
معاون ســرمایه گذاری خارجی صندوق توســعه ملی با اشاره به 
اختصاص ۴۰ درصد منابــع ارزی بانک مرکزی به صندوق، گفت: 
افت ارزش یورو در چند ماه اخیر، موجب کاهش منابع ارزی صندوق 
توسعه ملی شده و اصالح این وضع نیازمند مدیریت بهینه سبد ارزی 
از سوی صندوق و بانک مرکزی و حضور نماینده  هیأت عامل صندوق 
در هیأت عالی و کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی 
است. به گزارش ایسنا، حسین عیوضلو - عضو هیأت عامل صندوق 
توسعه ملی - با اشاره به نهایی شدن طرح بانکداری جمهوری اسالمی 
ایران )طرح مســئولیت، اهداف، ســاختار و وظایف بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران( با همکاری بانک مرکزی، مرکز پژوهش 
های مجلس و مجلس شورای اسالمی و تصویب قریب الوقوع آن، 
اظهار کرد: این طرح هم اکنون مراحل نهایی خود را در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی طی می کند و به زودی برای تصویب نهایی 

به شورای نگهبان ارسال می شود. وی با بیان اینکه در سال ۱۳۶۲ 
نخستین قدم برای عملیات بانکداری بدون ربا برداشته شد، افزود: 
پس از آن تاریخ و حداقل طی پنج سال الزم بود اصالحات الزمدر 
خصوص تغییر قوانین پولی و بانکی کشور در چارچوب نظام بانکداری 
اسالمی انجام می شد، ولی تاکنون علیرغم فعالیت ها و پژوهش های 
گرانقدری که در این زمینه ها انجام شده طرح یا الیحه ای به مرحله 

تصویب نهایی نرسیده است.
طبق اعالم صندوق توسعه ملی، عیوضلو با ذکر این مطلب که که طرح 
بانک مرکزی )طرح حاضر( نیز دارای اشکاالت اساسی بوده و نیازمند 
بازنگری جدی است، گفت: در وهله  نخست به طور منطقی باید طرح 
بانکداری قبل از بانک مرکزی به تصویب برسد، چرا که بانک مرکزی 
جنبه نظارتی و قانونگذاری دارد؛ لذا بایســتی در ابتدا شاکله  نظام 
بانکداری در ایران و سپس ساختار نظارتی بانک مرکزی و نوع قوانین 

و مقرارت آن مورد بازنگری واقع شود. وی ادامه داد: برای مثال، ابتدا 
الزم است تفکیک ساختار بانک ها اعم از بانک های تجاری، سرمایه 
گذاری، عام المنفعه، توسعه ای و... در ســطح طرح بانکداری مورد 
بررسی و تصویب واقع شود و سپس ساختار نظارت و قانونگذاری در 
سطح بانک مرکزی برای این نوع تغییر ساختاری مطرح شود. انتقاد 
دیگر در این خصوص این اســت که شایسته است این نوع تغییرات 
اساسی در قوانین پولی و بانکی ابتدا به صورت الیحه از سوی دولت به 
مجلس پیشنهاد شود که البته در این رابطه دولت های قبلی هر چند 
تالش هایی داشته اند اما در هر زمان به دالیلی در برابر ارائه الیحه از 
سوی دولت مقاومت هایی شکل گرفت و عمال این مهم به انجام نرسید. 
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، عدم توجه به جوانب اسالمی 
طرح را از دیگر معایب آن عنوان و تصریح کرد: هر چند در این طرح 
سعی شده است اسالمی بودن طرح مدنظر قرار گیرد؛ ولی صرفاً نهاد 

شورای فقهی را مدنظر قرار داده و تالش کرده اند این نهاد جدید را به 
عنوان رکن بانک مرکزی تثبیت کنند. عالوه بر این، در ساختار هیأت 
عالی و کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی، حضور چند متخصص در 
حوزه بانکداری اسالمی را مطرح کرده اند؛ اما در تحلیل نهایی از آنجا 
که روش حاکم بر ساختار شورای فقهی فقه جزء نگر و روش "عدم 
مغایرت" است عماًل نمی توان از این نوع چینش افراد و ساختارهای 
پیش بینی شده انتظار حاکمیت معیارها و موازین اقتصاد اسالمی )در 
سطح کالن سیستمی( را انتظار داشت. برای مثال در مجموعه وظایف 
و مسئولیت ها هیچ اشاره ای به تدوین و اجرایی سازی استانداردهای 
بانکداری اسالمی که در دیگر کشورهای اسالمی رایج است نشده است. 
وی اضافه کرد: در این طرح بیشتر جنبه اقتدار و نظارت بانک مرکزی 
مد نظر قرار گرفته و از سایر ابعاد آن غفلت شده است. به بیانی دیگر، 
شاید بتوان گفت در تنظیم این طرح، بیشتر معاونت نظارتی بانک 

مرکزی دخیل بوده و سایر معاونت های آن بانک دخالت و تأثیرگذاری 
چندانی در تدوین این طرح نداشــته اند. عیوضلو در تشریح اشکال 
فوق افزود: برای مثال در فصل ششم طرح )مواد ۴۳ و ۴۴( هیچ نوع 
ترتیبات مشخصی برای مدیریت سبد ارزی مد نظر قرار نگرفته و بیشتر 
به داخلی سازی حساب های خارجی توجه شده است. وی توضیح داد: 
توضیحات و تبیین هایی که در ماده ۴۴ آمده کلی گویی است و هیچ 
نوع بیان محتوایی یا الزام جدی برای مدیریت بهینه سبد ارزی مشاهده 
نمی شود. در روش های هفت گانه ای که برای همین منظور بیان شده 
هیچ اشاره ای به حفظ ارزش دارایی های ارزی تحت مدیریت بانک 
مرکزی بر اساس یک ارز جهان روا نظیر دالر مالحظه نمی شود. این 
در حالی است که مهمترین عارضه و آسیب جدی در خصوص ذخایر 
ارزی تحت مدیریت بانک مرکزی در حال حاضر ذوب و تبخیر ارزش 

این دارایی ها بر اساس شاخص دالر است.

طبق اعالم بانک مرکزی، در پنج ماهه امسال بیش 
از ۷۷.۵ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران 
فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از 

آن ۷۴.۱ درصد افزایش نشـان می دهد.
به گزارش ایســنا، در مرداد ماه سال جاری بالغ بر 
۱۹.۱ میلیارد تومان ســفته و برات در شهر تهران 
فروخته شد که در مقایســه با ماه قبل و ماه مشابه 

سال ۱۴۰۰ معادل ۷ و  ۱۲۳.۳ درصد افزایش یافت. 
همچنین در پنج ماهه سال جاری نیز، بیش از ۷۷.۵ 
میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته 
شد که در مقایسه با دوره مشــابه سال قبل ۷۴.۱ 

درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین، مرداد ماه سال جاری معادل ۸۳۸ برگ 
سفته و برات به مبلغی معادل ۳۵.۹ میلیارد تومان در 

شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص های 
تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب 
به اعداد ۱۰۴.۶ و ۱۹۴.۹ رســید که در مقایسه با 
ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۸۴.۲ و ۱۶.۵ درصد 
افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر 
تعداد و از نظر مبلغ نیز به ترتیب ۱۳۹.۴ و ۱۵۸.۸ 

درصد افزایش نشان می دهد.

جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که در پنج ماهه امسال برای ۲۵۴۴ بنگاه پروانه 
بهره برداری صادر شــده که در نتیجه آن بیش 
از ۴۸ هزار و ۸۹۵ هزار اشــتغال صنعتی ایجاد 
شده، اما آمارها در این زمینه نسبت به سال قبل 

کاهشی بوده است.
به گزارش ایســنا، بر اســاس این آمــار در پنج 
ماهه امســال برای ۹۱۷۹ بنگاه جواز تاسیس و 
برای ۲۵۴۴ بنگاه پروانه بهــره برداری ایجادی 
و توسعه ای صادر شده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به ترتیب ۳۸.۶ و ۱۲.۱ درصد کاهش 

داشته است.

ســرمایه پیش بینی شــده در این مدت برای 
جوازهای تاســیس معادل بیــش از ۵۲۰ هزار 
میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت مشابه 
سال قبل حدود ۵.۳ درصد افزایش داشته است. 
میزان سرمایه پروانه های بهره برداری صادر شده 
در پنج ماهه امسال نیز بیش از ۷۰ هزار میلیارد 
تومان بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 

۴۷ درصد کاهش داشته است.
همچنین بر اســاس این آمار، پیش بینی شده 
با اجرای پروژه هایی که جواز تاســیس آن ها در 
پنج ماهه امسال صادر شــده، برای ۲۴۴ هزار و 
۷۲۹ نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم 
در مدت مشابه پارسال با کاهش ۳۳.۹ درصدی 

مواجه بــوده اســت. پروانه هــای بهره برداری 
صادر شــده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۴۸ 
هزار و ۸۹۵ نفــر را فراهم کرده که نســبت به 
 پنج ماهه پارســال حــدود ۳۵.۵ درصد کاهش 

داشته است.
گفتنی اســت که تعداد صدور جواز صنعتی به 
نوعی نشــان دهنده تمایل ســرمایه گذاران به 
ســرمایه گذاری در بخش تولیــد و پروانه های 
بهره برداری به معنی واحدهایی است که فعالیت 
خود را آغاز کردند. بنابراین بر اساس آمارها هم 
تمایل ســرمایه گذاران و هم تعــداد واحدهای 
جدید نســبت به مدت مشابه ســال قبل کمتر 

بوده است.

اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش خود 
به بررســی وضعیت برخی شاخص های اقتصادی 
مانند تورم میان تعدادی از کشــورهای منتخب 

پرداخته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی های انجام شده 
در ماه جوالی ۲۰۲۲ در قیاس با ماه مشــابه سال 
قبل، کشور آرژانتین بیشترین تورم را داشته است. 
در طول این مدت میزان افزایش قیمت ها در این 
کشور آمریکای جنوبی نزدیک به ۸۰ درصد بوده 

است.
در رتبــه دوم این جــدول، ترکیه قــرار گرفته و 
قیمت ها در فاصلــه یک ســال ۷۱ درصد در این 

کشور افزایش یافته اند.
پس از آن ایران با تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصدی 
در تیر ماه قرار گرفته است. البته این عدد در اقتصاد 
ایران تغییر کرده و بر اســاس بــرآوردی که مرکز 
آمار از تورم نقطه به نقطه شــهریور ماه داشته این 

عدد به زیر ۵۰ درصد بازگشته است. همچنین در 
طول این مدت تورم پاکســتان حدودا ۲۵ درصد، 
لهســتان و روسیه ۱۵ درصد، شــیلی ۱۳ درصد، 
 ازبکستان ۱۲ درصد و گرجســتان نیز ۱۱ درصد 

بوده است. 
در میان کشورهایی که کمترین تورم را داشته اند، 
عمان با ۲.۶ درصد صدرنشــین است و پس از آن 
عربستان سعودی و چین با ۲.۷ درصد قرار دارند. 
اندونزی و قطر تورمی کمتر از پنج درصد داشته اند 
و تورم عراق و هندوســتان نیز حدود پنج درصد 

بوده است.
آمارها نشان می دهد که میانگین تورم در منطقه 
یورو حدودا ۹ درصد، در آمریــکا ۸.۵ درصد و در 

آلمان ۷.۵ درصد بوده است.
بررســی  تــورم اقــالم خوراکــی و آشــامیدنی 
در ماه آگوســت نشــان می دهــد کــه زیمباوه 
با ثبت عــدد ۳۵۳ درصــدی باالترین تــورم را 

در ایــن حوزه بــه خــود اختصاص داده اســت. 
لبنان بــا ۲۴۰ درصــد، ونزوئال بــا ۱۳۱ درصد 
 و ســریالنکا ۹۱ درصــد در رده های بعــدی قرار 

گرفته اند.
همچنین در این مدت تورم اقالم خوراکی در ترکیه 
۹۰ درصد، ایران ۸۱ درصــد، آرژانتین ۶۶ درصد 
و مولداوی ۳۸ درصد بوده اســت. اتــاق بازرگانی 
تهران وضعیت رشد اقتصادی پنج کشور در فصل 
دوم ســال ۲۰۲۲ را نیز بررســی کرده است. در 
این مدت، رشــد اقتصادی هند، جهشــی جدید 
را تجربه کــرده و عربســتان ســعودی نیز برای 
 دومین فصل متوالی رشــد اقتصــادی دو رقمی 

را ثبت کرده است.
با وجود تحریم های آمریکا، رشد اقتصادی ایران نیز 
همچنان مثبت باقی مانده از ۲.۲ درصد در فصل 
نخست سال جاری میالدی به ۳.۸ درصد در فصل 

دوم این سال رسیده است.

نروژ پس از عمدی اعالم شدن آسیب دیدگی خطوط لوله 
روسیه و نشت گاز در دریای بالتیک، امنیت بخش نفت 
و گاز خود را برای حمایــت در برابر خرابکاری احتمالی 
تقویت کرد. به گزارش ایســنا، یک کارشناس نظامی 
هشدار داد امنیت بخش نفت نروژ که اکنون بزرگترین 
تامین کننده گاز اروپا و صادرکننده بزرگ نفت است، 

ممکن است بیش از حد سست و ضعیف باشد.
نشت بزرگ گاز، در نتیجه خرابکاری مشکوک که روز سه 
شنبه در خطوط لوله نورد استریم شناسایی شد، بازارهای 
انرژی را ملتهب و نگرانیهای امنیتی را تشدید کرده است.
ناتو و اتحادیــه اروپا بر ضرورت حمایت از زیرســاخت 
حساس تاکید کرده و هشــدار دادند هر گونه حمالت 

بیشتر، با پاسخ محکم و متحد روبرو خواهد شد.
تور ایوار استرومن، مدرس ارشد آکادمی نیروی دریایی 

سلطنتی نروژ به رویترز گفت: دولت نروژ باید واقف شود 
که اکنون مهمترین هدف استراتژیک همه اروپا، واردات 
انرژی یا گاز از نروژ است. اگر عرضه انرژی از سوی نروژ 
قطع یا متوقف شود یا به میزان زیادی کاهش پیدا کند، 
یک بحران انرژی کامل در اروپا ایجاد خواهد کرد. نروژ 
بیش از ۹۰ میدان نفتی و گازی دارد که به شبکه خطوط 

لوله گازی به طور ۹۰۰۰ کیلومتر متصل هستند.
این کشور اعالم کرد امنیت تاسیسات نفت و گاز را در پی 
نشت گاز در دریای بالتیک و گزارشهایی از فعالیتهای 

پهپادی در دریای شمال، تقویت خواهد کرد.
شرکت اکوئینور که بزرگترین صادرکننده گاز اروپایی 
است، اعالم کرد تدابیر امنیتی را در تاسیساتش مضاعف 

کرده است.
با این حال، یوناس گار اســتوره، نخســت وزیر نروژ به 

خبرگزاری ان تی بی گفت: هیچ تهدید خاصی علیه بخش 
نفت و گاز فراساحلی نروژ نمی بیند و از متحدان این کشور 

برای کمک نظامی درخواست نکرده است.
این صحبتها اســترومن را چندان قانع نکرد. وی گفت: 
شما هرگز قادر نخواهید بود مانع خرابکاری علیه ۸۸۰۰ 
کیلومتر خط لوله شوید. این غیرممکن است. اما اقدام 
هماهنگ می تواند فعالیت خرابکاران احتمالی را دشوارتر 

کند.
بر اســاس گزارش رویترز، استرومن گفت: تاکنون بین 
صنعت نفت و گاز، پلیس و ارتش که همگی مسئولیتهای 
امنیتی مختلفی برای تاسیسات در خشکی و فراساحلی 
دارنــد، هماهنگی وجود نداشــته اســت. دولت باید 
کشتی های مخصوص که قادر به تجسس زیرآب هستند 

را برای صنعت دریانوردی بزرگ نروژ فراهم کند.

تاثیر کاهش نرخ یورو بر منابع ارزی صندوق توسعه ملی

مشتری سفته و برات زیاد شد

بیش از ۲۵۰۰ بنگاه جدید راه اندازی شد

تشدید تدابیر امنیتی در بخش نفت و گاز نروژکدام کشورها باالترین تورم را دارند؟
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انجمن تجارت الکترونیک تهران:

رئیس بورس کاال:

۴۰۰ هزار کسب وکار 
در خطر نابودی 

قرار گرفته اند

خودروسازان در صورت 
بدعهدی و تاخیر در 

تحویل، جریمه می شوند

توافق ایران و ژاپن 
بر توسعه همکاری ها

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

هدایت منابع 
به سمت تولید

با توجه به اینکه تولید چرخ 
اقتصاد کشور را به حرکت 
درمی آورد باید برای تامین 
مالــی آن راهکارهای قابل 
اجرایی وجود داشته باشد. در چند سال اخیر نحوه 
تامین مالی تولید درست نبوده و یا اگر تامین مالی 
هم صورت گرفته درست و بجا نبوده است. بانک 

اطالعاتی برای آن...

  عبدالمجیــد شــیخی، 
اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه ۴

۲

۲

سراتو 6۷0 میلیون، پورشه ۷ میلیارد

مزایده ۱۰۶۲ 
خودروی خارجی

سی ان جی چالش بنزین 
کشور را حل می کند؟

 در شش  ماه اول سال، صادرات از لحاظ وزنی 12.5 درصد افت داشته است

روند  نزولی  ماهانه  صادرات
صفحه۲

صفحه۴

بنگاه ها  در عطش  دریافت  وام  
صف   تقاضای   تسهیالت   تولید   طوالنی تر شد

وزارت   صمت   تنها   به   ۵/ ۷  درصد  از درخواست
      تسهیالت   بنگاه   ها   پاسخ   مثبت   داده   است

مزایده هزار و ۶۲ خودروی وارداتی در سامانه ستاد 
برای عموم مردم از صبح پنج شــنبه آغاز شده و تا 
ســاعت ۲۴ روز ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت. به 
گزارش مهر، طبق اعالم سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی، هزار و ۶۲ دستگاه خودروی خارجی 
رسوبی که از سال ۹۶ با ظن قاچاق کشف شده و در 
انبارهای ۹ استان کشــور باقی مانده بود، به صورت 
الکترونیکی به مزایده گذاشــته شد. بر این اساس، 
از صبح پنج شنبه امکان بازدید الکترونیکی از این 
خودروها در سایت اموال تملیکی فراهم شده و در 
نهایت ۱۶ مهر این مزایده رمزگشــایی خواهد شد 
و برندگان اعالم می شــوند. از ۷ تا ۱۲ مهر عالوه بر 

بازدید از خودروها به صورت...

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: تا ۲۰۵۰ 
بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون خودروی برقی در 
کره زمین خواهیم داشت و زندگی بشر بیشتر برقی 
می شود و مطمئنا سوخت هایی مثل سی ان جی و 
ال پی جی هم کمرنگ می شوند چون نسل جدید 
روی برق متمرکز شده و از گاز بیشتر برای تولید برق 
استفاده می شود تا سوخت. حمیدرضا صالحی در 
گفت وگو با ایلنا، درباره امکان جایگزین شدن بنزین با 
سی ان جی در کشور اظهار داشت: یکی از بزرگ ترین 
علت های کمتر پرداختن به سی ان جی در کشور این 
است که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی چالش داشته 
است، به لحاظ اقتصادی به دلیل پایین بودن قیمت 
بنزین و دسترسی آسان به آن مجالی برای استفاده از 

سی ان جی باقی نگذاشته...



اقتصاد2
ایران

دیدارهای دوجانبه اسالمی در وین
معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی 
با شرکت در شصت و ششمین کنفرانس عمومی 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی در ویــن با رافائل 
گروســی، مدیر کل آژانس، هیأتــی از روس اتم و 
همچنین وزیــر امور خارجه مجارســتان دیدار و 
گفت وگو کرد. به گزارش ایسنا، محمد اسالمی گفت: 
با شرکت و سخنرانی در شصت و ششمین کنفرانس 
عمومی آژانس بین المللی انــرژی اتمی در وین بر 
مواضع صریح و قانونی جمهوری اســالمی ایران 
تاکید و انتظارات خود از آژانس و این نشست را بیان 
کردیم. وی اظهار کرد: برای ما حائز اهمیت است 
که بتوانیم به منظور پیشبرد برنامه های توسعه بر 
اساس سند جامع راهبردی صنعت هسته ای، موانع 

موجود بر سر راه کشور را از میان برداریم.

تسهیلمسیرتوسعهبارفعکاملتحریمها
وی تصریح کرد: تحریم های ظالمانه ای بر ایران 
تحمیل شده است و امیدواریم با تعامالت اثربخش 
بتوانیم ضمن رفع تحریم ها که هدف قانون اقدام 
راهبردی مجلس شورای اســالمی است؛ مسیر 

توسعه را تسهیل کنیم.

گفتوگوبارافائلگروسیدربارهمسائل
باقیمانده

رییس ســازمان انــرژی اتمی ایران بیــان کرد: 
کنفرانس عمومی در اصــل می تواند با برگزاری 
مالقات های دوجانبــه یا چندجانبــه، فرصت 
گفت وگو درباره مســایل مختلف را فراهم کند و 
ما نیز همانند سال گذشته از فرصت بدست آمده 
در جریان برگزاری این کنفرانس استفاده کردیم و 

مالقات هایی با کشورهای دیگر داشتیم.
وی توضیح داد: یکی از مالقات ها با رافائل گروسی 
و معاونان وی بــود و با این هیأت درباره مســایل 
باقی مانده به گفت وگو پرداختیم. در جریان مالقات 
با رافائل گروســی، فضای همکاری بین آژانس و 
سازمان انرژی اتمی را مرور کردیم. وی ادامه داد: 
جمهوری اســالمی ایران همواره مقید است که 
ضوابط پادمان را رعایت کند و نســبت به پیمان 
عدم اشاعه سالح های هســته ای نیز متعهدیم و 
نظارت های آژانس را بر فعالیت های خود و مطابق 
مقررات آژانس تسهیل کرده و در آینده نیز تسهیل 
خواهیم کرد؛ ایران زمینه تدوام همکاری با آژانس 
نسبت به فعالیت های هسته ای را فراهم می کند و آن 
را به صورت اطمینان بخش انجام می دهد و آژانس 

هم مکررا نسبت به تایید این موضوع اذعان دارد.

مالقاتهایســازندهباهیاتروسو
مجارستان

اسالمی گفت: همچنین در جریان برگزاری این 
کنفرانس، مذاکراتی نیز با هیأت روسیه و روس اتم 
انجام دادیم و درباره پروژه  همکاری های مشترک 
میان ایران و روسیه و در زمینه سرعت بخشیدن 
به پروژه  احداث نیروگاه های دوم وسوم گفت گو 
و تبادل نظر نمودیــم. وی ادامه داد: همچنین با 
پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان و هیأت 
همراه مذاکراتی انجام شــد؛ ایران و مجارستان 
دارای ســابقه همکاری های آموزشــی، علمی و 
تحقیقاتی در حوزه های مختلف هســتند، البته 
در گذشته نیز تفاهم نامه ای بین ایران و مجارستان 
امضا و مبادله شده بود و در جریان مالقات اخیر و در 
زمینه عالقمندی دو طرف، در حوزه های آموزشی، 
تحقیقاتی و توسعه فناوری و همچنین راکتور و 
نیروگاه ها و نیز تنظیم مقررات برای حوزه ایمنی 
هسته ای؛ گفت وگوهایی صورت گرفت و مقرر شد 
که هیأت مجارستانی در فرصت های آتی به ایران 
سفر کند و ما بتوانیم در راستای تفاهم نامه کالنی 

که مبادله شده برنامه ریزی کنیم.   

برگزاریکمیتههــایعلمیباهدف
آموزشوتبادالتعلمیکارشناسان

اسالمی تأکید کرد: اجالس عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در اصل فرصتی است که جلساتی میان 
کارشناسان و مسئوالن حوزه هسته ای کشورهای 
مختلف برگزار شود؛ این جلســات همواره فرصت 
تعامل و گفت وگــو را فراهم می کند و شــرایط را 
به گونه ای پیــش  می برد کــه در آن فرصت تبادل 
تجربیات برای همکاران ما فراهم می شود؛ در اصل 
برگزاری کمیته های علمی در جریان این کنفرانس 
سبب شد تا تعدادی از کارشناســان و محققان ما 
در این کمیته ها شــرکت کننــد. وی توضیح داد: 
کارشناســان ما در این کمیته ها به ارائــه موارد و 
دســت یافته های خود اقدام خواهند کرد. رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد: برگزاری این 
کمیته ها با توجه به پروژه هایی که می توان با آژانس 
انجام داد، فرصت خوبی محســوب می شود و روند 

اجرای این پروژه ها را تسریع و تسهیل می کند.

خبر

روند تجارت خارجی کشور 
در نیمه نخســت امسال 
رشدی 13.2 داشته ، این 
روند در حالی ثبت شــده 
که به لحاظ وزنی صادرات 
کشور در این دوره افتی 12.5 درصدی داشته است.

به گــزارش اکوایران؛ ارزیابی رونــد صادرات در 6 
ماه کشور به لحاظ ارزشی هرچند از رشد صادرات 
حکایت دارد، اما ارزیابی ماهانه از روند نزولی ماهانه 
صادرات کشور در سال جاری حکایت دارد. با توجه 
به مجموع صادرات ایران در نیمه نخســت ســال 
جاری این سوال مطرح می شود که روند صادرات 
ایران به صــورت ماهانه چگونه بوده اســت؟ رصد 
ماهانه تجارت  خارجی کشــور نشــان دهنده آن 
است که در شش ماه ابتدای سال جاری بیشترین 
حجم صادرات به لحاظ ارزشــی در اردیبهشت ماه 
رقم خــورده بطوریکه ارزش صادراتی ثبت شــده 
در این ماه برابر با 4 میلیــارد و 820 میلیون دالر 

بوده اســت. حجم صادرات در این مــاه نیز برابر 9 
میلیون و  690 هزار تن ثبت شده که پس از خرداد 

 بیشترین سهم در تجارت خارجی به لحاظ وزنی را 
داشته است.  

ارزیابی داده های اعالم شــده نشــان می دهد که 
در فروردین مــاه ارزش دالری صــادرات برابر با 
3 میلیــارد و 700 میلیون دالر و بــه لحاظ وزنی 
7 میلیون و 32 هزار تن بوده اســت. بــا توجه به 
این آمار می توان گفــت خرداد ماه نیز در نیمه اول 
ســال دومین جایگاه به لحاظ ارزش دالری و هم 
به لحاظ وزنی را بــه خود اختصاص داده اســت، 
براساس ارزیابی ها در این ماه ارزش صادرات برابر 
با 4 میلیــارد و 55 میلیون دالر بــوده و به لحاظ 
 وزنی هم 10 میلیون و 56 هزار تن کاال وارد کشور 

شده است.
از ســوی دیگر براســاس ارزیابی ها در تیر ماه نیز 
ارزش کاالی وارد شــده برابر بــا 4 میلیارد و 17 
میلیون دالر بوده و به لحــاظ وزنی هم 7 میلیونی 
و 99 هزار تن کاال وارد کشــور شده است. اما روند 
صادرات در مردادماه نشــان دهنده آن اســت که 
کمترین ارزش صادرات در این ماه صورت گرفته، 
بطوریکه 3 میلیــارد و 68 میلیون دالر به ارزش 8 
میلیون و 42 هزار تن کاال در مرداد ماه وارد کشور 

شده است.

 در شش  ماه اول سال به صادرات از لحاظ وزنی 12.5 درصد افت داشته است

روند نزولی ماهانه صادرات

توافق ایران و ژاپن بر توســعه 
همکاری های دو کشور

وزیر نفت ایران در دیــدار با وزیر امورخارجه ژاپن 
بر توسعه همکاری ها میان دو کشور تأکید کرد.

به گــزارش وزارت نفت، جواد اوجــی در دیدار با 
یوشیماسا هایاشــی وزیر امور خارجه ژاپن اظهار 
کرد: این فرصت را پیدا کردم که در نشست وزارتی 
شراکت سبز آسیا )AGGPM( شرکت کرده و با 
جمعی از برجسته ترین شرکت های ژاپنی فعال 

در بخش های مختلف صنعت نفت گفت وگو کنم.
وی افزود: در دولت جدید برنامــه جامعی برای 
توســعه صنعت نفت با پیش بینــی جذب 160 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری در هشــت سال و 
رساندن سطح ظرفیت تولید نفت به 5 میلیون و 
700 هزار بشکه در روز و تولید گاز طبیعی به یک 
میلیارد و 500 میلیون مترمکعب در روز طراحی 

شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه ایران می تواند نقش مهمی در 
تأمین انرژی ژاپن ایفا کند، تصریح کرد: هم اکنون 
سطح همکاری های اقتصادی دو کشور در سطح 
شایسته نیست. شرکت های ژاپنی بسیار در ایران 
خوشنام هستند و این سرمایه ارزشمندی برای 

توسعه همکاری ها میان دو کشور است.
اوجی ضمن اشاره به اینکه ایران از سوی یک کشور 
متخاصم به طور یکجانبه تحریم شده است، اظهار 
کرد: هم اکنون همکاری های نفتی میان ایران و 

برخی کشورها در حال انجام است.
وی ابــراز امیدواری کــرد که امــکان همکاری 
با شــرکت های ژاپنی در بخش هــای نفت، گاز، 

پاالیشگاه و پتروشیمی برقرار شود.

ایرانوژاپنبرایهمکاریمصممهستند
یوشیماسا هایاشــی، نیز در این دیدار با یادآوری 
اینکــه در اجالس نیویــورک فومیو کیشــیدا، 
نخست وزیر این کشور را همراهی کرد و در آنجا با 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه دیدار داشتند، 
تأکید کرد: مقام های عالی رتبه دو کشور در زمینه 

توسعه همکاری مصمم هستند.
وی افزود: در ماه های اخیــر قیمت نفت افزایش 
زیادی داشته و ایران این فرصت را دارد که با نهایی 
کردن مذاکــرات حداکثر بهره بــرداری را از این 

موقعیت به دست آورد.

رئیسبورسکاال:
خودروسازان در صورت بدعهدی 
و تاخیر در تحویل، جریمه می شوند

رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران گفت : تاخیر 
در تحویل خودرو به خریداران بورس کاال، جریمه 

خودروساز را در پی دارد.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، سید امیر 
حمزه مالمیر اظهار کرد: در عرضه خودرو از طریق 
بورس کاال، خودروساز متعهد به تحویل خودرو در 
زمان مقرر است و به علت انجام معامالت بر اساس 
قوانین بورس و شفافیت معامالت، هر گونه تأخیری 
با پرداخت جریمه به خریداران جبران می شود تا 
عالوه بر سالمت معامالت، خریداران نیز با اطمینان 

خاطر اقدام به خرید از بورس کاال کنند.
مالمیر درباره مزیت های خریــد خودرو از بورس 
کاال گفت: با عرضه خودرو در بــورس کاال، رانت 
قیمتی که به دلیل وجود دو نرخ دستوری و آزاد 
در بازار ایجاد شده بود، از بین می رود و عرضه چند 
محصول خودروسازان در بورس و رفتار قیمتی بازار 

نیز همین اتفاق را نشان می دهد.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس کاال یک نقطه ی 
عطف در حوزه شفافیت معامالتی است که منافع 
آن هم به مصرف کننده نهایی و هم به خودروساز 
می رســد و از طرفی، دولت نیز مالیات بر ارزش 

افزوده را مناسب تر اخذ می کند.
مالمیر افزود: مادامی که قیمت فروش خودرو از 
سوی تولیدکننده با قیمت بازار فاصله داشته باشد، 
رانت وجود خواهد داشت و واسطه گرها از هر راهی 
از جمله اجاره کد ملی برای دریافت این رانت اقدام 
خواهند کرد، حال آن که با شفافیت معامالت در 
بورس و از طریق حراج، قیمت منصفانه کشــف 
خواهد شد و تفاوت قیمت دستوری و بازار آزاد به 

خودروساز و سهامداران آن خواهد رسید.
مدیرعامل ســبدگردان ســرآمد بــازار یکی از 
مزیت های عرضه خودرو در بــورس کاال را الزام 
خودروســاز به عمل دقیق به تعهداتش دانست 
و گفــت: در عرضه خودرو از طریــق بورس کاال، 
خودروساز متعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر 
اســت و به دلیل انجام معامالت بر اساس قوانین 
بورس و شــفافیت معامالت، هر گونه تأخیری با 
پرداخت جریمه به خریداران جبران می شــود تا 
عالوه بر سالمت معامالت، خریداران نیز با اطمینان 

خاطر اقدام به خرید از بورس کاال کنند.
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عضو کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی گفت: 
تا 2050 بیش از یک میلیــارد و 100 میلیون 
خــودروی برقی در کره زمین خواهیم داشــت 
و زندگی بشر بیشتر برقی می شــود و مطمئنا 
سوخت هایی مثل ســی ان جی و ال پی جی هم 
کمرنگ می شوند چون نســل جدید روی برق 
متمرکز شــده و از گاز بیشــتر برای تولید برق 

استفاده می شود تا سوخت.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو بــا ایلنا، درباره 
امکان جایگزین شــدن بنزین با سی ان جی در 
کشور اظهار داشت: یکی از بزرگ ترین علت های 
کمتر پرداختن به سی ان جی در کشور این است 
که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی چالش داشته 
اســت، به لحاظ اقتصادی به دلیل پایین بودن 
قیمت بنزین و دسترسی آسان به آن مجالی برای 
استفاده از ســی ان جی باقی نگذاشته و سال ها 
است که فعالین این حوزه به دنبال این هستند 
که از لحاظ قانونی و اعمــال قیمت این موضوع 
را حل کنند و همین باعث شــده ســی ان جی 
سهم کمی را در مصرف ســوخت داشته باشد، 
ضمن اینکه به لحاظ فرهنگی نیز فرهنگسازی 
الزم صــورت نگرفتــه اســت. عــدم رعایت 
اســتاندارد و تولید مخازنی که به کرات شاهد 
انفجار بودیم از لحاظ فرهنگــی مردم را نگران 
 کرد و باعث شــد مردم از این ســوخت تاحدی 

فاصله بگیرند.
وی افزود: دیگــر اینکه توســعه جایگاه ها نیاز 
به سرمایه گذاری داشــت و یکی از دالیل عدم 
ســرمایه گذاری در این بخش نیــز پایین بودن 
قیمت بنزین بــوده که روی قیمــت و مصرف 

سی ان جی تاثیر گذاشته است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: 
از سی ان جی و ال پی جی آنگونه که باید استفاده 
نشــده دلیل آن هم یکی عدم ارتبــاط با دنیا و 
تحریم ها بوده و دیگر اینکــه دولتی بودن همه 
حوزه ها باعث شده این ســوخت آنقدر پررنگ 
نباشد که در جی دی پی کشور مولد بوده و کیک 

اقتصادی کشور را بزرگ کند.
وی گفت: در کشورهای CIS تا حدی در حمل 
و نقل عمومی از سی ان جی اســتفاده می شود 
اما درکل در دنیا این ســوخت مطرح نبوده به 

نوعی همچنان این بنزین و گازوئیل هســتند 
که در بین خودروســازان جایگاه دارند، بعبارت 
دیگر تکنولــوژی در حوزه بنزیــن و گازوئیل 
جواب داده و در نســل بعدی نیز شاهد توسعه 
خودروهــای برقی هســتیم، یعنی اگر نســل 
کنونی ســوخت کنار برود ما شاهد بروز و ظهور 
ســی ان جی و حتــی ال پی جــی در خودروها 
نیســتیم چون در کشــورهای دنیــا عرضه و 
تقاضایی وجود ندارد اما انرژی الکتریکی جایگاه 
ویژه ای خواهد داشــت. بنابراین خودروسازان 
 بیشــتر توان و تکنولــوژی خــود را روی برق 

متمرکز کرده اند.
صالحی با اشاره به شتاب توســعه خودروهای 
برقی گفت: تا 2050 بیش از یک میلیارد و 100 
میلیون خودروی برقی در کــره زمین خواهیم 
داشــت و زندگی بشر بیشــتر برقی می شود و 
مطمئنا سوخت هایی مثل سی ان جی و ال پی جی 
هم کمرنگ می شوند چون نسل جدید روی برق 
متمرکز شــده و از گاز بیشــتر برای تولید برق 

استفاده می شود تا سوخت.
وی تاکیــد کرد: ســوختی مثل ســی ان جی و 
ال پی جی تکنولــوژی رو به رشــدی نخواهند 
داشت و در کشور ما هم اقتصادی نیست و قیمت 
انرژی پاشنه آشــیلی برای عدم رشــد در این 
حوزه است چون قیمت سوخت در ایران بسیار 
ارزان است و این باعث می شــود R&D در این 
حوزه اقتصادی نداشته باشیم و در کنار مسائل 
اقتصادی، مشــکالت ایمنی نیز باعث شده این 
سوخت کمرنگ باشند، اما همچنان این موضوع 
نیز در ایران مطرح اســت که بــا اصالح قوانین 
در این حوزه باید بتوانیــم اقتصاد این صنعت را 

توجیه پذیر کنیم.
عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: ما 
از ســوخت های فســیلی ناگزیر به سمت برق 
حرکت می کنیم و گاز را بهتر اســت تبدیل به 
برق و به عنوان سوخت استفاده کنیم، در عین 
حال در کشور ما نباید سی ان جی از سبد سوخت 
حذف و کسب و کارهای این حوزه تعطیل شود، 
باید روی خودروهای عمومــی تمرکز کنیم اما 
 باید به سمت برقی شــدن برویم تا از آالیندگی 

خالص شویم.

نایب رییس انجمن تخصصــی صنایع همگن نیرو 
محرکه با بیان این که زیان انباشــته خودروسازان 
باالی 120 هزار میلیارد است، گفت: در هفته گذشته 
60 هزار خودرو پیش فــروش کردند و میانگین که 
محاسبه کردیم 100 میلیون تومان روی هر خودرو 
به جیب دالالن رفت. به گزارش خبر آنالین با وجود 
افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان، این روزها 
به شکل های گوناگون از زیان انباشته ای سخن گفته 

می شود که خودروسازان را به چالش کشانده است.
آن طور که گزارش ها نشان می دهد، در حال حاضر 
زیان انباشته خودروسازان باالی 120 هزار میلیارد 
تومان است. در این شرایط، خودروسازان معتقدند 
دولت باید قیمت گذاری را متوقف کند و آن ها خود 
نســبت به تعیین قیمت محصوالتشان اقدام کنند. 
خودروسازان همچنین ادعا می کنند که اگر دولت 
همچنان به دنبال قیمت گذاری اســت، طبق قانون 
باید زیــان )مابه التفاوت قیمت دســتوری و قیمت 
واقعی خودروها( را جبران کند. این در حالی اســت 
که براساس آماری که وزارت صمت از تقسیم بندی 
دهک های بازار خودرو کشور منتشــر کرده است، 
حــدود 48.9 درصد از مــردم ایران قــدرت خرید 

خودروهای باالتر از 200 میلیون تومان را ندارند.
این دهک بندی براساس قدرت خرید خودرو تنظیم 
شده و نشــان می دهد که قدرت خرید 88 درصد از 

مردم ایران زیر 400 میلیون تومان است.

زیانخودروسازاننبایدازجیبمردمبرود
در این فضا اما چندی پیش سخنگوی وزارت صمت آب 
پاکی را روی دست خودروسازان ریخت و در مقابل گله 
خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آن ها برای 
افزایش قیمت ها اعالم کرد: ایــن زیان نباید از جیب 
مصرف کننده برود؛ بلکه خودروسازان امالک و نیروی 
انسانی مازاد زیادی دارند که باید مدیریت شوند. به گفته 
امید قالیباف، الزمه کاهش زیان انباشته، اصالح ساختار 
است؛ به نحوی که بدون اصالح ساختار، نمی توان با 
افزایش قیمت ها زیان انباشته را جبران کرد. وی تاکید 
کرد که مسیر مجوز افزایش قیمت ها بسته نیست و 
خودروسازان می توانند متناسب با افزایش هزینه های 
تولید، درخواست های خود را به سازمان حمایت ارسال 
کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. اما 

اصالح ساختارها باید صورت گیرد.

عواملاثرگذاربرقیمتخودرو
منوچهــر منطقی،معاون صنایع حمــل و نقل وزارت 
صمت نیز دربــاره تفاوت قیمت تمام شــده خودرو و 
فروش آن گفت که براســاس نظارت بر قیمت گذاری 
خودرو،تقریبا 85 تا 90 درصد قیمت خودرو مربوط به 
مواد اولیه و فرآیند تولید است؛ پس از آن، تغییر و افزایش 
دستمزدهاست که 3 درصد تاثیر دارد و دلیل دیگر نیز 
این است که کانال های مالی ایران، برای خرید خارجی، 
مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال های دیگر 
است؛ بنابراین 10 تا 15 درصد هزینه مالی تاثیرگذار 
است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و تمامی عوامل 
کنترل قیمت در دست خودروساز نیست. وی عنوان 
کرد: اگر روش های مختلف بهره وری، مورد توجه قرار 
گیرد، می توان افزایش قیمت را کنترل کرد؛ اما تاکنون در 
این خصوص کار منسجم و جدی انجام نشده است. یکی 
از دالیل آن این است که در حوزه خودرو دو گونه فناوری 
وجود دارد؛ یکی محصولی و دیگــری فناوری فرآیند 
تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید می شود؛ ما 
نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران 
خودروسازی دور بوده و اطالعی از آن نداشته اند. بنابراین 
در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو 
 نوع فناوری، که منجر به بهره وری و کاهش هزینه تولید 

خودروسازان دنیا شده، مورد توجه قرار گرفته است.

۱۰۰میلیونتومانرویهرخودرودرجیب
دالالن

در این شرایط اما نایب رییس انجمن تخصصی صنایع 
همگن نیرو محرکه اعتقاد دارد: خودرو باید در حاشیه 
بازار به فروش رود و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا 
تعیین شــود. مطلب زاده گفت: اکنون زیان انباشته 
خودروســازان باالی 120 هزار میلیارد اســت و در 
هفته گذشــته 60 هزار خودرو پیش فروش کردند 
و میانگین که محاســبه کردیم 100 میلیون تومان 
روی هر خودرو به جیب دالالن رفت. به گفته او، در 
خودروهایی بیش از 2 برابر اختالف قیمت وجود دارد 
100 میلیون در هر خودرو برنده می شوند؛ این گونه 
نمی توان اقتصاد را کنترل کرد، وزیر صمت وعده ای 
می دهد و مجلس جلوی آن را می گیرد، این تصمیمات 
باعث ضرر و زیان می شــود. با توجه به اینکه صنعت 
خودروی کشور باید هر ساله پیشرفت داشته باشد، اما 

اکنون نسبت به گذشته تغییر نکرده است.

مزایده هزار و 62 خودروی وارداتی در سامانه ستاد برای عموم مردم از صبح 
پنج شنبه آغاز شده و تا ساعت 24 روز 12 مهرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، طبق اعالم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، هزار و 
62 دستگاه خودروی خارجی رسوبی که از سال 96 با ظن قاچاق کشف شده 
و در انبارهای 9 استان کشور باقی مانده بود، به صورت الکترونیکی به مزایده 
گذاشته شد. بر این اساس، از صبح پنج شنبه امکان بازدید الکترونیکی از این 
خودروها در سایت اموال تملیکی فراهم شده و در نهایت 16 مهر این مزایده 
رمزگشایی خواهد شد و برندگان اعالم می شوند. از 7 تا 12 مهر عالوه بر بازدید 
از خودروها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند با داشــتن امضای 
الکترونیکی پیشنهاد قیمت دهند. از جمله شرایط شرکت در این مزایده داشتن 
https:www.gica.توکن )امضا الکترونیکی( است؛ افراد با مراجعه به سایت

ir می توانند درخواست امضای الکترونیکی دهند و آن را در دفتر اسناد رسمی و 
یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت دریافت کنند.

در این باره آرش عسگری رئیس سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
گفت: در این مزایده افراد برای درج پیشــنهاد قیمت می بایست 15 درصد 
قیمت کاالهای مورد نظر خود را به صورت ضمانت پرداخت کنند. این ضمانت 
نامه می تواند به دو صورت )ضمانت نامه بانکی و واریز نقدی( صورت بگیرد. 
افرادی که دارای امضای الکترونیک بوده و پیش از این در سامانه ستاد ثبت نام 
کرده بودند، می توانند هم اکنون وارد این سامانه شده و مشخصات خودروهای 
عرضه شــده را مشــاهده کنند. وی تاکید کرد: همه افراد برای ثبت قیمت 
پیشنهادی باید تضمین پرداخت کنند. این تضمین با پایان یافتن مزایده و 

مشخص شدن برندگان، به افرادی که برنده این مزایده نشده اند بازگردانده 
خواهد شد. معاون سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در مجموع هزار و 40 
خودرو در سایت ستاد دولت بارگزاری شده است، گفت: کمترین قیمت پایه 
670 میلیون تومان و برای خودروهای ســراتو و باالترین قیمت مربوط به 

خودروهای پورشه ماکان با رقم 7 میلیارد و 200 میلیون تومان است.
سعید غالمی معاون جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی در گفتگو با 
تسنیم، در پاسخ به ســوالی در خصوص جزئیات خودروهایی که در مزایده 
فوق العاده سازمان اموال تملیکی به فروش خواهند رسید، گفت: در مجموع 
هزار و 40 خودرو در سایت سازمان اموال تملیکی و سامانه تدارکات دولت 
بارگذاری شده است. این هزار و 40 خودرو در 9 استان کشور قرار دارند که 
شامل استان های بوشهر، خوزستان، مازندران، هرمزگان، تهران، گیالن، قم، 
آذربایجان شرقی و فارس می شــود. وی افزود: امکان بازدید این خودروها از 
امروز فراهم شده است و تا روز 12 مهر ماه امکان بازدید و ارائه پیشنهاد نیز 
وجود خواهد داشت. ارزش قیمت پایه گذاشته شده این خودروها در مزایده 
2 هزار و 37 میلیارد تومان است و پیش بینی می شود با این ارزش تعیین شده 

پایه، متقاضیان با قیمت های باالتری این خودروها را خریداری کنند.
غالمی در خصوص پایین ترین و باالترین قیمت تعیین شده برای خودروهای 
موجود در مزایده گفت: کمترین قیمت پایه ای که بر روی ســایت قرار گرفته 
است، 670 میلیون تومان و مربوط به خودروهای سراتو موجود در بوشهر است. 
همچنین باالترین قیمت نیز به خودروهای پورشه ماکان با رقم 7 میلیارد و 200 
میلیون تومان اســت. وی ادامه داد: با توجه به اطالعاتی که از استان ها دریافت 

کردیم مردم بازدیدها را آغاز کردند و به انبارهای مختلف از جمله بوشهر، مازندران، 
تهران و خوزستان مراجعه و از خودروها بازدید کردند. این موضوع نیز ناشی از 
اطالعاتی است که در سامانه ستاد آمده اســت. در حال حاضر امکان مشاهده 

خودروها حتی بدون ثبت نام در سامانه تدارکات دولت فراهم شده است.

امکانمشارکتآحادمردموجوددارد
معاون جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه امکان مشارکت آحاد 
مردم در این مزایده فراهم است، گفت: با توجه به فضای رقابتی و شفافی که ایجاد 
شده است، مشارکت بیشتر مردم منجر به افزایش رقابت و رعایت حقوق مردم و 
دولت خواهد شد. بنابراین هماهنگی های الزم برای تسهیل ثبت نام و شرکت افراد 
در مزایده تا حد امکان انجام شده است. وی در پاسخ به سوالی در خصوص فروش 
خودروها در قالب مزایده و عدم امکان مرجوع کردن خودروهای فروخته شده گفت: 
نحوه مزایده و فروش خودروها براساس دستور مقام قضایی بوده است. براساس 
تصمیم صریح ریاست شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران، این خودروها باید در 
مزایده فوق العاده سراسری به شرط شماره گذاری در داخل کشور، به آحاد مردم و 
با باالترین قیمت به فروش برسد. در نتیجه روش فروش به صراحت توسط مرجع 
قضایی تعیین شده است. غالمی تاکید کرد: محدودیت هایی در فروش خودروها 
در بورس کاال وجود داشت و اگر قصد داشتیم که از این طریق خودروها را به فروش 
برسانیم باید مجددا از مرجع قضایی حکم دریافت می کردیم. ضمن اینکه این 
خودروها از سال 1396 تا کنون در انبارها و بنادر کشور دپو شده بودند و این موضوع 

منجر به بروز ایراداتی برای خود می شود.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی

سیانجیچالشبنزینکشورراحلمیکند؟
سخنگوی وزارت صمت: زیان نباید از جیب مصرف کننده برود

۱۰۰میلیونتومانرویهرخودروبهجیبدالالنرفت

مزایده 1۰۶2 خودروی خارجی آغاز شد

کفوسقفقیمتخودروهایمزایدهایگمرکاعالمشد؛سراتو۶۷۰میلیون،پورشه۷میلیارد

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com
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رئيس اتحاديــه توليدکنندگان و فروشــندگان 
بستني، آبميوه و نوشابه هاي تهران گفت: طبق 
قانون نظام صنفي، هــر کار صنفي تحت نظارت 
اتحاديه مربوطه بايد پروانه کسب و جواز دريافت 
کند در حاليکه سازمان ميراث فرهنگي در فعاليت 
صنفي اين اتحاديه دخالت کرده و موازي کاري مي 
کند. محسن مبرا، رئيس اتحاديه توليدکنندگان 
و فروشندگان بستني، آبميوه و نوشابه هاي تهران 
بيان کرد: اتحاديه در تالش است تا خانه هايي را 
که ميراث فرهنگي به آنها جواز بهره برداري براي 
ايجاد کافه مي دهد را طبق قانون به نظارت خود 

برگرداند.
رئيس اتحاديــه توليدکنندگان و فروشــندگان 
بستني، آبميوه و نوشابه هاي تهران در خصوص 
احداث انواع کافه ها در خانه هاي قديمي و سنتي 
اظهار داشت: رسته کافه و کافه هاي سنتي متعلق 
به اتحاديه آبميوه و بستني است؛ اما متاسفانه در 
سال هاي اخير خانه هاي قديمي و سنتي که اجازه 

تخريب ندارند با اجازه و ورود موازي کاري هاي 
ميراث فرهنگي، تبديل به کافه هاي سنتي شده 
اند در نتيجه اتحاديه و اماکــن تهران نمي تواند 
ورود پيدا کرده و تخلفات شــان را ثبت، گزارش 

و پي گيري کند.
وي در ادامه تاکيد کرد: اين خانه ها به ظاهر کافه 
هستند در حاليکه منوي باز به مشتريان ارائه مي 
دهند. در اين منوها انواع نوشــيدني هاي سرد و 
گرم، دسرها و غذاهاي مختلف و متنوع سرو مي 
شود. تداخل صنفي در کشور منجر به کسادي کار 

عده اي مي شود که عين بي عدالتي است.
مبرا بــا بيان اينکه هــر تخلفي در ايــن کافه ها 
صورت گيرد از ســوي اتحاديه قابــل پي گيري 
نيست، تصريح کرد: کافه ها حق سرو غذا و فست 
فود را ندارند. هيچ يک از رســته هــاي اتحاديه 
آبميوه و بستني، اجازه ســرو غذاي گرم و سرد 
را ندارد. اگر مي خواهيم عدالــت را برقرار کنيم 
بايد از خودمان شــروع کنيم. سازمان ها و ارگان 

هاي مختلف با مــوازي کاري با صنوف و اتحاديه 
هاي مختلف موانع زيادي در کســب و کار ايجاد 
 مي کنند. ســازمان هــا بايد دســت از موازي 

کاري بردارند.
رئيس اتحاديــه توليدکنندگان و فروشــندگان 
بستني، آبميوه و نوشابه هاي تهران تصريح کرد: 
از ديگر مشکالتي که سازمان ها براي اتحاديه ها 
ايجاد کرده اند، وجود مــاده ۱۸۶ براي صدور و 
تمديد پروانه کسب است. بيش از ۵۰۰ پرونده در 
حال بررسي داريم که منتظر صدور جواز هستند. 
وجود اين ماده باعث اختالل و کندي صدور پروانه 
کسب شده است. وي افزود: در صدديم با برگزاري 
جشــنواره هاي مختلف، فعاليــت صنف آبميوه 
و بســتني را به مردم شــريف ايران بشناسانيم؛ 
لذا عالوه بر برگزاري جشــنواره در شهريور ماه 
با برگزاري جشــنواره هايي در مهر و آذر ماه در 
تالشــيم جايگاه اين صنف و اتحاديــه را در بين 

مردم نشان دهيم.

رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی خاطر 
نشان کرد: توليدکنندگان از شرايط فعلی ناراضی 
هستند و به نظر می رســد فعاليت توليدکنندگان 
حدود 2۰ تا 3۰ درصد کاهش پيدا کرده است. 3ماه 
پيش نرخ جوجه يک روزه حدود 2 تا 2 هزار و ۵۰۰ 
تومان بود اما امروز نرخ آن به دانه ای ۱4 هزار و ۵۰۰ 
تومان رسيده، بدون ترديد نرخ جوجه 2 هزار تومان 

نبود اما آيا ۱4 هزار تومان منطقی است؟
محمد يوســفی با تاييد خبر فروش مرغ کيلويی 
7۵ هزار تومان، گفت: 7۵ هزار تومان قيمت تمام 
شده مرغ گوشتی است و نرخ مرغ بايد سود مرغدار 
و توليدکننده نيز لحاظ شــود که با احتساب سود 
مرغدار نرخ واقعــی مرغ کيلويی ۸۰ تــا ۸۵ هزار 
تومان اســت که مصرف کنندگان نيز توان خريد 

داشته باشند.
اين فعال اقتصادی در پاسخ به اين پرسش که بعد 
از اينکه نرخ مرغ به کيلويی ۵9 هزار و ۸۰۰ تومان 
يعنی نرخ مصوب دولت رســيد خريد مرغ حدود 

3۰ درصد از سوی مردم ريزش کرد. اگر مرغ به نرخ 
واقعی مد نظر توليدکنندگان برســد آيا با کاهش 
مصرف بيشتری مواجه خواهيم شد؟ گفت: بعد از 
حذف يارانه ترجيحی شاهد افزايش نرخ کاالهای 
اساســی در بازار بوديم از اين رو دولت برای جبران 
افزايش نرخ ها يارانه 4 قلم کاالی اساسی را به صورت 
مســتقيم به مردم واگذار کرد و مقرر شد هر 2 ماه 
يکبار ستاد تنظيم بازار قيمت تمام شده محصوالت 

بررسی شود.
وی با بيان اينکه در روند توليد مرغ ميزان خريد نهاده 
در بازارگاه اهميت ويژه دارد، افزود: بخشی از نهاده 
مورد نياز توليدکنندگان در بازار آزاد تهيه و تامين 
می شود و از آنجايی که نرخ ها در بازار آزاد متغير است 
قيمت نهايی توليد مشــخص نخواهد شد. رئيس 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: اگر 
قيمت نهاده ها و ذرت و سويا در بازار آزاد تغيير نکند 

مرغ کيلويی 7۵ هزار تومان می شود.
يوسفی با بيان اينکه قيمت جهانی نهاده ها و نرخ ارز 

نيمايی در قيمت نهايی محصول تاثير می گذارد، 
افزود: توليدکنندگان از شرايط فعلی ناراضی هستند 
و به نظر می رسد فعاليت توليدکنندگان حدود 2۰ 
تا 3۰ درصد کاهش پيدا کرده است. 3ماه پيش نرخ 
جوجه يک روزه حدود 2 تا 2 هزار و ۵۰۰ تومان بود 
اما امروز نرخ آن به دانــه ای ۱4 هزار و ۵۰۰ تومان 
رسيده است بدون ترديد نرخ جوجه 2 هزار تومان 

نبود اما آيا ۱4 هزار تومان منطقی است؟
اين فعال اقتصــادی وظايف تعريف شــده برای 
شرکت پشتيبانی امور دام را وسيع دانست و خاطر 
نشان کرد: وظيفه شرکت پشــتيبانی اين نيست 
که وقتی بازار با کمبود مواجه شــود مرغ منجمد 
عرضه کند و توليدکنندگان خود درخواست کردند 
که جايگاه واحدی ايجاد شود که مرغدار برای تهيه 
نيازش به آنجا مراجعه کند اما اين شــرکت امروز 
مســئوليت هاش را به توزيع مرغ منجمد محدود 
کرده است تا از يک سو مردم را راضی کند و از سوی 

ديگر توليدکنندگان را در شرايط دشوار قرار دهد.

يک کارشناس اقتصادی گفت: براساس 
آمار يک درصد افراد مشمول طرح ماليات 
بر عايدی ســرمايه خودرو، مسکن، طال 
و ارز می شــوند. در ميز اقتصاد مجتبی 
رضاخواه، عضو کميسيون برنامه و بودجه 
مجلس، جواد اسکندری کارشــناس اقتصادی، مهدی موحدی 
رئيس مرکز پژوهش سازمان مالياتی و علی ملک زاده کارشناس 
اقتصادی به بررسی ماليات بر عايدی سرمايه پرداختند و به سواالت 

زير پاسخ دادند.

جزئیات طرح مالیات بر سوداگری چیست؟
رضاخواه: ماليات بر عايدی سرمايه مشمول بازار غيرمولد مسکن، 
خودرو، طال و ارز می شود، اين قانون به زودی در مجلس تصويب 
می شود. ســرمايه گذاران در بازار غيرمولد با هدف افزايش قيمت 

ورود می کنند که دود آن به چشم عموم مردم می رود. کمااينکه طی 
2 سال اخير قيمت مسکن جهش چشمگيری داشت.

در شرایط کنونی مالیات در حوزه های خودرو، طال، ارز 
و مسکن مشمول چه کسانی می شود؟

رضاخواه: فردی که يک مســکن دارد، مشمول ماليات نمی شود. 
همچنين يک خانواده 4 نفره که 2 ملک هم دارد، شــامل ماليات 
نمی شود. در اين طرح افرادی که در بازار غيرمولد با هدف سود ورود 
می کنند، بخشی از سود را به عنوان ماليات بايد بپردازند؛ لذا با ماليات 

بر عايدی سرمايه بدنبال کاهش انگيزه مردم هستيم.

اگر تعداد امالک به میزان افراد خانواده باشد، مشمول 
مالیات می شود؟

جواد اسکندری: طرح ماليات بر سرمايه، طرح ماليات بر سوداگری 
است. براين اساس اگر خانواری 4 عضو دارد تا سقف تعداد اعضای 
خانوار معاف از ماليات هستند که با اين وجود نياز مصرفی جامعه 

مشمول ماليات نيست. بنابر آنچه در کميسيون اقتصادی مصوب 
شده، اگر خانواده 4 نفره ای پنجمين خانه را خريداری و آن را نگه 
داری کند، مشمول ماليات نيست. اما اگر ملک خود را خريد و فروش 
کند، مشمول ماليات بر عايدی می شود. اگر افراد مازاد بر مصرف 
اعضای خانوار 7۰۰ خانه هم داشته باشد، آن را نگه داری کند يا حتی 
اجاره دهد مشمول ماليات نيست. چنانچه  برای مدت کوتاه نگه 
دارد، مشمول ماده ۱3۱ می شود. اگر کمتر از يکسال آن را خريد و 
فروش کند، عالوه بر ماده ۱3۱ مشمول ۱۰ درصد مازاد هم می شود.
اگر يک خانوار 4 نفره، 4 خودرو داشــته باشــد، مشمول ماليات 
نيســت. اما اگر مــازاد بر مصرف مکرر شــامل خريــد و فروش 
شود، مشــمول ماليات می شــود.  در خصوص عايدی ماليات بر 
طال به ازای هــر نفر 2۰۰ گرم معــاف از ماليات اســت که براين 
 اســاس يک تا 2 درصد افــراد جامعه مشــمول طــرح ماليات 

بر عايدی هستند.
براساس آماری که از وزارت مسکن دريافت شده، 77 درصد خانوار ها 
دارای يک ملک هســتند که قطعا مشمول ماليات نمی شوند، ۱7 

درصد 2 ملک دارند که به احتمال زياد مشــمول نيستند.  تنها ۶ 
درصد افراد بيش از 2 ملک دارند. همچنين بنابر آمار وزارت رفاه ۵۰ 
درصد خانوار های ايرانی فاقد خودرو هستند، 3۵ درصد خانوار ها  
تک خودرويی، ۱۱ درصد 2 خودرو، 3 درصد 3 خودرو و  يک درصد 

افراد بيش از سه خودرو دارند.

آیا طرح مالیاتی می تواند تورم در جامعه را کنترل کند؟
مهدی موحدی: ماليات بر عايدی سرمايه، اگر از اين زاويه نگاه کنيم 
می تواند جلوی تورم را بگيرد. اعتقاد بر آن است که ماليات بر عايدی 
سرمايه، ماليات ضدتورمی است. درحاليکه ماليات بر عايدی سرمايه 

يکی از عوامل تشديد تورم است.
يکی از مهم ترين عوامل بروز تورم در بلندمدت نقدينگی است، يکی 
از عواملی که منجر به بروز نقدينگی می شوند، تشنگی نقدينگی در 
بازار است؛ بنابراين نهادی مثل بانک تسهيالت می دهد، در بلندمدت 
منجر به نقدينگی می شود. همچنين يکی از عواملی که منجر به بروز 

تورم می شود، فعاليت سفته بازی و سوداگرانه است.
در سال ۵۵ از کل حجم نقدينگی امالک و مسکن حدود ۸۰ درصد 
حجم نقدينگی، تقاضای مصرف شامل می شود. 2۰ درصد حجم 
نقدينگی بازار مسکن، تقاضای سرمايه ای بود که ملک می گرفتند. 
اين نسبت در سال گذشته برعکس شد به طوريکه ۸۰ درصد مربوط 

به تقاضای سرمايه ای است.
يکی از اهداف طرح جلوگيری از فرار مالياتی است، طرح ماليات بر 

عايدی سرمايه چطور منجر به جلوگيری از فرار سرمايه می شود؟
موحدی: فرار مالياتی جايی عنوان می شود که قانون داشته باشد، 
بحث تخطی از قانون مطرح شود. بنابراين اگر قانون بيايد، اين موضوع 
به افزايش درآمدهای دولت کمک می کند و جلوی خيلی از فعاليت 

های غيرمولد در توليد را می گيرد .

چرا بازار سرمایه مشمول این طرح نیست؟
رضاخواه: بازار سرمايه طی يک تا 2 سال اخير شاهد نوسانات زيادی 
بود، دولت وقت بازار را به گونه ای مديريت کرد که طی يک مدت 
رشد زيادی را تجربه کرد و سپس با زيان مواجه شد. به همين خاطر 
ماليات بر بورس مسکوت ماند. با توجه به آنکه يک سری افراد برای 
کسب سودهای موقت ممکن اســت به بازار سرمايه هجوم ببرند؛ 
بنابراين اين موضوع يکی از اشکاالت فعلی قانون است. لذا به اعتقاد 
بنده داليل مطرح شده مبنی بر حذف ماليات بر بازار سرمايه قانع 

کننده نيست.
اسکندری: در دنيا ماليات بر عايدی سرمايه گرفته می شود، اما به 
داليل اتفاقاتی که طی سال های اخير در بازار سرمايه رخ داد، ممکن 
بود ماليات بر عايدی سرمايه آسيب ببيند، به همين خاطر اين  موضوع 
در کوتاه مدت ديده نشده است . البته بايد معافيت هايی در نظر گرفته 

شود، برای افرادی که سرمايه خود را آوردند يا دچار زيان شدند.

آیا طرح مالیات بر عایدی باید شامل بازار سرمایه شود؟
علی ملک زاده: بسياری از نوسانات بازار سرمايه ناشی از نبود ابزار 
عايدی سرمايه بوده اســت، اما اين موضوع مقطعی است. هزينه 
چندانی برای کســانی که بازار دچار نوسان می کنند، نداريم.  کار 

اصلی ماليات بر عايدی سرمايه تنظيم گری است.
زمانيکه کاهش ماليات برای مناطق آزاد در گرفته شد، هدف از ايجاد 
مناطق آزاد رونق بازار بود تا تورم و سوداگری از بين رود. درحاليکه 
هرجا که قرار بود مناطق آزاد ايجاد شود، قيمت زمين به يکباره چند 

برابر افزايش می يافت.

کسب تورم از خالص سرمایه مالک است؟
رضاخواه: وقتی يک درصد جامعه مشمول اين طرح می شوند، اين 
موضوع باعث تورم می شود.درحاليکه اگر دستگاه يا افراد به يکباره 
حمله نکنند، قيمت مسکن در طی 2 سال 3 تا 4 برابر رشد نمی کند.

اسکندری: اگر فردی ملک می خرد و آن را طوالنی مدت نگه داری 
کند، سوداگر نيست. به عنوان مثال اگر افراد بعد از گذشت ۶ تا 7 
ســال ملک مازاد بر تعداد اعضای خانوار را بفروشد، بخشی از آن 
مشمول ماليات می شود. براين اساس اگر فردی ملک خود را در ابتدا 
۱۰۰ ميليون تومان خريداری کرده و در زمان فروش 2۰۰ ميليون 
تومان بفروشد، از اين ميزان ۸۰ ميليون تومان مشمول تورم است، 
2۰ ميليون تومان مابقی در طرح ماليات بر عايدی ســرمايه ديده 

شده است.
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مشمولیت یک درصد افراد از طرح مالیات بر عایدی سرمایه 

۵۰ درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند 

کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید مرغخانه هاي قديمي بدون نظارت اتحاديه به کافه تبديل مي شوند

عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران خاطر نشان کرد: در 
اعتراضات اخير گزارشی مبنی بر خســارت های وارده به 
اصناف به اتاق اصناف تهران داده نشده اما به هر حال فعاالن 
اقتصادی می توانند در شرايط آرام به کسب وکار خود ادامه 
بدهند. حميدرضا رستگار در پاسخ به اين پرسش که آيا به 
اصناف بخش نامه ای دال بر تغيير ساعت کاری اصناف به 
دليل اعتراضات اخير ابالغ شده است؟ گفت: خير تا به امروز 
چنين ابالغيه ای به اصناف اعالم نشده و  حتی تصميمی در 

اين خصوص در اتاق اصناف گرفته نشده است.
وی ادامه داد: همچنين در اعتراضات اخير گزارشی مبنی بر 
خسارت های وارده به اصناف به اتاق اصناف تهران داده نشده 
است اما به هر حال فعاالن اقتصادی می توانند در شرايط آرام 
به کسب وکار خود ادامه بدهند. مشاور مالياتی اتاق اصناف 
ايران با اشاره به نحوه اجرای قانون پايانه های فروشگاهی از 
اصناف، خاطر نشان کرد: اجرای اين قانون نبايد منجر به 
ايجاد مشکالت جديد شود اجرای نادرست قانون ماليات 
بر ارزش افزوده آسيب های جدی را متوجه اصناف کرد و از 
زمان اجرای اين قانون تا به امروز هنوز 23 صنف در اجرای 

آن با چالش مواجه هستند.
عضو هيات رئيســه اتاق اصناف تهران با بيان اينکه قانون 
پايانه های فروشگاهی بايد گروه به گروه اجرا شود، گفت: 
سازمان امور مالياتی می داند که از کدام صنوف بايد اجرای 
اين قانون را آغاز کند و امکان ســنجی اجرا و زمينه های 
اجرای اين قانون بايد فراهم شود ماليات های که گرفته شود 
بسياری از صنوف با مشکل مواجه شدند. به گفته رستگار؛ 
اصناف واحدهای مستقر برای ماليات  دادن هستند و هيچ 

واحد صنفی نمی خواهد از اعطای ماليات به حق فرار کند.
وی با بيان اينکه در بحث اجرای قانون پايانه های فروشگاهی 
نيازمند فراهم کردن زيرســاخت در اجرا هستيم، گفت: 

ســازمان امور مالياتی بايد گروه هايی که آمادگی اجرای 
اين قانون را دارند شناسايی شوند و گروه هايی که نياز به 
آموزش دارند را در گام های بعدی بگذارند. تجربه اجرای 
قانون ماليات بر ارزش افزوده پيش روی ماست در اين ميان 
مجلس نبايد سازمان امور مالياتی را برای اجرای اين مصوبه 

تحت فشار قرار دهد.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد غيرقانونی رفتار 
کردن برخی صنوف در اعطای ماليات را به دشواری قانون 
نســبت داد و افزود: اتاق اصناف ساده ســازی قانون را به 
سازمان امور مالياتی پيشنهاد داد. در تمام دنيا گروه هايی 
که توان اجرای ماليــات را ندارند از اجرای آن قانون معاف 
می شوند؛ حال اين پرسش مطرح است که واحدهای صنفی 
که نمی توانند هزينه های بنگاه خود را تامين کند چگونه در 

چنين فرآيندی ماليات های پرداخت کنند.
اين فعال صنفی ادامه داد: نمی توان مانع کسب وکار عده ای از 
کسبه شد سابقه فعاليت اقتصادی برخی از اصناف به پيش از 
تدوين اين قوانين باز می گردد. وظيفه توانمندسازی اصناف 
برعهده کسانی است که قانون را تدوين کردند نمی توان 
گفت ما قانون را نوشــتيم و اصناف بايد آن را اجرا کنند. 
بسياری از قوانين قانون اساســی از بعد از 4۰ سال موفق 

به اجرای آنها نشدند، در اين ميان چه کسی مقصر است؟
اين فعال اقتصادی با بيان اينکه نبايد کاری کرد که مودی 
و واحد اقتصادی مجبور به انجام رفتار غيرقانونی شــود، 
گفت: در بازاری رقابتی توان افراد بر اساس رقابت تعيين 
می شود منشور مالياتی بر اساس اظهار مودی است اين در 
حاليست که اظهارات مودی در ايران اهميت ندارد. سازمان 
امور مالياتی نبايد قانونی خارج از توان مويان اجرا کند و هر 
نظارت ها را بيشتر کند بيش از آن چيزی که می خواهند از 

موديان دريافت کنند بايد هزينه کند.

يک کارشناس، کارهای توليدی را بهترين 
فرصت شغلی دانســت و گفت: اشتغال 
مولد و پايدار اشتغالی است که در زنجيره 
بهره وری و توليد ناخالص داخلی اثرگذار 
است و مردم آثار چنين اشــتغالی را در 

زندگی خود می بينند.
ولی اهلل صالحی با اشــاره بــه آمار ايجاد 
اشتغال در يکسال گذشــته، اظهار کرد: 
به اعتقاد من آمارهايی کــه وجود دارد، 
تفکيک شده نيســت و بايد مميزی شده 
باشد. اشــتغال بايد مولد باشد و اشتغال 
غير رسمی را نمی توانيم به منزله اشتغال 
تلقی کنيم چون در توليد ناخالص داخلی 
نقش ندارد ممکن اســت که فرد در يک 
کار واســطه ای يا خدماتی مشغول شده 
باشد ولی اين شــغل موثر و پايدار نيست 
در حالی که ما برای توســعه اشتغال به 

کارهای مولد نياز داريم.
وی افزود: به طور حتم اشــتغال مولد و 
پايدار هم در زنجيره بهره وری و هم توليد 
ناخالص داخلی اثرگذار است و مردم هم 
آثار آن را در زندگــی خود می بينند. اين 
کارشناس حوزه کار احتمال داد که بيشتر 
مشاغلی که طی يکسال اخير ايجاد شده  
اند در حوزه کســب و کارهای خدماتی و 

مشاغل غير رسمی هستند.
صالحی در ادامه با اشــاره بــه آمار بيمه 
شدگان جديد ســازمان تامين اجتماعی 
اظهار کرد:  در حال حاضر چند نوع بيمه 

شده داريم که شامل بيمه اجباری،   بيمه 
اختياری، خويش فرمايی و مشاغل آزاد 
مثل راننــدگان، کارگران ســاختمانی، 
قاليبافان و زنان سرپرست خانوار هستند.

وی افزود: درســت اســت که صاحبان 
مشــاغل آزاد می توانند خودشان را بيمه 
کننــد ولی در بحث اشــتغال رســمی، 
آمارهايی را جزو آمار اشــتغال به شمار 
می آوريم که پايدار باشند. در حال حاضر با 
قشر عظيمی از بيکاران و افراد تحصيلکرده 
روبه رو هســتيم که نياز به شغل دارند و 
بهترين فرصت شــغلی، کارهای توليدی 
در بخش هــای مختلف نظيــر صنعت و 
کشاورزی اســت. به گفته اين کارشناس 
حوزه کار، اقتصادی می تواند خود را نشان 
بدهد که در زنجيره ارزش و توليد ناخالص 

داخلی اثرگذار باشد.
صالحی در پايان به ظهور مشاغل جديد 
در آينده نزديک اشاره کرد و گفت:مشاغل 
نو يا جديد که به آن مشاغل نوظهور گفته 
می شــود فاقد کارگاه و کارفرما هستند. 
صاحبان چنين مشاغلی عمدتا خودشان 
کار می کننــد و در چنين مشــاغلی نياز 
نيست که افراد به بيرون از خانه بروند يا در 
کارگاه مشغول کار شوند. در حال حاضر 
مشاغل نوظهور در حال گسترش است و 
ما ناچاريم که همراه با تحوالت جهانی به 
سمت کارهای آی تی محور برويم که به 

حضور افراد نياز ندارد.

در حالی که قرار بود دولت ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن 
را تا پايان شهريور به متقاضيان تحويل دهد، شاهد هستيم که 
تحويل زمين به افراد جای تحويل برخی واحدها را گرفته است.

بازار مسکن اين روزها چشم انتظار اجرايی شدن وعده و وعيد 
های مسئوالن دولتی است، بازاری که قرار است با ساخت 4 
ميليون واحد مسکونی به سمت رونق  و ثبات قيمتی حرکت 
کند. پيش از اين اعالم شــده بود که تا پايان تابستان بخشی 
از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به اتمام رسيده و بهره 
برداری می شود اما هنوز خبری از افتتاح پروژه های نهضت 

ملی مسکن نيست.
مقرر شــده بود که دولت در طول 4ســال ،4 ميليون واحد 
مسکونی در شهرهای مختلف بســازد و با توجه به ثبت نام 
متقاضيان و تامين زمين در شهرهای مختلف اين واحدها را 
ساخته و به متقاضيان تحويل دهد.  طبق آخرين وعده هم قرار 
بود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در هفته دولت به بهره برداری 
برسد اما به نظر می رسد اين واحدها هنوز کامل نشده و طبق 
شنيده ها از وزارت راه وشهرسازی حدود ۶۰ هزار واحد تا چند 

هفته آينده به بهره برداری می رسد.
براساس اين گزارش بخشــی از اين واحدها به اتمام رسيده 
مربوط به پروژه های مســکن ملی است که در دولت قبل در 
قالب ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی کلنگ زنی شده بود که 
هم اکنون تعدادی از اين واحدها در شهرهای مختلف به مرحله 

اجرايی و بهره برداری رسيده است.
رستم قاسمی وزير راه وشهرسازی می گويد: ۶۰ تا 7۰ درصد 
هزينه سبد خانوار ها مربوط به مسکن است و امروز در کشور 
حدود هشت ميليون مستاجر داريم، اما با اين وجود در حوزه 
عرضه و تقاضای مسکن با يک عقب ماندگی جدی نيز مواجه 
هستيم و اين مساله می تواند برای کشور ايجاد خطر کند. وزير 
راه و شهرسازی گفته است : بايد برای تامين مسکن مردم فکر 

اساسی و جدی کنيم، مسکن جزو ضروريات بسيار جدی مردم 
است، نمی توان انتظار داشت که جوان ما بدون داشتن مسکن 
تشکيل خانواده دهد و اگر هم تشکيل دهد از هم می پاشد چرا 

که جايی برای زندگی کردن ندارد.
او می گويــد: دولت و مجلس مزيت هايــی اختصاص داده و 
امکاناتی را پيش بينــی کرده اند و می توان بــا بهره گيری از 
اين مزيت ها و امکانات و با اجرای طرح نهضت ملی مســکن 
شــرايطی ايجاد کرد که مردم صاحب خانه شــوند. قاسمی 
گفت: در مســکن مهر که کار بســيار بزرگی هــم بود، کل 
زمينی که دولت بــه آن اختصاص داد، بــرای يک ميليون 
واحد بود و برای ســه ميليون واحد ديگر مردم زمين تامين 
کردند، اما در طرح نهضت ملی مسکن دولت می خواهد برای 
 هر چهار ميليون واحــد، زمين تامين کند و ايــن کار را هم 

خواهيم کرد.
وزير راه و شهرســازی تصريح کرد: کار بزرگی که مجلس در 
همين راستا انجام داد اين بود که 2۰ درصد تسهيالت بانک ها 
را به مسکن اختصاص داد و اگر غير از اين باشد مسکنی هم 
ساخته نخواهد شد. همچنين به دنبال اين هستيم که سهم 
بانک ها را از 4۰۰ ميليون تومان تســهيالت ساخت مسکن 

افزايش دهيم تا سهم آورده مردم کمتر شود.
او گفت: بايد در شهر هايی که امکان آن وجود دارد زمين در 
اختيار مردم قرار دهيم تا خودشان با استفاده از تسهيالتی که 
دريافت می کنند اقدام به ساخت کنند و اولويت نيز با ساخت 
واحد های وياليی يک طبقه و بعد از آن 2 طبقه است. به نظر می 
رسد ساخت خانه های وياليی يا اختصاص زمين به سازندگان 
و متقاضيان، جايگزين تحويل  تعدادی از واحدها به متقاضيان 
شده است چراکه پيش از اين اعالم می شد که واحدها ساخته 
و تحويل داده خواهد شد اما اين روزها به جای تحويل واحدها، 

بحث تحويل زمين از زبان مسئوالن شنيده می شود.

تخصیص زمین جايگزين تحويل واحدهای نهضت ملی مسکن می شود؟بهترين فرصت شغلی، کارهای تولیدی استدر اعتراضات اخیر خسارتی به اصناف وارد نشد
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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

آيا در ميان اطرافيان تان آدم هايي وجود دارند كه 
دائما شما را سرزنش مي كنند، به شما مي گويند كه 
نمي توانيد هيچ كاري انجام بدهيد، باعث مي شوند 
حس بدي نسبت به خودتان پيدا كنيد و حتي بر 
سرتان فرياد مي زنند؟ اينها، آدم هاي سمي هستند. 
كنار آمدن با چنين آدم هايي آســان نيست، بلكه 
مشكل بزرگي اســت كه بد نيست براي حل آن به 

دنبال راهكارهايي باشيم. 
اين مشــكل اخيرا توســط يكي از خوانندگان به 
من يادآوري شد؛ اين خواننده از من پرسيد: »اگر 
آدم هاي سمي عضوي از خانواده من باشند، چه؟ 
چطور مي توانم مانع آنها شــوم؟ اگر براي ناديده 

گرفتن آنها جرات الزم را نداشته باشم، چه؟«
بايد اعتراف كنم كه پاسخ هاي آســاني براي اين 
ســوال ها وجود ندارد. من راهكارهاي زيادي را در 
زندگي ام به كار برده ام كه در اين نوشــتار آنها را با 

شما در ميان مي گذارم: 

وقتي احســاس بدي به شــما دست 
مي دهد، خودتان را دلداري بدهيد 

اخيرا اين شــيوه، نخســتين قدم مــن در چنين 
شــرايطي اســت زيرا مي دانم كه بســيار مفيد و 
كمك كننده اســت. درباره اش فكر كنيد: وقتي به 
خاطر رفتار شخص ديگري احساس بدي به شما 
دست بدهد، احتماال خشــم و عصبانيت تان را با 
رفتار و حرف ها ي تان نشان مي دهيد؛ اين كار فقط 

باعث مي شود آن شخص رفتار 

سمي تري از خود نشــان بدهد. احساس بدي كه 
تجربه مي كنيد نه فقط براي شــما، بلكه براي اين 
موقعيت، وحشتناك است. بنابراين وقتي از رفتار و 
گفتار كسي ناراحت مي شويد، اين روش را امتحان 
كنيد: درون نگري كنيد و به احساســات تان توجه 

كنيد، به جاي اينكه از آنها اجتناب كنيد. 
آنها چه احساسي در شما به وجود مي آورند؟ بعد 
از يك دقيقه، بكوشيد احساس عشق به خودتان را 
ايجاد كنيد. براي خودتان آرزوي خوشبختي كنيد 
و به رنجي كه مي كشيد، پايان دهيد. براي خودتان 
يك زندگي سرشار از خوشي و آرامش آرزو كنيد. 
اين كار يك درمان جادويي براي اين مشكل نيست 

اما مي تواند شروع خوبي باشد. 

با آدم هاي ديگر صحبت كنيد 
من متوجه شــده ام كه وقتي ناراحت مي شــوم، 
دوست ندارم آن را نزد ديگران اقرار كنم اما وقتي 
با كسي صحبت مي كنم، بي گمان احساس بهتري 
پيدا مي كنم. بنابراين دل به دريا بزنيد و با يك نفر 
صحبت كنيد. احساسات تان را با او درميان بگذاريد 

و از او بخواهيد حرف هاي تان را گوش بدهد؛ 
حتي ممكن است براي تان نصايحي 

نيز داشته باشــد. البته شنيدن 
نصايح او به اندازه رابطه اي كه 
ايجاد مي شــود و گوش دادن 
حرف ها ي تــان توســط او 

تاثيرگذار نيست. 

ين  تمـــر
همـــدردي و 
دلسوزي كنيد 

همـــــان روش 
احســاس همــدردي 

را براي كســي كه شما را 
مســتاصل كرده است، امتحان 
كنيد. از صميم قلب براي شــان 

آرزوي خوشبختي كنيد. متوجه باشيد كه آنها هم 
مانند شما مشكالتي دارند و به همين دليل چنين 
رفتاري از خود نشان مي دهند. آرزو كنيد كه رنج و 
عذاب آنها نيز پايان بيابد. يك  زندگي شاد و راحت 

را براي شان آرزو كنيد. 

 با او صحبت كنيد 
وقتي حس همدردي تان نسبت به آن شخص بيشتر 
شد، با او صحبت كنيد. بله، شايد رفتار آنها با شما 
توام با همدردي و آرامش نباشد اما شما مي توانيد 
شخص بهتر در اين تعامل باشيد. مي توانيد ببينيد 
كه آنها به نوعي در رنج و عذاب هســتند  و رفتار 
نادرست آنها ناشي از همان رنجي است كه متحمل 
مي شوند. بكوشيد با آنها ارتباط برقرار كنيد، به آنها 
بگوييد كه دوران سختي را سپري مي كنيد و از آنها 
درخواست حمايت كنيد. اين روش هميشه جواب 
نمي دهد، اما اگر آن را سازگار با رابطه اي كه برقرار 
مي كنيد، امتحان كنيد، شايد آنها نيز پذيراي چنين 

بحثي باشند.
 

دوستان مثبت تري براي خودتان 
پيدا كنيد 

اگــر هيچ كــدام از مــوارد باال 
تاثيرگذار نبودند، پيدا كردن 
دوستاني كه با سبك زندگي 
شــما ســازگارتر هستند، 
مي تواند كمك كننده باشد. 
آدم هايــي كــه خالق، 
كارآفريــن، خودكفــا، 
هيجاني، مثبت، سالم و 

شاد هستند. چنين 
آدم هايي را مي توانيد 
در باشــگاه دو  محلي، 

كالس يــوگا يــا آمادگي 
جســماني، تست مســترها و 

ســازمان هاي داوطلبــي 

يا در انــواع انجمن هاي مثبت برخــط پيدا كنيد. 
دل را بــه دريــا بزنيــد و روابط تان را گســترش 
 دهيــد. مي توانيد براي شــخص مــورد نظرتان 
يك چاي يا قهوه بخريد و دوســتي بــا او را آغاز 
كنيد. كم كــم روابطي ايجاد كنيد با كســاني كه 
تاثير مثبت روي زندگي تــان دارند و خودتان هم 
روي زندگي آنهــا تاثير مثبت بگذاريــد. من اين 
 كار را در زندگي ام انجام داده ام و تاثير شــگرف آن 

را ديده ام. 

آنها را از زندگي تان حذف كنيد 
حذف آدم ها از زندگي كار ســختي است اما وقتي 
اعضاي خانــواده از من حمايــت نمي كنند، دائما 
 عصباني هســتند و مــن را ســرزنش مي كنند و 
هيچ يك از راهكارهاي باال تاثيرگذار نيســتند، تا 
جايي كه بتوانم از رويارويي با آنها اجتناب مي كنم. 
به كار و زندگي خودم مي پردازم و با دوستان ديگرم 
معاشــرت مي كنم. البته اگر آدم هاي سمي با شما 
زندگي كنند، حذف كردن شان مشكل تر است اما 
به هر حال مي توانيد براي دويدن بيرون برويد، كمي 
قدم بزنيد، به تماشــاي طبيعت برويد و وقت تان را 
صرف مراقبه ، ابداع و ابتكار كنيد. اجازه ندهيد كه 
فكر كردن به آدم هاي ســمي، كار هر روزتان شود. 
ذهن خود را روي موضوعــات صلح آميز، خالقانه و 

مثبت متمركز كنيد. 
منبع: اويكنينگ پيپل
ترجمه: بازده

روش های جادويي كنار آمدن با آدم هاي سمي

نرخ بيكاري چيست؟
بيــكاري يعنــي بي شــغلي و بي درآمدي 
امــا در اصطالحــات اقتصــادي ايــن 
 نــرخ و كلمــه بــه هــر فــردي اطالق

 نمي شود.
 اينكــه چه كســي بيكار اســت، شــاغل 
اســت، شــغل تمام وقت دارد، اشــتغال 
ناقص دارد، جويــاي كار اســت و... براي 
خودش تعريــف دارد. ايــن تعاريف، همه 
تعاريــف بين المللي اســت كه از ســوي 
 ســازمان جهانــي كار )ILO( تعريــف

 شده است.
 مثال در اين تعاريف زنان خانه دار، سربازان، 
محصالن و دانشجويان شــاغل به حساب 

نمي آيند.
 در اين تعاريف »به آن دسته از فعاليت هاي 
بدني يا فكري كه براي كسب درآمد )نقدي 
و غيرنقدي( انجام مي شود كه هدفش توليد 
كاال و خدمات اســت، كار گفته مي شود.« 
البته اين تعاريف براي هر كشور و سيستم 
اقتصادي كمي متفاوت است، به ويژه درباره 

ساعات كار و بهره وري در كار. 
مثال در تعاريــف )ILO( گفته مي شــود 
كســي كه بتواند با يك ساعت كار در هفته 
 هزينه هاي زندگي خود را تامين كند، شاغل

 به حساب مي آيد. 
در حالي كه در كشور ما بسياري از افراد با 
هفته اي هفت روز كار هم نمي توانند زندگي 

خود را تامين كنند.
در نهايت اينكــه نرخ بيكاري اســتاندارد 
و متوســط از تقســيم تعداد افراد بيكار يا 
جويــاي كار بــه جمعيــت فعال كشــور 
 كــه در ســن كار و اشــتغال هســتند، 

به دست مي آيد. 
در شــيوه هاي اقتصادي بــراي هر طيف و 
بازه سني، هر شهر و اســتان نرخ بيكاري 

جداگانه اي محاسبه مي شود. 
@eghtesaderooz

مفاهيم اقتصادی مهارت های مديريتي 

يكي از داليلي كه معموال باعث درجا 
زدن مديران معمولي مي شود، ترس از 

پذيرش مسئوليت است، قبول 
مسئوليت الزمه رشد و موفقيت 

يك مدير است. 
هنگامــي كه پيشــنهادي داده 

مي شود، مديران معمولي از آن فرار 
مي كنند چون پيش خودشــان فكر 
مي كنند كه آنها همه شــرايط انجام 
آن كار را ندارند يــا اينكه احتمال 
موفقيــت خــود را در آن كار كم 
برآورد مي كنند  ولي مديران موفق 

برعكس عمل مي كنند. آنها هميشــه 

آماده ورود به مســيرهاي 
جديد و ناشــناخته اند. آنها 
آماده اند تا قدرت خود را در 
مواجهه با آنچه را كه نمي دانند، 

بيازمايند. 
از مســئوليت هاي جديــد فــرار 
نكنيــد. آنها موقعيتي را براي شــما 
فراهم مي كنند تا قدم در راه پيشــرفت 
و گســترش توانايي هاي تان بگذاريد. از 
 اين طريق اصــول فعاليت هــاي جديد را
 فــرا مي گيريد و بــا گســترش دانش خود 
موقعيت هاي جديدي براي شما فراهم مي شود. 
@PracticalManagement

نتــــــرسيد

چرا و چگونه منطقي بينديشيم؟
پيمان احمدي

تصميم گيري يك فرايند ذهني يا شناختي 
اســت كه به فرد كمك مي كند تا از ميان 
رفتارهاي متفاوتي كه مي تواند انجام دهد، 
يكي را به عنوان مناسب ترين عمل، گفته 
يا واكنش در شرايط خاص انتخاب كند. 
توانايي تصميم گيري از نشــانه هاي رشد 
عقلي، عاطفي، رواني و اجتماعي است. فردي كه فاقد چنين توانايي ای باشد 
به احتمال زياد فرصت انتخاب بهترين ها را از دســت مي دهد و معموال به 
ديگران اجازه مي دهد كه به جاي او تصميم بگيرند و چون ديگران با شرايط، 
موقعيت ها و خواسته هاي او آشنا نيســتند، معموال از نتيجه كار ناراضي و 

ناخوشايند مي شود.
آموزه هاي مهم اسالم، روش گفتگو و دعوت به مذاكره و پيروي از منطق 
اســت يعني به كار گرفتن تفكر و آنچه تاكيد اسالم است، بر هر امري كه 

منجر به انتخاب و تصميم گيري مي شود تفكر بسيار، تاكيد شده است. 
ابعاد يك تصميم، معموال متناســب اســت با ناكافي بــودن داليلي كه 
براســاس آنهــا تصميم گيــري مي شــود. از طرفــي تصميم گيــري و 
تصميم ســازي قابليتي اســت كــه نياز بــه انــرژي، وقت، انديشــه، 
تدبير و حوصلــه دارد. هنگامــي كه تصميمــي بايد اتخاذ شــود عمال 
بايد قاطعيتي در كار باشــد. هنگامي كــه تمامي راه حل ها به يكســان 
 جالب باشــند، بايد آســان ترين يــا منطقي تريــن تصميــم را گرفت. 
بهترين جايگاه براي يك فكر، موقعيت يا اوضاع و احوالي است كه فكر در آن 
نمود مي يابد.هدف اصلي تفكر، پي بردن تفكر براي دانستن چيزي درباره 
چگونگي كاركرد ذهن است كه به عنوان يك دستگاه پردازشگر اطالعات به 
آن نياز داريم. يكي از جنبه هاي اشتباه فرهنگ درباره تفكيك فكر و عمل 
اين است كه به نظر آنها متفكران اهل عمل نيستند و نيز عمل كنندگان فكر 
نمي كنند. در صورتي كه هر فكر خالقي در بازنگري بايد منطقي باشد، در 
غير اين صورت هرگز نمي توانيم آن را به عنوان عقيده اي باارزش بپذيريم.

براي هر تصميمي اول نياز به اطالعات كافي داريم و براي اين كار الزم است 
كه از جهات مختلف مساله را بررسي كرده تا بتوانيم همه گزينه هاي احتمالي 
را پيدا كنيم. بعد از جمع آوري اطالعات، اقدام بعدي مشورت با افراد آگاه 
و نظرخواهي از آنهاســت. خيلي خوب اســت كه بدانند ديگران در چنين 
شرايطي چه تصميمي گرفته اند. در مرحله بعد بايد با توجه به همه جوانب، 
عاقالنه و منطقي به موضوع مورد نظر خوب فكر كنيم و بســته به اهميت 
آن، وقت و زمان كافي براي تفكر، ارزيابي و تصميم گيري اختصاص دهيم. 
تعداد بسيار زيادي از مردم بر اين باورند كه تفكر مهم نيست زيرا اين عواطف 
است كه ســرانجام گزينش هاي اعمال و تفكر ما را تاحدي تغيير مي دهد. 
اين موضوع تا حدي درست است. سرانجام همه افكار به عواطف مي انجامد 
و بايد هم، چنين باشد. هدف تفكر، حل و فصل امور است ، به گونه اي كه به 

كار گيري عواطف و ارزش ها نتايج موثر و قابل قبول را ارائه دهد. 
در ميان برخي از مردم اين باور وجود دارد كه فكر كردن اتالف وقت است 
 و احساس غريزي همه آن چيزي اســت كه حائز اهميت به شمار مي آيد. 
در فكر كردن گاهي هم خطاي فكري وجود دارد. ديده شده است كه زمان 
و فكر نيز جريان اموري را خردگرايانه و موجه مي كنند كه بعد معلوم شده 
است غير انســاني و بالخير بوده اند. كار ذهن، فهميدن امور گيج كننده و 
ترديدآميز اســت. روند فكر كردن همان چيزي اســت كه از طريق آن به 
ادراك مي رسيم.فكر انســان پيوسته در معرض خطاســت، بسيار اتفاق 
مي افتد كه پس از نظم دادن به معلومات به نتيجه نمي رســيد، بنابراين 
انسان براي دســت يافتن به حقيقت به قواعدي نياز دارد كه به كمك آن 
از اشــتباه مصون بماند، اين قواعد را منطق گويند. متاسفانه معموال ما به 
 ندرت از ديدگاه هاي خود آگاهيم و تنها به ديدگاه هاي ديگران توجه داريم. 
از آن جايي كه يادگيري مطمئنا يك تجربه همگاني است؛ ازاينرو همه كس، 
هميشه در هر مرحله از زندگي بايد در حال يادگيري باشد اين موضوع به ما 
كمك مي كند يادگيري را به عنوان عادت و تغيير رفتار خود نهادينه كنيم، 
خوب است بدانيم تفكر نيز يك انگيزه غريزي نيست، بلكه آموختني يعني 

اكتسابي است. 
هر تصميمي كه مي گيريد به دنبال تفكري است كه صورت گرفته، اين امر 
موجب كامل شدن شخصيت فرد شده و اين توانايي را به وجود مي آورد كه 
كارهاي مهم تر و بزرگ تري را نيز با تفكر و دور انديشي به اتمام رساند. البته 
تفكر و برنامه ريزي هميشه پايدار نيست بعضي اوقات در ميانه راه شرايط 

تغيير كرده يا حقايق جديدي براي فرد آشكار مي شود. 
مهــم، در فكــر منتهــي به تصميــم، مســاله اساســي در ايــن ميان 
دامنــه اثر گذاري آن اســت. صرفــا انجام فكر درســت كافي نيســت، 
بلكــه بايــد بــه دنبــال آن در پياده ســازي افــكار، كارهاي درســت 
 صــورت گيــرد كــه متضمــن اســتراتژي و دور انديشــي باشــد. 
انسان ها فارغ از سن و سال، رنگ و نژاد، وضعيت تحصيل و... در طول زندگي 
خود ناچار به تصميم گيري و در نهايت انتخاب هستند. جدا از تصميمات 
كلي در زمينه شــغل، ازدواج و تحصيل كه خط مشي زندگي و آينده فرد 
را ترسيم مي كند اغلب انسان ها در طول زندگي عادي و روزمره ناگزير از 
تصميم گيري و در نهايت انتخاب هستند كه اين انتخاب ها در عرصه هاي 
مختلف از انتخاب نوع غذا، پوشاك، وسيله حمل و نقل گرفته تا باال و پايين 

كردن كانال هاي تلويزيون به ظهور مي رسد.
 اين تصميم ها چه كلي و سرنوشت سازباشد و چه مربوط به زندگي روزمره و 
 مسائل جاري فصل مشتركي از ترس ها، ترديد ها و عواقب را به همراه دارد. 
گاهي شدت اضطراب ناشــي از تصميم گيري به حدي بازدارنده مي شود 
كه انســان قادر به انتخاب نيست، گاهي نيز ديده شــده اين فشار باعث 
مي شود تصميماتي كه اتخاذ مي شــود نه تنها كارايي نداشته باشد بلكه 
بر شدت مشــكالت نيز بيفزايد و تصميم گيري هاي بعدي را نيز با شعاري 
از نمي توانم در هاله اي از ترس فرو ببرد. مي تــوان به جرات گفت زندگي 
انسان عرصه تصميم گيري هاســت. شــايد فكر كنيد تصميم نگرفتن و 
انتخاب نكردن به مراتب راحت ترين كار باشــد، اما توجه به اين مســاله 
كه اين نيز نوعي تصميم و انتخاب اســت ما را بر آن مــي دارد كه اندكي 
 تامل كنيم و به جاي تصميم راحت تــر تصميم عاقالنه ترو منطقي تري را

بگيريم.

يادداشت
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»كسبوكار«گزارشميدهد

قوانين متراکم در مسير نيروهاي مولد
شروع يك كسب و كار جدا از 
يكسري داشته هاي مشخص 
چــون ســرمايه، تخصص، 
انگيــزه و... نيازمنــد عوامل 
ديگري است كه بستر آن بايد 
توســط جامعه فراهم شــود. ازاينرو معموال افراد در 
فعاليت هاي شــغلي خود با موانعي مواجه مي شوند 
كه خارج از كنترل آنهاســت. گاهي به همين خاطر 
شغل خود را از دست مي دهند يا اينكه سعي در تغيير 
حرفه سابق خود دارند. سياست گذاري هاي اقتصادي 
از اين نظر كه مي تواند رونق يكســري مشاغل را در 
پي داشته يا براي آنها مشــكل زا باشد، مهم بوده اند. 
براي مثال يكسري سياست ها به فضاي غيرشفاف و 
ناسالم اقتصادي، رانت خواري و رشد بازارهاي داللي 
و واســطه گرانه كمك كرده و ريسك سرمايه گذاري 
را باال مي برد. به همين دليل گاهــي درآ مد يك نفر 
كه يك كسب و كار توليدي دارد كم از يك فروشنده 
كاال و خدمات اســت يا درآمدزايــي از اجاره امالك 
بيش از هر كاري ممكن اســت درآمد داشــته باشد. 
جاي تعجب نيســت كه فردي صرفا بــا اجاره دادن 
يك مغازه ماهيانه 15 ميليون تومان درآمد به دست 
مي آورد و هرگز ميزان تالش مســتاجر وي كه شايد 
درآمدي كمتر از او هم داشــته باشــد، با او در يك 
ترازو قرار نمي گيرد. فضــاي در هم ريخته اقتصادي 
كه در آن قانون نقشه راه مشــخصي براي حمايت از 
فعاالن اقتصادي و كســب و كارها ندارد، بازار برخي 
كاسبي ها را گرم مي كند و تعداد افراد وارد شده به آن 
 حرفه را افزايش مي دهد در حالي كه برخي را ناچارا

 به جمع كردن بساط كسب و كار خود وا مي دارد. 
 بي توجهي به هوش و توان كاري سرمايه گذاران، باال 
بردن سطح انتظارات عمومي از سرمايه گذار، ديدن 
ســرمايه گذار به چشــم خير، بي اعتنايي به كاسبان 
حرفه اي و كارآفرينان موفق بازنشسته و از كار افتاده، 
عدم مشورت با صاحبان كســب و كار، داخل نكردن 
سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي اقتصادي از جمله 

موانع رشد ســرمايه گذاری اقتصادی است. به گفته 
برخي از كارشناسان در حال حاضر كشورهايي مانند 
گرجستان، آذربايجان و برخي از كشورهاي همسايه 
به مقصد جديد سرمايه گذاران ايراني تبديل شده و 
فرار سرمايه از كشور را رقم زده است؛ امري كه خود 

مانع عمده در ورود سرمايه گذاران داخلي است. 
سيدضياالدين خرمشاهي با اشاره به مهم ترين موانعي 
كه سر راه رشد كســب و كار در كشــور وجود دارد، 
مهم ترين موانع حقوقي آن را تشريح كرده و مي گويد 
هرگونه مبادله، معامله و دادوســتد در يك بســتر 
منطقي، اخالقي، عرفي، تاريخي و با توجه به فرهنگ 
هر جامعه در جريان بوده است و هرگاه حكومت ها و 
دولت ها درصدد تغيير آن بر آمده اند، غالبا با مقاومت 
كســب و كارها يا به تعبيري بازار مواجه شــده اند و 
با شكست روبه رو شده اســت زيرا هر كسب و كاري 
سازوكار خود را دارد و مانند جريان آبي كه از كوه ها 
جاري مي شــود، راه خود را پيدا خواهد كرد. جريان 
بازار نيز بســتر حركتي خود را پيدا مي كند و در آن 
بستر به صاحبان كسب و كار ســود منطقي و معقول 

خود را مي رساند. 

مانع تراشي هاي دولتي در رشد 
كاسبي ها

ادامــه  وي 
مي دهد: آنچه 
دولــت  از 

معمــوال توقع 
تسهيل  اســت 

فرايند كســب و كار 
در بــازار اســت اما 
در عمــل در اغلــب 

موارد دولت ها 
جــاي  بــه 
زي  نســا ا و ر

كسب و كار ناخواسته 
در ايــن راه مانــع 
تراشي مي كنند لذا 

بهترين كمكي كه در اين راه مي توان به فضاي بخش 
خصوصي كرد عــدم مزاحمت براي او ســت. نمونه 
عيني اين امر قوانين حوزه ماليات و تامين اجتماعي 
است كه هركدام به نوبه خود اســباب تزاحم بازار را 
فراهم ســاخته اند و به لحاظ دور شــدن اين قوانين 
از واقعيت هــاي ملموس كســب و كار جامعه هدف 
متوسل به گريزگاه هاي غيرقانوني براي خنثي سازي 

فشارهاي تحميلي به خود است. 

بازدارندگي قوانين متراكم و غير دايناميك 
خرمشــاهي ادامه مي دهد به نظر بنــده عمده ترين 
موانع حقوقي كسب و كار در فضاي كنوني اوال تراكم 
بيش از حد قوانيــن ثانيا غير اجرايي بــودن و غير 
دايناميك بــودن اين قوانين غير متراكم اســت. در 
حالي كه يك قانون خوب قانوني است كه در شرايط 
 مختلف اقتصادي قابليت اجرا داشته باشد و با انعطاف

 در نظر گرفته شود و در هر زمان بتواند نيازها را پاسخ 
گويد در حالي كه بســياري از قوانين حوزه بازار ما 
ممكن است در زمان رونق كسب و كار قابليت استفاده 
داشته باشد اما در زمان ركود و از دست رفتن رونق 
قابليت اجرايي خود را از دســت بدهد. قسمت سوم 
از موانع موجود ناهماهنگي سيستم 

اعطاي تسهيالت بانكي و نرخ سود آن با واقعيت هاي 
بازار است كه خود در حال حاضر به يك معضل تبديل 
شده است تا حدي كه بسياري از صاحبان بنگاه هاي 
اقتصادي ترجيح مي دهند با فروش واحد كاسبي يا 
توليدي خود و تبديل آن به نقدينگي و ســپردن آن 
به بانك و موسســات مالي و اعتباري با گرفتن سود 
ماهانه و دور شــدن از گرفتاري هاي مالياتي، تامين 
اجتماعي، كارگري و... خــود را از اين موانع برهانند 
 و با دريافت يك ســود بي بركت در كنــج معافيت

 قرار گيرند. 

 موانع فراقانوني در مسير نيروهاي مولد
آنچه يك نيــروي مولد را به يك نيــروی غير مولد 
تبديل مي كند، موانــع فراقانوني اســت كه در راه 
فعاليت هاي وي ايجاد شده است و تا زماني كه اين 
موانع تسهيل يا برداشت نشــود، توقعي غير از اين 
نمي توان داشت؛ در بادي امر يك نيروي مولد و موثر 
اجتماعي با در نظر گرفتن راه پر فراز و نشــيب و به 
قصد خدمت به چرخه اقتصاد كشــور و البته كسب 
روزي حالل پــاي در راه مي گذارد اما فشــارهاي 
اجتماعي و اداري فراوانــي او را ناگزير به رهانيدن 
قيود اجتماعي از گردن خود و ارتزاق 
از طريق بهره بانكي مي كند. 
يك نمونه بسيار ملموس و 
اخيرالتصويب آن اعطاي 
تسهيالت ســرمايه در 
گردش توســط دولت به 
واحدهــاي صنعتي كوچك، 
متوســط و بزرگ اســت كه 
بر اســاس تعاريــف انجام 
گرفته، مي تواند حداقل يك 
ميليارد تومــان و حداكثر 
 براي بنگاه هاي متوســط تا 
در  تومــان  ميليــارد   3
نظــر گرفتــه شــود امــا 
بازپرداخــت  دوره 
يــك ســاله در  را  آن 

دريافــت  فــرض  بــا  و  نــد  گرفته ا  نظــر 
يك ميليارد تومان تسهيالت براي يك بنگاه كوچك 
و ســود 18 درصد ماهيانه رقمي حــدود يك صد 
ميليون تومان بايد بازپرداخت شــود. كدام بنگاه در 
شــرايط فعلي توان پرداخت يك صد ميليون قسط 
بانك را در ماه دارد درحالي كه ده ها هزينه ديگر نيز 
براي آن بنگاه موجود اســت و اين موضوع مصداق 
همان ايرادي اســت كه در باال به آن اشاره شد و آن 
تصميم گيري در فضاي خارج از واقع اســت؟ قطعا 
كساني كه در اين خصوص تصميم گرفته و بخشنامه 
و دستورالعمل را صادر كرده اند، هيچگاه شخصا كار 
توليدي نكرده و نســبت به موانع توليد و مشكالت 
مربوطه كامال بيگانه اند و چنانچه اين دستورالعمل و 
بخشنامه ابالغي اصالح نشود، نه تنها مشكلي را از سر 
راه توليد بر نخواهد داشت بلكه بنگاه هاي گرفتار را 
گرفتارتر مي سازد و به زودي يك ميليارد تومان ديگر 
نيز به مجموع بدهي هاي آن بدهكاران افزوده خواهد 
شــد. به طور خالصه مهم ترين موانع حقوقي رشد 
كسب و كار در ايران قوانيني است كه توسط كساني 
اتخاذ مي شــود كه با فضاي كسب و كار كامال بيگانه 
هســتند. دولت براي حل اينگونه مشــكالت البته 
اقداماتي انجام داده كه مهم ترين آن ارائه اصالحيه 
قانون كار به مجلس در 31 تير ماه سال جاري است. 
البته ناگفتــه نماند برخي كارشناســان در رابطه با 
مشكالت كسب و كار معتقدند افزايش ركود اقتصادي 
در كشور ريشه در نبود سياست هاي صحيح پولي و 
مالي دولت ها دارد نه قوانين بازار كار. به همين دليل 
از نظر آنها مشــاوره هاي اشتباه كارشناسان دولتي، 
منجر به ارسال اصالحيه قانون كار به مجلس شوراي 
اسالمي شده است در حالي كه سرنخ معضالت بازار 
كار ايران را بايد رشــد بي انضباطي هاي مالي و عدم 
تزريق صحيح منابع در مسير درست خود، دانست. 
به اعتقاد آنها دولت نبايد بدون مشــورت با شركاي 
اجتماعي خود، »تشكل هاي كارگري و كارفرمايي«، 
قانون كار را دســتخوش تغييرات اساسي قرار دهد 
و بايد به دنبال تغيير سياســت هاي مالي و انتخاب 

رويكردهاي ديگري براي اصالح اين حوزه باشد.

گروه كار وكارآفرينی
News kasbokar@gmail.com
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استخدام هاي هزینه بر دولتي
آزمون اســتخدام 19 هزار نفر كه به 
گفته مسئوالن با سهم برابر زن و مرد 
در سال جاري برگزار مي شود اگرچه 
تا حدود زيــادي در جذب افراد بيكار 
به ويژه فارغ التحصيالن دانشــگاهي 
موثر خواهد افتاد اما استخدام ها معموال در يك توزيع نابرابر از 
نظر رشته اي و مقطع تحصيلي صورت مي گيرد، ردپاي بيكاري 
در آن مشهود است. به عبارتي جذب نيرو در اين استخدام ها بر 
اساس نياز مناطق مختلف به رشته هاي دانشگاهي شكل گرفته 
كه بر اساس آن در برخي از شهرها تعداد تقاضا براي استخدام 
افراد در يك رشته با يك مقطع تحصيلي خاص خيلي بيشتر و 
در برخي شهرها خيلي كمتر نمود داده شده است. به عبارتي 
توزيع رشته ها بر اساس نياز مناطق اســت نه بر طبق مازاد و 
تعداد فارغ التحصيالن بيكار رشته ها و مقاطع مختلف. ازاينرو 
طبق روال معمول جاي خالي برخي از رشته هاي دانشگاهي به 
وضوح در آزمون هاي استخدامي ديده مي شود و اگر هم سهمي 
 براي آنها در اينگونه اســتخدام ها در نظر گرفته شده، بسيار 

ناچيز به نظر مي رسد. 

بي توجهي به تراكم نيروي بيكار برخي از رشته ها
 ازاينرو در حالي كه در برخي از شهرها تعداد فارغ التحصيالن 
در يك رشته بسيار زياد است، بازار كار از آن رشته اشباع شده 
و نيروي تحصيلكرده آن شــهر مجبور به ترك و مهاجرت از 
آن شهر مي شــود يا اينكه 4، 7 يا به عبارتي 10 سال تحصيل 
خود را بــه بطالت گذرانده يــا اينكه با همــان مدرك ديپلم 
متقاضــي كار در يك حرفه نامربوط با رشــته خود شــده يا 
تغيير رشــته  مي دهد. به هر حال همانطور كه كارشناســان 
نيز مي گويند تبعات هريــك از اين موارد كمتــر از بيكاري 
نيســت. مهاجرت مشــكالت خاص خــود را دارد و همواره 
دغدغه شهرهاي بزرگ در انفجار جمعيتي، افزايش آلودگي و 
مشكالت حمل و نقل افراد را در پي داشته است. تغيير شغل 
نيز نياز به گذراندن دوره هاي مختلف آموزشــي و پشت سر 
گذاشــتن يك دوره زماني دارد و از آن جايي كه معموال  اين 
 آموزش ها به صورت فشرده است و فرد از روي ناچاري همراه با 
روي گرداني از رشته دانشگاهي مورد عالقه خود برگزيده است، 

بازتاب و انعكاس مثبتي نداشته و نتيجه آن ورود افرادي به بازار 
كار اســت كه كارفرمايان به لحاظ مهارتي رضايت چنداني از 

آنها ندارند. 

به هدر دادن سرمايه جواني نيروي كار
همچنين الزم اســت بدانيم برخي از آمارهــا از ميانگين 6 
ميليون بيكار در كشــور حكايــت دارند كــه 5 ميليون نفر  
آنها فارغ التحصيالن دانشــگاهي هســتند كه وقت خود را 
تنها صــرف گرفتن مــدرك كرده اند و حتي بــه فرض پيدا 
كردن شــغل متناســب با همان مــدرك نيــز نمي توانند 
موافــق و همگام با بــازار كار عمــل كنند. بــه همين دليل 
مي بينيــم بيــكاري همزمان شــده بــا خالي مانــدن يك 
 ميليــون و 589 هزار و 329 فرصت شــغلي اعالم شــده از 

سوي كارفرمايان. 
از ســوي ديگر افراد فارغ التحصيل براي كسب مهارت با طي 
كردن يك يا چند ســال زمان در دانشــگاه ها و موسسه هاي 
كارورزي، بزرگ تريــن ســرمايه خود يعني نيرو و شــادابي 
جواني را هزينــه مي كنند. ســرمايه اي كه از دســت دادن 
آن شــايد بيش از بيكاري براي جامعه خطرناك باشــد آن 
 هم جامعه ما كــه در شــرايط مواجهه با بحران ســالمندي 

قرار گرفته است. 
بنابرايــن در حالي كه برخي از افراد ســالمند كشــور ما در 
چند ســمت مهم قرار گرفته و در پي آن فســاد هاي چندين 
ميلياردي شكل مي گيرد، بزرگ ترين دغدغه نيروي كار كشور 
يعني جوانان، بيكاري است. اين مســاله اساسي كه در حال 
حاضر تاثير آن در جامعه به صورت بزهكاري و آســيب هاي 
اجتماعي، در خانواده به شــكل مســاله طالق، اعتياد، تجرد 
و عدم مســئوليت پذيري و در اقتصاد به صــورت بهره وري 
پايين خود را نشان داده است، ابعادي وســيع پيدا كرده كه 
در هر صورت بايد براي حل آن چاره انديشي كرد اما نه مانند 
وعده هايي كه چهار يا پنج ساله شده اما محقق نشده است و 
عملي شدن آن از اين سال به ســال بعد واگذار مي شود. براي 
نمونه قانون يك شغله شدن دو شغله ها چندين سال است كه 
از سوي مسئوالن مطرح مي شــود اما در عمل قابل مالحظه 
نيست. چند روز گذشته نيز رئيس سازمان بازرسي كل كشور 
بر اجرايي كردن آن تاكيد كرد كه باز بايد منتظر ماند و ديد و 

در واقع چه زماني تحقق پيدا مي كند. 

توزيع نابرابر شغل هاي دولتي
مســاله ديگر شــكاف و نابرابري افــراد جامعه در كســب 
مشــاغل دولتي و فرصت هاي شــغلي اســت به گونه اي كه 
معمــوال مشــاغل دولتــي بــه گونــه اي توزيع شــده كه 
ســهم برخي خانواده هــا از آن خيلــي پررنــگ و برخي از 
 خانواده ها تقريبــا هيچ اســت و اين در حاليســت كه غالبا

 شايسته ســاالري، تحصيالت و توانمندي هاي شغلي نقش 
چنداني در آن ندارد. شايد به گفته برخي از كارشناسان روابط 
رانتي، پارتي بازي و ساير عوامل در اين امر دست داشته اما به 
هر حال نمي توان منكر اين موضوع مهم شد كه گاهي بيكاري 
تمام اعضاي يك خانواده كه دسترســي به هيچ عامل نفوذي 
ندارند، نتيجه اين بي عدالتي هاســت. هميــن بي عدالتي ها 
فاصله طبقاتي و جدايي ميان اعضاي جامعه از نظر درآمدي 
را رقم خواهد زد و باعث خواهد شــد كه در يك طرف جامعه 
افرادي قرار گيرند كه به پشتوانه شغل دولتي خود شغل هاي 

 جديد و منبع درآمدي تازه ايجاد كنند و در يك ســوي 
ديگــر خانواده هايــي باشــند كــه از كمتريــن 

نفــوذ حتــي در گرفتــن تســهيالت خــرد 
 بانكــي از اين نظــر كه يــك ضامــن ندارند، 

محروم باشند. 
به همين دليل اين فاصله ها در حال بيشتر شدن 

است و به نظر مي رسد برگزاري آزمون هاي 
استخدام كه در آن بخش اندكي را پوشش 
خواهند داد، چندان اثر بخش نباشــد. به 
گفته وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شايد 
براي حل آن بهتر باشــد طبقات متوسط 

كنوني كه بيشتر به ســمت پول بازي مي روند را 
به طبقات متوســط صنعتي تغيير شكل بدهيم 
و خصوصي سازي و رشد مشاغل تعاوني ها را به 
صورت جدي تري دنبال كنيم يا اينكه به گفته 
برخي از كارشناسان شايد بهتر باشد به طور 

جدي تر به جاي هزينه ها و درآمدهاي ارزي 
كشــور چون درآمدهاي نفتي در اعطاي 

حقوق و دستمزد به بخش دولتي به فكر 
تاسيس صنايع و مشاغل براي كاهش 
وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي 

باشيم. 

استخدامي ها و افزايش وابستگي به درآمدهاي 
نفتي

دكتر ابوالقاسم عربيون، كارشــناس حوزه كشاورزي در اين 
زمينه به »كســب و كار« مي گويــد:  اســتخدام هاي دولتي 
وابســتگي اقتصاد بــه درآمدهاي نفتي را بيشــتر مي كند و 
باعث مي شود دولت در رســيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي 
كند تر حركت كند. اين استاد دانشگاه توضيح مي دهد: بخش 
زيادي از هزينه هاي دولت همه ســاله صــرف مخارج جاري 

در آن مبلغ زيادي شده كه حقوق و دستمزد كارمندان 
را به خود اختصــاص مي دهد. 

ازاينرو مشكالت مالي دولت و 

تنگناهاي آن به ويژه در مواجهه با كسري بودجه ريشه در اين 
موضوع مهم دارد. 

وي ادامه مي دهد: هزينه اينگونه اســتخدام ها مي توانســت 
صرف تاسيس صنايع جديد يا تامين تجهيزات مورد نياز توليد 
باشد تا به واسطه آن افراد بيشــتر و نيروي بيكار بيشتري را 

جذب كرد. 
در كنار آن همه ســاله هزينه هــاي زيادي صــرف گرفتن 
مداركي در دانشــگاه ها مي شــود كــه بازدهــي و كارآيي 
 چنداني ندارد در صورتي كه با هدايت درســت آن مي شــد 
ســرمايه گذاري هاي بزرگ را رقم زد، براي مثال با احتساب 
هزينــه 10ميليون تومــان بــه ازاي دريافت يــك مدرك 
كارشناسي بيش از 67 هزار ميليارد تومان از بودجه مملكت 
كه توســط دولت و خانوارها براي دريافت مدرك كارشناسي 
هزينه شده، بالاســتفاده باقي مانده اســت. بنابراين با 
توجه بــه كمبود منابــع در ايران، ســرمايه گذاري 67 
هزار ميليــارد توماني مي توانســت آورده 
 بهتري براي اقتصــاد و اجتماع در ايران 

داشته باشد.

گروه كار وكارآفرينی
News kasbokar@gmail.com
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اصناف

سياســت هاي اقتصادي نســبت به 
كسب وكارهاي خرد تغيير كرده است

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

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

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

مجلس از ادغــام اتحاديه هاي 
همگن استقبال مي كند

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

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

شوراي اسالمي قرار دارد. 
وي ادامــه داد: دغدغه اصلــي نمايندگان اين 
است كه بتوانند فضايي را براي رشد توليد ملي 
ايجاد كنند. با رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، 
سرمايه گذاران اعتبار و ارزش بيشتري مي يابند 
و از اين طريــق زمينــه كارآفرينــي و ايجاد 
فرصت هاي شغلي مهيا مي شود. حضرتي با  بيان 
اينكه با اجراي سياست حمايت از توليد داخلي 
مي توان توليد در اســتان ها را رونق داد، گفت: 
اختصاص تسهيالت رونق توليد را به دنبال دارد و 
دولت بايد مشكالت نقدينگي واحدهاي توليدي 
را با پرداخت تسهيالت ارزان مرتفع سازد. وي به 
برگزاري نشست هم انديشي اعضاي كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي و هيات رئيسه 
اتاق اصناف ايران اشــاره كرد و افزود: براي حل 
مشكالت حوزه اصناف جلســات متعددي را با 
مسئوالن اتاق اصناف ايران داشتيم كه اميدواريم 
با اصالح برخــي قوانين و مقــررات، براي حل 
مشكالت اصناف به ويژه صنوف توليدي گام هاي 

اساسي برداشت. 

ادغام اتحاديه هاي صنفي بدون 
خطا اجرايي شود

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

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

بازگردانيم. 

خبر

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

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

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

بيمه پرداخت كند. 

موج وسيع ورود كاالی قاچاق 
رئيــس اتحاديه پيراهــن دوزان و پيراهن فروشــان در گفتگو با 
»كســب وكار« گفت: كســاني كه از لحاظ مالي وضعيت خوبي 
دارند و به اصطالح بازاري، دست شــان به دهان شان مي رسد، در 
بحث توليد پوشاك ميزان توليد آنها از ۱۰۰ درصد به 3۰ درصد 

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

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

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

كشور را نابود كرده است. 
اين فعال صنفي همچنين با اشاره به برندهاي تقلبي پوشاك در 
بازار گفت: توليد داخل با نصب مارك يا همان برچسب تقلبي روي 

يقه لباس به قيمت چند برابري فروخته مي شود. جواد دروديان با 
بيان اينكه شاهديم برخي توليدات داخلي پوشاك با برچسب هاي 
تقلبي به عنوان برند هاي اروپايي به فروش مي رسند، اظهار كرد: 
مرجع يا نهاد خاصــي با اين موضوع برخــورد نمي كند و اين در 
حاليست كه برچســب ها و مارك هاي مختلف در مغازه هايي كه 

لوازم جانبي پوشاك به فروش مي رسد، به وفور يافت مي شود 
كه اين مشكل در همه حوزه ها وجود دارد. 

اختالف قيمت يك نوع پيراهن در مناطق 
مختلف شهر

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

پيراهن فروشان همچنين درباره اختالف 
قيمت يك نــوع پيراهن در مناطق 

مختلف شــهر گفــت: بعضا 

شاهديم يك پيراهن در مغازه هاي پايين شهر 8۰ هزار تومان ولي 
همان پيراهن در مغازه هاي باالي شهر حدود ۱۵۰ تا۲۰۰ درصد 

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

قانوني نيست. 
وي گفــت: ســازمان حمايت نــرخ ســودي را براي 
توليد كننده معيــن كرده و توليد كننــده نيز با ۱3 تا 
۱۵ درصد سود جنســش را به مغازه دار مي فروشد و 
مغازه دار نيز بايد ۲۰ درصد ســود براي خود منظور 
كــرده و آن را به دســت مصرف كننده 
نهايي بدهــد و اين در حاليســت كه 
شــاهديم در زمــان فــروش برخي 
 پيراهن هــا ســود ۲۰۰ درصــدي 

لحاظ  مي شود. 

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

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

فروشنده موظف به پس گرفتن يا تعويض آن است. 

ادغام اتحاديه هاي زير ۳۰۰ عضو
رئيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان تهران همچنين گفت: 
در قانون نظام صنفي آمده اتحاديه هاي زير 3۰۰ عضو ادغام شوند زيرا 
اتحاديه هايي كه اعضاي كمتري دارند، قادر به اداره كردن اتحاديه 
نيستند. جواد دروديان نقوسيان اعالم كرد: در مصوبه جديدي كه 
از ســوي هيات عالي نظارت مطرح شده اســت، اتحاديه هايي كه 
داراي ۲ تا 3 هزار عضو هستند نيز شامل اجراي طرح ادغام مي شوند 
كه به عقيده اينجانب اين ادغام با مشــكالتي همــراه خواهد بود. 
وي با بيان اينكه ادغام اتحاديه هايي كه داراي بيش از ۲ هزار عضو 
هستند،ضرورتي ندارد، تصريح كرد: به اين دليل كه اين اتحاديه ها 
به تنهايي بهتر مي تواننــد اعضاي خود را اداره كنند و رســيدگي 
بهتري از اعضاي تحت پوشش خود داشته باشند. دروديان نقوسيان 
افزود: مساله مهمي كه وجود دارد، بحث اداره كردن اتحاديه ها بعد 
از ادغام است كه در حال حاضر هر اتحاديه داراي جدولی مشخص 
و ساختمان و تشكيالت مجزاست و مشخص نيست اتحاديه ها بعد 
از ادغام به چه صورت بايد اداره شوند و كدام اتحاديه تحت پوشش 

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

اتحاديه خياطان داراي تداخل صنفي است. 

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

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

براساس نظرسنجي هاي 
انجام شده و اخباري كه 
اين روزها با انتشــار آن 
مواجه هســتيم، گراني 
هتل هــا و مراكز اقامتي 
بزرگ ترين مشكل مسافرت مردم است. از سوي 
ديگر پايين بودن ظرفيت اشغال هتل هاي كشور 
منجر به باال رفتن قيمت تمام شده اتاق هتل ها 
شــده اما مســئوالن مربوطه معتقدند كه اين 
نرخ ها با گذشت زمان نسبت به ديگر خدمات 

در كشور افزايش چنداني نداشته است. 
رئيــس اتحاديــه هتل هــا و 
هتل آپارتمان هــاي تهران در 
پاسخ به اظهارات اخير تني چند 
از مسئوالن درباره گران بودن 
بــا  گفتگــو  در  هتل هــا 
»كســب وكار« گفت: با توجه بــه اهميت اين 
صنعت در رشد كشــورها، دولتمردان چه در 
كشــورهاي توســعه يافته و چه در كشورهاي 
درحال توسعه، گردشــگري را به عنوان يكي از 
عوامل مهــم در ايجاد اشــتغال و كاهش نرخ 
بيكاري مي داننــد؛ همچنين از گردشــگري 

به عنوان صادرات نامرئي ياد مي شود. 
محمدعلي فرخ مهر بــا تاكيد بر اينكه رشــد 
گردشــگري مهم ترين راهكار، درآمــد و نيز 
پايدارترين شرايط اقتصادي را براي كشور رقم 
مي زند، افزود: در اين زمينه، سياســت گذاران، 
برنامه ريزان و متوليان ايــن صنعت به ويژه در 
مجلس شوراي اسالمي، نقش بسيار مهمي ايفا 
مي كنند و شاهد هستيم كه مسئوالني از جمله 
نايب رئيس محترم فراكســيون گردشــگري 
مجلس شوراي اســالمي، حضور خوبي از خود 

نشان داده اند. 
وي با بيان اينكــه اميدواريم مجلس جديد در 
حمايت از صنعت گردشگري و هتلداري نقش 
حمايتي خوبي داشــته باشــد، افزود: صنعت 
هتلداري در 3۷ سال گذشته رشد چشمگيري 
نداشته و در برخي كالن شهرها از جمله تهران 

۱۲۱ هتــل و ۲۲۰  مهمان پذيــر هم اكنون به 
۱3۷  مهمان پذير كاهش يافته؛ در حال حاضر 
۱۰۲ هتل و ۲۲ هتل آپارتمان در پايتخت فعال 
است كه با توجه به رشــد جمعيتي از يكسو و 
نيز تنوع و ارتقای ســطح رفتارهاي اجتماعي، 
 فرهنگي و اقتصادي، اين صنعت رشــد كافي

 نداشته است. 
وي با اشاره به داليل عدم افزايش تعداد مراكز 
اقامتي گفت: عملياتي نشدن مصوبات مجلس 
از يكسو و نيز متفاوت بودن سرمايه گذاري در 
اين صنف در مقايســه با ســاير صنوف ، منتج 
به عدم تمايل ســرمايه گذاري در اين صنعت 
شده اســت. فرخ مهر با انتقاد از اظهارنظرهاي 
مطرح شــده در زمينه گرانــي هتل ها، گفت: 
در اجــراي ضوابــط نظارتي هتل هــا كه در 
اختيار اين تشــكل مردم نهاد اســت و با توجه 

به نكاتي كه دل مشــغولي نايب رئيس محترم 
فراكســيون گردشــگري اســت، با هرگونه 
تخطي از قوانين جاري در كمسيون بازرسي و 
رسيدگي به تخلفات و شكايات، در كنار سازمان 
ميراث فرهنگي از سوي ساير نهادهاي نظارتي 
از جمله تعزيــرات حكومتي نيز برخورد الزم با 
متخلفان انجام مي شود؛ همچنين نظارت هاي 
 مردمــي نقــش بســزايي در ايــن خصوص 

خواهد داشت. 
وي همچنيــن گفــت: در شــرايطي كــه 
ســرمايه گذاران داخلي و خارجــي به صنعت 
هتلداري ورود كرده انــد و تاييد صددرصدي 
ما نيز بــر نياز به ســاخت هتل هاســت، عدم 
حمايت هاي الزم و رشد بي رويه مراكز اقامتي 
غيرمجاز، خسارت هاي جبران ناپذيري را براي 

هتل داران در پي دارد. 

وي تصريــح كــرد: برخــورد قاطع بــا مراكز 
غيرقانونــي و پلمب آنها توســط اداره اماكن، 
همچنين عدم صدور مجوز پذيرش گردشــگر 
و مســافر در مراكز دولتي جهت برون رفت از 
ركود حاكم بــر مراكز اقامتــي هتلي ضروري 
و بايد مــورد توجه قرار گيــرد. فرخ مهر تاكيد 

كرد: شفاف ســازي قوانين تاثيرگذار در جذب 
سرمايه گذاران جديد و نيز اعتمادسازي براي 
ســرمايه گذاران قديمي كه نيازمند تسهيالت 
مالي و بانكي براي بهينه ســازي هتل ها و ساير 
مراكز اقامتي است در رشــد اين صنعت بسيار 

موثر خواهد بود. 

رئيس اتحاديه هتل ها در گفتگو با »كسب وكار« خواستار شد

تسهيالت بانكي براي بهينه سازي هتل ها
    گروه اصناف

محمد غالمي، كارشناس  ارشد برنامه ريزي گردشگري:
گراني هتل ها براي جلوگيري از ضرردهي

عدم وجود منابع كسب درآمد جانبي و محدود شدن گردشگران به اقامت صرف در هتل ها مهم ترين 
عامل در باال رفتن قيمت مراكز اقامتي در ايران است. معموال در طراحي يك بسته سفر حدود يك سوم 
قيمت بسته به محل استراحت يا همان هتل تعلق مي گيرد، اين در حاليست كه در ايران اين نسبت به 

حدود ۵۰ درصد و گاهي حتي به ۶۰ درصد هم مي رسد اما علت كجاست؟
در ايران هتل ها فقط محل خواب به حســاب مي آيند، به اين معني كه هتل فقط محل اســتراحت و 
صرف غذاست. اما سياست گردشــگري و مخصوصا هتلداري در كشورهاي پيشــتاز در اين صنعت 
به گونه اي ديگر است. در كشــورهاي پيشرفته از لحاظ صنعت گردشــگري، هتل نه تنها محلي براي 
آرامش و استراحت است، بلكه محلي براي تفريح و گذراندن بهترين لحظات سفر نيز محسوب مي شود؛ 
خدماتي همچون شهربازي، استخرهاي روباز روي پشت بام هتل، كافي شاپ و بسياري تفريحات ديگر 
كه اكثر آنها توســط خود هتل احداث و مورد بهره برداري قرار مي گيرند. از اين رو اينگونه هتل ها كه 
تعداد آنها در صنعت گردشگري جهان كم هم نيست، بيشترين سود را از بهره برداري تفريحات جانبي 
خود مي برند؛ برخي از اين هتل ها آنچنان در اين راه موفق هســتند كه گردشگران تمام اوقات اقامت 
 خود را در هتل مي گذرانند و كمتر از محل هتل دور مي شــوند. در ايران، متاسفانه هتل ها براي عدم 
ضرر دهي، برقراري تعادل بين هزينه ها و درآمد و همچنين به علت نداشــتن درآمد جانبي، مجبور به 
باال بردن قيمت اتاق ها شده اند. از اينرو بهتر است هتل هاي ما در كنار باال بردن كيفيت خدمات، به فكر 
ايجاد درآمدهاي جانبي كه با فرهنگ ما سازگار باشد نيز بيفتند؛ خدماتي همچون ايجاد شربت خانه هاي 
سنتي، محلي براي بازي هاي بومي و محلي ايران، تاالر نواختن سازهاي سنتي و ... مي تواند مثال هاي 

خوبي براي هتلداران كشورمان در اين راستا باشد. 

نگاه 1
منا دلدار، كارشناس گردشگري:

كاهش قيمت ها، مهم ترين گام آشتي مردم با هتل ها
گراني هتل ها و مراكز اقامتي بزرگ ترين مشــكل مســافرت مردم است. از ســوي ديگر پايين بودن 
ظرفيت اشــغال هتل هاي كشــور منجر به باال بردن قيمت تمام شــده  اتاق هتل ها شــده اســت. 
همچنين فعال شــدن اماكن اقامتي شــخصي غيرمجاز با قيمت هاي بســيار پايين تر يكي ديگر از 
 داليل عدم اســتفاده از هتل ها به شــمار مي رود كه ضريب اقامت هتل ها در اســكان مســافران را

 كاهش مي دهد. 
وجود خانه هاي شخصي، ويالها و ســوئيت هاي اجاره اي با توجه به عدم اســتاندارد، مجوز و الزامات 
بهداشــتي و ايمني نه تنها افت كيفيت در خدمات گردشــگري را رقم مي زند بلكــه انگيزه الزم را از 

سرمايه گذاران در صنعت هتلداري مي گيرد و به صنعت گردشگري ملي كشور لطمه وارد مي كند. 
نگاهي دقيق به آمار رجوع به هتل ها و متل ها در قياس با مسافران ورودي به استان ها نشان از آن دارد كه 
عدم بهره گيري از اين مراكز، عالوه بر سرگرداني مسافران در جستجوي خانه ها و سوئيت هاي استيجاري 

و نارضايتي آنان، كاهش ضريب اشغال در هتل هاي كشور را به دنبال خواهد داشت. 
اگر تعداد خاصي از هتل ها را با امكانات خاص و ويژه تشــريفات و  مهمانان ويژه درنظر بگيريم و ديگر 
هتل ها پس از بررسي كارشناسانه با حذف آن دســته از خدمات كه بيشتر حالت تشريفاتي دارند، در 
جهت كاهش قيمت ها اقدام كنند، مي توان افراد بيشــتري را جهت اســتفاده از هتل ها ترغيب كرد 
و از اين طريق هتل ها رونق بيشــتري مي گيرند كــه ماحصل اين رونق، افزايــش درآمد آنها خواهد 
بود. حذف برخي خدمات غيرضروري به نوعي كاهش هزينه ها محســوب مي شــود. از ســوي ديگر 
 دولت هم مي تواند با دادن وام ها و امكانات مختلف، ضمن رونق بخشــيدن بــه هتلداري، به مردم نيز 

خدمت كند. 

نگاه2
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در شرایطی که صنعت فوالد کشــور به دلیل رکود و 
محدودیت های انرژی با چالش های اساســی مواجه 
است، فوالدمردان هرمزگان ثابت کرده اند هیچ مانعی 
را در مقابل خود نمی بینند و هر زمان که فرصت یابند، 
دست به افتخارآفرینی و ثبت رکوردهای خیره کننده 
می زنند. کارکنان فوالد هرمزگان در بخش فوالدسازی 
و ریخته گری توانستند با ثبت رکورد ۱۵۱ هزار و ۷۴۲ 
تن در شهریور ماه امســال، برگ زرین دیگری را در 
فعالیت این شرکت بر جای بگذارند. این رکورد نسبت 
به رکورد قبلی این شرکت در فروردین گذشته، ۱۲۴۸ 
تن افزایش داشته است. این در حالی است که ظرفیت 

اسمی ماهانه این شرکت، ۱۲۵ هزار تن در ماه است.
به گزارش دنیای معدن، در پی کســب این افتخار، 
عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
ضمن تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت 
شهدای هشت سال جنگ تحمیلی، گفت: جهادگران 
جبهه اقتصادی در فوالد هرمزگان همزمان با آغاز هفته 
دفاع مقدس، با کسب رکورد ماهیانه، قله های تولید را 

فتح و افتخاری دیگر آفریدند.
مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه تولیدکنندگان در خط 
مقدم جبهه جنگ اقتصادی قــرار دارند گفت: فوالد 
هرمزگان نیز به عنوان پیشرفته ترین کارخانه فوالدی 
کشــور، تمام تالش خود را در جبهه اقتصادی به کار 
بسته است تا بتواند سهمی در توسعه و اقتصاد کشور به 

ویژه برای مردم استان هرمزگان داشته باشد.
وی با تبریک رکوردشــکنی صورت گرفته در تولید 
تختال در این شــرکت به کارکنان و ذی نفعان فوالد 
هرمزگان، بیان داشت: فوالد هرمزگان همواره آماده 
رکوردشکنی است و تجربه نشان داده با فراهم شدن 
شرایط تولید، می تواند به راحتی رکوردهای قبلی را 
پشت سر بگذارد. دستیابی به رکورد مذکور در حالی 
اتفاق افتاد که در کنار کمیت، کیفیت نیز افزایش یافته 
است. بدین معنا که میزان تولید خارج از رنج سفارش 
) آنالیزی(  در شهریور ماه صفر بوده و همچنین عیوب 
سطحی ماهیانه اســلب نیز کمترین میزان را در یک 
سال و نیم اخیر داشته است. شایان ذکر است تعمیرات 
ســالیانه واحدهای احیا مســتقیم و فوالدسازی در 
مرداد ماه و با وجود گرمی هوا در ماه مذکور به صورت 
فرصت  طلبانه و همزمان با اعمال محدودیت برق انجام 

پذیرفت.
معروفخانی مهم ترین دلیل کســب رکورد را نیروی 
انسانی با انگیزه دانســت و اظهار داشت: پس از طی 
کردن سه ماه پیاپی با کمبود انرژی و کاهش تولید، به 
محض تامین انرژی برق در شهریور ماه، متخصصین 
و کارکنان ما فرصت را غنیمت شمردند و نشان دادند 
در صورت رفع موانع، می توانند خوش بدرخشــند. 
همان گونه که طی دو ســال رکوردهای متنوعی در 
نواحی مختلف شــرکت بر جای گذاشتند و این گونه 

شعار »ما می توانیم« را متبلور ساخته اند.
وی در تشریح دالیل فنی کســب این رکورد گفت: 
اقدامات انجام شده در خصوص افزایش عمق کوره از 
۱۷۵ سانتی متر به ۱۹۰ سانتی متر، سبب کاهش شدید 
تعمیرات گرم نســوز کوره )کف سازی و بانک سازی( 
شــده و منجر به بهبود پارامترهای تولیدی از قبیل 
کاهش زمان Power on، کاهش شارژ فلزی، افزایش 
راندمان، کاهش نرخ مصرف الکتــرود و کاهش نرخ 
مصرف نسوز شده است و مجموع این عوامل در کنار 

هم افزایش ظرفیت تولید را به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به چالش های 
صنعت فوالد کشــور، تاکید کرد: در شرایط کنونی 
صنعت فوالد به دلیل نوسانات قیمت و محدودیت های 
انرژی با رکود نســبی مواجه اســت اما توانسته ایم با 
درک صحیح، شــرایط را به نفع خود تغییــر داده و 
علی رغم شرایط بد آب و هوایی تابستان در هرمزگان و 
چالش های آن، به رکورد تولید ماهیانه محصول نهایی 

خود دست یابیم.
وی رکوردشکنی های فوالد هرمزگان را حاصل همدلی 
و برنامه ریزی دقیق دانست و خاطرنشان کرد: همچنین 
با توجه به اعمال محدودیت برق تا انتهای مرداد ماه، 
برنامه ریزی جهت جبــران عقب افتادگی از برنامه در 
دستور کار قرار گرفت که این مهم در شهریور ماه به 
ثمر نشسته است؛ به گونه ای که تولید ۶۶۳ هزار و ۴۸۲ 
تنی اسلب در نیمه اول ســال ۱۴۰۱، تحقق ۱۰۰.۴ 
درصدی برنامه بودجه را به همراه داشته است. کارکنان 
فوالد هرمزگان با همدلــی و برنامه ریزی صحیح در 
شرایط طاقت فرسای تابستانی بندرعباس این رکورد 

را ثبت کردند.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان در پایان عنوان 
کرد: کســب این رکورد را به همه کارکنــان به ویژه 
زحمتکشــان خط تولید و ذی نفعان فوالد هرمزگان 
تبریک عرض می کنم و امیدوارم این رکوردشکنی ها 

تداوم داشته باشند.

رکوردشکنی فوالد هرمزگان در تولید تختال

تولید تختال فوالد هرمزگان در شهریور ماه از 151 هزار تن گذشت

بررسی وضعیت تولید ۱۱ محصول منتخب معدنی در ۵ ماه امسال 
نشــان می دهد که ۷ محصول معدنی افزایش تولید و ۴ محصول 

کاهش تولید داشته اند.
به گزارش خبرنگار مهر، مروری بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، در پنجمین ماه سال جاری نشان می دهد که از ۱۱ محصول 
معدنی ۷ محصول نســبت به مدت مشابه پارســال افزایش تولید 

داشته اند.
بر همین مبنا کنسانتره زغال ســنگ با تولید ۸۱۷ هزار و ۱۰۰ تن و 
رشــد ۱۹.۸ درصدی در صدر تولیدات معدنی قرار دارد و پس از آن 
ظروف شیشه ای با تولید ۳۷۶ هزار و ۲۰۰ تن و رشد ۱۵.۱ درصدی، 

فوالد خام با تولید یک میلیون و ۱۹۲ هزار تن و رشــد ۹.۹ درصدی، 
محصوالت فوالدی با تولیــد یک میلیون و ۷۰۲ هزار تن و رشــد ۸ 
درصدی، شیشه جام با تولید ۵۷۶ هزار و ۱۰۰ تن و رشد ۵ درصدی، 
آلومینیا با تولید ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ تن و رشــد ۳.۴ درصدی و کاشی 
و سرامیک با رشــد ۲.۶ درصدی به چشــم می خورند. همچنین ۴ 
محصول نیز با کاهش تولید مواجه شده اند؛ چینی بهداشتی با تولید 
۳۵ هزار و ۹۰۰ تن و افــت ۱۷.۶ درصدی، ظروف چینی با تولید ۲۴ 
هزار و ۳۰۰ تن و افت ۳.۶ درصدی، کاتد مــس با تولید ۱۲۲ هزار و 
 ۶۰۰ تن و افت ۲.۲ درصدی و ســیمان با افــت ۲.۲ درصدی در این 

فهرست قرار گرفته اند.

در ۵ ماه اول امسال؛

تولید ۷ محصول معدنی افزایش یافت
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صنعت و 
معدن

بازار سیمان به ثبات رسید
فروش هر کیسه ۵۰ کیلویی سیمان 

با قیمت ۶۰ هزار تومان
یک کارشناس صنعت سیمان با اشاره به اینکه در 
حال حاضر عرضه و تقاضای سیمان به ثبات رسیده 
اســت، گفت: از بورس کاال مــی خواهیم تا فعال 

تغییراتی در عرضه و تقاضای سیمان اعمال نکند.
علی محمد بُد در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه 
خوشبختانه قطعی برق امسال برای صنعت سیمان 
زیاد نبود، اظهار کرد: در حال حاضر کارخانجات در 
وضعیت مناسبی قرار دارند حتی تدابیر الزم برای 
قطعی گاز کارخانجات با ارائه مازوت پیش بینی شده 
اما هنوز برای قیمت مازوت به توافق نهایی دست 
پیدا نکرده ایم. وی با اعالم اینکه در شرایط فعلی 
عرضه و تقاضای سیمان در بازار متعادل شده است، 
گفت: هر ۵۰ کیلو ســیمان در بازار ۵۵ تا ۶۰ هزار 
تومان قیمت دارد. این کارشناس صنعت سیمان با 
اعالم اینکه در شرایط ثبات بازار نباید در بورس کاال 
رفتارهای غیرکارشناسی انجام داد، گفت: در برخی 
از مواقع  تغییراتی در عرضه و تقاضا برای مدیریت 
قیمت انجام می شود که این موضوع اثرات خود را 
در ماه های بعد بر بازار خواهد گذاشت. به نظر می 
رسد فعال نباید از تغییرات در بخش عرضه و تقاضا 
در بورس کاال اقدامی صورت گیرد. بُد تصریح کرد: 
تولید ســیمان در ســال ۷۰ میلیون تن است که 
حدود ۱۲ میلیون سیمان و کلینکر صادر و مابقی 
صرف تامین نیاز بازار می شود. اما باید این نکته را 
دنظر گرفت که ۵۰ درصد نیاز داخلی سیمان صرف 
پروژه های عمرانی می شــود که اگر ساخت و ساز 
در کشور رونق پیدا کند مصرف سیمان در داخل 
کشور افزایش یافته و کارخانجات می توانند نسبت 

به افزایش تولید اقدام کنند.

خبر

آمــار واردات زنجیــره 
فوالد از شــمش فوالد تا 
انواع مقاطــع، محصوالت 
فوالدی و آهن اســفنجی 
نشــان می دهد که عالوه 
بر صفر شــدن واردات آهن اســفنجی و اسلب به 
کشــور، طی پنج ماهه نخســت امســال واردات 
انواع مقاطــع و محصــوالت فوالدی نســبت به 
 مدت مشابه سال گذشته ســه تا ۱۸ درصد کمتر 

شده است.
بر اســاس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در اختیار ایســنا، قرار گرفت، در پنج 
ماهه امســال میزان واردات مجموع مقاطع طویل 
فوالدی سه درصد، محصوالت فوالدی ۱۶ درصد 
و مجمــوع مقاطع تخــت ۱۸ درصد نســبت به 
آمار واردات آن ها در مدت مشــابه ســال گذشته 
کاهش داشــته اند؛ این در حالیســت که واردات 
آهن اسفنجی و مجموع شــمش فوالد )جز بیلت 
 و بلوم به میــزان ۱۰۰۰ تن( در ایــن مدت صفر 

بوده است.

بیشــترین میزان واردات فوالدی در  مدت مذکور 
ســال جاری مختص محصوالت فــوالدی معادل 
۲۸۳ هزار تن )۳۹ تن واردات در مرداد ماه( اســت 
که نسبت به میزان واردات آن در مدت مشابه سال 

گذشته معادل ۳۲۸ هزار تن، ۱۶ درصد کمتر شده 
است. میزان واردات مقاطع تخت فوالدی نیز در پنج 
ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۸ درصد کمتر شده و از ۳۰۳ هزار تن در مجموع 

واردات طی پنج ماهه ۱۴۰۰ بــه ۲۴۹ هزار تن در 
مدت مشابه امسال رسیده که ۲۸ تن آن در مرداد 

ماه وارد شده است. 
در نهایت مجموع مقاطع طویل فوالدی وارد شده 
ظرف پنج ماهه ۱۴۰۱ نســبت به همین مدت در 
سال گذشته سه درصد کمتر شده و از ۳۵ هزار تن 
به ۳۴ هزار تن )۱۱ هزار تن در مرداد ماه( رســیده 

است.
طبــق آمــار، واردات شــمش فــوالدی )فوالد 
میانــی شــامل اســلب، بیلــت و بــوم( و آهن 
 اسفنجی در پنج ماهه نخســت امسال صفر ثبت 

شده است.
البته گفتنی است که در پنج ماهه امسال، ۱۰۰۰ 
تن بیلت وبلوم وارد کشور شده که دقیقا برابر میزان 
واردات آن در مدت مشابه ســال گذشته است، اما 
چون واردات اسلب از ۲۰۰ تن طی پنج ماهه سال 
گذشــته به صفر رسیده اســت، در مجموع میزان 
واردات شمش فوالد )مجموع بیلت وبلوم و اسلب( 

افت ۱۰۰ درصدی داشته است. 
در مورد آهن اسفنجی چند سالی است که وارداتی 
به کشــور وجود ندارد، اما اغلب بیشــترین درصد 

صادرات را به خود اختصاص می دهد. 

آمار واردات ۵ ماهه نشان می دهد

کاهش ٣ تا ١٨ درصدی واردات محصوالت فوالدی

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛
تأمین نیاز صنعت خودروسازی 
کشور با طراحی و تولید گرید 
میکروآلیــاژی و مســتحکم 

۳۴۰YC در فوالد مبارکه
دنیای معدن: مدیر متالورژی و روش های تولید 
شــرکت فوالد مبارکه از طراحــی و تولید گرید 
۳۴۰YC به سفارش شرکت ســایپا و برای تولید 

خودروی شاهین خبر داد.
به گزارش دنیای معدن، علیرضا مولوی زاده، مدیر 
متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه، 
از طراحی و تولید گرید ۳۴۰YC به سفارش شرکت 
ســایپا و برای تولید خودروی شــاهین خبر داد 
و گفت: طراحــی و تولید محصــوالت جدید در 
حوزه های مختلف ازجمله صنایع خودروسازی، 
با تعامل گسترده با مشــتریان و در نظر گرفتن 
توانمندی هــای خطــوط مختلــف و خبرگی 

کارشناسان فوالد مبارکه محقق می شود.
وی با بیان اینکه این گرید از رده فوالدهای کم آلیاژ 
HSLA )High-Strength Low- مســتحکم

Alloy( به شمار می رود، افزود: این گرید براساس 
استاندارد شرکت پوسکوی کره جنوبی و با الزامات 
خاص مشــتری برای نخســتین بار در کشور، با 
موفقیت طراحی و تولید شد تا فوالد مبارکه در تولید 
خودروهای جدید و باکیفیت روز، نقشــی اساسی 
ایفا کند. مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالدهای کم آلیاژ 
مستحکم نسبت به فوالدهای آلیاژی کربن، خواص 
مکانیکی بهتر و مقاومت بیشتر در برابر خوردگی 
دارند و با سایر فوالدها متفاوت اند؛ بدین صورت که 
آن ها صرفا جهت دارا بودن ترکیب شیمیایی خاصی 
تولید نمی شوند، بلکه برای برخورداری از خاصیت 
مکانیکی بهتری ســاخته می شــوند. مولوی زاده 
از حمایت هــای معاون بهره بــرداری و واحدهای 
فوالدســازی، نورد گرم، نورد ســرد، برنامه ریزی 
فروش، آزمایشگاه و کنترل کیفی و کلیه واحدهای 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه در زمینه کسب این 

موفقیت ارزشمند تشکر و قدردانی کرد.

تأمین نیازمندی های محصوالت فوالدی 
کشور از نظر کیفی و کمی

قاســم خوشــدل پور مدیر ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه در مورد 
تولید محصولــی جدید و اســتراتژیک در فوالد 
مبارکه اظهار کرد: بــرای عملیاتی کردن اهداف 
استراتژیک شرکت فوالد مبارکه در جهت توسعه 
سبد محصوالت این شــرکت با ارزش افزوده باال 
و تأمین حداکثری نیــاز تولیدکنندگان داخلی، 
طراحی و تحقیق محصوالت جدیــد همواره در 
اولویت بوده است. وی گفت: در این راستا پس از 
تهیه و ارسال کارت ساخت گرید داخلی محصول 
۳۴۰YC و بررسی های الزم در فرایند، تجهیزات، 
مواد اولیه، اقدامات اصالحی، مواد افزودنی و... تولید 
این محصول برنامه ریزی  شد و به مرحله اجرا رسید.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل 
اولیه و تأیید نهایی برای تولید انبوه این محصول، 
تولید۳۴۰YC در برنامه قــرار گرفت و در نهایت 

پایش های الزم در این زمینه انجام شد.
وی تأکید کرد: توانمندی ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم برای تولید محصوالت متنوع 
هم از جهت دانشــی و هم از نظــر مهارتی وجود 
دارد که وجود کارگاه های متعــدد و متنوع برای 
کسب رضایت بیشتر مشتریان در تحویل به موقع 
محصوالت از نکات مؤثر و قابل توجه در این زمینه 
است. خوشــدل پور عنوان کرد: شکل گیری این 
واحدها هم از درون و هم از بیرون ناحیه و شرکت 
سبب شده تولید محصوالت جدید در این ناحیه 
شده و امید است در راستای کالن پروژه ایران قوی، 
بتوانیم نیازمندی های محصوالت فوالدی کشور 
را چه از نظر کمی، چه از نظــر کیفی و چه از نظر 

محصوالت جدید موردنیاز پوشش دهیم.

تولید محصوالت جدید، گامی بزرگ در 
جهت حمایت از صنعت کشور

علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد گرم شــرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: مدیریت ناحیه نورد گرم 
در راستای اهداف متعالی سازمان و کشور، عالوه 
بر تحقق اهداف کمی و کیفی تولید، همواره توجه 
ویژه ای به تولید محصوالت جدید و استراتژیک 
کشور داشته است. مدیر ناحیه نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه اضافه کــرد: یکی از این محصوالت 
ویژه، گرید ۳۴۰YC HSLA با استحکام باال و کاربرد 
در صنایع خودروسازی است که به دنبال درخواست 
مشتری، بررسی و امکان سنجی تولید این محصول 
با همکاری واحد متالورژی و روش های تولید در 

ناحیه نورد گرم آغاز شد.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com
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حذف اپليكيشن های بزرگترين شبكه اجتماعی 
روسيه در فروشگاه اپل

اپل، اپلیکیشن های iOS متعلق به شرکت وی کی )VK( که صاحب بزرگترین 
شبکه اجتماعی روسیه است، را در سطح جهانی از فروشــگاه اپ استور حذف 
کرد.شــرکت وی کی در بیانیه ای در وب سایت خود اعالم کرد اپلیکیشن هایش 
توسط اپل مسدود شده اند اما این شرکت به طراحی و پشتیبانی از اپلیکیشن های 
iOS ادامه خواهد کرد.سخنگوی اپل در گفت و گو با وب سایت ورج، تائید کرد 

اپلیکیشن های وی کی حذف و حسابهای طراح این شرکت بسته شده اند.
سخنگوی اپل این طور توضیح داد که این اپلیکیشن ها توسط طراحانی توزیع 
می شدند که یک یا چند نهاد تحریم شده توسط انگلیس، در آنها سهام حداکثری 
یا حداقلی داشتند. این شرکت به منظور رعایت این تحریم ها، به فعالیت حسابهای 
طراح مرتبط با این اپلیکیشن ها، خاتمه داد و این اپلیکیشن ها نمی توانند هیچ کجا 

از فروشگاه اپ استور دانلود شوند.
دولت انگلیس دوشنبه هفته جاری تحریم های جدیدی علیه الیگارش های روسیه 
در واکنش به همه پرسی اخیر مسکو در مناطقی از اوکراین، به اجرا گذاشت. این 
تحریم ها، ۲۳ مدیر در بانک روسی گازپروم بانک که با شرکت وی کی ارتباط داشتند 
را هدف گرفت.وزارت امور دیجیتالی روســیه به شبکه آر تی اعالم کرد: سرگرم 
تحقیقات درباره علت حذف شدن اپلیکیشن ها و حسابهای طراح شرکت وی کی 
است و بر اهمیت شبکه اجتماعی و میزان استفاده از خدمات ارائه شده توسط این 
شرکت روسی تاکید کرد. اپلیکیشن های وی کی هنوز در فروشگاه پلی استور گوگل 

قابل دسترس هستند.
از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین، سایتهای شبکه اجتماعی آمریکایی شامل 
اینستاگرام، فیس بوک و توییتر در روسیه مسدود شده اند. آمریکا و دولتهای دیگر، 
بسیاری از کسب و کارها و اشخاص تحت حمایت دولت روسیه شامل والدیمیر 

کری ینکو، مدیرعامل شرکت وی کی و متحد پوتین را تحریم کرده اند.
شرکت وی کی، دومین شرکت اینترنتی بزرگ روسیه پس از یاندکس است که 
گوگل روسیه به حساب می آید. این شرکت در سال ۲۰۰۶ توسط پاول دوروف 
تاسیس شد اما دوروف پس از این که حاضر نشد با مقامات روسیه همکاری کند، 
از این شرکت بیرون انداخته شد. وی اکنون اپلیکیشن پیام رسان تلگرام را اداره 
می کند. حذف اپلیکیشن های وی کی از فروشگاه اپل به معنای آن است که کاربران 
آیفون دیگر نمی توانند به اپلیکیشن پنجمین سایت محبوب روسیه و همچنین 
اپلیکیشن های دیگر وی کی شامل ایمیل و موزیک دسترسی داشته باشند. این 
شرکت به خبرگزاری اینترفکس اعالم کرد این اپلیکیشن ها می توانند همچنان 
کار کنند اما مشکالتی در خصوص اعالن ها و پرداخت ها وجود خواهد داشت. بر 
اساس گزارش وب سایت ورج، اپل اوایل امسال فروش محصوالتش در روسیه را 
متوقف و دسترسی به تعداد خاصی از اپلیکیشن های خبری روسیه را مسدود کرد.

قانونی که سال میالدی گذشته در روسیه به اجرا درآمده بود، شرکتهایی نظیر اپل 
و سامسونگ و سایر سازندگان گوشی را ملزم کرده بود اپلیکیشن های روسی مانند 
وی کی و یاندکس را در گوشی هایی که در بازار این کشور می فروشند، به صورت از 

پیش نصب شده، عرضه کنند.

تايوان به اتوماسيون هوشمند متوسل شد
شرکت ای سی ای تایوان، یکی از بزرگترین شرکت های نیمه هادی جهان، اعالم کرد 
به علت کمبود نیروی متخصص استفاده بیشتری از سیستم های اتوماسیون هوشمند 
و رباتیک خواهد کرد.این شرکت تأیید کرده، کارخانه هوشمند پیشرفته تری خواهد 
ساخت، زیرا این صنعت همچنان با کمبود نیروی کار حرفه ای دست و پنجه نرم 
می کند. بنا بر اعالم این شــرکت، کارخانه جدید در کائوسیونگ تأسیس می شود 
که توسط شرکت کوالکوم طراحی شده است. این کارخانه اولین کارخانه در جهان 
است که از شبکه »نسل پنجم جدید mmWave اتصال رادیویی دوگانه مستقل« 
برای بهبود سرعت، پایداری و کارایی تجهیزات رباتیک مستقر می کند و بدین شیوه 
روندهای اتوماسیون خود را ارتقا می بخشد.ای اس ای که تأمین کننده نیازهای 
شرکت اپل هم هست سرمایه گذاری برای راه اندازی کارخانه های خودکار رباتیک را 
در سال ۲۰۱۵ آغاز کرد و قصد دارد در سال جاری ۱۰ کارخانه هوشمند بسازد. تعداد 
این کارخانه ها در تایوان در مجموع تا پایان سال به ۳۷ کارخانه هوشمند می رسد. این 
شرکت در بیانیه ای اعالم کرد: برای مقابله با بحران کمبود نیروی با استعداد و انطباق 
با نیازهای مشتریان مختلف، در حال تسریع پذیرش فناوری های تولید هوشمند از 

جمله استفاده از اتوماسیون رباتیک است.

ماموريت ويژه برای بهره وری و جهش توليد در صنايع
بر اســاس قانون جهش تولید دانش بنیان، ماموریت های ویــژه ای برای همه 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری در استان های مختلف تعیین 
شد.به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ماموریتی که با تصویب 
قانون جهش تولید دانش بنیان و ابالغ آیین نامه های آن توسط هیات وزیران به 
دستگاه های مختلف؛ تعریف و تدوین شــد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 

همکاری سایر دستگاه های ذیربط، اجرایی شدن آن را به عهده دارند.
بر اساس این آیین نامه، دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک های علم و فناوری در 
چهارچوب قوانین و مقررات و بر اساس این ماموریت ها، موظفند زنجیره ارزش 
محصوالت و تولیدات صنعتی و کشاورزی در آن استان ها را شناسایی و اقدامات 

الزم برای ارتقای بهره  وری و جهش تولید را انجام دهند.  
همچنین این وزارت خانه موظف است الزامات تحقق نظام جامع آموزش برای 
صنعت و جامعه که شامل بسته های سیاستی جامع دربرگیرنده برنامه و محتوای 
درسی، پذیرش دانشجو و حوزه گســترش را با هدف پاسخ به نیازهای جامعه و 
صنعت را در دانشگاه های کشور فراهم کند.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این 
کار را با هدف تدوین الگوی دانشگاه تمدن سازی و حکمت بنیان ظرف مدت ۶ ماه 

از تاریخ ابالغ این ایین نامه تدوین و برای اجرا ابالغ کند.

آمازون انبارهای خود را در فلوريدا تعطيل كرد
آمازون برخی از انبارهای خود را در فلوریدا به دلیل نزدیک شدن طوفان یان به این 
ایالت، به طور موقت تعطیل کرده است.این شرکت تجارت الکترونیک به طور موقت 
انبارهای خود را در نزدیکی تامپا و اورالندو در مرکز فلوریدا بسته است. انتظار می رود 
انبارهای مذکور تا روز جمعه بسته بمانند. ریچارد روچا، سخنگوی آمازون در این 
مورد گفت: »ما از نزدیک، مسیر طوفان یان را زیر نظر داریم و فعالیت های خود را به 
گونه ای تنظیم می کنیم تا ایمنی کارمندانمان و کسانی که از طرف ما کاال تحویل 
می دهند را حفظ کنیم. به طور منظم با کارمندان و شرکای تحویل دهنده کاال در 
تماس هستیم تا اطمینان حاصل کنیم همه از بسته شدن انبارهای ما یا شرایط 

ناامن آگاه هستند و در صورت لزوم به این اقدامات ادامه می دهیم.«
هنوز به طور رسمی اعالم نشده که چه تعداد انبار بسته شده اند یا چه تعداد کارگر 
آمازون به این دلیل تحت تأثیر قرار گرفته اند.مرکز ملی طوفان آمریکا در روز سه 
شنبه شدت طوفان یان را از یک طوفان اســتوایی به طوفان رده ۳ ارتقا داد. این 
توفان، در همان روز به کوبا رسید و برق کل آن را قطع کرد. این طوفان اکنون به 
سمت فلوریدا در حرکت است. بارش شدید تا روز پنجشنبه در فلوریدا پیش بینی 
می شود و این توفان تا آخر هفته به بخش هایی از جنوب غربی آمریکا می رسد. در 
همین حال تحقیقات قضائی از آمازون در مورد میزان رعایت مسائل ایمنی در محل 
کار ادامه دارد. در ماه دسامبر، شش کارگر در انبار آمازون در ایلینوی پس از ریزش 

سقف به دلیل شرایط بد آب و هوایی جان باختند.

اخبار

خودروهای الکتریکی مقرون به صرفه در هند
تاتا موتورز، خودروی الکتریکی ۱۰ هزار دالری را در هند عرضه کرد. تاتا موتورز هند مدل برقی هاچ بک تیاگو را با قیمت ۱۰ هزار و ۳۷۰ دالر آمریکا روانه بازار کرد و آن را مقرون به 

صرفه ترین خودروی الکتریکی در کشور کرد. تاتا تنها خودروسازی است که در حال حاضر خودروهای برقی را در هند می سازد و انتظار می رود تیاگو برقی پیشروی خود را در بازار خودروهای 
الکتریکی این کشور افزایش دهد. بر اساس گزارش رویترز، انتظار می رود هزینه عملیاتی تیاگو برقی حدود یک هفتم نسخه بنزینی آن باشد. شایلش چاندرا، مدیرعامل خودروهای سواری 

تاتا موتورز گفت: یک تیاگو بنزینی برای پیمودن ۱۰۰۰ کیلومتر، به ۷۵۰۰ روپیه )۱۳۲.۶۴ دالر سنگاپور( سوخت نیاز دارد در حالی که هزینه شارژ مدل برقی ۱۱۰۰ روپیه خواهد بود. 

تولید همچنان دغدغه تامین 
سرمایه در گردش دارد. تامین 
منابع مالی برای رشد و رونق 
تولید توسط سه نهاد بزرگ 
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و 
وزارت صمت در دستور کار قرار دارد.این در حالی است 
که با وجود تصویب و اجرای این مدل طرح ها همچنان 
تولید و صنعت در صف دریافت تسهیالت هستند. روز به 
روز نیز این صف طوالنی تر می شود و طرح های مذکور 
نیز پس از مدتی، به فراموشی سپرده می شوند. کار تولید و 
چرخش چرخ تولید با منابع مالی و فروش کاال و خدماتی 

است که تولید می کنند. 
اما متاسفانه نبود تسهیالت منجر به کاهش تولید و از 
دســت رفتن بازارهای داخلی و مشتریان داخلی شده 
اســت. به عبارتی کاالها و خدماتی که توسط صنایع با 
کمترین امکانات و تسهیالت تولید می شوند، بازار داخلی 
را نیز از دســت داده اند چه برسد به دستیابی و توسعه 
بازارهای صادراتی. بر اساس اظهارات فعاالن اقتصادی 
تحقق شعار رونق تولید در گرو توجه خاص نظام بانکی 
در پرداخت تسهیالت مناسب و تامین سرمایه درگردش 

بخش صنعت کشور است. با توجه به تحریم ها و شرایط 
اقتصادی کنونی بخش صنعت کشور در مسیر تولید، 

صادرات و اشتغال نیازمند حمایت همه جانبه است.
بر اساس گزارش های منتشر شــده صف تقاضای وام 
تولید نسبت به ۱۴۰۰ طوالنی تر شده و معمای ناتوانی 
تامین مالی صنعت همچنان بدون راه حل مانده است. 
تولید تشنه سرمایه در گردش است و تورم عامل اصلی 
بیش فعالی بنگاه ها در زمینه تقاضای تسهیالت است. 
مشــاهده آمارهای وزارت صمت در زمینه تزریق پول 
به صنایع در ۳۱ اســتان در قالب طرح تبصره ۱۸نشان 
می دهد تورم وضعیتی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده که 

گویی صنعت در دور باطلی گرفتار شده است.
 در این دور باطل، صنایع به طور پیوســته به دلیل تورم 
فزاینده و رشد هزینه تولید، نیاز بیشتری به سرمایه در 
گردش پیدا می کنند و همزمان شــبکه بانکی به دلیل 
تورم قادر به تامین مالی مکفی صنایع نیست. در ماه های 
اخیر که فشار بر بانک ها برای تامین مالی بنگاه ها بیشتر 
شــده، محدود بودن ترازنامه بانک ها که کاهش منابع 
شــبکه بانکی را سبب شــده در کنار وضع سقف برای 
نرخ سود تسهیالت، موجب شده است همکاری بانک 
و بنگاه کاهش یابد. به جز انگیزه های سوداگرانه، دلیل 
افزایش عطش صنایع کوچک برای گرفتن وام، همین 

وضعیت است.

به هر ترتیب گویا با وجود تالش شــبکه بانکی و وزارت 
»صمت«، صف متقاضیان وام تولید بیشتر شده که این 
موضوع ناشی از بحران  سازی تورم برای بخش تولید است. 
گزارش »وزارت صمت« نشان می  دهد بنگاه های صنعتی 
کوچک در ۳۱ استان در کل سال۱۴۰۰ چیزی معادل 
۱۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع مالی درخواســت 
کرده  اند که از این میزان، بانک  ها به کمتر یک ششــم 
درخواست  ها پاسخ داده و حدود ۲هزار میلیارد تومان وام 
به تولیدکنندگان داده  اند. این در حالی است که در ۴ ماه 

نخست ۱۴۰۱ شبکه بانکی و وزارت صمت در قالب طرح 
»تبصره۱۸« حجم وام بیشتری داده  اند. به  طوری که در 
یک ثلث از سال جاری، بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان 
تقاضا از واحدهای کوچک و متوسط به بانک  ها و وزارت 
صمت ارسال شده که به ۵هزار و ۶۶۴میلیارد تومان از این 
میزان پاسخ داده شده اســت. براین مبنا شکاف حدودا 
۱۰هزار میلیارد تومانی نیاز به وام در بین صنایع کوچک 
و متوســط با وجود افزایش حجم تزریق تسهیالت کم 

نشده است.

وزارت صمت تنها به 5/ ۷درصد از درخواست    تسهيالت بنگاه   ها پاسخ مثبت داده است

بنگاه ها در عطش دریافت  وام  
صف تقاضای تسهيالت توليد طوالنی تر شد

هدایت منابع به سمت تولید
 عبدالمجید شیخی، اقتصاددان 

با توجه به اینکه تولید چرخ اقتصاد کشــور را به حرکت درمی آورد باید برای تامین مالی آن راهکارهای قابل اجرایی وجود داشته باشد. در چند سال اخیر نحوه تامین مالی تولید درست نبوده و یا اگر تامین مالی هم 
صورت گرفته درست و بجا نبوده است. بانک اطالعاتی برای آن دسته کسب و کارهایی که نیاز به سرمایه در گردش و تامین مالی داشته اند کافی نیست و البته کامل هم نیست. بنابراین بدون شناسایی درست واحدهای 
تولیدی نیازمند و شایسته نمی توان این گره را باز کرد. یکی از ضرورت های اصالح نظام بانکی برای توسعه اقتصاد جلوگیری از تخصیص منابع پولی به بخش مجازی یا همان داللی و در مقابل هدایت منابع به سمت 
بخش حقیقی اقتصاد است. اگر نظام بانکی کشور منابع مالی خود را از بخش مجازی بگیرد و وارد بخش واقعی اقتصاد کند قطعا مسیر راحت و روشنی را به روی رشد و توسعه تولید و به تبع آن رونق اقتصادی کشور 
ایجاد کرده است. البته در کنار حمایت مالی نظام بانکی از تولید، تسهیل فضای کسب و کار نیز موضوع مهمی است که بخش قابل توجهی از آن را باید در حذف بروکراسی های دست وپا گیر توسط دولت ها دنبال کرد. 

این یعنی دولت ها نیز در کنار نظام بانکی موظف هستند از کارآفرینان حمایت کنند.
هرچند نقدینگی هم نباید بیشتر از گردش کاالی تولید شده باشد. زیرا اگر این اصل رعایت نشود ارزش پول افت می کند و خود به عاملی برای ایجاد تورم تبدیل می شود. در شرایط تورمی خلق پول و گردش آن افزایش 
می یابد. رشد باالی نقدینگی در ایران مربوط به دو دهه گذشته است. زیرا به ازای رشد نقدینگی تولید و گردش کاال افت داشته است. زیرا فرایند تولید در کشور یک فرایند مانع زا است. اگر موانع کسب و کار برداشته 

شود حجم کاال و خدمات نیز افزایش پیدا می کند. 
دولت باید بخش خصوصی را فعال کند تا تولید کاال و خدمات افزایش پیدا کند. هم اکنون باید خلق نقدینگی توسط بانک ها متوقف شود. در سال های گذشته سرمایه گذاری بخش حقیقی در اقتصاد رشد نکرده و به 

واسطه آن تولید کاال و خدمات نیز رشد نکرده است، از این رو بهترین راهکار مدیریت نقدینگی است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

انجمن تجارت الکترونیک تهران بــا اعتراض به 
فیلترینگ و محدودیت های اخیر اینترنت، اعالم 
کرد فیلترینگ اینستاگرام، ۴۰۰ هزار کسب وکار 
را در آستانه نابودی قرار داده و معاش یک میلیون 
نفر را بــه خطر انداخته اســت. انجمــن تجارت 
الکترونیک تهران در بیانیه ای که منتشــر کرده 
نسبت به شرایط فعلی اینترنت و محدودیت های 
اعمال شده اعتراض کرده اســت. این انجمن در 

ابتدای بیانیه خود آورده اســت: »انجمن تجارت 
الکترونیک تهران ضمن عرض تســلیت به خاطر 
از دســت دادن جمعــی از هموطنان مــان در 
 اعتراض های اخیر، تاثر خود را از بروز این حوادث 

اعالم می دارد.«
در این بیانیه، فیلترینگ به »تیغ تحریم داخلی« 
تشــبیه و نســبت به این وضعیت ابــراز نگرانی 
شده اســت. این انجمن در ادامه به خسارت های 

سنگینی که محدودسازی اینترنت و شبکه های 
اجتماعی به کسب وکارهای کوچک و خانگی وارد 
می کند اعتراض کرده و گفته: »قطع دسترسی به 
اینستاگرام، بیشــتر از ۴۰۰ هزار کسب وکار را با 
خطر نابودی مواجه ســاخته و امرار معاش بیشتر 
از یک میلیــون نفر را با مشــکالتی جدی همراه 

کرده است.«
همچنیــن در متن این بیانیه ذکر شــده برخورد 

قهری با کاربران این فضا، تیشــه به ریشه تجارت 
الکترونیک کشــور زده و با ایجاد موج نارضایتی 
در بیــن پرســنل شــرکت های فنــاور، باعث 
اعتصاب بخشــی از کارکنان شــده اســت. این 
نهاد صنفی نســبت به مهاجرت نخبگان کشــور 
در این شرایط هشــدار داده و مسئولیت شرایط 
 موجود را تمامــا بر عهده نهادهای تصمیم ســاز 

دانسته است.

انجمن تجارت الكترونيك تهران:

۴۰۰ هزار کسب وکار در خطر نابودی قرار گرفته اند

عكس روز-
غبار روبی و 
گل افشانی 

گلستان 
شهدای 
اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱۷۸۲ – ۱۴۰۱/۵/۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ علیرضا حسنی نوید فرزند حمید بشماره شناسنامه ۳۴۵۷ صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۷۰/۳۰ مترمربع پالک ۱9  فرعی از ۱۱۲ اصلی 
در بخش ۱۲ تهران به موجب سند انتقال قطعی ۲۱۳۳۸- ۱۴۰۰/۳/۱۲ از ورثه مرحوم داوود سید صادقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۳9۸ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری


