهبود عملکرد فروش 

داخلی را نیــز 44 درصد عنوان کــرد و گفت: اینکه 
ارزش ریالی حاصل از فروش شرکت تا 26 شهریورماه 
1401 معادل 419،516 میلیــارد ریال بوده که در 
مقایســه با ارزش فروش مدت مشــابه سال 1400، 
رشد 19درصدی را نشــان می دهد. رستمی تصریح 
کرد: درحالی که شــاهد افــت 25 درصدی قیمت 
جهانی مس بوده ایم ولی با ایــن حال در مجموع در 
زمینه فروش داخلی و خارجــی 26 درصد از برنامه 
جلوتر هستیم و علیرغم قطعی های مکرر و نوسانات 
برق و همچنین تعمیرات اورهال مجتمع ها در تیر و 
مردادماه، این عملکرد بی نظیر و رکوردهای بیسابقه 
رقم خورده است. وی همچنین از همکاری تنگاتنگ 
مجموعه ســاخت داخل با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و دانشگاه های شهید باهنر کرمان، 
ولیعصر رفسنجان، دانشــگاه تبریز و دانشگاه سهند 

تبریز برای ساخت تجهیزات با تکنولوژی باال توسط 
شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان که توانمندی 
ساخت تجهیزات و ماشــین آالت را در کارنامه خود 
دارند، خبر داد و اعالم کرد بــزودی خبرهای خوبی 
در این خصوص به اســتحضار مردم شــریف ایران 

خواهد رسید.

رییس جمهور تاتارستان، با بیان این که در شرایط فعلی 
و با وجود تحریم هایی که علیه روســیه وضع شده است، 
تامین خودروی سواری با قیمت رقابتی از موضوعات مهم 
و حساس اســت، گفت: محصوالت ایران خودرو می تواند 
پاســخ گوی نیازمندی ما در بازار خودرو باشد. به گزارش 
روابط عمومی ایران خودرو ، رستم مینیخانوف، در حاشیه 
بازدید از خطوط تولیــد ایران خودرو با اشــاره به وجود 
زمینه های مشــترک همکاری با ایران که می تواند مورد 

مذاکره قرار گیرد، اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد مذاکره 
با گروه صنعتی ایران خودرو، حضور این خودروســاز در 
بازارهای روسیه است.  وی با اشاره به قطع همکاری بسیاری 
از شرکای اروپایی و ژاپنی با روسیه و توقف فعالیت آن ها در 
این کشور، اظهار کرد: برای رفع نیازمندی های خود به ویژه 
در زمینه تامین قطعات خودرو، به دنبال یافتن شــرکای 
جدید هستیم و ایران می تواند یکی از این شرکا باشد و با 
توجه به تبادل نظر صورت گرفته، مقرر شــد کارگروهی 
نسبت به بررسی تخصصی زمینه های همکاری اقدام کند.

برنامه تولید محصوالت ایران خودرو در 
جمهوری تاتارستان

در ادامه کیانوش پورمجیب، قائم مقام توســعه 

و تولیــد گــروه صنعتی ایــران خودرو بــا بیان 
این که بیش از یک سال اســت که زمینه حضور 
مجدد ایــران خــودرو در خاک روســیه مورد 
مطالعات گســترده قرار گرفته، گفــت: تاکنون 
در دو نمایشــگاه بین المللی خودروی این کشور 
حضور یافتــه و با شناســایی شــرکای تجاری 
 احتمالــی، مذاکــرات متعددی صــورت گرفته

 است.
وی با بیــان این که خوش بختانــه در حال حاضر 
تصویــر شــفافی از چگونگی حضور در روســیه 
داریم، خاطرنشــان کرد: امکانات محصوالتی که 
قابلیت عرضه در بازار روســیه را دارند براســاس 
نیاز مشتریان روسی و با توجه به ویژگی های آب 

و هوایی فراهم خواهیم کــرد تا حضور موفقی در 
خاک این کشور داشته باشیم.  پورمجیب افزود: 
در زمینه خدمات پس از فروش نیز بررسی هایی 
صورت گرفته تا پــس از ارایه محصوالت، بتوانیم 
مشــتریان روس را در خصوص امکانات خدماتی 

خود راضی نگه داریم.
وی از مذاکره با رییس جمهور تاتارســتان برای 
تولید محصوالت ایران خودرو در یکی از سایت های 
تولیدی این کشور خبر داد و گفت: برای ادامه روند 
مذاکرات و همکاری در ایــن زمینه، وزیر صنعت 
این کشــور از ســوی رییس جمهور تاتارستان 
معرفی شده تا در صورت امکان این موضوع را به 

ثمر برسانیم.

کارنامه شرکت مس در 6 ماه نخست سال اعالم شد
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صنعت و 
معدن

مدیر مجتمع مس سرچشمه خبر داد؛
رشد 14درصدی استخراج از 
معدن مس سرچشمه در شش 

ماهه نخست امسال
مدیر مجتمع مس سرچشمه با ارائه گزارشی 
از عملکرد تولیدی این مجتمع در شش ماهه 
نخســت ســال جاری، از افزایش آمار تولید 

نسبت به برنامه مصوب خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومــی مجتمع مس 
سرچشمه رفسنجان، حسین احمدی گفت: 
میزان استخراج معدن مس سرچشمه در این 
دوره شش ماه، 42924762 تن بوده که این 
میزان، 14درصد رشد نسبت به برنامه مصوب 

را نشان می دهد.
وی ادامه داد: همچنین میزان تولید کنسانتره 
مجتمع مس سرچشــمه در این بازه زمانی، 
353093 تن بوده که حاکی از رشد 9درصدی 

نسبت به برنامه مصوب است.
مدیر مجتمع مس سرچشمه افزود: در بخش 
تولید کاتد مس نیز، بالغ بر 87000 تن میزان 
تولید مجتمع بوده کــه افزایش 7درصدی را 

نسبت به برنامه مصوب نشان می دهد.
وی از تولید 289862 تن اسید در شش ماهه 
اول 1401 نیز خبر داد و گفــت: این میزان 
تولید، از رشــد 23درصدی نسبت به برنامه 

مصوب حکایت دارد.
احمدی با اشاره به میزان تولید مس محتوی 
معدنی اظهار داشــت: در زمینه این شاخصه 
مهم تولیدی نیز، میــزان 81236 تن تولید، 
گویای رشــد 4درصدی نســبت بــه برنامه 

تولیدی مصوب است.
مدیــر مجتمع مــس سرچشــمه در پایان 
گفت: به لطف خداوند، آمار تولیدی مجتمع 
نشان دهنده روند روبه رشد این مجموعه عظیم 
صنعتی و معدنی است و باید از همه همکاران 
سختکوش در مس سرچشمه قدردانی کنیم 
که در این میدان جهــاد اقتصادی، حضوری 

مسئوالنه و خستگی ناپذیر دارند.

 نگاه ناسیونالیستی بر روس ها حاکم است 
دالیل معطلی کشتی ها در بنادر 

روسیه
دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به طوالنی شدن 
مدت زمان رفت و برگشت کشتی ها از /به بنادر 
روسیه گفت: نگاه ناسیونالیستی روسیه در بنادر 
باعث می شود که کشتی ها از سرویس مطلوبی 

برخوردار نباشند.
به گزارش ایلنا، هــر چند که ســازمان بنادر و 
دریانوردی هفته گذشــته اعالم کرد در دولت 
جدید  ترانزیت کاال از بنادر شــمالی، رشد 177 
درصدی داشته است اما آمارهای رسمی نشان 
می دهند که علمیات کانتینری که نشان دهنده 
روند ترانزیت در بنادر محسوب می شود، تنها 4 
درصد رشد داشــته و طبق آمارها در 8 ماه سال 
2022 میالدی به جز بندر امیرآباد در سایر بنادر 
شمالی مانند انزلی، کاســپین، آستارا و نوشهر و 
فریدون کنار عملکرد در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته منفی بوده است.
دالیل متعددی باعــث این رونــد ترانزیت در 
بنادر شمالی شده که از جمله آنها کافی نبودن 
ناوگان دریایی در خزر، نبود برنامه منظم حرکت 
کشتی ها و اخیر مطلعل شدن کشتی های حامل 
بار ایران در بنادر آستاراخان در روسیه و ماخاچ 
قلعه در داغستان. از سوی دیگر سال ها است که 
تردد کشتی ها در خزر با مشکل عدم الیروبی ولگا 
مواجه است و روس ها تقریبا هیچ فعالیت موثری 
را برای الیروبی کانال ولگا و رفع مشکالت آن انجام 
نداده اند که همین عامل باعث کاهش دور گردش 
کشتی ها و تقلیل ظرفیت کلی حمل ناوگان ایرانی 
در دریای خزر می شود و شاهد ایجاد صف طوالنی 

کامیون ها در مرزهای زمینی هستیم .  
»مســعود پلمه« دبیرکل انجمن کشتیرانی و 
خدمات وابســته ایران در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره گالیه فعاالن اقتصادی نسبت 
به طوالنی بودن مدت زمان رفت و برگشت کشتی 
حامل بار از/ به بنادر روسیه اظهار داشت: موضوع 
این است که حداکثر ناوگان تحت مالکیت که در 
دریای خزر فعال است به 40 فروند می رسد که 23 
فروند آن  متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران بوده این در حالی است که برای 
تحقق اهداف تعریف شده در بنادر شمالی به 100 

فروند کشتی نیاز داریم.
وی تاکید کرد: همه این عوامل دست به دست هم 
می دهند که سیر و حرکت دریایی به حداقل برسد. 
یک رفت و برگشت از/ به بندر انزلی تا آستاراخان 

در بهترین شرایط حداقل 20روز طول می کشد.

اخبار

معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت، خشــکاندن 
عمدی دریاچه های کشور 
نظیر دریاچه ارومیه برای 
استحصال لیتیم )نوعی فلز 
قلیایی( را تکذیب کرد و گفت: برای برداشــت این 
ماده معدنی هیچ نیازی به خشکاندن جایی نیست.

به گزارش ایرنــا، خشــکیدن دریاچه هایی مانند 
ارومیــه، دریاچه نمک قــم، بختــگان، هامون و 
جازموریــان در ایران که تقریبــا از اواخر دهه 70 
نمایان شد، دالیل متعددی دارد که هر یک در جای 

خود قابل بررسی است.
در هفته ای که گذشته شایعاتی در فضای مجازی 
منتشر شد که وجود منابع عظیم لیتیم در کف این 
دریاچه ها را به عنوان یکی از دالیل توجه ناکافی به 
روند خشک شدن این منابع مهم طبیعی و تعلل در 

احیای آنها عنوان می کردند.
در این زمینــه، معاون امــور معــادن و فرآوری 
مــواد وزارت صمــت در گفت وگو با ایرنــا اظهار 
داشــت: بخش اصلی ذخایر لیتیــم در همه جای 
جهان در شــورابه ها موجــود اســت و ربطی به 

دریاچه ارومیــه، قم و مانند آنها ندارد. ســید رضا 
محتشــمی پور بیان داشــت: اینکه عده ای عنوان 
می کننــد دریاچه هایــی نظیر ارومیــه به منظور 
اســتحصال لیتیم از عمد در حال خشــک شدن 
هستند، موضوع بی ربطی اســت و باید گفت برای 

 برداشت ذخایر لیتیم نیازی به خشک کردن جایی 
نیست.

وی خاطرنشــان کرد: ذخایر بسیار خوب لیتیم در 
جای جای کشــور به ویژه شــورابه ها، دریاچه قم، 

حاشیه خلیج فارس و غیره شناسایی شده است.

تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت، عامل 
خشک شدن دریاچه ها

همچنیــن علیرضــا شــهیدی رییس ســازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی در این زمینه 
به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: رو به خشکی رفتن 
دریاچه ارومیه هیچ ربطی بــه وجود یا عدم وجود 
منابع لیتیم در آن ندارد، بلکه این مشکل ناشی از 

تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت منابع آبی است.
وی بیان داشــت: لیتیــم مــاده  معدنی بســیار 
ارزشــمندی اســت و دنیــا در آینده به ســمت 
و ســوی توســعه اکتشــافات آن خواهــد رفت. 
وجود لیتیــم در مناطقــی همچــون گنبدهای 
نمکی، محتمــل اســت و دلیل نمی شــود برای 
 اکتشــاف آن بخواهیــم دریاچــه ای را خشــک 

کنیم.
معــاون وزیر صمت افــزود: اگر هم وجــود لیتیم 
در دریاچــه ارومیــه ثابت شــود، بایــد مقیاس 
اقتصــادی بــرای اســتحصال آن وجود داشــته 
باشــد تا به انجام عملیات پرداخت. لــذا مطالبی 
که در فضــای مجــازی درخصوص خشــکاندن 
دریاچــه ارومیه به قصــد برداشــت لیتیم عنوان 
 می شــود، به هیچ عنوان درســت نبوده و تکذیب 

می شود.   

معاون وزیر صمت:

خشکاندن دریاچه ها برای بهره برداری لیتیم صحت ندارد

موتور مخفی تولید تورم؛
 چالش نقدینه خواهــی و بازار 4۰ 
میلیارد دالری فراورده های ویژه نفتی

شــرکت ها و بنگاه هایــی که خــوراک آنها 
فراورده های ویژه نفتی هســتند، با تغییرات 
نرخ تسعیر با چالش های بزرگی برای تامین 
ســرمایه در گردش مواجه می شوند که این 
چالش ها نهایتا منجر به فشار به سیستم بانکی 

و ایجاد تورم می شود.
به گزارش تسنیم، یکی از چالش های اقتصاد 
ایران رشــد فزاینده نقدینگی و از آن مهمتر 
وجود موتورهای تولید نقدینگی در کشــور 
است. مسئله ای که این چالش را بیشتر می کند 
تحلیل های غلطی است که راجع به ساز و کار 
خلق پول وجود دارد و اینکه فهم خلق پولی 
که در ســطح کالن کشــور وجود دارد بعضا 
فهم رایجی است که در اقتصاد همواره از آن 
صحبت می شــود و سالهاســت که نتوانسته 
این معضل بزرگ را در کشور ما درمان کند و 
همچنین موجب می شود سیاست گذاری های 

غلطی برمبنای این تحلیل غلط ایجاد شود.
تمرکز روی 3 جزء اصلی پایه پولی و علل رشد 
آنها شاه کلید مهار افسارگسیخته نقدینگی و 
به دنبال آن تورم در کشور است. اولین بخشی 
که در آمارهای پایه پولی رصد می شود خالص 
دارایی های خارجی است که بیشتر از ناحیه 
صادرات نفت حاصل می شود. دومین بخش 
بدهی های بخش دولتی )دولت و شرکت های 
دولتی(  به بانک مرکزی اســت ، بخش سوم 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی است و بخش 
آخر خالص ســایر اقالم بانک مرکزی است. 
تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی کشــور 
تاکنون دالیل زیادی را برای رشــد هر یک از 
اجزای تشکیل دهنده پایه پولی بر شمرده اند 

که در جای خود قابل بررسی است.
در این گزارش قصد داریم تــا با نگاهی نو، به 
واکاوی رشــد پایه پایه پولی از مجرای بدهی 

بانک ها به بانک مرکزی بپردازیم.

نقدینه خواهی، عامل مغفول در رشد 
پایه پولی

معموال در ادبیات اقتصادی کشور تورم از سوی 
تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد و به تورمی که 
از سوی عرضه می تواند ایجاد شود، کمتر توجه 
می شود. شــاید برای روشن تر شدن جانمایه 
کالم، بهتر است به رشد قیمت مرغ و تخم مرغ 
در ماه های اخیر اشاره شود. به بیان دیگر بعد 
از پیاده سازی سیاست مردمی سازی یارانه ها 
و حذف ارز ترجیحــی، واحدهای تولیدی که 
با ارز 4200 تومانــی مرتبط بوده اند با چالش 
جدی سرمایه در گردش مواجه شدند. از طرف 
دیگر با چند برابر شدن حقوق ورودی ناشی از 
تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک )از 4200 
به 23 هزار تومان( تمامی واحدهای تولیدی 
به سرمایه در گردش بیش از آنچه که در سال 

1400 درگیر آن بودند، نیاز خواهند داشت.
اگر بخواهیم از کلی گویی های رایج فاصله بگیریم 
و وارد جزئیات شــویم، باید گفت که با حذف ارز 
ترجیحی 3 حــوزه مهم دچار تحــوالت جدی و 
قابل توجهی می شــوند که واکاوی این تحوالت 
شاید بتواند چراغ راهی باشد تا یکی از ابعاد پنهان 
تورم های پی در پی که همواره اقتصاد ایران را به 
چالش کشیده است، نمایان کند. می توان اینطور 
بیان کرد که معضل اصلی که در این گزارش به آن 
می پردازیم، پدیده نقدینه خواهی است که با حذف 
ارز ترجیحی کرد بیشتری گرفت و ابعاد جدیدی 
از تورم از سوی عرضه را نشــان داد. همانطور که 
در باال اشاره شد، اولین حوزه ای که تاثیرات حذف 
ارز ترجیحی به صورت دفعی در آن منعکس شد، 
چالش شرکت ها و بنگاه های تولید کاالهای اساسی 
بود. بنگاه های تولیدی، بــه خصوص بنگاه های 
مرتبط با تولید کاالهای اساسی  با کنار رفتن ارز 
4200 و جایگزینی آن بــا ارز نیمایی، طبیعتا به 
سرمایه بیشــتری احتیاج پیدا کردند. با توجه به  
10 میلیارد دالر کاالی اساسی که واردات آن در 
کشور ما اجتناب ناپذیر است و با اختالف 20 هزار 
تومانی ارز ترجیحی )4200( تا نرخ نیما )23000(، 
بنگاه های تولیدی حدودا بــه 200 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی برای تامین ســرمایه در گردش 
خود احتیاج دارند. چالش بعدی مربوط به تغییر 
نرخ محاســباتی ارز در گمرک است که 80 هزار 
میلیارد تومان به منابع درآمدی دولت می افزاید، 
بر این اساس ارزش بازاری این حوزه حدود 3 تا 4 
میلیارد دالر برآورد می شود. بنابراین می توان گفت 
نزدیک به 250 تا 300 هزار میلیارد تومان مجموع 
نقدینگی است که صرفا از محل حذف ارز ترجیحی 

وارد اقتصاد می شود.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

دنیای معدن: اولین دوره همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال در 
راستای به کارگیری تکنولوژی های نوین صنعت معدنکاری،معرفی 
شرکت ها و اســتارت آپ های پیشــرو با حضور فعال گروه ذوب آهن 
اصفهان،بیست و یکم تا بیست و سوم شــهریورماه در هتل المپیک 

تهران برگزار شد.
 در حاشیه این رویداد با غالمرضا مالطاهری مدیر آموزش،پژوهش و 
فناوری ایمیدرو و امید اصغری مدیر موسسه پژوهشی یونیدرو )موسسه 
مشترک ایمیدرو و دانشگاه تهران( گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه 

می خوانید.
غالمرضا مالطاهــری مدیــر آموزش،پژوهش و فنــاوری ایمیدرو 
گفــت : تامین پایــدار مــواد اولیــه صنایع فــوالدی بــا توجه به 
رونــد رو بــه کاهش ذخائــر مــواد معدنی،یکــی از چالــش های 
این روزهاســت و لــذا نیاز اســت علــم و تکنولوژی شــرکت های 
 دانش بنیــان در خدمــت اکتشــافات عمیق،اســتخراج و فرآوری 

قرار بگیرد.
وی افــزود : در دنیــای کســب و کار،توســعه و تنــوع محصوالت 

ارزش افــزا اهمیــت بســیار زیــادی دارد و ذوب آهــن اصفهان با 
هوشــمندی،محصوالت جدیدی ماننــد ریل و تیرآهــن بال پهن 
را بــه ســبد تولیــدش اضافــه کــرده اســت کــه ایــن رویکرد 
 جدیــد در بخش پــروژه هــای عمرانــی کشــور اهمیت بســیار 

زیادی دارد.

ذوب آهن با این سبد متنوع محصول نیاز است پهنه های 
معدنی را برای اکتشافات عمیق در اختیار داشته باشد

مدیر آموزش،پژوهش و فنــاوری ایمیدرو تصریح کــرد : ذوب آهن 
اصفهان از دیرباز تاکنون به عنوان قطب صنعت فوالد کشور شناخته 
می شود و بنده طی چند بازدید از این کارخانه،فرایند تولید محصوالت 
استاندارد آن را از نزدیک مشاهده کردم،ذوب آهن با این سبد متنوع 
محصول نیاز است پهنه های معدنی را برای اکتشافات عمیق در اختیار 
داشته باشد تا بدون دغدغه تامین پایدار مواد اولیه،سبد محصوالتش 

را روز به روز گسترش دهد.  
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : یکی دیگر از نقاط قوت ذوب آهن 
اصفهان که جای تقدیر دارد، انتشــار ویژه نامه بومی ســازی و کتاب 
نیازهای فناورانه این شرکت است. بنده کمتر صنعتی را دیدم که چنین 
اقدام ارزشــمندی را انجام بدهد.این انتشارات سبب می شود شرکت 
های دانش بنیان بــا توانمندیهای ذوب آهن اصفهــان و نیازهای آن 
آشنا شوند و زمینه همکاری برای ساخت قطعات و تجهیزات در داخل 

کشور شکل بگیرد.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ایران پس از سپری 
کردن دوران عضویت ناظر، به عنوان عضو رسمی سازمان عضو همکاری های 
شانگهای پذیرفته شــده و باید بتوانیم یک رابطه تجاری دوسویه با اعضای 
این ســازمان ایجاد کنیم. به گزارش ایرنا، ایران )25 شهریورماه( به صورت 
رسمی به عضویت سازمان همکاری های شانگهای در آمد. سران کشورهای 
چین، روسیه، هند، ایران، ازبکستان، قزاقستان، بالروس، ترکیه، آذربایجان، 
قرقیزستان، پاکستان، مغولستان، تاجیکستان و ترکمنستان عضو این نهاد 

اقتصادی منطقه ای هستند.
در این زمینه، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: کشورهای عضو سازمان شانگهای به منظور 

تسهیل تجارت، موافقت نامه های تعرفه ترجیحی بین خودشان تعریف کرده اند. 
»آرمان خالقی« تاکید کرد: حال که ایران پس از سپری کردن دوران عضویت 
ناظر، به عنوان عضو رسمی این سازمان پذیرفته شده، باید بتوانیم یک رابطه 

تجاری دوسویه با اعضای این پیمان منطقه ای ایجاد کنیم.
وی یادآور شد: هرچند حضور در این ســازمان به معنای بازار جدیدی برای 
کشورمان نیست، اما باید بتوانیم خطوط جدید فی مابین خود و دیگر کشورها 
ایجاد و به ویژه با کاهش تعرفه های گمرکی بتوانیم امکان رقابت پذیری کاالها 

و محصوالت ایرانی را بیش از پیش فراهم کنیم.
خالقی تصریح کرد: آنچه مایه امیدواری است، با عضویت رسمی ایران در این 
سازمان منطقه ای، می توانیم از تعرفه های ترجیحی، کمک های تجاری، ارائه 

خدمات و فناوری های موجود در اختیار دیگر کشورهای عضو استفاده کنیم.
وی با اشــاره به اســنادی که با عضویت ایران در این پیمــان منطقه ای به 
امضا رسیده، بیان داشــت: دولت باید پیگیر اجرایی شدن این اسناد باشد و 
به ویژه بخش خصوصی را به کارگیری کرده و فعــاالن اقتصادی، تجاری و 

تولیدکنندگان را به هم معرفی کند تا از قابلیت های یکدیگر استفاده کنند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: دولت 
زمینه ساز بستر مناسبات اقتصادی فی مابین است و اگر قرار است از مواهب 
چنین پیمانی بهره مند شویم، باید بخش خصوصی را از امکانات فراهم شده 
مطلع و آنها را به کارگیری و همچنین باید از تجارب همکاری های موجود که از 

قبل وجود داشته به خوبی استفاده کنیم.

سبد تولید محصوالت ذوب آهن اصفهان با هوشمندی گسترش می یابد

لزوم ایجاد ارتباط دوسویه تجاری با کشورهای عضو پیمان شانگهای

در بازدید رییس جمهور تاتارستان از خطوط تولید ایران خودرو مطرح شد

محصوالت ایران  خودرو پاسخ گوی نیاز بازار تاتارستان



8

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2588| شنبه 2 مهرماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

گر
کار

پ:  
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

کار
ب و 

کس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

    2
58

ه  8
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

رما
  مه

2  |
به

شن
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دکت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

کار
ب و 

کس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

بررسی آخرين وضعيت پيامك های رجيستری تلفن 
همراه

اخیرا گزارش هایی از بروز اختالل در ارسال پیامک های سامانه رجیستری 
منتشر شده بود که در همین راستا وزارت صمت طی روزهای گذشته اعالم 
کرد که این مساله حل شده و مباحث مطرح میان این وزارتخانه و سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم به نتیجه برسد.
به گزارش ایسنا، پیامک رجیستری حاوی اســتعالم اصالت تلفن همراه 
به منظور بررســی قانونی بودن، نو یا دســت دوم بودن، مشخصات فنی 
دستگاه، اطالعات نشان تجاری، مدل، شــرکت گارانتی کننده و نظایر آن 
است. گوشــی هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت 
کنند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشته و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند 
گرفت؛ بنابراین قطع پیامک منجر به عدم آگاهی از اصالت دستگاه می شود 
و می تواند خریداران را با مشکالت جدی مواجه کند. طی روزهای گذشته 
گزارش هایی از اختالل در پیامک های ریجستری موبایل منتشر و علت آن 
اختالفات مالی اپراتورها با دســتگاه های دولتی اعالم شده بود؛ مسئله ای 
که مدیر کل خدمات فنی، مهندســی و نگهداری وزارت صمت هم آن را 

تأیید کرده بود.
حمید محله ای- مدیــر کل خدمات فنی، مهندســی و نگهداری وزارت 
صمت - با اشــاره به قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی گفته که برای خدمات سامانه همتا در سال ۱۳۹۸، کمیسیون 
تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شــده بــود و تا فروردین 
۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن 
همراه را مشخص می کرد گفته بود که مسئوالن وقت وزارت ارتباطات با 
این استدالل که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در 
بودجه سال گذشته دیده شد، اما بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ بنابراین 
مشکل این است که در حال حاضر نه بودجه تعیین شده و نه مصوب های در 

کمیسیون در دسترس است.
محله ای همچنین از اپراتورها خواسته که نگران پرداخت هزینه های خود 
نباشــند چراکه عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بــوده که به زودی با 
همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد. البته 
وی ابراز امیدواری کرده که ظرف چند روز آینده، وزارت صمت با سازمان 
تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی برسد و این مشکل به طور 

اساسی حل شود.
در این باره مجید حقی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
درباره آخرین وضعیت این موضوع اظهار کرد: ما جلسات بسیاری با دوستان 
وزارت صمت داشتیم و متولی این موضوع وزارت صمت بوده و سامانه همتا 

هم در مجموعه این وزارت خانه به مردم سرویس ارائه می دهد.
معــاون امور پســتی، ارتباطی و فنــاوری اطالعات این ســازمان افزود: 
درخواستمان این بود که بحث تبادل قرارداد یا تعامل بین وزارت صمت، 
سامانه همتا با اپراتورها نهایی شود و پیگیر این هستیم که بدهکاری وجود 
نداشته باشد. پیش از این هم سخنگوی انجمن موبایل با اعالم اختالل چند 
روزه در پیامک موبایل گفته بود این حق مســلم مصرف کننده است که 

اصالت دستگاهی که خریداری کرده را بداند.
الزم به ذکر اســت مشــتریان می توانند قبــل از خرید تلفــن همراه، با 
پیامک کردن شناســه ۱۵ رقمــی IMEI  )که روی جعبــه تلفن همراه 
درج شده اســت( به شــماره ۷۷۷۷ اصالت تلفن همراه را استعالم کنند. 
به طور کلی انجام فرآیند اســتعالم اصالت از طریــق درگاه های ارتباطی 
ســامانه همتا امکان پذیر اســت که این درگاه هــا عبارتند از ســامانه 
 پیامکی ۷۷۷۷، کد دســتوری #۷۷۷۷*، اپلیکیشــن همتا و وبســایت

 اینترنتی همتا.

انتقال يك چهارم از توليد آيفون به هند
تحلیلگران بانک جی پی مــورگان پیش بینی کردند شــرکت اپل، یک 
چهارم از تولید آیفون را تا سال ۲۰۲۵ از چین به هند منتقل خواهد کرد. 
تحلیلگران بانک جی پی مورگان انتظار دارند شرکت اپل حدود پنج درصد 
از تولید آیفون ۱۴ را از اواخر سال ۲۰۲۲ به هند منتقل کند که دومین بازار 
بزرگ تلفن هوشــمند در جهان پس از چین است. همچنین برآورد شده 
که حدود ۲۵ درصد از محصوالت اپل شامل مک، آی پد، اپل واچ و ایرپاد 
تا سال ۲۰۲۵ خارج از چین تولید شــود در حالی که این رقم، اکنون پنج 

درصد است.
اپل از سال ۲۰۱۷ که برای نخســتین بار تولید آیفون را در هند از طریق 
شرکت ویسترون و سپس با فاکسکان آغاز کرد، امیدهای بزرگی برای بازار 
هند دارد. پاندمی کووید ۱۹ مانع جا به جایی زنجیره تامین برای شرکتها 
شده بود اما با کاهش محدودیتها، امسال شرکتهای بیشتری از جمله اپل، 

اقدامات برای جا به جایی زنجیره تامین خود را سرعت بخشیده اند.
به گفته تحلیلگران جی پی مورگان، فروشندگان تایوانی شامل فاکسکان و 
پگاترون، نقش مهمی در جا به جایی تولید آیفون به هند ایفا می کنند. در 
میان مدت تا بلندمدت، انتظار می رود اپل با تولید توسط تولیدکنندگان 
هندی موافقت کند. بر اســاس گزارش رویترز، همزمان با برنامه های اپل 
برای کاهش اختالف تولید هند با چین، اوایل مــاه میالدی جاری گروه 
هندی تاتا با شرکت ویسترون برای تشــکیل جوینت ونچری برای تولید 

آیفون در این کشور وارد  مذاکره شد.

كاهش ميانگين زمان رسيدگی به شكايات دفاتر 
پيشخوان خدمات دولت

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننــده رگوالتوری از کاهش میانگین 
زمان رسیدگی به شکایات در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داد.

پیمان قره داغی- مدیرکل حفاظت از حقــوق مصرف کننده رگوالتوری 
گفت: به  منظور تسریع در پاســخگویی به شــکایات و کاهش میانگین 
زمان رســیدگی به شــکایات حوزه دفاتر پیشــخوان خدمات دولت، از 
ابتدای مهر سال جاری پس از ثبت شــکایات مشترکان در سامانه ثبت و 
پاسخگویی به شــکایات )۱۹۵( در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، 
 اطالع رســانی الزم از طریق پیامک به مســئول و صاحب پروانه آن دفتر 

انجام می شود.
قره داغی عنوان کرد: در پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۶۳۷ شکایت از دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت ثبت شده است، در حالی که در همین بازه زمانی 
در سال جاری هزار و ۱۵۷ شکایت ثبت شده است که این شکایات به تخلف 

۸۰۵ دفتر پیشخوان خدمات دولت مربوط می شود.
بر اساس اعالم ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وی با اشاره 
به اینکه بیشترین شکایات ثبت شــده در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، 
مربوط به دریافت هزینه بیش از تعرفه است، بیان کرد: مشترکان می توانند 
با مراجعه به پرتال ســازمان، از فهرســت و تعرفه خدمات دستگاه های 
اجرایی در دفاتر پیشــخوان خدمات دولت مطلع شوند و در صورت وجود 
 مغایرت با تعرفه دریافتی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، شکایت خود را 

در سامانه cra.ir.۱۹۵//:https ثبت کنند.

اخبار

بازگشت لینکدین پس از قطعی کوتاه
لینکدین پس از اختالل موقتی که در وب سایت و اپلیکیشن این شبکه اجتماعی حرفه ای ایجاد شد، مجددا قابل دسترس شد. وب سایت رصد قطعی داون دتکتور اعالم کرد حدود ۱۵ هزار 

کاربر مشکل دسترسی به شبکه اجتماعی لینکدین را گزارش کرده بودند. داون دتکتور قطعی وب سایت ها و سرویس ها را با جمع آوری گزارش از شماری از منابع شامل ارسال گزارش 
خطا از سوی کاربران، دنبال می کند. احتماال شمار زیادی از کاربران با این قطعی روبرو شده اند. لینکدین که متعلق به مایکروسافت است، در توییتی نوشت: اگر امروز در مشاهده لینکدین 

مشکل داشتند ما را ببخشید. ما دوباره به فعالیت برگشتیم. بر اساس گزارش رویترز، با این حال، شمار زیادی از کاربران در آمریکا از مشکل دسترسی به وب سایت لینکدین خبر دادند.

قطعی برق در تابستان ضرر 
و زیان باالیی را متوجه تولید 
و صنعت کرد. این در حالی 
است که احتمال قطعی گاز 
تولید و صنعت در زمستان هم 
قوت گرفته است. با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی 
به دلیل فصل سرما، اولین راهکار قطعی گاز صنایع است. 
آنطور که یکی از نمایندگان مجلس گفته اســت عدم 
تغییر در افزایش تولید گاز طبیعی و افزایش مصرف گاز 
خانگی، صنایع را در معرض قطعی گاز قرار داده است. 
متاسفانه تولید و صنعت در کشور ما به دالیل مختلفی 
در سالیان اخیر زمین گیر شده اند. تولید کاهش یافته و 
حتی در بازار داخلی نیز مشتری چندانی ندارند. حال با 
جیره بندی انرژی در بخش صنایع، انتظار می رود همان 
مختصر جانی که تولید و صنعت مانده نیز تحلیل رود. 

افزایش مصرف گاز خانگی و عدم افزایش تولید در 
فصل سرما  باعث شده تا هر ساله شاهد محدودیت 
و یا قطــع گاز نیروگاه هــا و صنایع باشــیم. عضو 

کمیســیون انرژی مجلس نیز خبر از قطعی برق 
صنایع داده است.سهمیه بندی گاز صنایع می تواند 
به بدنه اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کند. از سوی 
دیگر با جیره بندی گاز صنایع، قیمت تولید و تمام 

شده محصوالت افزایش پیدا می کند.
هفته گذشته بود که جواد اوجی، وزیر نفت گفت: در 
زمستان برای آنکه تولید صنایع و نیروگاه ها کاهش 
نیابد از گاز طبیعی به ســوخت مایع می رویم و از 
همین جهت الزم بود ذخیره ســازی سوخت مایع 
به حد کافی موجود باشــد.با وجود آنکه وزیر نفت 
بر کاهش زیان صنایع تاکید دارد، اما بر اساس آمار 
و شواهد به نظر می رســد جایگزینی گاز طبیعی با 
سوخت مایع آنقدر هم بی هزینه نیست و خسارات 
زیادی را در سال های گذشته در کشور به جا گذاشته 
است. نکته اساسی اینجاست که این سوخت مایع 
به صنایع ضربه می زند. البته به جز آسیب به صنایع 
ما مشکل صادرات را نیز داریم، منافع صادراتی گاز 
مایع بیشتر است.پتروشیمی به عنوان اولین صنعت 
از جیره بندی گاز زیان خواهد دید. البته با توجه به 
اینکه بخش عمده ای از صنایع پتروشیمی خوراک 
گازی دارند و محصول تمام شــده را نیز می توانند 

صادر کنند. این جیره بنــدی باعث زیان هنگفت 
صنایع خواهد شد.

مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان در مجلس 
گفت: فکر می کنم با توجه به مصرف روزافزون گاز 
در بخش خانگی و عدم تغییر در افزایش تولید گاز 
طبیعی است که گاز صنایع قطع شود.تالش هایی 

برای افزایش تولید اما منتهی عملی نمی شود.نخعی 
اظهار کرد: پیک مصرف ما حدودا ۱۵۰ میلیون متر 
مکعب است بعید است که بتوان جبران کرد و بیشتر 
باید مدیریت مصرف داشــت.این عضو کمیسیون 
انرژی تاکید کرد: فکر می کنم با شرایط فعلی برنامه  

جیره  بندی برای صنایع خواهیم داشت.

احتمال  سهميه بندی  گاز  صنايع  در  زمستان  قوت  گرفت

تهدید  صنایع  با  قطعی  گاز 

تامین انرژی چالش مهم صنایع 
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

قطعی برق و گاز موضوع جدیدی در تولید و صنعت نیست. هر زمانی مصرف اوج بگیرد تولید و صنعت اولین قربانی اوج مصرف می شوند. مشکل قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان همیشگی بوده و ادامه 
دارد. حتی قطعی دو گانه نیز وجود داشته است. یعنی همزمان هم برق و هم گاز صنعت قطع شده است. از تبعات اولیه قطعی انرژی و نیرو در صنعت، تعطیلی واحدهای صنعتی است. تولید از برنامه عقب می افتد.

تعهدات را به موقع نمی تواند برای مشتریان تولید کند. بازپرداخت های مالی عقب می افتد. توانایی پرداخت اقساط با مشــکل مواجه می شود. حقوق پرسنل و کارگران عقب می افتد و نیروی کار از گردونه فعالیت 
خارج می شود. صنایع در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز و حتی در برخی موارد کمبود دوگانه مواجه هستند. این کمبود انرژی تأثیر منفی در تولید و بهای تمام شده محصوالت دارد به همین دلیل 
باید چاره اندیشی جدی در این خصوص انجام شود. از سوی دیگر قطعی های بدون اطالع خسارات زیادی به دستگاههای تولید و مواد اولیه وارد می کند. مانند قطعی های بدون برنامه ریزی برق، در قطعی های گاز نیز 
واحدهای تولیدی با مشکالت عدیده ای مواجه می شوند. تولید مختل می شود. یک راهکار در رابطه با قطعی برق این بوده که نیروگاه های کوچک مقیاس ایجاد شود تا به سیستم کشور وصل شود. از این طریق برق 

صنایع تامین شود. در مورد گاز نیز این مدل برنامه ها در دست بررسی است. 
اما این اتفاقات و کم کاری در تولید برق و گاز در حالی می افتد که کشور ما دومین تولیدکننده گاز دنیا است. ما انرژی را به عنوان مزیت به سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در کشور معرفی می کنیم. اما 
خودمان از کمبود آن در مضیقه هستیم. صنایع به دلیل کم کاری در تولید انرژی در ضرر و زیان هستند. این تحوالت بی اعتمادی و خسارات زیادی را موجب می شود. به همین دالیل تولید داخلی با افزایش قیمت 
تمام شده کاال، توانایی رقابت در بازارها را نیز ندارد.  چالش تأمین نقدینگی برای حفظ سطوح تولیدی صنایع و همچنین تأمین انرژی دو چالش مهم صنایع به شمار می رود که باید در کنار مسائلی چون رفع تحریم ها 
و موانع صادرات مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که در فرآیند تولید عالوه بر هزینه هایی مانند سربار تولید، هزینه های دیگری مثل هزینه های صادراتی، فرسوده بودن تجهیزات، پایین بودن بهره وری و به روز 

نبودن فناوری باعث افزایش بهای تمام شده تولیدات می شود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

تیک تاک حساب های کاربری متعلق به وزارتخانه 
ها، سیاستمداران و احزاب سیاسی دولت آمریکا 
را ملزم به احراز هویت می کند و اجازه نمی دهد 
ویدئوهایی با هدف جمع آوری ســرمایه منتشر 
کنند. این اقدام در حالی انجام می شود که تیک 
تاک )متعلق به شــرکت چینی بایــت دنس( و 
شــبکه های اجتماعی دیگر ســعی دارند اخبار 
جعلی سیاســی را قبل از انتخابــات میان دوره 

مجلس آمریــکا در نوامبر کاهش دهند. شــبکه 
های اجتماعی طی سال اخیر به دلیل انبوه چنین 
محتوایی در سرویس هایشــان با انتقادات زیادی 
روبرو شده بودند. حســاب های کاربری سیاسی 
می توانند برای احراز هویت خــود به تیک تاک 
درخواست ارســال کنند و این شــرکت صحت 
پروفایل های متعلق به سیاســتمداران یا احزاب 
سیاسی را نیز بررسی و تایید می کند. یک حساب 

تایید شده تیک آبی از تیک تاک دریافت می کند 
که نشان می دهد شبکه اجتماعی مذکور مالکیت 
حساب کاربری را تایید کرده است. در همین زمینه 
تیک تاک در یک پســت وبالگی اعالم کرد برای 
کمک اجرای این ممنوعیت حساب های کاربری 
متعلق به سیاســتمداران احزاب به طور خودکار 
اجازه دسترسی به ویژگی های تبلیغاتی را ندارند.

شــبکه اجتماعی مذکور همچنیــن اعالم کرد 

سیاست هایش برای ممنوعیت کمپین های جمع 
آوری سرمایه از سوی سیاستمداران را اعالم خواهد 
کرد. طبق سیاســت جدید تیک تاک، ویدئوهای 
سیاســتمداران که خواســتار کمک های مالی 
هستند یا احزاب سیاسی که کاربران را برای کمک 
مالی به وب سایت شان هدایت می کنند، ممنوع 
خواهد بود. تیک تاک از مدت ها قبل با تحقیقات 
و سختگیری های قانونگذاران آمریکا روبرو است. 

سرپرســت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
گفت: باید به این باور برسیم که مســایل کشور زمانی 
رفع می شــوند که حمکرانان و تصمیم گیران کشور از 
میان نخبگان و سرآمدان علمی انتخاب شوند. نخستین 
نشست شورای معاونان و دبیران ستادهای معاونت علمی 
و فناوری و بنیاد ملی نخبگان با حضور روح اهلل دهقانی 
فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و سورنا ستاری معاون پیشین و همه معاونان 
و مدیران این معاونت و بنیاد ملی نخبگان برگزار شــد. 
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی سرپرســت معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری در این جلسه گفت: افراد 
زیادی برای جریان سازی و تقویت علم و فناوری در کشور 
تالش کردند. اگر بخواهیم از ۲ نفر به عنوان اثرگذارترین 
افراد در توسعه گفتمان علم و فناوری در کشور نام ببریم 

ابتدا و در راس آن باید به مقام معظم رهبری اشاره کنیم 
که تالش بی وقفه ای در این حوزه داشته و دارند؛ رهبری 
سیاست گذاری های کالنی در این زمینه به عنوان یکی از 
اصلی ترین خط های جریان های فکری و عملی در این 
حوزه داشتند و رصد و حمایت ویژه ای از حرکت علمی 
و فناوری کشور دارند. وی افزود: در طول این سال ها که 
افراد متعدی ســکاندار معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری را عهده دار بودند؛ هیچ کــدام به اندازه دکتر 
ستاری در ترویج گفتمان علم و فناوری در میان مردم و 
مسئوالن اثرگذار نبودند و اکنون تالش های وی منجر به 
این شده که همه یک صدا اعتقاد دارند علم و فناوری کلید 
حل مشکالت کشور اســت. دهقانی فیروزآبادی ضمن 
تشکر و تقدیر از زحمات و خدمات دکتر ستاری، گفت: 
نشستن جای دکتر ستاری کار سختی است و فرد مورد 

نظر باید عاشق پیشه باشد نه عاقل. معاونت علمی که به 
ایشان تحویل داده شد بسیار متفاوت بود با آنچه که امروز 
دکتر ستاری تحویل بنده می دهد. تالش ها بسیار زیاد 
بوده و گام های موثر و بلندی در این زمینه برداشته شده 
است.وی گفت: معاونت علمی و فناوری دوران سختی را 
پشت سر گذاشته و امروز به دوران بلوغ خود رسیده است 
و همین انتظارات از این معاونت را بیشتر می کند. گرچه 
زحمت دوران شکل گیری آن به مراتب بیشتر از امروز 
است اما رشد آن باید سرعت بیشــتری گیرد و باید یاد 
بگیریم از این درخت تنومند چگونه مراقبت و محافظت 
کنیم. رئیس جهاد دانشگاهی بزرگ ترین محبوبیت امروز 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که بحث اصلی 
قانون جهش تولید دانش بنیان نیز هست را، توسعه بازار و 
کسب و کارهای دانش بنیان در سطح ملی دانست و گفت: 

امروز وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غیره و همه نهادهای 
متولی به این باور رسیده اند که کلید اصلی رفع مشکالت 
در دست فناوران و شــرکت های دانش بنیان و خالق 
است؛ می توان امیدوار بود که مشکالت کشور به دست 
آنها مرتفع شود و معاونت علمی و فناوری باید در این میانه 
به عنوان سازمان نوآوری کشور حلقه پیوند دهنده همه 
بازیگران این زیست بوم باشد.وی گفت: اعتقاد دارم باید به 
مدیران خود تفویض اختیار دهم چون معتقد هستم یک 
مدیر تخصصی حتما بیشتر از من به موضوعات حوزه کاری 
خود اشراف دارد. دیگر معیار بنده در انتخاب مدیران؛ غیر 
سیاسی عمل کردن آنها است. تالش می کنم مدیرانی را 
به کار بگیرم که به نظام جمهوری اسالمی و رهبری اعتقاد 

و تخصص کافی داشته باشند.

سیاستمداران آمریکایی اجازه جمع آوری سرمایه در تیک تاک ندارند

عكس روز-
كارگاه های 
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شيره انگور 

روستای 
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سرپرست معاونت علمی:

مسائل کشور زمانی رفع می شود که تصمیم گیران از نخبگان باشند


