
میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشســتگان کشــوری و 
لشکری که روز گذشته در کمیســیون برنامه و بودجه مورد 
بررسی قرار گرفت، در نهایت باالتر از مبلغ پیشنهادی دولت 
تصویب شد و دولت نیز در این زمینه انعطاف نشان داد که بر 
این اساس قرار است حقوق کارمندان حدود ۳۰۰ هزار تومان 
و حقوق بازنشستگان حدود ۷۵۰ هزار تومان بیشتر از مبلغ 

پیشنهادی دولت افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، الیحه متناسب ســازی حقوق کارمندان و 
بازنشستگان کشوری و لشکری در فرآیند بررسی و ارزیابی در 
نشست ها و جلسات مجلس با تغییراتی همراه شد و کلیات آن 
به تصویب رسید. این تغییرات دقیقا در زمینه ای اتفاق افتاد که 
پیش از آن رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تغییر نکردن 

آن را درخواست کرده بود.
چرا که مسعود میرکاظمی در جلسه علنی مجلس دیروز درباره 

الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
لشگری و کشــوری گفت: »از نمایندگان خواهش می کنیم 
تحت هیچ عنوانی سقف پیش بینی شــده از سوی دولت را 
افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که 
می خواهند در خصوص آن تصمیم گیری کنند و نباید سقف 
دولت افزایش یابد، اما بر اساس آنچه نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ 
هزار میلیارد تومان سقف باال رفته است که انتظار داریم این باز 

گردد و اصالحات انجام شده در آن صورت گیرد”.
حتی حمیدرضا حاجی بابایی- رئیس کمیســیون برنامه و 
بودجه - نیز دربــاره کلیات این الیحه اینگونــه توضیح داد 
که ۹۰۰ هزار تومان به بازنشســتگان و یک میلیون تومان به 
کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیش بینی دولت در منابع تا به 
امروز به ما اعالم شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب 
جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم 

تا نه مشــکلی برای دولت ایجاد شــود و هم بتوانیم وضعیت 
بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.

اما با وجود این اظهارات، به نظر می رســد تصمیمات درباره 
جزئیات و میزان افزایش حقوق تغییر کرده اســت، چرا که 
پس از مصوبه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی، شب گذشــته در گفت وگو 
با ایســنا، اعالم کرد که افزایــش حقوق کارکنــان دولت و 
بازنشستگان لشکری و کشــوری به جای شــهریور، از اول 
مهرماه اجرا می شــود؛ بنابراین ۵ درصد به منابع پیش بینی 
شده دولت برای اجرای این الیحه اضافه شده که این منابع به 
پایه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری 

اضافه خواهد شد.
به گفته وی، حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری به جای 

۹۰۰ هزار تومان، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند. همچنین به 
میزان حقوق کارکنان دولت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می شود که این 

مبلغ بدون محاسبه حق اوالد و حق عائله مندی است.
در این وضعیت سقف در نظر گرفته شــده برای اجرای این 
الیحه از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده هم فراتر 
خواهد رفت که البته هنوز منابع آن به صورت واضح شرح داده 
نشده است؛ اما به نظر می رسد که میرکاظمی به نمایندگی از 
دولت این تغییرات را پذیرفته است، چرا که در حاشیه نشست 
امروز کمیســیون برنامه و بودجه درباره این تغییرات اعمال 
شــده، گفت: دولت الیحه ای را برای ترمیم حقوق کارکنان و 
بازنشستگان در ماه های باقیمانده سال ارائه کرد که مجلس 
شورای اسالمی تغییراتی در متن الیحه ایجاد کرد. امروز در 

صحن تصویب شد که الیحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون 
برنامه و بودجه برگردد تا با مشارکت دولت نهایی شود.

میرکاظمی دربــاره میزان افزایش حقــوق نیز گفت: حقوق 
شــاغالن یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ 
هزار تومان افزایش می یابد. برای عائله مندی ۲۰۰ هزار تومان 
و برای هر فرزنــد ۱۰۰ هزار تومان به حقــوق اضافه خواهد 
شد. البته موضوعی هم مطرح شد که به بازنشستگان درصد 
بیشتری پرداخت شود که جمع بندی شد و اگر در صحن رای 
بیاورد، انجام می شود. با توجه به اینکه بین مجلس و دولت بر 
سر باال بردن سقف منابع پیش بینی شده برای افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشســتگان توافقاتی صورت گرفته، باید دید 
منابع الزم و البته پایدار برای این تصمیم از کجا تامین خواهد 
شد که امید می رود طبق وعده داده شده، این منابع به گونه ای 

تامین شود که بدون خلق پول و استقراض باشد.

افزایش شدید قیمت دالر باعث می شود که مواد غذایی 
در بنادر کشورها انباشته شوند.

به گزارش ایسنا، واردکنندگان مواد غذایی از آفریقا به 
آسیا به دنبال دالر آمریکا هستند تا صورتحساب های 
خود را بپردازند زیرا افزایش ارزش پول ایاالت متحده 
قیمت ها را برای کشــورهایی که در حــال حاضر با 
بحران تاریخی غذایی جهانی مواجه هســتند، حتی 

باالتر می برد.
واردکنندگان در غنــا، در مورد کمبود در آســتانه 
کریسمس هشدار می دهند. هزاران کانتینر مملو از 
موادغذایی اخیراً در بنادر پاکستان انباشته شدند، در 
حالی که نانوایان آزاد در مصر قیمت نان را پس از اتمام 

گندم برخی کارخانه های آرد، افزایش دادند.
در سراسر جهان، کشورهایی که به واردات مواد غذایی 
متکی هستند، با ترکیب مخربی از نرخ های بهره باال، 
دالر آمریکا و افزایش قیمــت کاالها مقابله می کنند 
و قدرت آنها را برای پرداخت کاالهایی که معموالً به 

دالر آمریکا قیمت گذاری می شــوند، از بین می برند. 
کاهش ذخایر ارزی در بسیاری از موارد دسترسی به 
دالر آمریکا را کاهش داده است و بانک ها در آزادسازی 
پرداخت ها کند هستند. کاهش قدرت خرید و کمبود 
دالر آمریکا، فشارهای گسترده تری را در سیستم های 
غذایی جهانی به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین ایجاد 
می کند. صندوق بین المللی پــول در مورد فاجعه ای 
حداقل به شدت اضطراری غذایی در سال های ۲۰۰۷ 

تا ۲۰۰۸ هشدار داده است.
بسیاری از واردکنندگان با افزایش هزینه ها، کاهش 
سرمایه و مشکل در دســتیابی به دالر آمریکا مقابله 
می کنند تا مطمئن شــوند محموله هــای خود به 
موقع از گمرک خارج می شــوند. این بدان معناست 
که محموله ها در بنــادر گیر می کنند یا حتی ممکن 
است به مقاصد دیگر هدایت شوند. تد جورج، مشاور 
متخصص در آفریقا و بازارهای کاال گفت: همیشــه 
فشار تاریخی برای انجام این پرداخت ها وجود داشت 

اما در حال حاضر فشار غیرقابل تحملی است. وضعیت 
هنوز شــکننده است و با تشــدید جنگ در اوکراین 
و پرســش هایی در مورد آینده قرارداد حمل غالت 
به خارج از بنادر اوکراین، نگرانی هــا در مورد عرضه 
از منطقه دریای ســیاه دوباره افزایش یافته اســت. 
شوک های آب وهوایی باعث نوسانات در ماه های اخیر 
شده است، ذخایر پایین است و افزایش قیمت کود و 
انرژی هزینه های تولید مواد غذایی را افزایش می دهد.

مزمل رئوف چاپال، رئیس انجمن غالت پاکستان گفت 
که در پاکستان سیل زده، اقدامات دولت برای جلوگیری 
از خروج ارز به این معنی است که کانتینرهای حاوی 
موادغذایی مانند نخود و سایر حبوبات ماه گذشته در 
بنادر انباشته شدند و قیمت ها افزایش یافت. چاپال 
که شــرکتش بزرگ ترین واردکننده گندم در بخش 
خصوصی کشور است، گفت: وضعیت بسیار خطرناک 
بود و ما انتظار داشتیم کشور با یک بحران جدی غالت 

مواجه شود.

در صورتی که موجودی حساب جاری صادرکننده 
چک برای وصول آن کافی نباشد و مشتری، تامین 
وجه چک از تمام حساب هایش را تایید نکرده نباشد، 
قرارداد حســاب جاری منعقد نمی شــود و بانک 

نمی تواند برداشتی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، قانون »اصالح قانون صدور چک« 
که در آبان  ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه های اجرایی 

ابالغ شد. ســرانجام، اجرای آن نیز از ابتدای سال 
گذشته آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک ها 
برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند 
تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند. قانون جدید 
ضوابط مختلف و جدیدی را بــرای صدور چک به 
همراه آورده است که گفته می شود به چک ها اعتبار 
می بخشد و چک های برگشتی را نیز کم می کند. 
از جمله مهم ترین الزامــات و ضوابط قانون جدید 

چک می توان به ممنوعیت صــدور چک در وجه 
حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک 
در سامانه صیاد توســط صادرکنندگان و دریافت 
کنندگان و ... اشاره کرد. در این بین، یکی از سواالت 
پرتکرار دارندگان چک های جدید این اســت که 
اگر مشتری، تامین وجه چک صادره اش را از تمام 
حساب ها در بانک خود تایید نکرده باشد، آیا بانک 
مجاز به برداشت وجه چک از سایر حساب ها است؟

یک مقام کارگری ابراز امیدواری کرد: با لغو دادنامه 
۱۷۹، قراردادهای موقت کار برچیده و امنیت شغلی 

کارگران تضمین شود.
هادی ابــوی در گفت وگو با ایســنا،  با اشــاره به 
درخواســت تشــکل های کارگری از کمیسیون 
اجتماعــی مجلــس در خصــوص لغــو دادنامه 
۱۷۹ دیــوان عدالــت اداری گفت: ما نســبت به 
این دادنامــه حرف داریم و به عنــوان یک مطالبه 
اساســی هم از ســوی قوه قضاییه و هم از طریق 
کمیســیون اجتماعی مجلس درحــال پیگیری 
هســتیم. در دولــت قبــل هــم نامه نگاری های 
مشترکی میان تشکل های کارگری در این زمینه 

 در جریان بود و نســبت به لغــو دادنامه اتفاق نظر 
داریم.

وی افزود: درخواســت لغو دادنامه به کمیســیون 
اجتماعی مجلس رفته و پیگیری ها در حال انجام 
است و امیدواریم با توجه به درخواست تشکل های 

کارگری ابطال آن در دستور کار قرار گیرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با 
بیان اینکه دادنامه ۱۷۹ متعلق به دهه ۱۳۷۰ است، 
افزود: از آن زمان تاکنون مجوز انعقاد قراردادهای 
موقت در کارهای دائم داده شــده و امروز بیش از 
۹۵ درصد قراردادهای کارگری موقتی است. رأی 
صادره مشــکالتی برای کارگران و امنیت شــغلی 

نیروهای کار ایجاد کرده و موجب برخی تخلفات و 
سوء استفاده ها در بستن قراردادهای کوتاه مدت سه 

ماهه و شش ماهه با کارگران شده است.
ابوی تصریح کرد: با ابطال دادنامه ۱۷۹، قراردادهای 
موقت برچیده و امنیت شغلی کارگران تضمین می 
شــود. کارگر و کارفرما به طور مستقیم با یکدیگر 
وارد مذاکره شــده و قرارداد می بندند و این مساله 
در حفظ امنیت شغلی نیروهای کار تاثیرگذار است.

وی گفت: انعقاد قراردادهــای موقت در کارهای با 
ماهیت دائم دارای ایراد است و انتظار داریم با ورود 
کمیسیون اجتماعی مجلس این خواسته قانونی در 

جهت منافع جامعه کارگری محقق شود.

با اجرای قانون جدید چک توســط بانک مرکزی 
و شــبکه بانکی و اطالع رســانی انجام شده، تعداد 
زندانیان با جرم چک بالمحل از ۲۴۸۸ نفر در سال 
۱۳۹۶ با کاهش بیش از ۹۴ درصدی به ۱۱۳ نفر در 

نیمه نخست امسال رسیده است.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم بانک مرکزی؛ تعداد 
زندانیان با جرم چک بالمحل در سال ۱۳۹۶ برابر 
۲۴۸۸ نفر بــوده که این تعداد در ســال ۱۳۹۷ به 

۱۷۲۰ نفر رسیده است.
همچنین این آمار در سال ۱۳۹۸ برابر ۹۵۰ نفر و 
سال گذشته که اولین سال اجرای قانون جدید چک 
بود، به ۴۲۷ نفر کاهش پیــدا کرده و آمار زندانیان 

چک بالمحل طی شــش ماهه اول سال جاری نیز 
۱۱۳ نفر است.

قانون جدیــد چک بــا در نظر گرفتــن اقدامات 
پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک بالمحل، 
مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذی نفعان چک 
در نظر گرفته اســت؛ به طوری که بر اســاس آن 
صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از 

بسیاری از خدمات بانکی محروم می شوند. 
صادرکنندگان چک برگشتی امکان افتتاح هرگونه 
حســاب و صدور کارت بانکی جدیــد را ندارند و 
موجودی همه حساب ها و کارت های بانکی آنها به 
اندازه مبلغ کسری چک مسدود می شود. همچنین 

هیچ گونه تســهیالت بانکی، ضمانت نامه و اعتبار 
اســنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی شود و 
پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت 

چک جدید در سامانه صیاد نیز وجود ندارد.
بر همین اساس و با توجه به ســخت گیری قانون 
در خصوص صدور چک بالمحل و اجرایی شــدن 
مفاد آن توســط بانــک مرکزی و شــبکه بانکی، 
شــاهد کاهش قابل مالحظه در آمــار زندانیان با 
جرم چک بالمحل هســتیم. در حالی که پیش از 
اجرای این قانون بیشــترین آمار زندانیان جرایم 
 غیرعمد بــه زندانیــان مرتبط بــا موضوع چک 

اختصاص داشت.

جزئیات جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

اگر مشتری وصول چک از همه حساب ها را تایید نکرده باشد، چه می شود؟صعود جهانی قیمت دالر با مواد غذایی چه می کند؟

کاهش ۹۴ درصدی تعداد زندانیان چک بی محلبساط قراردادهای موقت کار برچیده می شود؟
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سرمقاله

ضرورت اصالح 
نظام بودجه ریزی

کسری بودحه معضلی است 
که هر سال دولت به آن رو 
به رو است و به نظر می رسد 
اساسا این مشکالت به این 
دلیل است که نظام بودجه ریزی در کشور ما ایراد 
دارد. برای تنظیم بودجه الزم است برآورد دقیقی از 
هزینه ها و درآمدها توسط کارشناسان دولت صورت 
بگیرد. منابع درآمدی دولت که به واسطه فروش 
نفت، مالیات و ارز ایجاد می شــود باید به صورت 

دقیق پیش بینی شود...

  آلبرت بغزیان
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خروج 181 میلیارد پول 
از بورس

علت افت ارزش 
تراکنش های اینترنتی 

شهریور 1۴01

نرخ دالر با اعمال تحریم های جدید اتحادیه اروپا مرز حساس را رد می کند؟

وضعیت شکننده  در  بازار  ارز
صفحه2

صفحه3

خبری از حق مسکن کارگران نیست
دستمزد  کارگران    هفت   ماه   است   معطل   اجرای   قانون   است

در یک ساعت پایانی معامالت دوشنبه، شاخص کل 
بورس رشد کرد اما نتوانســت باالتر از سطح دیروز 
بایســتد. به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز 
دوشنبه بیست و پنجم مهر ماه، شاخص کل بورس 
پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۹۸ واحد ریزش 
کرد و به رقم یک میلیون و ۳۱۱ هــزار و ۹۱ واحد 
رسید.  شاخص هم وزن بورس با افت ۳۳۵ واحدی 
در سطح ۳۷۶ هزار و ۲۰۵ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۴۰ واحد پائین آمد و 
در سطح ۱۷ هزار و ۷۹۸ واحد قرار گرفت. روز گذشته 
نمادهای »حکشتی«، »کچاد« و »شفن« بیشترین 
تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل 
نمادهای »شپنا«، »فارس« و »شبندر« بیشترین 

تأثیر مثبت را بر شاخص کل...

در بررســی تراکنش های اینترنتی شهریور ۱۴۰۱ 
یک نکته مهم وجود دارد و سه عامل محتمل. ارزش 
هر تراکنش در این مقطع نســبت به شهریور سال 
قبل کمتر شده است. با وجود تورم ۵۰ درصدی در 
این مدت برخی کاهش قدرت خرید افراد را یکی از 
عوامل این اتفاق می دانند. بانک مرکزی در سامانه 
شاپرک آمار و ارقام وضعیت تراکنش های اینترنتی را 
به صورت ماهانه منتشر می کند. در این آمارها بانک 
مرکزی رصد می کند که در کل کشــور چه میزان 
تراکنش صورت گرفته و ارزش مبلغ آن ها در هر ماه 

به چه صورت بوده است...



اقتصاد2
ایران

سخنگوی وزارت صمت خبر داد
ثبت رکورد تازه صنعت خودرو 
و قطعات در نیمه نخست امسال

ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت )صمــت( ضمن اشــاره به رشــد 
صنعت خــودرو و قطعات در نیمه نخســت 
 امســال از ثبت رکوردی تــازه در این حوزه 

خبر داد.
امید قالیباف در این رابطه به ایســنا، گفت: 
باالترین نرخ رشد در بین بخش های مختلف 
اقتصاد طی شش ماهه نخست امسال متعلق 
به حوزه خودرو و قطعات با رشــد حدودا ۲۲ 
درصدی اســت و پــس از آن ماشــین آالت 
 بــا رشــد ۱۶.۲ درصــدی، در رتبــه دوم 

قرار دارد.  
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ضمن اشــاره به اینکــه در حــوزه صنعت 
خودرو و قطعات رشد بالغ بر ۱۱ درصدی در 
شهریور ماه امسال نســبت به ماه پیش از آن 
دیده می شود، خاطرنشــان کرد: رشد ۱۱.۵ 
درصدی طی دو ماه متوالی نشان از این دارد 
 که تولید خودرو در مسیر درست و افزایشی 

قرار دارد.
وی افزود: شــرکت های صنعتی بورسی نیز 
در پایان شــهریور ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته، ۶.۵ درصد رشد مثبت 
ثبــت کرده اند که این مهم تاییدی بر رشــد 
 ۵.۱ درصدی ســه ماهه در گــزارش مرکز 

آمار است.
قالیبــاف در رابطه با رشــد تولیــد در گروه 
فلزات اساســی نیز اعــام کــرد: در پایان 
شهریور امسال نسبت به شهریور ماه ۱۴۰۰، 
رشــد ۹.۴ درصد تولید فلزات اساسی دیده 
 می شود که نسبت به مرداد ماه نیز ۱۱ درصد 

بیشتر است.
مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت 
ضمن تاکید بر اینکه رشــد بــاالی صنعتی 
عمدتا در صنایع بزرگ اتفاق افتاده اســت، 
گفــت: صنایع کوچــک و متوســط هم در 
نیمه ۱۴۰۱ رشــد ۱.۹ درصدی نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته داشــته که کمتر 
 از میزان رشــد صنایع بزرگ )شش درصد( 

است.
ســخنگوی وزارت صمت در پایان در رابطه 
با شــاخص فــروش شــرکت های معدنی-
بورســی نیز اظهار کــرد: این شــاخص در 
پایان شــهریور امســال نســبت به ســال 
 گذشــته ۵۸.۶ درصــد افزایــش را نشــان 

می دهد.

شرایط ترخیص ماشین آالت 
صنعتی

معاون امور صنایع سازمان صمت تهران گفت 
که ورود ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 
بدون دریافت عوارض موضوع قانون مالیات بر 

ارزش افزوده بامانع است.
محمد رسول محمدیان در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه ورود ماشــین آالت و تجهیزات 
خط تولید بــدون دریافت عــوارض موضوع 
قانون مالیات بر ارزش افزوده بامانع اســت، 
گفت: بر اســاس اباغیــه معــاون صنایع، 
ماشــین آالت و تجهیــزات وزارت صمت، 
اجــرای بند«الف« مــاده )۳۹( قانون احکام 
 دائمی برنامه های توســعه کشــور همچنان 

برقرار است.
به گفتــه وی بر اســاس ایــن مــاده اجازه 
ترخیص از گمرک ماشین آالت و تجهیزات 
خطوط تولید از ســوی واحدهــای تولیدی، 
صنعتی و معدنی مجاز، با تشــخیص وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت و رعایت مقررات 
قانونــی، بــدون دریافت مالیــات و عوارض 
موضوع قانــون مالیــات بــر ارزش افزوده 
 مصوب ۱۳۸۷ و با اخــذ تضمین الزم، صادر 

می شود.   
معاون امور صنایع ســازمان صمت در ادامه 
تاکید کرد کــه متقاضیان اســتفاده از این 
تســهیات بر اســاس بند ۲ دســتورالعمل 
اجرایی مــاده فوق، بــرای ارائــه اطاعات 
 از طریق ســامانه بهیــن یــاب، راه اندازی 

شده است.
این مقام مســئول در پایان گفت که سازمان 
صنعت، معدن و تجــارت اســتان تهران از 
مجموع ۶۴ دستگاه اجرایی به عنوان دستگاه 
برگزیده در گروه تولیدی و خدماتی بیســت 
و چهارمین جشــنواره شهید رجایی انتخاب 

شده است.

اخبار

نــرخ دالر روز گذشــته از 
مرز ۳۳ هزار تومان فاصله 
گرفــت و به ســمت مرز 
مقاومتی ۳۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان برگشت. قیمت دالر 
روز گذشته ۳۲ هزار ۸۶۰ تومان بود. که در مقایسه 

با دیروز ۱۱۰ تومان کاهش را نشان می دهد .
به گزارش اقتصادنیوز ، روز گذشته دوشنبه ۲۵ مهر 
ماه از سرعت افزایش قیمت دالر در تهران کاسته 

شد و اسکناس آمریکایی در سراشیبی قرار گرفت.
نرخ دالر روز گذشــته از مرز ۳۳ هزار تومان فاصله 
گرفت و به ســمت مرز مقاومتــی ۳۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان برگشــت. قیمت دالر روز گذشته ۳۲ هزار  
۸۶۰ تومان بود. که در مقایسه با دیروز ۱۱۰ تومان 

کاهش را نشان می دهد . 
برخی از فعاالن بــازار می گفتنــد در صورتی که 
مرز حســاس ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان از دست برود 
احتمال برگشت تا نیمه کانال ۳۲ هزار تومان هم 
وجود خواهد داشــت. با این حال رفتــار بازیگران 
ارزی در چند وقت اخیر نشــان داده که اسکناس 
آمریکایی در مرز مقاومتی یاد شــده مورد حمایت 

قرار گرفته است.

در بازارهای مجاور ایران هم قیمت دالر نزولی بود. 
نرخ دالر هرات روز گذشــته از نیمه کانال ۳۲ هزار 
تومان پایین آمد و با ۱۵۰ تومــان کاهش بر روی 
۳۲ هزار و ۴۵۰ تومان قرار گرفت.دالر ســلیمانیه 
 هم روز گذشــته به ابتدای کانــال ۳۳ هزار تومان 

برگشت. 
نرخ حواله درهم همچنان باالی کانال ۹ هزار تومان 

معامله می شود. قیمت درهم روز گذشته ۹ هزار و 
۷۰ تومان بود. نرخ برابــری درهم به دالر در کانال 
۳۳ هزار تومــان و باالی مرز مقاومتــی ۳۳ هزار و 
۲۰۰ تومان است. امری که می تواند بر روی سطح 

انتظارات اثر مثبت بگذارد. 
با این حال عده ای از معامله گران باور دارند بازار ساز 
با تزریق عرضه بار دیگر نــرخ دالر را اندکی کنترل 

کرد و فرصت یکه تازی بــه دالر در کانال ۳۳ هزار 
تومان را نداد . 

بازار دالر در انتظار بسته تحریمی اروپا
عده ای از معامله گران معتقدند احتماال در صورت 
صدور بسته تحریمی اروپا علیه ایران سطح تنش ها 
افزایش پیدا کند و بار دیگر دالر به سمت کانال ۳۳ 
هزار تومان حرکت کند. جوزپ بورل روز گذشــته 
ابراز امیدواری کرد که در جلســه روز گذشته  این 

طرح تصویب شود.

قیمت طال جهانی رشد کرد /طال و سکه 
در ایران عقب نشینی کردند

قیمت طای جهانی روز گذشته رشد کرد. قیمت 
اونس طا روز گذشــته بیش از ۸ دالر رشد کرد و 
در محدوده ۱۶۵۴ دالر قرار گرفت. در بازار داخلی 
ایران هم قیمت طا ۱۸ عیار در زمان نوشــتن این 
گزارش ۶ هزار تومان پایین تر از نرخ دیروز معامله 
شــد . قیمت طا ۱۸ عیار روز گذشته ۱ میلیون و 
۳۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود . قیمت ســکه امامی 
روز گذشــته اندکی کاهش یافت . قیمت هر قطعه 
سکه امامی روز گذشته  ۸ هزار تومان عقب نشینی 
 کــرد و در محدوده ۱۵  میلیــون و ۶۶ هزار تومان 

معامله شد.

نرخ دالر با اعمال تحریم های جدید اتحادیه اروپا مرز حساس را رد می کند؟

وضعیت شکننده  در  بازار  ارز

اتحادیــه اروپــا تحریم های 
جدیدی علیه ایران اعمال کرد

جوزپ بــورل، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپــا از بســته تحریمــی جدید 
علیه ایران خبر داد که در دســت بررســی 
 وزرای امــور خارجــه اتحادیــه اروپــا قرار

 دارد.
به گزارش »انتخاب«، بــورل اضافه کرد: این 
بسته تحریمی )از قبل( مورد بحث قرار گرفته 
و آماده شده اســت و اطمینان دارم که امروز 

تصویب می شود.
وی افزود که امروز درباره سایر مسائل پیرامون 

روابط با ایران هم بحث خواهد شد.
بورل در پاسخ به سوالی درباره ادعای استفاده 
از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین 
نیز گفت که ایــن موضوع در جلســه مورد 
بحث قرار خواهد گرفــت. وی عنوان کرد: ما 
به دنبال شواهد محکمی خواهیم بود که ایران 

با قوی ترین لحن ممکن آن را رد کرده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره 
تاثیر وضع تحریم ها بر توافق هسته ای هم ادعا 
کرد که تحریم ها با آنچه او »سرکوب معترضان 

ایرانی توصیف کرد« مرتبط است.
سه روز پیش جوزپ بورل در پیامی توییتری از 
گفت و گو با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
جمهوری اسامی ایران خبر داد و گفت که در 
صحبت با امیرعبداللهیان، موضع شــفاف و 

یکپارچه اتحادیه اروپا را بیان کرده است.

ضــرورت اصــاح نظــام 
بودجه ریزی
  آلبرت بغزیان

کسری بودحه معضلی است که هر سال دولت 
به آن رو به رو اســت و به نظر می رسد اساسا 
این مشــکات به این دلیل اســت که نظام 

بودجه ریزی در کشور ما ایراد دارد.
برای تنظیم بودجه الزم است برآورد دقیقی از 
هزینه ها و درآمدها توسط کارشناسان دولت 
صورت بگیــرد. منابع درآمــدی دولت که به 
واسطه فروش نفت، مالیات و ارز ایجاد می شود 

باید به صورت دقیق پیش بینی شود. 
همیشه دولت ها نگاه خوش بینانه ای به درآمدها 
دارند و در اجرا و در طول سال با وصول نشدن 
درآمدها صحبت از کسری بودجه می شود. در 
شرایطی که در تحریم هســتیم، فروش نفت 
محدود است، پول فروش نفت با تاخیر وصول 
می شود. درآمدهای مالیاتی همچنان به طور 
کامل محقق نشــده اســت، صادرات نداریم و 
درآمد ارزی اندک است و از طرفی با تورم رو به رو 
هستیم، نباید برآورد خوش بینانه ای از درآمدها 

داشته باشیم. 
مدیریت هزینه و درآمد باید به طور دقیق توسط 
کارشناســان دولتی و وزرای مربوطه صورت 
بگیرد. نمی شــود شش ماه از ســال را درگیر 
بودجه ریزی و شش ماه دیگر از سال را درگیری 
کسری بودجه باشیم. همه اینها بیانگر این است 
که مدیریت هزینه و درآمد در دولت وجود ندارد و 
نیازمند نظام بودجه ریزی دقیق هستیم. در حال 
حاضر دولت صحبت از افزایش حقوق کارکنان 
کرده اســت این موضوع که براساس تورم باید 
حقوق و دستمزد افزایش یابد کاما درست است، 
اما آِیا منابع الزم برای این افزایش در بودجه دیده 
شده است. آیا همه درآمدهای پیش بینی شده 
برای تحقق این وعده و هزینه قابل تحقق است. 
اینها مواردی است که باید در بودجه ریزی مد 
نظر قرار بگیرد؛ در غیر این صورت کسری بودجه 

همیشه وجود دارد و مبلغ آن افزایش می یابد.

خبر

يادداشت
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در یک ساعت پایانی معامات دوشنبه، شاخص کل 
بورس رشد کرد اما نتوانست باالتر از سطح دیروز 
بایســتد. به گزارش اقتصادنیوز ، در معامات روز 
دوشنبه بیست و پنجم مهر ماه، شاخص کل بورس 
پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۹۸ واحد ریزش 
کرد و به رقم یک میلیــون و ۳۱۱ هزار و ۹۱ واحد 
رسید.  شاخص هم وزن بورس با افت ۳۳۵ واحدی 
در سطح ۳۷۶ هزار و ۲۰۵ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۴۰ واحد پائین آمد 

و در سطح ۱۷ هزار و ۷۹۸ واحد قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشــته نمادهای »حکشــتی«، »کچاد« و 
»شفن« بیشــترین تأثیر را در افت شاخص کل 

بورس داشــتند و در مقابل نمادهای »شــپنا«، 
»فارس« و »شبندر« بیشــترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریــا«، »زاگرس« و 
»فغدیر« بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »خدیزل«، »وملل« و »ددانا« 

بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین است و شپنا و فمراد در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، ولشرق و 

وهامون پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  
در میان گروه های بزرگ بازار، دو گروه پاالیشی و 

خودرویی سبزترین گروه ها بودند. 
روز گذشته ارزش معامات کل بازار سهام به رقم 

۱۴۰ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومــان افزایش یافت. 
ارزش معامات اوراق بدهــی در بازار ثانویه ۱۳۵ 
هزار و ۶۰۷ میلیــارد تومان بود کــه ۹۶ درصد 
از ارزش کل معامات بازار ســرمایه را تشــکیل 
می دهد.  روز گذشته ارزش معامات خرد سهام با 
کاهش ۳ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 

۲ هزار و ۲۵ میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامات دوشنبه ۵۱ نماد صف خرید داشتند و 
۶۰ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با افت ۲ درصدی به ۱۳۹ میلیارد 
تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش ۴۶ 

درصد کاهش یافت و ۱۴۰ میلیارد تومان بود.

در پایان معامات روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار ۸ میلیــارد تومان بود و ارزش 
صف های خریــد نیز در رقــم ۳۹ میلیارد تومان 

ایستاد. 
در پایان معامــات نماد وتعاون )شــرکت بیمه 
تعاون( با صف  خرید ۷ میلیــارد تومانی در صدر 
جدول تقاضــای پایانی بازار قــرار گرفت. پس از 
وتعاون، نمادهای غدشت )شرکت دشت مرغاب( 
و وملل )مؤسســه اعتباری ملل( بیشترین صف 

خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامات به 
نماد وآذر تعلق داشــت کــه ارزش آن ۶ میلیارد 
تومان بود. پس از وآذر، نمادهای غنوش و بسویچ 

صف فروش داشتند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در گزارشی 
از رشد ۶.۲ درصدی شاخص تولید شرکت های صنعتی 
بورسی در شهریور ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال 

قبل خبر داد.
دفتر مطالعات اقتصــادی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسامی در گزارشــی با عنوان »پایش بخش 
حقیقی اقتصاد ایران در شهریورماه ۱۴۰۱ بخش صنعت 
و معدن« آورده است: تحلیل روند رشد بخش صنعت 
از جنبه های مختلف، عاملــی کلیدی در تحلیل های 
ُخرد و کان اقتصادی و یکــی از ارکان تصمیم گیری 
در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به 
دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های 

دیگر اقتصاد، به عنوان یک شــاخص مهم اقتصادی 
کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص تولید، 
فروش و قیمت صنایع بورسی از مطالعات ماهیانه ۳۰۲ 
شرکت بورسی استخراج می شود و با توجه به اینکه این 
شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز 
آمار هم حرکتی مناسبی دارد، با دقت زیادی می تواند 
تحوالت بخــش صنعت و معدن کشــور را به صورت 

ماهیانه رصد کند.
در ادامه این گزارش آمده است: طی شهریورماه ۱۴۰۱، 
شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به 
ماه مشابه ســال قبل با افزایش ۶.۲ درصدی و نسبت 
به ماه قبل با افزایش ۱۵ درصدی مواجه شــده است. 

در این ماه نسبت به ماه مشابه ســال قبل، ۱۲ رشته 
فعالیت افزایش در شاخص تولید و سه رشته فعالیت 
کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های 
»خودرو و قطعات«، »محصوالت فلزی بجز ماشــین 
آالت و تجهیزات« و »فلزات پایه« بیشترین سهم را در 
افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و 
رشته فعالیت های »شیمیایی )بجز دارو(«، »سیمان« و 
»غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر« بیشترین سهم را 

در کاهش شاخص تولید داشته اند.
همچنین طی شــهریورماه ۱۴۰۱ نســبت به ماه 
قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی رشته 
فعالیت های »خودرو و قطعات«، »غذایی و آشامیدنی 

بجز قند و شکر« و »فلزات پایه« بیشترین سهم را در 
افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت های »شیمیایی 
)به جز دارو(« و »محصوالت فلزی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات« بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید 
داشته اند. شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی 
هم نسبت به ماه مشابه ســال قبل با افزایش ۴۰.۴ 
درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۵۱.۴ درصدی 
مواجه شده است. بر اساس این گزارش طی شهریورماه 
۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی 
نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۶.۶ درصدی 
و نسبت به ماه قبل با افزایش ۲۱.۳ درصدی مواجه 

شده است. 

ارزش بازار مسکن شهر تهران در شهریور ۱۴۰۱ به 
عنوان کسادترین مقطع در نیمه اول سال جاری به 

بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش ایسنا، صحبت از رکود مسکن که می شود 
بعضا این تصــور به وجود می آید کــه بازار خرید و 
فروش قفل شده است. شهریور امسال اما در همین 
بازار رکودی ۶۰۳۳ معامله صورت گرفت که ۵۳۰ 
فقره آن واحدهایی با قیمت بیــش از ۸۰ میلیون 

تومان در هر متر مربع بود.
از ســوی دیگر اگرچه متوســط قیمت مسکن در 
تهران ۴۳.۲ میلیون تومان اعام شــد ۴۱ درصد 

معامات بــه واحدهای باالی متــری ۴۵ میلیون 
تومان تعلق داشت.

درخصوص متراژ نیز رتبه اول به آپارتمان های ۵۰ 
تا ۶۰ متر با ۱۴.۸ درصد از کل قراردادهای خرید و 
فروش تعلق گرفت اما بیش از ۷۱ درصد معامات 

در واحدهای باالی ۶۰ متر منعقد شد.
درخصوص فراوانی معامات بر اســاس ارزش هر 
واحد مسکونی، باالترین ســهم به آپارتمانهای ۱ 
تا ۱.۵ میلیارد تومان با ســهم ۱۳.۹ درصد از کل 
معامات تعلق داشت و این در حالی است که ۸۰.۸ 
درصد قراردادها را خانه های بــا ارزش باالی ۱.۵ 

میلیارد تومان به خود اختصاص دادند و ۷.۹ درصد 
از این رقم را خانه های با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد 

تومان از آن خود کردند.
با این حساب ۴۷۶ واحد با ارزش باالی ۱۰ میلیارد 
تومان در شهریور امســال در پایتخت معامله شده 

که ارزش کل آن به ۴۷۶۰ میلیارد تومان می رسد.
از طــرف دیگر در صورتــی که واحدهــای باالی 
۱۰۰ متر کــه ۲۷.۲ درصــد از کل معامات را در 
بر گرفته در متوســط ۴۳.۲ میلیون تومانی قیمت 
هر متر مربع ضرب کنیم ارزش هر واحد مسکونی 
۴ میلیــارد و ۳۲۱ میلیــون تومــان  و ارزش کل 

معامات آپارتمانهای بــاالی ۱۰۰ متر به ۷۰۸۶ 
میلیارد تومان می رسد. به طور کلی نیز اگر متوسط 
قیمت هر متر مربع یعنــی ۴۳.۲ میلیون تومان را 
در میانگین متراژ واحدهای معامله شده در تهران 
که غالبا حــدود ۸۰ متر می شــود را در هم ضرب 
کنیم به عدد ۳ میلیــارد و ۴۷۵ میلیــون تومان 
برای هر واحد می رسیم. با ضرب این عدد به تعداد 
معامات مسکن شهر تهران در شــهریورماه رقم 
۲۰ هــزار و ۸۵۸ میلیارد تومان به دســت می آید 
 که می تواند ارزش بازار مســکن شــهر تهران در

 شهریور ۱۴۰۱ باشد.

ریزش شاخص بورس

خروج 181 میلیارد پول از بورس

مرکز پژوهش های مجلس:

شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در شهریور ماه ۶.۲ درصد رشد کرد

ارزش بازار مسکن پایتخت چقدر است؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آگهی فقدان سند کمپانی 
مالــک خــودروی ســواری سیســتم: رنــو  تیــپ: پــارس 
تنــدر مــدل: ۱۳۹۶ به رنــگ: ســفید روغنــی  به شــماره 
موتــور : K4MA690-R227205 شــماره شاســی 
NAPLSRALDH1320119 به شماره پاک: ۸۲- ۳۸۲ 
ص ۸۵  بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده اســت.لذا چنانچه احــدی ادعایی در 
خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای 
مراجعه نمایند . بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق مقرر اقدام 

خواهد شد.بابل۲

آگهی مفقودی
 برگ سبز 

سواری سیستم: رنو  تیپ: پارس تندر مدل: ۱۳۹۶ به رنگ: سفید 

روغنی  به شــماره موتور : K4MA690-R227205 شماره 
شاسی NAPLSRALDH1320119 به شماره پاک:۸۲- 
۳۸۲ ص ۸۵ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل۱

آگهی درخواست حصر وراثت 
اقای اسمعیل نصیری  فرزند شــیرآقا به شرح دادخواستی که به 
شماره  ۰۱۰۰۵۵۷ / ۱۴۰۱ از این شعبه ثبت گردیده درخواست 
صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داشــته که شادروان 
مرحومه فاطمه قربانیان بابلی  فرزند محمود  به شماره شناسنامه 
۱  صادره از  بابل در تاریخ۱۹  /  ۰۶ /  ۱۴۰۱ در اقامتگاه دائمی خود 
شهرستان سیمرغ فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
: ۱. اسمعیل نصیری  به شماره شناســنامه   ۱۱۷ همسر متوفی 
۲. حدیث نصیری  به شماره شناســنامه ۲۰۵۰۸۴۶۰۷۱  فرزند  
دخترمتوفی ۳.حانیه نصیری  به شماره شناسنامه۲۰۵۰۳۰۸۵۱۵ 

فرزند دختر متوفی ۴.مولود قربانی منصور به شــماره ۲۴۲ مادر 
متوفی ۵ .محمــود قربانیان بابلی به شــماره ۱۰۱۱ پدر متوفی 
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کــس اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ انتشار آگهی 
 ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختاف سیمرغ- سید عباس 
جعفری پطرودی

م  الف :  ۲۵  / ۱۴۰۱

آگهی درخواست حصر وراثت 
خانم پروین پورحاجی  فرزند رضا قلی به شرح دادخواستی که به 
شماره  ۰۱۰۰۴۶۱  / ۱۴۰۱ از این شعبه ثبت گردیده درخواست 

صدور گواهی انحصــار وراثت نموده و اعام داشــته که مرحوم 
ابراهیم جانبازی نجارکائی  فرزند مرحوم رضا  به شماره شناسنامه 
۸ صادره از  قائمشهر در تاریخ ۱۰ /  ۰۳ / ۱۳۵۶ در اقامتگاه دائمی 
خود شهرستان سیمرغ فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از : ۱.مرحومه فاطمه جانبازی  به شــماره شناسنامه ۱۰ دختر  
متوفی ۲. مرحوم احمد جانبازی به شــماره ۲۱۶ پســر متوفی 
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کــس اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختاف سیمرغ- سید عباس 
جعفری پطرودی

م  الف :  ۲۶  / ۱۴۰۱
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باتوجه به اینکه کسب و کارهای اینترنتی طی مدت 
اخیر تحت تاثیر قرار گرفته اند، وزیر اقتصاد از آمادگی 
این وزارتخانه برای حمایــت از این بخش خبر داد و 
اعالم کرده که به زودی بسته حمایتی در این راستا 

نهایی می شود.
به گزارش ایسنا، یازدهم مهرماه بود که سید احسان 
خاندوزی به لطمه ای که به کسب وکارهای اینترنتی 
وارد شده است، اشاره کرد و گفت که »وزارت اقتصاد 
از همه ابزارهای خود برای ترمیم خسارت به کسب 
و کارها اســتفاده می کند و همه بایــد برای ترمیم 
لطمه هایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای 
حقیقی و مجازی وارد شــده تالش کنیم. دولت هم 
اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران 

این خسارت های وارده به مردم اقدام کند”.
به گفته وزیر اقتصاد، در این زمینه با وزیر ارتباطات 
گفت وگو و از سوی وزارت اقتصاد اعالم آمادگی شده 
که از ابزارهایی چون مشوق های مالیاتی برای ترمیم 

این آسیب ها استفاده شود.
خاندوزی همچنین اواسط هفته قبل هم مجددا به این 
موضوع اشاره و تاکید کرد که نگران معیشت مردم، 
اقتصاد، امنیت سرمایه گذاری و کسب و کارها هستیم،  
چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شد و آشوبگرانی که 
هم در فضای مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر 
دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. بر این اساس 
بسته ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند 
وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر 

تکمیلی گرفته شود.

طبق آنچه وزیر اعالم کرده این بسته حمایتی ظرف 
چند روز آینده نهایی و رسما اعالم می شود.

همچنین مسئوالن بیمه نیز اعالم کرده اند که کسب و 
کارهای اینترنتی که بیمه بوده اند در صورت خسارت، 

تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

خسارت وارده به کسب وکارها چقدر است؟
در این میان، بر اساس اطالعاتی که در پایگاه سامانه 
نظام صنفی رایانه ای کشور منتشر شده است و به گفته 
محسن عامری - دبیر شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی اتاق بازرگانی - حجم بازار اینستاگرام 
۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود و دو میلیون و 

۴۰۰ هزار کسب وکار در این شبکه حضور دارند.
همچنین وبسایت جهانی »نت بالکس« مدعی شد 
که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دالر 
معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به ایران وارد 
می کند که این یعنی روزانه هــزار میلیارد تومان به 
کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد کشورمان خسارت 
وارد می شــود. البته فعالیت نت بالکــس مربوط به 
وضعیت اینترنت در کشورهاست و مبنای محاسبه 

بازار اقتصادی در این آمار نامشخص است.
گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از تاثیر 
محدودیت ها و قطع اینترنت بر کسب وکارها نشان 
می دهد تا ۱۷ مهرماه، بیش از ۴۱ درصد شرکت ها 
۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست 
داده اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشــتر از ۵۰ درصد 

کاهش فروش داشته اند.

مدیرعامل شرکت پست گفت: لیائی در ادامه با اشاره 
به بازدید خود از مناطقی در استان مازندران توضیح 
داد: »متوجه شدم که حتی در مناطق روستایی فروش 
محصوالت از طریق اینســتاگرام صورت می گرفته 
اســت. در حین بازدید مردم با دیدن من نسبت به 
شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت 
کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این 
فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود 
چه اتفاقی می افتد؟ خودتان باید به فکر می بودید و از 
ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی کردید.« 

به گزارش انتخاب، این همایش در حالی برگزار شد 
که تعداد زیادی از فعاالن حــوزه اقتصاد دیجیتال 
کشور روزهاســت نســبت به عواقب بسیار مخرب 
قطعی هرروزه اینترنت و فیلترینگ پلتفرم هایی نظیر 
اینستاگرام هشدار می دهند. آمار و ارقام منتشرشده از 
خساراتی که کسب وکارها در این چند روز دیده اند، 
ورای تصور است و بسیاری از آنها و به طور کل اقتصاد 
دیجیتال کشــور رو به نابودی می رود. طبق آمار به 
دلیل فیلتر اینستاگرام و واتس اپ ۴۰۰ هزار تا یک 
میلیون کســب وکار در خطر نابودی قرار گرفته اند. 
عالوه بر این، از زمان شــروع اعتراضــات در ایران و 
ایجاد محدودیت در دسترســی به اینترنت، بازدید 
فروشــگاه های اینســتاگرامی نزدیک به ۹۷ درصد 

کاهش یافته است.
به نوشــته راه پرداخت، هدف اصلی برگزاری چنین 
همایشــی، تالش برای ثبت یک روز به نام تجارت 
الکترونیک در تقویم ملی اســت؛ اقدامی که نه تنها 
کمک کننده نیست، بلکه شاید نمکی باشد بر زخم 

هزاران کسب وکار خردی که رو به نابودی اند.
گویا در وزارت ارتباطات در بر همان پاشــنه سابق 

می چرخــد. بعــد از ســخنان وزیر ارتباطــات در 
خصوص اینکه کسب وکارها باید خســارات وارده را 
از اغتشاشگران بگیرند، امروز محمود لیائی، معاون 
وزیر ارتباطات که یکی از افراد حاضر در این جلســه 
بود در انتهای ســخنان خود خطاب به روستاییانی 
که از پلتفرم های خارجی بــرای فروش محصوالت 
خود استفاده می کردند، گفت که باید از قبل به فکر 
چنین روزی و محدودشدن اینستاگرام می بودند و 
به هشدار مسئوالن برای کوچ به پلتفرم های داخلی 
توجه می کردند. در ابتدای مراسم علیرضا شاه میرزایی، 
معاون تجارت و خدمــات وزارت صمت توضیح داد: 
»کرونا از زمان شیوع خود تأثیر مثبتی بر رشد تجارت 
الکترونیک کشــور داشته اســت. آمار و ارقام نشان 
می دهد این عرصه در یک سال اخیر؛ حتی بعد از پایان 
دوران اوج همه گیری کرونا رشد خوبی داشته است.«

او ادامه داد: »شروع کسب وکارهای تجارت الکترونیک 
و امضای دیجیتال به ترتیب ۳۰ و ۱۲۰ درصد رشــد 
داشته  و طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
حمایت های زیرساختی از تجارت الکترونیک کشور 
برعهده این مرکز اســت.« به گفته شــاه میرزایی در 
شــش ماهه اول ســال جاری ۵۰ هزار اینماد جدید 
صادر شده است. او در ادامه توضیح داد: »بعضاً گفته 
می شود اینماد مانعی بر سر راه کسب وکارهاست؛ اما 
درواقع اینماد فعالیت کسب وکارها و مسیر رسیدگی 
به شکایات را بسیار تســهیل کرده و همه مراحل نیز 
به صورت سیستمی انجام می شود و اعمال سلیقه ای در 
آن صورت نمی گیرد. اگر هم مانعی باشد از سوی اینماد 
نیست؛ بلکه ممکن است قوانینی دیگر نظیر موضوعات 
بانکی و حتی بهداشتی برای فعالیت در توزیع و تولید 

برخی کاالها و خدمات مانع باشند.«

بدون هیچ پاســخ روشنی، 
دســتمزد کارگران را معطل 
گذاشته اند؛ شاید ادعا کنند 
صد هزار تومان رقمی نیست؛ 
اما در این اوضاع معیشتی و 
تورم سرسام آور، دریغ کردن همین رقم ناچیز از کارگران 
زیر خط فقر، بی عدالتی ســت. به گزارش ایلنا، نوزدهم 
اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شــورایعالی کار که از 
قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور 
داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ 
به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست عالوه بر افزایش 
۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه ی رقم 
ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون 

کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.
در تصویب نامه ی رسمی شــورایعالی کار، حق مسکن 
۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه الزم االجراست، فقط 
براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم 
مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه 
نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی 
دولت، انتقاد داشته اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر 
مولفه های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اوالد 
و یا سنوات، یک مولفه ی مزدی همه شمول است و تنها 
مرجع تصمیم گیری در ارتباط بــا مزد و مزایای مزدی 
کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه جانبه ی 
عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن 

بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟

چرا هفت ماه معطلی؟
با این حال، روال سال های گذشته اینگونه بوده که معموالً 
بعد از یک یا دو ماه تاخیــر، هیات دولت مصوبه ی حق 
مســکن را برای اجرا ابالغ می کند و کارفرمایان مجبور 
می شوند مابه التفاوت ماه های فترت و تاخیر را بپردازند؛ 
در سال ۱۴۰۱ اما تاخیر بسیار طوالنی تر از حد معمول 
همیشه بوده است؛ هفت ماه تمام در ابالغ یک مولفه ی 

مزدی کارگران تاخیر افتاده است. انتظار کارگران این 
بود که نهایتاً در اردیبهشت ماه، حق مسکن ۶۵۰ هزار 
تومانی در یکی از نشست های هیات دولت به تصویب 
نهایی برسد. اما علیرغم گذشت هفت ماه هنوز کارگران 
حداقل صد هزار تومان بابت هر ماه سال از کارفرمایان 
طلبکارند و ظاهراً اراده ای برای تصویب حق مسکن در 

مهرماه نیز وجود ندارد.
فرامرز توفیقی )از نمایندگان کارگری دستمزد( با بیان 
اینکه به نظر می رسد معیشت کارگران در اولویت های 
اصلی تصمیم سازان نیست؛ می گوید: ما در شورایعالی 
کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را از فروردین مصوب 
کردیم و باید این مولفه ی مــزدی از فروردین به تمام 
کارگران مشــمول قانــون کار پرداخت شــود؛ دولت 
نمی تواند و نباید مزد کارگــران را ماه ها معطل بگذارد؛ 
گویا اصوالً شورایعالی کار و سه جانبه گرایی را حتی در 
مساله ی دستمزد به رسمیت نمی شناسند که اگر جز 
این بود، پیشــتر از این ها حق مسکن ابالغ می شود؛ نه 
تنها این ابالغیه هنوز صادر نشده، بلکه هنوز یک نشست 
رسمی شورایعالی کار برای بررسی معیشت کارگران و 
محاسبه ی رسمی هزینه های زندگی برگزار نشده است.

    به گفته ی وی، ابالغ حق مســکنی که در شورایعالی 
کار به تایید همه ی گروه ها حتی نمایندگان رســمی 

دولت رسیده، کار سختی نیســت؛ کمتر از یک ساعت 
زمان می خواهد؛ چرا کارگران را هفت ماه تمام منتظر 

گذاشته اند و هیچ پاسخی به این موضوع نمی دهند؟

تاریخچه ی مساله
بهتر است به تاریخچه ی این موضوع در ماه های گذشته 
و موضع گیری مقامات رسمی نگاهی بیندازیم؛ محمد 
باقر قالیباف، رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه ۱۴۰۱ 
در نامه ای رســمی خطاب به دولت، اصالح دو مصوبه 
را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و 
دوم، مصوبه ی کمک هزینه ی مسکن کارگران. در این 
نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شــده بود اما اکنون با 
گذشت چند ماه از این نامه، مصوبه کمک هزینه مسکن 
هنوز بازبینی نشــده اســت؛ در ارتباط با کمک هزینه 
مسکن کارگران مشــمول قانون کار، باید حق مسکن 
 ۶۵۰هزار تومانی که همان مصوبه شورایعالی کار است 

احیا شود.
یک ماه و پانزده روز بعدتر در چهاردهم شهریور، رعیتی 
فرد، معاون تنظیم روابــط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: موضوع افزایش حق مســکن کارگری 
مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب 
شــده بود، هم اکنون در دستور کار اســت. به احتمال 

زیاد این افزایــش از مهر عملیاتی می شــود. وی ادامه 
داد: در صورت ابالغ افزایش حق مســکن کارگری، در 
ماه های باقــی مانده از ســال۱۴۰۱، مبلغ یکصد هزار 
تومان به دستمزد کارگران مشــمول قانون کار اضافه 
می شود. از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه 
ابتدای سال ۱۴۰۱اســت، مابه التفاوت این افزایش به 
ماه های سپری شده نیز تعلق می گیرد. این بدان معنی 
است که هر کارگر مشــمول قانون کار، بابت شش ماه 
نخست ســال جاری، مبلغ ششــصد هزار تومان را به 
 عنوان مابه التفاوت افزایش حق مســکن از کارفرمای 

خود طلبکار می شود.

در مهر هم خبری نیست!
حاال مهر هم در حال خاتمه یافتن است و احتمالی که 
معاون روابط کار وزارتخانه از آن سخن گفته، هنوز محقق 
نشده! یک ماه پیش از این وعده دادند که باالخره حق 
مسکن در مهر مصوب می شــود اما به روزهای پایانی 
مهر نزدیک شده ایم و خبری از ابالغ دولت نیست. همه 
می دانند که تا قبل از بیست و سوم یا نهایتاً بیست و چهارم 
هر ماه، کارفرمایان کارگاه های صنعتی، بزرگ و متوسط 
کشور، محاسبات حقوقی را انجام می دهند و لیست های 
پرداخت ماهانه را آماده می کنند؛ بنابراین اگر دولت واقعاً 
می خواست که حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به اضافه ی 
مابه التفاوت ماه های گذشــته در مهر به تمام کارگران 
مشمول قانون کار پرداخت شود، باید قبل از بیستم یا 

حتی پانزدهم مهر ابالغیه حق مسکن را صادر می کرد.
محســن باقری )عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار استان تهران( می گوید: بدون هیچ 
پاسخ روشنی، دستمزد کارگران را معطل گذاشته اند؛ 
شاید ادعا کنند صد هزار تومان رقمی نیست؛ اما در این 
اوضاع معیشتی و تورم سرسام آور، دریغ کردن همین 

رقم ناچیز از کارگران زیر خط فقر، عین بی عدالتی ست.
در شــرایطی که وضعیت وزیر کار همچنان نامشخص 
است و جلسات شورایعالی کار و اجرای ماده ۱۶۸ قانون 
کار معطل گذاشته شده، هیچ صدای روشنی از وزارتخانه 
بلند نمی شود؛ پاسخ کارگران را نمی دهند که چرا علیرغم 
وعده ی قبلی خود در چهاردهم شــهریور بازهم اهمال 
کردند و کاری که فقط یک ساعت زمان می خواست را 
بیش از هفت ماه عقب انداخته اند؛ وقتی شورایعالی کار 
به عنوان یک نهاد رســمی قانونی، مزد و مزایای مزدی 
را مصوب می کند، ایــن اهمال کاری ها، معنایی جز به 
رسمیت نشناختن حق مشارکت و چانه زنی کارگران 

دارد؟
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خبری از ابالغ حق مسکن نیست

هفت ماه انتظار برای اجرای قانون!
وعده خاندوزی برای جبران خسارت  کسب و کارهای اینترنتی

تصمیم دادگاه
به تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم حقوقی خرمشهر بتصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل است.پرونده کالسه ۹۷۰۷۳۶ تحت نظر قرار دارد.مالحظه می 
گردد که حسب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۴۱۳۰۱۴۷۵صادر شده از همین دادگاه که 
متعاقبا طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۴۳۳۴۸۰در شعبه یک دادگاه تجدید 
نظر تایید گردیده که ضمن صدور رای خانم سعاد سعیدی حیزانی بعنوان مدیر تصفیه 
انتخاب گردیده که نامبرده طی الیحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۴۶۶۶۰۲۵۶۳ استعفای خود 
را اعالم نموده است. بنابراین دادگاه آقای محمد حسن ابوالفتح بیگی را بعنوان مدیر 

جدید انتخای می نماید.
دادرس دادگاه شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-عیسی امیری

پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۱۴۱۳۰۰۷۱۰شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان 
تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۴۳۳۴۸۰دیدنظر خواهان:

ایمن ساحل ایرانیان به نشانی استان خوزستان-شهرستان خرمشهر-خرمشهر-شهرک 
صنعتی –فاز یک شیمیایی

آقای حمید رضا مظاهری اسدی فرزند علی به نشانی اصفهان-شمس آباد –مجتمع 
ثریا-واحد ۱۰۳-کدپستی ۸۱۳۳۷۸۳۵۵۱

بانک  ملت با وکالت آقای ایرج ترک فرزند غالم عباس به نشــانی استان خوزستان- 
شهرستان اهواز-شهر اهواز-زیتون کارمندی شهید بندر مجتمع تجاری الماس جنوب 

طبقه دوم واحد سوم
دید نظر خواندگان:

۱-دادسرای عمومی وانقالب خرمشهر۲-بانک ملت با وکالت آقای ایرج ترک فرزند 
غالم عباس به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-شهر اهواز-زیتون کارمندی خ 

شهیدبندر مجتمع تجاری الماس جنوب طبقه دوم واحد سوم
۳- آقای یداله یعقوبی فرزند غالم عباس به نشانی استان تهران-شهرستان تهران-

شهرتهران-شهران-باالتراز مسجد امام علی-پ۱۷۷
۴-شرکت دیبا فایبر گالس ۵-آفای حمید مظاهری اسدی ۶-ایمن ساحل ایرانیان 
به نشانی استان خوزستان –شهرســتان خرمشهر-خرمشهر-شهرک صنعتی –فاز 

یک شیمیایی
تجدید نظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۴۱۳۰۱۴۷۵ صادر شده 

از شعبه سوم دادگاه 
رای دادگاه

این پرونده نسبت به دادنامه شــماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۴۱۳۰۱۴۷۵صادر شده از شعبه 
سوم دادگاه عمومی حقوقی خرمشهر تجدید نظر خواهی از الف: شرکت ایمن ساحل 
ایرانیان با وکالت آقای علی فتلی ســاکی به طرفیت ۱- دادســرای عمومی وانقالب 
خرمشهر۲-بانک ملت۳-آقای یداله یعقوبی ۴-شرکت دیبا فایبر گالس ۵-آقای حمید 
مظاهری اسدی وب-آقای حمیدرضا مظاهری اسدی با وکالت ۱-خانم زهرا جلیلیان 
و۲-آقای سعید یوسفی منش به طرفیت ۱-دادسرای عمومی وانقالب خرمشهر۲- بانک 
ملت۳-آقای یداله یعقوبی ۴-شرکت دیبا فایبر گالس وج- تجدید نظر خواهی نسبت به 
دادنامه ۹۸۰۹۹۷۶۱۴۱۳۰۶۷صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرمشهر 
)این دادنامه در راستای واخواهی از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۴۱۳۰۱۴۷۵صادر 
شده است(از جانب بانک ملت با وکالت آقای ایرج ترک به طرفیت شرکت ایمن ساحل 
ایرانیان،مطرح شده است. مطلبق دادنامه های تجدید نظر خواسته، شرکت ایمن ساحل 
ایرانیان،مبادرت به طرح دعوی ورشکستگی نموده که پس از رسیدگی وارجاع امر به 
کار شناس،منتهی به پذیرش خواسته با تعیین تاریخ توقف )۹۵/۱۲/۳۰(تعیین عضو 
ناظر ودستور مهر وموم دارایی شرکت خواهان شده است.که از دادنامه مذکورتجدید 
نظر خواهی به عمل آمده است.هیئت دادگاه تجدید نظر با مطالعه دادخواست های 
تجدید نظر وموارد منعکس در دادخواست های بندهای الف وب وج ،ضرورت ارجاع امر 
به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور مالی وحسابرسی را صادر 
نمود که نظریه کارشناسان هیات سه نفره متعاقب اعتراض به عمل آمده،نظریه تکمیلی 
اخذ شده از هیئت مذکور مشخص گردید،با بررسی دیون شرکت میزان آن از دارایی، 
بیشتر بوده واعتبار معنوی شرکت کاهش یافته است وتاریخ توقف تادیه دیون بیست 
وهشتم ،اسفند ماه یکهزار وسیصدو نود،تعیین گردید این نظریه ابالغ ومصون ایراد 
موجه ومدلل باقی مانده ودادگاه مغایرتی در آن مالحظه ننمودبنابر این به استناد مواد 
۴۱۲و۴۱۳و۴۱۶قانون تجارت و۳۵۸قانون آیین دادرسی مدنی،الف-در مورد تجدید 
نظرخواهی شرکت ایمن ساحل ایرانیان با پذیرش تجدید نظر خواهی نسبت به تاریخ 
توقف ونقص دادنامه در این بخش، حکم به تعیین تاریخ توقف براساس نظریه هیات سه 
نفره کارشناسان به تاریخ بیست وهشتم ،اسفند ماه یکهزار وسیصدو نود،صادر واعالم می 
شود.ب- درمورد تجدید نظر خواهی بانک ملت وآقای حمیدرضا مظاهری اسدی،بارد 
تجدید نظر خواهی وبا رعایت بند الف در تعیین تاریخ توقف )بیست وهشتم اسفند،نود( 

دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می شود رای صادر شده قطعی است.
دادنامه

پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۶۱۴۱۳۰۰۷۱۰شعبه ۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خرمشهرتصمیم نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۴۱۳۰۱۴۷۵
خواهان:شرکت ایمن ساحل ایرانیان )سهام خاص(با وکالت آقای علی فتلی ساکی فرزند 
طه به نشانی استان خوزستان-شهرستان خرمشهر-شهرخرمشهر-خیابان ۴۰متری 

ساختمان شهاب طبقه سوم واحد۴
خواندگان:

۱-دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرمشهر به نشانی استان خوزستان-شهرستان 
خرمشهر-خیابان ۴۰متری-سایت اداری-دادگستری شهرستان خرمشهر

۲-بانک ملت به نشانی استان تهران-شهرستان تهران-شهرتهران-خیابان فردوسی 
شمالی-نرسیده به میدان فردوسی پالک ۲۹۸

۳-شرکت دیبا فایبر گالس به نشانی تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی-
خیابان هفتم-پالک ۱۴ طبقه اول

۴-آقای حمید رضا مظاهری اســدی فرزند علی با وکالت آقای سعید یوسفی منش 
فرزند جمال به نشانی خرمشهر خیابان ۴۰متری کوچه خیام –سا ختمان کارون طبقه 
۲ وخانم زهرا جلیلیان فرزند علی به نشانی استان خوزستان –شهرستان خرمشهر-شهر 

خرمشهر-چهارراه مطهری ابتدای ۴۰متری پاساژ ستاره ها
۵-آقای یداله یعقوبی فرزند غالمعباس به نشــانی استان تهران-شهرستان تهران-

شهرتهران-شهران-باالتر از مسجد امام علی پ ۱۷۷
خواسته :صدور حکم ورشکستگی

رای دادگاه
درخصوص دعوای شرکت ایمن ســاحل ایرانیان )ســهامی خاص(با وکالت آقای علی 
فتلی ساکی وکیل دادگستری به طرفیت ۱-دادستان عمومی وانقالب خرمشهر۲-بانک 
ملت۳-یداهلل یعقوبی۴-شرکت دیبا فایر گالس۵-آقای حمید رضا اسدی فرزند علی با 
وکالت خانم زهرا جلیلیان آقای سعید یوسفی منش هردو از وکالی دادگستری ،به خواسته 
صدور واعالن ورشکستگی با توجه به اوراق ومحتویات پرونده ودادخواست تقدیمی که 
وکیل خواهان بدین شرح اعالم نموده است .احترامانظر به اینکه شرکت خواهان در راستای 
ایجاد اشتغال وتولید با متحملشدن هزینه های سنگین مالی در زمینه تولید لوله های جی 
آر پی که در تولید اینگونه لوله ها در منطقه بی رقیب بوده که به همین واسطه شرکت یاد 
شده در فوق اقدام به اخذ تسهیالت از بانک ملت درمورخ ۸۵/۱۱/۲حسب اسنادپیوست 
نموده وهمچنین از حیث نصب .راه اندازی خطوط ودستگاهها وماشین آالت جهت تولید 
لوله های یاد شده )توسط خوانده آقای یداهلل یعقوبی وشرکت دیبا فایبرگالس( که اسناد 
آن پیوست تقدیم گردیده ونیز از حیث بدهکاری به خوانده ردیف چهارم آقای حمید رضا 

مظاهری اسدی حسب اسناد پیوست دادخواست )منجمله حکم صادره واجراییه صادره 
نسبت به شرکت خواهان( هزینه های سنگینی را متحمل ،لکن به واسطه نوسانات بازار 
ارز وعدم همکاری مسئولین منطقه ای واستانی شرکت متحمل زیان های مالی جبران 
ناپذیراز بدواخذتسهیالت وراه اندازی شده است که در همین راستا برخی از بستانکاران 
مبادرت به انجــام اقدامات مقتضی در جهت وصول مطالبات خود نمــوده اند واز همان 
ابتدای فعالیت واخذ تسهیالت ونصب دستگاهها وخطوط تولید شرکت موکل عاجز از 
پرداخت دیون خود بوده است لذا ضمن تقدیم این دادخواست ضمن اعالم این موضوع 
که تحویل دفاتر شرکت به دفتر قضایی مقدور نبوده الکن صورت حساب دارایی وبدهی 
شرکت به انضمام تراز نامه های شرکت تقدیم حضورودر صورت صالحدید دفاتر شرکت 
تحویل دفتر محکمه خواهد شد از محضر دادگاه محترم مستند به مدارک پیوست وضمن 
تقاضای ارجاع امربه کارشــناس حسابداری وحسابرســی حسایرسی رسمی تقاضای 
رسیدگی وبدوا صدور تاریخ توقف شــرکت از پرداخت دیون )همان ابتدای سال ۱۳۸۶(
ودر ادمه رسیدگی وصدور حکم دائر براعالم ورشکستگی شرکت از پرداخت دیون خود 
مورد استدعاست میباشد.نظر به اینکه دعوامتوجه دادستان عمومی وانقالب خرمشهر 
نبوده اســت به اســتناد بند۴ماده ۸۴وماده۸۹ قرار رد دعوا صادر واعالم می شود.وکیل 
خوانده آقای حمید رضا مظاهری اســدی فرزند علی در جلســه دادرسی اظهارداشته 
است.خواهان توانایی پرداخت بدهیهای خود را دارد واموال خواهان کفاف طلب ،طلب 
کارهارا می نماید ســایر خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده 
والیحه ای ارسال ننموده اند.موضوع به کارشناس ارجاع شده وکارشناس منتخب اعالم 
نموده اســت اموال خواهان کمتراز طلب،طلب کارها بوده وتاریخ توقف خواهان مورخ 
۱۳۹۵/۱۳۲/۳۰ تعیین نموده است نظر کارشناســی مصون از اعتراض بوده وبا اوضاع 
واحوال محقق ومعلوم مورد کارشناسی مطابقت داشــته است. بنابراین دعوای خواهان 
بدین وصف وارد است وبه استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹وموارد 
۴۱۲،۴۱۳،۴۱۵،۴۱۶،۴۱۷،۴۱۸،۴۲۷،۴۲۸،۴۳۳،۴۳۴،۴۴۰قانــون تجارت حکم به 
ورشکستگی شــرکت خواهان با تعیین تاریخ توقف ۱۳۹۵/۱۲/۳۰صادرواعالم میشود.
ضمناخانم سعاد سعیدی حیزانی به عنوان مدیر تصفیه وآقای علی حبیبی به عنوان عضو 
ناظر تعیین می شوند.ودستور مهروموم دارایی خواهان صادر می شود.رای صادر شده نسبت 
به خوانده آقای حمیدرضا مظاهری حضوری ونسبت به سایر خواندگان غیابی است.وظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدید نظر استان خوزستان است۱۴۲/م/الف
ضرغام خسروی، رییس شعبه سوم حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهي تجدید مناقصه انجام کارهای عمرانی  
شهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ ،کارهای عمرانی ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  و  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شماره آگهی ستادصالحیت و رتبه شرکتسپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهموضوع  مناقصهردیف

۲۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۴۱دارا بودن حداقل رتبه ۵ ابنیه۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۴۵/۰۱۵/۴۵۱/۵۰۲ ریالتجدید تکمیل و احداث ساختمان پایانه مسافربری شهر بوکان۱

۲۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۴۴دارا بودن حداقل رتبه ۵ ابنیه۴۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال۸/۸۳۴/۱۷۳/۸۳۲ ریالتجدید پیاده رو سازی بلوار سربازان گمنام۲
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ می باشد.

تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱۴۰۱/۰۷/۱۹          نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۷ /۱۴۰۱/۰۷

آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت ۱۹:۰۰ روز  شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۱:۰۰ روز  یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴۶۲۲۶۳۳۹-  ۴۶۲۲۳۰۹۹ – ۰۴۴ معاونت فنی و عمرانی و واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
هیأت عالی معامالت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
  هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده یا برنده گان مناقصه می باشد. 

۱۰-آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف”، آذربایجانغربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد قراردادها – کد پستی  :۵۹۵۱۸۶۷۹۶۳ – تلفن ۰۴۴-۴۶۲۲۲۸۰۰
افشین پاچیده، سرپرست شهرداری بوکان

معاون وزیر ارتباطات خطاب به مردم و کسب و کارهای اینسناگرامی:

 از ابتدا نباید از اینستاگرام استفاده می کردید
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

تمركز بر بهبودي از اعتياد، مكمل مبارزه با مواد مخدر
  مجتبي كاوه 

دنيا 26 ژوئن را به عنوان روز مبارزه با مواد مخدر  مي شناسد اما در ايران اين روز توجه 
چنداني به خود جلب نمي كند، گويي براي ما اعتياد به مواد مخدر ديگر جزو مسائل و 
معضالت حاد اجتماعي نيست. شايد از تكرار اخبار مشكالت و مصائب مرتبط با اعتياد 
خسته شده ايم. واقعيت تلخ اينكه، روزي نيست خبر دزدي و جنايت ناشي از اعتياد در 
رسانه ها منتشر نشود يا با چشم خودمان شاهد ابعاد فاجعه بار اين معضل كه هيوالوار بر 
اجتماع ما چمبره زده است، نباشيم. براي مبارزه با مواد مخدر ارگان ها و ستادهاي عريض 
و طويلی داريم. در اين راه بســيار تالش مي كنيم، بسيار شعار مي دهيم و بسيار هزينه 
مي كنيم اما تمهيداتي كه مي انديشيم و اقداماتي كه انجام می دهيم، از تلفات و خسارات 
ما نمي كاهد. زندان هاي ما لبريز از مجرماني اســت كه اغلب زخم خوردگان مستقيم و 
غيرمستقيم ديو هزارسر اعتيادند. هيچ كشوري به اندازه ما در راه مبارزه با مواد مخدر 
شهيد نمي دهد اما خوني كه جوانان وطن براي سد كردن راه ورود و رواج مواد مخدر، به 
مام وطن اهدا مي كنند، نتيجه مورد انتظارمان را به بار نمي آورد. ديدن معتادي كه كرخت 
و مسخ شده، صندوق صدقات خالي مي كند يا تا كمر در سطل زباله فرو رفته و زباله ها را 
به دنبال چيزي براي خوردن يا فروختن زيرورو مي كند، صحنه اي تكراريست كه دل مان 
را به درد مي آورد يا از آن چندش مان مي شود ولي راهي براي فرار از اين منظره نداريم. چه 
زماني قرار است از اينكه سال هاي مديد، تمام هم وغم خود را بر مبارزه با اعتياد متمركز 
كرديم و نتيجه مطلوب نگرفتيم، درس بگيريم و مسيرمان را اصالح كنيم؟ چرا در كنار 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر بهبودي از اعتياد را تشويق نمي كنيم؟ تشكل هاي مردم نهادي 
مثل انجمن معتادان گمنام بدون آنكه هزينه اي بر دولت تحميل كنند، با راه و روشي 
معنوي در مسير بهبودي از اعتياد گام هاي بســيار موثري برداشته اند. اين تشكل ها با 
تمركز بر بهبودي از اعتياد، در اين مسير الگوسازي كرده و طرحي نو درانداخته اند. چرا 
مسير را براي اينگونه تشكل ها بازتر نمي كنيم و از تجربيات آنها بهره نمي گيريم؟ بايد 
اين واقعيت را بپذيريم كه معضل اعتياد را از پشت عينك نگرش هاي دولتي و انتظامي و 
امنيتي مشاهده كردن به فربه شدن سازمان ها و ستادهاي دولتي مرتبط انجاميده ولي 
راهكار اساسي را تشكل هاي مردمي بهتر از اين ستادها درك و عملياتي كرده اند. تمركز 
بر بهبودي از اعتياد، حلقه مفقوده زنجيره رهايي جامعه ما از اين بالي اهريمني است. اين 
امر اكنون توسط تشكل هاي مردمي به خوبي دنبال مي شود و دولت نيز بايد مسير را براي 

تحرك بيشتر آنها هموار كند. 

يكپارچه سازی نظارت بر ساخت وسازهاي شهري
  اقبال شاكري، رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران 

هشدارهايي كه درباره كيفيت ساخت وسازها در پايتخت و ديگر كالن شهرهاي كشور از مراجع 
مختلف مي شنويم، مسئوليت ما را به عنوان يكي از متوليان ارتقای كيفي و ايمني ساخت وسازها 
سنگين تر مي كند. اين مســئوليت زماني حساس تر مي شــود كه زلزله خيز بودن پايتخت و 
كالن شهرهاي ديگر را نيز مدنظر قرار دهيم. در اين راســتا تالشي از سال ها قبل آغاز شده كه 
اكنون مرحله اول آن به نتيجه رسيده است. در اين مرحله نقشه پهنه گسل هاي تهران با همكاري 
سازمان زمين شناسي، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازي و ديگر مراكز و ارگان هاي ذيربط مشخص شده و براي ابالغ در اختيار شوراي عالي 
شهرسازي و معماري قرار گرفته است. اين نقشه ها بدون هيچ رانت اطالعاتي اي در سامانه هاي 
اطالع رساني قرار خواهد گرفت تا هرگاه قرار شد در هر مكاني از پايتخت كلنگي براي ساخت و ساز 
به زمين زده شود، از ابتدا مشخص باشد كه اين مكان در چه فاصله اي از گسل زلزله خيز قرار دارد. 
شايد بتوان اينگونه گفت كه با اين اقدام نخستين گام جدي براي ساخت وسازهاي بي ضابطه در 
پهنه هاي زلزله خيز برداشته شده است. مساله اي كه اكنون حائز اهميت است، اقداماتي است كه 
بايد در ادامه اين حركت انجام شود. بديهي است كه نقشه تفصيلي شهر تهران بايد با اطالعات 
دقيق تري كه از نقشه هاي فوق استخراج مي شود، مورد بازبيني قرار گيرد. همچنين الزم است 
سازمان زمين شناسي و ديگر ارگان هاي ذيربط كار شناسايي و تدقيق پهنه هاي گسلي را به صورت 
مستمر ادامه دهند. همچنين الزم است در ديگر كالن شهرها نيز كار شناسايي و تدقيق پهنه هاي 
گسلي توسط وزارت راه و شهرسازي پيگيري و اين امر در برنامه هاي كالن توسعه اقتصادي كشور 
ديده شود. نكته بعدي اين است كه دستگاه هاي اجرايي خصوصا دستگاه هايي كه متولي شبكه هاي 
آب، برق، گاز و مخابرات هستند، نقاط تقاطع شريان هاي اصلي خود با پهنه هاي گسلي را شناسايي 
كنند و ايمن سازي شريان هاي اصلي را در دستور كار قرار دهند. درسي كه حادثه شهران به ما داد، 
اين است كه ممكن است زلزله يا رانش زمين خسارت و تلفات نداشته باشد اما انفجار لوله هاي گاز 
خسارات و تلفات سنگيني ايجاد كند. نكته پاياني و مهم ترين نكته اين است كه مديريت و نظارت 
بر ساخت وسازها در كالن شهرهايي همچون تهران بايد به سمت يكپارچگي حركت كند تا تمام 
ارگان ها و دستگاه هاي ذيربط با هماهنگي كيفيت ساخت وسازها را ارتقا دهند. زماني مديريت 
و نظارت يكپارچه بر ساخت وسازهاي شهري چندان مورد تاكيد نبود اما هرچه زمان مي گذرد، 

لزوم اين امر بيشتر احساس مي شود.

نگاه

يادداشت 

بازاريابي ديجيتالي اصطالحي است كه به تازگي 
مطرح شــده اما هنوز به خوبي تعريف نشده 
است و شامل چيزهايي مثل تبليغات روي بنر، 
بهينه سازي موتور جستجو و پرداخت با يك 
كليك مي شــود. هرچند اين تعريف، خيلي 
خالصه و كوتاه است. ايميل، آراس اس*، پخش 
صدا، ارسال فكس تبليغاتي، وبالگ نويسي، 
پادپخش، پخش ويدئو در اينترنت، ارســال 
پيام هاي بي سيم  و پيام هاي فوري چطور؟ بسيار 

خوب، متوجه موضوع شديد. 
براي اينكه بازاريابي ديجيتالي را به طور 
روشني تعريف كنيم، بايد درباره آنچه 

كه با آن مرتبط نيست، صحبت 
كنيم. قبل از هر چيز، بازاريابي 
ديجيتالي شامل شكل هاي 
سنتي بازاريابي مثل راديو، 

تلويزيــون، بيلبورد و 
زيرا  نمي شــود  چاپ 

اين شيوه ها بازخورد 
و گزارش سريع ارائه 

مطمئنا،  نمي دهند. 
برخي از آدم ها ممكن 
است به »درخواست 
به اقدام« يك آگهي 

از اين رسانه ها واكنش 
نشــان بدهند اما به 
نمي توانيم  هيچ وجه 
تعداد كساني كه آن 

را ديده يا شــنيده اند، 
بدانيم.چنين داده هايي 

)البته در حــد حدس و گمان( 
مدت ها بعد از درج نخستين 

آگهي جمع آوري مي شــود. 
بله، همگرايي، تلويزيون را كمي 
تعاملي تــر كرده اســت، همراه 

با وســيله هايي مثل تيــوو )ضبط كننده 
ديجيتالي ويدئو( كه مي تواند آمار بينندگان 
را ماننــد وب گاه ها ثبت كند، امــا هنوز راه 

زيادي براي رفتن باقي مانده است. هرچند به 
 كمك بازاريابي ديجيتالي ما در جاي درستي

 قرار داريم. 
بازاريابي ديجيتالي اساســا بر اينترنت تمركز 
دارد، كه هم يك وســيله ارتباطي اســت و 
هم يك رســانه بازاريابي بســيار قدرتمند، 
 چنانچه دابل كليــك گوگل* اخيــرا ثابت 

كرده است. 
اينترنت را مي توان هم براي ارسال پيام استفاده 
كرد مانند رايانامه، آراس اس، پيام رساني فوري يا 
ارسال صدا و هم براي جستجوي عبارات مرتبط با 
پرداخت به ازاي كليك و »دريافت« اطالعاتي كه 

به درد آگهي داخل يك بنر مي خورد. 
بنابراين بازاريابي ديجيتالي مي تواند به عنوان 
تركيبي از ارسال و دريافت فناوري هاي اينترنتي 

براي اجراي كمپين هاي بازاريابي ديده 
شود. 

كه از آنجايي 
ين  ا

نوع بازاريابي ديجيتال اســت، 
يك موتــور گزارشــگر مي تواند 

درون يك كمپين گذاشــته شود و به سازمان 
اجــازه بدهد كــه بالفاصله رونــد عملكرد 
 كمپين را ببيند، مثال اينكه چه چيزي توسط
 يك كاربر ديده مي شود، چند بار و به چه مدت 
و همينطور نرخ واكنش و خريدهايي كه صورت 

مي گيرد. 
لطفا توجه داشته باشيد كه فناوري هاي بازاريابي 

هر كدام روشــي دارند و همه آنها نمي توانند 
انواع يكسان گزارش را ارائه بدهند. همچنين 
بازاريابي ديجيتال دائما در حال تغيير و تحول 
 است و تمام مدت فناوري هاي جديد به

وجود مي آيند. براي كمك  
به ترويج اين مفهوم 
يد  جد

بازاريابي ديجيتالــي اخيرا مدخل 
ويكي پديا را براي اين اصطــالح به روز كرده 
اند و نه تنها براي تعريف آن بلكه براي توضيح 
ماهيت و عامالن آن در ايــن فضا، تمام تالش 
خود را كرده اند.بازاريابي ديجيتال عمل ترويج 
محصوالت و خدمات است با استفاده از كانال هاي 
توزيع برخط كه بر اساس پايگاه داده هستند، 
براي دســتيابي به مصرف كنندگان به صورت 
سر وقت، مرتبط، شــخصي و مقرون به صرفه. 

پهناي باند اينترنت، واي فاي و دسترســي به 
 وب از طريــق تلفن همراه نيز محرك رشــد

 جهاني هستند. 
يك گزارش جديد نشان داد كه استفاده از وب از 
ژانويه گذشته تا ژانويه امسال ۱۰ درصد افزايش 
داشته است. عجيب نيست كه ميلياردها دالري 
كه صرف كانال هاي سنتي مي شد، امروز به طرف 
كمپين هاي بازاريابي تغيير جهت داده است و اين 
روند با رشد و بالغ شدن وب، همچنان افزايش 

خواهد يافت.
 من به عنوان يك بازارياب، بســيار درباره 
آينده و شكل و شــمايل بازاريابي 
ديجيتال هيجان زده هستم. منظور 
من اين است كه ما تازه به »وب 2.۰« 
رسيده ايم، چه كسي مي داند بعد 
از آن چه مي آيد؟ اگر هنوز 
كارتان را شروع نكرده ايد، 
بايد يك پايــگاه داده از 
مشــتريان يا مشتريان 
احتمالي بسازيد و متوجه 
بشويد كه دوست دارند 
چطور به آنها دسترسي 
داشته باشــيد. شما 
مي توانيد ايــن كار را 
از طريــق فناوري هاي 
بازاريابــي ديجيتــال 
انجــام دهيد و ســپس با 
استفاده از اين سيستم ها 
محصوالت و خدمات خود 
را بازاريابي كنيد. اطمينان 
حاصل كنيد كه براي استفاده 
كامل از بازاريابــي ديجيتال و 
 تماشــاي افزايــش درآمدتان 

آماده هستيد. 
*خانواده اي از قالب هــاي خورد فيد در 
وب است كه براي انتشار محتوياتي كه در 
بازه هاي زماني خاص به روزرســاني مي شوند 
 )مانند وب نوشت ها، عناوين اخبار و پادكست ها(

استفاده مي شود. 
* دابل كليك شركت تابعه شركت گوگل است كه 
در زمينه ارائه راهكارهاي تبليغاتي در بستر وب 
فعاليت مي كند كه در آوريل 2۰۰۷ توســط گوگل 
خريداري شد. در اين روش از هدف گيري مشتريان 
كه داراي ظرفيت اصلي خريد هستند، شناسايي 
شده و سرويس به آنها محصوالت جستجوشده شان 
 را با گذاشــتن پنجره هاي كوچــك تبليغاتي

 پيشنهاد مي كند. 
منبع: موبايل استورم
ترجمه: بازده

بازاريـــابي ديجــيتالي چيست؟

پارادوكس راه آهن
كتابي را مي خوانم كه به ايــن مثال آموزنده 
برخــوردم؛ در فاصلــه 30مايلــي شــهر 
گاتهام سيتي يك منطقه حومه نشين وجود 
دارد كه هر روز صبح هزاران نفر از اهالي اين 
منطقه از راه آهن مركزي براي رفتن به محل 
كارشان در شهر استفاده مي كنند و  غروب با 
همان خط آهن  نزد  همســر و بچه هاي شان 

برمي گردند. 
اين شهر، منطقه ثروتمندي بود و بسياري از 
خانم هاي خانه دار دوست داشتند موقع غروب 
بچه ها را پيش كسي گذاشــته و براي تفريح 
به شهر بروند و به همسرشــان بپيوندند. آنها 
ترجيح مي دادند قبل از برنامه شــام و سينما 
سري به فروشــگاه هاي لوكس شهر بزنند اما 
يك مشــكل وجود داشــت. براي آنكه زمان 
كافي براي خريد وجود داشته باشد آنها بايد 
حوالي ساعت 14:30 تا 15 حومه شهر را ترك 
مي كردند؛ ولي در آن ساعت هيچ قطاري در 

حومه شهر توقف نمي كرد. 
تعدادي از خانم ها متوجه شــدند يك قطار 
ساعت 14:30 از ايستگاه محل عبور مي كند، 
ولي توقفي در آن ايستگاه ندارد. براي همين 
تصميم گرفتند درخواســتي براي شــركت 
راه آهن بفرستند و از آنها بخواهند كه برنامه 
قطار طوري تنظيم شــود كــه در حومه هم 
توقف داشته باشد. سه هفته بعد آنها نامه اي 
از شــركت راه آهن دريافت كردند كه در آن 
نوشته شــده بود:  »در پاســخ به درخواست 
شما نماينده خدمات مشتريان ما 3روز مجزا 
هربار در ساعت 14:30ايستگاه حومه شهر را 
بازديد كرد اما در هيچ يك از 3روز مورد اشاره 
در آن ساعت هيچ مسافري در ايستگاه منتظر 
قطار نبود و تنها نتيجه اي كه مي توانيم بگيريم 
اين است كه هيچ تقاضاي واقعي براي توقف 
قطار جنوب در ســاعت 14:30در ايســتگاه 
حومه وجود ندارد و متاسفانه درخواست شما 

پذيرفته نمي شود.«
از داستان باال چه درسي مي توان گرفت؟ براي 
حل يك مساله بايد از روش مناسب جستجوي 

اطالعات استفاده كرد. 

اورژانس كسب وكار مهارت

ما هر روز تصميماتي در زندگي مان مي گيريم. دنيا تغيير مي كند و احساس مي كنيم كنترل 
آن را در دست داريم. در اينجا 3 پيشنهاد براي تصميم گيري بهتر به شما ارائه مي كنيم: 

۱- به غريزه خود توجه كنيد اما اجازه ندهيد بر شما رياست كند
ما به يك دليل غرايزمان را رشد داده ايم ؛ توانايي گرفتن يك 

تصميم سريع براي پيشينيان عصر حجري استفاده از 
غرايز بود مثل تصميم در مورد خورده شدن توسط يك 
ببر وحشي يا شكار آن ببر. اما اخيرا با چند ببر روبه رو 
شده ايد؟ واقعيت اين است كه در عصر ما ديگر نيازي به 
اينگونه تصميمات سريع نيست اما بازهم اينگونه تصميم 

گرفتن وجود دارد. با آن مقابله نكرده و به آن بسنده 
هم نكنيد. از خودتان بپرسيد؛ چرا اين فكر را 

كردم؟  يا چرا چنين احساسي داشتم؟ 

2- گزينه هاي تان را فهرست كنيد 
مغز، قدرتمندترين رايانه موجود است اما قادر به انجام چند كار همزمان نيست. دشوار است 
بيشتر از ۷ فكر مختلف را در يك زمان در ذهن تان داشته باشيد و غيرممكن است بتوانيد روي 
2 مورد به طور همزمان تمركز كنيد. براي تصميمي كه مي خواهيد بگيريد، همه انتخاب ها و 
گزينه هاي موجود را فهرست كنيد، آن را بيرون ذهن تان بكشانيد و زماني 

را به بررسي هركدام به تنهايي  اختصاص دهيد. 

3- سواالت را بازنويسي كنيد 
مي دانيد براي اينكه يك دانشــمند تمام عيار باشيد چه 
چيزي نياز داريد؟ گرفتن نمرات عالي يا به خاطر سپردن چيزها كافي 
نيست. مهم اين است كه سواالت درست بپرسيد. هر 
مشكلي كه داريد، سعي كنيد آن را به 3 يا 4 شكل 

مختلف بنويسيد. 

3 پيشنهاد براي تصميم گيري بهتر

قفلي كه سر جايش نبود
پادشاهي مي خواست نخســت وزيرش را انتخاب كند. 4 انديشمند بزرگ كشور 
فراخوانده شدند. آنان را در اتاقي قرار دادند و پادشاه به آنان گفت: »در اتاق به روي شما 
بسته خواهد شد و قفل اتاق، قفلي معمولي نيست و با يك جدول رياضي باز خواهد 
شد، تا زماني كه آن جدول را حل نكنيد،  نخواهيد توانست قفل را باز كنيد. اگر بتوانيد 

مساله را حل كنيد، مي توانيد در را باز كنيد و بيرون بياييد.«
پادشاه بيرون رفت و در را بست. 3 تن از آن 4 مرد بالفاصله شروع به كار كردند. اعدادي 
روي قفل نوشته شده بود، آنان اعداد را نوشــتند و با آن اعداد، شروع به كار كردند. 
نفر چهارم فقط در گوشه اي نشسته بود. آن 3 نفر فكر كردند كه او ديوانه است. او با 

چشمان بسته در گوشه اي نشسته بود و كاري نمي كرد. 
او پس از مدتي برخاست، به طرف در رفت، در را هل داد، باز شد و بيرون رفت. اين در 
حالي بود كه آن 3 نفر ديگر، همچنان مشغول كار بودند و حتي نديدند كه نفر چهارم 
از اتاق بيرون رفته است.وقتي پادشاه با آن فرد به اتاق بازگشت، گفت: »كار را تمام  
كنيد. آزمون پايان يافته. من نخست وزيرم را انتخاب كردم.« آنان نتوانستند باور كنند 
و پرسيدند: »چه اتفاقي افتاد؟ او كاري نمي كرد، او فقط در گوشه اي نشسته بود. او 
چگونه توانست مساله را حل كند؟«مرد گفت: »مساله اي در كار نبود. نخستين چيزي 
كه هر انسان هوشمندي خواهد پرسيد، اين است كه آيا واقعا مساله اي وجود دارد و بعد 
اينكه چگونه مي توان آن را حل كرد؟ اگر سعي كنيد مساله اي را حل كنيد كه وجود 
ندارد، تا بي نهايت پيش مي رويد و هرگز از آن خالص نمي شويد. پس من فقط رفتم 

كه ببينم آيا در، واقعا قفل است يا نه  و ديدم قفل باز است.«

حكايت مديريتي
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توريسم روستايي با هدف ايجاد اشتغال در 
روستا، افزايش درآمد روستاييان، كاهش 
فقر، جلوگيري از مهاجرت روستاييان به 
شهر ها و توســعه پايدار در جوامع محلي 
و روستايي مطرح شــده است. با توجه به 
ويژگي بارز گردشگري روستايي به مثابه يكي از مردمي ترين اشكال 
گردشگري، مي توان انتظار داشت كه اين صنعت از يك سو به رشد 
اقتصادي و تنوع فعاليت هاي روستايي و از سوي ديگر با جذب مازاد 
نيروي انساني، به ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي ساكنان روستاها 
كمك كند و فرصتي براي توسعه همه جانبه قلمداد شود. در حال حاضر 
كشور ما تعداد قابل توجهي از اينگونه سكونتگاه هاي روستايي دارد كه 
اين سكونتگاه ها به لحاظ موقعيت مكاني و داشتن عناصر مهم جذب 
گردشگر مانند مناظر طبيعي، آثار باستاني، تنوع اقليمي و آداب و سنن 
اجتماعي، زمينه هاي مناسبي براي توسعه فعاليت هاي گردشگري 
دارند. به اعتقاد كارشناسان، توسعه گردشگري روستايي منوط بر 
اين است كه چند عنصر اساسي را در نظر بگيريم؛ اول اينكه تفريحات 
گردشگري در روستا بايد منطبق بر فعاليت هايي باشد كه نشانگر 
زيبايي هاي روستاست. دوم اينكه اين موضوع به توسعه روستا و ايجاد 
فرصت هاي جديد براي روستا و استفاده از ظرفيت هاي آن بينجامد. 
سوم اينكه از اقتصاد روستا حمايت كرده و زمينه هاي توسعه بازاريابي 
آن را فراهم سازد و در نهايت اينكه به رشد محيط زيست و حفظ عناصر 

زيست محيطي روستا كمك كند. 
يكي از مســائل عمده اي كه اخيرا مورد توجه قرار گرفته افزايش 
جمعيت شهرها و زنگ خطر كوچك شدن روستاهاي كشور است، 
 به طوري كه جمعيت شــهري ايران در طول ۹۰ سال گذشته حدود 
۲۶ برابر افزايش يافته اما جمعيت روستايي تنها رشدي ۳ برابري را 
تجربه كرده است. به عبارت ديگر متوسط نرخ رشد جمعيت روستا در 

اين سال ها منفي بوده است. 

  حل دغدغه هاي اقتصادي و اشتغال در روستا
كارشناسان در كنار عوامل اجتماعي و فرهنگي يكي از مهم ترين 
علت هاي اقتصادي مهاجرت روســتاييان به شهر را نبود اشتغال 
مناسب و درآمد ناكافي در روستا ذكر مي كنند. مهاجرت از روستا 
به شهر- كه خود در نتيجه بروز مشكل در روستا ها و اقتصاد كشور 
چون ركود پيش مي آيد- منجر به بروز مشــكالتي هم براي روستا 
و هم براي شهر مي شود كه از جمله آن بروز نابساماني هاي متعدد 
 ناشي از فشــار بر منابع و امكانات محدود جوامع شهري، بيكاري و
 كم كاري، كمبود فضاي زيستي و آموزشــي، آلودگي هوا و محيط 
زيست، سالخوردگي و زنانه شــدن نيروي كار كشاورزي، تخليه 

روستاها و غيره است. 
بنابراين يكي از راه حل هاي مشــكالت اقتصادي روستاها توسعه 
گردشگري روستايي است كه در كشور ما جاذبه هاي مختلف مناطق 
روستايي امكان آن را فراهم كرده، براي نمونه روستاهاي كشور از 

جاذبه هايي چون جاذبه جغرافيايــي و طبيعي، جاذبه هاي بومي و 
قبيله اي، جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي، صنايع دستي، توليدات بومي 
و روستايي برخوردارند و مي توان براساس آن، هر منطقه عالوه بر 
جلب و جذب گردشگر به كشور و رونق اقتصادي عمومي، سبب جذب 
مستمر و مستقيم پول و نقدينگي به مناطق روستايي شده و بهبود 

كيفيت معيشت و زندگي روستاييان كشور را فراهم كرد. 
گردشگري دومين صنعت درآمدزاي جهان است. با اين وجود سهم 
كشور ما از درآمدهاي حاصل از آن در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا 
تنها نيم درصد است، براساس آمارهاي سال گذشته كشور ما با وجود 
۶۳ هزار روستا، ظرفيت هاي عمده گردشگري آنها و قرار گرفتن در 
رتبه سوم صنايع دستي دنيا سهم اندكي از گردشگري روستايي دارد، 
به طوري كه آمارهاي سال گذشته نشان مي دهد سهم گردشگري 
روستايي در كشور ما تنها ۲۰.1 درصد بوده حال اينكه در كشوري مانند 

دانمارك اين سهم ۶۳.4 درصد است. 

ضرورت شناخت موانع گردشگري در روستا
سوال اساسي اين است: چه چيزي مانع رشد گردشگري روستايي در 
كشور ما شده است؟ مهم ترين موانع براي توسعه مناطق روستايي در 

كشور چيست و چگونه مي توان آنها را برطرف كرد؟ 
به اعتقاد كارشناســان، مهم ترين داليل عدم توسعه گردشگري و 
بی توجهی و اهميت قائل نشدن براي آن به طور كلي، كيفيت پايين 
خدمات رساني، كمبود امكانات و ضعف در زيرساخت هاي روستايي، 
ضعف ساختارهاي حمل ونقل، كمبود تبليغات، عدم اطالع رساني و 
آموزش، معضالت مربوط به عرضه جاذبه هاي منطقه روستايي، تمايل 
و انگيزه كم بازديدكنندگان براي توقف چندروزه در روستاها، عدم 
مشاركت مردم و نارسايي هايي كه از سوي سازمان هاي دولتي وجود 

دارد و... است. 

توجيه روستاييان براي ورود گردشگران
رقيه حاتمي پور، كارشناس حوزه گردشــگري در رابطه با ضرورت 
توسعه گردشگري روســتايي و اركان اين توسعه به »كسب و كار« 

مي گويد: علت ايــن موضوع كه هنوز توجه ويــژه اي به بحث 
گردشگري روستايي نشده است به اين بر مي گردد 

كه ما هنوز 

در جوامع محلي كار و فعاليت خاصي انجام نداده ايم. روستانشينان 
داراي فرهنگ، ســبك زندگي و آداب و رسوم خاص خود هستند 
بنابراين اگر بخواهيم براســاس اهداف گردشگري در اين فرهنگ 
تغييراتي ايجاد كنيم بايد ابتدا در جوامع محلي و براي مردم روستا 
توجيهي داشته باشيم. آنها مقصد گردشگران هستند و بايد فرهنگ 
پذيرش گردشگر را دارا باشند. در اين صورت است كه مي توانيم در 
توسعه گردشگري در اين مناطق از مشاركت و همكاري روستاييان 
در عرضه انواع غذاي روستا، لباس و ظرفيت هاي گردشگري روستا 

بهره ببريم. 

سرمايه گذاري در روستا با هدف اشتغال
وي توضيح مي دهد: از ســوي ديگر الزم اســت بدانيم براي ورود 
سرمايه گذار به مناطق روستايي نياز به آماده سازي و زيرساخت هاي 
فرهنگي است. همچنين الزم است اهداف سرمايه گذاري در روستا ها 

به ايجاد درآمد در روستا ها و ايجاد شغل بينجامد.

استفاده از تجربه كشورهاي موفق
مديرعامل هلدينگ گردشگري با اشاره به اينكه از سوي مسئوالن 
اقداماتي كه در اين باب صورت گرفته و روستاهاي هدف گردشگري 
شناسايي شده، مي گويد: روستاهاي هدف گردشگري تعريف شده و 
انتخاب هم شده اند اما مشكل اينجاست كه اغلب مديران گردشگري 
در اين حوزه بدون برنامه ريزي و طرح مشخص وارد مي شوند. هر كس 
به فراخور سليقه و عالقه خود كاري انجام مي  دهد، در صورتي كه الزم 
است اين كارها براساس يك پروژه و برنامه هاي از پيش تعيين شده اي 
باشــد و مطالعات تكميلي آن انجام شده باشد. مثال بررسي كنيم كه 

كشور هاي ديگر در اين حوزه چه فعاليت هايي انجام می دهند و 
از نمونه هاي موفق آنها الگو بگيريم. يا اينكه بررسي كنيم 

چه نوع فعاليت هايي درآمد روستاييان در 
بخش گردشگري را افزايش 

مي دهد. 

مطالعه جامعه محلي و روستايي
حاتمي پور ادامه مي دهد: از طرفي مطالعه جامعه محلي و فرهنگ 
روستا و به طور كلي فرهنگ ايراني هم مهم است. بنابراين الزم است 
مديران گردشگري در چارچوب ضوابط و قوانين مشخصي به اين 

عرصه وارد شوند. 

جذب افراد بيكار به فرصت هاي گردشگري روستا
بيكـاري از مهم ترين مسائل و مشكالت كنوني كشور به شمار مي رود. در 
چنـين شـرايطي، بـه ويـژه بـا توجـه به خصوصيات بخش گردشگري 
)مانند فصـلي و مـوقتي بـودن بسـياري از مشـاغل آن(، مي توان 
انبوهي از جمعيت بيكار را جذب كرد؛ همچنين، روستاييان مي توانند 
بـا ديـدن دوره هاي آموزش كوتاه مدت در هنگام بيكاري و كم شـدن 
حجـم كـار كشـاورزي، در بخش خدمات گردشگري مشغول به كار 
شوند و بدين ترتيب، بـا دسـتيابي بـه نـوعي درآمد، سطح زندگي خود 
و خانواده شان را ارتقا دهند. در حال حاضر 4 نوع گردشگري مذهبي، 
تاريخي، درمانيـ  سالمت و بوم گردي يا طبيعت گردي در كشور وجود 
دارد كه بخش بوم گردي بيشترين اشتغالزايي را به همراه دارد. به گفته 
كارشناســان بوم گردي مانع از مهاجرت روستاييان و افراد محلي به 

كالن شهرها مي شود و كســب و كارهاي خرد و كوچكي كه از محل 
بوم گردي در اين مناطق به وجود مي آيد يك سلسله كسب 

و كارهاي به هم پيوســته اي مي شود كه مي تواند در 
كنارش صنايع دستي شكل بگيرد، غذاي سنتي 

و سوغات آن منطقه را معرفي و عرضه 
كند و تمام اين مــوارد براي 

بوميان آن نواحي فرصت 
اشتغال و درآمدزايي 

ايجاد كند.

»كسبوكار«گزارشميدهد

مكانيسم درآمدزايي از گردشگري روستايي

کار و
کارآفرينی 

سالمت ســازماني به معناي عوامل 
توفيق و تعالي ســازمان در بلندمدت 
اســت. طبق آنچه در تعريف سالمت 
ســازماني آمده، سالمت ســازماني 
اين مزيت مهــم را دارد كــه ميزان 
توانايي ســازمان را در انطباق با شــرايط كنوني نشان داده و 
توانمندي آن را در شــكل دادن به آينده به نحوي ســريع تر 
و بهتر از رقبــا معين مي كند. ايــن امر بدان معناســت كه 
ســالمت، تمامي مولفه ها و عناصر انســاني مورد نياز براي 
دستيابي به يك موفقيت پايدار را در برمي گيرد. به بيان ديگر 
سالمت ســازماني يك دارايي نامشــهود و مزيتي بوده براي 
 همكاري در قرن بيســت ويكم كه تقليد و كپي برداري از آن 

دشوار است. 
يكي از مهم ترين اهداف اين امر در راســتاي برنامه توســعه 
كشور، معرفي سازمان، وزارتخانه، شهرداري و دادسرايي است 
كه معيارهاي سالمت سازماني را داشته باشند، چرا كه به اين 
منظور مي توان به آنها در حل مسائل و چالش هاي مختلفي كه 
جامعه و دستگاه هاي اجرايي در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي با آنها روبه رو هســتند، كمك بســياري كرد يا براي 
تحقق سالمت آنها به مسئوالن عاليرتبه كشوري، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي 
دولتي، شــهرداري ها، سازمان هاي وابســته به دولت و بخش 

خصوصي پيشنهاداتي را ارائه كرد. 
از طرف ديگر الزم اســت بدانيم شكاف موجود ميان حقوق و 
درآمدها در كشور تا حدود زيادي ريشه در مشكالت ما در امر 
تحقق سالمت ســازماني دارد. به اعتقاد كارشناسان، فاصله 
ميان درآمدها زماني منطقي اســت كه براساس شاخص هاي 
تعريف شده براي تعيين سطح دســتمزدها و مزايا باشد، در 
غير اينصورت زماني كــه درآمدها با ســطح كارايي و ميزان 
تالش فرد همخواني نداشــته باشــد، نابرابري به وجود آمده 
و انگيزه افــراد براي افزايش ســطح بهــره وري كاهش پيدا 
مي كند؛ ازاينرو الزم اســت در بحث مطرح شده پاسخگوي 
مسائلي از اين قبيل باشيم؛ سالمت ســازماني چه نقشي در 
كاهش نابرابري نظام دســتمزد و حقوق در كشور دارد؟ اين 
موضوع در بخش خصوصي و دولتي چگونه تعريف مي شــود 
و در كشور ما بخش دولتي ســالم تر عمل كرده است يا بخش 
 خصوصي؟ راهكار مهم تحقق سالمت در سازمان ها و نهادهاي 

اقتصادي چيست؟

رويكرد عدالت محوري در سازمان ها
محمدعلي حسيني، اســتاد دانشگاه با ذكر 
مقدماتي دربــاره بنياد جهاني ســالمت به 
»كسب وكار« مي گويد: بنياد جهاني سالمت 
يك سال و اندي است كه با اهداف سازماني و 
فردي در تالش است كه سالمت سازماني را 
در سازمان ها ونهادهاي كشــور پياده كند تا افراد با آرامش و 

بدون هيچ دغدغه اي به كار خود بپردازند.
وي در رابطه با بحث ســالمت ســازماني و ضرورت آن براي 
نهادهاي اقتصادي كشور از دولتي گرفته تا خصوصي مي گويد: 
به سالمت سازماني معموال با رويكرد عدالت سازماني پرداخته 
مي شود. منظور از عدالت سازماني اين است كه افرادي كه در 
يك سازمان مشغول به فعاليت هســتند از همه نظر يعني از 
فعاليت خود، ميزان حقوق و مزايا، امنيت شغلي، ساعات كاري، 
مديريت سازمان و... رضايت كامل داشته و با احساس آرامش 
خاطر وظايف خود را در سازمان انجام مي دهند. طبيعي است 
كه اگر با رويكرد عدالت محوري به فعاليت هاي سازمان ها نگاه 
شود همه افراد در حالي كه در سمت هاي مختلفي قرار دارند، 
از تفاوت هايي در ميزان حقوق، مزايا و نوع فعاليت برخوردارند 
كه خود نيز بر اين تفاوت واقف هستند و از آن گاليه اي ندارند. 
براي نمونه بين يك فرد تحصيلكرده و فرد تحصيل نكرده در 
يك سازمان تفاوت است و افراد نيز از اين تفاوت آگاه هستند 
بدون اينكه بخواهند به آن اعتراضي داشته باشند. در اين حالت 
اگر به فرد تحصيلكرده سمت و حقوق باالتري اعطا شود، مورد 
اعتراض ســاير افراد قرار نمي گيرد. زماني اين تفاوت ها مورد 
اعتراض افراد است كه شاخص هاي تعيين كننده براي پرداخت 
حقوق و مزاياي افراد سازمان از مسير ناعادالنه اي باشد، يعني 
پرداخت براساس دانايی محوري، شايسته ساالري، تالش و نوع 
فعاليت نباشد. در اينصورت اين امر منجر به فاصله بين افراد 
سازمان و شكاف سازماني مي شود و افراد احساس تعلق خاطر 

خود نسبت به سازمان را از دست مي دهند. 

پرداخت حقوق براساس شايسته ساالري و دانايي 
محوري

حسيني براي روشــن شــدن اين موضوع توضيح مي دهد: 
همه افراد به داشــتن محيط سالم، خوراك، پوشاك، مسكن، 
درآمد و... نياز دارنــد. همه آنها در اين نيازها يكســان اند اما 
آنچه آنها را از هم متمايز مي كند نوع تالش و فعاليتي اســت 

كه افراد براي برآورده كردن اين نياز هــا دارند. در اينصورت 
هر كســي كه توانايي، دانايي، تالش و شايســتگي بيشتري 
داشته باشد حقوق بيشــتري دريافت خواهد كرد. عدالت به 
معناي تساوي نيســت، بلكه به معناي حق را به حق دادن و 
پرداخت براساس شايستگي افراد اســت. در اينصورت افراد 
با عالقه در محل كار خود حاضر مي شــوند، بــا عالقه در آن 
كار كرده و بــه آن افتخار مي كنند. در اينصــورت فرد هم از 
نظر روانــي و هم از نظــر فيزيكي احســاس آرامش مي كند 
و به دليل ثبات شــغلي، شايسته ســاالري، دانايي محوري 
ســازمان وظايف خود را به نحو احســن انجــام مي دهد كه 
 اين موضوع نيز ســازمان را در رســيدن به اهدافي كه دارد، 

ياري مي دهد. 

گزينش نيروي كار با صالحيت
وي در رابطه با اهميت سالمت ســازماني در بروز مشكالتي 
چون نابرابري در پرداخت حقوق ها مي گويد: بحث ســالمت 
سازماني از جمله مســائل روز ماســت و مي تواند بسياري از 
مشــكالت اقتصاد كشــور در موضوع عدالت را حل كند. به 
همين منظور بنياد سالمت قصد دارد با معرفي سازمان هاي 
پيشگام در عرصه سالمت و تشــويق آنها، بستر رشد سالمت 
سازماني را در كشورها مهيا كرده و نياز هاي اقتصادي كشور 
را راحت تر تامين سازد. در اينصورت نياز هاي همه بخش هاي 
جامعه قابل پوشــش تر اســت. در كشــور ما نيز الزم است 
براي ســالمت ســازماني متناســب با ارزش هاي ميهني و 
 اسالمي شــاخص هايي تعريف كرد و براســاس آن به دنبال 
عينيت بخشــي به ســالمت در ســازمان ها بود. نمونه اين 
شاخص ها گزينش نيروي كار براساس شايسته محوري، دانايي 
و صالحيت افراد است، به  طوري كه اين نوع انتخاب ها براساس 
اســتانداردها و اصول مشــخصي بوده و قابليت اندازه گيري 

داشته باشد. 
اين كارشناس حوزه مديريت درباره تفاوت سازمان هاي دولتي 
و خصوصي در بحث سالمت سازماني مي گويد: مقايسه بخش 
دولتي و خصوصي در بحث ســالمت ســازماني كار ساده اي 
نيست، چرا كه شاخص ها و اصول تعريف شده براي پرداخت 
حقوق و مزايا در اين 2 نهاد با هم متفاوت است. در بخش دولتي 
ثبات رويه وجود دارد و پاداش براساس نظام پرداخت است اما 
در بخش خصوصي پاداش مبتني بر تالش است، بدين ترتيب 
فردي كه در سازمان دولتي مشغول است، مي داند پايان ماه چه 

كاري از پيش برده باشد چه نه، حقوق مشخص خود را دريافت 
خواهد كرد اما در بخش خصوصي اين رويه ثابت وجود ندارد. 
بنابراين الزم است براي روشن شــدن شاخص هاي سالمت 
در بخش دولتي و خصوصي هر يــك از آنها را از همديگر جدا 
كرده و ســازمان دولتي را با دولتي و خصوصي را با خصوصي 

مقايسه كرد. 
حســيني ادامه مي دهد: مثال اين شــاخص ها در ســازمان 
دولتــي مي تواند كم بــودن غيبت كاركنــان، جلب رضايت 
ارباب رجــوع، كانــال ارتباطــي قوي ميــان كاركنــان از 
مدير گرفته تــا اعضاي پايين دســت ســازمان و... باشــد 
 و در ســازمان خصوصي اين شــاخص ها عدالــت محوري، 
شايسته ساالري و... باشــد و اينكه اصول ســازماني به نفع 

كارفرما، مشتري و كارمند باشد.

ايجاد تعــادل ميان بــازار عرضــه و تقاضاي   
كارفرمايان، مشتريان و كاركنان

وي در پايــان بــر تاثيــر صددرصدي ســالمت ســازماني 
در افزايــش بهــره وري تاكيــد كــرده و مي گويــد: 
مي گيــرد  نشــات  مهــم  فاكتــور   2 از  وري   بهــره 

1. كارايــي ســازماني كــه بــه معنی نســبت ســتاده به 
 داده اســت يعنــي بايدورودي هاكمتــرو خروجي هــا 

بيشترباشد.
2. اثر بخشي يعني دست يافتن به اهداف از پيش تعيين شده 
سازمان و كيفيت مورد انتظار. هر دوی اين فاكتورها به واسطه 
سالمت سازماني محقق مي شوند و از طرف ديگر تعادلي ميان 
بازار عرضه و تقاضاي مشتريان، كارفرمايان و كاركنان برقرار 

مي سازد. 
گزارش ســاالنه ســازمان شــفافيت بين الملل درباره فساد 
اداري و اقتصــادي در كشــورهاي مختلــف در ســال 
2٠1٣ نشــان مي    دهــد كــه در ميــان 1٧٧ كشــور مورد 
بررســي، كشــورهاي دانمارك، نيوزيلند، فنالند، ســوئد، 
نروژ، سنگاپور، ســوئيس، هلند، اســتراليا و كانادا رده هاي 
 يــك تــا 1٠ ســالم ترين كشــورهاي جهــان را در اختيار 

دارند.
 در حالي كه در ايــن رتبه بندي، ايران با كســب 25 امتياز، 
يك صدوچهل وچهارمين كشور از نظر فساد اقتصادي و اداري 
معرفي شده است كه نشان از وضعيت بد اداري و نظام ناكارآمد 

سازماني در كشور دارد.

»كسبوكار«ازمهمترينمولفههاياثرگذاربرموفقيتسازمانيگزارشميدهد

 سالمت اداری، شرط کارايي سازمان ها  
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کاالهای وارداتی و تولید داخل 
بارکد ندارند

محمد طحان پوررئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی گفت: متاسفانه قاچاق كاالهاي 
خانگي و داراي ضمانت هاي جعلي و كیفیت 
پایین مصرف انرژي این بــازار را تحت تاثیر 
قرار داده است و به عزم ملي و همكاري همه 
نهادهاي مسئول و تصمیم گیر براي برخورد 

ریشه اي با این پدیده نیاز داریم. 
وي افزود: فقط گرفتن یك ماشین یا چند نفر 
و مجازات آنها نمي تواند این جریان گسترده را 
كنترل كند و باید از توان تخصصي اتحادیه ها 
و نهادهاي بخش خصوصي هم براي برخورد 
قاطع با قاچاق كاالها و لوازم خانگي استفاده 

شود. 
طحان پور گفت: طرح شبنم كه در دولت قبلي 
اجرا شد، طرح بســیار خوبي بود اما بسیار بد 
اجرا شــد و در حال حاضر هــم عرضه كاالها 
اعم از واردات و تولیدات داراي باركد نیســت 
و نمي توان به راحتي ردیابي كرد درحالي كه 
همه كاالها باید شناسنامه داشته باشند كه در 
آن صورت به راحتي مي توان با قاچاق كاالها 

مقابله كرد. 
وي افزود: فروش پیامكــي كاالهاي قاچاق و 
وارداتي از طریق مرز بانه در سراسر كشور زیاد 
شده اســت و حتي چندین پیامك براي من 
ارسال كرده اند كه این كاالها داراي ضمانتنامه 
و كیفیت مناسب است اما به شهروندان هشدار 
مي دهم كه این ضمانتنامه ها جعلي اســت و 
یك كولر از این نوع تا چندین برابر كولر داخلي 
انرژي برق مصــرف مي كند كــه هزینه ها را 

به شدت افزایش خواهد داد. 
بنابر این گزارش، حســین برخوردار، رئیس 
پیشــین مجمع عالي واردات نیز گفت: باید 
همه مــردم در این زمینه همــكاري كنند و 
اگر كاالهاي قاچاق خریداري نشود و قیمت 
كاالهاي داخلي هم ساماندهي شود، مي توانیم 

در مبارزه با قاچاق كاال موفق باشیم. 
وي افزود: باید انگیزه قیمتــي قاچاق كاال را 
حذف كنیم و همه كاالها باركد داشــته باشد 

و هیچ كاالیي بدون شناسنامه عرضه نشود. 

پروانه کسب، هويت کتابفروشي است

محمود آمــوزگار، رئیس اتحادیه ناشــران و 
كتابفروشــان تهران،معتقد است  طرح هایي 
مانند »عیدانه كتاب« و »تابســتانه كتاب« 
مي تواند در نمایشگاه هاي بین المللي و استاني 
در سراسر كشور هم اجرا شود تا تاثیرات آن را 

به صورت دائم ببینیم. 
محمــود آمــوزگار، درباره شــرایط ثبت نام 
كتابفروشــان در طــرح »تابســتانه كتاب« 
كه از ۱۶ تیرماه تــا ۱۵ مردادمــاه به همت 
موسســه خانه كتاب و با همــكاري تعدادي 
از كتابفروشــي هاي كشــور اجرا مي شــود، 
گفت: كتابفروشــي هایي مي تواننــد در این 
طرح شــركت كنند كه داراي پروانه كســب 

كتابفروشي با تاریخ معتبر باشند. 
رئیس اتحادیه ناشــران و كتابفروشان تهران 
تاكید كرد: اگر پروانه كســب كتابفروشي از 
تاریخ معتبر برخوردار نباشــد، كتابفروشي 
نمي تواند بــه فعالیت خود ادامــه دهد. اگر 
كتابفروش به فعالیت خود بدون پروانه كسب 

ادامه دهد، كار غیرقانوني كرده است. 
آموزگار، كتابفروشي هاي بدون پروانه كسب 
را بي معنا دانســت و گفت: كتابفروشــي ها 
ملزم به دریافــت پروانه كســب طبق قانون 
نظــام صنفــي از اتحادیه هاي اســتان ها و 
شــهرهاي خــود هســتند تــا از طریق آن 
 مجوز ادامه فعالیت یا شــروع فعالیت به آنها 
داده شود. وي عنوان كرد: نمي توانیم یارانه را 
به سرعت به سمت امور زیربنایي سوق دهیم و 
ناگزیر از مصرف آن در سطح هستیم. انتخاب 
كتابفروشــي ها براي به كارگیــري این یارانه 

انتخاب مناسبي است. 
این كار شناس حوزه صنعت نشر پیشنهاد كرد: 
طرح هایي مانند »عیدانه كتاب« و »تابستانه 
كتاب« مي تواند در نمایشگاه هاي بین المللي 
و اســتاني در سراسر كشــور هم اجرا شود تا 

تاثیرات آن را به صورت دائم ببینیم.

بازار لوازم خرازي در كشور همانند دیگر 
اصنــاف از حال و روز خوبــي برخوردار 
نیست و ركود و عدم رضایت از وضعیت 
بازار، اعضاي این صنف را دلسرد كرده و 

از ادامه فعالیت بازمي دارد. 
رئیس اتحادیه خرازي فروشان كشور در گفتگو با »كسب وكار«، 
با اشاره به وضعیت كارخانه های تولیدي خرازي در كشور، گفت: 
كمتر از ۵۰ درصد كارخانه های خرازي كشور فعال هستند و این 

نشان از حال و روز صنف خرازي دارد. 
سید حسن دكمه چي با اشــاره به وضعیت صنف خرازي اظهار 
داشــت: ركود اقتصادي گریبان تمام بازار را گرفته و نمي توان 
شــرایط بهتري براي صنف خاصي ترســیم كرد زیرا دود ركود 

اقتصادي به چشم تمام اصناف رفته است. 
وي ادامه داد: پسابرجام، ان شــاءا... با تالش هاي دولت تدبیر و 
امید به فضاي اقتصادي رونق خاصي خواهد بخشــید و رونق را 
برخالف گذشته در مجموعه اصناف كشور در شاخه هاي مختلف 

شاهد خواهیم بود. 
رئیس اتحادیه خرازي فروشان با تاكید بر اینكه اتحادیه خرازي 
هم مشــكالت و كمبود هاي خــاص خــود را دارد، اضافه كرد: 
مجموعه خرازي ســاختاري متفاوت دارد، بیشــتر مغازه ها در 
صنف خرازي كوچك هستند و فضاي زیادي را اشغال نمي كنند 
از همین رو اكثر این واحد ها به تولید روي آورده اند و امیدواریم 

كم كم از این فضاي نامناسب و ناآرام خارج شوند. 

توليد بايد در پسابرجام جدي گرفته شود
دكمه چي با بیان اینكه تولید باید در پسابرجام جدي گرفته شود، 
افزود: تولیدمحوري در حوزه خرازي نوید روز هایي روشن براي 

اقتصاد اصناف خواهد بود. 
وي با تاكید بر اینكه برگزاري نمایشــگاه هاي لوازم آرایشــي و 
بهداشتي و برخي گلدوزي ها نشــان از پویایي و جریان داشتن 
تولید در بدنه این صنــف دارد، بیان داشــت: یكي از معضالتي 
كه تولید با آن دســت وپنجه نرم مي كند، بحث واردات نامنظم 

كاالهاست. 
رئیس اتحادیه خرازي فروشــان ادامه داد: واردات از ســاختار 
نامنظمي برخوردار اســت و در بدنه آن كاالهــاي قاچاق هم به 

چشم مي خورد عالوه بر این واردات كاال از كشور چین را نمي توان 
كنترل كرد و حجم باالي كاالهاي چیني بازار را در داخل كشور 
اشباع كرده است و جاي تنفس براي كاالهاي داخلي دیگر وجود 

ندارد. 
 دكمه چي با بیان اینكه زیــر ۵۰ درصد كارخانه ها و كارگاه هاي 
خرازي در كشور فعال هستند، ابراز داشت: این تعداد كارخانه و 
كارگاه فعال در كشور، حال و روز اتحادیه خرازي را شفاف بیان 
مي كند. وي با تاكید بــر اینكه اجناس بي كیفیــت چیني وارد 
كشور مي شود، اظهار داشت: وارد كنندگان به خاطر اینكه هزینه 
كمتري بابت واردات پرداخت كنند، اجناس بي كیفیت چیني را 
وارد و به بازار تزریق مي كنند و اكثر اجناس خوب چین به اروپا 

صادر مي شود. 
رئیس اتحادیه خرازی فروشــان خاطرنشــان كرد: امیدواریم 
سیاســت تعامل دولت با چین و به ویژه در بحث واردات كاال به 
داخل كشور بر محور ورود تكنولوژي باشد، نه اینكه كشور را به 
یك مصرف كننده تبدیل كند. در این بین، متاسفانه ورود لوازم 

آرایشي و بهداشتي غیراســتاندارد به صورت قاچاق از مرزهاي 
كشور موجب افزایش محصوالت نامرغوب شده است. سیدحسن 
دكمه چي، رئیس اتحادیه صنف خرازي و وابسته تهران در این باره 
نیز گفت: محصوالتي كه زیرنظر اتحادیــه در مغازه هاي داراي 
مجوز به فروش مي رســند، داراي برچسب بهداشت و استاندارد 
هستند و مشكلي در سالمت كاالهاي شان وجود ندارد اما لوازم 
غیراستاندارد معموال مربوط به فروشگاه هاي غیرمجاز است كه 
به صورت غیرقانوني فعالیت مي كنند و پروانه كســب از اتحادیه 
خرازي را ندارند. وي افزود: بخش عمده كاالهاي غیراستاندارد از 
استان هاي مرزي همچون چابهار، كیش، قشم و مریوان به صورت 
قاچاق وارد كشور مي شوند و بسیاري از افرادي كه جهت تفریح 
به این شــهرها مراجعه مي كنند، این محصــوالت را خریداري 
مي كنند.  دكمه چي اظهار داشت: هر فرد مي تواند تا ۵۰۰ هزار 
تومان لوازم آرایشي و بهداشــتي را با خود وارد كشور كند و اگر 
چند نفر با هم خرید كنند، میزان قابل توجهي از لوازم آرایشي و 

بهداشتي توسط این گروه ها وارد كشور مي شود. 

جابه جايي و ورود لوازم آرايشــي قاچاق كار بسيار 
آساني است

 وي افزود: جابه جایي و ورود لوازم آرایشي و بهداشتي قاچاق به 
داخل كشور كار بسیار آساني اســت به طوري كه تركیه یكي از 
مرزهاي فعال جهت ورود غیرقانوني محسوب مي شود و همین 
امر موجب شده در حال حاضر ایران در قاچاق این نوع كاالها رتبه 

اول را به خود اختصاص دهد. 
دكمه چي راه اندازي كارخانه هاي تولید داخلي و كاهش قیمت 
گمرک را از جمله راهكار هاي جلوگیــري از قاچاق محصوالت 
آرایشي و بهداشتي دانست و تاكید كرد: تمامي لوازم هاي آرایشي 
و بهداشتي مجاز داراي دو برچسب هستند كه یكی توسط وزارت 
بهداشت و دیگري برچسب اســتاندارد كه توسط كارخانه روي 
محصوالت نصب مي شــوند.  دكمه چي عنــوان كرد: در صورت 
فروش محصوالت غیرمجاز و غیر اســتاندارد توسط مغازه هایي 
كه زیرنظر اتحادیه هســتند، با آنهــا برخوردهاي جدي كرده و 

جریمه هاي سنگیني را نیز درنظر گرفته ایم. 

بيشتر لوازم آرايشــي و بهداشتي در كشور قاچاق 
است

فرود امینــي، نایب رئیس دوم اتحادیه صنف خرازي و وابســته 
تهران گفت: طبق بررســي هایي كه توسط ســازمان غذا و دارو 
و وزارت بهداشــت صورت گرفته، میزان كاالهاي قاچاق لوازم 
آرایشي و بهداشتي كه وارد كشور مي شــوند، حدود 7۰ درصد 
كل آنها در بازار اعالم شده اســت.  وي افزود: نخستین باري كه 
كاالي لوازم آرایشي و بهداشتي به صورت قاچاق وارد كشور شد 
،در دوران جنگ و زمــان ایجاد تحریم ها بوده كــه به كاالهاي 
چمداني معروف شــدند زیرا لوازم آرایشــی اوایل به اندازه یك 
چمدان و توسط مسافران وارد كشور مي شد.  امیني اظهار داشت: 
كاالهایي كه در بخش آرایشي توسط برندهاي معتبر دنیا تولید 
مي شــوند و از راه هاي قانوني وارد كشور شــده اند و مورد تایید 
هستند، از نظر سالمت هم مشكلي ندارند اما زماني كه كاالهایي 
از راه هاي غیرقانوني وارد كشور مي شود، درواقع استانداردهاي 
الزم را نداشته و مصرف آنها ممكن است موجب بروز مشكالتي 

در افراد شود. 

رئیس سابق اتحاديه خرازي فروشان در گفتگو با »کسب وکار« مطرح کرد

ورود لوازم آرايشي و بهداشتي غيراستاندارد  قاچاق
اخبار

۵۰ درصد کارخانه های خرازي کشور فعال هستند

اصناف

طي ماه هاي اخیــر گزارش هاي متعددي 
منتشــر شــده اســت كــه ۴۰ درصــد 
الستیك هاي مصرفي تولید داخل كشور 

است و ۶۰ درصد وارداتي است. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان الستیك در 
گفتگو با »كسب وكار« با تایید این مطلب گفت: الستیك  تولید داخل 
كشور یا وارداتي مستقیم به دست واحدهاي صنفي نمي رسد و وجود 

واسطه ها و دالالن باعث گراني مي شود. 
عباس سماواتي با اشــاره به اینكه ركود ایجاد شده تاثیر چنداني بر 
قیمت الستیك و روغن نگذاشته و همچنان این كاالها با قیمت هاي 
قبلي معامله مي شود، گفت: متاسفانه شرایط كنوني اقتصادي موجب 
بالتكلیفي و سردرگمي مردم و به تبع تشدید وضعیت ركود در بازار 
اغلب صنوف مانند بازار الســتیك و روغن موتور شده است. انتظار 
مي رود با بهبود اوضاع اقتصادي، بازار اغلب كاالها از شرایط ركود خارج 

شود  و رونق به بازار كشور بازگردد. 

كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان و افزايش قيمت در 
بازار 

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الســتیك، روغن و پنچرگیران 
 و فیلترســازان تهران مهم ترین علــت ركود در بازار الســتیك و

 روغن موتور را كاهش قدرت خرید مصرف كنندگان و افزایش قیمت 
در این بازار دانست و تصریح كرد: اجراي مرحله دوم هدفمند سازي 
یارانه ها و افزایش قیمــت بنزین نیز در كاهش تــردد خودروهاي 
شخصي موثر بوده و همین موضوع در ركود بازار الستیك و كاهش 
خریدوفروش تاثیرگذار بوده است.  سماواتي افزود: متاسفانه شرایط 
حاكم بر بازار الســتیك و روغن وضعیت فعاالن این صنف را بسیار 
سخت و دشوار كرده و تداوم آن افزایش ضرر و زیان مالي فروشندگان 
در این صنف را بــه همراه دارد.  وي همچنین با توجه به اســتقبال 
مشتریان از الستیك و روغن موتورهاي وارداتي گفت: كاهش قدرت 
خرید مصرف كنندگان و افزایش قیمت الستیك و روغن در یكي دو 
سال گذشته موجب شده كه با عرضه اقساطي الستیك و روغن هاي 
وارداتي تمایل مصرف كنندگان به سمت كاالهاي وارداتي سوق یابد. 
این در حالیست كه برای اغلب فروشندگان داخلي امكان فروش به 

این شیوه با توجه به مشكالت مالي فراهم نیست. 

افزايش سهم هندي ها در بازار الستيك ايران 
سماواتي با بیان اینكه ســهم هندي ها در بازار الستیك ایران رو به 
افزایش است، گفت: الســتیك خودرو ها در بازار فعلي از ۱7۰ هزار 
تا 2۵ میلیون تومان به مصرف كنندگان عرضه مي شــود. در حال 
حاضر الستیك خودروها براساس نوع برند و تنوع آنها قیمت گذاري 

مي شوند. 
سماواتي با بیان اینكه ۴۰ درصد الستیك هاي مصرفي تولید داخل 
كشور و ۶۰ درصد وارداتي هستند، تصریح كرد: الستیك هاي تولید 
داخل كشور یا وارداتي همه به صورت مستقیم به دست واحدهاي 
صنفي نمي رسد و وجود واسطه ها و دالالن در این صنف سبب افزایش 
قیمت شده است. نقدینگي كارخانه ها و تكنولوژي قدیمي در اكثر 

كارخانه ها مانع از رشد تولید در این زمینه است. 
وي با بیان اینكه تا حدود 3 ســال قبل اغلب دارنــدگان خودرو به 
تناسب حجم ترددشان هر ساله یا هر دو سال یك بار نسبت به تعویض 
الستیك اقدام مي كردند، گفت: امروزه با توجه به افزایش قابل توجه 

قیمت الستیك، درخواست براي این كاال به شدت كاهش یافته است 
و اغلب ترجیح مي دهند الستیك ها را پنچرگیري و مدت بیشتري با 
آن تردد كنند كه درنهایت این امر مي تواند خطراتي را براي سرنشینان 
خودرو به همراه داشته باشد. رئیس اتحادیه فروشندگان الستیك 
اظهار داشت: به طور كلي قیمت الســتیك ها از ۱7۰ هزار تومان به 
باالست و برخي الستیك ها 2۵ میلیون تومان نیز به فروش مي رسد. 
با توجه به قدرت رقابت الستیك هاي هندي با الستیك هاي چیني، 
واردات الســتیك از هند افزایش قابل توجهي را تجربه كرده است 
به طوري كه در برخي موارد تفاوت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار توماني قیمت 
ارزان تر هر حلقه الستیك ایراني با چیني سبب مي شود خریدار به 

سمت الستیك چیني برود. 

ضرورت نظارت جدي در توزيع الستيك هاي وارداتي
رئیس اتحادیه الســتیك، فیلتر، روغن و پنچرگیران استان تهران 
همچنین با بیان اینكه باید براي توزیع الستیك هاي وارداتي نظارت 

جدي انجام شود، گفت: به نظر مي رســد با لغو تحریم ها بسیاري از 
مشكالت قاچاق در بخش الستیك كاهش یاید. 

عباس سماواتي با اعالم اینكه به نظر مي رسد با لغو تحریم ها بسیاري 
از مشكالت قاچاق در بخش الســتیك كاهش یابد، اظهار داشت: 
به دلیل باال  بودن حقوق و عوارض گمركــي و دریافت مالیات هاي 
باال برخي الستیك ها از طریق قاچاق به كشــور وارد مي شوند و در 
برخي موارد شاهدیم كه الستیك ها در دوبي با دماي ۵۰ یا ۶۰ درجه 
نگهداري شــده و پس از آن به صورت قاچاق وارد كشــور مي شوند 
كه همین موضوع منجر به فرسودگي تایرها شــده و بعد از ورود به 
 كشور و استفاده از آنها طبیعي است كه مشكالت زیادي را به همراه 

خواهد داشت. 
وي افزود: نگهداري و دپوي الستیك ها در انبارها و فرسودگي آنها در 
زمان استفاده خطر جاني براي رانندگان و مسافران خودرو به همراه 
دارد كه این موضوع هر چه سریع تر باید مورد پیگرد قرار گیرد كه البته 

بازرسان مربوطه نظارت هاي الزم را انجام مي دهند. 
رئیس اتحادیه الســتیك، فیلتر، روغن و پنچرگیران استان تهران 
درباره واردات الستیك هاي با كیفیت پایین به بازار نیز گفت: توزیع 
الستیك هاي وارداتي كه از كیفیت مناسب برخوردار نیستند، واقعیتي 

است كه باید راهكارهاي الزم براي كنترل آن صورت گیرد. 
ســماواتي همچنین درباره كیفیت روغن هاي خودرو نیز به مردم 
هشــدار داد: مصرف كنندگان باید توجه الزم را به كیفیت روغن 
خریداري شده داشــته باشــند چون در بعضي مواقع باقیمانده 
روغن هاي استفاده شــده در كارگاه هاي نامناسب دوباره تصفیه و 
به بازار عرضه مي شــوند كه اگرچه این كار به صورت استاندارد در 
برخي كشورهاي حتي پیشــرفته انجام و افزودني هاي الزم نیز به 
این روغن ها اضافه مي شود، اما به طور معمول در كشور ما این كار 

انجام نمي شود. 
وي ادامه داد: روغن هاي مصرف شــده در كارگاه هاي نامناســب و 
افزودني هایي نامناســب دوباره در جعبه هایي كــه بعضا آرم تایید 
شده دارند، ریخته شده و پس از آن به بازار عرضه مي شوند كه فاقد 
استاندارد هستند. متقاضیان باید در خرید روغن هاي اتومبیل دقت 
الزم را داشته باشند و بهتر است از روغن هاي با برند معتبر و استاندارد 
 استفاده كنند و از خرید روغن هاي باز و بشكه اي به دلیل ارزان تر بودن 

اجتناب ورزند. 

رئیس سابق اتحاديه فروشندگان الستیك درگفتگو با »کسب وکار« مطرح کرد

واردات 60 درصدي الستيك 
کمبود نقدينگی و تکنولوژی قديمی کارخانه ها مانع رشد تولید است

رئیس اتحادیه آهنكاران ساختمان گفت: فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد 
كارگاه هاي موجود در شهرک صنعتي فعال هستند. 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایران،یوسف نام آور، 
از تعطیلي شهرک صنعتي خاوران و چهاردانگه خبر داد و گفت: 
اكثر كارگاه ها و ســوله هاي موجود در شهرک صنعتي خاوران و 
چهاردانگه به دلیل نبود كار تعطیل شدند و به خواب زمستاني فرو 
رفتند.  وي با اشاره به اینكه ۶ اتحادیه در شهرک صنعتي خاوران 
مشغول به كار هســتند اما وضعیت كســب وكار تمام اتحادیه ها 

خراب است، افزود: هم اكنون ۱۰ تا ۱۵ درصد واحدهاي صنفي در 
این شهرک فعال هستند؛ دیگر حتي صداي اره ها و دستگاه هاي 
آهنكاران هم شنیده نمي شود و صاحبان مغازه ها نیز هر چند وقت 
یك بار صرفا براي سرک كشیدن به مغازه مي آیند.  رئیس اتحادیه 
آهنكاران ساختمان با اشاره به تداوم كسادي بخش مسكن به این 
نكته اشــاره كرد كه در صورت رونق بخش ساخت و ساز و مسكن 
در كشور، حدود 2 تا 3 هزار شــغل وابسته به بخش مسكن فعال 
مي شوند.  وي در ادامه مشــكالت اتحادیه آهنكاران در گرفتن 

حق عضویت از اعضــاي این اتحادیه را نیز مورد اشــاره قرار داد 
و درباره مالیات آهنكاران ســاختمان نیز گفت: با اینكه خبري از 
كار و كاسبي نیست اما مالیات ما دو برابر قبل شده است.  نام آور 
گفت: صنف آهنكاران ساختمان در زمره مودیان بند ج بودند اما از 
زماني كه به شهرک صنعتي آمدند، به مودیان بند ب اضافه شدیم 
و باید دفتر داشته باشیم اما متاسفانه به دلیل آنكه كسبه ما هنوز 
در حال وهواي بند ج هستند و عادت به نوشــتن دفتر ندارند، از 
بابت نبود دفتر پلمب شده و مشــمول جریمه 2۵۰ هزار توماني 

مي شوند. به گفته وي، آهنكاران ساختمان بلد نیستند كه دفتر 
بنویسند و از آنجا كه خبري از كار و كاســبي نیست، براي شان 
صرفه هم ندارد كه حســابدار بگیرند تا براي شان دفتر بنویسد.  
رئیس اتحادیه آهنكاران ساختمان در  عین حال با تاكید بر رونق 
بخش ساخت و ســاز گفت: دولت باید مردم را براي رونق بخش 
مسكن و ساخت وساز به حركت وادارد و از آنها كمك بگیرد چون 
تنها در صورتي كه مردم وارد بازار كار شوند، بخش هاي اقتصادي 

به تحرک مي افتند. 

شهرك صنعتي خاوران و چهاردانگه در خواب زمستاني
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مدیرعامل فوالد مبارکه از تولید کالف ســرد با عرض 
نامتقارن در واحد اســلیتر خط نهایی نورد سرد برای 

نخستین بار در شرکت خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد 
مبارکه، روز چهارشــنبه به همراه جمعی از معاونان و 
مدیران شرکت، ضمن حضور در ناحیه نورد سرد، پس 
از دیدار با مدیران و کارکنان این ناحیه از نزدیک فرایند 
تولید در این خط را مورد بازدید قرار داد و تصریح کرد: 
همان گونه که پیش ازاین تأکید شده بود، باید از تمامی 
ظرفیت های موجود اســتفاده کنیم که خوشبختانه 
امروز با راه اندازی مجدد این خط، گام دیگری در مسیر 
پاسخ گویی هرچه بهتر و بیشتر به نیاز بازار و مشتریان 

برداشته شد.

وی با بیان اینکه خط اسلیتر به لطف خداوند و با همت 
کارکنان، مجددا در مدار تولید قرار گرفته است گفت: 
یکی از اهداف ترسیم شــده در رویکرد جدید مدیریت 
فوالد مبارکه استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود 
است. به لطف خداوند در کشــور ما و به طور مشخص 
در فوالد مبارکه، ظرفیت ها و زیرســاخت های خیلی 
خوبی ایجاد شده، ولی متأسفانه به نحو مطلوب از این 
ظرفیت ها استفاده نمی شود. وی خاطرنشان کرد: در کنار 
برنامه های توسعه جدی، بلندپروازانه و ارزشمندی که در 

فوالد مبارکه آغاز کرده ایم، در حوزه های مختلف اعم از 
خطوط زنجیره تولید و حوزه های زیرساختی و توسعه ها، 
استفاده حداکثری از ظرفیت ها را مورد مطالبه و تأکید 
قرار داده ایم. وی وارد مدار شــدن این خط را مصداق 
بارز این رویکرد دانست و گفت: واحد مذکور با زحمات 
شبانه روزی همکاران داخلی، پس از اینکه چندین سال 
متوقف بوده، بار دیگر با استفاده از تجارب همکاران و با 

قوت مورد بهره برداری قرار گرفت.
بنابر اظهارات مدیرعامل فــوالد مبارکه با بهره برداری 

از این خط تولید، عالوه بر اینکه بهره وری تجهیزات و 
نیروی انسانی ارتقا یافته است، شاهد این خواهیم بود که 
ورق موردنیاز مشتریان در عرض های پایین و ترکیبی و 
به طورکلی محصوالت مورد سفارش مشتریان و نیاز بازار 
را با سهولت و کیفیت بهتری تولید و عرضه خواهیم کرد.

برای نخستین بار در فوالد مبارکه انجام شد؛

تولید کالف سرد با عرض نامتقارن
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اراک- خبرنگار کسب و کار- سید محسن موسوی 
مقام عالي وزارت راه و شهرســازی در سفر به شهر جدید 
امیرکبیر دراســتان مرکزی در آیین کلنــگ زني احداث 
۲۰هزار واحد مسکونی یک طبقه حیاط دار) ویالیی(، تعداد 
واحدهای مسکونی وارد مرحله اجرای استان را ۳۰ هزار واحد 
عنوان داشت و بر تکمیل زیرساخت ها از جمله خط ریلی 

برای ارتباط شهرها با مرکز استان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید امیرکبیر، 
مهندس رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دوشنبه ۱۸ 
مهرماه در سفر به شــهر جدید امیرکبیر در جلسه شورای 
مسکن با حضور مشاورین، معاونین حوزه وزارتی، مدیران کل 
راه و شهرسازی استان های کشور و مدیران عامل شهرهای 

جدید به میزبانی شهر جدید امیرکبیر شرکت کرد.
وزیر راه و شهرســازی در جمع بندی اهداف ســفر خود 
به اســتان مرکزی و آغاز عملیات اجرایــی ۲۰ هزار واحد 
مسکونی ویالیی در آن استان در خبر ساعت ۱۴ شبکه یک 
سیما، با تاکید بر اینکه نگاه جدید شهرسازی کشور بعد از 
حضور رییس جمهور در وزارتخانه مبنی بر احداث واحدهای 
مسکونی ویالیی در شهرهای دارای زمین در حال اجرایی 
شدن اســت، توضیح داد: امروز عملیات اجرایی ۲۰ هزار 
واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان مرکزی 
آغاز شد که واحدهای مسکونی در شهر جدید امیرکبیر و 
شهرهایی که دارای زمین مناسب هستند به شکل ویالیی 

احداث می شود.
وی در آیین کلنگ زنی ۲۰ هزار واحد مسکونی یک طبقه 
حیاط دار )ویالیی( گفت: امروز شاهد شروع پروژه عظیم 
ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی یک طبقه حیاط دار) ویالیی( 
در شهر جدید امیرکبیر هستیم و تالش می کنیم که چنین 
پروژه هایی هر ۱5 روز یکبار در شهر های جدید دیگر نیز آغاز 
شود. قاسمی با اشاره به شرایط مستعد شهر جدید امیرکبیر 

برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن افزود: شهر جدید 
امیرکبیر نمونه با ارزش و منحصر به فرد در صنعت شهرسازی 
است که با رویکرد ساخت مسکن ویالیی و با توجه به اصول 
شهرسازی ایرانی اسالمی ودر قالب خانه های حیاط دار یک 
طبقه ساخته شده اســت و در طرح توسعه نیز این ویژگی 

حفظ خواهد شد.

۲۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی استان مرکزی در 
۳ سال تکمیل  می شود

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: برنامه ریزی شده تا 
ظرفیت احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده در استان 
مرکزی ظرف سه سال ساخت و تحویل متقاضیان بشود. 
قاسمی بر مشارکت مردم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
برای پرداخت سهم خود برای سرعت دادن به کار تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: عملیات اجرایی ساخت واحدهای 
مسکونی در شهرهایی که دارای زمین مناسب هستند به 
صورت یک طبقه حیاط دار و در مراکز استان ها مانند اراک 
به صورت چند طبقه در دستور کار قرار گرفته است که به 

زودی دستورالعمل اجرایی آن ابالغ خواهد شد.

راه اندازی قطار حومه ای از شهر جدید امیرکبیر به 
کالنشهر اراک

وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر تکمیل زیرساخت ها در 
شهرهای جدید از جمله توسعه خطوط ریلی برای ارتباط 
شهرها با مرکز استان گفت: از دیگر موضوعات حائز اهمیت 
در شهرهای جدید از جمله شهر جدید امیرکبیر اولویت راه 
اندازی و تکمیل قطار حومه ای از مرکز استان به شهر جدید 
امیرکبیر است که در دست برنامه ریزی و اجراست تا عالوه بر 
ساخت مسکن سایر امکانات نیز برای کیفیت زندگی ساکنان 
فراهم شود. وی اظهار امیدواری کرد تا با تکمیل امکانات 
زیرساختی تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان 

به ویژه در شهرهای جدید استان افزایش یابد.
دکتر جعفری مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی عمران 
شهرهای جدید نیز با اشاره به ساخت زیرساخت های الزم در 
شهرجدید امیرکبیر افزود: عالوه بر ساخت مسکن، اجرای 
طرح های شهرسازی با تمام امکانات زیربنایی انجام گرفته و 
همه امکانات همچون ۲  باب مدرسه، کالنتری، بازارچه ایرانی 
اسالمی، ارگ سلطان آباد، درمانگاه، مسجد و فضای سبز با 
منابع مالی شرکت عمران شهرهای جدید ایجاد شده است.

افتتاح زیرگذر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
شهر جدید امیرکبیر

در حاشیه سفر وزیر راه و شهرسازی به شهرجدید امیرکبیر، 
زیرگذر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور مقام عالی 

وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید، استاندار مرکزی و مدیران 

ارشد استان مرکزی افتتاح گردید.
این زیرگذر در پاسخ به مطالبات مردم توسط شرکت عمران 
شهرجدید امیرکبیر و با اعتباری بالغ ۱۳۱ میلیارد ریا ل  از 

منابع داخلی شرکت عمران احداث شده است.
زیرگذر شهر جدید امیرکبیر که جزو نیازها، ضرورت ها و 
تقاضاهای جدی و مطالبات سالیان سال مردم بوده است 
در مسیر ورودی شهر جدید امیرکبیر و در اتوبان اراک- قم 
احداث شده است تا مشکالت و مخاطرات تردد شهروندان 
مرتفع گردد. دکتر مخلص االئمه استاندار مرکزی در حاشیه 
افتتاح زیرگذر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بر فراهم 
شدن شرایط اسکان باکیفیت مردم در استان مرکزی تاکید 
کرد و گفت: امیدواریم همزمان با توسعه واحدهای مسکونی 
شــهر جدید امیرکبیر جمعیت نیز به تناسب افزایش یابد 
و امکان ارائه خدمات پایدار به شــهروندان این شهر فراهم 
گردد. وی افزود: شهر جدید امیرکبیر یکی از ظرفیت های 
مهم شهرسازی کشور و به عنوان یکی از شهرهای ویالیی 
و با ظرفیت شناخته می شود که باید به افق موردنظر برای 

توسعه دست یابد.
استاندار مرکزی با اشاره به دســتور وزیر راه و شهرسازی و 
ظرفیتی که در شرکت عمران شهرهای جدید برای ساخت 
مسکن ایجاد شده است ابراز امیداواری کرد با فعال سازی 
ظرفیت ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی یک طبقه حیاط دار 
)ویالیی( در شهر جدید امیرکبیر، مشارکت مردم نیز برای 
ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن افزایش یابد. استاندار 
مرکزی ضمن دعوت از متقاضیان مسکن در استان مرکزی 
برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید 
امیرکبیر گفت: افرادی که در شهرهای مجاور و شرکت های 
صنعتی اطراف شهر جدید امیرکبیر مشغول به کار هستند 

می توانند برای خرید واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در 
شهر جدید امیرکبیر مشارکت کنند و از این فرصت ایجاد 

شده استفاده الزم را ببرند.  

افتتاح پکیج تصفیه خانه فاضالب شــهر جدید 
امیرکبیر برای 7 هزار نفر جمعیت

در آخرین ســاعات حضور وزیر راه و شهرســازی در شهر 
جدید امیرکبیر پکیج فاضالب شــهر جدید امیرکبیر نیز 
افتتاح گردید. این پکیج با ظرفیت 6۰۰ متر مکعب برای 7 
هزار نفر جمعیت طراحی و با اعتباری بالغ بر ۱5۰ میلیارد 
ریال از منابع داخلی شرکت عمران ساخته و به بهره برداری 

رسیده است.
تکمیل فاضالب شهر جدید امیرکبیر با سیستم پیشرفته 
و تکنولوژی روز از دیگر اقدامات مهــم دولت و وزارت راه و 

شهرسازی در استان مرکزی است که توسط شرکت عمران 
تامین اعتبار و به سرانجام رسیده است.

رونمایی از پوستر جشنواره ملی عکس امیرکبیر با 
حضور وزیر راه و شهرسازی

در حاشیه مراســم کلنگ زنی ۲۰ هزار واحد مسکونی یک 
طبقه حیاط دار )ویالیی(، از پوســتر دومین جشنواره ملی 
عکس امیرکبیر نیز رونمایی شد. در این آیین که معاون وزیر 
و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، 
معاون مسکن و ســاختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی 
مسکن، استاندار مرکزی، مدیران ارشد استان مقام عالی وزارت 
را همراهی می کردند، از پوستر دومین جشنواره ملی عکس 
امیرکبیر رونمایی و تابلوی یادبود جشنواره بدست وزیر راه و 
شهرسازی امضاء شد. این جشنواره به همت شرکت عمران 
شهر جدید امیرکبیر در سطح ملی و در دو بخش آزاد و ویژه 
برگزار می گردد و شرکت کنندگان تا پایان سال جاری فرصت 
شرکت در این فراخوان را خواهند داشت. داوری و برگزاری 
آیین اختتامیه جشنواره نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ و 
همزمان با روز شهر جدید امیرکبیر مصادف با ۲۸ اردیبهشت 
ماه برنامه ریزی شده است. در حاشیه این رونمایی قاب عکس 
نمای هوایی بین الحرمین در کربالی معلــی با عنوان " راه 
حسین، راه نجات است تا ابد" نیز توسط دکتر جعفری معاون 
وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 
به مهندس قاســمی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی اهدا 
گردید. الزم بذکر است این قاب عکس در قالب پوستر به همت 
شرکت عمران شهرجدید امیرکبیر با عکسی از عادل عزیزی، 
مدیر روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و با 
طراحی علی شفیعی با توجه به شعار سال اربعین در سایز 5۰ 
در 7۰ طراحی و به چاپ رسیده و در شهرهای جدید و مواکب 

اربعینی به صورت گسترده در ایام اربعین توزیع گردیده بود.

با حضور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی آغاز شد:
احداث 20 هزار واحد مسکونی یک طبقه حیاط دار در شهر جدید امیرکبیر

قطار حومه ای اراک به امیرکبیر در راه است

با اجرای پروژه های بهبود کیفیت محقق 
شده است

کاهش ۳۸ درصدی شکایات 
کیفی مشتریان ایران  خودرو

معاون کیفیت ایران خودرو از کاهش ۳۸ درصدی 
شکایات مشــتریان در حوزه کیفیت محصوالت 
در مردادماه امســال نسبت به ســه ماهه پایانی 
سال گذشــته خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
ایران خودرو ، ســهراب برفروشان ارتقای کیفیت 
محصوالت و افزایش رضایت مشتریان را از اهداف 
برنامه ریزی و اجرای طرح تحول کیفیت ایران خودرو 
دانست و با اشاره به نتایج سه شاخص کلیدی که 
از دســتاوردهای این طرح به شمار می رود، گفت: 
تحلیل روند شاخص های کیفی محصوالت تولیدی 
گروه صنعتی ایران خودرو در شش  ماهه  ابتدایی 
سال ۱۴۰۱ موید کارایی و اثربخشی اقدامات تعریف 
شــده در طرح تحول کیفیت این شرکت در قالب 

۲7۹ پروژه کیفی است.
وی افزود: برمبنای گزارش های منتشر شده شرکت 
بازرســی اســتاندارد ایران )ISQI( در آدیت کیفی 
محصوالت مربوط به تولیدات مردادماه امسال، وضعیت 
امتیاز منفی ســبد محصوالت تولید ســواری گروه 
صنعتی ایران خودرو در مقایسه با میانگین محصوالت 
تولیدی ســال ۱۴۰۰ بهبود ۱۱ درصدی را نشــان 
می دهد که بیش ترین بهبودها مرتبط با پلتفرم های 
تارا، دناپالس و پارس بوده است.  معاون کیفیت ایران 
خودرو با بیان این که در حوزه رضایت مشــتریان از 
فرآیند فروش، با کسب امتیاز رضایت 7۰۸ در مردادماه 
امسال، رشد ۴۴ امتیازی نسبت به امتیاز رضایت در سه 
ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ را کسب کرده ایم، گفت: به این 
ترتیب موفق شده ایم ۳۱ امتیاز باالتر از متوسط رضایت 

از خدمات فروش صنعت را به دست آوریم. 

خبر

ورود سیمان به بورس کاال 
منجر به رهایی این صنعت 
از قیمت گذاری دستوری 
که می توانســت نفس آن 
را بند بیاورد شــده است؛ 
هم چنین اگــر طرح های عمرانــی از جمله پروژه 
نهضت ملی مسکن به رونق برسد، تحولی در صنعت 

سیمان ایجاد می شود.
به گزارش ایسنا، بازار سیمان این روزها در آرامش 
نسبی به سر می برد و بر اساس مشاهدات میدانی 
هر پاکت 5۰ کیلیویی آن بین 5۰ تا 55 هزار تومان 
به فروش می رسد. این آرامش پس  از آن ایجاد شد 
که قطعی برق چندانی برای این صنعت اتفاق نیفتاد 
و درخصوص گاز هم گفته می شود تدابیر الزم برای 

ارایه مازوت به جای گاز پیش بینی شده است.
از نهم خرداد سال ۱۴۰۰ که ســیمان وارد بورس 
کاال شد، بنا به  گفته ی فعاالن این صنعت از کمند 
قیمت گذاری های دستوری رها شده و بازار به حالت 
تعادل رسیده اســت. البته با توجه به تولید مازاد 
سیمان در داخل کشور انتظاری جز ایجاد آرامش 

در این بازار وجود ندارد.

با توجه به وجود مواد اولیه فراوان و با کیفیت، دانش 
فنی و تولید تجهیزات مورد نیاز در داخل کشــور، 
صنعت سیمان از ظرفیت باالیی برای رشد برخوردار 
است. کما این که تولید سیمان از حدود ۳۲ میلیون 
تن در سال ۱۳۸۲ به ۸۸ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ 
رسید اما چالش هایی همچون مصرف باالی انرژی، 

وابستگی شــدید به بخش مســکن، پایین بودن 
بهره وری نیروی انســانی، ضعف در بخش تحقیق 
و توسعه و کمبود زیرساخت های حمل و نقل، این 

صنعت را رنج می دهد.
گفته می شــود ظرفیت اســمی تولید سالیانه ۹۰ 
میلیون تن سیمان در کشور وجود دارد؛ در حالی 

که تقاضای داخلی هم اکنــون کمتر از 6۰ میلیون 
تن است. از جمله دالیل پایین بودن ظرفیت تولید 
ســیمان، شــرایط اقتصادی و رکود فعالیت های 
عمرانی و مسکن عنوان می شود؛ مشکلی که بخشی 
از آن می تواند از طریق طرح نهضت ملی مســکن 

جبران شود.
در حال حاضر 77 کارخانه سیمان در کشور وجود 
دارد که با توجه به رشد تعداد آنها در سال های اخیر 

با مشکل عرضه بیش از تقاضا مواجه شده اند.
بنا به گفته ی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری شستا، 
با نهضت ساخت چهار میلیون مسکن توسط دولت 
شاهد افزایش چشمگیر تقاضا برای سیمان خواهیم 
بود. ابراهیم بازیان هم چنیــن بر  افزایش صادرات 

سیمان در راستای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مســکن حاکی 
از آن اســت که برای یک میلیون و 5۲5 هزار واحد 
تامین زمین شده، ۴۳۰ هزار واحد به مرحله ی ساخت 
رسیده و ۳۳۳ هزار نفر آورده اولیه  به مبلغ ۴۰ میلیون 
تومان را واریز کرده اند. وزارت راه و شهرسازی به تازگی 
برنامه واگذاری زمین به متقاضیان در جهت ساخت 
خانه های یک طبقه و دو طبقه را بــا جدیت دنبال 
می کند که از این حوزه به عنوان ظرفیتی برای رشد 

تولید مسکن یاد می شود.

ورود سیمان به بورس کاال منجر به رهایی این صنعت از قیمت گذاری دستوری شد

نهضت مسکن به کمک صنعت سیمان می آید؟

موفقیتی دیگر در گروه سایپا
تعهدات معوق مشتریان سایپا 

صفر شد
گــروه  فــروش  و  بازاریابــی  معــاون 
خودروســازی ســایپا گفت: با افزایش تولید 
و بــرای اولین بار در ســه ســال گذشــته 
 تعهدات معوق فروش شــرکت ســایپا صفر 

شد.
به گزارش روابط عمومی ســایپا ، حســین 
کاظمی طرقی گفت: بر اساس افزایش تولید 
صورت گرفته و برنامه ریزی های انجام شده، 
تمامی تعهدات شــرکت ســایپا محقق و به 

صفر رسید.
کاظمــی گفــت: علــی رغــم تمامــی 
مشــکالت بــه ویــژه در حــوزه تامیــن 
 قطعات، نــه تنها در ســال جدیــد تمامی 
و  تکمیــل کاری  ناقــص  خودروهــای 
تحویــل مشــتریان شــد بلکــه خودروها 
 بدون کســری و بــه صورت عبور مســتقیم 

تولید شد.
کاظمی خاطر نشــان کرد: در ســه ســال 
گذشــته همــواره تحویــل تعــدادی از 
خودروهای مشتریان محترم به واسطه عدم 
تامین به موقع قطعات با تاخیــر روبرو بوده 
که خوشــبختانه در حال حاضــر هیچگونه 
 تعهــد معوقــی در شــرکت ســایپا وجود 

ندارد.
تــالش  و  ســعی  تمــام  گفــت:  او 
 مدیریــت گــروه ســایپا این اســت کــه با 
برنامه ریــزی دقیــق در تامیــن و تولیــد 
ایجــاد  معوقــی  تعهــد   محصــوالت 

نشود.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

صنعت و 
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كشــت محصوالت پاييزه در 320 هزار هكتار از 
زمين های زراعی استان مركزی

سید محسن موسوی: به گزارش روابط 
عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان مرکزی ، معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان 
مرکزی گفــت: ۳۲۰ هــزار هکتار از 
زمین های زراعی اســتان امســال به 
کشــت محصوالت پاییــزه از جمله 
گندم، جو و دانه های روغنی کلزا و کاملینــا قرار می گیرد. زاهدی افزود: از 
این میزان اراضی ۲۴۵ هزار هکتار به کشت گندم آبی و دیم، ۶۵ هزار هکتار 
جوآبی و دیم، حدود هزار هکتاردانه روغنی کلزا و ۵۰۰ هکتار نیز به کشت 
دانه روغنی کاملینا اختصاص دارد. او سیاســت سازمان جهادکشاورزی را 
افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح عنوان کرد و گفت: سطح زیرکشت 
محصوالت پاییزه نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد داشت. معاون بهبود 
تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی در ادامه به اجرای 
طرح الگوی کشــت اشــاره کرد و گفت: این طرح به تمامی استان ها ابالغ 
شده و برای اولین بار در استان برای کشت محصوالت پاییزه اجرا می شود 
و تاکید بر کشت محصوالت کم اب بر اســت.زاهدی افزود: در اجرای طرح 
الگوی کشت حمایت هایی ااز جمله تسهیالت یارانه ای برای تامین بذر، کود 
مورد نیاز کشاورزان درنظر گرفته شده که امیدواریم با حمایت های دولت 
افزایش تولیدات را داشته باشیم. کشــت محصوالت پاییزه در زمین های 
زراعی استان مرکزی کشت محصوالت پاییزه در زمین های زراعی استان 
مرکزی کشت محصوالت پاییزه در زمین های زراعی استان مرکزی کشت 
محصوالت پاییزه در زمین های زراعی استان مرکزی ذوالفقاری معاون فنی 
جهادکشاورزی شهرستان اراک هم گفت: از ۳۲۰ هزار هکتار اراضی کشت 
محصوالت پاییزه استان، سطحی بالغ بر ۵۱ هزار اراضی شهرستان اراک به 
کشت پاییزه اختصاص دارد. او آموزش کشاورزان و کارشناسان کشاورزی 
و اختصاص بیش از ۱۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید نهاده ها 
و بذر مورد نیاز کشــاورزان از جمله برنامه هایی است که جهادکشاورزی 
شهرستان در دستور کار قرار دارد. غیابی کارشناس کشاورزی هم با اشاره به 
اجرای طرح الگوی کشت در استان گفت: این طرح برای نخستین بار امسال 
در کشت پاییزه اجرا می شود و در سال های آینده کلیه محصوالت زراعی و 
باغی نیز تحت پوشش این طرح قرار می گیرد و پیش بینی می شود با اجرای 
این طرح ۱۱ درصد افزایش عملکرد تولید در محصوالت زراعی داشته باشیم. 
غیابی به کشاورزان توصیه کرد در کشــت محصوالت پاییزه حتما از ارقام 
اصالح شده که نسبت به سرما و خشــکی مقاوم است استفاده شود، انجام 

کشت به موقع و در مصرف بی رویه کود خودداری کنند

با بيش از 102 كيلومترشــبكه گذاری درسطح 
استان مركزی بيش از پنج هزار مصرف كننده جديد 

ازنعمت گازطبيعی برخوردارشدند
سید محســن موسوی: ســمیعی مدیر 
عامل شرکت گاز اســتان مرکزی اعالن 
نمود: در۶ماهــه اول ۱۴۰۱بیش از ۱۰۲ 
کیلومترشــبکه گذاری انجــام پذیرفته 
درحالیکه این شرکت از پیشگامان رسیدن 
به پویش کامل سبز می باشد، همچنان 
توسعه گازرسانی را درسرلوحه کار خود 
قرارداده است. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان مرکزی محمدرضا 
سمیعی گفت: شبکه گذاری انجام شده درسال ۱۴۰۱ بدین شرح می باشد: دربخش 
شهری بالغ بر۱7 کیلومتر، دربخش روستایی بیش از ۴۴کیلومتر و در بخش صنایع  
نیز نزدیک به ۴۱کیلومتر شبکه گاز به خطوط گازرسانی افزوده شده و امید است که 
درآینده ای نه چندان دور توسعه وگسترش آن موجب رضایتمندی و بهره مندی 
حداکثری  مصرف کنندگان استان قرارگیرد. وی در ادامه توضیح داد: رساندن  شعله 
های آبی و استفاده عموم از این نعمت الهی حق همه مردم است و رسیدن به پویش 
صددرصدی با دستان توانگر نیروهای بومی موجب خرسندی ما می باشد. سمیعی 
در پایان اضافه نمود: با این توسعه در نیمه اول سال۱۴۰۱ ازشبکه گذاری بیش از 
پنج هزار و۶۲۲ مصرف کننده جدید ازاین نعمت الهی  بهره برداری شده وگام بلندی 

درجهت پویش سبز صددرصدی استان از گازطبیعی برداشته شده است.

بازديد استاندار مركزی از مخابرات شهر كارچان
ســید محســن موسوی: مســائل و 
مشــکالت شــهرکارچان در بازدید 
دکتر مخلص االئمه استاندارمرکزی 
، فرماندارشهرستان اراک و مهندس 
لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی 
و دیگرمسئولین استانی وشهرستان 

اراک مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی ،به منظور بررسی 
مسایل ومشکالت شهر کارچان ،دکترمخلص االئمه، استاندار مرکزی باتفاق 
فرماندار شهرستان اراک، ، مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی و 
دیگر مسئولین استانی و شهرستان اراک درمسجد موسی ابن جعفر)ع( با 
مردم این شهر دیدارو گفتگو کرد. براساس این گزارش مهندس لطفی در 
این نشست برهمکاری همه جانبه مخابرات در اجرای طرح های توسعه شهر 
کارچان تاکید کرد. گفتنی است در ادامه این دیدار استاندار استان مرکزی 

از مخابرات شهرکارچان بازدید کرد.

استان ها

در بررســی تراکنش های 
اینترنتی شــهریور ۱۴۰۱ 
یک نکته مهم وجود دارد 
و سه عامل محتمل. ارزش 
هر تراکنش در این مقطع 
نسبت به شهریور سال قبل کمتر شده است. با وجود 
تورم ۵۰ درصدی در این مدت برخی کاهش قدرت 

خرید افراد را یکی از عوامل این اتفاق می دانند.
به گــزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی در ســامانه 
شاپرک آمار و ارقام وضعیت تراکنش های اینترنتی 
را به صورت ماهانه منتشــر می کند. در این آمارها 
بانک مرکزی رصد می کند که در کل کشــور چه 
میزان تراکنش صورت گرفته و ارزش مبلغ آن ها در 

هر ماه به چه صورت بوده است.
در همین رابطه در بررســی های آمــاری تا پایان 
شهریور ماه امسال مشاهده می شود حجم تراکنش 
های بانکی به همراه تعداد تراکنش ها نسبت به سال 
قبل خود بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

رشد ساالنه ۱۱ درصدی مبلغ تراکنش های شاپرک 
در شهریور ۱۴۰۱

در شهریور ماه ۱۴۰۱ مبلغ کل تراکنش های بانکی 
در کشــور برابر با 7۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
بوده و نسبت به ماه قبل خود در حدود ۶.۵ درصد 
رشد داشته است. این در حالی است که این رقم در 
موقعیت مشابه خود در ســال گذشته برابر با ۶۴7 
هزار و ۱۶۳ میلیارد تومان بوده و در ســال جاری 

۱۱.۳۵ درصد رشد داشته است.
در همین رابطه تراکنش های بانکی نیز در این ماه 
رشدی ۱۶ درصدی را نســبت به سال قبل داشته 

است.
 به طور کلــی در شــهریور مــاه امســال، تعداد 

تراکنش هــای بانکی برابــر با ۳ میلیــارد و 87۵ 
میلیون بوده که نســبت به ماه قبــل ۴.۳ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. مقایســه این شاخص با 
موقعیت مشــابه خود در ســال گذشــته نشان 
 مــی دهــد ایــن افزایــش برابــر بــا ۱۶ درصد

 بوده است.
باوجود آن که تراکنش های اینترنتی شــاپرک در 
کشور در مجموع چه از لحاظ تعداد و چه از حیث 
مبلغ افزایش همه جانبه داشته اما برآورد می شود 
ارزش هر تراکنش در کشــور برای نخستین بار در 
شهریور ماه امســال پایین تر از سال گذشته ثبت 

شده است.

افت یک درصدی ســاالنه در ارزش هر 
تراکنش اینترنتی

می توان به صورت میانگین کل مبلغ تراکنش های 
اینترنتی در شهریور ماه را به تعداد آن تقسیم کرده و 
روند رقم حاصل را در ماه های مختلف بررسی کرد. 
طبق داده های آماری در این ماه مشاهده می شود 
ارزش هر تراکنش اینترنتی برابر با ۱8۵ هزار تومان 
بوده است. روند ارزش این شاخص در سال جاری 
نشــان می دهد این متغیر  در خرداد ماه باالترین 
ســطح را ثبت کرده و پس از افت قابل مالحظه ای 
در ابتدای تابســتان، تاپایان فصل گرم سال دوباره 
ســیری صعودی را طی کرده اســت. باوجود آن 
که روند ماهانه در ســه ماه اخیر افزایشی بوده اما 
مقایسه آماری با سال گذشــته گویای اتفاق مهم 

دیگری است. 
براساس این آمارها در شروع سال گذشته ارزش هر 
تراکنش اینترنتی برابربــا ۱۴۵ هزار و 7۰۰ تومان 
بوده که پس از یک ســال  به مرز ۱88 هزار و 7۰۰ 
تومان رســید. اکنون مقایسه شهریور ماه امسال با 
موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد 
مبلغ هر تراکنش اینترنتی در کشــور افتی ۱.۴۴ 

درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که 
رشد ساالنه ارزش واحد تراکنش در تمام ماه های 

امسال مثبت بوده است.
برخی کارشناســان روند ارزش واحــد تراکنش را 
هم ســو با تورم نقطه ای می دانند. به این معنا که 
رشــد قیمت کاالها و خدمات در کشور می تواند 
موجب رشــد هم ســوی ارزش خرید و معامالت 
شــود. این در حالی است که مقایســه تورم نقطه 
ای در ســال جاری با رشــد نقطه ای تراکنش ها 
در سال گذشــته نشــان می دهد ضمن آن که در 
تابســتان امســال با کاهش تورم نقطه ای، رشد 
نقطه ای ارزش هر شــاپرک هم نزولی شــده اما 
 یک اتفاق عجیب در آخرین ماه تابســتانی امسال 

رقم خورده است. 
با وجود رشد تعداد تراکنش ها و افزایش مبلغ آن در 
مقایسه با سال قبل اما ارزش متوسط هر تراکنش 
در این بازه زمانی افت کرده و از ارزش هر تراکنش 
در سال قبل کمتر شده است. این در حالی است که 
تورم نقطه ای که در تیر ماه به ۵۲.۲ درصد رسیده 

بوده باوجود روند نزولی اما در سطح ۴9.7 درصد در 
شهریور ماه قرار گرفته است.

این موضوع به روشــنی توضیح مــی دهد ارزش 
متوسط تراکنش های اینترنتی کمتر از سال قبل 
شده اســت. اتفاقی که به باور برخی می تواند سه 

دلیل مختلف داشته باشد؛
 برخی معتقدند روی کار آمــدن پلتفرم های خرد 
تر و کســب و کارهای خرد اینترنتی موجب رشد 
تراکنش های خرد اینترنتــی و در نتیجه کاهش 

ارزش متوسط معامالت شده است.
برخی دیگر نیز افزایش تورم را عامل کاهش قدرت 
خرید معامله گران دانســته که موجب شده ارزش 
تراکنش های متوسط حتی به صورت جاری نزولی 

شود.
و دسته ســوم نیز معتقدند این شاخص به صورت 
اینترنتی بوده و کاهش ارزش معامالت اینتترنتی 
می تواند در نتیجه رشد تراکنش های غیر اینترنتی 
باشد. ســه عاملی که البته می تواند در توضیح این 

اتفاق عجیب همزمان رخ داده باشد

بررسی روند ماهانه ارزش تراكنش های اينترنتی

علت افت ارزش تراکنش های اینترنتی شهریور 1401
News kasbokar@gmail.com
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شرکت مخابرات ایران 
منطقه مرکزی

آگهی فراخوان مزایده
 ۱5/م /۱۴۰۱

شرکت مخابرات ایران منطقه مرکزی در نظر دارد فروشگاه مخابرات ساوه واقع در ساوه میدان امام خمینی خیابان پیروزی ابتدای کوچه 
ارم پالک ۳ جنب مخابرات ساوه به مساحت ۱۶۰ متر مربع به شرح مندرج در اسناد فراخوان از طریق مزایده به اشخاص حقوقی یا حقیقی 
واجد شرایط اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد با در دست داشتن فیش واریزی بابت هر یک از مزایده ها به مبلغ 
۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۶۶۰8۶۰89۲ نزد حساب جام بانک ملت به نام شرکت مخابرات استان مرکزی جهت دریافت اسناد 
فراخوان و اخذ معرفی نامه بازدید از ملک به نشانی ذیل مراجعه و پس از مطالعه و مهر و امضاء اسنا انه مذکور، مدارک و پیشنهاد قیمت خود را 
به همراه سوابق کاری و تضمین شرکت در مزایده طی پاکت در بسته حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/8/8 به واحد قراردادها تحویل نمایند.

)شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود می نمایند نیازی به پرداخت فیش ندارند(
 نوع تضمین شرکت در مزایده : واریز مبلغ تضمین به حساب بانکی شرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه مرکزی، ضمانتنامه 
بانکی قابل تمدید دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه مرکزی ، چک بانکی تضمینی در 

وجه شرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه مرکزی.
 توجه : به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده :۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
تاریخ بازگشائی پاکات قیمت : پس از بررسی مدارک و ارزیابی شرکت کنندگان 

مکان دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات ) پاکتهای مزایده( : اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان 
شقایق ساختمان شماره ۱ مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها 

شرکت مخابرات در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده مندرج است. 

به دلیل زمان بر بودن تشریفات قانونی مزایده ، واگذارنده مزایده مجاز به تغییر تاریخ شروع و پایان قرارداد خواهد بود .
* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

تلفن تماس : ۳۲۳۶۱۰۰۳ واحد قراردادها
جهت دانلود اسناد مزایده به نشانی www.markazi.itc.ir  مراجعه گردد

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی

 آگهی تجديد مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شــهرداری کالرآباد در نظر دارد از محل 
بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت احداث 
دیوار حفاظتی و برید بتنی با مشــخصات 
ذکر شــده در اســناد مناقصه بر اســاس 
 فهرست بهای آبیاری از طریق این آگهی به 

شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
- سپرده شرکت در مناقصه ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ریال به صورت نقد واریز 

به حساب سپرده - ضمانت نامه بانکی 
- چاپ نوبت اول ۱9 / ۰7 / ۱۴۰۱ - 

- چاپ نوبت دوم ۲۶ / ۰7 / ۱۴۰۱
- مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد از ۱9 / ۰7 / ۱۴۰۱ الی ۲9 / 

۰7 / ۱۴۰۱ ساعت ۰۰ : ۱۴ 
- مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد از ۳۰ / ۰7 / ۱۴۰۱ الی ۱۰ / 

۰8 / ۱۴۰۱ ساعت ۰۰ : ۱۴ 
- تاریخ بازگشایی مناقصه در سامانه ستاد در تاریخ ۱۱ / ۰8 / ۱۴۰۱ ساعت 9 صبح

تلفن تماس دســتگاه مناقصه گذار جهت ارائه اطالعات بیشــتر ۳۰۱۱ - 
 ۰۱۱ - ۵۴۶۰

مهرداد رودبار کالری 
شهردار کالرآباد

آگهی مفقودی

کارت ماشین و  برگ سبز سیستم: سایپا تیپ:SHAHIN   مدل: ۱۴۰۰ به 
رنگ: سفید روغنی به شماره موتور : M15TC/۲۰۱۴۱۱۴ شماره شاسی 
NAS111100M101432P  به شماره پالک:۶۲ - ۵7۲ ط ۴8 مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابلسر


