
امسال زائرین اربعین می توانستند تا سقف ۱۰۰ 
دالر به نرخ توافقی ارز اربعین بگیرند که به گفته 
مدیر عامل بازار متشکل ارزی، طی مدت ۲۰ روز 
تعیین شده برای دریافت این نوع ارز، یک میلیون 
و ۱۷۰ هزار نفر ارز اربعین از صرافی ها و بانک ها 

دریافت کرده اند.
به گزارش ایســنا، برای پیاده روی اربعین امسال 
قرار شــد صرافی های مجــاز بانــک مرکزی و 
بانک های ملی،  ســپه، ملت، تجارت و صادرات 

نسبت به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین 
به میزان ۱۰۰ دالر به نرخ توافقی به هر زائر اقدام 
کنند. البته، در ادامه تعداد بانک های فروشــنده 
ارز اربعین زیاد شــد و بانک های کشاورزی، رفاه 
کارگران               ، مســکن               ، کارآفرین               ، پارسیان               ، اقتصاد 
نوین               ، سامان               ، پاسارگاد،         ســرمایه               ، پست بانک، 
ســینا               ، توســعه تعاون               ، خاورمیانه               ، شــهر، دی               ، 
گردشــگری           نیز مکلف شــدند تا از طریق کلیه 
شعب ارزی خود ارز اربعین بدهند. متقاضیان ارز 

اربعین می توانستند درصورت تأمین دینار مورد 
نیاز از محل منابع تجهیز شده، به جای ۱۰۰ دالر، 
۱۵۰ هزار دینار عراق به نرخ توافقی از صرافی ها و 
بانک ها بگیرند که امروز )دوشنبه( امیر هامونی - 
مدیر عامل بازار متشکل ارزی - در مراسم رونمایی 
از درگاه یکپارچه اعالم نرخ ارز صرافی ها اعالم کرد 
که طی مدت ۲۰ روز تعیین شده برای دریافت ارز 
اربعین، یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر از صرافی ها و 

بانک ها ارز اربعین گرفته اند.

یــک نظرســنجی تجاری امــروز )دوشــنبه( 
نشــان داد که فعالیت کارخانه هــای ترکیه در 
ماه ســپتامبر برای هفتمین ماه متوالی کاهش 
 یافت زیرا تقاضای ضعیف، تولید و فعالیت خرید 

را کاهش داد.
به گزارش ایســنا، بر اساس نظرسنجی، شاخص 
مدیران خرید ترکیه برای بخش تولید در سپتامبر 
به ۴۶.۹ رســید که در مقایســه با ۴۷.۴ در ماه 
اگوســت، کمتر از رقم ۵۰ بود که نشــان دهنده 

کاهش فعالیت اســت. نتایج بررســی نشان داد 
که شرایط شــکننده تقاضا و فشــارهای تورمی 
بیشــترین تأثیر را در کاهش تولید و سفارشات 

جدید داشته است.
این نظرسنجی نشان داد که مشارکت کنندگان 
در این نظرسنجی از اروپا به عنوان منبع خاصی از 
ضعف تقاضا یاد می کنند زیرا سفارشات صادراتی 
جدید به بیشــترین میزان از ماه می ۲۰۲۰ در 
طول قرنطینه های کووید- ۱۹ کاهش یافته است.

بر اســاس گزارش رویتــرز، این نشــان داد که 
قیمت های باالتر برای انــرژی و ضعف ارز باعث 
افزایش هزینه های ورودی شــد که به نوبه خود 
با انتقال هزینه ها به مشتریان، قیمت های تولید 
را باالتر بــرد. تولیدکنندگان بــرای اولین بار در 
بیش از دو ســال در واکنش بــه کاهش حجم 
کار کارکنان خــود را اخراج کردنــد، در حالی 
 که هــم خریــد ورودی و هم موجــودی خرید 

تعدیل شد.

رسانه های هند گزارش دادند یک فروند هواپیمای 
مسافربری ایرانی، با گزارش تهدید به بمب گذاری 
در ایــن هواپیما خواســتار فرود اضطــراری در 

فرودگاه دهلی نو شده است.
به گــزارش ایســنا به نقــل از شــبکه هندی 
ان دی تی  وی،  یک هواپیمای مسافربری ایرانی در 
حالی که در حریم هوایی هند قرار داشت، گزارش 

کرد که تهدید به بمب گذاری شده است.

هواپیمــای ماهان )IRM۰8۱( کــه این تهدید 
را اعالم کــرده بــود، در مســیرش از تهران به 
گوآنگجوی چین، تقاضای مجوز فرود در دهلی را 

کرد اما به دالیل فنی به جیپور هدایت شد.
بنا بر گزارش خبرگــزاری اِی ان آی، خلبان این 
هواپیما از فرود در جیپور خودداری کرده و حریم 
هوایی هنــد را ترک کرده اســت. اگرچه نیروی 
هوایی هند چند جنگنــده  را برای ممانعت از آن 

اعزام کرد. فالیت رادار، وبگاه مسیریابی پروازها 
گزارش داد که این هواپیما به حریم هوایی چین 

وارد شده است.
به گفته پلیــس هند، تماســی کــه تهدید به 
بمب گذاری در ایــن هواپیما را گــزارش کرد، 
ســاعت ۹:۲۰ صبح برقرار شده اســت. مقامات 
 فرودگاه دهلــی بالفاصله به حالــت آماده باش 

درآمدند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید 
با کنار زدن برخی محدودیت هــا و موانع می توان 

انتظار داشت که رشد تجارت ایران سرعت بگیرد.
عباس آرگــون در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
نگاهی به آمارهای تجاری در شــش ماهه نخست 
امسال نشان می دهد که چه در حوزه صادرات و چه 
در حوزه واردات، ما با عملکردی نسبتا مشابه مواجه 
بوده ایم. به این معنا که با وجود کاهش وزنی آمارها، 
از نظر ارزشی رشد را به ثبت رسانده ایم. وی درباره 
جزئیات آمارهای تجاری در نیمه نخست امسال، 

اظهار کرد: میزان صادرات ایران از نظر وزنی افتی 
۱۲.۵ درصدی داشــته اما از نظر ارزشــی رشدی 
بیش از ۱۳ درصدی را نشــان می دهــد و به این 
ترتیب در نیمه نخست ســال جاری ایران نزدیک 
به ۲۵ میلیارد دالر صادرات داشته است. در حوزه 
واردات نیز آمار تا حدی مشابه است. به این ترتیب 
که با وجود افت وزنی واردات، ارزش آن به بیش از 
 ۲۶ میلیارد دالر رســیده که افزایش ۱۳ درصدی 

را نشان می دهد.
عضو اتاق بازرگانــی تهران، دربــاره چگونگی به 

دست آمدن این گزارش آماری، توضیح داد: به نظر 
می رسد، افزایش تورم جهانی که از چند ماه قبل و 
همزمان با جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده در این 
آمار نقش دارد، زیرا قیمت بسیاری از محصوالت در 
بازار جهانی در این مدت افزایش پیدا کرده است؛ اما 
با توجه به اینکه آمارهای جزئی ارائه نشده، نمی توان 
فعال بر روی سهم کاالهای با ارزش افزوده باالتر یا 
کاالهای دانش بنیان به شــکل دقیق نظر داد، هر 
چند برای تحول جدی در ایــن حوزه نیاز به چند 

سال زمان خواهد بود.

طبق آمار بانک مرکزی، باالتریــن قیمت هر متر 
آپارتمان در تهران 8۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و 
پایین ترین قیمت ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در 
شهریور ماه ثبت شده که فاصله ۶۵ میلیون و ۶۳۰ 
هزار تومانی قیمت در گران ترین و ارزان ترین منطقه 

را نشان می دهد.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی در گزارشی که به 
تازگی منتشــر کرده، به بررسی تغییرات قیمتی و 
تعداد معامالت انجام شده در آپارتمان و ساختمان-

 های مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران در شهریور 
ماه سال جاری پرداخته است.

براساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر خانه 
در تهران به ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان رسیده 
که بیشــترین قیمت هر متر خانــه 8۷ میلیون و 
۱۳۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۱ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۹ بوده است؛ 

بنابراین، فاصله قیمت هر متر آپارتمان در گران ترین 
و ارزان ترین منطقه تهران حدود ۶۵ میلیون و ۶۳۰ 
هزار تومان است. همچنین، مناطق سه و دو بعد از 
منطقه یک، جــزو گران ترین مناطق تهران گزارش 
شــده  اند؛ به طوری که متوســط قیمت در منطقه 
سه،  ۷۵ میلیون و ۹ هزار تومان و در منطقه دو،  ۶۵ 

میلیون و ۴8۱ هزار تومان است.
عالوه بر این، مناطــق ۱8 و ۲۰، پــس از منطقه 
۱۹ ارزان ترین منطقه پایتخت گزارش شــده اند و 
متوســط قیمت خانه در این مناطق به ترتیب ۲۲ 
میلیون و ۱۰ هزار تومان و ۲۳ میلیون و ۶۶۹ هزار 

تومان است.
از ســوی دیگر، بررســی گزارش بانک مرکزی از 
نظر تفاوت متوسط قیمت مســکن در مناطق ۲۲ 
گانه تهران در شــهریور ماه نســبت به مرداد ماه 
سال جاری بیانگر این اســت که ۱۲ منطقه تهران 

با افزایش قیمت مســکن در مــاه موردنظر مواجه 
شــده اند. بنابراین، قیمت خانــه در ۱۰ منطقه از 
تهران در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است که 
شــامل مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، 8، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۹ و 

۲۱ می شود.
طبق این گزارش، تعداد معامالت انجام شده در این 
ماه حدود ۶ هزار فقره بوده که در این بین، بررسی 
جزئیات تعداد معامالت انجام شده در مناطق ۲۲ 
گانه شهر تهران نشــان می دهد که در شهریور ماه 
امسال تعداد معامالت مسکن نسبت به ماه قبل در 
تمام مناطق تهران به جز منطقه ۲۱ کاهشی بوده 
است.  در این بین، کم ترین تعداد معامله مسکن به 
منطقه ۱۹ با ۳۵ معامله و بیشترین تعداد معامله نیز 
به ترتیب به مناطق ۵، ۲، ۱۰ و ۴ مربوط می شود که 
هر یک به ترتیب  8۶۶، ۶۰۹، ۵۲۴ و  ۵۲۲ معامله 

مسکن داشته اند.

منابع آگاه می گویند اوپک پالس می خواهد در نشست 
چند روز دیگر خود عرضه نفت به بازار جهانی را بیش از 

یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
به گزارش رویترز، منابع آگاه امروز اعالم کردند که گروه 
اوپک پالس قصد دارد در نشست آتی خود که ۳ روز دیگر 
برگزار می شود عرضه نفت به بازار جهانی را بیش از یک 

میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
این رقم تا حدودی بیشــتر از میزان پیش بینی پایین 

آوردن ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه روزانه تخمین زده 
شده طی هفته گذشته است. گروه اوپک پالس که شامل 
کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده 
نفت به رهبری روسیه است نخستین بار در ماه مارس 

سال ۲۰۲۰ در وین اتریش تشکیل جلسه داد.
یک منبع آگاه می گوید نشســت پیش رو که در روز ۵ 
اکتبر برگزار خواهد شد نشستی است که در یک زمان 

بسیار جالب جهانی برگزار می شود.

از آن جهت اوپک پالس به دنبال کاهش تولید است که 
قیمت نفت طی روزها و هفته های گذشته کاهش یافته 
و از بیشینه چند سال اخیر خود که در ماه مارس به ثبت 

رسید عقب نشینی کرده است.
عربستان سعودی که بزرگ ترین تولید کننده نفت اوپک 
به شمار می رود نخســتین بار در ماه آگوست موضوع 
کاهش احتمالی عرضه نفت به بازار جهانی با هدف اصالح 

اوضاع کنونی بازار را مطرح کرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران یارانه خاطر نشان کرد: 
از ابتدای ســال جاریی تا به امروز تقاضای قابل توجهی 
برای خرید اقالم آی تی از جمله لپ تاب و تبلت در بازار 
وجود ندارد٬ حتی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نتوانست 

تلنگری به این بازار وارد کند.
جالل بهنیا در گفت وگو با ایلنا٬ از رکود حاکم بر بازار آی تی 
خبر داد و افزود: برخی واحدهای صنفی بنا به درخواست 
اماکن مجبورند زودتر از وقت مقرر تعطیل کنند همین 
مساله باعث کاهش فروش واحدهای صنفی در حوزه آی 

تی شده است.
وی با بیان اینکه این روزها خرید اقالم غذایی به اولویت 
مردم تبدیل شده است٬ تصریح کرد:  از ابتدای سال جاریی 
تا به امروز تقاضای قابل توجهی برای خرید اقالم آی تی از 
جمله لپ تاب و تبلت در بازار وجود ندارد٬ حتی بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها نتوانســت تلنگری به این بازار وارد 
کند. همچنین اتفاقات اخیر در داخل کشور رکود حاکم 

بر این بازار را تشدید کرده به گونه ای که فروش لپ تاپ و 
تبلت به طور قابل توجهی کاهش داشته است. این فعال 
صنفی ادامه داد: قیمت لپ تاپ و تبلت به عواملی از جمله 
قیمت ارز٬ عرضه و تقاضا و قیمت های جهانی بســتگی 
دارد. کاهش شدید تقاضا باعث شــده است که برخی 
شرکت های و واحدهای صنفی حوزه آی تی اقالم خود 
را با ضرر هنگفت و یا سود کم بفروش برسانند. به عنوان 
مثال سال گذشته یک کارت گرافیک را با دالر ۲۵ هزار 
تومانی ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری کردیم 
که با وجود افزایش قیمت دالر به دلیل کم شدن تقاضا 
قیمت این قطعه به 8 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده 
است، بعبارت دیگر قیمت این محصول در بازار کاهشی 
شــد. بهنیا با تایید بر این نکته که دیگر خرید قطعات 
الکترونیکی و کامپیوتری دیگر در اولویت مردم نیست٬ 
گفت: شــواهد بازار حاکی از این مهم اســت که قیمت 
لپ تاپ یک میلیونی به دلیل کاهش شدید تقاضا نسبت 

به ماه گذشته حدود ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان 
ارزان تر شده است.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران یارانه٬ فروش 
لپ تاپ بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش داشــته است. این 
فعال صنفی با اشاره به کاهش توانایی مردم برای خرید لب 
تاپ های نو و به روز٬ گفت: مردم ترجیح می دهند همان 
تبلت و لپ تاپی که دارد را مدت زمان بیشتری حفظ و در 

صورت خرابی آن را تعمیر کنند.
وی با بیان اینکه تقاضا برای تعمیر لپ تاپ افزایش پیدا 
کرده است٬ خاطر نشان کرد: هزینه تعمیر تبلت و لپ تاپ 
نسبت به سال های گذشــته افزایش پیدا کرده است و 
به دلیل این مهم را می تــوان در افزایش قیمت قطعات 
جست وجو کنیم. بهنیا در پاسخ به این پرسش که آیا رکود 
حاکم در این بازار باعث شده است که واحد صنفی خود را 
تعطیل کنند؟ گفت: تا به امروز گزارشی در این زمینه به 

اتحادیه داده نشده است.

سقوط ماهانه تولید در ترکیه به پله هفتم رسیدچند نفر ارز اربعین گرفتند؟

واکاوی آمار تجارت ایران در نیمه ۱۴۰۱تهدید یک هواپیمای ایرانی به بمب گذاری در حریم هوایی هند

ارزان ترین و گران ترین قیمت هر متر آپارتمان در تهران

کاهش بیش از ۱ میلیون بشکه ای عرضه نفت توسط اوپک پالس

کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی فروش لپ تاپ
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رهبر معظم انقالب: 

درگذشت دختر جوان 
دل ما را هم سوزاند

توافق برای انتقال منابع 
ارزی آزاد شده ایران 

به یک کشور همسایه

طال گران می شود؟

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 راستی آزمایی 
آمار بیکاری

سیاســت های اصلی که به 
منظور کاهش نرخ بیکاری 
در این مدت دنبال شده به 
طور کامل اجرا نشده است. 
همچنین به دلیل آنکه وزارت کار در ماه های اخیر 
وزیر نداشته و طی این مدت دارای سرپرست بوده، 
سیاست های اشتغال با آن انسجام الزم پیش نرفته 
است. لذا معتقدم آمارهایی هم که اکنون درباره 
اشتغال اعالم می شود، پراکنده است. ممکن است 
آمارهایی که سازمان تامین اجتماعی ارائه می دهد 

با آنچه که کمیته... 

  حمید حاج اســماعیلی، 
کارشناس بازار کار 

2متن کامل  د ر صفحه ۴
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صعودی شدن 
قیمت دالر

وزیر صمت:
سایپا  و ایران  خودر و    

می توانند  خودر  و   وارد کنند

ارزش معامالت خرد سهام به کمترین رقم در دو ماه اخیر رسید

رکود  بورس عمیق تر  شد
صفحه2

صفحه۴

صف  طوالنی  ورود  به  بازار کار

کمتر   از 10   درصد   بیکاران   در   زمره 
مقرری   بگیران  صندوق   بیکاری   هستند

قیمت دالر روز گذشــته تا ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان 
باال رفت اما در نیمه روز به قیمت ۳۳ هزار و ۳۰۰ 
تومان معامله شد. اسکناس آمریکایی روز گذشته 
تا ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان باال رفت اما در نیمه روز به 
قیمت ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شــد . قیمت 
مذکور در مقایسه با عصر دیروز بیش از ۲۰۰ تومان 
افزایش را نشان می دهد.   به گزارش اقتصادنیوز، 
در این میان نهاد مرکزی بازارساز با برجسته کردن 
اخبار آزادسازی ارزهای بلوکه شده به دنبال کنترل 
نرخ ارز است.صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
روز گذشته در اینباره گفت:پیشرفت های خوبی 
در زمینه آزادســازی پول های بلوکه شــده ایران 
 در خارج کشور انجام شده اســت.صالح آبادی بار 

دیگر وعده داده بازار ارز...

وزیر صمت گفت: واردات خودرو در ســال جاری 
دو علت دارد اول اینکه عرضــه و تقاضای بازار را تا 
حدودی پوشــش دهد؛ تقاضای بازار بیش از تولید 
در سال گذشته بوده و امسال هم تولید رشد خوبی 
دارد اما باید این فاصله را با واردات تامین کرد تا بازار 
متعادل شــود و قیمت ها تنظیم شود.  »سید رضا 
فاطمی امین« وزیر صمت ،  در رابطه با واردات خودرو 
توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا گفت: واردات 
خودرو چند شرط دارد؛ یکی اینکه باید نمایندگی 
پس از فروش داشته باشــند، دوم اینکه نمایندگی 
رسمی خودروســاز خارجی داشــته باشد و اینکه 
وقتی خودرویی وارد می شود باید در مقابلش انتقال 

فناوری انجام دهند. هرکسی...



اقتصاد2
ایران

توضیح صالح آبادی درباره دالرهای 
آزاد شده ایران

رئیس کل بانک مرکزی درباره آزادسازی منابع ارزی 
بلوکه شده ایران گفت: در این زمینه حساب جدیدی 
معرفی کرده ایم تا فرآیند آزادســازی انجام شود 
که با هماهنگی وزارت امور خارجه، پیشرفت های 
خوبی در ایــن زمینه ایجاد شــده و امیدواریم در 
روزهای آینده خبرهای خوبی اعالم کنیم. به گزارش 
ایسنا، علی صالح آبادی در مراسم رونمایی از درگاه 
یکپارچه اعالم نرخ ارز صرافی ها اظهار کرد: منابع 
ارزی بلوکه شده، جزو منابع بانک مرکزی است و 
پس از آزادسازی در اختیار این بانک قرار می گیرد.  
وی همچنین گفت: در راستای شفاف سازی بازار 
ارز چند اقدام انجام و در اولین قدم قرار شــد بازار 
توافقی راه اندازی شود که در روزهای اول به شکل 
محدود شروع به کار کرد تا در بازار متشکل ارزی 
نمادی به آن اختصاص یافت. در قدم بعدی، حجم و 
عرضه معامالت در بازار متشکل ارزی و سامانه نیما 
در دید عموم قرار گرفت.  وی افزود: اقدام بعدی در 
راستای شفاف سازی بازار ارز، بخشنامه  بانک مرکزی 
به صرافی هاست تا نرخ فروش و خرید دالر و یورو 
را در درگاه یکپارچه اعــالم نرخ ارز اعالم کنند. در 
چند روز آینده نیز، امکان خرید و فروش ارز برای 
مشتری ، صادرکنندگان و ... به صورت ارز توافقی در 

این درگاه فراهم خواهد شد. 

رشد ۸۰ درصدی معامله ارز در نیما
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از ابتدای ســال 
تاکنون حدود ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دالر معامله 
ارز در سامانه نیما صورت گرفته که باتوجه به اینکه 
در سال گذشــته ۱۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دالر 
معامله در این سامانه انجام شده، حدود ۸۰ درصد 
رشد را نشــان می دهد. صالح آبادی گفت: پیش از 
این، تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بســیار باال بود. 
امسال با یکسان سازی نرخ ارز به شدت تقاضا برای 
ارز کاالهای اساسی کاهش یافت، زیرا نیازها واقعی 
شد. انتظار بانک مرکزی از بانک ها و صرافی ها این 
است که هم برای کاالهای اساسی و هم برای سایر 
کاالها تخصیص ارز و بــه فروش ارزها کمک کنند. 
وی درباره بازار متشــکل ارزی نیز توضیح داد: در 
شش ماهه ابتدای امسال ۶۰۰ میلیون دالر در بازار 
متشکل ارزی به صورت توافقی معامله شده است. اگر 
بتوانیم امکان تامین ارز از بازار توافقی و متشکل ارزی 
را بیشتر کنیم، نیاز به سایر بازارها کم می شود. اکنون 
صرافی خارجی در بازار متشکل ارزی نداریم که این 
موضوع در حال مطالعه و پیگیری اســت تا امکان 
فعالیت صرافی های خارجی نیز فراهم شود.  رئیس 
کل بانک مرکزی درباره اینکه به  تازگی نیز تعدادی از 
شرکت ها تحریم شده اند، گفت: به هر شکل جدیدی 
تحریمی ایجاد شود، مشکلی در سازوکار تامین ارز 

نخواهیم داشت. 

ایران خودرو و سایپا می توانند 
خودرو وارد کنند

وزیر صمت گفت: واردات خودرو در سال جاری دو 
علت دارد اول اینکه عرضه و تقاضای بازار را تا حدودی 
پوشــش دهد؛ تقاضای بازار بیش از تولید در سال 
گذشته بوده و امسال هم تولید رشد خوبی دارد اما 
باید این فاصله را با واردات تامین کرد تا بازار متعادل 

شود و قیمت ها تنظیم شود
 »سید رضا فاطمی امین« وزیر صمت ،  در رابطه با 
واردات خودرو توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا 
گفت: واردات خودرو چند شرط دارد؛ یکی اینکه باید 
نمایندگی پس از فروش داشــته باشند، دوم اینکه 
نمایندگی رسمی خودروساز خارجی داشته باشد و 
اینکه وقتی خودرویی وارد می شود باید در مقابلش 
انتقال فناوری انجام دهند. هرکسی که شرایط را  دارا 

باشد می تواند خودرو وارد کند. 
وزیر صمت در پاسخ به این سوال که پس یعنی این 
دو شرکت می توانند خودرو وارد کنند تصریح کرد: 

اگر شرایط را دارا باشند مانعی ندارد. 
وزیر صمت در پاسخ به این سوال که با واردات خودرو 
توسط این دو شرکت خودروسازی آیا به تولید ملی 
آسیبی وارد نمی شود عنوان کرد: واردات خودرو در 
سال جاری دو علت دارد اول اینکه عرضه و تقاضای 
بازار را تا حدودی پوشش دهد؛ تقاضای بازار بیش از 
تولید در سال گذشته بوده  و امسال هم تولید رشد 
خوبی دارد اما باید این فاصله را با واردات تامین کرد تا 

بازار متعادل شود و قیمت ها تنظیم شود
فاطمی امیــن افــزود: نکته دیگر اینکه در ســبد 
محصوالت داخلی خــودروی اقتصادی با کیفیت 
نداریم. شرکت های خودروساز کار را شروع کردند و 
این محصوالت در سال آینده به بازار می رسد و ما یک 
سال  کمبود محصولی  با قیمت مناسب و با کیفیت 
الزم را داریم.  این خال را از طریق واردات تامین می 
کنیم و به همین دلیل در ایین نامه ذکر شــده که 

اولویت واردات با خودرو های اقتصادی است.

اخبار

ارزش معامالت خرد سهام 
بــا کاهــش ۱۸ درصدی 
نســبت به روز کاری قبل 
به رقم هزار و ۸7۶ میلیارد 
تومان رســید که کمترین 

رقم در دو ماه اخیر است.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز دوشــنبه 
یازدهم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت 
به روز کاری قبل ۳ هزار و ۳۱۱ واحد افت کرد و به 

رقم یک میلیون و ۳۱۸ هزار و 7۱۳ واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس با ریزش 99۸ واحدی در 
سطح ۳۸۱ هزار و ۱۱۳ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 5۸ واحد پائین آمد 

و در سطح ۱۸ هزار و ۶5 واحد قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشته نمادهای »میدکو«، »بفجر« و »کچاد« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. 
در مقابل نمادهای »وغدیر«، »شــپنا« و »ذوب« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابــورس نیز نمادهــای »بپــاس«، »آریا« و 
»فغدیر« بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص کل 

فرابورس داشتند و »فرابورس«، »شراز« و »بهپاک« 
بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.  

در جــدول پرتراکنش ترین نمادهــای بورس دانا 
صدرنشین است و شستا و خگســتر در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیــز نمادهای دی، 
فرابورس و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۱۳9 هــزار و ۸57 میلیارد تومــان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۳۶ هزار 
و ۴۶5 میلیارد تومان بود که 9۸ درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشــته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 

۱۸ درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم هزار 
و ۸7۶ میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در دو 

ماه اخیر است. 

صف های بازار سهام
در معامالت دوشنبه ۳7 نماد صف خرید داشتند و 
۱۰۱ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با رشد ۲۶ درصدی به ۱۰7 میلیارد 
تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش ۲۰ 

درصد افزایش یافت و ۳۶۳ میلیارد تومان بود.
در پایان معامــالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار ۱۲۰ میلیارد تومان بود و ارزش 
صف های خرید نیــز در رقم ۲۱ میلیــارد تومان 

ایستاد. 
در پایان معامالت نماد گدنا )شرکت تهیه و توزیع 
غذای دنــا آفرین فدک( با صف  خریــد 7 میلیارد 
تومانــی در صدر جدول تقاضای پایانــی بازار قرار 
گرفت. پس از گدنا، نمادهای وتعاون )شرکت بیمه 
تعاون( و وگستر )شرکت گسترش سرمایه گذاری 

ایرانیان( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
بفجر تعلق داشت که ارزش آن 77 میلیارد تومان 
بود. پس از بفجر، نمادهای فمراد، حپترو، گکوثر و 

میدکو بیشترین صف فروش داشتند.

ارزش معامالت خرد سهام به کمترین رقم در دو ماه اخیر رسید

رکود  بورس عمیق تر  شد

رهبر معظم انقالب: 
ایجاد ناامنی ها برنامه ریزی شده بود

مراســم مشــترک دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه های نیروهای مسلح با حضور رهبر معظم 
انقالب برگزار شــد. رهبر انقالب اسالمی در این 
مراسم در سخنان مهمی درباره حوادث اخیر کشور 
گفتند: در این حوادث بیش از همه به ســازمان 
انتظامی کشور و به بسیج و به ملت ایران ظلم شد. 
البته ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث 
دیگر کامالً قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین 

صورت خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: در آینده 
نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختاللی ایجاد 
کنند، آنکه بیش از همه سینه سپر خواهد کرد، 
ملت شجاع و مؤمن ایران است. ایشان ملت ایران 
را همچون موالی خــود حضرت امیرالمومنین 
علی )ع( ملتی مظلوم و در عین حال قوی خواندند 
و افزودند: در این حادثه ای که پیش آمد، دختر 
جوانی درگذشت که دل ما هم سوخت اما واکنِش 
به ایــن حادثه که بدون تحقیــق و بدون اینکه 
امر مسلّمی وجود داشته باشــد، عده ای بیایند 
خیابان ها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب 
از سر زن محجبه بکشــند، مسجد و حسینیه و 
خودروی مردم را به آتش بکشند، یک واکنش 

عادی و طبیعی نبود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه این اغتشاش ها 
برنامه ریزی شده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر 
جوان هم نبود، بهانه دیگــری به وجود می آوردند 
تا امســال در اول مهر، در کشور نا امنی و اغتشاش 
ایجاد کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
من به صراحت می گویم این اغتشاش ها و ناامنی ها، 
طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی 
بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن 

در خارج به آنها کمک کردند.
ایشان افزودند: برخی افراد نسبت به اینکه گفته شود 
فالن حادثه طراحی و کار دشمن بوده است، حساس 
هستند و سینه ســپر می کنند برای دفاع از سازمان 
جاسوسی آمریکا و صهیونیست ها و انواع تحلیل ها و 
لفاظی های مغالطه آمیز را نیز به کار می گیرند تا بگویند 
کار خارجی ها نیست. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان 
کردند: در دنیا، اغتشاش های زیادی به وجود می آید 
و در اروپا و بــه خصوص فرانســه و پاریس هر چند 
وقت یک بار اغتشاش مفصلی به وجود می آید اما آیا 
تاکنون شده است که رئیس جمهور آمریکا مجلس 
نمایندگان آمریکا از اغتشاشــگران حمایت کنند و 
بیانیه بدهند؟ آیا سابقه دارد که پیام بدهند و بگویند 
در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه دارد رسانه های جمعی 
وابسته به سرمایه داری آمریکا و مزدوران آنها همانند 
برخی دولت هــای منطقه و از جمله ســعودی ها از 
اغتشاشگران در این کشورها حمایت کنند؟ و آیا سابقه 
دارد امریکایی ها اعالم کنند که ما فالن ســخت افزار 
یا نرم افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشــگران قرار 

می دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار کنند؟
ایشان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف امریکایی ها 
برای از دنیــا رفتن یک دختر دروغ اســت و آنها 
برخالف ظاهر، به علت به دست آوردن این بهانه 
برای حادثه آفرینی شــادمان هستند، گفتند: در 
کشور، مسئوالن سه قوه اظهار تأسف کردند و قوه 
قضائیه قول داده است که موضوع را تا نهایت دنبال 
کند تا مشخص شــود مقصری وجود دارد یا نه و 
اینکه مقصر کیست؟ تحقیق یعنی همین. حال، 
چگونه می شود یک سازمان و یک مجموعه عظیم 
خدمتگزار برای احتمال اینکه خطایی ســر زده 
باشد، مورد تهمت قرار گیرد. هیچ منطقی پشت 
سر این کار نیست و این، کار عاملی جز دستگاه های 

جاسوسی و سیاست گذاران عنود خارجی ندارد.

توافق برای انتقال منابع ارزی آزاد شــده 
ایران به یک کشور همسایه

اعالم آمادگی امریکا برای اجرای 
توافقات درمورد تبادل زندانیان

مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان و آزادسازی 
منابع ارزی ایران در کشورهای خارجی، ماه ها 
قبل انجام شــده بود لیکن طــرف آمریکایی 
پس از چند بار کارشکنی، اخیرا برای اجرای 

توافقات قبلی اعالم آمادگی کرد.
به گزارش تسنیم تنها مانع در این خصوص؛ 
تعیین حســاب و بانک عامل مــورد پذیرش 
طرفین بود که اخبار رسیده  حاکی است این 
بانک هم در یکی از کشورهای منطقه تعیین 

شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
همچنین »تبادل چهار زندانی در ایران با چهار 
زندانی در آمریکا به عالوه آزادســازی منابع 
ارزی ایران در کــره جنوبی« مورد توافق قرار 
گرفته لیکن آزادی »باقر نمازی« که به دالیل 
انسان دوستانه انجام شده، ارتباطی به توافق 

ذکر شده ندارد.
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قیمت دالر روز گذشته تا ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان 
باال رفت اما در نیمه روز به قیمت ۳۳ هزار و ۳۰۰ 

تومان معامله شد.
اســکناس آمریکایی روز گذشــته تا ۳۳ هزار و 
۴۰۰ تومان باال رفت اما در نیمه روز به قیمت ۳۳ 
هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد . قیمت مذکور در 
مقایسه با عصر دیروز بیش از ۲۰۰ تومان افزایش 

را نشان می دهد. 
 به گزارش اقتصادنیوز، در این میان نهاد مرکزی 
بازارســاز با برجســته کردن اخبار آزادسازی 
ارزهای بلوکه شــده به دنبال کنتــرل نرخ ارز 
اســت.صالح آبادی، رئیس کل بانــک مرکزی 
روز گذشــته در اینبــاره گفت:پیشــرفت های 
خوبی در زمینه آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران در خارج کشــور انجام شــده است.صالح 
آبادی بار دیگــر وعده داده بــازار ارز را متعادل 
 می کنیم و دالرهای آزاد شــده متعلق به بانک

 مرکزی است
از ســوی دیگر ناصر کنعانی در نشست خبری 
روز گذشــته گفت:  آزادی نمازی با آزادسازی 

پول های بلوکه ارتباطی ندارد.

پیام آمریکا به بازار دالر 
از ســوی دیگر علی واعظ در رابطه با آزادسازی 
منابع بلوکه شــده  در توئیتر مدعی شد تا تمام 
زندانیان  با تابعیت آمریکایی در ایران آزاد نشوند، 

اخبار این چنینی صحت ندارند. 
ســخنگوی شــورای امنیت ملــی آمریکا هم  
گزارش ها درباره آزادســازی منابع مالی ایران 
را تکذیــب کرد. شــورای امنیت ملــی ایاالت 
متحده آمریکا در توئیتی گزارش های منتشــر 
شــده در »منابع ایرانی« مبنی بر آزاد شــدن 
و انتقال پول های بلوکه شــده ایــران در ازای 

 آزادی باقر و ســیامک نمازی را »کامال کذب« 
توصیف کرد. 

واکنش بازار دالر به خبر آزادسازی ارز 
های بلوکه شده

به نظر می رسد گوش بازار به اخبار آزادسازی ارز 
های بلوکه شده بدهکار نیست و نسبت به اوضاع 

و احوال پیرامونش بی تفاوت و بی خیال است.

دالر هرات کانال شکنی کرد 
از طرفی هم قیمت دالر در بازار هرات روز گذشته 
کانال شــکنی کرد و موجب تقویــت انتظارات 
صعودی معامله گران دالر در تهران شد. قیمت 
دالر در بازار یاد شده روز گذشته از مرز مقاومتی 
۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان عبور کــرد و با ۳۳ هزار 
تومان مبادله شــد. این قیمت در مقایسه با روز 

گذشته 5۰۰ تومان افزایش را نشان می دهد. 

درهم همچنان می تازد 
قیمت درهم نیز همچنان بــاالی کانال 9 هزار 
تومان به فروش می رســد. نرخ حواله درهم روز 
گذشته نسبت به عصر دیروز اندکی رشد کرد و 

به 9 هزار و ۲۰۰ تومان رسید . 

قیمت طال باال رفت 
قیمت اونس طال روز گذشته نسبت به روز شنبه 5 
دالر باال رفت و در محدوده ۱۶۶۶ دالر معامله شد . 
در بازار داخلی ایران هم قیمت طال ظهر روز گذشته 
5 هزار و ۳۰۰ تومان رشد کرد و به ۱ میلیون و ۳۸۶ 
هزارو ۱۰۰ تومان رسید.  قیمت سکه روز گذشته در 
مقایسه با دیروز تقریبا ۳۰ هزار تومان باالتر معامله 
شد.این فلز گران بهای داخلی روز گذشته در محدوده 

۱5 میلیون و ۳۳۰ هزار تومان معامله شد.

  مریم بابایی
بازار ارز طی روزهای اخیر و با ناامیدی از برجام 
روندی صعــودی به خود گرفته اســت. نرخ ارز 
طی روزهای اخیر در محــدوده ۳۳ هزار تومان 
نوســان داشــت و گزارش ها حاکی از بازگشت 
خریداران به این بازار است. اما آیا انتشار خبری 
در مورد آزادسازی 7 میلیارد دالر از منابع ارزی 
می تواند التهاب بازار ارز و روند افزایشی دالر را 

کاهش دهد؟
ناامیدی از احیای برجام طی روزهای اخیر باعث 
بازگشت خریداران به بازار ارز و شلوغی صرافی ها 
شده است اما همزمان خبری مبنی بر آزادسازی 
بیش از 7 میلیارد دالر از منابــع ارزی ایران، تا 
حدودی ترمز رشد دالر را متوقف کرده و از لحاظ 

روانی از التهاب بازار کاسته است.
عباس آرگون، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران با اشاره به اینکه خبرهایی مبنی 
بر آزادسازی منابع ارزی و... به نوعی خبر کهنه 
محسوب می شود، گفت: این موضوع چندین بار 
در گذشته نیز مطرح شده است اما عمال محقق 

نشده است.
آرگون در مورد روند نــرخ دالر افزود: نرخ ارز به 
دلیل التهابات جامعه و ناامیدی از احیای برجام 
و به نوعی تمام شده محسوب شدن آن از سوی 
دولت آمریکا و تحریم های جدید روند صعودی 

به خود گرفت. 
این فعال اقتصادی در مورد تاثیر آزادسازی منابع 
ارزی بر روند نرخ ارز ادامه داد: آزادسازی منابع 
ارزی در صورت تحقق نیز درآمدی برای دولت 
محسوب نمی شــود و در منابع دولتی تاثیری 
ندارد؛ چرا که ریال معــادل آن در اختیار دولت 
قبال قرار گرفته است و تنها عرضه ارز توسط بانک 

مرکزی را تقویت می کند. 

آرگون ادامه داد: به طور کلی نرخ ارز تحت تاثیر 
متغیرهای متعددی است، وقتی نرخ توم افزایشی 
است و ارزش پول ملی در حال کاهش است، روند 
ارز هم افزایشی است. عالوه بر عوامل اقتصادی 
همچون تورم، نقدینگــی و... متغیرهای روانی، 
نااطمینانی های اقتصادی و انتظارات تورمی نیز 

بر نرخ ارز تاثیرگذار است.
در این میان عدم دسترســی بــه منابع ارزی و 
محدودیت های موجود ناشــی از تحریم نیز این 

روند را تشدید می کند.
عباس آرگون در مورد بازار سرمایه و آینده این 
بازار نیز با اشــاره به اینکه این بازار نیز وضعیت 
مناسبی ندارد گفت: التهابات موجود در جامعه و 
ناامیدی مردم و سهامداران از احیای برجام روند 
بی اعتمادی به این بازار را تشدید کرده استو ه روز 

خالرج خروج سرمایه از این بازار هستیم، 
وی افزود: این در حالی اســت که بازدار سرمایه 
از لحاظ ارزشــی وضعیت خوبی دارد اما فضای 
نااطمینانی و بی اعتمادی باعث خروج ســرمایه 

شده است.
آرگون ادامه داد: بازار ســرمایه بازار ارزشمندی 
اســت و پتانســیل بســیار باالیی برای حذب 
نقدینگــی و هدایت پــول به ســمت تولید و 
بخش مولد اقتصــاد و ایجاد اشــتغال دارد. اما 
متاســفانه در هر دوره با ســوء اســتفاده   هایی 
 که از این بــازار صــورت می گیرد، ایــن روند 

مختل می شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در گذشته این بازار 
به عنوان ابزار از سوی دولت استفاده شد. دولت 
نقدینگی مورد نیاز را از این بازار تامین کرد و بعد 
بازار را به حال خود رها کرد همین موضوع باعث 
ایجاد بی اعتمادی مردم و سهامداران شد و روز به 

روز شاهد ریزش شاخص بودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیــان اینکه انضباط حوزه 
مالی کامال تحت مدیریت دولت است، گفت: در شش ماهه 
اول امسال حدود 7۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق بدهی 
دولت گذشــته را بازپرداخت کرده ایم. به گزارش ایسنا، 
سیداحســان خاندوزی صبح امروز )دوشنبه( در نشست 
خبری با خبرنــگاران بیان کرد: بحمداهلل بــا دقتی که در 
حوزه انضباط مالی صورت گرفته، از این جهت شرایط کامال 
تحت مدیریت دولت است و حدود 7۰ هزار میلیارد تومان 
اصل اوراق بدهی دولت گذشته را در شش ماه سال ۱۴۰۱ 
بازپرداخت انجام دادیم که با ســود آن عدد بیشتری می 
شود اما اصل آن به این ترتیب است. وی افزود: انتشار اوراق 
هم نسبت به سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و ما در 
حالی که ۶ ماهه اول سال گذشته ۱۳۸ هزار میلیارد تومان 
واگذاری اوراق مالی دولت را داشــتیم، در شش ماهه اول 
امسال مجموعا ۶۳ هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی 
دولت را داشــتیم. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی طی 
سخنانی در نشست خبری خود با بیان اینکه انضباط مالی 
دولت رویکرد اصلی دولت سیزدهم برای بهبود شاخص های 
کالن اقتصادی کشور بوده است، اظهار کرد: در نیمه نخست 
امسال میزان برداشت از تنخواه به کمتر ۱۰ هزار میلیارد 
تومان کاهش یافت در حالی که در مدت مشابه پارسال این 

میزان به بیش از 5۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

عوامل بهبود شرایط کسب و کار
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بهبود شرایط کسب و 

کار رویکرد دیگر دولت برای رشــد اقتصادی بود و در این 
مدت شرایط ۲9۰۰ پروانه کسب و کار تسهیل شد که 9۰ 
درصد آن جزو مجوزهای اعالنی اســت. خاندوزی یادآور 
شد: در نیمه نخست امسال 7۰ هزار میلیارد تومان از اصل 
اوراق بدهی دولت گذشته تسویه شده است که این رقم با 
احتساب سود آن، بیشتر می شود. وی تأکید کرد: در ابتدای 
سال وضعیت تولید منفی 5.۸ بود اما در شهریور ماه سال 
جاری به مثبت. ۶.7 رســید. همچنین اقدامات حمایتی 
دولت از تولید موجب شد تا رشــد اقتصادی در بهار سال 
۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد برسد. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان 
اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید به 
صنایع خودرو و ماشین آالت با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: 
یکی از دالیل رشد تولید در صنایع بزرگ رشد 5.۸ درصدی 
تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه گذاری اقتصادی است که 
کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است.

وزارت اقتصاد از همــه ابزارهای خود برای 
ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می کند

خاندوزی با بیان اینکه وزارت اقتصاد از همه ابزارهای خود 
برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می کند، 
اظهار کرد: همه باید برای ترمیم لطمه هایی که در روزهای 
گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده 
تالش کنیم. دولت هم اهتمــام دارد با ابزارهایی که در 
اختیار دارد برای جبران این خسارت های وارده به مردم 
اقدام کند. وزیر اقتصاد یادآور شد: در این ارتباط دیروز با 

وزیر ارتباطات نیز گفت وگویی داشتم و اعالم کردم که 
وزارت اقتصاد آمادگی دارد از ابزارهایی چون مشوق های 

مالیاتی برای ترمیم این آسیب ها استفاده کند.
وی با اشاره به اجزای رشد اقتصادی فصل بهار اظهار کرد: 
میزان رشد بخش صنعت در مدت یاد شده 5.۱ درصد، 
معادن ۱.۱ درصد، خدمات ۳.9 درصد و کشاورزی منفی 
۰.۸ درصد بوده است. در بهار امسال رشد اقتصادی در 
بخش کشاورزی نیز نسبت به بهار سال گذشته که منفی 

پنج درصد بود، بهبود نسبی یافته است.

بهبود تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش تولید
ســخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم ماهانه و 
نقطه به نقطه بخش تولید بهبود پیدا کرده است، اظهار 
کرد: در بهار امســال تورم تولید به ۴9 درصد رسید در 
حالی که این شاخص در بهار سال گذشته 7۳ درصد بود؛ 
البته این شاخص همچنان رضایت  بخش نیست و دولت 

برنامه جدی دارد تا این شاخص را کاهش دهد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه کنترل تورم اولویت یک اقتصاد 
دولت و خواست مردم و فعاالن اقتصادی است، گفت: پس 
از دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با رهبری قرار شد این 
شاخص به صورت هفتگی پایش شود تا از خلق پول و بی 
انضباطی های پولی جلوگیری و یک هفته در میان نتیجه 

در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود.
وزیر امور اقتصــادی و دارایــی درباره میــزان درآمد 
محقق شده بودجه امسال، اظهار کرد: 75 درصد میزان 

تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد و هم اینکه 
دولت به دنبال کاهش کســری بودجه است که برای 
جبران آن و عدم استقراض به دنبال مدیریت بودجه است 
به طوری که کمتر از ۱۰ هــزار میلیارد تومان از تنخواه 
اســتفاده کرد. البته تخصیص هایی از قبل وجود دارد 
که امیدواریم تا مهر بتوانیم پرداخت کنیم تا مطالبات 

عمرانی قبل از زمستان پرداخت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به میزان پرداخت 
وام خرد بدون ضامن در نیمه نخست امسال، یادآور شد: 
تا نیمه شهریور ماه در مجموع 79۳ هزار فقره وام خرد 
تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به افراد واجد 
شرایط پرداخت شده است و متقاضیان بسیاری هم هنوز 
نتوانســته اند وام دریافت کنند که به بانک های دولتی 

تاکید کردیم پرداخت را سرعت ببخشند.
خاندوزی در پاسخ به این پرســش که باتوجه به اینکه 
برخی کشورهای عضو شانگهای خود از حیث اقتصادی 
مشکل دارند و ممکن اســت عضویت در این سازمان 
آورده اقتصادی برای ایران نداشــته باشد، تصریح کرد: 
پیمان های بین المللی ظرفیتی برای رشــد تجاری و 
بهبود تعامل تجاری ایجاد می کنند و این ظرفیت موجب 
بهبود درآمد سرانه می شود. امیدواریم از ظرفیت سازمان 
همکاری  شانگهای استفاده بهینه ای داشته باشیم و این 
امر را دستخوش سیاست ها و اختالفات داخلی نکنیم 
که در نهایت حتما شــاهد افزایش درآمد سرانه و رشد 

اقتصادی خواهیم بود.

تقویت انتظارات صعودی معامله گران دالر 

صعودی شدن قیمت دالر
آینده بازار ارز و سرمایه چه می شود؟

تاثیر آزادسازی منابع ارزی بر بازارها

وزیر اقتصاد خبر داد

پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت گذشته

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئيس اتحاديه تهيه و توزيــع کنندگان بلور و چيني 
تهران از برگزاري نمايشــگاه انواع سيم جوش هاي 
ايراني خبر داد و گفت: هيچ نيازي به واردات انواع سيم 
جوش ها از ديگر کشورها نداريم. غالمرضا صفرنژاد، 
رئيس اتحاديه تهيه و توزيــع کنندگان بلور و چيني 
تهران در خصوص شرکت در اين نمايشگاه بيان داشت: 
امسال سومين سال شرکت در نمايشگاه بين المللي با 

توليد انواع سيم جوش هاي ايراني است که با آخرين 
تکنولوژي روز و دانش دانشجويان نخبه بهترين دانشگاه 
هاي کشور به ميدان آمده است. اين نمايشگاه از تاريخ 
نهم لغايت دوازدهم مهرماه در ســالن ۳۸ از ساعت ۸ 
صبح الي ۱۵ عصر ميزبان عالقمندان، صنعتگران و 

صنوف مختلف مي باشد .
صفرنژاد در لزوم و ضرروت انســجام صنعت، صنف و 

دانش، بيان داشت: در توليد سيم جوش هاي ايراني 
طي ســال ها تالش و کوشــش، با بکارگيري دانش 
دانشــجويان، تخصص صنعتگران و سرمايه گذاري 
صنف موفق شديم توليدات خود را در زمينه انواع سيم 
جوش هاي منحصر به فرد در خصوص ســيم جوش 
هاي سايشي، ضربه اي و حرارتي در انواع آنها از جهات 

کيفيت به سطح کشورهاي پيشرفته برسانيم.

هيچ نيازي به واردات انواع سيم جوش ها نداريم
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رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران گفت: 
بازار هاي صادراتي و مماس مرزي بازاري مناسب 
براي صادرات محصوالت فوالدي است و همکاري 
بين کشور ها را افزايش مي دهد. حميدرضا رستگار، 
رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد تهران 
اظهار کرد: در اطراف ايران کشــورهايي با ميزان 
جمعيت ۶۰۰ ميليون نفر وجود دارد که ظرفيتي 

مناسب براي صادرات کشور است.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران در 
پاسخ به اين پرسش که رکود ساخت و ساز موجب 
رکود در توليدات آهن و فوالد کشور نيز شده است 
يا خير، خاطرنشان کرد: ميزان توليد آهن و فوالد 
کشور در ســال جديد در مقايسه با سال گذشته با 
افزايش مواجه شده است، اما براي رسيدن به چشم 
انداز توليد فوالد کشور که در افق ۱۴۰۴ توليد ۵۵ 
ميليون تن در سال را هدف گرفته است دست يابيم 
بايد حمايت هاي بيشــتري از اين صنعت شود و با 
تحرک و افزايش مصرف داخلي اين هدف را محقق 
کرد. وي گفت: گراني مصالح ساختماني رکود ايجاد 
کرده است و تقاضا و توان را در ساخت کاهش داده 

است.
عضو منتخب دور سوم انتخابات هيئت رئيسه اتاق 
اصناف تهران اظهار کرد: در ســال جاري ميزان 
ساخت و ساز در کشور کاهش قابل توجهي داشته 
است به اين دليل که قيمت زمين در کشور باال بوده 
و با افزايش نرخ خدمات و مجوزهايي که شهرداري 
ها براي ساخت و ساز در اختيار قرار مي دهد هزينه 
تمام شــده توليد مســکن افزايش قابل توجهي 
را تجربه کرده اســت. حميدرضا رستگار، رئيس 
اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد تهران عنوان 
کرد: صنعت ساخت و ساز کشــور صنعتي است 
که ۳۰۰ شغل به صورت مستقيم با آن در ارتباط 
است و به نوعي مي توان گفت که تحرک و رونق آن 
نقش مهمي در ايجاد اشتغال کشور داشته و موتور 

محرک اقتصاد خواهد بود.
وي درباره چرايي کاهش توليد مسکن عنوان کرد: 
با کاهش تعداد پروانه هاي ســاخت و کم رمقي 
توليد، ميزان اشــتغال مورد نياز در اين بخش نيز 
حاصل نمي شود. در ســال جديد ميزان ساخت 
و ساز در کشور کاهش قابل توجهي داشته است 
به اين دليل که قيمت زمين در کشــور باال بوده و 

با افزايش نرخ خدمات و مجوزهايي که شهرداريها 
براي ساخت و ســاز در اختيار قرار ميدهد هزينه 
تمامشده توليد افزايش قابل توجهي را تجربه کرده 
اســت و درکنار اين عوامل افزايش قيمت مصالح 
ساختمان، سازندگان را به اين نتيجه رسانده است 
که در اين بازار رکودي ســاخت و ساز چندان هم 
مقرون به صرفه نيست. رئيس اتحاديه فروشندگان 
آهن و فوالد تهران خاطرنشان کرد: کاهش توان 
خريد خريداران مسکن نيز يکي از داليلي است که 
به رکود مسکن دامن زده است و در اين ميان وامهاي 
بانکي درنظرگرفته شده براي مشتريان در افزايش 
قدرت خريد مردم نتيجهاي به دنبال نداشته است.

عضو منتخب دور ســوم انتخابات هيئت رئيسه 
اتاق اصناف تهران اظهار کرد: براســاس آمارهاي 
شهرداري، ساخت و ساز در کشور رونقي نداشته، اما 
اين اميدواري وجود دارد که با در نظرگرفتن زمين 
ارزان قيمت در شهرهاي کشور، بازار ساخت و ساز 
رونق بگيرد، چون مشاغل وابسته به مسکن دچار 
تحرک و پويايي خواهد شد و اشتغال اين بخش نيز 
به دنبال اين تحرک به وجود خواهد آمد. وي تصريح 
کرد: دولت طرحي براي مسکن ملي و نهضت ملي 
مسکن داشته و اگرچه بحث هايي درباره ميزان آن 
و چرايي اجراي اين طرحها وجود دارد، اما ميتواند 
موتوري محرکي براي بسياري از صنايع باالدست 

و پائيندست باشد.
رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد تهران 
خاطرنشان کرد: جلسات و تالش هايي براي اجراي 
طرح نهضت ملي مسکن انجام شده، اما هنوز در 
مســير اجرايي حرکت نکرده اســت. تمام سعي 
دولت اين است که اين روند تسريع يابد، اما بايد به 

سختيها و دشواريهاي آن نيز واقف بود.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران ادامه 
داد: اين طرح قطعا در تحرک صنايع کشور نيز موثر 
است و توليدات کارخانجات داخلي را به نحو مناسبي 
افزايش مي دهــد و اين اميدواري وجــود دارد که 
فازهاي اجرايي آن از سرعت الزم برخوردار شوند. 
رستگار در پايان تصريح کرد: در ايران دستمزدها به 
ريال است و نبايد در تعيين قيمت هاي توليد استناد 
به بازارهاي جهاني داشته باشيم و بايد نرخ و ارقام 
محصوالت توليدي و بازار صادراتي متفاوت باشد و 

نيازمند تنظيم گري است.

با افزايــش قيمــت ارز و 
نزديک شدن دالر به کانال 
۳۴ هزار تومان قيمت طال و 
سکه نيز افزايش پيدا کرده 
اســت. به دليل رشد انس 
جهانی از ســوی ديگر گرانی طال دور از دسترس 
نيســت و به نظر می رســد طی روزهای آينده و با 
توجه به مشکالت و اتفاقات پيش آمده در کشور، در 

اين بازار شاهد نوسانات قيمتی بااليی باشيم. 
متاســفانه گرانی طال و ســکه در ماههای اخير و 
نوســانات بااليی که اين فلز زرد تجربه کرده است 
منجر به تغيير کاربری طال فروشــی هــا و تغيير 
مشاغل در اين بخش شده اســت. بسياری از طال 
فروشــی ها به دليل نبود مشتری و کاهش فروش 
و درآمد شــغل خود را عوض کرده اند. در اين بين 
اما نقره فروشی ها و بدليجات رونق گرفته و مردم 

به دليل کاهش قدرت خريد به ايــن بازارها روی 
آورده اند.

در حال حاضر بازار دالر در يک بالتکليفی قرار دارد. 
به دليل افزايش تقاضا در بــازار در روزهای اخير، 
دولت ســعی کرد که فنر دالر را فشرده تر کند. اما 
همچنان با جهش قيمتی مواجه شديم. پيش بينی 
می شود که دولت در روزهای آينده دوباره اقدام به 

ارزپاشی کند تا نرخ ارز را دوباره کاهش دهد.
در همين رابطه يک فعال صنفی به »کسب و کار« 
گفت: بازار داخلی علی رغم رکود ناشــی از کاهش 
قدرت خريد مردم، تحت افزايش نرخ طالی جهانی 
قرار گرفته و احتمال گرانی اين محصول بيشتر شده 
است. نمی توان ادعا کرد که بازار خريد و فروش طال 
هيچ رونقی نداشــته، اما به دليل ترديد خريداران 
اصلی از نوسان قيمت اين فلز گران بها وضعيت بازار 
خيلی مناسب نبوده است. تقاضای خريد طال نسبت 
به ماه های سال های گذشته بسيار کم تر بوده است.

محمد کشتی آرای اضافه کرد: پيش بينی می شود 

قيمت ها در روزهای آينده نيز در همين سطح باقی 
بماند و تا تعيين تکليف نهايی مذاکرات نوسانات بازار 
طال و ارز به مانند روزهای گذشته باشد. نرخ طال در 
ايران همواره ناشی از افزايش قيمت جهانی است و 
تابعی از قيمت ارز است. افزايش قيمت سکه در هفته 
های اخير به دليل افزايش تقاضا بود اما با حراج سکه 
از سوی بانک مرکزی اين حباب از بين رفت و قيمت 
ها تعادل يافت اما اصلی ترين دليل گرانی سکه وطال 
ناشی از دو عامل قيمت جهانی و ارز است. هر چند 
که باال رفتن نرخ ارز منجر به از بين رفتن اقدامات 

بانک مرکزی و گران شدن مجدد قيمت سکه شد.
اما رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشندگان طال 
و جواهر تهران با بيان اينکــه افزايش قيمت ها در 
بازار موقتي اســت، گفت: با اعالم خبر آزادسازي 
۷ ميليارد دالر از منابع ارزي بلوکه شده ايران، بايد 
منتظر کاهش قيمت  ها باشــيم. نادر بذرافشــان، 
رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشــندگان طال و 
جواهــر تهران دربــاره وضعيت بازار طال و ســکه 

اظهــار داشــت: افزايــش ۲۸ دالري اونس طال و 
افزايش قيمت دالر در بازار داخلي موجب افزايش 
قيمت طال و ســکه شــده اســت. رئيس اتحاديه 
ســازندگان و فروشــندگان طال و جواهــر تهران 
با اشــاره به اخبار مربوط به آزادســازي ۷ ميليارد 
دالر از منابع ارزي بلوکه شــده ايران گفت: باوجود 
اينکه خبر هنوز به کــف بازار نرســيده ولي بايد 
منتظر کاهش قيمت ها باشــيم. البته قيمت هاي 
 صبح امروز نسبت به معامالت پاياني ديروز بيانگر 

کاهش است.
رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشــندگان طال و 
جواهر تهران حباب سکه را بين يک ميليون و ۶۰۰ 
تا يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومان اعالم و تأکيد کرد: 
ديروز در معامالت پاياني قيمت سکه طرح جديد به 
۱۵ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان هم رسيده بود ولي 
صبح امروز قيمت فروش سکه طرح جديد با کاهش 
همراه شد و به ۱۵ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان رسيد. 
وي ضمن تأکيد بر اينکه تقاضايــي در بازار براي 
خريد طال و سکه شکل نگرفته است، گفت: هرچند 
قيمت ها در بازار افزايش يافت ولي معامالت نشان 
مي دهد تقاضاي چشمگيري براي خريد طال و سکه 
نداريم و اينطور نيست که بگوييم مردم خريدار شده 
اند. بذرافشان با بيان اينکه فضاي معامالت در بازار 
طال و ســکه مانند ايام محرم و صفر اســت، گفت: 
اميدواريم با ورود به مــاه ربيع معامالت بازار طال و 

جواهر نيز از رکود خارج شود.

News kasbokar@gmail.com

افزايش ۲۸ دالري اونس جهانی و افزايش قيمت دالر در بازار داخلي

طال گران می شود؟
کاهش قدرت خريد مردم بازار طال را تعطيل کرده است

توليد آهن و فوالد افزايش داشته است

آگهی فراخوان
در اجرای ماده ۷ موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبين هيئت مديره و بازرس اتحاديه  لبنيات و مواد پروتئينی و 
صنوف همگن خرمشهر از تاريخ ۱۴۰۱/۷/9 لغايت ۱۴۰۱/۷/۲۲ بمدت ۱۴ روز به استناد نامه اتاق اصناف مورخ ۱۴۰۱/۷/9 تعيين گرديد لذا واحدهای صنفی 

تحت پوشش اتحاديه  لبنيات و مواد پروتئين شهرستان خرمشهر ميتوانند جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذيل به اتحاديه مراجعه فرمايند :
۱-کپی پروانه کسب 

۲- کپی شناسنامه 
۳- کپی کارت ملی

۴- کپی مدرک تحصيلی ) ديپلم(
۵- دو قطعه عکس۳* ۴

اتحاديه صنف لبنيات و مواد پروتئينی و
صنوف همگن شهرستان خرمشهر

تجديد آگهي مناقصه 
عمومي يك مرحله اي

)تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( شماره 2201/1400/21
نوبت دوم

شناسه آگهی1386374
شرکت گاز استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه ) دریافت استعالم ارزیابی کیفی ، ارائه اسناد ارزیابی کیفی ،  دریافت مابقی اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت ، مهر و 
امضاي اسناد مناقصه ، بازگشایی پاکتها ( بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت.

1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان آذربایجانغربي
2- موضوع مناقصه : پروژه تهیه تجهیزات و اجراي سیستم صاعقه گیر ایستگاه CGS شماره یك ارومیه

3-  محل اجرای پروژه: شهرستان ارومیه
4- استاندارد اجرای کار : مطابق مشخصات فني و استانداردهاي پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران  

5- شرایط متقاضیان :
- داشتن شخصیت حقوقی 

- داشتن گواهي صالحیت معتبر پایه پنج یا باالتر در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه
- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار

- توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز  
 www. setadiran.ir :6- نحوه دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

7- مهلت زمانی دریافت کاربرگهای  استعالم ارزیابی:        ساعت 16 تاریخ    1401/07/23
8- مهلت زمانی ارائه و بارگذاری کاربرگها واسناد استعالم ارزیابی:                              ساعت 16 تاریخ     1401/08/08

9- شماره مناقصه ثبت شده در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  :     2001091931000165
10- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مطابق مصوبه شـماره123402/ت 50659ه  مـورخ94/9/22 هیات وزیران و اصالحیه هاي بعدي 

آن خواهد بود.  
11- اطالعات تماس مناقصه گزار : مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر یا در صورت داشتن هرگونه ابهام در خصوص اسناد 

مناقصه ، با تلفن شماره33477170-044 تماس یا از طریق نمابر شماره 33444475-044  مکاتبه نمایند.
آدرس: دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه ، خیابان مولوي ، شرکت گاز استان آذربایجانغربي ، طبقه اول ، اتاق 102 

مسئولیت اطالع از روند برگزاری الکترونیکی مناقصه و کنترل های الزم بر عهده مناقصه گران می باشد.براي آگاهي از اخبار ،آگهي هاي مناقصه ، 
مزایده و عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان غربي مي توانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس @WAZARGAS  مراجعه فرمایید.                 
روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

حصر وراثت 
شماره بايگانی :۰۱۰۰۷9۰

خواهان رونوشــت حصر وراثت قاســم قلــی زاده فرزنــد علی اصغر بــا کدملی ۴9۸9۸۲۲۱۶۱ به شــرح دادخواســت تقديمی ثبت شــده به کالســه 
۱۴۰۱۴۷9۲۰۰۰۲۶۲۶۷۳۴ ازاين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده که شادروان علی اصغر قلی زاده فرزند حسن با کدملی 
۴9۸9۳۴۲۵۵۰ در اقامتگاه دائمی خود درتاريخ ۲9/ ۶/ ۱۴۰۱ بدرود حيات گفته و وراثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است :۱-قاسم قلی زاده فرزند علی 
اصغر با کدملی ۴9۸9۸۲۲۱۶۱ فرزند متوفی ۲- ام البنين قلی زاده فرزند علی اصغر با کدملی ۴9۸9۶۷۳۰۴۲ فرزند متوفی ۳-زهرا قلی زاده فرزند علی اصغر 
با کدملی ۴9۸9۷۲۴۷۵۵فرزند متوفی ۴-ليال قلی زاده فرزند علی اصغر با کدملی ۴9۸9۸۴۲۶۴۲ فرزند متوفی ۵-شهربانو رضازاده کله بستی فرزند عسگری 

با کدملی ۴9۸9۳۳۶۰۱۱ همسر متوفی 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ويا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ 

نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به اين دادگاه تقديم دارو واال گواهی صادرخواهد شد .
مسئول دفتر شعبه ۲ شوراهای حل اختالف شهرستان بابلسر محمد رضا ميرزاپور احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
 باسالم ، بدينوسيله اعالم می دارد سند مالکيت ششدانگ 
يک باب مغازه دارای پالک ۸۶۸۸ / ۱۳۰- اصلی واقع در 
بخش ۱۷ بوکان به شماره چاپی ۲۷۲۲۷۸ ب 9۰ به نام 
خانم افسر زاهدی فرزند عطاله اله صادر و تسليم گرديده 
است . اخيرا مالک با ارائه يک برگ استشهاديه مصدق و 
درخواست وارده به شماره ۱۴۰۱۲۱۷۱۳۰۱۰۰۰۳۵۷۰ 
- ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ اعالم نموده اســت که ســند مالکيت 
صادره موصوف به علت اســباب کشی مفقود و تقاضای 
صدور سند مالکيت المثنی را نموده است . لذا مستندا« به 
تبصره های ذيل ماده ۱۲۰ آيين نامه اصالحی قانون ثبت 
اسناد و امالک چنانچه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده است که در متن آگهی ذکر نشده ويا 
مدعی وجود آن نزد خود و يا ديگری می باشــد ،از تاريخ 
انتشار آگهی به مدت ده روز می تواند به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه ســند معامله و يا اصل سند 
مالکيت تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل 
نگردد ؛ اداره ثبت ، المثنی سند مالکيت را طبق مقررات 
صادر و به متقاضی تسليم خواهد کرد. مضافا« در صورت 
ارائه سند معامله ويا اصل سند مالکيت ، صورت مجلسی 
دال بر وجود سند نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويک 
نسخه آن به متقاضی المثنی تسليم واصل سند معامله 

يا سند مالکيت به ارائه دهنده مسترد می شود .۱۰۶۶۸
 تاريخ انتشار روز ۱۴۰۱/۷/۱۲

خالد خانه بيگی – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بوکان

مفقودی
برگ کمپانی – برگ سبز خودرو سواری سمند ايکس ۷ 
مدل ۱۳۸۲ رنگ نقره ای آبی متاليک به شماره انتظامی 
۲۱۴ م ۳۴ ايران ۲۷ به شماره موتور ۳۲9۰۸۲۳۴99۰و 
شماره شاسی ۸۲۲۳۳9۵۸ بنام عبداله احمدی مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۱۰۶۷۱
--

مفقودی 
برگ کمپانی کاميون باری فوتون مدل آئو مارک مدل 
۱۳9۵ به شماره انتظامی ۱۷۲ ع ۷۴ ايران ۲۷ به شماره 
شاســی NADV۴PBB۵FJ۰۷۶۸۵۳ و شماره 
موتور ISF۳۸S۳۱۵۴۸9۲۱۴۷9۲۲ مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.۱۰۶۷۲
--

مفقودی
برگ سبز – سند مالکيت – ســند کمپانی سواری 
پرايد تيپ جی تی ايکس مدل ۱۳۸۳ رنگ مشکی به 
شماره انتظامی ۸۸9 م 9۵ ايران ۳۷ به شماره موتور 
  S۱۴۱۲۲۸۲۱۸۰۶۵۰ ۰۰۶۲۸9۵۶ به شماره شاسی
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.۱۰۶۶9

--
 آگهی مزایده اموال منقول ) نوبت اول(
شماره پرونده اجرائی ۰۱۰۰۲۲9 – ۰۱۰۰۲۲۸ 

محکوم له : آقای رحيم صادقی با وکالت آقای رامين 
قهرمانی آدرس: خيابان طالقانی -ساختمان ولی عصر

محکوم عليه : آقای اردشــير لطفی ممه دل محکوم 

بــه : ۴/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريــال محکوم بــه و مبلغ 
۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال نيم عشر دولتی

مورد مزايده:
 عبارت است از: يک قطعه باغ انگور واقع در روستای آغکند 
جنب پمپ بنزين درخشيده ملکان جزو اراضی ممه دل 
متعلق به آقای اردشير لطفی به مساحت ۲۴9۲/۸9 متر 
مربع به قيمت ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شده است. 
 که با توجه به تقاضای محکوم له و به لحاظ عدم پرداخت 
محکوم به از طرف محکوم عليه اموال فوق توقيف و از 
طريق مزايده فروخته خواهد شد. مزايده از قيمت پايه 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی واگذار خواهد شد .

شرايط مزايده : 
الف - برنده مزايده بايستی ده درصد از مبلغ پيشنهادی 
را في المجلس و ما بقی را ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
مزايده پرداخــت نمايد و حتمــا کارت بانکی جهت 

پرداخت ۱۰ درصد به همراه داشته باشد.
 ب - شــرکت کنندگان می توانند تا مدت ۵ روز قبل از تاريخ 
مزايده با هماهنگی اين دفتر از مال مورد مزايده ديدن فرمايند .
 ج- مزايده روز چهار شــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ 
ساعت ۱۰ صبح در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگستری و شهرستان مياندوآب با حضور نماينده 
محترم دادستانی دادسرای عمومی و انقالب مياندوآب 

و متقاضيان برگزار خواهد شد .
 د- کليه هزينه های نقل و انتقال به عهده برنده مزايده 

می باشد .۱۰۶۷۳
ولی نژاد - مدير شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مياندوآب

آگهی مفقودی موتور سیکلت 
 برگ سبز و سند کمپانی 

سيستم: پيشتاز   تيپ: ۱۲۵CDI مدل: ۱۳9۳ به رنگ: آبی شماره موتور: 0124NEG409523  شماره تنه: N2N***125A9300571 به شماره پالک: 
۵۸۶ ايران۴۴۲۳9 مفقود گرديد و از درجه اعتبار ساقط می باشد. فريدونکنار
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

مزيت رقابتي مفهومي بود كه مايكل پورتر در ســال 
1985 براي تشــريح نظريه اســتراتژي رقابتي خود 
معرفي كرد. او توضيح داد كه صرف نظر از ساختار بازار 
كه تعيين كننده سودآوري بالقوه يك صنعت است، 
آنچه تعيين كننده نهايي بازده ســرمايه يك شركت 
بوده، جايگاه آن در صنعتش است. منظور از جايگاه، 
عملكرد شركت نسبت به رقبايش است. پورتر معتقد 
است كه عملكرد باالتر از متوسط صنعت فقط و فقط 
با برخورداري از مزيت رقابتي پايدار به دست مي آيد. 
در توضيح اينكه مزيت رقابتي يك شــركت نسبت 
به رقبايش چگونه به دست مي آيد پورتر به دو عامل 
اساسي اشــاره مي كند: هزينه پايين و تمايز. از نظر او 
اهميت هر قوت و ضعفي در شركت در نهايت به اثر آن 
بر هزينه شركت يا تمايزي كه براي آن ايجاد مي كند، 
بستگي دارد. با درنظر گرفتن عوامل ايجادكننده مزيت 
رقابتي و نيز گستره اي از بازار كه شركت قصد رقابت 
درآن را دارد )وســيع يا محدود( پورتر استراتژي هاي 
معروف ژنريك را معرفي مي كند. اين استراتژي ها شامل 

رهبري هزينه، تمايز و تمركز هستند. 

مزيت رقابتي مي تواند از طريق دسترسي به مواد خام 
ارزان تر، حقوق مالكيت فكري، برنــد برتر، نزديكي 
جغرافيايي و … به دست  آيد. يك مثال معروف مزيت 
رقابتي برتري اي اســت كه موتور جستجوي گوگل 
نسبت به ســاير موتورهاي جســتجو دارد. گوگل از 
نظر بهينه كردن جســتجو از همه بهتر عمل كرده و 
تكنولوژي جســتجو را فراتر از تصور رقبايش توسعه 

داده است. 
اگرچه پورتر با معرفي نظريه استراتژي رقابتي و مفهوم 
مزيت رقابتي دست باالتر را در نظريه هاي استراتژي 
كســب و كار در دهه 80 ميالدي داشت در آغاز دهه 
90  گري همل و سي. كي. پراهاالد جاي خالي نظريه 
پورتر براي توضيح اينكه شركت ها چطور مي توانند در 
ايجاد اين مزيت نقش داشته باشند را پر كردند. آنها با 
معرفي مفهوم شايستگي اصلي توضيح دادند كه آنچه 
شركت هاي پيشرو را از رقباي شان متمايز كرده و به آنها 
پايداري مي بخشد، شايستگي هايي است كه آنها در 

طول زمان رشد داده و آن را تبديل به هسته اصلي كسب 
و كار خود كرده اند. اين شايستگي ها مي توانند فرم هاي 
مختلفي داشته باشند: مهارت هاي فني، فرايندهاي 
توليد يا تامين، يك سيستم مديريت خدمات مشتريان، 
روابط خوب بــا تامين كنندگان و نظايــر آن. همل و 
پراهاالد مفهوم شايستگي اصلي را دانش كسب شده 
جمعي در ســازمان تعريــف مي كنند. دانشــي كه 
چگونگي هماهنگ كردن مهارت هاي مختلف توليد و 
 يكپارچه كردن جريان هاي مختلف تكنولوژي را شامل 
می شود. آنها براي زمان خود توانايي شركت سوني در 
تكنولوژي هاي مينياتوري را مثــال زدند كه با قدرت 
سازماندهي آن شركت براي ايجاد درك مشترك بين 
مخترعان، مهندســان و بازاريابان آن از نياز مشتري 
همراه شــده بود. از ديدگاه اين دو، در شــركت هاي 
بزرگ شايستگي اصلي نقش ريشه مزيت رقابتي را ايفا 
مي كند كه محصوالت اصلي )Core Products( از 
آنها نشأت گرفته و به نوبه خود اين محصوالت اصلي 

كسب و كارهاي مختلفي ايجاد مي كند كه هر كدام 
مي توانند محصوالت نهايي مبتني بر شايستگي اصلي 

را به بازار ارائه دهند. 
براي آنكه مهارتي را بتوان شايســتگي اصلي شركت 
ناميد همل و پراهاالد سه شرط برشمردند: اول اينكه 
آن مهارت يا ويژگي كســب و كار به شــركت امكان 
دسترســي به بازارهاي متنوعي را بدهد، دوم اينكه 
آن مهارت ارزش ويژه اي براي مشتريان ايجاد كند  و 
سوم اينكه اين مهارت يكتا بوده و تقليد آن براي رقبا 
دشوار باشد. مهم ترين جنبه شايستگي اصلي اين است 
كه بتوان از آن براي ورود به بازارهاي مصرف متنوعي 
استفاده كرد. شايســتگي اصلي   بايد به مشتريان از 
 نظر هزينه پايين تر يا كيفيت باالتر به مشتريان سود

 برساند. 
همانطور كه از توضيحات باال مشخص است، تفاوت هاي 
زيادي بين دو مفهوم شايستگي اصلي و مزيت رقابتي 
وجود دارد. شايســتگي اصلي مجموعــه مهارت يا 
 خبرگي خاصي اســت كه مي تواند به مزيت رقابتي 

منجر شود.

تفاوت مزيت رقابتي و شايستگي كليدي 

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
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نامه به سردبير

  بهترين و بدترين كارخانه هاي اتومبيل سازي جهان 
در سال 2016 

 در رتبه بندي سال 2016 يك مجله برند 
لوكس آئودي، فولكس واگن و سوباروي 
فوجي هوي اينداستريز برترين برندهاي 
خودرو شناخته شــدند و اين نشريه همه 
مدل هاي اين برندها را كه تست كرده بود، 

به خوانندگانش توصيه كرد. 
برندهاي لوكس لكســوس تويوتا موتور و 
 Consumer پورشه فولكس واگن و بی. ام.و در رتبه هاي برتر بعدي نشريه
Reports قرار گرفتند. مزدا كه يك برند غيرلوكس و مســتقل است، در 
رتبه ششم جاي گرفت. بوييك به عنوان تنها برند آمريكايي برتر در رتبه 
هفتم قرار گرفت و مزدا، تويوتا، كيا و هوندا فهرست 10 برند برتر را كامل 

كردند. 
مجله مذكور در اين گزارش كه شــامل 30 برند بود، اعــالم كرد قابليت 
اطمينان خودرو و تست هاي ايمني و همچنين تست هاي جاده اي را براي 

دادن توصيه به خوانندگان مورد مالحظه قرار داده است. 
اين مجله خاطرنشــان كرد مدل هاي آئودي و فولكس واگن كه به دنبال 
رســوايي آاليندگي فولكس واگن و فراخوان گســترده اين شــركت از 
نمايندگي هاي فروش جمع شــدند، در اين گزارش مورد بررســي قرار 

نگرفته اند. 
همچنين برندهايي كه كمتر از دو خودرو تســت شــده داشتند، در اين 
رتبه بندي قرار نگرفتند، بدين ترتيب خودروهاي تسال موتورز و برندهاي 
فوق لوكسي مانند جگوار به فهرست اين نشريه راه پيدا نكردند. آلفا رومئو، 
مازراتي، رم و اسمارت از ديگر برندهايي بودند كه به فهرست اين مجله راه 

نيافتند. 
تسال مدل اس در سال هاي 2014 و 2015 بهترين مدل معرفي شده بود اما 
Consumer Reports ديگر اين برند را دوست ندارد و در اكتبر سدان 
برقي لوكس تسال را كه قيمتش از 70 هزار دالر آغاز مي شود به دليل نگراني 

نسبت به قابليت اطمينان آن از فهرست مورد توصيه خود بيرون كشيد. 
برند فيات شــركت فيات كرايســلر اتومبيل در آخرين رتبه قرار گرفت و 
بدترين برند در ميان همه برندها شناخته شد. همه مدل هاي مورد بررسي 

اين شركت در سه رتبه انتهايي فهرست قرار گرفتند. 
در ميان برندهــاي آمريكايي هم به جز برنــد گران قيمت بوييك جنرال 
موتورز، ساير برندها عملكرد خوبي نداشتند. لينكلن فورد و شورولت جنرال 
موتورز به دليل امتيازهاي پاييني كه در زمينه قابليت اطمينان به دست 

آوردند، در رتبه هاي مياني قرار گرفتند. 
براســاس گزارش ماركت واچ، مجله Consumer Reports فهرست 10 
خودروی برگزيده ســال را منتشــر كرد كه از ميان آنها تويوتا كمري براي 
پنجمين بار بهترين سدان اندازه متوسط، آكورد هوندا موتور بهترين خودروي 
سدان، هوندا فيت بهترين خودروي ســاب كامپكت، سوبارو ايمپرزا بهترين 
مدل كامپكت، سوبارو فارستر بهترين شاسي بلند كوچك، كيا سورنتو بهترين 
شاسي بلند متوسط، لكســوس آر ايكس بهترين شاسي بلند لوكس، تويوتا 

سيه نا بهترين ميني ون و اف 150 فورد بهترين در بخش پيكاپ بود. 
اين نشريه به طور ناشــناس خودروهايي كه مي خواهد تســت كند را از 
نمايندگي هاي فروش خريداري مي كند و حدود 50 تست شامل تست ترمز 

و اقتصاد سوخت براي ارزيابي عملكرد خودرو انجام مي دهد. 
رتبه بندي اين نشــريه از ســوي صنعت خودرو از نزديك دنبال مي شود 
زيــرا Consumer Reports يكــي از اصلي ترين منابعي اســت كه 

مصرف كنندگان براي دريافت توصيه خريد به آن مراجعه مي كنند. 

برندها

شما به عنوان صاحب يك كسب وكار، كاپيتان تيم تان هستيد. كار شما 
كمك كردن به تيم تان و كارمندان تان است كه تا جايي كه امكان دارد 
چه به صورت فردي و چه به صورت يك واحد، پربار باشند و اين در واقع 
تحريك تيم و انگيزه بخشيدن به آنها از طريق افزايش عملكرد شخصي 
و همكاري براي تالش در رسيدن به عظمت و كارآمدي است. يكي 
از راه هاي ايجاد انگيزه، انگيزه هاي پولي مثل افزايش حقوق و پاداش 
است اما اين تنها راه يا حتي لزوما بهترين راه نيست. اين خبر خوبي 
است، چرا كه شايد شما هميشه قادر به متناسب ساختن پاداش هاي 
مالي با بودجه خود نباشــيد. انگيزه هاي غيرپولي درست، كارمندان 
را تحريك مي كند تا موثر باشــند، چرا كه اين كار به تيم شما اجازه 
مي دهد براي منافعي كه زندگي كاري و روحيه آنها را بهبود مي بخشد، 

كار كنند. شما كارمندان خود را مي شناسيد و مي دانيد كه آنها چه 
كاري را به بهترين نحو انجام مي دهند اما آيا واقعا مي دانيد چه 

چيزي الهام بخش آنهاســت تا از همه توان خود استفاده 
كنند؟ در اينجا 4 راه حل افزايــش انگيزه غيرپولي را 

شرح مي دهيم تا در پيدا كردن آن مورد الهام بخش 
كارمندان به شما كمك كنيم. 

1. در طول پروسه انگيزش با كارمندان 
خود تعامل داشته باشيد

 چنانچه شــما درباره آنچه كه به كارمندان تان 
انگيزه مي بخشد، ايده اي داشته باشيد، عالي است. 
ايده هاي خود را يادداشــت و آنها را به صورتي كه 

به نظرتان منطقي مي رســد، ســازماندهي كنيد. 
در صورتي كه ايده اي نداريــد، از طريق مالقات هاي 

ناگهاني، نظرسنجي، جعبه نظرات و پيشنهاد يا با پرسش در 
بازنگري هاي دوره اي كارمندان، از آنها بپرسيد كه چه نوع پاداشي را 
دوست دارند. آنها را به خالق بودن تشويق كنيد. پس از آن از بازخورد 
كارمندان براي ايجاد اهداف روشني كه آنها در نهايت براي افزايش 

جمع كل درآمد شركت به كار مي گيرند، استفاده كنيد. وقتي كه شما 
در اين پروسه كارمندان را شريك مي كنيد، در واقع به همكاري آنها 
ارج نهاده ايد و همين مساله آنها را براي شركت در برنامه هاي تشويقي 

تحريك مي كند. 

2. كار خوب را تشخيص دهيد
 ارتباطات كليد برنامه انگيزشي موثر اســت، چرا كه كارمندان بايد 
بدانند كه چه چيزي مي تواند آنها را موفق ســازد. اين شامل پروسه 
دومرحله اي ارتباطات اســت؛ اول درباره اينكــه كارمندان چگونه 
مي توانند با يك برنامه نوشته شده پاداش دريافت كنند، شفاف 
و روشن باشــيد. اهداف و مقاصد ممكن است 
در موقعيت فردي، گــروه يا تيم كار 
متفاوت باشد. دوم وقتي 

كســي كار خود را خوب انجام مي دهد، پاداشي كه رسميت عمومي 
دارد به او بدهيد، اين مي تواند ايميلي از طرف شركت باشد يا پيغام 
تبريك در جلســه، مهماني يا چيزهاي قابل توجه تري مثل ارتقاي 

عنوان شغلي باشد. 

3. دادن مزايا و امتيازات
 كيفيت كار روزانه افراد براي آنها مهم است و آنها وقتي كه روزهاي 
كاري شــان لذتبخش تر و باارزش تر باشد، ســخت تر و دقيق تر كار 
خواهند كرد. قدرت نفوذ و نيروي مزاياي بيشتر در محيط كار مانند 
شانس به دست آوردن كار در خانه، داشتن پاركينگ، ناهار فوق العاده 
يا فرصت صرف زمان بيشــتر در انجام وظايفي كه دوســت داريم، 
است. همانطور كه وقتي كارمندان از كار خود لذت مي برند بهره وري 
بيشتري دارند، در نظر گرفتن پاداش اضافه براي كسب و كار هم براي 

همه يك بازي برد-برد است. 

4. براي يادگيري مهارت هاي مورد نظر فرصتي ارائه دهيد
 وقتي كارمندان شــما در روزهــاي متمادي يــك كار را انجام 
مي دهند، نشان دهنده اين است كه آنها درگير يك عادت 
شده اند. در اين صورت آنها مي توانند خود را عميقا 
وارد يك كار خسته كننده و روتين كنند كه باعث 
مي شود آنها انگيزه و خالقيت كمتري داشته باشند 
و در نهايت از كار خود راضي نباشــند. اين منجر به كاهش 
بهره وري و حتي هزينه مالي باالتر مي شود. براي برگرداندن 
اين مسير بايد به كارمندان استثنايي كه در طول روز كاري 
بــه يادگيري مهارت هــاي جديدي كه از آنها درخواســت 
شــده مي پردازند، پاداش داد. اين كار باعث افزايش ميزان 
رضايت شغلي آنها، بهبود خروجي كار و افزايش توانايي هايي 
 كه شــما مي توانيد بــراي تقويت كســب وكار خــود از آن

 استفاده كنيد، مي شود. 

بدون افزايش حقوق به كارمندان انگيزه دهيد

سازمان شفافيت بين المللي 
چيست؟

 Transparency( سازمان شفافيت بين المللي
International( كه مقر آن در شــهر برلين 
آلمان قرار دارد، نهادي است عام المنفعه كه با هدف 

مبارزه با فساد تشكيل شده است. 
سازمان شــفافيت بين المللی كه در تالش براي 
مبارزه با فســاد و افزايش آگاهــي در اين زمينه 
اســت، به طور ســاالنه اقدام به انتشار شاخص 
ادراك فساد مي كند. سنجش فساد با استفاده از 
شاخص هايی نظير فساد، اختالس، رشوه گيري، 
خريد و فروش پســت هاي دولتي، رشوه پذيري 
دستگاه قضايي وفساد مالي در ميان سياستمداران 
و مقام هاي دولتي است كه براساس گزارش اين 
سازمان هرساله منتشر مي شــود. ايران در سال 
2014 در رتبه 136 از بين كشــور هاي عضو قرار 
داشته است. اين رتبه به خوبي گواه آن است كه 
وقتي اقتصاد كارايي خودش را از دســت بدهد، 
شــفافيت ها هم از ميان مي رود. حاكم شــدن 
 روابط غيرشفاف، زمينه را براي بروز فساد اداري

 فراهم مي كند.

 برندهاي مطرح دنيا چطور كارمندان 
را همواره به روز نگاه مي دارند؟

شركت بوئينگ صد درصد هزينه هاي تحصيلي 
افراد را پرداخت مي كند، چه با شغل فرد مرتبط 

باشد، چه نباشد. 
 شــركت اي.بي .ام از روش گردش شغلي براي 

آموزش استفاده مي كند. 
 شركت پاناسونيك دانشــكده هايي در بعضي از 

كشورها براي تربيت منابع انساني بومي دارد. 
 شركت اگزان موبيل به روش تمرين و شبيه سازي 

كسب وكار، به كاركنان آموزش مي دهد. 
 شركت آمازون جايزه اي را به صورت ساالنه براي 
تجربيات كاركنان ايجاد كرده است تا تجربيات 

كاركنان مستندسازي و تسهيم شود. 
 شركت مك دونالد از سال 1961 دانشگاه همبرگر 
را ايجاد كرده است كه تاكنون 80 هزار مدير در 

آنجا آموزش ديده اند. 

نهادهای بين المللی

نکته

مهارت

توانايي حل مساله مهارتي اســت كه براي هر فرد در هر بخشي از 
زندگي ضروري است و در اغلب ساعات روز فرد به حل نوعي مشكل 
مي پردازد. شغل مديريت به طور ذاتي با توانايي حل مشكل درآميخته 
است. اگر در سازمان ها مشكلي وجود نداشت، به مديران هم نيازي 
نبود. بنابراين تصور يك مدير فاقد توانايي حل مشكل بسيار سخت 

است. 
مديران توانمند و موفق، قادر به حل مشكالت به صورت عقاليي و 
گاهي خالقانه هستند، با وجود اينكه ممكن است براي حل هر مشكل 

نيازمند مهارت هاي متفاوتي باشند. 
منظور از حل مشكل به صورت عقاليي اين است كه مدير به حل نوعي 
از مشكالت مي پردازد كه هر روز و به طور مستمر با آنها درگير است 
اما حل خالقانه مشــكل كمتر رخ مي دهد و هنگامي است كه مدير 
با نوعي از مشكل طرف اســت كه تاكنون با آن برخوردي نداشته و 

راه حلي هم براي آن ندارد؛ ازاينرو با خالقيت 
خود اقدام به حل مساله مي كند. 

توانايي حل خالقانه مســائل، حرفه اي هاي 
موفق را از مديران ناموفق و مديران كمياب 

را از مديران ناتوان جدا مي سازد و اين نوعی 
حل مشكل اســت كه مي تواند اثر شگرفي بر 
كارايي سازمان داشته باشــد. ضروري است به 

عنوان يــك مديــر روي 
توانايي حل مساله، به ويژه 
به صــورت خالقانه تمركز 
بيشــتري داشــته باشيد 
 و ســعي كنيد اين مهارت را

 بياموزيد. 

توانايي حل مساله به صورت خالقانه

تاثير يك ساعت خواب اضافه
امروزه ساعت خواب و اســتراحت افراد 
كاهش چشــمگيري پيدا كــرده كه اين 
موضوع عمدتا به دليل فشــارهاي كاري 

است. 
به گزارش بي بي ســي، با توجه به محدود 
بودن ســاعت خواب افــراد در انگليس 
كه حدودا شــش تا شــش و نيم ساعت 
اســت، پزشــكان در اين كشــور مطالعه اي را با هدف بررســي مزاياي 
خواب كافي در شــبانه روز انجام داده اند. كارشناســان معتقدند ميزان 
خواب افراد با گذشــت زمان و طي ســال ها كاهش يافته و اين موضوع 
داليل متعــددي دارد كه از آن جمله مي توان به مصرف نوشــيدني هاي 
 كافئيــن دار و قــرار دادن خــواب در زمــره كارهــاي غيرضــروري

 اشاره كرد.
 بــا كاهــش ميــزان خــواب، آمارهــاي مربــوط بــه اضافــه وزن، 
چاقــي و ديابــت افزايــش يافتــه اســت. متخصصــان دانشــگاه 
افزايــش تاثيــر  بــا هــدف شناســايي  انگليــس   »ســوري« 

 يك ساعت خواب اضافه بر ســالمت كلي بدن، 7 نفر را كه 6 تا 9 ساعت 
مي خوابيدند، مورد تحقيق قرار دادند. 

 اين افــراد به دو گروه تقســيم شــدند و از يك گروه خواســته شــد تا 
 شش و نيم ســاعت و از گروه ديگر خواسته شــد تا هفت و نيم ساعت در

بنــد. پــس از گذشــت يــك هفتــه محققــان از   شــب بخوا
شــركت كنندگان نمونه هــاي خــون گرفتنــد و از آنها خواســتند تا 
 الگوي خواب خــود را تغيير دهنــد و گروهي كه كمتــر خوابيده بودند 
 يك ســاعت بيشــتر و گروهي كه بيشــتر خوابيده بودند يك ســاعت

 كمتر بخوابند.
 يافته ها نشــان داد نداشــتن خــواب عميــق موجب از دســت رفتن 
حافظــه  كوتاه مدت مي شــود و حتــي جايگزين كــردن كمبود خواب 
در روزهــاي ديگــر نمي توانــد مانند يك خــواب عميق شــبانه عمل 
 كند، چــرا كه فراينــد يــادآوري رويدادهــا در ذهن طي 24 ســاعت

 شكل مي گيرد.

سالمت
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کار و
کارآفرینی 

افزايش آمار مرگ ومير ناشي از 
مصرف ترياك هاي سرب دار

عضو گروه مطالعات اعتياد مركز تحقيقات پزشكي 
قانوني نســبت به افزايش آمار مرگ ومير ناشي 
از مصرف ترياك هاي ســرب دار هشــدار داد و از 
بيمارستان ها خواست مرگ هاي در پي مسموميت 

با سرب را حتما به پزشكي قانوني اطالع دهند. 
محمدرضا قديرزاده در گفتگو با ايسنا، با اشاره به 
آمار مسموميت ها و همچنين موارد فوتي ناشي 
از مصرف ترياك ســرب دار اظهار كرد: باتوجه به 
اينكه بيشترين مواد مصرفي در كشور را برابر آمارها 
همچنان مخدر ترياك شامل مي شود، متاسفانه در 
ماه هاي اخير شاهد افزايش مسموميت با سرب در 
ميان مصرف كنندگان اين مواد بوديم. وي با بيان 
اينكه اين مســموميت متعلق به نقطه خاصي از 
كشور نبوده و در بسياري از مناطق احتمال وقوع 
آن وجود دارد، گفت: ضعف و بي حالي، دردهاي 
استخواني، ضعف عضالني، يبوست، درد شكمي و 
... از عالئمي است كه مصرف كنندگان ترياك هاي 
سرب دار ممكن است به آن دچار شوند اما با توجه 
به اينكه تمامي ايــن عالئم غيراختصاصي بوده و 
ممكن است درباره ديگر بيماري ها نيز صادق باشد، 
اين افراد با مراجعه به پزشك عمدتا متوجه مشكل 
خود نشــده و حتي برخي پزشكان نمي دانستند 
علت آن مصرف ترياك سرب دار است. اين عضو 
گروه مطالعات اعتياد مركز تحقيقات پزشــكي 
قانوني با بيان اينكه متاسفانه عده اي از اين افراد 
تحت عنوان عمل آپانديس به اتاق عمل نيز اعزام 
شده اند، خاطرنشان كرد: در بررسي مواردي كه به 
پزشكي قانوني ارجاع شده بود، متوجه شده بوديم 
كه مصرف طوالني مدت ترياك و همچنين مصرف 

ترياك سرب دار باعث اين مسموميت شده است.

خبر 

ايران  در خودكشي  رتبه 106 
جهان  را دارد

معاون مركز امور اجتماعي وزارت كشور اظهار 
كرد: جايگاه ايران درباره  وضعيت خودكشــي 

اجتماعي رتبه 106 در جهان است. 
به گزارش ايلنا، رضــا محبوبي، درباره وضعيت 
آســيب هاي اجتماعي در كشــور بــه عواملي 
همچون فقــدان برنامه جامع بــراي برخورد با 
آسيب هاي اجتماعي، نبود نگاهي دقيق و جامع 
به آسيب هاي اجتماعي در برنامه هاي توسعه اي 
كشــور، نبود متولي پيگيري كننــده و كمبود 
منابع و هدررفت آن براي حل و رفع آسيب هاي 
اجتماعي در كشــور اشــاره كرد و گفت: ريشه 
اساســي چنين وضعيتي را مي توان توســعه 

بي برنامه جوامع بزرگ دانست. 
وي در ادامــه به وضعيت و آمار خودكشــي در 
كشــور پرداخت و گفت: جايگاه ايــران درباره 
 وضعيت اين معضل اجتماعي صدوششــم در 

جهان است. 
محبوبي افزود: ما موظفيم تا جهت رفع معضالت 
اجتماعي گام  برداريم و در اين راســتا شوراها 
و نهادهاي ذي ربط در مبحــث طالق، اعتياد، 
بزهكاري و امنيت اجتماعــي تدابير گوناگوني 
از قبيل برنامه ريزي، شناسايي علل آسيب هاي 
اجتماعي و ارائه راهكارهاي مناسب انديشيده اند 
كه متاسفانه هيچ كدام آثار دراز مدتي نداشته و 

نخواهد داشت. 
وي گفت: كميســيوني در شوراي عالي انقالب 
فرهنگي براي رســيدگي به اين موضوع تعيين 
شده و مصوبات اين كميسيون براي ارگان هايي 
مانند قوه قضائيه، بسيج، نيروي انتظامي و غيره 

الزم االجراست.

3/1 ميليون كارجو طي 5 سال در دفاتر كاريابي ثبت نام كردند خبر

تناقض افزایش کارجویان و فرصت های شغلی خالی
باوجود ثبت نــام3.1 ميليون 
كارجو در 5 ســال گذشــته 
در دفاتــر كاريابــي و اعالم 
ميليــون   2.5 در  نيــاز 
شــغل خالــي، تنهــا ۹61 
 هزار نفر جذب شــده، 2.1 ميليون تقاضــاي كار رد و 
1.5 ميليون جايگاه هــم خالي ماند.به گــزارش مهر، 
يكي از روش هاي متداول جستجو براي شغل در كشور 
ثبت نام در دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاست كه طي 
آن بخشي از متقاضيان شغل از طريق اين دفاتر به دنبال 
شغل مي روند. بررسي جديدترين گزارش وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي درباره عملكرد اين دفاتر در سال هاي 
گذشته نشان مي دهد كه در 5 سال گذشته، دستكم 516 
هزار تا ۷35 هزار جوينده شغل از طريق اين دفاتر جستجو 
براي يافتن شغل را انجام داده اند. طي سال هاي گذشته 
كارجويان روش هاي غيرمعمول تري را براي يافتن شغل 
امتحان مي كنند كه قطعا برگرفته از شرايط بازار كار كشور 
است. در حال حاضر، متداول ترين و پُرطرفدارترين روش 
كاريابي در ايران، آشنابازي، استفاده از پارتي و مانند آن 

است و اين رويه بر ساير روش هاي جستجوي كار كه 
بيش از 10 راه است، سايه افكنده است. 

پارتي بازي؛ راه اول جستجوي كار
اين روند باعث شــده مراجعــه افراد به 
كاريابي ها در ايران كه يكي از روش هاي 
متداول و رسمي در تمامي كشورهاي 
جهان است، در طول سال هاي گذشته 
كمتــر شــود؛ به نحــوي كــه تعداد 
متقاضيان كار ثبت نام شــده در دفاتر 
كاريابي كشــور از ۷2۹ هزار نفر در 
سال ۹0 به 5۴2 هزار نفر در سال ۹۴ 

كاهش يافته است. 
در ســال ۹1 نيز تعداد ۷35 هــزار نفر، در 
ســال ۹2 هــم 5۸1 هــزار نفــر، ۹3 نيز 
516 هــزار نفــر در دفاتــر كاريابــي و 
مشاوره شــغلي كشــور ثبت نام كرده و به 
جســتجوي شــغل پرداخته اند. مسئوالن 

دفاتر كاريابي و مشــاوره شغلي كشــور مي گويند 
كاهــش مراجعات به آنهــا مربوط به نبــود زمينه 
شــغل در اقتصاد ايران و عدم نيــاز كارفرمايان به 
كارجو اســت و اين مساله باعث شــده جويندگان 
 شــغل مراجعات خود به دفاتر كاريابــي را كاهش

  دهند. نكته اي كــه در اين زمينه وجــود دارد و تا 
حدودي مي توانــد ادعاي كاهش تعداد مشــاغل 
موجود را در طول سال هاي گذشته زير سوال ببرد، 
آماري اســت كه درباره فرصت هاي شغلي معرفي 
شده از سوي كارفرمايان به دفاتر كاريابي وجود دارد؛ 
 به نحوي كه طبق اعالم وزارت كار، در سال گذشته

 5۴0 هزار دعوت به جذب نيروي كار و فرصت شغلي 
از سوي كارفرمايان در دفاتر كاريابي كشور به ثبت 
رسيده است. همچنين در ســال ۹3 نيز 3۹2 هزار 
فرصت شغلي، در ۹2 هم 5۴۴ هزار فرصت شغلي، 
در سال ۹1 نيز 550 هزار و در سال ۹0 نيز 523 هزار 

فرصت شغلي در دفاتر مشاوره شغلي كشور ثبت 
شده بود. وزارت كار مي گويد اين آمارها نشان 
مي دهد در طول سال هاي گذشته 3۹2 تا 5۴۴ 

هزار نياز شــغلي 
ســوي  از 
كارفرمايان 
اعــالم و در 

ســامانه ها به ثبت رســيده بود اما بنا بــه داليلي 
 امكان جذب افــراد متقاضــي كار در اين بخش ها 

فراهم نشد. 

ثبت ۵۴۰ هزار دعوت به كار
شايد بتوان دو دليل اصلي براي اين اتفاق بيان كرد 
كه يكي از آنها عــدم مهارت و تخصــص مورد نياز 
كارفرمايان است. به بيان ساده تر، تفاوت آموزش هاي 
موجود با نيازهاي روز بنگاه ها و صنعت باعث شده تا 
باوجود متقاضــي كار، كارفرما از جذب وي منصرف 
و حاضر شود مدت بيشــتري را در انتظار يافتن فرد 
مورد نظر بماند. موضوع دوم در اين بخش، عملكرد 
غيرحرفه اي برخي دفاتر كاريابي و مشــاوره شغلي 
كشور است كه بدون درنظر گرفتن نياز كارفرمايان 
و داشــته هاي متقاضيان كار، افــراد را به بنگاه هاي 
مختلف براي كار معرفي و باعث نوعي ســرگرداني 
بــراي كارجويــان و همچنين اتــالف وقت و 
هزينه كارفرمايان مي شــوند. به عنوان نمونه 
ممكن است يك دفتر مشــاوره شغلي فردي با 
تحصيالت ادبيات را 

براي تصدي 
شــغلي 

كند  معرفي 
كــه 

آن شغل نيازمند فردي با تحصيالت مهندسي است.
اين نوع رفتار برخي دفاتر مشــاوره شغلي كه با نيت 
كســب درآمد و همچنين افزايش احتمال موفقيت 
افراد در كاريابي صورت مي گيرد، باعث شــده تا در 
سال ۹۴ از مجموع 5۴2 هزار فرد ثبت نام شده، ۴06 
هزار نفر به كارفرمايان معرفي شوند اما درنهايت تنها 
1۷1 هزار نفر جذب و مابقي رد شوند درحالي كه 5۴0 
هزار فرصت شغلي خالي نيز اعالم شده بود، بنابراين 
دو دليل عنوان شده در زمينه مرتبط نبودن مهارت 
افراد با مشاغل موجود و تالش كاريابي ها براي كسب 
درآمد، در اين زمينه تاثير مستقيمي خواهد داشت. 

صندلي هاي شغلي كه همچنان خالي ماندند
بر پايه اين گزارش، اين روند در ســال هاي قبل تر نيز 
وجود داشــته به نحوي كه از 516 هــزار فرد ثبت نام 
 شــده متقاضــي كار در ســال ۹3، بــراي تصــدي

 3۹2 هزار شــغل خالي موجود، ۴01 هزار نفر معرفي 
شدند اما درنهايت تنها 1۸۴ هزار نفر توانستند مشغول به 
كار شده و مابقي رد شدند. در شرايطي كه بازار كار ايران با 
بحران بيكاري مواجه بوده و هزاران جوان براي يافتن 
يك فرصت شغلي ماه ها در صف مي مانند، خالي 
ماندن يك ميليون و 5۸۹ هــزار و 32۹ فرصت 
شغلي اعالم شده از ســوي كارفرمايان به دفاتر 
مشاوره شغلي، زنگ خطري در ناهماهنگي 
كامل آموزش هــاي تئوريك با نياز واقعي 
بازار كار و لزوم برنامه ريزي عملياتي دولت 
در اين باره است. اينكه چگونه در شرايطي 
كــه 5۴0 هزار جايگاه شــغلي خالي و 
دعوت به همكاري از سوي كارفرمايان 
در دفاتر مشاوره شــغلي طي سال ۹۴ 
ثبت شده و در عين حال نيز 5۴2 هزار 
كارجو در اين دفاتر ثبت نام كرده اند، امكان 
جذب كامل آنها فراهم نمي شود و تنها 1۷1 هزار 
نفر موفق بــه جلب نظر كارفرمايان مي شــوند؛ 
عالمت سوال بزرگي اســت كه سياست گذاران 
و برنامه ريزان بازار كار و اقتصــاد ايران بايد به آن 

پاسخ دهند. 

»كسب وكار« از چرايي نبود ارتباط ارگانيك ميان صنعت و دانشگاه گزارش مي دهد

ناهماهنگي نظام آموزشي با بازار  کار
    گروه كار و كارآفرینی

آمار باالي بيكاري تحصيلكرده هاي دانشگاهي 
كه اين روزها گريبانگير فارغ التحصيالن مقطع 
دكترا نيز شده، در حاليست كه بازار كار بنا به 
بررسي هاي انجام شده نشان از خالي ماندن 
يك ميليون و 5۸۹ هزار و 32۹ فرصت شغلي 
اعالم شده از سوي كارفرمايان دارد. اين مساله عالوه بر اينكه گوياي برخي 
مشكالت ريشه اي در روش هاي عرضه و تقاضا در بازار كار است، خود 
نشات گرفته از ناهماهنگي كامل آموزش هاي تئوريك با نياز واقعي بازار 
كار است كه لزوم برنامه ريزي عملياتي دولت در اين باره را نشان می دهد.

نمونه آشكار معايب عرضه و تقاضاي فرصت هاي شغلي در كشور نحوه 
اســتخدام  ها و گزينش افراد براي ورود به بازار كار است كه بنا به گفته 
بسياري از كارشناسان در اين شيوه پارتي بازي و روابط رانتي حرف اول 
را مي زند و به نوعي اين امر منجر شده پارتي بازي راه اول كارجويان براي 
جستجوي كار باشــد، در حالي كه در بسياري از كشور هاي دنيا مراكز 
كاريابي نقش مهمي در رابطه با اين موضوع دارند. همين روند موجب 
شــده ميزان مراجعه به مراكز كاريابي در كشور طی سال هاي گذشته 

كمتر شده و نقش اين مراكز در عرضه فرصت هاي شغلي كم رنگ شود.

دسته بندي نامتعارف رشته هاي دانشگاهي
در حال حاضر در ايران حدود 6 هزار و 2۴1 رشته شغلي وجود دارد اما 
در بهترين حالت تنها 100 شــغل براي جوانان و افراد جامعه شناخته 
شده اســت كه گاهی افراد تمايلي براي ورود به آنها نداشته و حاضر به 
گذراندن دوره هاي آموزشي براي كســب مهارت هاي الزم و تناسب با 
آنها را ندارند. بسياري از رشته هاي دانشگاهي نيز يا تقاضايي از جانب بازار 
كار ندارند يا اينكه متناسب با نياز بازار كار نيستند. براي نمونه بسياري 
از رشته هاي مورد نياز صنايع كشور و توليدكنندگان مانند رشته توليد 
كفش و كيف از طی مراحل دانشگاهی و مراكز آكادميك محروم هستند، 
در حالي كه كشوري مانند تركيه با تاســيس مراكز دانشگاهي در اين 
حوزه هم مشــكل كمبود مهارت در صنايع را برطرف كرده است و هم 
خيال فارغ التحصيالن از پيدا كردن شغل را. بنابراين در شرايط كنوني 
كشور ما در حالي كه دانشگاه ها و خانواده ها همه ساله هزينه هاي بااليي 
صرف تحصيل دانشجويان مي كنند و ساالنه بسياري با صرف هزينه هاي 
بااليي فارغ التحصيل مي شوند اما كارفرمايان همواره مشكالتي از قبيل 
كمبود نيروي ماهر و عدم همخواني رشته هاي فارغ التحصيالن با نياز 
حرفه شغلي و كسب و كار آنها دارند. از طرف ديگر خواسته اول شغلي 
بسياري از دانشجويان كه چيزي حدود ۸1.2 درصد است استخدام و 

پشت ميزنشيني است. به عبارتي انتظار و خواسته كارجويان از كار با 
معيارهاي واقعي بازار كار و نيازهاي آن فاصله دارد، دانشــگاه محصور 
است در تعدادي رشته شناخته شده كه دردي از مشكالت بيكاري دوا 
نكرده و تعاريف مشخصي از آنها وجود ندارد و از سوي ديگر همه به دنبال 
چند شغل خاص، پشت ميزنشيني، دكتر و مهندس شدن و مانند آن 
هستند.طبق آنچه گفته شد، روشن مي شود كه سيستم آموزشي كشور 
تاكنون در دوره هاي مختلف از مدرسه گرفته تا دانشگاه، نتوانسته است 
مسئوليتي در قبال استعداديابي، كارآفرين پروري، بررسي و دسته بندي 
افراد براساس توانمندي ها، ايجاد مراكز متعدد مهارتي و حرفه آموزي و 
مانند آن داشته باشد يا اگر داشته هم به نحوي نبوده كه اثر چنداني بر 
بازار كار بگذارد. بنابراين به طور كلي براي حل اين مساله بايد به تحليل 

چند موضوع اساسي پرداخت؛ اول اينكه رشته هاي 
دانشگاهي بر چه اساسي تعريف و تعيين شده و به چه 
منظور به دانشگاه ها معرفي مي شوند؟ دوم اينكه 
چرا با همه شــعارهاي موجود در رابطه با پيوند 
صنعت و توليد با دانشگاه هنوز اين پيوند برقرار 
نشده و هزينه هاي دانشگاه ها صرف رشته هايي 
مي شود كه تقاضايي از جانب بازار كار براي آنها 
وجود ندارد؟ و در نهايت اينكه از چه طريقي 
مي توان نياز بازار كار به نيروي تحصيلكرده را 

تامين كرد و ناهماهنگي موجود ميان سيستم آموزشي و 
بازار كار را از ميان برد؟

تعيين غيرهوشمندانه رشته هاي دانشگاهي 
قاسم جعفري، استاد دانشگاه در رابطه با اين 

موضوع به »كسب وكار« مي گويد: سيستم تعريف 
شده اي براي رشته هاي دانشگاهي وجود ندارد و تهيه 

سرفصل ها و متون هوشمندانه نيست. توضيح آنكه 
بيشتر متون و رشته ها مربوط است به دهه های 50 و 
60 و از آن موقع تاكنون متناســب با مقتضيات زمان، شرايط جامعه و 

ميزان نياز كشور تغييراتي در آنها صورت نگرفته است. 
بسياري از رشته هاي دانشگاهي اشباع شده اما با اين وجود همه ساله 
دانشجو مي پذيرند. همه اين مسائل ريشه در اين دارد كه مديريت تعيين 
رشته هاي دانشگاهي هوشمندانه نيست، در واقع ميان مديريت ستادي 
به عنوان تعيين كننده و تعريف كننده رشته ها با مديريت صف كه نقش 

اجرايي و عملياتي دارد، هماهنگي وجود ندارد. 

وجود بي اعتمادي ميان دانشگاه و صنعت 
وي توضيح مي دهد: در ضمن مشكل بزرگ صنايع و بخش خصوصي 
عالوه بر مشــكالت آموزشي كشور اين اســت كه به جاي باال بردن 
كيفيت، به روز شدن و استفاده از تكنيك هاي روز به دنبال سود هاي 
باال و كارهاي پربازده از نظر منفعت است. ميان دانشگاه و صنايع نوعي 
بي اعتمادي وجود دارد و همچنيــن تحقيق هايي كه در بخش هاي 
صنعتي صورت مي گيرد از آن جايي كه مطابق با سليقه و ميل مدير 
صنايع است، بيش از آنكه براساس نياز واقعي صنعت و كشور باشد، بر 

پايه نياز هاي جانبي است. 

جزیره اي عمل كردن صنعت و دانشگاه
حسين ساساني، عضو اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به 

چرايي نبود ارتباط ارگانيك ميان صنعت و دانشگاه 
و زيان هاي آن براي صنعت و كارفرمايان مي گويد: 
سيستم آموزشــي و نظام صنعتي و اقتصادي ما 
داراي يك سري از مشكالت بوده كه طبيعي است 
اگر بخواهيم به تحليل آن بپردازيم، بايــد از هر دو زاويه به 
موضوع نگاه كنيم. صرف يادگيري مهارت ها در دانشگاه 
كافي نيست، چرا كه بسياري از مواقع خود صنايع هم از 
نياز خود بی اطالع هستند. آنها هر كدام راه خود را مي روند و 
به صورت جزيره اي عمل مي كننــد، يعني به هم وصل 
نيستند. مابقي اركان و اعضای جامعه ما نيز جزيره اي 
عمل مي كنند. بنابراين ميان نظام آموزشي ما با نظام 
صنعتي هيچ گونه ارتبــاط ارگانيكي وجود ندارد. 
صنايع ما قادر نيستند نيرويي را معرفي كنند كه 
نوآور، خالق تكنولوژي و بامهارت باشد، به 
همين دليل نيروهايي كه استخدام 
مي كنند قادر به رفع كمبودها 

نيستند. 

غفلت بنگاه ها از مدل 
تعالي سازماني

وي با ذكر داليلي چند براي حل اين مساله مي گويد: يك راه حل اساسي 
اين است كه بنگاه هاي ما به سمت مدل تعالي سازماني بروند. منظور 

از مدل هاي تعالي سازماني مدل هايي است كه يك درجه از مدل هاي 
كيفيت و بهره وري باالتر هستند. آنها به بنگاه ها اين ايده را مي دهند 
كه وضعيت موجود خود را شناسايي كنند و به عارضه يابي دست بزنند. 
مثال اينكه روشن مي كنند در حوزه منابع انساني، نيروي كار، مهارت، 
تكنولوژي، تجهيزات و... چه نياز هايي دارند. اين مدل نظام مديريتي را 
توسعه مي دهد و افراد توانمند و استعدادها را شناسايي مي كند. در واقع 
نياز بازار، بازار مشتري، ابزارها و ساير ملزومات با اين شيوه به صورت 
همه جانبه بررسي مي شود. در كشور ما مدل تعالي سازماني 15 سال 
است كه فعاليت مي كند، يعني از سال 13۸2 تاكنون. شركت هايي كه 
از اين مدل بهره مي گيرند، توانسته اند خواسته ها و نياز واقعي خود را 
روشن سازند. بنابراين مدل تعالي سازماني در حال حاضر موجب ارتباط 

ارگانيك ميان صنعت و دانشگاه مي شود. 
ساساني در ادامه مي گويد: نظام آموزشي ما معيوب است و به 
روز نيست. در سيستم آموزشي ما هدف از آموزش امتحان پس 
دادن است، در حالي كه در سيستم آموزشي پيشرو، هدف 
پرورش قابليت هاي نقادي ذهن است و شيوه هاي تفكر را به 
دانشجويان مي آموزد. به همين دليل در نظام هاي آموزشي 
پيشرو دانشجويان خالق، نوآور، كارآفرين به بار مي آيند و 
فرصت آزمون و خطا به افراد داده مي شود، در حالي كه 
در كشور ما فضا براي جبران شكست محدود است و 
به دانشــجويان فرصت جبران شكست 
داده نمي شــود. نظام آموزشي تاثير 
بسزايي در رشد و توسعه كشور ها 
دارد، به طوري كه همواره بخش 
قابل توجهــي از بودجه صرف آن 
مي شود. در كشور ما نيز در سال جاري 
براي بخش آموزش و پــرورش 2۸ هزار و 5۴0 
ميليارد تومان برآورد شده كه نسبت به بودجه 
وزارت آموزش و پرورش در ســال 13۹۴ كه 
حدود 23 هــزار و 5۸۴ ميليارد تومان بوده، 

افزايش پيدا كرده است.
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کشاورزي

غالمرضا شريعتي، استاندار 
خوزستان در حاشيه بازديد 
از كشــت و صنعت نيشكر 
دهخدا و امام خميني )ره( 
اظهار كرد: با همكاري مرتب 
و منظم توسعه نيشكر با بنياد بركت و ستاد اجراي 
فرمان امام )ره( مقدمات نهايي كارخانه كاغذسازي 
۲۰۰ هزار تني باگاس  در دســت انجام اســت. وي 
افزود: قرار اســت اين كارخانــه از طريق فاينانس 
يا از محــل اعتبارات صندوق توســعه ملي احداث 
شــود كه از اين باگاس  يك ماده با ارزش افزوده باال 
كه مشكالت زيســت محيطي را برطرف مي كند، 
توليد خواهد شد. شــريعتي خاطرنشان كرد: ايجاد 
كارخانه كاغذ از يكسو به مثابه برداشتن يك گام در 
مسير اقتصاد مقاومتي طبق فرمايشات مقام معظم 
رهبري اســت و از ســوي ديگر افزايش توليد ملي، 
جلوگيري از خروج ارز و رضايت مــردم را به دنبال 
دارد. وي با بيان اينكه در ساخت كارخانه كاغذسازي 
۲۰۰ هزار تني از تكنولوژي پيشــرفته كشور آلمان 
استفاده مي شود و با تاكيد بر تســريع در راه اندازي 
اين كارخانه اظهار كرد: در جلســه اي در هفته هاي 
آتي راه اندازي كارخانه مذكور نهايي مي شــود تا در 
چندماه آتي كلنگ زني آن صورت بگيرد كه در نهايت 
هم زنجيره توليد صنايع جانبي نيشكر در خوزستان 
تكميل شود و هم ضايعات اين صنايع برطرف شود. 
اســتاندار خوزستان افزود: شــركت توسعه نيشكر 
بعد از طي كردن دوره هاي مختلف و بعضا ســخت 
در استان و كشور كه در مواقع مختلفي با مشكالت 
عديده مالي و كاري در اثر واردات بي رويه شكر مواجه 
شــد و گاهي اوقات زمزمه شكست و تعطيلي آن به 
صدا درآمد، اكنون با اراده ســخت دست اندركاران 
اين مجموعه و تصميماتي كــه در وقت مقتضي و 
دوره هاي مناســب گرفته شــد مانند دادن بخش 
زيادي از ســهام به بخش هاي قوي اقتصادي مانند 
بانك ها، توانست مراحل سخت را پشت سر بگذارد و 
به نقطه ثبات برسد و در زمان حاضر به دور از هرگونه 
حاشيه و جريان هاي سياســي در جهت بهره وري 

گام برداشته و صنايع جانبي خود را به عنوان يكي از 
اصلي ترين بخش ها مورد حمايت قرار دهد و با كمك 
آنها در زمينه ايجاد اشتغال و پيشگيري از آالينده هاي 

زيست محيطي در تالش است. 

MDF انتقاد از واردات بي رويه
شريعتي افزود: شركت سهامي عام توسعه نيشكر و 
صنايع جانبي از صنايع مهم استان است كه بازديد از 
آن نيز در راستاي اطالع از فعاليت ها، نوع توليدات، 
دغدغه ها و مشكالت اين شركت صورت گرفته است 
و ان شاءا... با كمك و اعتماد متقابل اين مشكالت و 
دغدغه ها به حداقل تقليل يابد. وي درباره مشكالت 
پيش روي توسعه اين صنعت در خوزستان تصريح 
كرد: واردات بي رويه MDF موجب شده توليدات 
MDF استان با مشكل فروش روبه رو شود و دليل 
اين مشكل واردات اين محصول بدون تعرفه گمركي 
است كه حتما آن را پيگيري خواهيم كرد و از مقامات 
ذي ربط خواستار تجديد نظر خواهيم شد. استاندار 
خوزستان عنوان كرد: بايد بررسي كرد كه چرا خريد 
MDF از توليدات داخلي اســتان كه نمونه  بارزي 
از اقتصاد مقاومتي است، انجام نمي شود. شريعتي 

خاطرنشان كرد: كارخانه توليد خوراك دام شركت 
توسعه نيشــكر استان به ســوددهي دست يافته و 
مقرر شده با ارائه تخفيف ويژه در فروش خوراك دام 
با همكاري سازمان جهاد كشــاورزي، استانداري و 
فرمانداري ها، مشاغل خانگي را در روستاهاي اطراف 
ايجاد كند و گسترش دهد. وي ورود شركت توسعه 
صنايع نيشكر را به بخش مدرسه سازي و اقدامات اين 
شركت و ارائه خدمات اجتماعي در مناطق محروم را 
قابل تقدير دانست و خاطرنشان كرد: از مديرعامل 
اين شركت خواستار گسترش اين خدمات در مناطق 
محروم ديگر شديم تا اعتماد و ارتباطي دوستانه ميان 

اين صنعت و مردم برقرار شود. 

ارتباط سازنده بين مردم و صنعت نيشكر
شريعتي ادامه داد: اين صنعت از طريق افزايش توليد 
ناخالص ملي به اقتصاد كشــور كمك مي كند و به 
عنوان نوعي از اقتصاد مقاومتي، كاهش وابســتگي 
كشورمان را به خارج به دنبال خواهد داشت. استاندار 
خوزستان اظهار كرد: اميد مي رود با ارائه اين خدمات 
خوب اجتماعي توسعه نيشكر ارتباطي خوب، سازنده 
و نزديك ميان صنعت نيشكر و مردم اين مناطق ايجاد 

شود كه به تبع بدبيني هاي كاذب شان را نسبت به 
هم از بين مي برد. وي گفت: اگر زماني صنايع نيشكر 
بعضا آسيب هايي وارد كرد و به علت مشكالت مالي 
خود كمتر قادر به ارائه خدمات اجتماعي بود، اكنون 
الحمدا... با مديريت خوب صنايع نيشــكر توســط 
مديرعامل و مسئوالن محترم شركت در دستيابي 
به ســوددهي، ارائه اين خدمات به مردم روستاهاي 
اطراف امكان پذير است تا در نهايت رضايت بيشتر 
مردم از استقرار اين صنعت در مناطق مذكور جلب 
شود. شريعتي با بيان اينكه به علت گذشت سال هاي 
زياد اكنون كيفيت زه آب هاي توسعه نيشكر به صورت 
روزافزون بهتر مي شود، تصريح كرد: طبق بازديدها 
EC آب در كشــت و صنعت هاي نيشــكر ابتداي 
مسير ۴۰۰۰ ميكروموس بود و اين رقم در جنوب و 
نزديك شهرستان شادگان ۶۲۰۰ ميكروموس است 
و براساس صحبت هايي كه با شركت توسعه نيشكر 
انجام شد تا ظرف ۳ تا ۴ سال آينده EC زه آب هاي 
منطقه جنوب نيز به نزديــك ۴۰۰۰ ميكروموس 
مي رسد كه اين ميزان شــوري آب براي كشت هر 
محصولي خوب و بالمانع است. وي ادامه داد: اكنون 
به دليل عملكرد صحيح فني، مهندسي كارشناسان 
اين صنعت در مزارع نيشكر، سال هاي آينده مي توانيم 
شاهد آن باشــيم كه تاالب شادگان ديگر وابسته به 
رودخانه جراحي و مارون نباشــد، بلكه زه آب هاي 
نيشكر به تنهايي باعث پرشــدن تاالب و زنده نگه 
داشتن آن شود و همچنين درختان خرما خرمشهر 
و شادگان از اين زه آب سيراب شوند. شريعتي با بيان 
اينكه من از همه مديران، كارشناســان و كارگران 
توسعه نيشكر و مديرعامل تالشگر مهندس صادقي 
كه در اين توليد ملي و اقتصــاد درون زا كه يكي از 
نمونه هاي بارز اقتصاد مقاومتي است، نقش دارند و 
دخيل هستند تشكر مي كنم، افزود: شركت توسعه 
نيشكر با تالش بسيار به ســوددهي رسيده است، 
بنابراين ما مي توانيم تا آنجا كه امكان دارد ســود را 
تبديل به سرمايه جديد و پروژه در استان كنيم كه 
هم سود مضاعفي براي سهامداران داشته باشد و هم 
براي مردم استان اشتغال بيشتري به ارمغان بياورد. 

استاندار خوزستان اعالم كرد

تكميل زنجيره صنايع جانبي نيشكر

ورود ديجي كاالي عشايري به 
فضاي مجازي

 سامانه مجازي معرفي محصوالت عشايري تا
1۴روز آينده همچون ديجي كاال پا به عرصه 
فضاي مجازي مي گذارد. مديرعامل اتحاديه 
مركزي عشــايري ايران از راه اندازي رسمي 
سامانه مجازي معرفي محصوالت عشايري تا 
دو هفته آينده خبر داد و گفت: صنايع دستي 
عشاير ۳۵ درصد از كل صنايع دستي كشور 
را شامل مي شود، اما متاسفانه هيچ گاه ديده 

نمي شود. 
ســيدجليل ميرزاهد افزود: عشــاير ايراني 
در توليد شــير، لبنيات، محصــوالت زراعي 
و باغي، صنايع دســتي، عســل و... پيشــرو 
هســتند و در پاره اي از موارد ايــن توليدات 
 خالــص بــا بي مهري هايــي در فــروش 

روبه رو مي شود. 
وي خاطرنشــان كــرد: ســامانه مجــازي 
معرفــي محصــوالت عشــايري كمــك 
مي كند تمامــي محصوالت فــوق با عكس، 
مشــخصات كامــل و قيمت عرضه شــود تا 
 خريداران نســبت به تامين مايحتاج مصرفي 

خود اقدام كنند. 
ميرزاهد ادامه داد: اين سامانه همچون ساير 
كانال هاي ارتباطي اينترنتي خواهد توانست 
تحويل كاال را در كمترين زمان ممكن انجام 

دهد. 
وي تصريح كرد: جامعه عشــايري ايراني در 
حال حاضر ســومين جامعه كشور محسوب 

شده كه گاهي ناديده گرفته مي شود. 
مديرعامــل اتحاديــه مركــزي عشــايري 
ايران يــادآور شــد: قصــد داريــم جامعه 
عشــايري كــه روزي نخســتين جامعــه 
 كشــور محســوب مي شــد را بــه همگان

 معرفي كنيم. 
ميرزاهد تاكيــد كرد: به عنــوان پايلوت ۵۰ 
قطعــه جاجيم عشــايري بــراي خريداران 
 معرفــي و آماده ســازي شــده و در حــال 

ارسال است. 

ممنوعيت واردات علت گراني 
ذرت است

رئيس انجمــن صنايع خــوراك دام، طيور 
و آبزيان ايــران داليــل گرانــي نهاده هاي 
دامــي را در بــازار تشــريح كــرد و گفت: 
مســائل و مشــكالت داخلــي بيشــتر از 
 اتفاقــات بين المللــي در ايــن تنش ها موثر 

بوده است. 
مجيد موافق قديري درباره داليل نوســانات 
قيمتــي نهاده هــاي دامــي در بــازار طي 
هفته هاي اخير، اظهارداشــت: تغيير قيمت 
كنجاله ســويا و جو در مقايســه بــا ذرت، 
چندان چشــمگير نبوده؛ ضمــن اينكه نرخ 
 ذرت در يك ماه قبل افزايش زيادي داشــته 

است. 
وي دربــاره دليل افزايش قيمــت جو با بيان 
اينكه اعمال تعرفــه و ممنوعيت واردات اين 
محصــول در فصل برداشــت از جمله داليل 
گراني آن اســت، اظهارداشــت: عالوه بر اين 
ارز مبادلــه اي واردات اين محصول نيز حذف 
 شده كه بر افزايش نســبي قيمت آن بي تاثير

 نبوده است. 
به گزارش مهر، رئيس انجمن صنايع خوراك 
دام، طيور و آبزيان ايــران اضافه كرد: قيمت 
جهاني كنجاله ســويا نيز در سه  ماه گذشته 
تغييرات زيادي نداشته و در ايران نيز قيمت ها 
نسبت به ذرت نوسان بســيار كمتري داشته 

است. 
عضو هيات نمايندگان اتــاق بازرگاني ايران 
وضعيــت بازارهــاي جهاني را مورد اشــاره 
قرار داد و افزود: نوســانات شديد قيمت هاي 
محصوالت كشــاورزي طي چنــد روز اخير 
در بــازار بورس شــيكاگو و روتــردام بيانگر 
ايــن واقعيت اســت كــه بــازار محصوالت 
كشــاورزي بي ثبــات و ســردرگم اســت و 
 فعال وضعيــت قابل اطمينانــي در آن وجود

 ندارد.

اخبار

مردم ميوه ممنوعه خارجي نخرند
معاون قرنطينه و بهداشــت گياهي ســازمان 
حفظ نباتات از مردم خواست براي جلوگيري از 
قاچاق ميوه به كشور از خريد ميوه هاي ممنوعه 

خودداري كنند. 
مهدي قائميان با بيان اينكه موضوع قاچاق در 
هيچ كجاي دنيا مورد تاييد نيست، اظهارداشت: 
اين مساله روي كشاورزان و توليد كشور تاثيرات 
منفي بسيار زيادي دارد. وي صادرات محصوالت 
باغي ايران را به اقصي نقاط دنيا مورد اشاره قرار 
داد و گفت: در چنين شرايطي واردات غيرمجاز 

برخي محصوالت جاي سوال دارد. 
معاون قرنطينه و بهداشــت گياهي ســازمان 
حفظ نباتات با اشاره به اينكه احتمال دارد آفات 
قرنطينه اي همراه با اين واردات غيرمجاز وارد 
كشور شود، افزود: در اين صورت كشاورزان بايد 

هزينه مبارزه با اين آفات را پرداخت كنند.
وي ادامــه داد: به عنوان مثــال آفت جاروك 
جادوگر حدود ۲۰ ســال قبــل، ازاين طريق 
وارد كشور ما شده و به توليد ليموترش كشور 
آسيب هايي وارد كرده است. قائميان اضافه كرد: 
عالوه بر اين به حجم سمومي كه عليه آفات در 
كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، افزوده خواهد 
شــد و ما با معضل آلودگي محيط زيست نيز 

مواجه مي شويم. 
وي با بيان اينكه تمام دستگاه هاي مربوطه بايد 
در اين زمينه نهايت همكاري را با يكديگر داشته 
باشــند تا جلوي واردات غيرمجاز گرفته شود، 
اظهارداشــت: همچنين در اين زمينه نياز به 
فرهنگ سازي داريم كه مردم از تاثيرات منفي 
اين ميوه ها بر توليد و سالمت جامعه آگاه شوند 

و از خريد آنها خودداري كنند.

خبر

هزاران كشاورز روز جمعه با تراكتورهاي شان در چهار شهر بزرگ »پالرمو«، 
»پوتنزا«، »باري« و »ترمولي« در جنوب اين كشور وارد ميدان هاي اصلي 
شهرها شدند و عليه آنچه كه احتكار، ســقوط قيمت گندم و حمايت از 

كشتزارها ناميدند، تظاهرات كردند. به گزارش ايرنا، كشاورزان با اعتراض به 
شرايط موجود در بازار اعالم كردند كه قيمت گندم عمال به نصف قيمت سال 
قبل كاهش يافته است كه حتي هزينه هاي توليدي را نمي پوشاند و اين منجر 

به رها كردن مزارع و كويري شدن آنها مي شود. استان جنوبي »پوليا« كه 
بزرگ ترين توليد كننده گندم در ايتالياست، تبديل به بزرگ ترين وارد كننده 

آن نيز شده است. 

بحران سقوط قيمت گندم و تظاهرات كشاورزان با تراكتور در ايتاليا

بعــد از ســال هاي جنــگ 
تحميلي، واژه احتكار را درباره 
علت بــروز نابســاماني بازار 
كاالهاي اساسي كشور كمتر 
به كار برده ايم و احتكار در دايره 
واژگان تحليل گران بازار كمرنگ شده است به همين 
دليل وقتي صحبت از اين پديده شوم به ميان مي آيد 
كمي تعجب مي كنيم. آيا زماني كه كشور ركورد خوبي در 
توليد شكر كسب كرده و شركت بازرگاني دولتي به عنوان 
متولي تنظيم بازار از ذخيره و عرضه كافي اين كاال خبر 
مي دهد، باز هم مردم بايد طعم تلخ گراني را اين بار به 
دليل سودجويي احتكار كنندگان بچشند؟ و سوال مهم 
ديگر اينكه آيا هشدار مسئوالن دولتي و بخش خصوصي 
خطاب به احتكاركنندگان شــكر، باعث مي شود آنها 
شكرهاي انبارشده را به بازار عرضه كنند؟ كارشناسان 

در اين مورد چندان خوشبين نيستند. 

موجودي شكر مناسب و كمبود تصنعي است
علي قنبــري، مديرعامل شــركت بازرگاني دولتي 
در تحليل علت گراني شــكر مي گويــد: براي تعادل 
بخشــي به بازار شــكر، كمبــود توليــد داخلي در 
مقاطعي از ســال توســط واردات تامين مي شود و 
دولت براي كمك بــه توليدكنندگان شــكر مجوز 
واردات را به آنها داده است. به عقيده من آسيب  پذيري 
توليد كننــدگان بخش خصوصي در برابر نوســانات 
قيمت جهاني مهم ترين علت عقب  كشــيدن بخش 
خصوصي از اجراي تعهدات وارداتي خود براســاس 
 مجوزهــا بــود. قيمت شــكر در بــازار جهاني طي

 ســه ماه اخير از ۳۰۰ دالر بــه ۵۰۰ دالر در هر تن 
افزايش پيدا كرد و دارندگان مجوز واردات نتوانستند 
خود را با قيمت جديد هماهنگ كنند. در واقع شوك 

قيمت شــديد، در چند ماه اخير در بازار شكر جهاني 
در بورس هاي نيويورك و لنــدن براي واردكنندگان 
شكر پيش بيني  ناپذير بود. در چنين شرايطي، دالالن 
داخلي و افراد سودجو به دنبال ايجاد رانت براي خود 
هستند و در بخش خصوصي به طور غيرمعمول شاهد 
كاهش عرضه اين كاال بوديم. با وجودي  كه وضعيت 
بازار نسبتا از لحاظ وجود شكر مناسب است و از نظر 
ذخاير هم وضعيت مطلوبــي داريم و نزديك به ۲۳۰ 
هزار تن شكر از سوي بخش خصوصي و دولتي موجود 
داريم اما شــرايط اخير موجب شد عرضه در بازار كم 
شود و احتكاركنندگان به دنبال اين باشند كه كمبود 
تصنعي ايجاد كنند. در حال حاضر ما روزانه ۵ هزارتن 
شكر در بورس كاال به متقاضيان عرضه مي كنيم كه 
بيش از ۳ هزارتن آن فروش نمــي رود پس تقاضا به 
اندازه عرضه نيست و كمبودي وجود ندارد ولي چون 
فروشي كه اكنون انجام مي شــود با سررسيد حدود 

يك ماهه تحويل مي شــود، هنوز اين عرضه ها روي 
بازار اثر الزم را ندارد. البته با توجه به عرضه  اي كه در 
آينده نزديك در بازار خواهيم داشــت، قطعا كساني 
كه موجودي شكر خود را عرضه نمي كنند و احتكار 
كرده اند، ضرر مي كنند و مجبور مي شوند شكرهاي 

خود را با زيان در بازار عرضه كنند. 

تاخيــر در صــدور مجــوز صــادرات؛ 
زمينه سازگراني شكر

دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر هم معتقد 
اســت دالالن و واسطه ها با سوءاســتفاده از تاخير در 
واردات شكرخام، بازار اين محصول را به هم ريخته اند. 
بهمن دانايي با بيان اينكه شكر به اندازه كافي موجود 
است و هيچ كمبودي در اين زمينه وجود ندارد، گفت: 
در دو هفته اخير دالالن با ســودجويي، اقدام به خريد 
شــكرخام از بورس كاال كرده اند و با عدم عرضه آن در 

بازار موجب كمبود مصنوعي شكر در بازار شده اند. وي 
افزود: اگر مجوز واردات شكرخام در اواخر سال گذشته 
داده مي شد، شكر مورد نياز در فروردين و ارديبهشت 
 ماه امســال وارد مي شــد و با شــكر موجود داخلي،

 به موقع و بدون افزايش قيمت، بازار شــكر را تنظيم 
مي كرد ولي مجــوز واردات با تاخير داده شــد و اين 
موضوع به همــراه افزايش قيمت جهانــي زمينه را 
براي ســودجويان فراهم كرد. دانايي گفت: بهتر است 
اين افراد ســودجو هر چه زودتر شــكرهاي انبارشده 
 را به بازار عرضه كنند، چــون با ورود شــكر به بازار، 

به زودي متضرر خواهند شد. 

 به جاي توصيه با محتكران برخورد شود
احمد علي تبار، كارشناس بازار محصوالت غذايي معتقد 
است كمبود شكر در بازار با وجود ذخاير كافي و عرضه 
مناسب نوعي تناقض است. اين كارشناس با بيان اينكه 
 ســازوكار فروش كاال در بورس شفاف و قابل پيگيري 
است، افزود: نمي توان قبول كرد خريداران عمده شكر، 
شكرهاي خريداري شــده را بدون برجا گذاشتن ردپا 
احتكار كرده باشــند و اگر اين اتفاق افتاد، نمي توان با 
توصيه آنها را به عرضه تشويق كرد. به اعتقاد من شركت 
بازرگاني دولتي در بروز اين مساله ســهم دارد و بايد 
واردات شكر را بيشتر كنترل و رصد مي كرد، نه اينكه 
مجوز را به بخش خصوصي واگذار كند و خود را از تنظيم 
بازار كنار بكشــد. همچنين در شرايطي كه مسئوالن 
شــركت بازرگاني دولتي و مسئوالن بخش خصوصي 
به صراحت صحبت از احتكار شكر مي كنند، خريداران 
عمده اين كاال بايد مورد تحقيق قرار گيرند و اگر آنها با 
توجه به رشــد قيمت جهاني موجودي خود را به بازار 
عرضه نكرده اند، عمل خالف قانون انجام داده اند و بايد 

با آنها برخورد شود. 

»كسب وكار« از تالطم در بازار محصول پرتقاضاي غذايي گزارش مي دهد

سايه احتكار بر بازار شكر 
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معاون فنی و برنامه ریزی صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچک از امضای تفاهم نامه مشــترک با بانک تجارت برای تامین 
وثایق صنایع خبر داد و گفت: در حال حاضر مبلغ ضمانت نامه های 
اعتباری، غیر اعتباری پنج میلیارد تومان و پیمانکاری ۱۰ میلیارد 

تومان است.  
محبوب پناهی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف تامین وثیقه برای صنایع 
کوچک تاسیس شــده، تصریح کرد: بر اساس اساســنامه صنایع 
کوچک شامل واحدهایی تا ۵۰ نفر اشتغال است و بیشتر از آن جزو 

صنایع کوچک محسوب نمی شود. وی با بیان اینکه رویکرد بانک ها 
اقتصادی است، اظهار کرد: رویکرد صندوق سرمایه گذاری که زیر 
مجموعه وزارت صمت است، یک رویکرد حمایتی تعریف شده است. 
در اصل صندوق خالءهای بین متقاضی، یعنی تولیدکننده، با بانک 
در بحث تامین وثیقه را پر می کند. ۹۹ درصد بانک ها محل اجرای 
طرح و ماشین آالت را به عنوان وثیقه از صاحبان صنایع نمی پذیرند. 
بنابراین صندوق بــرای پر کردن این خال محل اجــرای طرح را به 
عنوان وثیقه می پذیرد و با صدور ضمانت نامه به ذی نفعی بانک ها و 

موسسات اعتباری این مشکل را رفع می کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه صنایع کوچک به دلیل داشتن سرمایه 
کمتر، تمام ســرمایه خود را به عنوان ســرمایه در گردش استفاده 
می کنند و برای ارائه وثیقه عموما مشکل دارند، تصریح کرد: صندوق 
ضمانت با اعتبارســنجی تولیدکنندگان، برای ضمانت از صندوق 
اســتفاده و ضمانت نامه صادر می کند. در این شرایط ریسک بانک 
به صفر می رسد و ضمانت نامه دولتی به جای متقاضی به ذی نفعی 
بانک صادر می شود. به گفته وی در حال حاضر مبلغ ضمانت نامه های 
اعتباری، غیر اعتباری پنج میلیارد تومان و پیمانکاری ۱۰ میلیارد 

تومان است. مبلغ این ضمانت نامه ها قبال سه میلیارد تومان بود.

سقف حمایت از صنایع کوچک چقدر است؟
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صنعت و 
معدن

مدیرعامل مگاموتورخبر داد:
گام های بلنــد مگاموتور در 

افزایش ظرفیت تولید
مدیرعامل مگاموتور از افزایش ظرفیت تولید این 

شرکت به 2۵۰۰ دستگاه در سال آینده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مگاموتور، کیومرث مبلغ 
ناصری با تشریح برنامه های آتی مگاموتور و نقش 
این شــرکت در گروه خودروســازی سایپا گفت: 
برای رســاندن مگاموتور به جایــگاه واقعی خود، 
باید جوابگوی برنامه های رو به رشد و تعالی گروه 
خودروسازی سایپا باشــیم. برای این مهم در گام 
اول ظرفیت های موجود در شــرکت مورد مطالعه 
و برنامه ریزی دقیقی صــورت گرفت تا بتوانیم به 
بهترین شکل ممکن از این ظرفیت ها بهره ببریم 
و بخشی از این مطالعات شامل بازسازی، نوسازی، 
افزایش ظرفیت خطوط تولید مگاموتور و شرکت 
های زیر مجموعه است. مدیرعامل مگاموتور با اشاره 
به اهداف بزرگ سال آینده این شرکت افزود: برای 
سال ۱4۰2 هدفی بزرگ و بی سابقه در مگاموتور 
هدف گذاری شده است و تولید 2۵۰۰ دستگاه قوای 
محرکه در روز است که در تالش برای عملیاتی کردن 
این هدف بزرگ هستیم. ناصری تصریح کرد: برای 
دست یابی به این ظرفیت تولید نیازمند تغییراتی در 
خطوط ماشینکاری، خطوط مونتاژ و زنجیره تامین 
هستیم که در حال انجام مذاکره و اجرای پروژه های 
مورد نیاز قرار داریم تا با افزایش بیشتر قطعات اصلی 
قوای محرکه ۵c، دنده های گیربکس، تامین به موقع 
تمام قطعات و ... به این مهم دست یابیم. او افزود: در 
خط مونتاژ جدید، موتور EC۵ تولید خواهد شد که 
موتوری با اســتانداردهای روز دنیا است و کیفیت 
قطعات و طراحی آن رضایت بیشتری برای مشتریان 

فراهم خواهد کرد.

خبر

سخنگوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت عنوان 
کرد که قرعه کشــی برای 
جز تعدادی از محصوالت 
ایران خودرو )که آن ها نیز 
تا پایان ســال خارج خواهند شــد( حذف شده و 
این تعداد محصوالت توســط خود شرکت عرضه 
خواهند شــد. در حقیقت دیگر فروشــی در قالب 
ســامانه یکپارچه نخواهیم داشــت و شرکت های 
خودروساز از طریق ســایت های فروش خود برای 

عرضه محصوالت اقدام می کنند.
امید قالیباف در گفت وگو با ایســنا، ضمن اشــاره 
به خروج اکثریت محصوالت خودروســازان اعم از 
دولتی و خصوصی بر حذف سامانه یکپارچه فروش 
خودرو به جهت قرعه کشــی تاکیــد و اظهار کرد: 
پیش از این که ســامانه فروش یکپارچه خودرو با 
فرآیند قرعه کشی داشتیم، حدود ۱۰ خودروساز، 
محصوالت خود را در آن قالب عرضه می کردند، اما 
اکنون اکثریت خودروها با توجه به افزایش تولید و 
متعادل شــدن عرضه و تقاضا از شمول قرعه کشی 
خارج شده اند و در حال حاضر تنها ایران خودرو باقی 
مانده است که تعدادی از محصوالت خود را با فروش 

بصورت قرعه کشی عرضه می کند.

ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
تصریح کرد: بر این اســاس دیگر سامانه یکپارچه 
»موضوعیت« خود را از دست داده  است و دیگر به 
آن معنا وجود ندارد و با سازوکار قبلی فعال نخواهد 
بود و بدین ترتیب با توجه به اینکه ایران خودرو تنها 
عرضه کننده تعدادی از محصــوالت خود در قالب 
قرعه کشی است، از مهر ماه توسط خود ایران خودرو 
انجام خواهد شد. وی افزود: البته که طی چند گام 
با افزایش تولید محصوالت، خودروهای مشــمول 

باقی مانده نیز از شــمول قرعه کشی خارج خواهند 
شد. در گام نخست خودرو تارا از فرآیند قرعه کشی 
خارج خواهد شــد و در گام ها بعدی، همانطور که 
اشاره شد با افزایش تولید، بدون قرعه کشی عرضه 
صورت می گیرد. قالیباف در پاســخ به این سوال 
که آیا فروش هــای خارج از قرعه کشــی در قالب 
»طرح های فــروش بدون قرعه کشــی« از طریق 
سامانه یکپارچه خواهد بود یا هر سری خودروساز 
خود اقدام به فروش بصورت مجزا می کند؟ تصریح 

کرد: هر شرکت خودروساز خود از طریق سایت های 
خود اقدام بــه فروش خواهند کــرد. مجدد تاکید 
می شــود که ایران خودرو نیز بــرای همین تعداد 
محصول باقی مانده در فرآیند قرعه کشی، از طریق 
ســایت فروش شــرکت، اقدام می کند. سخنگوی 
وزارت صمــت در پایان تاکید کــرد: همانطور که 
پیشــتر وعده داده شــده بود، به زودی و تا پایان 
ســال همین تعداد محصول باقی مانده در فرآیند 
قرعه کشی نیز با افزایش تولید، از شمول قرعه کشی 

خارج می شوند.
گفتنی اســت که معاون صنایع حمل ونقل وزارت 
صمت نیز در این رابطه ضمن تاکید بر اینکه رعایت 
الزامات قانونــی مصوب همچــون تخصیص ۵۰ 
درصد ظرفیت تولید به طرح حمایــت از خانواده 
و جوانی جمعیت و تخصیــص ۱۰ درصد ظرفیت 
تولید به طــرح جایگزینی خودروهای فرســوده 
توســط این شرکت های خودروســاز بر قوت خود 
باقی خواهند ماند، خاطرنشان کرده است: در نیمه 
دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه 
یکپارچه فروش خودرو نخواهیم داشت و از این پس 
)از مهرماه( این ســامانه به منظور نظارت سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد 
فروش مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط 
خودروسازان و همچنین اجرای مصوبه های مجلس 

شورای اسالمی بهره برداری خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد 

قرعه کشی در سامانه خودرو حذف شد

اشتغال ۱۰ هزار نفر در معادن 
استان اصفهان

مدیر کل صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: ۱۰ هزار نفــر در هزار و ۳۰۰ 
واحد معدنی استان اصفهان به طور مستقیم 

شاغل هستند.
به گزارش دنیای معدن، امیر حسین کمیلی 
گفت: بیش از هــزار و ۳۰۰ مجوز معدنی در 
اســتان اصفهان صادر شده اســت که ۸۵۰ 
معدن دارای پروانه بهره برداری و ۱۵۰ مجوز 
برداشت شن و ماســه و حدود 2۰۰ تا ۳۰۰ 
پروانه اکتشــاف و گواهی کشــف هم صادر 

شده است.
مدیر کل صنعــت معدن و تجارت اســتان 
اصفهان بــا بیان اینکــه این اســتان از نظر 
معادن جایــگاه خوبــی را در کشــور از آن 
خود کرده اســت، خاطرنشــان کرد: حدود 
۵۰ درصد معادن اســتان اصفهان در زمینه 
تولید ســنگ هــای تزئینی فعالیــت دارند 
که انواع ســنگ هــای گرانیــت، مرمریت، 
 تراورتــن های رنگــی در این اســتان تولید 

می شود.
او با اشاره به اینکه اصفهان از نظر تولید سنگ 
های گرانیت به عنوان یکی از بهترین استان ها 
محسوب می شود اضافه کرد: انتظار داریم یک 
سری از شرح وظایف شورای عالی معادن به 
شورای معادن استان ها واگذار و تفویض شود.

کمیلی خاطر نشــان کرد: با تفویض اختیار 
به اســتان ها، امکان تعییــن تکلیف پرونده 
های معــادن از نظر تعطیلی، انتزاع، ســلب 
صالحیت، رفع انتزاع و رفع ســلب صالحیت 
 در اســتان ها به صورت مطلــوب تری انجام 

خواهد شد.
او افزود: با واگذاری یک ســری از اختیارات 
شورای عالی معادن به شورای معادن استان 
ها، میزان تردد ها و مکاتبــات اداری کاهش 
پیدا خواهد کرد و امکان تصمیم گیری در این 

موارد در استان خواهد بود.
مدیر کل صنعــت معدن و تجارت اســتان 
اصفهان با اشــاره بــه درخواســت تعطیلی 
تعدادی از معادن در این اســتان گفت: رکود 
بازار، دلیل اصلی تعطیلــی بعضی از معادن 
اســتان اســت و نداشــتن نقدینگی معدن 
کاران و نداشــتن ماشــین آالت مناســب 
 از دیگــر دلیــل ایــن درخواســت تعطیلی 

معادن است.
به گفته او، نداشتن کیفیت الزم در ۵۰ درصد 
از این معادن آن ها را به سوی تعطیلی کشانده 

است.
اصفهان با بیش از پنــج میلیون نفر جمعیت 
بیــش از ۹ هزار واحــد تولیــدی کوچک و 
بزرگ با ســرمایه 22۱ هزار میلیــارد ریال و 
اشــتغال 2۶۳ هزار نفر و حــدود ۱۸۰ هزار 
 واحد صنفی، صنعتی ترین اســتان کشــور 

بشمار می آید.

شــرایط خرید دو خودرو در 
بورس کاال ابالغ شد

بورس کاال در نامه ای شــرایط خرید خودرو 
دیگنیتی مربوط به عرضه روز چهارشنبه ۳۰ 
شهریور و وانت کارا مربوط به عرضه روز شنبه 

2 مهر را ابالغ کرد.
بــه گــزارش کاالخبــر، در جدیدترین نامه 
محمدنوروزپــور مدیر بازرســی و امور اعضا 
بورس کاالی ایران آمده اســت: برای خرید 
خودرو دیگنیتی مهلت ثبت سفارش ساعت 
۱۷ روز سه شنبه 2۹ شــهریور بوده و میزان 
پیش دریافــت خرید این خــودرو به میزان 
۳۰ درصد اســت. همچنین اشــخاصی که 
پیش تر در عرضه های قبلــی موفق به خرید 
 خودرو سواری شــده اند امکان ثبت سفارش

 نخواهند داشت.
عالوه بر این هر کد بورسی صرفا امکان ثبت 
ســفارش بر روی یک کد عرضــه از مجموع 

عرضه های روز انجام معامله را دارد.
در ادامه این نامه اشاره شده است: برای خرید 
وانت کارا مهلت ثبت سفارش ساعت ۸:۳۰ روز 
شنبه 2 مهر بوده و میزان پیش دریافت خرید 

محصول ۱۰ درصد است.
همچنین محدودیت تعــدادی خرید و ثبت 
سفارش برای هر کد بورســی وجود ندارد و 
اشــخاصی که پیش تر در عرضــه های قبلی 
موفق به خرید خودرو شده اند نیز امکان ثبت 

سفارش دارند.
عالوه بر این خرید برای مشــتریان حقوقی 

بالمانع است.

اخبار

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل و عضو هیات مدیره مجتمع فوالد صنعت 
بناب در نشست دوره  ای شورای مدیران این شرکت 
گفت: با وجود موانع و مشکالت متعددی که در اوایل 
ســال جاری پیش آمد و در ادامه در مصرف برق هم 
محدودیت  هایی داشتیم، در شش ماه نخست سال 
جاری توانستیم رشــد ۱2 درصدی تولید نسبت به 
مدت زمان مشابه ســال قبل را داشته باشیم که این 
میزان افزایش با ثبت رکــورد تولید در خطوط ذوب 

و نورد از بدو تاسیس این مجتمع همراه بوده است.
به گزارش دنیای معدن، محمد کشــانی مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره مجتمع فــوالد صنعت بناب در 
نشست دوره  ای شــورای مدیران این شرکت گفت: 
با وجود موانع و مشــکالت متعددی کــه در اوایل 
ســال جاری پیش آمد و در ادامه در مصرف برق هم 
محدودیت  هایی داشتیم، در شش ماه نخست سال 
جاری توانستیم رشــد ۱2 درصدی تولید نسبت به 
مدت زمان مشابه ســال قبل را داشته باشیم که این 
میزان افزایش با ثبت رکــورد تولید در خطوط ذوب 

و نورد از بدو تاسیس این مجتمع همراه بوده است.
کشانی برنامه  ریزی مناسب و اصالح فرآیندها را عاملی 
موثر در بهبود شرایط عنوان کرد و افزود: برنامه  ریزی 
متناسب با شرایط در دستور کار قرار گرفت و موانع و 
محدودیت  های ایجاد شده مدیریت شد و فرآیندهایی 

که یا اصالح نشده  اصالح شد و فرآیندهایی که اجرایی 
نشده بود به  صورت سیستمی دنبال شد و در حوزه های 
تولید، پشتیبانی تولید، مالی و منابع انسانی تغییراتی 
صورت گرفت و با تقویت تیم مدیریتی، برنامه  ریزی 
آموزشی و توانمندسازی به سمت رشد و بهبود حرکت 
کردیم و اثربخشی الزم را داشتیم که نتیجه آن کاهش 
هزینه های تولید، به حداقل رسیدن توقفات، افزایش 
تولید و اضافه کردن محصول جدید در سبد محصوالت 
نوردی را در پی داشت. مدیرعامل فوالد صنعت بناب 
توسعه و نوســازی را برای این این مجموعه حیاتی 
دانست و عنوان کرد: بحث های توسعه  ای برای این 
شرکت اهمیت زیادی دارد و حیاتی است هم به جهت 
افزایش توان تولید و هم به جهت نوسازی و بهینه  سازی 
خطوط تولید فعلی که باید بــه صورت جدی دنبال 
کنیم، پروژه های زیرسقفی که توان ذوبی و نوردی ما 

را تقریبا دو برابر خواهد کرد، در حال اجراست.
مجتمــع فوالد صنعــت بناب بــه عنــوان یکی از 
شــرکت  های تابعه گروه مالی گردشــگری در حال 
حاضر یکی از خوشنام  ترین تولیدکنندگان مقاطع 
طویل فوالدی کشور است که با نام شاهین بناب در 
بازارهای داخلی و خارجی جایگاه ویژه  ای داشــته و 
محصوالت آن مورد استقبال مصرف  کنندگان قرار 

گرفته است.

رشد تولید در مجتمع فوالد صنعت بناب

در فصل تابستان که به دلیل مشکالت ناشی از کمبود 
برق امکان تولید مطابق ظرفیت وجود ندارد. تعمیرات 
اساسی تجهیزات، پروژه های اصالحی و بهینه سازی 
انجام می گیرد تا تجهیزات با آماده به کاری مناسب برای 
تولید کیفی و کمی مطابق با برنامه  در ماه های آتی آماده 
باشد. به گزارش ایلنا، یوسف اسماعیل زاده، رئیس دفتر 
برنامه ریزی و کنترل تعمیرات فوالدسازی، با بیان این 
مطلب اعالم کرد: مجموعا در واحدهای تولید فوالد و 
متالوژی ثانویه ۳۷ هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی 
و پروژه های اصالحی انجام شــد که مهم ترین آن ها 
عبارت اند از: تعویض پلتفرم سطح ۸ متری و اصالح پانل 
اتاقک دود در 4 کوره قوس؛ سرویس اساسی سلکتور 
سوئیچ تپ چنجر در 2 کوره قوس؛ نصب کانداکتیو آرم 
بومی سازی در کوره قوس؛ تعویض اکسپنشن جویت 
داکت غبار در دو غبارگیر؛ تعویض خط لوله استوریج 
تانک در دو مدول؛ نصب موتور گیربکس بومی سازی 
نوار 4D؛ اصالح جیب کرین نــوار ۳C؛ تعویض درام 
اصلی جرثقیل ۱۸؛ اصالح ریل و بتن ترانسفرکار مذاب 
و حمل قراضه؛ تعویض سقف و بریکر فشارقوی کوره 
پاتیلی؛ نصب موتور فن فشارقوی بومی سازی غبارگیر 

.RH کوره پاتیلی و تعویض اجکتورهای بخار
در همین زمینه ســید مجتبی غیوری، رئیس دفتر 
برنامه ریزی و کنترل واحــد ریخته گری مداوم گفت: 
شات دان های بلندمدت یکی از کارهای ضروری برای 

رساندن ماشین های ریخته گری به شــرایط ایدئال 
اســت که در زمان محدودیت های انرژی تابستان در 
این واحد انجام گردید. وی افزود: واحدهای تعمیراتی 
از بخش های اســتراتژیک و تخصصی شرکت است 
که به طور معمول فعالیت های آن عمدتا در راســتای 
آماده به کار نگه داشتن، بهبود عملکرد و بهینه سازی 
تجهیزات اســت؛ بنابراین برای تحقــق این اهداف، 
شات دان های بلندمدت در راســتای آماده به کاری و 
بهینه سازی سیستم ها برنامه ریزی و انجام شد. در زمان 
اعمال محدودیت های انرژی، عملیات گسترده ای در 
ماشین های ۱ و 2 و ۳ و ســازه های این واحد در زمان 
شات دان بلندمدت انجام شد که از آن جمله می توان به 
موارد ذیل اشاره کرد: حدود ۸ هزار نفر ساعت نیرو در 
شات دان بیست روزه ماشین ۳ جهت تعویض 4 عدد از 
تیرگیردرهای ۳۶ متری واحد 2۸ و تعویض داکت اگزوز 
فن و روتاری لدل تارت و ۶۰ عدد غلتک و...؛ حدود ۱2 
هزار نفر ساعت نیرو در شــات دان بیست روزه ماشین 
2 و ۱ جهت تعویض ۶ عدد تیرگیردرهای ۳۶ متری 
واحد 2۸ و تعویض داکت هــای عمودی و افقی اگزوز 
فن و لوله های معیوب هیدرولیک روم و ولو روم؛ حدود 
۳۰ هزار نفر ساعت نیرو جهت تعویض تیرگیردرهای 
معیوب ۳۶ متری ادامه ماشین های ۱ و 2 و ۳ واحد 2۸ 
که مطابق با اعالم واحد بازرسی فنی در وضعیت بحرانی 

بود و نیاز به تعویض اضطراری داشت.

رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل تعمیرات فوالدسازی فوالد مبارکه خبر داد:

تعمیرات در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم برای تولید
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كســب رتبه برتر شــركت آب و فاضالب استان 
مركزی در جشنواره شهيد رجايی

سید محسن موسوی: شــرکت آب و 
فاضالب اســتان مرکزی در جشنواره 
شــهید رجایی توانســت رتبه ســوم 
در مجموع شــاخص هــای عمومی و 
اختصاصی و همچنین رتبــه اول در 
گروه زیربنایی و توسعه زیر ساخت را 

کسب نماید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی بر اساس اعالم نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی در سال 1400 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی توانست در بین 54 دستگاه ، رتبه سوم را در مجموع 
امتیازات شاخص های عمومی و اختصاصی و همچنین در بین 12 دستگاه، 

رتبه اول در گروه زیربنایی و زیرساخت را از آن خود نماید.

اطالع رســانی صحيح موجــب باالرفتن آگاهی 
مشتركين جهت چگونگی مصرف گازمی شود

سید محســن موســوی: محمدرضا 
ســمیعی مدیرعامــل شــرکت گاز 
اســتان مرکزی گفت: تبلیغات با دو 
شــکل بازدارندگــی و آگاهــی دادن 
بسیارمی تواند درفرهنگ مصرف عامه 
تاثیرگذاربوده و از طرفی اطالع رسانی 
صحیح موجب باالرفتن وآگاهی دادن 

به مخاطبین ومشترکین می شود
 به گزارش روابط عمومی شــرکت گازاســتان مرکزی ســمیعی گفت: 
مشــترکین گرامی درکنار تداوم بخشیدن به فرهنگ صحیح  مصرف می 
توانند درجامعه بازخورد بسیارزیادی داشته واین امر می تواند مارا به سوی 
مصرف بهینه و چگونگی مصرف درعادات زندگــی روزمره قرار داده واین 

چگونگی مصرف درهمه مشترکین به شکل مداوم اجراگردد.
وی ادامه داد: شاید نکات واجرای بســیار ضروری و درعین حال ریز  و به 
ظاهرکم اهمیتی درقالب اجرای آن در هر ابزار تبلیغاتی صحیح،می تواند 
درفرهنگ سازی مشــترکین وعموم مردم نقش بسته و به عنوان فرهنگ 
قالب در زندگی مردم ساری وجاری شود و این برعهده رسانه ها است که این 
تداوم اطالع رسانی وآگاهی بخشی مشترکین را گسترش داده و بازخورد آن 
درکاهش مصرف،کاهش حوادث،کاهش هدررفت گازطبیعی،کاهش هزینه 
ها وبسیاری عواید دیگر را در پی خواهد داشت. سمیعی درپایان افزود: ریشه 
همه مشکالت وآسیب ها، عدم دسترسی به اطالعات صحیح و ناآگاهی است 
و باال بردن اطالعات درسطح وســیع و همچنین عمق دادن بر این آگاهی، 
مشترکین را به سوی به حداقل رساندن آسیبهای مالی وجانی رهنمون کرده 
واین برعهده متولیان این فرهنگ سازی است که رسالت فرهنگ سازی را 

بردوش می کشند وتالش درجهت این مهم را برعهده دارند.

15 هزار و 200 نفر از موزه های اســتان مركزی 
بازديد كردند

سید محسن موسوی: مسئول موزه های 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان مرکزی گفت:»15 
هزار و 200 نفر در نیمه نخست امسال 
از 11 موزه این استان بازدید کردند.« 

به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی اســتان مرکزی، رضا 
مظاهری 10 مهر 1401گفت: »از ابتدای ســال جاری تا کنون 15 هزار 
و 200 نفر از موزه های اســتان مرکزی بازدید کردند.« مسئول موزه های 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی اظهار 
داشت: »هشت عدد شی فرهنگی و تاریخی امسال توسط مردم عالقمند 
به اشیای قدیمی به موزه های استان اهدا شــد تا با نام اهداکنندگان در 
موزه های استان نگهداری و در معرض دید عموم قرار گیرد.« مظاهری گفت: 
»۶0 عدد شی فرهنگی نیز امسال با اکتشاف و جابه جایی اشیا در موزه های 

استان جایگزین شده است.«
او افزود: »موزه های اســتان به عنوان گنجینه ای گران سنگ و با ارزش از 
آداب و سنن و آرایه های فرهنگی و زیستی پیشینان سرمایه های مهمی را از 
سبک زندگی و تفکر مردم ادوار مختلف فراروی بینندگان گذاشته است.«

مســئول موزه های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی  اظهار داشــت: »در 11 واحد موزه این استان پنج هزار اثر 
شامل مردم شناسی، ظرف سفالی و شیشــه ای، اسناد خطی، کتاب های 
تاریخی، پیکره، آداب و رسوم گذشته گان و ابزار کار و پشیه برای عالقمندان 
به نمایــش درآمده اســت.« مظاهری افــزود: »موزه مردم شناســی در 
روســتای تاریخی و هدف گردشــگری انجــدان با بازدیــد 234 نفر در 
روز 8 مهر ماه که به مناســبت گرامیداشــت هفته گردشگری به صورت 
 رایگان پذیرای گردشــگران بوده اســت، رکــورد بازدیــد در موزه خود

 را داشته است.«

هشدارمهم درموردتامين آب نصف جهان
باتوجه به کاهش بارندگــی ها و افت 
منابع تامین آب،از مردم همیشه همراه 
استان اصفهان تقاضاداریم با مدیریت 
بهینه مصرف،شــرکت آبفای استان 
اصفهان را درتامیــن آب پایدار برای 

همگان،یاری رسانند.
به گــزارش خبرنــگار ما بــه نقل از 
روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان هم اکنون ذخیره 
ســد زاینده رود به کمتــراز 180 میلیــون مترمکعب رســیده و بیش 
از85 درصد ظرفیت ســد خالی اســت و براســاس گزارش هواشناسی 
اســتان،کم بارشــی ها درپاییز 1401 به طورمحســوس ادامه داشــته 
واحتمــاال بارندگی ها ازاواســط آذرمــاه آغازخواهد شــدکه درصورت 
 تداوم مصرف فعلی، نگرانی هایی درتامین آب شــرب اســت ان به وجود 

خواهد آمد. 
سقایان شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان همچون گذشته با تالش 
شــبانه روزی،تمام تــوان خودرابه کارخواهند بســت تــا درتامین آب 
پایدار مردم خللی ایجاد نگــردد اما با توجه به شــرایط منابع ذخیره، به 
 طورقطع این امر فقــط با همکاری مردم در مدیریــت مصرف آب محقق 

خواهد شد.

استان ها

ساندکلود در روسیه فیلتر شد
روسیه دسترسی به اپلیکیشن پخش موسیقی ساندکلود )SoundCloud( را با اشاره به انتشار اخبار جعلی درباره عملیات نظامی ویژه این کشور در اوکراین در این پلتفرم، محدود کرد. روسیه 

برای کنترل جریان اطالعات پس از آغاز جنگ در اوکراین، سرعت دسترسی به توییتر را کند کرده و فیس بوک و اینستاگرام را فیلتر کرده است. خبرگزاری اینترفکس به نقل از دیده بان 
ارتباطات روسیه )روس کومنادزور( گزارش کرد این رگوالتور دسترسی به ساند کلود را در ارتباط با قرار دادن مطالبی که حاوی اطالعات نادرست در خصوص ماهیت عملیات نظامی ویژه در 

خاک اوکراین است، محدود کرده است. روس کومنادزور اعالم کرد دسترسی به این سرویس را به دستور دفتر دادستان کل روسیه، فیلتر کرده است.

طبق آمارهای دولت مبنی بر 
کاهش نرخ بیکاری به رقم ۹.2 
درصد در تابستان امسال، باید 
نتیجه گرفت که دولت طی 
یکسال اخیر ده ها هزار نفر از 
بیکاران کشور را کاســته و برای آن ها شغل ایجاد کرده 
اســت.  نبود آمارهای دقیق به دلیل نقص سامانه های 
سرشماری مشاغل منجر به ارایه نرخ اشتغال و بیکاری 
در ابعاد بسیار ضعیف شده است. در حالی دولت از کاهش 
نرخ بیکاری بارها سخن به میان آورده که به باور بسیاری 
از فعاالن اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش 
مشارکت اقتصادی بوده است. این در حالی است که باید 
اشتغال ناقص و آمار افراد شاغل بدون بیمه را نیز در نظر 
گرفت. آنچه دولت به عنوان آمار کاهش نرخ بیکاری از 
آن یاد می کند قابل استناد نبوده و در حالت خوشبینی 

باالیی ارایه شده است.  
از سوی دیگر کاهش آمار مقرری بگیران »بیمه بیکاری« 
در کشور نیز نمی تواند دلیلی برای یافتن شغل این افراد 
باشد. چراکه بر اســاس گزارش ها تامین اجتماعی به 
دلیل کمبود منابع دیگر قادر به پرداخت بیمه بیکاری به 

مشموالن نیست و به اصطالح برای پرداختی ها به سختی 
عضو جدید می پذیرد. بنابراین باید پذیرفت که اخباری از 
جنس کاهش یا افزایش جمعیت بیکاران مقرری بگیر و یا 
آمارهای ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال، شاخص 

و معیار مناسبی برای ارزیابی نرخ بیکاری نیست. 
در حال حاضــر مرکز آمــار ایران و بانــک مرکزی در 
گزارش های مستقل خود، نرخ بیکاری را ۹٫2 درصد اعالم 
کرده اند. مطابق این برآورد هم اکنون در صف بیکاران 
کشور دو میلیون و 243 هزار نفر حضور دارند. این یعنی 
در بهترین حالت اندکی بیش از ۶٫5 درصد بیکاران کشور 
در زمره مقرری بگیران صندوق بیکاری هستند و به مابقی 
آنها هیچ مقرری تعلق نمی گیرد. به بیان دیگر بخش قابل 
توجهی از فرصت های شغلی موجود در بازار کار کنونی، 
در اختیار کسانی اســت که تحت پوشش حمایت های 

اجتماعی از جنس دریافت مقرری بیکار قرارندارند.
در این رابطه مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعی با بیان اینکه شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری 
رو به کاهش اســت گفت: در حال حاضــر 1۷0 هزار 
مقرری بگیر بیمه بیکاری در تامیــن اجتماعی داریم. 
مهدی شکوری درباره آخرین وضعیت مقرری بگیران 
بیمه بیــکاری اظهار کــرد: در ســال ۹8،  22۶ هزار 
مقرری بگیر بیمه بیکاری داشــتیم که در سال ۹۹ به 
200 هزار و در ســال 1400 به 185 هــزار و امروز به 

1۷0 هزار نفر رسیده و روند کاهشــی دارد. وی افزود: 
شــمار مقرری بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است. 
در سال گذشته که هنوز با شــیوع کرونا روبه رو بودیم، 
در یک مقطع زمانی 220 هزار مقرری بگیر داشتیم که 
خوشبختانه با رونق کسب وکارها و برگشت به کار افراد، 
آمار مقرری بگیران بیمه بیــکاری کاهش یافت و افراد 

جویای کار دوباره به حوزه های کاری برگشتند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در 
پاسخ به پرسشــی مبنی بر میزان بیمه شدگان جدید 
این سازمان نیز گفت: تا پایان خردادماه، 430 هزار نفر 

به آمار بیمه شدگان اجباری افزوده شد. شکوری اضافه 
کرد: از محل طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی یک هدف 
گذاری در سال 1401 انجام دادیم که برمبنای آن یک 
میلیون بیمه شده جدید جذب شوند که خوشبختانه تا 
امروز حدود 450 هزار بیمه شده در بیمه فراگیر جذب 

کرده ایم.
به هر ترتیب به نظر می رسد انتشار آمارهایی از این دست 
بیش از آنکه موید کاهش نرخ بیکاری باشــد با هدف 
برجسته سازی تحقق وعده هایی است که دولت سیزدهم 

در رابطه با اشتغالزایی داده بود.

كمتر   از 10   درصد   بيكاران   در   زمره مقرری   بگيران  صندوق   بيكاری   هستند

صف  طوالنی  ورود  به  بازار کار
ابهام در تحقق وعده های اشتغالزايی دولت

 راستی آزمایی آمار بیکاری
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار 

سیاست های اصلی که به منظور کاهش نرخ بیکاری در این مدت دنبال شده به طور کامل اجرا نشده است. همچنین به دلیل آنکه وزارت کار در ماه های اخیر وزیر نداشته و طی این مدت دارای سرپرست بوده، سیاست های اشتغال با آن انسجام 
الزم پیش نرفته است. لذا معتقدم آمارهایی هم که اکنون درباره اشتغال اعالم می شود، پراکنده است. ممکن است آمارهایی که سازمان تامین اجتماعی ارائه می دهد با آنچه که کمیته امداد یا وزارت کار اعالم می کند، متفاوت باشد و در کالن 
با آمارهای مرکز آمار سازگاری نداشته باشد. در حالی که معتقدم آمارها باید هم افزایی و هم پوشانی الزم را داشته باشد تا راستی آزمایی بهتری برای میزان اشتغال و نرخ بیکاری داشته باشیم. جمعیت فعال کشور متناسب با جمعیت و شرایط 
روز رشد نکرده است. وقتی جمعیت فعال واقعی نمی شود نمی توان نرخ بیکاری و اشتغال را متناسب با جمعیت فعالی که مرکز آمار تعریف می کند به درستی استخراج کرد. درست است که دچار مشکالتی هستیم ولی جمعیت فعال ما به 
خاطر مشکالت اقتصادی حتما باید افزایش یابد. لذا انتظار می رود در پایان سال، ارزیابی بهتری از میزان اشتغال و نرخ بیکاری در کشور داشته باشیم. نکته مهم دیگر این است که سال هاست که پذیرای تعداد زیادی از مهاجرین افغانستانی 
هستیم. این افراد بخش زیادی بازار کار کشور را گرفته اند. در حال حاضر به صورت کامال جدی و رسمی در ایران اشتغال دارند. برآورد می شود نزدیک به 2 میلیون از شغل های ما را نیروی های خارجی که عمدتا افغانی هستند در تصرف دارند. 
زمانی که ما نرخ بیکاری دو رقمی داریم و بازار کار با مشکل جذب کارجویان مواجه است، این تعداد نیروی کار خارجی به هیچ وجه به مصلحت نیست. چرا که اولویت جذب نیروی کار ایرانی است. همچنین بیکاری، هزینه ها و ناهنجاری های 
بسیار زیاد اجتماعی و اقتصادی در کشور ایجاد می کند. هزینه آن هم برای دولت و حاکمیت بیش از این است که سود آن از محل ورود نیروی کار خارجی در بازار کار کشور باشد. متاسفانه در زمینه اشتغال سرمایه گذاری درستی نمی کنیم. 

باید به گونه ای کار شود که جوانان حس وطن دوستی و تعلق خاطر به کشورشان پیدا کنند و کشور را به سمت تولید وتوسعه ببرند. اینها نیاز به کارهای فرهنگی دارد. جوانان به آموزش های جدید نیاز دارند که گویا در اولویت قرار ندارد. 
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