
در راستای توافقات پولی و بانکی انجام شده بین ایران و روسیه 
قرار است شبکه کارت های بانکی ایران و روسیه به هم متصل 
شود که در این باره معاون بانک مرکزی ضمن اعالم اینکه تیم 
شبکه بانکی دو کشــور در حال طراحی جزئیات این موضوع 

هستند، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، اواخر تیر ماه سال جاری بود که معامله روبل 

روسیه در بازار متشکل ارزی ایران آغاز شد. رئیس کل بانک 
مرکزی در آن زمان اعالم کرد که عالوه بر بازگشــایی نماد 
معامالتی روبــل در بازار متشــکل ارزی، پیمان های پولی و 
بانکی مختلفی بین ایران و روســیه منعقد شده که برخی از 
آن ها شــامل اســتفاده از پول های ملی در مبادالت تجاری، 
پرداخت های خرد بین شــهروندان روســی و ایرانی و نحوه 

تبادالت مالی دو کشور است. در این زمینه، وزیر اقتصاد نیز از 
اتصال شبکه کارت های بانکی ایران و روسیه به هم تا سه ماه 

آینده ابراز امیدواری کرد. 
در این زمینه مهران محرمیان - معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی - در گفت وگو با ایسنا، توضیحاتی ارائه کرد. به گفته 
وی، تیم شبکه بانکی ایران با روسیه در حال طراحی جزئیات 

این موضوع هستند و اینکه اتصال شبکه کارت های بانکی این 
دو کشور در چند مرحله و به چه صورت انجام می شود، اعالم 
خواهد شد. طبق گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، 
با اتصال شبکه کارت های بانکی ایران و روسیه زمانی که یک 
ایرانی به روسیه می رود، می تواند از شبکه کارت های بانکی 
روسیه اســتفاده کند و برای شهروندان روســیه که به ایران 

می آیند نیز به همین صورت خواهد بود که می توانند از شبکه 
کارت بانکی ایران استفاده کنند. 

محرمیان درباره اینکه تا پایان امسال شبکه کارت های بانکی 
ایران و روسیه به هم متصل می شوند، توضیح داد: می خواهیم 
که این موضوع زودتر انجام شــود امــا در جریان این فرآیند 

ممکن است تاخیرهایی رخ دهد.

هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کســب و کار، 
۲۳۰ مجوز مربوط به هشت دستگاه، نهاد، سازمان و 
وزارتخانه را برای افزودن به درگاه ملی مجوزها صادر 
کرد. به گزارش ایســنا، هیأت مقررات زدایی و بهبود 
محیط کســب و کار در در شصت و هفتمین جلسه 
خود به استناد قانون اصالح موارد ۱ و ۷ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصالحات 
بعدی آن در خصوص مواردی تصمیم گیری کرد. طبق 
اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این جلســه 
درباره ۲۳۰ مجوز جا مانده کسب و کار برای هشت 
دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه شامل صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی ایران، یک عنوان مجوز؛وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک عنوان مجوز؛ 
وزارت راه و شهرسازی، سه عنوان مجوز؛ وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۲۰ عنوان مجو 

از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شود.

یک مقام وزارت خزانــه داری آمریکا به رویترز گفت 
اقدامات جدید کشــورهای گروه هفت برای محدود 
کردن درآمد فروش نفت روسیه از طریق اعمال سقف 
قیمت پایین تر، علیه تولیدکنندگان اوپک به کار گرفته 

نخواهد شد.
به گزارش ایســنا، ایــن مقــام وزارت خزانه داری 
اظهار کرد: واشــنگتن با نماینــدگان اوپک تماس 
 گرفته و بــه آنها اطمینــان داده اســت که چنین 

تصمیمی ندارد.
این اظهارات می تواند از شدت اختالف میان آمریکا 
و عربستان سعودی بر سر آنچه واشنگتن، همکاری 
ریاض با روســیه برای محروم کردن بازارها از عرضه 
نفت، همزمان با نمایان شدن رکود جهانی می داند، کم 
کند. تنشها میان کشورهای مصرف کننده مانند آمریکا 
و تولیدکنندگان نفت بر سر سیاست تولید، باال گرفته و 
منابع آگاه به رویترز اظهار کرده اند که عصبانیت اوپک 
درباره طرح سقف قیمت، یکی از دالیل تصمیم این 

گروه برای کاهش تولید بوده است.
وزیران اوپک پالس در نشست اخیرشان، کاهش هدف 

تولید نفت به میزان دو میلیون بشکه در روز از نوامبر 
را تصویب کردند تا بازارها را متوازن کرده و نوسان آن 
را مهار کنند. عربستان اعالم کرده که کاهش واقعی 
تولید حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد بود زیرا 
چندین عضو اوپک قادر نبوده اند اهداف تولید فعلی را 

محقق کنند.
کاخ سفید می گوید تحلیل آمریکا نشــان داد این 
کاهش تولید می توانست تا زمان دیدار بعدی اوپک 
پس از انتخابات میــان دوره ای آمریکا در نوامبر، به 

تاخیر انداخته شود.
والی آدیمو، معاون وزیر خزانــه داری آمریکا هفته 
گذشته گفت: اما مقامات اوپک این اقدام را با اعمال 
سقف قیمت برای نفت روسیه در مذاکرات با آمریکا 

مرتبط نکردند.
آمریکا هفته گذشته اعالم کرد کاهش تولید نفت اوپک 
پالس، درآمد روســیه را افزایش می دهد و به دالیل 
سیاسی، توسط عربستان ســعودی مهندسی شده 
است اما عربستان سعودی روز یکشنبه ادعای حمایت 

از روسیه در جنگ علیه اوکراین را رد کرد.

این مقام آمریکایی گفت: سقف قیمت نفت از پنجم 
دسامبر در واکنش به حمله نظامی روسیه به اوکراین 
اجرا می شــود و علیه تولیدکننــدگان دیگر اعمال 
نخواهد شد. همچنین تحریم های جدید، سیگنال 
آغاز یک کارتل خریدار برای مقابله با تاثیر سیاستهای 

اوپک در بازار نفت نیست.
آژانس بین المللی انرژی هفته گذشــته اعالم کرد 
کاهش تولید اوپک پالس، قیمتها را باال برده و ممکن 

است اقتصاد جهانی را به ورطه رکود بکشاند.
اما این مقام وزارت خزانــه داری تاثیر کاهش تولید 
اوپک پالس بر قیمت نفت را انــدک خواند و گفت: 
ممکن است باعث افزایش ۳۰ تا ۴۰ دالری قیمتها شود 
یا کاهش تولید ۱۰ برابر کاهش واقعی حدود 9۰۰ هزار 
بشکه در روز توسط اوپک پالس، باعث رکود می شود.

بر اساس گزارش رویترز، گروه هفت به دنبال کاهش 
درآمدهای زمان جنگ روســیه اســت اما همزمان 
تالش می کند از بروز شوک عرضه جهانی که قیمتها 
را افزایش داده و به شهروندان عادی آسیب می زند، 

اجتناب کند.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی سهم مناطق آزاد در حوزه 
صادرات را یک تا دو درصد عنوان کرد و گفت: سهم 
این مناطق در تعداد مراکز تولیدی کشور سه درصد 
و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد 

بوده است.
به گزارش ایســنا، نصراله ابراهیمی در نشست هم 
اندیشــی فعاالن اقتصادی و نماینــدگان اصناف 
کیش، فعاالن اقتصادی را بازوان توانمند و ارزشمند 
و محرک در نظــام اقتصادی عنــوان کرد و گفت: 
فعاالن اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی ناشی از 
بیماری کرونا و تحریم های ظالمانه می توانند همراه 
دولت باشــند تا با کمک آن ها بتوان از این برهه با 

سربلندی عبور کرد.
ابراهیمی با تاکید بر این کــه وظیفه ما  مدیریت و 
خدمت است، اظهار کرد: فعالیت پیشکسوتان عرصه 
اقتصاد، در سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در 
یک نظام اسالمی با یک ایدئولوژی اسالمی باید در 
مسیر رضای خدای متعال باشد و همگان باید با الهام 
گیری از ائمه اطهار)ع( تا پای جان برای خدمت به 
مردم ایســتادگی و تالش کنند تا مشکالت کشور 

برطرف شود.
طبق اعالم شــورای عالی مناطق آزاد، وی افزود: 
امروزه اقتصاد در جهان با ابزارهای نوین به سمت 
هوشمندســازی، الکترونیکــی شــدن و اقتصاد 
دریامحور، برای ارتقای بهره وری و تعیین سهم در 
میزان رشد اقتصادی پیش می رود و در کشور ما نیز 

به همین شکل است.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: اجرای کامل 
قانون و مقررات وضعی مرتبــط با قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد باید با قدرت پیگیری و اجرا شود.

ابراهیمــی در ادامه به اهداف مناطق آزاد کشــور 
اشــاره کرد و گفت: انتقال تکنولــوژی و فناوری 
های پیشــرفته، صادرات کاال و خدمات، گسترش 
تولیــد و تســهیل در امــر تولید و تامیــن منابع 
ضروری مالی از طریق ســرمایه گــذاری خارجی 
 از جملــه اهــداف واالی مناطــق آزاد به شــمار

 می روند.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، نقش ۳۰ ســاله مناطق 
آزاد فعال در حوزه صادرات کشور را بین یک تا دو 
درصد عنوان کرد و گفت: این عملکرد مناطق آزاد 
کشور با حضور سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

طی سه دهه گذشته بوده است.
ابراهیمی، مراکز تولیدی را مؤلفه اقتصادی کشور 
عنوان کرد و گفت: سهم مناطق آزاد در تعداد این 
مراکز در کشور سه درصد و در جذب سرمایه گذاری 

خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است.
وی، عدم تکمیل زیرساخت های ارتباطی و انرژی 
را یکی از موانع موجود در تحقــق اهداف مناطق 
آزاد خواند و گفت: در دنیا مناطــق آزاد را خارج از 
محدوده سکونت گاهی انتخاب و سپس زیرساخت 
را ایجاد می کنند ولی طی سه دهه گذشته در کشور 
ما این امر بدون تکمیل زنجیره زیرســاخت های 

اصلی انجام شده است.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد 
نقش عمده ای در بازار ســرمایه بین المللی دارد، 
افزود: راه اندازی بورس بین الملل، تبادالت تجارت 
بین المللی را ایجاد کرده و با ایجاد بازار و مناطق آزاد 
مشترک، هم پیوندی اقتصاد بین المللی با سیاست 
اقتصادی و دیپلماسی فعال بین کشورهای هدف را 

ایجاد می کند.

ابراهیمی بــه قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ مبنی بر 
 )Offshore Bank( ایجاد بانــک فراســاحلی
اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی این بانک ها در 
 مناطق آزاد کشور با بانک مرکزی که متولی تأمین 
زیرساخت های آن اســت تعامل و همکاری کامل 

خواهیم داشت.
وی به برگزاری رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ اشاره 
کرد و گفت: این رویداد فرصت مناســبی است تا 
ظرفیت های ســرمایه گذاری و بورس بین الملل 
توسط سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی شناخته 
شده و به دنبال احیای آن باشــند که این مهم در 
دولت و با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
معاونت های ذیربط با جدیت پشتیبانی و پیگیری 

می شود.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر این موضوع که 
نمی توان با قوانین منفعالنــه و انتزاعی برای اداره 
امور اقتصادی کشــور بدون اتکا به مدیریت واحد 
و یکپارچه و سیاست واحد در حوزه اقتصادی قدم 
برداریم، تصریح کرد: سیاست حوزه اقتصادی باید 
به طور کامل یکپارچه بوده و یک سیاست واحد در 
کشور اعمال شود و قوانین و مقررات حاکم با حفظ 

استقالل حقوقی در هر زیرمجموعه ای، اجرا شود.
ابراهیمی تأکید کرد: انتظاری که از فعاالن اقتصادی 
به عنوان مغز متفکر نرم افزاری و سخت افزاری در 
حوزه تولید و صــادرات می رود این اســت که در 
این حوزه به منظور برون رفــت از وضعیت کنونی 
به صورت اســتقرایی با تکیه بر نظــر تخصصی و 
کارشناســی و دانش گرا، ایده و نظــر ارائه کنند، 
چرا که تنها راه حل مســائل در حــوزه اقتصادی 
 و ســرمایه گــذاری، مدیریــت مبتنی بــر علم 

و دانش است

آخرین خبرها از اتصال کارت های بانکی ایران و روسیه

۲۳۰ مجوز کسب و کار 
برای برای ۸ نهاد دولتی

سهم ۱۰ درصدی مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاری خارجیآمریکا: سقف قیمت نفت روسیه علیه اوپک به کار گرفته نمی شود
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زنگ خطر برای 
صادرات پسته به صدا 

درآمده است

۳.۵ میلیون نفر ۱۰ میلیون 
تومان سهام می گیرند 

واحدهای صنعتی تهران 
چقدر تسهیالت گرفتند؟
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سرمقاله

رکود تولید 
و افزایش بیکاری 

شــواهدی مبنی بر اینکه 
نشــان دهد نــرخ بیکاری 
کاهش یافتــه وجود ندارد. 
امروز تولیــد و صنعت در 
جایگاه درستی نیستند .به عبارتی از جایگاه واقعی 
خود فاصله گرفته اند. تولید کاهش داشته و تعدیل 
نیرو به دالیلی مانند کرونا، افزایش دستمزدها، گران 
شدن هزینه های تولید، قطعی اینترنت و کاهش 
فروش کسب و کارها و... افزایش پیدا کرده است. 
بنابراین به نظر نمی رســد نرخ بیکاری در کشور 
کاهش پیدا کرده باشد . امکان ندارد در شرایطی 

که تمام کارخانجات...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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اما  و  اگرها درباره 
ارز واردات خودرو

هشدار نسبت به تصویب 
طرح جدید بانکداری

نرخ واقعی بیکاری دو رقمی است؟

موج تعدیل نیروی کار 
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افزایش  ساخت و سازهای غیرمجاز
کارشناسان   هشدار   دادند

هر چند وزارت صمت تالش می کنــد جاده ورود 
خودرو به کشــور را هموار نشان دهد اما به نظر می 
رسد این مسیر بیش از پیش ناهموار است. بنابراین 
منتظران ورود خودرو چندان امیدوار به از سرگیری 
واردات خودرو نباشند مگر اینکه در دقیقه نود اتفاقی 
دیگر رقم بخورد. به گزارش اقتصادنیوز، جدیدترین 
اظهارنظر وزارت صمت درباره واردات خودرو اعالم 
شد. ســخنگوی وزارت صمت گفت فرایند واردات 
خودرو فقط در اختیار وزارت صمت نیســت بلکه 
دستگاه های زیادی از جمله بانک مرکزی، گمرک، 
استاندارد و… نیز در این فرایند نقش دارند بنابراین 
نمی توان زمان دقیقی را برای واردات خودرو اعالم 
کرد اما می توان گفت که کارها در حال انجام است.  

در حالی امید قالیباف زمان...

طرح بانکداری اســالمی در حالی در مراحل نهایی 
تصویب قرار دارد که برخی کارشناسان بانکی اعتقاد 
دارند که اهداف اصلی از جمله تورم و استقالل بانک 
مرکزی در آن نادیده گرفته شــده است. به گزارش 
خبر آنالین: مدتی اســت رسیدگی به طرح »بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران« در دستور کار 
جلسات مجلس قرار دارد؛ طرحی که از آن به عنوان 
»بانکداری اســالمی« نیز یاد می شود. محمدباقر 
قالیباف، رییس مجلس در مجلــس اعالم کرد که 
طرح بانکداری جمهوری اســالمی ایران، به عنوان 
تکمیل کننده اصالح ساختار نظام بانکی به زودی 
در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها 
و الزامات الزم برای بانک ها تبدیل به قانون شــده و 

ضابطه مندی و شفافیت...



اقتصاد2
ایران

ســهم 33 درصدی صنعت از 
بازار کار

سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل اقتصاد 
ایران در تابستان امسال حدود 33 درصد برآورد 
شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته تغییری 

نداشته است.
به گزارش اکــو ایران در میان ســه بخش اصلی 
اقتصاد ایران، بخش صنعت تنهای بخشی است که 
سهمش از تعداد شاغلین کل اقتصاد کشور تغییر 
نکرده است. به بیان دیگر بخش های کشاورزی و 
خدمات در چند فصل گذشته نوسانی را در رشد 
اقتصادی تجربه کرده اند و از همین با توجه به تغییر 
سهم این دو بخش از حجم اقتصاد ایران، سهم شان 
از تعداد شاغلین نیز دچار تغییر شده است. اما با 
توجه به اینکه در چند فصل گذشته بشخ صنعت 
تغییر و نوسان محسوسی در رشد اقتصادی اش 
نداشته، سهم بخش این بخش نیز از بازار کار کشور 
تغییر نکرده است. کل تعداد شاغلین بخش صنعت 
نیز در تابستان سال جاری 8 میلیون و 29 هزار نفر 
برآورد شده، این در حالیست که در فصل مشابه 
سال گذشته این تعداد 7 میلیون و 907 هزار نفر 
بوده است، بنابراین تعداد شاغلین حاضر در بخش 
صنعت در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 
گذشته حدود 121 هزار نفر افزایش داشته است. 
سهم بخش صنعت از کل تعداد شاغلین ایران نیز 
در تابســتان 1401 حدود 33.5 درصد به ثبت 
رسیده است، با توجه به تغییرات کل تعداد شاغلین 
و تغییرات قابل مالحظه تــر در بخش خدمات و 
کشاورزی، ســهم بخش صنعت از کل شاغلین 
و بازار کار در تابســتان امسال نسبت به تابستان 
1400 تغییری نکرده است. همچنین نرخ بیکاری 
در ایران از 9.6 درصد در تابستان سال گذشته به 
8.9 درصد در تابستان جاری رسیده که نشان از 
کاهش نرخ بیکاری در کشور دارد. بر این اساس کل 
جمعیت بیکار کشور در تابستان امسال 2 میلیون 
و 333 هزار بوده است. اما با توجه به اینکه همزمان 
نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته، نمی توان 
لزوما بیان کرد که وضعیت اشتغال در کشور بهبود 
یافته است. به جمعیت حاضر در سن کار که مایل 
به کار کردن هستند یا به عبارت دقیق تر در چند 
هفته گذشته جویای شغل بوده اند نسبت به کل 
جمعیت کار، نرخ مشارکت اقتصادی اقتصادی می 
گویند، افراد حاضر در این جمعیت می توانند بیکار 
یا شاغل باشند، مهم تمایل به کار کردن است. به 
نسبتی از جمعیت فعال اقتصادی که نتوانسته اند 
شغلی پیدا کنند، نرخ بیکاری گفته می شود. پس 
بر این اساس نرخ بیکاری بر مبنای کل جمعیت 
بیکار محاسبه نمی شود، بلکه کسانی که جویای 

یافتن شغل هستند مورد محاسبه قرار می گیرند.

واحدهای صنعتی تهران چقدر 
تسهیالت گرفتند؟

معاون برنامه ریزی وســرمایه گذاری ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت )صمــت( گفت که در 
شش ماهه امسال 31.5 درصد واحدهای تولیدی 
معرفی شده به بانک ها در تهران، تسهیالت تبصره 
18 دریافت کردند و فرایند بررسی درخواست های 

تسهیالت رونق تولید نیز در حال انجام است.
رضا سعیدی در گفت وگو با ایسنا، از تشکیل 18 
کمیته اصلی و 87 کمیته تخصصی تســهیل و 
رفع موانع تولید در شش ماهه ابتدای سال 1401 
خبرداد و گفت: طی جلســات کارگروه تسهیل، 
تعداد 388 مصوبه تصمیم گیری شده است که 
178 مصوبه، یعنی 45 درصد مصوبات اجرا شده 
و بقیه در دست اقدام است. تعدادی از مصوبات نیز 
به دلیل عدم پیگیری متقاضی یا تعلل سایر دستگاه 

اجرایی به سرانجام نرسیده است.
وی با بیان اینکه بیشــترین موضــوع مصوبات 
درحوزه های بانکی، امور زیربنایی، امور مالیاتی، 
تامین اجتماعی و محیط زیست بوده، تصریح کرد: 
از ابتدای ســال، 146 واحد با رقم بیش از 2400 
میلیارد تومان برای دریافت تسهیالت تبصره 18 به 
بانک های عامل معرفی شده و تایید کمیته استانی 
را دریافــت کرده اند که 46 واحــد، )یعنی 31.5 

درصد آن ها( موفق به دریافت تسهیالت شده اند.
این مقام مسئول درباره تسهیالت رونق تولید در 
بخش های صنعت، صنف و تسهیالت بازسازی و 
نوسازی نیز گفت: 86 واحد با رقم 1221 میلیارد 
تومان به بانک های عامل معرفی شده اند که با توجه 
به  ابالغ دســتورالعمل رونق تولید در خردادماه 
1401، فرایند بررســی درخواســت ها ازطریق 
بانک ها درحال انجام است. تسهیالت تبصره 18 
قانون بودجه با بهره 14 درصد پرداخت می شود که 
متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب 
از این ظرفیت در راستای تامین سرمایه در گردش، 
نوسازی و بازسازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی 

باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

اخبار

اعضای شورای شهر هشدار 
می دهنــد ســودجویان 
شبانه روز در حال ساخت 
و ساز غیرمجازهستند ودر 
اوضاع و احــوال این روزها 

فعالیت هایشان را مضاعف کردند.
به گزارش اقتصادنیــوز، قهرمان مبارزه با فســاد 
شــهرداری تهران را خاطرتان می آیــد، همان که 
ســر و صورت خونی اش را بعد از مبارزه متخلفان 
ساختمانی منتشر کردند . شــهردار تهران و برخی 
از اعضای شورای شهر تهران هم  به دیدارش رفتند 
. اما بعد ها مشخص شــد روایت رسمی با واقعیت 
همخوانی ندارد ، شهردار تهران قول شفاف سازی 
و پیگیری داد اما ســکوت کرد تا چهــره قهرمان و 
داســتانش از یادمان برود.  حــاال در همان ناحیه 
3 منطقه 19  ساخت و ســازهای غیر مجاز سرعت 
گرفته است . شهرداری دیواری را خراب می کند و 
فردا دوباره همان دیوار باال می رود. ناصر امانی عضو 
شورای شهر تهران به اکو ایران می گوید: ساخت و 
ساز غیرمجاز ،موضوعی است که از قدیم درگیر آن 
هستیم ،بخشی درمناطق جنوبی است و بخشی هم 
در مناطق شمالی که این محالت معروف هم هستند 
و بارها درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز دراین 

محالت تذکر و هشدار داده شده است .
 او ادامه می دهد : اخیرا در پناه حوادثی که در تهران 
اتفاق افتاده و مدیران شهری را متمرکز خود کرده 
، سبب شده ســودجویانی که ســاخت و سازهای 
غیرمجاز را در این مناطق دنبال می کردند فعالیت 
هایشان را مضاعف کرده و به طور مثال در منطقه 
19 به صورت شــبانه روزی درحال ساخت و ساز 

غیرمجاز هستند .
امانی ادامه می دهد: وظیفه اولیه شهرداری تهران 
است که از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری کند و 
اگر نیاز داشت از سایر سازمان های کمک بگیرد اما 

حاال  کار به جایی رسیده که به جای آن که ما سر و 
صدا کنیم و از دیگران کمک بگیریم ، دیگران که ما 
باید از آنها کمک بگیریم به این مسائل ورود کردند 
و می گویند چرا شــهرداری فعال نیست و حضور 
ندارد  و ســاز و کاری برای جلوگیری از ساخت و 
سازهای غیرمجاز تعریف نمی کند . مطمئن هستم 
که  شهردار منطقه همه توان خود  را در این حوزه 
گذاشته است  اما مقابله با این سودجویان از دست 
شهردار منطقه خارج است و ظرفیت همه شهرداری 

تهران را می خواهد .
 او درخصوص این که تغییر مدیریت در این منطقه 
از شــهرداری در افزایش تخلفات تاثیر گذار بوده 
است هم می گوید : در یک سال 3 شهردار در این 
منطقه فعالیت کردند   شــهردار جدید این منطقه  

هم توانمندی اش در حوزه شهرسازی است .
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در شــهرتهران 
سازماندهی و پشــت پرده عجیب و غریبی دارد و 
حتما تغییر مدیریت هــا در جری کردن متخلفان 

تاثیر گذار بوده و امیدواریم بعد از یک سال با ثبات 
مدیریت جلوی  این ساخت و ساز  غیر مجاز  گرفته 
شود .   مهدی اقراریان رییس کمیسیون نظارت و 
حقوقی شورای شهر تهران هم  درخصوص افزایش 
تخلفات ساختمانی در برخی از محالت تهران  می 
گوید : متاسفانه شاهد هســتیم در یکی از نواحی 
منطقه 19 شهرداری تهران شرایط بسیار بغرنجی 
در حــوزه ساخت وســاز اتفاق می افتــد. به دالیل 
گوناگونی در این مدت مدیران متنوعی را در منطقه 
19 به عنوان شهردار داشتیم، شاید این جابه جایی ها 
کمتر این فرصــت را فراهم کرده تا بــر روی این 
موضوع تمرکز شود. مســاله مهمی که وجود دارد، 
برخورد قانونی با این تخلفات نیازمند ورود دستگاه 
قضایی و نیروی انتظامی است. با توجه به مشکالتی 
که این روزها شاهدش هستیم و این مشکالت باعث 
شده افرادی که دســت به بزه یا خالف می زنند و 
افرادی که قوانین و مقــررات را رعایت نمی کنند 
فرصت و مجالی داشته باشــند برای قانون شکنی 

و این یکی از تبعات وضعیت موجود اســت که به 
 صورت درازمدت بــرای تهران آســیب و چالش 

ایجاد می کند.
این عضو شورای شــهر تهران تاکید می کند : صدا 
و سیما و رسانه ها به صورت جدی به موضوع ورود 
کرده و دســتگاه هایی که مرتبط بــا این موضوع 
هستند بیش از گذشته عزم و اراده در اصالح روند 
کنونی داشته باشــند. من و برخی اعضای شورای 
شــهر از این منطقه بازدید و درخصوص آن نیز در 
صحن شورای شــهر تذکر داده ایم و منتظر پاسخ 

عملی شهرداری در این رابطه هستیم.
روز گذشــته مهدی عباســی، رئیس کمیسیون 
شهرســازی و معماری شــورای تهــران، درباره 
ساخت وســاز غیر مجاز در تهران هشــدار داد . او 
می گوید :  بارها با مدیران و مســئوالن شهرداری 
در این زمینه تماس گرفته  و گفت وگو کرده ایم که 
نه تنها این مشکل حل نشده، بلکه شرایط به مراتب 
وخیم تر شده است.  با اســتفاده از وضعیت حاکم 
بر تهران، عده ای ســودجو از فرصــت پیش آمده 
سوءاستفاده کرده و با تصرف، اقدام به ساخت وساز 
می کنند؛ آنها بــا این کار برای مدیریت شــهری 
میراثی را از جنس تخریب، ناکارآمدی و آســیب 
اجتماعی به جای می گذارند. در دراز مدت نمی توان 
با اینها مواجه شــد و آنها را رد کرد. در حال حاضر 
پیشــگیری به مراتب آســان تر اســت.در گذشته 
شهرداری توفان های بســیاری را به خود دیده، اما 
اجازه ساخت وساز نداده اســت، حاال چه شده که 
 با بادی همه چیز به هم ریخته و ساخت وســاز آزاد 

شده است؟
او ادامه می دهد : تقاضای ما این است که شهرداری 
با بدنه ای که در خود دارد، از گسترش این مسئله 
پیشگیری کرده و اقدامات الزم را در این زمینه انجام 
دهد. شهرداری در مناطقی که ساخت وساز غیرمجاز 
صورت گرفته، به سرعت نســبت به رفع تصرف از 
اراضی ای که متعلق به همه شهروندان تهرانی است 

و نیز برخورد با مدیران ناکارآمد، اقدام کند.

کارشناسان  هشدار  دادند

افزایش  ساخت و سازهای غیرمجاز

رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران؛
زنگ خطر برای صادرات پسته 

ایران به صدا درآمده است
رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران معتقد 
اســت؛ زنگ خطر برای صادرات پسته ایران 
به صدا درآمده اســت و دلیل اصلی آن اتخاذ 
سیاســت های غلط و اصرار بر ادامه آن ها در 

حوزه تجارت خارجی است.
به گزارش اقتصاد آنالین چند روز پیش بود که 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردند، 
تولید پسته در ده سال گذشــته در جهان از 
800 هزار تن به یک میلیون و 400 هزار تن 
افزایش یافته است. گردش مالی این محصول 
نیز در دنیا از 2 میلیارد و 500 میلیون دالر در 
سال 1990 به 3 میلیارد و 200 میلیون دالر 
در سال 2022 رسیده که سهم پسته ایران از 

این سبد جهانی در حال کاهش است.
به گفته آن هــا، دالیل اصلی کاهش ســهم 
پسته ایران از سبد مشکالت اقلیمی و کمبود 
آب است و اگر به استاندارســازی در انبار ها، 
بسته بندی و عنوان گذاری پسته توجه نکنیم، 
سهم این محصول در بازار های جهانی از این 

میزان نیز کمتر می شود.
اما کارشناســان دالیــل مهمتــری را برای 
کاهش ســهم ایران در بازار جهانی پســته 
عنوان می کنند که، بیــش از همه مربوط به 
سیاســت های غلط در حوزه تجارت خارجی 

می شود.
محمد صالحی، رئیس هیــأت مدیره انجمن 
پسته ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنالین در 
همین ارتباط با تاکید بــر وضعیت نامطلوب 
صادرات پسته کشــور، اظهار کرد: صادرات 
پســته که یکی از محصوالت ارزشمند بخش 
کشاورزی ایران است سیر نزولی به خود گرفته 

و با سرعت رو به کاهش است.
وی ادامه داد: به طور مثــال میزان صادرات 
پســته از 40 تا 50 هزار تن در مهرماه سال 
گذشته به 7 تا 8 هزار تن در مهر ماه سالجاری 

کاهش یافته است.
صالحی معتقد است؛ بر خالف ادعای مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی، دلیل کاهش صادرات 
پســته تنها مربوط به کاهش تولیــد در اثر 

تغییرات اقلیمی و کمبود آب نیست.
به گفتــه وی؛ آنچه موجب افت چشــمگیر 
صادرات پسته شده است در درجه اول مربوط 
به سیاستگذاری های غلط در تجارت خارجی 

و اصرار بر ادامه اجرای آن ها است.
صالحــی از جمله این سیاســت های غلط را 
تسویه تعهدات ارزی عنوان کرد و افزود: این 
سیاست موجب شده پســته ایران مشتریان 
پرسود خود در کشور های اروپایی را از دست 
بدهد چراکه به دلیل تحریم ها تجار نمی توانند 
از راه معمول ارز حاصل از صادرات پسته را به 
کشور برگردانند و اروپایی ها نیز حاضر به تن 
دادن به راه های غیــر معمول ما به دلیل منع 

قانونی نیستند.
وی در پاســخ به این پرســش که مسئوالن 
معتقدند بخش مهمی از این کاهش صادرات 
نتیجه کاهش تولید در اثر تغییرات اقلیمی و 
کمبود آب است، گفت: به رغم کاهش تولید 
پسته در سالجاری به دلیل سرمازدگی و سیل، 
کمبود تولید پســته دلیــل کاهش صادرات 

نیست.
 رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران افزود: 
اگر سیاستگذاری ها در حوزه تجارت خارجی 
اصالح شود به قدر کافی پسته برای تأمین نیاز 

مشتریان خارجی در کشور وجود دارد.
صالحی تصریــح کرد: در حــال حاضر 150 
هزار تن پسته در کشور به دلیل مشکالت در 
صادرات به اصطالح بر روی زمین مانده است.

به باور رئیس هیــأت مدیره انجمن پســته 
ایــران، زنگ خطــر بــرای بــازار صادراتی 
پســته ایرانی مدت هاســت به صدا درآمد 
 اســت امــا، مســئوالن گــوش شــنوایی 

برای آن ندارند.
گفتنی است؛ بر اســاس گزارش وزارت جهاد 
کشاورزی، سطح زیر کشــت پسته در جهان 
در ده ســال گذشــته از 770 هزار هکتار به 
یک میلیون یکصد هزار هکتار افزایش یافته 
اســت. ترکیه از 42 هزار هکتار به 400 هزار 
هکتار، آمریکا از 52 هزار هکتار به 150 هزار 
هکتار و چیــن هم از 27 هــزار هکتار به 72 
هزار هکتار افزایش ســطح زیر کشت پسته 
داده است. این در حالی اســت که، در ایران 
432 هزار هکتار زیر کاشــت بارور پســته و 
 110 هزار هکتار نیز زیر کشــت باغات جدید 

پسته قرار دارد.

خبر
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طرح بانکداری اســالمی در حالــی در مراحل نهایی 
تصویب قرار دارد که برخی کارشناسان بانکی اعتقاد 
دارند که اهداف اصلی از جمله تورم و اســتقالل بانک 

مرکزی در آن نادیده گرفته شده است.
به گزارش خبر آنالین: مدتی است رسیدگی به طرح 
»بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« در دستور کار 
جلســات مجلس قرار دارد؛ طرحی که از آن به عنوان 
»بانکداری اسالمی« نیز یاد می شود. محمدباقر قالیباف، 
رییس مجلس در مجلس اعالم کرد که طرح بانکداری 
جمهوری اسالمی ایران، به عنوان تکمیل کننده اصالح 
ســاختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس 
قرار خواهد گرفــت تا فرآیندها و الزامــات الزم برای 
بانک ها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت، 

جایگزین امضاهای طالیی و کاغذبازی شود.
وی تاکید کرد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ 
اصالح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت، اقدامی که 
سال های سال به عقب افتاده و تقریبا به آرزویی غیرقابل 

دستیابی تبدیل شده بود.
به نظر می رسد طرح پرحاشــیه بانکداری یک قدم به 
تصویب نزدیک تر شده اســت. این در شرایطی است 
که مجلس هفته گذشته بندی از طرح قانون بانکداری 
را تصویب کردند که شورای فقهی را موظف می کند 

نسبت به مصوبات بانک مرکزی اظهارنظر کند.
به این ترتیب، بند »چ« ماده 18 قانون بانکداری، شورای 
فقهی بانک مرکزی را موظف می کند که نســبت به 
مصوبات هیات عالی و کمیته های ذیل آن که حسب 
تشخیص رییس شورای فقهی واجد مالحظات شرعی 
است، اظهارنظر کند. به عالوه، شورای فقهی باید موارد 
عدم انطباق با شرع را توسط رییس یا نایب رییس شورا 
به طور کتبی به رییس کل اعالم کند. فتوای معیار در 
مصوبات شــورا، آرای ولی فقیه است و در صورت نبود 

فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل می شود.
همچنین شورا باید درباره موضوعاتی که توسط رییس 
کل به شورای فقهی ارجاع شــده یا توسط دبیرخانه 
یا به درخواســت هر یــک از اعضای شــورای فقهی 
در دســتور کار شــورا قرار می گیرد، اظهارنظر کرده 
و موارد عدم انطباق با شــرع را بــه رییس اعالم کند. 
رییس کل نیز موظف است مصوبات شورای فقهی را 

پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند. شورا برای 
اظهارنظر راجع به موارد ذکر شــده 15 روز زمان دارد 
 و عدم پاسخگویی شــورای فقهی، به منزله موافقت 

شورا تلقی می شود.
این در حالی است که بســیاری از کارشناسان بانکی 
نســبت به عملکرد شــورای فقهی انتقاد دارند. برای 
نمونه مســعود روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان 
برنامه بودجه، پیش تر گفته بود که روحانیون حاضر 
در شورای فقهی هیچ گزارشی از عملکرد خود به مردم 
ارائه نمی کنند که مردم بدانند با حضور آنها مشکلی حل 

شده است یا نه.
همچنین این افراد بدون هیچ کارکردی و تنها با تشکیل 
چند جلسه وارد مرحله جدید شدند و این موضوع در 

قانون جدید بانکداری نیز تکرار شده است.
احمد حاتمی یزدی، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق 
بانک صادرات در گفت وگــو با خبرگزاری خبرآنالین 
درباره طرح بانکداری اسالمی می گوید: من این موضوع 
را قبال هم عنوان کردم. 5 نفر از روســای قبلی بانک 
مرکزی ســابق و نزدیک به 180 نفر از کارشناســان 
سابقه دار بانکی کشور، نامه ای به آقای قالیباف نوشتند و 
انتقادات جدی به این الیحه مطرح کردند. وی می افزاید: 
انتقادات در این جهت است که هدف این طرح، اصالح 
نظام بانکی نیست، بلکه می خواهند سهم و قدرت مهمی 
را در اجرا و طراحی مقررات بانک مرکزی به روحانیت 
بدهند؛ این در حالی است که این صنف هیچ تخصصی 
در امر بانکداری ندارد و وضعیت بانکداری نابه سامان 
ما را بدتر خواهد کرد. مدیرعامل اسبق بانک صادرات 
تصریح می کند: بر این اساس، هیچ اقتصاددان و هیچ 
بانکداری طرفدار این طرح نیست. این الیحه اگر هم 
تصویب شود، قابلیت اجرایی ندارد و عواقب نامطلوبی را 
برای سیستم بانکی به بار می آورد. حاتمی یزدی در پاسخ 
به این پرسش که یعنی شما معتقدید که شورای فقهی، 
بانکداری را اسالمی نمی کند؟ عنوان می کند: خیر، اگر 
می توانند بانکداری اسالمی درست کنند، یک بانک در 
کشور ایجاد کنند. اگر آن بانک موفق بود، بعد از چند بار 
همه بانک های دیگر را هم به همان روش اجرا می کنیم.

وی متذکر می شود: به نظر من، آنچه که به نام بانکداری 
اسالمی مطرح است، روی کاغذ بنویسند و مشخص 

کنند که با بانکداری موجودی که 40 ســال است کار 
می کند، چه تفاوتی می کند. زمانی که این تفاوت را در 
عمل نشان دهند، آن زمان می توانند بگویند الگویشان 
چیست. این کارشناس بانکی می گوید: 40 سال گذشته 
و همیشه داد بانکداری اسالمی زده می شود، اما آنچه که 
به نام بانکداری اسالمی اجرا شده، مورد تایید برخی از 
علما از جمله اعضای شورای نگهبان بوده و مجلس نیز 
تصویب کرده و کارشناســان بانکی نیز تا حدی قبول 
کردند و کار می کنند. حاتمی یزدی می افزاید: حاال بعد 
از 40 سال دوباره چه بانکداری اسالمی ای می خواهند 
ایجاد کنند، معلوم نیست. آن هایی که به عنوان شورای 
فقهی می گویند می خواهیم بانکداری را به یک بانکداری 
اسالمی تغییر دهیم، ادعا دارند که آنچه که االن وجود 

دارد، اسالمی نیست.
وی تصریح می کند: من بارها با افرادی که طرفدار این 
نظریه هســتند، صحبت کردم، ولی دیدم حرف های 
مبهمی می زنند که معلوم نمی شود چه اتفاقی می افتد. 
بر این اساس، من نتیجه می گیرم که هدف قطعا اصالح 
نظام بانکی نیست، بلکه آوردن یک صنف به سیستم 
بانکی و اختیار دادن به آنهاست. وی تاکید می کند: اصال 
حسن نیتی در الیحه و در طراحان الیحه برای این که 

سیستم بانکداری را بهتر کند، نمی بینم.

تورم و استقالل بانک مرکزی به فراموشی 
رفت

این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که طرح 
بانکداری اسالمی چقدر با اهداف بانک مرکزی نزدیک 
است؟ می گوید: به نظر من کسانی که طرح را نوشتند، 
نمی دانند بانکداری مرکزی یعنی چه؟ بانک مرکزی 
که بانکی نیست که تســهیالت بدهد یا ربا بگیرد یا 
نگیرد. هدف بانک مرکــزی ایجاد ثبات در نظام پولی 
کشور، جلوگیری از تورم و حفظ ارزش پول ملی است. 
این اهداف با این الیحه به طــور قطع منتج به نتیجه 

نخواهد شد.
حاتمی یزدی در پاسخ به این پرسش که یکی از انتقادات 
کارشناسان هم این است که بحث تورم و کنترل تورم 
و اســتقالل بانک مرکزی در طرح دیده نشده است؟ 
می افزاید: دقیقا همین طور اســت. بر همین اســاس 

اســت که می گویم هدف، اصالح نظام بانکی نیست. 
می خواهند قانونی بگذارند که به یک صنفی حق ویژه 
داده شود. وی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید 
بانک مرکزی با طرح بانکداری اسالمی، استقالل خود 
را از دســت می دهد؟ عنوان می کند: اصال دیگر بانک 
مرکزی نخواهیم داشــت. این طرح به معنای نابودی 

سیستم بانک مرکزی است، نه به معنای اصالح آن.

الیحه ای که نادیده گرفته شد
این کارشناس بانکی در ادامه تاکید می کند: نظام بانکی 
ما با استانداردهای بین المللی اداره نمی شود. این در 
حالی است که نظام بانکی ما باید مطابق با استانداردهای 

علمی اقتصادی اصالح شود.
حاتمی یزدی می افزاید: برای ایــن منظور حدود 10 
یا 12 سال قبل کارشناسان سرشــار بانکی کشور در 
بانک مرکزی الیحه ای را برای بانک مرکزی نوشتند 
که اصالحات الزم انجام شــود. این الیحــه در زمان 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد توســط کارشناسان 
بانکی که هر کدام 20 سال سابقه کار بانکداری داشتند، 
تهیه شد، اما تاکنون درباره این الیحه که کارشناسان 
تهیه کردند، هیچ تصمیمی گرفته نشده است، آن هم 
به خاطر درگیری هایی که با جناح های سیاسی وجود 
دارد. وی تصریح می کند: جناح های سیاسی تندرویی 
که االن به مجلس آمدند، نه درکی از الیحه دارند و نه 
می پذیرند. این در حالی است که روی این الیحه تمام 
کارشناسان کشور نظر دادند. یعنی بعد از این که الیحه 
در بانک مرکزی نوشته شد و بعد از 3 سال بحث و بررسی 
تکمیل شد، این الیحه را به همه کسانی فرستادند که 
نظری درباره بانک دارند. نه تنها در ایران، بلکه در خارج 
از کشور نیز به صندوق بین المللی پول دادند. در واقع 
همه نظرات را جمع کردند و آنچه که قابل قبول بود، 
منظور شد و آنچه را که قابل قبول کارشناسان نبود، 

کنار گذاشته شد.
این کارشناس بانکی خاطرنشان می کند: این الیحه 
در صورتی که به مرحله اجرایی در می آمد، به نظر من 
پیشرفتی نسبت به قانون پول و بانکداری گذشته پیش 
می آمد. وگرنه طرح کنونی قانــون بانکداری، حتی از 

قانون بانکداری سال 1351 هم عقب مانده تر است.

هر چند وزارت صمت تالش می کند جاده ورود خودرو 
به کشور را هموار نشان دهد اما به نظر می رسد این مسیر 
بیش از پیش ناهموار است. بنابراین منتظران ورود خودرو 
چندان امیدوار به از سرگیری واردات خودرو نباشند مگر 

اینکه در دقیقه نود اتفاقی دیگر رقم بخورد.
به گزارش اقتصادنیوز، جدیدترین اظهارنظر وزارت صمت 

درباره واردات خودرو اعالم شد.
سخنگوی وزارت صمت گفت فرایند واردات خودرو فقط 
در اختیار وزارت صمت نیست بلکه دستگاه های زیادی 
از جمله بانک مرکزی، گمرک، استاندارد و… نیز در این 
فرایند نقش دارند بنابراین نمی توان زمان دقیقی را برای 
واردات خودرو اعالم کرد اما می توان گفت که کارها در 

حال انجام است.  در حالی امید قالیباف زمان ورود خودرو 
به کشور را نامشخص اعالم می کند که پیش تر از آغاز 

واردات خودرو در آذرماه خبر داده بود.
سخنگوی صمت همچنین درباره ارز مورد نیاز واردات 
خودرو گفت بانک مرکزی بر اساس آیین نامه اجرایی 

واردات خودرو باید یک میلیارد یورو ارز اختصاص دهد.
قالیباف ادامه داد در حال حاضر سیاست گذار پولی کشور 
در یک فضای مثبت مشغول برنامه ریزی برای تخصیص 

ارز مورد نیاز واردات خودرو است.

بنا به گزارش اکوایران، استفاده از الفاظ فضای مثبت و 
برنامه ریزی از سوی ســخنگوی صمت نشان می دهد 
بانک مرکزی برای تخصیص ارز بــه واردات خودرو در 
شرایط حاضر همچنان تردید دارد. برخی از کارشناسان 
معتقدند بحث از ســرگیری ورود خودرو به کشور در 
شرایطی مطرح شده بود که به نظر می رسید مذاکرات 
احیای برجام میان ایران و گروه 4+1   مراحل پایانی خود 
را می گذراند و در زمانی نزدیک شاهد امضای توافق نامه 
جدید در این زمینه خواهیم بود. این کارشناسان تاکید 

می کنند اما حال که طرفین مذاکره بیش از پیش از توافق 
فاصله گرفته اند و طرف مقابل هم چندان به از سرگیری 
مذاکرات و نتیجه بخش بــودن آن امیدی ندارد، بانک 
مرکزی بار دیگر تمرکز خود را روی مدیریت منابع ارزی 
گذاشته برای همین تخصیص ارز به واردات خودرو را با اما 
و اگرهایی همراه کرده است. نحوی پاسخگویی سخنگوی 
صمت درباره تخصیص ارز به واردات خودرو نیز بیش از 
پیش این گمانه را تایید می کند. قالیباف می گوید تأمین 
ارز واردات خودرو با مشکل مواجه نشده بلکه فرایند در 
دست انجام است. این نحوی پاسخگویی نشان می دهد 
که مشــکالتی در این زمینه وجود دارد که سخنگوی 

صمت سعی در پنهان کردن آن دارد.

یک مدیر اسبق بانکی:

 هیچ اقتصاددان و هیچ بانکداری طرفدار طرح جدید بانکداری نیست

آب پاکی صمت روی دست منتظران خودرو خارجی؛

اما و اگرها درباره ارز واردات خودرو
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رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران از برگزاري بيست و نهمين دوره 
نمايشگاه چاپ و بسته بندي خبر داد و اظهار داشت: بيست و نهمين 
نمايشگاه بين المللي چاپ، بسته بندي و ماشين آالت وابسته مطابق 
هر سال در نمايشگاه بين المللي تهران از تاريخ ۲۹ مهر ماه لغايت ۲ 
آبان ۱۴۰۱ برگزار مي شود. احمد ابوالحسني گفت: اين نمايشگاه 
در فضايي بالغ بر ۳۰ هزار و ۱۰۰ متر مربع و متراژ مفيد سرپوشيده 
داخلي بالغ بر ۱۹ هزار و ۶۴۴ متر مربع و متراژ مفيد سرپوشــيده 
خارجي بالغ بر ۵۰۰ متر مربع در هشت سالن از ساعت ۸ صبح الي 
۱۵ برگزار مي گردد. وي افزود: متخصصين اين صنعت با حضور در 
اين نمايشگاه ضمن نمايش توانمندي اين حوزه، خواستار گسترش 
فعاليت در منطقه و تصاحب بازارهاي همســايه ها را دارند. صنعت 
چاپ ايران به نسبت بسياري از کشورها از موفقيت ها و پيشرفت هاي 
زيادي برخوردار است. رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران گفت: در 
اين نمايشگاه تعداد ۳۰۸ شرکت کننده داخلي و ۱۸ شرکت کننده 
خارجي مشارکت دارند که شرکت هاي خارجي از کشورهاي چين، 

آلمان، ترکيه و ايتاليا هستند.
وي تصريح کرد: تمام سعي و تالش ما در برگزاري نمايشگاه چاپ و 
بسته بندي، معرفي و شناساندن اين صنعت به جامعه است. واضح 
است بدون صنعت چاپ و بسته بندي هيچ کااليي در هيچ جايي از 
جهان هويت ندارد. هيچ فردي حاضر نيســت تا محصولي را بدون 

ليبل، برچسب و بســته بندي تهيه کند. وي در ادامه با بيان اينکه 
متولي صنعت چاپ وزارت ارشــاد اســت، تصريح کرد: زماني که 
اتحاديه چاپخانه داران به وزارت ارشاد واگذار شد، بالغ بر ۹۵ درصد 
کار اتحاديه نشر بود، اما اآلن پنج درصد هم نيست. درخواست فعاالن 
صنعت چاپ اين اســت که حداقل بخش هاي صنعتي اتحاديه به 
وزارت صمت واگذار شود. ابوالحسني با تاکيد بر اينکه قيمت باالي 
ماشين آالت صنعت چاپ در توان مالي افراد نمي گنجد بيان کرد: با 
اين شرايط مي طلبد دولت براي ارتقاي صنعت چاپ و بسته بندي از 
اين هنر صنعتگران خبره حمايت کند. واگذاري وام هاي بلندمدت 
با ســود کم نه تنها اين صنعت را زنده مي کنــد؛ بلکه موجب رونق 
اقتصادي کشــور و صادرات روز افزون شــده و مي توانيم بازارهاي 

همسايه را به تسخير در آوريم.
وي با بيان اينکه در صنعت چاپ بيش از ۹۰ درصد ماشين آالت و ۷۰ 
درصد مواد اوليه وارداتي است، تصريح کرد: بخاطر تحريم ها خريد 
ماشين آالت نو دشوار است و حتي اگر نقدي بخريم، قيمت تجهيزات 

۲۰ درصد گران تر از رقبايي مثل ترکيه تمام مي شود.
رئيس اتحاديه چاپخانــه داران تهران با بيان اينکــه امارات هم در 
حال رشد در اين صنعت است و زنگ خطري براي بازار ايران است، 
تصريح کرد: از جمله مشکالت صنعت چاپ در ايران تامين سرمايه 
در گردش است. همچنين صنعت چاپ بين صنعت و فرهنگ مانده 

است. اين در حالي است که اگر چاپ زيرمجموعه وزارت صنعت باشد 
مي تواند تا ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيالت تبصره ۱۸ و تا ۵۰ ميليارد 
تومان تسهيالت براي ســرمايه در گردش دريافت کند، اما رقم اين 
تسهيالت در حال حاضر که زيرمجموعه ارشاد است، به ترتيب پنج و 
۱۰ ميليارد تومان است. ابوالحسني اضافه کرد: صنعت چاپ و بسته 
بندي علي رغم مشکالت ناشــي از تحريم و گراني هاي بسياري که 
مانع از توليدات بســياري ازکاالها مي گردد، توانسته به همت عالي 
توانمندان حوزه هنر-صنعت چاپ و بسته بندي، پيشرفت هاي قابل 
مالحظه اي داشــته باشــد؛ چه آنکه حتي در دوران کرونا که موانع 
زيادي براي برگزاري نمايشــگاه هاي کشور ايجاد شده بود، صنعت 
چاپ نمايشگاه خود را برگزار کرد. زماني که بيشتر صنوف و مشاغل 
تعطيل بودند، صنعت چاپ به دليل نياز صنعت دارو به بسته بندي 

داروها و تعبيه ليبل ها با قدرت فعال بود.
وي با بيان اينکه صنعت چاپ، صنعت پيشران است، اظهار کرد: هيچ 
صادرات و کااليي بدون چاپ هويت ندارد و به همين دليل حتي در 
زمان کرونا نمايشگاه چاپ برگزار شــد. با توجه به توانمندي هاي 
ايران در اين حوزه، بايد بازار منطقه در دست توليدکنندگان ايراني 
باشــد، اما االن ترکيه بازارهاي منطقه را گرفته است. در اين راستا 
توليدکنندگان به حمايت به جاي دخالت و مشوق صادراتي مشابه 

ترکيه نياز دارند.

نايب رئيــس دوم اتاق اصنــاف و رئيــس اتحاديه ســازندگان و 
فروشــندگان باتري و خدمات بــرق تخصصي خــودرو تهران از 
افزايش غيرقانوني باتري توســط برخي کارخانجات توليدکننده 
خبر داد و گفت: افزايش قيمت باتري از ســوي بعضي کارخانجات 
در حالي اتفاق افتاده که قيمت باتري فرسوده و همچنين سرب به 
عنوان ماده اوليــه اصلي توليد باتري با کاهش مواجه بوده اســت؛ 
 لذا ايــن افزايش قيمت کامــال غيرقانوني و بدون مجوز ســازمان 

حمايت است.
حســين علی اکبری درباره اقدامات اتحاديه بــراي مقابله با گران 
فروشــي باتري گفت: در صدد بازگشــت قيمت ها به شرايط قبل 

هســتيم در غير اين صورت اتحاديه آن را پيگيــري خواهد کرد. 
علي اکبري همچنيــن درباره وضعيــت عرضه و تقاضــا در بازار 
 باتري گفــت: کمبودي در بــازار وجود نــدارد و عرضــه و تقاضا 

در تعادل است.
نايــب رئيــس دوم اتاق اصنــاف تهــران در ادامــه با اشــاره به 
الــزام توليدکننــدگان باتــري به درج شناســه کاال در ســامانه 
جامع تجــارت عنوان کــرد: باتــري از اولين کاالهايي اســت که 
مشمول قانون شفاف ســازي شــد و در حال حاضر باتري تقلبي 
بندرت در بــازار يافت مي شــود؛ چراکه درصد بااليــي از باتري 
ها توســط توليدکنندگان داخــل تامين مي شــود و تنها درصد 

جزئي باتري ممکن اســت بــه صــورت غيرقانوني وارد کشــور 
 شــود که با اجراي ايــن قانــون واردات باتري قاچاق نيــز از بين 

خواهد رفت.
رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشــندگان باتــري و خدمات برق 
تخصصي خودرو تهران از نحوه اجراي قانون درج شناسه کاال انتقاد 
کرد و گفت: اين قانون طرح خوبي براي مقابله با قطعات قاچاق است 
و بايد اجرايي شود؛ اما تنها اشکال در نحوه اجراست؛ زيرا استفاده از 
سامانه جامع تجارت براي اصنافي که سال ها به روش سنتي فعاليت 
کرده اند مشکالتي به همراه دارد و بسياري از افراد امکان استفاده 

از اين سامانه را ندارند.

۹۰ درصد ماشين آالت چاپ وارداتي است

افزايش غيرقانونی قيمت باتری از سوی برخی توليدکنندگان
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رئيس بنياد ملی گندمکاران گفت: خط قرمز ما 
در برنامه تامين و تدارک نهاده های کشــاورزی 
به ويژه کودهای يارانه ای کيفيت است. عطاالّل 
هاشــمی گفت: براســاس آخرين آمار تاکنون 
قراردادی ما بيــن بازرگانی دولتی و شــرکت 
خدمات حمايتی به عنوان تاميــن کننده کود 
يارانه ای منعقد نشده است. به گفته او، علی رغم 
آنکه ۳۰ درصد کشت آبی انجام شده، اما به خاطر 
اينکه قرارداد تامين کود منعقد نشــده اســت، 

کودی نيست که در اختيار کشاورز قرار بگيرد.
هاشــمی می گويد: کودهای يارانه دار شــامل 
فسفات و پتاس است که به رغم آنکه عامل اصلی 
راندمان تغذيه اســت، در اختيار کشــاورز قرار 
نگرفته است. رئيس بنياد ملی گندمکاران گفت: 
قيمت کود نسبت به سال گذشته ناشی از افزايش 
قيمت جهانی فسفات و پتاس باالرفته است، اما 
دولت ۳۰ درصد قيمت جهانی به کشــاورز در 

قالب يارانه کشت می دهد. بنابر گفته او، کيفيت 
کودهای وارداتی پتاس و فســفات که توســط 
شــرکت خدمات حمايتی وارد می شود، به  اين 
دليل که نظارت مناسب اســت، مشکلی ندارد. 
هر چند کيفيت کود برخی کارخانجات به سبب 
توزيع و نظارت خارج از دايره دولتی پايين است.

طی روزهای اخير خبــری مبنی بر بی کيفيتی 
کودهای يارانه ای در برخی رســانه ها منتشــر 
شــد، درحاليکه مديرعامل شــرکت خدمات 
حمايتی ايــن موضوع را تکذيب کــرد و گفت: 
خط قرمز ما در برنامه تامين و تدارک نهاده های 
کشــاورزی به ويژه کودهــای يارانه ای کيفيت 
است و سامانه کنترل کيفيت مستقر در شرکت 
خدمات حمايتی کشاورزی از کارخانه توليدی تا 
کارگزاری فروش را در بر می گيرد و به هيچ عنوان 
اجازه ورود و توزيع کودهای کم کيفيت به طور 

سيستماتيک داده نمی شود.

رئيس اتحاديه گرمابه داران، ســوناي خشک و 
بخار و ماساژ تهران با اشاره به چالش هاي گرمابه 
داران گفت: متاسفانه بعد از هدفمندي يارانه ها 
در ســال ۸۹ و روند گراني حامل هــاي انرژي، 
تاکنون قيمت آب مصرفي گرمابه ها ۳۰ برابر و 
قيمت گاز ۱۰ برابر گران شده، در حالي که هيچ 

حمايتي از اين صنف صورت نگرفته است.
 سيدمهدي سجادي، رئيس اتحاديه گرمابه داران، 
سوناي خشک و بخار و ماساژ تهران با اعالم اينکه 
اکثريت قريب به اتفاق گرمابه هاي تهران تعطيل 
شده است گفت: در حال حاضر فقط ۵۰ گرمابه 
فعال در تهران وجود دارد که آنها نيز با مشکالت 
مالي بسياري دســت به گريبان هستند. وي در 
پاسخ به اينکه آيا دوره گرمابه هاي عمومي به سر 
نيامده اســت گفت: اگرچه به ظاهر رونق دوران 
گرمابه ها به سرآمده، اما در باطن خدمت رسان 
هستند و به کساني سرويس مي دهند که بيش از 

همه نياز به گرمابه دارند.
رئيس اتحاديه گرمابه داران، سوناي خشک و بخار با 
اعالم اينکه امروزه کساني که در منزل حمام ندارند، 
محروم ترين اقشار جامعه هستند گفت: بهداشت 
فردي کساني که به هر دليل در خانه حمام ندارند، 
بسيار مهم است و نبايد آنان را از گرمابه و بهداشت 
حمام کردن محروم کرد. وي با اعالم اينکه گرمابه 
ارتباط مستقيم با بهداشت فردي دارد گفت: امروزه 
اگر بيماري هــا رواج پيدا مي کند، به دليل ضعف 
بهداشت عمومي اســت که دسترسي نداشتن به 

حمام در اين مورد نقش آفرين است.
سجادي با اعالم اينکه کارگران فصلي، کارگران 
ميادين ميوه و تره بار، مســافران و اقشار آسيب 
پذير از گرمابه هاي عمومي اســتفاده مي کنند 
گفت: اگرچه شايد اين افراد درصد قابل توجهي 
را شامل نمي شوند، اما به خاطر داشته باشيم که 
حتي اگر يک نفر از آنان بيمار شــود، مي تواند 
جامعه را به بيماري و بحران بهداشــتي بکشاند 
که نمونه آن را در دوران کرونا شاهد بوديم. وي با 
يادآوري اينکه پس از هدفمندي يارانهها قيمت 
آب و گاز مصرفي گرمابهها رشــد سرسام آوري 

پيدا کرد گفت: در مقايســه با قيمت سال ۸۹ و 
قبل از هدفمندي يارانه ها، امــروزه قيمت آب 
گرمابه ها نســبت به قبل از سال ۸۹ بيش از۳۰ 

برابر و قيمت گاز ۱۰ برابر گران شده است.
رئيس اتحاديه گرمابه داران، سوناي خشک و بخار 
و ماساژ تهران با ابراز تاســف از اينکه هيچ يارانه 
اي به گرمابه ها تعلق نمي گيرد گفت: در حالي 
که مي توان از گرمابه ها استفادههاي کاربردي 
بســياري به عمل آورد، اما در عمل مالحظه مي 
کنيم که گرمابه ها با بي توجهي جدي مسئوالن 

روبه رو شده اند.
وي با يادآوري اينکه در گذشته سرقفلي گرمابه 
بسيار ارزشمند بود گفت: در سال ۱۳۳۹ سرقفلي 
يک گرمابه ۹۲ هزار تومان بــود، در حالي که با 
اين مبلغ مي شــد يک دهم زميــن هاي پونک 
را خريد. ســجادي با اعالم اينکه در حال حاضر 
سرقفلي گرمابه ها بســيار بي ارزش شده است 
گفت: قيمت سرقفلي گرمابه، جدا از ملک است به 
همين دليل شاهد هستيم که تمامي گرمابه ها را 
تغيير کاربري داده و زمين آنها تبديل به برجهاي 

مسکوني يا تجاري شده اند.
وي با تاکيد بر اينکه بايد گرمابه ها را ساماندهي 
کنيم گفت: اين که گمان مي شــود گرمابه ها 
جايگاهي ندارند، درست نيســت و با نگاهي به 
گذشته مشاهده مي کنيم که گرمابه ها ظرفيت 
هاي بســياري در عرصه اشــتغالزايي، فرهنگ 

سازي و خدمات رسانيهاي ديگر داشتند.
رئيس اتحاديه گرمابه داران، سوناي خشک و بخار 
و ماساژ تهران با يادآوري اقداماتي که دالک ها در 
گذشته انجام مي دادند گفت: کيسه کش، مشت 
مال چي و مشاغل بسياري در گرمابه ها فعال بود 
که متاسفانه با تعطيلي گرمابه ها، اين مشاغل نيز 
رو به نابودي رفته اســت. وي با هشدار نسبت به 
اينکه بي توجهي به گرمابه ها تبعات بعدي دارد 
گفت: اگر گرمابه ها بدرســتي ساماندهي شود، 
حتي افرادي که در خانه حمــام هاي آنچناني 
دارند، به گرمابه مراجعه مي کنند به شرط آنکه 

بار ديگر اعتبار را به گرمابه ها بازگردانيم.

رئيس فروشــندگان پرنده و ماهی تهران گفت: نرخ 
مصوب تخم مرغ تغييری نکرده و فروش بيش از قيمت 
مصوب، تخلف محسوب می شود. مهدی يوسف خانی 
درباره تغييرات قيمت تخم مرغ، اظهار کرد: قيمت 
مصوب تخم مرغ تغيير نکــرده و همان نرخ مصوب 
يعنی هر کيلوگرم ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و شــانه دو 

کيلويی ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان است.
وی درباره چند نرخی بودن تخم مرغ در بازار افزود: 
بخشی از اين تفاوت قيمت شايد تخلف و يا شايد سو 
استفاده برخی واحدهای صنفی در مناطقی از شهر 
که می توانند باالتر بفروشند، باشد؛ ولی عمده مناطق 
شهر را که بررسی می کنيم قيمت بعضی جاها تا ۸۲ 
هزار تومان حتی قيمت ۸۰ هزار تومان هم ديده ايم. 
ولی اينکه می فرماييد قيمت ها ۹۰ هزار تومان شده 

هم غيرممکن نيست، ولی به هر حال قيمت مصوب 
بايد رعايت شود.

يوسف خانی ادامه داد: متأسفانه مرغداران روی قيمت 
مصوب بحث دارند همانطور که روی قيمت مرغ هم 
بحث ۶۰ هزار تومان است که آنجا هم معترض هستند 
و تقاضای افزايش قيمت دارند، ولی ستاد تنظيم بازار 
کشور هنوز مصوبه جديدی ارائه نکرده به همين دليل 
بايد نرخ مصوب هر کيلوگرم ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و 
هر شانه ۸۰ هزار تومان رعايت شود، خريد و فروش با 

غير از اين قيمت ها طبق قانون تخلف است.
رئيس فروشندگان پرنده و ماهی تهران درباره احتمال 
کاهش قيمت تخم مرغ گفت: اين بسته به تصميم 
دولت و ستاد تنظيم بازار کشور دارد اما اميدوارم نرخ 

مصوب جديدی را تا پايان سال نداشته باشيم.

رئيس قرارگاه رصدخانه کشــاورزی با اشــاره به 
ثبت حدود يک هزار و ۷۶۴ فروشگاه استان تهران 
در ســامانه ســتکاوا گفت: از اين پس فروشگاه ها 
می توانند از طريق اين سامانه درخواست خريد مرغ 
منجمد و گرم دهند. کمال ربانی زاده با بيان اينکه 
اين سامانه ستکاوا از توليد تا مصرف کاال را رصد و 
پايش می کند، گفت: طرح آزمايشی اين سامانه از 
ارديبهشت ماه در استان های زنجان، يزد، اصفهان 

و امروز در استان تهران آغاز شده است.
رئيس قــرارگاه رصدخانه کشــاورزی بيان کرد: 
امروز حدود يک هزار و ۷۶۴ فروشــگاه زنجيره ای 
و پروتئينی استان تهران صحه گذاری و در سامانه 
ستکاوا ثبت شده که می توانند از طريق اين سامانه 
درخواســت خريد مرغ منجمد و گرم دهند. وی 
ادامه داد: يکی از مزيت های اين سامانه توليدکننده 

و تأمين کننــده در کمترين زمان بــه منابعی که 
هزينه کــرده می رســد. ربانی زاده بيــان کرد: با 
راه اندازی اين ســامانه واســطه های غيرضروری 
حذف و جلوی عرضه خارج از شبکه گرفته می شود. 
محمد قربانــی معاون وزير جهاد کشــاورزی نيز 
درباره ضرورت ايجاد سامانه تأمين و توزيع کاالهای 
اساسی )ســتکاوا( اظهار کرد: يکی از چالش های 
کليدی در نظام توليد و توزيع محصوالت کشاورزی 
)از مزرعه تا سفره( نگرانی توليدکننده از دريافت 
نکردن قيمت واقعی محصولی که توليد می کند و 
همچنين گله مندی مصرف کننده از قيمت باالی 
محصولی که خريداری می کند، اســت. وی افزود: 
ســامانه تأمين و توزيع کاالهای اساسی )ستکاوا( 
در راستای طرح هوشمندســازی زنجيره تأمين 

محصوالت کشاورزی و مواد غذايی است.

به گفته مســئوالن دولت، 
قرار اســت در مرحلــه اول 
۱۰ ميليون تومان ســهام به 
حدود سه ميليون و ۵۰۰ هزار 
نفر از افراد که تحت پوشش 
نهادهای حمايتی قرار دارند، تعلق بگيرد اما ســهام دار 
شدن ســاير جاماندگان منوط به پرداخت بدهی ۹۰ 
هزار ميليارد تومانی دولت است. مدت ها است که بحث 
جاماندگان سهام عدالت مطرح است. در اواخر دهه هشتاد 
وقتی بحث تخصيص سهام عدالت مطرح بود، ثبت نام اين 
سهام براساس رده های مختلف شغلی انجام شد. به نظر 
می رسد که علت اصلی اين موضوع نيز عدم دسترسی به 

اطالعات دقيق در مورد دهک بندی خانوارها بود.
در نتيجه اين فرآيند واگذاری، بسياری از افرادی که بايد 
اين سهام را دريافت می کردند اين امکان را پيدا نکردند. 
چند سالی بود که نمايندگان مجلس به دنبال تخصيص 
سهام عدالت به جاماندگان بودند اما در دولت دوازدهم 

اعالم شد که سهامی برای تخصيص به جاماندگان وجود 
ندارد. با پيگيری های بيشتر مشخص شد که بخشی از 
ســهام عدالت به دليل عدم پرداخت مبلغ تعيين شده 
از سوی ســهامداران به دولت بازگشته است و اين ادعا 
از سوی برخی نمايندگان مجلس طرح شد که با توجه 
به اين موضوع امکان سهام دار شدن جاماندگان وجود 
دارد. طرحی در اين خصوص نيز ارائه شــد و در نهايت 
بحث جاماندگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نيز مورد 

توجه قرار گرفت.
در تازه ترين اظهارنظر در اين خصوص، امروز سيداحسان 
خاندوزی وزير اقتصاد و اموردارايی با بيان اينکه تخصيص 
سهام به جاماندگان تکليف قانون بودجه ۱۴۰۱ است، 
گفت: دولت مصوبه ای داشــت و در گام اول برای افراد 
تحت پوشــش نهادهای حمايتی مثل کميته امداد و 
بهزيســتی، ۱۰ ميليون ســهام عدالت به ازای هر فرد 
مصوب و منابع آن  مشخص شد و اين امر منتظر تاييديه 

مجلس است.
وی اضافه کرد که حوزه بازنشستگی در اولويت پرداخت 
بدهی های دولت است و از اين بابت ۹۰ هزار ميليارد بايد 

در اختيار اين شرکت ها قرار بگيرد. پس از حل و فصل 
مسأله بازنشستگان، ميزان باقی مانده در اختيار شش 
دهک قرار می گيرد. به محض آنکــه ۹۰ هزار ميليارد 
تومان سازمان تامين اجتماعی و صندوق بازنشستگی 
اختصاص پيدا کند، در مورد باقی مانده ســهام مصوبه 
خواهيم داد. گفتنی است که حسين قربان زاده رييس 
سازمان خصوصی سازی نيز چندی پيش گفته بود: طبق 
مصوبه دولت در فاز نخست به افراد تحت پوشش کميته 
امداد، بهزيســتی و ايثارگرانی که سهام عدالت ندارند، 
سهام عدالت واگذار خواهد شد که تعداد آنها ۳ ميليون و 

۵۰۰ هزار نفر است.
معاون وزير اقتصاد در خصوص زمان آغاز واگذاری سهام 
عدالت به جاماندگان نيز گفته بود که پرتفوی جاماندگان 
از قبل در سازمان خصوصی سازی  پيش بينی شده بود، 
اما يکی از شــرکت ها در هيأت دولت حذف شد و بايد 
جابه جايی پرتفوی صورت بگيرد تا بتوان امور را پيش 
برد. البته ايــن طرح بعد از هيأت دولــت بايد به هيأت 
تطبيق مجلس برود و چنانچه ايرادی نداشــته باشد، 

الزم االجرا است.

با توجه به شرطی که وزير اقتصاد در خصوص تخصيص 
سهام به ساير جاماندگان سهام عدالت مطرح کرده است، 
همچنان زمان مشخصی برای سهام دار شدن آنها متصور 
نيست چرا که اين موضوع منوط به پرداخت بدهی ۹۰ 
هزار ميليارد تومانی دولت به صندوق های بازنشستگی 
شده است. ســال گذشــته بود که آمارهای مربوط به 
جاماندگان سهام عدالت از سوی مهدی طغيانی عضو 
کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اعالم شد. 
او گفته بود که جاماندگان سهام عدالت حدود ۲۰ ميليون 
نفر هستند که همگی در پايين ترين دهک درآمدی قرار 

دارند و براساس قانون بايد سهام دريافت می کرده اند.
با توجه به اظهار نظر مســئوالن دولت در حال حاضر 
تنها سه و نيم ميليون نفر ســهام دريافت خواهند کرد 
که در نتيجه همچنان وضعيــت حدود ۱۶ ميليون نفر 
مشخص نيست و حتی معلوم نيســت که اين افراد در 
نهايت سهام دار خواهند شد يا خير. به نظر می رسد که 
امکان اعالم صريح اين موضوع با توجه به سهام باقی مانده 
شرکت ها فراهم باشد و اين انتظار وجود دارد تا مسئوالن 

دولت نسبت به اين موضوع شفاف سازی کنند.
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پیچ و خم سهامدار شدن جاماندگان سهام عدالت

۳.۵ میلیون نفر ۱۰ میلیون تومان سهام می گیرند 
بی کيفيتی کودهای يارانه ای صحت ندارد

قيمت گاز گرمابه ها ۱۰ برابر گران شده  است

قيمت تخم مرغ تغييری نکرده است

امکان درخواست خريد مرغ منجمد و گرم در سامانه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۱۰۷۸ – ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهيم سرمدی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه ۷۷۶۲  صادره از خمين در يک قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت ۳۸۷/۹۲ مترمربع پالک ۱۴۲۹ و ۱۴۳۰  اصلی واقع در 
بخش ۱۲ تهران خريداری از مالک رسمی آقای محمد شاه ميری طبق سند مالکيت مشاعی مورد ثبت صفحه ۴۰۵ دفتر ۸۴۵  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک 

ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف ۵۱۷ (
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

چگونه در طول ساعات كاري سرحال بمانيم؟
هر از گاهي در محيط كار از همكاران تان 
مي شنويد كه بعد از ساعت ناهاري خسته 
و سنگين و كسل مي شــوند تا جايي كه 
دقيقه ها را مي شمارند تا ساعت كار تمام 
شود. شايد خود شما هم بار ها اين كسالت 

بعدازظهر را تجربه كرده باشيد. 
كار شناسان معتقدند به چند دليل شما تا 

ظهر دچار كسالت و خستگي مي شويد كه عبارتند از: 
- نداشتن خواب خوب و كافي شبانه: اگر ما شب دير مي خوابيم و انتظار 
داريم صبح زود از خواب بيدار شويم و سرحال به سر كار برويم و روز را آغاز 
كنيم در حالي كه شب قبل معموال اكثرمان ادامه كار و صحبت هاي تلفني 
كاري مان را به خانه مي بريم و بي وقفه تا ديروقت مشــغول كار با لپ تاپ يا 
تماشاي تلويزيون هستيم. براي جلوگيري از كمبود خواب هر شب حداقل ۷ 
تا 8 ساعت بخوابيد و ترجيحا تلفن همراه خود را هنگام خواب خاموش كنيد. 
- نداشــتن زمان كافي بــراي فعاليــت بدنــي و تفريحات 
ورزشــي: درســت اســت كه بيشــتر كارمنــدان در ســاعات صبح 
 وقــت كافــي بــراي ورزش كــردن ندارنــد امــا در اين شــرايط حتي 

يك پياده روي سريع و كوتاه تا رسيدن به محل كار را نيز غنيمت بدانيد. 
- داشتن اضطراب در تمام اوقات روز: استرس زياد عامل باال رفتن فشار 
خون و كاهش تمركز مي شود كه حاصل آن خستگي مفرط است. اما اگر از 
همين االن تصميم گرفته ايد كه با رعايت كردن چند نكته ضروري اما ساده 

تمام روز را سرزنده و شاداب بمانيد به توصيه هاي زير عمل كنيد: 
- شب به اندازه كافي بخوابيد. 

- در طول روز آب به اندازه كافي بنوشيد. 
- از خوردن ميان وعده بين صبحانــه و ناهار خودداري كنيد اما در صورت 

ضرورت ميوه هاي تازه به هر نوع ميان وعده ديگر ارجحيت دارند. 
منبع: سالمت نيوز

سالمت كسب وكار 

تا به حال به فكر پيوستن به جرگه ميلياردر ها فكر كرده ايد؟ شما هم، مثل 
ميليون ها آدم ديگر، دوست داريد ميلياردر بشويد. براي ميلياردر شدن چه 
راه هايي وجود دارد؟ آيا شما با پيمودن راه هاي ميلياردر شدن واقعا ميلياردر 

مي شويد؟
در اينجا گام هايي را پيشنهاد مي كنم. اين گام ها نه تند نه آسان برداشته 
مي شوند. ولي از مسيرهاي ميان بر و آسان، بسيار شدني تر و تحقق پذيرتر 

هستند. 

۱. خودتان را با پول آزار ندهيد
با اينكه كامال خالف منطق است ولي تمركز ليزري روي اينكه چقدر پول 
مي سازيد شما را از كارهايي منحرف مي كند كه حقيقتا بايد براي ساخت 

و رشد ثروت انجام  دهيد. بنابراين چشم داشت و نگاه خود را عوض كنيد. 
 »پول را به عنوان هدف اصلي نبينيد، بلكه آن را به عنوان محصول فرعي 

انجام كارهاي درست و هدفمند ببينيد.«

۲. ببينيد چند نفر حاضرند به شــما كمك كنند حتي اگر 
كم تعداد باشند 

موفق ترين آدم هايي را كه مي شناســم –چه به لحاظ مالي چه غيرمالي- 
به طور تكان دهنده و شوك آوري مفيد و سودمند هستند. آنها در شناخت 
آدم هاي ديگر و كمك به آنها براي رسيدن به اهداف شان فوق العاده خوب 
هســتند. آنها مي دانند موفقيت شــان نهايتا مبتني بر موفقيت آدم هاي 

اطراف شان است. 
بنابراين آنها سخت كار مي كنند تا آدم هاي ديگر موفق باشند: كاركنان شان، 
مشتريان شان، عامالن فروش و عرضه كنندگان شان و… چون مي دانند اگر 

اينها موفق شوند، يقينا به دنبال موفقيت آنها خواهند بود. 
و بدين ترتيب آنها كسب و كار يا شغلي را ساخته اند كه مي توان حقيقتا به 

آن افتخار كرد. 

۳. فكر كردن به درآوردن يك ميليارد تومان را متوقف كرده و 
به خدمت كردن به يك ميليون آدم فكر كنيد

وقتــي فقــط عــده اندكي 
مشــتري داريــد و 

ساختن  هدف تان 
پــول زياد اســت، 

مشــوق شــما يافتن 
راه هايي براي گرفتن تا 

آخرين ريال آنهاست. 
ولي وقتي راهي پيدا كنيد كه 

به يك ميليون آدم خدمت كنيد، 
مزاياي پرشــمار ديگري را در پي 
خواهد داشت. تاثير يك تبليغ يا واژه 
شفاهي )كه مشــتريان تان انجام 
مي دهند( بي اندازه عظيم اســت. 
بازخوردي كه دريافت مي كنيد به 
صورت نمايي بزرگ تر مي شود  و به 
همين دليل واقعا اين فرصت هاي 
شــما هســتند كه محصوالت و 

خدمات تان را بهبود مي دهند. 
شــما كارمندان بيشتري 
استخدام خواهيدكرد و از 

تجربه، مهارت و ابهت و روح جمعي آنها منتفع خواهيد شد و در اين زمان 
كسب و كار شما به جايي خواهد رسيد كه هرگز در خواب هم نمي ديديد 
– چون مشتريان و كارمندان تان شما را به جايي خواهندرساند كه حتي 
نمي توانستيد تصور كنيد به يك ميليون آدم با دل و جان خدمت مي كنيد- و 

پول خودش به دنبال شما خواهدآمد. 

۴. پول ساختن را به عنوان راهي براي انجام كارهاي بيشتر 
ببينيد 

عموما گفته مي شود دو نوع آدم وجود دارد. 
نوع اول آنهايی  هستند كه چيزهايي را مي ســازند براي اينكه فقط پول 
درآورند، هرقدر كه بيشتر بسازند، پول بيشتري هم درمي آورند. آنچه آنها 
مي سازند واقعا آنقدرها هم براي شان مهم نيست. آنها تا وقتي خواهند ساخت 

كه پرداخت انجام مي شود. 
نوع دوم مي خواهند پول بسازند چون به آنها اجازه مي دهد چيزهاي بيشتري 
بسازند. آنها مي خواهند محصول شــان بهبود يابد. آنها مي خواهند خط 
توليدشان را گسترش دهند. آنها مي خواهند كتاب ديگر، ترانه ديگر، يا فيلم 
ديگر خلق كنند. آنها عاشق چيزي هستند كه مي سازند و آنها پول ساختن را 
به عنوان روشي براي انجام كاري حتي بيش از آنچه دوست دارند، مي بينند. 
آنها روياي ساختن يك شركت را در سر مي پرورانند كه بهترين چيزهاي 
ممكن را مي سازد و پول ساختن روشي است كه آن رويا را تغذيه مي كند تا 

شركتي را كه دوست دارند، بسازند. 
با اينكه يقينا يافتن محصولي كه همه آن را بخواهند و بتوان با فروش آن 
به ثروت رسيد امكان پذير است ولي موفق ترين كسب و كارها در حالي كه 
توسعه و رشد مي يابد و پول مي سازد، پول حاصله را در يك كسب و كار يا 

شغل بي نهايت فوق العاده بازسرمايه گذاري مي كنند. 
 »ما فيلم نمي ســازيم تــا پول بســازيم، پول 
مي سازيم تا فيلم هاي بيشتري بسازيم.« والت 

ديزني

۵. يك كار برتر انجام دهيد
كاري را انتخاب كنيد كه قبــال بهتر و برتر از 
آدم هاي ديگر انجام مي داديد. فقط يك چيز. 

ديوانه وار فقط روي همان يك كار تمركز كنيد: كار. آموزش. يادگيري. عمل. 
ارزشيابي. تصحيح. 

بي رحمانه و سخت گيرانه از خودتان انتقاد كنيد. نه به روشي خودآزارانه، بلكه 
اطمينان يابيد به كار ادامه خواهيدداد تا تمام جنبه هاي همان كار را بهبود 
دهيد. آدم هايي كه به لحاظ مالي موفق هستند دست كم يك چيز را بهتر از 
هرآدمي كه اطراف شان است، انجام مي دهند )البته در صورتي مفيد است 
كه چيزي را انتخاب كنيد كه براي جهان باشكوه و ارزشمند باشد   و مطمئن 

باشيد براي آن پرداخت هم مي شود. ( 
برتري و تفوق خودش پاداش است، برتري عالوه بر اينكه مستلزم پرداخت 
و ثروت باالتر است احترام بيشتر، احســاس خوديابي بيشتر، سرنوشت 
باشكوه تر و حس پيروزي باشكوه تر را در پي دارد كه اينها شما را به لحاظ 

غيرپولي غني و ثروتمند مي سازند. 

۶. فهرستي از ۱۰ نفر از بهترين آدم هاي جهان در همان كار را 
تهيه كنيد 

چطور اين ۱۰ آدم را انتخاب كرديد؟ چگونه تعيين كرديد كدام يك و در 
چه كاري بهترين بود؟ چگونه موفقيت شان را اندازه گرفتيد؟

از آن معيارها براي پيگيري پيشرفت تان به سوي »بهترين شدن« استفاده 
كنيد. 

اگر نويسنده هستيد، معيار شــما مي تواند رتبه بندي آمازون باشد. اگر 
موسيقيدان هستيد، مي تواند شمار دانلودها از آي تيونز باشد. اگر برنامه نويس 
هستيد، شمار آدم هايي است كه از نرم افزارتان استفاده مي كنند. اگر استاد 
هستيد، مي تواند شمار آدم هايي باشد كه آموزش و پرورش داده ايد و آنها به 
كارهاي بزرگ تر و بهتر  رسيده اند. اگر خرده فروشي اينترنتي داريد، مي تواند 

خريدها به ازاي هر بازديد، يا تحويل بموقع، يا نرخ تبديل و غيره باشد. 
فقط آدم هاي موفق را تحســين نكنيد. بلكه نگاهي دقيق و موشــكافانه 
به كارهاي شــان بيندازيد و ببينيد چه چيز آنها را موفق ســاخته است. 
 ســپس از آن معيارها براي ايجاد معيارها و اندازه هاي موفقيت خودتان

 استفاده كنيد .

۷. مداوما پيشرفت 
خودتان را پيگيري كنيد 
ما تمايــل داريــم چيزي 
بشويم كه اندازه مي گيريم، 
بنابراين پيشرفت تان 
را دست كم هفته اي 
يك بار با توجه به 
اندازه هاي كليدي 
و مهــم پيگيري 

كنيد. 
شــايد بخواهيد 
اندازه بگيريد به چند 
انسان كمك كرده ايد. شايد 
بخواهيد بسنجيد به چند 
مشــتري خدمت كرده ايد. 
يا شايد در مســير كارتان 
بخواهيد گام هاي كليدي 
را براي بهترين شدن در 

جهان ارزشيابي كنيد. 
شــايد تركيبي از اينها 

باشد و حتي بيشتر. 
ترجمه بازده

۷ گام تا ميلياردر شدن 

ايده يابي براي كسب وكار 
كوچك

دنياي اطراف شما مملو است از ايده هايي كه 
مي توانند مفيد باشند. هيچ يك از اين ايده ها 
با زياد فكر كردن در خأل به سراغ شما نخواهند 
آمد. الزم اســت به جهان بيــرون بپيونديد و 
رفتارهايي را تمرين كنيد كه شما را به سوي 
ايده هاي نو راهنمايــي مي كنند. گفته اند كه 
»نــوآوري به معناي اينكه چقدر باهوشــيد، 
نيست؛ بلكه معناي آن شــكار ايده هاست«. 
اما شكار ايده يك بحث است و اجراي آن ايده 
بحثي ديگر. اين هفته باز به ســراغ يك بحث 
قديمي مي رويم: چطــور در عمل يك ايده را 
پيدا و اجرايي  كنيم؟ در اينجا يك دستورالعمل 

براي شما ارائه مي كنيم: 
به دنبال يك مســاله بزرگ بگرديد: از ُمدهاي 
 روز و مســائل كوتاه مدت دوري كنيد. مساله 
مورد نظر بايد در يك بــازار بزرگ و بين تعداد 
زيادي از آدم ها مشابه باشد. بعد از كشف مساله 
بهترين راه حل آن  را كشف و به بازار عرضه كنيد. 
تفاوت ميان مسائل زودگذر و مد روز با روندهاي 
تغييرات بلندمدت را درك كنيد: روند تغييري 
اســت كه در آينده دائمي مي شود. مد روز يك 

تغيير با سرعت باال اما بسيار كوتاه مدت است. 
به دنبال شكاف ها بگرديد: هميشه فضاهاي 
خالي براي نوآوري وجود دارند. فناوري جديد 
اين فضاها را گسترش داده است. به ياد بياوريد 

كه گوگل چه فضايي را پوشش داد؟
 به صورت دائمي دســت به نــوآوري بزنيد: 
 يك ايده عالي نتيجه ده ها ايده خوب است. بنابراين به 
يك محصول جذاب اكتفا نكنيد. هنوز مسائل بزرگ 

بسياري منتظر حل شدن هستند. 
محصول را قبل از عرضه آزمايش و صرفه 
به مقياس آن را بررسي كنيد: محصول بايد 
قبل از عرضه شــدن بارها آزمايش شود. ضمنا 
محصولي كه توليد انبوه آن صرف نداشته باشد، 

بهتر است كنار گذاشته شود. 
به ايده خودتان باور راسخ داشته باشيد: تا 
بتوانيد بر نيروي قدرتمند بدبيني ديگران و البته 

خودتان پيروز شويد.
بدانيد چه زماني بايد تغيير جهت بدهيد.

ايده هاي كسب وكار 

موفقيت يعني تركيب چند شكست 
موفقيت، واژه اي بســيار جذاب است كه 
دست يافتن به آن سخت به  نظر مي رسد. 
هميشــه در صحبت هايــم بــا ديگران 
متوجه شــده ام كــه نوع نــگاه آدم ها به 
موفقيت )و به ويژه موفقيت شــغلي(، به 
افراط و تفريط نزديك تر اســت. بسياري 
از مــا گمــان مي بريــم كــه موفقيت، 
كاري بســيار فوق العاده اســت كه از مــا برنمي آيد و البته، بســياري از 
ما هــم فكر مي كنيم براي موفق شــدن بــه دنيا آمده ايــم. نتيجه اولي 
 مي شود دســت روي دست گذاشــتن و كاري نكردن و نتيجه دومي هم

 همين است.
واقعيت ماجــرا چيز ديگري اســت. همين االن كه داريد اين نوشــته را 
مي خوانيد لحظه اي چشم هاي تان را ببنديد و به اين فكر كنيد كه آيا خود 
را فرد موفقي مي دانيد يا نه؟ الزم نيست به چرايي پاسخ مثبت يا منفي تان 

فكر كنيد. 
بــراي اينكــه بــه ايــن ســوال پاســخ بدهيــم، شــايد بد نباشــد 
 بــه زندگــي بزرگ تريــن و موفق تريــن انســان هاي تاريــخ 

نگاهي بيندازيم. 
شايد مرور چند مثال بد نباشــد: جي. كي. رولينگ ، نويسنده مجموعه 
كتاب هاي هري پاتــر براي چاپ كتاب اول ايــن مجموعه پرفروش، ۱2 
بار با پاسخ منفي ناشرهايي مواجه شــد كه معتقد بودند كتاب او فروش 
نمی رود. والــت ديزني از ســردبيري روزنامه اي كه در آن شــاغل بود،  
اخراج شــد؛ چون رئيســش فكر مي كرد او تخيل، خالقيت و ايده هاي 
 عالي ندارد.اديســون براي اختراع المپ، بيش از ۱۰ هزار بار شكست را 
تجربه كرد.بازي بســيار محبوب پرندگان خشــمگين پنجــاه و دومين 
محصول شركت روويو بود. آنها بيش از 8سال براي بقا تالش  كردند و تقريبا 
نيمه ورشكسته شدند تا سرانجام محصول پيروز خودشان را عرضه كردند. 
اگر بخواهيم اين فهرست را ادامه بدهيم نيازمند انتشار كتابي قطور و چند 
جلدي خواهيم بود. مي بينيد كه شكســت، لزوما هميشگي نيست. خبر 

خوب اين است كه موفقيت و كاميابي نيز  همين گونه است.

مشكالت توليد حل شود
  محمدقلي يوسفي، استاد دانشگاه 

هر كااليي قبل از صادرات بايد بتواند ارزش افزوده ايجاد كرده و منجر به درآمدزايي براي 
توليدكنندگان شود. توسعه صنعت اشتغال كشور و حل بسياري از مشكالت داخلي نيز در 
گروه توليد و توسعه صنعت است. براي رسيدن به توليدي كه ارزش افزوده داشته باشد، اول 
بايد صنعت ايجاد كنيم كه در كشور شرايط الزم براي آن وجود ندارد، مثال توليد مشكالتي 
از قبيل قوانين و مقررات محدود كننده دارد كه نمونه آن عدم حل وفصل مسائلي مانند نرخ 
ارز، ماليات، نرخ سود بانكي، نبود تكنولوژي هاي روز، گران بودن كاالهاي واسطه اي و مواد 
اوليه، تكيه بر صادرات غيرنفتي و عدم توجه به ظرفيت هاي توليد كشور است. در حال حاضر 
باوجود پتانسيل رشد صنايع وابسته به نفت در كشور، سرمايه گذاري هاي الزم براي رشد 
اين صنايع صورت نگرفته است. از طرفي طبق معمول همچنان به صادرات مواد خام و اوليه 
مانند نفت و گاز ادامه مي دهيم.  طبيعتا تا چاره اي براي حل اين مشكالت نداشته باشيم، 
راهكارهايي كه در زمان كوتاه نتيجه بزرگ به همراه داشته باشد، ميسر نيست، بنابراين 
بايد اول به فكر حل مشكالت صنعتي كشور بود.  همه كشورها فرقي نمي كند چه كشوري 
باشد، مي توانند هدف صادرات كاالي ما باشند، مثال كاالي نفتي ما در اكثر دنيا طرفداران 
خاص خود را دارد. كاالهاي ديگر غيرنفتي و سنتي مانند خشكبار، توليدات فرهنگي و 
صنايع دستي، ميوه خشك و ... نيز از كشورهاي اروپايي متقاضياني دارد كه البته نوع اين 

متقاضيان با توجه به نياز كشورها و توان توليد كشور هر بار مي تواند تغيير كند.

موفقيت

يادداشت

مهارت 

8 كاري كه نبايد از زيردستان تان بخواهيد
رئيــس هســتيد و 
قدرت دست شماست اما 
بهتر است براي اين 8كار 
از قدرت تان اســتفاده 

نكنيد: 
۱- آدم ها را 
ر  مجبو

به حضور در مراسم  اجتماعي )مثال جشن  آخر سال 
شركت( كنيد. ممكن است فرد نخواهد خارج از محيط 
كاري با ديگران در ارتباط باشــد. اين فشــار آوردن 

مي تواند به سادگي گفتن: »مي بينمت جاني« باشد.
2- از يك كارمند بخواهيد كاري را انجام دهد كه قبال از 
ديگري خواسته ايد انجامش دهد،مثل اينكه بخواهيد تا 

كار ناتمام يا عقب افتاده ديگري را تكميل كند. 
3- آدم ها را براي كمك هاي خيريه تحت فشار بگذاريد.

4- از آنها بخواهيد در زمان ناهار در يك جلسه كاري 
شركت كنند و در پايان جلسه غذا 

هم به آنها ندهيد.
5- از آنها بخواهيد خودشان را ارزيابي كنند. 

۶- از آنها بخواهيد همكاران هم ســطح خودشان را 
ارزيابي كنند. 

۷- اطالعات شخصي را در راستاي هدف »تيم سازي« 
شما افشــا كنند، مثال »بگو ببينم درباره فالني چه 
احساسي داري؟« تنها صحبت كردن درباره عملكردها 

مجاز است. 
8- از آنها بخواهيد وقتي از مسير درست منحرف شديد، 
به شما اخطار بدهند. در واقع شما نبايد از زيردستان تان 
بخواهيد عملكرد شما را پايش كنند. مثال وقتي در يك 
جلسه كه حسابي عصباني شده ايد و نمي فهميد چه 
مي گوييد، به شما يادآوري كنند كه عقب نشيني كنيد. 
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فــردوس،  ابوالفضــل   -
دانشجوي كارشناسي ارشد 

كارآفريني دانشگاه تهران، 
و اگر )بدهكارتان( تنگدست 
باشد، پس تا )هنگام( گشايش، 
مهلتي )به او دهيد(و )اگر به راســتي قدرت پرداخت 
ندارد(، بخشيدن آن براي شــما بهتر است، اگر بدانيد.    

»سوره بقره، آيه ۲۸۰«
تمام شركت هاي با رشد باال عاقبت گرفتار حداقل يكي 
از موانع رايج در رشد سريع مي شوند. اين نحوه مديريت 
و برخورد صاحبان كســب وكار است كه تعيين كننده 
موفقيت يا تصادم با موانع خواهد بود. بعضي از شركت ها 
در همان مراحل آغازين رشد به مشكل برمي خورند. حال 
بهترين روش براي برخورد با افراد ورشكسته چيست؟ 
مي توان به او فرصتي دوباره داد يا مي توان همه چيزش 
را از او گرفت؟ آيا فردي كه در محاســبات اقتصادي و 
كسب و كارش دچار خطا شــده، شايسته نابودي كامل 
و اعزام به زندان اســت؟ آيا امكان اينكه فرد ورشكسته 
دوباره به عرصــه اقتصادي بازگردد، وجــود دارد؟ مرز 
ميان ورشكستگي و كالهبرداري چيست؟ آيا هركس 
ادعاي ورشكستگي كرد، كالهبردار است؟ پرسش هايي 
از اين دست را بسيار مي توان مطرح كرد، چرا كه مقوله 
ورشكستگي آنقدر گسترده است كه از نظريه هاي حقوقي 
تا نظريه هاي اقتصادي را در برمي گيرد و شمول آن حتي 

از جامعه شناسي و حسابداري هم فراتر مي رود. 
ركود اقتصادي در سال هاي تحريم و وضعيت نامناسب 
شهرك هاي صنعتي باعث شد كه بسياري از واحدهاي 
توليدي با زير 5۰ درصد ظرفيت كاركنند و برخي از آنها 
حتي تعطيل شوند. در اين ميان ورشكستگي بنگاه هايي كه 
نقش هاي كليدي برای اقتصاد داشته اند، تخريب كننده تر 
است، چرا كه عالوه بر آسيب هاي ديگر، گاهي ورشكستگي 
آنها باعث نابودي بنگاه هاي ديگر هم خواهد شد. به همين 
دليل اكنون كه دوران تحريم ها به ســر آمده و ارتباطات 
ايران با ديگر كشورها در حال گسترش يافتن است بايد 
اولويت گذاري دولت حل مشكل ورشكستگي بنگاه هايي 
باشد كه نقشي موثرتر در بدنه اقتصاد دارند. در چند سال  
اخير، بنگاه هاي اقتصادي كشور به علت تحت فشار بودن، 

مشكالت و محدوديت هاي بين المللي با ظرفيت اندكي 
به فعاليت خود ادامه مي دادند، اما بسياري از آنها باوجود 
تالش هاي فراوان، هم اكنون در مرحله ورشكستگي قرار 
گرفته اند. زيرا اغلب واحدهاي صنعتي به داليلي چون عدم 
تقاضا و سودآوري به مرز تعطيلي رسيده و برخي ديگر به 
كل منحل شده اند. آثار چنين ركودي در صنايع نساجي، 
معدني، لوازم خانگي و حتي صنايع بزرگ تري چون خودرو 
كامال محسوس اســت. اينها همان واحدهايي هستند 
كه در چند ســال اخير به دليل توقف روابط اقتصادي با 
كشورهاي واردكننده نتوانسته اند توليدات خود را روانه 
بازارهاي آنها كنند. از سويي، ركود تورمي هم خود علتي 
ديگر بود كه منجر به كسادي كار فعاالن شد، به گونه اي 
كه توليدكنندگان به يك باره پس از تشديد تحريم ها و 
بحران اقتصادي كشــور توان خود را براي رقابت با ديگر 
صادركنندگان از دست دادند و به تدريج به ورشكستگي 
رسيدند. در اين ميان برخي از مسئوالن با توجه به شرايط 
اين بنگاه ها راهكارهايي چون نوسازي بنگاه هاي اقتصادي 
و اصالح نگاه دولت را ارائه مي دهند و برخي ديگر، پيشنهاد 
تفكيك انواع بنگاه ها را براي كمك رساني به آنها عنوان 
مي كنند. بسياري بر اين باورند كه ورشكستگي بنگاه ها دو 
علت دارد؛ نخست به رفتار خود بنگاه ها و سوءمديريت هاي 
آنها مربوط مي شود و معتقدند در اين شرايط نبايد تصور 
كرد كه كمك به احياي دوباره اين بنگاه كار مناسبي است؛ 
چرا كه آسيب هاي موفق نبودن و ناكارآمدي آنها بر اقتصاد 
ســنگين خواهد بود. به گفته اين افراد الزم است تالش 
دولت براي حل مشكل ورشكســتگي بنگاه هايي باشد 
كه نقش مهم تري دارند و ورشكســتگي آنها نه به دليل 
مديريت هاي نادرست، بلكه مربوط به شرايط اقتصادي 

كشور است. 

  موانع موجود بر سر راه شركت ها با رشد باال
 گري كانكل، اقتصــاددان و محقق موسســه ادوارد لو 
)Edward Lowe Foundation( تحقيقات وسيعي 
در اين زمينه انجام داده اســت. كانكل براي فهم بهتر 
 عوامل موثر در موفقيت يا عدم موفقيت كسب وكارها، 
يك پايگاه داده بــزرگ كه دربرگيرنــده 45 ميليون 
كسب وكار است، ايجاد كرده است. در اين راستا، او اخيرا 

تحقيق خود را از 4 هزار شركت با رشد باال در پنسيلوانيا 
به پايان رسانده است. در اين بررسي، از 6۰۰ شركت از 
نزديك بازديد به عمل آورده و با مديران ارشد آنها گفتگو 
كرده است. نكته جالب توجه اين است كه اين شركت ها 
)داراي رشد باال( نقاط مشترك زيادي با يكديگر داشتند 
تا با شــركت هاي هم صنف خود. حقيقت اين است كه 
شركت هاي پيشرو با چالش هاي مشابهي دست و پنجه 
نرم مي كنند. كانكل اظهار مي دارد: »اين مشــكالت از 
چنان اهميتي در كسب وكار مربوطه برخوردار مي شوند 
كه عوامل تاثيرگذار ديگر )از جمله حوزه فعاليت، محل 
فعاليت، اندازه كسب وكار و غيره( را كم رنگ مي كنند.« 

 نيوتن )199۸( دال يل ورشكســتگي را به طوركلي به 
دو دسته دال يل درون سازماني و برون سازماني تقسيم 

كرده است. از نظر او دال يل برون سازماني عبارتند   از: 
1- ويژگي هاي سيستم اقتصادي: مديريت شركت 
بايد تغييراتي را كه در ســاختار اقتصادي رخ مي دهد، 
بپذيرد. وي نمي تواند تغييــري در آنها ايجاد كند بلكه 
بايد تعديال ت ال زم را در عمليات شــركت در جهت اين 
سيستم پياده سازد. شركت هاي بزرگ داراي سازمان 
هستند اما شركت هاي كوچك تر بيشتر در معرض خطر 
ورشكستگي قرار دارند، چون شركت هاي بزرگ بهتر 

مي توانند در شرايط نبود ثبات بازار مقاومت كنند. 
۲- رقابت: يكي از دال يل ورشكستگي رقابت است، اما 

مديريت كارا نقطه مقابل اين دليل است. 
3- تغييــرات در تجارت، بهبودهــا و انتقاال ت 
در تقاضاي عمومي: اگر شــركت ها از به كارگيري 
روش هاي مدرن و شناخت وسيع و به موقع خواسته هاي 

مصرف كننده جديد ناتوان باشند، شكست مي خورند. 
4- نوسانات تجاري: مطالعات نشــان داده است كه 
ناسازگاري بين توليد و مصرف، استخدام نداشتن، كاهش 
در ميزان فروش، سقوط قيمت ها و... باعث افزايش تعداد 
شركت هاي ورشكسته شده است. به هرحال نبود آرامش 
موقت عامل زيربنايي ورشكستگي شناخته نشده است. 

5- تامين مالي: پروفسور ناماكي )Namaki( با استفاده 
از داده هاي بانك جهاني براي دوره 199۰- 19۸۰ عنوان 
كرد كه مشــكال ت مرتبط با تامين مالي بيشتر از شرايط 
اقتصادي، باعث ورشكستگي شركت هاي كوچك مي شود. 

6- تصادفات: برخي عوامل بســيار فراتــر از كنترل 
شركت هستند مانند رويدادهاي طبيعي. برخي از آنها 
به نام اعمال خداوند معروفند. اين گروه در همه جوامع 
صرف نظر از سيستم خاص اقتصادي آنها ديده مي شود. 

نيوتن )199۸( عوامل درون ســازماني ورشكســتگي 
واحدهاي تجاري را عواملي مي داند كه مي توان با برخي 
اقدامات واحدتجاري از آنهــا جلوگيري كرد. اغلب اين 
عوامل ناشي از تصميم گيري غلط است و مسئوليت آنها 
را بايد مستقيما متوجه خود واحدتجاري دانست. ازنظر 

او اين عوامل عبارتند از: 
1- ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار: اگر شركت، 
اعطاي اعتبار به مشــتريان را بيش از اندازه توسعه بخشد 
در دريافــت ديون از بدهكاران دچار مشــكل مي شــود. 
توزيع كنند گان در صورت فــروش كاال  به مصرف كننده 
قادر به پرداخت بدهي هاي شان هســتند، پس اعتبارات 
اعطا شــده از توليدكننده بــه توزيع كننــده و نهايتا به 
 مصرف كننــده توســعه داده مي شــود. در ايــن حالت 
يك زنجيره اعتبار ايجاد مي شــود و اگر يك حلقه در اين 
زنجيره ورشكست شود خطر ســقوط همه زنجيره وجود 
دارد. راه حــل مناســب افزايش بررســي هاي اعتباري و 
محدودكردن حتي اال مكان فروش هاي نسيه است. گرچه 
ممكن است برخي شركت ها فكر كنند كه از دست دادن 
حجم فروش هاي نسيه، زيان بيشتري از سوخت شدن برخي 
مطالبات شان براي آنها به همراه دارد، اما تصميم غلط درباره 
اعطاي اعتبار ممكن است باعث ايجاد ريسك در فعاليت مالي 
خود شركت شود و اين زيان هاي اعتباري غيرمعمول ممكن 
است ساختار مالي شركت را براي ادامه فعاليت تضعيف كند. 
۲- مديريت ناكارا: فقــدان آموزش، تجربــه، توانايي و 

ابتكار مديريت، واحــد تجاري را در باقــي ماندن در عرصه 
رقابت و تكنولوژي دچار مشــكل مي سازد. بيشترين تعداد 
ورشكستگي ها به اين دليل بوده اند. همكاري نداشتن و ارتباط 
موثر مديريت با افراد حرفه اي هم در اين طبقه قرار مي گيرد. 

3- سرمايه ناكافي: در صورتي كه سرمايه كافي نباشد، 
شركت ممكن است قادر به پرداخت هزينه هاي عملياتي 
و تعهدات اعتباري در سررسيد نشود. با اين حال دليل 
اصلي مشكل، معموال  سرمايه ناكافي نيست و ناتواني در 

مديريت اثربخش سرمايه، مساله اصلي است. 
4- خيانت و تقلب: تعداد اندكي از ورشكستگي ها با 

برنامه ريزي ساختگي و بر اثر تقلب است. 
قوانين ورشكستگي به حذف شركت هاي ناكارا و كم بازده 
و آزاد شدن سرمايه و نيروهاي درگير در اين شركت هاي 

با بهره وري كم كمك مي كند.
  هرچه قانون ورشكستگي بيشتر داراي اين ويژگي ها باشد 
از درجه باالتري در همراهي با كارآفرينان برخوردار است:

 1- امــكان بازســازماندهي شــركت عــوض فروش 
دارايي هاي شركت

۲- زمان كمتر در ورشكستگی
3- هزينه هاي كمتر

 4- فرصت سپر خودكار براي حمايت از مديران شركت
5- فرصت به مديران براي باقي ماندن در صحنه.

محققان نشــان داده اند كه قانون ورشكستگي بخشنده، 
تاثيرات قابل توجهي بر كارآفريني داشته است. اتحاديه اروپا 
و انگلستان نمونه هاي مثال زدني اين تاثيرات مثبت هستند. 
اصالحات صورت گرفته در اين قانون در كره جنوبي نيز نشان 
داد كه تاثير شايان توجهي بر رشد شاخص هاي اقتصادي 

داشته و توانايي توليد بالقوه را در اقتصاد باال برده است. 

بهترین روش برخورد با افراد ورشکسته چیست؟

مرز میان ورشكستگي و کالهبرداری

تصور غلطي باعث شده اســت گمان كنيم درآمدزايي و 
صادرات محصور است به فروش زيرمجموعه هاي علوم 
فني مهندسي يا محصوالت غذايي و كااليي كه از لحاظ 
فيزيكي قابل توليد باشد، در حالي كه حوزه هاي فرهنگي 
و هنري خود مي توانند بازار بسيار پررونقي براي كسب 
درآمد، اشتغالزايي و حتي صادرات باشند. مصداق اين صحبت كشور تركيه است 
كه طي اين سال ها با ساخت سريال هايي توانسته است درآمد سرشاري به دست 
آورد و اكنون با تالش 15 ساله خود به دومين صادر كننده سريال هاي تلويزيوني 

پس از اياالت متحده تبديل شده است. 
به گفته رئيس انجمن صادركنندگان تركيه، درآمد اين كشــور در سال ۲۰۰4 
از محل صــادرات ســريال هاي تلويزيوني 1۰ هزار دالر در ســال بــوده كه با 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته در سال ۲۰1۲ به ۲۰۰ ميليون دالر رسيده است. 
صادرات سريال هاي ترك در سال ۲۰14، نيز ۲۰۰ ميليون دالر درآمد داشته كه 
در سال ۲۰15 با ۲5 درصد رشد به ۲5۰ ميليون دالر رسيده است. بنابراين اين 

كشور با وجود اينكه از نظر كارشناسان در ساخت فيلم چه به لحاظ فني و چه به 
لحاظ هنري در سطح مطرحي نيست اما به لحاظ درآمدزايي از ساخت فيلم 

توانسته است از ما پيشي بگيرد. درآمدزايي از ساخت فيلم در بسياري از 
كشورها تا آنجا پيش رفته كه به گفته مسئوالن درآمد حاصل از فروش 
يك فيلم موفق در كشوري مانند آمريكا با بودجه فروش يك سال نفت 
كشور ما برابري مي كند. با اين وجود كشور ما تنها توانسته است در 
مواردي محدود مانند فيلم اصحاب كهف، امام علي، يوســف پيامبر 
و... آن هم به صورت مقطعي صادرات داشــته باشد اما به طور كلي 
آشفتگي وضعيت فيلمسازي در كشور و ورشكستگي صدا و سيما و 
نفوذ بحران مالي در اين بخش نشان مي دهد كه فيلمسازي نه تنها 
بازار صادراتي، بلكه حتي بازار داخلي خود را نيز از دست داده است. 
به همين دليل سازندگان سريال هاي ايراني از روش هاي ديگري 
براي حذف مخاطب و عرضه فيلم هاي خود وارد شده اند كه نمونه 
آن توزيع فيلم در شبكه نمايش خانگي است، مانند فيلم هايي 

از قبيل شهرزاد و قهوه تلخ. 
البته نمايش خانگي مزيت هايي براي فيلمســازان كشــور دارد كه 

مهم ترين آن عرضه مستقيم فيلم توسط سازندگان فيلم به مردم و فروش فيلم 
به آنهاست كه اگر بخواهيم مسائل حاشــيه اي آن كه به اين حوزه اندكي خدشه 
وارد كرده مانند قاچاق فيلم را ناديده بگيريم ايــن كار هم منجر به رقابت ميان 
فيلمسازان در كشور و تالش آنها براي ارتقاي سطح كيفيت فيلم ها مي شود و هم 
اينكه باعث مي شود كه كارگردانان هزينه هاي شان را از طريق مخاطب هاي خود 
تامين كنند و اندكي از هزينه هاي دولتي كه به اين منظور صرف مي شود، بكاهند. 

گرچه برخي از كارشناســان محدوديت هاي فرهنگي را مانعي بر ســر راه رشد 
فيلمسازي و صادرات فيلم كشور ذكر مي كنند اما با نگاهي به كشور ها و بازارهاي 
هدف صادرات فيلم هاي تركيه ای روشن مي شود عمده خريداران فيلم هاي تركيه 
كشور هايي هستند كه نه تنها به لحاظ فرهنگي مخالفت يا ضديتي با ما ندارند، 
بلكه در برخي از موارد از اين نظر كه كشورهاي اسالمي هستند، مشابهت هايي 
نيز دارند. براي مثال مي توان به صادرات فيلم هاي تركيه در ميان كشورهاي عربي 
حاشيه خليج فارس، بالكان، سنگاپور، ويتنام و برخي كشورهاي آفريقايي چون 
ساحل عاج، نيجريه، سنگال و سومالي اشاره كرد. بنابراين مشكالت فيلمسازي در 
كشور و ضعف اين صنعت در ايجاد درآمد براي كشور ريشه در مشكالت ديگري 

دارد كه براي حل آنها بايد پاسخگوي سواالت زير باشيم. 
سنعت ســينمايي براي 

اينكه بتواند در درآمدزايي و رشــد صــادرات فيلم ايفاي نقش كنــد بايد از چه 
قابليت هايي برخوردار باشــد؟ مهم ترين عواملي كه منجر شده فيلم هاي ايراني 
بازار داخلي و صادراتي خود را از دست بدهند، چيست؟ چگونه مي توان از طريق 
صنعت فيلمسازي براي كشور اشــتغالزايي و ايجاد درآمد كرد؟ كشور ما در اين 

زمينه چه قابليت ها و ظرفيت هايي دارد؟

   توجه به جذابيت و مخاطب در ساخت فيلم
اميرمهدي پوروزيري، تهيه كننده در پاسخ به اين سوال كه چرا 
صنعت فيلمسازي كشور نتوانسته است آنطور كه بايد در ايجاد 
شغل و درآمدزايي نقش داشته باشد، مي گويد: دو عامل اصلي 
اين موضــوع بي توجهي به مخاطب و جذابيت اســت. از طرفي 
جريان روشنفكري و جشنواره اي هم به اين بي توجهي دامن زده 
و سينما، تلويزيون و صنعت فيلمســازي كشور را دچار بحران كرده 
است. از طرفي سينماي دولتي كه پول نفت عمده وسيله 
گرداننده آن بوده، مانع مهمي براي رشد صنعت 

فيلمسازي شده است. به همين دليل ساخت فيلم در كشور نتوانسته است همگام 
با سيستم عرضه و تقاضاي بازار مانند كشورهاي ديگر باشد. در واقع عرضه فيلم 
درحاليست كه تقاضاي موثري از جانب مخاطب براي آن وجود ندارد. بخش هاي 
جشنواره اي و دولتي هميشه براي مردم جذابيت ندارند و در حالي كه عمده پيام 
فيلم ها حول محور مسائل حكمت آموز است مردم به فيلم به عنوان ابزاري براي 
تفريح نگاه مي كنند و قصد آنها از رفتن به سينما تفريح است كه سازندگان فيلم 

و دست هاي پشت پرده نيز از آن غافل هستند.

    واگذاري تلويزيون به بخش خصوصي
سعيد عباسي، تهيه كننده برنامه هاي تلويزيوني با اشاره به تاثير 
منفي دولتي بودن صدا و ســيما بر جريان فيلمسازي در كشور 
مي گويد: تلويزيــون ما با بودجه دولتي اداره مي شــود و بخش 
خصوصي كمترين سهم را در رابطه با آن بر عهده دارد. به همين 
دليل در شرايط كنوني كه اقتصاد كشور در وضعيت مناسبي به 
سر نمي برد تلويزيون نيز قدرت رقابت خود با رقبايش در بازار جهاني را از دست 
داده است. بنابراين خصوصي سازي صنعت فيلمسازي و صدا و سيما كه دير يا زود 
اتفاق مي افتد عامل مهمي براي رقابتي كردن بخش فيلمسازي در كشور است. 
حضور بخش خصوصي در تلويزيــون منجر به رهايي تلويزيون از وابســتگي به 
درآمدهاي بودجه اي شده و مهم تر از همه مســير بخش خصوصي را براي ايجاد 
شغل در اين صنعت هموار تر مي سازد، چرا كه اين بخش در اين زمينه كه توانمند 
و داراي قابليت است با تجربه اي كه بسياري كشورها دارند، امتحان خود را پس 

داده است. 
وي توضيح مي دهد: وجود نمونه هايي اندك كه در عرصه جهاني از فيلم كشــور 
عرضه شــده و جوايزي به آنها اعطا مي شــود، نشــان مي دهد ما در اين حوزه 
حرف هايي براي گفتن داريم اما تا رسيدن به اين مرحله كه فيلمسازي ما صنعتي 
شده و بازار جهاني را به دست بگيرد، فاصله است و نياز به سازوكارها و انجام يك 
سري اقدامات ساختاري اســت كه همانطور كه اشاره كرديم مهم ترين آن اجازه 
ورود بخش خصوصي به اين صنعت اســت كه قطعا اگر درســت مديريت شود، 
سينما، صداو سيما و صنعت فيلمسازي را به منبع مهمي براي درآمدزايي تبديل 

خواهد كرد. 
به گفته كارشناسان، حوزه فيلمســازي و توليد برنامه در حال حاضر 9۰ درصد 
مشكالت صدا و سيما در كشور به مسائل مالي برمي گردد و اين بخش از بودجه 
كافي براي توليد برنامه هاي خود برخوردار نيســت. از طرفي فيلمسازان كشور 
نيز از بازار داخلي بــه دليل وجود قاچــاق فيلم از صد  درصــد تنها 15 درصد 
 درآمد حاصــل مي كنند كه خــود باعث بي رغبتــي آنها براي ســاخت فيلم و

 عرضه آنها شده است. 

»كسب وكار« گزارش مي دهد 

ظرفیت اشتغالزايي صنعت فیلمسازي 
    گروه كار وكارآفرينی

کار و
کارآفرينی 
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اصناف

آژانس ها، تاكسي بار و رستوران هاي 
بين راهي براي دريافت جواز كسب 

دوماه مهلت دارند
جمشــيد زند، رئيــس اتاق اصناف اســتان 
مركــزي گفــت: آژانس هــا، تاكســي بار و 
رســتوران هاي ســنتي و بين راهــي بعــد 
 از ســال ها جزو رســته واحدهــاي صنفي 

قرار گرفتند. 
وی در اين خصوص گفت: بحث رســته اين 
دو واحد صنفي بين اتاق اصناف و ســازمان 
گردشگري اختالف بود كه باالخره در دولت 

يازدهم تكليف اين دو رسته مشخص شد. 
زند اظهــار كرد: براســاس تصميــم دولت 
آژانس ها،تاكسي بار و رســتوران هاي سنتي 
و بين راهي كه سال هاي ســال درباره آنها با 
گردشگري مشكل داشــتيم، به اتاق اصناف 
واگذار شدند. وي با بيان اينكه صنوف مذكور 
دو ماه مهلت دارند تا پروانه هاي كسب خود را 
از اصناف دريافت كنند، بيان كرد: بعد از اين دو 
ماه مطابق با قانون نظام صنفي با اين دو صنف 

برخورد خواهد شد. 
رئيس اتاق اصناف اســتان مركزي افزود: در 
صورتي كه اين واحد ها مطابق قانون صنفي 
برخورد نكنند پروانه اين واحدها ابطال و واحد 

پلمب مي شود. 
زند، تعداد اتاق هاي اصناف اســتان مركزي 
 را ۱۲ اتــاق اصنــاف، ۲۱۱ اتحاديه صنفي و 

۶۰ هزار واحد صنفي ذكر كرد. 

برگزاري ۸۰ جلسه كميسيون هاي 
شش گانه اتاق اصناف

رئيس اتاق اصنــاف مركز اســتان يزد اعالم 
كرد: يك هزار و ۲۸۸ پروانه كســب در سال 
۹۴ توســط اتحاديه هاي صنفي يــزد صادر 

شده است. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني اتاق اصناف 
ايران، محمدمهدي باغستاني افزود: برگزاري 
۱۲ جلسه ويژه روساي اتحاديه هاي صنفي با 
۲۳ مصوبه و برگزاري ۲۰ كارگاه آموزشي ويژه 
مديران اجرايي و كاربران رايانه اتحاديه هاي 
صنفي از ديگر فعاليت هاي اتاق اصناف يزد در 

سال ۹۴ است. 
وي گفت: برگزاري ۸۰ جلسه كميسيون هاي 
شــش گانه اتاق اصناف، برگزاري كالس هاي 
احكام بازار براي ۲۵۰۰ نفر از متقاضيان پروانه 
كسب در محل اتاق، برگزاري كالس هاي فقه 
بازار توســط اصناف و بازاريان به مدت ۶ روز 
در هفته و تشكيل شــوراهاي امر به معروف و 
نهي از منكر توسط اتحاديه هاي صنفي، بخشي 
ديگر از عملكرد اتاق اصناف مركز استان يزد 

در سال ۹۴ را تشكيل مي دهد. 
باغســتاني ادامــه داد: تحت پوشــش بيمه 
تكميلي درمان قرار دادن ۲۰۰۰ نفر از اصناف 
و بازاريان و تعداد يك هــزار و ۱۷۵ اخطار به 
واحدهاي صنفي توسط اتاق اصناف و پلمب 
۴۵۷ واحد صنفي از ديگــر فعاليت هاي اتاق 

اصناف يزد در سال قبل است. 
وي گفت: در سال گذشته همچنين همايش 
روز اصناف با حضــور روســاي اتحاديه ها و 
مسئوالن استاني و ۲۵۰ جلسه با استانداري، 
فرمانداري، سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
اداره نظارت بر اماكن عمومي برگزار شــده و 
اتاق اصناف براي مناسبت هاي ملي و مذهبي 
در سطح شهر بنر مربوطه را نصب كرده است. 

استقبال از سياست ثبات ماليات صنوف
رئيس اتاق اصناف گلپايــگان گفت: اگرچه 
انتظار صنوف، كاهش ماليات در شرايط ركود 
اقتصادي اســت اما بايد از سياســت افزايش 
نيافتن ماليــات در پي توافقنامــه اخير اتاق 
اصناف ايران با ســازمان امور مالياتي رضايت 

داشت. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني اتاق اصناف 
ايران،محمــد شــريفي گفــت: اعضــاي 
اتحاديه هاي صنوف مختلف در شهرســتان 
گلپايــگان از توافقنامه اتاق اصنــاف ايران با 

سازمان امور مالياتي استقبال كرده اند. 
وي با اشاره به تشديد ركود اقتصادي در سال 
جاري، سياست افزايش نيافتن ماليات صنوف 
را در شرايطي كه بسياري از صنوف به ابطال 
پروانه هاي كسب و كار اقدام مي كنند، مطلوب 
دانست. رئيس اتاق اصناف گلپايگان همچنين 
اين نكته را مورد تاكيد قرار داد كه به جاي فشار 
روي صنوف براي دريافت ماليات، از تاجراني 
كه كتمان و فرار مالياتي دارند و پرونده مالياتي 

ندارند، ماليات دريافت شود. 

ركود اقتصادي ســال هاي اخير، در تمــام بخش هاي 
اجتماعي، اقتصادي و حتي فرهنگي كشور مشهود است 
و اين امر ناخودآگاه چه مستقيم و چه غيرمستقيم اصناف 

را درگير كرده است. 
فعاالن بازار لوازم يدكي كه گمان مي رود همه ما حداقل 
يك بار گذرمان به آنجا افتاده- بــازار چراغ برق- بر اين 
باورند كه ايــن روزها بازار قطعات يدكــي خودرو آنقدر 
بي سر و سامان است كه اگر كسي نيازمند خريد قطعه اي 
براي خودرو خود باشــد با انواع قطعــات اصلي، تقلبي، 

استوك و دست دوم در اين بازار روبه رو مي شود. 
خيابــان ملت يا همــان چراغ بــرق، نامي آشــنا براي 
كســاني اســت  كه ماشــين دارند. خيابــان اكباتان و 
ملــت دو خيابــان معــروف و اصطالحا بــورس لوازم 
 يدكي خودروهاي داخلــي و وارداتي هســتند. در اين

 دو خيابان، مي توانيــد همه قطعات خــودرو را با انواع 
قيمت ها تهيه كنيد. اين دو خيابان حتــي در روزهاي 

تعطيل هم شلوغ هستند. 
بيشتر لوازم اين فروشگاه ها چيني است. اين در حاليست 
كه مي توان در بين آنها قطعات تايواني هم پيدا كرد، البته 
با قيمتی بيشــتر از قطعات چينی. اما از برند هاي ايراني 
در اين فروشگاه ها خبري نيست. اگر هم قطعه  ای ايراني 
يافتيد، از لحاظ ظاهر مي توانيد تفاوتش را با ساير قطعات 

وارداتي ببينيد. 
ابوذر زنگنه، فعال بازار در خيابان ملت- چراغ برق- در گفتگو 
با »كسب و كار« گفت: شركت هاي خودروساز، خودشان 
قيمت قطعات را باال برده اند و در اين شرايط نيز مشتري تا 
زماني كه مجبور نباشد، براي تعويض قطعه اقدام نمي كند. 
وي افزود: در حال حاضر قطعــات چيني به جاي قطعات 
اروپايي و اصلي در بازار عرضه مي شود كه قابل تشخيص از 
قطعات اصلي نيستند و در برخي موارد حتي فروشندگان 
قطعات يدكي نيز نمي توانند آنها را از قطعه اصلي تشخيص 
دهند و فقط واردكننده قطعه مي داند كه چه محصولي وارد 
كرده است. وی در پاسخ به اين سوال كه در اين آشفته  بازار 
قطعات يدكي، چطور بايد قطعه اصلي را از فرعي تشخيص 
داد، مي گويد: به هيچ شكل به طور دقيق نمي توان تشخيص 

داد، فقط به وجدان فروشنده بستگي دارد. 

اين فروشنده از واردات قطعات يدكي چيني براي توليد 
پرتيراژترين خودروهاي كشــور انتقاد كرده و مي گويد: 
واردات قطعات يدكــي ابتدا بايد درباره شــركت هاي 
خودروساز ساماندهي و كنترل شود تا قطعات بي كيفيت 

وارد چرخه توليد و خدمات پس از فروش آنها نشود. 
وي درباره ورود قطعات يدكي تقلبي به بازار نيز مي گويد: 
يك سال بعد از اينكه واردات قطعات يدكي چيني شروع 
شد، برخي كاسبان نابكار ايراني در زمينه واردات قطعات 
تقلبي فعال شدند كه ضربه زيادي را هم به تجار و هم به 
مصرف كنندگان وارد كرد. زنگنه ادامه مي دهد: از ۱۲ سال 
پيش بازار قطعات تقلبي شكل گرفت، قبال قطعات تقلبي 
وارد و با بسته بندي خود در بازار عرضه مي شد، ولي امروز 
به جاي اين كار، قطعات تقلبي به كشور وارد مي شود و در 
اينجا بسته بندي اين قطعات انجام شده، مارك زده  و در 
بسته بندي قطعات اصلي با قيمت قطعه اصلي فروخته 

مي شود. 

شرايط توليد قطعه در داخل كمتر به صرفه 
بوده است

رضــا اكبرپــور، مهنــدس ناظــر در يكــي از 
نمايندگي هــاي مجاز خــودرو به »كســب و كار« 
مي گويد: شــرايط توليد قطعه در داخل كشــور به 
دليل وجود مشــكالت گوناگون نظير نوســان نرخ 
ارز، فضاي نامســاعد كسب و كار، رشــد قيمت  مواد 
اوليه، اعمال تحريم ها و مســائلي از اين دســت در 
زمان هاي مختلف كمتر به صرفه بوده اســت. زماني 
 به دليل نرخ پايين ارز، توليد قطعه در داخل كشــور 
مقرون به صرفه نبود. در روزهايي كه قطعه ســازان 
دالر ۱۲۰۰ توماني در اختيار داشتند، به دليل ارزان 
بودن نرخ ارز، توليد در داخل كشور نسبت به واردات 
پرهزينه تر  بود و مقرون به صرفــه نبود. حاال هم كه 
توليد داخلي به واسطه افزايش نرخ ارز و واقعي شدن 
قيمت آن صرفه اقتصادي بيشتري دارد، سدي به نام 
تحريم دست توليدكنندگان حوزه قطعه را از تامين 
مواد اوليه و ارتباط با بانك هاي خارجي كوتاه كرده 
است. اكبرپور در عين حال اظهار داشت: كيفيت برخي 

قطعات ايراني بسيار بهتر از نوع وارداتي است كه اين 
مساله را درباره لنت خودرو مشاهده مي كنيم، ولي 
خريداران بيشتر به دنبال قطعات خارجي هستند كه 
حال ممكن است اين قطعات چيني و تقلبي باشد و 
عالوه براين، قيمت قطعات ايراني نيز ارزان تر از قيمت 

قطعات غيراصلي است. 
وي ادامه داد: قطعات غيراســتاندارد در بازار خيلي 
زياد است. قطعاتي كه مستقيما از كشورهاي سازنده 
اروپايي مي آيد، قطعات اصلي مطمئن هستند ولي 
قطعاتي كه از كشورهاي دست چندم وارد مي شود، 
معموال تقلبي  است. وي قيمت باال را عاملي براي تمايل 
نداشــتن خريداران به خريد قطعات يدكي اصلي و 
تقلبي در بازار مي داند كه تشخيص آن براي خريداران 
سخت است و اختالف قيمت زيادي بين اين قطعات 
وجود دارد. اكبرپور ادامه داد: افزايش واردات قطعات 
بي كيفيت در كنار تهديد سالمت مصرف كنندگان 
به دليل بي كيفيت بودن، زيان هاي اقتصادي فراواني 
نيز به همراه دارد. به گفته وي، براي توليد يك خودرو 
۸ تا ۱۰ هزار قطعه مورد نياز است كه اين تعداد در واقع 
شامل ۱۳۰۰ نوع قطعه مي شود. جداي از اين تعداد 
قطعه كه در زمان ساخت يك خودرو مورد نياز است، 
قطعات بسياري نيز براي تعمير و نگهداري خودرو، در 
دوره خدمات پس از فروش مورد نياز است و به صورت 
معمول خودروساز بايد پس از فروش يك خودرو، تا ۱۰ 
سال قطعات يدكي آن خودرو را در نمايندگي هاي پس 

از فروش تامين كند. 
بنابرايــن مي تــوان مشــاهده كــرد كــه توليــد 
قطعــه در داخــل كشــور، بــا توجــه بــه حجــم 
 انبوهــي از قطعات كــه هنــگام اســتفاده از خودرو 
مورد نياز است و همچنين وجود نزديك به ۲ هزار واحد 
قطعه سازي در كشور كه حاال بخشي از آنها از توليد به دور 
مانده اند، تا چه ميزان مي تواند صرفه اقتصادي به همراه 
داشته باشد. اين در حاليست كه مدت هاست در دوره هاي 
مختلف، به دليل نبود سياســت هاي توليدي مناسب، 
واردات قطعات ارزان قيمت و البته بي نام و نشان به جاي 
توليد تبديل به رويه اي در صنعت قطعه سازی شده است. 

»كسب و كار« از آشفته بازار قطعات غيراستاندارد گزارش مي دهد

وارداتقطعاتيدکيارزانوبيکیفیت
اخبار

  گروه اصناف

 رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكی اتومبيل:
مشتريان اعتماد چنداني به قطعات چيني ندارند

علی اكبر بخشی، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكی اتومبيل به» كسب و كار «گفت: 
متاسفانه امروز كاالهاي مشابه داخلي وارد كشور مي شوند و توليدكننده نمي تواند با آنها 
رقابت كند. حتي در كنار اين امكان توليد محصوالت باكيفيت و  به روز نيز از توليدكننده 

گرفته مي شود.
 امروز توليدكننده منابعي براي خريد مواد اوليه ندارد و تقاضا  نيز در ســطح بازار افزايش نيافته و اين ركود 
عاملي شده تا هر روز شاهد تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي باشيم. اين موضوع به نوعي باعث ايجاد 
ركود در بازار لوازم يدكي شــده، چراكه مشــتريان اعتماد چنداني به قطعات چيني نداشته و درواقع 
از خريد اين نوع لوازم يدكي واهمه دارند. بيشــتر اين كاالها از مبادي قانوني وارد ايران مي شوند و از 
 لحاظ كيفيتي نيز نظارت الزم روي آنها صورت نمي گيرد تــا از ورود قطعات بي كيفيت جلوگيري به 

عمل آيد. 
وي با تاكيد بر اينكه تقلب در همه صنوف هست و اين مساله بايد به صورت كلي ريشه يابي شود، تاكيد 
مي كند: قطعات وارد شده به كشور، حتما بايد داراي برند معتبر باشند و درصورت داشتن برند مخصوص 
كشور صادر كننده، اجازه واردات خواهند داشت. گفته هاي رئيس اتحاديه لوازم يدكي اتومبيل، از آن 
جنبه اهميت زيادي پيدا مي كند كه به گفته كارشناســان، قطعات چيني معموال از كيفيت پاييني 
برخوردارند و استفاده از آنها نه تنها ايمني خودرو را تحت تاثير قرار مي دهد، بلكه امكان دارد مشتريان 

را مشتري دائمي تعميرگاه ها كند. 

از يــك زمــان مشــخص 
اصناف متعهد مي شــوند 
كه هيچ يــك از واحدهاي 
صنفي زير مجموعــه آنها 
كاالي قاچاق عرضه نكنند. 
پس از آغاز طــرح ضربتي مبارزه بــا قاچاق كاال و 
بازخوردهــاي متفاوتــي كه از اين اقدام به دســت 
آمده است، براي ســاماندهي مبارزه با قاچاق كاال 
جلسه اي با حضور مسئوالن ســتاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و نماينــدگان اصنــاف طــي هفته  آينده 
براي جلوگيــري از ارائــه  هر نــوع كاالي قاچاقي 
در اصنــاف مختلف برگزار خواهد شــد كــه قرار 
 اســت در ارتباط با مــوارد مختلف بــه جمع بندي 

برسند. 
قرار اســت در اين جلســه از يك تاريخ مشــخص 
اصناف متعهد شوند كه هيچ يك از واحدهاي صنفي 
زير مجموعه آنها كاالي قاچاق عرضه نكنند و از آن 
تاريخ به بعد در صورت موافقت مسئوالن باالدستي 
به صورت رسمي با اين مساله برخورد و اعمال قانون 

شود. 
ابراهيم درستي، نائب رييس اتاق اصناف ايران ضمن 
تائيد اين خبر اظهار داشــت: اصناف با ارائه هرگونه 
كاالي قاچــاق مخالفند و همه دســتگاه ها در اين 
خصوص بايد همسو شده و با مقوله قاچاق به صورت 

ريشه اي برخورد كنند. 

قاچاق در تمام بخش هاي كشور رسوخ 
پيدا كرده است

در همين رابطــه علي فاضلي، رئيــس اتاق اصناف 
ايران به »كســب و كار« گفت: متاســفانه قاچاق در 
كشور ما نهادينه شده است. در اكثر كشورهاي دنيا 
هم قاچاق وجود دارد امــا به صورت موردي و خيلي 
خاص اما در كشــور ما قاچــاق در تمام بخش هاي 
كشــور رســوخ پيدا كرده و از همين رو مبــارزه با 
 قاچاق دومين ابزار براي تحقق اقتصاد مقاومتي در 

كشور است. 
رئيس اتــاق اصناف ايــران با بيان اينكه بخشــي 
از توزيــع كاال از جملــه كاالي قاچــاق، توســط 
واحد هــاي غيرمجــاز، پنهــان و دستفروشــان 
انجام مي شــود، گفــت: با اجــراي طــرح جديد 
دولــت و برخــورد بــا واحد هــاي مجــاز، آنهــا 
 كماكان بــه كار خــود ادامــه داده و فعاليت آنها 

رونق مي گيرد. 
وي با بيان اينكه مبارزه با قاچاق كاال از الزامات كشور 
به حساب مي  آيد، خاطرنشان كرد: اتاق اصناف نيز 
دولت را براي اجراي طرح جديد مبارزه با قاچاق كاال 
همراهي مي كند و اعتقــاد دارد كه مبارزه با قاچاق 

كاال يك اصل مهم در كشــور اســت كه بايد خيلي 
زودتر به آن پرداخته مي شد. 

فاضلي تصريح كرد: اين طرح در صورتي با موفقيت 
اجرا مي شود كه همه جانبه اجرا شده و تمام جوانب 
آن لحاظ شود. در صورتي كه اين طرح اجرا و جلوي 
عرضه كاالي قاچاق درميان اصناف گرفته شود، اين 
به آن معني نيســت كه جلوي توزيع كاالي قاچاق 
دركشور گرفته شده اســت، زيرا اصناف مجاز كه به 
صورت قانوني فعاليت مي كنند، تنها بخشي از شبكه 

توزيع كاال هستند. 

توزيع كننــدگان شــبكه هاي مجازي، 
اينترنتي و تلفني غير مجاز

به گفته وي، بخشــي از توزيع كاال از جمله كاالي 
قاچــاق در كشــور توســط واحد هــاي غيرمجاز، 
پنهان يا دستفروشــان انجام مي شــود و با اجراي 
اين طــرح نيز به كار خــود ادامه مي دهنــد و تازه 

فعاليت آنها رونــق مي گيرد. همچنين بخشــي از 
شبكه توزيع كاالي قاچاق مربوط به توزيع كنندگان 
شــبكه هاي مجازي، اينترنتي و تلفنــي غير مجاز 
 اســت كه با اجــراي اين طــرح نيز بــه كار خود 
ادامه مي دهنــد.  فاضلي اظهار داشــت: در بخش 
اقتصادي چون منافع فردي بــر منافع ملي برتري 
دارد، قاچاق نهادينه شده اســت. برخورد با كاالي 
قاچاق يك عــزم ملي مي طلبــد و در اين خصوص 
اصناف قطعا در كنــار دولت قرار دارنــد و موضوع 
ساماندهي بنگاه هاي صنفي براي جلوگيري از ارائه 

كاالهاي قاچاق در دستور كار قرار دارد. 
رئيس اتاق اصناف ايران نخســتين راه داشتن يك 
اقتصاد ســالم و توجه به توليد را برخــورد با پديده 
قاچاق اعالم كرد و تصريح كــرد: در صورت نياز به 
واردات مي توان با مذاكره با توليد كنندگان خارجي، 
كاالي شناسنامه دار مورد نياز را با همكاري خارجي ها 

در داخل توليد كرد. 

با عامالن اصلي قاچــاق در مرزها مقابله 
شود 

از ســوي ديگر، رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي 
تهران نيز گفت: متاســفانه در اجراي طرح مبارزه با 
قاچاق كاال انگشت اتهام تنها به سوي كسبه كوچه 
مروي نشانه گرفته شد و در اين ميان عامالن اصلي 
ورود كاالي قاچاق كه در مرزها فعاليت مي كنند، بدون 
تكليف ماندند. محمد آقاطاهر افزود: اصناف مخالف 
اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال نيستند اما اين كار 
بايد به صورت زيربنايي صورت بگيرد و به جاي متهم 
كردن پنج هزار كسبه خرده فروش يك بازار با ۵۰۰ 
عامل اصلي ورود كاالي قاچاق در مرزها  مقابله كنند. 

لنج هاي باري روي آب بازرسي و جاده ها 
را كنترل كنند

وي با بيان اينكه اينگونه برخورد با كسبه راه مبارزه با 
كاالي قاچاق نيست، تصريح كرد: دولت بايد براي انجام 

اين كار به صورت اصولي اقدام كند و لنج هاي باري روي 
آب بازرسي و جاده ها را كنترل كنند. همچنين تعرفه 
خاصي براي ورود كاالي خارجــي در نظر بگيرند و با 
انجام اقدامات اصولي براي كسبه كه تنها توزيع كننده 
 كاال هســتند و براي امرار معــاش فعاليت مي كنند، 
دردســر ايجاد نكنند. آقاطاهر اظهار كرد: دولت بايد 
براي ورود كاالهاي مــورد نيازي كه به كشــور وارد 
مي شــود، تعرفه مناســب تعيين و به صورت قانوني 
مبــادي ورودي كاال را كنترل كند. مبــارزه با قاچاق 
كاال بايد همه گير باشد نه اينكه تنها شامل كسبه يك 
خيابان شود و اينگونه اقدامات شتابزده و بدون برنامه 
عملكردي را به همراه نخواهد داشت. وي افزود: متاسفانه 
كاالي قاچاق به راحتــي و بدون كنتــرل از مرزهاي 
كشور وارد مي شــود و هزاران كيلومتر را طي مي كند 
و به شهرهاي مركزي كشــور براي فروش مي رسد و 
 بعد مي خواهيم مغــازه داران را متهم به فروش كاالي 

قاچاق كنيم. 

مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و نمايندگان اصناف توافق مي كنند

تعهداصنافبراينفروختنکااليقاچاق
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رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر علت 
افزایش قیمت مواد اولیه صنایع پلیمر را مهندسی 

توزیع از سوی پتروشیمی ها عنوان کرد.
ســعید ترکمان در گفت وگو با ایســنا، از افزایش 
قیمت مواد اولیه صنایع پلیمــر خبر داد و گفت: 
علت این وضعیت مربوط به رقابت ها است. اخیراً 
شــاهد رقابت روی قیمت پایه بودیم که روی پلی 

پروپیلن تا ۱۰۰ درصد هم تجربه شده است. این 
در حالی اســت که به گفته وی قــرار بود قیمت 
پایه، پنج درصــد از فوب خلیج فــارس پایین تر 
باشــد، اما به دلیل مهندســی گرید که از سوی 
پتروشــیمی ها انجام می شــود و به نوعی صنعت 
پلیمر را به گــروگان گرفته انــد، تولیدکنندگان 
باید برخی گریدهــای PP را از رقبا تا ۱۰۰ درصد 

گران تر از بورس کاال بخرنــد.   ترکمان علت این 
وضعیت کاهش عرضه پتروشیمی ها عنوان کرد و 
گفت: معموال نیمه دوم سال مصارف افزایش پیدا 
می کند، اما پتروشیمی هایی که با منابع ملی کشور 
کار می کنند، به دلیل زیاده خواهی و با بهانه های 
واهی، خوراک اولیــه را محدود و زنجیره ای ایجاد 
کردند کــه در پایین دســت تولیدکنندگان باید 

پلی پروپیلن را تا ۱۰۰ درصد بیشتر از قیمت پایه 
بخرند. همچنین به گفته وی، در سالی که قرار بود 
خام فروشی متوقف شود، هفته گذشته مصوبه ای 
در دولت تصویب شــد که به پتروشیمی ها اجازه 
داد بدون عوارض، صــادرات کنند که این موضوع 
هم مزید بر علت شــده و بازار داخل را به التهاب 

کشانده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر:

پتروشیمیهاصنعتپلیمررابهگروگانگرفتهاند!
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با رشد 23 درصدی محقق شد
عبور از مرز ۳۱۸ هزار تن تولید شمش 

آلومینیوم در نیمه نخست امسال
آمار منتشر شده از وضعیت تولید آلومینیوم 
در نیمه نخست امسال نشان می دهد که چهار 
شرکت اصلی تولیدکننده آلومینیوم کشور در 
مجموع بالغ بر ۳۱۸ هزار تن آلومینیوم تولید 
کرده اند که نسبت به میزان آن در مدت مشابه 
سال گذشته، ۲۳ درصد افزایش یافته است؛ 
در این مقایسه آماری تولید پودر آلومینا نیز دو 

درصد بیشتر شده است.
به گزارش ایسنا، طبق آمار ارائه شده از سوی 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع 
معدنی ایــران )ایمیدرو(، میــزان آلومینوم 
تولیدی چهار شــرکت تولیدکننده داخلی 
آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، 

از ۳۱۸ هزار تن فراتر رفته است.
این چهار شــرکت در مجمــوع ۳۱۸ هزار و 
۹۱ تن شــمش آلومینیوم تولید کرده اند که 
نســبت به ۲۵۹ هزار و ۵۷۴ تن تولیدی در 
مدت مشابه سال گذشــته، ۲۴ درصد رشد 

داشته است.
از این میزان به ترتیب، شــرکت های سالکو 
۱۳۷ هزار و ۳۵۱ تن، ایرالکو ۸۸ هزار و ۱۱۱ 
تن، المهدی ۷۴ هــزار و ۵۴۳ تن و آلومینای 
ایران ۱۸ هزار و ۸۶ تن تولید شمش آلومینیوم 
در مجموع شــش ماهه ابتدایی سال جاری 

تولید کرده اند.
همچنین تولید پود آلومینا توســط شرکت 
آلومینای ایران نیز در نیمه نخست ۱۴۰۱، دو 
درصد بیشتر شده و از ۱۱۶ هزار و ۱۹۲ تن به 

۱۱۸ هزار و ۸۴۵ تن رسیده است.

خبر

دنیــای معــدن: صنایع 
پایین دستی صنعت فوالد، 
دخالت دستوری دولت را 
عاملی مخــرب، هم برای 
طــرف عرضه کننده و هم 
برای طــرف صنایع تکمیلی زنجیره مــی دانند و 
ضرورت دارد ســه بازیگر کلیدی، شــامل دولت، 
عرضه کننده عمده و فعاالن صنایع تکمیلی با تعامل 

مستمر مشکالت این بخش را مرتفع سازند.
به گزارش دنیای معدن، آنوش رحام؛ دبیر سندیکای 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران- یکی 
از معضالت مهم صنعت کشــور که همــواره با آن 
روبرو بوده ایم و بعد از شروع دوره جدید تحریم ها 
تشدید شده، رشــد خزنده قیمت های مواد اولیه 
اســت. مصرف کنندگان محصوالت فــوالدی در 
چهار، پنج سال گذشته هیچ وقت در یک وضعیت 
باثبات نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین 
کنند و همیشه مشکل عدم ثبات قیمت کاال، یکی 
از معضالت جــدی برای واحدهــای تولیدی بوده 
است. متاسفانه مکانیزم بورس کاالی ایران نیز علی 
رغم آنکه قرار بود یک مکانیزم کشف کننده شفاف 
قیمت باشد، با حذف برخی مکانیزم ها از چارچوب 

مبادالت تجاری موفق عمل نکرده است.

اما مشکالت دیگری هم در چند سال گذشته وجود 
داشته که به زنجیره تامین واحدهای لوله و پروفیل 
آسیب وارد کرده است. یکی از این مشکالت، عدم 
ثبات در روش های عرضه است. در نظر بگیرید که 
یک تولیدکننده لوله و پروفیل بــرای تامین مواد 
اولیه ناچار باشد همواره مســیر صعب العبوری را 
طی کند و هر بار از مسیر جدیدی و با شرایط تعیین 

شده متفاوتی مواد اولیه را به دست بیاورد. آیا این 
تولیدکننده دیگر توان تولید، ارتقا محصول و ارتقا 

بُرد صادراتی محصول خود را خواهد داشت؟
در همه جای دنیا صنایع تولیدی بایــد از یک برنامه  
مشخص زنجیره  تامین برخوردار باشند. اگر مولفه های 
کلیدی مرتبــط با زنجیــره تامیــن را در حوزه های 
لجســتیک، بازرگانی، خرید داخلی در دنیا بررســی 

کنید، نشــان می دهد، چنانچه برنامه درســتی اجرا 
نشــود واحدها حتی برای میزان تولید خود و میزان 
تخصیص محصوالتشان به بازارهای مختلف نمی توانند 
برنامه ریزی کنند و باید منتظر این باشند که چه زمانی 
فرصت الزم برای خرید مواد اولیه را به دست می آورند.

ماهیت صنایع تکمیلی مانند صنعت لوله و پروفیل 
B۲C هستند. بر این اساس، این صنایع باید محصول 
خود را به مصرف کننده نهایی عرضه کنند. محصوالت 
لوله و پروفیل گستردگی مصرف باالیی دارند و چیزی 
در حدود ۴۵۰ قلم کاالی مختلف صنعتی، ساختمانی، 
سازه، قطعه از لوله و پروفیل تولید می شوند. بنابراین 
صنعت لوله و پروفیل تقریبا یک محصول مادر است. 
شرکت فوالد مبارکه که بزرگترین تأمین کننده ورق 
کشور است، علی رغم اینکه در مقطعی در چند سال 
قبل یعنی در ســال ۹۳ اعالم کرده  بود که باید برای 
واردات ورق تعرفه وضع شود تا شرکتهای تولیدکننده 
داخلی توان رقابت با رقبای مشابه خارجی را داشته 
باشند، اما شرایط به سمتی رفت که این به اصطالح 
برهان قاطع به وجود آمد که ما در کشور نیاز مبرم به 
ورق گرم داریم و تولید داخل، پاسخگوی نیاز نیست و 
به همین دلیل، دولت در ابتدای سال ۱۴۰۰ سیاست 
حذف تعرفــه واردات ورق را در پیش گرفت و نهایتا 
این تعرفه صفر شــد. از طرف دیگر وزارت صمت نیز 
مسئولیت تامین بازار از محل واردات را بر عهده شرکت 

فوالد مبارکه گذاشت.

تعامل بازیگران در بخش صنایع پایین دستی فوالد ضرورت داد

رشد خزنده قیمت  مواد اولیه

رشــد تولید فوالدی ها در نیمه 
نخست امسال

طبق آمار، در نیمه نخست امسال، روند افزایش 
تولید فوالدی ها طی ماه های اخیر تا شهریور 
ماه ادامــه یافت و در نهایــت تولید صعودی 
مجموع شــش ماهه نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته را ثبت کرده است. مجموع تولید 
اقالم فوالدی در شش ماهه سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته، ۹ تا ۲۰ درصد 
افزایش را نشــان می دهد. به گزارش دنیای 
معدن، طبق  آمار ارائه شــده توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران به ایسنا، از ابتدای 
سال جاری تا پایان شــهریور ماه، تولید آهن 
اسفنجی بیشــترین افزایش تولید را معادل 
۲۰ درصد داشته  و در مقابل کمترین میزان 
افزایش را مجموع مقاطع طویل فوالدی آن هم 
به میزان ۹ درصد به خود اختصاص داده  است.
در مجمــوع طی ایــن مدت مقاطــع طویل 
فوالدی تولید شده معادل پنج میلیون و ۷۹۰ 
هزار تن ثبت شــده که نسبت به پنج میلیون 
و ۳۱۴ هــزار تن تولیدی طی نیمه نخســت 

۱۴۰۰، رشد ۹ درصدی داشته است.
پــس از آن ۱۰ میلیــون و ۳۱۷ هــزار تن 
محصوالت فوالدی و چهــار میلیون و ۵۲۷ 
هزار تن مقاطع تخت فوالدی و تولید شده که 
به ترتیب تولید محصوالت فوالدی ۱۱ درصد و 
تولید مجموع مقاطع تخت فوالدی ۱۴ درصد 
بیشــتر از میزان تولید آن ها در  شــش ماهه 
ابتدایی ۱۴۰۰ اســت. در نیمه نخست سال 
گذشــته به ترتیب ۹ میلیون و ۲۸۱ هزار تن 
محصوالت فوالدی و سه میلیون و ۹۶۷ هزار 

تن مقاطع تخت فوالدی به تولید رسیده بود.

اخبار

گروه صنعت و معدن
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معدن

شاهدشهر یکی از هفت شهر شهرستان شهریار در جنوبی ترین نقطه از 
این شهرستان است که ارائه خدمات بهینه به شهروندان در دستور کار 
مدیران وقت شهرداری در طول دو دهه گذشته  قرار دارد و هر یک از 
عزیزان در حد توان و بضاعت خویش نسبت به تامین سرانه های مورد 
نیاز شهری  در راستای رفاه شهروندان تالش کرده و خدماتی را نیز ارائه 
نموده اند وتالش شبانه روزی مجموعه جهت ارتقای سرانه های مورد 
نیاز شهری در تمام حوزه ها در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت 
است. مدیریت شهری شاهدشهر همراه با پارلمان محلی و بهره مندی از 
پتانسیل های انسانی و ساختاری سطح شهر، نسبت به تامین و ارتقای 
سطح سرانه های مورد نیاز، اقدامی جدی و زیرساختی را آغاز نموده و 
این پیشرفت روزافزون باعث رضایتمندی شهروندان از فعالیت های انجام 
شده در کنار تزریق حس آرامش به سطح شهر را دو چندان کرده است.

یکی از مهمترین واحد های شهرداری واحد فنی و عمرانی شهرداری 
ها است که عهده دار مدیریت و برنامه ریزی در طراحی ،اجرا و نظارت بر 
پروژه های شهری اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرح 

های خاص بوده است و دوام پویایی و توسعه پایدار یک شهر مستلزم و 
ایجادتناسب توان هماهنگی میان ساختار های گوناگون و متنوع است. 
هم اکنون این واحد عالی ترین منبع تصمیم گیری ،نظارت بر حســن 
اجرای  پروژه های شهری است و فعالیت های آن از قبیل نظارت بر حفاری 
و صدور مجوزات الزم و نظارت بر پروژه های تحت اجرای پیمانکاران و .... را 
بر عهده دارند.در ادامه مطالب به بخشی ازعملکرد واقدامات صورت گرفته 

پروژه های عمرانی شهرداری شاهدشهر میپردازیم.

لیســت پروژه های درحال فعالیت های عمرانی شهرداری 
شاهدشهر

۱- بررسی صورت جلســات و صورت وضعیت های پیملنکاران مورد 
قرارداد، صدور دستور کار، برگزاری کمیسیون صورت جلسه تحویل

۲- نصب تابلوی فنی عمرانی در ســر درب ورودی ســاختمن اداری 
واحد عمران

۳- زیر سازی و جمع آوری نخاله های مسیر پیاده رو خیابان شهرک الله

۴- پیگیری مراحل اجرایی پارک ۲۲بهمن در مرحله تسطیح خاک باغچه 
ها زیرسازی و اجرای بتن مگر ، پیاده رو سازی با کف پوش بتنی، اجرای بتن 
درجا برای مسیر دوچرخه سواری ، کدگذاری پایه های بتنی برج های نوری.

۵- اجرای سازه ســوله بحران تا مرحله آماده سازی پوشش سقف، 
اجرای فنداسیون و پایه های بتنی دیوار ضلع شمالی پالک جهت 
توسعه محوطه ســوله بر اساس نقشــه جدید و اجرای آجر نمای 

دیوارهای پیرامون سوله
۶- جدول گذاری و اصالح خیابان سروستان دو شهرک الله خیابان های 

شهید فرهانی، بنفشه، چهارده معصوم
۷- شروع تخریب و جمع آوری نخاله های حاصل از تخریب و اجرای 
جدول جدید در حد فاصل ابتدای بلوار شهدا ورودی شهرتا میدان شهدا
۸- ترمیم و لکه گیری جداول آسیب دیده در خیابان های ۲۴ متری 

کاج،خیابان تاکستان و کوچه تربیت
۹- طبقه فوقانی استخر شهدای غواص سالن بدنسازی

۱۰- آماده سازی ساختمان جدید واحد عمران شامل: پاکسازی محوطه 
حیاط اجرای دیوارپوش فضاهای داخلی ساختمان، اجرای سیستم لوله 

کشی آب و نصب پمپ
۱۱- بهسازی و تراش خیابان دکتر حسابی و روکش دوالیه آسفالت

۱۲- زیرسازی و آسفالت محور اصلی شهریار - آدران حد فاصل ورودی 
جدید و قدیم زیر پل عابر پیاده شهرک الله و روکش آسفالت بلوار جدید
۱۳- پیگیری و شروع مجدد پارک ۲۲ بهمن با پیمانکار جدید در مرحله 
تسطیح خاک باغچه ها زیر سازی و اجرای بتن مگر پیاده رو های محور 

ضلع شرقی ، جنوبی و غربی پارک
۱۴- پیگیری و آغاز کار مجدد پیمانکار سوله بحران و اجرای سازه سوله 
تا مرحله آماده ۱۵- سازی پوشش سقف و جمع آوری نخاله های ضلع 
شمالی پالک جهت توسعه محوطه سوله براساس نقشه جدید و اجرای 

سنگ نما ازاره دیوارهای پیرامون سوله
۱۶- جدولگذاری و اصالح خیابان زارع، خیابان تاکســتان ، فردوس ، 

کوچه تربت ، ورودی دکتر حسابی
۱۷- لکه گیری آسفالت خیابانهای عابدینی، گلها، خوارزمی و ورودی 

دکتر حسابی
دیدار و مالقات هفتگی شهردار با مردم شاهدشهر

یکی دیگر از مواردی که بصورت منظم در دستور کار مدیریت شهری 

شاهدشهر قرار دارد، حضور شهردار و معاونین در دیدار و مالقات هفتگی 
با شهروندان است که سه شــنبه هر هفته در محل شهرداری و دیگر 

محالت صورت می گیرد. 
این جلسات هفتگی شهردار با مردم شاهدشهر در راستای دیدار چهره به 
چهره شهروندان با مدیریت شهری با هدف رفع مشکالت و ارائه خدمات 

بهتر به این عزیزان است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شــهرداری شاهدشهر؛ مهندس خانی 
همواره در حاشیه جلسات مالقات مردمی بر دیدارهای هفتگی چهره 
به چهره با مردم بر تالش همگانی در رسیدگی به امور شهروندان تاکید 
دارد و خاطرنشان می کند: دیدارهای مردمی می تواند موجب تسهیل 
دسترسی عموم شهروندان محترم به مسئولین در جهت خدمات رسانی 
روزافزون و پاسخگویی و پیگیری بهتر مطالبات مردمی شود و مجموعه 
مدیریت شهری تمام تالش خود را به کار خواهد گرفت تا رسیدگی به 

امور ارباب رجوع در اسرع وقت صورت پذیرد.

پیام تبریک شهردار شاهدشهر به مناسبت میالد پیامبر اکرم 
)ص( و امام جعفر صادق)ع( و هفته وحدت

یه گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی و شــهرداری پیام تبریک 
مهندس خانی شهردار به مناسبت میالد پیامبر اکرم )ص( وامام جعفر 
صادق)ع(و هفته وحدت مهندس خانی شهردار شاهدشهر طی پیامی 
میالد با سعادت پیامبر اکرم )ص( وامام جعفر صادق)ع(و هفته وحدت به 
 تمامی مسلمانان به ویژه شهروندان شاهدشهر تبریک و شاد باش گفت.

متن پیام:
ســالگرد میالد فرخنده و پربرکت پیامبر رحمت، عــزت و کرامت، 
خاتم االنبیــاء حضرت محمدبن عبــداهلل صلی اهلل علیــه و آله وامام 
جعفر صادق )ع(را به عموم مســلمانان جهان ،شــهروندان محترم 
 شاهدشــهر و همــکاران محتــرم صمیمانــه تبریــک می گویم.

حضرت محمــد مصطفــی )ص( با حضور پــر برکت خــود جهان 
هســتی را معنایی دیگر بخشــید و مــردم مظلوم و آزاده سراســر 
گیتــی را از انــوار ملکوتی اســالم عزیــز ، دین رحمت و شــفقت ، 
 صلــح و عدالت و الهام دهنده و روشــنایی بخش بهره مند ســاخت.
امید است توفیق آن را داشته باشیم از الطاف بیکران این ایام مبارک که 
سراسر شادی ، سرور، امید و ایمان است به نحو شایسته ای بهره مند 

شده و بتوانیم در امر خطیر خدمت رسانی به مردم و ارتقاء بیش از پیش 
شهرداری شاهدشهر توفیق داشته باشیم

آغاز عملیات لکه گیری نوار حفاری اداره آب وفاضالب در معابر 
اصلی و فرعی شهرک الله

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شاهدشهر، پس از زیرسازی، 
مخلوط ریزی و هموار نمودن قســمت های حفاری شده اداره آبفا در 
شهرک الله، اجرای عملیات روکش آسفالت آن نیز پیش از ظهر امروز به 

کوشش واحد امانی تکمیل گردید.
ساماندهی و بهسازی آســفالت معابر به منظور حذف خرابیها، حفظ 
روسازی، رفع نواقص موضعی، جلوگیری از گسترش خرابی روسازی، 
پیشگیری از آسیب و خسارت بیشتر در این سطوح و نیز تامین سطوح 

ایمن انجام می شود.
پاسخگویی مناسب به درخواست های شــهروندان، رفع موانع عبور و 
مرور وسایل نقلیه و تامین رفاه مردم از دیگر اهداف انجام عملیات ترمیم 

آسفالت معابر و رسیدگی به چهره شهر می باشد.

شهرداری شاهدشهر، پیشرو در انجام فعالیت های زیرساختی
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در تصميم غيركارشناسی فيلتر كردن فضای مجازی 
تجديدنظر كنيد

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســامی گفت: وزارت ارتباطات یا هر نهاد مســئول تصمیم گیر تصمیم 
غیرکارشناسی فیلترکردن برخی ســایت های پر مخاطب فضای مجازی 
تجدید نظر کند. جلیل رحیمی جهان آبادی در مطلبی در صفحه توییتر 
خود نوشت: »کاهش سرعت اینترنت و فیلتر نمودن برخی سایت های پر 
مخاطب فضای مجازی جز آسیب گســترده به اقتصاد دیجیتال و ایجاد 
مشکات بیشتر برای کار روزانه مردم حاصلی ندارد. وزارت ارتباطات یا هر 
نهاد مسئول تصمیم گیر دیگر که این امر را انجام داده؛ الزم است در این 

تصمیم غیرکارشناسی تجدید نظر کند.«
در جریــان ناآرامی هــای اخیر ســرعت اینترنــت کم شــده و برخی 
از پلتفرم هــای پرمخاطــب نیز فیلتر شــده اســت. بنا بر نظــر برخی 
کارشناســان، اختال و یا قطعی اینترنت بر کســب وکار شــرکت هایی 
کــه در ایــن فضــا کار می کننــد تأثیــر گذاشــته و فعالیــت آن ها 
 را مختل کرده اســت کــه در آینده شــاهد اثرات آن بر کســب و کارها 

مجازی هستیم.
عیســی زارع پور وزیــر ارتباطات دربــاره وضعیت نهایــی پلتفرم های 
دارای محدودیــت، اظهار کــرد: تصمیم گیری در مــورد ادامه فعالیت 
این دو پلتفــرم در مراجعی گرفته می شــود کــه وزارت ارتباطات یک 
عضو از آن تشــکیات اســت و ما نظرات کارشناســی خود را در آن جا 
ارائه می کنیــم اما اجــازه دهیم این تصمیم توســط همــان مجموعه 
 متولی این امر اعام شــود کــه ادامه فعالیــت این دو پلتفــرم چگونه 

خواهد بود.
برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که این وضعیت  موقتی اســت. 
در این باره طباطبایی نژاد عضو کمیســیون فرهنگی مجلس به ایســنا 
گفته بود که به نظر می رسد محدودیتی که در پلتفرم های اینستاگرام و 
واتساپ ایجاد شده موقتی باشد و بیشــتر برای موضوعات امنیتی به این 
شکل درآمده اســت. او این توضیح را هم داده بود که نگرانی و مشکات 
اصلی مردم گرانی، بیکاری و وضعیت معیشتی و اقتصادی است و به نظر 
می رسد محدودیتی که در پلتفرم های اینستاگرام و واتساپ ایجاد شده، 

موقتی باشد.

درخواست توقف استفاده كارمندان دولتی روسيه 
از واتس اپ

یک قانونگذار روسی از موسسات دولتی این کشور خواست استفاده از پیام 
رسان واتس اپ را متوقف کنند. شــرکت متا پلتفرمز که مالک واتس اپ 
است، در مارس از سوی روسیه در زمینه فعالیت افراطی مجرم شناخته 
شــد و بعدا توســط آژانس دیده بان مالی "روس فاین مونیتورینگ" به 
فهرست سازمانهای تروریستی و افراطی اضافه شد. وکیل متا در دادگاه، 
اعام کرده اســت که متا فعالیت افراطی انجام نداده و مخالف روســیه 

هراسی است.
روســیه در اعتراض به محدودیتهایی که برای رسانه های روسی اعمال 
شده است، دسترســی به فیس بوک و اینستاگرام را در مارس فیلتر کرد. 
اما واتس اپ که استفاده گسترده ای در میان مردم روسیه دارد، همچنان 
قابل دسترس مانده است. اکنون آنتون گورلکین، معاون کمیته پارلمانی 
در امور سیاست اطاعات، اعام کرده است که شخصا این اپلیکیشن پیام 

رسان را حذف کرده و خواستار ممنوعیت فراگیر آن شد.
گورلکین در تلگرام که پیام رسان بسیار محبوبی در روسیه است، نوشت: 
تصور می کنم ضروری باشد استفاده از واتس اپ برای اهداف رسمی توسط 
کارمندان دولت و شــهرداریهای روسیه ممنوع شــود. خواه تلگرام، یک 
جایگزین روسی یا از دوبی باشــد، اهمیت ندارد. مسئله اصلی این است 
که به شرکتی که به طور علنی در جنگ اطاعات علیه کشورمان شرکت 
می کند و در فهرست سازمانهای تروریســتی و افراطی قرار دارد، متعلق 
نیست. روسیه به کمبودها در صنعت الکترونیک خود اذعان کرده است. 
با تحریمهای غربی گسترده و مهاجرت شــرکتهای خارجی، دسترسی 
این کشــور به راهکارها و واردات فناوری، محدود شــده است و مسکو با 
تخفیفهای مالیاتــی و وامهای ترجیحی، درصــدد تقویت صنعت بومی 
برآمده است. بر اساس گزارش رویترز، واسیلی شپاک، معاون وزیر صنعت 
و بازرگانی روســیه اظهار کرد: جای خالی ناشی از خروج تولیدکنندگان 
مخابراتی خارجی باید توســط شرکتهای داخلی پر شــود. خبرگزاری 
اینترفکس به نقل از وی نوشــت: هیچ برگشــتی به عقب وجود ندارد و 
شرکتهایی که از روسیه خارج شــده اند، اجازه نخواهند داشت به همان 

موقعیتی که داشتند، برگردند.

اخبار

ماسک: برای خرید توییتر پول اضافی دادم
ایالن ماسک اعالم کرد از خرید توییتر هیجان زده است هر چند که او و سرمایه گذاران دیگر برای این شرکت شبکه اجتماعی، پول اضافی پرداخت کرده اند. این اظهارات ماسک که 

مدیرعامل شرکت خودروسازی تسال است، پاسخی به پرسشی در کنفرانس انتشار گزارش مالی سه ماهه تسال بود. ماسک که ثروتمندترین مرد جهان است، پس از تالش برای باطل کردن 
توافق ۴۴ میلیارد دالری خرید توییتر، مجددا در حال پیگیری خرید این شرکت است. ایالن ماسک، توییتر را دارایی توصیف کرد که برای مدت طوالنی سرزندگی نداشت و گفت: واضح است 

که من و سرمایه گذاران دیگر اکنون پول اضافی برای خرید توییتر پرداخت می کنیم. اما پتانسیل بلندمدتی که توییتر دارد، از نظر من، از ارزش فعلی آن بسیار بزرگتر است.

به نظر می رسد آمارهای ارایه 
شده از ســوی مراکز مرتبط 
با این حوزه، واقعی نیســت. 
درست است که نرخ بیکاری 
تک رقمــی اعام شــده اما 
اقعیت ها چیز دیگری را نشــان مــی دهند. یک دلیل 
تاییدکننده این واقعیت، قطعی های اینترنت است. این 
اتفاق بر افزایش نرخ بیکاری تاثیر داشته است. با توجه به 
شرایط اقتصادی و کاهش مشارکتی که آمارهای رسمی و 
غیررسمی از آن حکایت دارد، کارشناسان معتقدند امکان 

ندارد نرخ اشتغال بیشتر شده باشد. 
داده های مرکز آمار به ما می گوید که نرخ بیکاری کماکان 
تک رقمی اســت. نرخ بیکاری تابســتان ۸.۹ درصد. با 
این حال کارشناسان حوزه کار نســبت به افزایش نرخ 
بیکاری بــه دنبال تهدید اینترنت هشــدار می دهند و 
معتقدند نرخ واقعی بیکاری دورقمی اســت. همزمان، 
عده ای خبر می دهند که به دنبــال اعمال محدودیت 
اینترنت و فیلترینگ، مدیران برخی کســب وکارهای 
مجازی در حال تعدیل نیروی انســانی هستند. این در 

حالی است که پیش تر، کارشناسان طی اظهاراتی اعام 
کرده بودند که با بازگشت کسب  و کارها به چرخه فعالیت 
بعد از فروکش کردن چند دوره موج  کرونا، بازار کار رونق 
گرفته و بسیاری از مشاغل در حوزه خدمات ایجاد شده 
است. مساله اینجاست که در سرشــماری های انجام 
شده از سوی این مرکز حتی افرادی که در هفته تنها ۲ 
ساعت کار انجام می دهند هم شاغل به حساب می آیند. 
در چنین شرایطی شاید بتوان گفت که نرخ بیکاری روند 
نزولی داشته است، اما این مساله تا زمانی که نمود عینی 
در زندگی مردم نداشته باشد چندان مورد توجه نیست و 
همین امر باعث می شود که بسیاری از افراد بدون درنظر 
گرفتن چگونگی محاسبه این آمار و ارقام از پایه و اساس 

به این آمارها شک کنند.
پرویز علی پور، کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: بین 
تمامی متغیرهای کان اقتصادی باید یک رابطه منطقی 
برقرار باشد بنابراین سه متغیر مهم تولید، سرمایه گذاری 
و اشتغال به هم کاما مرتبط هستند به طوری که هرقدر 
سرمایه گذاری در کشــوری کاهش یابد رشد تولید نیز 
منفی شــده و به تبع نرخ بیکاری افزایــش می یابد. نرخ 
سرمایه گذاری در ایران در سالیان گذشته منفی بوده و رشد 
اقتصادی کشورمان نیز همین طور شده، از طرف دیگر با 
شیوع بیماری کرونا در کشورمان شاهد نیمه تعطیل شدن 

بسیاری کارخانجات، کسب وکارها و واحدهای تولیدی 
بوده ایم که طبیعتا خروجی این امر افزایش نرخ بیکاری 
است.  او می افزاید: اما نرخ بیکاری بهار امسال که توسط 
مرکز آمار اعام شده کاما برعکس و خاف این موضوع را 
نشان می دهد این مساله می تواند چند دلیل داشته باشد؛ 
افزایش تعداد مشاغل کاذب که نقش مولدی در اقتصاد 
ندارند یا افزایش بیمه بیکاری از ســوی خود افراد باعث 

برآورد چنین آماری شده است، چون ممکن است مرکز 
آمار به افراد دارای مشاغل آزاد مراجعه و بپرسد در هفته دو 
ساعت کاری انجام می دهید یا خیر، خیلی از خانواده ها نیز 
به دلیل داشتن مزایای باالی بیمه بیکاری مبلغی به کاسب 
یا فعال اقتصادی می دهند تا بگویند فرزندشان شاغل است 
و سپس بیمه بیکاری آن را دریافت کنند طبیعتا این دو امر 

آمار بیکاری را کاهش می دهد.

نرخ واقعی بيكاری دو رقمی است

موج تعدیل نیروی کار 
شك و شبهه در آمار اشتغالزايی

رکود تولید و افزایش بیکاری 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

شواهدی مبنی بر اینکه نشان دهد نرخ بیکاری کاهش یافته وجود ندارد. امروز تولید و صنعت در جایگاه درستی نیستند .به عبارتی از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته اند. تولید کاهش داشته و تعدیل نیرو به دالیلی مانند کرونا، افزایش دستمزدها، 
گران شدن هزینه های تولید، قطعی اینترنت و کاهش فروش کسب و کارها و... افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نظر نمی رسد نرخ بیکاری در کشور کاهش پیدا کرده باشد . امکان ندارد در شرایطی که تمام کارخانجات از وضعیت خود گایه 
دارند نرخ اشتغال بیشتر شده باشد. چطور زمانی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی تنها با یک خط تولید فعالیت دارند نرخ اشتغال افزایش داشته است. بسیاری از کارگران فعال در خطوط تولیدی یک کارخانه چندین هکتاری به دلیل نبود 
مواد مواد اولیه، از کار افتادن ماشین آالت به دلیل فرسودگی، افزایش دستمزد و... از کار برکنار شده اند. چون خطوط تولید دیگر فعالیت ندارند نیروی کار هم خانه نشین شده است. به عبارت بهتر، ماشین آالت بخش های تولیدی و صنعتی 
بسیار فرسوده هستند. وقتی تنها یک خط تولید در کارخانه ای با چندین هکتار مساحت فعالیت دارد نیاز به چند صد کارگر وجود ندارد. کارگرانی که در دیگر خطوط فعال که در مدت اخیر از کار افتاده، کار می کردند از کار برکنار شده اند. 
قطعی اینترنت هم مزید بر علت شده است. قطعی اینترنت به بسیاری از مشاغل آسیب وارد کرده و صاحبان کسی و کارهای اینترنتی ترجیح داده اند تا خود به اداره کسب و کار مورد نظر خود اقدام کنند. با تعدیل نیروی کار فقط در فضای 
مجازی می توانیم به این واقعیت برسیم که نیروی کار تعدیل شده و کسی برای استخدام نیروی جدید اقدامی انجام نمی دهد.  اگر تولید زیاد شده باشد می گوییم کارخانجات از ظرفیت خود نهایت استفاده را برده اند، ولی سرمایه گذاری 
جدیدی صورت نگرفته است و ما نمی توانیم بگویم نرخ بیکاری کاهش یافته است. این نرخ با توجه به وضعیت تورمی و رکود کشورمان به نظر نادرست است و حتی برای آحاد مردم هم قابل لمس نیست. وقتی می گوییم شغل ایجاد شده باید 
دید بیکاری زیاد شده یا کم شده است. هدف کاهش نرخ بیکاری است. به عبارتی برای تحقق این میزان شغل باید روابط متغیرهای درون هر بخش مشخص و بررسی آماری صورت بگیرد تا یک پیش بینی برای اشتغال بیان شود البته تمام 

این اشتغال مشروط به تحقق سرمایه گذاری در هر بخش است. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

عكس روز-
در حاشيه، 
قاسم آباد 

همدان

آگهی مناقصه عمومی
)نوبت اول(

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شــماره 1۲761/1۹/3/01  مورخ 1401/05/04 سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری و 
بند14 مجوز هیات مدیره سازمان به شــماره 01/3/1۹/140۲3 مورخ 1401/05/15 و بند 5 شورای ســازمان به شماره 01/3/1۹/1۸406 مورخ 
1401/06/۲۲ در خصوص مناقصه عمومی )خرید یک دستگاه خودروی نیســان باالبر هیدرولیکی 14 متری( با اعتبار15/000/000/000ریال با  
شماره فراخوان ۲0010۹3۸۹7000107 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت 
 دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس 

 www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
 1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 750/000/000 ریال می باشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

) سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری  و یا ضمانت نامه بانکی(
۲( سایر اطاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3( شهرداری در ردیا قبول پیشنهادات مختار است.
4(هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5(فروشنده بایستی دارای پاک گواهی بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و همچنین دارای نشان ملی استاندارد باالبرهای هیدرولیکی در ایران و نیز 
دارای مجوز کاربری سازی)تجهیزات باالبر( از وزارت صنعت و معدن و تجارت باشــند. فروشنده می باید دارای مجوز شماره گذاری خودرو از سوی 

معاونت راهنمایی و رانندگی کل کشور در زمینه تولید باالبر باشد. پیمانکار حق هرگونه اعتراض را دراین خصوص از خود سلب و ساقط مینماید.
6( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ1401/07/30 تا تاریخ 1401/0۸/0۹ ساعت 13:00 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7( مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13:00 مورخ 1401/0۸/1۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
۸( زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:30 مورخ 1401/0۸/۲1 در محل: شهریار- میدان نماز- جنب پایانه۲۲بهمن- شهرداری شهریار

محمدصادق کولی وند- شهردار شهریار
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/30
نوبت انتشار نوبت دوم:1401/0۸/07

آگهی مزایده عمومی اجاره امالک
)نوبت اول(

شرایط شرکت در مزایده:

متراژ زمینآدرس ملکردیف
)مترمربع(

مبلغ کارشناسی ساالنه/ ماهانه
)ریال(

مبلغ سپرده
)ریال(

شماره مصوبه

۲/160/000/00010۸/000/0001401/4۹7)ساالنه(4۲5/۸6بازار روز شهرداری شاهدشهر1
1401/04/15

1- سپرده شرکت در مزایده طبق جدول ذیل میباشد.
۲-شهرداری در  رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

3- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 
4-محل بازگشایی پیشنهادات )دفتر شهردار( می باشد.

5-هرگاه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده 

یا جهت کسب اطاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری شاهدشهر مراجعه نمائید.
بهمن خانی، شهردار شاهدشهر

آگهی درخواست حصر وراثت 
اقای سید محمد حسینی اصل  فرزند میرقربان  به شرح دادخواستی که به شماره  
01005۹۲  از این شــعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعام داشته که مرحوم میر قربان حسینی اصل  فرزند سید ابراهیم  به 
شماره شناسنامه 371  صادره از قائمشهر در تاریخ 16 / 07 /  1401 در اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان سیمرغ فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1. 
سید محمد  حسینی اصل  به شماره شناسنامه  3۸۹ پسر متوفی ۲. سیدمحمود  
حسینی اصل  به شماره شناسنامه 4  پسر متوفی3.سید مجید حسینی اصل  به 

شماره شناسنامه 1۲1  پسر متوفی4.سیده زهرا حسینی اصل  به شماره شناسنامه  
۲3 دختر متوفی5.سیده زهره حسینی اصل  به شماره شناسنامه 13۸6  دختر 
متوفی6.شهربانو رمضانی فرزند حشمت به شماره 34 همسر متوفی والغیر، اینک 
شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختاف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی

م  الف :  ۲۸  / 1401


