
رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و 
اوراق بهادار توضیحاتی را درمورد صندوق امالک و مستغالت 

ارائه کرد.
ســیاوش پرویزی نــژاد در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
پذیره نویسی صندوق امالک و مستغالت بازار سرمایه اظهار 
کرد: صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت در دارایی های 
واقعی سرمایه گذاری می کند، در حالی که سایر صندوق های 
ســرمایه گذاری در دارایی های مالی ســرمایه گذاری می 
کنند. همچنین بر اســاس قانون مالیات های مستقیم و غیر 
مستقیم، کلیه درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری معاف 
از مالیات هستند و بر اساس قانون بودجه، نقل و انتقال امالک 

به صندوق امالک و مستغالت نیز معاف از مالیات است. وی 
با بیان اینکه سرمایه گذاران عالوه بر اینکه از افزایش قیمت 
امالک منتفع می شــوند، اجاره های دریافتی از مستاجران 
هم بین دارندگان واحدهای ســرمایه گذاری تقسیم خواهد 
شــد، گفت: این صندوق ها ســاختارهای قابل معامله دارند 
و خرید و فروش واحدهای ســرمایه گــذاری آن ها از طریق 
کارگزاری صورت می گیرد. از سوی دیگر به دلیل وجود رکن 
 بازارگردان، واحدهای سرمایه گذاری از نقدشوندگی باالیی 

برخوردار هستند.
رئیس اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس 
و اوراق بهادار ادامه داد: با توجه به اینکه این صندوق ها مدیر 

بهره برداری دارند، امالک و مســتغالت به صورت حرفه ای 
مدیریت می شوند. همچنین صندوق سرمایه گذاری امالک و 

مستغالت امکان استفاده از تسهیالت بانکی را دارند.
پرویزی نژاد بر این نکته تاکید کرد که با توجه به روند قیمت 
مسکن در طول سال ها و دهه های گذشــته انتظار می رود 
ریسک کمتری متوجه دارندگان واحدهای سرمایه گذار شود.

آغازه پذیره نویســی نخستین صندوق امالک و 
مستغالت

بر اساس این گزارش، پذیره نویسی نخستین صندوق امالک 
و مستغالت از امروز )سه شنبه ۱۹ مهر ماه( کلید می خورد و 

معامالت ثانویه واحدهای ســرمایه گذاری این صندوق پس 
از اتمام عرضه و اخذ مجوز فعالیت صندوق آغاز خواهد شد. 
بر اســاس اطالعیه فرابورس، صندوق بازنشستگی کشوری 
به عنوان عرضه کننده معرفی شــده است. همچنین، ارزش 
مبنای هر واحد سرمایه گذاری ۱۰ هزار ریال، تعداد واحدهای 
سرمایه گذاری ممتاز و عادی ۱۵ میلیون واحد و حداقل تعداد 
واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل عرضه ۳۰ میلیون واحد 

عنوان شده است.
فعالیت اصلی صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 
و اختصاص آن به خریــد و تملک دارایی هــای غیرمنقول 
موضوع ســرمایه گذاری، اجاره دادن امالک و مستغالت در 

تملک، فروش دارایی های غیرمنقول موضوع سرمایه گذاری، 
ســرمایه گذاری در واحدهای ســرمایه گذاری صندوق های 
امالک و مســتغالت و صندوق هــای زمین و ســاختمان و 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های ساختمانی پذیرفته 

شده در بورس است.
فعالیت فرعی صندوق نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار رهنی، 
سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در 
اوراق بهادار با درآمد ثابت، سرمایه گذاری در سایر ابزارهای 
مالی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی و گواهی 
سپرده بانکی و دریافت تسهیالت است. صندوق، عواید ناشی 

از این فعالیت را بین سرمایه گذاران تقسیم می کند.

معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی استاندارد 
گفت که اگر برنج های باران زده قابل اســتفاده 
نباشد باید امحا شود، اما ممکن است در صنایع 
غیر مصرف انسانی هم قابلیت مصرف داشته باشد 

که در حال بررسی است.
به گزارش ایسنا، احسان ساده در جمع خبرنگاران 
گفت: برنج های بــاران خورده کــه در اصطالح 
استاندارد گفته می شود دارای درجه باالی رطوبت 

است، تاکنون اجازه ترخیص نداشته است.
به گفته وی اگر این برنج ها قابل اســتفاده نباشد 
باید امحا شــود، اما ممکن اســت در صنایع غیر 
مصرف انسانی هم قابلیت مصرف داشته باشد که 

در حال بررسی است.
ســاده با بیان اینکه صاحب کوتاژ بار باید به این 
مسئله ورود و درخواست بررسی کند، گفت: این 

فرد باید موضوع را در کمیته فنی اســتان مطرح 
کند تا بررسی شــود. وی همچنین با بیان اینکه 
سازمان ملی استاندارد به نشانه گذاری برنج هم 
ورود کرده، اظهار کرد: اگر روی برنج نوشته شده 
باشه درجه یک، اما براساس نتایج استاندارد درجه 
۳ باشد، حتی اگر استاندارد باشــد، اجازه ورود 
به بازار را پیدا نمی کند؛ چــون مصداق تقلب در 
معامله است. بنابراین نشانه گذاری هم جزو موارد 

استاندارد است.
به دنبال بارندگی چهارم مردادماه، گمرک زاهدان 
دچار آبگرفتگی شــد و حجم زیادی از برنج های 
وارداتــی در آب ماند. در اولیــن واکنش به این 
موضوع، گمرک زاهدان اعالم کــرد که از اواخر 
سال گذشــته، ورود کاال به این گمرک افزایش 
یافته اســت؛ به طوری که در حال حاضر حدود 

۱۴ هزار تن کاال در محوطه و در فضای باز تخلیه 
شده است. گمرک تاکید داشت که به دفعات به 
وزارت صمت و اســتانداری برای محدود شدن 
ثبت ســفارش به مقصد این گمرک تذکر داده 
یا از انبارهــای عمومی که مســئولیت حفاظت 
کاالهای موجود در این گمرک را داشته خواسته 
تا فضای مناسب برای نگهداری کاال ایجاد کند، 
ولی هیچ یک توجهی نکرده اند و با گرفتن تعهد 

از واردکننده، کاال را در محوطه نگه داشته اند.
همان زمــان انجمــن واردکننــدگان برنج به 
این موضــوع واکنش نشــان داد و اعالم کرد که 
واردکننــده در زمــان ورود کاال، تابع شــرایط 
اســت و مجبور اســت هر چه حکم شد، بپذیرد 
 ولی این پذیرفتن به معنــی تائید اهمال مرجع 

نگهدارنده نیست.

یک گزارش اقتصادی بین المللی حاکی از افزایش 
عالقه ســعودی ها به خریــد از طریــق تجارت 
الکترونیک است، و انتظار می رود این رشد در آینده 

افزایش یابد. 
به گزارش ایلنا از خلیج آنالین، ســومین گزارش 

ساالنه شرکت دیجیتال »Checkout« که توسط 
روزنامه سعودی »الوطن« منتشر شد، حاکی از آن 
است که ۹۱ درصد از مصرف کنندگان سعودی به 
صورت آنالین خرید می کننــد و ۱۴ درصد از آنها 
حداقل یک بار در روز این کار را انجام می دهند. این 

گزارش پیش بینی می کند که به دلیل رشد قابل 
توجه این بخش، در دسترس بودن پلتفرم هایی که 
پرداخت از طریق آن ها آسان است، احتماال تجارت 
الکترونیک در سال آینده در سعودی ۷۸ درصد رونق 

خواهد گرفت.

در حالیکه بانک مرکزی بلوکه کردن بخشی از وام 
یا اخذ سپرده به عنوان وثیقه نقدی را ممنوع کرده 
است، مشاهدات میدانی از برخی بانک ها و گزارش 
مردم حاکی از آن است که برخی بانک ها همچنان 
با عناوین دیگر چون »ضمانت ریالی« بخشی از وام 

یا سپرده متقاضیان را بلوکه می کنند.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی روز گذشــته در 
بخشــنامه ای بانک ها را از بلوکه کردن بخشــی از 
مبلغ وام یا اخذ ســپرده به عنوان وثیقه منع کرد . 
این بخشنامه که برای چندمین بار اعالم می شود، 
با واکنش ها و سواالتی از ســوی مشتریان همراه 
شده اســت، چراکه همچنان پاسخ برخی بانک ها 
به متقاضیان دریافت تسهیالت و همچنین بررسی 
های میدانی از برخی شعب بانکی حاکی از این است 
که متقاضی باید برای دریافت تســهیالت مبلغی 
را به صورت قرض الحســنه طی مدت مشــخصی 
نزد بانک مربوطه ســپرده گذاری کند یا بخشی از 

تسهیالت پرداختی تا پایان تســویه وام، نزد بانک 
بلوکه می ماند.

در این زمینه، یکی از وام گیرندگان اظهار کرد که از 
بانکی ۲۰ میلیون تومان وام گرفته اما ۲۰ درصد از 

این مبلغ نزد بانک بلوکه شده است.
همچنین، متقاضی دیگری عنوان کرد که از یکی از 
بانک ها ۶۰ میلیون تومان وام گرفته اما ۱۶ درصد 
این مبلغ نزدیک به ۱۰ میلیــون تومان، نزد بانک 
بلوکه شده اســت. نکته حائز اهمیت در این زمینه 
این است که بانک نگه داشــتن این بخش از وام را 
بلوکه کردن نمی داند و آن را تحت عنوان »ضمانت 
ریالی« اعالم کرده است. این در حالی است که بانک 
مربوطه عالوه بر این مبلغ، سفته و یک نفر ضامن 

نیز از متقاضی دریافت کرده است.
از سوی دیگر، مشــاهدات میدانی از برخی شعب 
بانک ها بــرای وام دادن بیانگر این اســت که طی 
بازه سه تا شش ماهه باید حداقل و حداکثر تعیین 

شده ای را در بانک سپرده کرد تا بتوان وام گرفت. 
به عنوان مثال، بر اساس طرح  وام دهی یک بانک، 
حداقل باید ســه تا ۱۲ ماه ۱۰ میلیــون تومان در 
حساب پس انداز کرد تا بتوان هشت تا ۲۰۰ میلیون 

تومان تسهیالت گرفت.
البته متقاضیــان باید بدانند اگر بانک به ســپرده 
مربوطه ســود بپردازد، پرداخت وام از این طریق 
مشکلی ندارد؛ در غیر اینصورت این موضوع تخلف 

است.
این موارد اعالمی و مشاهده شده در حالی است که 
بانک مرکزی در بخشنامه خود به بانک ها اخطار داده 
» در صورت تداوم تخلفات، مشمول اقدامات نظارتی 

و طرح در هیئت انتظامی بانک ها خواهند شد”.
بنابراین، باید دید بخشــنامه و اخطار دوباره بانک 
مرکزی چقدر می تواند بانک هــا را از بلوکه کردن 
بخشی از وام یا اخذ ســپرده به عنوان وثیقه نقدی 

منع کند؟

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و 
ساخت صنایع نفت و نیرو، از تشدید روند مهاجرت 
مهندسان و نیروی انسانی متخصص در صنایع نفت و 
انرژی ایران، خبر داد و اعالم کرد با این روند، به زودی 
بسیاری از شرکت های EPC کشور با مشکل جدی 
کمبود نیروهای فنی و متخصص برای ادامه فعالیت 

مواجه خواهند شد.
به گزارش ایلنا از اتاق بازرگانی تهران، به گفته فروزان 
عبدالهی، کوچ نیروهای ماهر از شرکت های مهندسی 
و ســاخت در حوزه نفت و انرژی ایــران به گونه ای 
تشدید شده که حتی بسیاری از متخصصان این حوزه 
با حقوق و دستمزد بسیار پایین، جذب شرکت های 
نفتی در کشورهای همسایه می شوند. وی در این باره 
افزود: به تازگی شــاهد این بوده ایم کــه برخی از 
کارشناســان زبده در صنایع نفت و نیرو کشــور، با 
حقوق ماهانه ۳ هزار دالر در کشور ازبکستان، حاضر 

به مهاجرت و کوچ از وطن شده اند.

خانم عبدالهی که در جلسه اخیر کمیسیون انرژی 
اتاق تهران، سخن می گفت، یکی از دالیل اصلی سیر 
مهاجرت نیروهای فنــی و متخصص صنایع نفت و 
انرژی کشور را بی توجهی دولت تقویت شرکت های 
مهندسی و ساخت در این بخش، عنوان کرد و گفت: 
شــرکت های بزرگ EPC در بخش خصوصی، طی 
سال های اخیر هیچ گاه از سوی ارگان های دولتی که 
صاحبان پروژه های نفت و گاز در کشور هستند، به 
کار دعوت نشدند و شرکت های خصولتی و عمومی 
جای آنها را گرفته اند و به این ترتیب، شــرکت های 
خصوصی بخش عمده ای از توان مالی و فنی خود را 
در پی این بی توجهی ها، از دست داده اند و مهندسان و 
نیروهای متخصص این شرکت ها نیز خروج از کشور 
و مهاجرت به دیگر کشورها برای کسب درآمد بهتر 

را به ماندن در کشور، ترجیح داده اند.
رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و 
ساخت صنایع نفت و نیرو همچنین به اتفاق دیگری 

که بیانگر تضعیف قدرت رقابت شرکت های خصوصی 
در این بخش با دیگر شرکت های خارجی است، اشاره 
کرد و افزود: به تازگی، فهرست ۲۵ شرکت EPC که 
بیشترین حجم انجام پروژه در منطقه خاورمیانه را 
داشته اند، از سوی نشــریه میدل ایست آی، منتشر 
شده که در آن نامی از شرکت های مهندسی و ساخت 
از ایران نیست و این در حالی است که شرکت های 
خصوصی ایران در صنعت مهندسی و ساخت نفت و 
نیرو از سابقه بســیار طوالنی برخوردار هستند و به 
دلیل عوامل متعدد از جمله، تحریم ها، مشــکالت 
مربوط به اخذ الیسنس و پتنت و مقررات و قوانین 
ســخت گیرانه در داخل کشــور، امکان حضور در 
بازارهای منطقه و رقابت با شرکت های خارجی را از 
دست داده اند. به گفته وی، مهاجرت نیروهای فنی 
شرکت های مهندسی و ساخت کشــور نیز از دیگر 
عوامل بروز این وضعیت ناگوار برای شرکت های فعال 

و باسابقه از بخش خصوصی است.

شرایط سرمایه گذاری در صندوق  امالک و مستغالت اعالم شد

۹۱ درصد از سعودی ها به صورت آنالین خرید می کنندتکلیف برنج های باران زده چه شد؟

تشدید مهاجرت نیروی متخصص صنایع نفت و گاز ایرانبلوکه کردن بخشی از وام به روایت وام گرفته ها
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برای خرید فیلترشکن

رشد ۹ هزار واحدی 
شاخص کل
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سرمقاله

شرایط تحقق 
صادرات دارو 

برای تحقق صادرات دارو 
در وهله اول می بایســت 
مشکالت این صنعت اعم از 
تامین مواد اولیه و تجهیزات 
برطرف شود. ظرفیت باالیی برای تولید دارو در 
کشور وجود دارد که مشــکالت و موانعی بر سر 
راه تحقق آن وجود دارد. نوسازی ماشین آالت 
باید در دستور کار قرار گیرد. صنعت دارو از آن 
دسته صنایعی اســت که اگر موانع آن برطرف 

شود می تواند...

  حسینعلی شهریاری
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تداوم کم فروشی 
واحدهای تولیدی

قیمت دالر و سکه 
صعودی شد

در بهار 1401 نسبت به سال گذشته، 460 هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است

خروج  شاغالن  از  بخش کشاورزی
صفحه2
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کمبود  مواد  اولیه  تولید  دارو
صادرات  2 میلیارد   دالری   در   حوزه   صنعت   دارو    قابل   تحقق   است؟

رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایــران از تداوم 
روند کــم فروشــی در برخی واحدهــای تولیدی 
خبر داد و اعالم کرد ما در کشــور با کم فروشــی 
روبرو هســتیم اما نسبت به زمان شــروع بازرسی 
 واحدهــای تولیــدی درصد کم فروشــی کاهش 
یافته است. مهدی اســالم پناه رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران در نشست مطبوعاتی که به منظور 
هفته استاندارد برگزارش شد در خصوص آخرین 
وضعیت کم فروشی واحدهای تولیدی به »اکوایران« 
گفت: همچنان با مشکل کم فروشی در کشور روبرو 
هستیم، اما با توجه به پیگیری های صورت گرفته 
این روند کاهش یافته است. همزمان با طرح حذف 
 ارز ۴۲۰۰ و اصالح نظام قیمت گذاری کم فروشی 

در برخی اقالم نیز آغاز شد...

قیمت دالر روز گذشته از نیمه کانال ۳۲ هزار تومان 
فاصله گرفت و به سمت مرز مقاومتی ۳۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان خیز برداشــت. هر برگ اسکناس آمریکایی 
ظهر روز گذشته در محدوده ۳۲ هزار و ۷۵۰ تومان 
به فروش رسید. این قیمت در مقایسه با دیروز تقریبا 
۲۵۰ تومان باالتــر بود. پس لرزه گــزارش آژانس 
در بازار دالر / قیمت دالر و ســکه صعودی شد. به 
گزارش اکوایران، در بازار روز گذشته سه شنبه ۱۹ 
مهر ماه عده ای از معامله گران می گفتند که گزارش 
جدید آژانس درباره فعالیت  های هسته ای ایران  نرخ 
دالر  را صعودی کرد. قیمت دالر روز گذشته از نیمه 
کانال ۳۲ هزار تومان فاصله گرفت و به ســمت مرز 
مقاومتی ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان خیز برداشــت. هر 

برگ اسکناس آمریکایی ظهر...



اقتصاد2
ایران

کدام استان ها بیشترین و کدام کمترین 
نرخ بیکاری را دارند؟

جوانان جویای کار
بررسی استان های کشور از نظر میزان تغییر نرخ 
بیکاری در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 
قبل نشان می دهد که در این فصل، میزان کاهش 
نرخ بیکاری در 15استان بیش از میانگین کشوری 
بوده و در 16استان کاهش کمتری تجربه شده یا 

نرخ بیکاری آنها افزایش پیدا کرده است.
اطالعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان 
می دهد در شــرایطی که نرخ بیکاری کشــور در 
تابستان امسال 8.9درصد محاسبه شده، همزمان 
اســتان هرمزگان نرخ بیــکاری 22.6درصدی را 
تجربه کرده که 2.5برابر میانگین نرخ بیکاری کشور 
است. در آن ســوی جدول، استان زنجان کمترین 
نرخ بیکاری را داشته و فقط 5.5درصد از جمعیت 
فعال اقتصادی آن در جرگه بیکاران قرار گرفته اند. 
در فصل تابســتان، از مجموع 31اســتان کشور، 
21استان نرخ بیکاری کمتر از نرخ میانگین کشوری 
را تجربه کرده اند و درصد بیکاران آنها نسبت به کل 
جمعیت فعال اقتصادی معــادل 5.5تا 8.7درصد 
بوده است، اما در مقابل، 10استان کشور نیز با نرخ 
بیکاری باالتر از میانگین کشوری مواجه بوده اند و 
نرخ بیکاری آنها 8.2تا 22.6درصد برآورد شده است. 
بررسی ها نشان می دهد وخیم ترین وضعیت بیکاری 
در تابستان امسال در استان هرمزگان تجربه شده 
که نرخ بیکاری آن با 4.4واحد درصد افزایش نسبت 
به سال قبل، 22.6درصد محاسبه شده است. بعد 
از آن، استان خوزستان قرار گرفته که نرخ بیکاری 
آن با رشد 1.3درصدی به 15.6درصد رسیده است. 
سومین استان از نظر باالترین نرخ بیکاری نیز استان 
کرمانشاه بوده که باوجود کاهش 0.4درصدی نرخ 
بیکاری آن، همچنان با بیــکاری 13.6درصدی 
جمعیت فعال مواجه است و در رتبه سوم باالترین 
نرخ بیکاری کشور قرار دارد. به گزارش همشهری، 
در مقابل استان های هرمزگان، خوزستان و کرمانشاه 
که باالترین نرخ بیکاری را در فصل تابستان امسال 
تجربه کرده اند، استان های زنجان، سمنان و مرکزی 
به ترتیب کمترین نرخ بیکاری را داشته اند. طبق 
اعالم مرکز آمار ایران، در فصل گذشته نرخ بیکاری 
استان زنجان با یک درصد کاهش نسبت به تابستان 
سال قبل به 5.5درصد رسیده، نرخ بیکاری استان 
سمنان با کاهش 0.2درصدی 6.3درصد محاسبه 
شــده و نرخ بیکاری اســتان مرکــزی با کاهش 

1.3درصدی به 6.4درصد رسیده است.
بررسی استان های کشور از نظر میزان تغییر نرخ 
بیکاری در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 
قبل نشان می دهد که در این فصل، میزان کاهش 
نرخ بیکاری در 15استان بیش از میانگین کشوری 
بوده و در 16اســتان کاهش کمتری تجربه شده 
یا نرخ بیکاری آنها افزایش پیدا کرده است. طبق 
اطالعات مرکز آمار ایران، در تابســتان امســال، 
استان های یزد، چهارمحال و بختیاری و گیالن 
بیشترین میزان کاهش نرخ بیکاری را داشته اند؛ 
به گونه ای که نرخ بیکاری اســتان یزد 5.9واحد 
درصد کاهش پیدا کرده و به 7.7درصد رســیده 
است. همچنین در استان چهارمحال و بختیاری، 
نرخ بیکاری با کاهــش 4.4واحــد درصدی به 
8درصد رســیده و نرخ بیکاری استان گیالن نیز 
با کاهش 3.8واحد درصدی، روی رقم 7.8درصد 
متوقف شده اســت. در مقابل استان هایی که در 
فصل تابســتان موفق به کاهش چشمگیر نرخ 
بیکاری شده اند، استان هایی هم هستند که نرخ 

بیکاری شان رشد عجیبی داشته است. 

نصراله ابراهیمــی جایگزین 
سعید محمد شد

سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
منصوب و ابراهیمی جایگزین ســعید محمد شــد. 
به گزارش ایســنا، پس از موافقــت رئیس جمهور با 
درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد، امروز سید احسان خاندوزی طی حکمی 
نصراله ابراهیمی را به ســمت سرپرست دبیرخانه 
شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی منصوب کرد. در ســوابق اجرایی نصراله 
ابراهیمی سرپرســت جدید دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مسئولیت 
هایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه 
قضاییه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان تهران و مسئول اداره سازمان 
منطقه آزاد چابهار مشــاهده می شود. بر اساس این 
گزارش و به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد،   وی 
دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مدیریت 
راهبردی از دانشــگاه دفاع ملی است. سعید محمد 
پیش از این عهده دار مسوولیت دبیرخانه شورای عالی 

مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.

خبر

آمار های رســمی نشــان 
می دهــد نرخ بیــکاری 
مناطق روستایی کشور در 
تابستان سال جاری نسبت 
به تابستان ســال گذشته 
افزایش یافته ، این اتفــاق در حالی رقم خورده که 
نرخ مشارکت اقتصادی روســتاییان نیز در همین 

بازه زمانی کاهش یافته است.
به گزارش اکوایران نرخ بیکاری در مناطق شهری 
کشور در تابستان ســال جاری 9.6 درصد برآورد 
شده، بر این اســاس جمعیت بیکار در شهر ها یک 
میلیــون و 910 هزار نفر بوده اســت. نرخ بیکاری 
مناطق شهری در تابستان سال گذشته 10.7 درصد 
بوده که بیانگر کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته است. همچنین 
نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق شهری کشور در 
تابستان امسال و سال گذشته تغییری نکرده و در 
نرخ 40.4 درصد ثابت بوده اســت. این امر که علی 
رغم عدم تغییر نرخ مشارکت، نرخ بیکاری شهری 
کاهش یافته، نشان دهده بهبود فضای اشتغال در 
مناطق شهری کشور اســت. به بیان دیگر با وجود 
اینکه نسبت کسانی که جویای شغل بوده اند تغییر 

نکرده، از جمعیت بیکاران کاسته شده است. 
اما در آن سو چنین نیســت و در روستا های کشور 

اتفاقی دیگر رخ داده است. نرخ بیکاری در مناطق 
روستایی کشور در تابستان سال جاری 6.8 درصد 
برآورد شده، این در حالیست که در تابستان سال 
گذشــته این نرخ 6.5 درصد به ثبت رسیده است. 
افزایش نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور در 
تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
در حالی رقم خورده کــه در همین بازه زمانی نرخ 
مشارکت اقتصادی در همین مناطق افزایش یافته 

و از 43.5 به 43.1 درصد رسیده است. بنابراین علی 
رقم اینکه در روستا های کشــور جمعیتی از پیدا 
کردن شــغل نا امید شــده و از بازار کار و جمعیت 
فعال اقتصادی خارج شده اند، باز هم نرخ بیکاری 
افزایش داشته اســت. این امر نشان دهده وضعیت 
وخیم اشتغال روستا ها دارد که متأثر از خشکسانی 
های دو سال اخیر و رکود بخش کشاورزی به وجود 
آمده است. بر اســاس آمار رسمی در دو سال اخیر 

رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی بوده است.
جمعیت فعال اقتصادی به کسانی گفته می شود که 
متقاضی شغل بوده و تمایل به کار کردن دارند) چه 
شاغل و چه بیکار( که در سه هفته گذشته جویای 
کار بوده اند. به عنوان مثال کسی که سه ماه پیش به 
دنبال کار بوده و پس از آن  دیگر پیگیری نکرده، بر 
اساس مبنای محاسبات جز جمعیت فعال محسوب 
نمی شود. حال از تقسیم این جمعیت به کل افراد 
حاضر در سن کار) 15 ساله و بیشتر( نرخ مشارکت 
اقتصادی به دســت می آید. حال از تقسیم تعداد 
بیکاران به کل جمعیت فعال اقتصادی، نرخ بیکاری 
به دست می آید. به عبارت دیگر نرخ بیکاری نسبت 
به کل جمعیت محاســبه نمی شــود بلکه نسبت 
به کسانی که متقاضی و در جســت و جوی شغل 
هستند به دســت می آید. عباس علوی راد در این 
زمینه می گوید: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 
ایران در یک رویداد کم سابقه در سال 1400 منفی 
5/2 درصد بوده است.حاال آنطور که مرکز آمار ایران 
گزارش کرده رشد ارزش افزوده این بخش در بهار 

1401 نیز منفی 8/0 درصد بوده است. 
نگرانی ها پیرامون بخش کشاورزی ایران به اینجا 
ختم نمی شود. داده های مرکز آمار ایران نشان می 
دهد در سال 1400 بالغ بر 215 هزار شغل در این 
بخش از دست رفته اســت. در همین حاال در بهار 
1401 نســبت به بهار 1400 نیز بالغ بر 460 هزار 

شغل در این بخش از دست رفته است.

در بهار ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، ۴۶۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است

خروج  شاغالن  از  بخش کشاورزی

افزایــش 30  برابری تقاضــا برای خرید 
فیلترشکن

 معیشــت ۹ میلیون نفر تحت 
شعاع قرار گرفت

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش 
30 برابــری برای تقاضای فیلترشــکن ها در 
هفته های اخیر را داشتیم و این فیلترشکن ها 
می تواند امنیت کاربــران و امنیت اطالعات 

کشور را تحت شعاع قرار بدهند.
به گزارش اتاق بازرگانی، حسین سالح ورزی، 
نایب رییــس اتــاق بازرگانــی در یکصد و 
ســیزدهمین شــورای گفت وگویی دولت و 
بخش خصوصی با اشــاره بــه تبعات قطعی 
و محدودســازی اینترنت بر کســب وکارها، 
گفت: بر اساس ســهمی که حوزه آی تی در 
تولیــد ناخالص ملی دارد هر ســاعت قطعی 
اینترنت حدود 1.5 میلیون دالر ضرر اقتصادی 
برای کشــور به وجود می آورد. وی با اشــاره 
به فیلترینگ گشترده شبکه های اجتماعی، 
اضافه کرد: افزایش 30 برابری برای تقاضای 
فیلترشکن ها در هفته های اخیر داشتیم و این 
فیلترشکن ها می تواند امنیت کاربران و امنیت 

اطالعات کشور را تحت شعاع قرار بدهند.
سالح ورزی ادامه داد: اتحادیه فناوران یارانه 
گزارش مفصلی تهیه کرده اســت که مطابق 
با آن معیشت حدود 9 میلیون نفر از جمعیت 
کشور در غالب فروشگاه های آنالین محصوالت 
خود را عرضه می کردند در معرض خطر قرار 
گرفته اند. بســیاری از فعاالن اقتصادی نیز بر 
این باورند که کسب وکارهای بزرگ نیز دچار 

آسیب شدند.
این فعــال اقتصادی بــا بیان اینکــه تجار و 
صادرکنندگانی که مشــتری خارجی دارند 
نمی توانند خریداران خــود را ملزم به نصب 
پیام رســان های داخلــی کنند، گفــت: این 
مسئله باعث محدودیت شــده است و ادامه 
این اختالل ها و عدم اطمینان ها باعث افزایش 
مهاجرت نخبــگان و اســتارتاپ ها و کاهش 

سرمایه گذاری در حوزه آی تی می شود.

فــروش ۳ هــزار میلیــاردی 
خودروهای تعیین تکلیف شده در 

مزایده سازمان اموال تملیکی
دادســتان تهران گفت: در مزایده سازمان جمع 
آوری اموال تملیکی 973 دستگاه خودرو به فروش 
رفت که ارزش مالی آن 3  هزار میلیارد تومان است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی با 
اشاره به مزایده انجام شده درباره فروش خودروهای 
تعیین تکلیف شده در انبارهای ســازمان اموال 
تملیکی، بیان کرد: خودروهایی که ســال ها در 
انبارهای بنادر، گمرکات و ســازمان جمع آوری 
اموال تملیکی چندین استان در وضعیت نامناسبی 
نگهداری می شدند، پس از سفر رئیس قوه قضاییه 
به استان بوشهر و مشاهده وضعیت این خودروها، 

تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: جلسات متعددی در این رابطه برگزار 
شد که در نهایت 982 دستگاه خودرو که سال ها 
در انبارها وجود داشتند و در معرض تخریب بودند، 

تعیین تکلیف شدند.
دادستان عمومی و انقالب تهران با بیان اینکه در 
برگزاری مزایده ای که در تاریخ هفتم مهرماه امسال 
آغاز شد، پس از بازگشایی پاکت های مزایده بیش 
از 13 هزار نفر در آن شرکت کردند، اظهار کرد: در 
این مزایده 973 دستگاه خودرو به فروش رفت که 

ارزش مالی آن 3  هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه مزایده انجام شده بزرگترین مزایده 
تاریخ سازمان جمع آوری اموال تملیکی بود که 
برگزار شد، گفت: در این مزایده خودروهایی که در 
معرض تضییع بودند، تعیین تکلیف شدند و پس از 
هماهنگی با پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین  
گمرک هماهنگی های الزم برای شماره گذاری 

پالک این خودروها انجام شده است.
صالحی با اشاره به اینکه مبالغ حاصله از برگزاری 
این مزایده به حساب خزانه دولت واریز شده است، 
تصریح کــرد: در این مزایده 9 دســتگاه خودرو 
خریدار نداشت و با توجه به تعدادی از خودروهایی 
که از گذشــته بدون خریدار باقی مانده بودند، در 
مجموع 67 دستگاه خودرو در این مزایده به فروش 
نرفت کــه در این رابطه در آبان ماه ســال جاری 
مزایده مرحله دوم انجام خواهد شد تا این خودروها 

نبز به فروش بروند.
وی افزود: هــدف این اســت تــا ارزش مزایده 
فــروش خودروهــای تعیــن تکلیف شــده در 
ســازمان اموال تملیکی به مبلغی حدود 4 هزار 
میلیارد تومان برسد. دادستان تهران تاکید کرد: 
 خودروهای مزایده شده حســب گزارش مراجع 

رسمی قاچاق بودند.

اخبار
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وزیر اقتصاد از تهیه بســته حمایتی برای جبــران لطمات وارده به 
فعاالن اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت و محدودیت های هفته های 

گذشته، خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی در جلسه شورای گفت و 
گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ناامنی های اقتصادی روزهای 
گذشته، اظهار کرد: باید لطمات وارد شده طی هفته های گذشته را 

به رسمیت شناخت. مساله امنیت کســب و کار و سرمایه گذاری نه 
تنها شاخص های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه 
معیشت افراد اعم از فعاالن بخش حقیقی اقتصاد، تجار، اصناف و… 

را نشانه می رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ما می خواهیم که اوضاع اقتصادی 
زودتر به آرامش برگردد و از سویی دیگر لطمات وارده به اصناف و… 

جبران شود که در این رابطه بسته های حمایتی از فعاالن اقتصادی 
تهیه شــده که در صورت تأیید از ســوی مراجع ذی صالح اجرایی 

می شود.
وی گفت: امنیت کسب و کار و ســرمایه گذاری مورد تأیید دولت و 
بخش خصوصی است و برگشت آرامش و امنیت به این بخش مورد 

تأیید ماست.

تهیه بسته حمایتی برای جبران لطمات وارده به فعاالن اقتصادی
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شــاخص کل بــورس تهــران روز گذشــته 
)سه شــنبه، 19 مهرماه( با 9 هزار و 662 واحد 
 افزایش، در ارتفــاع یک  میلیــون و 313 هزار 

واحدی ایستاد.
به گــزارش ایرنــا، شــاخص هم وزن با ســه 
هــزار و 205 واحــد افزایــش بــه 378 هزار 
و 900 واحد و شــاخص قیمت با یــک هزار و 
 915 واحد رشــد به 226 هــزار و 432 واحد 

رسید.
شاخص بازار اول، 9 هزار و 78 واحد و شاخص 
بازار دوم، 13  هزار و 386 واحد افزایش را ثبت 

کرد.
روز گذشــته در معامالت بورس تهران، بیش از 
چهار میلیارد و 564 میلیون ســهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 24 هزار و 774 میلیارد 

ریال معامله شد.
همچنیــن پاالیــش نفــت اصفهان )شــپنا( 
با یــک هــزار و 166 واحــد، فــوالد مبارکه 
اصفهــان )فوالد( با یــک هــزار و 159 واحد، 
ملی صنایــع مــس ایــران )فملی( بــا 683 
واحد، پاالیش نفــت بندرعباس )شــبندر( با 
573 واحد، پاالیــش نفت تهران )شــتران( با 
394 واحد، پتروشــیمی پردیس )شــپدیس( 
با 389 واحد و پتروشــیمی نــوری )نوری( با 
 367 واحــد تاثیر مثبــت بر شــاخص بورس 

همراه شدند.
در مقابــل فــرآوری معدنی اپــال کانی پارس 
)اپال( با 21 واحد، تولیدی فوالد ســپید فراب 
کویر )کویر( با 16 واحد، المپ پارس شــهاب 
) بشــهاب( با 16 واحد، ســیمان خزر )سخزر( 
بــا 14 واحد و شــرکت ارتباطات ســیار ایران 
 )همراه( بــا 12 واحد تاثیر منفی بر شــاخص 

بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، روز گذشــته نماد شــرکت 

ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی )شســتا(، 
پاالیش نفت اصفهــان )شــپنا(، پاالیش نفت 
تهران )شــتران(، گســترش ســرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگســتر(، ســایپا )خســاپا(، 
پاالیش نفــت بندرعبــاس )شــبندر( و ایران 
 خــودرو )خــودرو( در نمادهــای پُرتراکنش 

قرار داشتند.
گــروه صنایــع غذایــی به جــز قند هــم در 
معامــالت روز گذشــته صدرنشــین برترین 
گروه هــای صنعت شــد و در این گــروه 300 
میلیــون و 670 هزار برگه ســهم بــه ارزش 
 یــک هــزار و 753 میلیــارد ریال دادوســتد 

شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز روز گذشته بیش از 140 
واحد افزایش داشت و به 17 هزار و 914 واحد 

رسید.
در ایــن بــازار بیــش از 2 میلیــارد و 600 
میلیــون برگه ســهم و اوراق مالی دادوســتد 
شــد و تعداد دفعــات معامالت روز گذشــته 
 فرابــورس بیــش از 136 هــزار و 482 نوبت 

بود.
پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، پتروشــیمی 
تندگویان )شــگویا(، تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند(، صنعتی مینو )غصینو(، داروســازی 
دانــا )ددانا(، بهمــن دیزل )خدیــزل( و بیمه 
پاســارگاد )بپاس( با تاثیر مثبت بر شــاخص 
فرابــورس همــراه بودنــد، همچنیــن فوالد 
هرمزگان جنــوب )هرمز(، صنعتــی و معدنی 
شمال شرق شاهرود )کشرق(، شرکت سرمایه 
گــذاری صبا تامیــن )صبــا( و مجتمع جهان 
 فوالد ســیرجان )فجهان( تاثیــر منفی بر این 

شاخص داشتند.

قیمت دالر روز گذشــته از نیمه کانال 32 هزار 
تومان فاصله گرفت و به سمت مرز مقاومتی 32 
هزار و 800 تومان خیز برداشت. هر برگ اسکناس 
آمریکایی ظهر روز گذشته در محدوده 32 هزار و 
750 تومان به فروش رسید. این قیمت در مقایسه 

با دیروز تقریبا 250 تومان باالتر بود.
پس لرزه گــزارش آژانس در بــازار دالر / قیمت 
دالر و سکه صعودی شد. به گزارش اکوایران، در 
بازار روز گذشته سه شنبه 19 مهر ماه عده ای از 
معامله گران می گفتند که گزارش جدید آژانس 
درباره فعالیت  های هســته ای ایران  نرخ دالر  را 
صعودی کرد. قیمت دالر روز گذشــته از نیمه 
کانال 32 هزار تومان فاصله گرفت و به سمت مرز 
مقاومتی 32 هزار و 800 تومان خیز برداشــت. 
هر برگ اســکناس آمریکایی ظهر روز گذشته 
 در محــدوده 32 هزار و 750 تومــان به فروش 
رسید. این قیمت در مقایسه با دیروز تقریبا 250 

تومان باالتر بود. 
برخی از فعــاالن بازار معتقد بودنــد در صورتی 
که  نرخ دالر  باالی مرز مقاومتی 32 هزار و 800 
تومان برود و در این مرز باقی بماند احتماال موج 
جدید خریدارن وارد بازار شوند و  نرخ دالر  وارد 
کانال 33 هزار تومان شود. از سوی دیگر برخی از 
معامله گران باور داشتند بازارساز احتماال اجازه 

کانال شکنی به دالر را نخواهد داد. 
افزایش  قیمت دالر  فقط در تهران نبود و بازارهای 
همســایه روز گذشــته برخالف دیروز آرایش 
صعودی به خود گرفتند و همین امر موجب شد 
قدرت معامله گران تهران تقویت شود و بازار به 

دست معامله گران افزایشی بیفتد. 
نرخ دالر در بازار هرات روز گذشته از مرز مقاومتی 
32 هزار و200 تومــان باالتررفت. با عبور دالر از 
مرز مقاومتی یاد شــده تقاضای جدید  وارد بازار 
شد و اسکناس آمریکایی به سمت نیمه کانال 32 

هزار تومان حرکت کرد. نرخ دالر هرات ظهر روز 
گذشته بیش از 400 تومان افزایش را ثبت کرد. 
هر برگ اسکناس آمریکایی ظهر روز گذشته در 

بازار یاد شده 32 هزار و460 تومان بود . 
در ســلیمانیه هم معامله گران به سمت کانال 
33 هــزار تومــان هجوم بردنــد و  نــرخ دالر  
به یک قدمی کانال مذکور رســید. رشــد دالر 
سلیمانیه در حالی اســت که روز گذشته قیمت 
دالر  ســلیمانیه 200 تومان کاهــش را تجربه 
 کرد و بــه روی 32 هــزار و 600 تومــان قرار 

گرفته بود. 
از ســوی دیگر نرخ  حواله درهم  روز گذشــته 
به ســمت باال جهش پیدا کرد و موتور محرک 
افزایشی ها دالر شد.  نرخ حواله درهم  روز گذشته 
تا نزدیک 9 هزار و 100 تومان باال رفت.  قیمت 
درهم  ظهر روز گذشــته در حدود 9 هزار و 70 
تومان معامله شــد. نرخ برابری درهم به دالر در 
کانال 33 هزار تومان و بــاالی مرز مقاومتی 33 
هزار و 00 تومان قرار دارد . همین روز گذشــته 
موجب شده انتظارات برای دالر در تهران صعودی 

باشد . 
قیمت اونس طال ظهر روز گذشــته تقریبا یک و 
نیم دالر پایین آمد و با 1667 دالر معامله شد. در 
بازار داخلی ایران هــم  قیمت طال  18 عیار ظهر 
روز گذشته 2 هزار و 900 تومان پایین تر از روز 
قبل معامله شد. فلز زرد رنگ داخلی روز گذشته 
در محدوده 1 میلیون و 359 هزار و 100 تومان 

به فروش رسید. 
قیمت ســکه امامی روز گذشته رشــد کرد. هر 
قطعه از این فلز گران بهای داخلی روز گذشــته 
در محدوده 14 میلیون و 950 هزار تومان تا 15 
میلیون و 150 هزار تومان معامله شد. این قیمت 
 در مقایســه با دیروز بیــش از 100 هزار تومان 

گران تر بود.

رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایــران از تداوم روند کم فروشــی 
در برخــی واحدهای تولیــدی خبــر داد و اعالم کرد ما در کشــور 
بــا کــم فروشــی روبــرو هســتیم اما نســبت بــه زمان شــروع 
 بازرســی واحدهــای تولیــدی درصــد کــم فروشــی کاهــش 

یافته است.
مهدی اسالم پناه رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران در نشست 
مطبوعاتی که به منظور هفته اســتاندارد برگزارش شد در خصوص 
آخرین وضعیت کم فروشــی واحدهای تولیدی به »اکوایران« گفت: 
همچنان با مشکل کم فروشی در کشور روبرو هستیم، اما با توجه به 
پیگیری های صورت گرفته این روند کاهش یافته اســت. همزمان با 
طرح حــذف ارز 4200 و اصالح نظام قیمت گذاری کم فروشــی در 
برخی اقالم نیز آغاز شــد؛ روندی که گالیه مردم را به همراه داشت. 
در این خصوص اســالم پناه در گفت و گو به »اکوایران« اعالم کرد:  
امروز نمی توانیم از کم فروشــی خیلی وحشــتناک صحبت کنیم؛ 

چرا کم فروشــی داریم اما در برخی از برنده ها صفر شده و در برخی 
دیگر هنوز ارزیابی ها ادامه دارد.  مدیرکل اســتاندارد تهران نیز طی 
روزهای اخیر اعالم کرد که از افزایش کم فروشــی در برخی فرآورده 
ها خبر داد.   عباس نوری گفتــه بود، 13 هزار بســته از محصوالت 
غذایی و شوینده از نظر وزنی و الزامات نشانه گذاری بررسی و آزمون 
شــدند که با ارزیابی این بسته ها شــاهد افزایش کم فروشی در این 
محصوالت بوده ایم.  موضوعی که در مشاهدات میدانی اقالم مختلف 
کارخانه ای می توان به خوبی به آن رســید. اما اسالم پناه در پاسخ 
به »اکو ایران« درخصوص چرایی ادامه وضعیت کم فروشــی گفت:  
اظهارات مطرح شــده در تناقض با موارد مطرح شده نیست، تهران 
پایلوت ارزیابی ها اســت، اما در آخرین رصد این ســازمان از صنایع 
کشور که پیوست تکنیکال و آزمایشگاهی نیز دارد، مشخص شد که 
میزان کم فروشــی محصوالت مختلف کاهش یافته است. وی افزود: 
از ابتدای امســال طرح کنترل و پایش وزنــی فرآورده های تولیدی 

کشور در سطح وســیع و ابتدا از 14 اســتان در محصوالت غذایی و 
محصوالت مرتبــط با موضوع یارانه اجرایی شــد. در همین راســتا 
با نمونه گیــری از 365 نمونه برند کاالیی 41.6 درصد کم فروشــی 
 برای کاالها احصا شــد و پایش های انجام شده در قالب خرید از بازار 

بوده است.
حسن خانه زر. ســمت: رییس مرکز اندازه شناسی و اوزان و مقیاسها 
این ســازمان هم در این خصوص گفت: در طرح اول تنها محصوالت 
غذایی کنترل شــد، اما در مرحلــه دوم عالوه بر مواد غذایی ســایر 
کاالها نیز مــورد ارزیابی قرار گرفتند و از ســوی دیگــر طرح دوم 
در محل کارخانه های تولیدی اجرایی شــد که گســتردگی کاالها 
بیشــتر شــد و در مرحله ســوم هم مقرر شــد که به صورت ماهانه 
این ارزیابی ها صــورت گیرد. در ایــن خصوص پرونــده های را به 
 ســازمان تعزیرات حکومتی ارســال کرده ایم که جرایمی برای آنها 

در نظر گرفته شود.  

بازگشت بورس به مدار صعود

رشد 9 هزار واحدی شاخص کل
پس لرزه گزارش آژانس در بازار دالر

قیمت دالر و سکه صعودی شد

تدوام کم فروشی واحدهای تولیدی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئيس اتحاديه دارندگان اتوسرويس، تعميرگاه، 
پارکينــگ و کارواش خودرو تهران در تشــريح 
اهداف چهارســاله هيئت مديــره جديد براي 
رســيدگي به امور اتحاديه متبوع بيان داشت: 
قطعاً در اجراي اهداف از راهنمايي پيشکسوتان 
استفاده الزم را خواهيم برد. تجربه اين افراد مي 
تواند بهترين راه حل هاي مناسب براي برطرف 

نمودن مشکالت را بدهد.
عبدالرضا محمدي، رئيــس اتحاديه دارندگان 
اتوســرويس، تعميرگاه، پارکينــگ و کارواش 
خــودرو تهران بيان کــرد: از موضوعــات قابل 
رسيدگي ســر و ســامان دادن به اعضاي بدون 
پروانه است. اين کار با بازرسي هاي بسيار دقيق 
از سوي اتحاديه انجام مي شود و به مواردي مانند 
انواع ايمني هاي الزم در اتو ســرويس ها توجه 
مي شود. اتوســرويس ها داراي خدمات زيادي 
مانند تعميرگاه، نقاشان، صافکارها و پارکينگ 
و کارواش و... هســتند که هريک داراي ضوابط 
و خدمات مربوط به خود مي باشــند؛ بنابراين 
در خصوص هر يک بايد به دقت موارد و ضوابط 

بررسي شود.
محمدي در تشريح برنامه هاي مورد نظر اتحاديه 
افزود: از مــوارد مهم و مورد توجــه مي توان به 
فعاليــت گروهي جرثقيل هايي اشــاره کرد که 

در شهر به صورت ســيار کار مي کنند. هر نوع 
خودرويي که از اين گروه مذکور براي سرويس 
دهي کمک مي خواهد به يکي از تعميرگاه هاي 
بدون پروانه و ناشــناخته هدايت مي شود. بارها 
مشاهده شده تعميرگاه و يا خدمات اتومبيل با 
انجام تخلفاتي به صاحب اتومبيل خسارت مالي 
وارد آورده است. شکايات مردم به اتحاديه نشان 
دهنده صحت موضوع است. بنابراين با هماهنگي 
هاي زيادي که با پليس راهور صورت گرفته اين 
جرثقيل ها شناسايي شده و براي انجام پروسه 
صدور کارت شناسايي و احراز هويت به اماکن و 
ديگر مراکز تاييد صالحيت فرستاده مي شوند. 
هر يک از اين جرثقيل ها بايد داراي کد و مدرک 

شناسايي معتبر باشند.
وي در خصوص نرخ هاي مــورد تاييد اتحاديه 
گفت: از لحاظ قانوني هر يــک از اتحاديه ها مي 
توانند هر ســال يک بار تقاضاي تغيير نرخ را به 
اتاق اصناف ارائه دهند. امســال نرخ مصوب نيز 
اعالم شــده و به دنبال آن اتحاديه اين نرخ را به 
زيرمجموعه خود که تعداد ۱۵۰۰ عضو با پروانه 
کسب است ارائه نموده است.وي افزود: اتحاديه به 
متقاضياني که کمتر از ۳۰۰ متر براي راه اندازي 
فعاليت صنفي مذکور داشته باشند از اين صنف 

پروانه صادر نمي کند.

رئيس اتحاديه عطار و ســقط فــروش و عمده 
فروشان کاالي دخاني، مواد شوينده و پاک کننده 
تهران اظهار داشت: اعضاي اين اتحاديه گياهان 
دارويي مي فروشــند نه داروهاي گياهي. فروش 
انواع گياهان دارويي، دمنــوش ها و عرقيجات و 

... از جمله محصوالت فروشي اين صنف است.
مرتضي جعفري، رئيس اتحاديه عطار و سقط فروش 
و عمده فروشان کاالي دخاني، مواد شوينده و پاک 
کننده تهران با بيان مطلب فوق گفت: قاطعانه مي 
گويم؛ اگر افرادي داروهاي گياهي مي فروشــند 
بدون پروانه کسب و مجوز هستند. اگر هم گزارشي 
به اتحاديه مبني بر فروش اين داروها برسد به يقين 
اتحاديه بازرس مي فرستد و در صورت داشتن پروانه 
کسب اخطار مي گيرد و اگر پروانه نداشته باشد و 
عطارنما باشند اخطار براي تقاضاي پروانه را خواهند 
گرفت. به هر صورت اتحاديه برخورد مي کند؛ اما 
گزارشات تاکنون نشان داده افراد بدون پروانه کسب 

تخلف داشته اند
جعفــري در ادامــه تاکيــد کــرد: برخــي از 
توليدکنندگان داروهاي گياهي که زير نظر وزارت 
بهداشت و داراي مجوز طب سنتي هستند با اخذ 
مجوز از بهداشــت و دارو، داروها را با نام و نشان 
خود ترکيب و توليد مي کنند و با تاسيس عطاري 
هايي در نزديکي محل کارشــان به فروش اين 

داروها مي پردازند.
وي در خصوص فروش برخي از داروهاي غيرمجاز 
در عطاري ها ادامــه داد: هيچيک از عطاري هاي 
پروانه دار حق فروش هيچ دارويي در خصوص ترک 
اعتياد و يا چاقي و الغري را ندارند. قطعاً در صورت 
شکايت از هر يک از عطاري ها با ارائه مدارک معتبر 

و مستدات، برخورد مناســبي را از سوي اتحاديه 
خواهند ديد. اين عمليات در کمتر از ۲۴ ســاعت 
انجام مي شود و اداره اماکن محترم تهران در اين 

خصوص همکاري خوبي با اتحاديه داشته است.
رئيس اتحاديه عطار و ســقط فــروش و عمده 
فروشان کاالي دخاني، مواد شوينده و پاک کننده 
تهران در خصوص کاالهــاي دخاني نيز گفت: از 
ســال ۱۳۹۷ تا کنون هيچ گونه کاالي دخاني از 
سوي مرزهاي قانوني وارد نمي شود و تماماً توليد 
داخل کشور است؛ اما متاسفانه برخي از توليداتي 
که قاچاق وارد مي شود در کشور عراق با متريال 
درجه دو اما با برندهاي مشهور توليد و از مرزهاي 

غيرقانوني وارد مي شود.
وي در ادامه اضافه کــرد: در برخي از مکان هاي 
نامعلوم در کشور توسط عوامل خودشان کاالي 
دخاني غيرقانوني را توليد و مي فروشند، بارها اين 
موضوع را به مقامات دولتي اطالع داده ايم. اميد 

است که رسيدگي کنند.
جعفري در خصوص ماليات ارزش افزوده گفت: 
از دولت و مجلس محترم تقاضا داريم ماليات بر 
ارزش افزوده مانند ديگر کشورهاي اجرا کننده 
اين نوع ماليات، تنها از يک منبع اخذ شــود؛ اگر 
از توليدکننده اين نوع ماليات اخذ مي شــود در 
مراحل ديگر توزيع مانند عمده فروشان و خرده 
فروشــان نبايد اخذ گردد.رئيس اتحاديه عطار 
و سقط فروش و عمده فروشــان کاالي دخاني، 
مواد شوينده و پاک کننده تهران در پايان تصريح 
کرد: متاسفانه اخذ ماليات ارزش افزوده در تمامي 
مراحل نقض قانون است و بايد فقط يک بار اين 

ماليات دريافت گردد.

رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران با بيان اينکه االن 
قيمت مرغ کنترل شده گفت: قيمت مصوب هر کيلو مرغ ۵۹ هزار 
و ۸۰۰ تومان است و فروش باالي ۶۰ هزار تومان تخلف محسوب 
مي شود.مهدي يوسف خاني، رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و 
ماهي تهران در رابطه با قيمت مــرغ اظهار کرد: قيمت مصوب هر 
کيلو مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است و فروش باالي ۶۰ هزار تومان 

تخلف محسوب مي شود.
وي افزود: مرغ گرم در غرفه هاي ســازمان ميادين قطعاً به همين 
قيمت عرضه مي شــود؛ اما طي يکي دو هفته اخير در سطح شهر 
يک افزايش قيمتي داشتيم که آن هم ناشي از اعتراض مرغداران 
به نرخ فعلي و افزايش در قيمت عرضه مرغ به کشــتارگاه ها بود.

رئيس اتحاديه فروشــندگان پرنده و ماهي تهران بــا بيان اينکه 
االن قيمــت مرغ کنترل شــده گفت: در حال حاضــر واحدهاي 

بســيار زيادي در ســطح شــهر مرغ را با قيمت مصوب ۶۰ هزار 
 تومان عرضــه ميکنند و اگــر واحدي باالي اين قيمت بفروشــد 

تخلف است.
يوسف خاني از اجراي طرح تنظيم بازار طي سه هفته اخير خبر داد 
و افزود: در حال حاضر مرغ منجمد در سطح باال و بدون محدوديت 

با قيمت ۴۵ هزار تومان در شهر تهران عرضه مي شود.
رئيس اتحاديه فروشــندگان پرنده و ماهي تهران با اشاره به اينکه 
اعضاي تحت پوشش اتحاديه پرنده و ماهي حلقه آخر اين زنجيره 
هستند گفت :اين واحدها با هر قيمتي که مرغ را خريداري کنند 
با يک سود مصوب آن را عرضه ميکنند؛ لذا افزايش قيمت و گراني 
هميشه از مبدأ است و مبدأ هم توليدکننده و مرغداران هستند که 
اگر نرخ مصوب را رعايت و مرغ را با نرخ مصوب به کشتارگاه عرضه 

کنند مرغ هم با نرخ مصوب به دست مردم ميرسد.

دبير انجمن کشتيرانی اظهار داشت: متاسفانه عملکرد هندی ها 
در بحث بازاريابی به بندر چابهار و ترانزيت از مسير ايران آسيب 
زده و با توجه به حجم زياد بار از هند به سمت آسيای ميانه به ويژه 
روسيه و ارسال حجم قابل توجه بار هند که مربوط به کمک های 
انسان دوستانه اين کشور به افغانستان می شود، حجم مبادالت با 
مرجعيت هند از بندر چابهار در قالب صادرات، ترانزيت و ترانشيپ 
بسيار ناچيز است به طوريکه اين ميزان بار هند که از مسير ايران 

عبور داده می شود به ۲ الی ۳ درصد هم نمی رسد.
مســعود پلمه درباره ورود يک شرکت کشتيرانی به بندرشهيد 
بهشتی چابهار به عنوان اپراتور دوم که در کنار اپراتور هندی فعال 
خواهد بود، اظهار داشت: حضور يک شرکت کشتيرانی به عنوان 
يک اپراتور در بنادر سابقه داشــته و دارد و معموال شرکت های 
بزرگ کشــتيرانی پکيــج و مجموعه ای از تمــام فعاليت های 
لجستيکی بندر و دريا را در اختيار دارند که يکی از آنها مبحث 
پورت اپراتوری است.  وی ادامه داد: به طور قطع با انتخاب اپراتور 
دوم برای بندر شهيد بهشتی چابهار رونق کسب و کار، ورود کشتی 
و کاال و کانتينر در اين بندر افزايش می يابد و وقتی يک شرکت 

کشتيرانی با برنامه منظم در بندری سرمايه گذاری می کند، آن 
بندر يا در ماموريت ها و اهداف کاری آن شــرکت قرار گرفته و 
باعث می شود کشتی ها و بارهای متعلق به خود و شرکای تجاری 
خود را از آن بندر عبور دهد يا اينکه اساسا در مطالعات بازار به اين 
جمع بندی می رسند که آن بندر از حيث فعاليت های اقتصادی 
حائز اهميت اســت، در نتيجه گوی رقابت را از ساير بازيگران 

می ربايند تا سهم بيشتری از بازار را به دست بياورند. 
دبير انجمن کشــتيرانی با اشــاره به ابهامات ايجاد شده درباره 
انحصاری شــدن فعاليت های بندری تنها برای يک شــرکت 
کشتيرانی در بندر مهمی مانند چابهار گفت: معموال اين اتفاق 
نمی افتد که وقتی يک شرکت کشتيرانی در يک بندری فعاليت 
می کند باعث شود که فعاليت ساير شرکت ها تحت شعاع قرار 
بگيرد و اساسا در مسيرهای مشخص که فعاليت ها تحت عنوان 
کنفرانس انجام می شوند معموال شرکت های کشتيرانی همديگر 

را ياری و به هم کمک می کنند.  
پلمه افزود: شرکت های کشتيرانی معموال در مسيری که فعاليت 
منظم وجود دارد، قبل از رفتن به سمت فضای رقابتی به مفهومی 

که به طور مستقل کشتی داشته باشند؛ اشتراکاتی با هم به عمل 
می آورند و از ظرفيت های باقی مانده به يکديگر سرويس اسالت 
ارايه می دهند و در نتيجه با فرض بر اينکه هدف تردد بار بين بندر 
چابهار – هند باشد و در اين مسير فعاليت منظم افزايش پيدا کند، 
بعيد است که اقدامات ضد رقابتی که منجر به ترک ساير بازيگران 
از اين عرصه شود، به اجرا برسد.   وی تاکيد کرد: در کنار آن بايد 
توجه داشته باشيم که در بازارهايی مانند هند شرکت  های مالک 
کانتينر که فاقد کشتی هستند حضور پررنگ تری دارند. در اين 
شرايط  شرکت کشتيرانی که مالک کشتی است می تواند سرويس 
حمل و نقلی را با ويژگی متصدی حمل دريايی که کشتی هم در 

اختيار دارد، به نحو مطلوبی به اجرا بگذارد. 
دبير انجمن کشتيرانی درباره داليل انتخاب اپراتور دوم برای بندر 
چابهار اظهار داشت: واقعيت اين است که سرمايه گذاری اپراتور 
و شرکت هندی در بندر شهيد بهشتی چابهار قابل توجه نبوده و 
تصورات تجاری که از سرمايه گذاری طرف هندی وجود داشت، 
محقق نشد. بنابراين طبيعی است که برای رونق حداکثری يک 
بندر استراتژيک کشورمان از سرمايه گذاری های غير استفاده 

کنيم که در نهايت سبد فعاليت ها متنوع شود تا امکان پوشش 
فعاليت های حداکثری وجود داشته باشد. 

پلمه تاکيد کرد: شايد يکی از اهداف سازمان بنادر اين باشد که با 
حضور يک رقيب، فعاليت اپراتوری در بندر شهيد بهشتی چابهار 
توســعه پيدا کند و عمال طرف هندی که می بايســت سرمايه 
گذاری چند صد ميليون دالر را در بندر شهيد بهشتی به سرانجام 
می رساند به تکافو بيفتد تا با ســرمايه گذاری بيشتر به ويژه در 

خصوص جذب بار نقش بيشتری در اين بندر ايفا کند.
وی با بيان اينکه البته ايراد بــه اپراتور هندی تنها متوجه بحث 
سرمايه گذاری نمی شود، گفت:  متاسفانه عملکرد هندی ها در 
بحث بازاريابی به بندر چابهار و ترانزيت از مسير ايران آسيب زده 
و با توجه به حجم زياد بار از هند به سمت آسيای ميانه به ويژه 
روسيه و ارسال حجم قابل توجه بار هند که مربوط به کمک های 
انسان دوستانه اين کشور به افغانستان می شود، حجم مبادالت با 
مرجعيت هند از بندر چابهار در قالب صادرات، ترانزيت و ترانشيپ 
بسيار ناچيز است به طوريکه اين ميزان بار هند که از مسير ايران 

عبور داده می شود به ۲ الی ۳ درصد هم نمی رسد.

در حالــی افزايــش قيمت 
برنج داخلی به طرز عجيبی 
اتفاق افتاده که ديگر مصرف 
کنندگان بــرای خريد برنج 
خارجــی نيــز در مضيقــه 
قرار گرفته انــد. افزايش بيــش از ۵۰ درصدی قيمت 
برنج خارجی و بيــش از ۲۰۰ درصدی برنج ايرانی، اين 
 کاالی پرمصرف و مــورد نياز خانوار را از ســفره مردم 

حذف کرده است. 
وعده عدم افزايش قيمت کاالها به ويژه کاالهای اساسی 
در حالی داده شد که پس از آن روزی نيست که قيمتها 
ثبات داشته باشــند. برنج که در ايران به عنوان کااليی 
اصلی در زمين های کشــاورزی کاشته و به بازار عرضه 
می شــود امروز برای يک کيلوی خالص آن بايد ۲۰۰ 
هزار تومان هزينه کرد. متاســفانه به نظر می رسد بازار 
برنج در سيطره دالالن اســت که قيمت برنج را تعيين 
می کنند. فروشــندگان اين محصول اســتراتژيک در 
سطح خرده فروشــی و عمده فروشــی مدعی هستند 
واســطه هايی که برای آنها کاال تامين می کنند نه تنها 
به اندازه کافی برنج به آنان نمی فروشــند، بلکه قيمت 
آن را بی رويه باال برده اند و پاسخ مناسبی در اين زمينه 

به فروشندگان نمی دهند. در اين خصوص وزير جهاد 
کشاورزی اظهار نظر متفاوتی دارد. به گفته سيد جواد 
ســاداتی نژاد افت توليد برنج در ســال گذشته عامل 
رشد قيمت برنج ايرانی در بازار بوده است. وی در ادامه 
گفت: چون در برنج خارجی ذخايری داريم اگر دالالن 
ورود کنند بالفاصله به وسيله شرکت بازرگانی دولتی 
ورود و قيمت ها را کنترل می کنيــم. اما در مورد برنج 
ايرانی ذخايــری نداريم و زمانی که واســطه ها در اين 
بازار ســوداگری می کنند ابزار مداخله وجــود ندارد. 
 برنج خارجی هم نمی توانــد با برنج های مرغوب ايرانی 

رقابت کند.
در همين رابطه دبيرکل بنکداران مواد غذايی در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: در سال جاری افزايش قيمت 
برنج ايرانی بی ســابقه بوده است. اين افزايش قيمت به 
دليل سودجويی و داللی عده ای اتفاق افتاده و تاثير آن 
بر سفره مردم ديده می شود. کمتر خانواری قادر به تهيه 

برنج ايرانی که در کشور خودش کشت می شود، است. 
 قاسمعلی حسنی اضافه کرد: گرانفروشی و فرصت طلبی 
دالالن علت اصلی گرانی برنج در بازار است. به عبارتی 
قيمت های کاذب و گرانفروشــی ناشی از سودجويی و 
فرصت طلبی است که توسط برخی فروشندگان صورت 
گيرد. به همين دليل برنج ايرانی در حال حذف از سفره 
خانوارها می باشد. از سوی ديگر برنج وارداتی که پيش 

از صعود قيمت برنج ايرانی مورد اقبال اغلب خانواده ها 
قرار نداشت طی ماه های گذشته با افزايش تقاضا روبرو 

شده است.
براساس آمار اعالم شده از سوی وزارت صمت در مدت 
زمان مورد بررســی »برنج طارم اعــال«، »برنج داخلی 
هاشــمی«، »برنج داخلی خــزر«، »برنج باســماتی 
پاکستانی«، »برنج تايلندی )غير از هومالی(« و »برنج 
هندی« در بازار رشد ۲۰۶.۹ درصدی تا ۱۲.۱ درصدی 
داشته اند. قيمت برنج در چهار ماه منتهی به مرداد سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل چه تغييری داشته 
است؟ آمار اعالم شده نشان دهنده آن است که در مدت 
زمان مورد بررســی قيمت برنج داخلی رشدی بيش از 
۲۰۰ درصدی داشته و اين رشــد برای برنج خارجی تا 

۶۱.۲ درصد هم رسيده است.
به گزارش اکوايران؛ رشد بيش از ۲۰۰ درصدی قيمت 
برنج ايرانی در مدت زمان مورد بررسی در حالی ثبت شده 
که کشت برنج در فروردين و ارديبهشت صورت می گيرد 
و برداشت هم در شهريور ماه تمام می شود با اين شرايط 
به گفته فعاالن اين بازار توليدکننده نقشی در رشد قيمت 
نداشته است، از سوی ديگر هنوز برنج کشت سال جاری 
وارد بازار نشده و قيمت برنج سال جاری هنوز نامشخص 
است. اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که رشد قيمت 
برنج کشت سال گذشته در حالی در بازار رقم خورده که 

به گفته دبيرانجمن برنج ايران، برنج با بهترين کيفيت 
سال گذشته با ســود ۳۵ هزار تومان به عمده فروش ها 
فروخته شده اســت. با توجه به اظهارات عليزاده شايق 
به نظر مشکل افزايش قيمت از حلقه اول نيست و حلقه 
دوم )واسطه ها( موجب شــده تا شاهد رشد قيمت در 
بازار باشــيم و با توجه به مشخص نبودن قيمت کشت 
امسال بايد منتظر برنامه نهاد های ناظر برای کنترل بازار 

برنج باشيم.
 براســاس آمار اعالم شــده از ســوی وزارت صمت در 
مدت زمان مورد بررســی »برنج طارم اعــال«، »برنج 
داخلی هاشمی«، »برنج داخلی خزر«، »برنج باسماتی 
پاکستانی«، »برنج تايلندی )غير از هومالی(« و »برنج 
هندی« در بازار رشد ۲۰۶.۹ درصدی تا ۱۲.۱ درصدی 

داشته اند.
براساس آمار اعالم شده از ســوی وزارت صمت قيمت 
»برنج طارم اعال« در مدت زمان مورد بررسی در بازار به 
کيلويی ۱۱۲ هزار و ۷۸۶ تومان رسيد و نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد ۲۰۶.۹ درصدی را ثبت کرد، برنج 
طارم در مدت زمان مشابه سال قبل در بازار ۳۶ هزار و 

۷۴۵ تومان قيمت گذاری شد.
آمار اعالم شده همچنين نشان دهنده آن است که »برنج 
داخلی هاشمی« هم در مدت زمان مورد بررسی رشدی 
بيش از ۲۰۰ درصد داشته و قيمت آن به ۱۰۷ هزار و ۲۴۹ 
تومان رسيد، برنج داخلی هاشمی در مدت مشابه سال 
قبل ۳۵ هزار و ۶۸۵ تومان قيمت خورده بود. از ســوی 
ديگر »برنج داخلی خزر« نيز در اين مدت رشدی ۱۹۴.۲ 
درصدی را تجربه کرد و قيمت آن بــه ۷۱ هزار و ۸۲۱ 
تومان در بازار قيمت گذاری شــد؛ »برنج داخلی خزر« 
سال گذشته در بازار ۲۴ هزار و ۴۱۴ تومان قيمت خورد.

وضعيت برنج خارجی هم در مدت زمان مورد بررسی 
مشابه برنج داخلی اســت، بطوريکه برنج وارداتی در 
اين مدت رشــدی ۶۱.۲ تا ۱۲.۱ درصــدی را تجربه 
کرد. براســاس آمار اعالم شده قيمت »برنج باسماتی 
پاکستانی« با رشد بيش از ۶۱ درصد نسبت در مدت 
زمان مورد بررســی به ۳۹ هزار و ۷۴۹ تومان رسيد، 
قيمت اين مدل برنج سال گذشــته ۲۴ هزار و ۶۹۳ 
تومان بود. روند رشد قيمت برنج هندی نيز در اين مدت 
۵۹.۴ درصد بوده و قيمت آن از ۲۳ هزار و ۵۱۷ تومان 
به ۳۷ هزار و ۴۹۲ رســيد. اما »برنج تايلندی )غير از 
هومالی(« در اين مدت کمترين افزايش قيمت را تجربه 
کرد؛ براساس آمار اعالم شده رشد قيمت برنج تايلندی 
)غير از هومالی( ۱۲ درصد بوده و قيمت آن از ۱۵ هزار 

و ۹۱۳ تومان به ۱۷ هزار و ۸۳۸ تومان رسيده است.
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زنگ خطر پایان ذخایر برنج ایرانی به صدا درآمد 

برنج خالص ایرانی کیلویی ۲۰۰ هزار تومان
سود برنج نصیب دالالن می شود 

جرثقيل هاي سيار بايد داراي کد و مدرک شناسايي معتبر باشند

عطاري هاي حق فروش داروي ترک اعتياد، چاقي و الغري را ندارند

قيمت مرغ کنترل شد

عبور تنها ٢ درصد بار هند از مسير ايران

آگهی مزایده اموال منقول
آگهی مزايده شماره ۱۴۰۱۰۴۳۱۶۰۴۵۰۰۰۱۶۳ اموال منقول پرونده کالسه ۹۵۰۰۷۰۸ 

 به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۵۰۰۷۰۸ به بانک سامان عليه منصور رضائی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ اموال متعلق به مديون در هتل آپارتمان ليژان واحد های ۳ و ۴ واقع در طبقه دوم به آدرس کرمانشاه خيابان مطهری شرقی، هتل آپارتمان ليژان به شرح زير می باشد : )شرح کاالی موجود 
در واحد ۳( ۱- کمد چوبی به مبلغ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۲- تلويزيون سامسونگ ۲۱ اينچ با زير تلويزيون چوبی به مبلغ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۳- سه عدد تختخواب چوبی ۱ نفره با تشک و بالش و پتو به مبلغ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۴- دو عدد پا تختی چوبی به مبلغ۲/۰۰۰/۰۰۰ريال ۵- يک ۱ عدد تختخواب دو نفره چوبی با تشک و بالش و 
پتو و ملحفه به مبلغ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۶- ميز توالت ۴ کشو و آئينه چوبی به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۷- ۶ عدد صندلی و يک ميز گرد فلزی فرفرژه به مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ريال ۸- اجاق گاز روميزی ۲ شعله اَشين )سفيد رنگ( به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ريال۹ - يخچال سامسونگ ۶ فوت به مبلغ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۱۰- ظروف آشپزخانه 
در حد يک دست به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۱۱- ساعت ديواری گرد به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ريال ۱۲- قاليچه کناره ۶ متری به مبلغ۷/۰۰۰/۰۰۰ريال ۱۳ - لوستر فلزی طاليی ۵ شعله ۳ عدد و ۲ شعله يک عدد داخل آشپز خانه به مبلغ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال و) شرح کاالی موجود در واحد ۴( ۱- يک عدد تختخواب يک نفره چوبی 
با تشک و بالش و پتو به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ريال ۲- يک عدد تختخواب دو نفره چوبی با تشک و بالش و پتو و ملحفه به مبلغ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ۳- دو عدد کمد چوبی به مبلغ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ريال ۴- ميز توالت ۴ کشو به مبلغ۳/۰۰۰/۰۰۰ريال ۵-تلويزيون سامسونگ ۲۱ اينچ با زير تلويزيون چوبی به مبلغ۵/۰۰۰/۰۰۰ريال ۶ 
صندلی ۲ عدد، طرح مبل ۲ نفره يک عدد و تکی ۲ عدد با ميز ۴ گوش فرفرژه به مبلغ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ريال ۷- يخچال سامسونگ ۶ فوت به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ريال ۸- اجاق گاز روميزی ۳ شعله جهان گاز طوس )مشکی رنگ( به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ريال ۹ - سه عدد لوستر فلزی طاليی ۴ شعله و يک عدد تک شعله داخل آشپزخانه 
به مبلغ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ريال جمع کاالی واحد ۳ به مبلغ ۱۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال ) يکصد و چهل و يک ميليون ريال ( و جمع کاالی واحد ۴ به مبلغ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ريال ) يکصد و بيست و اسه ميليون ريال ( و جمع کل اثاثه به مبلغ ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ريال ) دويست و شصت و چهار ميليون ريال ( می باشد. از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه 
شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در کرمانشاه - خيابان بنت الهدی - روبروی فرمانداری از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده اموال منقول )أثاثه( فوق از مبلغ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ريال ) دويست و شصت و چهار ميليون ريال ( شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. و کليه 
هزينه های قانونی به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در جلسه مزايده است، برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ 

مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت، عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد.

م الف ۱۷۱۶

مفقودی
برگ سبز ماشين سواری پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۲ به شماره انتظامی  
۲۴۲ ن ۹۸ ايران ۲۷ و شماره موتور 139B0015794 و شماره 
شاسی NAAM31FC4DK861736 بنام ديانا مالمحمدی 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۱۰۷۵۵
--

مفقودی
برگ کمپانی ماشين سواری پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۲ به شماره انتظامی  
۲۴۲ ن ۹۸ ايران ۲۷ و شــماره موتور 139B0015794 و شماره 
شاســی NAAM31FC4DK861736 بنام ديانا مالمحمدی 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۱۰۷۵۶
--

مفقودی 
بــرگ کمپانــی ماشــين ســواری پــژو ۴۰۵ جــی ال ايکس  
مــدل ۱۳۸۸ بــه شــماره انتظامــی ۴۳۵ ط ۸۵ ايــران 
۳۷ و شــماره موتــور ۱۲۴۸۸۰۵۳۵۵۰ و شــماره شاســی  
NAAM01CA09E100786 بنام ســيد عمر مجيدی برده 

زرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.۱۰۷۵۲
--

مفقودی 
برگ سبز ماشين ســواری پيکان مدل  ۱۳۸۱ به شماره انتظامی 
۹۱۹ ص ۴۱ ايران ۳۷ به شماره موتور ۱۱۱۵۸۱۱۳۹۹۸ و شماره 
شاسی ۸۱۵۱۶۵۹۹ بنام آرمان فيض اله بيگی مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.۱۰۷۵۳
--

مفقودی 
برگ کمپانی ماشين سواری پيکان مدل  ۱۳۸۱ به شماره انتظامی 
۹۱۹ ص ۴۱ ايران ۳۷ به شماره موتور ۱۱۱۵۸۱۱۳۹۹۸ و شماره 
شاسی ۸۱۵۱۶۵۹۹ بنام آرمان فيض اله بيگی مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.۱۰۷۵۴
--

مفقودی 
برگ ســبز – ســند کمپانی خودرو ســواری پژو پــارس  مدل 
۸۹ به شــماره انتظامــی ۴۲۱ د ۶۳ ايران ۲۰ و شــماره موتور 
۱۲۴۸۹۰۵۰۳۷۹ و شماره شاسی ۷۸۱۲۳۲ مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۱۰۷۵۷
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آخر 
کسب وکار

عکس روز

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

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

درآمدي تا 70 سال پس از مرگ
كپي رايت يكي از اشــكال مالكيــت معنوي 
است و به دارنده آن حق اختصاصي توليد يك 
كار، توزيع نســخه هايي از آن، انتشار عمومي 
آن و بازتوليــد مشــتقاتي از آن كار را مي دهد. 
اين حق براي طول عمــر خالق اثر به اضافه 70 
ســال پس از مرگ وي وجــود دارد. محافظت 
از كپي رايــت، نامحدود نيســت. خط مشــي 
»كاربرد منصفانه« به اين معني است كه مردم بدون پرداخت پول مي توانند مقدار 
 مشــخصي از محصوالت داراي كپي رايت را بــراي اهداف دانشــگاهي يا ابتكاري
  بــه كار برنــد، بنابراين يــك اســتاد دانشــگاه ممكــن اســت بخش هايي از

 يك فيلــم را براي ارائــه در كالس انتخــاب كند يا يك نويســنده از نويســنده 
 ديگــر نقل قول كنــد. به بيــان ديگر از نظــر قانــون اندكي نشــت از كپي رايت

 مطلوب است. مالكيت معنوي نمايشگر، نوعي مصالحه بين ايده هاي جديد و اجازه 
استفاده كامل از ايده هاي موجود است. ايده آل اين است كه نوآوران پاداش بگيرند بدون 
 اينكه استفاده هاي مولد از ايده هاي شان محدود شود، البته يافتن راهي براي اين كار

 دشــوار اســت. بيشــتر كشــورها با وضع زمان پاياني بر حق مالكيت، به دنبال 
تعادلي تقريبي ميان منافع و هزينه هاي پتنت ها هســتند. بعد از منقضي شــدن 
پتنت، كســي مالك آن ايده نيســت و هركســي مي تواند رايگان از آن اســتفاده 
 كند. مباحث داغي حــول و حوش مالكيت معنــوي وجــود دارد. تنها بحث پول 
در ميان نيســت. دليل اين موضوع اين اســت كه هر تصميمي كه گرفته شــود، 
كمبودهايي را به دنبال دارد. آنهايي كه طرفدار حمايت بيشــتر هستند، خواهند 
گفت »تضعيف مالكيت معنوي به معني نوآوري كمتر اســت.« حق با آنهاســت. 
آنهايي كه طرفدار حمايت هاي كمتر هستند، مي گويند »تقويت مالكيت معنوي، با 
 خارج ساختن برخي كاربران، ارزش كلي ايده ها را كاهش مي دهد.« حق با آنها نيز

 هست. ارزيابي كردن هر سياست مشخصي درباره مالكيت معنوي، يعني دست مان 
را كثيف كرده ايم. ما نمي توانيم با نظريه پردازي از پشــت ميز اين كار را به درستي 
انجام دهيم. براي وزن دادن به هزينه ها و منافع، نياز به برآوردهاي كّمي داريم. اگر 
حمايت هاي مالكيت معنوي كمرنگ مي شــدند تا چه ميزان فعاليت هاي نوآورانه 
كاسته مي شد؟ با اينكه كّمي كردن اين فرضيه ها دشوار اســت، براي يك ارزيابي 
عقاليي بايد تالش مــان را انجام دهيم. بايد ســوال كنيم: آيــا در غياب حمايت از 
مالكيت معنوي، نوآوري توسعه مي يافت؟ اگر پاسخ مثبت است، نفعي در حمايت 
 وجود ندارد و ازاينرو بر مبنــاي معيارهاي هزينه - فايــده توجيهي براي حمايت 

وجود ندارد.

به مناسبت هفته جهاني تغذيه با شير مادر
سالمت كودكان ايران زمين دغدغه 25 ساله محك

دكتر عظيم مهــرور، رئيس بيمارســتان 
فوق تخصصي ســرطان كــودكان محك 

می گويد:
محك در 25 ســال فعاليت خود در زمينه 
حمايت از كودكان مبتال به سرطان همواره 
تالش داشــته به تمامي جنبه هاي سالمت 
كودكان و آگاهي رساني در زمينه آنها بپردازد. 

يكي از مهم ترين موضوعات در زمينه سالمت كودكان تغذيه با شير مادر است. 
توجه به تغذيه كودكان مي تواند زمينه تقويت سيستم ايمني بدن آنها را فراهم 
 كند و احتمال ابتال به بيماري سرطان را كاهش دهد. از آن جايي كه شير مادر، 
كامل ترين و سالم ترين غذا براي شــيرخوارگان است، محك همواره بر تغذيه 
كودكان با شير مادر تاكيد داشته و در راستاي دغدغه سالمت كودكان از مادران 
جوان درخواست مي كند تا براي افزايش سالمت خود و فرزندان شان به اين نوع 
تغذيه توجه كنند. تغذيه مناسب از عوامل مهم تكامل فيزيكي، فكري و افزايش 
قدرت دفاعي در انسان است. تغذيه شالوده اصلي زندگي را تشكيل داده و افزايش 

سالمتي و آرامش را به همراه دارد. 

تامين مالي با اوراق قرضه 
  مسعود گل شيرازي، عضو اتاق بازرگاني ايران

 بازار اوراق قرضه، بازاری مالي است كه در آن مشاركت كنندگان مي توانند اوراق قرضه 
جديد منتشر كنند كه به نام بازار اوليه شناخته مي شود يا مي توانند اوراق بهادار بدهي 
منتشر كنند كه معموال به شــكل اوراق قرضه خريد وفروش شده و به نام بازار ثانويه 
شناخته مي شــود. هدف اصلي بازار اوراق قرضه، مهيا كردن مكانيزمي جهت تامين 
سرمايه بلندمدت دولت و بخش خصوصي است اما اين روش در كشور ما عمدتا براي 

دولت مطرح شده و بخش خصوصي كمتر در اين حوزه حضور داشته است. 
البته به نظر مي رســد كه اين حوزه در كوتاه مدت يك حوزه قابل حمايت 
جهت تامين مالي در كشور نيست؛ ازاينرو با توجه به زيرساخت هايي كه 
در بورس ايجاد شده اســت، مي توانيم اميد داشته باشيم كه در بلندمدت 

دادوستد اوراق به ويژه اوراق قرضه ايجاد شود. 
تامين مالي از مهم ترين مزاياي استفاده از بازار اوراق قرضه بوده كه در دنيا 
نيز بسيار متداول است. براي استفاده از اين روش بايد سازوكاري در كشور 
ايجاد شود كه متاسفانه هنوز عملياتي نشده  و الزم است كارهاي زير جهت 

عملياتي شدن آن سازوكارها صورت پذيرند: 
*موانع قانوني جهت انتشار اوراق مرتفع شوند. 

*بخش خصوصي كشور بتواند بدون تضمين از بانك ها به انتشار اوراق بپردازد. 
همچنين بازار اوراق بين المللي يكي ديگر از روش هاي تامين مالي است 
كه براي ورود به آن نيازمند رتبه اعتبار بين المللي هستيم. اين رتبه بندي 
توسط موسسات اعتبارسنجي انجام مي گيرد و رتبه اعتباري هر كشوري 
در اين رتبه بندي مشخص مي شود. امروز هم با توجه به سياست هايي كه 
شوراي پولي و اعتباري مورد توجه قرار داده، اين موسسات بايد در كشور 
شروع به فعاليت كنندكه مقدمات اين كار فراهم شده ولي تاكنون عملياتي 

نشده است. 

نکته

خبر

يادداشت

همه مــا در حوزه هاي مختلف منحصــر به فرد و 
باهوش هســتيم اما بيشــتر آدم هــا نمي دانند 
چقدر باهوش هســتند و چون ارزش خودشان را 
نمي دانند، سطح انتظارشــان را پايين مي آورند. 
استيو شاندلر در كتابش به نام »جنگجوي زمان« 
به اين گروه به عنوان شايســته هاي ناآگاه اشاره 
مي كند؛ آدم هايــي كه بدون اينكــه بدانند، كار 
درســت را انجام مي دهند. اگر ويژگي هاي شما 
با فهرســتي كه در ادامه آمده اســت، مطابقت 
دارد، واقعــا باهوش هســتيد حتي اگــر اينطور 

فكرنمي كنيد. 

۱. كنجكاو هستيد
درباره هرچيزي كه ســر راه تان قــرار مي گيرد، 
كنجكاو هستيد، پذيرش تغيير را داريد و هميشه 
نخستين نفري هستيد كه با سيستم هاي جديد 
خودتان را وفق مي دهيد. شما بدون اينكه درباره 
آن فكركنيد ،كار درست را انجام مي دهيد. هميشه 
سريع اقدام مي كنيد و در هر شرايطي، به بهترين 

بودن متعهد هستيد. 

۲. به اهداف توجه داريد
باور داريد چيزي كه شــما را از ديگــران متمايز 
مي كند، تعيين هدف و دست يافتن به آن است. 
به رخداد هاي تصادفي زندگي تان واكنش نشان 
نمي دهيــد، چون سيســتمي داريد كــه اجازه 

نمي دهد بدتريــن اتفاق براي تــان بيفتد. براي 
بهترين  بودن تالش مي كنيــد و فعاليت ها را با 

موفقيت ها اشتباه نمي گيريد. 

۳. به نتايج توجه داريد
كاري را فقط براي اينكه ســرگرم باشــيد، انجام 

نمي دهيد. كار درســت را، درســت انجام 
مي دهيد. بعضي از فرصت ها را اتالف 

وقت مي دانيد، بنابراين فقط 
روي فرصت هايــي تمركز 
مي كنيد كــه بهترين نتايج 
را در زندگي تان به دســت 

مي دهند. 

۴. وقــــت تان را 
سرمايه گذاري مي كنيد
مديريت زمــان يكي از 
ارزشمندترين حوزه ها 
در زندگي تان اســت. 

بــاور داريــد 
هــر ثانيه مهم 

اســت چــون زماني 
كه از دســت مي رود، 

هرگز برنمي گردد. زمان 
براي شــما محدود، زودگذر، 
برگشت ناپذير و جبران ناپذير 

است. ترجيح مي دهيد كاري انجام بدهيد و شكست 
بخوريد تا اينكه اصال هيچ كاري 

نكنيد. 

۵. به آينده توجه 
داريد

برايــان تريســي می گويد: 
»پيش برنامه ريزي مناسب 
از عملكرد ضعيــف جلوگيري 

مي كند.«
باور داريد باقي عمرتــان، بهترين بخش عمرتان 
اســت. اهدافي را كه تحقق مي بخشيد، هميشه 
مقدماتي براي آينده بهتر هستند. زندگي متعادلي 
داريد و هيچ چيز در زندگي تان تصادفي اتفاق 

نمي افتد. 

۶. قابل اطمينان هستيد
اگر آدم ها درخواســتي از شما دارند، احتماال شما 
قابل اطمينان ترين آدم در زندگي شــان هســتيد. 
آيا رئيس تان هميشــه شــما را بــراي اضافه كاري 
فرامي خواند؟ آيا تا به حال بدون اينكه درخواســت 
كنيد اضافه حقوق يــا ترفيع دريافــت كرده ايد يا 
شخصي بوده ايد كه يك وظيفه خاص هميشه به او 
محول مي شود؟ آيا هميشه از نظر ديگران همان كسي 
هستيد كه بايد بهتر بداند؟ اگر پاسخ تان به هركدام از 
اين سوال ها مثبت است، تبريك مي گويم. شما قابل 

اطمينان هستيد. اگر قابل اطمينان نباشيد هيچ كس 
وقتش را صرف اطمينان به شما نخواهدكرد. 

۷. دائم در حال پيشرفت هستيد
برايان تريســي می گويد: »اگر در حال پيشرفت 

نباشيد، در حال پسرفت هستيد.«
ژاپني ها به پيشرفت دائم مي گويند »كايزن«. شما 
عاشق اكتشاف هاي جديد هســتيد و باور داريد 
پيشرفت دائم در زندگي، شما را به روز نگه مي دارد 
و مانع از آن مي شود كه بهترين دانش تان كهنه و 

منسوخ شود. 

۸. سالم هستيد
در بين ويژگي هايي كه در اين فهرســت آمده است، 
ســالمتي مهم ترين ويژگي يك آدم باهوش اســت. 
اگر ســطح خوبي از ســالمتي نداشته باشيد، همه 
ويژگي هاي قبلي فقط تعريــف و تمجيد خواهدبود. 
سالمتي مهم ترين چيز در زندگي تان است، تنها راه 
براي اينكه به اندازه كافي عمر كنيد و از بقيه زندگي تان 
لذت ببريد، اين است كه مراقب خودتان باشيد. شما 
مي توانيد هر چيزي را در زندگي تان به دست بياوريد 
اما اگر به ســالمتي تان توجه نكنيد،  ممكن اســت 
 همه آنها را از دســت بدهيد. سالم بودن هدف نهايي

 شماست. 
منبع: اليف هك
ترجمه: بازده

۸ عالمت باهوش بودن

بازاريابي جهاني در مقابل 
بازاريابي منطقه اي 

 بخش سوم 
 تفكر جهاني و عملكرد محلي

آنچه در شــماره های گذشــته بيان شــد، 
داللت بــر آن دارد كــه بازاريابــي جهاني 
در برخــي مــوارد مي تواند بــه خوبي عمل 
كــرده و موجــب صرفه جويــي در هزينه ها 
شــود اما به احتمــال زيــاد بهترين روش 
 آن باشــد كه جهاني فكر كنيــد ولي محلي 

عمل كنيد.
 اين بــدان معني اســت كه شــركت ها بايد 
هدف هــاي جهاني داشــته باشــند ولي از 
شــرايط بازار داخلي نيز نبايد غافل شــوند، 
براي مثــال در عين حال كــه خميردندان 
نــي كلگيــت در سراســر جهــان   كمپا
در دسترس اســت، اين كمپاني براي منطقه 
خاورميانه خمير دندان بــا مواد طعم دهنده 
متفاوت توليد مي كند، همچنين اين شركت 
نوعي صابون بچه مخصوص بازار فرانسه را در 
اين كشور به فروش مي رساند. كمپاني پپسي 
كوال به نمايندگان خود در سراسر جهان اجازه 
 داده خود نيز برنامه هايي جهت پيشبرد فروش

 تدوين كنند. 
بررســي هاي به عمل آمده داللت بر آن دارد 
كه حدود 8۶ درصــد از برنامه هاي تبليغاتي 
كمپاني هاي بزرگ را در مناطق مختلف جهان 
مديــران بازاريابي همان مناطــق طراحي و 
اجــرا مي كننــد. همچنيــن 74 درصــد از 
تصميم گيري ها در انجام هزينه هاي مختلف 
و ۶۱ درصــد از تصميم گيري هــا در تعيين 
كانال هاي توزيع را مديران بومي همان مناطق 
برعهده دارند؛ اين در حاليســت كه معموال 
طراحي محصوالت در كمپاني مــادر انجام 

می شود. 
بازاريابــي جهانــي را هم اكنون بســياري 
از شــركت ها در حال اجرا دارنــد اما به نظر 
مي رســد كه اين برنامه ها بايد بــراي تامين 
 نيازهاي خاص مشتريان در كشورهاي منطقه

تعديل شود. 
ادامه دارد... 

اورژانس كسب و كار مهارت

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

شغل فرد مرتبط باشد، چه نباشد. 
شركت اي.بي.ام از روش گردش شغلي 

براي آموزش استفاده مي كند. 
شركت پاناسونيك دانشكده هايي در 
بعضي از كشــورها براي تربيت منابع 

انساني بومي دارد. 
شــركت اگزان موبيل به روش تمرين 
و شبيه سازي كســب وكار، به كاركنان 

آموزش مي دهد. شــركت آمازون جايزه اي را به صورت ســاالنه براي تجربيات 
كاركنان ايجاد كرده اســت تا تجربيات كاركنان مستندسازي و تسهيم شود. شركت 
مك دونالد از سال ۱9۶۱ دانشگاه همبرگر را ايجاد كرده است كه تاكنون 80 هزار مدير 

در آنجا آموزش ديده اند. شــركت كوكاكوال به 
روش ايفاي نقــش، آموزش مي دهــد و فردي 
در نقش مشــتري يا كارمند قرار مي گيرد و 
واكنش هــاي آموزش گيرنــده بررســي و 
تحليل مي شــود. در شــركت اينتل، هر فرد 
 مي تواند در سال در ۶ دوره آموزشي به صورت 
صــد درصد رايــگان شــركت كنــد و همه 
 هزينه هــاي جانبــي آموزش را نيز شــركت

 پرداخت مي كند. 

نكته مديريتي 
رســيدن به موفقيت به داشتن فرهنگ ســازماني پويا، قوي و رو به رشد نياز دارد. 

الگوهاي تان را به هم بزنيد.

برندهايمطرحدنياچطوركارمندانخودرابهروزنگاهميدارند

در ادبيــات مالي واژه هــاي غيرمتمايــزي براي 
ورشكستگي وجود دارد. برخي از اين واژه ها عبارتند 
از: وضع نامطلوب مالي، شكســت، عدم موفقيت 
واحدتجاري، وخامت، عدم قدرت پرداخت ديون و 
غيره. در فرهنگ وبستر »شكست« چنين تعريف 
شده اســت: »توصيف يا حقيقت نداشتن يا عدم 

كفايت وجوه در كوتاه مدت.« 
البته همــه واحدهاي تجاري براي دســتيابي به 
موفقيت، برنامه ريزي  و عمليات خود را به سمت 
برنامه هاي خــود راهبري می كنند امــا برخي از 
آنها براي دستيابي به اين هدف دست به عمليات 
ريسك آور و خطرناكي مي زنند كه به ورشكستگي 
منتهي مي شــود. اين جنبه غيرمنتظــره بودن 
ورشكستگي است كه آن را خطرناك تر مي سازد. 
به هر حال همه واحدهاي تجاري كه تداوم فعاليت 
ندارند ورشكسته تلقي نمي شوند، زيرا برخي از آنها 
با وجودعدم تداوم فعاليت به اهداف خود دســت 
يافته اند. او دال يل ورشكســتگي را به طوركلي به 
دو دسته دال يل درون ســازماني و برون سازماني 

تقسيم كرده است. از نظر او دال يل برون سازماني 
عبارتند از: 

ويژگي هاي سيســتم اقتصــادي: مديريت 
شــركت بايد تغييراتي را كه در ساختار اقتصادي 
رخ مي دهــد، بپذيرد. وي نمي توانــد تغييري در 
آنها ايجاد كند، بلكــه بايد تعديــال ت ال زم را در 
عمليات شــركت در جهــت اين سيســتم پياده 
سازد. شــركت هاي بزرگ داراي سازمان هستند 
اما شــركت هاي كوچك بيشــتر در معرض خطر 
ورشكســتگي قرار دارنــد، چون شــركت هاي 
 بزرگ بهتر مي توانند در شــرايط نبود ثبات بازار 

مقاومت كنند. 
رقابت: يكي از دال يل ورشكستگي رقابت است اما 

مديريت كارا نقطه مقابل اين دليل است. 
تغييرات در تجارت و بهبودها و انتقاال ت در 
تقاضاي عمومي: اگر شــركت ها از به كارگيري 
روش هــاي مدرن و شــناخت وســيع و به موقع 
خواســته هاي مصرف كننده جديد ناتوان باشند، 

شكست مي خورند. 

نوســانات تجاري: مطالعات نشــان داده است كه 
ناسازگاري بين توليد و مصرف، عدم استخدام، كاهش 
در ميزان فروش، ســقوط قيمت ها و… باعث افزايش 
تعداد شركت هاي ورشكسته شــده است. به هرحال 
 نبود آرامش موقت عامل زيربنايي ورشكستگي شناخته 

نشده است. 
 )Namaki( تامين مالي: پروفســور ناماكــي
با اســتفاده از داده هاي بانك جهانــي براي دوره 
۱990-۱980 عنوان كرد كه مشكال ت مرتبط با 

تامين مالي بيشتر از شرايط اقتصادي، باعث 
ورشكستگي شركت هاي كوچك مي شود. 

تصادفات: برخي عوامل بسيار فراتر از كنترل 
شركت هستند مانند رويدادهاي طبيعي. برخي 

از آنها به نام اعمــال خداوند ۶ معروف 
هستند. اين گروه در همه جوامع 

صرف نظر از سيســتم 
خاص اقتصادي آنها 

ديده مي شود. 
*اقتصاد پويا

نگاه  
ورشكستگيچيست؟
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کار و
کارآفرینی 

معاون بهزيستي در طرح ضربتي جمع آوري 
متكديان از سطح شهر تاكيد كرد

لزوم كد دار شدن متكديان
به گفته معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي 
كشور عمليات جمع آوري متكديان تهران و جذب 

كودكان بي سرپرست از دو روز قبل آغاز شد. 
حبيب ا... مســعودي فريد ضمن بيــان آنكه اين 
عمليات به رياست اســتاندار تهران و با همكاري 
فرمانداري تهران، نيروي انتظامي، شــهرداري، 
ســازمان بهزيستي كشــور و... صورت مي گيرد، 
گفت: در اين طرح جمع آوري و مســئوليت سه 
گروه بيماران رواني مزمن، كودكان زير 18 سال 
و همچنين سالمندان با سازمان بهزيستي كشور 
اســت. وي ادامه داد: اين افراد پس از طي فرايند 
احراز هويت از طريق بخش هاي قضايي و انتظامي 
تحت حمايت هاي مددكاري قرار خواهند گرفت. 

معاون امور اجتماعي ســازمان بهزيستي كشور 
تصريح كرد: پيــش از هرچيز نياز اســت تا اين 
افراد احراز هويت شــوند زيــرا معموال متكديان 
يا فاقد اســناد و اوراق هويتي هســتند يا خود را 
مجهول الهويه اعالم كرده و هويت خود را پنهان 
مي كنند، به همين دليل در مواجهه با اين قشــر 
احراز هويت از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. 
مسعودي فريد ادامه داد: بايد به هر يك از اين افراد 
پس از احراز هويت يك كد ويژه و اختصاصي داده 
شود تا در صورت جمع آوري مجدد متوجه پيشينه 
خدماتي اين افراد باشيم كه البته نمي توان كد ملي 

افراد را به عنوان اين كد در نظر گرفت. 

معاون درمان وزير بهداشت: 
پيشنهاد افزايش 35 درصدي 
تعرفه آزمايشگاه هاي طبي به 

شورايعالي بيمه رفت
معاون درمان وزير بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشكي گفت: با دستور وزير بهداشت، پيشنهاد 
افزايش مجــدد تعرفه خدمات آزمايشــگاه هاي 
تشخيص طبي به ميزان 35 درصد به شورايعالي 
بيمه رفت. به گزارش ايرنا، محمد آقاجاني درباره 
اعتراض آزمايشــگاه هاي تشخيص طبي نسبت 
به تعرفه هاي پايين خدمات آنها افزود: نه تنها در 
خدمات آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، بلكه در 
بسياري از حوزه هاي خدمات پزشكي تعرفه هاي 

مصوب با قيمت تمام شده واقعي فاصله دارد. 
وي ادامه داد: آزمايشگاه هاي تشخيص طبي براي 
اينكه بتوانند از تجهيزات مدرن و به روز استفاده 
كنند، نياز بــه اين دارند كه تعرفــه خدمات آنها 
واقعي باشد. به همين علت با دستور وزير بهداشت، 
درخواست افزايش مجدد تعرفه خدمات اين مراكز 
با پيشــنهاد چند انجمن آزمايشگاهي كشور به 

شورايعالي بيمه فرستاده شد. 
معاون وزيــر بهداشــت درباره ميــزان افزايش 
پيشــنهادي اين تعرفه ها گفت: در اين پيشنهاد 
افزايش حدود 35 درصــدي تعرفه هاي خدمات 
آزمايشگاه هاي تشخيص طبي از شورايعالي بيمه 
درخواست شــده اســت، البته در مصوبه امسال 
دولت براي تعرفه هاي پزشــكي بخش خصوصي 
نيز تعرفه هاي آزمايشگاه ها 11.7 درصد رشد كرد 
كه از ميانگين رشد 10 درصدي تعرفه كل خدمات 

بيشتر بود. 

در جلسه علني مجلس تصويب شد 
موافقــت مجلس با تاســيس 
صنــدوق حمايت از توســعه 

مدارس غيردولتي
نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي با ايجاد 
صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي با 

اصالحاتي موافقت كردند. 
به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شــوراي 
اســالمي در جلســه علني ديروز و در ادامه 
بررســي ايرادات شــوراي نگهبان به اليحه 
تاســيس و اداره مدارس و مراكز آموزشــي 
و پرورشــي غيردولتــي، مــاده 13 ايــن 
 اليحــه را بــا اصالحاتي مجددا بــه تصويب

 رساندند. 
براســاس اين ماده، براي حمايت از موسسان 
مدارس غيردولتي با اولويت مناطق محروم، 
وزارت آمــوزش و پــرورش موظف اســت 
با مشــاركت موسســان و بخش غيردولتي، 
صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي 
را به صورت موسسه عمومي غيردولتي ايجاد 
 كند. دولت موظف اســت هر ســاله تا سقف

 50 درصــد از قيمــت تمام شــده ســرانه 
دانش آموزي در بخش دولتــي را به ازاي كل 
دانش آموزان شــاغل به تحصيل در مدارس 
غيردولتي، در حال كمــك در اليحه بودجه 

ساالنه كل كشور پيش بيني كند. 

»كسب وكار« گزارش مي دهداخبار

نبود پوشش بيمه اي برای خدمات مشاوره اي
مشاور ها يا در سازمان هاي دولتي مشغول به 
فعاليت هستند و درآمدي ثابت و ماهيانه اي 
دارند يا اينكه يــك دفتر خصوصي احداث 
كــرده و دســتمزد آنها براســاس ميزان 
مراجعه كنندگان به آنها تعيين خواهد شد 
كه در اين صورت ميزان درآمد آنها متغير است. در اين شغل نيز مانند 
بسياري از كسب و كارهاي خصوصي درآمد براساس كيفيت، نوع ارائه 
خدمات و... تعيين مي شود. مساله مهم در رونق بازار كار مشاور ها ميزان 
استقبال مردم، ميزان مراجعه به آنها و فرهنگ پذيرش حرفه مشاوره 

است كه در تقاضاي آن تاثير زيادي دارد. 
به گفته كارشناسان، جدا از اين مساله درآمد ناكافي طبقات آسيب پذير 
جامعه و عدم پوشــش بيمه برای خدمات مشــاوره اي باعث شده 
مردم ترجيح دهند با وجــود نيازي كه دارند، به مشــاور ها مراجعه 
 نكنند و همين نيز موجــب كم رنگي اهميت جايگاه مشــاورها در

 كشور باشد. 
نمي توانيم منكر نقش مهم كســاني باشــيم كه امروزه در جامعه 
به عنوان مشــاور نيازهاي فكري ما را پاسخگو هســتند. گرچه در 
طول تاريخ اهميت گرفتــن راهنمايي و كمك فكــري از ديگران 
چه از خانواده، دوستان، همســايه ها و... مطرح بوده است اما اكنون 
اين راهنمايي ها در قالــب علمي تر، تخصصي تــر و حتي به عنوان 
 يك شغل كه به واســطه آن دســتمزد و درآمدي كسب مي شود، 

ديده مي شوند. 
مهم ترين وظيفه يك مشــاور كه به كمك آن درآمدزايي مي كند، 
راهنمايي فكري در قالب يك سري كلمات و گفتار است كه يقينا از 
پس هر كسي بر نمي آيد و خود مشاور نيز اين توانمندي را با كمك يك 
سري دوره هاي آموزشي و مطالعه هاي وسيع كسب مي كند. تقريبا 
اكثر كساني كه مايل به حركت در يك مســير عاقالنه تر در زندگي 
روزمره هستند، از دانش مشــاور ها كمك مي گيرند و حتي ماهيانه 

مقداري از حقوق خود را براي مراجعه به آنها ذخيره  مي كنند.
 آنها حتي مشاور هاي خصوصي دارند و به طور ثابت با آنها ارتباط برقرار 
مي كنند اما برعكس آن، كساني نيز هستند كه يا به اهميت مشورت 
گرفتن از مشاورها آگاهي ندارند يا اينكه با اتكا به افكار خويش لزومي 
به مشورت با ديگران يا مشــاورها نمي بينند. با اين وجود الزم است 
بدانيم كه گسترش و توسعه زندگي بشر و ضرورت تامين خواسته هاي 
مادي و معنوي وي كه در ابعاد شغلي مختلفي به آنها پاسخ گفته شده 
اســت، ضرورت پاســخگويي به نيازهاي فكري وي را در شكل يك 
مشاوره نمايان مي سازد اما اگر در حال حاضر بعضي از مردم يا جوامع 
از ضرورت مشــاور ها و مراكز مشــاوره ای بي خبر هستند، مساله اي 
 اســت كه داليل متفاوتي دارد و بايد براي حل آن چاره اي اساســي 

انديشيد.
 

محروميت جامعه از فرهنگ مشاوره اي
به نظر نمي رسد با وجود گرفتاري ها و دغدغه هاي زيادي كه كشورهاي 
مختلف در اشــكال گوناگون طالق، خودكشي، اعتياد، بيماري هاي 
رواني و... با آن روبه رو هستند، عدم اســتفاده از راهنمايي مشاور ها 

امري عادي باشد. 
براي مثال آمار باالي طــالق )كه به گفته كارشناســان در صورت 
عدم مهار به بحراني بزرگ تبديل مي شود( و همچنين تعداد باالي 
مصرف كنندگان مواد مخدر در كشــور )كه در برخي از آمارها حتي 
به 3 ميليون نفر مي رســد( و ناهنجاري اجتماعــي و بيماري هاي 
رواني )كه در آمار هــا 20 درصد و در برخي ديگــر 24 درصد اعالم 
شده( و همچنين ميزان خودكشــي ها )كه در ســال 92 به روزي 
بيش از 11 نفر رسيده( و ســاير بحران هاي اجتماعي، نشان از اين 
دارد كه چقدر جاي خالي مشــاورها و مراكز مشــاوره ای مي تواند 
خطرناك باشــد. بررسي هاي كارشناسانه نشــان مي دهد در اغلب 
موارد نقش مشــاورها مي تواند به كاهش درصد بااليي از معضالت 
 اجتماعــي بينجامد، بــراي مثال مشــاور ها مي توانند تــا ميزان 

70 درصد در كاهش طالق نقش داشته باشند و از طرفي در كاهش 
افســردگي، كاهش درصد بزهكاري، كاهش 75 درصدي اختالفات 
 در برخي از شــهرها، كاهــش 50 درصدي معلوليــت و... نيز موثر 

باشند. 
ناگفته نماند كه مشاوره خود بخش هاي مختلفي دارد و براساس آن 
نامگذاري مي شود، مانند مشاوره براي كاريابي، مشاوره براي ازدواج، 
مشــاوره براي ترك اعتياد، مشــاوره براي حل چالش هاي فكري و 
درمان افســردگي و... هر كدام از اين بخش ها نيز براساس تعاريفي 
كه دارند، بــه افراد كمك مي كنند. البته در هــر يك از اين بخش ها 
 ميزان استقبال مردم بسته به طرز فكر و مشكالتي كه دارند، متفاوت 

خواهد بود. 
با توجه به آنچه گفته شد، روشن خواهد شد كه مشاور ها اهميت بسزايي 
در جوامع مختلف دارند و معموال در هر شرايط اقتصادي اي تقاضا براي 
آنها وجود خواهد داشت اما همانطور كه اشاره كرديم اين تقاضا تنها 
در جوامعي محسوس نيست كه فرهنگ استفاده از كمك مشاور ها 

ملموس و متداول نباشد. 
براي بررسي بحث حاضر الزم است چند مساله اساسي را در اولويت 
قرار دهيم؛ نخستين مساله اينكه در حال حاضر در كشور ما بازار كار 
مشــاورها تا چه اندازه رونق دارد و چه جايگاه و موقعيت شــغلي اي 
دارند؟ و دوم اينكه اهميت مشاور ها در افزايش توانمندي هاي افراد 
جامعه خصوصا توانمندي هايي كه رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي 
كشور را به همراه داشته باشد، چيست و از چه راهي براي افزايش اين 

توانمندي ها مي توان از آنها  كمك گرفت؟
به گفته بسياري از كارشناسان، مشاورها در اموري مانند شغل يابي يا 
ايجاد يك شغل نيز كمك كننده خواهند بود. به طوري كه مثال يك 
مشاوره مالي معرف چيـز ثبت شـده اي است و اطالعـات وسـيـعي 
مبني بر جوانب سرمايه گذاري، موقعيت طرح و مديريت دارايي های 
افراد ارائه مي دهد. تجربه بســياري از كارآفرينان و سرمايه گذاران 
موفق نيز نشــان مي دهد كه نقشه راه مشــاور ها در ترسيم ميزان 
 موفقيت افراد و ميزان ريســك شكســت و خطاهــاي آنها نقش

 بسزايي دارد. 

عوامل رونق بازار كار مشاورها
علي سليمي، مشاوره حوزه تحصيلي و آموزش در رابطه با وضعيت 
شغلي مشاورها و بازار كار آنها به »كسب وكار« مي گويد: مهم ترين 
موضوع در رابطه با مشــاور ها و رونق بازار كار شــغل مشاوره اين 
است كه خود مشاور ها از تخصص و تجربه الزم برخوردار باشند و 
به آن مرتبه رسيده باشند كه بتوانند كسي را از نظر فكري هدايت 

و راهنمايي كنند. براي اين كار حتما الزم است اطالعات جامعي از 
رشته هاي مختلف، وضعيت كشور به لحاظ سياسي و اجتماعي و 
افراد و طبقات مختلف اجتماع داشته باشند. شرط دوم در موفقيت 
مشاور ها ويژگي هاي شخصي و توانمندي هاي فرد مراجعه كننده 
است كه مي تواند نقل قول هاي مشاور ها را به مرحله عمل برساند 
وگرنه انتظار از تحقق صحبت هاي مشاور بدون توجه به خواست 
افراد و ميزان كوشش آنها در عملي كردن اين راهنمايي ها، انتظار 
نابه جا و ناعادالنه اي است. بنابراين در رونق حرفه مشاوره در جامعه 
 الزم است هم مشاور هاي توانمندي داشته باشيم و هم مردم قدمي

 بردارند. 
وي در ادامه صحبت هاي خود با اشــاره به اهميت نظام آموزشــي 
و دانشــگاهي در تربيــت مشــاوره متخصص مي گويد: مشــكل 
عمده مشــاورهاي مــا اين اســت كه تخصــص و تجربــه كافي 
ندارنــد و هر كــس بــا گرفتن يك مــدرك مشــاوره بــه خود 
اجازه تاســيس دفتر مشــاوره مي دهــد كه همين مشــاور هاي 
 غيرحرفــه اي باعــث بدنامي چهره مشــاورها و شــغل مشــاوره 

مي شوند.

ورود مشاورهاي غيرحرفه اي در بازار
سليمي در پاسخ به اين سوال كه آيا ورود اين مشاور هاي بي تجربه بازار 
كار مشاورهاي حرفه اي را خراب نمي كند، مي گويد: از آن جايي كه قرار 
است مردم براي مراجعه به مشاور ها هزينه و مبلغي بپردازند، معموال 
با آگاهي هاي قبلي و شناخت قبلي از سابقه و مهارت مشاوره به وي 

مراجعه مي كنند. 
بنابراين مشــاورهاي حرفه اي در هر موقعيتي براي مردم شناخته 
شده هستند و در اولويت مراجعان قرار دارند. تنها مشكل عمده اين 
مشاور ها صرف هزينه هاي زائدي است كه در نهايت به ضرر خود آنها 

تمام مي شود. 

محروميت مشاور ها از خدمات بيمه اي
اين مشــاور حوزه تحصيلي در رابطه با مشــكالت شغلي مشاورها 
مي گويد: متاسفانه بسياري از مردم گمان مي كنند مشاور هستند يا 
اطالعات كافي در اين زمينه دارند، به همين دليل بيشتر مواقع خود را 

بي نياز از مشاور مي دانند. 
در صورتي كه حتي اگــر 20 درصد صحبت هاي آنهــا مطابق با 
اطالعات مشاور ها باشد، 80 درصد ديگر كامال برعكس بوده و الزم 
اســت مورد بازبيني قرار گيرد. مشكل ديگر اين است كه فرهنگ 
مشاوره گرفتن هنوز در جامعه ما آنطور كه بايد جا نيفتاده و يك 

سري اقدامات دولت كه از جمله آن عدم ارائه خدمات بيمه اي به 
مشاور هاست، نقش مشاورها و موقعيت شغلي مشاور ها را تضعيف 
كرده، براي نمونه هيچ يك از مشــاورها تحت پوشــش خدمات 
بيمه اي مانند بسياري از مشاغل نيستند و بايد حق بيمه خود را به 

صورت آزاد پرداخت كنند. 
تنها در يك مــورد آن هم مشــاور هاي باليني قرار اســت خدمات 
 بيمه اي از ســوي وزارت بهداشت و درمان ارائه شــود كه هنوز هم 

عملي نشده است. 

بهره مندي از حقوق و مزايايي متغير
وي با اشاره به اينكه ساعت مشــاوره يك ساعت است و حق الزحمه 
مشــاورها براي اين يك ســاعت در برخــي مواقــع 40، 50 هزار 
تومان و حتي متغير اســت، مي گويد: زمان مشــاوره يك ســاعت 
اســت و در اين زمان مشــاور ها انــرژي زيادي صــرف راهنمايي 
 مراجعه كننده مي كنند كه اگر در روز تعداد آنها بيش از 4 نفر باشد، 

خسته كننده است. 
به همين دليل مشاورهايي كه بيش از اين تعداد را مي پذيرند، بازدهي 
كاري خود را كاهش مي دهند و هم نمي توانند به ساير امور زندگي خود 
بپردازند. بنابراين اكثر مشاورها سقف مشخصي از مراجعان را دارند و 
براساس آن حقوق مي گيرند كه بســياري از مواقع در افزايش تعداد 
مراجعان نيز خواسته يا ناخواسته نمي توانند تغييري ايجاد كنند، جدا 
از اينكه هميشه اين احتمال هم وجود دارد كه مراجعه كننده به ميزان 

كافي نباشد. 
بنابراين معموال با احتساب اينكه مشــاور ها در روز 4 مراجعه كننده 
دارند و در هفته 5 روز كار مي كنند و براي هر ساعت نيز 50 هزار تومان 
دريافت مي كنند، آنها تقريبا ماهي 4 ميليون تومان درآمد ماهيانه 
خواهند داشــت كه 2 ميليون آن صرف هزينه هاي آب و برق، اجاره 
و... مي شود و 2 ميليون باقي مي ماند كه مساوي با درآمد يك كارمند 
يا فرد حقوق بگير است. البته اين در خوش بينانه ترين حالت و زماني 
است كه مراجعان به اندازه كافي باشند و مشاور هم شناخته شده و 
مطرح باشد، در غير اين صورت اين ميزان حتي به مبلغي خيلي كمتر 

از اين مي رسد. 

مشكالت مالي مردم و درآمدهاي ناكافي
سليمي ادامه مي دهد: مشكل ديگر مشــاور ها اين است كه معموال 
مراجعان آنها از طبقات پايين و آسيب ديده اجتماع هستند كه از درآمد 
كافي برخوردار نيستند؛ از اينرو بسياري از مواقع يا به مشاور ها مراجعه 
نمي كنند يا اينكه در جلسات محدودي و با پرداخت مبالغ كمتري از 
نرخ معمول مراجعه مي كنند كه هم به زيــان خود آنها و هم به ضرر 

مشاور هاست. 
وي براي حل اين مشكل پيشنهاد مي كند كه دولت خدمات مشاوره اي 
را مانند خدمات درماني تحت پوشش بيمه قرار دهد تا هم همه افراد 
جامعه شرايط استفاده از خدمات مشــاوره اي را به دست آورند و هم 

اينكه موقعيت شغلي مشاور ها  تضمين شود. 
در حال حاضر از جمله مهم ترين مهــارت و توانمندي هاي مورد 
نياز مشاور ها در كشــور بدين شرح اســت: توانايي ايجاد اعتماد 
و احســاس راحتي در مراجعان براي دريافت اطالعات مناســب 
جهت راهنمايي دقيق به آنها، مهارت هــاي ارتباطي قوي مانند 
گــوش دادن و صحبت كــردن آرام و موثر، به چالش كشــيدن 
مراجعان در جهتي مثبت - براي اينكه مراجعه كننده در فضايي 
قرار گيرد كه بتواند مشــكل و مســاله خود را به خوبي با مشاور 
در ميان گــذارد، صبر، تحمل و حساســيت -زيــرا درصدي از 
مراجعان داراي مشكالت، همدلي و نگرش غير قضاوتي هستند- 
توانايي كار با همه افراد با هر پيش زمينه اي، خودآگاهي و توانايي 
بررســي ارزش ها و تفكرات خود براي جلوگيــري از تاثير گذاري 
مراجعــان بر افــكار و عقايد علمــي و اصولي آنهــا، پايبندي به 
درستي و اصول اخالقي براي ارائه مشــاوره به مراجعان براساس 
 اصول علمي و اخالقي و عدم ورود به حريم شــخصي و مســائل 

خصوصي آنها.

 رئيس ســازمان ثبت احوال با اعالم آمار وقايع حياتي 4 گانه 
4 ماه اول امســال گفت: طي اين مدت 55 هزار و 718 رويداد 
طالق به ثبت رســيده كه 2.2 درصد به نسبت قبل افزايش را 

نشان مي دهد. 
به گــزارش مهــر، درخشــان نيا در نشســت خبــري روز 
يكشــنبه به آمار چهارماهه امســال اشــاره كرد و گفت: طي 
اين مدت 512 هــزار و 893 واقعه والدت در كشــور رخ داده 
 كه نسبت به مدت مشــابه ســال قبل 0.6 درصد آمار والدت

 رشد داشته است. 
وي گفــت: سيســتان و بلوچســتان، هرمزگان و خراســان 
رضوي داراي بيشــترين ميــزان ثبت والدت و اســتان هاي 
 گيالن، مازنــدران و مركزي نيز داراي كمتريــن ميزان ثبت

 والدت بوده اند. 
وي همچنين به آمار جمعيت كشــور نيز اشاره كرد و گفت: تا 
پايان تيرماه امسال جمعيت كشور 80 ميليون و 115 هزار نفر 

اعالم شده كه 1.43 درصد نرخ رشد جمعيت بوده است. 
رئيس ســازمان ثبت احــوال به آمــار فوت نيز طــي چهار 
 ماه امســال اشــاره كــرد و اظهارداشــت: طي ايــن مدت

 111 هــزار و 752 رويداد فوت در كشــور به ثبت رســيده 
 كه نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل 2.1 درصــد افزايش 

داشته است. 
به گفته وي، اســتان هاي چهارمحال و بختيــاري، گيالن و 
آذربايجان شرقي داراي بيشــترين ميزان فوت و استان هاي 
البرز، كهگيلويه و بوير احمد و بوشــهر داراي كمترين ميزان 

ثبت فوت بوده اند. 
درخشــان نيا تاكيد كرد: بيشــترين داليل ثبــت فوت نيز 
بيماري هاي قلبي عروقي، سرطان ها و تومورها و بيماري هاي 

دستگاه تنفسي گزارش شده است. 
وي در مورد آمار ازدواج نيز گفت: 234 هزار و 982 واقعه ازدواج 
به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه قبل 2.2 درصد كاهش 
داشته است و همچنين استان هاي اردبيل، كردستان و خراسان 
شمالي داراي بيشترين و استان هاي تهران، سمنان و اصفهان 

داراي كمترين ميزان ثبت ازدواج بوده اند. 
بــراي  نيــز  ازدواج  ســن  ميانگيــن  گفــت:  وي 
 مــردان 28.7 و بــراي زنــان 24.1 ســال گــزارش

 شده است. 
رئيس سازمان ثبت احوال به آمار طالق نيز اشاره كرد و افزود: 
طي اين مدت 55 هزار و 718 رويداد طالق به ثبت رسيده كه 

نسبت به مدت مشابه قبل 2.2 درصد افزايش داشته است. 
وي با اشاره به اينكه اســتان هاي البرز گيالن، خراسان رضوي 
و كرمانشاه داراي بيشــترين ميزان ثبت طالق بوده اند، گفت: 
سيســتان و بلوچســتان، ايالم، يزد و چهارمحال و بختياري 

كمترين ميزان ثبت طالق را به خود اختصاص داده اند. 
درخشان نيا با اشاره به اينكه ميزان سن طالق براي مردان 35.5 
سال و براي زنان 30.6 سال بوده است، گفت: نسبت ازدواج به 

طالق نيز يك طالق در مقابل 4.2 ازدواج ثبت شده است.

يك مقــام مســئول در وزارت كار بــا اعالم اينكــه هزينه 
ثبت نــام در دفاتــر كاريابــي داخلــي 15 هــزار تومــان و 
دفاتر خارجــي 25 هــزار تومان اســت، گفــت: همچنين 
 حق الزحمــه هر بــه كارگمــاري نيــز 50 درصــد حقوق

 فرد است. 
به گــزارش مهــر، محمــد اكبرنيا با بيــان اينكــه در حال 
حاضر 800 دفتــر كاريابي در كشــور فعاليــت دارد، گفت: 
در حال حاضر 25 درصــد بازار كار به وســيله دفاتر كاريابي 
پوشش داده مي شــود. وي با اشــاره به اينكه كاريابي به دو 
دسته عمومي و تخصصي تقسيم شده اســت، اظهار داشت: 
 هم اكنون 90 درصد كاريابي در كشــور عمومي و 10 درصد

 تخصصي است. 
اين مقام مســئول در وزارت كار اظهار داشت: در كشورهاي 
پيشــرفته پوشــش كاريابي ها افــزون بر 70 درصــد و در 
ايــران ايــن عــدد 25 درصــد اســت، بنابرايــن مي طلبد 
 كارجويان و كارفرمايان بيشتر به ســمت كاريابي ها هدايت

 شوند. 
وي در ادامه از ايجاد ســامانه ملي بازار كار در كشور خبر داد 
و افزود: تمامي ورودي هاي بــازار كار از طريق كاريابي ها در 
اين سامانه ثبت مي شوند. اكبرنيا تصريح كرد: در چهار ماهه 
نخست ســال جاري 220 هزار نفر متقاضي به دفاتر كاريابي 
سراسر كشور مراجعه و ثبت نام كردند كه 54 هزار نفر مشغول 

به كار شدند. 
اين مقام مسئول در وزارت كار درباره حق الزحمه دريافتي دفاتر 
كاريابي براســاس قانون گفت: اين حق الزحمه بابت ثبت نام 
و مشاوره شــغلي و به كارگماري افراد در فرصت هاي شغلي 
اســت. مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت 
كار تصريح كرد: حق الزحمه در حوزه كاريابي هاي داخلي بابت 

ثبت نام و مشــاوره شــغلي 15 هزار تومان، در حوزه كاريابي 
خارجي 25 هزار تومــان و به كارگمــاري 50 درصد حداقل 

حقوق افراد است. 
وي در ادامه از واگــذاري امور غيرحاكميتــي بيمه بيكاري 
به صورت آزمايشــي به كاريابي هاي غيردولتي در 4 اســتان 
كشــور خبر داد و افزود: در راســتاي برون ســپاري وظايف 
تصدي گري دولت به بخش خصوصي مراحل تشكيل پرونده 
 بيمه بيكاري در كشــور به دفاتر كاريابــي غيردولتي واگذار

 مي شود. 
اكبرنيا خاطرنشــان كرد: بر اين اساس مشــموالن دريافت 
مقرري بيمه بيكاري مي توانند با ارائه ســوابق بيمه و مدارك 
الزم جهت بررسي و در مراحل تشــكيل پرونده بيمه بيكاري 
خود به نزديك ترين دفتر مجاز كاريابي محل ســكونت خود 
مراجعه كنند، همچنين متقاضيان مي تواننــد با مراجعه به 
دفاتر كاريابــي غيردولتي داراي مجــوز از وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، ضمن طــي مراحل تشــكيل پرونده بيمه 
 بيكاري، از خدمات اشــتغال دوباره اين دفاتــر نيز بهره مند 

شوند. 

ايجاد سامانه ملي بازار كارافزايش 2.2 درصدي طالق

گروه كار وكارآفرينی
News kasbokar@gmail.com
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رئيس اتاق اصناف ســاوجبالغ گفــت: عمده كار مــا در اتاق اصناف بــه حل و فصل 
تداخل هــاي صنفي اختصــاص پيدا كرده اســت به طــوري كه يكســره بايد نقش 
 قاضي را بين اتحاديه هــاي صنفي بازي كنيــم و آنها را به آرامش و گذشــت دعوت

 كنيم. 
خورشيد باران چشمه ضمن اعالم موافقت با ادغام و چابك سازي اتحاديه هاي همگن 
افزود: اگرچه برخي مخالف ادغام اتحاديه هاي همگن در شهرستان هاي كوچك هستند 

اما به اعتقاد من اتفاقا بايد ادغام را از شهرستان هاي كوچك كليد بزنيم زيرا اتحاديه هاي 
صنفي در شهرهاي بزرگ از عهده امور خود  برمي آيند. 

وي افزود: متاسفانه براي ادغام اتحاديه هاي همگن در شهرستان هاي كوچك چالش هاي 
بسياري وجود دارد و روساي اتحاديه گمان مي كنند ادغام ها به دليل خصومت با آنها 
از سر گرفته شده است در حالي كه اينطور نيست. رئيس اتاق اصناف ساوجبالغ با بيان 
اينكه در تالش هستيم تا نظر روســاي اتحاديه هاي صنفي را نسبت به موضوع ادغام و 

چابك سازي اتحاديه ها جلب و آنها را براي اجراي اين امر متقاعد كنيم، افزود: از بابت 
ادغام اتحاديه هاي صنفي نفعي عايد اتاق اصناف نمي شود جز آنكه تداخل بين صنوف 

كاهش پيدا مي كند. 
باران چشمه ضمن اشاره به وجود ۱۷ اتحاديه در شهرستان ساوجبالغ گفت: روساي 
اتحاديه ها از بابت تداخل هاي صنفي گله مند هستند و عمده كار ما در اتاق اصناف نيز به 

حل و فصل تداخل هاي صنفي اختصاص پيدا كرده است.

ادغام اتحاديه هاي همگن از شهرستان هاي كوچك شروع شود
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اصناف

تغييري در بازار رخ نخواهد داد
 رئيس اتحاديه فروشــندگان لــوازم خانگي 
درباره آخريــن وضعيت اعضــاي اين صنف 
اظهار داشت: با وجود اعالم صدور كارت هاي 
اعتباري خريد كاال اما هنوز هيچ تغييري در 

بازار به وجود نيامده است. 
بــه گــزارش ايلنا،محمد طحان پــور افزود: 
كارت ها توســط بانك ها صادر شده اما هنوز 
كســي آنها را تحويل نگرفته اســت و تعداد 
 اندكي متقاضي نسبت به اخذ كارت خود اقدام 

كرده اند. 
وي با اشــاره به اضافه شــدن 4 ســازمان و 
نهاد ديگر به افراد مشــمول اخذ كارت هاي 
اعتباري گفت: اگر تمام ســازمان هاي دولتي 
هم به اين طرح اضافه شــوند تغييري در بازار 
رخ نخواهــد داد زيــرا بايد به ســليقه مردم 
 احترام گذاشــت و دســت آنهــا را در خريد 

باز گذاشت. 
وي ادامــه داد: اكنــون سامســونگ و ال 
جــي بخشــي از توليــد داخلي هســتند. 
ســرمايه گذاري كــه سامســونگ در بخش 
 توليد لــوازم خانگــي كرده  هيچ شــركتي

 انجام نداده است.
 ما به عنوان واسطه ميان مردم و توليد كننده 
بارها شــنيديم كه مردم به دنبــال ال جي و 
سامسونگ هســتند و بايد اين برندها هم در 
رديف كارخانه هاي توليد كننــده ايراني قرار 

بگيرد. 
طحان پــور ادامــه داد: كاالهايــي كــه در 
داخل توليد مي شــود و ســبب اشتغال شده 
بايد در طــرح خريد اعتباري حضور داشــته 
باشــند. ضمن اينكــه بايد به ســليقه مردم 
احتــرام گذاشــت و اجــازه داد خودشــان 
 هــر برنــدي را كــه صــالح مي داننــد، 

خريداري كنند. 
وي افــزود: با بــاال بــردن ارزش كارت هاي 
اعتباري نمي تــوان تحــرك الزم را در بازار 
ايجاد كرد اگر اين طرح بازدهي الزم را داشت 
با همان 6 ميليون تومان اثرگــذاري خود را 

نشان مي داد. 
وي درباره اينكه برخي اعتقاد بــر اين دارند 
كه سامســونگ و ال جي مونتاژكار هستند، 
گفــت: در هفتــه دولــت كارخانــه جديد 
سامســونگ افتتــاح و اين كارخانــه تبديل 
به هــاب خاورميانه مي شــود و كاالهاي اين 
 شركت با برچسب ساخت ايران توليد و صادر 

خواهد شد. 
وي تصريــح كرد: ۱۷0 تريلي ماشــين آالت 
خط توليد وارد كشور شــده است كه بيشتر 
آنها ربات هســتند و در كيلومتــر ۱4 نصب 
خواهند شد. مسئوالن بايد توجه داشته باشند 
برندي كه با تكنولوژي روز دنيا حركت كند، 
 مورد توجه فروشــندگان و مصرف كنندگان

 خواهد بود. 

با ادغــام اتحاديه هاي همگن 
قدرت مالي آنها افزايش مي يابد

نماينده اتــاق اصنــاف در تربــت حيدريه 
گفــت: نبايــد بــه تركيــب اتحاديه هــاي 
 صنفي در برخــي شهرســتان هاي كوچك

 ايراد گرفت. 
ســيدعليرضا صادقي، نماينــده اتاق اصناف 
در تربت حيدريه درباره ادغــام اتحاديه هاي 
همگــن و داراي فعاليــت مشــابه اظهــار 
داشــت: با ادغام و تجميع صنــوف همگن، 
تعداد اعضاي تحت پوشــش يــك اتحاديه، 
 نقدينگــي و قــدرت مالــي آنهــا افزايش

 پيدا مي كند. 
وي افزود: ادغــام وزارت بازرگانــي با وزارت 
صنايــع و معادن ســابق و تشــكيل وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت نيــز در ابتدا 
خوشــايند عــده اي نبــود امــا با گذشــت 
 زمان مشــخص شــد كه اين ادغــام به نفع

 كشور است. 
نماينده اتــاق اصنــاف در تربــت حيدريه 
همچنين درباره مخالفت عده اي از روســاي 
اتحاديه هاي صنفي با موضــوع ادغام گفت: 
عده اي از روسا، اتحاديه هاي صنفي را در كام 
خود مي بينند؛ در صورتي كه نبايد در چنين 
 شرايطي فردگرا باشيم بلكه بايد منافع ملي را 

در نظر بگيريم. 
وي در عيــن حــال اضافــه كــرد: برخــي 
شهرســتان هاي كوچك ۷ تا ۸ اتحاديه دارند 
و نمي توان به تركيب آنها ايراد گرفت چون اين 
احتمال وجود دارد كه بــا ادغام اتحاديه هاي 
صنفي، اتاق هــاي اصناف آنهــا از حدنصاب 

بيفتد. 

گشــت و گذاري كوتــاه در 
بازار مصنوعات پالستيكي 
خصوصــا لــوازم خانگــي 
پالســتيكي كه عمده ورود 
و خروج بــازار ســهم اين 
محصوالت است، نشان مي دهد كاالهاي ايراني دست 
باال را در اختيار دارند و با اينكه وارداتي ها هم در بازار 
حضور دارند اما توليدات باكيفيت داخلي جايگاه خود را 

در ميان اقشار مختلف مردم باز كرده است. 
اين در حاليســت كــه درباره اين صنعــت خاص به 
نظر مي رســد تنها حلقه مفقــوده زنجيــره توليد، 
راه اندازي مجتمع هاي پتروشيمي براي تبديل منابع 
هيدروكربوري به مواد قابل اســتفاده در مراكز توليد 
مصنوعات پالستيكي باشد، اما مجتمع هاي پتروشيمي 
يكي پس از ديگري به بهره برداري رسيدند و ايران به 
يكي از صادركنندگان مواد اوليه صنعت پالســتيك 
تبديل شد، بدون آنكه گره اي از مشكل تامين مواد اوليه 

صنعت كاران داخلي باز شود. 
در شرايطي كه قطب توليد مواد اوليه پليمر هستيم، چرا 
بايد اين مواد را گران تر تهيه كنيم؟ اين باعث مي شود 
قيمت تمام شده كاالي توليدي باال برود و توان رقابت و 

صادرات را از دست بدهيم. 

توليدكننده از حمايتي برخور دار نيست
رئيس اتحاديه نايلون و پالســتيك 
تهران با بيان اينكــه توليد نيازمند 
كاهش هزينه هاي انرژي است، گفت: 
كارخانه هاي توليد پالستيك و نايلون 
به دليل باال بودن نــرخ مواد اوليه با 
مشكل جدي مواجه شــده اند و برخي از كارخانه ها 
تعطيل هستند و ضروري است از توليدكننده داخلی 

حمايت جدي به عمل بيايد. 

سيدرحيم مقيمي اصل افزود: بهاي سنگين حامل هاي 
انرژي، هزينه هاي تمام شــده را افزايش داده و قدرت 
توليد را گرفته است. در تمام دنيا توليد كشور در اولويت 
قرار دارد و توليدكنندگان مشــمول سياســت هاي 
تشويقي مي شــوند، اما كشــور ما در توليدكننده از 
حمايتي برخور دار نيســت. وي تصريــح كرد: آنچه 
در ســاير كشــورها در زمينه صادرات و توليد شاهد 
هستيم، حمايت از توليد داخلي است و واسطه اي بين 
بخش توليد و عرضه وجود ندارد امــا در ايران نه تنها 
حمايتي صورت نمي گيرد بلكه فشارهاي مضاعف نيز 

به توليد كننده آسيب مي رساند. 
مقيمي اصل ادامــه داد: توســعه و پويايي اقتصادي 
در كشــور حمايت دولت را مي طلبد تا توليدكننده 
بتواند با پشتوانه حركت كند و دغدغه   اي به جز توليد 
و توسعه اقتصاد نداشته باشد. رئيس اتحاديه نايلون و 
پالستيك تهران اظهاركرد: اگر دولت به دنبال امتياز 
براي توليدكنندگان است، كاهش تعرفه هاي انرژي، 
بيمه و ارزش افزوده بايد در اولويت قرار بگيرد. به گفته 
وي، در حال حاضر در صنعت پالستيك امنيت كاري و 
تجاري وجود ندارد و افزايش نرخ مواد اوليه باعث شده 
برخي از كارخانه هاي توليدي كشور كه قراردادهاي 
خارجي داشتند، نتوانند به تعهدات خود عمل كنند و 
اگر حمايت قطعي صورت نگيرد، برخي از كارخانه هاي 
صنعت پالستيك با خطر تعطيلي مواجه خواهند شد. 
مقيمي اصل مهم ترين نگرانــي توليد كنندگان اين 
محصوالت را تامين مواد اوليه پتروشيمي عنوان كرد و 
افزود: شايد برخي صنايع نگران حجم گسترده واردات 
محصوالت مشابه خارجي باشند اما در اين صنف تنها 
نگراني نبود ثبات قيمت در مواد اوليه است چون اكنون 
شاهد دالل بازي در زمينه تهيه مواد اوليه پتروشيمي 
هستيم. وي درباره اين مشــكل اينگونه توضيح داد : 
برخي افراد سودجو با استفاده از خألهاي قانوني در ميان 
بورس كاال و خريداران قرار گرفته اند و همچنين زمينه 
غيرشفاف شدن روند تامين مواد اوليه و نوسان پي درپي 

قيمت ها  در بازار روند توان رقابت قيمتي محصوالت 
ايران در بازارهاي بين المللي را از بين برده است. 

وي با بيــان اينكه ماليات بر ارزش افــزوده تبديل به 
معضلي براي توليدكنندگان شده است، افزود: متاسفانه 
بدون در نظر گرفتن مسائل كارشناسي شده طرحي 
اجرايي مي شود كه تنها مشكالت مضاعف به همراه 
دارد و ماليات بر ارزش افزوده نيز بدون كار كارشناسي 
شده اجرايي شد و اكنون كارخانه هاي زيادي را به ورطه 
تعطيلي برده است. رئيس اتحاديه نايلون و پالستيك 
تهران با بيان اينكه تــوان و انگيزه توليدكننده ايراني 
باالتر از كشورهاي خارجي اســت، افزود: آنچه كه در 
ساير كشورها در زمينه صادرات و توليد شاهد هستيم، 
حمايت از توليد داخلي اســت و براي افزايش توليد و 
صادرات واسطه اي بين بخش توليد و عرضه وجود ندارد 
كه در ايران اينگونه نيست و نه تنها حمايتي صورت 
نمي گيرد بلكه فشارهاي مضاعف نيز به توليد كننده 

آسيب مي رساند.

 ادامه خام فروشي توليد را به ورطه نابودي 
مي كشاند

مقيمي اصل با تاكيد بر اينكه خام فروشي مواد اوليه، 
توليد كشور را تضعيف كرده است، افزود: خام فروشي 
مواد اوليه مساله درستي نيســت و توليد را به ورطه 
نابودي مي كشاند و اگر اين مســاله ادامه پيدا كند به 

توسعه اقتصادي نخواهيم رسيد. 
وي افزود: مواد اوليه مورد نياز صنايع پالستيك بايد 
بدون واسطه به دســت توليدكنندگان برسد و دولت 
بايد بر روند توليد نظارت داشته باشد تا واسطه گري 
حذف شود. وي با بيان اينكه صنعت پالستيك به عنوان 
صنعت مادر به حساب مي آيد، افزود: دولت مواد اوليه 
ضروري پليمر را كه در مرحله اول بايد به توليدكنندگان 
بفروشــد، صادر مي كند و مواد اوليه پليمر صادراتي 
ايران در خارج از كشــور ارزان تر است. مقيمي اصل از 
تامين نياز بازار پالستيك خاورميانه توسط كشورهايي 

همچون تركيه و چين خبر داد و گفت: كشور تركيه 
امكانات مناســبي براي توليد مــواد اوليه در صنعت 
پالســتيك ندارد و به دليل نبود موانــع در واردات و 
صادرات  رشد چشمگيري نسبت به سال هاي گذشته 
در اين صنعت داشــته اســت. وي با گاليه از واردات 
محصوالت چيني به كشور اظهار كرد: بدون كارشناسي 
اجناسي همچون سفره و ظروف را از چين وارد مي كنيم 
 و چشمان خود را بر عملكرد مطلوبي كه در توليد داخل 

داريم، مي بنديم. 

توليد پالستيك و هزينه باالي برق
ســيدرحيم مقيمي اصــل در بخــش ديگــري 
از صحبت هاي خــود هزينه هاي باالي انــرژي را از 
مشكالت توليد كنندگان پالســتيك و نايلون عنوان 
كرد و گفت: هزينه هاي باالي برق و نرخ بيمه كارگران 

در اين صنعت مشــكالتي را متوجه توليدكنندگان 
كرده اســت. وي ادامه داد: اگر حمايت از اين بخش از 
 صنعت را جدي نگيريم، با تعطيلي كارخانه ها مواجه 

خواهيم شد. 

بازيافت مــواد، جلوگيــري از دورريزي 
سرمايه هاي ملي

رئيس اتحاديه صنف پالستيك تهران، بازيافت مواد را 
جلوگيري از دورريزي سرمايه  ملي قلمداد و تصريح كرد: 
در زمينه جمع آوري ضايعات پيشنهادي را به برخي 
سازمان ها و ارگان ها داديم كه طي آن مبلغ قابل قبولي 
را در قبال خريد ضايعات آنها پرداخت خواهيم كرد كه 
متاسفانه مسئوالن هيچ گونه اعتنايي به اين موضوع 
نكردند و كماكان بايد شاهد ضعف در فرهنگ سازي 

در اين حيطه باشيم. 

رئيس سابق  اتحاديه نايلون و پالستيك تهران در گفتگو با »كسب و كار« خواستار شد

حذف واسطه گري از صنايع  پالستيك
اخبار

توان رقابت قيمتي محصوالت ايران در بازارهاي بين المللي از بين رفته است
گروه اصناف
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آجر از قديمي ترين مصالح ســاختماني كه 
به وسيله بشر توليد شده، است. سنگ باوجود 
فراواني و استقامت به راحتي در دسترس قرار 
نمي گيرد، اين مصالح طبيعي فرم دلخواه را 
به آساني به خود نمي گيرد و با صرف هزينه 
بسيار قطعات آن يكسان مي شوند و در اين حالت نيز دورريز زيادي از 
خود به جا مي گذارد. آجرهاي ساختماني مقاومت خوبي در برابر آتش 
دارند به طوري كه يك ديوار 22 سانتي متري از آجر در حدود 6 ساعت در 

برابر آتش سوزي مقاومت از خود نشان مي دهد. 
اما اين روزها شاهد هستيم كه اين صنعت قديمي كه كاربرد بسياري 
در ساخت و ســاز و معماري ما دارد حال و روز مناسبي ندارد و در ركود 

به سر مي برد. 

صنف فخاران در شرايط ركودي آسيب پذيرتر است
رئيس اتحاديه فخاران اســتان تهــران در گفتگو با 
»كسب وكار« گفت: وضعيت توليد آجر بسيار اسفبار 
است و ركود موجود باعث تعطيلي اكثر كارخانه ها شده 
و 2۸ هزار نفر از كارگران صنعت فخاري شغل خود را 

از دست داده اند. 
مرتضي منبع چي با بيان اينكه صنف فخاران در شرايط ركودي نسبت 
به ديگر اصناف از آسيب پذيري بيشتري برخوردار است، اظهار داشت: 
 قيمت گاز بعد از هدفمند شــدن يارانه ها بيش از 5 برابر شــده است. 
عالوه براين به دليل شرايط ركودي و كمبود تقاضا اين محصول 20 درصد 

زير قيمت فروخته مي شود. 
به گفته معدنچي، توليد كنندگان قادر به پرداخت قبوض گاز و برق خود 
نيستند. اگر افزايش دستمزدها را به آن اضافه كنيد، مي بينيد كه چيزي 

عايد توليدكننده نمي شود. درواقع اين صنعت ورشكسته شده است. 
وي در پاســخ به اينكه قرار بود 6 هزار ميليارد تومان براي نوسازي اين 
صنعت، توسط دولت هزينه شود، گفت: تاكنون دولت حتي يك ريال 
هم به اين صنعت كمك نكرده است و بيشتر واحدها از كمبود نقدينگي 
رنج مي برند. اگر حمايتي از اين بخش صورت نگيرد، همين چند واحد 
باقيمانده نيز تعطيل مي شوند. تصور ما بر اين است كه دولت هيچ تفكر و 

برنامه اي براي اين صنعت ندارد. 

هيچ نوع واردات آجر نداريم
اين فعال صنفي با بيان اينكه هيچ نوع واردات آجر نداريم، تصريح كرد: در 
ساختمان هاي جديد كمتر از آجر استفاده شده و به جاي آن از بلوك هاي 
سيماني استفاده مي شود كه نقايص خودش را دارد اما به دليل سرعت 

عمل بيشتر از آن استفاده مي كنند. 
واقعيت اين است كه اســتفاده از بلوك هاي سيماني مشكالتي براي 
مردم به وجود آورده اســت. نازك بودن بلوك هاي سيماني باعث شده 
تا در ســاختمان هاي جديد صدا به راحتي از يك طبقه به طبقه ديگر 
يا به واحدهاي ديگر منتقل شود و اين مساله مشكالت بسياري براي 

شهروندان ايجاد كرده است. 
مرتضــي منبع چي دربــاره وضعيت صنــف فخاري اظهار داشــت: 
صنف فخاران از سال ۱۳25 در بدنه اصناف كشــور شروع به فعاليت 
 كرده و هفت دهــه كاري را پشت ســر گذاشــته و امروز ۷0 ســاله 

شده است. 

 وي تصريح كــرد: اتحاديه فخــاران از بعد انقالب اســالمي تاكنون، 
۳00 كارخانه فعال در استان تهران داشت كه مشغول توليد آجر و ديگر 

توليدات اين حوزه بودند. 

۱۵۰ كارخانه فخاري به خاطر ركود اقتصادي تعطيل شده اند
منبع چي با تاكيد بر اينكه ۱50 كارخانه فخاري به خاطر ركود اقتصادي 
حاكم بر اقتصاد كشــور و به دليل تحريم ها شــده اند، افزود: نيم ديگر 
كارخانه هاي فعال در حوزه فخاران با يك پنجم ظرفيت توليد خود كار 

مي كنند. 
رئيس اتحاديه فخاران اســتان تهران اضافه كــرد: اين موضوع ريزش 
كارگران و كاهش ظرفيت نيروي انساني را هم در اين اتحاديه به همراه 

داشته است. 
اين مسئول با بيان اينكه ركود به بخش صنعت آجر سنتي و ماشيني 
كشــور به ويژه اســتان تهران لطمه اي بزرگ وارد كرده، تصريح كرد: 

متاسفانه اين ضربات براي سرمايه گذاران و كارخانه داران جبران ناپذير 
شده است. 

رئيس اتحاديه فخاران استان تهران با تاكيد بر اينكه ۳0 هزار كارگر در 
مجموعه صنف فخاري در استان تهران مشغول به كار بودند، اضافه كرد: 
امروز ظرفيت نيروي انساني فعال در اين صنف به 2 هزار نفر رسيده است. 

در تمام دنيا باوجود استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته 
هنوز آجر را حفظ كرده اند

منبع چي با اشاره به اينكه اتحاديه فخاران در سال ۸۹ طرح جايگزيني 
مصالح نوين را به جاي مصالح قديمي و ســنتي ارائه كرد، تصريح كرد: 

متاسفانه در آن روزها با اين طرح برخورد خوبي نشد. 
رئيس اتحاديه فخاران استان تهران با بيان اينكه كارخانه هاي ما در حوزه 
توليد آجرنما فعال هستند، اضافه كرد: اين واحدها، طرح ها و توليدات 

زيبايي دارند كه قابل تحسين است. 
وي با تاكيد بر اينكه اكنون در ساختمان ســازي بيشــتر بر ســرعت 
متمركزند تا كيفيت، خاطرنشــان كرد: يكي از مشــكالت اين صنف 
عدم اســتفاده از تكنولوژي هاي جديد اســت. تقريبا دو ســال است 
براي حل اين مشــكل طرح مصالح نوين ســاختماني را بــه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارائــه كرده ايم اما از آن جــا كه دولت درگير 
 بحران هــاي داخلي و بيروني اســت، توجــه چنداني بــه اين صنف

 نمي كند. 
منبع چــي ادامــه داد: اكنــون در تمــام دنيــا باوجود اســتفاده از 
تكنولوژي هاي پيشــرفته هنوز آجــر را حفظ كرده اند. در كشــور ما 
نيز شــهرداري ها براي كســاني كه از نماي اجري استفاده مي كنند، 
امتيازهايي قائل شــده اند كه اين موضوع در شرايط عادي مي توانست 
 به بهبود شــرايط اين صنــف كمك كند امــا دولــت در اين قضيه

 اهمال كرد. 
به گفته وي، مشــكالت صنعت آجر در دولت هاي قبل بارها از طرف 
توليد كنندگان به مسئوالن اعالم شده ولي درنهايت با وعده بي سرانجام 

مسئوالن روبه رو شده و به اين صنعت كمكي نشده است. 
منبع چي اظهار داشــت: اگــر مي خواهيم اين اتحاديــه و درمجموع 
 اين صنف در كشــور سرپا باشــد، بايد تغييرات اساســي در بدنه آن

 ايجاد شود. 

رئيس سابق اتحاديه فخاران استان تهران در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

تعطيلی  واحدهاي آجرپزي
    گروه اصناف

ريزش كارگران و كاهش ظرفيت نيروي انساني در صنف فخاري
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در حالــی که فلز ســرخ در بازارهــای جهانی تحــت تاثیر واهمه 
از بروز رکود اقتصــادی در جهــان و ناامیدی از رونــد مصرف در 
چین ارزان می شود، ســیگنال مثبت ارزی در بازار داخل به رونق 
 معامالت کاتد مــس در رینگ صنعتی بــورس کاالی ایران منجر 

شده است.
شرکت ملی مس در ســومین هفته از مهرماه به روال معمول خود 
۴ هزار تن کاتد مس را در رینــگ صنعتی بورس کاالی ایران عرضه 
کرد. صنایع تکمیلی هم برای کسب ســهم از این عرضه، تقاضایی 

برابر با ۵ هزار و ۱۶۰تن را در این بازار به ثبت رساندند.

در حالی رینــگ صنعتی مس در بازار فیزیکــی بورس کاالی ایران 
با برتری محســوس تقاضا نســبت به عرضه روبه روست که واهمه 
از بــروز رکود اقتصــادی در پی رشــد متوالی نرخ بهره از ســوی 
فدرال رزرو و اصرار دولت چین بر اجرای سیاســت کرونا صفر باعث 
شده اســت تا تقاضای جهانی برای فلز ســرخ کاهش یابد. در این 
 شــرایط، بازار داخلی کاتد مس با ســیگنال مثبت ارزی همچنان 

پررونق است.  
میزان تقاضای صنایع تکمیلی فعال در کشور کمتر از عرضه هفتگی 
۴ هزار تن کاتد مس اســت و این موضوع باعث شده است تا به طور 

معمول تقاضایــی به مراتب کمتر برای کاتد مــس در بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران به ثبت برسد؛ اما در شرایط کنونی سیگنال ارزی 
باعث شده است تا تقاضا نسبت به عرضه افزایش یابد، به   نحوی که 
برای ۴ هزار تن کاتد مس عرضه شده در بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران تقاضایی برابر با ۵ هزار و ۱۶۰تن به ثبت رســید. برتری تقاضا 
نســبت به عرضه باعث شــد تا میانگین نرخ فــروش کاتد مس از 
رینگ صنعتی بورس کاال ۵/ ۱۴ درصد نســبت به قیمت پایه رشد 
 کند و از ۲۰۵ هــزار تومان به ازای هر کیلوگرم بــه ۲۳۵ هزار تومان 

به ازای هر کیلوگرم برسد.

سیگنال    ارزی، مس را گران کرد
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صنعت و 
معدن

جعفری در نشست با هیات امنای موسسه 
یونیدرو اعالم کرد:

یونیدرو نیاز به نگاه جدید برای 
افزایش اثرگذاری دارد

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: یونیدرو برای 
اثرگذاری بیشتر برای توسعه بخش معدن و صنایع 

معدنی، نیاز به نگاه جدید دارد.
به گزارش عمومی ایمیــدرو، وجیه ا... جعفری در 
هفتمین نشســت هیات امنای یونیدرو )موسسه 
پژوهشــی و آموزشی مشترک دانشــگاه تهران و 
ایمیدرو( ضمن بیان این مطلب گفت: این موسسه 
از زمان تاســیس، اقدامات ارزشمندی همچون 
ایجاد ارتباط دانشــگاه با صنعت، آموزش بخش 
خصوصی، برگزاری جشنواره اینوماین و ایجاد بستر 
برای ایده آفرینان حوزه معــدن و صنایع معدنی، 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها انجام داده 
است. وی ادامه داد: ظرفیت این موسسه آموزشی و 
پژوهشی باالست و باید با ایجاد همفکری و عارضه 
یابی شرایط، فضا را برای ایفای نقش بیشتر آن در 
توســعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرد. 
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به ضرورت ایجاد 
بستری برای بازدید فارغ التحصیالن از معادن کشور 
برای آشنایی عملی، تصریح کرد: موسسه یونیدرو 
در این زمینــه می تواند ایفای نقــش کند و برای 
دانشجویان ترم آخر در فصول تابستان، دوره های 
آموزشی کاربردی در معادن برگزار کند. وی ادامه 
داد: با توجه به نیاز کشور به تکنسین هایی در حوزه 
های مختلف معدنی، موسسه مذکور با برنامه ریزی 
های الزم می تواند در این زمینه گام بردارد. موضوع 
دیگر، برگزاری دوره های آموزشی برای مدیریت 
واحدهای معدنی و صنایع معدنی اســت که در 

صورت نیاز می توان از اساتید خارجی بهره برد.

خبر

دنیای معدن: عضو کمیسیون 
انرژی مجلس گفــت: هنوز 
خبری از اجرای مصوبه مجلس 
درباره واردات ماشــین آالت 
سنگین و معدنی به کشور از 
سوی دولت نیست و در صددیم که اقداماتی انجام دهیم تا 

این واردات هر چه سریعتر انجام شود.
به گزارش دنیای معدن، حجت االســالم مجید ناصری 
نژاد؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگویی بیان کرد: 
وقتی یک سیاست جدید در کشور وضع می شود، باید تمام 
جوانب آن سنجیده شود و به همین دلیل باید در سطح 
کالن سیاست گذاری کرد. ما نباید بخشی یا مقطعی یا به 
نفع یک قسمت خاص سیاست گذاری کنیم. به این صورت 
که یک قسمت را درست کنیم و چند قسمت دیگر از قِبل 
آن خراب شوند. سیاست گذاری ممنوعیت واردات ماشین 

آالت معدنی نیز از همین دست سیاست ها بوده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: بخش معدن یکی از 
حوزه هایی است که سال های سال مغفول مانده است. ما از 
معادن مان خیلی بیشتر از این ها هم در زمینه استخراج و 
هم در زمینه فرآوری می توانستیم استفاده کنیم. متاسفانه 
خیلی کم و ُکند از معادن مان اســتخراج می کنیم و این 
محصول استخراج شده هم به صورت خام صادرات میشود، 
که یک ضعف بزرگ برای جمهوری اسالمی ایران محسوب 

می شود، زیرا ما یک کشور معدنی هستیم. حجت االسالم 
ناصری نژاد خاطرنشــان کرد: نبود ماشین آالت معدنی 
هم یک مشکل دیگر ما اســت. ما برای اینکه بهتر از این 
معادن اســتفاده کنیم باید برآورد هزینه و فایده داشته 
باشیم یعنی مشــخص کنیم که برای رســیدن به یک 
 سود مشخص نیاز است که اقدام به واردات ماشین آالت 

کنیم یا خیر؟.
این نماینده مجلس یازدهم تاکید کــرد: باالخره بحث 
ماشین و تولید این ماشین آالت در داخل یکی از نکاتی 
است که دلسوزان کشور معتقدند باید روی ساخت داخل 

آن ها متمرکز شد و ما هم معتقدیم که تا جای ممکن باید 
از تولید کننده داخل حمایت کرد تا تولیدات ماشین آالت 
داخلی تقویت شــود. اما جایی که این ماشــین آالت در 
دسترس نیست و امکان تولید آن هم در داخل امکان پذیر 

نیست نباید اصرار بیهوده به اجرای آن کرد.
ناصری نژاد در ادامه افزود: معتقدم برای رفع این مشکل باید 
تصمیماتی بگیریم تا از جهان و دنیا عقب نیفتیم و این منابع 
خدادادی را هم از بین نبریم. برای رفع این مشکل باید به 
صورت محدود و موقتی اجازه واردات ماشین آالت معدنی 
خارجی به کشور داده شود. یکی از راه هایی که ما می توانیم 

وابستگی کشور به درآمد نفتی را مقداری کم کنیم استفاده 
کشور از معادن مختلف است که می تواند امکان صادرات 

غیرنفتی و هم تامین نیاز داخل را فراهم کند.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه درباره میزان تقویت 
تولید کننده داخلی با وضع ممنوعیت واردات توضیح داد: 
ممنوعیت واردات ماشین آالت معدنی در این چند سال 
متاسفانه نتوانست کیفیت تولید تولید کننده داخلی این 
ماشین آالت را باال ببرد و این مسئله یکی از نگرانی های ما 
است. زیرا ما در حوزه تولید ماشین چه سواری و چه سنگین 
خیلی هزینه داده ایم و مجلس و دولت از این تولیدکنندگان 
خیلی حمایت کرده اند. اما باعث تاســف است که تولید 
کننده خودروی داخلی ما نتوانسته به آن جایی که باید 

برسد، این مسئله برای ما جای نگرانی جدی دارد.
ناصری نژاد در ادامه بیان کرد: البته ما نباید این مسیری 
که در این چند سال رفته ایم را تعطیل کنیم، اما حمایت 
از آن ها باید به نوعی حمایت مشــروط باشد. یک اقدام 
دیگر که وزارت صمت و دولــت می تواند برای حمایت از 
معادن مخصوصاً معادن کوچک مقیاس انجام دهد اعطای 
تسهیالت به آن ها است. باید به این معدن داران تسهیالت 
داده شود تا آن ها بتوانند ماشین آالت خود را به روز کنند 

مشکالتشان را برطرف کنند تا به سوددهی برسند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هنوز خبری از اجرای مصوبه 
مجلس درباره واردات ماشین آالت سنگین و معدنی به 
کشور از سوی دولت نیست و در صددیم که اقداماتی انجام 

دهیم تا این واردات هر چه سریعتر انجام شود.

عضو کمیسیون انرژی :

خبری از واردات ماشین آالت سنگین و معدنی نیست

برنامه ایران خودرو برای تولید 
EF7 انبوه نسل جدید موتور

مدیرعامل شــرکت تحقیقات، طراحــی و تولید 
موتور ایران خودرو )ایپکو( ضمن تشــریح سه گام 
توسعه ای در مسیر پوست اندازی موتور محصوالت 
 EF7 ایران خودرو، از آغاز تولید انبوه نسل نوین موتور
تا پایان سال خبر داد. مهدی رجبعلی با بیان این که 
در نقشه راه مصوبه هیات مدیره ایران خودرو سه گام 
توسعه ای در مسیر پوست اندازی موتور محصوالت 
این خودروساز تعریف شــده، گفت: یکی از گام ها 
توسعه ای کاهش و به صفر رساندن شمارگان تولید 
موتورهای پرمصرف  و افزایش شــمارگان تولید 
موتورهای کم مصرف است. وی افزایش دوبرابری 
ظرفیت موتور EF7 را رویکرد مبتنی بر تحقق این 
هدف دانست و گفت: در چند ماهه اخیر به ظرفیت 

تولید دوبرابر این محصول دست یافتیم.
رجبعلی دومیــن گام توســعه ای در حوزه موتور 
محصوالت ایران خودرو را ارتقای موتورهای فعلی 
دانست و گفت: در حال حاضر نسل جدید موتور 
TU و XU7 در مدار تولید قرار گرفته و تا پایان سال 
نیز نسل جدید EF7 به خط تولید خواهد رسید. 
وی مصرف ســوخت، آالیندگی و ارتقای کیفیت 
را سه شاخص و دلیل اصلی ارتقا و بهبود موتورها 
دانست و طراحی و توسعه موتور سه استوانه  را از 
اقدامات و پروژه های راهبردی و مهم ایران خودرو و 
سومین گام توسعه ای برشمرد و گفت: هیبریدی 
و همچنین برقی سازی این موتورها نیز در دستور 
کار قرار دارد. مدیرعامل ایپکو تصریح کرد: ظرف 
سه سال آینده، نسل قوای محرکه ایران خودرو در 
سه گام پوست اندازی خواهد کرد و کامال جدید و 
به روز خواهد شد. وی درباره تغییرات ایجاد شده در 
موتورها گفت: از منظر فنی راندمان موتورها باید 
افزایش یابد و این راندمان شــامل ارتقای احتراق 
و بهبود اصطکاک موتور اســت که از فناوری  های 
جدید از جمله دو CVVT  و توربو با کنترل کننده 
برقی استفاده شده که راندمان باالتر و احساس لذت 
رانندگی بیش تری را برای راننده ایجاد خواهد کرد.

تنها ۲ شرکت با آیین نامه واردات خودرو 
موافقت کردند

سیاست خودروسازان افزایش نرخ است
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تبریز خاطر نشان 
کرد: بازار منتظر واردات خودرو است این در حالیست 
که واردات در هاله ای از ابهام قرار گرفته اســت و به نظر 
می رسد که تاثیر چندانی در بازار خودرو نگذارد چراکه 
ســقف واردات حدود یک میلیارد یورو اســت و هنوز 
مشخص نیست که چه خودروهایی قرار است می توان 
با قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو وارد کرد. ابراهیم مددیان 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به افزایش 
نرخ خودروهای داخلی در ۲ هفته اخیر، گفت: در ۲ ماه 
گذشــته بازار خودرو ســاکت و آرام بود اما در ۲ هفته 
گذشــته تغییر نرخ ارز بر قیمت خودروی داخلی تاثیر 
و شــاهد جهش حدود ۵ درصدی قیمت خودروهای 
داخلی بودیم؛ به عنوان مثال قیمت ۲۰۶ تیپ دوم از ۲۹۸ 
میلیون  تومان به ۳۱۲ میلیون تومان رسید. به گفته وی؛ 
خودروهای هایما و جک حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون افزایش 
قیمت را تجربه کردند؛ همچنین پراید ۱۱۱ حدود ۲۰۴ 
میلیون تومان و پراید ۱۳۱ حدود ۱۸۸ میلیون تومان در 
بازار خرید و فروش می شود. این فعال صنفی با بیان اینکه 
قانون عرضه و تقاضا بر بازار خودرو حاکم اســت، افزود: 
اگر فاصله قیمت کارخانه تا بازار متعادل شود و قیمت 
کارخانه باال برود و فاصله قیمت حداقل ۵ تا ۱۰ درصد 

شود بدون تردید تولید افزایش پیدا می کند.

اخبار

گروه صنعت و معدن
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در خرم آباد

با برنامه ریزی و اجرای تالشگران ذوب آهن اصفهان، فاز 
اول پروژه تعویض بالک های کارگاه ریخته گری مداوم 

بخش فوالدسازی شرکت به پایان رسید.
به گــزارش ایلنــا، ســیاوش خواجوی مدیــر بخش 
فوالدســازی ذوب آهن اصفهان با اعالم این خبر، گفت: 
در حدود سی سال پیش با تغییر در ظرفیت کنورتورها 
و احداث ایســــتگاه های جدید ریخته گری در بخش 
فوالدسازی، ظرفیت تولید کارخانه افزایش پیدا کرد و این 
موضوع شکستگی هایی را ب ر روی بالک ها ایجاد نمود.  
وی افزود: از حدود ۲۵سال پیش به تدریج تعمیراتی بر  
روی بالک ها و اسکلت فلزی کارگاه شروع شد و تاکنون  
همواره یک گروه اجرایــی از کارگاه ۵۱ به همراه نفرات 
مکانیک باالبرهای بخش فوالدســازی در حال بازدید و 

تعمیر این بالک ها هستند.
مدیر بخش فوالدسازی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
به دلیل حجم ایرادات مشاهده شده و تعمیرات زیاد بالک 
ها شرکت مت پروم روسیه، سه مجموعه نقشه و مدارک 
فنی تحویل کارخانه نمود. دسته اول نقشه های مربوط به 
تقویت اسکلت فلزی کارگاه ریخته گری بود که از سال  
۹۰ تا ۹۲ به طور کامال جرا گردید. دسته دوم نقشه های 
تقویت سر ستون های کارگاه بود که سال های ۹۴ و ۹۳ 
اجرا گردید و دسته ســوم مربوط به تعویض کلیه بالک 
هــای کارگاه ریخته گری بود. پس از ســاخت بالک ها 
توسط معاونت توسعه به دلیل   تداخل عملیات تعویض 
بالک ها با روند تولید، اجرای این پروژه بر عهده معاونت 
بهره برداری گذاشته شد. خواجوی اظهار داشــت: از زمان 
اتخــاذ این تصمیم با همکاری مدیریت های فوالدســازی 

و مهندســی نت، مطالعات وبررسی های الزم جهت انجام 
عملیات تعویض  بالک ها آغاز شــــد و عملیات اجرایی 

پروژه در ۹ مرحله برنامه ریزی شد.
مدیر بخش فوالدسازی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
از پنجم شهریور ماه، عملیات تعویض بالک ها براساس  
برنامه زمانبندی ۲۶روزه و دستورالعمل اجرایی  مصوب 
آغاز و پس از اتمام عملیات تعویض بالک ها قطعات کمکی 
دمونتاژ و شرایط کاری این ناحیه از کارگاه به حالت ا ولیه 

بازگردانده شد.  
*علی بزاز معاون تجهیزات مکانیک بخش فوالدســازی 
شرکت نیز گفت: در سال 7۹ به علت شکستگی یکی از  
بالک ها، تیمی از شرکت گیپرومز فراخوان شد و براساس 
بازدید و طرح آن بازسازی، تعمیر و تقویت سه عدد بالک 
به صورت اضطراری انجام شد. وی افزود: طی یک قرارداد 
بازرسی و کنترل تمامی بالک ها توســــط کارشناسان 
سازه شــرکت گیپرومز انجام و گزارش تفصیلی عیوب 
و راهکارهای تعمیر و تقویت آن ها ارائه شــد و ضمن آن 
ضرورت تعویض تمامی بالک ها به دلیل تعدد مشکالت وا 
فزایش تناژ و تعداد جرثقیل ها توسط آن شرکت اعالم شد.

*هومن رهنمــا مهندس ارشــد ســاخت و تعمیرات 
مکانیک نیز گفت: پاتیل های فوالد که قبال توســــط 
جرثقیل ها منتقل می شــــدند  ۱۲۵ تن وزن داشتند 
که همزمان با افزایــــش تولید وزن آنها بــــه ۱۸۰تن 
ارتقاء یافت. وی افزود: این بارگذاری ها، آســــیب های 
متعددی را به بالک ها وارد ســاخت و از سوی دیگر یک 
جرثقیل ۲۰۰تنی نیز خریداری شد ،که با بالک های  فعلی 

همخوان نبود.

پایان فاز اول پروژه تعویض بالک های کارگاه ریخته گری فوالدسازی
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شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق با موضوع 
درمان ، تشكيل جلسه داد

سید محسن موسوی: جلسه شورای انسجام بخشی 
صنعت آب و برق استان مرکزی با حضور مدیران 
عامل شــرکت های تابعه وزارت نیرو در استان و 
عبداهلل ســلطانی ثانی ، مدیرعامل بیمه سینا در 
کشور، برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی در این جلسه که در 
سالن جلسات این شرکت در روز دوشنبه 11 مهرماه برگزار شد ، در خصوص مسائل و 
مشکالت بیمه درمانی پرسنل صنعت آب و برق استان ، نرم افزار "سیناد سینا " و روند 

پرداخت هزینه های درمانی به پرسنل ، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شبكه توزيع برق شهرستان شازند كابلی شد
ســید محســن موســوی: مدیر توزیع برق 
شهرستان شــازند از کابلی شدن شبکه توزیع 
برق این شهرستان خبرداد.  محمد جواد رنجبر 
بابیان اینکه ۵۷۶کیلومتر شبکه سیمی توزیع 
برق در شازند به کابل خودنگهدار تبدیل شده 
است،افزود: ارتقای مبلمان شهری، جمع آوری 
برق های غیر مجاز و عدم امکان سرقت انرژی از شبکه، جابجایی پایه ها از وسط 
معبر ،کمک به محیط زیست و درختان و پایداری  شبکه در مواقع باد وطوفان از 
مزایای تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار است. وی بابیان اینکه ۲هزارو ۴۰۰متر 
شبکه توزیع برق و یک هزار و ۶۰۰دستگاه ترانس در  شهرستان شازند عهده دار 
تامین برق  بیش از ۶۲ هزارمشترک برق است ،افزود:۶۰۰  انشعاب جهت تامین 
برق مشترکین جدید از ابتدای سال گذشته تاکنون به متقاضیان واگذار شده است.

تجهيز اولين موزه صنعتی در ماشين سازی اراك
سید محسن موسوی: مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان مرکزی 
از تجهیز و آماده ســازی اولیــن موزه صنعتی 
در ماشــین ســازی اراک خبر داد. به گزارش 
روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان مرکزی، 
مصطفی مرزبان 18 مهرماه 1۴۰1 در بازدید از شرکت ماشین سازی اراک، گفت: 
»با همکاری مجموعه مدیریتی ماشین سازی، ساختمان ارزشمند این کارخانه که 
در حوزه آموزش فعالیت دارد به ثبت رسید و طبقه همکف آن نیز برای ایجاد موزه 
صنعت در نظر گرفته شده است که هم اکنون در حال تجهیز و آماده سازی برای 
بازدید عالقمندان به تورهای صنعتی است.« او افزود:  »شرکت ماشین سازی اراک 
1۴3 هکتار وسعت دارد که از ساختمان ها و کارگاههای متعدد تشکیل شده و 

در زمره صنایع مادر ایران محسوب می شود و در دهه 13۴۰ ساخته شده است«

اخبار

ارائه خدمات دستیار راننده گوگل متوقف شد
گوگل ارائه خدمات دستیار راننده خود را متوقف کرد که بعد از اعالم تعطیلی خدمات بازی دیجیتال استادیای این شرکت تازه ترین ناکامی آن محسوب می شود. پس از اعالم راه اندازی 

خدمات دستیار راننده گوگل در سال ۲۰۱۹، این خدمات در سال ۲۰۲۰ در دسترس برخی کاربران قرار گرفت و در نهایت راه اندازی رسمی آن در سال گذشته کلید خورد.
اما گوگل تأیید کرد که ارائه این خدمات با نام کامل Assistant Driving Mode را متوقف می کند. این خدمات از طریق گوشی هوشمند در حین رانندگی در دسترس بود و عمالً جایگزینی برای 

برنامه هوشمند Android Auto محسوب می شد که خود سال گذشته کنار گذاشته شد.

وزیــر صنعــت در اظهارات 
اخیر خود از تحقق صادرات 
۲ میلیارد دالری در صنعت 
داروی کشور خبر داده است. 
این در حالی است که تولید 
دارو در کشــور وضعیت مناســبی ندارد و بسیاری از 
مســووالن فعال در این بخش از نبــود و کمبود دارو 
شکایت دارند. بیماران نیز در تهیه ساده ترین نسخه ها 
با مشکالت بسیاری روبرو هستند. متاسفانه داروخانه 
داران نیز برای معمولی ترین دارو دســت رد به سینه 
متقاضیان و مردم می زنند. به گفته وزیر صمت صادرات 
۵۰ میلیون دالری در صنعت دارو محقق شــده و قرار 
است صادرات ۲ میلیارد دالری در حوزه صنعت دارو 

نیز اتفاق بیفتد. 
اما در این رابطه رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است 
که این ســازمان با صدور مجوز برای صادرات مخالف 
است و در مورد دارو نیز می توان فقط به داروهایی که 
کمبود نداریم مجوز صادرات داد. علی رضا پیمان پاک، 
در نشست کمیسیون اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی 
تهران،  از آمادگی سازمان توسعه تجارت برای دریافت 

فهرست داروهای دارای محدودیت در داخل از سازمان 
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. رئیس سازمان غذا و دارو اما 
معتقد است کشورهای تحریم کننده ایران، صادرات 
دارو را به کشور ما ممنوع کرده اند اما اگر سیگار از آمریکا 
بخواهد وارد کشور ما شود درها را باز می گذارند. بهرام 
دارایی اضافه کرد: در زمان حاضر ۹8 درصد داروهای 
موجود در کشور تولید داخل اســت و جزو ۲۰ کشور 
دنیا هســتیم که دارو تولید می کنیــم. فروش اقالم 
دارویی در اینترنت تخلف است اما مجوز فروش اقالم 
 غیردارویی در اینترنــت به برخــی داروخانه ها داده 

شده است.
به هر ترتیب وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
صادرات سالیانه حدود ۵۰ میلیون دالری صنعت دارو، 
گفت: دســتیابی به صادرات یک تا ۲ میلیارد دالری 
در این صنعت قابل تحقق است. فاطمی امین، گفت: 
ایران از نظر ســالمت در جنبه های مختلف از جمله 
تجهیزات پزشکی، خدمات سالمت، درمان و دارو دارای 
اعتبار بین المللی است. همزمان با توسعه صنعت دارو و 
ســالمت باید در حوزه تجارت خارجی نیز ورود کنیم 
زیرا از این طریق تراز ارزی نیز ارتقا می یابد. وزیر صمت 

تصریح کرد: صادرات ســالیانه دارو حدود ۵۰ میلیون 
دالر اســت که طبق برآوردهای انجام شده دستیابی 
 به صادرات یک تــا ۲ میلیــارد دالری در این صنعت 

قابل تحقق است.
فاطمی امین با اشاره به کاهش شکاف تجارت کشور، 
افزود: ســال گذشــته ۵۲ میلیارد دالر واردات انجام 
شــد و در مقابل صادرات غیرنفتی ۴8.۵ میلیارد دالر 
بود که نشــان می داد شــکاف بین صادرات غیرنفتی 

و واردات در حــال کاهش اســت. وی گفت: صادرات 
محصوالت خام و نیمه خام گرچــه ارزآوری به دنبال 
دارد، اما برای کشور قدرت آفرین نیست در حالی که 
حوزه تجهیزات پزشــکی و دارو می تواند برای کشور 
قدرت آفرین باشد. فاطمی امین تاکید کرد: صادرات در 
بخش سالمت به ویژه در حوزه داروهای زیست فناوری 
 و تجهیزات پزشکی قابل دستیابی است و ما به دنبال 

توسعه این بخش هستیم.

صادرات 2 ميليارد دالری در حوزه صنعت دارو قابل تحقق است؟

کمبود مواد اولیه تولید دارو

شرایط تحقق صادرات دارو 
حسینعلی شهریاری، نماینده مجلس

برای تحقق صادرات دارو در وهله اول می بایست مشکالت این صنعت اعم از تامین مواد اولیه و تجهیزات برطرف شود. ظرفیت باالیی برای تولید دارو در کشور وجود دارد که مشکالت و موانعی بر سر راه تحقق آن وجود دارد. نوسازی ماشین 
آالت باید در دستور کار قرار گیرد. صنعت دارو از آن دسته صنایعی است که اگر موانع آن برطرف شود می تواند در صادرات غیرنفتی موثر باشد. رشد صادرات غیرنفتی امروز در دستور کار اقتصاد قرار دارد و ارزآوری کاالهای غیرنفتی مهم 
است. دارو کاالیی استراتژیک است که حتی اگر هدف صادرات نیز نباشد باید برای سالمت مردم به آن توجه ویژه ای داشت. بنابراین به هر قیمتی شده باید مشکالت دارویی کشور را تا آخر سال جاری از نظر نوسازی صنعت و غیره حل کنیم. 

البته از مردم و فعاالن صنعت خواستاریم که مشکالت را به صورت مکتوب به مجلس اطالع بدهند.
از سوی دیگر در راستای تحقق صادرات دارو می بایست از ظرفیت های بسیار باالی شرکتهای دانش بینان استفاده کرد. کمک بزرگ شرکت های دانش بنیان برای رفع چالش ها در حوزه دارو غیرقابل انکار است. امروز شرکتهایی در قالب 
شرکتهای دانش بنیان فعالیت دارند که عمده نیازهای دارویی داخل کشور را برطرف کرده اند. در این زمینه باید تسهیالت در اختیار دانش بنیان های صنعت دارو قرار بگیرد. باید از شرکت های دانش بنیان و جوانان تشکر کنیم که امروز 

توانایی این را داریم که هر نوع دارو که نیاز کشور نه تنها برای تولید داخل را برطرف می کند بلکه می توان با ظرفیت های موجود صادرات هم داشته باشیم.
البته این صادرات فقط به کشورهای همسایه محدود نمی شود و می توانیم به کشورهای اروپایی نیز ارسال دارو داشته باشیم. بعضی از داروها اعم از  داروهای »های تک« ایران می تواند به خیلی از کشور ها صادر شود. در رابطه با یک درصد 
ارزش افزوده که ۹ درصد برای صنعت دارو بوده، دولت شهریور ماه این موضوع را به مجلس ارسال کرد. این درحالی است که ابتدا باید این اقدام می شد که وقتی نیازهای دیگر کشور به یک درصد کاهش یابد،  مالیات بر ارزش افزوده نیز باید 

همان زمان انجام می شد که نشد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

به گزارش واحد خبر اداره روابــط عمومی و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شــهرداری اندیشه 
،الهام افراشته رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه 
طی پیامی فرا رسیدن هفته انســجام و یکدلی  و 
وحدت را بر همه مســلمانان جهان تبریک عرض 

نموده است
متن پیام ایشان به شرح ذیل است: 

هفته وحدت برای ما مسلمانان هفته نور ، شادمانی 
وهمبستگی و اتحاد اســت تا همه دشمنان بدانند 
تنها در ســایه ایمان و  وحدت می تــوان قله های 

پیشرفت و توسعه را پیمود. 
از سویی ما مســئولین و مردم همیشه در صحنه 
همه جا باید یاری گر و پشــتیبان یکدیگر و نظام 
جمهوری اسالمی ایران باشــیم تا دشمنان قسم 
خورده این مرز و بوم به فکر تفرقه افکنی و توطئه 
بر علیه ایــن نظام مقدس نباشــند و بدانند هفته 

ی وحدت بهانه ای اســت که عقایــد و ایمانمان 
تقویت می گردد  و در ســایه این اصل اساســی 
 تمام توانمان را برای ســاختن ایران اسالمی بکار 

خواهیم برد.
بر هیچ کس پوشیده نیست که  شهیدان با ریختن 
خون خود مسیر وحدت و یکدلی و حرکت در راه 
حق و حقیقت را به همه ما آموختند  تا امروز امت 
شــهیدپرور ایران از این چشــمه معرفت درخت 
پرباری وحدت را بنشــانند و این بهانه ای است تا 
هیچ دشمنی حق دســت درازی به آن را نداشته 
باشــد چرا که وحدت و همدلی ما مشت محکمی 

است بر دهان تک تک دشمنان
اینجانــب برخــورد وظیفــه مــی دانــم هفته 
وحدت که نماد انســانیت، شــرف، یکپارچگی، 
دیانت،انسجام،اتحاد و در بردارنده پیام های بزرگی 
است  را بر همه مردم شهر اندیشه تبریک عرض می 

نمایم و امیدوارم  بتوانیم با تکیه برآن ثمرات مهم 
وحدت بر ضد دشمن متجاوز عمل کنیم

پیام تبریک شهردار شهر اندیشه به مناسبت 
فرا رسیدن هفته وحدت

به گزارش واحد خبــر اداره روابط عمومــی و امور بین 
الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه،بهروز کاویانی 
شهردار شهر اندیشه طی پیامی فرا رسیدن هفته  وحدت 

را به مردم شریف شهر اندیشه تبریک گفت
در متن این پیام آمده است: 

وحدت و یکپارچگی مهمترین راهبرد برای همدلی 
و موفقیت است و  این نکته می تواند در تمامی امور 
ســبب بوجود آمدن تحکیم پیمان ها و استواری 
میثاق ها گــردد و ما باید با تاســی از این حدیث 
پیامبر )ص( نقش مهم وحــدت را در بین جوامع 

انسانی بیشتر درک نماییم
 پیامبر اکرم )ص( می فرمایند 

)الجماعُة رحمتــُة و الُفرقُة عــذاٌب( وحدت مایه 
رحمت و تفرقه موجب عذاب است 

اما در ایــن بین هفته ی وحدت چتری پوشــش 
دهنده یکدل شدن و یکپارچگی بیشتر مسلمانان 
و مردم است که قطعا باید از این هفته در راستای 
وحدت افزایــش در تمام ابعاد کوشــش نمود و از 
ســویی دیگر  ما نه تنها در این هفته بلکه همیشه 
باید تقویت وحدت را در بطــن اقدامات خود قرار 
دهیم تا بتوانیم توطئه های دشــمنان را در مسیر 
تفرقه افکنــی خنثی کنیم و به دشــمنان دین و 
اســالم اجازه ی ایجاد کوچکتریــن خلل و رخنه 
ای در اصل نظــام و دین ندهیــم.  هفته وحدت  
می تواند بهترین گزینه و دلیل برای نشــان دادن 
یکپارچگی و وحدت ما و مردم عزیزمان باشد چرا 
که دشــمنان باید بدانند که ما یکپارچه ایستاده 
ایم، دست در دست،  چهره به چهره، قشر به قشر، 
 قوم به قوم در راســتای پیشــرفت کشورمان گام 
خواهیم برداشت.  اینجانب ضمن تبریک این هفته 
به مردم فهیم شهر اندیشه آرزوی توفیق و موفقیت 
را برای همه دوســتداران اســالم  ناب محمدی از 

خداوند منان خواستارم

شهردار اندیشه :
آماده باش مدیریت بحران شهر اندیشه  در 

فصل پاییز
به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین 
الملل شورای اســالمی و شهرداری اندیشه،بهروز 
کاویانی شهردار اندیشــه از برنامه ریزی مدیریت 
شهری اندیشه در راستای آمادگی کامل نیروهای 

شــهرداری همزمان با آغاز فصل بــاران در حوزه 
مدیریت بحران خبر داد.  وی در این خصوص گفت 
: با توجــه به تاکیدات مدیــرکل محترم مدیریت 
بحران استانداری تهران بر ضرورت انجام اقدامات 
پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث فصلی 
در این استان و در جهت انجام وظایف تعریف شده 
در ستاد مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه شهر 
 اندیشه ، برنامه ریزی جامعی در خصوص آمادگی 
معاونت های زیر مجموعه شهرداری در دستور کار 

قرار گرفته است
شهردار اندیشه افزود : در این راستا کلیه نیروهای 
خدماتی شهرداری اندیشه با ورود به فصل بارندگی 
بصورت آماده باش کامل قــرار خواهند گرفت تا 

انشااهلل در مواقع لزوم به سرعت وارد عمل شوند 
وی ادامه داد : از دیگر تمهیداتی که در این زمینه 
باید به آن اشاره گردد ، بررسی نقاط حادثه خیز و 
رفع موانع و نواقص برای عــدم آبگرفتگی معابر و 
خیابان های سطح شــهر است که امیدواریم همه 
عزیزان برای آســایش و رفاه مردم شــریف شهر 

اندیشه تمام تالش خود را بکار گیرند

آغاز عملیات پیرایش ترون های سطح شهر 
اندیشه

به گزارش واحد خبر اداره روابــط عمومی و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شــهرداری اندیشه، 
سرپرســت ســازمان ســیما منظر و فضای سبز 
شهرداری اندیشه از آغاز عملیات پیرایش وکوتاه 
نمودن چمن هــا، ترون ها و حاشــیه چمن های 

سطح شهر خبر داد
چاوشــی در این خصوص گفت : یکی از ماموریت 
های مهم ســازمان ســیما،منظر و فضای ســبز 
شهرداری اندیشــه ایجاد جلوه بصری مناسب به 
فضای سبز موجود در شهر است که در این راستا با 
تالش همکارانم امروز شاهد آغاز عملیات پیرایش 
و آرایش ترون ها وهمچنین کوتاه نمودن چمن ها 

و گیاهان حاشیه ای سطح شهر بودیم
 وی در ادامه افزود : خوشــبختانه با وجود تجربه 
خوب پرسنل زحمت کش فضای سبز قطعا شاهد 
ایجاد منظر مناسب و بسیار خوبی در حوزه فضای 
سبز شهر خواهیم بود به طوری که شهروندان عزیز 
از این پس،خواهند توانســت در بوستان ها معابر 
وبلوار های سطح شهر بانوع جدید پیرایش گیاهان 

سبز همزمان با  شروع فصل پاییز روبه رو شوند
 وی خاطر نشــان کرد : با برنامه ریزی که در این 
خصوص توسط کارشناسان و سبز پوشان سازمان 
سیمامنظر وفضای سبز در نظر گرفته شده است 

در آینده نزدیک این عملیات زیبا سازی در شهر به 
اتمام خواهد رسید

الیروبی ســپتیک جاده جعفر قلی خانی 
شهراندیشه انجام گرفت 

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین 
الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه،معاون 
خدمات شهرداری اندیشــه یکی از اقدامات اولیه 
برای بحث مقابله با موضوعــات مرتبط با بحران  
را بررســی نقاط حادثه خیز و رفع مشکالت آنها 
بویژه الیروبی جداول و کنار گذرهای سطح شهر 
دانست وگفت : معاونت خدمات شهری شهرداری 
اندیشه در راســتای انجام وظایف محوله وحسب 
دستور شهردار محترم بنا به تاکید مدیریت بحران 
استان تهران یکی از اقدامات مهم خود را در حوزه 
مدیریت بحران ، برنامه ریــزی در خصوص عدم 

آبگرفتگی در سطح شــهر و معابر ، الیروبی و رفع 
نواقص در این نقاط سوق داد تا شاهد عبور بدون 
مانع آبهای ســطحی در موقع بارندگی  به سمت 
مسیل های مشخص شده باشیم  نوری افزود ؛  لذا 
در این راستا الیروبی سپتیک جاده جعفر قلی شهر 
اندیشه با همکاری وهمت تالش همکارانم به اتمام 
رسیدوانشااله سعی داریم در بلوار وجاده های دیگر 

نیز به سرعت این اقدام را عملی نماییم.
نوری در پایان افزود : از شــهروندان شریف شهر 
اندیشــه در خواســت می کنیم مدیریت شهری 
را دراجرای این عملیات با نریختن پســماندها و 
زباله ها در ســطح خیابان ها یاری نمایند واز همه 
مردم انتظار داریم به محض برخورد با مشکلی در 
خدمات شهر مراتب را با سامانه 13۷ اطالع داده و  
در میان بگذارند تا همکارانم در کوتاه ترین زمان به 

رفع آن اقدام نمایند.

پیام تبریك رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه بمناسبت فرا رسیدن هفته وحدت


