
کرملین روز پنجشنبه اعالم کرد این کاهش تولید با 
هدف تثبیت بازار است و اعتبار اوپک پالس به عنوان 

سازمان مسئول ثبات بازار را تایید کرد.
کاهش دو میلیون بشکه در روز معادل ۴ درصد از 
هدف تولید ۴۳.۸ میلیون بشــکه ای اوپک پالس 
است اما این گروه پیش از این هم برای رسیدن به 
اهداف تولید، به ســختی تالش می کرد و در اوت، 
حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز کمتر از سقف تعیین 

شده، نفت تولید کرد.
در چند ســال گذشــته، آنگوال و نیجریه به دلیل 
سرمایه گذاری ضعیف، اعضایی بودند که قادر به 
افزایش تولید نبودند. در ماه های اخیر، روسیه که با 
تحریم های گسترده غربی پس از حمله به اوکراین 
روبرو شــده به این دو کشور پیوست و در سپتامبر 
۹.۹ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد در حالی 
که سقف تولید این کشور، ۱۱ میلیون بشکه در روز 

بود.  تحت توافق روز چهارشنبه، روسیه تولید خود 
را به ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز کاهش می دهد که 
در واقع ۰.۶ میلیون بشکه باالتر از تولید فعلی این 

کشور است.
کارگزاری »بی سی اکسپرس« مستقر در روسیه 
اعالم کرد روســیه نیازی به کاهش تولید نخواهد 
داشــت. این خبر مثبتی برای شرکت های نفتی 
روسیه است که از قیمت های باالتر سود می برند و 

همزمان تولید شان را ثابت نگه می دارند.
در مقابل عربستان ســعودی که مطابق با سهمیه 
تعیین شده، نفت تولید کرده، ناچار است تولیدش 
را نیم میلیون بشکه در روز به ارزش ۴۶ میلیون دالر 

در روز یا ۱.۴ میلیارد دالر در ماه، کاهش دهد.
یورگ لئون، نایب رئیس ارشد شرکت تحقیقاتی 
ریســتاد انرژی گفت: برآورد می کند ۱.۲ میلیون 
بشکه در روز کاهش تولید بر عهده عربستان سعودی 

)۵۲۰ هزار بشکه در روز(، عراق ) ۲۲۰ هزار بشکه در 
روز(، امارات متحده عربی ) ۱۵۰ هزار بشکه در روز( و 

کویت )۱۳۵ هزار بشکه در روز( خواهد بود.
بهای باالتر نفت، بی شک به نرخ تورم که بانک های 
مرکزی جهان در حال مبارزه با آن هستند، اضافه 
می کند و قیمت هــای باالتر نفــت، فاکتوری در 
محاسبات برای افزایش بیشــتر نرخ های بهره و 
کند شدن اقتصاد خواهد بود. تحلیلگران مورگان 
اســتنلی اعالم کردند کاهش تولیــد اوپک، بازار 
نفت را بــه میزان قابل توجهــی دچار محدودیت 
عرضه می کند به خصوص زمانی که تحریم اتحادیه 
اروپا علیه نفــت و فرآورده های نفتی روســیه به 
اجرا گذاشته می شود. تولید نفت روسیه احتماال 
کاهش بیشتری پیدا می کند و همزمان، این کشور 
 برای فروش نفت به آسیا تخفیف بیشتری عرضه 

خواهد کرد.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته 
ایران گفت: ایران می توان به هاب انرژی منطقه 
تبدیل شود، این ظرفیت به صورت بالقوه در ایران 
وجود دارد و با ایجاد برنامه ریــزی می توان این 

پتانسیل را بالفعل کرد.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه هرچند در حوزه سرمایه گذاری در حوزه 
نفت و گاز و به طور کلی انرژی عقب ماندگی هایی 
داریم اما باتوجه به پتانســیل موجــود در حوزه 
انرژی این امکان همچنان وجــود دارد و عملی 
شــدن آن به برنامه ریزی هایی که در این حوزه 

صورت می گیرد، بستگی دارد.
وی با تاکید بر اینکه این توانمندی و ظرفیت در 
داخل کشــور وجود دارد و رسیدن به آن ممکن 
است، تصریح کرد: باید هدفگذاری صورت بگیرد و 
در مسیر رسیدن به این اهداف نیز رویکرها تغییر 
خواهد کرد و از این طریق می توانیم به این مهم 

دست یابیم.
دبیرکل فدراســیون صادرات انــرژی و صنایع 
وابســته ایــران ضمــن تشــریح راهکارهــا و 
اقدامات موثر در این بخش، گفــت: باید زمینه 
سرمایه گذاری فراهم شــود، ظرفیت اقتصادی 

توســعه یابد تا باتوجه به پتانســیل های موجود 
بتوانیم از مزیت های خــدادادی بهره ببریم و در 
بخش تولید و صــادرات در منطقه گام برداریم و 

بازیگر اصلی شویم.
صالحی ادامه داد: در حوزه برق نیز این پتانسیل 
وجود دارد و باتوجه به اینکه کشــورهای زیادی 
نیازمند برق تولیدی ایران هستند، ایران می تواند 
هاب انرژی شود، همچنین با توجه به اینکه ایران 
در بین شــرق و غرب دنیا قرار گرفته و جز چند 
کشور اصلی دارای منابع انرژی به حساب می آید، 

می تواند در این بخش نقش ویژه ای ایفا کند.
وی با بیان اینکه ایران می تواند بــا ایجاد تدابیر 
نقش ویژه ای در حوزه انرژی داشــته باشــد و با 
افزایش صــادرات خود در تعییــن قیمت نهایی 
نیز نقش ایفا کند، تاکید کــرد: همچنین ایران 
می تواند از انرژی به عنوان یک ابزار دیپلماسی در 
مذاکرات خود با کشورهای همسایه و کشورهای 

دنیا بهره ببرد.
دبیرکل فدراســیون صادرات انــرژی و صنایع 
وابســته ایران با بیان ۳۰ درصد از تولید گاز در 
بخش صنعتــی مصرف می شــود و حجم عمده 
آن در بخش خانگی مورد استفاده قرار می گیرد، 

اظهار کرد: باید ساز و کاری لحاظ شود تا انرژی 
بیشتر تبدیل به ثروت شود، اکنون بعد مصرفی 
در منازل بسیار باال بوده و انرژی به نوعی از بین 
می رود، اولویت تامین برق و انرژی خانگی بوده و 
همین مسائله موجب ایجاد صدمه به بخش تولید 
می شود. صالحی با اشاره به اهمیت اقتصاد انرژی 
در کشور، گفت: تا زمانی که اقتصاد انرژی اصالح 
نشود، شاهد افزایش مصرف خواهیم بود، اکنون 
سرمایه گذاری روی کنترل مصرف صورت نمی 
گیرد و معموال مصرف انــرژی در کارخانه ها به 
گونه ای اســت که با تکنولوژی روز برابر نیست. 
اســتفاده از ابزارها و تجهیزاتی جدید که موجب 
بهینه سازی مصرف انرژی می شوند، امری مهم 
و ضروری است، چراکه توسعه صادرات و افزایش 

تولید از این طریق رقم می خورد.
وی با تاکید بر اینکه رویکردهای فعلی در حوزه 
انرژی بایــد تغییر کند و ایران بــه جای مصرف 
کننده بزرگ انرژی با عنــوان صادرکننده انرژی 
مطرح شود، گفت: در این شرایط می توان آینده 
خوبی را برای حوزه انرژی متصور بود و از انرژی 
به عنوان یک ابزار اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی 

یاد کرد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران از تشکیل بیش از ۸۳ میلیارد تومان پرونده 
قاچاق در نیمه اول امســال خبر داد و گفت که توتون و 
تنباکو، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی و 

لوازم خودرو بیشترین کشفیات بوده است.
سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در 
نیمه اول امسال ۳۸۴ هزار و ۳۸۲ مورد بازرسی در تهران 
انجام شــده، گفت: در نتیجه این بازرسی ها  تعداد ۳۷ 
هزار و ۵۴۹ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیون 
تومان در معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت تهران 
تشکیل شده است. بیشترین بازرسی ها در این مدت از 
واحدهای نانوایی، مرغ و گوشت، لبنیات و اقالم اساسی 
بوده که جهت تعیین تکلیف به مراجع ذی صالح ارجاع 

شده است.
به گفته وی در مدت یاد شــده ۴۰ هــزار و ۷۰۳ مورد 

بازرســی در زمینه کاالی قاچاق انجام که در نتیجه آن 
تعداد ۳۱۵ پروند به ارزش بیــش از ۸۳ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان تشکیل شده که توتون و تنباکو، سیگار، 
لوازم خانگی، لوازم آرایشــی و بهداشتی و لوازم خودرو 

بیشترین کشفیات بوده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران در 
ادامه با اشاره به برگزاری گشت های مشترک بازرسان 
این سازمان با تعزیرات حکومتی، بازرسان اتحادیه ها، 
بهداشت و درمان و پلیس امنیت اقتصادی و غیره، گفت 
که در این بازه زمانی ۳۰ هزار و ۹۷۳ مورد گشت مشترک 

به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.
محمدی پور درباره شکایات ارسال شده به این سازمان 
نیز اظهار کرد: در شــش ماهه امســال ۶۸ هزار و ۲۸۹ 
شکایت به معاونت بازرسی ارسال شده که از این تعداد، 
۳۱ هزار و ۴۴۷ مورد متخلــف و  ۳۶ هزار و ۸۴۲ مورد 

غیر متخلف بوده اند. به گفته وی بیشــترین شکایات 
مردمی نیز مربوط به گرانفروشــی، کم فروشی و تقلب 
بوده است. رئیس انجمن تولیدکنندگان، وارکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت دخانی اخیرا از افزایش قاچاق 
سیگار در سال جاری به دلیل اختالف قیمت این محصول 
با کشورهای همسایه خبر داده بود و در تیر ماه نیز گفته 
بود که هر کدام از دستفروشان در بازار مولوی تقریباً به 
اندازه یک خاور بار قاچاق در مقابل خود چیده اند و اجرای 
طرح شناســه کاال به تنهایی بر کاهش قاچاق سیگار 

بی اثر است.
وی سال قبل مصرف ساالنه تنباکوی معسل در کشور را 
۱۰ تا ۱۲ هزار تن اعالم کرده بود که بر اساس گفته های 
او تنها ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تن از نیاز ساالنه کشور در بخش 
تنباکوی معسل در داخل تامین می شود و بیش از ۸۰۰۰ 

تن باید ساالنه به کشور وارد شود.

ایران هاب انرژی منطقه می شود؟هیچ کاهش تولیدی برای روسیه در کار نیست

دخانیات، در صدر کشفیات قاچاق
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دولت موظف به ارائه 
کاالبرگ است

ایران با تمام کشورهای 
حاشیه  خزر وارد تبادالت 
با پول های ملی می شود
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سرمقاله

سرگردانی 
نرخ ارز 

تاثیرپذیری اصلی بازار ارز از 
دالیل و عوامل بین المللی 
اســت. یکی از عوامل عدم 
تثبیــت نــرخ ارز، فرازها و 
فرودهای نرخ ارز مسائل حاشیه ای واصلی سیاست 
خارجی کشور است که این بازار را دچار تنش ها و 
فشارهای مختلفی می کند. به تجربه ثابت شده 
اخبار مثبت و منفی برجامــی منجر به کاهش و 

افزایش نرخ ارز...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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    ابهام در قیمت گذاری 
خودروهای مزایده ای

تابلوی  بورس 
سبز  شد

قیمت دالر بعد از تحریم های جدید آمریکا و کانادا  به چه سمتی می رود؟

رشد  تقاضا  در  بازار  ارز
صفحه4

صفحه3

 کم  کاری بانک ها در پرداخت وام مسکن
در   سال ۱۴۰۰   فقط   ۶   درصد   سرمایه گذاری   بانکی   در   بخش   مسکن   محقق   شد

رییس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه از هفتم 
مهر ماه امکان بازدید از هزار و ۴۰ خودرو برای شرکت 
در مزایده فراهم شــد، گفت: ۵۸ دســتگاه خودرو 
به دلیل مغایرتی که در اطالعــات خودروها وجود 
داشت از لیست مزایده خارج شدند. سیدعبدالمجید 
اجتهادی در جلسه بازگشایی پیشنهادات ارائه شده 
در مزایده هزار و ۴۰ خودرو خارجی گفت: در تعیین 
تکلیف کاالهای رسوبی موجود در اموال تملیکی، 
شاهد ورود رییس جمهور و رییس قوه قضاییه بودیم 
که تاثیر بسزایی داشت. از جمله کاالهایی که چندین 
سال در گمرکات دپو شــده بود بحث خودروهای 
مربوط به پرونده مطــرح در دادگاه انقالب بود. وی 
افزود: برخی خودروها اساسا مشکل پالک گذاری 

دارند اما این خودروها چنین...

روز گذشته شاخص بورس پس از یک هفته رشد کرد 
و بزرگان پاالیشی و خودرویی پیشران بازار شدند. به 
گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز شنبه شانزدهم 
مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز 
کاری قبل ۲ هزار و ۸۶۸ واحد رشد کرد و به رقم یک 
میلیون و ۳۱۶ هزار و ۷۲۰ واحد رسید.  شاخص هم 
وزن بورس با صعود هزار و ۲۹۸ واحدی در ســطح 
۳۸۱ هزار و ۶۴۸ واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکــس( ۴۲ واحد بــاال آمد و در 
سطح ۱۷ هزار و ۹۶۲ واحد قرار گرفت.  روز گذشته 
نمادهای پاالیشی »شــپنا« و »شبندر« بیشترین 
تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس داشتند و پس 
از این دو، نمادهای خودرویی »خودرو« و »خساپا« 

شاخص را باال کشیدند...

نایب رئیس کمیسیون  اقتصادی مجلس:

وزیر اقتصاد:



اقتصاد2
ایران

روند نرخ بیکاری جوانان در مناطق شهری 
ایران؛

افزایش بیکاری جوانان شهری 
در 1401

بر اســاس آخرین آمار منتشر شــده از وضعیت 
اشتغال؛ نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 18 تا 35 
سال در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته 

بالغ بر یک درصد افزایش داشته است.
به گزارش اکوایران نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 
سال در بهار سال جاری 16.6 درصد برآورد شده، 
این در حالیست همین نرخ در بهار سال گذشته 
15.6 درصد بوده است. به بیان دیگر در بهار امسال 
میزان بیکاری و اشــتغال جوانان نسبت به فصل 
مشابه سال قبل وخیم تر شــده است. بررسی ها 
نشــان می دهد نرخ بیکاری جوانان در مناطق 
شهری به شــکل قابل توجهی در مناطق شهری 
کشور باالتر مناطق روســتایی است، به گونه ای 
که در شهر ها این نرخ 5.5 درصد باالتر از روستا 
ها اســت. البته نرخ بیکاری کل نیز در شهر ها در 
شهر ها باالتر از روستا ها اســت، اما در مورد نرخ 
بیکاری جوانان این اختالف شدید تر است. نرخ 
بیکاری جوانان شهری در بازه سنی مذکور در بهار 
امسال 17.9 درصد برآورد شده، این در حالیست 
که همین نرخ در فصل مشابه سال گذشته 16.8 

درصد بوده است.
نرخ بیــکاری جوانان 18 تا 35 ســال در مناطق 
شهری کشور در سال 98 نزدیک به 20 درصد بوده 
است، پس از آن در سال 99 روندی نزولی را آغاز 
کرد تا جایی که در پاییــز این به 17.5 درصد هم 
رسید. این روند نزولی تا بهار سال گذشته نیز ادامه 
یافت و نرخ بیکاری جوانان در این محدوده سنی 
به زیر 17 درصد هم رسید. اما در تابستان 1400 
شاهد جهش نیرخ بیکاری جوانان بودیم و پس از 
گذشته چندین فصل بار دیگر این نرخ به باالی 19 
درصد رسید. در پاییز و زمستان سال گذشته این 
نرخ به 17.2 درصد رسید. تغییرات نرخ بیکاری 
بایستی در کنار تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
بررسی شود، در غیر این صورت نمی توان تحلیل 

دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه کرد. 

عسکری عنوان کرد:
عملیاتــی شــدن ۸۲ درصد 
تعهدات بانک مسکن در سال 

اول طرح نهضت ملی
سرپرســت بانک مســکن گفت: بانک چهار ماه 
مانده به یکســالگی این طرح اقدامات الزم برای 
حدود 82 درصد از تعهد خود را انجام داده است 
که این موضوع نشان از همیت و تالش کارکنان 
این بانک برای اجرای این مگاپروژه ملی دارد.دکتر 
علی عسکری سرپرست بانک مسکن در گفت وگو 
با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا از 
انعقاد قرارداد 156 هزار واحد مسکونی در قالب 12 
هزار و 858 پروژه ذیل طرح نهضت ملی مسکن در 
بانک مسکن خبر داد.وی با بیان اینکه بانک مسکن 
اقدامات قابل توجهی را در حوزه تامین مالی طرح 
نهضت ملی مسکن انجام داده است و سعی کرده 
زنجیره فعــاالن این طرح از جمله انبوه ســازان، 
صنوف مختلف و متقاضیان را تحت پوشش قرار 
دهد گفت: مبلغ قراردادهای منعقده در قالب طرح 
نهضت ملی مســکن تا هفته اول مهرماه نزدیک 

به53 هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد بالغ بر ۶0 درصدی منابع 
قرض الحسنه در استان البرز

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در آئین 
بازگشایی شعبه گلشهر بانک در محل جدید، گفت: 
استان البرز جزو استان های برتر کشور در جذب و 
تخصیص منابع قرض الحسنه در یک سال گذشته 
است.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، در این مراسم که با حضور دکتر »سید 
سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک، »احمدرضا 
کریمی« مدیر امور اســتان ها و »یوسف نجفی« 
رئیس اداره کل بازرسی برگزار شد، شعبه گلشهر 
که یکی از 8 شــعبه بانک در استان البرز است، در 
محل جدید خود در بلوار 45 متری گلشهر افتتاح 
شــد.مدیرعامل بانک در این مراســم اعالم کرد: 
شعبه گلشــهر حدود 25 درصد مردم منطقه را 
به عنوان مشتری پوشش داده که انتظار می رود با 
توجه به پتانسیل محل و همچنین شیوه های نوین 
بانکداری الکترونیک، این درصد تا پایان سال افزایش 
چشمگیری داشته باشد. شایان ذکر است که شعبه 
گلشــهر تا پیش از این در بلوار حــدادی فعالیت 
می کرد که به دلیل درخواست مشتریان و کسبه 

بلوار 45 متری گلشهر به محل فعلی منتقل شد.

خبر

رییس سازمان اموال تملیکی 
با بیان اینکه از هفتم مهر ماه 
امکان بازدید از هــزار و 40 
خودرو برای شرکت در مزایده 
فراهم شد، گفت: 58 دستگاه 
خودرو به دلیل مغایرتی که در اطالعات خودروها وجود 

داشت از لیست مزایده خارج شدند.
به گزارش تسنیم، سیدعبدالمجید اجتهادی در جلسه 
بازگشایی پیشنهادات ارائه شــده در مزایده هزار و 40 
خودرو خارجی گفت: در تعیین تکلیف کاالهای رسوبی 
موجود در اموال تملیکی، شاهد ورود رییس جمهور و 
رییس قوه قضاییه بودیم که تاثیر بسزایی داشت. از جمله 
کاالهایی که چندین سال در گمرکات دپو شده بود بحث 
خودروهای مربوط به پرونده مطرح در دادگاه انقالب بود.
وی افزود: برخی خودروها اساسا مشکل پالک گذاری 
دارند اما این خودروها چنین مشکلی را نداشتند و مسئله 
مربوط به احتمال قاچاق بوده است. طی بازدید رییس 
جمهور از انبار ســازمان اموال تملیکی یکی از مواردی 
که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طوالنی مدت 
خودروها بوده است. با هماهنگی که انجام شد، شعبه 15 
دادگاه انقالب طی تصمیمی که 29 مرداد 1401 گرفته 

شد، قرار بر مزایده هزار و 62 خودرو موجود شد.
رییس سازمان اموال تملیکی ادامه داد: دادستان تهران 
به عنوان ناظر در فرآیند حضور داشتند و سازمان های 
اجرایی دیگر از جمله سازمان استاندارد، پلیس، گمرک 
و ســازمان بنادر در این حوزه همکاری الزم را داشتند. 
در تصمیمی کــه دادگاه اعالم کرد، تعداد دســتگاه ها 
هزار و 62 دستگاه اعالم شد، در موقع تحویل اسنادی 
مشخص شد که تعدادی از خودروها به صورت قانونی از 
قبل ترخیص شده بود، در نتیجه هزار و 40 دستگاه در 

مزایده بارگزاری شد. بازدید از خودروها از هفتم مهر آغاز 
شد. وی با بیان اینکه حدود 58 دستگاه خودرو به دلیل 
مغایرتی که در اطالعات خودروها وجود داشت از لیست 
مزایده خارج شدند، گفت: این موضوع سبب شد تا پارتی 
های آن دسته ابطال شود. در ادامه 982 خودرو به ارزش 
هزار و 809 میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت. در این 
مزایده تعداد بازدیدکنندگان از سایت ستاد دولت بیش 
از دو میلیون و 178 هزار نفر بازدید کردند. تعداد ثبت نام 
ها برابر با 23 هزار و 180 بوده است. افرادی که پیشنهاد 
قیمت دادند حدود 13 هزار نفر بودند. از جمله شرایط 
الزم بحث ضمانت نامه 15 درصدی است که باید سپرده 
می شد. بخشــی از ضمانت نامه ها )حدود هزار مورد( 
مشکل دارد که براساس قانون این افراد حذف خواهند 
شــد. ودیعه ای که سپرده شده اســت حدود سه هزار 
میلیارد تومان بوده است که نیمی از آن به صورت نقدی 

بوده است. براساس مقررات بازگشایی آغاز خواهد شد.
غالمی معاون جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه 
این جلسه گفت: در تعیین و تکلیف این خودروها دو اتفاق 
مهم افتاد. اولین مسئله ورود مستقیم رئسای دو قوه بود. 
همچنین یک تعامل بین ارکان مختلف سازمان اموال 

تملیکی انجام شد. یکی از معضالتی که با آن مواجه شدیم 
اختالف اطالعات بین برخی خودروها با پرنده قضایی بود. 
9 استان کشور درگیر این موضوع شدند تا توانستند کار 

کارشناسی مربوط به مزایده را انجام دهند.
پوریانی حاکم شــرع و عضو هیئت عالی نظارت با بیان 
اینکه براساس جلسات برگزار شــده مواردی از جمله 
قیمت گذاری بعضی از این خودروها در استان ها دچار 
موضوعاتی بود، گفت: به طور مثال یک خودرو پورشه 
ماکان 3.5 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که در 
بازار قیمت بسیار باالتری داشت. امروز شاهد بازگشایی 
مزایده ها هســتیم و به همین دلیل الزم است در این 
خصوص شفاف سازی شــود. همچنین از سوی برخی 
مراجع قضایی احکامی به نفع صاحبان خودرو صادر شده 

است و الزم است در این مورد نیز توضیحاتی ارائه شود.
وی ادامه داد: شاهد هستیم که مردم مراجعه می کنند 
و ابهامات ممکن است سبب شود تا در آینده مشکالتی 
برای قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی به وجود بیاورد. 
در بازدیدهایی که انجام شد دیدیم که می شود مشکالت 
موجود سازمان اموال تملیکی با اســتفاده از ظرفیت 

دستگاه قضایی تا حدی برطرف شود.

اجتهادی رییس ســازمان اموال تملیکی در خصوص 
مواردی که از سوی عضو هیئت عالی نظارت مطرح شد، 
گفت: یکی از مواردی که در مورد آن بحث شــد قیمت 
خودروها بود که در استان خوزستان مطرح بود. با رایزنی 
هایی که اتفاق افتاده است، قرار شد تا اگر نیازی به تغییر 

قیمت نباشد پارتی مربوط ابطال شود.
در حوزه قانون مدنی نیز دادســتانی تهران در جریان 
موضوع قرار گرفته است. اعالم شد که اگر مشکلی وجود 
دارد این خودروهایی که احکامــی دارند از روند مزایده 
خارج شوند اما تا کنون پاســخی مبنی بر این مسئله 
دریافت نکرده ایم. با توجه به تدابیر قاضی محترم برای 
جلوگیری از تبانی در این مزایده شــاهد حضور مداوم 
نماینده حفاظت اطالعات قوه قضاییه و دستگاه نظارتی 
بودیم. در همین رابطه می توان گفت اساسا امکان تبانی 

در این حوزه وجود نداشته است.

ارائه 281 پیشنهاد تنها از سوی یک شخص 
حقیقی

براساس آمار ارائه شده در این جلسه بالغ بر 8 هزار تماس 
با مرکز پاسخگویی سازمان اموال تملیکی در این مدت 
انجام شده است. همچنین آمار بازدید سایت بی سابقه 
بوده و به دو میلیون و 600 هزار مورد رسیدن است. بالغ 
بر 12 هزار پیشــنهاد برای این تعداد پارتی ارسال شد. 
شش هزار از پیشنهادات از سوی 20 هزار ثبت نامی جدید 
بود است. برای دو هزار میلیارد تومان ارزش کارشناسی 
این خودروها، سه هزار ودیعه قرار داده شد. در یک روز 
نیز شاهد یک میلیون بازدید از سایت بودیم. صرفا یک 
نفر شخص حقیقی برای 281 خودرو درخواست ارائه 
کرده است و یک شخص حقوقی نیز برای 258 خودرو 
درخواست ارسال کرده اســت. 10 نفری که بیشترین 
پیشنهاد را ارائه کردند همگی از مزایده گران حرفه ای 

و قدیمی هستند که از قبل در سامانه حضور داشتند.

درخواست خرید یک نفر برای ۲۸1 خودرو

ابهامدرقیمتگذاریبرخیخودروهایمزایدهای

ایران با تمام کشورهای حاشیه  خزر 
وارد تبادالت با پول های ملی می شود

وزیر اقتصاد گفت: هیات ایرانی رایزنی های فشرده 
و سازنده ای برای تنظیم و امضای توافقنامه ها و یا 
پیش قردادهای متعدد با کشورهای ساحلی دریای 

خزر داشته است.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی که در حاشیه 
دومین مجمع اقتصادی دریای خزر در مســکو 
با یک شــبکه تلویزیونی گفت وگو می کرد گفت: 
افزایش ترانزیت کاال از طریق کریدور شمال جنوب، 
افزایش سواپ نفت و گاز، ایجاد مسیر سبز گمرکی 
و تسویه با پول های ملی، مهمترین موضوعات مورد 
عالقه پنج کشور ساحلی دریای خزر برای افزایش 

مناسبات تجاری و اقتصادی است.
خاندوزی در ادامه سخنانش گفت: مشخصا درمورد 
سرعت بخشیدن به مســیرهای خط آهن شرق 
و غرب دریای خزر چــه از ورودی اینچه برون و از 
ورودی آســتارا اجماع نظر جدی انجام شد و قرار 
داد و پیش قراردادهایی که الزم بود آماده شود، در 
این زمینه در دست تهیه است. در حوزه اینچه برون 
هم امیدوار هستیم امروز تا آخر شب قرارداد رسما 
منعقد شود. در حوزه افزایش سو آپ هم توافق هایی 
بین وزیر نفت ما و طرف روسی و قزاقستان در این 

زمینه صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایــی تصریح کرد: درباره 
مســیر ســبز گمرکی هم پیش از اینکه بنده در 
روسیه حضور داشته باشــم، رییس کل گمرک 
آمده و مقدماتش را فراهم  کــرده بود و بندهایی 
االن عملیاتی شده است و فقط باید به این اتفاقات 

سرعت ببخشیم.
او تصریح کرد: درباره تسویه با پولهای ملی و سیستم 
شبکه بانکی هم بعد از ظهر امروز نشستی با بانک 
مرکزی روسیه خواهد بود و چون آن نقطه اتصال 
تمام کشورهای حوزه آسیای میانه خواهد بود، به 
شکلی خواهد بود که ایران بتواند با تمام کشورهای 
حاشیه دریای خزر وارد تبادل با پول های ملی شود.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت موظف به ارائه کاالبرگ 
است، اگر کســی نیاز نداشت 

استفاده نمی کند
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در 
گفتگو با اقتصادآنالین گفت: دولت مکلف و موظف 
است که به همه اقشار جامعه مخصوصاً اقشاری 
که نیازمند هستند و باید بیشــتر مورد حمایت 
دولت قرار بگیرنــد، کالبرگ بدهــد. به گزارش 
اقتصاد آنالین، شهباز حسن پور، نایب رئیس اول 
کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسالمی در 
خصوص ارائه کاالبرگ بیان کرد: براساس توافقی 
که مجلس با دولت در بودجه 1401 داشت، مقرر 
شد قیمت ها به نحوی کنترل شــوند که همان 

قیمت های شهریور 1400 باقی بمانند.
وی در ادامه توضیح داد: بــه همین علت برخی 
نمایندگان مجلس گالیه مندی خود را از افســار 
گسیخته بودن قیمت ها به دولت اعالم کرده  اند. 
البته رئیسی هفته گذشته کارگروهی را برای رصد 
قیمت ها تحت نظر خودش و یکی از اعضای دفترش 
تشــکیل داد تا قیمت ها کنترل شود. در یک ماه 
گذشته هم بازار از ثبات نسبی برخوردار شده است.
این نماینده اظهار کرد: البته مسائل مطرح شده 
دلیل بر این نیست که کاالبرگ توزیع نشود. دولت 
مکلف و موظف است کاالبرگ بدهد تا کاال به دست 
همه اقشار جامعه مخصوصاً اقشار نیازمند برسد. در 
واقع دولت موظف است که کاالبرگ را در اختیار 
عموم مردم قرار دهد؛ حال کســی که نیاز داشته 
باشد از کاالبرگ اســتفاده می کند، اگر هم نیاز 
نداشته باشد از کاالبرگ استفاده نمی کند. حسن 
پور در رابطه با اینکه ارائه کاالبرگ به جای یارانه 
نقدی ممکن است باعث اعتراض مردم شود، گفت: 
در این شرایط اعتراضی هم اتفاق نمی افتد، زیرا قرار 
نیست حقی از کسی ضایع شود. این اعتراضات چند 
روز گذشته نیز یک برنامه از پیش تعیین شده بود 
که اول مهر مدارس و دانشگاه ها به تعطیلی کشانده 

شوند و بحث فوت خانم امینی بهانه بود.
این نماینده مجلس در خصوص آزادسازی پول های 
بلوکه شده ایران بیان کرد: بدون شک این آزادسازی 
بر اقتصاد ما تاثیر دارد. همچنین ما عضو شانگهای 
شدیم و ارتباطات خوبی داریم؛ صادرات ما در طول 
6ماه گذشته جهش بسیار خوبی داشته و ارتباطات 
خوبی با کشورهای دنیا برقرار کردیم. ما همین االن در 
تولید خودرو سنگین در نیمه اول سال 240 درصد 
نسبت به 6ماه سال گذشته افزایش داشته ایم. حسن 
پور در پایان اعالم کرد: به هر حال کشــور به سمت 
یک ثبات اقتصادی بهتر می رود و آرزومندیم دولت با 
همین قدرت مشکالت مردم را دنبال کند. نکته حائز 
اهمیت این است که یک بار دیگر مردم وفاداری خود را 

به نظام، انقالب و آرمان شهدا ثابت کردند.
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آمارها در سطح کالن از آشــفتگی تورمی بازار 
مســکن حکایــت دارنــد. ازآنجایی که بخش 
قابل توجهی از هزینه مســکن به زمین مربوط 
می شــود و زمین در طول دهه های گذشته در 
قالب یک کاالی سرمایه ای قابل واگذاری به شدت 
درگیر سفته بازی و سوداگری شده، عماًل قیمت 

مسکن از این محل نیز با تورم مواجه بوده است.
درحالی  کــه گزارش بانک مرکــزی از تحوالت 
بازار مســکن تهران در شــهریورماه، از کاهش 
شــیب تورمی این بازار حکایت دارد، مرکز آمار 
ایــران در گــزارش جدید خود ایــن موضوع را 
رد کرده و از تداوم شتاب رشــد قیمت در بازار 
مســکن تهران خبر داده است. بانک مرکزی که 
از ابتدای دهه90، آمار مربوط به بازار مســکن 
تهران را منتشــر می کند، در گزارش اخیر خود 
میزان تغییر میانگین قیمت مســکن تهران را 
در شهریورماه 1.1درصد اعالم کرده است اما از 
سوی دیگر مرکز آمار ایران تورم مسکن تهران در 
شهریورماه را 3 برابر باالتر از مقدار بانک مرکزی 
محاسبه کرده و از رشــد 3.3درصدی میانگین 

قیمت مسکن تهران در این ماه خبر داده است.
طبق اعالم مرکز آمار ایران، در شــهریور 1401 
تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران 3.3درصد بوده که مقدار آن نسبت به ماه 
قبل 1.5 درصد بیشتر اســت. بررسی داده های 
مرکز آمار ایران نشــان می دهد در شهریورماه، 
شــاخص قیمت آپارتمان های مســکونی شهر 
تهران به عدد 159.7واحد رسیده که نسبت به 
ابتدای ســال 1395حدود 956درصد افزایش 
نشان می دهد. شاخص اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی برای شهریور امســال نسبت به ابتدای 
ســال1395 بالغ  بر 980درصد افزایش نشــان 

می دهد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در شهریور امسال 
میانگین وزنی قیمت مســکن شــهر تهران به 
46میلیون و 111هزار تومان رسیده که نسبت به 
شهریور پارسال )تورم نقطه به نقطه( 45.7درصد 
افزایش نشان می دهد. این عدد 1.7واحد درصد 
بیش از تــورم نقطه به نقطه مســکن تهران در 
مردادماه است و بر صعودی بودن روند تورم این 

بازار داللت دارد. میانگیــن قیمت هر مترمربع 
زیربنای مسکونی شهر تهران در شهریور پارسال 
معادل 31میلیــون و 648هزار تومــان بوده و 
شهروندان تهرانی برای خرید یک واحد آپارتمان 
75متری متناســب با الگوی مصــرف با قیمت 
میانگین پایتخت باید 2میلیون و 374میلیون 
تومان هزینه می کردند. در شهریور امسال قیمت 
همین آپارتمــان 75متری با قیمــت میانگین 
تهران به 3میلیارد و 458میلیون تومان رسیده 
و عماًل این خانوار تهرانی باید برای خرید چنین 
آپارتمانی یک میلیارد و 850میلیون تومان پول 

بیشتری بپردازد.
آمارها در سطح کالن از آشــفتگی تورمی بازار 
مســکن حکایــت دارنــد. ازآنجایی که بخش 
قابل توجهی از هزینه مســکن به زمین مربوط 
می شــود و زمین در طول دهه های گذشته در 
قالب یک کاالی سرمایه ای قابل واگذاری به شدت 
درگیر سفته بازی و سوداگری شده، عماًل قیمت 
مسکن از این محل نیز با تورم مواجه بوده است. 
در این وضعیت، تخریب ساختمان های نه چندان 
قدیمی و احداث سازه های مســکونی با تراکم 
باالتر در آنها به شــدت سودآور اســت و از این 
طریق نه تنها بخش قابل توجهی از تولید ناخالص 
داخلی برای کسب سود سازنده ها نابود می شود، 
بلکه زمینه ای برای گران سازی پیوسته مسکن 
نیز به وجود می آورد. از ســوی دیگر، بخش دوم 
هزینه تولید مسکن مستقیماً به بهای نهاده های 
ساختمانی مربوط می شــود که رشد قیمت آنها 
در اثر تنش های اقتصادی ناگزیر است؛ اما نکته 
اینجاست که تغییر قیمت نهاده های ساختمانی 
با همان نسبتی که روی احداث ساختمان نوساز 
اثرگذار است، برای قیمت گذاری واحدهای دارای 
عمر باالتر نیز مدنظر قــرار می گیرد؛ به گونه ای 
که در جریان تغییر هزینه های ســاخت، عماًل 
قیمت واحدهای مسکونی موجود با معیار ارزش 
جایگزینی ســنجیده می شــود. روی دیگر این 
ســکه، باالتر رفتن قیمت واحدهای نوســاز در 
مقایسه با واحدهای مسکونی موجود است که یک 
دور تسلسل گرانی در بازار مسکن ایجاد می کند و 

نتیجه آن در بازار فعلی کاماًل مشهود است.

روز گذشته شاخص بورس پس از یک هفته رشد کرد 
و بزرگان پاالیشی و خودرویی پیشران بازار شدند. به 
گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز شنبه شانزدهم 
مهر ماه، شــاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز 
کاری قبل 2 هزار و 868 واحد رشد کرد و به رقم یک 
میلیون و 316 هزار و 720 واحد رسید.  شاخص هم 
وزن بورس با صعود هزار و 298 واحدی در سطح 381 
هزار و 648 واحدی ایســتاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( 42 واحد باال آمد و در سطح 17 

هزار و 962 واحد قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشته نمادهای پاالیشی »شپنا« و »شبندر« 
بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند 
و پس از ایــن دو، نمادهای خودرویــی »خودرو« و 
»خساپا« شاخص را باال کشیدند. در مقابل نمادهای 
»بفجر«، »کگل« و »فارس« بیشترین تأثیر منفی 
را بر شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز نمادهای 
»شاوان«،  »شــراز« و »غصینو« بیشــترین تأثیر 
افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و »فغدیر«، 
»بپاس« و »آریا« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
داشتند.   در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس 
شستا صدرنشین است و شپنا و خگستر در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، فرابورس 

و سبزوا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.   روز گذشته 
ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم 8 هزار و 208 
میلیارد تومان افزایش یافــت. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه 3 هزار و 379 میلیارد تومان بود که 
41 درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 
می دهد.  روز گذشــته ارزش معامالت خرد سهام با 
افزایش 19 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 

هزار و 136 میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت شــنبه 58 نماد صف خرید داشتند و 
61 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با رشد 52 درصدی به 201 میلیارد 
تومان رســید و مجموع ارزش صف های فروش 45 
درصد کاهش یافت و 132 میلیــارد تومان بود. در 
پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار 25 میلیارد تومان بود و ارزش صف های 
خرید نیز در رقم 118/ میلیارد تومان ایستاد.  در پایان 
معامالت نماد تپسی )شرکت پیشگامان فناوری و 
دانش آرامیس( با صف  خرید 69 میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از 
تپسی، نمادهای گدنا )شرکت تهیه و توزیع غذای دنا 
آفرین فدک( و وطوبی )شرکت سرمایه گذاری اقتصاد 

شهر طوبی( بیشترین صف خرید را داشتند. 

  مریم بابایی
بازار ارز طــی روزهای اخیر و با ناامیــدی از برجام 
روندی صعودی به خود گرفته اســت. نرخ ارز طی 
روزهای اخیر در محدوده 33 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 طــی روزهای اخیر باعث 
بازگشــت خریداران به بازار ارز و شلوغی صرافی ها 

شده اســت اما همزمان خبری مبنی بر آزادسازی 
بیش از 7 میلیارد دالر از منابع ارزی ایران، تا حدودی 
ترمز رشــد 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 نرخ 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 آزادســازی 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 قبــال قرار گرفته 
است و تنها عرضه ارز توسط بانک مرکزی را تقویت 

می کند. 

آرگون ادامه داد: به طور کلی نــرخ 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، نقدینگی و... متغیرهای روانی، نااطمینانی های 
اقتصادی و انتظارات تورمی نیز بر نرخ ارز تاثیرگذار 

است.
در این میان عــدم دسترســی به منابــع ارزی و 
محدودیت های موجود ناشی از تحریم نیز این روند 

را تشدید می کند.

اختالف آماری بانک مرکزی و مرکزآمار درباره افزایش قیمت مسکن

آشفتگی تورمی بازار مسکن
رشد اندک شاخص پس از یک هفته؛

تابلوی بورس سبز شد

قیمت دالر به چه سمت و سویی می رود ؟

تاثیر آزادسازی 7 میلیارد دال بر نرخ ارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه امامی به قیمت ۱۵ میلیون تومان رسید
روز گذشته در بازار تهران قیمت سکه امامی به ۱۵ میلیون تومان رسید. به گزارش مهر، قیمت سکه، طال، دالر توافقی در بازار آزاد روز گذشتهز با تغییراتی همراه بود که در جدول زیر به 
آن اشاره شده است: همچنین قیمت دالر توافقی در بازار آزاد به  ۳۱۴.۹۵۰ ریال رسیده و قیمت انس طال نیز در بازار جهانی ۱۷۰۶ دالر بوده و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۳.۷۷۱.۰۰۰ 

ریال قیمت گذاری شده است.

راهکارهای میان مدت و بلند مــدت حمایت از بازار 
سرمایه در نشست تخصصی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با رئیس ســازمان بورس و مدیران شرکت های بزرگ 
بورسی در وزارت اقتصاد بررسی شد. به گزارش ایسنا، 
سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی 
- امروز )شنبه( در نشســتی با مدیران هلدینگ های 
بورسی و فعاالن بازار سرمایه با تاکید بر ضرورت اتخاذ 
راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار ســرمایه 
اظهار کرد: گرچه شــرایط جهانی و عوامل خارجی بر 
وضعیت بازار سرمایه موثر اســت اما مدیریت عوامل 
داخلی با نگاه بلند مدت نیــز باید معطوف به حمایت 
از بازار باشد. وی با اشاره به نگاه مثبت و حمایت رئیس 
جمهور از راهکارهای حمایتی از بازار ســرمایه یادآور 
شــد: برای نمونه موضوع اصالح اساسنامه پاالیشی 

و دارایکم و همچنین موضــوع واریزی ها به صندوق 
تثبت بازار با گردش کاری ســریع به سرانجام رسید. 
طبق اعــالم وزارت اقتصاد، وزیر اقتصــاد از مدیران 
بورسی خواست تا پیشنهادات خود برای راهکارهای 
اصالحی بازار ســرمایه به صورت میــان مدت و بلند 
مدت را به صورت فهرستی در اختیار دولت قرار دهند 
تا تدوین الیحه بودجه با نگاه به این پیشــنهادات در 
همکاری بین ارکان دولت تدوین شود و نظارت پیشینی 
دربــاره عواملی صورت گیرد که امــکان تاثیرگذاری 
 بر بــازار ســرمایه را  دارد. همچنین در این جلســه 
هلدینگ ها با اشاره به گزارش مثبت شرکت ها و روند 
رو به رشد سودآوری شرکت های بورسی با اختصاص 
منابعی جهت انتشــار اوراق اختیار تبعی و حمایت از 

سهم های خود در بازار موافقت کردند.

ورود وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه

بانک ها
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رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران 
گفت: با توجه به آنکه ميوه هاي پاييز و تابستانه 
مکمل يکديگرند، برآورد مي شــود که قيمت تا 

نيمه اول پاييز نوساني داشته باشد.
اسداله کارگر، رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه 
و سبزي تهران بيان کرد: با توجه به عرضه ميوه 
هاي تابستانه و نوبرانه پاييز در کنار يکديگر پيش 
بيني مي شود که قيمت ميوه تا نيمه اول فصل 
پاييز نوساني نداشته باشد. به گفته او، قيمت ميوه 
هاي نوبرانه پاييز در مقايســه با سنوات گذشته 
مناسب تر اســت، انتظار مي رود با عرضه انبوه 

نوساني در بازار نداشتيم.
کارگر قيمــت کنونــي هر کيلــو انــار ۱۵ تا 
۴۵ هزار تومان، نارنگي انشــو ۱۰ تــا ۲۵ هزار 
تومان، نارنگــي تخــم ژاپني۲۰ تــا ۳۵ هزار 

 تومــان و ليموشــيرين ۱۵ تا ۳۵ هــزار تومان
 اعالم کرد.

رئيس اتحاديه ميوه و ســبزي گفت: هم اکنون 
هرکيلو ســيب لبناني زرد با نرخ ۱۵ تا ۲۵ هزار 
تومان، سيب لبناني قرمز ۱۵ تا ۳۰ هزارتومان، 
گالبي ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان، انگور بي دانه زرد ۱۵ 
تا ۴۰ هزار تومان، انگور بــي دانه قرمز ۲۰ تا ۴۵ 
هزار تومان، انگور مهــري ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان، 
پسته تازه ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزار تومان، موز ۴۰ تا ۴۵ 
هزار تومان، خيار بوته اي ۸ تــا ۱۸ هزار تومان، 
خيار گلخانه ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان و خيار اصفهان 
۶ تا ۹ هزار تومان در ميــدان مرکزي عرضه مي 
شــود. بنابر گفته اتحاديه ميوه و سبزي قيمت 
ميوه بر مبناي فاکتور رسمي حداکثر با احتساب 

۳۰ تا ۳۵ درصد سود عرضه مي شود.

رئيــس اتحاديــه توليدکننــدگان قطعــات و 
تعميرکنندگان دوچرخه و موتورســيکلت تهران 
عنوان کرد: وجود قطعات تقلبي در بازار بويژه قطعات 
توليد داخل که به صورت زيزميني توليد مي شوند 
مصرف کنندگان و تعميرکنندگان موتورسيکلت را 

با چالش هاي زيادي مواجه کرده است.
مصطفي صفرخاني، رئيس اتحاديه توليدکنندگان 
قطعات و تعميرکنندگان دوچرخه و موتورسيکلت 
تهران عنوان کرد: وجود قطعــات تقلبي در بازار به 
ويژه قطعات توليد داخل که بــه صورت زيزميني 
توليد مي شوند مصرف کنندگان و تعميرکنندگان 
موتورسيکلت را با چالش هاي زيادي مواجه کرده 
است. وي با اشاره به افزايش تقلب و قاچاق در بازار 
قطعات يدکي موتورسيکلت اظهار داشت: متاسفانه 
قطعات تقلبي موتورسيکلت به نحوي در بازار رواج 
يافته که قطعه تقلبي در قالب بسته بندي برندهاي 
معروف به بازار عرضه مي شــود و تا زمان باز شدن 
بسته قابل تشخيص نخواهند بود. از طرفي فروشنده 
حاضر به پس گرفتن قطعه نيســت و از اين جهت 

مصرف کننده دچار مشکل مي شود.
صفرخانــي توليــد و واردات قطعــات تقلبــي 
موتورسيکلت را به منزله دزدي از جيب قشر ضعيف 

جامعه دانست و افزود: وجود قطعات تقلبي در بازار 
به ويژه قطعات توليد داخل که به صورت زيزميني 
توليد مي شوند مصرف کنندگان و تعميرکنندگان 
موتورسيکلت را با چالش هاي زيادي مواجه کرده 

است.
رئيــس اتحاديــه توليدکننــدگان قطعــات و 
تعميرکنندگان دوچرخه و موتورســيکلت تهران 
از نبود کارشناســان فني در بخش بازرگاني وزارت 
صمت انتقاد کرد و گفت: عدم نظارت وزارت صمت 
بر فعاليت توليد کنندگان و وارد کنندگان قطعات 
موتورســيکلت تعداد توليد کنندگان زيرپله اي و 
همچنين واردات قطعات درجه دو و متفرقه چيني را 
افزايش داده است. چراکه وارد کننده با دريافت ارز 
ابتدا به دنبال منافع خود در بازار هاي کاذب سپس 

واردات قطعه است.
صفرخاني ادامه داد: قطعات چيني به سفارش اروپا ، 
آسيا و آفريقا توليد مي شوند؛ اما قطعات سفارش اروپا 
براي واردکننده ايراني گران تمام مي شود و قطعات 
سفارش آفريقا نيز سازگار با شرايط جغرافيايي کشور 
نيست و در نهايت عليرغم ارزي که از کشور خارج 
شده قطعات چيني درجه دو ســفارش آسيا وارد 

کشور مي شوند.

رئيس اتحاديه نان هــاي فانتزي)حجيم و نيمه 
حجيم( تهران گفت: تــا کنون حدود ۶۰ درصد 
مراکز عرضه نان هاي حجيــم و نيمه حجيم در 
تهران به کارتخوان هوشــمند مجهز شدند؛ اما 
برنامه بعد از تجهيز اعالم نشده است. محمدجواد 
کرمي، رئيس اتحاديه نان هاي فانتزي)حجيم و 
نيمه حجيم( تهران با عنوان اينکه اجراي طرح 
هوشمند سازي يارانه آرد در کشور مورد نياز بود، 
افزود: اشکال اين طرح اين است که تنها براي نان 
هاي سنتي اجرا شد و ديگر واحدهاي توليد نان 

را با مشکل روبه رو کرد.
رئيــس اتحاديــه رئيــس اتحاديه نــان هاي 
فانتزي)حجيم و نيمــه حجيم( تهران گفت: در 
بحث حل مشکل مراکز عرضه نان هاي حجيم و 
نيمه حجيم خودشان هم نمي دانند که چکاري 
مي خواهند انجــام دهند. وي با عنــوان اينکه 
رقابتي کردن فضا براي توليد بسيار خوب است، 
خاطرنشــان کرد: اما فضاي رقابتــي بايد براي 
همگان يکسان باشــد تا ايجاد اميد براي ديگر 

توليدکنندگان کند در غيــر اين صورت در يک 
فضاي نابرابر نه تنها رقابت بلکه تمايل فعاليت در 

اين حوزه از دست مي رود.
رئيس اتحاديه نان هــاي فانتزي)حجيم و نيمه 
حجيم( تهران در خصوص پيش بيني وضعيت 
مراکز توليــد و عرضه نان هــاي حجيم و نيمه 
حجيم، گفت: اميدواريم با خنک شدن هوا و پس 
از اين بازگشايي مدارس و دانشگاه ها رونق در اين 

صنف نيز افزايش پيدا کند.
کرمي در پاسخ به اينکه آيا وعده اي براي بهبود 
وضعيت اين واحد هاي صنفي از سوي مسئوالن 
مربوطه داده شده يا خير، بيان کرد: تاکنون وعده 
اي داده نشده است، تنها عنوان شده مراکز بايد به 
کارتخوان هوشمند تجهيز شوند و برنامه بعدي 
مشخص نيست. وي با عنوان اينکه خودشان هم 
نمي دانند که چــکاري ميخواهند انجام دهند، 
اظهار کــرد: احتمــال اينکه بخواهنــد تفاوت 
 قيمت آرد را از طريق کارتخوان پرداخت کنند 

وجود دارد.

رئيس اتحاديــه فروشــندگان گل و گياه تهران 
در تشــريح تخلفات صورت گرفته در بازار شهيد 
محالتي بيان داشــت: سال هاســت که اين بازار 
با تعداد باالي غرفه در وسط شــهر بدون پروانه 
کسب و پرداخت ريالي به ســازمان امور مالياتي، 
عوارض شــهرداري، وجوهات سازمان آب و اداره 
برق مشغول فعاليت است و به هيچ وجهي حاضر 
به تمکين قانون نيســت. اکبر شاهرخي، رئيس 
اتحاديه فروشــندگان گل و گياه تهــران با بيان 
مطلب فوق گفت: در حاليکــه واحدهاي صنفي 
فعال با مجوز و پروانه کســب هــر روز با قبوض 
مختلف شهرداري و سازمان هاي ماليات و بيمه 
و حامل هاي انرژي سنگين رو به رو هستند افراد 

فعال در بازار محالتي به کار غيرقانوني خود ادامه 
مي دهند.

وي در ادامــه تاکيد کرد: بازار شــهيد محالتي با 
غرفه هاي فراوان در فــروش و عرضه انواع گل و 
گياه به صورت جزئي و کلي مشــغول است. بارها 
با اخطارهاي قانوني به اين افــراد تذکر داده ايم، 
اخطار ماده ۲۷ و ۲۸ اتاق اصناف از طريق بازرسان 
صنفي هم ابالغ گرديده اما اين افراد به هيچ وجه 

حاضر به تمکين قانون نيستند.
شاهرخي افزود: متاســفانه شهرداري منطقه ۱۴ 
نيز با اين بازار همکاري مي کند؛ چرا که خوب مي 
تواند از اين بازار براي خود درآمدزايي کند. وجود 
۶۳۰ غرفه منافع بســيار بااليــي دارد که حاضر 

نيســتند اين افراد را متقاعد به تمکين از قانون 
کنند. هر غرفه اي ممکن است به ۱۵ نفر اجاره داده 
شود و هر يک مبالغ بااليي درآمد دارند و بخشي 
از آن را به شــهرداري مي دهند. رئيس اتحاديه 
فروشندگان گل و گياه تهران تصريح کرد: اين در 
شرايطي اتفاق مي افتد که از بطن و پايه فعاليت 
در اين منطقه با اين شــرايط کاماًل غلط است؛ نه 
صاحب زمين معلوم است و نه تصاحب کنندگان 

به کسي جوابگو هستند.
شــاهرخي تاکيد کرد: از آنجايي که پنج اتحاديه 
خرازي فروشان- پارچه فروشان- گل فروشان- 
آهنکاران و صنايع دســتي در اين بــازار درگير 
هســتند؛ بنابراين پنج شــغل صنفي هــر روز با 

متخلفيني رو به رو هستند که به هيچ کدام از مواد 
قانوني نظام صنفي پايبند نيستند. سازمان ها نيز 
بار مشکالت شان را به جاي اينکه بر اين تعداد هم 
پخش کنند، يک جا به صنوف با پروانه کســب و 

قانونمند فشار مي آورند.
وي با بيان اينکه اگر شهرداري به جاي همکاري 
با قانون شــکنان با متوليان قانون همکاري کند، 
قطعاً عيچ متخلفي جرات بــه تخلف ندارد افزود: 
از سوي ديگر وسايل نقليه اي که به صورت سيار 
در ســطح شــهر به فروش و عرضه گل مشغول 
هســتند از ديگر اهمــال کاري هايي اســت که 
 شهرداري اجازه آن را صادر نموده و از فعاليت شان 

جلوگيري نمي کند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران تاکيد 
کرد: امروز ســازندگان ايراني با آگاهي از سليقه و نياز 
مشــتري، خدمات پس از فروش قابل اعتنايي را ارائه 
مي دهند. اکبر پازوکي، رئيس اتحاديه فروشــندگان 
لوازم خانگي تهران ايجاد انحصار در بازار لوازم خانگي 
را به دليل نبود هيچ گونــه برنامه اي براي اين صنعت 
در کشور تا سال ۹۶ عنوان کرد و گفت: بعد از انقالب 
ديديم که دنيا با ما سر جنگ دارد؛ پس چرا توليدکننده 

هاي لوازم خانگي به اين باور نرسيدند که توان توليد با 
کيفيت و ارائه خدمات پس از فروش و صادرات را دارند؟!
وي مدعي شد حتي فاقد يک برند ملي لوازم خانگي 
در حوزه صادرات هستيم؛ چون دولت ها هيچ کمکي 
در اين زمينه نکرده اند. پازوکي ضمن تاکيد بر اين که 
فعاالن در امر ته لنجي و کولبران قاچاقچي نيستند، 
اين ســوال را طرح کرد که چرا دولت اين روش ها را 

هدفمند نمي کند.

وي همچنين توليد محدود و ساخت اقالمي خاص از 
ســوي توليدکنندگان لوازم خانگي ايراني را تا قبل از 
سال ۹۶ يادآوري کرد و گفت: ما حتي از سليقه مردم 
اطالع نداشتيم؛ هرچند به تکنولوژي روز دنيا نزديک 
مي شديم؛ ولي تکميل اين زنجيره بعد از ممنوعيت 

واردات اقالم خارجي صورت گرفت.
رئيس اتحاديه فروشــندگان و توليدکنندگان لوازم 
خانگي مدعي شد که امروز سازندگان ايراني دريافته 

اند اگر خدمات پس از فروش مناســب عرضه نکنند، 
مشــتري خود را از دســت خواهند داد. در اين راستا 
بايد دانست که ســودجويان در همه اصناف هستند. 
بنابراين بايد ميان فروش اجناس دست دوم و قاچاق 
تفاوت قائل شــد. دولت اجازه مي دهد کولبران انواع 
و اقســام لوازم خانگي را وارد کشــور کنند؛ ولي چرا 
 توليد و صــادرات تاجري که در داخــل فعاليت دارد 

را هدفمند نمي کند؟

يک کارشناس حوزه کار ريشه بسياری از ناهنجاری های 
امروز جامعه را در بيکاری افراد دانست و تاکيد کرد: اگر 
سرمايه گذاری در کشور صورت گيرد،   موجب جذب 
نيروهای آماده به کار می شود و اشتغال به وجود می 

آيد.
ولی اهلل صالحی اشتغال را زيربنا و پايه هر کاری دانست 
و گفت: اگر افراد شغل داشته باشند به تدريج می توانند 
ساير گام ها را در بخشــهای مختلف از جمله مسکن 

بردارند چون وقتی کارخانه ای راه اندازی شود تعاونی 
مســکن هم به وجود می آيد و از طريق آن مشــکل 
مسکن افراد برطرف می شود، بنابر اين وقتی شغل ايجاد 
شد خود به خود بسياری از ناهنجاری ها حل و فصل 
می شود. وی افزود: در حال حاضر شکاف بزرگی بين 
عرضه و تقاضای کار وجود دارد و با توجه به نيروهای 
آماده به کاری که داريم الزم است برنامه مدونی برای 

ايجاد اشتغال تدوين شود.

اين کارشــناس حوزه کار با بيان اينکه ريشه بيشتر 
ناهنجاری هــای امروز جامعه ناشــی از بيکاری افراد 
است، تصريح کرد: بيکاری، گرفتاری ها و ناهنجاری ها 
را در جامعه بروز می دهد و فردی که فاقد شغل است 
درآمدی برای امرار معاش ندارد در نتيجه پس اندازی 
هم برای خريد مســکن ندارد؛ بنابراين تنها اشتغال 
مولد و پايدار است که می تواند ناهنجاری های جامعه 

را مداوا کند.

صالحی گفت: اگر شــغلی ايجاد شــود کــه حالت 
واسطه گری داشته باشــد آن شغل در توليد ناخالص 
داخلی و ارزش افــزوده تاثير ندارد بنابــر اين بايد به 
دنبال اشتغال پايدار و مولد باشــيم تا موجب جذب 
نيروهای آماده کار شود. وی ايجاد شغل را نيازمند عزم 
جدی و همگانی دانست و تاکيد کرد: وزارت کار متولی 
سياستگذاری های اشتغال است و ايجاد شغل در کشور 

بايد با همراهی همه دستگاهها، سه قوا و مردم باشد. 

تنها ۶ درصــد منابع بانکی 
به بخش مســکن می رسد 
و ايــن در حالی اســت که 
بخش بسياری از مردم خانه 
ندارند. هيچ کدام از بانکها 
به جز بانک تخصصی اين بخش، از پرداخت انواع وام 
مسکن اعم از وام ساخت مسکن، وام خريد مسکن، 

وام وديعه مسکن و... سرباز می زنند و گريزانند. 
يک کارشناس بازار مسکن در رابطه با عدم کارايی 
وام های مســکن در گفت و گو با »کســب و کار« 
گفت: تا زمانــی که تيم اقتصادی دولت نســبت به 
بررســی و بهبود جريان فعلی اقــدام نکند طبيعتا 
مشکالت ساختاری اقتصاد حل نخواهد شد و تورم 
اجازه کارآمدی وام های مسکن را نخواهد داد. اين 
در حالی اســت که بانکها هم به دليل نگاه تجاری و 
سودآوری که دارند از پرداخت اين مبالغ طفره می 
روند. بنابراين مشکل مســکن امروز از دو بعد قابل 

بررسی است. 
حسن محتشم اضافه کرد: اول اينکه وام های مسکن 
در تمامی زمينه ها کافی نيست و بخش ناچيزی از 
خواسته مردم را پوشش می دهد و دوم اينکه بانکها از 
پرداخت وام ها فراری هستند. وام ساخت مسکن، وام 
خريد مسکن، وام وديعه مسکن و... مبالغی نيستند 
که بتوان با آن از پس هزينه های سرسام آور مسکن 
برآمد. مسکن به عنوان تابعی از اقتصاد کالن همواره 
از شــرايط تورمی تاثير می گيرد. در واقع زمانی که 
ما شرايط تورمی را تجربه می کنيم بازار مسکن هم 
استثنا نيست. خروجی آن هم فاصله گرفتن مردم از 

مسکن مناسب است.
عضو هيات مديره انجمن انبوه ســازان استان تهران 
اظهار داشت: با توجه به جهش بيش از ۱۰۰ درصد 
قيمت ها در بازار مســکن، افزايش سقف تسهيالت 
متناســب با توان بازپرداخــت متقاضيان، ضروری 

به نظر می رسد و از ســوی ديگر سياست های توليد 
خانه های کوچک متراژ بايد در دستور کار قرار گيرد. 
البته بايد بانکهــا را نيز برای پرداخــت وام ها پای 
کار آورد. بخشنامه ها و هشــدارها منجر به اطاعت 
شــبکه بانکی برای پرداخت وام نخواهد شد. دولت 
در حال حاضــر وام هايی به ميــزان ۴۵۰ ميليون 
تومان پرداخت می کند. امــا بايد اين وام را راحت و 
آسان پرداخت کند. دولت بايد زنجيره را حفظ کند 
تا حداکثر توليد نيز حفظ شود. نهضت ملی مسکن 
را که در دولت ســيزدهم جزو اولويت قرار گرفته از 
لحاظ آمــاری نمی توان آمار قابــل قبولی به لحاظ 
پيشرفت فيزيکی تلقی کرد. حداقل در سال ۱۴۰۱ 

اعالم کنند که چه تعداد مسکن تمام شده است. 
در همين رابطــه رييس کانون انبوه ســازان گفت: 
فقط ۶ درصــد تخصيــص منابع بانکــی به بخش 
مســکن اختصاص يافته اســت که آن هم به دليل 
مشارکت بانک مســکن بوده و ساير بانک ها با طرح 

نهضت ملی مســکن همــکاری نمی کنند. ســيد 
محمــد مرتضوی دربــاره تحقق تخصيــص منابع 
بانکی به طــرح بزرگ نهضت ملی مســکن، افزود: 
در قانون جهش توليد مســکن پيش بينی شده که 
۲۰ درصد منابع تسهيالتی بانک ها به حوزه مسکن 
اختصاص پيــدا کند، اما بانک ها تــا کنون در طرح 
نهضت ملی مســکن همکاری نکردند. وی توضيح 
داد: برنامــه ای که دولت اعالم کــرد تخصيص ۲۰ 
درصد منابع بانکی در غالب تسهيالت به متقاضيان 
 بود، ســوال اين اســت که چند درصــد تخصيص 

منابع محقق شد؟
رييس کانون انبوه سازان گفت: فقط بانک مسکن به 
عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن در اجرای طرح 
بزرگ نهضت ملی مشارکت کرده و حتی گسترده تر 
از ساليان گذشته در سال قبل و ۶ ماه نخست امسال 
مشارکت مالی داشته اســت. به گفته مرتضوی، در 
سال ۱۴۰۰ فقط ۶ درصد سرمايه گذاری بانکی در 

بخش مسکن محقق شد که بخش قابل توجهی از آن 
از از سوی بانک مسکن صورت گرفت.

به گفته رييس کانون انبوه ســازان، بانک ها تمايل 
خاصی به سرمايه گذاری در بخش تجارت و خدمات 
دارند و تخصيص منابع در بخش خدمات و بازرگانی 
را به بخش مســکن ترجيح می دهند؛ چراکه منابع 
سرمايه گذاری شده در ساير بخش ها در کوتاه مدت 
به بانک هــا بازمی گــردد و تجديــد منابع صورت 

می گيرد.
وی تاکيد کــرد: در واقــع با وجود اينکه ريســک 
سرمايه گذاری در بخش مســکن کمتر است، اما از 
آنجايی که بازگشت منابع طوالنی تر است، بانک ها 
منابع خود را به بخشی اختصاص می دهند که امکان 
تجديد منابع را زودتر فراهم کند. رييس کانون انبوه 
ســازان ادامه می دهد: به غير از عدم تمايل بانک ها 
موضوع محدوديــت منابع بانکی هــم وجود دارد، 
منابع کافی برای تخصيص در بانک ها وجود ندارد. 
مرتضوی گفت: قرار بود در سال، ۴۰۰ هزار ميليارد 
به حوزه مســکن اختصاص يابد، بــا وضعيت فعلی 
نمی توانيم در چنين سطحی اميدوار به تامين مالی 
باشيم، ضمن اينکه عقب ماندگی تخصيص تسهيالت 

را از سال قبل هم داريم.
وی اضافه کرد: حتی تهديد دولت که جرايم مالياتی 
به بانک های متخلف تعلق می گيرد، راهگشا نيست 
و بانک ها جرايــم را به جان می خرنــد، اما در طرح 
مشــارکت نمی کنند. رييس کانون انبوه ســازان 
گفت: در غالب تســهيالت تکميلی و دستوری در 
دهه گذشته نيز بانک ها با شــيوه های مختلف فرار 
در پرداخت تسهيالت داشتند. مرتضوی ادامه داد: 
راه حل اين است که بانک هايی که در حوزه مسکن 
به صورت اختصاصی تصميم به مشارکت و فعاليت 
دارند تقويت شوند. منابع مالی اين بانک ها تقويت و 
يارانه هايی به اين بانک ها اختصاص يابد تا بتواند موثر 
عمل کرده و ترغيب شــوند. در اين صورت کيفيت 
پرداخت تسهيالت افزايش يافته که تاثير مستقيم 
در کاهش قيمت مسکن و افزايش توليد دارد. تزريق 
منابع به سهولت اجرای طرح مسکنی منجر می شود.
به گفته وی، بر اساس هدف دولت مبنی بر ساخت 
چهار ميليون واحد مســکونی در طی چهار ســال 
بايد تاکنون پروژه به پيشــرفت حــدود ۲۵ درصد 
می رسيد، اما سوال اين است با اين مشترکت بانک ها 
و دستگاه ها در تامين منابع مالی و تخصيص زمين 

آيا آمار مذکور تاکنون محقق شده است؟

News kasbokar@gmail.com

در سال ۱۴۰۰ فقط ۶ درصد سرمایه گذاری بانکی در بخش مسکن محقق شد

 کم  کاری بانک ها در پرداخت وام مسکن
دردسرهای بی پایان جویندگان وام مسکن 

ترويج بي قانوني در بازار گل محالتيتجهيز ۶۰ درصد نان فانتزي های تهران به کارتخوان هوشمند

فعاالن ته لنجي و کولبران قاچاقچي نيستند

اشتغال ريشه بسياری از ناهنجاری ها را می خشکاند

عرضه ميوه با احتساب ۳۰ تا ۳۵ درصد سود 

توليد و واردات قطعات تقلبي موتورسيکلت 

مفقودی 
برگ سبز ماشين سواری پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۵ به شــماره انتظامی ۲۳۹ ل ۱۵ ايران ۳۵ به شماره موتور 
۱۶۳B۰۲۸۱۵۴۶  به شماره شاســی NAAP13FE6GJ879677 بنام فرهاد عزيزنژاد مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۱۰۷۲۲
--

آگهی مزایده اموال غير منقول )نوبت اول(
شماره پرونده اجرايی :۰۰۰۰۶۸۷  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مياندواب

 ۱-محکوم له : آقای منصور قاسمی فرزند صفر با وکالت مرتضی قاسمی
 ۲ - محکوم عليه : آقای ناصر قاسمی فرزند صفر به آدرس مياندوآب کوچه حافظ

 ۳-محکوم به : پرداخت ديه به نرخ سال ۱۴۰۱ به ميزان ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۴ - مورد مزايده عبارت است از : يک باب ساختمان دو طبقه )زير زمين و همکف ( مساحت کل عرصه حدود 
۴۰۲ متر مربع و مساحت زير بنای ۲۸۳ متر مربع و پارکينگ به مساحت ۲۰ متر مربع واقع در کوچه حافظ 

پايين تر از مسجد صاحب الزمان به مالکيت آقای ناصر قاسمی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ چهل و يک ميليارد و يکصدو سی و نه ميليون ريال ارزيابی گرديده.

که با توجه به تقاضای محکوم له و به لحاظ عدم پرداخت محکوم به از ناحيه محکوم عليه ملک موصوف توقيف و از 
طريق مزايده فروخته خواهد شد مزايده از قيمت پايه شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی واگذار خواهد گرديد

شرايط مزايده :
الف( برنده مزايده بايستی ۱۰ درصد از مبلغ پيشنهادی را في المجلس و مابقی را ظرف مدت يک ماه  از 

تاريخ مزايده پرداخت نمايد.
 ب( شــرکت کنندگان می توانند تا مدت ۵ روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگی اين دفتر از موارد مزايده 

ديدن فرمايند.
ج( مزايده روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ راس ســاعت ۱۱ صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی 

واقع در ساختمان جديد دادگستری با حضور نماينده محترم دادستانی و متقاضيان برگزار خواهد شد.
د(کليه هزينه های نقل و انتقال و ... بعهده برنده مزايده می باشد.۱۰۷۲۵

سليمانی - مدير اجرای احکام کيفری شعبه دوم دادسرای ع و ا شهرستان مياندواب
--

اجرائيه
پيرو تقاضای صدور اجرائيه شــماره ۱۴۰۱۳۵۴۲۰۰۰۰۲۴۹۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شعبه اول دادگاه 
عمومی بخش سيمينه به شــما محکوم عليهم ۱-خانم مينا حيدری به کد ملی ۲۹۲۸۸۶۶۵۸۲ فرزند 
يونس ۲-خانم کلثوم حيدری شماره ملی ۱۳۸۱۵۴۹۸۳۷ فرزند يونس ۳-خانم مريم حيدری به شماره 
ملی ۱۳۸۱۵۵۷۰۰۷ فرزند يونس ۴-خانم زينب حيدری بشــماره ملــی ۱۳۷۴۱۵۴۲۲۹ فرزند يونس 
)وراث مرحوم ابراهيم دلريش و خانم سعدی دلريش(اخطار می گردد  به محض اطالع از اين آگهی نسبت 
به انتقال سهم االرث خويش از اراضی آبی و ديمی قريه عبداله آباد پالک ۱۶۱ – اصلی واقع در بخش ۱۷ 
بوکان در حق محکوم له )آقايان عبدالقادر و ســلطان هر دو مهرپرور( در دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۲۲ بوکان مراجعه نمائيد در غير اينصورت نماينده حقوقی دادگستری جهت انتقال و امضای اسناد اقدام 

خواهد نمود.۱۰۷۲۴

مفقودی خرمشهر
برگ ســبز خودرو پيکان وانــت مدل۱۳۹۰تيــپ 1600ohv برنگ ســفيد شــيری روغنی به 
شــماره شــهربانی ۲۴-۶۱۸ج۵۲بــا شــماره موتــور ۱۱۴۹۰۱۰۷۶۰۹ و شــماره شاســی  

NAAA46AA2CG330638 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی خرمشهر
برگ سبز خودرو پيکان وانت مدل۱۳۹۰تيپ 1600ohv برنگ سفيد شيری روغنی به شماره شهربانی 
 NAAA46AA2CG330638  ۲۴-۶۱۸ج۵۲با شماره موتور ۱۱۴۹۰۱۰۷۶۰۹ و شماره شاسی

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
برگ سبز وکارت ماشين خودرو سواری ســمند تيپ LX-EFV مدل ۱۳۹۴ رنگ سفيد روغنی 
شماره موتور 147H0117396 شماره شاسی NAACR1HE9EF586557 شماره شهربانی 

۹۹-۸۱۹ب۸۲ مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

روزنامه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانند  گان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به سرد  بير راه اند  ازي كرد  ه است. از اين رو 
شما خوانند  ه محترم مي توانيد   از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.com صد  اي خود   را به گوش مسئوالن 

برسانيد  . 

نامه به سرد  بير

نتايج يك نظرسنجي د  رباره خلقيات اجتماعي ايرانيان 
د  كتر مقصود   فراستخواه، جامعه شناس 
يك پيمايش آزمايشي د  ر سطح ملي كه 
پرســش هايي د  رباره خلقيات اجتماعي 
 ايرانيان بــه شــكل الكترونيكي با كمك
  تعــد  اد  ي از اعضــاي هيــات علمــي

 د  انشگاه هاي سراسر كشــور انجام د  اد  ه 
است و يكي از سواالت آن پيمايش اين بود   
كه اگر روحيات و خلقيات ايراني بحث بر انگيز است، بيشتر به كد  ام مولفه ها 

از خلقيات ايراني مربوط مي شود  ؟
نتايج برحسب رتبه به شرح زير است: 

 -باالتريــن جوابــي كــه د  ر بحث برانگيــز بــود  ن خلقيــات ايرانــي 
 د  اد  ه بود  ند  ، »ضعــف فرهنگ كار جمعي و فعاليت مشــترك گروهي«

 بود  . 
-د  ر رتبه بعد   »انتقاد   پذيري« را بحث بر انگيز د  يد  نــد  . اينكه ايرانيان از 
 انتقاد   آزرد  ه و ناراحت مي شوند   و وقتي كســي از آنها انتقاد   كند  ، به د  ل

 مي گيرند  . 
 -د  ر رتبــه ســوم بــه رود  ربايســتي زيــاد  ، تعريــف و تمجيــد 

  د  ر حضــور يكــد  يگــر و قضاوت هــاي منفــي د  ر غيــاب يكــد  يگر 
 اشــاره كرد  ند  . گفتنــد  ، تعارف ايرانيــان د  ر حد   واقعيت و رفتارشــان

 نيست. 
- د  ر رتبه چهارم گفتند   ايرانيان معموال پنهان كاري مي كنند   و غالبا شفاف 

نيستند  . 
- د  ر رتبــه پنجــم گفتنــد   ايراني هــا خــود  مد  ار هســتند  ؛ بيشــتر 
خواســته هاي خود   را مبنا قرار مي د  هند  . بيش از اينكه به خواسته هاي 
 جمعي و گــروه و منافــع عمومي فكــر كننــد  ، مي خواهند   خــود   را 

نجات د  هند  . 
- د  ر رتبه ششم معتقد   بود  ند   احساســات د  ر ايران بيشتر بر خرد  ورزي 

چيره مي شود  . 
- د  ر رتبه هفتم گفتند   »د  روغ« بين ايرانيان رواج د  ارد  . 

 - سرانجام معتقد   بود  ند   ايراني ها به سختي مي توانند   گفتگو و توافق پايد  اري انجام 
د  هند  . 

منبع: كتاب ما ايرانيان، صفحه ۲۰، نشر ني

د و ويژگي تعيين كنند  ه افراد   موفق 
1 - افــراد   موفــق هنــگام مواجهــه با 
موقعيت هاي جد  يد   و تغييرات بزرگ به 
خود   مي گويند  : »مــي د  ونم اين موقعيت 

ترسناكه اما انجامش ميد  م«
و شعارشان اين اســت: »بترس ولي انجام 

بد  ه«
2 - افــراد   موفق هنگام روبه رو شــد  ن با 
چالش هاي بزرگ و موقعيت هاي مبهم به جاي اينكه بگويند  : »اگر نشــد   

چي؟« 
به خود   مي گويند  : 
 »اگر شد  ، چي؟« 

 »اگر اين بار موفق شد  م، چي؟«
 »اگر جواب مثبت بود  ، چي؟«

اين تغيير رويكرد   و تغيير نگرش شما را از يك فرد   منفي گراي ناخود  آگاه به 
فرد  ي مثبت اند  يش تبد  يل مي كند  . 

 ياد  تان باشــد   وقتي مي ترســيد   احتمال گرفتن تصميم هاي اشتباه زياد
   است. 

پولد  ارهاي ايران چه شغل هايي د  ارند  ؟
جراحان پالستيك د  ر صد  ر 

د  كتر فوق تخصص جراحي پالستيك و د  كتر 
متخصص قلب د  ر سال 8 ميليارد   تومان د  رآمد   
د  ارند  . البته ارقامي كه د  ر اين گزارش به آنها 
 اشاره مي شود  ، متوسط د  رآمد   ساالنه د  ر سال 

93 است. 

فوتباليست ها 
 حــد  س شــما كامــال د  رســت اســت. حتــي مطمئنيــم كــه خيلي هــا 
د  ر ذهن شــان رتبه يك را به اين شــغل اختصاص مي د  اد  نــد   اما خب واقعيت 
 اين اســت كه فوتباليســت و مربي )البتــه از نوع د  رجــه يــك آن( د  ر رتبه
  بعد  ي قرار د  ارنــد   و جايگاه د  ومين شــغل پرد  رآمــد   د  ر ايران را به د  ســت

 آورد  ه اند  . 

رقابت تنگاتنگ 3 شغل 
 رتبه ســوم و چهــارم و پنجــم د  ر اين جــد  ول به 3 شــغل متفــاوت از هم و 
جالب تعلق مي گيرد  . شــغل هايي كه هيــچ قرابتي با يكد  يگر ند  ارند  . متوســط 
 د  رآمد   يك د  ند  انپزشــك كه فوق تخصــص د  ارد   با يك طــراح لباس عروس و 
يك مد  رس كنكور زيست شناسي به يك اند  ازه است. متوسط د  رآمد   ساالنه آنها يك 
ميليارد   و 200 ميليون تومان است و آنها جزو پرد  رآمد  ترين افراد   د  ر ايران هستند  . 

چه كسي گفته د  ر هنر پول نيست؟
 رتبه بعد  ي هم به هنر تعلق مي گيرد  ، البته بهتر است از فضاي ميليارد  ي خارج 
شويد  . د  رآمد   يك بازيگر د  رجه يك د  ر ســال، 800 ميليون تومان تخمين زد  ه 

شد  ه است. 

معرفي كتاب

راهکار

نکته

بسياري از آد  م هاي موفق د  ر سال هاي اوليه زند  گي حرفه اي خود   
تصميم مي گيرند   د  رباره پول كارآمد   باشــند  . همچون هر جنبه د  
يگر زند  گي، آموزش تهد  يد  ها و چالش هاي د  نيا به خود   بسيار مهم 
است. صرف وقت براي تسلط بر چند   اصل مهم منجر به نتايج عالي د  ر 
آيند  ه مي شود  . د  ر اين نوشتار 10 اشتباه پولي رايج را مي خوانيم كه 

بسياري از آد  م هاي موفق هرگز آنها را انجام نمي د  هند  . 

۱. آنها ولخرجي نمي كنند 
زند  گي برمبناي د  رآمد  تان يك مهارت مد  يريت مالي است. بعضي 
از ثروتمند  ترين افراد   د  نيا با تمام وجود   اين اصل را به كار بسته اند  . 
براي مثال، سرجان تمپلتون، سرمايه گذار افسانه اي كه تبد  يل به يك 
ميليارد  ر شد  ، حتي وقتي از راه هاي محد  ود   رشد   كرد  ، ۵0 د  رصد   
از د  رآمد   خود   را پس اند  از كرد  . اگر اين بيش از حد   توان شماست، 
نگران نباشيد  . مي توانيد   با پس اند  از 10 تا 1۵ د  رصد   از د  رآمد  تان 
به موفقيت مالي د  ست يابيد  . نكته: ياد  گيري چگونگي مد  يريت د  
رآمد   وقتگير است. با جستجوي راه هايي براي پس اند  از آغاز كنيد  . 

۲. آنها روي قيمت متمركز نمي شوند  ؛ اهميت ارزش را 
د  رك مي كنند 

قيمتي كه براي يــك غذا يا يك لباس يا ســرمايه گذاري د  ر كاري 
مي پرد  ازيد   تنها بخشي از د  استان اســت. افراد   موفق به ارزش آن 
كاال هم مي اند  يشند  . د  ر ســرمايه گذاري ها، چشم اند  از رشد   آن 

سرمايه گذاري د  ر آيند  ه را د  ر نظر مي گيرند  . 
براي موارد   شخصي، د  ر پي محصوالتي با كيفيت باال هستند   كه 
عمر بيشتري د  اشته باشند  . براي مثال، ممكن است يك جفت 
كفش خوش د  وخت تجاري قيمتي معاد  ل 200 د  الر يا بيشتر 
د  اشته باشد   اما اگر از اين كفش ها به خوبي نگهد  اري شود  ، 

سال ها عمر خواهند   كرد  . 
نكته: محصوالتي باكيفيت باال خريد  اري كنيد   كه براي مد  تي 

طوالني د  وام د  اشته باشند  . 

3. آنها پول نقد   خود   را براي قيمت پايه و سود   هد  ر 
نمي د  هند  ؛ مي د  انند   كه سپرد  ه هاي خود   را چگونه مد  يريت 

كنند  
بايد   حد  ي بر اقساط خود   د  ر ماه بگذاريد  . به گزارش CNN، متوسط 
قيمت لوازم خانگي آمريكايي بيش از 1۵ هزار د  الر بد  هي و قســط 
همراه خواهد   د  اشــت. همچنين افراد   موفق هميشه گوشه چشمي 
به كارمزد  هاي بانكي خود   د  ارند  ؛ اينكه چه مقد  ار براي اســتفاد  ه از 
ATM و تراكنش هاي د  يگر مي پرد  ازند  . وقتي نحوه كار سيستم را د  
رمي يابيد  ، اجتناب از اين كارمزد  ها بسيار راحت خواهد   بود  . تنها مرور 
۵ تا 10 د  قيقه اي حساب مالي تان د  ر هر ماه، تمام وقتي است كه براي 

د  رك اين كارمزد  ها و صرفه جويي د  ر آن الزم است. 

۴. پس از تغييرات بزرگ د  ر زند  گي فراموش نمي كنند   د  
ارايي خود   را با آن هماهنگ كنند 

آيا اخيرا ازد  واج كرد  ه ايد  ؟ آيا همسرتان از آرزوهاي تان اطالع د  ارد  
؟ اينها نكاتي هستند   كه افراد   موفق د  ر امور مالي به طور موثر انجام 
مي د  هند  . اختصاص د  اد  ن وقتي براي مرور زند  گي خود   و طرح هاي 
مالي تان حد  اقل يك بار د  ر سال، روشي عالي براي قرار گرفتن د  ر 

قله تغييرات مهم است. 

۵. آنها به د  رآمد  ي راكد   قانع نيستند  ؛ د  ر پي راه هايي 
براي افزايش د  رآمد   هستند  . 

بعضي ها د  رخواست پول بيشتري ند  ارند   يا فقط براي افزايش چند   
د  رصد  ي و محد  ود   خود   را آماد  ه مي كنند  . متاســفانه آن ميزان د  
رآمد   يعني كه شما بي حركت ايستاد  ه ايد   و تورم، قد  رت خريد   شما 
را د  ر خود   مي بلعد  . د  ر عوض، افراد   موفق د  ر پي راه هايي براي كسب 
د  رآمد   بيشــتر هســتند  . د  رآمد   افزون، انتخاب هايي براي عاليق 
شخصي، ظرفيت بيشتر براي پول د  اد  ن و نوعي حس امنيت به شما 
 مي د  هد  . افراد   موفق عمليات روزانه براي افزايش د  رآمد   خود   انجام 
مــي د  هنــد  . بــراي مثــال، د  ر د  وره هــاي آموزشــي بــراي 
افزايــش مهارت هاي شــان شــركت مي كننــد   يــا د  ر ايــد  
ه هايــي بــراي افزايــش خالقيــت شــركت خــود   همــكاري 
 مي كننــد  . آنهــا مي د  اننــد   چگونــه براي پــول بيشــتر، اقد  ام

 كنند  . 
نكته: به خود   لطفي بكنيد   و زمينه هايي را بياموزيد   كه د  رآمد   باال 

د  ارند  . 

۶. آنها ترازنامه مالي را ناد  يد  ه نمي گيرند 
رسيد  ن به موفقيت مالي نيازمند   ايجاد   عاد  ت هايي آرام و مستمر است. 
اين مي تواند   شامل عاد  ت كنترل ترازنامه مالي تان شود  . افراد   موفق هر 
ماه، زماني حد  ود   30 تا ۶0 د  قيقه را به مرور تمام حساب هاي مالي خود   
اختصاص مي د  هند  : سرمايه گذاري ها، حســاب هاي بانكي، كارت هاي 
اعتباري و… وقتي خطايي ناد  يد  ه انگاشتني را مي بينند  ، بالفاصله د  ست 

به كار مي شوند  . 
نكته: يك زنگ هشــد  ار د  وره اي براي هر ماه د  ر تقويــم خود   براي مرور 

حساب هاي مالي تان تنظيم كنيد  . 

۷. آنها د  رباره پول  ريسك هاي احمقانه نمي كنند 
از قول وارن بافت گفته اند  : »د  و قانون پول: قانون شماره يك اين است كه 
هرگز پول را از د  ســت ند  هيد  . قانون د  و: به قانون يك توجه كنيد  .«تمام 
سرمايه گذاري ها تا حد  ود  ي خطر به همراه د  ارند   )و بنابراين ظرفيت از د  
ست د  اد  ن پول را هم د  ارند  .( گفته شد  ه كه افراد   موفق از د  و ابزار قد  رتمند   
براي اجتناب از ضرر و شكست استفاد  ه مي كنند  . آنها ارزش بيمه و ايجاد   د  
ارايي د  رآمد  زا براي كنترل خطر را د  رك مي كنند  . )مثل خانه و بيمه عمر( 
ياد  تان باشد  : اگر اين كار خوب به نظر مي رسد   )يا اگر د  رك نمي كنيد   كه كارايي 

آن به چه ترتيب است( صبر كنيد   و پرس و جوي فراواني د  ر اين زمينه كنيد  . 

۸. وقتي بحث پول د  ر ميان اســت، وانمــود   نمي كنند   كه 
همه چيز را مي فهمند   

د  نيا جايي بزرگ و پيچيد  ه اســت. افراد   موفق اين واقعيت را مي د  انند   و د  
ركش مي كنند  . وقتي موضوع پول د  ر ميان است اطالعات بسيار زياد  ي 
 هست كه بايد   د  انسته شــود  ، به همين د  ليل است كه افراد   موفق مثل

 وارن بافت محد  ود  يت هاي خود   را د  رك مي كنند   و بر قد  رت هاي شان 
تمركز مي كنند  . نكته: د  انش پول و سرمايه گذاري خود   را مرور كنيد  . اگر 
د  ر ابتد  اي راه هستيد  ، يك يا د  و كتاب امور مالي شخصي را مطالعه كنيد  . 

۹. آنها مسئوليت را به افراد   متخصص واگذار نمي كنند  
افراد   موفق د  ر پي توصيه هاي افراد   متخصص هستند   و با اين وجود   هرگز 
مسئوليت را واگذار نمي كنند  . براي مثال، بسيار معقول است كه توصيه هايي 
را از حسابد  ار مالياتي براي برنامه ريزي امور مالي جويا شويد   اما، افراد   موفق 
براي پرسيد  ن وقت مي گذارند   و آن فرد   را براي گرفتن توصيه هايش ارزيابي 
مي كنند  . نكته: وقتي از افراد   متخصصي مثل حسابد  اران و وكال جوياي 
توصيه اي مي شويد   سوال بپرسيد   و توضيح بخواهيد  ، وگرنه عمل به آن 

توصيه د  شوار خواهد   بود  . 

۱۰. آنها اجازه نمي د  هند   كه رفتن بــه د  نبال پول بر د  يگر 
ارزش ها سلطه يابد

د  ر پي موفقيت مالي بود  ن هد  في ارزشــمند   اســت. منابــع مالي مهم، 
انتخاب هاي بيشــتري را د  ر اختيار شــما قرار مي د  هند   تا به د  اليلي كه 
باورشان د  اريد  ، وقت و انرژي اختصاص د  هيد  . همچنين مي تواند   به معني د  
سترسي پيشرفته به فناوري، بهد  اشت و فراغت باشد   ولي افراد   موفق د  رك 
مي كنند   كه موفقيت مالي تنها يك جنبه از زند  گي موفق است. براي مثال، 
ناد  يد  ه گرفتن سالمتي د  ر د  نبال پول رفتن، يك استراتژي بسيار ضعيف 
محسوب مي شود  . نكته: اهد  اف شخصي تان را مرور كنيد   تا ببينيد   آيا تعاد  
 لي بين اهد  اف مالي، اهد  اف شغلي، اهد  اف خانواد  گي و د  يگر فعاليت هايتان

 وجود   د  ارد  . 
منبع:  بازد  ه

۱۰ اشتباه پولي كه آد  م هاي موفق هرگز انجام نمي د  هند  

نكات مد  يريتي 

فرامــوش نكنيد   مانــد  ن د  ر موفقيت ها و 
احساس كاميابي د  ائمي از اين موفقيت ها نياز 
به رشد   و ياد  گيري را د  ر شما از بين مي برد  . 
آنچه كه شما را موفق كرد  ه و به اينجا رساند  
ه اســت تضميني براي د  ر اينجا ماند  ن تان 
نيســت. د  ر اين د  نياي مبتني بر علم كه هر 
روز و هر لحظه د  ر حال تغيير است ماند  ن د  ر 
موفقيت هاي گذشته و باليد  ن به آنها حاصلي 
جز عقب ماند  ن شما ند  ارد  . از موفقيت هايتان 
لذت ببريد   و از اين احساس رضايت و كاميابي 
به عنوان موتور محركه پيشرفت هاي آتي خود   

استفاد  ه كنيد  . 
هر روز راه هاي جد  يــد  ي پيش روي خود   

بگذاريد   و كارهاي جد  يد  ي بكنيد  . كارهايي 
كه از نظر ذهني، فكري و عملكرد  ي، چالش 

بيشــتري براي تان د  اشته باشد  
. چالش ها شــما را آبد  يد  ه 
مي كنند  . اگر مي خواهيد   رشد   

كنيد   سعي كنيد   هر روز د  نبال 
چالش جد  يد  ي باشيد  . 

 آگاه باشــيد   كه اگر كارهاي د  يروزتان 
به نظرتــان بزرگ مي آيــد   مطمئن 

 باشــيد   كه امروز هيچ كاري انجام
 ند  اد  ه ايد  . 

نكات كاربرد  ي مد  يريت 
د  ر ايران

  چرا پياد ه سازي ERP با د  ر موفقيت هاي خود   نمانيد  
شکست مواجه مي شود؟

هنگامي كه يك پروژه پياد   ه سازي ERP در يك 
شركت شكست مي خورد، معموال به اين علت 
است كه از همان ابتداي پروژه، بيم عوامل شركت 
و اهداف آن، ارتباط صحيحي وجود نداشته 
است. به اين صورت كه غالبا اهداف به صورت 
شفاف تعريف نشده اند. شركت ها با مشكالتي د 
ر طي پياد هسازي ERP مواجه مي شوند كه به 

طور معمول شامل موارد زير مي شود: 
 ۵3 د رصد شركت ها د ر مرحله تعريف

 نيازمندي هاي پروژه ضعيف عمل مي كنند
41 د رصد شركت ها د ر اواسط پروژه، د ر 

خصوص موارد مهم تغيير نظر مي دهند
21 د رصد شركت ها د ر پروژه ها به صورت 
صحيح و به اندازه، منابع انساني تامين نمي كنند

19 د رصد زمان صرفه شده د ر پروژه ها معطل 
تصميم گيري ها و ارتباطات مي شود 

 نتايج چه خواهد بود؟
انتخاب يكي سيستم ERP براي پياد ه سازي 
در شركت، چه از لحاظ مالي و چه ازلحاظ زماني، 
اصلي ترين سرمايه گذاري مي باشد. زمانيكه يك 
پروژه بصورت مناسبي برنامه ريزي نمي شود، 

شركت با مسائل زير مواجه مي شود: 
ضرب العجل ها از دست مي روند

شركت با كسري بودجه مواجه مي شود
شركت با مقاومت د ر برابر تغييرات مواجه مي 

شود
 فاكتور هاي كليدي موفقيت چه هستند؟

پياد ه سازي يك سيستم ERP پروژه اي است 
كه كل شركت را تحت تاثير قرار مي دهد. براي 
جلوگيري و اجتناب از اتالف منابع د ر اين تغيير 
 بزرگ بايد مطمئن شويدكه قدم هاي زير را به 

د رستي برد اشته ايد: 
د اشتن ديد بسيار واضح و شفاف از اهداف 

مديريتي
تعريف دقيق، صحيح و مناسب فرايندها

انتخاب يك فرد مشخص و د اراي اختيار جهت 
كمك به مديريت تغييرات

آموزش د ر جهت افزايش نرخ تطبيق پذيري
تقسيم بندي پروژه به فازهاي كوچك تر

اصطالحات اقتصاد  ی
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رموز موفقیت سازمان چیست؟

همراستايي تدوين استراتژي كسب وكار با محيط
با عنايــت بــه اينكــه امروزه شــاهد 
محيط هاي گوناگوني در كســب وكار 
هســتيم و از ويژگي هاي مهم آن تاثير 
تكنولوژي و ارتباطات بسيار گسترده بر 
ساختار بازارها و رقابت است لذا تدوين 
اســتراتژي با توجه به محيط كســب وكار حائز اهميت است. 
استفاده از رويكرد صحيح درتدوين اســتراتژي و برنامه ريزي 
مزايايي درپي خواهد داشت. ســازمان هايي كه بين محيط و 
استراتژي خود انطباقي موفقيت آميز ايجاد كرده اند، در مقايسه 
با سازمان هاي ديگر كه چنين نكرده اند، بازدهي بسيار بهتري 
داشته اند: هريك از محيط ها با يكي از رويكرد هاي بنيادين در 
تدوين استراتژي متناظر است. پالت اســتراتژي پلي ارتباطي 
است كه بخش منطقي، تدوين اســتراتژي را به اجراي هريك 
از اين چهار رويكرد پيونــد مي زند بنابراين پالت اســتراتژي 
نه تنها راهنمايــي براي مقاصد اســتراتژيك اســت، بلكه به 
ساختار عملياتي ســازمان نيز جهت مي دهد. پالت استراتژي 
را مي توان در سه ســطح به كارگرفت: تطبيق و اجراي صحيح 
رويكرد مناسب در استراتژي براي بخشي خاص ازكسب وكار 
و مديريت موثر رويكرد هاي چندگانه استراتژي در بخش هاي 
گوناگون كسب وكار. محيط هاي سازمان درحوزه هاي اقتصادي، 
 اجتماعي، سياسي، زيست محيطي و قانوني مي توانند ازمنظر 
پيش بيني پذيري و شــكل پذيري متفاوت باشند. محيط هاي 
كالسيك پيش بيني پذير در حيطه استراتژي هاي جايگاه يابي 
با موقعيت قرار مي گيرنــد كه بر مزيت حاصــل از توليد انبوه 
يا ايجاد تمايز و قابليت ها اســتوارند و بــا تحليل و برنامه ريزي 
جامــع به دســت مي آيند. محيط هــاي تكاملي بــه تجربه و 
آزمايش مســتمر نياز دارند  زيرا در شــرايط تغييرات سريع و 
پيش بيني ناپذير، برنامه ريزي اثربخش نخواهد بود. در محيط 
آرماني، سازمان ها با پيش بيني بر ديگران در ايجاد بازاري جديد 
يا به هم ريختن بازار موجود، به پيروزي دست پيدا مي كنند. در 
محيط شكل پذير، سازمان ها با همكاري يكديگر و با هماهنگ 
كردن فعاليت هاي ديگر اشخاص ذي نفع، مي توانند صنعتي را 
به نفع خود شكل دهند. درنهايت، در شرايط مشكل ساز محيط 
دشوار يا خشن ســازمان ابتدا با حفظ و آزاد سازي منابع، بقاي 
خود را تضمين و سپس براي احياي رشد و اطمينان از شكوفايي 

بلندمدت، يكي از چهار رويكرد ياد شده را انتخاب مي كند. در 
 ساده ترين حالت، اولويت هاي ضروري از هر رويكرد ديگر تفاوتي 

چشمگير دارند: 
1.رويكرد متعارف: بزرگ بودن

2.رويكرد سازگاري: سريع بودن
3.رويكرد آينده نگر: نخستين بودن

4.رويكرد آينده ساز: هماهنگ كننده بودن
5.رويكرد بازسازي: تضمين بقا و حيات

اگر محيط ســازماني يكــي ازحالت هاي كالســيك، تكاملي، 
 آرماني، شــكل پذير و دشــوار فرض شــود، آنگاه مي بايست

 به ترتيب ازرويكرد استراتژي كســب وكار متعارف، آينده نگر، 
آينده ساز و بازسازي و سازگاري استفاده شود. 

در استراتژي كســب وكار با رويكرد متعارف، فرهنگ سازمان 
بايد بر انضباط، تمركز، ذهن تحليلي، هدف گرايي و پاسخ گويي 
مبتني باشد، فرهنگ كالسيك بازتابي است از ذهنيت عملگرا. 
اين فرهنگ براي حركت در راستاي اهداف مشخص ودستيابي 
به اين اهداف پاداش قائل اســت و حســي پررنگ و مشترك 
به هدفي واحد نشــان مي دهد.  رويكرد ســازگاري، برخالف 
فرهنــگ منضبط و صريحــا هدف گرا در رويكرد كالســيك، 
نيازمند فرهنگي انتقادپذير و غيررســمي براي تشــويق افراد 
به ارائــه ايده هاي نو اســت. چنين فرهنگي بــا فراهم كردن 
زمينه مناســب براي انتقاد پذيــري، عامل تشــويق افراد به 
ارائه ايده هاي نو اســت. چنين فرهنگي با فراهم كردن زمينه 
مناسب براي انتقاد سازنده و گســترش تنوع شناختي، انتقاد 
و چالش را در ســازمان ترويج مي دهد. بر اين اســاس و براي 
ساماندهي ارزش ها و هنجارها، مصاديق و كدهاي رفتاري، در 
قالب تنظيم سياســت ها، برنامه ها، تعريف طرح هاي مرتبط با 
فرهنگ ســازماني بايد به انجام اقدامات راهگشا و كارآمد براي 
اجرايي شــدن پروژه هاي مرتبط با كســب وكار سازمان و در 
نهايت استقرار و مراقبت از فرهنگ ســازماني مطلوب، همسو 
با تغييرات و تحوالت اســتراتژي در راســتاي ايجاد بانكداري 
پايدار، مي بايست توجه ويژه اي شود.  استراتژي با رويكرد آينده 
ساز، فرهنگي برونگر است لذا نسبت به ســازمان هاي ديگر و 
اشخاص خارج از سازمان نگرشي جامع داشته و اين اشخاص 
و سازمان ها را نيز در امور مشــاركت مي دهد و به جاي كنترل 
تعامل بين ذي نفعان، اين تعامل و ارتباط متقابل را تســهيل و 
 تسريع كرده و همچنين به جاي گسترش رقابت درپي گسترش 

همــكاري  مي باشــد.  رويكرد آينده ســاز معمــوال فرهنگي 
غيرمديريتي را ترويــج مي كندكه دــر آن ارزش ايجاد رابطه 
بيشــتر از ارزش مديريت وكنترل مســتقيم روابط است. در 
رويكرد آينده نگر، فرهنگ بيشــتر توان ســازمان را در تحقق 
چشم انداز صرف مي كند و براي تســريع اين روند، از انگيزش 
اشتياق و خالقيت فردي استفاده مي شــود. تكيه گاه فرهنگ 
در سازمان هاي آينده نگر، چشــم انداز اين سازمان هاست كه 
چراغ هدايــت فرهنگي در اين ســازمان ها به شــمار مي رود. 
در رويكرد بازســازي بايد بر دو بعد فرهنگي بســيار متفاوت 
تاكيد داشته باشيم، نخســت ســازمان بايد درپيش گرفتن 
رويكرد از باال به پايين برامور داخلي خود تمركز داشــته باشد 
و بر به كارگيري اســتراتژي تاكيد كند و ســپس تاكيد آن بر 
شرايط بيروني باشــد. انقالب فناوري ديجيتال، جهاني شدن 
و ديگر عوامل تغييــر و تحول ظاهرا تداوم پيدــا خواهد كرد: 
تنوع شرايط پيش روي كسب وكار احتماال در آينده هم ادامه 

خواهد داشت و مي توانســتند كار خود را با يك شركت شروع 
كرده و پس از طي روندي نســبتا ثابت، ارتقاي رتبه، كســب 
واســتفاده از دانش و مهارت هاي ايســتا، كار خود را با همان 
شــركت به پايان برســانند. مديراني كه در اســتفاده از پالت 
استراتژي به تبحر دســت پيدا مي كنند،  قطعا ارزش آفريني 
بيشتري براي شــركت هاي خود خواهند داشــت و در رشد 
و موفقيت شــغلي خود نيز از ديگران جلوتــر خواهند بود. در 
خاتمه بيان مي شود چهار شيوه عملي براي بهبود مهارت هاي 
اساســي درباره تدوين اســتراتژي الزم اســت كه عبارتند از: 
درك عميق پالت استراتژي، تمرين بيشــتر براي استفاده از 
پالت استراتژي دركســب وكار و شــرايط غيركاري، افزايش 
 گســترده تجربه ها، تمرين مهارت بستر ســازي و شكل دهي 

به محيط براي ديگران. 

* کارشناس اداره کل زير ساخت و نرم افزار بانک ملت

فرزاد رمضاني راد*
News kasbokar@gmail.com

»كسب و كار« از عوامل اثرگذار در كاهش آسیب هاي اجتماعی گزارش مي دهد

افزايش توانمندي هاي شغلي حاشيه نشينان
گروه کار وکارآفرينی

News kasbokar@gmail.com

حاشيه نشيني جدا از آسيب هاي اجتماعي اي 
كه دارد عاملي براي رشد مشاغل غيررسمي و 
كاذب است كه مهم ترين راهكار جلوگيري از 
آن از نظر كارشناســان افزايش توانمندي ها و 
مهارت هاي شغلي حاشيه نشين ها و آماده كردن 
آنها براي ورود به بازار كار است. زندگي در نقاط اطرف و حاشيه هاي شهر 
كه معموال به دليل مهاجرت مردم از شهرهاي كوچك و روستا ها يا عدم 
توانايي مالي آنها براي تهيه مسكن در خود شهر صورت مي گيرد، معضلي 
به نام زندگي حاشيه نشيني را به وجود آورده كه در ابتدايي ترين شكل خود 
آسيب هايي چون طالق، تكدي گري، اعتياد و... را به همراه دارد. اين مساله 
كه درواقع نشانگر فاصله شديد طبقات حاشيه نشين هاي جامعه با ساير 
طبقات است، فاصله هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ميان افراد جامعه 
را تشديد كرده و خطراتي براي جامعه به وجود آورده كه نمونه آن به گفته 
برخي از كارشناسان سهم 80 درصدي حاشيه نشين ها در قتل ها و سهم 
85 درصدي آنها به طور كلي در جرائم پيش آمده است. در حال حاضر به 
گفته معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، 11ميليون نفر 
زندگي حاشيه نشيني دارند كه از اين تعداد 3 ميليون نفر جوان هستند 
و به ساماندهي نياز دارند. حاشيه نشين ها كه معموال براي كسب درآمد 
در طول روز از حاشيه ها به داخل كالن شــهرها مي آيند، در بسياري از 
مواقع تحت عنوان متكدي، كولي و... نيز در شهرها حضور دارند. به اعتقاد 
كارشناسان از جمله مهم ترين آسيبي كه از وجود اين دسته از افراد به كشور 
وارد مي شود از دست رفتن اقتصاد مولد و ايجاد اقتصاد مصرفي و داللي 
است. اقتصادي كه در نتيجه آن جمعيت روستاها به  عنوان توليدكنندگان 
كاالهاي ســنتي و محلي، به تدريج جاي خود 
را به جمعيت حاشيه نشين مي دهد و به مرور 

فضايي به وجود مي آيد كه در آن بي سوادي، فقر رواني، فقر فرهنگي و... 
منجر مي شود افراد از امكان فراگيري مهارت ها براي ورود به اقتصاد كشور و 
عرضه توانمندي هاي خود باز بمانند و جامعه را از وجود خود به عنوان نيروي 
كار محروم سازند. از طرفي زندگي حاشيه نشيني به دليل فقر امكانات و 
خأل استانداردها و فقدان ضوابط اقتصادي و اجتماعي بستري براي ايجاد 
فقر و عاملي براي از بين رفتن استعدادها و توانمندي هاي اقتصادي است. 
به طوري كه اكثر خانه هاي حاشيه نشين ها پالك شهري و انشعابات آب و 
برق ندارد و به دليل اينكه از حلبي ساخته شده اند، امكان حفاظت از آنها 
نيست و اكثرا نيز به مشاغل كاذب و غيررسمي روي مي آورند. با اين وجود 
طبيعي است كه نمي توان در قبال 11 ميليون جمعيتي كه مي تواند به 
توان و بازدهي فعاليت هاي اقتصادي بيفزايد و ميزان بهره وري را باال ببرد، 

بي تفاوت بود يا اينكه در كنار خطرات آنها آرام زندگي كرد. 

افزايش سطح کيفي زندگي روستاييان
بنابراين براساس آنچه گفته شد آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد تعداد 
حاشينه نشــين ها )كه مهاجرت عامل ريشه اي شكل گيري آنهاست(، 
نسبت به سال قبل )كه 10 ميليون نفر بوده اند(، يك ميليون افزايش 
داشته است و گرچه مسئوالن براي حل اين مشكل اقدامات پيشگيرانه اي 
چون رسيدگي به روستاها در قالب اقداماتي مانند ايجاد 249 هزار شغل 
در روستاها و مناطق عشايري، ارائه تســهيالت با بهره 12 درصدي به 
روستاييان و بهره مند كردن 97 درصدي روستاييان از خدمات درماني 

و بهداشتي و ساير خدمات 

ارائه داده اند، اما هنوز اين مشكل به خودي خود باقي است و بي توجهي به 
روستاها به گفته كارشناسان كماكان علت مهاجرت روستاييان به شهرها 

در سال هاي اخير و رواج پديده حاشيه نشيني به شمار مي آيد. 

استفاده از نيروي کار افراد حاشيه نشين
به اعتقاد برخي از كارشناسان با اين وجود راهكارهاي ديگري نيز وجود 
دارد كه در صورت به كارگيــري آنها ضرورتي به كاهش آســيب هاي 
زندگي حاشيه نشيني از طريق كاهش حاشيه نشــين ها نيست. نمونه 
اين راهكارها اســتفاده از نيروي حاشيه نشــيني براي مشاغل توليدي، 
فعاليت هاي اقتصادــي و كارآفريني اســت. بيژن عبدي، كارشــناس 
اقتصادي دــر رابطه با ايــن موضوع و مشــكالتي كه در پــي دارد به 
كســب و كار مي گويد هم از باب اجتماعي و هم اقتصادــي مي توان به 
مساله حاشيه نشــيني نگاه كرد اما حاشيه نشــيني علت هاي متفاوتي 
دارد كــه از جمله مهم تريــن آن مهاجرت روســتاييان و شــهرهاي 
كوچك به كالن شــهرها، افزايش تعداد مهاجرين خارجي در كشــور 
و طرد شــدن از قوم و قبيله و خانواده اســت. به اين ترتيب يك تركيب 
جمعيتي در حاشــيه شــهرها به وجود مي آيد كه فاقد استانداردهاي 
زندگي هستند و از مسكن مناسب، خدمات رفاهي چون آب، برق، گاز، 
آموزش، خدمات درماني، بهداشت و... محروم اند. به همين دليل احتمال 
 جرم و خالف در اين مناطق بسيار زياد شــده و حتي باعث ناامن شدن 
فضاي شــهري 

مي شوند. 

شناسه دار کردن حاشيه نشينان
وي توضيح مي دهد با اين توصيفات و با توجه به اينكه حاشيه نشينان 
معموال فاقد سواد، تخصص و مهارت الزم براي ورود به بازار كار هستند، 
مي توان چند پيشنهاد اساســي براي ارتقاي سطح زندگي اقتصادي 
حاشيه نشينان و كاهش آسيب هاي اقتصادي آنها در كشور ارائه داد. اول 
اينكه با يك سري برنامه ريزي ها اين افراد شناسايي شده و شناسه دار 
شوند تا بتوان بر آنها كنترل و نظارت بيشتري داشت و دوم اينكه در قالب 

كالس ها و دوره هاي آموزشي اي آنها را آماده ورود به بازار كار كرد. 

ارائه خدمات آموزشي به حاشيه نشينان
اين كارشناس اقتصادي مي گويد براي نمونه دولت مي تواند به تخصيص 
يك ســري اعتبارات به برخي از مراكز آموزش فني و حرفه اي زمينه 
بهره مندي حاشيه نشينان از امكانات آموزشي رايگان را فراهم ساخته 
و آنها را به دانش، تخصص و مهارت مجهز كند.عبدي در ادامه مي گويد 
البته الزم است اينگونه افراد با توجه به استعدادها و توانايي هايي كه دارند 
تقسيم بندي شده و براساس اين دسته بندي مشاغلي در اختيار آنها قرار 
داد به اين صورت كه افراد بااستعداد و توانمند در حرفه هاي جديد و ساير 
كساني كه توانايي و تخصص كمتري دارند در حرفه هاي قديمي يا يدكي 
و فيزيكي به كار گماشته شوند. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه 
راهكارهاي ديگري نيز براي كنترل مشكالت زندگي حاشيه نشيني 
وجود دارد، مي گويد يا بايد از طريق راهكارهاي بنيادي و ريشه اي كه 
نمونه آن كنترل مهاجرت ها و بهبود سطح زندگي مردم است، دست 
به كار شد كه طوالني مدت و زمان بر اســت يا اينكه از طريق افزايش 
مهارت هاي شغلي حاشيه نشينان يا كنترل آنها به صورت كوتاه مدت 
اين مشــكل را حل كرد.در حال حاضر پديده و معضل حاشيه نشيني 
كه به نام بيماري خاموش از آن ياد مي شــود، گريبانگير بســياري از 
 كالن شهرهاي كشــور شــده كه نمونه آن طبق آمارهاي اعالم شده 
60 درصد حاشيه نشيني در چابهار، 35 درصد حاشيه نشيني در اهواز، 
33 درصد حاشيه نشيني در تبريز و 
بيش از 30 درصد حاشيه نشيني در 

تهران است.

كار و
كارآفرينی 
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اصناف

كاهــش فــروش كارت هاي 
گارانتي نامعتبر

فهرست شــركت هايي كه مجاز به ارائه گارانتي 
و خدمات پس از فروش در تهران هستند، به ۶۶ 
شركت رسيد. فرايند تاييد شركت هايي كه مجاز 
به صدور گارانتي و ارائه خدمــات پس از فروش 
هستند پس از آن حاصل مي شود كه اين شركت ها 
بعد از بازرسي از سوي اتحاديه رايانه با دريافت نامه 
تاييديه به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
 توليدكنندگان مراجعه و اقدام به دريافت اعتبارنامه 

مي كنند. 
به گفته مهدي ميرمهدي، رئيس اتحاديه صنف 
فناوران رايانه تهران فرايند تاييد شــركت هاي 
صدور گارانتــي و خدمات پــس از فروش پس 
از تفاهم با ســازمان حمايت از مصرف كننده و 
توليدكننده براي ريشــه كن كردن كارت هاي 
گارانتي بي اصالت و ســاماندهي بــازار خدمات 
 پس از فــروش در دســتور كار ايــن اتحاديه

 قــرار گرفت. در ايــن خصــوص منوچهر زند، 
نايب رئيس اتحاديــه رايانه تهــران مي گويد: 
اگرچه براساس اطالع رساني و ابالغيه هاي انجام 
گرفته در ســايت اتحاديه افراد و شــركت هاي 
حقيقي و حقوقي تا پايان آذر ماه ســال گذشته 
وقت داشــتند براي اخذ مجوز خدمات پس از 
فروش اقدــام كنند اما پــس از ايــن تاريخ نيز 
اعضاي صنف مي توانند با مراجعــه به اتحاديه 
 نســبت بــه تمديــد و دريافــت معرفي نامه

 اقدام كنند. او تاكيد مي كنــد: ما كامال مخالف 
انحصاريــم و مخالــف اين هســتيم كه مدلي 
 تعريف شــود كه فقط چند شــركت خاص را 
تاييد كنــد. ضرب االجــل ايجاد شــده براي 
شــركت هايي بود كه دــر آن زمان مشــغول 
به فعاليت بودنــد و بايد مدارك شــان را براي 
مميزي و صدــور مجوز ارائــه مي دادند اما اين 
در هيچ وقت بسته نمي شــود و شركت هايي كه 
نتوانستند از مميزي هاي دفعه اول و دوم عبور 
كنند، اين مهلت را دارند تــا با اصالح معايب بار 
 ديگر درخواســت مميزي بدهند و حائز شرايط 
شــوند. به گفته او، همچنين اولتيماتــوم ارائه 
شده در سال گذشــته براي ســاماندهي بازار 
كامپيوتر و شركت هايي بود كه به ارائه خدمات 
بدون پشتيباني مي پرداختند، درحالي كه پس 
ازبرخوردهــاي صورت گرفته به ندرت شــاهد 
 فروش كارت هايي هستيم كه بي هويت و بي اعتبار

 هستند. او اظهار كرد: »در حال حاضر بسياري 
از شــركت هاي كارت فروشــي و واحدهــاي 
صنفــي زيرزمينــي و زيــر پله اي كــه كارت 
 خدمات پس از فروش نامعتبــر ارائه مي دادند، 

جمع شده اند.«
بر اين اساس فهرست شركت هايي كه تا ۱۸ مرداد 
ماه امســال موفق به دريافت مجــوز خدمات پس 
از فروش شده اند، در ســايت اتحاديه رايانه تهران 
قرار گرفته اســت كه براســاس قوانيــن محتواي 
كارت هاي گارانتي قابل ارائه از سوي اين شركت ها 
 بايد شــامل ســريال، تاريــخ شــروع و انقضاي

 گارانتي باشد. همچنين شركت هاي داراي مجوز 
گارانتي تعويض موظف به الصاق ليبل روي كاالها 

هستند. 

قوانين سخت مانع از اجراي طرح 
استاد   و شاگرد  ي اصناف شد  ه است

نمايند  ه اتــاق اصناف ايران د  ر اســتان قزوين، 
شهرستان آبيك گفت: قوانين سخت اشتغالزايي 
 مانع از اجراي طرح اســتاد   و شاگرد  ي اصناف

 شد  ه اســت. علي كريمي زياراني با بيان اينكه 
برخي مواد   قانون كار ســبب شــد  ه تا كسبه 
نتوانند   شــاگرد  ي را بــه كار بگيرنــد  ، افزود : 
مواد   موجود   د  ر قانون كار مناســب اســت اما 
قابليت اجرا براي شهرســتان هاي كوچك كه 
 كســبه از د  رآمد   اند  كي برخورد  ار هســتند   را
  ند  ارد  . وي تصريح كرد  : طبــق قانون كار براي

 اســتخد  ام هر شــاگرد   بايد   ماهانه مبلغ يك 
ميليون و ۲۰۰ هــزار تومان حقــوق پرد  اخت 
كــرد   و همچنيــن هزينــه بيمــه كارگري 
هر فرد   ۳۰۰ هــزار تومان مي شــود   كه صرف 
 ايــن هزينه براي يــك واحــد   صنفي كوچك

 د  ر شهرســتاني مانند   آبيك مقرون به صرفه 
نيست، چرا كه صاحبان واحد  هاي صنفي توان 
پرد  اخت اين مبلغ را ند  ارند  .كريمی زياراني اظهار 
كرد  : اگر يك واحد   صنفي كارگري را مشغول به 
كار كند   و نتواند   طبق قانون كار حقوق بپرد  ازد  
، كارگر مي تواند   از كارفرما شــكايت كند   و اين 
مساله سبب شد  ه تا كارگاه هاي كوچكي كه نياز 
به كارگر د  ارند   و توان پرد  اخت اين حقوق را نيز 
ند  ارند  ، از جذب نيرو منصرف شوند  ؛ اين مساله 
د  ر حاليست كه تعد  اد   بيكاران شهرستان بسيار 

زياد   شد  ه است.

تحقق اقتصــاد مقاومتــي نيازمند رفع 
موانع جدي كســب و كار و چابك سازي 
اقتصاد بخش غيردولتي است. اصناف با 
داشتن بيش از ۳ ميليون بنگاه اقتصادي 
و ۶ ميليون شغل، مهم ترين ركن اقتصاد 
بخش غيردولتي كشور محسوب مي شوند و تدوين هرگونه برنامه 
مدون در اين حوزه در جهت ايجاد بستر مناسب براي فعاليت آسان 
سرمايه هاي كوچك در دست مردم، تاثير شگرفي بر اقتصاد كالن 

كشور خواهد گذاشت. 
براي تحقق برنامه چابك سازي و تسهيل شرايط فعاليت كسب و 
كارهاي كوچك، هيات عالي نظارت طي مصوبه اي بر اجراي طرح 
ادغام اتحاديه هاي همگن و مشابه تاكيد كرده است. قاطبه اصناف 
با توجه به مزيت هاي اين طرح و ضرورت هاي اقتصاد امروز ايران 
بر اجراي اين مصوبه اصرار دارند و مصمم هستند همگام و همراه 
با دولت و مجلس شرايطي را به وجود آورند تا سازمان تشكل هاي 
صنفي بازبيني و كارشناسي شده و چابك تر در حوزه اقتصاد ملي 

نقش آفريني كند. 
اگر چه ادغام اتحاديه هاي همگن و هم رســته، مخالفاني جزيي 
نيز دارد اما بررسي هاي كارشناسانه و دريافت نظرات مسئوالن 
اتحاديه هاي صنفي نشان مي دهد كه اكثر صنوف از اجراي مصوبه 

ادغام هيات عالي نظارت استقبال مي كنند. 
تجميع اتحاديه هاي همگن مزيت هــاي فراواني براي صنوف به 
همراه دارد كه سبب استقبال صنوف شده كه از آن جمله مي توان 
به تقويت مديريت، افزايش بهــره وري، كاهش هزينه ها، حذف 
بوروكراسي، جلوگيري از تداخل صنفي و توانمندتر شدن اصناف 

اشاره كرد. 
در حال حاضر در شهر تهران، چندين اتحاديه در قالب يك رسته 
و به صورت مشابه فعاليت دارند كه اين مساله باعث سردرگمي 
متقاضيان براي ايجاد واحدهاي صنفي شــده و اين موضوع تنها 
به ضرر واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه است كه خدمات 
مطلوبي نيز به آنان ارائه داده نمي شود. به عنوان مثال در حوزه نان 
سه اتحاديه در قالب اتحاديه نان سنگكي، اتحاديه نان و اتحاديه 
نان فانتزي مشغول فعاليت هستند، در حالي كه ضرورتي ندارد و 

مي توانند در قالب يك اتحاديه فعاليت داشته باشند. 
به گــزارش پايگاه اطالع رســاني اتــاق اصناف ايــران، رئيس 

فراكســيون اصناف مجلس شــوراي اســالمي دربــاره اجراي 
مصوبه ادغام اتحاديه هــا گفت: ادغام اتحاديه هــاي همگن به 
 نفــع اصناف اســت و دــر رونــق كســب و كار تاثيــر مثبتي 

خواهد داشت. 
شهباز حسن پور اظهار كرد: در حال حاضر با توجه 
به اينكه چابك ســازي اقتصاد در دســتور كار 
مجلس قرار گرفته، تجميع اتحاديه ها نيز يكي از 
اقدامات اساسي است كه مجلس شوراي اسالمي 

نيز از آن حمايت مي كند. 
وي تصريح كرد: وضعيت فعلي اتحاديه ها به گونه اي است كه چند 
اتحاديه در رسته هاي مشابه فعاليت دارند و اين مساله هزينه هاي 
زيادي را به مجموعه اصناف تحميل مي كند و اين در حاليســت 
كه هزينه ها را اعضا بايد بپردازند و به همين دليل به دنبال ادغام 

اتحاديه ها هستيم. 
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اســالمي نيز درباره ادغام اتحاديه هاي همگن 
گفت: انسجام و اتحاد در همه زمينه ها موثر بوده 
و در مساله ادغام صنوف نيز كارساز خواهد بود و 

اجراي مصوبه ادغام باعث رشــد و پيشرفت اتحاديه هاي ضعيف 
خواهد شد. سيدناصر موسوي الرگاني تصريح كرد: اجراي مصوبه 
ادغام اتحاديه هاي همگن بايد در جهت ارتقاي صنوف باشد و براي 
 اجــراي آن تمــام جوانــب و نيازهــاي اصناف درنظــر گرفته 

شود. 
وي تصريــح كــرد: فراكســيون اصنــاف يكــي از قوي ترين 
فراكسيون هاي مجلس شوراي اســالمي است كه حامي اصناف 
كشور بوده و امورات مرتبط با نيازهاي اصناف را در قالب طرح و 

اليحه پيگيري مي كند. 
موسوي الرگاني افزود: براي پيگيري مشكالت و نظرات اصناف، 
جلسه اي با هماهنگي فراكســيون اصناف مجلس با رياست اتاق 
اصناف در روز دوشنبه برگزار شد و در آن جلسه مسائل مدنظر 

اصناف را مطرح و پيگيري كرديم. 
وي اظهار كرد: اصناف شهرستان ها نيز مشكالت و دغدغه هايي 
دارند كه بايد به آنها توجه كرد و اين مســائل نيز در جلســه با 

مسئوالن اتاق اصناف مطرح شد. 
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اصناف تنها 
بخش خصوصي است كه بيشترين اشــتغالزايي را بدون حمايت 

دولت داشــته و نمي توان اين مســائل را ناديده گرفت و قطعا 
 مجلس براي حمايت از اصناف و ارتقــاي جايگاه آن برنامه ريزي 

مي كند. 
وي تصريح كرد: در برنامه ششــم توســعه در ســال گذشــته 
كــه بندــه دــر كميســيون تلفيــق برنامــه ششــم حضور 
داشــتم، حمايت هــاي خوبــي از اصناف شــد و اگــر بتوان 
 همــان حمايت هــا را اعمــال كــرد، بســيار مثمــر خواهد 

بود. 
رحيم زارع، عضو كميســيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي نيز اظهار كرد: حذف بوروكراسي 
در تسهيل كارها بسيار موثر است و بايد با اجراي 
مصوبــه ادغــام اتحاديه هاي همگن، شــاخ و 
برگ هاي اضافي حذف شوند و با يك برنامه منسجم و دستورالعمل 

كارشناسي پيش برويم. 
وي افزود: ادغام اتحاديه هاي همگن در اكثر اســتان هاي كشور 
با موفقيت اجرا شــده و در تهران نيز بايد عملكرد موفقي داشته 
باشيم چون عالوه بر تسهيل امور صنوف، سبب كاهش هزينه ها 

نيز مي شود. 
الياس حضرتي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي نيز تصريح كرد: برنامه هيات عالي 
نظارت براي ادغام اتحاديه ها مصوبه خوبي است 
و مجلس از ادغام اتحاديه ها و ايجاد اتحاديه هاي 

منسجم و مستقل استقبال مي كند.
الزم به ذكر است درباره بحث ادغام و مسائل كالن حوزه اصناف با 
اعضاي كميسيون صنايع و معادن و همچنين اعضاي كميسيون 
برنامه و بودجه، هيات رئيســه مجلس و نمايندگان كميسيون 
اقتصادي جلسه اي برگزار شد كه مباحثي را پيرامون اين موضوع 

در بخش اصناف ارائه كردند. 
براساس اين گزارش، روز سه شنبه ۲۶ مرداد ماه جاري با حضور 
اعضاي كميســيون اقتصادي مجلس شــوراي اسالمي و هيات 
رئيسه فراكسيون اصناف مجلس شوراي اسالمي و علي فاضلي، 
رياست اتاق اصناف ايران جلسه اي درباره مسائل مرتبط با ادغام 

اتحاديه هاي همگن برگزار شد. 
همچنين اتــاق اصناف ايــران بعد از بررســي مســائل حوزه 
ادغــام، روز دوشــنبه هفتــه آيندــه برنامه هــا وگــزارش 
 عملكــرد خــود را به مجلس شــوراي اســالمي ارائــه خواهد 

كرد. 

حمايت مجلس شوراي اسالمي از مصوبه هيات عالي نظارت

ادغاماتحاديههابهرونقاقتصادغيردولتيكمكميكند
اخبار

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

قاچاق يك پــد  يد  ه اقتصاد  ي اســت و 
ريشــه هاي آن را بايــد   د  ر اقتصــاد   
كار جســتجو  و  و فضــاي كســب 
 كــرد  . براســاس آمارهــاي منتشــر

 شد  ه حجم بازار پوشاك د  اخلي ميليارد  
ها د  الر است كه متاسفانه د  ر خوش بينانه ترين حالت بيش از 5۰ 
د  رصد   اين بازار به وسيله كاالهاي خارجي قاچاق تامين مي شود  . 
كارشناســان اين حوزه معتقد  ند   كه متاسفانه وارد  ات پوشاك 
توسط شبكه هاي ســازمان يافته به نحوي با سرعت و د  قت باال 
انجام مي شــود   كه هر تاجر يا مغازه د  اري را به اين كار ترغيب 
مي كند  . بد  ون اغــراق به تعد  اد   فروشــگاه هاي بزرگ د  اخلي، 
وارد  كنند  ه پوشاك د  اريم و اين شبكه وسيع و گسترد  ه د  ر كل 
د  نيا بي نظير است. به گفته مسئوالن طي سال هاي گذشته و با 
رواج آشكار قاچاق پوشاك، اين صنعت د  چار آسيب شد  ه است. 
چون اين صنعت، يك صنعت ماد  ر است و صنايع د  يگري آن را 
پشــتيباني مي كنند  ، حال كه صنعت اصلي ضربه خورد  ه است، 
صنايع وابسته نيز د  چار چالش شــد  ه اند  . رئيس اتحاد  يه صنف 
توليد  كنند  گان لباس و پوشاك د  ر گفتگو با »كسب وكار« گفت: 
ما بايد   به ســمت تغيير فرهنگ مرد  م و خريد   كاالي باكيفيت 
 د  اخلــي حركت كنيم و خود  مــان با ايجاد   بســتر آن را ترويج

 د  هيم. ابوالقاسم شــيرازي افزود  : د  ر برهه زماني حاضر هجمه 
ناهنجاري به اوج خود   رسيد  ه است، بنابراين ابتد  ا با اطالع رساني 
و هشد  ار اين مساله را مد   نظر قرار مي د  هيم و پس از آن از طريق 
معاونت نظارت بر اماكن با برخــي از واحد  هايي كه عامل عرضه 

هستند  ، برخورد   مي شود  . 
وي د  رباره برخي از عامالن عرضه پوشاك ناهنجار، خاطرنشان 
كرد  : برخي از عامــالن عرضه از نظر مالي مشــكالتي د  ارند   يا 
جوان هايي هســتند   كه مغازه هايي را با قيمت باال اجاره كرد  ه و 
د  رباره قيمت هاي باالي واحد  هــاي تجاري موجود   د  ر بازار هم 
نظارتي وجود   ند  ارد   و اين افــراد   مجبورند   براي د  رآمد  زايي و 
پرد  اخت اجاره هاي خود   و نيز پرد  اخت ماليات هاي بي حساب و 
كتاب به سمت فروش لباس هايي بروند   كه برخي از مرد  م نسبت 

به خريد   آن اقد  ام مي كنند  . 
رئيس اتحاد  يه صنف توليد  كنند  گان لباس و پوشاك همچنين 
اظهار د  اشت: وارد  ات پوشــاك قاچاق ۶ سال پيش ۸5 د  رصد   
بود   كه اين رقم د  ر د  ولت گذشــته به ۶۰ د  رصد   كاهش يافت 

و با اقــد  امات د  ولت فعلي د  ر راســتاي مبارزه بــا ورود   كاالي 
قاچاق اين رقم بــاز هم كاهش يافته اســت. شــيرازي با بيان 
اينكه پوشــاك قاچاق مخرب اصلي د  ر ايــن صنعت و د  غد  غه 
توليد  كنند  گان اين بخش است، گفت: از وظايف ذاتي اتحاد  يه 
پوشــاك د  خالت د  ر توليد  ، عرضه و نظارت بر آن است. رئيس 
اتحاد  يه صنف توليــد  كنند  گان لباس و پوشــاك با بيان اينكه 
ميزان ورود   غيرقانوني پوشــاك به كشــور كاهش يافته است، 
گفت: اما اثــرات مخرب آن وجــود   د  ارد  . وي همچنين د  رباره 
اينكه چه ميزان پوشاك قاچاق به كشــور وارد   مي شود  ، اظهار 
د  اشت: حد  ود   5 يا ۶ سال پيش اوج وارد  ات پوشاك به صورت 
قاچاق به كشــور بــود   و د  ر آن زمان تا ۸5 د  رصد   پوشــاك به 
صورت  قاچاق وارد   مي شد  . شيرازي تصريح كرد  : البته اين روند   
 تغيير يافته و د  ر د  ولت گذشته به حد  ود   ۶۰ د  رصد   رسيد   و از

 د  و سال پيش تاكنون نيز با اقد  امات د  ولت د  ر مبارزه با قاچاق و 
 با تاكيد  ات مقام معظم رهبري نسبت به مبارزه با كاالي قاچاق

 د  ســتگاه هاي مختلــف ورود   كــرد  نــد   و قاچــاق اين كاال 
كاهش يافته اســت. وي تصريح كرد  : ورود   پوشــاك خارجي 
به كشــور عالوه بر تخريب اقتصــاد  ي د  اراي هجمه فرهنگي 
اســت. رئيس اتحاد  يه صنف توليد  كنند  گان لباس و پوشــاك 
با اشــاره به اين موضوع كه پوشــاك خارجــي د  اراي متقاضي 
د  ر كشــور اســت، گفت: اين پوشــاك بايد   به صــورت برند   
 وارد   كشــور شــود   كه البته د  ر رابطه بــا آن تقلب هايی وجود

   د  ارد   كــه مركز اصنــاف و بازرگانان د  ر حال ســاماند  هي آن 
است. شيرازي افزود  : چشــم اند  از خوبي براي پوشاك باكيفيت 
د  ر كشــور وجــود   د  ارد   و پوشــاك توليــد   د  اخلــي از نظر 
كيفيت قابل رقابت بــا نمونه هاي خود   اســت. وي گفت: البته 
كشــورهاي د  يگر براي عرضه پوشــاك خود   تبليغات فراواني 
 مي كنند  ، به طوري كه حتي د  ر كشــورمان اين نمايشــگاه ها 

برگزار مي شود  . 

د  ولت بايد   د  ر بخش پوشاك كشور به توليد  كنند  گان 
تسهيالت د  هد  

رئيس اتحاد  يه صنف توليد  كنند  گان لباس و پوشاك با بيان اينكه 
د  ولت بايد   د  ر بخش پوشاك كشور به توليد  كنند  گان تسهيالت 
د  هد  ، اظهار د  اشت: با اختصاص تسهيالت به اين بخش آنها قاد  ر 
خواهند   بود   از ماشين آالت روز د  نيا استفاد  ه كنند   و پارچه هاي 

مورد   نياز خود   را با تعرفه هاي منطقي وارد   كنند  . 
شــيرازي د  ر پاســخ به ســوالي مبني براينكه بخش زياد  ي از 

وارد  ات پوشــاك نابه هنجار از طريق قاچاق وارد   مي شــود   و 
چــه اقد  امــي بــراي ايــن معضــل صــورت گرفته اســت، 
گفــت: مســاله حجــاب و عفاف بــا چنــد   د  ســتگاه متولي 
 د  ر ارتباط اســت كه د  ر اين مــورد   بايد   به صــورت هد  فمند   

برخورد   شود  . 
وي همچنين بيان د  اشت: بخشــي از اين پوشاك از مكان هايي 
مي آيد   كه امكان نظارت بر آن را ند  اريم و براي ورود   به آن بايد   
مجوز قضايي اخذ شــود   كه گرفتن ايــن مجوزها كاري زمان بر 

است. 

مانتوهاي شيشه اي، نازك و بد  ن نما از شاخصه هاي 
لباس نامتعارف است

وي همچنين د  رباره جمع آوري لباس هاي نامتعارف از سطح بازار 
گفت: تاكنون ۷۰۰ واحد   متخلف توزيع شناسايي شد  ند  . اين نوع 
از لباس ها كه مورد   اســتقبال كم شهروند  ان قرار گرفته، هويت 
ايراني را نشانه گرفته و با شد  ت گرفتن طرح هاي نظارتي بالغ بر 

۷۰۰ واحد   متخلف توزيع شناسايي شد  ند  . 
شيرازي د  ر اد  امه د  رباره شاخص پوشاك نامتعارف اظهار كرد  : 
لباس هايي كه حجاب اسالمي بانوان را با مشكل روبه رو مي كنند  

، نوشته هاي بي مفهوم نوشته شد  ه د  ر پشت لباس، مانتوهاي بد  
ون د  كمه و مانتوهاي شيشه اي، نازك و بد  ن نما از شاخصه هاي 

لباس نامتعارف است. 
وي د  ر اد  امه بيان كرد  : د  ر ميان واحــد  هاي متخلف تعد  اد  ي 
فروشند  گان متخلف، توليد  ي هاي زيرزميني، توليد  كنند  گان د  
اراي مجوز و شوهاي خانگي بد  ون پروانه كسب شناسايي شد  ند  . 
 شــيرازي تصريح كرد  : شناســايي اين واحد  ها اد  امه د  اشته و 
واحد  هاي متخلف را بــه مراجع قضايي معرفي مــی كنيم و د  
ر نهايت ايــن واحد  ها جمع آوري مي شــوند  . رئيــس اتحاد  يه 
پوشــاك تهران د  رباره شناســايي و جمع آوري ايــن واحد  ها 
گفت: شناســايي اين واحد  ها از طريق معرفي مــرد  م و توليد  
كنند  گان مجاز و به كمك نيروي انتظامي صورت گرفته است. 
وي با اشــاره به اينكه بيشــترين لباس هاي نامتعــارف مربوط 
به شوهاي خانگي اســت، بيان كرد  : متاســفانه روي اين واحد  
ها نظارتي صورت نمي گيرد   و اتحاد  يه پوشــاك براي ســاماند  
 هي اين واحد  هــا مي تواند   با نيروي انتظامــي و مراجع قضايي 

همكاري كند  . 
وي گفت: شــماره تلفــن ۷۷5۰۱۴5۲ به صورت ۲۴ ســاعته 

پشتيباني مي شود   و پاسخگوي سواالت افراد   خواهد   بود  . 

رئيس اتحاد  يه صنف توليد  كنند  گان لباس و پوشاك د  ر گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد  

برخوردباشوهايخانگيپوشاكغيرمجاز
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وارد  ات پوشاك خارجي به صورت برند   انجام شود  
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سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: ۵ هزار و ۳۴۹ 
معدن که در اختیار وزارت صمت قرار دارد، از ۱۶ مهر برای نخستین بار 
به صورت مزایده در اختیار مردم قرار می گیرد. به گزارش دنیای معدن، 
مهدی حمیدی گفت: تعداد ۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده اکتشــافی 
دارای گواهی کشف و پروانه  بهره برداری، از تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴0۱ 
به صورت مزایده در ۳2 اســتان که به ۴ بخش تقسیم بندی شدند تا 

تاریخ 2۶ آذرماه ۱۴0۱ واگذار می شود. وی ادامه داد: انتظار داریم این 
محدوده و معادنی که در اختیار وزارت صمت قرار دارد از روز شنبه در 
سامانه کاداستر با تغییر رنگ مشخص شوند و از طریق سایت اداره کل 
صمت اســتان ها تمام اطالعات مورد نیاز برای عموم مردم مشخص 
شود؛ متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

در مزایده این ۵ هزار معدن شرکت کنند.

تاالر محصوالت صنعتــی و معدنی بورس کاالی 
ایران شنبه ۱۶ مهرماه میزبان عرضه ۶۴۵ هزار تن 
گندله سنگ آهن، ۸۳ هزار تن آهن اسفنجی، ۷۶ 
هزار تن شمش بلوم، ۱0 هزار و ۳۵0 تن تیرآهن، 
۵ هزار تن شمش چدن، ۵ هزار و ۹۹0 تن میلگرد، 
۶۹۴ تن ناودانی و نبشی بود. روز گذشته همچنین 

2۹0 هزار تن کنسانتره ســنگ آهن و ۱۷۵ هزار 
تن سنگ آهن دانه بندی در تاالر حراج باز عرضه 

می شود.
تاالر فرآورده هــای نفتی و پتروشــیمی بورس 
کاال نیز دــر این روز شــاهد عرضــه ۱۶۷ هزار 
 و ۴۶۱ تــن مــواد پلیمــری و مواد شــیمیایی 

اســت. تاالر صادراتی هم عرضه ۱۸ هزار و ۴۳۵ 
تن قیر، کریستال مالمین و سبد ناودانی را تجربه 
می کند. بــازار فرعی میزبان عرضــه ۴۴ هزار و 
 ۵۳۹ تن کلوخه باریت، میلگــرد کالف و آنیلین 

است.
در مجموع یک میلیون و ۵2۱ هــزار و ۴۸۷ تن 

انواع کاال در تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران 
عرضه می شود.

آغاز مزایده ۵۳۴۹ معدن دولتی از ۱۶ مهر

عرضه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سنگ آهن و فوالد در بورس کاال
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهریزک

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

برابر رای شماره ۱۴0۱۶0۳0۱0۵۳00۱۱۶۱ مورخ ۱۴0۱/0۶/۳۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه اکبری فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۸ صادره از اصفهان در ۳ 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی »سوله و کارگاه« به مساحت ۳000 متر مربع در قسمتی از پالک ۱2 فرعی از ۱۷۷ اصلی در ازای سند 
رسمی مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۴۶۵ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱/0۷/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/0۸/02

سیدمحسن سادات حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک

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

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

برابر رای شماره ۱۴0۱۶0۳0۱0۵۳000۱۱۶2 مورخ ۱۴0۱/0۶/۳۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن اکبری فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۱۱2۵ صادره از اصفهان 
در ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی »گارگاه و سوله « به مساحت ۳000 متر مربع در قسمتی از پالک ۱2 فرعی از ۱۷۷ اصلی در ازای 
سند مالکیت رسمی مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۴۶۵ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱/0۷/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/0۸/02

سیدمحسن سادات حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک

صنعت و 
معدن

در راستای هم افزایی میان شرکت های گروه 
فوالد مبارکه انجام شد؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
توکا فوالد و فوالد هرمزگان

دنیــای معدن-مدیرعامل شــرکت فوالد 
هرمــزگان طی مراســم انعقــاد تفاهم نامه 
همکاری میان توکا فــوالد و فوالد هرمزگان 
گفت: این تفاهم نامه در راســتای تاکیدات 
مدیرعامل گروه مبارکه مبنــی بر هم افزایی 
بیشتر میان شرکت های گروه برای توسعه و 

پیشرفت منعقد می شود.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت فوالد 
هرمزگان، مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری 
میان شرکت های توکا فوالد و فوالد هرمزگان 
با حضور عطــااهلل معروفخانــی مدیرعامل، 
محســن تابش و محمدرضا بنائیان اعضای 
هیات مدیره و جمعی از معاونان شرکت فوالد 
هرمــزگان، همچنین احمدرضا ســبزواری 
مدیرعامل و جمعی از مدیران هلدینگ توکا 

فوالد برگزار شد.
در این مراســم دکتر معروفخانی با اشاره به 
توانمندی هــای فوالد هرمــزگان بیان کرد: 
شــرکت فــوالد هرمــزگان از ویژگی های 
برجسته ای همچون دارا بودن پیشرفته ترین 
تکنولــوژی تولید فــوالد در کشــور، قرار 
گرفتن در کنــار آب های آزاد و در دســت 
اقدام داشــتن طرح های توســعه ای متعدد 
همچون ســتاره ســیمین هرمز، واحد آهن 
اســفنجی جدید و نــورد گــرم، برخوردار 
اســت. بنابراین مستعدترین شــرکت گروه 
فوالد مبارکه برای ســرمایه گذاری به شمار 
می رود و بستر بســیار مناسبی دارد. شرکت 
فوالد هرمــزگان همچــون ســتاره ای هم 
در گروه فــوالد مبارکه و هم در کل کشــور 
 می درخشد و به یک برند معتبر جهانی تبدیل 

شده است.
وی افزود: دکتر طیب نیــا مدیرعامل گروه 
مبارکه به دنبــال هم افزایی بیشــتر میان 
شــرکت های گروه اســت و انعقــاد قرارداد 
همکاری میان توکا فوالد و فوالد هرمزگان در 
همین زمینه انجام می شود. امیدوار هستیم 
با هم افزایی هر چه بیشــتر میان شرکت های 
گروه، اتفاقات مطلوبی برای توسعه و آبادانی 

کشور رخ دهد.
در ادامه این مراسم دکتر سبزواری با اشاره 
به توانمندی ها و شــرکت های زیرمجموعه 
هلدینگ توکا فوالد که در زمینه های مختلف 
به فعالیــت می پردازند، عنــوان کرد: حدود 
۵۳ درصد از ســهام توکا به فــوالد مبارکه 
تعلق دارد و توکا تخصصی ترین پشــتیبانی 
از زنجیره صنعت فــوالد کشــور را به خود 
اختصاص داده است. شرکت فوالد هرمزگان 
از نقاط استراتژیکی است که نقطه قوت گروه 
فوالد مبارکه به شــمار می رود. خوشبختانه 
توانمندی های فوالد هرمزگان زبان زد خاص 

و عام است.
وی افزود: سرمایه گذاری در فوالد هرمزگان 
فرصت بسیار مغتنمی است که امیدوار هستیم 
طرح های توسعه ای آن به بهره برداری برسد. 
با انعقاد تفاهم نامه همکاری، فرصتی به وجود 
می آید که با هم افزایی و توسعه در گروه، منافع 
خوبی هم برای فوالد هرمزگان، هم برای توکا 
فوالد و هم برای گروه فوالد مبارکه به همراه 

خواهد داشت.
در پایان مراســم، تفاهم نامه همکاری میان 
شــرکت فوالد هرمــزگان و هلدینگ توکا 
فوالد به امضای معروفخانی مدیرعامل فوالد 
هرمزگان و ســبزواری مدیرعامل توکا فوالد 

رسید.

خبر

رییس انجمــن مس ایران 
گفت: با وجود تداوم برخی 
مشــکالت، رشــد تولید 
کنســانتره و کاتد مس در 
نیمه نخست امسال محقق 
شــد. به گزارش ایرنا، »بهرام شــکوری«  افزود:  با 
توجه به تدــاوم تحریم ها، همچنیــن تاثیر منفی 
ســایر عوامل از جملــه قطعی های بــرق کاهش 
تولید کاتــد و کنســانتره مس انتظــار می رفت، 
اما افزایش ۹ هــزار تنی تولید کنســانتره مس و 
رشد هشــت درصدی تولید کاتد مس در ۶ماهه 
 نخست امســال نسبت به مدت مشــابه سال قبل 

رقم خورد.
این مقام صنفی گفت: رشــد تولیــد اتفاق افتاده 
عالوه بر مدیریت عواملی همچون قطعی های برق، 
ناشی از بهینه کردن فعالیت کارخانجات و سیستم 
فرآوری محصوالت است و هرچه این عوامل بهینه 
شود، می توان رشد بیشــتری در تولید کاتد مس 

انتظار داشت.
وی تاکید کرد: با این حال باید با ساخت واحدهای 
جدید تولید کنسانتره، استفاده از ظرفیت های خالی 
در ذوب با اجرای طرح های توسعه ای و همچنین 
استفاده از ماشین آالت جدید، تولید و استخراج را 
افزایش داد تا تولید کنسانتره و کاتد مس افزایش 

یابد. رییس انجمن مس ایــران گفت: امروز بخش 
خصوصی به خوبی در تولید مس ورود کرده است و 
به طور نمونه در منطقه طارم تولید کاتد مس انجام 
می شود، ساوه تا حدود دو ماه آینده به تولید کاتد 
خواهد پرداخت و میدکو نیز با استفاده از سیستم 
بیوتکنولــوژی به تولید این محصــول می پردازد، 
هرچند با کمبود کنسانتره مواجه است و به همین 

دلیل با ظرفیت کمی تولید می کند.

شکوری بیان داشت: اگر بتوان در آینده کنسانتره 
بیشتری به ویژه در شرکت ملی مس تولید کرد، این 
شرکت و همچنین شرکت میدکو می توانند ظرفیت 
تولیدشان را کامل کرده و حتی شرکت های جدید 

وارد عرصه شوند.
وی تصریح کرد: بــا توجه به اضافه شــدن ذخایر 
جدیــد در ســونگون و ســایر نقــاط، تولید یک 
میلیون تن کاتد مس در افــق ۱۴0۴ قابل تحقق 

اســت، اما باید شــرکت ملی مس برای توســعه 
 کنســانتره و تولید کنســانتره در فازهای جدید

 اقدام کند.
رییس انجمن مس ایران ادامــه داد: اگر به دنبال 
تحقق اهداف افق چشم انداز در مس، فوالد و سایر 
محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی هستیم، 
باید موانع را از ســر راه برداریم که دــر این میان 
نوسازی ناوگان ماشــین آالت و تجهیزات یکی از 

عوامل مهم است.
وی گفــت: امروز تامین ماشــین آالت مختلف در 
بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری می تواند تاثیر 

زیادی بر افزایش تولید داشته باشد.
شکوری یادآور شــد: در جهان به طور متوسط سه 
تا پنج درصد ذخایر معدنی مورد اســتخراج قرار 
می گیرد، اما این رقم در کشورمان فقط نیم درصد 

است.
وی افــزود: در حالــی که تــوان تولیــد داخلی 
ماشین آالت مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی 
به ۵0 میلیون دالر نمی رسد، حدود 2 میلیارد دالر 
نیاز فقط در فاز نخست در این بخش وجود دارد و به 
تناسب دستیابی به اهداف افق ۱۴0۴ ماشین آالت 

و تجهیزات بیشتری موردنیاز است.
این مقام صنفی با تاکید بر اینکه در حوزه اکتشافات 
عقب ماندگی وجود دارد، تاکید کرد: سهم و نقش 
تامین ماشــین آالت در تحقق اهداف تولید بسیار 

مهم است.

رییس انجمن مس ایران خبر داد

رشد تولید کنسانتره و کاتد مس در نیمه نخست امسال

تقاضای  ۳00 کسب  و کار برای واردات خودرو
اسامی شرکت های واجد شرایط 

  بزودی  اعالم می شود 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: تا چند 
هفته آینده اسامی شرکت های واجد شرایط 

واردات خودرو اعالم   می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت سیدرضا فاطمی امین   درباره اعالم 
اسامی شرکت های واردکننده خودرو اظهار 
داشت: برخی از شــرکت های واجد شرایط 
واردات خودرو هستند اما اسامی شرکت های 
واجد شرایط واردات خودرو تا چند هفته آینده 

اعالم  می شود. 
وزارت صمت اظهار داشــت: تــالش فعاالن 
اقتصادی در شــرایط کنونی بــرای حفظ و 
ارتقای تولید در واحدهای تولیدی شایســته 

قدردانی است.
وزیــر صنعــت، معدــن و تجارت گفــت: با 
حمایت های دولت ســیزدهم، تولید صنعت 
فوالد کشــور به ثبات رســیده و نیــاز همه 
واحدهای تولیدی بــرای تامین مــواد اولیه 

برطرف شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به حمایت های 
انجام شده از پتروشیمی اشاره کرد و گفت: از 
اوایل اردیبهشت امسال حمایت از واحدهای 
فعال این بخش آغاز شده تولید چند ماه اخیر 

به اندازه یک سال رشد  داشته است.
به گفته وی کمبود سرمایه در گردش، تامین 
نشدن به موقع مواد اولیه و بازاریابی )تجارت( 
از مهم ترین مشــکالت صنایع پتروشــیمی 

کشور است.
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت در خصوص 
آخرین وضعیت واردات خودرو افزود: آیین نامه 
واردات خودرو در دولت مصوب   و شرایطی 
برای واردات خودرو پیش بینی شده است که 
نزدیک به ۳00 کسب و کار درخواست دادند 

که این واردات را  انجام دهند.
فاطمی امین افــزود: برخی از ایــن واحدها 
شرایط واردات خودرو را ندارند و تا چند هفته 
آینده شــرکت های واجد شــرایط مشخص 

می شود.

به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی صورت گرفت؛
تقدیر مدیرعامل فوالد هرمزگان 

HSE از کارکنان واحد

مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان با حضور 
در واحد ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت 
شرکت فوالد هرمزگان، از کارکنان این واحد 

به مناسبت هفته آتش نشانی تقدیر کرد.
به گزارش دنیای معدن به نقل از روابط عمومی 
شــرکت فوالد هرمزگان، عطااهلل معروفخانی 
با اشــاره به حســاس بودن عملکرد بخش 
آتش نشانی و واحد ایمنی و بهداشت و محیط 
زیست، بیان کرد: در شرایط حساس و سخت 
آب و هوایــی بندرعباس به ویــژه طی فصل 
تابســتان، واحد ایمنی به ویژه آتش نشان ها 
از جــان و دل مایــه می گذارنــد و از این رو 
قدردان زحمات تک تک همــکاران در این 
واحد هستیم. در پایان این مراسم، مدیرعامل 
شــرکت فوالد هرمــزگان از کارکنان واحد 

ایمنی، بهداشت و محیط زیست تقدیر کرد.

اخبار

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

رئیس ســازمان توســعه تجارت می گوید که این 
سازمان با صدور مجوز برای صادرات مخالف است 
و در مورد دارو نیز می تــوان فقط به داروهایی که 

کمبود نداریم مجوز صادرات داد.
به گزارش ایسنا، علی رضا پیمان پاک، در نشست 
کمیسیون اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی تهران،  
از آمادگی سازمان توســعه تجارت برای دریافت 
فهرســت داروهای دارای محدودیت در داخل از 
ســازمان غذا و دارو خبر داد و با تاکید بر اینکه با 
مجوز صادرات همه داروها مخالف هستیم، افزود: 
با در اختیار داشتن فهرست کمبودها، می توان به 

سایر داروهای ساخت داخل، اجازه صادرات داد.
وی با اشــاره به اینکه در تجــارت خارجی حوزه 
سالمت، کشــورهای جنوب شرق آســیا، برخی 
کشورهای آسیایی و نیز کشــورهای آفریقایی در 
فهرست بازارهای اولویت دار سازمان توسعه تجارت 
قرار گرفته اســت، افزود: از جمله بازارهای هدف 
تعیین شده، کشور روسیه است؛ چرا که این کشور 
از بازار قابل پیش بینی برخوردار است و می دانیم تا 

۱0 سال آینده این بازار چه رویکردهایی را در پیش 
خواهد داشت.

پیمان پاک همچنین به هدفمنــد کردن انتخاب 
نمایشگاه های خارجی و حضور شرکت های ایرانی 
در این رویدادها، اشاره کرد و در این رابطه یادآور 
شد که برای سال 202۳، چهار نمایشگاه اولویت دار 
در چین برای اعــزام شــرکت های ایرانی در این 

رویداد، انتخاب شده است.
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران، همچنین از 
امضای موافقت نامه همکاری میان قطعه ســازان 
ایران و روسیه در  نمایشگاه بین المللی اتومبیلیتی 
2022 روسیه به ارزش ۷00 میلیون دالر، خبر داد.

وی همچنین در این جلســه به برخی روش های 
تســهیلی در نقل وانتقاالت پولی تجار و بازرگانان 
ایرانی بــا همتایان خارجی خود اشــاره کرد و در 
این رابطه، گفت: در حال حاضر، در عمان شــبکه 
جابه جایی پول برای شرکت ها و تجار ایرانی ایجاد 
شده و از طریق این شبکه پولی، به صادرکنندگان 

ایرانی در امارات درهم داده می شود.

به گفته وی، ایجاد چنین شــبکه مالی ویژه تجار 
و صادرکنندــگان ایران، در کشــورهای دیگر از 
جمله قطر، روسیه، ازبکستان و شرق اروپا در حال 

پیاده سازی است.
پیمان پــاک در عین حــال، تالش بــرای ارتباط 
پلتفرم هــای ایرانی فعال در حــوزه فروش کاال و 
خدمات با پلتفرم های مشابه در برخی کشورهای 
هدف را از جمله برنامه ریزی های ســازمان توسعه 
تجارت عنوان کرد و توســعه مراکز تجاری ایران 
در دیگر کشورها را از اقدامات جدی این سازمان 
برشــمرد و در این رابطه، اعالم کــرد که در حال 
حاضر ۸ مرکز تجاری ایران در کشورهای خارجی از 
جمله در دبی، قطر، ارمنستان، قاره آفریقا، روسیه و 
سه مرکز تجاری نیز در چین راه اندازی شده  است.

معاون وزیر صمت همچنین با بیان اینکه توســعه 
لجستیک تجارت بین المللی کشور در دستورکار 
جدی سازمان توســعه قرار گرفته است، از مصوبه 
دولت برای مجوز واردات کانتینرهای یخچال دار 

دست دوم به کشور خبر داد.

وی همچنیــن به ضرورت تقویت و توســعه نظام 
تجــارت خارجی کشــور بــر بســتر بالکچین و 
استفاده از رمزارزها در تبادالت پولی تجار ایرانی 
با همتایان خارجی، اشــاره کرد و در این رابطه، از 
آماده سازی ســاز و کار مبتنی بر بالکچین روی 
ســازمان جامع تجارت خبر داد و یادآور شــد که 
به این طریق، تجار و بازرگانان کشــور می توانند 
 روی ایــن بســتر مجــازی، اقدــام بــه مبادله 

رمز ارز کنند.
بر اساس گزارش ســایت اتاق تهران، پیمان پاک 
ســپس تصریح کــرد که در ســازمان توســعه 
تجــارت، کارشناســان زبده بــرای جلوگیری از 
صدور بخشــنامه های ضد صادرات از سوی سایر 
دســتگاه های اجرایی، به کار گرفته شده اند. وی 
در پایان ســخنان خود، از فعاالن حوزه ســالمت 
خواســت تا ایده ها و طرح های خود برای توسعه 
بازارهای صادراتی کشور در بخش دارو و تجهیزات 
 پزشــکی را در اختیار ســازمان توســعه تجارت 

قرار دهند.

تولید کنسانتره زغال سنگ از ۵۳۴ هزار و ۱00 تن در 
چهار ماهه نخست سال ۱۴00 به ۶۴۸ هزار و 200 تن 
نسبت به مدت مشابه امسال رسیده که رشد 2۱ و سه 

دهم درصدی داشته است.

براساس آخرین گزارش عملکردی که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از عملکرد تولید در چهار ماهه نخست 
سال ۱۴0۱ منتشــر کرده اســت، از میان ۱۱ کاالی 
منتخب معدن و صنایع معدنی، زغال سنگ بیشترین 

رشد تولید را به خود اختصاص داده و پس از آن ظروف 
شیشه ای با تولید ۳02 هزار تن، رشد ۱۳.۹ درصدی را 
نسبت به تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )2۶۵ 
هزار تن در چهار ماهه نخست سال ۱۴00( تجربه کرده 

اســت. تولید آلومینا نیز از ۸۱ هزار و ۴00 تن در چهار 
ماهه نخست سال ۱۴00 به ۸۸ هزار و 200 تن در چهار 
ماهه نخست امسال رسیده که رشــد ۸.۴ درصدی را 

نشان می دهد.

شرط صادرات دارو

افزایش ۲۱ درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ
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كمبود 2.5 متر مكعب بر ثانيه ای آب استان اصفهان 
در زمان پيك مصرف

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در اجالس مدیریت منابع آب فالت 
مرکزی ایران از کمبود 2.5 متر مکعب بر 
ثانیه ای آب در استان اصفهان در زمان پیک 
مصرف خبر داد. حسین اکبریان با اشاره به 
چالش های سامانه اول آبرسانی اصفهان 
بزرگ بیان کرد: با توجه به این که ظرفیت 
اسمی تونل این سامانه 7.5 متر مکعب بر ثانیه، اما ظرفیت بهره برداری از آن 10 متر 
مکعب بر ثانیه است، امکان فرسودگی تونل 17 کیلومتری این سامانه وجود دارد، 
همچنین با توجه به کمبود 2.5 متر مکعب بر ثانیه ای در زمان پیک مصرف، پیش 
بینی سامانه های جایگزین از منابع آب حوضه و یا خارج از حوضه زاینده رود باید در 
دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به کدورت آب ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان در 
زمان جاری شدن سیل تابستان سال جاری افزود: همین مشکل سبب شد تا خروجی 
تصفیه خانه کاهش پیدا کرده و برخی از مناطق استان با کمبود و افت فشار آب مواجه 
شوند و خوشبختانه با تمهیدات پیش بینی شده بحران را پشت سر گذاشتیم. مدیر 
عامل آبفای استان اصفهان افزود: ظرفیت تامین فعلی آب در طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ در سال جاری در حدود 14 متر مکعب بر ثانیه است که نسبت به سال گذشته 
500 لیتر بر ثانیه افزایش پیدا کرده اما در همین مدت ظرفیت تولید از محل آب های 
زیر زمینی در حدود 600 لیتر بر ثانیه کاهش پیدا کرده است و چاه های فلمن نیز با 

ظرفیت 3.2 متر مکعب بر ثانیه، به طور کامل خشک شده اند.

زاینده رود نه یک مسئله استانی بلکه مسئله ای ملی است
بدون تأخير برای زاينده رود

در اجالس مدیریت منابع آب فالت مرکزی 
ایران با عنوان »بدون تأخیر« که توســط 
دبیرخانه فرهنگی زاینده رود برگزار شد، 
دغدغه ها و مطالبات دستگاه های استان، 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و 
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان درباره 
وضعیت رودخانه زاینده رود مطرح شــد. 
سیدرضا مرتضوی اســتاندار اصفهان در این اجالس با بیان اینکه مسائل حوضه 
آبریز زاینده رود به حیات یک تمدن گره خورده، اظهار داشت: استمرار این تمدن 
در مرکز ایران اسالمی به جریان آب در حوضه زاینده رود بستگی دارد.  وی با بیان 
اینکه زاینده رود نه یک مسئله استانی بلکه مسئله ای ملی است، افزود: حوضه آبریز 
زاینده رود با حیات یک تمدن در فالت مرکزی ایــران و به طور کلی زندگی مردم 
منطقه در ابعاد گوناگون از جمله حفظ آثار تاریخی و تمدنی، تولید و کشاورزی و 
شرایط فرهنگی و اجتماعی قرین است.  مرتضوی با بیان اینکه استانداران اصفهان 
در دوره های گذشته و در این دوره تمام همت خود را برای رفع مسئله آب حوضه 
زاینده رود و فالت مرکزی به کار گرفته اند، ادامه داد: رئیس جمهور در سفر به اصفهان 
بر اخذ نظرات نخبگان، کارشناسان و دانشگاهیان از سوی وزارت نیرو در امور حقوقی 
و چالش های پیرامون زاینده رود تأکید داشت و مقرر شد پیامدهای خشکی زاینده رود 
بر حوزه تمدنی فالت مرکزی پس از بحث و بررسی در قالب گزارشی مفصل و فنی 
تقدیم رئیس جمهور شود. استاندار اصفهان تصریح کرد: با تشکیل قرارگاه آب در 
استان اصفهان، بسته های پیشنهادی برای رفع مسائل زاینده رود با همکاری سایر 

دستگاه ها تهیه شده و قرار است جمع بندی آن به هیئت دولت تقدیم شود.

صعود گروه كوهنوردی برق باختر به قله لجور استان مركزی
ســید محســن موســوی: به گزارش 
دفترروابــط عمومــی شــرکت بــرق 
منطقه ای باختر گــروه کوهنوردی این 
شرکت)مهرگان(، به مناسبت گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس قله2624 متری لجور 
در استان مرکزی را صعود نمود. قله لجور 
در استان مرکزی ســومین دیواره بلند 
کشور نیز محســوب می شــود که هر ســاله عالقمندان ورزش کوهنوردی و 
ســنگنوردی سراســر کشــور و حتی جهان را به خود جلب می کند. براساس 
این گزارش در ایــن صعودآقایان : هادی یــزدی پور،رضامحمدی، ،رضامرادی
)سرپرست(،سعیدفرهادی،محســن جوادی ،اســماعیل عزیزمحمدی، میثم 
رحیمی ،حمیدرضاجباری،محمدرضاغریبیان ،رضاشمسی،حسین سقرجوقی 

فراهانی،مرتضی فراهانی،محمد عضدی و همتعلی کاوه حضور داشتند.

ديدار مديرعامل شركت گاز اســتان مركزی با 
خانواده شهيد تقی مهدی سلطانی

سید محسن موسوی: به مناسبت هفته دفاع 
مقدس ، محمدرضاســمیعی مدیرعامل 
شرکت گاز مرکزی و محمدسرایی فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج این شرکت به همراه 
دیگر مسئولین استان، به پاس رشادت های 
شهید ســرافراز تقی مهدی سلطانی ، به 
دیدار خانواده این شهید بزرگوار رفتند.  به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی،  در این دیدار با حضور در منزل 
شهید ،  با مرور خاطرات وی ،  یاد این شهید را زنده نگه داشتند.  در این دیدارسمیعی 
گفت: شهید، باران رحمت الهی است که به زمین خشک جانها،حیات دوباره می 
دهد و شهید تقی مهدی سلطانی از مفاخر استان مرکزی و کشور است. در پایان این 

مراسم به رسم یاد بود، لوح تقدیر و هدایا تقدیم خانواده این شهید واال مقام شد.

به مناسبت گراميداشت هفته گردشگری؛ برنامه يك 
تور يك كالس در اراک اجرا شد

 سید محسن موســوی: معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اســتان مرکــزی گفت: 
»به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری، 
برنامه ای با عنوان "یک تــور، یک کالس" 
ویــژه مــدارس در شهرســتان اراک اجرا 
شــد.« به گزارش روابط عمومــی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان مرکزی، سید حسن حسینی روز 
11 مهرماه 1401 در این باره گفت: »به مناسبت گرامیداشت روز جهانی جهانگردی و 
هفته گردشگری برنامه های متعدد آموزشی ویژه در قالب تورهای گردشگری معلولین 
و تورهای آموزشی آشنایی با مشاغل گردشگری برای دانش آموزان در شهرستان اراک 
برگزار شد.« معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی  هدف از اجرای این برنامه  را آشنایی دانش آموزان با مشاغل گردشگری عنوان کرد 
و افزود: »این برنامه باهدف آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با مشاغل و ظرفیت های 

گردشگری و با همکاری موسسه آموزشی همای جاده ابریشم  برگزار شد.«

اخبار

جنرال موتورز برای ارتش آمریکا باتری اولتیوم ساخت
شرکت جنرال موتورز از تولید نمونه اولیه باتری اولتیوم برای ارتش آمریکا خبر داده است. وزرات دفاع آمریکا نیز آزمایش و بررسی این باتری ها را آغاز کرده است. باتری های اولتیوم از 

توانایی و استحکام بیشتری برای استفاده در وسایل نقلیه نظامی برقی برخوردارند. باتری های التیوم که به طور اختصاصی توسط شرکت جنرال موتورز برای استفاده در وسایل نقلیه برقی 
تولید می شوند، به شکل ماژوالر و در قالب سلول های بزرگ کیسه ای طراحی می شوند تا به راحتی به صورت افقی یا عمودی روی هم قرار بگیرند. ابعاد و تعداد سلول های این باتری ها نیز به 

راحتی قابل تغییر است تا نیازهای مختلف به سادگی برطرف شوند.

اعمال تحریم های جدید 
افــراد و نهادهــای ایرانی 
توسط دو کشــور آمریکا 
و کانــادا منجر به صعودی 
شدن نرخ ارز خواهد شد. 
تجربیات گذشــته و نزدیک در بازار ارز نشان می 
دهد این بازار تاثیرپذیری باالیی از اخبار و تحوالت 
بین المللی دارد. تحریم ها به طور قطع در نیمه دوم 
سال، منجر به پیشــروی دالر در کانال های باالتر 
خواهد شد. جاستین ترودو، نخســت وزیر کانادا 
اعالم کرد این کشور به بهانه اتفاقات اخیر در ایران، 
مجموعه ای از اقدامات مالی و مهاجرتی جدید علیه 
ایران و همچنین گسترش رژیم تحریم های خود را 

دنبال خواهد کرد.
این در حالی است که حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه ایران در گفت وگو با سیمون کاونی وزیر 
امور خارجه ایرلند در این رابطه گفته است: بخشی 

از اتفاقات اخیر در ایران تظاهرات مســالمت آمیز 
است که ما طبق قانون اساسی کشور از آن حمایت 
می کنیم و طرح مســالمت آمیز مطالبات مردم را 
حق قانونی آنان می دانیــم و همواره به آن توجه و 

پاسخ داده ایم.
عده ای از معامله گران با اشاره به تحریم های جدید 
آمریکا و کانادا علیه ایران از احتمال افزایش قیمت 
دالر در بازار امروز صحبــت کردند. قیمت دالر در 
محدوده 32 هــزار و 600 تومان معامله شــد. در 
معامالت پشت خطی دیروز اســکناس آمریکایی 
بر مدار رشــد قرار گرفت و به سمت کانال 33 هزار 
تومان حرکت کرد. قیمت دالر دیشب در محدوده 
32 هزار و 900 تومان معامله شد. عده ای از معامله 
گران با اشاره به تحریم های جدید آمریکا و کانادا 
علیه ایران از احتمال افزایــش قیمت دالر در بازار 
امروز صحبت کردند. برخی از فعاالن بازار می گفتند 
اگر سطح تقاضای احتیاطی در بازار امروز باال برود 
بازارساز کار دشواری برای مدیریت قیمت ها دارد. 

از ســوی دیگر بخشــی از تحلیل گران باور دارند 
قیمت دالر دالر در هفته گذشــته به اندازه کافی 

رشد کرده و احتماال در بازار امروز هم مانند روزهای 
پایانی هفته اصالح شود و احتمال می دهند که هم 
زمان با عرضه بازارساز، اسکناس آمریکایی به سوی 
محدوده 32 هزار و 200 تومان حرکت کند. با وجود 
این،  اگر قرار باشــد قیمت دالر دچار نزول قیمت 

شود، به احتمال زیاد این اتفاق در همان دو ساعت 
ابتدایی بازار رخ خواهد داد. برخی معامله گران باور 
دارند که بازارساز در همان ساعات ابتدایی روز سعی 
خواهد کرد که پیام کاهشی خود را به نوسان گیران 

افزایشی ارسال کند.

قيمت دالر بعد از تحريم های جديد آمريكا و كانادا  به چه سمتی می رود؟

رشد  تقاضا  در  بازار  ارز

سرگردانی نرخ ارز 
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

تاثیرپذیری اصلی بازار ارز از دالیل و عوامل بین المللی است. یکی از عوامل عدم تثبیت نرخ ارز، فرازها و فرودهای نرخ ارز مسائل حاشیه ای واصلی سیاست خارجی کشور است که این بازار را دچار تنش ها و فشارهای 
مختلفی می کند. به تجربه ثابت شده اخبار مثبت و منفی برجامی منجر به کاهش و افزایش نرخ ارز می شود بنابراین نمی توان منکر نقش سیاست خارجی در فراز و فرودهای نرخ ارز شد.

بدین ترتیب تحریم های جدیدی که کانادا اعمال کرده به طور قطع بر بازار ارز تاثیر گذاشته و منجر به صعودی شدن قیمت دالر خواهد شد. اکثر شرکتهایی که قادر به دور زدن تحریم ها بوده اند در کانادا مستقر هستند 
که تحریم های جدید بر عملکرد آنها تاثیرگذار است. این مساله می تواند بر تعامالت خارجی کشور اثر بگذارد. با توجه به شرایط داخلی و با توقف ادامه مذاکرات و ناامیدی نسبت افق های روشن، اگر در همین مدار 

حرکت کنیم به نظر می رسد تا پایان سال به رغم تالش های بسیار دولت برای پایین نگه داشتن قیمت، دالر در کانال های باالتر پیشروی کند. 
در چند روز اخیر شاهد بودیم قیمت سکه در کانال باالی 15 میلیون تومان معامله شد. این بدان معناست که قیمت واقعی دالر باید 37 هزار تومان باشد. اما چون معامالت دالر به صورت رسمی نبوده و بازار عرضه و 
تقاضا واقعی نیست فعال در کانال موجود باقی مانده است. اما در بازار سکه به دلیل واقعی بودن عرصه و تقاضا نوسانات شدیدتری را شاهد هستیم. به هر ترتیب اگر نتوان از فرصت هایی که وجود دارد استفاده کرد تاثیر 
آن در تمام اقتصاد کشور دیده خواهد شد. حتی اگر برجام در ماه گذشته تحقق می یافت شاید اتفاقات داخلی اصال اتفاق نمی افتاد و یا وقفه ای در بروز آن ایجاد می شد. متاسفانه فرصت سوزی های زیادی اتفاق افتاد. 

به عبارتی طی یک سال گذشته هیچ گونه آثار مثبتی که منجر به امیدواری شود وجود نداشته است. 
 مردم احساس ناامیدی کردند و همین اتفاق زمینه اتفاقات داخلی را فراهم کرد. مردم متوجه شدند دیگر هیچ چشــم انداز مثبتی وجود ندارد. اگر برجام حتی در مقیاس بسیار پایین تر از هدف مشخص شده امضا 

می شد تاثیرات اقتصادی مثبتی فراهم می شد. امیدواریم با اجرای توافق برجام، دست بانک مرکزی با وارد شدن ارز به کشور باز شود تا حداقل نرخ دالر دریک قیمت مشخص تثبیت شود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com
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آگهی مفقودی
 برگ سبز 

سیســتم: پــژو  تیــپ:206TU3 مــدل: 
1396 بــه رنگ: روغنی ســفید به شــماره 
موتور : 165A0129066شــماره شاســی 
NAAP03EE1HJ495926  به شــماره 
پالک: ۸2 - ۸95 ق 7۸ مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.بابلسر1

آگهی فقدان سند کمپانی
 206TU3:مالک خودروی سیستم: پژو  تیپ
مدل: 1396 به رنگ: روغنی سفید به شماره 
موتور : 165A0129066شــماره شاســی 
NAAP03EE1HJ495926 بعلت فقدان 
اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده اســت.لذا چنانچه 
احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای مراجعه 
نمایند . بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق 

مقرر اقدام خواهد شد.بابلسر2

آگهی مفقودی
 برگ سبز سواری سیســتم: پراید  تیپ: جی 
ال ایکس ای  مدل: 13۸6 بــه رنگ: نقره ای 
به شــماره موتور : 2157232 شماره شاسی 
S1412286390182  به شماره پالک:۸2 
- 927 ل 37 مفقود گردیــد و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.بابلسر3

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه تحدید حدود ششدانگ ملک ذیل که در مالکیت تقاضای آقای سلطان 
محمد آقایی به عمل نیامده است لذا در مورخه 1401/0۸/0۸ روز یکشنبه قبل از ظهر 
تحدید حدود خواهد شد بدینوسیله از مجاورین و صاحبان حقوق و نمایندگان دعوت 
میشود در روز تحدید حدود در محل حضور داشته باشند و عدم حضور مانع تحدید 
حدود نخواهد شد، اشخاصی که اعتراض داشته باشند حداکثر از روز تحدید حدود به 
مدت 30 روز اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تسلیم نموده و باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی تحدید 
حدود و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قسمتی از پالک 10 اصلی تحت پالک 430 
فرعی از 10 اصلی بخش 17 مهاباد حوزه ثبتی میاندوآب واقع در قریه سرچنار بنام 

سلطان محمد آقایی بمساحت 74۸43 متر
2- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی قسمتی از پالک 10 اصلی تحت پالک 429 
فرعی از 10 اصلی بخش 17 مهاباد حوزه ثبتی میاندوآب واقع در قریه سرچنار بنام 

سلطان محمد آقایی بمساحت 9291/۸5 متر) م الف 10727(
تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخه 1401/07/17

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه تحدید حدود ششدانگ ملک ذیل که در مالکیت آقای جمال و خالند 
هر دو چاوه به عمل نیامده است لذا در مورخه 1401/0۸/0۸ روز یکشنبه قبل از ظهر 
تحدید حدود خواهد شد بدینوسیله از مجاورین و صاحبان حقوق و نمایندگان دعوت 
میشود در روز تحدید حدود در محل حضور داشته باشند و عدم حضور مانع تحدید 
حدود نخواهد شد، اشخاصی که اعتراض داشته باشند حداکثر از روز تحدید حدود به 
مدت 30 روز اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تسلیم نموده و باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 

دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی تحدید 
حدود و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
1-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی قسمتی از پالک 10 اصلی تحت پالک

42۸ فرعی از 10 اصلی بخش 17 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در سرچنار بنام 
آقای جمال و خالند چاره فرزند محمود) م الف 1072۸(

تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخه 1401/07/17
سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

--
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر بر اینکه تحدید حدود ششدانگ ملک ذیل که در مالکیت تقاضای آقای وراث عثمان 
شیخ آقایی بنام های )حسین – حسن- ناصر -خانم سیران( به عمل نیامده است لذا 
در مورخه 1401/0۸/0۸ روز یکشنبه قبل از ظهر تحدید حدود خواهد شد بدینوسیله 
از مجاورین و صاحبان حقوق و نمایندگان دعوت میشود در روز تحدید حدود در محل 
حضور داشته باشند و عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهد شد، اشخاصی که اعتراض 
داشته باشند حداکثر از روز تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض کتبی خود را مستقیما 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید 
در غیر اینصورت متقاضی تحدید حدود و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
1-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی قطعه اول قسمتی از پالک 4۸اصلی تحت پالک 
177 فرعی از 4۸اصلی بخش 16 مهاباد حوزه ثبتی میاندوآب واقع در قریه ده منصور 

بنام وراث عثمان شیخ آقایی بنام های )حسین- حسن - ناصر - و خانم سیران(
2-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی قطعه دوم قسمتی از پالک 4۸ اصلی تحت پالک 
17۸ فرعی از 4۸ اصلی بخش 16 مهاباد حوزه ثبتی میاندوآب واقع در قریه ده منصور بنام 
وراث عثمان شیخ آقایی بنام های )حسین - حسن -ناصرو خانم سیران () م الف 10726(
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