
تحلیلگران پیش بینی کردند اپل احتماال در ســال ۲۰۲۴، 
آی پد با صفحه نمایش تاشو عرضه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران شرکت سی سی اس اینسایت با 
این پیش بینی، اعالم کردند اپل بــه زودی آزمایش فناوری 

تاشو را آغاز خواهد کرد.
در جدیدترین گزارش پیش بینی های ســاالنه سی سی اس 
اینسایت، تحلیلگران این شرکت پیش بینی کردند اپل به جای 
این که با آیفون تاشو شروع کند، تا دو سال دیگر آی پد تاشو 
را عرضه خواهد کرد. این اقدام برخالف شیوه سایر سازندگان 

تلفن هوشــمند مانند سامســونگ خواهد بود که تلفن های 
هوشمند تاشو را زودتر از تبلت های تاشو عرضه کردند.

بن وود، رئیس تحقیقات شرکت سی ســی اس اینسایت در 
مصاحبه با شبکه سی ان بی سی گفت: در حال حاضر، برای 
اپل ساخت آیفون تاشو منطقی نیست. تصور ما این است که 
اپل، این روند را نادیده خواهد گرفت و ابتدا یک آی پد تاشــو 
عرضه خواهد کرد. یک آیفون تاشــو برای اپل، ریسک بسیار 
بزرگی است. نخست این که باید فوق العاده گران باشد تا بازار 

مدل های فعلی آیفون را خراب نکند.

تحلیلگران این شرکت گفتند: آیفون تاشــو احتماال حدود 
۲۵۰۰ دالر خواهــد بود. آیفون ۱۴ پرو مکــس با بزرگترین 
ظرفیت ذخیره ســازی که در حال حاضر گرانترین مدل این 

گوشی است، حدود ۱۵۹۹ دالر قیمت دارد.
وود گفت: اگر اپل با مشکل فنی درباره گوشی تاشو روبرو شود، 
خوراک منتقدانی که برای این مشــکالت به اپل حمله می 
کنند را فراهم می کند. با این حال، اپل چاره ای بجز واکنش 
ندارد زیرا ترند تاشو، قدرت بیشتری گرفته است و بنابراین، 
این شرکت با آی پد تاشو شــروع می کند. این اقدام، به اپل 

فرصت می دهد چگونگــی بکارگیری فناوری صفحه نمایش 
تاشو را تجربه کند و همچنین جان تازه ای به محصول آی پد 
خواهد داد. شایعاتی درباره نیت اپل درباره محصوالت دارای 
صفحه نمایشی تاشو وجود داشته اســت. شرکت تحقیقات 
بازار دیسپلی ساپالی اعالم کرد اپل بعید است تا سال ۲۰۲۵ 
وارد بازار تلفن هوشمند تاشو شــود. با این حال، این شرکت 
اعالم کرد اپل در حال بررسی فناوری تاشو برای نمایشگرهای 
حدود ۲۰ اینچی است. این امر می تواند عالمت تمرکز اپل به 

محصول نوت بوک تاشوی جدیدی باشد.

مینگ چی کو، تحلیلگر معروف اپل هم ســال گذشته پیش 
بینی کرد این شرکت ممکن اســت آیفون با صفحه نمایش 

تاشو را در سال ۲۰۲۴ عرضه کند.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، شرکت سی سی اس 
اینسایت همچنین پیش بینی کرد اپل به سرمایه گذاری در 
طراحی تراشــه اختصاصی خود ادامه خواهــد داد. این غول 
فناوری در حال حاضر تراشه های سفارشی خود برای آیفون 
و آی پد را طراحی می کند و به تراشه ساز آمریکایی کوالکام 

متکی است.

 )JODI( آمار سازمان ابتکار مشترک آمار نفتی
نشان داد تقاضای جهانی برای نفت، در اوت بهبود 
پیدا کرد و تقریبا به سطح پیش از شیوع کووید 

۱۹ بازگشت.
به گزارش ایسنا، آمار ســازمان JODI نشان داد 
پس از این که تقاضای جهانی برای نفت در ژوئیه 
کاهش یافت، در اوت به میزان دو میلیون بشکه 
در روز افزایش یافت و به ۹۹ درصد سطح تقاضا 
که پیش از شیوع بحران پاندمی کووید ۱۹ وجود 
داشت، بازگشت. رشــد تقاضا برای نفت در اوت، 
تحت تاثیر مصرف باالتر در آمریکا، چین، ژاپن، 

عربستان سعودی و اندونزی روی داد.
در اوت همچنین تولید جهانــی نفت ۵۰۰ هزار 
بشــکه در روز افزایش یافت. تولید عربســتان 
سعودی به باالی ۱۱ میلیون بشکه در روز رسید 
و برای سومین بار این کشــور تولید بیش از ۱۱ 
میلیون بشــکه در روز نفت را گــزارش کرد. در 
آمریکا، تولید نفت خــام در اوت به میزان ۲۹۰ 

هزار بشــکه در روز افزایش یافت و در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته با  ۸۱۳ هزار بشکه در 
روز افزایش همراه بود. تقاضا برای نفت در اوت، 
به میزان ۱.۴۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافت 
و ذخایر نفت خام آمریکا ۲۲.۷ میلیون بشــکه 
کاهش یافت که دومین رکورد پایین ثبت شده از 

سوی سازمان JODI بود.
 بهبود تقاضای جهانی برای نفت در اوت، پس از 
کاهش ۱.۱ میلیون بشکه در روز تقاضا در ژوئیه 
روی داد کــه افت غیر معمولی بــرای این ماه از 

سال بود.
 تقاضا در اوت ممکن است بهبود پیدا کرده باشد، 
اما بازار نفــت و تحلیلگران نفــت می گویند که 
کندی اقتصادی ادامه دار و نمایان شــدن رکود، 
ممکن است رشد تقاضا را در کوتاه مدت محدود 

کند.
همچنین پس از تصمیم اخیر گروه اوپک پالس 
برای انجام بزرگترین کاهش تولید از سال ۲۰۲۰، 

میزان عرضه ممکن است محدودیت بیشتری پیدا 
کند. با وجود این که اوپک کاهش تولید به میزان 
دو میلیون مشــکل در روز را تصویــب کرده اما 
کاهش واقعی تولید این گروه کمتر و حدود یک تا 
۱.۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود زیرا بسیاری 
از تولیدکنندگان ماه هاســت کمتر از ســهمیه 

اختصاص یافته نفت تولید می کنند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، آژانس بین المللی 
انرژی هفته گذشته هشــدار داد تصمیم اوپک 
پالس برای کاهش عرضه از  نوامبر، ریسک های 
امنیت انرژی در سراســر جهان را افزایش داده 
و ممکن اســت به قیمت های باالتــر نفت منجر 
شود که می تواند نقطه عطفی برای رکود جهانی 
باشد. این آژانس برآورد خود از رشد تقاضا برای 
نفت در سال میالدی جاری و آینده را کاهش داد 
و اعالم کرد آمار نسبتا مطلوبی که دیده می شود، 
رکود شدیدی که در پیش است را پنهان می کند 
و اکنون با وجود افزایش سوئیچ از گاز به نفت در 

امید عبدالملکی در گفت وگو با ایلنــا، درباره قاچاق 
ســوخت در نیروگاهها اظهار داشــت: ما در زمینه 
جلوگیری از قاچاق ســوخت هم کنترل کمی و هم 
کیفی داریم، از ســال ۹۳ تفاهمنامه ای سه جانبه با 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال برای جلوگیری از قاچاق سوخت 
منعقد کردیم و باتوجه به اینکه نیروگاه های کشــور 
بیشترین حجم سوخت را دریافت می کنند به تجهیزات 
کنترل کمی و کیفی ســوخت مایع یعنی باسکول، 
دوربین پالک خوان و تجهیزات هیدرومتری مجهز 
شــدند و تمامی اطالعات مخازن و سوخت دریافتی 
به شرکت برق حرارتی و شرکت ملی پخش فرآورده 
ارسال می شــود، همچنین ســامانه آنالین ارسال و 
رسید ســوخت مایع داریم یعنی مشخص است که 
چه میزان، چه ساعتی کدام تانکر و با چه مشخصات و 
وزنی سوخت را از مبدا انبارهای شرکت پخش تا درب 
نیروگاه ارسال می کند، تمامی مراحل رصد می شود و 
هر گونه انحراف کنترل کمی و کیفی در فرآورده در 
سامانه مشخص است و در صورت عدم تائید به لحاظ 
کمی و کیفی در سامانه؛ سوخت به تانکر داده نمی شود 

و بعبارت دیگر بالک می شود.
وی با بیان اینکه تمامی تانکرها تحت پیمان شرکت 
پخش فرآورده هســتند و ما فقط ســوخت را درب 
نیروگاه تحویل می گیریم، تاکید کرد: بنده با قاطعیت 
اعالم می کنم به هیچ وجه ســوختی که وارد نیروگاه 
شود امکان قاچاق شدن ندارد، یعنی تکنولوژی مخازن 
سوخت به شکلی است که فقط سوخت وارد واحد تولید 

برق می شود و امکان برگشــت ندارد. یعنی طراحی 
مخازن ذخیره سوخت به شــکلی است که سوخت 

به محضی که وارد تانکر می شود امکان خروج ندارد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی بهره برداری تولید شرکت 
برق حرارتی با بیان اینکه اگر قاچاقی صورت می گیرد 
توسط تانکرهای سوخت رسان است، گفت:  ما حتی 
اکتشافاتی داشته ایم که سوخت ناخالصی داشته که 
اگر اینگونه نباشد حتی ممکن است سوخت ناخالص 
و بی کیفیت وارد نیروگاه شــود. توربین های گازی 
و بخار تکنولوژی باالیی دارند و به ســوخت حساس 
هســتند، اگر انحراف در فرآورده باشد باعث آسیب 
به تجهیزات نیروگاهی می شــود. وی با بیان اینکه 
نیروگاه ها عمده ترین مصرف کننده و تحویل گیرنده 
سوخت در حوزه صنایع کشور هستند، توضیح داد: 
مثال سال گذشــته ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل تحویل 
گرفتیم چون عمده ترین مصرف کننده هستیم و به 
تبع انحرافاتی که توسط تانکرها صورت می گیرد نسبت 

به دیگر صنایع بیشتر خواهد بود.
عبدالملکی گفت: متاســفانه هر قــدر روش جدید 
قاچاق را کشــف می کنیم راه جدید پیدا می کنند، 
یکی از راهکارها برای جلوگیری از قاچاق این است که 
نیروگاه ها به خط لوله متصل شوند یعنی به جای تانکر؛ 
فرآورده از خط لوله از مبدا انبار نفت به نیروگاه ارسال 
شود،  در حال حاضر حدود ۱۷ تا ۱۸ نیروگاه به خط 
لوله متصل هستند، پیشنهاد ما به پدافند غیرعامل، 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال، شورای عالی امنیت ملی 
و سازمان برنامه و بوجه این است که نیروگاه ها به خط 

لوله متصل شوند، حسن آن این است که تانکر حذف 
می شود، دیگر نه انحرافی در کمیت و نه کیفیت سوخت 
داریم. هزینه حمل و نقل کاهش پیدا می کند، حوادث 
جاده ای کم می شود. وی در ادامه بیان داشت:  بعد از 
جنگ روسیه و اوکراین قیمت حامل های انرژی در اروپا 
فوق العاده گران شده مثال یک لیتر گازوئیل در ترکیه 
۳۰ هزار تومان و در انگلیس ۵۰ هزار تومان است که در 
واقع با نرخ هر لیتر ۳۰۰ تومانی در ایران انگیزه قاچاق 

را باال می برد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی بهره برداری تولید شرکت 
برق حرارتی خاطرنشان کرد: روزانه ۲۰ میلیون تا ۴۰ 
میلیون گازوئیل در نیروگاه ها تحویل می گیریم که 
بخشی توسط خط لوله و بخشی توسط تانکر با اوزان 

۲۵ هزار تا ۳۲ هزار لیتر است.
وی بــا بیــان اینکــه ۸۵ درصد ســوخت تحویلی 
به نیروگاه ها گاز اســت، میزان گازوئیل تحویلی به 
نیروگاه ها را از ابتدای ســال جاری ۵ میلیارد و ۶۱۶ 
میلیون لیتر  و میــزان مازوت را ۳ میلیــارد و ۸۳۰ 
میلیون لیتر عنوان کرد. عبدالملکی در ادامه درباره 
تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها گفت: با پیگیری 
های مستمر معاونان وزرای نفت و نیرو و شرکت گاز 
امیدواریم در سال جاری مشــکلی در زمینه تامین 

سوخت نیروگاه ها نداشته باشیم. 
وی افزود: در جلسات هفتگی کارگروه ۴ نفره متشکل از 
برق حرارتی، مدیریت شبکه برق،  شرکت گاز و شرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی وضعیت سوخت 

نیروگاه ها رصد می شود. 

سخنگوی مایکروسافت تایید کرد این شرکت در پی 
پیش بینی کاهش فــروش، کارمندان اضافی خود را 
مرخص می کند. به گزارش ایســنا، این اقدام مشابه 
اقدامات شــرکتهای فناوری بــزرگ و کوچک برای 
کاهش هزینه هاست. شرکتهای متا و سلزفورس در 
میان شرکتهای سیلیکون ولی هســتند که امسال 
روند استخدام را آهسته کرده اند و حتی کوین بیس، 
نتفلیکس و شرکتهای دیگر به اخراج متوسل شده اند. 

سخنگوی مایکروسافت به شبکه سی ان بی سی گفت: 
مانند همه شرکتها، ما اولویتهای تجاری خود را به شکل 
مرتب ارزیابی کرده و بر اساس آن، تغییرات ساختاری را 
انجام می دهیم. این شرکت به سرمایه گذاری در کسب 
و کار خود و اســتخدام در حوزه های رشد کلیدی در 
سال پیش رو، ادامه می دهد. تصمیم اخیر مایکروسافت 
سه ماه پس از آن گرفته شد که این شرکت اعالم کرد 
کمتر از یک درصد کارمندانش را تعدیل کرده است. بر 

اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، مایکروسافت در 
ژوییه رشد حدود ۱۰ درصدی درآمد در سه ماهه مالی 
نخست را پیش بینی کرد که کندتر از میانگین پنج 
سال گذشته بود. این شرکت درآمدهایش را ۲۵ اکتبر 
اعالم می کند. وب سایت اکسیوس که ابتدا خبر اخراج 
کارمندان مایکروسافت را گزارش کرده بود، به نقل از 
منابع آگاه نوشت: شمار کارمندانی که قرار است اخراج 

شوند، کمتر از هزار نفر است.

ین ژاپن این هفته پس از رســیدن به پایین ترین 
سطح ۳۲ سال اخیر در برابر دالر آمریکا به کاهش 

خود ادامه داد.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، انتظار می رود 
بانک مرکزی ژاپن با نزدیک شدن ین به سطحی که 
در دهه های گذشته مشاهده نشده است، دوباره در 

بازار ارز مداخله کند.
برابری ین/ دالر در روز دوشنبه شاهد سطح ۱۴۸.۸ 

بود که نزدیک به ســطح ۱۵۰ است؛ سطحی که از 
فوریه ۱۹۸۷ مشاهده نشده بود. برابری این دو ارز 

در ماه ژانویه در حدود ۱۱۵ بود.
بانک ژاپن پــس از مداخله در بازار بــا خرید ین و 
فروش دالر، انتظار می رود دوبــاره مداخله را آغاز 

کند.
در حالی که اکثر بانک های مرکزی جهان، از جمله 
فدرال رزرو آمریــکا، بانک مرکــزی اروپا و بانک 

انگلستان، از پایان سال گذشته به تدریج نرخ بهره 
را افزایش داده اند اما بانک ژاپن با ادامه روند پولی 
بسیار سست، نرخ بهره را در همان سطح نگه داشته 

است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی بهره برداری تولید شرکت 
برق حرارتی گفت: بنده با قاطعیت اعالم می کنم 
به هیچ وجه ســوختی که وارد نیروگاه شود امکان 

قاچاق شدن ندارد.

ورود آی پد تاشو به بازار تا دو سال آینده

تقاضای جهانی برای نفت افزایش یافت آیا سوخت نیروگاه ها قاچاق می شود؟

ارزش ین به پایین ترین سطح ۳۲ ساله رسیداخراج کارمندان در مایکروسافت
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عقالنیت 
به اقتصاد برگردد

کســری بودجه در کشور 
طی ۱۰ سال گذشته همواره 
وجود داشــته است اما طی 
سال های اخیر به این دلیل 
که متوسط رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده، این 
کسری بودجه تشدید شده اســت. خروجی این 
وضعیت را ما در نرخ رشد ۳۷.۷ درصدی نقدینگی 
و نرخ تورم بیــش از ۴۵ درصدی می بینیم.  برای 
سال ۱۴۰۲ نیز با وجود کســری بودجه، افزایش 

تورم و نرخ...

  پیمان مولوی
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قیمت  دالر 
کاهشی  شد

آبان ۹۹ نقطه 
جوش بازار مسکن

در   نشست هیات   نمایندگان   اتاق   تهران   مطرح   شد

رشد  نزولی  اقتصاد  در 1402
صفحه4

صفحه2

افزایش 100 درصدی قیمت 7  کاالی اساسی
آمار   شهریورماه   نشان   داد

نرخ دالر در بازار آزاد تهران تا ۳۲ هزار و ۶۵۰ تومان 
عقب نشینی کرد.این قیمت در مقایسه با دیروز ۱۵۰ 
تومان پایین تر بود. روز گذشته هم نرخ دالر تقریبا 
۱۵۰ تومان کاهش را تجربه کــرده بود . به گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر در ابتدای معامالت نقدی 
امروز سه شــنبه ۲۶ مهر ماه نسبت به روز گذشته 
تقریبا رنج بود اما در ادامه روند بازار امروز نرخ دالر 
برای دومین روز متوالی کاهش یافت و مرز ۳۲ هزار 
و ۸۰۰ تومان را از دســت داد . نرخ دالر در بازار آزاد 
امروز  تا ۳۲ هزار و ۶۵۰ تومان عقب نشینی کرد.این 
قیمت در مقایسه با دیروز ۱۵۰ تومان پایین تر بود. 
روز گذشته هم نرخ دالر تقریبا ۱۵۰ تومان کاهش را 
تجربه کرده بود .  عده ای از بازیگران ارزی پیش از این 

گفته بودند در صورتی که...

منحنی ۵۴ ماهه روند رشد سالیانه قیمت مسکن 
شهر تهران نشــان می دهد که آبان ۱۳۹۹ بازار به 
باالترین میزان افزایش قیمت رسیده و در ادامه روند 
نزولی به خود گرفته است. به گزارش ایسنا، بررسی 
رشد قیمت مسکن شهر تهران از ابتدای سال ۱۳۹۷ 
تا کنون براســاس آمار منتشر شــده توسط بانک 
مرکزی، گویای آن است که بازار دو قله قیمتی را در 
اردیبهشت ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹ تجربه کرده است. در 
دو مقطع مذکور نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در 
شهر تهران به ترتیب ۱۱۲ درصد و ۱۱۸ درصد بوده 
است. نمودار رشد قیمت مسکن در پایتخت طی ۵۴ 
ماه گذشته نشان می دهد پس از رشد مداوم قیمت ها 
که آذر ۱۳۹۶ آغاز شده و تا اردیبهشت ۱۳۹۸ ادامه 

یافته بازار در ادامه روند نزولی...



اقتصاد2
ایران

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛
بازگشت تسهیالت سوخت شده 

ابربدهکاران با شفافیت
وزیر اقتصاد گفت: شــفافیت درباره ابر بدهکاران 
بانکی موجب شد تا بسیاری از تسهیالت سوخت 
شــده برگردد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از وزارت امور اقتصادی و دارایی، »ســید احسان 
خاندوزی« با اشاره به انتشار صورت های مالی سال 
۱۴۰۰ شرکت های دولتی غیر بورسی در سامانه 
کدال اظهار داشت: سال گذشته در ابتدای دولت 
سیزدهم که برای نخستین بار صورت مالی ۳۰۰ 
شرکت دولتی را منتشر کردیم برخی ایراد گرفتند 
که اینها مربوط به دولت قبل است که اعالم شده 
نه دوره عملکرد خود شما و همچنین انتشار این 
صورت های مالی چه کمکی به مسائل اقتصادی 
کشــور می کند. وزیر اقتصاد افزود: امســال و در 
روزهای گذشــته صورت های مالی ۴۰۰ شرکت 
دولتی را منتشــر کردیم، خیلی هم تحت فشار 
بودیم که این تعداد کمتر شــود، اما به جز هشت 
شرکتی که مسائل تحریمی داشت و نباید دشمنان 
سوءاســتفاده می کردند تمام شرکت های دیگر 
را به عنوان شفافیت اعالم کردیم و به این طریق 
هم به شــبهه سیاســی بودن جواب دادیم و هم 
نشان دادیم همین شفافیت موجب شده مدیران 
دســتگاه های دولتی به ســمت اصالح عملکرد 
بروند. وی خاطرنشــان کرد: ۱۴۰ شرکت دولتی 
درآمد عملیاتی آنها در سال گذشته افزایش پیدا 
کرده و ۹۷ درصد رشد درآمد داشتند، همچنین 
۱۱۱ شرکت دولتی هم که به دالیل مختلفی زیان 
انباشته داشــتند حدود نیمی از آنها یا به سمت 
سودآوری حرکت کردند یا از وضعیت ورشکستگی 
نجات پیــدا کردند، حدود ۵۷ درصد به ســمت 

سودآوری حرکت کردند و این مسیر ادامه دارد.

رونمایی از چک الکترونیکی تا 
دو هفته آینده

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دنبال روش های 
الکترونیکی بــرای صدور مجوز و ارســال مدارک 
الکترونیکی هستیم. به گزارش ر مهر صالح آبادی 
رئیس بانک مرکزی در مراســم رونمایی از شبکه 
فراگیر قرض الحســنه موسوم به شفق گفت: یکی 
از موضوعات مهم در بانک مرکزی تکیه بر سامانه 
و فناوری بــوده و نظارتهای ســنتی دیگر کارایی 
ندارد. صالح آبادی افزود: یکی از موارد بســیار مهم 
ساماندهی پایانه فروشگاهی بود که انجام شد مورد 
دیگر اصالح قانون چک بود که اجرایی شد، دو هفته 
دیگر هم اولین چک الکترونیکی صادر شد. رئیس 
کل بانک مرکزی گفت: یکی از دغدغه های دولت 
دسترسی مردم به خدمات بانکی است که در جایگاه 
علمی به آن شمولی مالی می گوئیم. از سال گذشته 
جلسات متعددی در شورای پول و اعتبار برگزار شده 

و دستورالعمل های جدیدی در این باره صادر شد.

آبان ۹۹ نقطه جوش بازار مسکن
منحنی ۵۴ ماهه روند رشد سالیانه قیمت مسکن 
شهر تهران نشــان می دهد که آبان ۱۳۹۹ بازار به 
باالترین میزان افزایش قیمت رسیده و در ادامه روند 
نزولی به خود گرفته است. به گزارش ایسنا، بررسی 
رشد قیمت مسکن شهر تهران از ابتدای سال ۱۳۹۷ 
تا کنون براساس آمار منتشر شــده توسط بانک 
مرکزی، گویای آن است که بازار دو قله قیمتی را در 
اردیبهشت ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹ تجربه کرده است. 
در دو مقطع مذکور نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن 
در شهر تهران به ترتیب ۱۱۲ درصد و ۱۱۸ درصد 
بوده است. نمودار رشد قیمت مسکن در پایتخت 
طی ۵۴ ماه گذشته نشان می دهد پس از رشد مداوم 
قیمت ها که آذر ۱۳۹۶ آغاز شــده و تا اردیبهشت 
۱۳۹۸ ادامه یافته بازار در ادامه روند نزولی به خود 
گرفته و مجددا از خرداد ۱۳۹۹ شــروع به صعود 
کرده است. آبان ۱۳۹۹ بازار قله قیمتی ۳۱ ماهه 
را با ۱۱۸ درصد رشد لمس کرده و سپس شروع به 
افت کرده است. از طرف دیگر بهمن و اسفند ۱۴۰۰ 
و فروردین ۱۴۰۱ را می توان نقاط کف بازار به لحاظ 
شاخص رشد قیمت دانست که نرخ افزایش سالیانه 
در هر سه ماه مذکور حدود ۱۶ درصد بود. در ادامه 
قیمت مسکن تا تیرماه ۱۴۰۱ شیب صعودی گرفته 
و مجددا دچار افت شده است. مقایسه شاخص رشد 
قیمت مسکن و اجاره بها نیز گویای آن است که از 
اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد دو شاخص مذکور روند 
معکوس داشــته اند. بدین ترتیب که نرخ افزایش 
سالیانه قیمت مسکن کاهشــی و شیب اجاره بها 
افزایشی بوده است. شهریور ۱۴۰۱ شاخص سالیانه 
قیمت اجاره در شهر تهران ۴۰.۹ درصد بود که در 
مقایســه با تیرماه )۴۷.۴( درصد افت ۶.۵ درصد 
داشته است. میزان افزایش سالیانه قیمت نیز ۳۶.۳ 
درصد اعالم شد که  و به رقم ۴۳.۲ میلیون تومان در 

هر متر مربع رسید.

اخبار

نماینــدگان بخش خصوصی 
و دولتی در نشســت مهر ماه 
خود در اتاق بازرگانی تهران، 
با اســتماع گزارش حسابرس 
قانونی به تفریغ بودجه ســال 
۱۴۰۰ این نهــاد رأی داده و آن را مصــوب کردند. آنها 
هم چنین در این نشست با پرداختن به مسائل و مشکالت 
حوزه اقتصاد فناوری و نوآوری، از محدودیت های اعمال 
شده بر اینترنت در هفته های اخیر، انتقاد کرده و از زیان های 
جبران ناپذیر این رویکرد بر ســرمایه های مالی و نیروی 
انسانی کشور گفتند.  اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران 
سی ونهمین نشســت ماهانه خود را در سه شنبه پایانی 
ماه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ برپا کردند. در این نشســت که 
دستورجلسه اصلی آن ارائه گزارشی از برنامه های فناوری 
و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نمایندگان 
بخش خصوصی نسبت به محدودیت های اعمال شده بر 

اینترنت کشور به بهانه های امنیتی انتقاد کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان 
بخش خصوصــی اعمــال محدودیــت در اینترنت و 
فیلترینگ پلتفرم ها و شــبکه های اجتماعی را موجب 
صدمه وارد شدن به کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای 
خرد و کوچــک دانســتند کــه درآمــد خانوارهای 
کمتربرخوردار شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار داده 
است. آنها هم چنین نسبت به دلسرد شدن قشر جوان و 
کارآفرین نیز هشدار دادند و این رویکرد را موجب وارد 
آمدن صدمات جبران ناپذیر به نیروی انسانی و تحمیل 

زیان های مالی به اقتصاد کشور تفسیر کردند.
است.

زیان 35 هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور
در ادامه رئیس کمیســیون اقتصاد نــوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران با اشــاره به وقایع اخیر رخ داده در 
کشور و محدود شدن جدی دسترســی به اینترنت و 
مشکالتی که برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات طی یک ماه اخیر پیش آمده، اشــاره کرد و 
گفت: بررسی ها نشان می دهد که طی یک ماه گذشته 
از اخالل در شبکه اینترنت کشــور و عدم دسترسی به 
برخی پلتفرم های پربازدید، ۳۵ هــزار میلیارد تومان 
به طور مســتقیم به اقتصاد حوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات وارد شده اســت؛ در حالی که بنا به آمار سال 
گذشته بانک مرکزی، این بخش سهم ۳.۳ درصدی در 
تولید ناخالص ملی دارد. از طرفی خسارت غیرمستقیم 
به کســب و کارهای خارج از صنعت فناوری اطالعات و 
ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می کنند، تا 

۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
فردیس سپس به گوشــه دیگری از اخالل در اقتصاد 
دیجیتال کشور طی یک ماه اخیر، اشاره کرد و نگرانی 
جدی بنگاه ها از افزایش تعدیل نیروی متخصص را مورد 
گوشــزد قرار داد. او افزود: رصدخانه مهاجرت ایران در 
تحقیقی از نزدیک به ۶ هزار مدیر ارشد و میانی در بخش  
خصوصی، به عمل آورده است نشان می دهد که بیش از 
۷۰ درصد از مدیران بنگاه های اقتصادی اعالم کرده اند 

که میل به مهاجرت در آنها »زیاد« یا »خیلی زیاد« شده 
اســت.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از 
ریزش ۵۰ تا ۷۰ درصــدی تراکنش های پرداخت یارها 
طی یک ماه اخیر، خبر داد و افزود: طی این مدت ۵۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی در کشور که تا یک 
میلیون نفر به طور مستقیم و تا هشت میلیون نفر به طور 
غیرمستقیم از آنها درآمدزایی داشتند و ارتزاق می کردند، 

بسته شده است.
فردیس با بیان اینکه این روزها، چهره بسیاری از فعاالن 
صنعت دیجیتال کشور مغموم است و از تعدیل پرسنل 
و خروج اجباری آنان از کســب و کار و کشــور بیمناک 
هســتند، گفت: گردش آزاد اطالعات، امنیت بیشتر و 
مستمر را برای کشور به ارمغان می آورد و ما فعاالن اقتصاد 
نوآوری و فناوری، امیدواریم که خرد و منطق اســاس 

تصمیم گیری ها در کشور شود پیش از آنکه دیر شود.

افزایش نرخ تورم در جهان
پس از سه نطق پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
به مهم ترین تحوالت روز اقتصادی ایران و جهان از جمله 
تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول و هشدارهای 
جدی این نهاد درباره رشــد تورم در جهان اشاره کرد 
و گفت: صندوق بین المللی پــول در گزارش اخیر خود 
مهم ترین چالش کنونی اقتصاد جهان را باال رفتن تورم 
اعالم و دالیل آن را افزایــش هزینه های دولت ها برای 
پشتیبانی های انجام شده در دوران همه گیری کرونا در 
سال های گذشته و هم چنین افزایش قیمت ها ناشی از 
بحران جنگ روسیه و اوکراین عنوان کرده است. این نهاد 
اقتصادی بین المللی همچنین پیش بینی کرده است که 
با توجه به تشدید شوک های مربوط به افزایش قیمت 
مواد غذایی و انرژی کماکان رشد تورم ادامه داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری 
افزود:  برابر گزارش صندوق بین المللی پول در آمریکا 
با وجود افزایش چندباره نرخ بهره جهت کنترل تورم و 
مبارزه با افزایش قیمت ها باز هم شاهد رشد تورم بوده ایم. 
در دو سه ماه گذشته در میزان سرعت رشد تورم کاهش 
جزئی ایجاد شده بود اما مجدد در ماه سپتامبر نسبت به 
ماه قبل از آن، تورم ۰.۴ درصد و نسبت به سال گذشته 
۸.۲ درصد افزایش داشته است. تورم مصرف کننده در 
آمریکا به باالترین میزان خود در ۴۰ سال گذشته رسیده 

و تورم مواد غذایی رکورد ۴۴ ســاله گذشته را شکسته 
اســت. در این بین انتظار  می رود باتوجه به پیش بینی 
رشد تورم در آمریکا، نرخ بهره در این کشور برای کنترل 
تورم به ۰.۷۵ درصد افزایش یابد و با توجه به این موضوع 
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر افزایش نرخ 
بهره همچنان صورت گیرد، احتمال رکورد جهانی وجود 
خواهد داشت. او ادامه داد: عالوه بر آمریکا،  کمیسیون 
اتحادیه اروپا هم اعالم کرده است متوسط نرخ تورم در 
این قاره نســبت به ماه قبل ۰.۳ درصد و نسبت به تورم 
سالیانه ۳.۲ درصد رشد داشته که در واقع بیش از ۳ برابر 
شده است. این برای نخستین بار از زمان تاسیس اتحادیه 
اروپا در سال ۱۹۹۳ اســت که تورم در این اتحادیه دو 
رقمی شده است و از بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۱۵ 

کشور تورم باالی ۱۰ درصد را شاهد هستند.
رئیس اتاق تهران بــه پیش بینی تورم ایران از ســوی 
صندوق بین المللی پول هم اشاره و اعالم کرد که برابر 
این گزارش در ایران در سال جاری نرخ تورم ۴۰ درصد 
پیش بینی شده که مشابه سال قبل است. در این گزارش 
ذکر شــده اســت که ایران در بین اقتصادهای منطقه 
خاورمیانه باالترین نرخ تورم را دارد، نرخ پیش بینی شده 
تورم در کشورهای منطقه از ۱۷.۵ درصد در ترکمنستان 

تا ۲.۷ درصد در عربستان متغییر بوده است.
مسعود خوانســاری هم چنین به پیش بینی نرخ رشد 
اقتصادی از سوی صندوق بین المللی پول اشاره کرد و 
گفت: برابر این پیش بینی، متوسط رشد اقتصادی جهان 
هم چنان مثبت است اما سرعت رشد کاهش یافته و از 
۶ درصد در ســال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ 
رسیده است. هم چنین نرخ رشــد حجم تجارت کاال و 
خدمات از ۱۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۳ درصد در 
سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. در این گزارش برای ایران 
هم رشد ۳ درصدی در سال جاری و رشد ۲ درصدی در 
سال آینده پیش بینی شده است و در مقابل برای عراق 
رشد اقتصادی ۹.۳ درصد، کویت ۸.۷ درصد و عربستان 

۷.۶ درصد پیش بینی شده است.
او ادامه داد: میزان تجارت خارجی ایران در شش ماهه 
نخست سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ میلیارد و ۲۸۲ میلیون 
دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه ۱۳.۲ درصد رشد 
داشته است اگر چه از نظر وزنی ۹.۸ درصد کاهش نشان 
 می دهد. میانگین ارزش صادرات هر تن در ابتدای سال 

۱۴۰۰، ۳۶۳ دالر بوده اســت که در سال ۱۴۰۱ به رقم 
۴۶۹ دالر رسید. همچنین میانگین ارزش هر تن کاالی 
وارداتی در ابتدای ســال ۱۴۰۰ برابر ۱۲۰۷ دالر بوده 
است که در سال جدید به ۱۶۱۳ دالر رسیده است؛ یعنی 
شاهد رشد ۳۳ درصدی قیمت واردات در هر تن بوده ایم.

نوبل برای هشداردهندگان نظام خلق اعتبار
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت هایش به 
برندگان جایزه نوبل علم اقتصاد اشــاره کرد و گفت: به 
تازگی جایزه نوبل در رشته علم اقتصاد به سه اقتصاددان 
داده شد که تحقیق هایشان نشان  می دهد سیستم مالی و 
تامین اعتبار، مرکب از بانک ها و موسسات اعتباری نقش 
بزرگی در شــکل گیری رکود اقتصادی و در عین حال 
جلوگیری از بحران های اقتصادی بازی  می کنند. این سه 
نفر نشان دادند برای درک علل بحران های اقتصادی باید 
عالوه بر متغییرهای پولی به سیستم خلق اعتبار نیز توجه 
ویژه کرد، آنها شاهد خودشان را بحران اقتصادی ۲۰۰۸ 
قرار داده اند. مطالعاتی که این اقتصاددانان انجام داده اند 
و یافته هایشــان که به خاطر آن جایزه نوبل را دریافت 
کرده اند، داده های بسیار مهمی است که در کشور ما هم 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است زیرا در کشور ما عمدتاً 
به خلق پول توسط بانک مرکزی توجه  می شود و بانک ها 
و موسســات اعتباری کمتر مورد توجه هستند؛ سود 
سپرده هایی که بدون درآمد بانک ها پرداخت  می شود 
یا دست اندازی دولت ها به اعتبار بانک ها که هم به نظر 
می رسد در حال حاضر هم صورت می گیرد، یکی از دالیل 
عمده رشد تورم است که شاید در کشور ما کمتر به آن 

توجه می شود.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت هایش به گزارشی 
که ســخنگوی بانک مرکزی در ارتباط بــا تامین ارز 
کاالهای اساسی در شش ماهه ابتدایی امسال ارائه داده 
است، اشاره کرد و گفت: تامین ارز کاالهای اساسی در  
نیمه نخست سال نسبت به زمان مشابه ۲ میلیارد دالر 
کاهش یافته که نشان  می دهد سیاست تک نرخی کردن 
ارز برای واردات موفق بوده است و امیدواریم این سیاست 
کماکان ادامه داشته باشد. البته اگر قرار باشد ما همچنان 
شاهد چند نرخی بودن ارز و ســرکوب نرخ ارز باشیم 
خدای ناکرده دوباره اقتصاد کشــور دچار همان بالیی 
خواهد شــد که قباًل در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم 

شاهد آن بودیم.

صدمات محدودیت اینترنت برای کسب وکارها
رئیس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود درباره 
مشکالتی که این روزها کسب وکارهای دیجیتال با آن 
روبه رو شده اند، گفت: گفته  می شود بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ 
هزار کسب وکار دیجیتالی که در پلتفرم های اینترنتی 
فعالیت  می کنند در کشــور وجود دارد کــه باتوجه به 
محدودیت هایی که ایجاد شده همگی در معرض خطر 
قرار گرفته اند؛ کسب وکارهایی که اشتغال های باالیی 
را هم به همراه دارند. در این کسب وکارها عمدتاً جوانان 
و اقشار ضعیف روستایی و شــهری فعالیت  می کنند و 
هرچقدر که این محدودیت ها بیشــتر ادامه پیدا کند، 
حتماً ضربه شــدیدتری به اقتصاد و کسب وکار جوانان 

کشور وارد خواهد شد.

در  نشست هیات نمایندگان  اتاق تهران مطرح شد

رشد  نزولی  اقتصاد  در 1402

با تحقق مصوبه شورای گفت وگو
پرداخت مالیات بر ارزش  افزوده 
واردات ماشین آالت و تجهیزات 

تولید تسهیل شد
با ابالغ جدید سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای 
مصوبه جلسه اخیر شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی، امکان اخــذ گواهی چک بابت 
مالیات بر ارزش افزوده ماشــین آالت و تجهیزات 
وارده خطوط تولید برقرار شد. پس از مصوبه صد 
و سیزدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی در ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱ سازمان امور 
مالیاتی با ارسال نامه ای به گمرک ایران اعالم کرد: 
امکان اخذ گواهی چک بابت مالیات بر ارزش افزوده 
واردات ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید وجود 
دارد. پس ازآنکه مشکالت اجرایی پرداخت مالیات 
ارزش افــزوده واردات ماشــین آالت و تجهیزات 
تولیدی در سال ۱۴۰۱ با حذف بند )غ( ماده ۱۱۹ 
قانون امور گمرکی در ماده ۳ قانون جهش تولید 
دانش بنیــان و بند )ص( تبصــره ۶ قانون بودجه 
۱۴۰۱ شدت گرفت، موضوع در جلسه اخیر شورای 
گفت وگو با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس 
و دستگاه های اجرایی مختلف و بررسی و مقرر شد 
سازمان امور مالیاتی طی مکاتبه ای به گمرک اعالم 
کند در مورد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات 
ماشین آالت و تجهیزات تولیدی در زمان ترخیص، 
امکان بهره مندی از تســهیالت بنــد )الف( ماده 
۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
میسر است. پیرو این پیگیری ها، با ابالغ این حکم 
توسط سازمان امور مالیاتی در ۲۳ مهر به گمرک 
ایران، فعاالن اقتصادی می توانند به منظور پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشــین آالت خود 
همانند سال های گذشته، بر اساس دستورالعمل 
ابالغی وزارت اقتصاد در مورد بنــد الف ماده ۳۹ 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اقدام 
کرده و در صورت تشخیص و تأیید وزارت صنعت، 
با ارائه گواهی چک با جای پرداخت نقدی، اقدام به 

ترخیص کاالی وارداتی خود کنند.

عقالنیت به اقتصاد برگردد
 پیمان مولوی

کسری بودجه در کشور طی ۱۰ سال گذشته همواره 
وجود داشته است اما طی سال های اخیر به این دلیل 
که متوسط رشــد اقتصادی تقریبا صفر بوده، این 

کسری بودجه تشدید شده است.
خروجی این وضعیت را ما در نرخ رشد ۳۷.۷ درصدی 
نقدینگی و نرخ تورم بیش از ۴۵ درصدی می بینیم.  
برای سال ۱۴۰۲ نیز با وجود کسری بودجه، افزایش 
تورم و نرخ نقدینگی و رکود خروجی نهایتا باز تورم 
بیشتر وافت ارزش ریال خواهد بود. در شرایط افزایش 
تورم، افزایش حقوق حقوق بگیران جدا از تامین منابع 
مورد نیاز جبران تورم را نمی کند. نهایتا افراد همچنان 
از تورم عقب تر خواهند بود و قشر متوسط ضعیف تر 
خواهد شد.  در این شرایط واقعا راهکاری وجود ندارد، 
اما چند اصل بهتر است رعایت شود. اولین اصل این 
است که ریســک های حاکم بر اقتصاد کاهش یابد. 
تحریم اصلی ترین ریسک اقتصاد ایران است. دومین 
اصل این است که عقالنیت به اقتصاد ایران برگردد و 
موضوع اقتصاد و رفاه اقتصادی و اجتماعی در اولویت 

قرار بگیرد.
ســومین اصل این اســت که شــاهد یک رویکرد 
رشــدمحور در اقتصاد باشــیم. نه اینکــه با ایجاد 
محدودیت هایی همچون قطع اینترنت، مانع رشد 
اقتصادی شویم. این راهکارها کالن است و معتقدم 
راهکار جزئی وجود ندارد.  مســیر فعلی اما ما را به 
ســمت تورم باالتر و افت ارزش ریال می برد. در این 
میان پیشنهادهایی که برخی کارشناس نماها برای 
حل مشکالت اقتصادی پیشنهاد می دهند از جمله 
نزدیکی به بلوک شرق و... نیز کمکی به حل مشکالت 
نمی کند و به نظر می رسد این افراد درکی از فضای 
واقعی اقتصاد جهان، ارتباطات تجاری، روابط بانکی 
و... ندارند. درحــال حاضر بزرگ ترین قطب اقتصاد 
جهان در شرق چین است. اما این کشور حاضر نیست 
کاری را به صورت برابر با ما انجام دهد. اگر مبادله و 
تجارتی با کشور ما دارد، به صورت تهاتری و با هزینه 
بسیار باال انجام می شود. به عبارتی در این روابط هزینه 
فرصت و عدم نفع کشور ما بسیار باالست.  ضرر و عدم 
نفعی که تنها در بخش نفت در روابط با چین برای ما 
وجود دارد، مبالغ هنگفتی می شود که در صورت نبود 
این موانع، همین مبالغ می توانست به چرخه اقتصاد 
برگردد، موجب رونق طرح های عمرانی شود، بیکاری 
را کاهش و تولید ناخالص داخلی کشــور را افزایش 
دهد. بنابراین تا زمانی که تحریم کوچک شــمرده 
می شــود و راهکار و روش های غیرکارشناسی اجرا 
می شود، مشکالت اقتصادی همچون کسری بودجه، 

تورم، کاهش ارزش ریال و.... تشدید خواهد شد.

خبر
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در شش ماهه نخست امسال حجم سرمایه گذاری 
خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۸۲.۷ درصد 
کاهش داشته، کشور افغانستان بیشترین حجم 
سرمایه گذاری را در کشور انجام داده  و فارس نیز 

بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
به گزارش ایسنا،  جدیدترین آمار منتشر شده از 
ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در شش ماهه امسال، ۷۳ مورد 
سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار دالر در بخش صنعت، معدن و تجارت 
تصویب شــده که از لحاظ تعــداد ۷.۵ و از نظر 
ارزش ۸۲.۷ درصد نســبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش داشته است. این در حالی است که 
در مدت مشابه سال گذشــته ۷۹ مورد سرمایه 
گذاری خارجی بــه ارزش دو میلیــارد و ۲۱۵ 

میلیون دالر در این بخش تصویب شده بود.
به لحاظ تعداد پروژه ها، سهم بخش صنعت ۸۹، 
معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده اســت. 
همچنین از این تعــداد در بخش های صنعت، 
معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره برداری و 

مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.

در این میــان از بین ۵۲ مورد ســرمایه گذاری 
خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت با ۱۰۰ درصد 
سهامدار خارجی، ۳۴ شرکت بصورت مشارکتی 
با شــرکای داخل )J.V( و ۱۵ مــورد به صورت 
مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می شود.

بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی وزارت 
صمت، بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی 
در دوره مورد بررســی نیز در گروه های چوب و 
محصوالت چوب و چــوب پنبه )به جز مبلمان( 
با ۱۲۳.۲ میلیون دالر، اســتخراج کانسارهای 
فلزی بــا ۶۷، مــواد و محصوالت شــیمیایی با 
۴۳.۲ و ساخت فلزات اساســی با ۴۰.۹ میلیون 
دالر بوده است. پنج کشــور اول از لحاظ ارزش 
ســرمایه گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای  
افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دالر، چین با ۷۵.۵ 
میلیون دالر، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دالر، هند با 

۳۳.۸ و امارات با ۲۰.۹ میلیون دالر هستند.  
در این میان، اســتان های فــارس ۴۱ درصد، 
خراســان جنوبی ۲۱، خراســان رضــوی ۱۵، 
هرمــزگان ۱۲ و تهــران ۱۱ درصــد از حجم 
سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، 

معدن و تجارت را جذب کرده اند.

با وجود اینکه بانک مرکزی مجددا بر ممنوعیت 
بلوکه کردن بخشی از وام در شبکه بانکی تاکید 
کرده است، برخی بانک ها این کار را انجام داده  
و می دهند کــه به گفته مســئوالن بانکی، اگر 
درصدی از مبلغ وام گیرنده در ســال های قبل 
بلوکه شده باشــد، می توان شکایت کرد و مبلغ 
بلوکه شــده را پس گرفت؛ در غیر اینصورت با 

بانک متخلف برخورد می شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس جدیدترین بخشنامه 
بانک مرکزی، بلوکه کردن بخشی از وام ممنوع 
است. البته پیش از این نیز، این موضوع در شبکه 

بانکی ممنوع بوده است.
علیرغم این ممنوعیت، مشــاهدات میدانی از 
برخی بانک ها و گــزارش وام گیرندگان حاکی 
از آن است که برخی بانک ها همچنان با عناوین 
دیگر چــون »ضمانت ریالی« بخشــی از وام یا 
ســپرده متقاضیان را بلوکه می کنند و پیش از 
این هم مبلغی از وام متقاضیان نزد بانک بلوکه 

شده است.
در این بین برای مشتریانی که قبال وام گرفته و 
بخشی از مبلغ وام شــان نزد بانک بلوکه مانده، 
سوال ایجاد شده که بر اســاس بخشنامه بانک 

مرکزی می توانند مبلغ بلوکه شــده را از بانک 
مربوطه پس بگیرند یا خیر؟

در واکنش به این موضــوع، بانک مرکزی اعالم 
کرد که اگر بانکی اعطای تســهیالت به فرد را 
مشروط به بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیالت 
کند، از سال های گذشته ممنوع بوده و همچنان 
هم ممنوع اســت. بدین معنا که این بخشنامه 
مربوط به زمان فعلی نیســت و پیش از این هم 
قابلیت اجرا داشته و این اقدام ممنوع بوده است.

همچنین طبــق توضیحات علیرضا قیطاســی 
- دبیر شــورای هماهنگی بانک هــای دولتی و 
نیمه دولتی - به ایسنا، مواردی که در سال های 
قبل بــوده و برخی بانک ها بخشــی از مبلغ وام 
پرداختــی را مســدود کرده اند، نیز مشــمول 
ممنوعیت اســت و مشــتریان در ایــن زمینه 
می توانند به واحد رســیدگی به شکایات بانک 
مراجعه و مبلغ بلوکه شده را دریافت کنند، زیرا 

این موضوع در شبکه بانکی ممنوع است.
قیطاســی تاکید کرد که اگر ایــن مبلغ بلوکه 
شده از وام پس داده نشــود و بخشی از مبلغ وام 
مسدود شده باشد، حتما با بانک مربوطه برخورد 

می شود.

روز گذشته سه شنبه ۲۶ مهر۱۴۰۱ ارزش معامالت کل 
بازار ســهام به رقم ۶ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان کاهش 
یافت. در معامالت روز سه شنبه بیست و ششم مهر ماه، 
شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل هزار 
و ۴۵۲ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۱۲ هزار و 
۵۶۲ واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس با رشد هزار و 
۷۲۱ واحدی در سطح ۳۷۷ هزار و ۹۴۳ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۵۳ واحد باال 

آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۸۵۲ واحد قرار گرفت.
روز گذشــته ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار برای سیزدهمین روز متوالی منفی شد و 
۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.  در 

معامالت روز سه شنبه بیشــترین خروج پول حقیقی 
به سهام دانا )شــرکت بیمه دانا( اختصاص داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱۱ میلیارد 
تومان بود. پس از دانا، نمادهای بپاس )شــرکت بیمه 
پاسارگاد( و آریان )شرکت پارس آریان( بیشترین خروج 
پول حقیقی را داشتند. روز گذشته نمادهای پاالیشی 
»شپنا«، »شبندر« و »شتران« بیشترین تأثیر را در رشد 
شاخص کل  بورس  داشتند و در مقابل نمادهای »فوالد«، 

»کچاد« و »کگل« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل 
داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »زاگرس«، »ددانا« و 
»دی« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس 
داشتند و »کگهر«، »فغدیر« و »خدیزل« بیشترین تأثیر 

کاهنده را بر شاخص داشتند.  
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس شــپنا 
صدرنشــین اســت و دانا و کاال در رتبه هــای بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، ولشرق و زنگان 

پرتراکنش  ترین نمادها هســتند.   روز گذشــته اغلب 
نمادهای پاالیشی رشد قیمت داشتند و گروه فراورده های 
نفتی، کک و سوخت هسته ای سبزترین گروه  بود.  روز 
گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۶ هزار و 
۴۶۴ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه ۲ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان بود که 
۴۰ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 
می دهد.  روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم هزار و ۹۸۴ 
میلیارد تومان رسید.  در پایان معامالت روز گذشته ارزش 
صف های فروش پایانی بازار ۳ میلیارد تومان بود و ارزش 

صف های خرید نیز در رقم ۶۱ میلیارد تومان ایستاد. 

اگر بخشی از وام بلوکه شد، چه کنیم؟افغانستان، بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران

نزول ارزش معامالت کل بورس

شپنا صدرنشین شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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3 بازار

وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به گالیه متقاضیان 
مسکن مهر از عدم نصب انشعابات برق و آب واحدهای 
مسکونی مسکن مهر گفت: با وزارت نیرو برای شروع 
نصب انشــعابات واحدهای مســکن مهر به تفاهم 

رسیدیم.
به  گزارش مهر، رستم قاســمی سه شنبه در حاشیه 
مراسم تجلیل از دست اندرکاران ستاد ارتباطات مردمی 
وزارت راه و شهرســازی که در ساختمان دادمان این 
وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 
سوال ایرنا، درباره گالیه متقاضیان مسکن مهر از تأخیر 
در نصب انشعابات برق و آب واحدهای مسکونی مسکن 
مهر که چند سال از تکمیل آنها می گذرد، اظهار کرد: 
اخیراً با وزارت نیرو برای نصب انشعابات جلسه مشترک 

برگزار و به تفاهم رسیدیم.
وی درباره وعده ساخت خانه های ویالیی ذیل طرح 

نهضت ملی مســکن گفت: از مدت ها پیش تصمیم 
گرفتیم در شهرهایی که کمبود زمین نداریم، زمین 
برای ساخت مسکن ویالیی، زمین واگذار کنیم. اکنون 
زمین برای بیش از ۱۴۰ هزار تــک واحدی ویالیی 
واگذار شده است که زمین ها بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ مترمربع 
است. در صورتی که متقاضی شــرایط مالی ساخت 
نداشته باشد، توســط وزارت راه و شهرسازی ساخته 
خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت تعهد 
ساخت ۴ میلیون مسکن را داده است و اکنون در بیش 
از ۹۰۰ شهر مشکل زمین نداریم و مراحل ساخت را 

نیز به خود مردم می سپاریم.
قاسمی درباره اینکه در دور اول برگزاری میز خدمت 
در سفرهای استانی مشــکل مردم بیشتر شکایت از 
بخش راه بود یا مسکن، بیان کرد: مسکن بیشترین 
مشکل و گالیه مردم اســت و مشکالت در بخش راه 

فقط محدود وجود دارد. وی همچنین درباره کاهش 
سرعت ســیر قطارها، بیان کرد: سرعت سیر قطارها 
کاهش پیدا نکرده است، اما در راه آهن با مشکل مالی 

مواجه هستیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در سخنانی در ابتدای 
این مراسم گفت: سفرهای استانی اتفاق بزرگی است؛ 
چرا که این امکان بــرای مردم فراهم می شــود تا با 

مسؤوالن مرکز به طور مستقیم ارتباط بگیرند.
قاسمی ادامه داد: همچنین قبل از هر سفر منابع مالی 
برای تقویت استان پیش بینی می شود که تاکنون در 

برخی استان ها صد درصد منابع واگذار شده است.
وی تصریح کرد: به پشتوانه همین سفرها، ۵ تا ۶ هزار 
میلیارد تومان در برخی استان ها مصوبات در بخش راه 
و شهرسازی داشتیم که با اختصاص آن کار بزرگی برای 

توسعه استان شکل گرفت.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛

توافق وزارت راه و وزارت نیرو برای نصب انشعابات مسکن مهر
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براساس پیگیری های انجام شده از سازمان امور 
مالیاتی، در مجموع ۵۱۵هزار و ۴۹۳هزار خانه 
خالی به این سازمان معرفی شــده است و طی 
سال گذشــته یک هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان از 
محل دریافت مالیــات از خانه های خالی وصول 

شده است.
به گزارش تسنیم، به منظور اجرا نمودن دریافت 
مالیات از واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده 
۵۴ مکرر اصالحی مصــوب ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون 
مالیاتهای مستقیم و جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اطالعات تکمیلی 
و به روزشــده دریافتی از وزارت راه و شهرسازی 
دریافت شــده از درگاه ســامانه امالک و اسکان 
کشــور تعداد ۵۱۵ هزار و ۴۹۳ واحد مسکونی 

خالی شناسایی و اعالم شده است.
مالیات موضوع بند مذکور بر اساس دستورالعمل 
نحوه محاســبات مالیات واحدهای مســکونی 
خالی مورخه ششم مهرماه سال ۱۴۰۰ محاسبه 
و مراتب از طریق پیامــک و بارگذاری در درگاه 
خدمات الکترونیک ســازمان امــور مالیاتی به 

مالکان واحدهای مســکونی خالی اعالم شــده 
است.

با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی امکان عدم 
پذیرش مالیات اعالم شــده به دلیل عدم خالی 
بودن واحد مســکونی و یا عدم مالکیت و سایر 
موارد و هدایت اشخاص به درگاه سامانه امالک و 
اسکان وزارت راه و شهرسازی برای ثبت ویرایش و 
حذف اطالعات تعبیه شده است تا پس از بررسی 
وزارت راه و شهرســازی متعاقباً مــوارد به این 

سازمان اعالم شود.
پس از دریافت اطالعات تکمیلــی از وزارت راه 
و شهرســازی بابت پاالیش موارد عدم پذیرش 
سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مطالبه 
و ابالغ آن به مالکان واحدهای خالی اقدام خواهد 
نمود شایان ذکر اســت که در صورتی که برگه 
مطالبه صادرشده مورد پذیرش مالکان موصوف 
نباشد این اشخاص برابر مقررات قانون مالیاتهای 
مستقیم می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند تا 
اعتراض ایشان در مراجع دادرسی مالیاتی حسب 

مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

یک کارشــناس صنعت خودرو با اشاره به وعده ها برای 
کاهش قیمت خودرو گفت: وعده ها از ابتدا هم غلط بود. 
در جایی که تورم رسمی دولت ۴۰ درصد است و حقوق ها 
۵۷ درصد باال رفت، چه انتظاری دارید؟ امیرحســین 
کاکایی در گفت وگو با خبر آنالین اظهار داشت: با وجود 
وعده ها، قیمت ها که پایین نیامد که هیچ، باالتر هم رفت. 
تولید هم باالتر نرفته اســت و اعداد و ارقام این را نشان 
می دهد. معاون حمل ونقل وزارت صمت اعالم کرد که 
نسبت به پارسال ۲۸۳ درصد تولید تجاری مان باال رفته 
و در ۶ ماهه اول امسال ۴۰۰ هزار خودرو شده است. در 
حالی که دولت قول یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو را داده 
است. وی افزود: وعده ها از ابتدا هم غلط بود. در جایی که 
تورم رسمی دولت ۴۰ درصد است و حقوق ها ۵۷ درصد 
باال رفت، چه انتظاری دارید؟ از سوی دیگر، یک سری از 
کارها را هم نکردند. برای مثال، قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را کامل حذف کنند، اما دیدیم که مبنای محاسبه تعرفه 

را تغییر ندادند. این یعنی شانس آوردیم، وگرنه قیمت 
از این هم باالتر می رفت. کاکایــی تصریح کرد: در واقع 
وعده ها از اول اشتباه بود. یعنی در فضایی که ۴۰ درصد 
تورم داریم، خودبه خود قیمت خودرو باال می رود و این که 
ادعا کنید ۱۵ درصد قیمت خودرو پایین می آید، کامال 
اشتباه است. وی عنوان کرد: نکته کلیدی این است کل 
وعده هایی که دادند اشــتباه بود. اوال درون وعده های 
خودشان تناقض داد و ثانیا خیلی از آن شرایط محیطی 
رخ نداد. برای مثال، قرار بود تا شــب عید برجام درست 
شود. در رابطه با ۷ میلیارد دالری که می گویند پول کره 
آزاد شــده، حداقل دو بار تاکنون گفته اند که آزاد شده 
است. این کارشناس صنعت خودرو متذکر می شود: این 
یعنی وزیر صمت و حتی رییس جمهور در حیطه هایی 
که در اختیارشان نبوده، وعده داده و از سوی دیگر، وزیر 
صمت در حیطه اختیارات خود هم یک سری وعده های 

متناقض داده است.

شواهد حکایت از این دارد که تصمیم ممنوعیت واردات تلفن های همراه اپل 
پس از چندین بار شکست، ســرانجام بر روی جدیدترین مدل این نام تجاری 

یعنی آیفون ۱۴ در حال اعمال است.
به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر به سبب تحریم ها و ضعف در اجرای 
برنامه های اقتصادی و عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، مشکالت فراوانی به کشور 
تحمیل شده است. تشکیل صف های متعدد برای خرید کاالهای اساسی نظیر 
مرغ و روغن در کنار کمبود برخی اقالم، همگی از پیامدهای بی برنامگی دولت 
یازدهم و دوازدهم بوده است، در واقع به دلیل تمرکز بیش از حد دولت تدبیر و 
امید به روابط سیاسی با غرب، در سایه خروج ایاالت متحده از برجام، مشکالت 

اقتصادی شدید گریبان گیر کشور شد.
تحت تأثیر همین آشفتگی در زمینه سیاست گذاری اقتصادی، شاهد افزایش 
بی رویه قیمت ارز در بازار بودیم؛ از همین رو و بــه منظور کنترل نظام ارزی 
کشور، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد دادند که اوالً ارز حاصل از صادرات کاال 
با در نظر گرفتن اولویت بندی به واردات مایحتاج کشور اختصاص یابد و ثانیاً 
حتی المقدور با حساسیت باالتری نسبت به گذشته، روند ممنوعیت واردات 
کاالهای لوکس پیگیری شود و به عبارتی به واردات اینگونه کاالها، هیچ ارزی 

تخصیص داده نشود.

چرا ممنوعیت واردات کاالهای لوکس ضروری است؟
به طور کلی، هرگونه کاالیی که به سبب بهای باال و مشخصات فنی خاص، دارای 
مشتریان محدود بوده و اغلب مشتریان آن افراد متمول جامعه هستند، کاالی 
لوکس تلقی می شوند. البته گاهاً برخی از کاالهای لوکس با تقاضای زیادی روبرو 
بوده و محدود به افراد خاص نیست؛ بااین وجود از نگاه علم اقتصاد، فقدان کاالیی 
که در شرایط خاص اقتصادی، به معیشت عموم مردم ضربه ای وارد نکند، همان 

کاالی لوکس تعبیر می شود.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی 
در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می یابد، »اولویت بندی اقالم مورد نیاز 
کشور« و »ایجاد محدودیت برای ورود کاالهای لوکس« ضروری بوده و لزوم 
انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود 
دارد. به همین دلیل، از ســال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور 

مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کاالها نظیر خودرو، لوازم 
خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است.

تلفن همراه لوکس آمریکایی، صدرنشین کاالهای وارداتی به ایران
با وجود تأکید کارشــنان اقتصادی بر لزوم حراست از منابع ارزی برای گذر از 
تحریم های ظالمانه؛ اما بررسی ها نشــان می دهد یکی از ارزبرترین کاالهایی 
که در طول سال های گذشته وارد کشور شــده، گوشی های لوکس و یا همان 
گوشی های با ارزش بیش از ۶۰۰ دالر بوده اســت؛ تا جاییکه در سال گذشته 
»آیفون« به تنهایی و باالتر از تمامی اقالم اساســی، بــه لحاظ ارزش در صدر 

فهرست کاالهای وارداتی به کشور قرار گرفت.
واردات گسترده گوشی اپل به عنوان یک کاالی لوکس، حتی تذکر رهبر معظم 
انقالب به هیئت دولت را نیز در پی داشت. حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله( 
دراین خصوص فرمودند: »گاهی این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ 
نیاز بهش نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در 
سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دالر مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را 

می کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.«

چندبار عقب نشینی دولت از اعمال محدودیت در واردات!
هر چند در ســال ۹۹ تصمیماتی برای ممنوعیت واردات این برند آمریکایی 
و همچنین سایر گوشــی های باالی ۳۰۰ یورو، صورت گرفت اما با فشارهای 
رســانه ای، راه به جایی نبرد. همچنین در ابتدای سال جاری نیز اعالم شد که 
ثبت سفارش گوشی های متعلق به برند اپل بر اساس پیگیری های کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی متوقف شده است که البته این بار هم پس از 
چند روز از عملیاتی شدن تصمیمات، شاهد عقب نشینی مسئوالن دولتی در 

این زمینه بودیم.
برخی از منتقدان در فضای مجازی، انتقادات شدیدی را در خصوص پیامدهای 
منفی عدم واردات مدل های تلفن همراه اپل مطرح کردند، به عقیده مخالفان، 
هرگونه ممنوعیت در ورود تلفن همراه، سبب افزایش قیمت، قاچاق، سرقت 
و غیره خواهد شد و مشــکالت را برای مردم ایجاد خواهد کرد، اما آیا واقعیت 

ماجرا این گونه است؟

گوشی های لوکس، فقط ۷ درصد نیاز بازار را تأمین می کنند!
آمارهای ســال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیانگر آن بوده که از مجموع ۱۰ میلیارد دالر 
تلفن همراه وارداتی به کشور، بیش از ۳ میلیارد دالر مربوط به گوشی های باالی 
۶۰۰ دالر بوده و عمده این تلفن های همراه نیز مربوط به نام تجاری اپل بوده 
است؛ این در حالی است که که کمتر از ۷ درصد مردم از این گوشی های تفن 

همراه استفاده می کنند.

پیش بینی خروج بیش از ۱ میلیارد دالری بابت اپل ۱۴
در سال گذشته، از حدود ۴.۴ میلیارد دالر گوشــی وارداتی به کشور از همه 
رویه ها اعم از تجاری و مسافری، حدود ۱.۵ میلیارد دالر تلفن همراه باالی ۶۰۰ 
دالر وارد کشور شده است که در این بین سهم نشان تجاری آمریکایی اپل بیش 

از ۹۰ درصد آن بوده است.
برای پیش بینی مصرف ارزی سری ۱۴ اپل در سال جاری، می توان به میزان 
ارز بری سری ۱۳ این نشان تجاری که در سال گذشته رونمایی شد، اشاره کرد. 
واردات سری ۱۳ اپل که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شــد تا انتهای سال، بیش از ۸۵۰ 
میلیون دالر از منابع ارزی را مصرف کــرد. با توجه به اینکه کل واردات اپل در 
این مدت حدود ۱ میلیارد دالر بوده، یعنی ۸۵ درصد ارز اختصاص داده شده به 

واردات توسط این برند، فقط به همین سری تخصیص یافته است.

تمام گوشی های آیفون ۱۴ موجود در بازار، قاچاق هستند!
در میانه های شهریورماه سال جاری، شــرکت اپل از آخرین مدل تلفن همراه 
خود رونمایی کرد و تنها پس از چند هفته و از ابتدای پاییز، این نام تجاری وارد 
ایران شد و در حال حاضر در بازار نیز موجود است. همین موضوع سبب شد، 
جنجال ها بر سر ممنوعیت واردات و عدم رجیستری آیفون ۱۴ افزایش یابد؛ 
اما ماجرا چیست و آیا گوشــی های آیفون ۱۴ موجود در بازار ایران، رجیستر 

می شوند؟
گفت وگوی خبرنگار مهر با چند تن از فروشندگان آیفون ۱۴ نیز نشان می دهد 

که تا به این لحظه آیفون ۱۴ در کشور رجیستری نشده است.
یکی از فروشندگان آیفون دراین خصوص می گوید: انواع مدل های آیفون ۱۴ 
موجود بوده بااین وجود به دلیل بسته بودن ســایت، امکان رجیستری وجود 

ندارد، اما محصوالت تحت گارانتی بوده و نگرانی دراین خصوص وجود ندارد. 
البته شواهد نشان می دهد که ادعای تحت گارانتی بودن آیفون ۱۴ صرفاً برای 
فریب خریدار صورت می گیرد و هیچ یک از این گوشی ها نه تنها گارانتی نداشته 
بلکه آنتن آنها نیز به دلیل واردات غیرقانونی، پس از گذشت ۳۰ روز از روشن 

شدن، قطع خواهد شد.
عالوه بر این در روزهای اخیر علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران، از نهایی شدن تصمیم گیری در خصوص آیفون ۱۴ خبر داد و گفت: »هم 
اکنون تلفن همراه آیفون ۱۴ به صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رویه مسافری 
وارد کشور شده و هیچ کدام از این گوشی ها به صورت رسمی وارد کشور نشده 
است، همچنین جمع بندی در خصوص رجیستری این مدل تا چند روز آینده 

نهایی می شود.«
بنابراین باتوجه به اینکه تاکنون هیچ گوشی آیفون ۱۴ به صورت قانونی وارد 
کشور نشده است، کلیه ی این نوع از گوشی های موجود در بازار غیرقانونی بوده 
و امکان رجیستر شــدن را ندارند؛ با این حساب کلیه خدمات اپراتوری به این 
گوشی ها ظرف ۳۰ روز مهلت قانونی، قطع خواهد شد؛ موضوعی که ممکن است 
به ضرر خریداران تمام شود. با این وجود متأسفانه علی رغم پیگیری های انجام 
شده تاکنون مقامات گمرک و وزارت صمت حاضر به موضع گیری صریح در این 

رابطه و اعالم موضع رسمی نشده اند.

آیا ممنوعیت آیفون ۱۴ جدی است؟
تجربه قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی های لوکس نشان می دهد که 
تحت تأثیر فشار رسانه ای، دولت از مواضع خود در خصوص صرفه جویی ارزی 
عقب نشینی می کند، در صورت این اتفاق باید شاهد خروج حداقل یک میلیارد 

دالر دیگر به جهت واردات آیفون ۱۴ بود.
گفتنی است یکی از مواردی که در سال های گذشته مانع از اجرای ممنوعیت 
واردات گوشی های لوکس به کشــور می شد، شــائبه رانت اطالعاتی برخی 
واردکنندگان و ثبت ســفارش های گســترده پیش از اعالم خبر ممنوعیت 
بوده اســت؛ به نظر می رســد در ماجرای ممنوعیــت واردات آیفون ۱۴ این 
مشکل برطرف شده است چرا که تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای این مدل از 

گوشی های اپل انجام نشده است.

نــرخ دالر در بــازار آزاد 
تهران تــا ۳۲ هزار و ۶۵۰ 
تومان عقب نشــینی کرد.

این قیمت در مقایســه با 
دیــروز ۱۵۰ تومان پایین 
تر بود. روز گذشته هم نرخ دالر تقریبا ۱۵۰ تومان 
کاهش را تجربه کرده بود . به گزارش اقتصادنیوز 
، قیمت دالر در ابتدای معامالت نقدی امروز ســه 
شنبه ۲۶ مهر ماه نسبت به روز گذشته تقریبا رنج 
بود اما در ادامــه روند بازار امروز نــرخ دالر برای 
دومین روز متوالی کاهــش یافت و مرز ۳۲ هزار و 

۸۰۰ تومان را از دست داد .

تداوم عقب نشینی قیمت دالر در تهران 
نرخ دالر در بازار آزاد امروز  تا ۳۲ هزار و ۶۵۰ تومان 
عقب نشینی کرد.این قیمت در مقایسه با دیروز ۱۵۰ 
تومان پایین تر بود. روز گذشته هم نرخ دالر تقریبا 

۱۵۰ تومان کاهش را تجربه کــرده بود .  عده ای از 
بازیگران ارزی پیش از این گفته بودند در صورتی که 
نرخ دالر از مرز حساس ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان پایین 
برود این احتمال وجود دارد که اسکناس آمریکایی 
به سمت نیمه کانال ۳۲ هزار تومان  و بعد  به سمت 

مرز ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان حرکت خواهد کرد. 
برخی از تحلیلگران ارزی معتقدند اخبار سیاســی 
منفی زمینه را برای صعود دالر تهران فراهم کرده 
است اما  نهاد مرکزی  بازار ساز با  با نوسان دالر باالی 
مرز ۳۳ هزار تومان مخالف است و با افزایش سطح 

عرضه نرخ دالر را کنترل کرد .
روز گذشــته اتحادیه اروپــا تحریم های جدیدی 
علیه ایران اعمال کرد. به دنبال آن سخنگوی کاخ 
سفید گفت چشــم اندازی برای احیای برجام در 
آینده نزدیک وجود ندارد و بــه مقابله با اقدامات 
ایران در منطقه ادامه می دهیم.از سوی دیگر رابرت 
مالی، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا از 
به بن بست رســیدن مذاکرات احیای برجام خبر 

داده است.  

گپ مثبت دالر هرات/ قیمت دالر هرات 
رنج شد 

نرخ دالر در هرات امروز با گــپ مثبت آغاز به کار کرد. 
گپ مثبت به معنی این است که نرخ شروع امروز باالتر 
از قیمت بسته شــده روز قبل باشد.  قیمت دالر هرات 
در ابتدای معامالت نقدی امروز ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان 
بود که نسبت به روز قبل تقریبا ۱۵۰ تومان باالتر بود 
اما در نیمه ظهر دالر هرات نسبت به روز قبل رنج شد 
و در محدوده ۳۲ هزار و ۴۴۰ تومان به فروش رســید.

برخی از معامله گران می گفتند با برگشت دالر هرات 
از مســیر صعود از قدرت معامله گران افزایشی دالر در 

تهران کاسته شد. 

دالر سلیمانیه دنده معکوس زد 
نرخ دالر آمریکا در بازار سلیمانیه  در ابتدای معامالت 
امروز دنده معکوس زد و به کانــال ۳۲ هزار تومان 
برگشت. هر برگ اسکناس آمریکایی در بازار یاد شده 
به قیمت ۳۲ هزار و۹۳۰ تومان معامله شد که نسبت 

به روز دوشنبه ۱۲۰ تومان افت کرده بود. 

نرخ حواله درهم همچنان باالی 9 هزار 
با ایــن حال نــرخ حوالــه درهم همچنــان باالی 
مرز ۹ هزار تومان به فروش می رســد. عــده ای از 
معامله گــران امیدوار بودند که نــرخ درهم موجب 
افزایــش قیمــت دالر شــود. قیمت درهــم امروز 
۴۰ تومــان از روز گذشــته پاییــن تــر معاملــه 
 شــد. نــرخ درهــم امــروز ۹ هــزار و ۶۰ تومــان 
بود و نرخ برابری آن بــه دالر ۳۳ هزار و ۲۷۳ تومان 
دست آمد که بیش از ۵۰۰ تومان با قیمت نقدی در 
بازار فاصله را نشان  می دهد. امری که ممکن است  بر 

روی سطح انتظارات اثر مثبت بگذارد.  

نوسان محدود در بازار طال جهانی 
بازار جهانی طال امروز شاهد  نوسان محدود قیمت  
اونس طال بود .فلز گــران بهای جهانــی امروز در 

محدوده ۱۶۵۶ دالر به فروش رسید.

قیمت طال و سکه چقدر شد؟ 
در بازار داخلی ایران هم قیمت طال ۱۸ عیار در زمان 
نوشتن این گزارش۹ هزار و ۳۰۰ تومان پایین تر از 
نرخ دیروز معامله شــد .قیمت طال ۱۸ عیار امروز 
۱ میلیــون و ۳۴۱ هزار و ۳۰۰ تومــان بود.  قیمت 
ســکه امامی امروز در محدوده ۱۴ میلیون و ۹۵۰ 
هزار تومان تا ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش 

رسید.

News kasbokar@gmail.com

نرخ حواله درهم همچنان باالی 9 هزار

قیمت دالر کاهشی شد
اعالم ۵۱۵هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی

۱۰۰۰میلیارد تومان مالیات وصول شد

شانسی که بازار خودرو آورد و از افزایش باالتر قیمت ها فرار کرد

تمام گوشی های آیفون ۱۴ موجود در بازار، قاچاق هستند!

آیفون، صدرنشین کاالی وارداتی

اصالح 2500 کیلومتر شبکه توزیع برق در استان مرکزی
اراک- خبرنگار کسب و کار- سید محسن موسوی 

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
از اصالح ۲۵۰۰کیلومتر شبکه توزیع برق در اســتان از ابتدای سال جاری 

تاکنون خبرداد.
محمد مرادی گفت: تعمیر ۱۲۶ترانسفورماتور، نگهداری و تعمیرات ۴۲پست 
زمینی در شهرستانهای اراک و ســاوه به روش خط گرم، بازدید، شناسایی 
و ثبت اطالعات و معایب بیش از ۱۵۰فیدر در نــرم افزار، برگزاری ۱۰مانور 
ترموگرافی و ۱۲۰مانور تعمیرات گروهی در ســطح استان، اصالح بیش از 
۵۰هزار  دستگاه چراغ روشنایي معابر وشاخه بری ۲۶کیلومتر  درختان درگیر 

با شبکه از جمله اقدامات انجام شده دانست.
وی برگزاری کالسهای آموزشی برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه برای 
۷۸۰۰نفر ساعت ، ارزیابی مولد تأمین برق اضطراری دستگاه های اجرایی، 
بررسی نقاط آسیب پذیر شبکه های توزیع برق در سطح استان  ونصب ردیاب 
بر روی خودروهای اجرایی جهت کنترل  سرعت روزانه ۱۱۵ دستگاه خودرو  

به صورت آنالین را از دیگر فعالیت های صورت گرفته برشمرد.
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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

خوبي حس رقابت 
آدم ها ويژگي هاي متفاوتي دارند و همين 
تفاوت هاســت كه باعث بــه وجود آمدن 
مفاهيم مختلف، تكنولوژي هاي متفاوت و 
فضاهاي گوناگون در دنيا شده است. اينكه 
هركســي دنيا و اتفاق هاي آن را با عينك 
خود مي بيند و برداشت هاي خود را دارد 
باعث مي شود كه هر روز در دنيا اتفاق هاي 

گوناگون شكل بگيرد. 
خصلت ها و ويژگي هايي كه ما داريم، باعث مي شود كه اين تفاوت ها شكل 
بگيرد. در واقع نگاه متفاوت به رويدادهاي مشــترك به دليل تفاوت هاي 
خود ماست. تمام خصلت ها و ويژگي هاي ما در حالت عادي خنثي هستند 
و در موقعيت هاي مختلف است كه كاركرد خوب يا بد پيدا مي كنند. مثال 
درون گرا يا برون گرا بودن شايد به خودي خود مثبت و منفي نباشد. اينكه 
درون گرايي يا برون گرايي در چه شــرايطي بروز كند به آن ويژگي تعريف 
خوب يا بد مي دهد. اما برخي از اين ويژگي ها به دليل بروز بيروني اش ممكن 
است كه تصوير و احساس خوشايندي را به ديگران منتقل نكند و از طرف 
ديگران درست درك نشود. حس رقابت يكي از همين ويژگي هاست. ويژگي 
دروني كه در بعضي از افراد ميزانش بسيار باالتر از ديگران است. اين دسته 
از افراد همواره خودشان را در يك مســابقه فرض مي كنند و همكاران يا 
دوستان شان رقبايي هستند كه بايد به آنها برسند. اين ويژگي ها هم مثل 
ديگر ويژگي ها الزاما بد نيست. وقتي شخصي احساس رقابت با فرد ديگري 
را پيدا مي كند همين ويژگي باعث پيشرفتش مي شود. اما همين حركت 
اين حس را به ديگران منتقل مي كند كه او دارد آنها را پس مي زند يا آنها را 

به زير مي كشد يا زيرآب مي زند و ...
حس رقابت مي تواند عامل مهمي در حركت و پيشرفت شما باشد بنابراين 
اين حس الزاما اتفاق بدي درون شما نيســت و نبايد به خاطر داشتن آن 

شرمنده باشيد. 

يادداشت مدير

آيا مي خواهيد ثروتمند باشيد؟ بسياري از آدم ها باور دارند موفقيت مالي 
فقط به شانس بستگي دارد اما كارهاي زيادي هست كه همه مي توانند با 

انجام آنها ثروتمند شوند. 
اين ۱۰ اقدام را از تغيير طرزفكرتان تا يادگيري بيشتر بخوانيد تا از طريق 

آنها با سرعتي باورنكردني ثروتمند شويد. 

۱. به جز شغل تان به ۴ روش ديگر 
براي كسب درآمد فكر كنيد

اگــر مي خواهيد ثروتمند باشــيد مهم 
اســت اين فكر را كه »به اندازه كافي پول 

درمي آورم« را رها كــرده و به اين فكر كنيد 
كه »مي توانم بيشــتر پول دربياورم.« ۴ روش 

را بنويســيد كه مي توانيد خارج از شغل 
اصلي تان از آن كسب درآمد كنيد. از 

ساختن كتاب هاي الكترونيكي تا 
فروشندگي در آمازون، راه هاي 
زيادي وجــود دارد كه وقت و 
تالش كمي نياز دارد و مي توانيد 

درآمدتان را افزايش دهيد. 

۲. در اوقات فراغت تان به يادگيري 
بپردازيد

براي پيشرفت در شغل تان و ثروتمند شدن، بايد 
در مهارت ها و دانش جديد در حوزه خودتان 
اســتاد شــويد. به جاي اينكه همه تمركز و 
تالش تان را روي كارتان بگذاريد، اگر در اوقات 
فراغت تــان به يادگيري در حــوزه خودتان 
بپردازيد، خيلي مفيد خواهدبود. از خواندن 

كتاب تا گوش كردن به پادپخش، تا شــركت در 
كالس ها و همايش ها، راه هاي زيادي وجود دارد كه بتوانيد 

اين كار را بكنيد. به ياد داشته باشيد هرچه ماهرتر باشيد، سزاوار درآمد 
بيشتري خواهيد بود. 

۳. اهداف مالي مشخصي را تعيين كنيد 
 »اگر همان كاري را بكنيد كه هميشــه مي كرديد، همــان چيزي را به 
دست مي آوريد كه هميشه به دست آورده ايد.« اين عبارت درباره مسائل 
مالي كامال درست است. بســياري از آدم ها باور دارند اهداف مالي شان 
منحصر به پرداخت اجاره و صورتحساب هاست. اگر پيش از اين، اجاره و 
صورتحساب هاي تان را پرداخت كرده ايد، زمان آن رسيده است كه اهداف 
مالي بلند تر از قبيل پس انداز، پرداخت بدهي يا افزايش ساالنه درآمدتان را 

تعيين كنيد. طرز فكر خيلي مهم است؛ هميشه درباره مسائل 
مالي فكرهاي بزرگ داشته  باشيد. 

۴. پول را دوست خود بدانيد، نه دشمن تان
پول هزينه هاي زندگي تان را مي پردازد و قادر است به شما 
امنيت بدهد، بنابراين مهم است به پول به عنوان دوست تان 
نگاه كنيد نه دشــمن تان. ۲۰ مورد را، ماننــد خانه تان و 
كفش هاي جديدتان بنويسيد كه پول در اختيارتان گذاشته 

است و براي آنها خوشحال هستيد. اگر سعي مي كنيد ديد 
مثبتي به پول داشته باشيد، بايد به خودتان يادآوري كنيد پول 

هم مي تواند درها را باز كند هم مي تواند درها را ببندد، اين بسته به انتخاب 
خودتان است. 

۵. هر هفته يك مشكل را حل كنيد
آدم هاي ثروتمند دوست دارند به جاي گاليه از مشكالت، روي برطرف 
كردن آنها تمركز كنند. اين نگرش به بهبود تفكر راه حلي تان كمك مي كند 
و چشم تان را به فرصت هاي مالي جديد و شانس هايي باز مي كند كه شايد 

به نفع تان باشد. هرهفته يكي از مشكالت 
را  مالي تــان 

بنويسيد، مثال چگونه درآمدتان را باال ببريد يا چگونه هزينه خريد خواروبار 
را پايين بياوريد  و يك راهكار انجام پذير براي حل آن مشكل پيدا كنيد. 

آنقدر ادامه بدهيد تا همه جوانب وضعيت مالي تان را بهبود بخشيد. 

۶. عضو كتابخانه شويد 
عضويت در كتابخانه ارزش صرف پول را دارد و دنياي جديدي از دانش را به 
روي شما مي گشايد. داشتن يك كارت كتابخانه اين امكان را فراهم مي كند 
بدون هزينه زيــاد دانش تان را در حوزه اي كــه انتخاب كرده ايد، 
گسترش بدهيد. اين تاكتيك فوق العاده اي است كه كمك تان 

مي كند از شغل تان پول بيشتري دربياوريد. 

۷. كاري را انجام دهيد كه شما را  از 
حاشيه امن تان بيرون بياورد 

 بســياري از آدم هــا از گرفتــن تصميم هايي كه 
آرامش شان را به هم مي زند، خيلي مي ترسند اما آدم هاي ثروتمند 
اغلب مشتاق چنين تصميم هايي هستند. از ترك كارتان براي 
آغاز كسب وكار خودتان، تا درخواست افزايش حقوق، بسياري از 
انتخاب ها كه در آغاز سخت به نظر مي رسند، از نظر مالي ارزشمند 
خواهندبود. كاري را انجام دهيد كه آرامش تان را به هم مي زند اما 
شايد اوضاع زندگي تان را بهتر كند. آرامش لذتبخش است اما بهبود 

بخشيدن به زندگي و اوضاع مالي تان خيلي بهتر است. 

۸. هر ماه پيشرفت مالي تان را پيگيري كنيد 
بد عمل كــردن در مخارج ربطي بــه ثروتمندي ندارد. 
ممكن اســت دســتمزد بااليي داشته  باشــيد و باز 
هم در پايــان ماه چيــزي براي تــان باقــي نماند. 
درآمدتــان و اينچنيــن مخــارج جاري تــان را 
بنويســيد. آيا چيز پرهزينه اي وجــود دارد كه بتوانيد 
حذفش كنيد؟ اين به شــما شانســي مي دهد كه تصويــر بزرگ تر را 
 ببينيد و اجــازه مي دهد تغييراتي ايجاد كنيد كــه وضعيت مالي تان را

 بهبود  ببخشد. 

۹. اهداف تان را اولويت بندي كنيد 
احتماال پيش از اين اهداف مالي داشته ايد اما اگر اهداف زيادي داشته باشيد 
يعني هيچ كدام از آنها محقق نشده است. به جاي اينكه سعي كنيد همزمان 
براي ماشين و تعطيالت پس انداز كنيد و بدهي تان را هم بپردازيد، تصميم 
بگيريد كدام هدف براي تان بيشترين اهميت را دارد. روي رسيدن به آن 

هدف تمركز كنيد، سپس سراغ هدف بعدي تان برويد. 

۱۰. سرمايه گذاري عاقالنه را آغاز كنيد
اگر هيچ تجربه اي در ســرمايه گذاري نداريد، بدون آگاهي شــروع به 
ســرمايه گذاري نكنيد. با يك كارشــناس درباره نحوه سرمايه گذاري 
خوب صحبت كنيد، يا در اينترنت درباره آن مطالعه كنيد. هنگامي كه 
درباره ســرمايه گذاري آگاه شــديد و اطالعات 
كافي به دســت آورديد، روي كســب وكاري 
 كه مي دانيد ســودآور است ســرمايه گذاري 

كوچكي بكنيد. 
ترجمه: بازده
منبع: بيزنس اينسايدر

۱۰ كار كه با  سرعــتي باورنكردني ثــروتمند تان مي كند

5 راهكار براي تدوين برنامه 
استراتژيك موفق

همه مي دانيــم كــه برنامه ريزي اســتراتژيك 
 موفق چرا براي ســازمان ضروري و مفيد است و 
در عين حال، برنامه ريزي استراتژيك نادرست چه 
بالهايي مي تواند بر سر ســازمان بياورد. اما سوال 
اينجاست كه برنامه ريزي استراتژيك موفق، چه 
ويژگي هايي دارد؟ در اينجا 5 پيشنهاد ويژه دارم 
كه به كمك آنها مي توانيد كسب وكارتان را در مسير 

توسعه استراتژيك، موفق پيش ببريد: 
براي تعمير سقف، منتظر باريدن باران نمانيد: اگر 
در نظر بگيريد كه اجراي استراتژي ها بين ۹ تا ۱5 ماه 
و ايجاد تغيير در سازمان، بين ۱۲ تا ۲۴ ماه زمان الزم 
دارد، در زمان رونق كسب وكارتان به آينده نامعلوم هم 
فكر مي كنيد و دل به مديريت روزمره كسب وكارتان 

نمي دهيد. 
با نزديك بيني پيــش نرويد: نيازهــا و نتايج 
كسب وكار، صرفا شامل ارقام مالي كوتاه مدت نيستند. 

بزرگ ببينيد و بزرگ تر فكر كنيد.
استراتژي به دنبال همســو كردن اجزاي 
متحرك كسب وكار است: ما با كمك استراتژي 
به دنبال يكپارچه ســازي و همسوسازي اجزاي 
مختلف كسب وكار هستيم. تمركز صرف روي يك 
حوزه )مثال فروش( و فراموش كردن ساير حوزه ها، 
چيزي شــبيه خودكشي است. اســتراتژي هاي 
وظيفه اي بدون هماهنگي با استراتژي يكپارچه 
كسب وكار، بي معنا هســتند. براي موفقيت در 
استراتژي بايد جامع نگر باشد و با كليه محرك هاي 

كسب وكار شركت، همسو و همتراز. 
تدوين اســتراتژي مناسب، نيازمند زمينه 
صحيح است: در تدوين استراتژي -چه آن را يك 
فرايند ببينيم و چه يك انتخاب هوشمندانه و خالق- 
با تصميم انتخاب از ميان گزينه هاي استراتژيك 
مواجهيم و تصميم گيري بدون اطالعات صحيح 
و دقيق درباره وضعيت داخلي و محيط پيراموني 

سازمان، امكان پذير نيست. 
درخشندگي برنامه  ريزي استراتژيك، در 
پرسش هاي درست آن است:  طي فرايند 
برنامه ريزي استراتژيك بايد سوال هايي پرسيد 
كه سازمان جواب آنها را نمي داند يا نمي خواهد 

بداند.

اورژانس كسب وكار مهارت

آيا براي ايجاد انگيزه در خود جهت انجام كارهاي تان دچار 
مشكل هستيد؟ مثال مي دانيد كه بايد پروژه جديدتان را 
شروع كنيد يا رزومه تان را به روز برسانيد اما هيچ انرژي ای 

براي اين كارها در خودتان نمي بينيد؟
در اينجا ۲ راهكار ساده براي انگيزش خودتان به 

شما ارائه مي شود: 
۱- »كامــل« در برابر »بــه  اندازه كافي 
خوب«: در حالــي كــه بســياري از افراد 
عبارت »به  اندازه كافي خوب« را با متوســط 

بودن و كافــي نبودن مرتبــط مي دانند، اما به 
اندازه كافي خــوب يعني همان به  انــدازه كافي 

خوب. بســياري از افراد حرفه اي به ايــن دليل كه در 
كار خود فراتر از آنچه ضروري اســت، مي روند، آغــاز كارهاي جديد را به 

تعويق مي اندازند. بار بعــدي كه يك كار را شــروع كرديد، 
حدس بزنيد كه فكــر مي كنيد كامل كــردن آن كار چقدر 
طول می كشد )مثال ۱۰ ساعت(. هدف شــما اين است كه 
آن كار را در زمانــي نصف پيش بيني تان تمــام كنيد. براي 
رسيدن به هدف تان به اين فكر كنيد كه چگونه مي توانيد 
گرايش هاي كمال گرايانه خود را مهار كنيد و چگونه 
 در زمان صرفه جويي كنيد تا تنهــا آنچه را بايد، 

تحويل دهيد. 
۲- كار را به روش خودتــان انجام دهيد: 
بســياري از مشــكالت در ســازمان به اين علت 
به وجــود مي آينــد كــه كاركنان بــه روش هاي 
اســتاندارد ســازماني دل مي بندنــد و بــه اين فكر 
نمي كنند كه شــايد آن اســتانداردها با نيازهاي كاري شان 
منطبق نباشــند. بنابراين تــالش كنيد كه روش مناســبي 
 براي انجــام كار خــود بيابيــد، به جــاي اينكــه دنباله رو 

ديگران باشيد. 

آرامش در ساعت شلوغي

بهبودپذيري يعني چه؟
آيا تاكنــون متوجه شــده ايد كه بعضي 
 از افــراد به هنــگام روبــه رو شــدن با

 يك مصيبــت و فاجعه آرامــش خود را 
حفظ مي كنند؛ در حالي كه برخي ديگر 
بي تاب مي شــوند و در هم مي شــكنند؟ 
روانشناســان به قابليت انطباق با مسائل 
و شكست ها، »بهبودپذيري« مي گويند. 
افراد بهبودپذير قادرند با بــه كارگيري مهارت ها و نقــاط قوت خود، با 
مشكالت و چالش هاي زندگي نظير از دست دادن شغل، مشكالت مالي، 
بيماري، بالياي طبيعي، اورژانس هاي پزشكي، طالق يا مرگ عزيزان كنار 

آيند و دوباره به حالت عادي اوليه بازگردند. 
كساني كه فاقد اين بهبودپذيري باشند، ممكن است در برخورد با اينگونه 
مشــكالت از پا درآيند. آنها ممكن اســت مدت ها با مشكالت و مسائل، 
درگيري ذهني داشته باشند و از سازوكارهاي ناسالم براي انطباق با اين 
چالش ها اســتفاده كنند. به طور كلي، اينگونه افراد ديرتر به حالت عادي 
باز مي گردند و در نتيجه ممكن است ناراحتي هاي روان شناختي بيشتري 
را تجربه كنند. بهبودپذيري باعث از بين بردن اســترس يا حل مشكالت 
زندگي نمي شــود بلكه به افراد اين توانايي را مي بخشــد كه با مشكالت 
پيش رو برخورد كنند، بر گرفتاري ها و ســختي ها فائــق آيند و جريان 

زندگي شان را پي بگيرند.
 تاكنون بســياري از مردم در مواجهه با حوادث مصيبت بار توانســته اند 
رفتارهاي بهبودپذير از خود نشان دهند حتي در شرايط كامال غيرمنتظره 
نيز افراد مي توانند خونســردي خــود را حفظ كرده، تمركزشــان را از 
دســت ندهند و نه تنها نجات يابند، بلكــه از موقعيت به دســت آمده 
نيز اســتفاده كنند. برخــي از افراد به طــور طبيعي و ذاتــي داراي اين 
قابليت هســتند و ويژگي هاي شــخصيتي كمك شــان مي كند كه در 
برخــورد با چالش ها تمركزشــان را از دســت ندهند. اما ايــن رفتارها، 
ويژگي هاي مادرزادي نيســتند كــه فقط در عده خاصی وجود داشــته 
باشند. به عقيده بسياري از خبرگان و صاحب نظران، بهبودپذيري بسيار 
 متداول اســت و همه افراد مي توانند مهارت هايي را بياموزند كه آنان را

 بهبودپذيرتر سازد. 
منبع: سالمت نيوز

سالمت شغلي

هدفگذاري براساس انرژي
يكي از چالش هاي اساسي در هدفگذاري 
براي كسب وكار و زندگي، متعادل ساختن 
روياها با واقعيت اســت. ما دوست داريم 
رويايي فكــر كنيم  ولــي تجربيات قبلي 
زندگي مــان رويايي نيســت و در نتيجه 
در زمان هدفگذاري به اســم واقع بيني، 
اهداف مان را مدام كوچــك و كوچك تر 
مي كنيم. در اين ميان آنچه فراموش مي شــود، اين است كه هدفگذاري، 
بيش از هر چيز براي متمركز كردن انرژي، زمان و هزينه اي اســت كه در 
طول يك دوره زماني قرار است صرف كنيم. هر چقدر هدف مان كوچك تر 
باشد، تالش مان نيز كمتر مي شــود و در نتيجه، احتمال رسيدن به همان 
هدف كوچك هم كاهش مي يابد. بار بعدي كه خواستيد هدفگذاري كنيد 
از زاويه ديد ميزان منابع و تالشــي كه مي خواهيد صرف رسيدن به هدف 

بكنيد هم ماجرا را ببينيد.

مكث

بازاریابی
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بازار را به منزله يك كيك درنظر بگيريد. اگر 
شــما صاحب يك بنگاه اقتصادي كوچك و 
متوسط باشيد، برش كيكي كه به شما مي رسد 
به منزله سهم بازار شماست. شايد در صنعتي 
فعال هستيد كه ده، بيست، يا هر عدد ثابت 
ديگر از رقبا، كيك بازار را با شما تقسيم مي كنند. با فرض عدم تهديد از 
جانب رقباي فعلي الجرم در گذر زمان رقباي سرزده اي پيدا خواهند 

شد كه سهم شما را تهديد كنند. 
عبور از اين تهديدات جز با شناســايي و ورود هوشمندانه به بازارهاي 
جديد امكان پذير نيســت )به جــاي يك كيك بــه چندين كيك 

بينديشيد.(
جمعيت ايران حدود يك درصد از جمعيت كل جهان را تشكيل مي دهد. 
اگر بازار محصوالت يا خدمات شما صرفا داخلي باشد الجرم 99 درصد 

از بازار بالقوه براي فروش محصول يا خدمت تان را ناديده انگاشته ايد. 
در گذشــته در اذهان بســياري از فعاالن اقتصادي، عرصه بازارهاي 
بين المللي جوالنگاه يكه تازي سازمان هاي غول پيكر و چندمليتي بود 
و اقدام براي فروش يا گسترش فعاليت اقتصادي به خارج از مرزهاي 
ملي براي كسب و كارهاي كوچك و متوســط امري غيرواقعي تلقي 
مي شــد اما در دهه هاي اخير همراه با پيشــرفت هاي تكنولوژيكي، 
پديده جهاني سازي، حذف موانع تجارت خارجي، سهولت ارتباطات، 
پيشرفت در حمل و نقل و... تعداد زيادي از بنگاه هاي كوچك و متوسط 
با شناسايي و بهره برداري از فرصت هاي بين المللي انحصار سازمان هاي 

بزرگ را در هم شكسته اند. 
 اين امر موجب جلب توجه صاحبنظران و انديشمندان حوزه كسب و كار 
به مفهوم جديدي به نام كارآفريني بين المللي شد. كارآفريني بين المللي 
عبارت اســت از فرايندي كه در آن كارآفرين فراتر از مرزهاي ملي به 
 فعاليت و تجارت مبادرت كند. اين فعاليــت مي تواند صادرات، توليد 
تحت ليسانس، گرفتن يا اعطاي حق امتياز )فرانشيز(، ايجاد دفاتر فروش 

يا حتي به سادگي انجام يك برنامه تبليغاتي در ساير كشورها باشد. 
كارآفرينان بين المللي تحت تاثير انگيزه هايي اقدام به گسترش قلمرو 
كسب و كار خود مي كنند. طبق تحقيقات صورت گرفته كسب سود 
بيشتر، فشار رقابت در بازارهاي داخلي و افزايش اندازه بازار از مهم ترين 

انگيزه ها براي بين المللي شدن هستند. 
هرچند صاحبنظران بر اين باورند كه يكي از مهم ترين موانع بين المللي 
شدن براي كارآفرينان كمبود دانش بازارهاي خارجي است، توجه به 
اين نكته نيز ضروري است كه ورود بدون برنامه و عدم انجام تحقيقات 

علمي هنگام گسترش كسب و كار به بازارهاي بين المللي نمي تواند 
باعث تضمين سود بيشتر شود، بلكه حتي به علت هزينه هاي گزاف 
براي بنگاه هاي كوچك و متوسط كه از محدوديت منابع رنج مي برند 
امكان زيان آفريني نيز دارد. بنابرايــن يكي از اقدامات حياتي پيش از 
تصميم نهايي براي گسترش بازار و فعاليت وراي مرزها، تحليل و ارزيابي 
فرصت هاي بين المللي است. اصوال ارزيابي زماني صورت مي گيرد كه 
افراد ناگزير به انتخاب از ميان تعدادي گزينه مطلوب باشند. ارزيابي در 
شرايطي كه كارآفرين بين المللي با بازارهاي متفاوت و تحت تاثير عوامل 
مختلفي از جمله محيط هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت،تراز 
تجاري متفاوت كشــورها، زيرســاخت ها و... مواجه است، اهميتي 
دوچندان مي يابد. تحقيقات زيادي از سوي صاحبنظران بازرگاني و 
بازاريابي بين الملل در زمينه ارزيابي بازارهاي خارجي و طبقه بندي آنها 
صورت گرفته كه در اكثر آنها مديران به بررسي بازار خارجي براساس 
شاخص هاي جمعيتي كشور هدف و ميزان درآمد سرانه ملي آن كشور 

ترغيب شده اند. هرچند عوامل متعدد ديگري نيز در روند ارزيابي 
فرصت ها اهميت دارند )مانند عوامل سياسي، فرهنگي، جغرافيايي 

و...( ما در ادامه اين مقاله تالش داريم تا اين 2 معيار را بسط دهيم و 
با روشي عملياتي تر بررسي كنيم. 

جمعيت مشتريان
اندازه بازار هر كســب و كاري بســته به نوع محصــول يا خدمت آن 
يا طبيعت كســب و كار متفاوت است. اگر شــما صاحب يك كارگاه 
قطعه سازي باشــيد كه محصوالت تان را به كارخانه های توليد كننده 
لــوازم خانگي مي فروشــيد بدون شــك تعــداد كل جمعيت يك 
كشــور براي تان اهميتي نخواهد داشــت، بلكه در مرحلــه اول اين 
تعــداد صنايــع مصرف كننده محصوالت شماســت كــه مي تواند 
ارزشمند باشــد. به همين ترتيب اگر شــما توليدكننده لباس زنانه 
 هستيد بســته به طرح و رنگ محصوالت تان شــايد تعداد زنان بين 
20 تا 30 سال براي تان مهم باشد نه تعداد همه زنان. بنابراين هنگام 
تحليل، شناخت طبيعت كســب و كار و تعداد مشتريان هدف براي 

ارزيابي دقيق تر بازار خارجي بسيار بااهميت است.
 

هرم جمعيتي
هرم جمعيتي نموداري است كه جمعيت يك كشور را براساس دو معيار 
جنسيت و سن طبقه بندي می كند. با در اختيار داشتن چنين ابزاري 
به سادگي مي توانيم اندازه بازار محصوالت مان در آينده را پيش بيني 

كنيم. طبق نظر پژوهشگران دو معيار جنسيت و سن از اثرگذارترين 
عوامل روي الگوهاي خريد و مصرف در جوامع هستند. به عنوان مثال 
هرم جمعيتي اي كه نشان دهنده تعداد زيادي از افراد بين يك تا 5 سال 
باشد در واقع فرصت هاي زيادي براي ساليان آينده نظير مدرسه سازي، 
خدمات آموزشــي، مهد كودك، لباس كــودك و نوجــوان و... را به 

كارآفرينان گوشزد مي كند. 

اندازه خانوار
براي بسياري از كسب و كارها به خصوص توليدكنندگان محصوالت 
مصرفي جمعيت خالص يك كشور نمي تواند بيانگر پتانسيل بازار آن 
باشد بلكه اندازه خانوار به عنوان مصرف كنندگان نهايي است كه بسيار 
اهميت دارد. در كشــورهايي كه هنوز مفهوم خانواده گسترده رواج 
دارد )مانند هند( اين مفهوم به معناي اندازه بزرگ تر خانوار نسبت به 
كشورهايي با خانواده هاي هسته اي اســت. بنابراين مديران بازاريابي 
بين الملل با درك اين موضوع مي توانند هدفگذاري 
بازار خود و نحوه فروش و ترفيع محصول خود در بازار 
هدف را بررسي كرده و در صورت لزوم براي هر بازار با 
اندازه خانوار متفاوت، برنامه اي خاص در نظر گيرند.

 
درآمد

بسياري از فعاالن اقتصادي 
بر اين باورنــد كه ميزان 
درآمد مشتريان و افراد 

عامل 

اساسي در تعيين پتانسيل هر بازار است. طبق نظر محققان،  كسب 
و كارهاي صنعتي براي اندازه گيري اين عامل بهتر اســت از شاخص 
توليد ناخالص داخلي )GDP( استفاده كنند، چرا كه اين رقم بيانگر 
ارزش تمام كاال ها و خدماتي است كه داخل يك اقتصاد توليد شده اند. 
 )GNI( هرچند براي بازارهاي مصرفي شاخص درآمد ناخالص ملي
تعيين كننده است. علت اين امر آن است كه درآمد ناخالص ملي برابر 
است با توليد ناخالص داخلي منهاي تمام جريانات پولي كه از كشور 
خارج می شود. در هر صورت درآمد ناخالص ملي )GNI( اندازه كلي 
بازار يك كشور را نشان مي دهد و درآمد ناخالص سرانه ميانگين درآمد 

ناخالص هر فرد را بيان مي كند.
 

توزيع درآمد
درآمد به تنهايي نشانگر مناسبي براي اندازه گيري قوت بازارها نيست. 
متخصصان نشان داده اند كه اكثر كشــورهاي دنيا داراي عدم تعادل 
در توزيع درآمدها هســتند. در برخي تفاوت درآمد مردم بيشتر و در 
برخي كمتر است. حال اگر دركشــوري اكثر ثروت در دستان تعداد 
معدودي از افراد بوده و طبقه فقير بسيار گســترده باشد آنگاه تعداد 

كمي در قشر متوسط جاي مي گيرند. 
به همين جهت براي مديران كسب 
و كارها بررسي گروه هاي درآمدي 
در كشورهاي هدف امري ضروري 

اســت. گزارش ســاالنه بانك جهاني 
 تحت عنوان »شــاخص هاي توسعه جهان«

 )World Development Indicators( 
شامل اطالعات مربوط به توزيع درآمد و مصرف 

در اكثر كشورهاست. 

موانع بين المللي شدن برای کارآفرينان چيست؟

اهميتكارآفرينيبينالملليوتحليلفرصتها
    مجتبي سقايتي، دانشجوي كارشناسي ارشد كارآفريني بين الملل دانشگاه تهران

كارو
كارآفرينی

ضرورت  تاســيس دبيرخانه دائمي 
كارآفرينــي اجتماعي در مراســمي 
با حضــور كارآفرينــان اجتماعي و 
مســئوالن در محــل شــيرخوارگاه 
آمنه مطــرح شــد. در اين مراســم 
احمد ميــدري معاون رفــاه اجتماعي وزارت تعــاون، كار و 
رفاه اجتماعــي، احمد دلبري مديركل بهزيســتي اســتان 
تهران، فرزاد هوشيار مديرعامل ســازمان خدمات اجتماعي 
شــهرداري تهران، قدير كاشــاني مديرعامــل خدمات اول 
مخابــرات، رمضــان لطفــي معاونــت توانمندســازي و 
توســعه كارآفريني ســازمان خدمات اجتماعي شــهرداري 
 تهــران و جمعــي از مســئوالن و كارآفرينــان كشــور

 حضور داشتند.
احمد ميدري، معاون رفــاه اجتماعي وزارت تعــاون، كار و 
رفاه اجتماعی در اين مراســم با تشــكر از حضور كارآفرينان 
و مســئوالن گفت: ما در ماه مبارك رمضــان يك طرح براي 
جمع آوري لوازم خانگي مازاد و دست دوم داشتيم كه براساس 
آن از خيران و مردم خواستيم كه در قالب پيامك هايي براي 
جمع آوري اين لوازم و ارائه آن اعالم آمادگي كنند اما متاسفانه 

92 درصد اين پيامك ها از جانب نيازمندان بود.
وي توضيح داد: با توجــه به اينكه دولت بــه تنهايي و بدون 
كارآفرينان و افراد خير قادر به كمك به مددجويان، معلوالن 
و... در ايجاد شغل نيست، اميدواريم با كمك آنها بتوانيم زمينه 

اشتغالزايي براي مدد جويان را فراهم  سازيم.
 

وجود 170 هزار مددجو در كشور
احمد دلبري، مديركل بهزيستي استان تهران در اين مراسم 
با ذكر تعــداد مددجويان كشــور گفت: مددجويــان و زنان 
سرپرستي كه درآمد ماهيانه آنها تنها 50 تا 100 هزار تومان 
اســت، چگونه مي توانند امور مادي زندگي خــود و خانواده 
خود را تامين كنند يــا بتوانند فرزندان خود را به ســرمنزل 
مقصود برســانند. اعتبارات دولتي اعتبارات محدودي است 
و ما هم نمي توانيم با اين 170 هزار مددجوي كشور و ميزان 
كم اعتبارات پاســخگوي آنها باشــيم. به طوري كه اگر به هر 
يك از آنها تحت عنوان ســبد كاال بخواهيم 100 هزار تومان 
ببخشــيم، چيزي حدود 17 ميليارد تومان مي شود كه عمال 
امكان پذير نيســت اما پيدا كردن 170 هزار خير در ســطح 

شهر تهران كار دشــواري نيســت و ما اميدواريم كه بتوانيم 
در اين مــاه مبارك به ايــن هدف برســيم و جامعه هدف ما 
 مشكالت خود را حل كنند اما ما انتظاراتي از مردم، بازار كار 

و اشتغال داريم.
با اينكه تســهيالتي به مددجويان با كارمزد پايين توســط 
بانك هاي عامل پرداخت شــده اســت اما مددجويان قادر به 
استفاده بايسته و شايســته اي از آن نيســتند، به طوري كه 
عالوه بر فقر مددجويــان پس از اين وام ها به سيســتم هاي 
بانكي مقروض هم مي شــوند و عمــال قادر به پيــدا كردن 
جايگاهي در بازار كار نيســتند. بنابراين هدف ما اين اســت 
كه به واســطه كارآفرينان اجتماعي بتوانيم ايده هاي اشتغال 
را به اشــتغال و فرصت هاي شــغلي براي اين گــروه كه در 
معرض آســيب هاي اجتماعي هســتند، تبديــل كنيم. در 
زمينه روش هــاي تامين مالي نيــز، كارآفرينــان و خيران 
 مي توانند كمكي به اين جامعــه هدف و تامين مالي اين گروه 

باشند.

90 درصد از تعداد 12 هزار زن سرپرســت كشور 
بدون شغل هستند

وي ادامه داد: درســت اســت كه در حال حاضر 3 هزار مورد 
آمادگي شغلي ايجاد شــده اما با اين وجود ما تعداد 12 هزار 
زن سرپرست خانوار داريم كه بيش از 90 درصد آنها هيچ گونه 
شغلي ندارند و با مستمري ناچيزي كه سازمان هاي حمايتي 

به آنها پرداخت مي كنند، امورات خودرا مي گذرانند. 
دلبري گفــت: ما همچنين نيــاز به مشــاروه هايي در زمينه 
بازاريابي داريم. مثال در حالي كه برخي از مددجويان در زمينه 
بازاريابي آموزش هايي را ديده اند امــا باز نمي توانند بازاريابي 
كنند. بنابراين در حالي كه تســهيالتي دريافت كرده اند و به 
موجب آن توليداتــي نيز دارند، باز نتوانســته اند بازاري پيدا 
كنند، بنابراين كارآفرينــان در بازاريابي براي مددجويان نيز 

مي توانند راهگشا باشند. 
مديركل بهزيســتي استان تهران با اشــاره با كمك هايي كه 
شهرداري مي تواند به ايجاد اشــتغال براي مددجويان داشته 
باشد، مي گويد: يكي از مشكالت ديگر مددجويان مكان و فضا 
براي شغل يا كسب و كار اســت. بنابراين از شهرداري محترم 
خواهشــمنديم در اين باب و همچنين در رابطه با مشكالت 

فروش مددجويان كمك رسان باشد. 

1376 نفر آماده سازي شغلي شده اند
اين مقام مســئول گفت: بحث ديگر در رابطه بــا مددجويان 
اســتفاده مددجويان از تكنولــوژي و كمك هايي اســت كه 
كارآفرينــان در اين زمينه مي توانند براي مددجويان داشــته 
باشــند كه اميدواريم در ســال 95 با توجه به 3 هزار نفري كه 
واجد شــرايط هســتند و 1376 نفري كه آماده سازي شغلي 
شــده و از طريق آموزش هاي فني و حرفه اي آماده براي ورود 
به بازار كار شــده اند، بتوانيم ايجاد كار كنيــم.  رمضان لطفي، 
معاونت توانمندسازي و توســعه كارآفريني سازمان خدمات 
اجتماعي شــهرداري تهران با ابــراز خرســندي از برگزاري 
اين مراســم و توفيق حضور در آن، گفت: بحث آســيب هاي 
اجتماعــي مهم تريــن و نخســتين دغدغــه كارآفرينــان و 

صاحبان كســب و كار اســت.  همانطور كه مي دانيد سازمان 
خدمات اجتماعي شــهرداري تهران به عنوان سكاندار و خط 
اول موضوعات اجتماعي در شــهر تهران مشــغول به فعاليت 
اســت كه مهم ترين اولويت هــاي آن آســيب هاي اجتماعي، 
مشاركت هاي مردمي و موضوع توانمند سازي و كارآفريني بوده 
كه اصلي ترين محورهاي ماموريت ســازمان است و ما و همه 
 همكاران به صورت شــبانه روزی براي اين 3 موضوع مشغول

 فعاليت هستيم.  لطفي خاطرنشان كرد: ما براي اينكه بتوانيم 
از همكاري مســئوالن و كارآفرينان براي رســيدن به اهداف 
كارآفريني بهره ببريــم بايد از مباحــث كارآفريني اجتماعي 
رونمايي كنيم و به تاسيس دبيرخانه دائمي كارآفريني اجتماعي 
بپردازيم. اگر بخواهيــم از توان يابان ياد كنيم يــا افرادي كه 

محدوديت دارند، در تالشيم كه براي آنها با كمك كارآفرينان 
فرصت شغلي داشته باشيم. به همين منظور دبيرخانه دائمي 
كارآفرينان اجتماعي برگزار مي شود. وي در ادامه گفت: همدلي 
و همراهي سازمان خدمات اجتماعي شهرداري و بهزيستي نيز 
براي رسيدن ما به اين هدف بستر مناسبي است كه اميدواريم با 

استفاده از ظرفيت هاي موجود از آن استفاده كنيم. 

بيش از 15هزار شغل فرصت سازي شد
لطفي گفت: اميدواريم با هم افزايي بين گروه ها در كارآفريني 
اجتماعي قدم هاي بزرگي  برداريم. ما توانســتيم بيش از 15 
هزار شغل را فرصت ســازي كنيم كه اميدواريم پس از اين با 

كمك هاي كارآفرينان فرصت هاي بيشتري ايجاد كنيم. 

با حضور کارآفرينان اجتماعي و مسئوالن در شيرخوارگاه آمنه مطرح شد

پيشنهادتاسيسدبيرخانهدائميكارآفرينياجتماعي
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حميدرضا فرسايي وحيد، رئيس اتاق اصناف همدان، 
تداوم ركود حاكم بر اقتصاد كشور را در كاهش درآمد 

صنوف و درآمد هاي مالياتي تاثيرگذار دانست. 
وحيد، درباره توافقنامه جديد اتــاق اصناف ايران با 
ســازمان امور مالياتي  به اصالح نظام جامع مالياتي 
اشــاره كرد و افزود: با توجه به قوانين جديد، انتظار 
مي رود كه شرايط موجود اقتصادي در تعيين ماليات 
براي صنوف درنظر گرفته شود. وي افزود: دو سه سال 
است كه صنوف در شرايط ركود اقتصادي به فعاليت 
مي پردازند و درآمدهاي آنها به شدت كاهش پيدا كرده 

است؛ به همين علت بايد تشديد ركود اقتصادي را هم 
در تعيين ماليات براي اصناف مورد توجه قرار دهيم. 

 رئيس اتاق اصناف همدان با اشاره به تداوم ركود در 
اقتصاد كشــور پيش بيني كرد كه به واسطه كاهش 
درآمد صنــوف در حوزه درآمــد مالياتي با كاهش 
شديد مواجه باشيم. به گفته وي، نبايد در سال جاري، 
درآمدهاي مالياتي سال قبل را مبنا و مالك قرار داد 
چون بخشــي از توافقنامه اخير اتاق اصناف ايران با 
ســازمان امور مالياتي، با اصالح نظام جامع مالياتي 

مرتبط است. 

رئيس اتاق اصناف شــهرضا خواستار تعيين ماليات 
عادالنــه براي صنف خرده فروشــان شــد.  ابراهيم 
سبزواري ضمن اشاره به تفاهمنامه اخير اتاق اصناف 
ايران با ســازمان امور مالياتي گفت: مشــكل ما اين 
است كه ماليات خرده فروشان بر حسب سابقه تعيين 
 مي شود اين درحاليست كه ماليات بايد براساس درآمد 
محاسبه شود.  وي به راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره اي 
در شهرستان هاي كوچك اشاره كرد و افزود: راه اندازي 
فروشگاه هاي زنجيره اي در شهرستان هاي كوچك 
موجب شد تا خرده فروشــان در شعاع ۶۰۰ متري از 

كار بيفتند.  وي ضمن اشاره به تداوم ركود اقتصادي 
در ســال جاري ادامــه داد: در كنار ركــود حاكم بر 
اقتصاد كشور، فعاليت فروشــگاه هاي زنجيره اي در 
شهرستان هاي كوچك فعاليت برخي كسبه را راكد 
كرده اســت.  رئيس اتاق اصناف شهرضا همچنين 
درباره ُحســن تفاهمنامه اخير اتاق اصناف ايران با 
سازمان امور مالياتي گفت: اينكه دولت قبول كرد كه 
ماليات سال ۹۳ و ۹۴ اصناف را با هم دريافت كند و 
 افزايشي در ماليات اعمال نكند، وجه تمايز توافقنامه

 امسال است. 

برخورداري از دانــش و اطالعــات روز جهان، الزمه 
حضور در دنياي كسب وكار اســت.  به گزارش پايگاه 
اطالع رســاني اتاق اصناف ايران، عضو هيات رئيسه 
اتاق اصناف كرج با بيان ايــن مطلب گفت: دوره هاي 
آموزشي اصناف با هدف سالم سازي فضاي كسب وكار 
و افزايش راندمــان فعاالن صنفي برگزار مي شــود و 
حضور در اين دوره ها براي تمام فعاالن صنفي ضرورت 
دارد. ميراســماعيل صديق افزود: در دنياي امروز كه 
رشــد علم و روش هاي مدرن در كسب وكار و تجارت 
در هر ثانيه تغيير مي كند، ديگر نمي توان با روش هاي 

صنفي يا توليدي را اداره كرد.  وي تصريح كرد: بنابر اين 
افزايش آگاهي و دانسته ها از قوانين مربوط به حوزه هاي 
اقتصادي و صنفي، همچنين افزايش اطالعات و مباني 
علمي تجارت براي تمام افراد جامعه به ويژه آنهايي كه 
قصد فعاليت در بازار را دارند، از اهميت بااليي برخوردار 
است. صديق افزود: در دوره هاي آموزشي اصناف، قوانين 
انتظامي و اماكن عمومي، ماليات، قانون نظام صنفي، 
موارد مربوط به قاچاق كاال، تعزيرات، قوانين اداره كار، 
مباني فقهي درباره كسب وكار و بازاريابي، توسط اساتيد 

و كارشناسان خبره تدريس مي شود. 

دانش روز، الزمه حضور در دنياي كسب وكار استماليات خرده فروشان برحسب سابقه آنها تعيين نشودتداوم ركود اقتصادي را در تعيين ماليات صنوف از ياد نبريم
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تغيير لحظه اي قيمت شكر در بازار
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي گفت: قيمت 
شكر در بازار ساعت به ساعت تغيير مي كند، به حدي 

كه نمي توانيم قيمت اعالم كنيم. 
محمد آقاطاهر درباره وضعيت تامين كاالهاي اساسي 
در بازار به ويژه شكر كه در ماه مبارك رمضان مصرف 
بيشتري دارد، اظهار داشت: كمبود شكر اكنون در بازار 
احساس مي شود و همين امر سبب شده تا قيمت ها 
باال رفته كه قيمت عمده فروشي به درد خرده فروشي 
نمي خورد. وي با تاكيد بر اينكه انبار عمده فروشان بايد 
زودتر از اينها با توزيع به موقع تغذيه و تامين مي شد، 
افزود: وزارت جهاد كشــاورزي درحال توزيع شكر 
اســت كه اميدواريم هرچه زودتر روي قيمت شكر 
تاثير بگذارد. به گفته آقاطاهر، كمبود شــكر در بازار 
از ۴ روز پيش احساس شده و قيمت ها به حدي باال 
رفته است كه ترجيح مي دهيم اعالم نكنيم، چراكه 
هم اكنون نيز قيمت شــكر ساعت به ساعت در حال 
تغيير اســت. قيمت هر كيلو شكر قبل از اين نوسان 
در بــازار به صورت فله اي هر كيلــو 27۰۰ تا 28۰۰ 
تومان و در فروشگاه هاي زنجيره اي بسته بندي ۹۰۰ 
گرمي 28۰۰ تا ۳2۰۰ تومان به فروش مي رســيد. 
 Rosalia  فودپرس نوشت، با آغاز ترخيص بار كشتي
Damato  در بندر امــام خميني به زودي ۶5 هزار 
و 8۰۰ تن شكر وارداتي در كشــور توزيع مي شود. 
كشتي  Common Faith  با 55 هزار و 2۰۰ تن 
شكر نيز به فجيره امارات رسيده و تا هفته آينده در 
بندر امام خميني پهلو مي گيــرد. همچنين طبق 
برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان تيرماه دو كشتي 
 ديگر با نام هاي Athhos  با 5۴۹۰۰ تن شكر و كشتي

  The Wise  با ۶7۳۰۰ تن شكر وارد كشور مي شود. 
بنابر اين گزارش ۶۹ هزار تن شــكر نيــز تا دهه اول 
مردادماه توسط كشــتي Kirusson  وارد كشور 

خواهد شد. 

طي ماه هاي اخير گزارش هاي متعددي 
منتشــر شــده اســت كــه ۴۰ درصد 
الستيك هاي مصرفي توليد داخل كشور 

است و ۶۰ درصد وارداتي است. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان الســتيك 
در گفتگو با »كســب وكار« با تاييد اين مطلب گفت: الســتيك  
توليد داخل كشور يا وارداتي مستقيم به دست واحدهاي صنفي 

نمي رسد و وجود واسطه ها و دالالن باعث گراني مي شود. 
عباس سماواتي با اشــاره به اينكه ركود ايجاد شده تاثير چنداني 
بر قيمت الســتيك و روغن نگذاشــته و همچنان اين كاالها با 
قيمت هاي قبلي معامله مي شود، گفت: متاسفانه شرايط كنوني 
اقتصادي موجب بالتكليفي و ســردرگمي مردم و به تبع تشديد 
وضعيت ركود در بازار اغلب صنوف مانند بازار الســتيك و روغن 
موتور شده اســت. انتظار مي رود با بهبود اوضاع اقتصادي، بازار 
اغلب كاالها از شــرايط ركود خارج شــود  و رونق به بازار كشور 

بازگردد. 

كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان و افزايش قيمت 
در بازار 

رئيس اتحاديه صنف فروشندگان الستيك، روغن و پنچرگيران 
 و فيلترســازان تهران مهم ترين علت ركود در بازار الســتيك و

 روغن موتور را كاهش قدرت خريــد مصرف كنندگان و افزايش 
قيمت در اين بازار دانســت و تصريح كرد: اجــراي مرحله دوم 
هدفمند ســازي يارانه ها و افزايش قيمت بنزيــن نيز در كاهش 
تردد خودروهاي شخصي موثر بوده و همين موضوع در ركود بازار 

الستيك و كاهش خريدوفروش تاثيرگذار بوده است. 
سماواتي افزود: متاسفانه شرايط حاكم بر بازار الستيك و روغن 
وضعيت فعاالن اين صنف را بســيار سخت و دشوار كرده و تداوم 
آن افزايش ضرر و زيان مالي فروشندگان در اين صنف را به همراه 

دارد. 
وي همچنيــن بــا توجه به اســتقبال مشــتريان از الســتيك 
و روغن موتورهــاي وارداتــي گفــت: كاهــش قــدرت خريد 
مصرف كنندگان و افزايش قيمت الستيك و روغن در يكي دو سال 
گذشته موجب شــده كه با عرضه اقساطي الستيك و روغن هاي 
وارداتي تمايل مصرف كنندگان به سمت كاالهاي وارداتي سوق 

يابد. اين در حاليســت كه برای اغلب فروشندگان داخلي امكان 
فروش به اين شيوه با توجه به مشكالت مالي فراهم نيست. 

افزايش سهم هندي ها در بازار الستيك ايران 
سماواتي با بيان اينكه ســهم هندي ها در بازار الستيك ايران رو 
به افزايش است، گفت: الســتيك خودرو ها در بازار فعلي از 17۰ 
هزار تا 25 ميليــون تومان به مصرف كنندگان عرضه مي شــود. 
در حال حاضر الستيك خودروها براســاس نوع برند و تنوع آنها 

قيمت گذاري مي شوند. 
ســماواتي با بيان اينكــه ۴۰ درصــد الســتيك هاي مصرفي 
توليد داخل كشــور و ۶۰ درصد وارداتي هســتند، تصريح كرد: 
الستيك هاي توليد داخل كشور يا وارداتي همه به صورت مستقيم 
به دست واحدهاي صنفي نمي رسد و وجود واسطه ها و دالالن در 
اين صنف سبب افزايش قيمت شده است. نقدينگي كارخانه ها و 
تكنولوژي قديمي در اكثر كارخانه ها مانع از رشــد توليد در اين 

زمينه است. 
وي با بيان اينكه تا حدود ۳ ســال قبل اغلــب دارندگان خودرو به 

تناسب حجم ترددشــان هر ساله يا هر دو ســال يك بار نسبت به 
تعويض الستيك اقدام مي كردند، گفت: امروزه با توجه به افزايش 
قابل توجه قيمت الستيك، درخواست براي اين كاال به شدت كاهش 
يافته است و اغلب ترجيح مي دهند الستيك ها را پنچرگيري و مدت 
بيشــتري با آن تردد كنند كه درنهايت اين امر مي تواند خطراتي 
را براي سرنشــينان خودرو به همراه داشته باشــد. رئيس اتحاديه 
فروشندگان الستيك اظهار داشت: به طور كلي قيمت الستيك ها از 
17۰ هزار تومان به باالست و برخي الستيك ها 25 ميليون تومان 
نيز به فروش مي رسد. با توجه به قدرت رقابت الستيك هاي هندي 
با الستيك هاي چيني، واردات الستيك از هند افزايش قابل توجهي 
را تجربه كرده است به طوري كه در برخي موارد تفاوت 1۰۰ تا 15۰ 
هزار توماني قيمت ارزان تر هر حلقه الستيك ايراني با چيني سبب 

مي شود خريدار به سمت الستيك چيني برود. 

ضرورت نظارت جدي در توزيع الستيك هاي وارداتي
رئيس اتحاديه الستيك، فيلتر، روغن و پنچرگيران استان تهران 

همچنين با بيــان اينكه بايد براي توزيع الســتيك هاي وارداتي 
نظارت جدي انجام شود، گفت: به نظر مي رســد با لغو تحريم ها 

بسياري از مشكالت قاچاق در بخش الستيك كاهش يايد. 
عباس ســماواتي با اعالم اينكه به نظر مي رســد با لغو تحريم ها 
بسياري از مشكالت قاچاق در بخش الستيك كاهش يابد، اظهار 
داشــت: به دليل باال  بودن حقوق و عوارض گمركــي و دريافت 
ماليات هاي باال برخي الســتيك ها از طريق قاچاق به كشور وارد 
مي شــوند و در برخي موارد شاهديم كه الســتيك ها در دوبي با 
دماي 5۰ يا ۶۰ درجه نگهداري شده و پس از آن به صورت قاچاق 
وارد كشور مي شوند كه همين موضوع منجر به فرسودگي تايرها 
شــده و بعد از ورود به كشور و اســتفاده از آنها طبيعي است كه 

مشكالت زيادي را به همراه خواهد داشت. 
وي افزود: نگهداري و دپوي الستيك ها در انبارها و فرسودگي آنها 
در زمان استفاده خطر جاني براي رانندگان و مسافران خودرو به 
همراه دارد كه اين موضوع هر چه ســريع تر بايد مورد پيگرد قرار 
گيرد كه البته بازرسان مربوطه نظارت هاي الزم را انجام مي دهند. 
رئيس اتحاديه الستيك، فيلتر، روغن و پنچرگيران استان تهران 
درباره واردات الســتيك هاي با كيفيت پايين به بازار نيز گفت: 
توزيع الســتيك هاي وارداتي كه از كيفيت مناســب برخوردار 
نيستند، واقعيتي است كه بايد راهكارهاي الزم براي كنترل آن 

صورت گيرد. 
سماواتي همچنين درباره كيفيت روغن هاي خودرو نيز به مردم هشدار 
داد: مصرف كنندگان بايد توجه الزم را به كيفيت روغن خريداري شده 
داشته باشند چون در بعضي مواقع باقيمانده روغن هاي استفاده شده در 
كارگاه هاي نامناسب دوباره تصفيه و به بازار عرضه مي شوند كه اگرچه 
اين كار به صورت استاندارد در برخي كشورهاي حتي پيشرفته انجام و 
افزودني هاي الزم نيز به اين روغن ها اضافه مي شود، اما به طور معمول 

در كشور ما اين كار انجام نمي شود. 
وي ادامه داد: روغن هاي مصرف شــده در كارگاه هاي نامناسب و 
افزودني هايي نامناســب دوباره در جعبه هايي كه بعضا آرم تاييد 
شده دارند، ريخته شده و پس از آن به بازار عرضه مي شوند كه فاقد 
استاندارد هســتند. متقاضيان بايد در خريد روغن هاي اتومبيل 
دقت الزم را داشته باشند و بهتر است از روغن هاي با برند معتبر و 
استاندارد استفاده كنند و از خريد روغن هاي باز و بشكه اي به دليل 

ارزان تر بودن اجتناب ورزند. 

رئيس اتحاديه فروشندگان الستيك درگفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

واردات 60 درصدي الستيك 
خبر

كمبود نقدينگی و تكنولوژی قديمی كارخانه ها مانع رشد توليد است

اصناف

توليد نان در كشور ما به صورت عمده به دو بخش سنتي 
و صنعتي تقسيم مي شود. در شهر تهران بيش از ۶5۰ 
واحد كوچك توليدي نان صنعتي مشغول به كار هستند 
و در كل استان تهران اين تعداد به هزار واحد مي رسد. 
اما در سطح كشــور تعداد واحدهاي كوچك توليدي 
رقمي به مراتب بيشــتر اســت و ۳8۰۰ واحد در اين زمينه فعاليت مي كنند، 
اما تعداد كارخانجات بزرگ توليدكننده نان هاي حجيم در كشــور به حدود 

17كارخانه مي رسد. 
رئيس اتحاديه نان هاي حجيم و نيمه حجيم تهران در گفت وگو با »كسب و كار« 
در اين زمينه توضيح داد: به طور كلي دو نوع توليدكننده در بازار نان هاي صنعتي 
داريم؛ توليدكننده هايي كه به صورت كارخانه اي و با توليد انبوه در بازار حضور 

دارند و توليدكننده هايي كه در قالب واحدهاي كوچك توليد مي كنند. 
محمدجواد كرمي افزود: در هر واحد كوچك 5 تا ۶ نفر مشغول به كار شده اند 
و در هر كارخانه براي بيش از5۰ نفر اشــتغال زايي شده كه اين ارقام در مقابل 
نمونه هاي سنتي بسيار بيشتر و چشمگيرتر است. اما سهم اين واحدها از بازار 
مصرف تنها درصد كمي را شامل مي شود. اين موضوع در حالي رخ مي دهد كه 

نان جزو خوراك هاي اصلي ايرانيان به شمار مي رود. 

لزوم ايجاد فضاي رقابتي در بازار نان كشور
اين فعال صنفي با تاكيد بر لزوم ايجاد فضاي رقابتي در بازار نان كشــور گفت: 
دولت بايد امور آرد و نان كشور را به بخش خصوصي واگذار كند تا يك فضاي 

رقابتي سالم و پاك در بازار نان ايجاد شود. 
محمد جواد كرمي اظهار داشــت: دولت بايد امور آرد و نان كشور را به بخش 
خصوصي واگذار كند تا يك فضاي رقابتي سالم و پاك در بازار نان ايجاد شود. 

وي اظهار داشت: در فضاي رقابتي كيفيت نان افزايش و قيمت نان كاهش پيدا 
خواهد كرد و مي طلبد دولت در كوتاه ترين زمان ممكن اين فضاي رقابتي سالم 

را در جامعه فراهم كند. 

تغيير ذائقه مردم و ايجاد فضاي رقابتي در بازار نان
كرمي با اشاره به اينكه رسانه ها نقش مهمي در فرهنگ سازي آرد و نان كشور 
دارند، افزود: فرهنگ سازي، تغيير ذائقه مردم و ايجاد فضاي رقابتي در بازار نان 
از راهكارهاي كليدي پروسه تبديل نان سنتي به صنعتي در كشور است. وي 

با اشاره به مشــكالت كيفيت، مرغوبيت و دورريزي نان هاي سنتي بر ضرورت 
تبديل نان سنتي به نان صنعتي در كشــور تاكيد كرد و اظهار داشت: افزايش 
كيفيت و مانــدگاري، كاهش هزينــه توليد،  رعايت اصول بهداشــتي،  توليد 
اقتصادي نان و اســتفاده بهينه از منابع و امكانات مالي اين بخش از امتيازات 

مهم توليد نان صنعتي است. 
كرمي تاكيد كرد:  نان صنعتي جوابگوي سرمايه گذار و توليد آن به نفع دولت 

و مردم است. 
وي اذعان داشــت: هدف از توليد نان هاي صنعتي اصالح كيفيت آرد، كاهش 
بيماري هاي حرفه اي، كاهش اتالف حرارت و گرمــا، افزايش راندمان توليد و 

ايجاد تنوع بيشتر و جلب نظر مصرف كنندگاني با سليقه هاي متفاوت است. 
كرمي همچنين به مزاياي نان صنعتي نسبت به نان سنتي اشاره كرد و گفت: 
همه كارها و مراحل توليد نان صنعتي به صورت مكانيزه و بدون دخالت دست 
است به عالوه مي توان غني يا ضعيف بودن آرد را با توليد صنعتي، كنترل كرد 
و كيفيت آن را به بهترين حد رســاند.  وي تصريح كرد: در واحدهاي صنعتي 
از حرارت غيرمستقيم استفاده مي شــود كه خود اين امر يك مزيت بهداشتي 
بسيار مهم به شمار مي رود.  كرمي اظهار داشت: نان به عنوان يك منبع انرژي 
ارزان،غذاي اصلي و عمده اكثر خانواده هاي ايراني اســت و از ديدگاه اعتقادي 
نيز بين مسلمانان احترام و جايگاه ويژه اي دارد.  وي گفت: با توجه به افزايش 
جمعيت كشور تقاضاي مردم براي تنوع نان، نقش محوري آن در تغذيه روزانه 
مردم و اهميت اقتصادي نان،توســعه نان صنعتي در كشــور بــه يك فرايند 

بلندمدت و به ويژه فرهنگ سازي مناسب نياز دارد. 
وي افزود: نان به عنوان يكي از اركان اصلي تامين احتياجات غذايي انسان در 

طول تاريخ از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. 
كرمي خاطرنشان كرد: تهيه نان خوب نياز به اطالعات دقيق در شناخت آرد، 

روش هاي تهيه خمير، عمل آوري و سيستم هاي پخت دارد. 
وي تصريح كــرد: عالوه بر اين بســته بندي و نگهداري صحيــح نان مي تواند 
زمينه هاي الزم را جهت تقليل ضايعات فراهم آورد و درنتيجه حركت به طرف 
خودكفايي در توليد و صرفه جويي در مصرف گندم را تســهيل و در نهايت از 

خروج مقادير متنابهي ارز از كشور جلوگيري كند. 

هنوز هم بر شيوه هاي سنتي تاكيد داريم
كرمي تاكيد كــرد: به كارگيري روش هــاي نوين تهيه و عمــل آوري خمير، 

ماشين آالت مناسب و فناوري مدرن مي توان نان خوب و ماكول ،تهيه و توليد 
را از نظر اقتصادي مقرون به صرفه كرد. 

كرمي، ســرانه مصرف ســاالنه نان در كشــورهاي اروپايــي و آمريكايي را 
۶5كيلوگرم توســط هر نفر در ســال مي داند، در حالي كه اين ميزان در بين 
مردم ايــران براي هر فرد به 1۴5كيلوگرم در ســال مي رســد. وي همچنين 
اضافه مي كند كه ضايعــات اين ماده خوراكي پرمصــرف در ايران بيش از۳۰ 
 درصد اســت كه ناگفته پيداســت ميزان هدررفت هزينه هاي دولتي چقدر 

مي تواند باشد. 

وي در ادامــه بر اســتفاده از ماشــين آالت مــدرن در توليد تاكيــد كرده و 
مي گويد: در حــال حاضر در تمــام دنيا، ماشــين آالت و فنــاوري به كمك 
بخش توليد آمده اســت و توليــدي با هدررفــت كمتر انرژي و ســالم تر را 
رقم زده اند. اما در ايران هنوز هم بر شــيوه هاي ســنتي تاكيــد داريم. مثال 
در بســياري از كشــورهاي دنيا آكادمي آموزش پخت نان وجــود دارد. در 
اين مراكز بر تغذيه ســالم، افزودني هاي مجاز و ســالم و مغــذي كردن نان 
 تاكيــد دارند و مطابق بــا نيازهاي روز انســان روش هاي پخــت نوين ايجاد

 شده است. 

رئيس اتحاديه نان هاي حجيم و نيمه حجيم در گفتگو با »كسب و كار« تاكيد كرد

بازارنان رقابتی شود 
دولت امور آرد و نان را به بخش خصوصی واگذار كند
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گروه صنعتی ایران خودرو صبح )سه شنبه( در مراسمی 
دومین محصــول جدید خود در ســال ١۴٠١ )پروژه 
TF۲١( را رونمایی کرد. به گزارش ایسنا، گروه صنعتی 
ایران خودرو در مراسمی با حضور رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد ایران، از جدیدترین محصول خود در قالب 
پروژه TF۲١ که دومین محصول جدید ایران خودرو در 

سال جاری )پس از ری را( است، رونمایی کرد.  این پروژه 
با دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، پس از 
بازدید رئیس جمهوری از گــروه صنعتی ایران خودرو 
و صدور فرمان هشت بندی که یکی از مضامین آن به 
توسعه محصوالت جدید تاکید دارد، کلید خورده است.

طبق تاکید این مدیر صنعتی برنامه ریزی شد تا در کنار 

توسعه محصول ری را که در سال ١۴٠١ رونمایی شد، در 
سگمنت  دیگری اقدام به تولید محصول شود. محصول 
پروژه TF۲١ در کالس ابعادی B تولید خواهد شد که 
جانمایی سرنشین از اولویت های این پروژه است که با 
هدف حرکت به سمت پلتفرم های جدید و به روز و مطابق 

استانداردهای ٨۵گانه تعریف و تدوین شده است.  

دومین محصول جدید ایران خودرو در سال جاری رونمایی شد
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 به گزارش واحــد خبــر اداره روابط عمومــی و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه،بهروز کاویانی 
شهردار اندیشه با صدور پیامی فرا رسیدن روز تربیت بدنی 
و ورزش را بر تمامی ورزشکاران و مردم ورزش دوست شهر 

اندیشه تبریک و تهنیت عرض نمود
در متن این پیام آمده است : 

رمز مهم نشاط ، شادابی و موفقیت بدون تردید ورزش است 
چرا که رابطه ای مستقیم با سالمتی و تندرستی دارد لذا 
این مسئله از اولویتهای همیشگی مدیریت شهری اندیشه 
بوده است . ایجاد زیرســاخت های الزم در حوزه ورزش و 
ارتقا سرانه های ورزشی در شهر اندیشه و از سویی تالش 
در برگزاری مسابقات و حمایت از ورزشکاران نیز از برنامه 
های مهم مدیران در تقویت بخشی به مسیری است که 
جایگاه ورزش در این شهر بعنوان الگویی در کشور مورد 
استفاده قرار گیرد. اینجانب فرا رسیدن روز تربیت بدنی 

و ورزش را به همه زحمت کشان و مربیان در حوزه ورزش 
و ورزشکاران و قهرمانان این شهر تبریک و تهنیت عرض 
می نمایم و امیدوارم همیشه در سایه توجهات خداوند منان 

موفق و پیروز باشند.

پیام تبریک رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه بمناسبت 
هفته تربیت بدنی و ورزش 

 به گزارش واحــد خبــر اداره روابط عمومــی و امور 
بین الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه،الهام افراشته 
رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه طی پیامی فرا رسیدن 
هفته تربیت بدنی و ورزش را به ورزشکاران و قهرمانان شهر 

اندیشه تبریک عرض نمود. 
متن پیام ایشان به شرح زیر است:

تربیت بدنی و ورزش دو اصل مهم در تندرستی ، سالمتی 
درونی و جسمی انسان بشمار می آید و پرداختن به ورزش نه 

تنها باعث آرامش درونی می گردد بلکه باعث باز شدن تفکر 
و اندیشه و در نتیجه موفقیت است. لذا نهادینه کردن این 
مسأله در جامعه امروز به عنوان دغدغه های اصلی مدیران 
محسوب می گردد که شهر اندیشه از این مهم مبرا نیست که 
در جهت افزایش و ارتقا شاخصه های ورزشی و نهادینه کردن 
فرهنگ ورزش لوایح متعددی در چند سال گذشته بویژه 
شورای دوره ششم مورد پایش و کنکاش قرار گرفته و هم 
اکنون در دستور کار اجرایی شهرداری است و سعی شده در 
حوزه بانوان و آقایان با توجه به شرایط اقلیمی عدالت شهری 
رعایت گردد.  امروز ماحصل این تالش ها یافتن استعداد های 
نهفته نسل جوان در حوزه ورزش قهرمانی و همچنین میل 
افزایشی همگانی به ورزشهای صبحگاهی است که همه ما را 

برای ادامه دادن این مسیر مسمم تر نموده است. 
اینجانب به نیابت از همکارانم در پارلمان شهری فرا رسیدن 
هفته تربیت بدنی و ورزش را برهمه  مردم شریف و عزیز 
شهر اندیشه بویژه ورزشکاران و قهرمان شهرمان تبریک 
و تهنیت عرض نموده و امیدوارم با عنایت خداوند بتوانیم 
بیش از پیش در خدمت ورزش کاران و ورزش دوستان باشیم

همزمان با سراسر کشور انجام گرفت :
برگزاری جشن مهر و کرامت در مسجد جامع امام علی )ع( 

شهر اندیشه 
به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل 
شورای اسالمی و شهرداری اندیشه ،طی مراسمی با حضور 
حجت االسالم والمسلمین بابائیان امام جمعه اندیشه ، بهروز 
کاویانی شهردار ، اعضای شورای اسالمی شهر اندیشه و دیگر 
مسئولین و خیرین جشن مهر و کرامت در مسجد امام علی 
)ع( شهر اندیشه  برگزار گردید. امام جمعه شهر اندیشه در 
این مراسم ضمن تاکید بر نقش مهم خیرین و خیر خواهان در 
رفع مشکالت عمده شهری بویژه خانواده های آبرومند و کم 
بضاعت بر اثرات مثبت آن در راه یاری همنوعان اشاره نمود. 
از دیگر برنامه های این جشن بزرگ که با حضور خانواده های 
شریف شهر اندیشه نیز همراه بود ، می توان به اجرای سرور، 

مداحی و مسابقه یادکرد.
گفتنی اســت در پایان این مراسم به کودکانی که اسامی 
آنها محمد و صادق بود هدایایی تقدیم گردید. در اقدامی 
متفاوت سکوهای زباله بتنی در بوستان های شهر اندیشه 
نصب می گردد.  به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و 

امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه،با اجرای 
طرحی نو در بوســتان ها و  پارکهای شهر اندیشه توسط 
شهرداری اندیشه سازوکاری متفاوت به باکسهای پسماند 
در این مکان های شهری داده خواهد شد.  مرتضی نوری 
معاون خدمات شهری شهرداری اندیشه در این خصوص 
گفت: در راستای بهبود عملکرد این معاونت و رفع مشکالت 
گذشته شهرداری شهر اندیشــه اقدام به تهیه و نصب 
سکوهای زباله بتنی با ساختار جدید در بوستان ها و فضای 
سبز شهر اندیشه می نماید.  وی افزود : با تمهیدات در نظر 
گرفته شده این طرح در ۱۸ نقطه از سطح شهر صورت گرفته 
و تمام بوستان ها و فضای سبز شهر اندیشه در قالب این 
طرح گنجانده شده است. وی با تاکید بر اینکه این طرح طی 
پیشنهاد ، پایش و بررسی کارشناسان سازمان سیما منظر و 
فضای سبز شهرداری اندیشه و موافقت مدیریت شهری در 
شهرداری و شورای اسالمی در مرحله اجرا قرار گرفته است 
، تصریح کرد: هدف از این طرح ایجاد زیبایی بصری، دوام و 
مقاومت سکوهای بتنی نسبت به نوع قبلی خود، سهولت 
در استفاده و اجرای طرح نوین در سطح بوستان های شهر 
اندیشه است که با الهام از نوع بوستان ، شرایط منطقه ای از 
نظر آب وهوایی و استفاده شهروندان در نقطه های تعیین 

شده به امکانات پارکها و بوستان ها اضافه خواهد شد.

سرویس و تعمیر پروژکتورهای خورشیدی بوستان خیام 
شهر اندیشه 

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین الملل 
شورای اســالمی و شهرداری اندیشــه،معاون خدمات 
شهری شهرداری اندیشــه از عملیات تعمیر و نگهداری 
پروژکتورهای بوستان ها و پارک های سطح شهر اندیشه 

خبر داد 
نوری در این زمینه گفت : با توجه به  اینکه رســیدگی به 
وضعیت روشنایی پارکها رابطه مستقیم با آرامش و آسایش 
خاطر شهروندان دارد و زیبایی بصری متفاوتی به    بوستان ها 
می بخشد لذا در راستای این هدف عملیات رفع نواقص و 
مشکالت روشنایی در بوستان ها توسط همکارانم در سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز آغاز شده است .
وی افزود : همکارانم  در پایش بوستان ها مراتب را شناسایی 
نموده و در اسرع وقت نسبت به تعویض یا تعمیر و سرویس 
دهی آن اقدام مــی نمایند. معاونت خدمات شــهری 

شهرداری اندیشه در ادامه افزود : در این راستا مشکالتی 
در پروژکتورهای خورشیدی بوستان خیام بوجود آمد که با 
رصد همکارانم در اولین فرصت نسبته به تعمیر و نگهداری 
آن اقدام گردید تا مجددا روشنایی مناسبی به این پارک داده 

شود و شهروندان بتوانند از آن بهره مند شوند.

شهردار اندیشه خبر داد :
بزودی در شهر اندیشه کافه کتاب پیست دوچرخه افتتاح و 

به بهره برداری می رسد 
به گزارش واحد خبــر اداره روابط عمومی و امور بین الملل 
شورای اسالمی و شهرداری اندیشه،شهرداری اندیشه با 
هدف رفاه حال ورزشکاران بویژه دوچرخه سوران در پیست 
دوچرخه فاز پنج شهر اندیشه امکانی جدید با عنوان کافه 
کتاب احداث می کند. بهروز کاویانی با اعالم این خبر تصریح 
کرد : یکی از اقداماتی که در برنامه های تکمیلی مدیریت 

شهری گنجانده شده ، ارتقا امکانات زیرساخت ها و اماکن 
تفریحی ، ورزشی و فرهنگی شهر است که با هدف آسایش 
و آرامش شهروندان در تمامی زمینه ها در نظر گرفته شده   
و به تبع برنامه ریزی به اجرا در خواهد آمد.  شهردار اندیشه 
در ادامه افزود : پروژه پیست دوچرخه سورای که چند سالی 
است با جدیت بیشتری به اجرا درآمد و با استقبال شهروندان 
شریف مواجه شد خوشــبختانه یکی از طرحهای مشوق 
ورزشی و البته کمک کننده به هوای سالم است که باید برای 
آن طرحهای تکمیلی تعریف می شــد. وی ادامه داد : لذا با 
اجرای طرح کافه کتاب هدف ارتقا فرهنگ  کتابخوانی و صرف 
اوقات استراحت و فراغت ورزشکاران به این پروژه شاخ و برگ 
فرهنگی افزوده شد. کاویانی ادامه داد : عملیات اجرایی این 
پروژه در فاز پنج ،هم اکنون مراحل پایانی خود را می گذراند و 
دیوارکشی و محوطه سازی آن در حال انجام است و امیدوارم 

پس از تکمیل شهروندان بتوانند از آن بهره مند گردند.

پیام تبریک شهردار شهر اندیشه بمناسبت فرا رسیدن روز تربیت بدنی و ورزش  

انرژی

در شهریور ماه سال جاری محقق شد:
 رکورد خروج خودرو از ادارات 

تحویل گروه سایپا شکسته شد
مدیر توزیع محصوالت گروه خودروسازی سایپا 
گفت: گروه خودروسازی سایپا  با هدف تسریع و 
تسهیل در ارسال و تحویل خودروهای تخصیص 
یافته دارای پالک انتظامی به مشتریان بر اساس 
برنامه ریزی مناسب، موفق به شکستن رکورد 
خروج خودرو از ادارات تحویل پس از دو سال 
به تعداد ۴۴ هزار دستگاه طی شهریور ماه سال 

١۴٠١ شد.
به گزارش سایپانیوز، رضا اشجعی ضمن اعالم 
این خبر گفت: با توجه به افزایش تولید در ماه 
های گذشته و با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
ارســال به موقع و همچنین افزایش ظرفیت 
خروج و تحویل خودروها به مشتریان در دستور 

کار قرار گرفته است.
اشجعی با بیان اینکه عالوه بر ارسال خودروها 
به نمایندگی های سراسر کشور، طرح افزایش 
ظرفیت تحویل خودرو به صورت حضوری نیز 
در دستور کار قرار گرفته و بر همین اساس مراکز 
تحویل حضوری مشتریان در تمامی سایت های 
تولیدی )سایپا، سایپا سیتروئن، زامیاد و پارس 
خودرو( در طول ایام هفته آماده پذیرش و ارایه 

خدمات به مشتریان حضوری  هستند.
او افزود: مشتریان گروه خودروسازی سایپا می 
توانند در صورت تمایل با هماهنگی نمایندگی 
محل ثبت نام خود، ضمن اطالع از محل خودرو 
و همچنین تخصیص و تحویل پالک از سوی 
پلیس راهور ناجــا با همراه داشــتن مدارک 
شناسایی معتبر نســبت به مراجعه و تحویل 

حضوری خودروها اقدام کنند.

خبر

مدیرعامل شرکت ملی نفت 
گفت: سرمایه گذاری جهت 
ساخت این ١٠٠ شناور یک 
میلیارد دالر برآورد شــده و 
اکنــون حدود ۴۵ شــرکت 

ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در این حوزه هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محســن خجسته مهر در 
حاشیه نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری در 
پروژه های تأمین خدمات شناوری مورد نیاز شرکت ملی 
نفت ایران در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر حدود 
١۵٠ سکوی نفتی و گازی در کشور وجود دارد که بالغ بر 
١٠٠ شناور خارجی کار خدمات، پشتیبانی و سایر امور را 
انجام می دهند که متأسفانه همه این شناورها و خدمه آنها 
خارجی هستند در همین راستا شرکت ملی نفت ایران 
در امتداد معنویات دولت سیزدهم، ایجاد اشتغال پایدار 
و رونق کسب و کار تصمیم به ساخت ١٠٠ شناور حوزه 

دریای خلیج فارس و خزر را گرفته است.
وی افزود: همچنین قرار بر آن است که مسئولیت این 
کار به ســازندگان و ســرمایه گذاران ایرانی به صورت 
BOO یا ساخت یا عملیات و مالکیت در اختیارشان قرار 
بگیرد. سرمایه گذاری جهت ساخت این ١٠٠ شناور یک 
میلیارد دالر برآورد شده و اکنون حدود ۴۵ شرکت ایرانی 

متقاضی سرمایه گذاری در این حوزه هستند.
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران با بیــان این که 
شــرکت های دانش بنیان در این زمینه در اولویت قرار 
دارند، ادامه داد: امتیازاتی را که ما به این ســازندگان و 

سرمایه گذاران می دهیم اینگونه است که خرید و دریافت 
خدمات از آنها را در یک بازده ١٠ ساله تضمین می کنیم.

خجســته مهر در بخش دیگری از صحبت های خود با 
اشاره به اقدامات صورت گرفته در میدان آزادگان گفت: 
مهم ترین اقدامی که با شروع دولت سیزدهم در این حوزه 
انجام شــد این بود که این طرح را از حالت رکود خارج 

کردیم و به توسعه این میدان شتاب دادیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد: ۲٠ حلقه 
چاه را به تولید آوردیم و ظرفیت تولید میدان آزادگان 
جنوبی به ١٠٠ هزار بشــکه افزایش یافــت و یکی از 
مهم ترین اقداماتی که دولت سیزدهم در آن برنامه ریزی 

کرده بود همین مساله بود عالوه بر این به منظور توسعه 
یکپارچه میادین آزادگان شمالی و جنوبی نیز تکمیل 
فاز یک آزادگان جنوبی و اجرای فاز دو آزادگان شمالی 
و جنوبی، تفاهم نامه ای با شش شرکت اکتشاف و تولید 
به امضا رسید که براساس آن در طول هفت سال معادل 
هفت میلیارد دالر سرمایه گذاری در این بخش صورت 
خواهد گرفت و ظرفیت تولید به ۵۷٠ هزار بشکه خواهد 
رسید. وی با بیان این که این نوید را به مردم می دهیم که 
در مورد ساخت و اجرای این پروژه مهم حدود ۲۳ هزار نفر 
شاغل خواهند شد، ادامه داد: خوشبختانه شرکت دشت 
آزادگان الوند نیز در منطقه آزاد الوند نیز به تأسیس و به 

ثبت رسید و در آینده ای نزدیک که بانک مرکزی مجوز 
سرمایه گذاری برای بانک ها را صادر کند وارد فاز مطالعات 

طرح یکپارچه آزادگان خواهیم شد.

واردات بنزین نداریم آنچه وجود دارد سوآپ است
خجسته مهر با بیان این که همکاری ها با کشور روسیه 
عمدتاً عالوه بر توسعه میادین نفت و گازی که اکنون در 
فرآیند انجام مطالعات مهندسی مخزن و مطالعات پایه 
هستیم شامل سوآپ فرآورده های نفتی نیز شده است و ما 
محموله هایی را در حال دریافت هستیم، گفت: قراردادها 
با برخی شرکت های روسی جهت اثبات فرآورده سوآپ 
به صورت همنام و غیرهمنام شکل می گیرد و کار سوآپ 
را چندین محموله از مبدا ترکمنستان نیز انجام داده ایم 

که این مساله اقدام خوبی است.
وی با بیان این که در بحث گاز و فرآورده قائل به تجارت گاز 
و انواع فرآورده هستیم و این یک بازرگانی ارزشمند بوده 
که جمهوری اسالمی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود 
قادر به انجام آن است، اظهار کرد: سرمایه گذاری بزرگ 
و مهم عالوه بر این که اهمیت راهبــردی دارد به دلیل 

سرمایه بر بودن نیاز به کار مطالعاتی نیز دارد.
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران با بیــان این که 
کنگره هایی را برای صادرات گاز در نظر گرفته ایم که در 
مرحله کار مطالعاتی و مذاکرات است، اظهار کرد: اخیراً 
با برخی از کشــورهای همسایه جهت توسعه مشترک 
میادین وارد مذاکره شــدیم که با یکی از کشورها نیز 

مطالعات یکی از میادین را آغاز کردیم.
خجســته مهر در خصوص واردات بنزیــن گفت: در 

خصوص فرآورده صرفاً سوآپ انجام می دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت در جمع خبرنگاران:

واردات بنزین نداریم

در نشست خبری آغاز پذیره نویسی شرکت 
تامین سرمایه کیمیا مطرح شد:

کیمیا در اندیشه پیشرفت صنایع 
معدنی ایران

بر اســاس تکلیف تعیین شــده از ســوی مجمع 
محترم عمومی صاحبان سهام، دستیابی به تولید 
١.٠٠٠.٠٠٠ )یک میلیون( تن کاتد هدف گذاری 
شده اســت. مطالعات اولیه انجام شده برای تهیه و 
تدوین برنامه مربوطه، دست یابی به این هدف را طی 
مدت حدود 6 سال ممکن می داند. به گزارش دنیای 
معدن، حســین تقدســی معاون مالی و اقتصادی 
شــرکت ملی صنایع مس ایران در نشست خبری 
پذیره نویسی سهام شــرکت تأمین سرمایه کیمیا 
که با حضور مدیران عامل شــرکت سرمایه گذاری 
گروه مالی کیمیا و تأمین ســرمایه کیمیا  و جمعی 
از خبرنگاران برگزار شــد با بیان این مطلب گفت: 
دســتیابی به این هدف چالشــی و انگیزه بخش و 
رشد انقالبی از تولید حدود ۲۵٠.٠٠٠ تن فعلی به 
١.٠٠٠.٠٠٠ تن، به باورپذیری، تغییر در ذهنیت ها و 
همت مضاعف، نیازمند است که مدیریت شرکت مس 
از آن برخوردار اســت. وی اظهار داشت: تولید مس 
کاتد از ١۵٠ هزار تن در زمان راه اندازی در سال ١۳6١ 
اکنون به ۲۵٠ هزار تن رســیده است. یعنی پس از 
گذشت ۴٠ سال، تولید ١٠٠ هزار تن رشد داشته و 
حال ما قصد داریم در 6 الی ۷ سال آینده تولید را به 
١.٠٠٠.٠٠٠ )یک میلیون تن( برسانیم. تقدسی با 
بیان اینکه به این منظور، براساس برآوردهای اولیه 
نیاز به حدود ١۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری است، 
یکی از مهم ترین چالش ها در مسیر رسیدن به این 
هدف را تأمین مالی پروژه های مربوطه دانســت و 
گفت: شرکت تأمین سرمایه کیمیا، نقش محوری در 

این زمینه ایفا خواهد کرد.

اخبار

گروه انرژی
News kasbokar@gmail.com
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مشكل آب روستاي مهر سفلي شهرستان خنداب به 
زودي برطرف خواهد شد

سید محسن موســوی: با تعويض 
شــبكه توزيع آب روســتاي مهر 
ســفلي در شهرســتان خنداب به 
طول 10 كیلومتر ، مشكل آب اين 
روستا به زودي برطرف خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب 
و فاضالب اســتان مركزي ، محمد 
رضا نعیمي مدير امور آب و فاضالب شهرســتان خنداب با اعالم اين خبر 
گفت : روستاي مهر سفلي به علت فرسودگي شبكه و انشعابات با كمبود آب 
مواجه شده بود كه نسبت به بازسازي و اصالح  10 كیلومتر شبكه توزيع آب 

اين روستا با اعتباري بالغ بر 50 میلیارد ريال اقدام شد.
وي ادامه داد : اين پروژه با همكاري قرارگاه امام حسن مجتبي )ع(در حال 
اجرا میباشد و جزء پروژه هاي جهاد آبرساني در استان محسوب مي شود.

نعیمي افزود : انشــاهلل در آينده اي نزديك با تعويض اتصاالت و انشعابات 
آب حدود 900 مشترك ، مشــكل تامین آب اين روستاي بزرگ برطرف 

خواهد شد.

در راستای مدیریت آب گرفتگی معابر انجام شد؛
اجرای 5000 متر طول جدول نهری در معابر فرعی 

منطقه 2 اراک
سید محســن موســوی: شهردار 
منطقه دو اراك گفــت: با توجه به 
آغاز فصل سرما و بارش ها، اقداماتی 
برای رفاه حال شــهروندان صورت 
گرفته است كه از جمله آنها می توان 
به اجرای پنج هزار متر طول جدول 
نهری در معابر فرعــی اين منطقه 
اشــاره كرد. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراك، 
مجتبی قاسمی اظهار داشت:در راستای جلوگیری از آب گیری معابر، تعمیر 
و بهسازی 1۲۳5 متر از جداول سطح منطقه دو اراك طی سال جاری انجام 
شده است و بالغ بر پنج هزار متر طول اجرای جدول نهری در معابر فرعی 
منطقه در محله ســبحانی، خیابان امام خمینی )ره(، كوی مسكن، بلوار 
شهیدان جهان پناه، كوی رضوی، پیاده راه امیركبیر، علم الهدی، میرزای 
شیرازی ،۲۲ بهمن، شريعتی و فجر محقق شده است، همچنین حفر 1۶ 

چاهك جذبی آب های سطحی در منطقه صورت گرفته است.
وی افزود: در اين راستا اليروبی كانال های عرضی خیابان های امام خمینی 
)ره(، شريعتی، شــهید رجايی و شهید شــیرودی، بلوار جهان پناه، كوی 
مسكن و كمربندی جنوبی مقابل بیمارستان امام )ره( نیز انجام شده است.
وی افزود: در اين راستا اليروبی كانال های عرضی خیابان های امام خمینی 
)ره(، شريعتی، شــهید رجايی و شهید شــیرودی، بلوار جهان پناه، كوی 
مسكن و كمربندی جنوبی مقابل بیمارستان امام )ره( نیز انجام شده است.
شــهردار منطقه دو اراك اجرای لكه گیری روكش آســفالت حیاط 15 
مدرسه مطابق با مصوبات ستاد اســتقبال از مهر را در صدر اقدامات حوزه 
اجرايی دانست و افزود: تاكنون مدرســه حكمت واقع در خیابان میرزای 
شیرازی، مدارس غفاری و نصرالدين ساده واقع در بافت قديم كوی رضوی، 
دبیرستان شهید بهشتی واقع در كوچه واعظی، دبیرستان تربیت واقع در 
خیابان شكرايی همچنین مدارس فطرت و آيت اهلل غفاری در خیابان دكتر 

نیسانیان روكش آسفالت شده است.
وی ادامه داد: روكش آسفالت حیاط مدرســه ابتدايی معرفت در خیابان 
فتح شــیاكوه همچنین مدارس ولی عصر )عج(، بصیرت و 15 خرداد واقع 
در شهرك ولی عصر )عج(، دبیرستان دادآفرين و امام مهدی )عج( واقع در 

شهرك بهشتی فاز يك محقق شد و ساير مدارس نیز در حال اجرا است.
قاسمی اظهار كرد: به درخواست شهروندان، بر اساس نیاز به كنترل سرعت 
خودروها و ايمن ســازی مسیر، با مصوبه شــورای ترافیك استان، ابتدای 
خیابان جهاد روبــه روی اداره مجمع امور صنفی و مســجد الزهرا )س( 
سرعت كاه نصب شده است، همچنین اصالح هندسی و اجرای ۳00 متر 
طول بلوار ابتدای ورودی شهرك بهشتی، فاز يك خیابان مبارزان اجرا شد.

آزمون مصاحبه زبان راهنمايان بلد محلی در استان 
مركزی بر گزار  شد

ســید محســن موســوی: معاون 
گردشگری اداره كل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنايع دستی استان 
مركزی از بر گزار ی آزمون و مصاحبه 
راهنمايان گردشگر ی محلی در استان 
خبر داد. به گــزارش روابط عمومی 
اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دستی استان مركزی حسن حسینی روز ۲5 مهر 1401  عنو ان كرد: 
»آزمون ويژه راهنمايان گردشگر ی محلی شهرستانهای اراك ،اشتیان، خمین 
و دلیجان با همكاری موسس آموزشی ساتراس بر گزار شد.« معاون گردشگری 
اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان مركزی بیان كرد: 
»در اين دوره در مجموع میز ان تسلط ۳0 نفر از فرا گیر ان در راستا ی تكمیل 
مراحل اخذ گواهینامه های آموزشی دوره ها ی راهنمايان گردشگری بلد محلی 
مورد سنجش و ارز يابی قرار گرفت.« او در ادامه با تأكید بر لزوم توجه به آموزش 
نیرو ی متخصص در حوزه گردشگر ی خاطر نشان كرد: »فرا گیر ان با قبولی در  
آزمون كتبی و مصاحبه می توانند به عنو ان نیرو ها ی تخصصی برا ی راهنمای 

محلی مشغول به كار شوند.«

اخبار

مركزآمار در تابلوی آماری 
قیمت های شــهريور ماه 
اعــالم كرد رشــد قیمت 
برخی كاالهای اساسی چه 
تغییری داشــته و در اين 
آمارها نشان داد رشــد قیمت در 7 كاالهای مهم 

بیش از 100 درصد بوده است.
روند رشد قیمت ها در شهريور ماه امسال، مسیری 

صعودی داشته است.
زمانی كه طرح حذف ارز 4 هــزار و ۲00 تومان از 
برخی كاالهای مهم در ايران عملی شــد قیمت ها 
به يكباره رشدی چندبرابری پیدا كردند. تورمی كه 
درخرداد ماه ثبت شد ركورد 40 ساله را شكسته و 

در باالترين سطح قرار گرفت.
برخی از كارشناسان حامی اين طرح معقتد بودند 
كه رشد قیمت ها شوكی را به اقتصاد وارد می كند 
كه البته پس از چند ماه تخلیه خواهد شد. اتفاقی 

كه البته در بعد ماهانه عملی شد.
درهمین خصوص داده های تورم ماهانه در ســال 
جاری از ســوی مركز آمار همین موضوع را تايید 
كرده و نشان داد ســرعت رشد ماهانه قیمت ها در 
خرداد ماه از 1۲ درصد به مــرور تا ۲ درصد پايین 
آمده است. اما نكته مهم اليحه ای بود كه مجلس در 

سال گذشته تصويب كرد.
در اين اليحه مجلس تاكید داشت با توزيع كاالبرگ 
و تمهیدات اقتصادی دولت قیمت كاالهای اساسی 
بايد به اين رقم در شــهريور ماه سال قبل برگردد. 
به طوری كه قیمت ها كنترل شــود و از رشــد آن 

جلوگیری به عمل آيد.
اتفاقی كه پس از يك ســال هنوز رخ نداده است. 

يكی از داليل آن هم آن اســت كه به باور برخی از 
تحلیلگران اين واكنش دولت ايجــاد هزينه برای 
جامعه كــرده و از كانــال افزايش يارانه بار رشــد 

نقدينگی را به همراه دارد. 
مركزآمار در تابلوی آماری قیمت های شهريور ماه 
اعالم كرد رشد قیمت برخی كاالهای اساسی چه 
تغییری داشته و در اين آمارها نشان داد رشد قیمت 

در 7 كاالهای مهم بیش از 100 درصد بوده است.

افزایش 300 درصدی قیمت روغن مایع 
در شهریور 1401

قیمت 900 گرم روغن مايع در شهريور ماه امسال 
به طور متوســط برابر بــا 70 هــزار و 800 تومان 
بوده كه نســبت به موقعیت مشــابه خود در سال 

قبل ۳09 درصد افزايش داشــته است؛ بیشترين 
رشــد قیمت درمیان كاالهای اساســی بررســی 
شــده از ســوی مركزآمار. در ادامه سیب زمینی 
دومین ركورد رشــد نقطــه ای را در اين ماه ثبت 
كرده كه برابر با 1۶8.8 درصد بوده اســت.  طبق 
داده های مركز آمــار قیمت هر كیلوگرم ســیب 
 زمینی اكنون به طور متوسط برابر با 17 هزار تومان

 است.
تعمیم بررســی ها نشــان می دهد رشد نقطه ای 
قیمت 7 تــا از كاالهای خوراكی اساســی بیش از 
100 درصد بوده و به عبارت ديگر بیش از دو برابر 
رشد داشته است. كمترين رشد نقطه ای مربوط به 
پرتقال محصول داخل بوده كــه برابر با 14 درصد 

بوده است.

احتمال ادامه دار بودن تورم؟
برخی معتقدند عقب نشــینی دولت در راســتای 
كنترل قیمت هــا در اين ماه به علت رشــد يارانه 
ها و افزايــش نقدينگی در كشــور بــوده كه می 
 تواند منجر بــه ادامــه دار بودن تورم در كشــور 

شود. 
نگاه های منتقد رفتار دولت در خصوص حذف ارز 4 
هزارو ۲00 درنهايت نگاه سومی را مطرح می كند. 
اين دســته اعتقاد دارند اين اتفاق در نتیجه هزينه 
اش را جامعه می پردازد. به عبارت ديگر هزينه اين 
رشد چه از جانب افزايش يارانه و در ادامه رشد تورم 
و چه از ســوی عدم تغییر در قیمت ها به گونه ای 
است كه از جیب مردم پرداخت شده و قمیت كاالها 

را به سطح بااليی كشانده است.

سرعت رشد ماهانه قيمت ها نزولی پايين آمد

رشد 100 درصدی قیمت هفت کاالی اساسی
News kasbokar@gmail.com

براساس پیگیری های انجام شــده علت مغايرت در 
تعداد سیلندرهای پورشه های نوشهر اشتباه در ثبت 
اطالعات در سامانه بوده اســت و به خالف تصورات 
گزارش مكتوب كارشناسان به درستی ارائه شده بوده 
است كه اين موضوع ابهامات تازه ای را در اين خصوص 
ايجاد كرده است. به گزارش تسنیم، مزايده فوق العاده 
شماره 5۶5 اموال تملیكی كه قرار بود در آن يك هزار 
و 40 خودروی خارجی به فروش برسد در حین اجرا با 
مشكالت و ابهاماتی روبه رو شد. مسئوالن اين سازمان 
يكی از عوامل بروز اين مشكالت را محدوديت زمانی 
تعیین شده از ســوی مرجع قضايی برای فروش اين 
خودروها می دانند. از جملــه ابهامات مهمی كه در 
خصوص فروش اين خودروها به وجود آمد خارج شدن 
58 خودرو از لیســت خودروهای مزايده ای به دلیل 
مغايرت در اطالعات بوده است. اين مغايرت ها شامل 
عواملی مانند رنگ، مدل و تعداد ســیلندر خودروها 
بوده است. به گفته سخنگوی سازمان اموال تملیكی 
از 58 خودرو كه دارای مغايرت بودند 10  دســتگاه 
در بوشهر، ۲1 خودرو در خوزستان و ۲7 دستگاه در 
مازندران بوده است. با توجه به پیگیری های انجام شده 
بیشــترين مغايرت در خودروهای استان خوزستان 
مربوط به رنگ خودروها بوده است اما مغايرت های 
مربوط به خودروهای مازندران در بحث تعداد سیلندر 

خودروها بوده است.

روایت تازه از اشتباهات 
در مزایده پورشه های 

میلیاردی؛ ابهامات بیشتر شد

عكس روز-
جشنواره انار و 
انجير در جلفا

آگهی درخواست حصر وراثت 
خانم زهرا طاهرپور  فرزند حیدرعلی  به شرح دادخواستی كه به شماره 00489 
/ 0  / 1401 از اين شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته كه قاسم حسن پور فرزند حسن  به شماره شناسنامه ۳ 
صادره از  قائمشهر در تاريخ ۲4 / 05  /  1401 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 
سیمرغ  فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1. زهرا طاهرپور منصور  
به شماره شناسنامه  801 همسر متوفی ۲. هادی حسن پور به شماره ملی 
۲1504۳8۲808 فرزند پســر متوفی ۳.حسام حســن پور به شماره ملی 
۲150۶۲9501 فرزند پسر متوفی والغیر، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كس اعتراضی دارد 
و يا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ انتشار آگهی ظرف يك ماه 

به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واال گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی

م  الف :  ۲7  / 1401
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آب – انتقال و 
توزيع روستايی 

سال 1401

۳.879.۳10.140 پايه 5 رشته آب 
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