
باوجود گذر از پیک مصرف آب در تابستان، همچنان مصرف 
آب در کشور رقمی باال اســت، تا جایی که حتی در پایتخت 
رکورد جدیدی از مصرف ثبت شده و مصرف از نقطه اوج در 
تابستان نیز عبور کرده اســت در همین راستا قرار شده آب 

مشترکان بد مصرف قطع شود.
به گزارش ایسنا، امسال سومین سال آبی خشک و کم بارش 
پیاپی تهران اســت و ایــن وضع تنش آبــی در طول حدود 
۵۰ سال گذشته در تهران بی ســابقه بوده و در هیچ دوره ای 

پایتخت شــاهد چنین شرایط خشک ســالی نبوده است. بر 
اساس آخرین آمار میزان مصرف آب در تهران  روز جمعه ۲۲ 
مهرماه ۱۴۰۱  ۴۶ هزار لیتر در هر ثانیه ثبت شده که معادل 
مصرف ۳۰ هزار بطری آب معدنی یک و نیم لیتری در هر ثانیه 
است. میانگین مصرف آب پایتخت در روزهای اخیر در هر روز 
حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر است و با توجه به ذخایر 

آبی موجود، تهران، شهری مقاوم در مقابل تنش آبی نیست.
بر اساس بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه و هم چنین ضرورت 

حفاظت از منابع آب که در ســال های اخیر بــه علت تداوم 
خشکسالی با محدودیت مواجه شــده است، آب مشترکان 
بدمصرف در ساعاتی از روز قطع می شــود. این اقدام تا زمان 

اصالح رفتار و مصرف آنان مطابق با الگو ادامه خواهد داشت.
محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب وفاضالب تهران در 
این رابطه به ایسنا گفت: از نیمه مهرماه امسال  با رصد میزان 
مصرف آب، برنامه قطع موقت آب مشترکان بدمصرف تهرانی 
در دســتور کار قرار گرفت و تا کنون نیز آب تعدادی از این 

مشترکان در ساعاتی از  روز  قطع شده است و اجرای این برنامه 
تا تغییر رفتار در مصرف آب این دسته از مشترکان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه اقدامات متعددی برای تامین پایدار آب تهران 
صورت گرفته و در حال انجام اســت، اظهار کرد: برای گذر از 
شرایط حال حاضر نیازمند همکاری مشترکان هستیم و این 

طرح نیز در همین راستا تدوین شده است.
بررسی روند مصرف آب نیمه نخست امسال در استان تهران 
نشــان می دهد که تنها ۳۷ درصد خانوارهای تهرانی الگوی 

مصــرف آب را رعایت می کنند و ســایر مصرف کنندگان در 
گروه های »پرمصرف«   و »بدمصرف«  قرار داشته اند.

بر اساس این آمار ۵۹ درصد مشترکان پرمصرف اند و مصرف 
۱۴ تا ۲۸ مترمکعب یعنی تا دو برابر الگو داشــته اند و چهار 
درصد مشترکان نیز اساساً بدمصرف به شمار می روند و مصرف 
آب شرب آن ها از ۲۸ مترمکعب در ماه نیز فراتر رفته است و 
بنا بر آمارها، این دسته از مشترکان به تنهایی ۱۰ درصد از کل 

آب شرب بخش خانگی تهران را مصرف می کنند.

در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان 
در قالب الیحه متناسب سازی در مجلس بررسی 
می شود، به نظر می رسد دولت منابع مورد نیاز برای 
اجرای آن را از محل هــای مختلفی مانند فروش 
اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش 

صادرات و واردات و... پیش بینی کرده است.
به گزارش ایســنا، طی ماه های گذشــته همواره 
مســئوالن درصدد افزایش حقــوق کارمندان و 
بازنشستگان لشکری و کشوری بودند و البته براین 
مســاله تاکید کردند که باید بدون اســتقراض از 
بانک مرکزی، خلق پول و با تامین منابع پایدار این 
اتفاق صورت گیرد. یعنی از ابتدا تامین منابع مورد 
نیاز برای اجرای متناسب سازی جزو دغدغه های 

مسئوالن و تیم اقتصادی دولت بوده است.
حدود دو ماه گذشته بود که مسعود میرکاظمی - 
رئیس سازمان برنامه و بودجه - در پاسخ به ایسنا، 
درباره برنامه این ســازمان بــرای افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشســتگان، گفته بود باید بتوانیم 
منابع موثقی برای این اضافه پرداخت ها داشــته 
باشیم و اگر منابعش مشــخص شود، می توان آن 

را اجرا کرد.  طی روزهای اخیر نیز ســید احسان 
خاندوزی - وزیر امور اقتصــادی و دارایی - اعالم 
کرده که باتوجه به اینکه مســئله ترمیم حقوق و 
دســتمزد از چهار ماه قبل در دولت مطرح است 
باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری 
بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، در اواخر مردادماه 
فهرستی از مجموعه اقداماتی لحاظ شد و کمیته 
ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل 
و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شده 
همه دستگاه ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که 
عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و 

دارایی های مازاد خود را واگذار کنند.
به گفته وزیر اقتصاد، این اقدامــات این امکان را 
فراهم می کند که ســازمان برنامه و بودجه بتواند 

افزایش حقوق را اجرا کند.
براساس اطالعات به دســت آمده خبرنگار ایسنا 
از ســازمان برنامه و بودجه، دولــت برای افزایش 
حقوق کارمندان و بازنشســتگان بــه حدود ۸۰ 
همت منابع مالی برای اجرای متناســب ســازی 
حقوق نیاز دارد که در کمیته افزایش درآمدهای 

 خود درصدد تامین این منابــع و دیگر هزینه ها و
 مصارف است. 

آنچه از اظهارات مســئوالن به ویژه تیم اقتصادی 
دولت بر می آید، منابعی ماننــد مالیات، افزایش 
واردات و صــادرات، فروش اموال مــازاد دولتی، 
درآمدهــای اختصاصی دســتگاه ها، درآمدهای 
استانی و سود عملیاتی شــرکت ها برای افزایش 
درآمدهای دولــت در نظر گرفته شــده که برای 
اجرای طرح هایی مانند متناسب ســازی حقوق 

کارمندان و بازنشتگان پیش بینی شده است.
گفتنی اســت؛ دولــت دو هفته گذشــته الیحه 
متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را 
با قید دو فوریت به مجلس شورای اسالمی ارسال 
کرد که در هفته گذشته دو فوریتی بودن این الیحه 
به تصویب نمایندگان رسید و کمیسیون برنامه و 
بودجه تا امروز )۲۴ مهــر( برای ارائه گزارش خود 
درباره الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت 
و بازنشستگان کشوری و لشکری فرصت دارد و بعد 
از ارائه گزارش، این الیحه در دستور صحن علنی 

قرار می گیرد.

پس از انعقاد قرارداد صادرات و فــرآوردی ۲۰۰ تن 
زعفران ایران به مقصد کشور قطر، نخستین محموله 
از این قرارداد بارگیری و جهت فرآوری به کشور قطر 

ارسال گردید.
به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۹۰ درصد زعفران 
جهان توسط ایران تولید می شود و ایران تأمین کننده 

اصلی بازارهای جهانی این محصول است.
اگر چه زعفران در ایران بیشتر در مصارف خوراکی مورد 
استفاده قرار می گیرد اما بخش عمده ای از کشورهای 
اروپایی، این طالی سرخ را فرآوری کرده و در صنایع 

گوناگون مانند داروسازی مورد استفاده قرار می دهند و 
با توجه به اینکه ایران تولید کننده مرغوب ترین زعفران 
جهان به شمار می رود، متقاضیان زیادی از سراسر دنیا، 

خواهان این محصول استراتژیک ایرانی هستند.
بر این راستا و برای ارتقا جایگاه زعفران ایران در جهان 
و فرآوری بهتر زعفران ایران، در ۲۷ شهریور ماه سال 
جاری و در فاصله چند ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر، بزرگترین قرارداد تجاری در حوزه زعفران بین 
ایران و قطر برای انتقال و فرآوری ۲۰۰ تن زعفران با 
ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دالر، با حضور شخصیت های 

سیاسی و اقتصادی دو کشور به امضا رسید و طبق توافق 
انجام شده نخستین محموله صادراتی زعفران از محل 
مازاد نیاز داخلی کشور، در گمرک مشهد بارگیری و به 
مقصد کشور قطر ارسال شد و در هفته آینده نیز دومین 
محموله به قطر ارسال خواهد شد. با امضای این قرارداد 
که بزرگترین قرارداد تجاری انتقال زعفران در جهان 
محسوب می شود ضمن تثبیت جایگاه ایران به عنوان 
قطب اول تولید و عرضه زعفران در جهان، گام بلندی 
در جهت نزدیک تر کردن قیمت زعفران ایران به قیمت 

بازارهای جهانی برداشته خواهد شد.

آژانس بین المللی انرژی )IEA( بر این باور اســت که 
تصمیم دو هفته پیــش اوپک پالس بــرای کاهش 
چشمگیر میزان تولید نفت، ممکن است نقطه عطفی 
برای رکود اقتصاد جهانی باشد. به گزارش ایسنا، آژانس 
بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود 
با توصیف اقدام اوپک پــالس به عنوان یکی از عوامل 
تاثیرگذار، اعالم کرد تصمیم اوپک پالس برای کاهش 
عرضه نفت از نوامبر، ریسکهای امنیت انرژی در سراسر 
جهان را افزایش داده و ممکن است به قیمتهای باالتر 
نفت منجر شــود که می تواند نقطه عطفی برای یک 

رکود جهانی باشد.
اوپک پالس دو هفته پیش، بزرگترین کاهش تولید 
نفت از سال ۲۰۲۰ را با وجود مخالفت شدید آمریکا 
تصویب کرد. با وجود تصویب کاهش تولید به میزان دو 
میلیون بشکه در روز از نوامبر، کاهش واقعی تولید اوپک 
پالس نصف این رقم و حدود یک تا ۱.۱ میلیون بشکه 

در روز خواهد بود زیرا بسیاری از تولیدکنندگان قادر به 
تولید مطابق با سهمیه تعیین شده نیستند. با این حال، 
آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان کرده که کاهش 
عرضه اوپک پالس، عرضه جهانی نفت را محدود خواهد 
کرد و ممکن است باعث باالتر رفتن قیمت نفت شود. 
عوامل بازار مختل کننده، همزمان با تالش جهان برای 
 پشت سر گذاشتن بدترین بحران انرژی تاریخ، افزایش 

پیدا کرده است.
برنامه اوپک پالس برای محدود کردن عرضه نفت به 
بازار، مسیر رشد عرضه نفت تا پایان امسال و سال آینده 
را دگرگون کرده و به قیمتهای باالتر منتهی می شود 
که نوسان بازار را تشدید کرده و نگرانیها پیرامون امنیت 
انرژی را افزایش می دهد. فشارهای تورمی بی وقفه و 
افزایش نرخهای بهره به رشد اقتصادی آسیب زده و 
اکنون قیمتهای باالتر نفت ممکن است نقطه عطفی 
برای اقتصاد جهانی باشد که در معرض رکود قرار دارد. 

در نتیجه موانع اقتصــادی قوی تر، آژانس بین المللی 
انرژی پیش بینی رشد تقاضا برای نفت در سال میالدی 
جاری را ۶۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و اکنون انتظار 
دارد تقاضا برای نفت در سال میالدی جاری به میزان 
۱.۹ میلیون بشکه در روز رشد کند، در حالی که پیش 
از جنگ اوکراین، این رقم را ۳.۲ میلیون بشکه در روز 
پیش بینی کرده بود. برآورد میزان رشد تقاضا در سال 
۲۰۲۳ هم ۴۷۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با گزارش 
ســپتامبر این آژانس کاهش پیدا کــرد و اکنون ۱.۷ 

میلیون بشکه در روز پیش بینی می شود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، این آژانس همچنین ابراز 
تردید کرد که قیمتهای باال باعث تشویق سرمایه گذاری 
و افزایش بیشتر عرضه از سوی تولیدکنندگان غیراوپک 
شود؛ به خصوص که صنعت شــیل آمریکا همچنان 
انضباط مالی را حفظ کرده و با مسائل زنجیره تامین و 

تورم کلنجار می رود.

سفارش  ماشــین آالت ژاپن بیشترین کاهش را در 
شش ماه گذشته ثبت کرد.

به گزارش ایســنا، سفارش ماشــین آالت ژاپن در 
ماه آگوست به دلیل فشار ناشــی از کندی اقتصاد 
جهانی و ضعیف تر شدن ین که هزینه های واردات 
را باال می برد و چشم انداز مخارج شرکت ها را تیره 
می کند، بیشترین کاهش یک ماهه خود را در شش 

ماه گذشته ثبت کرد.
نظرسنجی رویترز نشان داد که اعتماد تجاری در 
تولیدکنندگان بزرگ بــه پایین ترین حد در پنج 
ماه گذشته رسیده اســت زیرا ضربه مضاعف تورم 
و کاهش رشــد جهانی به اقتصاد متکی به تجارت 
آســیب می زند. این کاهش شــدیدترین کاهش 
ماهانــه از زمان افت ۹.۸ درصــدی در فوریه بود و 
ضعیف تر از میانگین پیش بینی کاهش ۲.۳ درصدی 

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود.

دارن تای، اقتصاددان ژاپنی در کپیتال اکونومیکس، 
می گوید: اگرچه سفارشــات ماشــین آالت اصلی 
در ماه آگوســت به دلیل ســقوط سفارشات غیر 
تولیدی به شدت کاهش یافت، میانگین سه ماهه 
ســوم همچنان به افزایش رشد ســرمایه گذاری 

غیرمسکونی اشاره دارد.
آنچه مهم است این اســت که میانگین سفارشات 
ماشین آالت ســه ماهه ســوم تا کنون یک درصد 
قوی تر از سه ماهه دوم اســت. این نظرسنجی به 
کاهش رشد جهانی اشاره کرد. سفارشات خارج از 
کشور برای بزرگ ترین افت خود از مارس ۲۰۲۱ و 
چهارمین ماه متوالــی کاهش ۱۸.۹ درصد کاهش 

یافت.
تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی 
نورینچوکین گفت: سازندگان کاالهای سرمایه ای 
تاکنون از تقاضای خارج از کشور سود برده اند اما به 

دلیل تأثیر رکود اقتصادی در خارج از کشور، شتاب 
در حال تضعیف است.

در نظرســنجی رویتــرز، شــاخص احساســات 
تولیدکنندگان در مــاه اکتبر کاهــش یافت زیرا 
انقباضات پولی در سراســر جهــان و کاهش اخیر 
ارزش ین به کمترین میزان در ۲۴ ســال گذشته 

در برابر دالر به احساسات شرکت ها آسیب رساند.
سومین اقتصاد بزرگ جهان تاکنون توانسته است 
با سرعت نسبتاً قوی در سال جاری رشد کند و رشد 
ساالنه ۳.۵ درصدی را در ســه ماهه دوم به دلیل 
افزایش مخارج خصوصی پس از لغو محدودیت های 
محلی کووید-۱۹ توســط دولت افزایــش داد اما 
با خطرات ناشــی از رکــود اقتصادی در آســیا و 
ایاالت متحده مواجه اســت که چشــم انداز بهبود 
قوی تر را مختل کرده و شرکت ها و مصرف کنندگان 

را محتاط تر می کند.

رکوردشکنی پایتخت نشینان در مصرف آب

نخستین محموله بزرگترین قرارداد تجاری زعفران جهان به قطر ارسال شدمنابع افزایش حقوق کارمندان از کجا تامین می شود؟

سقوط غیرمنتظره سفارش ماشین آالت در سومین اقتصاد بزرگ جهانکاهش تولید نفت اوپک پالس باعث رکود جهانی می شود؟
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پیش بینی افزایش 
قیمت دالر

جزئیات عرضه الماری 
ایما در بورس کاال

سود سهام عدالت
2/5 برابر می شود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

اصلی ترین بازار 
رقیب بورس

بازار ســرمایه هــم یکی از 
بازارهایی اســت که مانند 
بازارهای موازی خود درگیر 
مشکالت شده است. اما به 
دلیل اینکه تعداد سهامداران باالیی دارد و مردم 
بیشتری پول خود را وارد آن کردند از حساسیت 
بیشتری برخوردار شده است. در شرایط اخیر پیش 
آمده برای بازار سرمایه شاهد خروج پول از این بازار 
هستیم. تجربه نشان داده منابع خارج شده از بازار 
ســرمایه به عنوان پول های پارک شده تلقی می 
شوند و بدان معنا که وارد بازار دیگری شوند نیست. 

صاحبان سرمایه...

  همایون دارابی، کارشناس 
بورس

متن کامل  د ر صفحه 4

2

2

کاهش 5۰ درصدی 
واردات رسمی 

تلفن همراه

افزایش سهم مالیات 
در بودجه به 4۹ درصد

مقصد سرمایه های خارج شده از بورس کجاست؟

ریزش فرسایشی  بورس
صفحه4

صفحه3

رکود  سنگین  معامالت  مسکن
محدودیت   اینترنت   کاهش   معامالت   مسکن   را   تشدید   کرد

در حالیکه آمار گمرک از کاهش ۵۰ درصدی واردات 
گوشی تلفن همراه در شش ماهه نخست امسال خبر 
داده است اما بررسی ها نشان از اشتباه محاسباتی 
گمــرک دارد.  آمار گمرک ایــران از میزان واردات 
گوشــی تلفن همراه در شــش ماهه نخست سال 
جاری، حاکی از آن اســت که واردات تلفن همراه 
نسبت به مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری را 
تجربه کرده است. بر اساس گزارش جدید گمرک که 
با عنوان »تجارت خارجی کشور از ۵۰ میلیارد دالر 
گذشت« در سایت رسمی این سازمان منتشر شده 
است، اینچنین اعالم شده که میزان واردات گوشی 

تلفن همراه در شش ماهه...

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی گفــت: با اجرای 
مجموعه اقدامات، طرح هــا و رویکردهای تحولی 
نظام مالیاتــی جهت تحقــق رویکــرد رهایی از 
وابستگی به درآمدهای نفتی، امسال سهم مالیات 
در بودجه دولت به حدود ۴۹درصد افزایش یافت. 
داود منظور، رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی با 
بیان اینکه این میزان مالیات وصولی در تاریخ نظام 
مالیاتی کشور بی سابقه بوده است، گفت: با رویکرد 
تحول آفرینی نظام مالیاتی و اجــرای برنامه هایی 
از قبیل هوشمندســازی، مبارزه با فــرار مالیاتی و 
پیگیری معوقات مالیاتی، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و 
همچنین اهتمام بی دریغ کارکنان نظام مالیاتی و با 
رعایت تکریم مؤدی مداری و حرکت در مسیر عدالت 

مالیاتی، این امر محقق...



اقتصاد2
ایران

جزئیات عرضه الماری ایما در 
بورس کاال

۲۰۰ دستگاه الماری ایما در بورس کاال، روز 
نخست آبان  ماه روی تابلوی عرضه می رود.

به گزارش بورس کاال، ۲۰۰ دستگاه الماری 
ایما مجتمع صنعتی آرین پارس موتور در روز 
نخست آبان  ماه روی تابلوی عرضه بورس کاال 
می رود. مجتمع صنعتــی آرین پارس موتور، 
ششــمین عرضه کننده خــودرو در بورس 

کاال است.
۱۰۰ دســتگاه آن خودروی الماری مشکی 
رنگ و ۱۰۰ دستگاه خودروی الماری سفید 
رنگ کــه ۱۰ دی ماه تحویــل خریداران می 
شــود، با قیمت پایه ۹۸۱ میلیون تومان در 

بورس کاال عرضه می شود.
در مشــخصات عرضه خودروی الماری ایما 

آمده است:
هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش روی 
یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و 
برای یک دستگاه خودرو است و صدور سند 
و شــماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص 

خریدار خواهد بود.
در مشخصات خودروهای عرضه شده اشاره 
شده که خریداران جهت تحویل خودرو باید 
یکی از نمایندگی های مجاز آرین پارس موتور 

را مطابق لیست پیوست انتخاب کنند.
خریداران ملزم به ایجــاد و تکمیل پروفایل 
شخصی و واریز وجه هزینه های زیر همزمان 
sales. با تسویه اصل مبلغ از طریق وب گاه

lamari.ir هستند.
این هزینه ها شــامل ۹ درصد مالیات ارزش 
افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش و ســایر 
هزینه ها جمعا به مبلغ ۲۴۷ میلیون و ۲۸۲ 
هزار و ۲۶۵ ریال اســت که بــه ترتیب بیمه 
شخص ثالث، پالک، مالیات و عوارض شماره 
گذاری و عوارض شهرداری را شامل می شود.

همه هزینه های فوق صرفا باید توسط شخص 
خریدار و از حســاب بانکی شخص خریدار به 
حساب شرکت آرین پارس موتور از طریق وب 

گاه و درگاه پرداخت الکترونیک واریز شود.

خبر بسیار خوب برای دارندگان 
سهام عدالت

پورابراهیمی گفت: امسال سود مردم از محل 
مالکیت ســهام عدالت در حوزه شرکت های 
بورسی و غیر بورســی ۲ و نیم برابر افزایش 

می یابد.
به گزارش صدا و ســیما، پــور ابراهیمی در 
خصوص روند افزایش سرمایه شرکت های غیر 
بورسی اظهار کرد: هم اکنون سود شرکت های 
غیر بورسی درگیر فرایند افزایش سرمایه است 
که این سود در کل به میزان ۴.۵ هزار میلیارد 
تومان برآورد شده است. ظرف ۲ هفته آینده 
فرایند افزایش سرمایه شرکت های غیر بورسی 
انجام می شود و سپس تا اواسط آبان ماه منابع 
ناشی از سود سهام شــرکت های غیر بورسی 

سهام عدالت مشخص می شود.

اخبار

رئیس کل ســازمان امور 
مالیاتی گفت: بــا اجرای 
مجموعه اقدامات، طرح ها 
و رویکردهــای تحولــی 
نظام مالیاتی جهت تحقق 
رویکرد رهایی از وابســتگی بــه درآمدهای نفتی، 
امســال ســهم مالیات در بودجه دولت به حدود 

۴۹درصد افزایش یافت.
داود منظور، رئیس کل ســازمان امــور مالیاتی با 
بیان اینکه این میــزان مالیات وصولــی در تاریخ 
نظام مالیاتی کشــور بی ســابقه بوده است، گفت: 
با رویکــرد تحول آفرینی نظام مالیاتــی و اجرای 
برنامه هایی از قبیل هوشمندسازی، مبارزه با فرار 
مالیاتی و پیگیری معوقات مالیاتی، اجرای تبصره 
ماده ۱۰۰ و همچنین اهتمــام بی دریغ کارکنان 
نظام مالیاتــی و با رعایت تکریم مــؤدی مداری و 
 حرکت در مســیر عدالت مالیاتی، این امر محقق 

شده است.

رشد ۷۳ درصدی درآمد مالیاتی با تحقق 
عدالت مالیاتی

وی با اشاره به اینکه دولت در ۵ ماه اول سال جاری 
در مجموع حدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد 
داشــته که از این میزان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان از محل مالیات به دســت آمده و رشــد ۷۳ 
درصدی نسبت به مدت مشــابه سال قبل را نشان 
می دهد، تصریح کــرد: در واقع طبق ایــن ارقام، 
۴۸.۵ درصــد از کل درآمدهای دولــت در ۵ ماه 
اول امســال مالیات بوده که رکوردی بی نظیر در 
تاریخ بودجه ریزی کشــور و عملکرد سازمان امور 

مالیاتی است.
از ۴.۴ میلیون مــؤدی که اظهارنامــه داده اند، ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هــزار اظهارنامه مالیات صفر و یک 
میلیون و ۱۰۰ صد هزار اظهارنامه مالیات زیر پنج 

میلیون تومان داشتند

رئیس ســازمان مالیاتی گفت: نکته ارزشمند در 
این رابطه، بر اساس رویکرد عدالت مالیاتی تمرکز 
دریافت مالیات بر اصناف با درآمدهای باال و کاهش 
فشار و بعضاً بخشش مالیات اصناف کم درآمد بوده 
است؛ به طوری که از حدود چهار میلیون و چهارصد 
هزار مؤدی که اظهارنامه داده اند، تقریباً ۲ میلیون 
و ۸۰۰ هزار اظهارنامــه مالیات صفر و یک میلیون 
و یک صد هزار اظهارنامه مالیــات زیر پنج میلیون 
تومان و در مقابل ۵ درصد مودیان که جزو اصناف 
پُردرآمد نظیر پزشکان، دندانپزشکان، طالفروشان، 
نمایشــگاه داران اتومبیل و ... هســتند، حدود ۵۰ 
درصد مالیات مشــاغل را پرداخت می کنند. این 
حرکت به معنی عدالت مالیاتی و عدم اخذ مالیات از 
کم درآمدها و دریافت مالیات منصفانه از پردرآمدها 

است.

 حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی
معاون وزیر اقتصادی رویکرد دیگر نظام مالیاتی را 
حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی و چرخش 

از ممیز محوری به داده محوری و رسیدگی مبتنی 
بر اطالعات واقعی و شــفاف دانســت و بیان کرد: 
امســال در بحث مالیات اصنــاف ۳ میلیون واحد 
صنفی که مالیات خود را به شکل مالیات مقطوع یا 
توافقی قطعی کردند، یک بار هم به ادارات مالیاتی 
مراجعه نکردنــد؛ بلکه از طریق ســامانه و تنها در 
۵ دقیقه مالیاتشــان را تعیین و تقسیط نموده که 
پرونده غالب ایــن مودیان، بدون رســیدگی و بر 
 اســاس مالیات مقطوع مورد پذیرش آن ها قطعی 

خواهد شد.
وی افزود: در بحث مالیــات نقل وانتقال خودرو نیز 
امسال با همکاری پلیس راهور این امکان فراهم شد 
که کسی که برای تعویض پالک مراجعه می کند، در 
همان درگاه پرداخت پلیس راهور، مالیات خود را در 
لحظه و بدون مراجعه به دستگاه مالیاتی پرداخت 
کند. این اقدامات و اقدامــات دیگری که دولت در 
دست اجرا دارد، وابستگی کشور به درآمدهای نفت 
را به مرور کاهش و مصــرف درآمدهای نفتی را به 

زیرساخت ها هدایت خواهد کرد.

شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار 
مالیاتی

منظور، یکی دیگر از عوامل موفقیت ســازمان امور 
مالیاتی در افزایش درآمدهــای مالیاتی را تمرکز بر 
شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی مطرح 
کرد و گفت: با مجموعه اقدامات صورت گرفته، بخش 
قابل توجهی از فراریان مالیاتی شناسایی شدند. به طور 
مثال، ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی ممنوع الخروج 
شدند که این امر منجر به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان مالیات شــد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
ســاماندهی کارتخوان ها را یکی دیگر از عوامل این 
موفقیت بیان کرد و افزود: ســازمان امور مالیاتی با 
مشــارکت بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا 
پایان مردادماه امسال کارت خوان ها را ساماندهی کرد 
و ادامه داد: با این اقدام حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
سال گذشته و بیش از ۸۰۰ هزار نفر هم از ابتدای سال 
جاری تا پایان مردادماه به تعداد مودیان مالیاتی کشور 
افزوده شد که نتیجه این شناسایی ها منجر به افزایش 

وصول مالیات بر طبق قانون شده است.

رشد ۵۰ درصدی تعداد اظهارنامه های 
ارائه شده

وی گفت: همچنین تا پایان تیرماه امســال، تعداد 
اظهارنامه های ارائه شده صاحبان مشاغل از حدود 
سه میلیون اظهارنامه در سال ۱۴۰۰، به حدود ۴.۵ 
میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از ۵۰ درصدی 
را در تعداد اظهارنامه های ارائه شده نشان می دهد و 
از طرف دیگر، میزان مالیات ابرازی مودیان مالیاتی 
صاحبان مشاغل در تیرماه امسال ۲۰۰ درصد نسبت 
به سال قبل افزایش داشته است. منظور خاطرنشان 
کرد: این رشــد قابل توجه درآمدهــای مالیاتی در 
شرایطی است که شناسایی مودیان جدید با جدیت 
در دســتور کار قرار دارد و تفکیک حســاب های 
شخصی از حساب های تجاری هنوز عملیاتی نشده 
است. از طرف دیگر سامانه مودیان که بستر اصلی 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است از مهرماه با 

فراخوان به صورت رسمی آغاز به کار می کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

افزایش سهم مالیات در بودجه به ۴۹ درصد

مسیر دشوار بازارساز برای مدیریت بازار ارز؛
پیش بینی افزایش قیمت دالر

در صورتی که نرخ دالر نتواند باالی محدوده 
۳۲ هــزار و ۸۰۰ تومان باقی بمانــد، این ارز 
ممکن است به سوی حمایت ۳۲ هزار و ۲۰۰ 

تومان حرکت خواهد کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران در اولین 
روز هفته نوســان محدودی را ثبت کرد. هر 
برگ اســکناس آمریکایی دیروز در محدوده 
۳۲ هــزار و ۶۵۰ تومان به فروش رســید. به 

نظر می رسد. 

ورود بازیگران احتیاطی به بازار دالر ؟ 
برخی از تحلیلگران ارزی می گفتند بازیگران 
احتیاطی در موقعیت خریــد قرار گرفته اند، 
چرا که تصور می کنند سطح نااطمینانی های 
سیاسی و امنیتی افزایش یافته است. اگر این 
زوایه دید صحت داشــته باشد، احتمال رشد 
قیمت دالر در روزهای آینــده وجود خواهد 

داشت.

پیش بینی قیمت دالر 
در صورتی که نرخ دالر نتواند باالی محدوده 
۳۲ هــزار و ۸۰۰ تومان باقی بمانــد، این ارز 
ممکن است به سوی حمایت ۳۲ هزار و ۲۰۰ 

تومان حرکت خواهد کرد. 
بازارساز برای اینکه بتواند انتظارات افزایشی 
را در کوتاه مدت مدیریــت کند، نیاز دارد که 
از محــدوده ۳۳ هــزار و ۳۰۰ تومانی با دقت 
حفاظت کنــد، چرا که از نــگاه تحلیل گران 
فنی در صورت عبور دالر از محدوه یاد شده، 

تقاضای بیشتری وارد بازار خواهد شد.
با این حال، بخش دیگری از معامله گران باور 
دارند تا زمان برقراری آرامش در داخل کشور 
و بهبود انتظارات درباره آینده برجام، بازارساز 
کار دشواری برای مدیریت دالر دارد و حداقل 
به دلیل کاهش تعداد فروشــندگان ،  بازارساز 
ناچار خواهد بود که ارز بیشــتری را به بازار 

تزریق کند.

وزیر صمت:
پارســال 48 میلیــارد دالر 

صادرات غیرنفتی داشتیم
وزیر صمت گفت: صادرات ما روند رو به رشدی 
دارد سال گذشته صادرات غیر نفتی بیش از ۴۸ 
میلیارد دالر بود و واردات ما حدود ۵۲ میلیارد 
دالر که باید تالش کنیــم محصوالت پیچیده 
مانند تجهیزات پزشکی و کاالهای پیچیده را به 

محصوالت صادراتی اضافه کنیم.
به گزارش ایلنا، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت 
در همایش روز جهانی استاندارد با اشاره به سه 
کارکرد استاندارد گفت: کارکرد اول کیفیت کاال 
را مشخص می کند کارکرد دوم استاندارد زبان 

مشترک و کارکرد سوم مدیریت دانش است.
وی با بیان اینکه این سه کارکرد در چهار سطح 
موضوعیت پیــدا می کنند افزود: ســطح اول 
محصول کاال یا خدمات، سطح دوم فرآیند، سطح 

سوم سازمان و سطح چهارم زندگی است.
وزیر صمت با بیان اینکه خدمات بیشتر نیاز به 
استاندارد دارند افزود: چون از آنجایی که خدمات 
با مصرف کننــدگان در ارتباط هســتند ارایه 
استاندارد در این بخش اهمیت ویژه ای دارد این 
ذهنیت در بین مردم ایجاد شده است که سازمان 
ها نیاز به استاندارد ندارند این در حالی است که 
مدیریت مالی و مدیریت اســناد در سازمان ها 

بیش از سایر موارد نیاز به استاندارد دارند.
به گفته فاطمی امین؛ اســتاندارد و نوآوری در 
ســطح ســازمان به مراتب تاثیرگذار از سطح 

محصول است.
وزیر صمت ادامه داد: سطح دیگر سطح جامعه 
است به عنوان مثال ســازوکار بورس. اما باالتر 
از همه سطح اســتاندارد زندگی است. حداقل 
استانداردها باید برای زندگی فردی و خانوادگی 

فراهم شود.
وی با اشــاره به لزوم ایجاد استانداردهای بومی 
خاطرنشــان کرد: باید تالش شــود مرجعیت 
استاندارد در کشور تدوین شود نمی توان گفت ما 
کشور دانش بنیانی هستیم و می خواهیم اقتصاد 
دانش بنیان باشد اما از سوی دیگر استانداردها 
مرجعیت نداشته باشند و بومی نباشند از این رو 
الزم است ما استانداردهای خود را تعریف کنیم.

فاطمی امین تصریح کرد: اگر بخواهیم به سمت 
سامانه گسترده و جامع استاندارد پیش برویم 
باید چهار مولفه از جمله تقویت، تدوین، صحه 
گذاری، گواهی دهی را ایجاد کنیم.فضای  کاری 
بسیار مهمی پیش روی همکاران سازمان ملی 

استاندارد است.
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بانک مرکزی که اعالم کرده بود تا اواخر شــهریور ماه 
ریال دیجیتال را اجرایی خواهد کرد از اجرایی شدن 

احتمالی این موضوع در ماه جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، اواسط سال گذشته 
بانک مرکزی اعالم کرد که می خواهد رمز ارز ملی بر 
پایه ریال را راه اندازی کند تا با انتشــار رمز ریال، افراد 
اســکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی  دهند و 
رمز ریال تحویل بگیرند. صالح آبادی ۲۳ شهریور ماه 
از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی 
خبر داد و گفته بود که طی روزهای اخیر فرایند پیش از 
راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و 
با ارائه رمز ریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عمال 
مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی 
شده اســت. رییس کل بانک مرکزی درباره جزئیات 
راه اندازی پیش آزمایشی رمز ریال نیز اعالم کرده بود که 
دو فروشگاه برای استفاده از این رمز ریال تعیین شدند و 

کار در مرحله قبل از آزمایشی را آغاز کرده اند.

اما این مقام مسئول در تازه ترین اظهارات خود اعالم 
کرده که با پایان این مرحله از تست، وارد آزمایش های 

گسترده تر خواهیم شد و در حالی که تنها ۹ روز به پایان 
مهر ماه مانده اســت، گفت: امیدوارم در مهر ماه وارد 

مرحله آزمایشی گسترده تر شویم.

ارز دیجیتال بانک مرکزی چیست؟
ارز دیجیتال بانک مرکزی که به آن ارز دیجیتال فیات 
یا پول پایه دیجیتال نیز گفته می شود، ارز دیجیتالی 
است که توسط یک بانک مرکزی صادر می شود؛ مفهوم 
فعلی ارزهای دیجیتال بانــک مرکزی از بیت کوین و 
ارزهای رمزپایه مبتنی بر بالک چین الهام گرفته شده 
است اما عملکرد آن با ارز های دیجیتال موجود در بازار 

متفاوت است.

پروژه رمزریال ملی چه زمان به اتمام رسید؟
اتمام پروژه رمزپول ملی و یا ریال دیجیتال در ایران نیز 
که این روزها بحث آن داغ شده است به سال ۱۳۹۹ باز 
می گردد و شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی 
وظیفه انجام این پروژه را برعهده داشته است؛ به گفته 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی هدف از طراحی 
رمزریال در بانــک مرکزی تبدیل اســکناس به یک 

موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی است و با 
این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

رمزریال چگونه عمل می کند؟ بانک مرکزی هدف خود از 
طراحی رمزریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل 
برنامه ریزی و برنامه نویسی اعالم کرده تا با این فرآیند پول 
دارای موجودیت هوشمند شود. مسئوالن بانک مرکزی 
درباره ویژگی های رمز ریال اینگونه توضیح داده اند که 
در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می گیرد، بانک به 
عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم 
می کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم 

به صورت الکترونیک منتقل می شود.

عرضه ریال دیجیتال هم به بدقولی های 
دولت اضافه شد؟

چین پیشــتاز رقابت جهانی برای توســعه ارزهای 
دیجیتال بانک مرکزی

در حالــی که این کشــور بــه عرضــه ارز دیجیتال 
بانک مرکزی ادامــه می دهد، بانــک مرکزی چین 
روز چهارشــنبه اعالم کرد، تراکنش های استفاده از 
یوان دیجیتال چین تــا ۳۱ اوت از ۱۰۰ میلیارد یوان 

)۱۳.۹ میلیارد دالر( فراتر رفته است. بانک خلق چین 
)PBOC( گفت که این هزینه شامل ۳۶۰ میلیون 
تراکنش در مناطق آزمایشی در ۱۵ استان و شهرداری 
اســت و افزود که اکنون بیش از ۵.۶ میلیون تجارت 

کننده می توانند پرداخت با ارز دیجیتال را بپذیرند.
چین پیشــتاز رقابت جهانی برای توســعه ارزهای 
دیجیتال بانک مرکزی است، اگرچه پذیرش آن هنوز 
در مراحل اولیه است. PBOC گفت که تراکنش های 
با استفاده از e-CNY از ۸۷.۶ میلیارد یوان تا پایان 

سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
PBOC گفت که مناطق آزمایشی نزدیک به ۳۰ دور 
یارانه e-CNY در سال ۲۰۲۲، از جمله ۴.۵ میلیون 
دالر پول نقد دیجیتال رایگان در شانگهای در ماه مه، 
برای تحریک مصرف، مبارزه با بیماری همه گیر و ترویج 

حمل و نقل کم کربن دریافت کردند.
بانک مرکزی همچنین در آزمایشــی بریج چند ارز 
دیجیتال بانک مرکزی )mCBDC( که توسط بانک 
تسویه حساب های بین المللی توســعه ارائه شده بود 
شرکت کرد و آزمایش هایی را برای اتصال با سیستم 

پرداخت دیجیتال محلی هنگ کنگ انجام داد.

شاخص کل بورس تهران روز گذشته )یکشنبه، ۲۴ 
مهرماه( با ۶ هزار و ۶۱۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک 

 میلیون و ۳۱۱ هزار واحدی ایستاد.
به گزارش ایرنا، شــاخص هم وزن با سه هزار و ۳۲ 
واحد کاهش به ۳۷۶ هزار و ۵۳۸ واحد و شــاخص 
قیمت با یک هزار و ۸۱۲ واحد افت به ۲۲۵ هزار و 
۲۰ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۶ هزار و ۴۶ واحد 
و شــاخص بازار دوم، ۹  هزار و ۶۶۶ واحد کاهش را 
ثبت کرد. روز گذشــته در معامالت بورس تهران، 
بیش از ۶ میلیارد و ۵۵۱ میلیون ســهم، حق تقدم 
و اوراق بهــادار به ارزش ۲۶ هــزار و ۶۱۲ میلیارد 
ریال معامله شد. همچنین نفت بهران )شبهرن( با 
۲۱۷ واحد، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 
)زپارس( با ۷۱واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارســان( با ۵۳ واحد، صنایع شــیمیایی ایران 
)شیران( با ۳۵ واحد و دشــت مرغاب )غدشت( با 
۲۷ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

در مقابل فــوالد مبارکه اصفهان )فــوالد( با ۵۵۸ 
واحــد، ایران خــودرو )خــودرو( بــا ۳۸۱ واحد، 
پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۳۷۰ واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( بــا ۳۳۷ واحد، پاالیش 
نفت بندرعباس )شــبندر( با ۳۱۸ واحد و پاالیش 
نفت اصفهان )شــپنا( با ۲۵۰ واحد تاثیر منفی بر 
شاخص بورس داشــتند. بر پایه این گزارش، روز 

گذشته نماد ایران خودرو )خودرو(، شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا(، سایپا )خساپا(، 
گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، 
دشــت مرغاب )غدشــت(، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا( و پتروشــیمی فناوران )شفن( در نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
روز گذشته صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه ۷۶۲ میلیون و ۷۲۸ هزار برگه سهم به 

ارزش یک هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال دادوستد شد.
شاخص فرابورس نیز روز گذشته بیش از ۱۱۷ واحد 

کاهش داشت و به ۱۷ هزار و ۸۳۸ واحد رسید.
در این بازار بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۸ میلیون برگه 
ســهم و اوراق مالی دادوستد شــد و تعداد دفعات 
معامالت روز گذشته فرابورس بیش از ۱۴۱ هزار و 
۴۵۵ نوبت بود. پاالیش نفت الوان )شاوان(، حمل 
و نقل گهرترابر سیرجان )حگهر(، کشتیرانی دریای 
خزر )حخزر(، تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک 
)گدنا( و تولید نیروی برق دماوند )دماوند( با تاثیر 
مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند، همچنین 
پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریا ساسول 
)آریا(، ســنگ آهن گهرزمین )کگهــر(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، آهن و فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر( 
و پتروشیمی تندگویان )شگویا( تاثیر منفی بر این 

شاخص داشتند.

در حالیکه آمار گمرک از کاهش ۵۰ درصدی واردات گوشی 
تلفن همراه در شش ماهه نخست امسال خبر داده است اما 

بررسی ها نشان از اشتباه محاسباتی گمرک دارد.
به گزارش مهر، آمار گمرک ایران از میزان واردات گوشی 
تلفن همراه در شش ماهه نخست سال جاری، حاکی از آن 
است که واردات تلفن همراه نسبت به مشابه سال گذشته 

کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
بر اســاس گزارش جدید گمرک که با عنوان »تجارت 
خارجی کشــور از ۵۰ میلیارد دالر گذشت« در سایت 
رسمی این سازمان منتشر شده است، اینچنین اعالم شده 
که میزان واردات گوشی تلفن همراه در شش ماهه نخست 
سال جاری، رقمی معادل ۸۶۷ میلیون دالر بوده است؛ 
این در حالی است که واردات این قلم کاال در مدت مشابه 
سال گذشته، بدون در نظر گرفتن رویه واردات مسافری، 
به طور تقریبی ۱.۸ میلیارد دالر بوده و به همین دلیل این 
قلم از کاال در سال ۱۴۰۰ در صدر اقالم وارداتی به کشور 
قرار گرفته بود؛ اما در حال حاضر بر اساس آمار گمرک، 
گوشی تلفن همراه در جایگاه پنجم اقالم عمده وارداتی 

به کشور قرار گرفته است.
هر چند کاهش خفیف واردات گوشــی تلفن همراه به 
کشور نسبت به سال گذشــته، از سوی مقامات صنفی 
و انجمــن واردکنندگان موبایل نیز تأیید می شــود اما 
این میزان کاهش )بیش از ۵۰ درصد( کمی عجیب به 

نظر می رسد!

ماجرای کاهش ۵۰ درصدی آمار واردات رسمی 
گوشی

نکته عجیب این اســت که داده های ارائه شــده از سوی 
گمرک، در حالی خبر از کاهش یک میلیارد دالری واردات 
گوشی تلفن همراه نسبت به سال گذشته می دهد که بر 
اساس بررسی های میدانی و اظهارات مقامات صنفی، در 
حال حاضر بازار موبایل به هیچ عنوان با کمبود شدید عرضه 
مواجه نیست. در این بین، برخی از کارشناسان معتقدند 
که انعکاس کاهش یک میلیارد دالری واردات تلفن همراه 
نسبت به سال گذشته در گزارش گمرک، می تواند ریشه 
در یک خطای محاسباتی و تغییر کد تعرفه های گمرکی 
داشته باشــد. ماجرا از این قرار اســت که گمرک ایران از 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به دلیل تغییرات جهانی، کد تعرفه 
جدیدی برای گوشی های هوشــمند در نظر گرفت؛ اما از 
آنجا که بسیاری از واردکنندگان تلفن همراه پیش از این 
تاریخ، با کد تعرفه قدیمی نسبت به ثبت سفارش واردات 
گوشی اقدام کرده بودند؛ کد قدیمی نیز فعال باقی ماند. بر 
همین اســاس احتمال می رود گمرک برای اعالم میزان 
دقیق واردات تلفن همراه در ۶ ماهــه ابتدایی ۱۴۰۱، به 
اشتباه تنها به یکی از این کدهای تعرفه اکتفا کرده باشد. 
هر چند این اشتباه از سوی مسئوالن گمرک عجیب و نادر 
به نظر می رسد اما بررسی جزئیات آمار واردات شش ماهه 
که در سایت گمرک منتشر شده، احتمال بروز این اتفاق را 

تقویت کرده است.

اشتباه محاسباتی گمرک در اعالم آمار واردات 
موبایل

همانطور که گفته شــد، پیش از آغاز سال جاری، کد تعرفه 
۸۵۱۷۱۲۱۰ )موبایل هوشــمند( در گمرک برای واردات 
موبایل فعال بود و آمار رسمی درباره میزان واردات گوشی به 
کشور از طریق این کد تعرفه مورد محاسبه قرار می گرفت؛ اما 
از نیمه اردیبهشت امسال، کد تعرفه جدیدی )۸۵۱۷۱۳۹۰( 
برای موبایل هوشمند اعالم شد. حال با بررسی جزئیات آمار 
واردات کاال به کشور در شش ماهه ۱۴۰۱ مشخص می شود که 
بیش از ۸۶۶ میلیون دالر برای میزان واردات کاال با کد تعرفه 
قدیمی )۸۵۱۷۱۲۱۰( ثبت شــده اما در کمال تعجب اصاًل 
هیچ مقداری برای واردات کاال با کد تعرفه )۸۵۱۷۱۳۹۰( ثبت 
نشده است؛ این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان با 
کد تعرفه جدید اقدام به واردات کرده و کاالی خود را در همین 
مدت ترخیص کرده اند، عدم احتساب این دسته از واردات کاال 
خود به تنهایی گواه اشتباه محاسباتی گمرک در اعالم آمار 
واردات گوشی تلفن همراه اســت. به گزارش مهر، اعالم آمار 
تجارت رسمی از سوی گمرک از قبیل میزان دقیق صادرات 
و واردات، همواره مبنای بســیاری از تصمیمات مسئوالن و 
تصمیم سازان کشور بوده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن 
را غیرقابل خدشه می دانند؛ بنابراین انتظار می رود مسئوالن 
گمرک در مورد موضوع آمار واردات گوشی های تلفن همراه در 
شش ماهه ابتدایی که اخیراً محل مناقشه قرار گرفته است، به 

طور ویژه ای شفافسازی کند.

ارز دیجیتال بانک مرکزی در سایر کشورها در چه مرحله ای است؟

عرضه ریال دیجیتال هم به بدقولی های دولت اضافه شد؟

افت 6 هزار واحدی بورس روز گذشته

 شاخص قرمز شد
 گمرک ایران تشریح کرد

ماجرای کاهش ۵۰ درصدی واردات رسمی تلفن همراه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

دبیر انجمن تولیدکننــدگان جوجه یک روزه خاطر نشــان کرد: 
اگر مرغ کمتر از ۷۰ هزار تومان بفروش برســد شــرایط دشواری 
برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شــد. محمدرضــا صدیق پور با 
اشــاره به نرخ جوجه  یک روزه، گفت: قیمت ســویه های مختلف 
جوجه یک روزه متفاوت اســت و قیمت جوجه یــک روزه در بازار 
5 تا 14 هزار تومان شــده اســت. وی رقم تولیــد جوجه یکروزه 
گوشــتی در این ماه را بالغ بر 112 میلیون قطعه دانست و افزود: 
در مهرماه ســال جاری میزان تولید جوجه یکروزه نسبت به سال 
 گذشته که مرغداران ارز ترجیحی دریافت می کردند کمی جهش 

پیدا کرده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه ادامــه داد: مطابق با 
آمار مرکــز پژوهش های مجلس بعد از افزایش نرخ مرغ گوشــتی 
میزان مصرف حدود 2۰  درصد ریزش کــرد از این رو جوجه ریزی 
نیز می بایست به همین نسبت تعدیل می شــد و با ادامه این روند  

جذب مرغ تولیدشده در 2 ماه آینده تولیدکنندگان با چالش مواجه 
می شوند و دوباره کندی عدم جذب جوجه دور از انتظار نیست. این 
فعال اقتصادی با اشــاره به لزوم مدیریت بازار مرغ از سوی وزارت 
کشاورزی، تصریح کرد: وزارت کشاورزی باید کارگروه برنامه ریزی 
تولید تشکیل و این بازار را مدیریت کند چراکه نوسان های قیمت 
و حذف گله های مولــد در نهایت به ضــرر مصرف کنندگان تمام 

خواهد شد.
وی قیمت ۷۰ هزار تومان را برای مرغ گوشــتی منطقی دانســت 
و افزود: فروش مــرغ زیر این نرخ بــه نفع تولیدکننــدگان تمام 
نمی شــود و در ماه های گذشــته که قیمت مرغ به این نرخ نرسید 
تمایل واحدهای پرورش مرغ گوشــتی برای جوجه ریزی کاهش 
پیدا کرد از این رو به مــدت 3 ماه جوجه میانگیــن قیمت جوجه 
یک روزه به 3 هزار تومان رســید از این رو تعــدادی از واحدهای 
تولیدکننده جوجه یک روزه حذف شدند؛ اگر مرغ کمتر از ۷۰ هزار 

 تومان بفروش برسد شرایط دشــواری برای تولیدکنندگان ایجاد 
خواهد شد.

صدیق پور در پاســخ به این پرســش که قیمت ۷۰ هــزار تومان 
برای تولیدکننــدگان با توجه به هزینه هــای تولید منطقی به نظر 
می رسد اما از ســوی دیگر خارج از قدرت خرید مصرف کنندگان 
اســت در این میان تکلیف مصرف کنندگان چه خواهد شد؟ افزود: 
پیشــنهاد تولیدکنندگان این بود که دولــت کاالبرگ پروتئین به 
مصرف کنندگان بدهد و دولت در حال فراهم کردن زیرســاخت ها 
این مهم است چراکه تولیدکنندگان نیز تمایل ندارند که مردم مرغ 
با نرخ باال خریداری کنند. مشاهدات میدانی حاکی از این مهم است 
که نرخ مرغ گوشتی هفته گذشته به کیلویی ۷6 هزار تومان رسید 
که با کاهش تقاضا قیمت آن با آغاز هفته، کاهشی و به کیلویی 69 
هزار تومان رسیده است این در حالیست که نرخ مصوب مرغ کیلویی 

59 هزار و 8۰۰ تومان شده است.

رئیــس انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل ریلــی و خدمات 
وابسته تاکید کرد: از 9۰۰ لکوموتیو موجود در کشور هم اکنون 45۰ 
لکوموتیو متوقف است. بابک احمدی درباره علت کاهش سرعت سیر 
قطارها در شبکه ریلی کشــور گفت: اصلی ترین علت این موضوع و 
توقف لکوموتیوها تخصیص نیافتن اعتبارات است چراکه منابع تعهد 
شــده به راه آهن تاکنون تعلق نگرفته و حدود 2۰۰ لکوموتیو گرم 

موجود نیز متوقف شده است.
وی با بیان اینکه شرکت راه آهن نیز قادر به نگهداری ناوگان نیست، 
اظهار داشت: این توقف ها باعث شده لکوموتیو به اندازه کافی وجود 
نداشته باشد و برای برون رفت از این وضعیت، دولت باید منابع مورد 

نیاز را تخصیص دهد تا لکوموتیوهای متوقف شده فعال شود، البته 
این راه حل به صورت موقتی و مثل مسکن است.

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته 
در پاسخ به این سوال که چرا امسال با این مشکالت مواجه شده ایم، 
تصریح کرد: از سه سال پیش این مشــکالت موجود بود، اما امسال 
سیر صعودی بیشتری به خود گرفته است و سالی 5۰ لکوموتیو به 
علت تأمین نشدن قطعات و نگهداری از چرخه فعالیت خارج می شد، 
اما االن که بین 15۰ تا 2۰۰ لکوموتیو خارج شــده فشار بیشتری 

احساس شده است.
به گفته احمدی، هم اکنون 5۰۰ لکوموتیو گرم و فعال در شــبکه 

موجود است که شامل 23۰ لکوموتیو باری، 13۰ لکوموتیو مسافری 
و تعدادی لکوموتیو مانوری اســت و کل لکوموتیوهای کشور 9۰۰ 

دستگاه است که 45۰ دستگاه آن متوقف است.
وی ادامه داد: از مجموع 45۰ دســتگاه متوقف، 2۰۰ لکوموتیو در 
سه سال اخیر متوقف شــده و مابقی سال هاست به علت نبود منابع 
کنار گذاشته شده، در صورتی که لکوموتیوها قدیمی نیست و قابل 
بازسازی و اورهال است. به گفته رئیس انجمن صنفی شرکت های 
حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، 3۰ درصد لکوموتیوهای باری 
متعلق به بخش خصوصــی و ۷۰ درصد آن به همــراه تمام ناوگان 

مسافری دولتی است.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با فعال ســازی مجدد کارخانه ها، 
نیازی بــه واردات از خارج نداریــم، تاکید کرد: بــا احیای مجدد 
کارخانه ها عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار و فرصت های شغلی بسیار، 
وابستگی به واردات کمتر شــده و از خروج ارز از کشور جلوگیری 

می شود.
فتح اهلل بیات بــا ابراز خرســندی از احیای کارخانه هــای راکد و 
نیمه فعــال در دولت ســیزدهم، اظهار کــرد: یکــی از اقدامات 
شایســته و خوبی کــه دولت بــا جدیــت در دســتور کار دارد، 
فعال ســازی مجدد کارخانه ها و شرکت هایی اســت که از گردونه 
تولید خارج شــده اند. احیای کارخانه های تعطیل و راکد، اشتغال 
مجدد نیروهای کار را بــه دنبال دارد و زمینه بازگشــت کارگران 
بیکار شــده را فراهم می کند لــذا امیدواریم که ایــن روند ادامه 
 داشــته باشــد و کارخانه های راکد بــه چرخه تولیــد و صنعت 

برگردند.
وی ادامه داد: تعطیلی کارخانه ها باعث بیکار شــدن بســیاری از 
کارگران و خانه نشــین شدن آنها می شــود، درنتیجه برای گذران 
زندگی ناچار به استفاده از مقرری بیمه بیکاری می شوند ولی بیمه 

بیکاری بودجه و منابع خاص خود را نیــاز دارد. از طرفی کارگران 
بیکار شــده اضافه کاری ندارند و از مزایای کمتــری برخوردارند، 
در نتیجه حقوق کمی دریافــت می کنند. بیات افــزود: کارگری 
که از بیمه بیکاری اســتفاده می کند، نمی تواند در جایی مشغول 
کار شــود چون بیمه او قطع می شــود و بیمه بیــکاری با توجه به 
 هزینه هــای زندگــی نمی تواند تمــام نیازهــای او و خانواده اش 

را پوشش دهد.
این فعال کارگری احیای مجدد کارخانه ها و برقراری شیفت های 
کار را به سود کارگران دانست و گفت: وقتی کارگر در محیط کار سه 
شیفته مشغول فعالیت شود، صرفنظر از آرامش روحی و روانی که 
به دست می آورد، به لحاظ اقتصادی نیز تامین شده و حداقل های 

زندگی خود و خانواده اش را تامین خواهد کرد. 
بیات بــا بیان اینکه فعال شــدن مجدد کارخانه ها عالوه بر رشــد 
و توســعه و آبادانی شــهرها و مناطق محــروم، در بهبود وضعیت 
اقتصادی و شغلی ســاکنان  آن اثرگذار اســت، اظهار کرد: وقتی 
نیروهای کار در یک کارخانه مشــغول کار می شــوند، ده ها شغل 
مســتقیم و غیرمســتقیم و پایدار در آن مجموعه ایجاد می شود 

که در وضعیت اقتصادی و شــغلی افراد منطقــه تاثیر می گذارد. 
وی با اشــاره به حمایت دولــت و بانک هــا از کارخانه های راکد و 
نیمه فعال گفت: برخــی از کارخانه ها به دالیــل متعدد از جمله 
مشکالت اقتصادی، عدم تامین مواد اولیه، نبود نقدینگی، وام های 
 بانکی، اقســاط ســنگین و مالیات و عوارض قادر به ادامه فعالیت 
نبودند و تعطیل و راکد شــدند امــا دولت می تواند با شناســایی 
و آسیب شــنایی مشــکالت این واحدها در بحث بیمــه و مالیات 
 یا امهال وام هــای بانکی به کمــک بیاید و مشــکالت آنها را حل

 و فصل کند.
این فعال حــوزه کار با بیان اینکه با فعال ســازی مجدد کارخانه ها 
نیازی به واردات از خارج نداریم، تاکید کرد: بیشــتر کارخانه هایی 
که تعطیل یا راکد شده اند، در حوزه لوازم خانگی و پوشاک بودند، 
درصورتی که اگر به چرخه فعالیت و تولید برگردند، وابســتگی ما 
به واردات کمتر می شــود و به همان میزان ارز کمتری از کشــور 
خارج می شــود. این مساله تاثیر بســزایی در رونق تولید و کسب 
 و کارهــای داخــل دارد و از خروج ارز از کشــور در این شــرایط 

جلوگیری می کند.

فروش مرغ گوشتی باالتر از نرخ مصوب

کاهش ۲۰ درصدی مصرف مرغ

نیمی از لکوموتیوهای ناوگان ریلی متوقف است

جلوگیری از خروج ارز با احیای کارخانه های راکد
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رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به نقش 
تامین کنندگی 25 درصد گوشت قرمز در جامعه 
عشــایری، گفت: جامعه عشــایری 4 برابر نیاز 
وارداتی کشور به گوشت قرمز را تولید می کند. 
عباس پاپی زاده رئیس سازمان امور عشایر ایران 
در مراسم گرامیداشت روز جهانی زن روستایی 
در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نقش تامین 
کنندگی 25 درصد گوشــت قرمــز در جامعه 
عشــایری، گفت: جامعه عشــایری 4 برابر نیاز 
وارداتی کشور به گوشت قرمز را تولید می کند.
وی ادامه داد: قسمت زیادی از تولیدات صنایع 
دستی، دامداری، دامپروری و گیاهان دارویی به 

زنان عشایر تعلق دارد.
پاپی زاده با اشــاره به توجه دولت ســیزدهم در 
حوزه عشایری کشور، تصریح کرد: در سفرهای 
اســتانی هیات دولت در بخش اعتبارات نیز در 

حوزه عشــایر افزایش یافته که ان شاءهلل اثر این 
افزایش را در رفاه مردمان این بخش ببینیم.وی 
ضمن بیان این که حوزه تولید در بخش عشایر 
مربوط به جهاد کشاورزی اســت، یادآور شد: با 
تشکیل 45۰ صندوق خرد زنان روستایی و شبکه 
تعاون عشایری وظیفه خودمان را در حوزه تولید 
انجام داده ایم. رئیس سازمان امور عشایر ایران 
با اشاره به تصویب آیین نامه ساماندهی  عشایر 
در سال 88، افزود: 3۰ دســتگاه اجرایی عالوه 
بر جهاد کشاورزی در این آیین نامه لحاظ شده 
که در قبال عشــایر وظیفه مند هستند.وی در 
پایان ضمن اشــاره به مشکالت عشایر در بخش 
مختلف از جمله بهداشت و درمان، راه، آموزش 
دانش آموزان و ... از سایر بخش ها و دستگاه های 
اجرایی خواست تا وظیفه خود را در این خصوص 

اجرا کنند.

رئیس اتحادیه سراجان تهران گفت: ورود و حضور 
اتباع خارجي بدون مجوز در این صنف سال هاي 
سال است که مانع از فعالیت اعضاي واقعي این 
صنف شده است. این افراد نبض بازار سراج را در 
دست گرفته اند. ســید محمود موسوي، رئیس 
اتحادیه ســراجان تهران در ادامه تصریح کرد: 
این افراد با فعالیت و تولید کیف هاي زنانه بازار 
این رسته را اشــباع کرده اند و بتازگي با تولید 
کوله پشــتي و انواع چمدان، بیم آن مي رود که 
تولیدکنندگان ایراني کم کــم از فعالیت در این 

حوزه هم خارج شده و بیکار شوند.
وي ادامه داد: بارها وضعیت موجود را به تمامي 
دستگاه هاي ذیربط موضوع اطالع داده ایم؛ اما نه 
تنها ترتیب اثر داده نشده بلکه تعداد افراد شاغل 
اتباع بیشتر هم شده است. حضور این افراد نه تنها 
به بیکارتر شدن ایرانیان شاغل سرعت مي دهد ؛ 
بلکه به زیان دستگاه هاي دولتي هم هست؛ چرا 
که خود را متعهد به پرداخت بیمه، مالیات و دیگر 

هزینه ها نمي کنند.
موسوي در خصوص مواد اولیه مورد نیاز صنف 
بیان داشــت: در تولید چرم طبیعي و مصنوعي 
در کشور مشــکلي نداریم؛ اما براي یراق آالت با 
کمبود رو به رو هستیم. تحریم در سال هاي اخیر 
اگر چه صدمات زیادي بــه بخش هاي مختلف 
اقتصادي وارد ساخت؛ اما تولیدکنندگان دسته 
اول توانستند ســطح کیفیت را به نوع خارجي 

نزدیک کنند از ایــن رو واردات این محصول از 
خارج متنفي شد. رئیس اتحادیه سراجان تهران 
با اشاره به آسیب هاي صنف متبوع خود در دوران 
کرونا گفت: به قاطعیت مي توان گفت صنف سراج 
از جمله صنوفي اســت که طي سه سال شیوع 
ویروس کرونا به دلیل تعطیلي مدارس و دانشگاه 
ها، عدم برگزاري مجالس و میهماني هاي مختلف 
به دلیل ممانعت از سفرهاي توریستي، سفر به 
مکه مکرمه و عتبات عالیات به نابودي رســید و 
تنها تعهد این صنف از ســوي اعضا باعث شد تا 
شغل خود را ترک نکنند در حالي که زیان هاي 

زیادي را متحمل شدند.
وي وجود ماده 186 قانون مالیات هاي مستقیم 
در صدور پروانه کسب را از مشــکالت اتحادیه 
دانسته و گفت: اجراي ماده 186 براي افرادي که 
با اجازه مالک، سرقفلي واحد صنفي را اجاره داده 
اند مشکالت زیادي را ایجاد نموده است. موسوي 
محاسبات ورود و خروجي هاي دستگاه هاي پوز 
در خصوص مالیات را از دیگر مشــکالت صنف 
برشمرد و افزود: دســتگاه پوز به نام مستاجر و 
پروانه کسب به نام صاحب سرقفلي است، بنابراین 
در قانون جدید دستگاه پوز باید به نام فردي باشد 
که پروانه دارد در حالیکه ذي نفع مستاجر است 
نه صاحب پروانه، لذا از سازمان امور مالیاتي مي 
خواهیم این مشکل که مبتالبه بسیاري از فعاالن 

اقتصادي است را بر طرف کند.

نائب رئیس دوم اتاق اصنــاف و رئیس اتحادیه 
سازندگان و فروشــندگان باتري و خدمات برق 
تخصصي خودرو تهران از افزایــش غیرقانوني 
باتري توسط برخي کارخانجات تولیدکننده خبر 
داد و گفت: افزایش قیمت باتري از سوي بعضي 
کارخانجات در حالي اتفاق افتاده که قیمت باتري 
فرسوده و همچنین ســرب به عنوان ماده اولیه 
اصلي تولید باتري با کاهش مواجه بوده است؛ لذا 

این افزایش قیمت کامال غیرقانوني است.
 حسین علي اکبري، نائب رئیس دوم اتاق اصناف 
و رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتري و 
خدمات برق تخصصي خودرو تهران با بیان مطلب 
فوق اظهار داشت: متاسفانه برخي تولیدکنندگان 
باتري بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت باتري 
کرده اند در صورتي که مســئول افزایش قیمت 

باتري سازمان حمایت است.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان باتري 
و خدمات برق تخصصي خــودرو تهران درباره 
اقدامات اتحادیه براي مقابله با گران فروشي باتري 
گفت: در صدد بازگشت قیمت ها به شرایط قبل 
هستیم در غیر این صورت اتحادیه آن را پیگیري 
خواهد کرد. علي اکبري همچنین درباره وضعیت 

عرضه و تقاضا در بازار باتري گفت: کمبودي در 
بازار وجود ندارد و عرضه و تقاضا در تعادل است.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف تهــران در ادامه با 
اشاره به الزام تولیدکنندگان باتري به درج شناسه 
کاال در سامانه جامع تجارت عنوان کرد: باتري از 
اولین کاالهایي اســت که مشمول قانون شفاف 
سازي شد و در حال حاضر باتري تقلبي بندرت در 
بازار یافت مي شود؛ چراکه درصد باالیي از باتري 
ها توسط تولیدکنندگان داخل تامین مي شود و 
تنها درصد جزئي باتري ممکن است به صورت 
غیرقانوني وارد کشور شود که با اجراي این قانون 

واردات باتري قاچاق نیز از بین خواهد رفت.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان باتري 
و خدمات برق تخصصي خــودرو تهران از نحوه 
اجراي قانون درج شناسه کاال انتقاد کرد و گفت: 
این قانون طــرح خوبي براي مقابلــه با قطعات 
قاچاق است و باید اجرایي شود؛ اما تنها اشکال 
در نحوه اجراست؛ زیرا استفاده از سامانه جامع 
تجارت براي اصنافي که سال ها به روش سنتي 
فعالیت کرده اند مشــکالتي به همــراه دارد و 
بسیاري از افراد امکان اســتفاده از این سامانه را 

ندارند.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل ســازان تهران اظهار 
داشت: در پروسه تامین، تولید و توزیع، مرحله تامین؛ 
تاثیر گذارترین عامل در تعیین قیمت کاالست؛ لذا 
تامین کنندگان مواد اولیه در کشور مي توانند کنترل 
قیمت را در دست داشته باشند. علیرضا عباسي، رئیس 
اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران گفت: این گلوگاه 
حیاتي اقتصاد کشــور، هیچ نظارت کننده اي ندارد؛ 
بنابراین نتیجه آن نوسان سرسام آور قیمت مبلمان در 
کشور مي شود؛ حال آنکه تولید و توزیع کننده هر یک 
میزان سود مشخصي بر کاالهاي خود دارند و امکان 
تغییر قیمت ها به دلخواه شان هرگز نبوده و نیست. به 
طور مثال طي یک سال و نیم گذشته قیمت مبلمان 
1۰ تا15 میلیوني به بیش از 35 تا 4۰ میلیون تومان 
افزایش یافته است. با شرایط فعلي و کاهش توان مالي 

افراد، کسادي در بازار موج مي زند.
وي در ادامه تاکید کرد: اگر دســتگاه هاي نظارتي، 
سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات 
حکومتي برعملکــرد تامین کنندگان مــواد اولیه 
نظارت داشته باشــند، قطعاً قیمت ها از حالت افسار 
گسیختگي خارج مي شــود. در میان شکایات حوزه 

مواد اولیــه، پرونده قطور مربوط بــه پارچه رو مبلي 
چهار جلســه در اصل نــود مجلس و دو جلســه در 
 ســازمان حمایت مطرح گردیده اما هنوز به نتیجه 

نرسیده است.
عباســي تصریح کرد: تامین کنندگان مواد اولیه با 
انحصار بازار و کاال مي توانند گلوي تولید را خفه کنند و 
گراني هاي بازار را گسترش داده و اقتصاد کشور را فلج 
کنند. رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران 
با اشــاره به تناقض در اعالم قیمت ها از سوي تامین 
کنندگان در مراجع قضایي تــا حقیقت امر تصریح 
کرد: قیمت هاي اعالم شده از سوي تامین کنندگان 
در جلسات دادگاه ها و مراکز تصمیم گیري چند برابر 

کمتر از حقیقتي است که در بازار در دست دارند.
وي به چالش هــاي عرضه مواد اولیــه در بورس نیز 
اشاره کرد و ادامه داد: مواد اولیه در بورس توزیع مي 
شــود و از آنجایي که دالالن این حــوزه تمکن مالي 
باالیي دارند، تمامي مواد ارائه شده در بورس را تهیه 
مي کنند و توسط شرکت هاي سوري که با نام هاي 
دیگران تاسیس کرده اند با قیمت هاي نجومي به بازار 

مي فروشند. 

واسطه های ملکی از تشدید 
رکود معامالت مسکن درپی 
کاهش انتظارات تورمی و افت 
توان طرف تقاضا در مهرماه 
خبر می دهند. بــه گزارش 
ایسنا،  بررسی های میدانی از ادامه ی کسادی بازار مسکن 
شهر تهران حکایت دارد. رکود معامالت که از سه ماه قبل 
آغاز شده  تشدید شده است.  واسطه های ملکی می گویند 
که محدودیت های اینترنت هم بــه کاهش معامالت 
ملک منجر شده است. سرعت رشد قیمت ها نیز با رکود 
معامالت به طور چشــمگیری کاهش یافته و به صفر 
متمایل شده است. کما این که رشد ماهیانه قیمت مسکن 
شهر تهران در شهریورماه 1.1 درصد بود که پایین ترین 

رقم از اردیبهشت تا کنون محسوب می شود.
با وجود تورم 42 درصدی شــهریورماه، رشــد قیمت 
نهاده های ساختمانی و کاهش 46 درصدی ساخت و ساز 

در تهران، پیش بینی اغلب کارشناسان این بود که بازار 
ملک در نیمه دوم سال جاری با ثبات همراه باشد. درحال 
حاضر هردو طرف عرضه و تقاضا در بازار مســکن کم 
تحرکند و نوعی آرامش در این بازار حکمفرماست. نگاهی 
به آمار بازار مسکن شهر تهران در شش ماهه ابتدای سال 
14۰1 روند کاهشی معامالت از خرداد به بعد را نشان 
می دهد؛ فروردین 342۷ معامله، اردیبهشت  1۰ هزار 
و 49۰ معامله، خرداد 13 هزار و 8۷4 معامله، تیرماه 1۰ 
هزار و 294 معامله، مردادماه ۷825 معامله و شهریورماه 

6۰33 معامله.
مهدی روانشادنیا، کارشــناس بازار مسکن در تحلیل 
شــرایط موجود گفت: برای ثبات نســبی بازار مسکن 
می توان دو دلیل عمــده عنوان کرد؛ اوال مســکن در 
استطاعت همه اقشار نیست. در نتیجه برخی گروه ها از 
این بازار خارج می شوند. در چنین شرایطی قیمت اسمی 
مسکن افزایش می یابد ولی همپای تورم رشد نمی کند 
که به معنای کاهش تدریجی قیمت واقعی مسکن است.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: نوع رفتاری که بازار 

مسکن دارد بدین صورت است که بعد از یک دوره جهش 
دچار چسبندگی قیمت می شود. طی سالهای 139۷ تا 
14۰۰ قیمت مسکن به اندازه کافی افزایش یافته که این 
مانع از رشد بیشترش می شود اما کاهش اسمی هم پیدا 
نمی کند. روانشادنیا خاطرنشان کرد: از آذرماه سال 1396 
که شروع فرآیند رشد بازار مسکن بود تا امروز متوسط 
قیمت خانه در شهر تهران تقریبا 1۰ برابر شده و بازار ارز، 
مقداری کمتر از این عدد رشد داشته است. در واقع به 
اندازه ای که پول  کاهش ارزش داشته قیمت آپارتمان نیز 
افزایش یافته و نرخ دالری مسکن به اندازه قیمت دالری 
آذر 1396 است. این کارشــناس بازار مسکن با اشاره 
کاهش شدید ساخت و ساز در شهر تهران گفت: بخش 
مسکن در ایران یکی از خصوصی ترین بخش های اقتصاد 
است. در حالی که در کشورهای پیشرفته این حوزه، یکی 
از دولتی ترین بخشها محسوب می شود. تعیین کننده 
بودن بخش خصوصی در بازار مسکن ایران منجر به این 
می شود که با هر دوره رکود شاهد کاهش ساخت و ساز 
باشیم و تبعات آن در سالهای بعد خود را نشان می دهد. 

وی تاکید کرد: تبعات کاهش ساخت و ساز طبیعتا در 
آینده خود را نشان می دهد. ممکن است تا دو سال آینده 
مجددا تحولی در فضای تقاضای بازار مسکن ایجاد شود 
و تعداد واحدهایی که امروز پروانه می گیرند جوابگوی 
نیاز بازار نباشند. بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر متر 
خانه در تهران به 43.2 میلیون تومان رسید که افزایش 
1.1 درصد نسبت به ماه قبل و 36.3 درصد در مقایسه 
با ماه مشابه سال قبل را نشان داد. این کمترین میزان 
افزایش ماهیانه قیمت از فروردین سال جاری تا کنون 
بود. درخصوص معامالت نیز فرآیند کاهش خرید و فروش 
که از تیرماه شروع شده بود ادامه یافت. طبق اعالم بانک 
مرکزی، شهریور  امسال 6۰33 فقره معامله مسکن در 
تهران منعقد شد که از کاهش 23 و 22.5 درصد به ترتیب 

نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت دارد.
اما در این خصوص سعید آسویار، عضو انجمن انبوه سازان  
استان تهران می گوید: کسانی که آپارتمان لوکس دارند 
میل به مهاجرت پیدا کرده اند؛ زیرا با فروش یک آپارتمان 
در تهران می توانند ســه تا چهار آپارتمان در استانبول 
بخرند. از قبل هم در بخــش واحدهای لوکس خرید و 
فروشی وجود نداشت. اما آپارتمان های متراژ کوچک در 

تهران، کرج و پردیس از رونق مناسبی برخوردار است.
وی با بیان اینکه مردم به این باور رسیده اند که قیمت ها 
کاهش نمی یابد تاکید کــرد: در حال حاضر متقاضیان 
مصرفی وارد بازار می شوند؛ زیرا این تصور وجود دارد که 

اگر نخرند از تورم عقب می مانند.
مقایسه تعداد معامالت مسکن در شهریور )6۰33 فقره( 
نسبت به خرداد )13 هزار و 8۷4 فقره( که بازار در اوج 
قرار داشت حاکی از آن است که ظرفیت بازار مسکن به 
کمتر از نصف کاهش یافته است. رشد ماهیانه قیمت نیز 
در شهریور 1.1 درصد و در خردادماه 8.4 درصد بود. این 
نشان می دهد سرعت رشد ماهیانه قیمت در مقایسه با 

سه ماه قبل تقریبا به یک هشتم رسیده است.
رامین گوران، عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان معتقد 
است که در نیمه دوم سال بازار به نســبت آرامتری را 
شــاهد خواهیم بود. وی درباره پیش بینی بازار مسکن 
در شش ماهه دوم سال 14۰1 به ایسنا گفت: معتقدم 
در شش ماهه دوم ســال، تورم چندانی در بازار مسکن 
رخ نمی دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می توانست منجر به رشد 
قیمت ها شود مثل افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و 
دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مولفه ای که می تواند در 
بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره بورس بازان و بخر 
و بفروش ها است که با توجه به رکود معامالت مصرفی 

بعید به نظر می رسد.

News kasbokar@gmail.com

محدودیت  اینترنت کاهش معامالت  مسکن  را تشدید کرد

رکود  سنگین  معامالت  مسکن
با فروش یک آپارتمان در تهران می توان سه تا چهار آپارتمان در استانبول خرید 

عشایری ۴ برابر نیاز وارداتی گوشت قرمز تولید می کند

اتباع خارجي نبض بازار سراجان را در دست گرفته اند

افزایش غیرقانوني قیمت باتري از سوي برخي تولیدکنندگان

قیمت مبلمان ۱۵ میلیوني به ۴۰ میلیون تومان رسیده است
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آخر 
کسب وکار

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

رازهاي تبليغات
»ديويد اگيلوي« يكي از تاثيرگذارترين 
افــراد در صنعــت تبليغات مــدرن در 
آمريكاســت؛ تا جايــي كه بــه او لقب 
پدر تبليغات مدرن داده شــده اســت. 
او بــه عنــوان يكــي از بنيانگــذاران 
تبليغــات نويــن در آمريــكا، شــركت 
»اگيلــوي و ماثــر« را در ســال 1945 
بنيان گذاشــت. او پلي بين تبليغات كالســيك و مدرن بــود و تجربه 
 گســترده اش در تبليغــات و بازاريابــي، از او چهره اي ســاخته بود كه

 مورد مشورت بسياري از شركت ها، سازمان ها و حتي سياست مداران قرار 
گرفت. اگيلوي در موفقيت بسياري از نام هاي تجاري در جهان نقش مهم 
و غيرقابل انكاري داشــت.  اگيلوي در كنار بزرگاني چون ريموند رابيكم، 
دكتر جورج گالوپ و استانلي رزور كار تبليغات را شروع كرد و درس هاي 
زيادي از آنان آموخت. او ديدگاه هاي نويني را در نوشتن آگهي و معرفي 
مارك تجاري ارائه كرد.  كتاب »رازهاي تبليغات« دومين كتاب اگيلوي 

است. نخستين كتاب او »اعترافات يك تبليغات چي« نام داشت.
 زبان كتاب »رازهــاي تبليغات« روان و آميخته با طنــز و كنايه و آكنده 
از تجــارب عملي اســت. موضوعات مطرح شــده در آن بســيار موجز 
و در نهايت ســادگي اســت و از به كار بــردن الفــاظ و مفاهيم پيچيده 
خودداري شــده اســت. اين كتاب براي دســت اندركاران شركت هاي 
تبليغاتي و مديــران مرتبط با اين صنعت، مي تواند بســيار شــيرين و 
آموزنده باشــد. ديويد اگيلوي در اين اثر تبليغات را نه يك ســرگرمي و 
 نه حتي يك هنر كه رســانه اي براي اطالع رســاني و اثرگذاري قلمداد

كرده است.  كتاب »رازهاي تبليغات« در 20 فصل تاليف شده و انتشارات 
مبلغان، آن را در 198صفحه با ترجمه كــوروش حميدي و علي فروزفر 
منتشر كرده است. در بخشي از فصل اول اين كتاب مي خوانيم: »محصول 
خود را به قهرمــان آگهي تبديل كنيــد. اگر محصولي را كســل كننده 
مي پنداريد، خبري براي شــما دارم: ما محصولي نداريم كه كسل كننده 

باشد، اين آگهي نويسان هستند كه كسل كننده اند.«

اثبات پارتي بازي نبودن استخدام
در بنگاه براي جســتجوي خانه نشسته 
بودم كه مطابــق روال معمول بحث هاي 
بنگاهــي، موضــوع صحبت بــه همه جا 
كشيده شــد و سر از اســتخدام درآورد. 
بنگاهي مي گفت دخترش كه به اعتقاد او 
يكي از نخبگان است، در آزمون استخدام  
يكي از نهادها قبول نشــده، چون پارتي 
نداشته اســت. مي گفت مرحله اول را كه كتبي بوده، گذرانده اما بخش 
دوم كه مصاحبه بوده است، باعث شده تا اين خانم قبول نشود. پرسيدم 
تحصيالت دخترش چيست؟ گفت فوق ديپلم كامپيوتر از دانشگاه شهر نور 

و ليسانس حسابداري دانشگاه آزاد.
 بدون اينكه بخواهم قضاوت كنم ، داشتم  فكر مي كردم بحث هايي مانند 
پارتي بازي و اينها آنقدر در ذهن آقاي بنگاهي جا گرفته است كه هرقدر 
هم اين روال ها عادالنه باشند باز هم او نمي تواند به اين روال اعتماد كند. 
من خودم قبال زياد ديده بودم كساني كه براي استخدام مراجعه مي كنند 
و تنها با پر كردن يك فرم انتظار استخدام دارند، در مراجعات بعدي اظهار 
مي كنند كه والدين آنها هم چشم انتظار اين استخدام هستند بدون اينكه 
والدين بدانند ضوابط و معيارهاي استخدام چيست. داشتم فكر مي كردم 
وقتي نگاه ها به موضوعاتي مانند اســتخدام اينقدر بدبينانه است، هرقدر 
هم ســازمان ها بخواهند عادالنه به شايســته گزيني عمل كنند باز هم 

بي اعتمادي به اين موضوع باالست. 
اين در حاليســت كه فرايند اســتخدام فقط شــامل آزمون و مصاحبه 
نيست و موارد متعدد ديگري در اين زمينه موثرند اما از آنجايي كه جلوه 
اصلي فرايند اســتخدام در اين دو بخش است و مخصوصا در دومي نقش 
عامل انساني بسيار پررنگ اســت؛ افراد استخدام نشدن خود را به گردن 
پارتي بازي و چيزهاي شبيه آن مي اندازند و نه ضعف خود. بنابراين احتماال 
خوب است كه سازمان براي جمع كردن اين حواشي در زمان استخدام ، 

ضوابط و معيارهاي استخدام خود را شفاف به افراد اعالم كند. 

اثرات منفی خروج بريتانيا  بر بازارهاي مالي جهان
   تيمور رحماني، استاد دانشگاه

خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا گرچه به صورت موقتي در قيمت نفت شوكي ايجاد خواهد 
كرد اما به طور كلي از آن جايي كه اين موضوع ربط چنداني به مسائل حوزه نفت ندارد، 
به نظر نمي رسد آنها را دچار تحوالتي سازد. اين رويداد البته در رابطه با بازار طال و قيمت آن 
از آن جايي كه اين بازار كاري و فعال است و به عنوان دارايي مالي عمل مي كند، اثر مثبتي 
بر جاي خواهد گذاشت كه برعكس آن بر قيمت سهام و اوراق قرضه اثر منفي اي دارد. در 
رابطه با بورس آثار اين خروج اينگونه نيست چراكه بورس كشور ما چندان متاثر از دنياي 
خارج نبوده و اينگونه اتفاقات بر آن اثر قابل مشاهده اي ندارد. بورس كشور ما تاكنون متاثر 
از دنياي خارجي نبوده و اتفاقاتي كه در بورس كشور افتاده، در بورس ساير كشورها ديده 
نشده است. بنابراين دور از تصور است كه اين اتفاق روي بورس كشور اثر شديدي بگذارد اما 
اين اتفاق در هرحال از آن جايي كه تضعيف اقتصاد كشورهاي دنيا را در پي خواهد داشت و 
روي بازارهاي مالي آنها اثر سويي به جا مي گذارد يا به عبارتي اثر منفي اي براي اقتصاد ساير 
كشورها به همراه مي آورد، روي صادرات، كسب وكارها، سهام و ساير شاخص هاي اقتصادي 

كشور ها نيز اثر منفي اي داشته كه البته به طور كلي براي كشور ما محسوس نيست. 
انگليس به جهت مالي تا حدود زيادي منفك از اروپاست و در حوزه سياست هاي مالي از آن 
متفاوت است براي همين خروج آن تاثير چنداني بر بازارهاي مالي ندارد اما اگر اين كشور 
جزو حوزه يورو بود، اثر آن بسيار مي توانست شديد باشد حال اينكه اين كشور در حوزه 

يورو قرار ندارد و نبايد از خروج آن منتظر اتفاق چندان خاصي در بخش هاي مالي بود.

راهکار

يادداشت مدير

يادداشت

آيا تا به حال به روش هايي براي افزايش هوش هيجاني فكر كرده ايد؟ 
چندين عامل تعيين كننده در رابطه با پايه هوش هيجاني ما و اينكه 
در شــناختن آدم ها چقدر مهارت داريم، وجود دارد اما چطور اين 
ويژگي ها را بهبود مي دهيم و برخوردهاي شخصي مان را آموزنده تر 

و موفقيت آميزتر مي كنيم؟
براي بعضي ها، تفسير درســت آدم ها موهبتي است كه هميشه آن 
را داشته اند. براي ســايرين، اين امر چيزي است كه نيازمند ميزان 
مناسبي از تعديل و تنظيم اســت. چندين فاكتور در برداشت ما از 
ديگران نقش دارد و دانستن دليل برداشت هاي تحريف  شده ما، بدون 

ترديد به دقيق تر شدن آنها در آينده كمك خواهدكرد. 
هوش هيجاني چيزي اســت كه در تمام مدت بزرگ شدن مان ياد 
مي گيريم كه تقويتش كنيم  يا جلوي پيشــرفتش را بگيريم. اگر در 
بچگي به شما مي گفتند كه گريه نكنيد يا به شــما ياد داده اند كه 
احساســات خودتان را با پاســخ هايي مثل »خوبم« پنهان كنيد، 
احتماال در مقايسه با كســاني كه راجع به احساسات شان صحبت 

كرده اند، كمتر مستعد پذيرفتن حاالت عاطفي ديگران هستيد. 
ديويد كارســو، داراي مدرك دكترا، روانشناس در دانشگاه 
ييل و يكي از نويســندگان تســت هــوش هيجاني ِمير، 
ســالووي و كارســو مي گويد: اينكه به شــما ياد بدهند 

همه چيزهايي كه ما را انســان مي ســازد، پنهــان كنيد، 
 مي تواند در زمان بزرگســالي، اثراتي فاجعه بــار روي زندگي تان

 بگذارد. 
چيزهايي كه ما فعاليت هاي روزمــره مي دانيم مي توانند روي 
توانايي ما براي شناخت درست آدم ها تاثير بگذارد. يك مطالعه 
جديد در مجله »كامپيوتر اين هيومن بيهيوير« توضيح مي دهد 

كه وقتي رســانه هاي داراي صفحه نمايش و ابــزار ارتباطي را از 
زندگي مان حذف مي كنيم و آنها را با ارتباطات فيزيكي و شــخصي 
جايگزين مي كنيم، چه اتفاقي رخ مي دهد: در حالي كه رسانه هاي 
ديجيتال براي بسياري از ما شيوه هاي ارتباط و يادگيري را فراهم 
مي كننــد، مطالعه ما نشــان مي دهد كه مهارت ها در شــناختن 
عواطف آدم ها ممكن است تضعيف شــود ، زماني كه تعامالت رو 
در رو، جاي خود را به ارتباطات از طريــق ابزار و فناوري مي دهند. 
ما پي برديم كساني كه از صفحات نمايش دور هستند و فرصت هاي 
زيادي براي تعامالت ميان فردي دارند، به ميــزان قابل توجهي در 
 شناختن نشانه هاي عاطفي كه در صورت آدم ها وجود دارد، پيشرفت

 داشتند. 
در ادامه به روش هايي براي افزايش هوش هيجاني اشاره شده است:

 ۱. ذهني روشن داشته باشيد 
بكوشيد به هر تعامل فردي به عيني ترين شكل ممكن نزديك شويد. 
اغلب اوقات، ما ديدگاه هاي شــخصي و تعصبــات خودمان را وارد 
برداشــتي كه از ديگران داريم، مي كنيم و اين روي قضاوت هاي ما 

سايه مي افكند. 
بالنكا كوب، مشاور زبان بدن و بنيانگذار وب گاه تروث بليزر، مي گويد: 
 »احساسات خودتان و تجربيات سابق شما با آدم هاي ديگر مي تواند 
برداشــت هاي شــما را تغيير دهد و اين ممكن است باعث شود كه 

موقعيت را اشتباه تعبير كنيد.«
به جاي توجه به لباس آدم ها، يا تصــور اينكه ظاهر ژوليده آنها 

ارتباطي با نيك منشي يا بدخواهي آنها دارد، يك لوح سفيد 
باشيد و به رفتارها و كلمات مخاطب تان توجه كنيد. 

۲. زبان بدن نقش موثري در ارتباطات دارد
اگر شرايط روحي بدي داريد، بر خالف آنچه فكر مي كنيد، احتماال 
در مخفي كردن آن ماهر نيستيد. اگر بدانيد كه دنبال چه مي گرديد، 

زبان بدن ما هميشه ما را لو مي دهد. 
ما از طريق زبــان بدن عواطــف منفي و 

مثبتي را نشان مي دهيم. 

تغييرات تقريبا غيرقابل مشاهده اي رخ مي دهد  و ما از بيشتر آنها حتي 
خبر نداريم. دست به سينه ايستادن، جهت قرار گرفتن پاي تان زمان 
صحبت با آدم ها، چشم در چشم شدن، لبخند زدن و حاالت مختلف 

ديگري از زبان بدن مي تواند به مخاطب شما از احساس تان بگويد. 

۳. از پيش داوري اجتناب كنيد
بعد از اينكه ايده اي درباره شخصي در سرمان شكل گرفت، احتماال 
هميشه او را از پشت همان لنز نگاه مي كنيم. براي مثال اگر به كسي 
برچســب »حيله گر بودن« بزنيم، به رفتارهايي دقت خواهيم كرد 
كه اين برداشــت اوليه را تاييد كنند و به رفتارهايي كه ارتباطي با 

برداشت اوليه ندارند، توجه نخواهيم كرد. 
درست است كه برداشت هاي اوليه ما درباره آدم ها 
معموال درســت هســتند، اما هرگز مبرا از خطا و 
اشتباه نيستند. يادتان باشد، فرضيات اوليه خود را 
براساس تعاملي مستمر دوباره مورد ارزيابي قرار داده  

و متعاقبا آنها را تغيير بدهيد. 

۴. گذشته را در گذشته رها كنيد 
حافظه  اي بي نظير، موهبتي است كه به ما به عنوان 
انسان عطا شده است. متاسفانه، اين يعني ما چيزهايي 
را درباره گذشته به ياد مي آوريم كه نبايد هيچ تاثيري روي 

زمان حال ما داشته باشد. 
مثال فرض كنيد شما يك تجربه ناخوشايند از سوي يكي 
 از نمايندگان پشــتيباني آي تي داشــته ايد، ممكن است

 به طور غيرمنصفانه تصور كنيد كه شخص بعدي هم كمكي 
به شما نخواهد كرد. يا، اگر اخيرا كسي را ديده باشيد كه همنام 
شخص مورد تنفر شماست، احتماال رفتارتان كمي با او متفاوت 
خواهد بود. به جاي اينكه خاطرات منفي را در باقي زندگي تان 
به همراه داشته باشيد، هر تعامل را به عنوان تجربه اي جديد 
ببينيد. بدين ترتيب زندگي بســيار مطلوب تر خواهد بود 
و خطوط ارتباطي به وســيله اطالعات نامربوط مســدود 

نخواهند شد. 
داشتن درك روشن تر از همنوعان مان، روابطي عميق تر و 
صادقانه تر ايجاد مي كند. واضح است كه بهبود هوش 

هيجاني براي سالمت ما مفيد است. 
مطالعات متعــددي دربــاره رابطــه بين هوش 
هيجاني و ســالمت كلــي صورت گرفته اســت و 
نتايج شــگفت انگيز بوده اســت. يكي از ايــن مطالعات 
كه توســط دكتر روون بار انجام شده اســت، مي گويد: 
»نتايج به دســت آمده توســط ايــن مطالعات نشــان 
مي دهــد كه هــوش هيجانــي اثــر قابل توجهــي روي 
 ســالمتي و همينطــور توانايي كنــار آمــدن و احتماال 

پشت سر گذاشتن اختالالت پزشكي تهديدكننده دارد.«
همچنيــن، يك تحليــل عظيم كه توســط شــات، ملوف، 
توراستينســون، بوالر و روك، صورت گرفت نشــان داد كه هوش 
هيجاني با سالمتي بيشتر، مرتبط است. شناخت بهتر خودمان كمك 
مي كند كه درك بهتري از ديگران داشته باشيم  و اين شناخت بر روح 

و جسم ما تاثير مثبت خواهد گذاشت. 
منبع: د اسپيريت ساينس
ترجمه: بازده

۴ راه براي افزايـــش هوش هيجاني

رضايت شغلي
از ديرباز و همزمــان با ظهورســازمان ها مفهوم 
»اثربخشــي« به عنوان هدف اصلي و اساســي 
ســازمان هاي مختلف مطرح بوده است. مديران 
و گردانندگان ســازمان ها در تالش براي ارتقاي 
اثربخشي سازماني، توســعه علم رفتار سازماني و 
مديريت منابع انساني را رقم زده اند. همه تالش هاي 
سازماني در راســتاي بهبود رفتار و نگرش فرد در 
سازمان صورت گرفته است. بهبود نگرش و رفتار 
فرد در ســازمان در واقع نشانه كمال يك سازمان 
و قابليت آن در دســتيابي به اثربخشي و افزايش 
بهره وري اســت. بهبود پيامدهاي رفتار كاركنان 
در ســازمان، دغدغه و هدف اصلي گردانندگان 
سازماني است و همين جاست كه مفاهيم بسيار 
مهم و استراتژيكي چون رضايت شغلي و درگيري 
شغلي در بررســي هاي مربوط به رفتار سازماني 
خودنمايي مي كنند و به يكي از دغدغه هاي مديران 
سازمان تبديل مي شوند. »رضايت شغلي« يكي از 
مهم ترين برون داد هاي نگرش و »عملكرد سازماني« 
از كليدي ترين برون دادهاي رفتار سازماني است. 
رضايت شــغلي به معناي حالت خوشايند رواني 
تعريف شــده است كه فرد نســبت به شغل خود 
دارد. بنابراين براي بهبود اثربخشي سازماني يا به 
عبارت بهتر، بهبود پيامدهاي رفتاري و نگرشي، 
ســازمان ها و مديران در تالش بوده اند تا هر آنچه 
كه بر اين متغيرها موثرند را شناســايي كنند تا 
آنها را به شيوه اي اثربخش مديريت كنند. در اين 
راستا برخي خود شغل و برخي متغيرهاي محيطي 
را مورد نظر قرار داده اند. بررســي عوامل موثر بر 
رضايت شغلي و ارتباط آن با متغيرهاي متفاوت 
يكي از راهكارهاي بررسي و مقابله با بروز نارضايتي 
شغلي است؛ چرا كه اين مهم به موازات خود، كارايي 
و عملكرد كاركنــان و در نهايت بهره وري فردي و 
سازماني را مستقيما تحت تاثير قرار مي دهد. مهم 
است دقت كنيم جو سازمان بر نگرش كاركنان موثر 
است؛ بنابراين سازمان ها مي توانند با درك ماهيت 
و ميزان رضايت شغلي كاركنان شان، برنامه ريزي و 
استراتژي هاي شغلي را به سويي ببرند كه بر مبناي 
درك حداكثري مديران ارشد سازمان از خواسته ها 
و نيازهاي كاركنان، زمينه هــاي ايجاد و تقويت 

رضايت شغلي كاركنان فراهم شود.

اورژانس كسب وكار مهارت

همه ما فهرست بلند بااليي از كارهاي روزمره داريم كه در ابتداي هر روز 
قصد انجام شان را داريم. اما تجربه شخصي و صحبت با افراد مختلف 
نشان مي دهد به ندرت اين فهرست كارها به طور كامل انجام مي شود. 
در نتيجه، به دليل اينكه تمام كارها را انجام نداديم، سرخورده مي شويم، 

انرژي مان تحليل مي رود و احساس درماندگي مي كنيم. 
راز موفقيت در دو كلمه نهفته است: كي؟ و كجا؟ وقتي براي انجام هر 
كاري به طور جزئي برنامه ريزي كنيم، ميزان بهره وري شديدا افزايش 
پيدا مي كند. در واقع فهرست وظايف ابزار مناسبي براي انجام كارهاي 
روزانه نيست، اين فهرست فقط به ما نشان مي دهد كه چه چيزهايي 

براي ما اهميت دارند و مايل به انجام آنها هستيم. 
استفاده از تقويم روزانه ابزار مناسب تری براي انجام بهتر وظايف روزمره 
است. شــب قبل يا در ابتداي هر روز سعي كنيد فهرست وظايفي كه 
حتما بايد انجام دهيد را در روز موردنظر بنويسيد و اولويت بندي كنيد. 

همواره به ياد داشته باشــيد كه براي بسياري از ما 
انجام همه وظايفي كه در فهرست مان 
قرار دارد چه به لحاظ زماني و چه به لحاظ 

توان فيزيكي و رواني منطقي نيست. اگرچه 
اين نكته به معني اين نيســت كه ما نتوانيم كارايي 

خود را افزايش دهيم؛ براي اين امر، الزم اســت استراتژيك 
باشيم. يك عادت مناسب اين اســت كه مهم ترين كار را در 
نخســتين فرصت -حتي قبل از باز كردن ايميل تان- انجام 
دهيد. استفاده از اين روش باعث مي شود كارهاي بيشتري را 
 انجام دهيد و در پايان روز حس بهتري نيز خواهيد داشت.
 يك اســتراتژي مناسب ديگر اين اســت كه كارهايي كه 
مي توانيد بعدا انجام دهيد را مشخص كنيد. اين روش تمركز 

شما را روي كارهاي اصلي و مهم تر قرار مي دهد. 

چگونه كارهاي روزانه را بهتر انجام دهيم؟
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گرد هم آمدن چند نفر در يك 
كارگاه يا يك مجموعه اقتصادي 
يا مشغول به كار شدن در يك 
فعاليت اقتصادي صرفا به معناي 
ايجاد شغلي مفيد نبوده و نيست. 
به اعتقاد كارشناسان يك شــغل زماني مفيد خواهد بود 
كه آثار مفيدي بر اقتصاد كشور از كاهش هزينه ها گرفته 
تا اســتفاده از نيروي كارآمد، افزايش بهــره وري و توليد 
محصول رقابتي به همراه داشته و در يك محاسبه كلي تر 
بتواند روي شــاخص هايي چون توليد اثر مثبتي داشته 
باشد. شــركت هاي دانش بنيان اين قابليت را دارند كه 
بتوانند با اســتفاده از دانش و فناوري روز ســطح انتظار 
فعاليت هاي اقتصادي از بازدهي خود را باال ببرند و ميزان 
ريسك و شكست آنها را در اقدامات خود به صفر برسانند. 
به عبارت ديگر اين شــركت ها از ميانبرهايي اســتفاده 
مي كنند كه فعاالن اقتصادي را در به كارگيري نيروي ماهر 
و تحصيلكرده حرفه اي تر كنند و آنها را سريع تر به مقصد 
برسانند.منظور از فعاليت هاي دانش بنيان فعاليت هايي 
است كه با موضوع علم و فناوري شكل مي گيرد و براساس 
اهميت به اين دو مقوله استمرار پيدا مي كند. براساس اين 
فعاليت ها ثروت و درآمد از طريق دانش به وجود مي آيد. 
در كشــور ما براساس قانون، شــركت ها و موسساتي كه 
شــاخص هاي موجود در آيين نامه تشخيص صالحيت 
شركت ها و موسسات دانش بنيان را داشته باشند و بعد از 
طي مراحل ارزيابي از طريق »كارگروه ارزيابي و تشخيص 
شركت ها و موسسات دانش بنيان و نظارت بر اجرا« تاييد 
شوند؛ به صندوق نوآوري و شكوفايي معرفي مي شوند تا 
طرح خود را به آن صندوق ارائه كرده و از تسهيالت مربوطه 

با توجه به اساسنامه اين صندوق استفاده كنند.  
 

بهره گيري از خروجي هاي پژوهشي
از آنجايي كه نيروي انساني كشور ما در زمينه اقتصاد 
دانش بنيان شرايط مناسبي دارد كه نمونه آن جمعيت 
فارغ التحصيالن در رشــته هاي مختلف مهندســي، 
خروجي هاي مناسب پژوهشي كشور كه شامل تعداد 
مقاالت و رتبه كشور در توليد علم و همچنين باال بودن 
سطح رتبه بندي كشور در دانش هاي روز دنياست، الزم 
است ســاير بســترهاي الزم براي آن چون استفاده از 
ظرفيت هاي داخلي كشور فراهم شود. طبق آمارهاي 
سال 93 ايران توانسته اســت در علومي چون هوافضا، 
سلول هاي بنيادي و بيوتكنولوژي در منطقه به رتبه هاي 
اول و دوم دست يافته و در رتبه بندي هاي بين المللي 
حائز رتبه هاي مناسبي شده و در حوزه نانو فناوري نيز 
به رتبه هشــتم دنيا ارتقا پيدا كند و از ميان كشورهاي 

برتر دنيا در توليد علم نيز رتبه 19 را به خود اختصاص 
دهد؛ ازاينرو به نظر مي رســد محيط اقتصاد 
كشور براي پذيرش شركت هاي دانش بنيان 

مناسب است. 
به گفته ســيدمحمد صاحبكارخراســاني، 
رئيس كارگروه ارزيابــي و تاييد صالحيت 

شركت هاي دانش بنيان تعداد انگشت شماري 
از شــركت هاي دانش بنيان در كشور در 

رديف فعاالن مجــاز اقتصادي 
بوده اند كه در حال حاضر 

اين تعداد به 26 شركت 
رسيده است. اين 26 
شــركت در واقع از 

مجموع 2 هزار و 450 شــركت مشمول قانون حمايت 
از شركت هاي دانش بنيان كه متقاضي احراز صالحيت 
هستند، مورد تاييد قرار گرفته اند و از جمله امتيازاتي 
كه از سوي مسئوالن براي رشــد اين شركت ها لحاظ 
شده اســت، ارائه تســهيالت، معافيت هاي گمركي، 
 كاهــش آورده نقدي شــركت هاي دانــش بنيان از

 40 درصد به 10 درصد براي خريد زمين در شهرك هاي 
صنعتي و ارائــه تخفيف 50 درصدي به شــركت هاي 
دانش بنيان براي بهره مندي از شــبكه آزمايشــگاهي 
فناوري هاي پيشرفته است. با توجه به نرخ بيكاري 18.5 
درصدي فارغ التحصيالن دانشگاهي و وجود يك ميليون 
تحصيلكرده بيكار در كشور بايد پرسيد نقش شركت هاي 
دانش بنيان در جذب فارغ التحصيــالن و كاهش آمار 
بيكاري آنها چيست؟ در كشــور هاي توسعه يافته دنيا 
شــركت هاي دانش بنيان تا چه اندازه در اشــتغالزايي 
نقش دارند؟ چه عواملي در كشور ما مانع تحقق اهداف 

شركت هاي دانش بنيان براي اشتغالزايي شده اند؟ 

داشتن نگاه سيستمي به اقتصاد
دكتر حسين ساساني، عضو اتاق بازرگاني در اين رابطه به 
»كسب و كار« مي گويد: براي بررسي نقش شركت هاي 
دانش بنيــان در كاهش بيكاري، افزايــش بهره وري و 
افزايش توليد اقتصاد ملي 2 نكته حائز اهميت است و 
بايد به عنوان اصل مورد بررســي قرار گيرد تا براساس 
اين بررسي ها بتوانيم تاثير شركت هاي دانش بنيان را 
دريابيم. نخستين اصل اين است كه بدانيم اقتصاد كشور 
يك سيستم است و سيستم هم يك هدف مشخصي را 
دنبال مي كند. اجزای دروني آن سيستم روي همديگر 
اثر گذاشته و از هم تاثير مي پذيرد. بر اين اساس اگر ما 
بخواهيم به بررسي شركت هاي دانش بنيان بپردازيم، 
بايد با نگاه دروني به سيستم اقتصاد كشور، آنها را بررسي 
كنيم. بنابراين اين شركت ها به تنهايي نمي توانند كارا و 
موثر باشند و اگر ساير اجزای سيستم اقتصاد معيوب، 
بيمار يا آلوده باشند شركت هاي دانش بنيان نيز معيوب، 

بيمار و آلوده خواهند شد. 

مستعد كردن فضاي دانشگاهي براي تبديل 
ايده به ثروت

وي توضيح مي دهد: از آنجايي كه اين شركت ها از دل 
موسسات و مراكز پژوهشي بيرون مي آيند، مكمل اقتصاد 
خرد و كالن هستند اما در كشــور ما اجزای اقتصادي 
كشور به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته در نظر گرفته 
نمي شــوند، بلكه به صورت جزيره اي و جداگانه عمل 
مي كنند. به همين دليل ناكارآمد و معيوب اند و از زمان 
تاسيس آنها در سال 1381 تاكنون اثرمهمي بر 
اقتصاد كشور نداشته اند. نكته ديگر اينكه 
شــركت هاي دانش بنيان نيازمند افراد 
توانمند، نوآور و خــالق، باهوش، افرادي 
كه توانايي ارتباط با ديگران را داشــته و 
افرادي كه عالقه مند بــه ارزش آفريني 
در محيط زندگي خود هستند، است اما 
سوال اساسي اين است: آيا دانشگاه 
توانسته است اين ويژگي ها را 
به دانش آموختگان بدهد؟ آيا 
فضاي دانشگاهي به تنهايي 
براي ارائه ايــن ويژگي ها 
كافي است؟ مشخصا نه. 

كشور ما با وجود رتبه ســوم در تعداد فارغ التحصيالن 
رشته مهندسي كه پس از كشــورهاي آمريكا و روسيه 
بيشترين تعداد مهندسان را دارد اما نتوانسته است در 
بهره گيري از فارغ التحصيالن يا آموزش آنها در راستاي 
اهداف اقتصاد دانش بنيان خوب عمل كند. متاسفانه اين 
فارغ التحصيالن با وجود تعداد زياد از توانايي و خالقيت 
الزم براي تبديل فعاليت هاي شركت هاي دانش بنيان به 
 خالقيت، نوآوري، ثروت يا تبديل ايده به تجارت و كاالي 
مورد نياز جامعه برخوردار نيســتند، چــرا كه يكي از 
مهم ترين كاركردهاي شركت هاي دانش بنيان تبديل 

ايده به تجارت است. 

تبديل فضاي نظام آموزشي از امتحان محوري 
به نوآوري

ساســاني ادامه مي دهد: فارغ التحصيالن چه در ســطح 
دانشگاهي و چه در مراتب پايين تر مدرسه و مقاطع ابتدايي 
آموزش هــاي مهارتــي الزم را براي نــوآوري، خالقيت، 
كارآفريني و... نديده اند. دانش آموزان كشور ما مدام در حال 
درس حفظ كردن و نمره پس دادن هستند، در حالي كه در 
كشورهاي ديگر تالش نظام آموزشي بيش از آنكه صرف 
امتحانات و كسب نمره از دانش آموزان باشد، در اين جهت 
است كه آنها را نوآور، ريسك پذير و داراي پشتكار و خالق 
تربيت كند. بنابراين اگر به دنبال كارا كردن و موثر واقع شدن 
شركت هاي دانش بنيان هستيم، اول بايد اين شركت ها را در 
كنار ساير اجزای اقتصادي در نظر بگيريم و دوم اينكه بايد از 

افراد توانمند و نه صرفا فارغ التحصيل بهره گيريم. 
اين فعال اقتصادي مي گويد: عالوه بر اين الزم است بدانيم 
كه در كنار شركت هاي دانش بنيان شركت هاي ديگري نيز 
بايد وجود داشته باشند كه از دستاوردهاي شركت هاي 
دانش بنيان در توليد انبوه استفاده كنند. اقتصاد كشور ما در 
شرايط مناسبي به سر نمي برد؛ ازاينرو شركت هاي دانش 
بنيان نيز با وجود 15 سال سابقه فعاليت جز در مواردي 
مانند نانو تكنولوژي كه آن هم تنها در حد تحقيق است 
و تجاري سازي نشده، نتوانسته موفق باشد. وي در ادامه با 
اشاره به وجود 2 هزار و 500 شركت دانش بنيان در كشور 
مي گويد: اين شركت ها بايد چيزي حدود يك چهارم توليد 
ناخالص ملي يعني 25 درصد توليد ناخالص داخلي را داشته 
باشند. حال آنكه در كشور ما به دليل برخي از مشكالت، 
راه اندازي اين شركت ها نتوانسته است پاسخگوي اهداف 
ذكر شده باشد. ساساني مي گويد: در حالي كه دنياي امروز 

مرزي ميان شركت هاي دانش بنيان با بنگاه هاي اقتصادي 
نمي كشد در كشور ما اين مرزبندي وجود داشته و مانع از 

كارايي شركت هاي دانش بنيان است.

سهم 85 درصدي دارايي هاي دانش بنيان در   
توليد

اين كارشــناس اقتصــادي در رابطه با ســهم باالي 
شركت هاي دانش بنيان در اقتصاد كشور مي گويد: در 
سال 1980 ميالدي تحقيقي در رابطه با ارزش آفريني 
شركت هاي دانش بنيان منتشر شد. براساس اين تحقيق 
دارايي هاي فيزيكي مانند ساختمان، تجهيزات و... در 
ارزش آفريني براي بنگاه ها سهم 65 درصدي داشتند، 
در حالي كه ســهم دارايي هاي غير فيزيكي 35 درصد 
بود. همين تحقيق در ســال 1990 نيز مورد بررســي 
قرار گرفت و نتيجه معكوسي داشت، بدين ترتيب كه 
ســهم دارايي هاي فيزيكي به 35 درصــد كاهش پيدا 
كرد و دارايي هاي غيرفيزيكي مانند دانش، فناوري و... 
به 65 درصد رسيد. در نتيجه اين تحقيق نقش عواملي 
چون نوآوري، دانش، نيروي انساني و... در افزايش توليد 
شركت ها پررنگ شد. بار سوم نيز اين تحقيق تكرار شد 
و نتيجه آن باال رفتن ســهم ارزش آفريني دارايي هاي 
غيرفيزيكي به 85 درصد بــود. بنابراين در حال حاضر 
شركت هاي دانش بنيان سهم بااليي از توليد كشورها را 

به خود اختصاص داده اند. 

مراحل ثبت شركت هاي دانش بنيان
 شــركت دانش بنيان به شــركتي گفته مي شود كه از

 يك درصد تا صددرصد سهام آن متعلق به يك دانشگاه يا 
واحد پژوهشي يا از 51 تا صد درصد آن متعلق به اعضاي 
هيات علمي دانشگاه ها يا واحدهاي پژوهشي باشد. در 
صورتي كه سهام دانشگاه كمتر از  50 درصد باشد شركت 
دانش بنيان خصوصي است و در غير اينصورت شركت 

دانش بنيان دولتي است. 

ارتباط دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان
در ســال 89 براي حمايت از شــركت هاي دانش بنيان 
قانوني تصويب شد كه متاســفانه تاكنون اجرايي نشده 
است. به گفته مسئوالن اين قانون 12 بند است و در صورت 
اجراي درســت آن، نقش بســزايي در رشد و شكوفايي 
كشور خواهد داشــت. روح حاكم بر اين قانون اين است 

كه يك فارغ التحصيل يا هركسي كه داراي ايده اي است 
و نمي خواهد كارمند دولت باشد، بايد مورد حمايت قرار 
گيرد و به كمك تسهيالت دولتي برايش شغل موثر ايجاد 
شود. دانشــگاه ها و واحدهاي پژوهشي پس از تصويب 
امكان تاسيس شركت هاي دانش بنيان در آيين نامه مالي 
و معامالتي خود در هيات امنا مي توانند شروع به تشكيل 
شــركت هاي دانش بنيان كنند. هر شركت دانش بنيان 
به پيشــنهاد تعدادي از اعضای هيات علمي و تصويب 
دانشگاه يا واحد پژوهشي تاسيس خواهد شد يا توسط 
دانشگاه و واحد پژوهشي به اعضای هيات علمي پيشنهاد 
مي شود. دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي به صورت هاي 
زير مي توانند در شركت هاي دانش بنيان سهامدار باشند: 

1- به جهت اعتبار دانشگاه يا واحد پژوهشي بخشي از سهام 
شركت دانش بنيان به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي مي شود. 
2- به دليل استفاده از مورد يا موارد مشخصي از يافته هاي 
پژوهشي دانشگاه با واحد پژوهشي در شركت، بخشي 
از سهام شركت با توافق ســهامداران )دانشگاه يا واحد 
پژوهشي و ديگر سهامداران حقيقي يا حقوقي( به نام 

دانشگاه يا واحد پژوهشي مي شود. 
3- به علت سرمايه گذاري مستقيم دانشگاه بخشي از 
سهام شركت دانش بنيان به نام دانشگاه است. )درصد 

متناسب با ميزان سرمايه گذاري است.( 
4- به جهت خدمات ديگري كه دانشــگاه به شــركت 
دانش بنيان ارائه مي دهد بخشي از سهام به نام دانشگاه 

مي شود. )متناسب با ميزان خدمات.( 
5- اگر شركت دانش بنيان دولتي باشد بدون نياز به ارائه 
هيچ خدماتي حداقل 50 درصد سهام به نام دانشگاه يا 

واحد پژوهشي است. 
6- هر دانشگاه در سال نخست مي تواند يك شركت مادر 

تخصصي راه اندازي كند. 
7- ايجاد اين شــركت ها با همكاري شــهرداري ها يا 

مشاركت دانشگاه هاي منطقه در اولويت مي باشد. 
ايــن شــركت ها عمدتا بــا حضــور فارغ التحصيالن 
دانشــگاهي كه داراي ايده هاي محوري هستند و قصد 
توسعه محصولي را دارند، شكل مي گيرد كه با اينگونه 
مصوبه ها در مجلس، گامي بزرگ براي فارغ التحصيالن 
دانشگاهي برداشــته مي شــود و افرادي كه فكر دارند 
اما ســرمايه اي ندارنــد، مي توانند هم بــه آينده خود 
 اميدوار باشــند و هم اميدهاي آينده كشــور را تحقق 

بخشند. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

فرصت اشتغالزايي در شرکت هاي دانش بنيان

معاون وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه رئيس جمهوری براي حل 
معضل اشتغال به صورت ويژه وقت مي گذارد، گفت: به تازگي وزير كار در نشستي 

با رئيس جمهوری، گزارشي مبسوط از بازار كار كشور ارائه كرد. 

به اشتغال نگاه حزبي و گروهي نداريم
به گزارش مهر، عيسي منصوري پيرامون مباحث و ابهامات مطرح شده درباره 
عملكرد اشــتغالزايي دولت تدبير و اميد و همچنين اقدامات صورت گرفته در 
دولت هاي نهم و دهم گفت: ما آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران درباره 

عملكرد اشتغالي دولت گذشته را مي پذيريم. 
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: 
در حال حاضر نظر رئيس جمهوری براساس داده هاي علمي مركز آمار ايران است 

و بايد ببينيم در آن دوره نيز مركز آمار درباره بازار كار چه مي گفت. 
منصوري ادامه داد: در عين حال اين روش خوبي نيســت كه بياييم براي اينكه 
اثبات كنيم عملكرد خوبي داشته ايم يا خير، دولت ها را نقد كنيم، بلكه ما بايد 
روش هاي عملكردي را نقد كنيم. اين هم به آن دليل است كه براي عدم تكرار 

اشتباهات بتوانيم آسيب شناسي مناسبي داشته باشيم. 

وي افزود: همه بايد نگاه ملي داشته باشيم و نمي توان گفت كه اين دولت خوب 
است يا اينكه آن دولت بد بوده است. با نگاه ملي مي توان به سمت بهبود رفت اما 

اگر نگاه حزبي و گروهي داشته باشيم، مساله اي حل نمي شود. 
معاون توســعه كارآفريني و اشــتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد 
كرد: اينكه بگوييم ما خوب هستيم و آن گروه هاي ديگر بد هستند و زماني كه 
ما هستيم، همه چيز خوب اســت و زماني كه نيستيم، همه چيز بد است،دست 

نيست؛ بنابراين بايد نگاه ملي داشته باشيم. 
منصوري درباره دولت گذشــته اظهار داشــت: اگر قرار اســت درباره عملكرد 
اشتغالزايي دولت گذشته نيز داوري كنيم، بايد داده هاي مركز آمار آن زمان را 
نگاه كنيم، براي اينكه فرض ما اين است كه مركز آمار ايران به روش علمي كار 

كرده است. 

سخنان رئيس جمهوری طبق گزارش مركز آمار است
وي گفت: در پايان دولت گذشته تحليلگران براساس داده هاي مركز آمار ايران 
گزارشي را ارائه كرده بودند كه نشان مي داد ساالنه 14 هزار اشتغال ايجاد شده 
و اينها داده هاي مركز آمار ايران است و ما نيز بحثي روي آن نداريم و هر آماري 

كه مركز آمار ايران ارائه مي كند، قابليت مقايسه دارد؛ فارغ از اينكه چه دولتي 
بر سر كار باشد. اين مقام مسئول در وزارت كار تصريح كرد: به نظر من در حال 
حاضر نيز كه رئيس جمهوری صحبت هايي را مطرح مي كند براساس داده هاي 

مركز آمار ايران است. 
منصوري در اين خصوص كه رئيس جمهوری پيش شــرط اصلي ايجاد اشتغال 
را رشــد اقتصادي مي داند و در طول 3 سال گذشــته مرتبا بر همين نظر بوده 
اما شما ارتباط بين رشد اقتصادي و ايجاد اشــتغال را منتفي مي دانيد، گفت: 
رئيس جمهوری نگاه بلندمدت دارد، فارغ از اينكه خود بر مصدر امور باشد يا خير. 
معاون توســعه كارآفريني و اشــتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان 
داشت: دولت در نظر دارد فارغ از اينكه آيا دوره فعاليتش رو به اتمام است يا خير، 
برخي اصالحات اساســي را انجام دهد. بازگرداندن كشور به مسير درست يك 
بحث اساسي است و واقعيت اين اســت كه ما يك دوره ركود جدي را پشت سر 

گذاشته ايم و قبل از آن نيز دوره بحران اقتصادي را داشتيم. 
وي اظهار داشت: بنابراين برگرداندن شــرايط به اوضاع مناسب اقتصادي براي 
دولت بسيار مهم است. در كوتاه مدت وقتي كنترل مهار مي شود، مي گوييم توليد 
رونق ندارد؛ بله اگر مي خواســتيم منافع خاص دوره اي را در نظر داشته باشيم، 

شايد دولت فكر مي كرد بايد كاري انجام دهد كه در دوره خود زير سوال نباشد. 

اشتغال قرباني مهار تورم نشد
اين مقام مسئول در وزارت كار با تاكيد بر وجود نگاه بلندمدت در امور گفت: ثبات 
در نرخ تورم و كنترل آن به نفع كشور است؛ بنابراين اين بحث دنبال مي شود. 
پس نگاهي كه در حــال حاضر در دولت وجود دارد، نگاه بلندمدت اســت ولي 
مي توانستيم اين شرايط را قرباني كنيم و اندكي تورم باال برود تا مساله بيكاري 

حل شود، ولي دولت عمال وارد اين كار نشد. 
منصوري گفت: به عبارتي دولت در حال حاضر مهار تورم را در دستور كار قرار 
داده و كنترل آن را قرباني رونق بازار كار و ايجاد اشتغال نكرد؛ البته هم مساله 

اشتغال و هم كنترل تورم به صورت همزمان در دستور كار دولت است. 
منصوري درباره اين سوال كــه برخالف نـظر رئيس جمهـــوری كه معتقد است 
بدون رشد اقتصادي، اشتغالي حاصل نمي شود اما وزير كار معتقد است كه حتي 
در شرايط فعلي ممكن است اقتصادي رشد كند ولي اشتغالي حاصل نشود، بيان 
داشت: مي دانيم كه بنا به تجربه دنيا كه درباره ايران نيز صادق است، بالفاصله بعد 

از اينكه رشد اتفاق مي افتد، به صورت همزمان ما به اشتغال نمي رسيم. 

تاخيربينرشداقتصاديوايجاداشتغالراجبرانميكنيم

کار و
کارآفرينی 
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نماينده اتاق اصناف ايران در استان خوزستان شهرستان ماهشهر گفت: 
شرايط نامساعد آب وهوايي اهواز موجب شده تا وضعيت اقتصادي اين 

استان با خطر جدي مواجه شود. 
لطف ا... اصالحيان افزود: وجود گردوغبار و شرايط نامساعد آب وهوايي 
باعث شده تا بنادر و كارخانه هاي صنعتي يا فعاليت هاي خود را متوقف 
كنند يا به صورت نيمه وقت به كار مي پردازند و همين جريان نگراني هاي 

زيادي را براي كسبه به همراه داشته است.  وي تصريح كرد: در روزهايي 
كه گردوغبار زياد است، برخي از واحدهاي صنفي مجبور به تعطيلي 
واحد صنفي خود هستند و اين مساله باعث مي شود تا فروش و درآمدي 

نداشته باشند. 
اصالحيان اظهار كرد: همچنين شرايط نامساعد هوا سبب شده تا مردم 
نيز كمتر به خيابان بيايند و خريد خود را به صورت مختصر انجام دهند 

و كسب وكار مردم از رونق افتاده و ديگر ترددها مگر براي امور ضروري 
صورت نمي گيرد. 

رئيس اتاق اصناف ماهشهر افزود: اين مســاله مانع از ورود گردشگر 
به اســتان شــده و توقف پروازهاي فرودگاه اهواز نيز موجب شده تا 
 انتقال كاال و محموله هاي پســتي از اين اســتان با مخاطره جدي 

مواجه شود. 

اصالحيان تاكيد كرد: اين شرايط به طور مستقيم فعاليت هاي اقتصادي 
را مختل كرده و به صنايع مختلف، ماشين آالت و نيروي انساني آسيب 
جدي وارد كرد و همچنين بر راندمان توليد تاثير مســتقيم داشته و 
اين شاخص را حتي در كوتاه مدت به شدت كاهش داده است اما اين 
تنها تاثير كوتاه مدت آن است درحالي كه همين اتفاق تبعات منفي 

اجتماعي و اقتصادي بلندمدتي هم به همراه خواهد داشت. 

گردوغبار اقتصاد خوزستان را با مشكل مواجه كرده است
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ضرورت حذف قوانين زائد براي 
رونق كسب وكار

رئيس اتاق اصناف بيرجند گفت: متاســفانه 
ادارات مالياتي در شهرستان ها از اجراي توافق 

مالياتي امسال سرباز مي زنند. 
مرتضي يزدان شناس، با بيان اينكه اداره دارايي 
به ما نارو زد، گفت: اگرچه قرار است كه ماليات 
امســال صنوف طبق توافق مالياتي افزايش 
پيدا نكند اما متاسفانه اداره دارايي بيرجند به 
ما ركب زد و ماليات هــا را تا حدود ۲۰ درصد 

افزايش داد و ما را از توافق خارج كرد . 
وي افزود: كســبه بيرجند از عملكــرد اداره 
دارايي در خــروج صنوف از توافق به شــدت 
ناراضي و نگران و خواســتار رسيدگي به اين 

موضوع هستند. 
رئيس اتاق اصنــاف بيرجنــد در عين حال 
تصريــح كرد: باوجــود آنكه توافــق مالياتي 
امســال اتاق اصنــاف ايران و ســازمان امور 
 مالياتي متمايز نسبت به سال هاي گذشته و 
رضايتبخش براي صنوف اســت اما متاسفانه 

درعمل اجرا نمي شود. 
وي همچنين خواستار رفع موانع كسب وكار 
شد و گفت: فشارهاي مالياتي در وضعيت ركود 
اقتصادي، كسب وكار صنوف را به شدت دچار 

چالش كرده است. 
يزدان شــناس اظهار داشــت: متاسفانه طي 
سال هاي گذشته هيچ گونه تسهيالت و منابعي 
براي رونق كســب وكار در بنگاه هاي صنفي 
اختصاص داده نشده اســت. اين درحاليست 
كه صنوف اشــتغال زيادي را در كشور ايجاد 

كرده اند. 
وي از نمايندگان مجلس شــوراي اســالمي 
خواست تا هرچه ســريع تر براي رونق فضاي 
كســب وكار به حذف و پااليش قوانين زائد و 

مانع كسب وكار اقدام كنند. 

گردوغبار اقتصاد خوزستان را با 
مشكل مواجه كرده است

نماينده اتاق اصناف ايران در استان خوزستان 
شهرستان ماهشهر گفت: شــرايط نامساعد 
آب وهوايي اهواز موجب شــده تــا وضعيت 
اقتصادي اين استان با خطر جدي مواجه شود. 
لطف ا... اصالحيان افــزود: وجود گردوغبار و 
شرايط نامساعد آب وهوايي باعث شده تا بنادر 
و كارخانه هاي صنعتي يــا فعاليت هاي خود 
را متوقف كنند يا به صــورت نيمه وقت به كار 
مي پردازند و همين جريان نگراني هاي زيادي 

را براي كسبه به همراه داشته است. 
وي تصريح كرد: در روزهايــي كه گردوغبار 
زياد است، برخي از واحدهاي صنفي مجبور 
به تعطيلي واحد صنفي خود هســتند و اين 
مســاله باعث مي شــود تا فروش و درآمدي 

نداشته باشند. 
اصالحيــان اظهــار كرد: همچنين شــرايط 
نامساعد هوا سبب شــده تا مردم نيز كمتر به 
خيابان بيايند و خريد خود را به صورت مختصر 
انجام دهند و كسب وكار مردم از رونق افتاده 
و ديگر ترددها مگر براي امور ضروري صورت 

نمي گيرد. 
رئيس اتــاق اصناف ماهشــهر افــزود: اين 
مســاله مانع از ورود گردشــگر به اســتان 
شــده و توقف پروازهاي فــرودگاه اهواز نيز 
موجب شــده تا انتقــال كاال و محموله هاي 
 پســتي از اين اســتان بــا مخاطــره جدي 

مواجه شود. 
اصالحيان تاكيــد كرد: اين شــرايط به طور 
مستقيم فعاليت هاي اقتصادي را مختل كرده 
و به صنايــع مختلف، ماشــين آالت و نيروي 
انســاني آســيب جدي وارد كرد و همچنين 
بر راندمان توليد تاثير مســتقيم داشته و اين 
شاخص را حتي در كوتاه مدت به شدت كاهش 
داده اســت اما اين تنها تاثيــر كوتاه مدت آن 
اســت درحالي كه همين اتفاق تبعات منفي 
اجتماعي و اقتصادي بلندمدتي هم به همراه 

خواهد داشت. 
وي افــزود: در صورتــي كــه وضعيــت 
آب وهوايــي خوزســتان بــه همين شــكل 
باقــي بماند، خســارت هاي مالي بيشــتري 
به اقتصــاد اســتان وارد مي شــود؛ در حال 
حاضر بخــش خصوصــي اســتان به دليل 
 كاهش ســاعت كار با مشــكل توليد مواجه 

شده است. 
اصالحيــان تعــداد واحدهــاي صنفــي 
فعــال در شهرســتان ماهشــهر را ۶ هزار و 
۵۰۰ واحد برشــمرد و افــزود: از اين تعداد 
 ۵ هزار و ۵۰۰ واحــد صنفــي داراي پروانه

 كسب هستند. 

اين روزها ورود پارچه هاي نامرغوب با قيمت 
ارزان در بازار مانع از ديده شــدن پارچه هاي 
باكيفيت توليد داخل شده است. به گفته برخي 
از فعاالن صنعت نساجي در حال حاضر نيمي 
از پارچه موجود در بازار توليد داخل اســت، 
به نظر مي رسد توليدكنندگان داخلي تاكنون زيان زيادي را   بابت واردات 
پارچه هاي قاچاق به كشور متحمل شده اند. هرچند آمار رسمي درباره 
ميزان قاچاق پارچه به كشورمان منتشر نمي شود اما به نظر مي رسد قاچاق 

پارچه به ايران به چندين برابر واردات رسمي آن برسد. 
كارشناسان معتقدند كه اگر دولت نوسازي و تجهيز كارخانه هاي داخلي 
را با ارائه وام هاي ارزان قيمت در اولويت قرار بدهد، ظرف مدت كوتاهي 

ايران در زمينه توليد انواع پارچه خودكفا مي شود. 

كارخانههایداخليمتناسبباجمعيتايرانرشدنكردهاند
رئيس اتحاديه پارچه فروشان در گفتگو با »كسب وكار« از وفور پارچه هاي 
خارجي در بازار از كشور هاي چين، تركيه و اندونزي خبر داد و در عين 
حال به اين نكته اشاره كرد كه در بازار چادر مشكي ايراني وجود ندارد 
و پارچه هاي رومبلي نيز به دليل مقرون به صرفه نبودن قاچاق، با برگ 

سبز وارد مي شود. 
محمدحسين نورايي آشتياني در ادامه تداوم ركود اقتصادي را مورد اشاره 
قرار داد و افزود: به دليل ركود بازار، بسياري از پارچه فروشان تغيير شغل 
داده اند و به سمت فعاليت در صنف پوشاك رفته اند و با توجه به ركود بازار 
پارچه، مردم از پوشاك دوخته و آماده بيشتر استقبال مي كنند. با توجه 
به آنكه افراد اكثرا سايز استاندارد دارند، پوشاك و كت وشلوار آماده تهيه 
و خريداري مي كنند، مگر آنكه سايز مناسب نباشد كه در آن صورت باز 
هم براي شان صرف نمی كند كه بخواهند پارچه خريداري كنند و براي 
دوخت بدهند. وي افزود: از آنجا كه كارخانه های داخلي متناســب با 
جمعيت ايران رشد نكرده و به روز نشده اند، بنابراين ميزان توليد پارچه 

ايراني تكافوي ميزان مصرف بازار داخلي را نمي دهد. 
نورايي آشتيانی با اشاره به اينكه ايران از نظر توليد پارچه و لباس قدمتي 
طوالني در جهان دارد، اظهار كرد: اگر واقعا به دنبال تكيه بر توليد داخلي 
و توانمندي هاي تاريخي خود هستيم، بايد اقدام به سرمايه گذاري در 

كارخانه های توليد پارچه كنيم. 
رئيس اتحاديه پارچه فروشان تهران ادامه مي دهد: براي بهبود وضعيت 
كارخانه هاي توليد پارچه در كشور، بايد به كارخانه ها بيشتر رسيدگي 

كنند و وام هاي با بهره كمتر بدهند. همچنين بهتر است اين كمك ها 
از سوي دولت باشد. كمك ها بايد به گونه اي باشد كه سرمايه دار از به كار 
انداختن سرمايه اش در بازار احساس خطر نكرده و به عبارتي با خيال 
راحت و برنامه ريزي مشخص به اين كار بپردازد. به گفته نورايی  آشتياني 
شرايط بازار پارچه را بايد به گونه اي تغيير داد كه كارخانه ها به رقابت با 

يكديگر بپردازند. 
از سوي ديگر، قاچاق پديده آسيب رساني كه در بيشتر بخش ها 
گريبان بازار و كاالهاي موجود در آن را گرفته، بازار پارچه را 

هم بي نصيب نگذاشته است. 
وي همچنين آســيب هاي وجود پارچه قاچــاق در بازار را 
بيشــتر از بعد اقتصادي مي داند و مي گويد: كاالي قاچاق بر 
قيمت ها در بازار تاثيرگذار است چراكه با افزايش خريد اين 

پارچه ها، توليدكننده داخل هر اندازه هم كه قيمت هاي خود را 
كاهش دهد، به دليل گران بودن مراحل توليد، قدرت 

رقابت نداشته و متضرر مي شود. از سوي ديگر 
پارچه هاي موجود در بازار، اكنون بيشتر چيني 

اســت و در صورتي كه به توليد داخل توجه نشود و واردات پارچه هاي 
چيني روزبه روز بيشتر شود، نمي توان اميدوار بود كه فعاالن اين حوزه 

بتوانند فعاليت خود را ادامه دهند. 

اجنـاسچينيراازبازارجمعكنيم
رئيس اتحاديه پارچه فروشان تــهران همچــنين به راهكارهايي براي 
بهبود اين وضعيت اشــاره مي كند و مي گويد: براي بهبود اين 
وضعيت بايد اجناس چيني را از بازار جمع آوري كنيم چون 
در ايران پارچه هاي باكيفيت و مرغوب بسيار زياد است اما 
وقتي جنس هاي ارزان وارد بازار شوند، بسياري افراد آنها 
را خريداري مي كنند درحالــي كه اين جنس ها باكيفيت 

نيستند. 
نورايي آشتياني مي گويد: اگر پارچه اي گران باشد، بي ترديد 
از كيفيت بهتري نيز در مقايسه با پارچه هاي 
ارزان برخوردار اســت اما توان مالي افراد 
نيز در اين زمينه تاثيرگذار است چراكه 

عده اي توانايي خريد پارچه هاي گران را ندارنــد. وي ادامه داد: بخش 
زيادي از واردات پارچه به ايران شامل پارچه هاي لباسي، چادر مشكي و 
كت وشلواري است كه در تمامي اين اقالم توليد داخل باكيفيت وجود دارد 
اما براي تجهيز و نوسازي ماشين آالت اين واحدها هنوز سرمايه گذاري 

نشده است. 
به گفته نورايي آشتيانی ، كشور در زمينه توليد پارچه هاي فاستوني خوب 

عمل كرده است و تقريبا تمام نيازش را تامين مي كند. 

برخوردباپارچهفروشانبدونمجوز
رئيس اتحاديه پارچه فروشــان تهران همچنين اظهار داشت: برخي از 
واحدهاي بدون پروانه نيز وجود دارند كه تالش اتحاديه برخورد كردن 
با اين واحدهاست. بيشتر اين واحدها اجاره اي هستند و پس از مدتي 
فعاليت، غيرقانوني بودن آنها به اتحاديه اعالم مي شــود اما تا اتحاديه 
بخواهد به آنها رسيدگي كند، اين افراد شغل يا محل كسب خود را تغيير 
مي دهند. درواقع اين افراد به دليل كوتاه مدت بودن شغل به دنبال مجوز 
گرفتن از اتحاديه نيستند.نورايی  آشــتياني اعتقاد دارد رسيدگي به 

واحدهاي بدون پروانه، نيازمند فرايند زماني است. 
به عنوان مثال فردي كه مغازه اي را براي فروش پارچه اجاره كرده است 
و عضو اتحاديه پارچه فروشان نيســت، تا زماني كه به اتحاديه گزارش 
 داده شود، مدت  زمان اجاره مغازه او تمام شده و پس از آن نيز به دنبال

 يك شغل جديد است. به همين دليل رسيدگي به اين تخلف كار ساده اي 
نيست. 

خرسنديپارچهفروشانازتوافقمالياتيامسال
محمدحســين نورايي آشــتياني همچنين با اشــاره به خرســندي 
پارچه فروشان از توافق مالياتي امسال و رضايتمندي نسبت به موضوع 
عدم افزايش ماليات گفت: پارچه فروشــان بــا بهره گيري و راهنمايي 
مشاوران مالياتي، اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر به سازمان امور 

مالياتي تحويل دادند. 
وي درباره اجباري شــدن نصب دوربيــن و آالرم در واحدهاي صنفي 
پارچه فروشي نيز اظهار داشت: پارچه فروشي ها ديگر الزامي براي نصب 

دوربين و آالرم ندارند. 
اگرچه بر نصب دوربين و آالرم در واحدهاي صنفي پارچه فروشي اصرار 
شد و حتي آن را اجباري كردند اما هم اكنون اين موضوع حل وفصل شده 
و واحدهاي صنفي درصورت تمايل مي توانند دوربين و آالرم نصب كنند. 

رئيس اتحاديه پارچه فروشان در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

وفور  پارچه هاي خارجي در بازار
اخبار

ركود، پارچه فروشان را به سمت فعاليت در صنف پوشاك سوق داده است

اصناف

در حال حاضر بزرگ ترين مشكل در صنعت 
پوشاك واردات بي رويه از كشورهايي مثل 
چين است زيرا در شرايط فعلي توليدي هاي 
ما به دليل نبود بازار الزم و وجود توليدات 
چيني مجبور به تعطيلي واحدهاي خود يا 
كاهش چشمگير توليد مي شوند كه بزرگ ترين نتيجه آن بيكاري خيل 

عظيمي از كارگران است. 
رئيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان با اعالم اين مطلب در 
گفتگو با »كسب وكار« گفت: مبارزه با قاچاق كاال صرفا در حد حرف 
است و منجر به آن شده كه اكثر كارگا ه هاي صنف ما تعطيل شده يا 

ظرفيت توليد خود را به نصف كاهش داده اند. 
وي درباره اقداماتي كه براي جلوگيــري و ممانعت از ورود كاالهاي 
قاچاق انجام شده است، افزود: جلســاتي با اتاق اصناف، تعزيرات و ... 
داشتيم اما هيچ گونه نتيجه مثبتي براي صنف ما نداشت، متاسفانه 
ورود و فروش محصوالت قاچاق به مراتب راحت تر از توليدات داخلي 
است. به عنوان مثال توليدات يكي از واحدهاي ما را به بهانه قاچاق ضبط 
كردند درحالي كه از صفر تا صد اين توليدات داخلي بود اما از طرف  
ديگر شاهد ورود كانتينرهاي پوشاك قاچاق به داخل كشور هستيم 

كه هيچ گونه محدوديتي براي آنها وجود ندارد. 
وي با اشاره به سرريز شــدن اجناس در انبارها اظهار داشت: حجم 
بااليي از پوشاك كه در انبار ها وجود دارد، نشان از افزايش عرضه در 
اين بخش است كه اين موضوع كاهش قيمت پوشاك را نيز به دنبال 

خواهد داشت. 
جواد دروديان با بيان اينكه وضعيت فعلي كه بر بازار پوشاك حاكم 
 اســت، نمي تواند رونق را به بــازار برگرداند، افــزود: در حال حاضر 
كارخانه های توليد پوشاك براي اينكه بتوانند روي پاي خود بايستند و 
توليدات خود را متوقف نكنند، محصوالت خود را به صورت مايه به مايه 
رد مي كنند كه چنين حركتي توان رونق بخشيدن به بخش توليد را 

نخواهد داشت. 
 اين فعال صنفي بيان داشــت: واردات بي رويه پوشاك با حجم هاي 
بسيار باال از ديگر مشــكالت اين صنف است كه مي توان به آن اشاره 
كرد و شرايط طوري شده كه اجناس تقلبي در بازار فضاي كسب وكار 

را پرحاشيه كرده است. 
 وي با عنوان اينكه دولت با ساماندهي سيستم واردات و قطع جريان 
واردات كاال مي تواند رونق را به بازار پوشاك برگرداند، بيان داشت: دولت 

بايد تدابير ويژه اي را برای رفع معضالت اينچنيني توليدات داخلي 
درنظر بگيرد تا بتواند اصناف را با رونق اقتصادي مطلوب مواجه سازد. 
رئيس اتحاديه تهيه و توزيع پوشاك در پايان تصريح كرد: متاسفانه 
افزايش آمار تعطيلي كارخانه ها و تعديل نيرو در آنها اتفاق خوبي براي 
توليد داخلي نيست و مخالف با سياست اقتصاد مقاومتي است كه بايد 

اين روند اصالح شود. 
رئيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان همچنين با اشاره به 

اينكه بايد در راستاي تحقق سياست اقتصاد مقاومتي جلوي افزايش 
دامنه واردات كاال به داخل كشــور گرفته شود، گفت: رونق 
صادرات هم مي تواند راهكاري در بدنه اقتصاد مقاومتي در 

راستاي بهبود وضعيت بازار در كشور باشد. 
دروديان درباره تاثيرات سياست اقتصاد مقاومتي، اظهار كرد: 

متاسفانه در سال هاي گذشته به اقتصاد مقاومتي توجهي 
نشده و بيشتر حاشيه داشته است. 

وي با بيان اينكه سال ۹۴ سال ركود اقتصادي و 
بي رونقي بازار بود، گفت: همه اصناف در 

يك نقطه مشترك مورد آسيب جدي قرار گرفتند. 

عدمتوازنبينوارداتوصادرات
 رئيس اتحاديه تهيه و توزيع پوشاك با تاكيد بر اينكه عدم توازن بين 
واردات و صادرات در راستاي رونق توليد داخلي و توجه به توليد ملي از 
معضالت بزرگ در بدنه اقتصاد كشور بود، تصريح كرد: واردات در سال 
گذشته بدون كنترل از حجم بااليي برخوردار بود و آن را بايد به قطار 

افسارگسيخته تشبيه كرد. 
 دروديان با اشاره به اينكه واردات كاالهاي مشابه   داخل كشور 
از معضالت ريشه اي بستر اقتصاد كشور به شمار مي رود، اضافه 
كرد: بي نظمي در سياست واردات به توليد ملي صدمه جدي 

وارد كرد. 
 وي با بيان اينكه اصناف با واردات كاالهاي مشابه 
در داخل كشــور دچار ركود و بي رونقي بازار 
شده اند، ابراز كرد: از جمله اصنافي كه در اين 
جريان دچار آسيب جدي شده است، صنف 

تهيه و توزيع پوشاك است.  رئيس اتحاديه تهيه و توزيع پوشاك با بيان 
اين نكته كه تعدادي از كارخانه ها و شركت هاي اتحاديه تهيه و توزيع 
پوشاك تعطيل يا در آستانه تعطيلي قرار دارند، اظهار كرد: توليد در اين 

شركت ها و كارخانه ها بسيار كاهش پيدا كرده است. 
 دروديان با تاكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي توليد ملي را احيا مي كند، 
تصريح كرد: اين سياست توليد ملي را از سقوط در پرتگاه بي رونقي 

نجات مي دهد. 
رئيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشــان سياســت اقتصاد 
مقاومتي را حامي توليد ملي و بازگشت دوباره كارخانه ها و شركت هاي 
تعطيل و در آســتانه تعطيلي به چرخه توليد ملي برشمرد و اضافه 
 كرد: متاســفانه هنوز اقتصاد مقاومتي آنطور كه بايدوشايد اجرايي 

نشده است. 
 دروديان با اشــاره به اينكه بايد در راســتاي تحقق سياست اقتصاد 
مقاومتي جلوي افزايش دامنه واردات كاال به داخل كشــور گرفته 
شود، ابراز كرد: رونق در صادرات هم مي تواند راهكاري در بدنه اقتصاد 

مقاومتي در راستاي بهبود وضعيت بازار در كشور باشد. 
 وي اظهار كرد: بايد شاهد عملياتي شدن سياست اقتصاد مقاومتي در 

داخل كشور باشيم. 

دوزندهلباسمطابقباتقاضاوسفارشلباسميدوزد
از سوي ديگر اين روزها شــاهد اين هستيم كه برخي فروشگاه هاي 
پوشــاك تهران نام يك برند را بــر اجناس خود چســبانده اند ولي 
درواقع برند به مردم عرضه نمي كنند. رئيس اتحاديه  پيراهن دوزان 
و پيراهن فروشان تهران درباره  فروش لباس هاي ايراني به نام برندهاي 
خارجي اظهار كرد: متاسفانه اين اتفاق در بازارهاي ايران مي افتد ولي 
دوزندگان لباس در اين موضوع مقصر نيســتند چون دوزنده  لباس 
مطابق با تقاضا و سفارش لباس مي دوزد. او افزود: اين موضوع بيشتر به 
اتحاديه  فروشندگان پوشاك مربوط است و بايد از آن طريق پيگيري 
شود. دروديان بيان كرد: اگر سازمان تعزيرات و بازرسي اتاق اصناف 
تهران بخواهد با استفاده از بازرسان متخصص، بازرسي مناسبي انجام 
دهد، مي شــود جلوي فعاليت مغاز ه هايي كه عرضه كننده  اجناس 
تقلبي با نام يك برند خاص هســتند را گرفت. البته اين موضوع به 
اين شرط محقق مي شــود كه بازرســي به صورت تخصصي انجام 
 شــود و يك بازرس را براي تشــخيص اصالت كفش، كيف، لباس 

و بلوز درنظر نگيرند. 

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

كارخانه های  توليد پوشاك در آستانه تعطيلي
فروش لباس هاي ايراني به نام برندهاي خارجي
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مفقودی
برگ سبز سواری پژو۴۰۵ مدل 1392 رنگ.خاکســتری متالیک ش موتور.124K044345 ش شاسی.NAAM01CA7DR535211 به نام عمران 

احمدیان. شماره.ماشین.۵1ه۵71 ایران.29   مغقوده گردیده است.

مفقودی
اینجانب حمید محمدی مالک خودرو وانت اریسان به شماره شهربانی ایران 29-82۴ه۵2وشــماره بدنه NAAB66PE2FV513850 وشماره موتور 
118j0004211 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسنادمذکوررانموده است لذاچنانچه هرکسی ادعایی درموردخودرومذکورداردمدت 
ده روزبه دفتر حقوقی سازمان فروش ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان ســمند مراجعه نماید بدیهی است پس ازانقضا مهلت مزبورطبق ضوابط 

مقرراقدام خواهدشد.

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

 برابر آرای شماره 1۴۰1۶۰313۰1۰۰۰19۰۵ و 1۴۰1۶۰313۰1۰۰۰128۶ و 1۴۰1۶۰313۰1۰۰۰19۰۴ و 1۴۰1۶۰313۰1۰۰۰19۰7 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض 
موقوفات ذیل با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوکان به شرح ذیل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- موقوفه حاج اسماعیل ایلخانیزاده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت

2۰.98 مترمربع مفرور و مجری شده از پالک 13۰ - اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خیابان انقالب روبروی بانک تجارت مرکزی واقف اسماعیل 
ایلخانیزاده احدی از مالکان مشاعی در پالک مذکور که برای آن پالک 1۵۴12 فرعی از 13۰ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است.

2-موقوفه حاج اسماعیل ایلخانیزاده ششدانگ یک باب مسجد )مسجد ایلخانیزاده( به مساحت 8۵3.9۰ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 13۰ - اصلی 
واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خیابان انقالب کوچه مسجد ایلخانیزاده واقف اسماعیل ایلخانیزاده احدی از مالکان مشاعی در پالک مذکور که برای آن 

پالک 1۵۴13 فرعی از 13۰ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است
 3- موقوفه حاج ابوبکر مهتدی ششدانگ هفت باب مغازه به مساحت 82.۰8 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 13۰ - اصلی واقع در بخش 17 شهرستان 

بوکان خیابان انقالب جنب مسجد جامع واقف ابوبکر مهتدی که برای آن پالک 1۵۴1۴ فرعی از 13۰ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است
 ۴- موقوفه خانم پرور سقزی ششدانگ یک باب خانه به مساحت

۴۵٫23 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 19۵1 فرعی از 13۰ - اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خیابان سید قطب کوچه مسجد حضرت ابراهیم 
واقف خانم فاطمه پرور سقزی خریداری شده از نادر ایلخانیزاده احدی از وراث محمدامین ایلخانیزاده احدی از مالکان مشاعی در پالک مذکور که برای آن 

پالک 1۵۴1۵ فرعی از 13۰ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است.1۰8۰3
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰1/۰7/2۵
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰1/۰8/1۰

خالد خانه بیگی – رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر آرای شماره 139۵۶۰313۰1۰۰۰11۰۰ و 139۵۶۰313۰1۰۰۰11۰1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای آروین عباسی البه فرزند کامل بشماره شناسنامه 
292۰۴۰۴77۶ صادره از بوکان به نسبت یک دانگ مشاع از ششدانگ و خانم آرینا عباســی البه فرزند کامل بشماره شناسنامه 292۰۵۴3۵2۰ صادره از 
بوکان به نسبت نیم دانگ مشاع از ششدانگ در یک باب خانه به مساحت 2۰3.۴9 مترمربع پالک 3727 فرعی از 11۴ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
11۴ - اصلی واقع در بخش 17 شهرســتان بوکان کوی بهداری بلوار ۴۴ متری نرسیده به میدان ســالن آزادگان خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل 
ایلخانیزاده احدی از مالکان مشاعی در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.1۰۶۵1
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰1/۰7/1۰
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰1/۰7/2۵

خالد خانه بیگی – رئیس ثبت اسناد و امالک

صنعت و 
معدن

آمار نیمه نخست ۱۰۴۱ اعالم شد:
تولید شمش آلومینیوم به مرز 

320 هزار تن رسید
میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی نیمه 
نخست امســال، با 23 درصد افزایش، به مرز 

32۰ هزار تن رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمیــدرو، 
۴ شــرکت تولیدکننده شــمش آلومینیوم 
کشــور از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، 
318 هــزار و 91 تــن شــمش آلومینیوم 
تولید کردنــد. این رقــم در مدت مشــابه 
 ســال گذشــته، 2۵9 هــزار و ۵7۴ تــن 

بود.
از این میزان، شــرکت های »ســالکو« 137 
هزار و 3۵1 تن، »ایرالکــو« 88 هزار و 111 
تــن، »المهــدی« 7۴ هــزار و ۵۴3 تــن و 
 »آلومینای ایران« 18 هــزار و 8۶ تن تولید 

کردند.

افزایش 2 درصدی تولید پودر آلومینا
شــرکت آلومینــای ایــران طــی ۶ ماهه 
نخســت امســال، 118 هــزار و 8۴۵ تــن 
پودر آلومینا تولیــد کرد که در مقایســه با 
رقم مدت مشــابه سال گذشــته )11۶ هزار 
 و 192 تــن(، حاکی از افزایــش 2 درصدی 

است.

تولید حدود 26۱ هزار تنی بوکسیت
همچنین، شرکت آلومینای ایران طی نیمه 
نخســت 1۴۰1، حدود 2۶1 هــزار و 9 تن 
بوکســیت )ماده اولیه تولید پــودر آلومینا( 

تولید کرد.

خبر

مدیــر کل دفتــر صنایع 
خودرو خاطر نشــان کرد: 
قیمت خودرو از ابتدای سال 
تاکنون کمترین نوســان 
قیمتی را تجربه کرده است 
و شاهد افزایش یکباره قیمت خودرو نبودیم این در 
حالیست که انتظارهای تورمی در ابتدای سال بیشتر 
از این نرخ بود؛ ما توانستیم بازار خودرو را با افزایش 

عرضه کنترل کنیم.
عبداهلل توکلی الهیجانی در گفت وگــو با ایلنا، در 
پاسخ به این پرسش که وزیر صمت از حذف فرآیند 
قرعه کشــی تا پایان ســال جاری خبر داد این در 
حالیست که فعاالن این حوزه بر این باورند که حذف 
قرعه کشــی با هدف نزدیک شدن قیمت خودرو از 
کارخانه تا بازار انجام می شود آیا وزارتخانه برنامه ای 
برای تنظیم بازار خودرو بعد از حذف فرآیند قرعه 
کشــی دارد؟ گفت: اســتراتژی اصلی وزارتخانه از 

ابتدای سال تا به امروز افزایش تولید خودرو است.
این مقام مسئول ظرفیت تولید اسمی 2 خودروساز 
در هر سال را حدود 8۰۰ هزار دستگاه عنوان کرد و 
افزود: خودروسازان داخلی اگر پایین تر از ظرفیت 
اسمی اقدام به تولید کنند هزینه های سربار آنها باال  
خواهد رفت؛ بنابراین افزایش تولید استراتژی اصلی 
وزارت صمت اســت تا اینگونه خودروها از فرآیند 

قرعه کشی خارج شوند.
وی با اشاره به شــکاف تقاضا و عرضه خودرو در بازار، 
خاطر نشان کرد: حدود 3 ســال تیراژ خودروها افت 
کرد همچنین بخشی از خودروهای تولید  شده به دلیل 
نقضی به پارکینگ هایی این خودروسازان می رفتند و 
ما با عارضه انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ ها نیز 
مواجه بودیم؛ اما با دنبال کردن سیاست افزایش تولید، 
خودروهای کامل 28۰ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش پیدا کرد و خودروهای موجود در پارکینگ ها 
به صفر رسید به همین دلیل تمام خودروهای سایپا از 

فرآیند قرعه کشی خارج شدند.

مدیر کل دفتر صنایــع خــودرو وزارت صمت در 
پاسخ به این پرســش که آیا همین اتفاقی که برای 
خودروهای سایپا افتاده اســت می تواند برای ایران 
خودرو نیز تکرار شــود؟ گفت: بــرای ایران خودرو 
اتفاق های دیگری رخ می دهد؛ کاهش تولید عوارض 
جانبی دیگری از جمله عارضه سوداگری را با خود به 
همراه آورد. عده ای که در قرعه کشی سایپا شرکت 
می کردند هفته بعد در قرعه کشی ایران خودرو نیز 
شــرکت می کردند و حتی اگر تولید افزایش پیدا 
می کرد با این شیوه عرضه نمی توانستیم از فرآیند 
فروش خودرو به وســیله قرعه کشی خارج شویم از 
این رو سامانه جامع یکپارچه را با هدف شفافیت در 

عرضه به وجود آوردیم.
وی با اشاره به اهداف ایجاد ســامانه جامع فروش 
خــودرو، تاکید کرد: ســامانه جامع بــا این هدف 
تشکیل شد که دو خودروساز کشور به صورت مجزا 
قرعه کشــی انجام ندهند؛ وقتی تمام خودروهایی 
سایپا از فرآیند قرعه کشــی خارج شد دیگر نیازی 
به ادامه سامانه جامع فروش وجود نداشت؛ در حال 

حاضر خودروسازان به دنبال این هستند که فروش 
لیزینگی را دنبال  کنند و به نظر می رســد سامانه 
جامع فروش طی 3 دوره به کارکرد خود رسیده است 

بنابراین ادامه آن معنا ندارد.
به گفته توکلــی الهیجانی؛ در ۶ ماه دوم ســال 2 
خودروساز 1۰۰ هزار خودرو سواری را در ماه عرضه 

خواهند کرد.
این مقام مسئول با اشــاره به دنبال کردن سیاست 
واردات خودرو از سوی وزارت صمت، تصریح کرد: 
موانع پیشرو واردات خودرو برطرف و تالش داریم 
که این مهم در ســال جاری عملیاتی شود؛ واردات 
خودرو برای وزارت صمت اهمیــت دارد چراکه ما 
می خواهیم رقابت پذیری در این  صنعت را حفظ و با 
زنده نگه داشتن جریان واردات به تدریج تعرفه ها را 

کاهش بدهیم.
مدیرکل دفتــر صنایع خودرو نوســان های قیمت 
خودرو در سال جاری را کاهشــی دانست و افزود: 
قیمت خودرو از ابتدای سال تاکنون کمترین نوسان 
قیمتی را تجربه کرده است و شاهد افزایش یکباره 

قیمت خودرو نبودیم این در حالیست که انتظارهای 
تورمی در ابتدای ســال بیشــتر از این نرخ بود؛ ما 
توانســتیم بازار خودرو را با افزایش عرضه کنترل 
کنیم. وزارت صمت سیاست قیمت گذاری دستوری 
را برای کنترل بازار خودرو در پیش نگرفت و مشاهده 
کردیم امســال قیمت کوئیک تا 2۰ میلیون تومان 

کاهش پیدا کرد.
وی در پاسخ به این پرســش که بنا به اخبار منتشر 
شده 2 شرکت با آیین نامه  واردات خودرو موافقت 
کردند آیا می توان بــه رونــد واردات خودروهای 
اقتصادی امیدوار بود؟ اذهان کرد: اولویت ما واردات 
خودروهای اقتصادی است تا عواید واردات به طبقات 
خاصی از جامعه تعلق نداشته باشد، از این رو واردات 
خودروهایی که در محدوده اقتصادی هستند به الزام 
تبدیل شده است؛ بیش از 1۰ شرکت برای واردات 
خودرو اعالم آمادگی کردند. همچنین تالش داریم 
اشکالی که مجلس به واردات خودرو وارد کرده رفع 
و با جدیت جریــان واردات خودروهای اقتصادی را 

دنبال می کنیم.

خودروسازان به دنبال فروش لیزینگی هستند

اعالم آمادگی بیش از ۱۰ شرکت برای واردات خودرو

شرکت مس با هدف کمک به تحقق شعار 
سال برگزار کرد

نشست هم اندیشی بهره برداری 
از قابلیت های مراکز نوآوری و 

شرکت های دانش بنیان
شرکت ملی صنایع مس ایران در راستای تحقق 
شــعار امســال و تاکیدات مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالی( در زمینــه دانش بنیان، اقدام به 
برگزاری نشســت هم اندیشــی با موضوع »بهره 
برداری از قابلیت های مراکز نوآوری و شرکت های 

دانش بنیان کرد.
به گزارش دنیای معدن، نخســتین نشست هم 
اندیشــی با موضوع راهبردهای بهــره برداری از 
قابلیت های مراکز نوآوری و شــرکت های دانش 
بنیان در شــرکت ملی صنایع مس ایران روز سه 
شــنبه 19 مهرماه با حضور جمعی از مدیران و 
کارشناســان مجتمع های تولیدی سرچشمه، 
شهربابک و سونگون در حوزه دانش بنیان برگزار 
شد.  در این جلسه دکتر مهدی شایسته با تاکید 
بر اهمیت موضوع توسعه همکاری با شرکت های 
دانش بنیان گفت: از قرن 19 ادبیات اقتصاد دانایی 
محور در جهان شرکت گرفت از آن پس کشورهایی 
مانند ژاپن موضوع اقتصاد مبتنی بر فن آوری را به 
طور جد دنبال و پیاده کردند و اتفاقات شگرفی در 

اقتصاد آنان صورت گرفت.
وی در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری 
در زمینه ضرورت توجه به مقوله علم و دانش، افزود: 
کلید واژه هایی مانند نهضت نرم افزاری، تولید علم و 
اهتمام به اقتصاد دانش بنیان به عنوان یک گفتمان 
به مرور در ادبیات نخبگان علمی و دانشگاهی جای 
گرفت. در همین راستا تعیین شعار سال با محوریت 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین از سوی معظم له 
مطرح شده که بنا داریم برنامه عملیاتی برای تحقق 
این مهم را در شرکت ملی صنایع مس به عنوان یک 

شرکت پیشران در کشور جاری سازیم.
شایسته با بیان این که پیاده سازی شعار امسال در 
صنعت بزرگ مس کشور می تواند حائز اهمیت 
باشــد، اظهار کرد: باید در راستای اجرایی شدن 
شعار امسال با تعریف مشترک، سیاست و راهبرد 

یکسانی را در شرکت اتخاذ نماییم.
وی با اشاره به بازدید صورت گرفته از مرکز نوآوری و 
شتابدهی شهید ستاری در مجتمع مس سرچشمه 
گفت: فعاالن، مدیران و کارشناســان این حوزه 
زحمات زیادی در مرکز نوآوری سرچشمه کشیده 
و اقدامات خوبی را انجــام داده اند؛ به اعتقاد من 
تجربیات بدســت آمده می تواند به مجتمع های 
مس سونگون و شــهربابک نیز منتقل شده و در 

کوتاه ترین زمان به نقطه مطلوب نزدیک شویم.
مشاور برنامه ریزی و توسعه کسب و کار با تاکید بر 
اشتراک فرصت های موجود گفت: باید از پتانسیل 
موجود در مجتمع ها استفاده کرد و زمینه را برای 
همکاری و بهره برداری از مراکز و شــرکت های 
دانش بنیان محلی و شــرکت های موفق فراهم 
ساخت. وی گفت: به طور قطع اگر بخواهیم تولید 
کاتد را از حدود 3۰۰ هزار تن فعلی به یک میلیون 
تن برسانیم راه میانبرتری جز استفاده از ظرفیت 

مجموعه های نوآور و دانش بنیان نداریم.
وی در ادامه با بیان این که تکمیل زنجیره ارزش در 
صنعت مس حائز اهمیت است، گفت: در این مقوله 
به طور قطع استفاده از روش های سنتی صحیح 
نمی باشد و باید با اتخاذ روش های نوین به زنجیره 
ارزش را کامل کرده و به محصوالت پایین دستی 
که حاشیه سود به مراتب بیشتری برای شرکت و 

کشور دارد، دست یابیم.
مشاور برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت 
مس در ادامه صحبت های خود با مطرح کردن این 
پرسش که ارتباط با دانش بنیان های به محصول 
رسیده اولویت دارد یا استارتاپ ها؟ گفت: به اعتقاد 
من هر 2 موضوع باید دنبال شود و باید در این زمینه 
از نخبگان منطقه ای و ظرفیت های آنها حمایت 
کرد. شایســته در ادامه از مدیران و کارشناسان 
حاضر در جلسه خواست تا در نخستین گام اقدام با 
شناسایی شرکت های دانش بنیان کرده و پس از 
بررسی نیازهای موجود مدل مناسبی را به منظور 
حمایت و مشارکت همه مطرح نمایند. مدیران و 
کارشناسان حاضر در جلسه نیز ضمن ارائه گزارشی 
از اقداماتی که طی چند ســال گذشته درشرکت 
مس در راستای تولید دانش بنیان صورت گرفته 
است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و نام 
گذاری سال 1۴۰1 با عنوان« تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین« همچنین حمایت های دکتر 
رستمی مدیرعامل شــرکت ملی مس در زمینه 
افزایش تولید مس با بهره گیری از فن آوری های 
جدید و شرکت های ظرفیت شرکت های دانش 
بنیان به تشریح برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده 
در این شرکت پرداخته و در ادامه با تبیین دیدگاه 

ها، تجربیات حاصله را به اشتراک گذاشتند.
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گروه صنعت و معدن
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جلســه ارتقای ایمنی پیمانکاران واحد تعمیرات مرکزی 
فوالد مبارکه به منظور ارائه گزارش ایمنی ســه ماهه دوم 
سال، روز چهارشــنبه 2۰ مهرماه برگزار شد. به گزارش 
دنیای معدن، جلســه ارتقای ایمنی پیمانــکاران واحد 
تعمیرات مرکزی فوالد مبارکه به منظور ارائه گزارش ایمنی 
سه ماهه دوم سال، روز چهارشنبه 2۰ مهرماه برگزار شد. 
در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران فوالد مبارکه و 
نمایندگانی از واحدهای ایمنی شرکت های پیمانکار واحد 
تعمیرات مرکزی فوالد مبارکه در سالن اجتماعات مرکز 
تحقیقات فوالد مبارکه برگزار شد، محمدکاظم صباغی 
هرندی مدیر ارشد واحد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه در سخنانی ایمنی را جزو اولویت های اصلی 
شرکت اعالم کرد. وی با بیان اینکه هیچ تفاوتی میان اهمیت 
ایمنی پیمانکاران و کارکنان فوالد مبارکه وجود ندارد، افزود: 
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و همکاری و تالش 
در فوالد مبارکه، شاهد روزهای بدون حادثه باشی م.علیرضا 
کاظمی، مدیر تعمیرات مرکزی شرکت فوالد مبارکه نیز در 
این جلسه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: کلیه 
فعالیت های تعمیرات و نگهداری فوالد مبارکه توسط واحد 
تعمیرات مرکزی و با همکاری2۰ پیمانکار و حدود 2 هزار 

و 33 نیروی پیمانکاری صورت می گیرد. وی افزود: از طرف 
واحد تعمیرات مرکزی برای 2۰ پیمانکار زیرمجموعه هر 
3 ماه یک جلســه ارتقای ایمنی با حضور مدیران عامل، 
مدیران پروژه، سرپرســتان کارگاه و سرپرســتان اجرا و 
2 نفر از فورمن های اجرایی شرکت ها تشکیل می گردد و 
ضمن بررسی عملکرد ایمنی سه ماهه گذشته، یک چالش 
 در حوزه ایمنی مطرح و برای سه ماهه بعد تصمیم گیری 
می شــود. مدیر تعمیرات مرکزی شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: در این ســه ماهه با انتخاب و مشخص 
شدن چالش سرپرستی و شیفت فورمن ها در حوزه ایمنی 
پیمانکاران با هدف توانمندسازی سرپرستان و فورمن های 

اجرایی، گزارش های مربوطه ارائه  می شود.

ذوب آهن با دستیابی به میزان تولید 1 میلیون و 38۰ 
هزار و 39۶ تن بهترین عملکرد 7 ساله اخیر را در پایان 
ششماهه نخست سال رقم زد. به گزارش رصد روز، 
افزایش میزان تولید واحدهای مختلف طی سالهای 
گذشته در کشورمان جدا از برنامه های داخلی یک 
شرکت به متغیرهای زیادی وابسته است که که عبور 
از هر کدام آنها شرایط ویژه ای را ایجاب می کند. این 
مسئله زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که در بررسی 
ساز و کار حاکم بر اقتصادهای دنیا نمونه های مشابه 
کشورمان کمتر یافت می شــود زیرا مسیر تعیین 

کننده بازار از مسیر عرضه و تقاضا می گذرد.
صنایع معدنی و شرکتهای فوالدسازی طی سالهای 
اخیر با چالش های زیادی دست و پنجه نرم کردند 
که از آن جمله می توان به عدم توزبع مناســب مواد 
معدنی در زنجیره فوالد اشاره کرد. این مسئله که کل 
فرآیند تولید را متأثر می کند بسته به نوع تولیدات 
شرکتهای مختلف تثرات جانبی خود را آشکار می 

نماید که نخستین نشــانه آن کاهش میزان تولید 
است. این موضوع در کنار عدم افزایش عمق اکتشاف 
و پهنه های بلوکه شده معدنی عماًل فرآیند تولید در 
شرکتهای فوالدی را با چالش جدی روبرو کرده و تنها 
مهندسی برخی ساز و کارهاست که آمار تولید شرکتها 
را در شرایط باثبات قرار داده وگرنه با چنین وضعیتی 

رسیدن به کمترین میزان تولید نیز کار دشواریست.
فراهم نبودن زیرساخت های الزم مانند حمل و نقل 
جاده ای و ریلی و بنادر در کنار سایر موارد مطرح شده 
سبب افزایش هزینه های حمل و نقل صنایع فوالدی 
شده که علیرغم وضوح این مشکل در بستر تولید هنوز 
راه حل درستی برایش اتخاذ نشده و این در حالیست 
که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور 

در اختیار شرکتهای فوالدی و صنایع معدنیست.
صنعت فوالد کشور در افق 1۴۰۴ رسیدن یه سقف 
تولیدی ۵۵ میلیون تن را متصور است که اگر شرایط 
فعلی دستخوش تغییر نشــود رسیدن به این هدف 
موانع قابل توجهی را پیش روی خــود می بیند. با 
توجه به آنچه گفته شد به خوبی مشخص خواهد بود 
که دســتیابی به افزایش تولید در هر واحدی تدابیر 

مدیریتی خاصی را می طلبد.
اشاره به این نکته ضروری می نماید که با توجه به نوع 
تولید ذوب اهن اصفهان)کوره بلند( افزایش میزان 
تولید در محدودیت یاد شده دستاورد قابل توجهی 

است که نباید ساده از کنار آن گذشت.

به منظور ارائه گزارش ایمنی سه ماهه دوم سال؛

برگزار ی جلسه ارتقای ایمنی پیمانکاران واحد تعمیرات مرکزی فوالد مبارکه

تولیدات ذوب آهن اصفهان از ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تن عبور کرد
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انتصاب مديرعامل جديد شركت آب و فاضالب 
استان مركزی

سید محسن موسوی: اتابک جعفری 
مدیرعامل شــرکت مهندســی آب 
و فاضالب کشــور، با صــدور حکمی 
»حشــمت اهلل عباســی« را به سمت 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

مرکزی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
و فاضالب استان مرکزی  در این حکم عنوان شــده :” با عنایت به مراتب 
تعهد، شایســتگی و تجارب مفید جناب عالی برای دو سال به عنوان عضو 
اصلی هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی 
منصوب می شــوید.امید اســت با اتکال به نیروی الیــزال الهی، نصب 
العین قرار دادن تقوی و درایت کامل نســبت به مســئولیت خطیری که 
به عهده جنابعالی واگذار می گردد و با بهــره گیری از امکانات و کارکنان 
متعهد و متخصــص، در تحقق اهداف و برنامه های شــرکت و خدمت به 
 مردم شــریف اســتان مرکزی تحت رهبری مقام عظمای والیت موفق 

و منصور باشید.”

نصب المان شهدا در خيابان های شهر اراک
سید محسن موسوی: رئیس سازمان 
ســیما، منظر و فضای ســبز شهری 
شــهرداری اراک از نصب المان شهدا 
گرانقدر هشت ســال دفاع مقدس در 
خیابان شهر اراک توسط این سازمان 

خبر داد.
ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
و امــور بین الملل شــهرداری اراک، احمد حســنی با بیــان این مطلب 
اظهــار داشــت: المــان هــای شــهری در معرفــی و شــکل گیری 
 هویت شــهری نقش بســزایی داشــته و ابزاری شــاخص محســوب 

می شوند.
وی در ادامه گفت:شــهدای واالمقام ایران اسالمی حق بزرگی برگردن ما 
دارند و این امنیت و آرامش را مدیون خون شهدا هستیم و در برابر ایثار و 
فداکاری این عزیزان مسئول می باشیم، به همین خاطر زنده نگهداشتن 
یاد و نام شــهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت از مهمترین وظایف هر 
مجموعه ای محسوب می شود. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری اظهار داشــت: یکی از راه های زنده نگهداشتن آرمان های شهدا و 
معرفی آن ها به نســل امروزی نصب المان و تصاویر شهدا در سطح شهر 
 در راستای بزرگداشــت یاد و خاطره شهدا و گســترش فرهنگ شهادت 

در جامعه است.
احمد حســنی بیان داشــت:المان شــهدا در حقیقت بیانگر رشادت ها 
و فداکاری های جوانان غیور نســل گذشته به نســل آینده خواهد بود، 
در همین راســتا ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شــهری از تمام 
ظرفیت های خــود در جهت توســعه و نشــر فرهنگ ایثار و شــهادت 
استفاده می نماید. حســنی در خاتمه افزود:در راســتای ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت و تجلیــل از مقام شــامخ شــهدا و زنده نگهداشــتن 
یاد و نام این عزیزان و ســرداران ایران اســالمی سازمان ســیما، منظر 
 و فضای ســبز شــهری اقدام به نصــب المان هــای شــهدای گرانقدر

 نمودیم.

حمام تاريخی وفس در شهرستان كميجان ثبت ملی می شود
 ســید محســن موســوی: معاون 
اداره کل  میراث فرهنگــی 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی اســتان مرکــزی 
گفــت: »پرونــده ثبت ملــی حمام 
تاریخــی وفس  تهیــه شــده و  به 
 زودی در فهرســت آثــار ملی ثبت 

می شود.«
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان مرکزی حســین محمودی روز 23 مهر 1401  
اظهار کرد: »حمام وفس واقع در محله خیبر یکــی از مکان های تاریخی 
وفس به حســاب می آید. این حمام همانند برج قدیمــی وفس در زمان 
نادرشاه افشار ســاخته شــده اســت )فرهنگ جغرافیایی ارتش( و این 
 حمام ســالها متروکه بوده که به عنــوان انباری و طویله از آن اســتفاده 

می شده است.«
معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان مرکزی با تاکید بر اینکه این مکان تاریخی واجد 
ارزش ثبت در فهرســت آثار ملی ایران شــناخته شــد گفــت: »پرونده 
حمام تاریخی روســتای وفس توســط کارشــناس این اداره کل تهیه و 
 برای انجام مقدمات ثبت در فهرســت آثار ملی کشور به وزارتخانه ارسال 

شده است.«
محمودی با اشــاره به اینکه بام و دیوارهای جانبی ایــن بنای تاریخی در 
ســال جاری مرمت و بازسازی شــد افزود: »فاز بعدی مرمت بنای حمام 
 تاریخی، داخل این بنای تاریخی اســت که به زودی در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت.«
او افزود: »طرح تبدیل حمــام تاریخی وفس به خانــه میراث فرهنگی و 
گنجینه مردم شناسی، پس از تکمیل مرمت این حمام تاریخی در دستور 
کار قرار دارد و برنامه ریزی های آن در حال انجام است و قرار است در این 
خانه آثار باســتانی و تاریخی وفس و مناطق دیگر شهرستان کمیجان به 

نمایش درآید.«
محمودی ادامه داد: »هنر معماری و عالوه بــر  آن طبیعت رنگارنگ،  در 
وفس دیدنی اســت و کوچه باغ های مصفای آن هر گردشگری را به وجد 
می آورد و به عنوان ظرفیت قوی تاریخی و همچنین اکوتوریســم استان 

مرکزی مطرح است.«

اخبار

رونق کسب و کار فعاالن استارت آپی 
کسب و کار فعاالن استارت اپی در حوزه علوم و فناوری های شناختی با برگزاری وبیناری رونق و توسعه می یابد. با هدف رونق و توسعه کسب و کارهای نوپا و تجاری سازی دستاوردهای 

پژوهشی، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ثبت نام از استارت اپ های حوزه علوم شناختی جهت حضور در دوره اعتبارسنجی کسب و کار را آغاز کرد. در چارچوب این هدف، وبینار 
آشنایی با محتوای اولین دوره اعتبارسنجی کسب و کار برای فعاالن استارت اپی در حوزه علوم و فناوری های شناختی برگزار شد. این دوره اعتبارسنجی به استارت آپ  های شرکت کننده 

کمک می کند تا قابلیت تبدیل ایده ها ی فناورانه به محصوالت و ورود به بازار کسب و کارهای موفق را مورد بررسی قرار دهند. 

با ادامه ریــزش بورس در 
هفته های اخیر تمایل برای 
خروج سرمایه از این بازار 
افزایش بســیاری داشته 
است. اما مقصد نقدینگی 
اخیر خارج شده از بازار ســرمایه کجا بوده و پول 
ها کدام بــازار را جایگزین بــورس کردند. این در 
حالی اســت که اتفاقات اخیر نیز در شدت گرفتن 
خروج پول از بورس بی تاثیر نبوده اســت.برخی 
کارشناسان ناامنی ایجاد شده را بر ریزش شاخص 
بورس موثر دانســته اند. به  همین دلیل بسیاری 
از ســهامداران ســرمایه خود را از این بازار بیرون 

کشیده اند. 
اما در رابطه با مقصد پول های خارج شــده از بازار 
سرمایه اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد. فعاالن 
اقتصادی بازار مســکن را گزینه اصلی این منابع 
عنوان می کنند. بازار مســکن بازاری اســت که 
در مدت اخیــر به رغم رکــود و کاهش معامالت، 
همچنان درگیر رشــد قیمت اســت. تورم بخش 

مسکن از تورم عمومی پیشی گرفته و گویا انتخاب 
اول سهامداران خارج شــده از بازار سرمایه است. 
بازار ارز نیز به گفته کارشناسان اقتصادی دومین 
بازار هدف پول های سرگردان خارج شده از بورس 
است. خودرو نیز انتخاب بسیاری از سهامداران بوده 
است. اما گویا بازار مسکن هیچ رقیب جدی برای 
خود نداشــته و انتخاب اول پول های سرگردان و 
سرخورده از بورس، خرید ملک و خانه بوده است. 

در این رابطه ایمان رئیسی، کارشناس بازار سهام 
معتقد اســت با توجه به وضعیت اقتصادی موجود 
واسطه گری سود بیشتری از ســرمایه گذاری در 
بخش مولد دارد. او در این باره گفت: در این چهار 
ســال  هیچ کاری بهتر از داللی ســود نداده است. 
افرادی که نوشــابه دپو می کنند و می فروشــند 
سود بیشتری حتی از ســهامداران همان کارخانه 
نوشابه سازی می برند و واقعیت اقتصاد ما این است.
این کارشناس بازار ســهام بازارهای رقیب بورس 
را بیشــتر از هر بازار دیگری، طال و ارز دانســت و 
اظهار کرد: با توجه به اینکه داستان برجام تقریبا 
کناررفته و به نظر می رسد اگر برجامی هم باشد و 
مذاکرات به صورت کش دار ادامه خواهد داشــت، 
سرمایه های خرد بیشتر سمت دالر و سکه می روند 

و سرمایه های بزرگ تر به ســمت مسکن خواهد 
رفت و این بازارها در حال حاضر رقبای پیشتاز بازار 
سهام هســتند و مردم هم اعتماد بیشتری به این 

بازارها دارند.  
وی ادامه داد: از طرف دیگــر بازار خودرو در رکود 
است و با وجود اینکه رشــد خوبی داشته اما چون 
قابلیت نقدشوندگی ســریعی ندارد رقیب جدی 

محسوب نمی شود. این در حالی است که در بازار 
دالر و ارز سرعت نقدشوندگی باالســت. در بازار 
خــودرو مخصوصا در خودروهــای گران قیمت تر 
سرعت نقدشــوندگی به دلیل رکود بازار به شدت 
پایین آمده اســت. در بازار مســکن نیز خانه های 
چند  میلیاردی همین وضعیت را دارند و به راحتی 

قابلیت نقدشوندگی ندارند.

مقصد سرمايه های خارج شده از بورس كجاست؟

ریزش فرسایشی  بورس

اصلی ترین بازار رقیب بورس
همایون دارابی، کارشناس بورس

بازار سرمایه هم یکی از بازارهایی است که مانند بازارهای موازی خود درگیر مشکالت شده است. اما به دلیل اینکه تعداد سهامداران باالیی دارد و مردم بیشتری پول خود را وارد آن کردند از حساسیت بیشتری برخوردار 
شده است. در شرایط اخیر پیش آمده برای بازار سرمایه شاهد خروج پول از این بازار هستیم. تجربه نشــان داده منابع خارج شده از بازار سرمایه به عنوان پول های پارک شده تلقی می شوند و بدان معنا که وارد بازار 
دیگری شوند نیست. صاحبان سرمایه با پارک پول های خارج شده، به دنبال سهام های با قیمت پایین تر می گردند و پول را صرف خرید آن می کنند. به عبارتی این منابع برای بازگشت مجدد به بازار نگهداری می شوند. 
در شرایط فعلی تمام اقتصاد در رکود است. همانطور که مشخص است بازار امالک و مستغالت در بخش ساخت و ساز درگیر رکود است و این رکود در 5 تا 10 سال اخیر بی سابقه بوده است. کمتر کسی حاضر است 

نقدینگی خود را صرف خرید خانه ای که بکند که آنقدر درگیر تورم شده که در زمان فروش کسی قادر به خرید آن نیست و خاصیت نقدشوندگی ندارد. کاهش شدید معامالت در این بازار گواه این مدعاست. 
در این بین اما ورود منابع خارج شده از بورس به بخش داللی تا حدودی مطرح است. چراکه در بازارهای دیگر خبری از سوددهی نیست. به عنوان مثال در بازار ارز دامنه نوسان بسیار طبیعی است و کانال ثابتی دارد. 
بنابراین خروج سرمایه از بورس به سرمایه گذاری در بازار ارز منجر نشده است. ارز دیگر کاالی مناسبی برای سرمایه گذاری نبوده چون بازدهی آن کمتر از دیگر بازارها است. از سوی دیگر با توجه به محدودیت ها و 
حساسیت هایی که این بازار دارد سرمایه ها به این بازار نخواهند رفت. مگر اینکه قیمت آنقدر باال برود که خریداران را به سمت خود جذب کند. در غیر این صورت کانال طبیعی که ارز در حال حاضر دارد بازار مناسبی 
برای منابع مالی نیست. خودرو هم که نسبت مسکن به خاصیت نقدشوندگی بهتری دارد مشتری ندارد. به هر ترتیب در تمام بورس ها دوره رونق و رکود وجود دارد و این امری بدیهی است که بازارها بعد از یک دوره 
صعود، برای سال ها دچار کاهش می شوند. این موضوع در بازارهای جهانی نیز رخ داده است که از جمله آن می توان به بورس آمریکا در سال 2000 و سایر کشورهای جهان اشاره کرد. این شرایط برای فعاالن بورس 

شناخته شده است. اما ممکن است برای مردم عادی طبیعی نباشد که همین امر منجر به تقویت انگیزه های داللی با پول های خارج شده از بورس خواهد شد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با فعال سازی مجدد 
کارخانه ها، نیازی به واردات از خارج نداریم، تاکید 
کرد: با احیای مجدد کارخانه ها عالوه بر ایجاد اشتغال 
پایدار و فرصت های شغلی بسیار، وابستگی به واردات 
کمتر شده و از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود.

فتح اهلل بیات با ابراز خرسندی از احیای کارخانه های 
راکد و نیمه فعال در دولت ســیزدهم، اظهار کرد: 
یکی از اقدامات شایسته و خوبی که دولت با جدیت 
در دستور کار دارد، فعال سازی مجدد کارخانه ها و 
شرکت هایی است که از گردونه تولید خارج شده اند. 
احیای کارخانه های تعطیل و راکد، اشتغال مجدد 
نیروهای کار را بــه دنبال دارد و زمینه بازگشــت 
کارگران بیکار شده را فراهم می کند لذا امیدواریم 
که این روند ادامه داشته باشد و کارخانه های راکد 
به چرخه تولید و صنعت برگردنــد. وی ادامه داد: 

تعطیلی کارخانه ها باعث بیکار شــدن بسیاری از 
کارگران و خانه نشین شدن آنها می شود، درنتیجه 
برای گذران زندگی ناچار به استفاده از مقرری بیمه 
بیکاری می شوند ولی بیمه بیکاری بودجه و منابع 
خاص خود را نیاز دارد. از طرفی کارگران بیکار شده 
اضافه کاری ندارند و از مزایای کمتری برخوردارند، 
در نتیجه حقــوق کمی دریافــت می کنند. بیات 
افزود: کارگری که از بیمه بیکاری استفاده می کند، 
نمی تواند در جایی مشــغول کار شود چون بیمه او 
قطع می شود و بیمه بیکاری با توجه به هزینه های 
 زندگی نمی توانــد تمام نیازهــای او و خانواده اش 

را پوشش دهد.
این فعال کارگری احیای مجدد کارخانه ها و برقراری 
شیفت های کار را به سود کارگران دانست و گفت: 
وقتی کارگر در محیط کار ســه شــیفته مشغول 

فعالیت شود، صرفنظر از آرامش روحی و روانی که 
به دست می آورد، به لحاظ اقتصادی نیز تامین شده 
و حداقل های زندگی خود و خانــواده اش را تامین 
خواهد کرد. بیات با بیان اینکه فعال شــدن مجدد 
کارخانه ها عالوه بر رشد و توسعه و آبادانی شهرها و 
مناطق محروم، در بهبود وضعیت اقتصادی و شغلی 
ساکنان  آن اثرگذار است، اظهار کرد: وقتی نیروهای 
کار در یک کارخانه مشغول کار می شوند، ده ها شغل 
مستقیم و غیرمستقیم و پایدار در آن مجموعه ایجاد 
می شود که در وضعیت اقتصادی و شغلی افراد منطقه 

تاثیر می گذارد.
وی با اشاره به حمایت دولت و بانک ها از کارخانه های 
راکد و نیمه فعال گفــت: برخــی از کارخانه ها به 
دالیل متعدد از جمله مشــکالت اقتصادی، عدم 
تامین مواد اولیه، نبود نقدینگــی، وام های بانکی، 

اقســاط ســنگین و مالیات و عوارض قادر به ادامه 
فعالیت نبودنــد و تعطیل و راکد شــدند اما دولت 
می تواند با شناسایی و آسیب شنایی مشکالت این 
واحدها در بحث بیمه و مالیات یــا امهال وام های 
بانکی به کمک بیاید و مشکالت آنها را حل و فصل 
کند. این فعال حوزه کار با بیان اینکه با فعال سازی 
مجدد کارخانه ها نیازی به واردات از خارج نداریم، 
تاکید کرد: بیشتر کارخانه هایی که تعطیل یا راکد 
شــده اند، در حوزه لوازم خانگی و پوشــاک بودند، 
درصورتی که اگر به چرخه فعالیت و تولید برگردند، 
وابســتگی ما به واردات کمتر می شــود و به همان 
میزان ارز کمتری از کشــور خارج می شــود. این 
مساله تاثیر بسزایی در رونق تولید و کسب و کارهای 
 داخل دارد و از خروج ارز از کشــور در این شــرایط 

جلوگیری می کند.

گروهی از کارمندان فروشگاه اپل در اوکالهما سیتی 
رای به تشکیل دومین اتحادیه کارگری این شرکت در 
آمریکا داده اند. گروهی از کارمندان اپل استور از اوایل 
سال جاری میالدی تصمیم داشتند اتحادیه تشکیل 
دهند. در ماه ژوئن فروشگاهی در مریلند، نخستین اپل 
استوری بود که اتحادیه کارگری در آنجا تشکیل شد. 
اکنون یک فروشگاه خرده فروشی دیگر در اوکالهما 

سیتی رای به تشــکیل اتحادیه داده و به این ترتیب 
دومین فروشگاه این کشور خواهد بود که به طور رسمی 
اتحادیه تشکیل می دهد. طبق گزارش وال استریت 
 Penn Square Labor ژورنال، گروه جدید خود را
Alliance نامیده زیرا فروشگاه مذکور در مرکز خرید 
Penn Squate قرار دارد. حدود 100 کارمند واجد 
شــرایط عضویت در اتحادیه در این فروشگاه حضور 

دارند. با توجه به اطالعاتــی که هیات ملی روابط کار 
آمریکا 5۶ نفر از کارگران رای به تشکیل اتحادیه داده 
و 32 نفر با آن مخالف بوده اند. این گروه اکنون تصمیم 
دارد به اتحادیه »کارگران ارتباطات آمریکا« بپیوندد 
که نماینده شــرکت هایی مانند AT&T و ورایزون 
هستند. در این میان سخنگوی اپل در بیانیه ای اعالم 
کرد: ما معتقدیم روابط همکاری آزاد و مستقیمی داریم 

و به بهترین شیوه برای اعضای تیم مان احترام قائل 
هستیم تا تجربه ای ایده آل برای مشتریان و کارمندان 
مان فراهم کنیم. ما مفتخریم که پــاداش و مزایای 
قدرتمند در اختیار تیم مــان قرار می دهیم. گزارش 
های قبلی حاکی از آن بود که اپل مشــغول بررسی 
راه حل هایی است تا از ایجاد اتحادیه توسط کارگران 

جلوگیری کند. 

جلوگیری از خروج ارز با احیای کارخانه های راکد

علیرغم ممانعت اپل؛ دومین اتحادیه کارگری اپل در آمریکا ایجاد می شود
آگهی مفقودی
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