
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانــی ایران می گوید که 
تضعیف هژمونی آمریکا برای ایران فرصت است اما نمی توان تا 

آن زمان در جا زد و از فرصت ها استفاده نکرد.
به گزارش ایسنا، محمد قاســمی رسیدن به تعریفی دقیق از 
دیپلماسی اقتصادی و در نظر گرفتن جزئیات آن را امری مهم 
دانست و به مطالعه ای که به تازگی در این مرکز درباره تعریف 

جامع و کامل دیپلماسی اقتصادی صورت گرفته، اشاره کرد.
به اعتقاد قاسمی چنانچه در کشور تعریف درست و دقیق از 
این مفهوم مهم ارائه نشود، دست پیدا کردن به آن غیرممکن 
خواهد بود. بدین ترتیب باید اذعان داشت دیپلماسی اقتصادی 
تالش برای یافتن جایگاه واقعی ایران در ســطح بین المللی 
متناسب با تغییراتی است که شاهد آن هستیم و در این راستا 

هم باید به شرق و هم به غرب توجه داشته باشیم.
او برداشت های مختلف نسبت به دیپلماسی اقتصادی را مورد 

توجه قرار داد و تشــریح کرد: گاهی دیپلماسی اقتصادی را 
برابر با بازاریابی برای کاالهای ایرانی در نظر می گیرند و گاهی 
منظور از دیپلماسی اقتصادی این است که در کشوری مانند 
ســوریه که هزینه زیادی پرداخت کردیم در روند بازسازی و 

استفاده از فواید اقتصادی آن سهیم شویم.
بر اســاس اظهارات رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران نظم 
موجود جهانی که به طور عمده در دوران بعد از جنگ جهانی 
دوم و به ویژه بعد از جنگ ســرد در جهان حاکم شد، اقتصاد 
لیبرال به رهبری آمریکا و جهان شمول شدن آن بود. یکی از 
بزرگ ترین کشورهایی که زیر فشار این نظم قرار گرفت ایران 
بود. حال که این نظم در حال تغییر است، ایران باید جایگاه 
مناســبی برای خود متناســب با این تحوالت، تعریف کند؛ 
هرچند تعاریفی از این تغییرات در ســطح جامعه ارائه شده، 

موجب عقب ماندن ایران در این نظم جدید می شود.

قاسمی ادامه داد: گاهی اوقات با نگاهی ساده به این عبارات که 
نیازی به مراوده با بلوک غرب نداریم و می توانیم بلوک شرق را 
جایگزین آن کنیم، مواجه می شویم و گاهی می شنویم که اگر 
صبر کنیم، جایگاه دالر تضعیف و خود به خود تحریم هایی که 
بر اساس مکانیسم دالر است، برطرف می شود. صاحبان این 
نوع نگرش باید به برخی سواالت پاسخ بدهند که آیا بازیگران 
اصلی این تغییرات، تمایلی به تغییر سریع نظم موجود دارند؟ 
به نظر پاسخ خیر است. آنها خود بزرگ ترین برندگان شرایط 
موجود هستند، بنابراین دلیل نمی بینند که به اعمال تغییرات 
سرعت بدهند. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران تاکید کرد: 
آمادگی کافی به لحاظ فنی و سیاسی برای ایجاد نظم جدید در 
جهان وجود ندارد همچنین واکنش غرب راجع به این موضوع 
چه خواهد بود؟ این خود موضوع مهمی در این شرایط است .

 به باور قاســمی تضعیف هژمونی آمریکا برای ایران فرصت 

است؛ اما نمی توان منتظر نشست تا این نظم برقرار شود و از 
آن استفاده کرد. فرایند توسعه هر کشوری یک فرایند دائمی، 
تدریجی و تعاملی اســت زمانی که در جهان امروز یک سال 
عقب بیفتی، ممکن است به اندازه ۱۰ سال بین کشور با دیگر 
اقتصادها، شکاف ایجاد شود. ســرعت پیشرفت تکنولوژی و 
جایگزینی کشــورها با یکدیگر به حدی است که مجبوریم 
از نقش منفعل خارج شده و با همه کشورهای دنیا شروع به 
تعامل کنیم. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با توجه به 
تبادالت ژئوپلیتیکی و تغییــرات آب وهوایی تصریح کرد: در 
شــرایط کنونی، گاز به عنوان یک انرژی مهم کمتر آالینده، 
مورد توجه قرار گرفته است که اگر در این فضا بتوانیم با ورود 
تکنولوژی، میزان مصرف را مهار کنیم که به معنای باال بردن 
قیمت ها برای مصرف کمتر نیست، اگر تکنولوژی تولید فوالد، 
تولید ســیمان و کلیه صنایعی که گاز مصــرف می کنند باال 

برود و مصرف گاز در داخل مدیریت شود، ظرفیت مازاد برای 
صادرات این محصول ایجاد می شود و این فرصت بزرگی است 
که برای تغییر جایگاه نقش آفرینی ایران در سطح بین المللی 
موثر است. او توجه به شرق و هم غرب برای توسعه کشور به 
عنوان مبنایی برای دیپلماسی اقتصادی را نکته مهمی دانست 
و به ســایت اتاق ایران گفت: اگر اولویت های صنعتی خود را 
مشخص کنیم و بر اساس آن کشورهای مهم که باید بازارهای 
اصلی باشند را شناسایی کرده و سفرا و رایزنان بازرگانی خود 
را از بین افرادی با تجربه در همان صنعت مورد توجه در بازار 
هدف انتخاب و اعزام کنیم، شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا 
می کند. ماموریت اصلی آنها ارتقــای جایگاه ایران در همان 
صنعت موردنظر با استفاده از شیوه های مختلف قابل اجراست. 
اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد در دیپلماسی اقتصادی 

موفق می شویم.

رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید این سازمان با 
حمایت وزارت صمت برنامه ای را در دستور کار قرار 
داده که در چارچوب آن حمایت از کاالهای صادراتی با 

ضریب پیچیدگی باالتر در دستور کار قرار دارد.
علیرضا پیمان پاک در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با 
توجه به تاکید وزیر صمت در ماه های گذشته یکی از 
اصلی ترین سیاست های ما حمایت از کاالهایی بوده 
که ارزش افزوده باالتری را برای صادرات ارائه کردند یا 
در قالب تجهیزات صنعتی و پیچیده صادر شده است. 
امســال حتی مالک ما برای معرفی صادرکنندگان 
نمونه نیز همین مساله بود. وی با بیان این که نگاهی 
به آمارهای صادراتی در نیمه نخست ۱۴۰۱ حاکی از 
یک اتفاق مهم در آمارهاست، توضیح داد: در شرایطی 
که ما در طول این ماه هــا از نظر وزن صادرات کاهش 

داشــته ایم اما همزمان ارزش صادرات ایران افزایش 
پیدا کرده است. برخالف برخی تصورات که افزایش 
قیمت جهانی را عاملی برای ایــن اتفاق می دانند در 
بسیاری از حوزه ها این ایران بوده که شرایط صادراتی 
خود را تغییر داده است. رئیس سازمان توسعه تجارت 
با اشــاره به برخی آمارهای جزئی موجود از صادرات 
ایران بیان کرد: ما در حوزه پتروشیمی و کاالهای با پایه 
نفت در شرایط کاهش ۲۳ درصدی در وزن داشتیم 
در ارزش رشدی ۲۴ درصدی را به ثبت رساندیم. در 
حوزه صنعت نیز در شرایطی که از نظر وزنی رشدی 
۱۵ درصدی ثبت شده اما ارزش این کاالها ۲۵ درصد 
افزایش یافته که نشــان دهنده تغییری مهم در این 
بخش اســت. پیمان پاک ادامه داد: البتــه در حوزه 
کشاورزی از نظر وزنی ۱۴ درصد و از نظر ارزشی ۱۷ 

درصد کاهش صادرات داشته ایم که معتقدیم بخش 
مهمی از آن تحت تاثیر مشکالت مربوط به تعهد ارزی و 
محدودیت صادرکنندگان بوده است. وی با بیان این که 
تغییر در سیاست های صادراتی به شکل کشور به کشور 
نیز دنبال می شود تشریح کرد: برای مثال در سال های 
گذشته از کل صادرات ما به روسیه تقریبا ۸۰ درصد 
آمار به محصوالت کشــاورزی یا سیمان اختصاص 
داشــت. اما در حال حاضر حــدود ۶۰ درصد از کل 
صادرات ما به روسیه صنعتی است و میزان آن در آینده 
افزایش جدی خواهد داشت. رئیس سازمان توسعه 
تجارت خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ما از توربین 
تا صادرات داروهای پیچیده بیوتکنولوژی در روسیه 
فعال شده ایم و قرارداد صادرات یک میلیارد دالر لوازم 

خانگی نیز به این کشور در حال نهایی شدن است. 

رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی از امضای 
نخســتین قرارداد تســهیالت مانایــی به بخش 
خصوصی بــه مبلغ هفت میلیون یــورو خبر داد و 
گفت: حدود ۲۵ درصد از تسهیالت صندوق توسعه 
ملی معوق شــده که برای بازپرداخت آن از بانک 
مرکزی درخواســت کردیم طبق قانون، حســاب 
سه بانک را مسدود و معوقات ما را برداشت کند. به 
گزارش ایسنا، مهدی غضنفری امروز )دوشنبه( در 
مراسم امضای نخستین قرارداد تسهیالت مانایی با 
بخش خصوصی اظهار کرد: این که موضوعی مانند 
پرداخت تسهیالت مانایی شش ماه پس از تصویب 
در حالی اجرایی شــده، خبر خوبی اســت و نشان 
می دهد که برخالف دستگاه های دولتی که اینرسی 
سازمانی باالیی دارند و ســرعت اجرایی آنها پایین 
است توانســتیم در مدت زمان کوتاهی تسهیالت 
مانایی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.   وی 
افزود: تفاوت تسهیالت مانایی با تسهیالت ارزی و 
ریالی این است که در گذشته صندوق توسعه ملی 
تسهیالت ارزی را ریالی طبق ضرورت به متقاضیان 
پرداخت می کرد اما از این به بعد می توانیم بگوییم 
تسهیالت هم ریالی هم ارزی می تواند قابل پرداخت 
باشد به معنای این که تســهیالت مانایی در واقع 

تسهیالت ریالی متصل به ارز است.

وی ادامــه داد: البته در این فرآینــد نمی خواهیم 
ریسک تسهیالت را به بخش خصوصی منتقل کنیم 
اما باید بخش خصوصی و صندوق توســعه ملی به 
یکدیگر کمک کنند تــا بتوانیم یک فرآینده بالنده 

را بسازیم.
رئیس هیات عامــل صندوق توســعه ملی اظهار 
کرد: گرچه بخش خصوصی ماننــد بخش دولتی 
اینرســی ســازمانی ندارد اما در زمان بازپرداخت 
باید حواســش به تعهدی که داده باشد. غضنفری 
همچنین درباره چگونه پرداخت تسهیالت مانایی 
تصریح کرد: تســهیالت مانایــی در واقع پلی بین 
تســهیالت ریالی و ارزی اســت که محاسبات آن 
ارزی و مبادالت اش ریالی برنامه  ریزی شده است، 
چرا که ســرمایه  گذارانی که به تسهیالت صندوق 
توسعه ملی نیاز دارند در کل فرآیند سرمایه  گذاری 
تنها به تســهیالت ارزی نیاز ندارند بلکه تسهیالت 
ریالی هم می خواهند. اما از سوی دیگر اگر صندوق 
توسعه ملی تنها تســهیالت ریالی پرداخت کند و 
آن مطالباتــش را به صورت ریالی بگیــرد در بازه 
زمانی مشــخص همواره کوچک خواهد شد تا به 
سرنوشت حســاب ذخیره ارزی دچار شــود. اما 
 حساب متصل به ارز با یکدیگر حرکت می کند این 

مشکل را ندارد.

امســال ۳۰۰ میلیون دالر تسهیالت 
مانایی پرداخت می شود

غضنفری اضافه کرد: طبق قانون بانک ها می توانند 
تا سقف ۱۰ درصد تسهیالتی که برایشان در نظر 
گرفته شــده را به صورت مانایــی پرداخت کنند. 
در سال جاری ســه میلیارد دالر از منابع صندوق 
از طریق بانک ها تســهیالت داده خواهد شــد که 
۳۰۰ میلیون دالر آن می تواند بــه صورت مانایی 
پرداخت شــود؛ بنابراین ســهم بانک خاورمیانه 
به عنــوان یکــی از بانک های عامــل ۳۰ میلیون 
دالر اســت. وی افزود: بخش خصوصی مذکور که 
در این جلســه حضور دارد هفــت میلیون دالر از 
ســهم این بانک عامل را دریافــت خواهد کرد که 
معادل ریالــی آن ۲۰۰ میلیارد تومان می شــود. 
البته در زمــان بازپرداخت این تســهیالت بخش 
خصوصی مورد نظــر باید معادل هفــت میلیون 
دالر را به صنــدوق بازگرداند.  به گزارش ایســنا، 
نخســتین قرارداد تســهیالت مانایی امــروز به 
مبلغ هفت میلیون دالر با یــک بخش خصوصی 
به امضاء رســید کــه در قالب طــرح این بخش 
خصوصی قرار اســت ســاالنه ۱۰۰ هزار تن آهن 
 اسفنجی تولید شــود که در صنعت فوالد کاربرد

 مهمی دارد.

تولید ناخالص داخلی چین در ســه ماهه سوم ۳.۹ 
درصد رشد کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیــک، اداره ملی 
آمار چین روز دوشنبه اعالم کرد که تولید ناخالص 
ملی چین در ســه ماهه سوم ســال ۲۰۲۲ نسبت 
به فصل مشــابه در ســال ۲۰۲۱ به میــزان ۳.۹ 

درصد افزایش یافته اســت. رقم رســمی باالتر از 
 پیش بینی ۳.۳ درصد اما کمتر از هدف ۵.۵ درصدی 

دولت است.
اقتصاد چین در ســه ماه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به 

مدت مشابه سال قبل سه درصد رشد داشته است.
تولیــد صنعتــی ســاالنه در مــاه ســپتامبر 

۶.۳ درصــد بهبــود یافتــه کــه نســبت بــه 
 مــاه آگوســت ۲.۱ درصــد صعــود داشــته 

است.
فروش خرده فروشــی ۲.۵ درصد نســبت به ماه 
ســپتامبر ۲۰۲۱ و ۰.۴ درصد به صــورت ماهانه 

افزایش یافته است.

رشــد تولیــد صنعتــی در مــاه ســپتامبر چین 
از پیش بینی ها پیشــی گرفت. به گزارش ایســنا، 
داده های امروز)دوشنبه( نشان داد که تولید صنعتی 
چین در سپتامبر ۶.۳ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته که بهتر از رشــد ۴.۲ درصدی در ماه 
اگوست اســت و به بهبود پایدار از محدودیت های 

کووید- ۱۹ اشــاره دارد کــه فعالیت های تجاری و 
کارخانه ها را مختل کرده است. در نظرسنجی رویترز 
از تحلیلگران، این رقم بیش از انتظارات برای افزایش 
۴.۵ درصدی بود. فروش خرده فروشــی ۲.۵ درصد 
افزایش یافت و از انتظارات تحلیلگران برای افزایش 
۳.۳ درصدی و رشــد ۵.۴ درصدی در ماه اگوست 

عقب ماند. ســرمایه گذاری در دارایی های ثابت در 
۹ ماه اول سال نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
۵.۹ درصد و در مقابل رشــد ۶ درصدی پیش بینی 
تحلیلگران و رشد ۵.۸ درصدی در ژانویه تا آگوست، 
افزایش یافت. داده ها نشان می دهد که بهبودی در 

دومین اقتصاد بزرگ جهان اتفاق افتاده است

در اقتصاد، نمی توان منتظر ماند تا غرب افول کند

رمزگشایی از یک تغییر مهم در صادرات ایران درخواست مسدودی حساب ۳ بانک برای بازپرداخت معوقات

دومین اقتصاد بزرگ جهان سربلند شدصعود رشد اقتصادی چین ادامه دارد؟
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بیکاری کاهش یافت
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سرمقاله

9 دهک 
گرفتار  فقر نسبی

تا زمانی که ســازمان های 
مسوول و نهادهای مرتبط 
با محاسبه رسمی خط فقر، 
از اعــالم میــزان دقیق آن 
خودداری می کنند گمانه زنی ها به همین ترتیب 
ادامه خواهد یافت. مادامی که سازمان های مسوول و 
رسمی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت تعاون 
و رفاه اجتماعی که تعیین کننده میزان واقعی خط 
فقر هستند عدد آن را اعالم نمی کنند، هر فرد و هر 
نهادی می تواند عدد تقریبی خط فقر را بر اساس 

معیارهای موجود...

  حمید حاج اســماعیلی، 
کارشناس اقتصادی 
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تورم اقالم غیرخوراکی و 
خدمات سبقت گرفت

سهامداران رغبتی برای خریداری یا نگهداری سهام ندارند
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افزایش  شکاف  درآمد  و هزینه

خط  فقر  نسبی  در تهران  و  کالن شهرها 
2۰ میلیون   تومان   تخمین زده   می شود

بیش از دو هفته است که نرخ دالر در تهران نوسان 
محدود پلکانی را تجربه می کند.قثمت طال و سکه 
هم روز گذشته ریزش کرد. به گزارش اقتصادنیوز ، 
بررسی هسته مرکزی بازار ارز تهران در سومین روز 
هفته یعنی ۲ آبان ماه حکایت از نوسان محدود قیمت 
دالر دارد. بیش از دو هفته است که نرخ دالر در تهران 
نوسان محدود پلکانی را تجربه می کند. افزایشی های 
بازار این ریسک را نمی پذیرند که بی محابا اقدام به 
خرید های شدید کنند. از نظر این دسته از بازیگران 
ارزی بازارساز با مداخله ارزی جلوی هیجانات ارزی 
را گرفته و دالر بــه خواب عمیق فرو رفته اســت.  
نرخ دالر روز گذشــته در مقایســه با عصر دیروز 
 نوســان اندکی را تجربه کرد و در محدوده ۳۲ هزار 

و ۶۵۰ تومان معامله شد...

نرخ تورم ماهانه پس از رکــورد ۱۲.۲درصدی در 
خرداد امسال پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کاالهای 
اساســی تنها در ۲ماه تیر و مرداد روند کاهشی را 
تجربه کرده و به ۲درصد در پایان مرداد رســیده، 
اما در ماه های شــهریور و مهرماه دوبــاره این روند 
افزایشی شده است. نرخ تورم ماهانه و ساالنه بازهم 
در مهرماه ۱۴۰۱روندی صعودی داشته است، اما نرخ 
تورم نقطه به نقطه نزولی شده. با این تغییر در سطح 
عمومی قیمت کاالها و خدمات، به ن ظر می رسد روند 
کاهشی مورد انتظار برای فروکش کردن تورم، سخت 
و پیچیده خواهد بود؛ به  نحوی که پیش بینی می شود 
نرخ تورم در پایان سال به زیر ۴۰درصد نرسد و این 
احتمال وجود دارد که تــورم در صورت عدم توافق 

هسته ای و رشد قیمت...



اقتصاد2
ایران

طوالنی شدن اجرای نهضت مسکن 
قیمت تمام شده را باال برد

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: برخی 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی در اجرای تعهدات 
خود در قبال پروژه های نهضت ملی مســکن خوب 
عمل نکردند و به تدریج کارها در حال ُکند شــدن 
است که این تعلل باعث شده تا هزینه ها حدود ۴۰ 
درصد افزایش پیدا کند. ایــرج رهبر در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کرد: ایده اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن در صورت اجرای درست می توانست بخشی 
از مشکالت کشور در حوزه تامین خانه را برطرف کند، 
اما در اجرا با مشکالتی روبرو شده است. ما از ماه ها قبل 
مشکالت پروژه های نهضت ملی مسکن را به اطالع 
وزارت راه و شهرسازی رســاندیم، اما تا امروز اقدام 
جدی برای رفع موانع صورت نگرفته است. به نظر 
می  رسد در اجرای این طرح، یک رویه خاص وجود 
ندارد و بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی، بدون 
توجه به توافقات و راه حل های کارشناســی، روش 
خود را اعمال می کند. وی افزود: بارها اعالم کردیم 
که متقاضیان پس از واریز دو یا سه قسط ۴۰ میلیون 
تومانی، به دلیل ناتوانی در پرداخت ها در حال ریزش 
هستند و این مساله به کمبود منابع و کندی کار منجر 
شده است. پیشنهاد دادیم تا برخی از محدودیت ها و 
شروط افراد واجد شرایط برداشته شود. انبوه سازان 
نیز درخصوص تامین منابع اعالم آمادگی کردند که 

پیشنهادات مورد بررسی قرار نگرفته است.
ســازنده یکــی از پروژه های نهضت ملی مســکن در 
اســتان تهران گفت: با توجه به قول هایی که وزارت راه 
و شهرســازی به ما داد، پروژه ی خود را دو ساله تعریف 
کردیم. االن یک سال و چهار ماه از آغاز کار می گذرد اما به 
دلیل مشکل پرداختی و مشکالت مدیریتی مسئوالن در 
حوزه مسکن، کارها سرعت اولیه را ندارد و سخت است که 
بتوانیم ظرف دو سال واحدها را تحویل دهیم. رهبر تاکید 
کرد: مسئوالن وزارت راه و شهرسازی به صورت شفاهی 
به ما می گویند اگر سرمایه خود را به منظور تکمیل پروژه 
بیاورید سهم شما را با تهاتر پرداخت می کنیم اما اینها 
در حد حرف باقی مانده و قراردادی نمی بندند. همین 
بالتکلیفی ها باعث طوالنی شــدن پروژه ها شده است. 
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: دنیا برای 
افزایش بازدهی، کاهش هزینه های زیرساختی و حمل 
و نقل به سمت مجتمع ســازی و برج سازی رفته است. 
ممکن است واگذاری زمین برای ساخت خانه های یک 
طبقه در روستاها مقرون به صرفه باشد ولی در شهرهای 
بزرگ، منطقی نیست که زمین گران قیمت را به احداث 

خانه های یک طبقه اختصاص دهیم.

متمم وام ساخت پرداخت نشد
وی با بیان این که پرداخت متمم تسهیالت نهضت ملی 
مسکن نیز در برخی مناطق محقق نشده است گفت: 
وام نهضت ملی مسکن به ازای هر واحد در کالنشهر 
تهران ۴۵۰ میلیون تومان است اما هنوز وام ما ۳۰۰ 
میلیون است و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان محقق 
نشده است. البته در شهرهای جدید که بعضا کیلومترها 
از تهران دور هســتند ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت 
می شود اما در شــهرهایی مثل اسالمشهر و شهریار 
شکل اجرایی به خود نگرفته است. رهبر خاطرنشان 
کرد: بخشــی دیگر از تعهدات درباره مفاد قراردادها 
محقق نشده است. به طور مثال پیشتر صحبتی شد 
مبنی بر این که تفاوت قیمت میلگرد فهرست بها با بازار 
آزاد پرداخت شود. اما در زمان مدیریت جدید وزارت راه 

و شهرسازی، خبری از این پرداخت ها نیست.
رییس انجمن انبوه سازان اســتان تهران ادامه داد: 
ما برای ســاختمان های باالی پنج طبقــه قرارداد 
بسته بودیم. بنا بود اگر تعداد طبقات افزایش یافت 
هزینه هایی که از این محل به ســازندگان تحمیل 
می شود را محاســبه و پرداخت کنند. در این زمینه 
هم جواب درستی نمی دهند. وی، افزایش هزینه های 
ساخت را نتیجه ی طبیعی طوالنی شدن پروژه نهضت 
ملی مسکن دانســت و گفت: در حال حاضر هزینه 
ســاخت به حدود ۸ میلیون تومان در هر متر مربع 
رسیده است؛ در حالی که شاید  اگر کارها روی روال 
بود می توانستیم با ۴۰ درصد کمتر از این رقم، پروژه 
را جمع کنیم. به هر حال مساله تورم باعث افزایش 
قیمت ها می شود. دو مشکل اساسی ما عدم تامین 
منابع و رسیدگی نکردن به خواسته ها و پیشنهادات 

سازندگان است.

خبر

نــرخ تــورم ماهانــه پس از 
رکــورد ۱2.2درصــدی در 
خرداد امســال پس از حذف 
ارز ۴2۰۰تومانــی کاالهای 
اساســی تنها در 2ماه تیر و 
مرداد روند کاهشی را تجربه کرده و به 2درصد در پایان 
مرداد رسیده، اما در ماه های شهریور و مهرماه دوباره این 

روند افزایشی شده است.
نرخ تورم ماهانه و ساالنه بازهم در مهرماه ۱۴۰۱روندی 
صعودی داشته است، اما نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی 
شده. با این تغییر در سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات، 
به ن ظر می رسد روند کاهشی مورد انتظار برای فروکش 
کردن تورم، ســخت و پیچیده خواهد بود؛ به  نحوی که 
پیش بینی می شود نرخ تورم در پایان سال به زیر ۴۰درصد 
نرسد و این احتمال وجود دارد که تورم در صورت عدم 
توافق هسته ای و رشد قیمت ارز دوباره با جهش جدی 
رو به رو شــود و در ماه های آینده شاهد رکورد شکنی 
های نرخ تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم باشیم. ستاد 
اقتصادی دولت اخیرا برای مهار روند قیمت ها به تشکیل 
واحد ویژه رصد تورم اقدام کرده و تالش دارد تا نرخ تورم 
را کنترل کند. مرکز آمار ایران می گوید: نرخ تورم ماهانه 
در مهرماه امسال با ۸دهم درصد رشد به ۳درصد رسیده و 
کاالهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در مهرماه امسال 
نسبت به شهریورماه 2.2درصد و کاالهای غیرخوراکی و 

خدمات هم به طور میانگین ۳.۵درصد رشد کرده است. 
به این ترتیب نرخ تورم از کاالهای خوراکی و آشامیدنی 

به کاالهای غیرخوراکی و خدمات شیفت کرده است.
نرخ تورم ماهانه پس از رکورد ۱2.2درصدی در خرداد 
امسال پس از حذف ارز ۴2۰۰تومانی کاالهای اساسی 
تنها در 2ماه تیر و مرداد روند کاهشی را تجربه کرده و به 
2درصد در پایان مرداد رسیده، اما در ماه های شهریور و 
مهرماه دوباره این روند افزایشی شده است. گزارش جدید 
مرکز آمار بیانگر استمرار روند افزایشی نرخ تورم ساالنه 
طی ۵ماه اخیر اســت؛ به گونه ای که نرخ تورم ساالنه در 
مهرماه با ۸دهم درصد رشد به ۴2.9درصد رسیده است. 

این شاخص ســاالنه از ۴۵.۸درصد در شهریور پارسال 
روندی نزولی داشته و به ۳۸.7درصد در اردیبهشت امسال 
رسیده و پس از آن دوباره افزایشی شده است. به گفته نهاد 
رسمی آماری کشــور نرخ تورم ماهانه شهری با ۸دهم 
درصد افزایش در مهرماه بــه ۴2.۳درصد و در مناطق 
روستایی هم با 9دهم درصد به ۴6.2درصد رسیده است.

این گزارش می افزاید نرخ تورم نقطه ای در نخستین ماه 
فصل پاییز با ۱.۱واحد افت به ۴۸.6درصد رســیده؛ به 
این معنا که یک خانوار ایرانی برای خرید یک سبد کاال 
و خدمات یکسان در مهر امســال ۴۸.6درصد بیشتر از 
مهر سال گذشته هزینه  کرده  اســت. تورم نقطه ای در 

اردیبهشت امسال به ۳9.۳درصد رسیده بود که در خرداد 
امسال با حذف ارز ۴2۰۰تومانی به ۵۴درصد رسیده و 

پس از آن روندی نزولی را تجربه کرده است.
مرکز آمار می گوید: در مهرماه امســال میانگین ســبد 
قیمتی کاالهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ۴.7درصد 
کاهش یافته و به 7۰.7درصد رسیده و در همین مدت 
نرخ تورم کاالهای غیرخوراکی و خدمات با 7دهم درصد 
افزایش به ۳6.۱درصد رسیده است. افزون بر اینکه نرخ 
تورم نقطه ای برای خانوارهای شــهری در ماه گذشته با 
7دهم درصد کاهش به ۴7، 7 درصد و برای خانوارهای 
روســتایی با ۳.۱واحد درصد ریزش بــه ۵۳.2 درصد 
رسیده است. دلیل اصلی افزایش نرخ تورم گروه کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات در مهرماه امســال ناشی از رشد 
6.۱واحد درصدی شــاخص اجاره بها و ثبت نرخ تورم 
۳6درصدی اجاره بها در مهرماه امسال نسبت به مهرماه 

سال گذشته بوده است.
جزئیات تورم در ۱۱گروه کاالها و خدمات اصلی بیانگر 
این است که در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته 
قیمت کاالهــای خوراکی و آشــامیدنی 72.7درصد، 
دخانیات ۴۵.۱درصد، پوشاک و کفش ۴9درصد، مسکن 
و حامل های انرژی 2۸درصد، مبلمــان و لوازم خانگی 
۳۴.6درصد، بهداشت و درمان ۳۵.7درصد، حمل ونقل 
۳7.۳درصــد، ارتباطات 7.۴درصــد، تفریح و فرهنگ 
2۸.۸درصد، آمــوزش 2۸.6درصد، هتل و رســتوران 
۸۴.6درصد و ســایر کاالها و خدمات ۳7.7درصد رشد 

کرده است.

تورم همچنان اوج می گیرد

تورم اقالم غیرخوراکی و خدمات سبقت گرفت

تارا و ۲۰۷ فعال به بورس کاال نمی روند
در حالی  که مدیر پذیرش بورس کاالی ایران 
از پذیرش دو محصوالت تارا  و 2۰7 شــرکت 
ایران خودرو در بــورس کاالی ایران خبر داد 
که ایران خودرو این موضوع را در اطالعیه ای 
›‹رد‹‹ و اعالم کــرده که فعــاًل ورود این دو 
محصول به بورس کاال امکان پذیر نیســت و 
این عرضه زمانی صورت خواهد گرفت که روند 

تولید و عرضه  آن ها بیشتر شده باشد.
به گزارش ایسنا، روز )یکشنبه اول آبان ماه(، 
مدیر پذیرش بــورس کاالی ایران از موافقت 
هیات پذیرش بورس کاال با عرضه دو محصول 
2۰7 و تارا در بورس کاال در جلســه ای که با 
حضور مدیران شــرکت ایران خودرو برگزار 

شد،   خبر داد.  
بهنام زاده افزوده بود: پذیرش تارا و 2۰7 تولید 
ایران خودرو مشروط به عرضه کل حجم تولید 
این شرکت در بورس کاال شده و چنانچه این 
خودروساز به تعهدات عرضه اش عمل نکند، 

پذیرش آن تعلیق می شود.
حال پس از اظهار نظر این مقام مســئول در 
ســازمان بورس کاالی ایران،  گروه صنعتی 
ایران خودرو در اطالعیه ای اعالم کرده است 
که فعال امکان عرضه دو محصول مورد اشاره 
در بــورس کاال وجود ندارد؛ ابتدا بایســتی با 
افزایش تولید و عرضــه، اختالف بین قیمت  
این محصوالت با کارخانه و بازار را تقلیل داد و 
سپس برای عرضه این دو محصول در بورس 

کاال برنامه ریزی کرد.
این گــروه صنعتی، در اطالعیــه خود آورده 

است:
عرضه خودروهای تارا و 2۰7 در بورس کاال تا 
اطالع ثانوی امکان پذیر نیست و باید شرایطی 
را فراهم کرد تا اختالف قیمت کارخانه و بازار 
کاهش پیدا کند و در ادامــه برای تحقق این 

هدف برنامه ریزی کرد.
 موضوع عرضــه خودروهــای تولیدی گروه 
صنعتی ایران خودرو در بــورس کاال مصوب 
هیات مدیره این شــرکت اســت و در حال 
حاضر نیز جلسات کارشناسی و هماهنگی با 
مسئوالن بورس کاال جهت ایجاد زمینه های 
همکاری در حــال پیگیری اســت.  تاکنون 
عرضه های خانواده هایما از طریق بورس کاال 

به سرانجام رسیده است.

تعــداد مقرری بگیــران بیمه 
بیکاری کاهش یافت

کاهش تعداد مقرری بگیــران بیمه بیکاری به 
معنی رونق کسب وکارها و برگشت به کار افراد 
و بازگشت مجدد جویندگان کار به اشتغال است. 
به گزارش تسنیم، براساس قانون بیمه بیکاری، 
تمام افرادی که مشمول قانون کار و بیمه تأمین  
اجتماعی هستند، مشمول این قانونند و در صورت 
بیکاری غیرارادی تحت حمایت سازمان تأمین 
اجتماعی قرار می گیرند. مهدی شکوری،مدیرکل 
امور بیمه شدگان سازمان تأمین  اجتماعی درباره 
آخرین وضعیت مقرری بگیران بیمه بیکاری اظهار 
کرد: در ســال 9۸، 226هزار مقرری بگیر بیمه 
بیکاری داشتیم که در سال 99به 2۰۰هزار و در 
سال ۱۴۰۰به ۱۸۵هزار و امروز به ۱7۰هزار نفر 

رسیده و روند کاهشی دارد.
وی افزود: شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری 
رو به کاهش است. در سال گذشته که هنوز با 
شیوع کرونا روبه رو بودیم، در یک مقطع زمانی 
22۰هزار مقرری بگیر داشتیم که خوشبختانه 
با رونق کسب وکارها و برگشــت به کار افراد، 
آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافت 
و افراد جویای کار دوباره به حوزه های کاری 
برگشتند. به گزارش تسنیم،  مطابق آمار ارائه 
شده از سوی وزارت کار نیز تعداد کل مقرری 
بگیران بیمه بیکاری تا پایــان خرداد ۱۴۰۱ 
برابر۱62 هزار و ۴9۱ نفر بوده است.  همچنین 
مطابق جــدول پیش رو می توان مشــاهده 
 کرد کــه روند مقرری بگیــران بیمه بیکاری 

کاهشی است.

اخبار
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امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از تخصیص بســته حمایتی دو هزار میلیارد تومانی 
برای تبلیغات کسب وکارهای متضرر از قطعی اینترنت در صداوسیما و 
شبکه های اجتماعی خبر داد. مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیمات حمایتی این وزارتخانه 
برای کسب وکارهای متضرر شده از قطعی اینترنت، گفت: قرار است 
هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه صداوسیما و هزار میلیارد بسته 
تبلیغات ویژه شــبکه های اجتماعی برای حمایت از کسب وکارهای 
متضرر از قطعی اینترنت اختصاص دهیــم. به هرحال اگر فیلترینگ 
برداشته شود از ظرفیت بالگرها برای جبران صدمات آن ها استفاده 
خواهیم کرد. بحث ما در این مرحله شــبکه های اجتماعی داخلی و 

خارجی نیســت. بلکه ما می خواهیم این بودجه را اختصاص دهیم تا 
طبق قوانین کشور برای جبران صدمات این کسب وکارها اقدام شود. 
امیرحســین اســدی در گفت وگو با اتاق ایران آنالین گفت: ما قبول 
داریم قطعی اینترنت به کسب وکارها صدمه می زند. اینترنت شاهراه 
اتصال و ارتباطات و زیرساخت کسب وکار است. قبول داریم بسیاری 
از کسب وکارها در اینترنت و شــبکه های اجتماعی و اینستاگرام به 
دلیل فیلترینگ و محدودیت اینترنت دچار مشکالت زیادی از جنس 

تبلیغات، برندینگ یا از جنس فروش شــده اند. او با اشاره به تشکیل 
کارگروهی در وزارت صنعت برای بررسی این مشکالت ادامه داد: هدف 
از این بررسی ها این اســت که اوالً در دفعات بعدی این اتفاقات برای 
کسب وکارها رخ ندهد و دوم اینکه تصمیم بگیریم با کسب وکارهای 
متضرر فعلی چه کنیم. همچنین باید بررسی کنیم چه کسب وکارهایی 
صدمه دیده اند و به راه های جایگزین فکر کنیم. اســدی افزود: حدود 
9۰ درصد از کسب وکارهای حوزه تبلیغات در فضای اینستاگرام دچار 

مشکل شده اند. کســب وکارهایی از جنس بالگرها و تبلیغات در این 
شرایط تعدیل نیرو داشته اند. کسب وکارهای خرد در اینستاگرام نیز 
قطعاً دچار مشکل شده اند. متأسفانه مرجع آماری نداریم و از آنجا که 
بسیاری از این کسب وکارها مجوز محور نبوده اند آمار دقیقی هم از آن ها 
نداریم. لذا بر اساس آمار متفاوتی از ۳۰۰ هزار تا ۳ میلیون کسب وکار 
در اینستاگرام، گفته می شود دچار مشکل شده اند. او با تأکید بر اینکه 
همه کسب وکارها در کشور به دلیل قطعی اینترنت بین ۵ تا ۱۰۰ درصد 

دچار آسیب شده اند بیان کرد: باید بر اساس ضرر و زیان کسب وکارها 
میان آن ها دسته بندی شود. کسب وکارهایی که دچار مشکالت حیاتی 
داشته و تعدیل نیروی زیادی انجام داده اند و کسب وکارهایی که این 
تغییرات در حد ۵ یا ۱۰ درصد بوده است نباید یکسان حمایت شوند. 
ما قصد داریم بر اساس این دســته بندی با در نظر گرفتن بسته های 
حمایتی به کمک این کسب وکارها بیاییم. اسدی گفت: این پیشنهاد 
هم مطرح شده است که در زمان بحران های امنیتی یا طبیعی تدابیری 
در نظر گرفته شود تا ارتباط کسب وکارها با بین الملل قطع نشود. بر این 
اساس این پیشنهاد هم قابل بررسی است که اتاق های بازرگانی، اصناف، 
اتحادیه ها و ادارات صمت استان ها همه مجهز شوند تا در مواقع بحران 

اینترنت آزاد داشته باشند و دسترسی آن ها کامل قطع نشود.

مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صمت در گفت وگو با اتاق ایران آنالین
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  مریم بابایی
مســئوالن وزارت صمت و از جملــه رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران رقم صادرات غیرنفتی 
در سال ۱۴۰۱براساس هدفگذاری انجام شده را  
۵۵ میلیارد دالر عنوان کرده بودند. اما  با گذشت 
بیش از 6 ماه از سال آمارها نشان می دهد صادرات 
غیرنفتی هنوز به رقم ۵۰ میلیارد دالر نرســیده 

است.
آمارهای تجارت خارجی در نیمه نخســت سال 
جاری نشان می دهد تجارت با افت 9.۸ درصدی 
از لحاظ وزنی رو به رو بوده است و به رغم افزودن 
حوزه هایی مانند صادرات گاز طبیعی و میعانات 
گازی به کاالهای غیرنفتی، رقم ۵۰ میلیارد دالر 
در صادرات غیرنفتی، هنوز حاصل نشده است. اما 
چه عواملی باعث شده است تجارت ایران همچنان 

در دستیابی به اهداف تعیین شده ناکام باشد.
بررســی ها نشــان می دهــد جــدا از تحریم و 
محدودیت های در نقــل و انتقاالت پولی و بانکی 

بسیاری از سیاســت های داخلی و بخشنامه های 
دولتی نقش ســرعت گیر تجارت خارجی را ایفا 
کرده اند. ناهماهنگی های سیاست تجاری و ارزی 
اگرچه نسبت به گذشــته کاهش پیدا کرده است 
اما همچنان وجــود دارد. از طرفی قیمت گذاری 
دســتوری و کاهش کم و کیف  تولیــد منجر به 
کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان  در بازارهای 
صادراتی شــده اســت. جدا از اینکه مشــکالت 
تولیدکننــدگان در تامین نقدینگــی مورد نیاز، 
مواد اولیه، ماشــین آالت و ...محدودیت بازارهای 

صادراتی همچنان پابرجاست. 
بررسی ها نشــان می دهد رقم محقق شده برای 
صادرات غیرنفتی نیز عمدتا وابسته به کاالهایی 
اســت که به صورت خام صادر می شود. از طرفی 
کاهش تولید و فعالیــت در زمینه هایی همچون 
کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و منسوجات 
در محقق نشدن وعده افزایش صادرات غیر نفتی 

نقش داشته اند.

براســاس آمار گمرک تجارت غیر نفتی کشور در 
۴ ماه نخست امســال به ۴6 میلیون و ۸۱۵ هزار 
تن کاال به ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دالر 

رسیده است
محمد حسن دیده ور، این عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران  با اشاره به آمار صادرات در سال ۱۴۰۰ 
در این زمینه گفت: در سال گذشته، حدود ۱2۳ 
میلیون تن کاال بــه ارزش ۴9 میلیارد دالر صادر 
شــده اســت. از میزان ۴9 میلیــارد دالر ارزش 
کاالی صادر شــده، ۱۴.۵ میلیارد دالر مربوط به 
محصوالت معدنی، ۱۱.۵ میلیارد دالر مربوط به 
فلزات پایه، 7.2 میلیارد دالر مربوط به محصوالت 
شیمیایی و 6.۴ میلیارد دالر مربوط به الستیک و 
پالستیک بوده است. همچنین ۴.۸ میلیارد دالر 
نیز صادرات گاز طبیعی کشــور شــامل متانول، 

پلی اتیلن، پروپان و اوره بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه 
میزان صادرات کشــور از حدود ۴۴ میلیارد دالر 

در سال ۱۳9۰ به حدود ۴۱ میلیارد دالر در سال 
۱۳99 و نهایتاً ۴9 میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ از 
رشــد مثبت و منفی برخوردار بوده است، ادامه 
داد: آمارها نشــان می دهند کــه باالترین ارزش 
تجارت خارجی کشــور در ابتدای دهه 9۰ ثبت 
شده و پایین ترین ارزش تجارت خارجی کشور به 
سال ۱۳99 تعلق دارد. اگرچه این سال مواجه با 
دوران شیوع کرونا بوده اما آنچه از آمارها برمی آید، 
محدودیت صادرات به برخی کشورها نظیر چین، 
عراق و امارات است و حوزه های فعالیت اقتصادی 
نظیر کشــاورزی، منســوجات و خدمات فنی و 

مهندسی نقش کم رنگی ایفا کرده اند.
او افزود: نکته حائز اهمیت اینکه، به رغم افزودن 
حوزه هایی مانند صادرات گاز طبیعی و میعانات 
گازی به کاالهای غیرنفتی، رقم ۵۰ میلیارد دالر 
در صادرات غیرنفتی، هنوز حاصل نشده است. این 
همه، نشان از زیرساخت هایی دارد که همچنان در 

طول این سال ها ساخته نشده اند.

اقتصادنیوز: بیش از دو هفته است که نرخ دالر در تهران 
نوســان محدود پلکانی را تجربه می کند.قثمت طال و 
سکه هم روز گذشته ریزش کرد. به گزارش اقتصادنیوز ، 
بررسی هسته مرکزی بازار ارز تهران در سومین روز هفته 
یعنی 2 آبان ماه حکایت از نوسان محدود قیمت دالر 
دارد. بیش از دو هفته است که نرخ دالر در تهران نوسان 
محدود پلکانی را تجربه می کند. افزایشی های بازار این 
ریســک را نمی پذیرند که بی محابا اقدام به خرید های 
شدید کنند. از نظر این دسته از بازیگران ارزی بازارساز 
با مداخله ارزی جلوی هیجانات ارزی را گرفته و دالر به 

خواب عمیق فرو رفته است. 
نرخ دالر روز گذشته در مقایســه با عصر دیروز نوسان 
اندکی را تجربه کرد و در محدوده ۳2 هزار و 6۵۰ تومان 
معامله شد. نرخ دالر در معامالت نقدی دیروز با ۳2 هزار 
و 7۰۰ تومان بسته شد.  بازار دالر هرات هم روز گذشته 
مانند تهران رنج شد. هر برگ اسکناس آمریکایی در بازار 

فوق با ۳2 هزار و ۳7۰ تومان به فروش رسید.
نرخ دالر در بازار ارز سلیمانیه روز گذشته با گپ منفی باز 
شد. قیمت شروع روز گذشته از قیمت بسته شده دیروز 
پایین تر بود. نرخ دالر سلیمانیه در ابتدای معامالت نقدی 
روز گذشته ۳2 هزار و 7۳۰ تومان بود که نسبت به روز 
یکشنبه ۱2۰ تومان پایین تر بود؛ اما در ادامه معامالت 
نقدی نرخ دالر به ۳2 هزار و ۸7۰ تومان رسید که نسبت 
به روز گذشته تفاوت چندانی داشت. به عبارت دیگر می 
توان گفت نرخ دالر روز گذشــته در تهران، سلیمانیه و 
هرات رنج بود.  نرخ حواله درهم روز گذشته در محدوه 
9 هزارتومان تا 9 هزار و ۴۰ تومان به فروش رسید.نرخ 

برابری درهم به دالر روز گذشته  ۳۳ هزار و ۱7۰ تومان 
بود که نسبت به روز های گذشته پایین تر بود . 

کاهش قیمت اونس طال
بازار جهانی طال روز گذشته شاهد ریزش قیمت اونس طال 
بود. فلز گران بهای جهانی روز شنبه رشد قابل توجهی را 
ثبت کرد. هر اونس طال  روز شنبه در محدوده ۱6۵۸ دالر 
به فروش رسید. این قیمت در مقایسه با  روز جمعه ۱9 دالر 
رشد را نشان می دهد.  روز یکشنبه بازار جهانی طال تعطیل 
بود و در بازار روز گذشته دوشنبه قیمت اونس طال ۱۱ دالر 

افت کرد و در محدوده ۱6۴7 دالر معامله شد . 

قیمت طال  در سراشیبی 
در بازار داخلی ایران هم قیمت طال ۱۸ عیار  روز گذشته 
مانند روز گذشته در سراشیبی قرار گرفت. فلز زرد روز 
گذشــته  ۴ هزار و ۱۰۰ تومان افت کرد و تا محدوده ۱ 

میلیون ۳۴2 هزارو۳۰۰ تومان پایین آمد.

سکه بازان عقب نشینی کردند
 قیمت سکه  هم در زمان نوشتن این گزارش ۱۴ میلیون  
و 9۰۰ هزار تومان بود که نسبت به عصر دیروز ۵۰ هزار 
تومان کاهش را نشان می دهد. به نظر می رسد ، محدودیت 
های بازار ارز برای خرید موجب شده است که سکه با فشار 
تقاضا و افزایش حباب مواجه شود. با این حال، سکه دچار 
شوک قیمتی نشده است و بازارساز توانسته است که اجازه 
ندهد فلز گران بهای داخلی سقف قیمتی مهرماه 99 یعنی 

محدوده ۱6 میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی را تجربه کند.

روز گذشته شــاخص کل بورس تهران بزرگترین 
ریزش در یک ماه اخیر را ثبت کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز دوشنبه دوم 
آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز 
کاری قبل ۱9 هزار و 6۴ واحد ریزش کرد و به رقم 
یک میلیون و 277 هزار و 7۳۳ واحد رسید. سقوط 
۱9 هزار واحدی، بزرگترین ریزش شاخص در یک 

ماه اخیر است. 
شاخص هم وزن بورس با افت ۴ هزار و ۴۵۸ واحدی 
در سطح ۳7۳ هزار و 2۳7 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۳۱ واحد پائین 

آمد و در سطح ۱7 هزار و 6۵۱ واحد قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشته نمادهای »فوالد«، »کچاد« و »رمپنا« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند 
و در مقابل نمادهای »شبندر«، »خزامیا« و »ثامید« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهــای »فغدیر«، »زاگرس« و 
»هرمز« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »رنیک«، »زقیام« و »حآفرین« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس فوالد 
صدرنشین است و شبندر و شپنا در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، کمرجان و 

کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 

۱۴7 هــزار و ۵۵۰ میلیارد تومــان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۴۳ هزار 
و ۸۰۱ میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش ۵ 
درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 

۴۰9 میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت دوشنبه ۴9 نماد صف خرید داشتند و 
۸۴ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با افت ۳۰ درصدی به ۱29 میلیارد 
تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش ۵7 

درصد افزایش یافت و ۱9۳ میلیارد تومان بود.
در پایان معامــالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار 6۳ میلیــون تومان بود و ارزش 
صف های خرید نیز در رقم 6۴ میلیارد تومان ایستاد. 
در پایان معامالت نماد وآذر )شرکت سرمایه گذاری 
توسعه آذربایجان( با صف  خرید 2۱ میلیارد تومانی 
در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس 
از وآذر، نمادهای خموتور )شــرکت موتورسازان 
تراکتورسازی ایران( و کمرجان )شرکت بازرگانی و 
تولیدی مرجان کار( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
رمپنا تعلق داشت که ارزش آن 29 میلیارد تومان 
بود. پس از رمپنــا، نمادهای گدنا، حفارس، قچار و 

ولشرق صف فروش داشتند.
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3 بازار

رئيس اتحاديه نانوايان تهران بيان كرد: علي رغم 
گذشت هفت ماه از سال و برگزاري جلسات متعدد 
و دريافت وعده  هايي براي افزايش قيمت، اما هنوز 
اين اتفــاق رخ نداده اســت، در حالي كه قيمت 

هزينه  هاي نانوايي رشد زيادي داشته است.
بيژن نوروز مقدم، رئيس اتحاديه نانوايان تهران با 
بيان اينكه نان به دليل آنكه از سوي نانوايي ها به 
دولت داده مي شود قيمت ارزاني دارد، گفت: اين 
علل سبب مي شود نان توســط دولت ارزان نگه 
داشته شود و به همين جهت هزينه هاي نانوايي 
مطابق با تورم و حتي گاها بيشتر از تورم افزايش 

پيدا كند. وي افزود: چون قيمت آرد دولتي است و 
تغييري در آن صورت نمي گيرد، دولت ها جلوي 
افزايش قيمت آن را مي گيرند در حالي كه يك 
نانوايي هزينه هاي متعددي از جمله قيمت آب، 
برق، گاز، حمل و نقل، دستمزد و امثال آن را دارد.

رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي تهران با اشاره به 
عدم افزايش قيمت نان در سال جاري اظهار كرد: 
علي رغم گذشــت هفت ماه از ســال و برگزاري 
جلسات متعدد و دريافت وعده هايي براي افزايش 

قيمت، اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است.
وي به افزايش تورم با گذشــت زمان و اثرات آن 

بر نانوايي ها اشــاره و بيان كرد: خميرمايه نان، 
هزينههاي مزد كارگران و مزايــاي آنها از جمله 
عيدي و همچنين ابزار كار، تعميرات و هزينه هاي 
مرتبط با پخت نان مطابق بــا تورم جامعه و گاها 
بيشتر از آن رشد يافته است اما دولت مانع افزايش 
قيمت نان مي شود. نوروزمقدم يادآور شد: چند 
ماه قبل در كارگروه آرد نان استان تهران از ساعت 
۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر جلسه كارشناسي برگزار 
كرديم و آقايان مسئول به اين نتيجه رسيدند كه 
حداقل ۶۰ الي ۷۰ درصد بايد افزايش پيدا كند تا 

نانوا بتواند ادامه كار بدهد.

نائب رئيس اتحاديه فروشندگان آهن اهواز گفت: 
بازار آهن در اهواز برای اينكه رشــد كند نيازمند 
اعتبارات و تسهيالتی اســت كه بانك ها بايد در 
اختيار فعاالن اين حوزه قرار دهنــد اما در واقع 
امســال بانك ها تمام وام ها و اعتبارات خود را به 
روی فعاالن اين حوزه بسته اند و اين باعث شده كه 
شرايط كاری در اين بازار سخت شود. رضا نادری با 
اشاره به وضعيت بازار آهن در اهواز اظهار كرد: در 
استان خوزستان به علت وجود هوای گرم، فعاليت 
عمرانی در آن شــرايط كمتر صورت می گيرد و 
زمانی كه هوا خنك شــود فعاليت های عمرانی 
دوباره شروع می شود. برعكس مناطق سردسير در 
تابستان فعاليت عمرانی زيادی دارند و در زمستان 

فعاليتی صورت نمی گيرد.
وی افزود: با توجه به مناسب شدن شرايط جوی در 
اين موقع سال قيمت های آهن فروكش می كند. 
يعنی به دليل اينكه مناطق سردسير در نيمه دوم 
سال ديگر تقاضای آهن ندارند قيمت های آهن 

قدری فروكش می كند و هميشه در نيمه دوم سال 
اين منحنی كاهش قيمت آهن را شاهد هستيم. 
نائب رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن اهواز با 
اشاره به وضعيت بازار آهن اهواز بيان كرد: امسال 
متاسفانه با پديده عدم همكاری بانك ها با فعاالن 
حوزه آهن در پرداخت تسهيالت مواجه شده ايم 

كه اين مشكل، بازار آهن را متاثر كرده است.
وی افزود: بازار آهن در اهواز برای اينكه رشد كند 
نيازمند اعتبارات و تســهيالتی است كه بانك ها 
بايد در اختيار فعاالن اين حوزه قرار بدهند اما در 
واقع امسال بانك ها تمام وام ها و اعتبارات خود را 
به روی فعاالن اين حوزه بسته اند و اين باعث شده 
كه شرايط كاری در اين بازار سخت شود. نادری 
با اشاره به اينكه سرمايه گذاری در حوزه آهن جزو 
سرمايه گذاری های پرسود اســت، گفت: اين در 
حالی اســت كه در حال حاضر سرمايه گذاران و 
فعاالن اين حوزه با مشكل عدم همكاری بانكها در 
اعطای تسهيالت مواجه هستند كه اگر اين اقدام 

صورت بگيرد قطعا كار سرمايه گذاران اين حوزه 
رونق پيدا می كند.

وی در خصوص صادرات آهن بيان كرد: اگر چه 
امسال شركت فوالد خوزستان صادركننده نمونه 
آهن در كشور شده اســت اما صادرات آهن ما به 
دليل دامپينگ و قيمت شــكنی روسيه قدری 
كم شده اســت. به صورت كلی صادرات آهن كم 
كم دارد بازار خودش را پيــدا می كند و در حال 
حاضر بازار آهــن در بخش صــادرات، خود را با 
قيمت های جديد همگام می كند تا صادرات يك 
رنگ و بوی جديدی پيدا كند. نائب رئيس اتحاديه 
فروشــندگان آهن اهواز گفت: سال های گذشته 
صادرات ميلگرد و لوله به عراق داشتيم اما در حال 
حاضر عراقی ها برای خريد شــمش آهن و ورق 
می آيند تا خودشان لوله آهنی توليد كنند. در واقع 
در حال راه اندازی و فعال سازی توليدات خودشان 
هستند؛ يعنی در حال حاضر بيشتر متقاضی مواد 

اوليه هستند.

عضو هيئت مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادر كنندگان 
پوشــاک گفت: ۹۹ درصد پوشــاک وارداتی از طريق قاچاق 
وارد كشور شــده و اين شــرايط هر روز بدتر می شود. مجيد 
افتخاری عضو هيئت مديــره اتحاديه توليدكنندگان و صادر 
كنندگان پوشاک و نســاجی گفت: توليد كنندگان داخلی 
هيچ گاه مشــكلی با واردات پوشــاک ندارند و دلگيری آنها 
از قاچاق ۹۹ درصدی پوشــاک به كشــور اســت. وی ادامه 

داد: يكی از معضالت صنعت پوشــاک و نساجی كشور عدم 
حمايت دولتمردان اســت و تاكنون هيچ گونه هدف گذاری 
 و برنامه ريزی برای اين صنعت توســط بخش دولتی صورت 

نگرفته است.
افتخاری با اشــاره به تركيه به عنوان ششمين صادر كننده 
پوشاک در جهان گفت: در ۲ دهه گذشــته صنعت پوشاک 
ما از كشور تركيه مقتدر تر بود ولی دولت تركيه فرصت های 

تجاری خوبی برای ايــن صنعت بوجــود آورد و تا جايی كه 
ساالنه بيش از ۱۸ ميليارد دالر صادرات دارند و هر روز شاهد 
رشد بيشتر اين صنعت هستند. وی ادامه داد: صنعت پوشاک 
از تكنولــوژی پيچيده و هزينه های گزاف برخوردار نيســت 
و با توجه به نيروی انســانی حاضر در كشــور و پايين بودن 
 حامل های انرژی ما قادر خواهيم بود اين صنعت را در كشور 

متحول كنيم.

عضو هيئت مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادر كنندگان 
پوشاک و نساجی گفت: متأسفانه ما نگاه جدی به پوشاک و 
نساجی داخلی نداريم و صادرات ما در اين حوزه بسيار ناچيز 
كه كه اين معضل حاكی از نقش كم رنگ دولت در اين حوزه 
است. وی اســتفاده از تجربيات و مسير پيشرفت كشورهای 
پيشگام در حوزه نساجی و پوشــاک را يكی از راههای برون 

رفت از ركود اين صنعت در كشور دانست.

افتخاری با اشــاره به برگــذاری دهمين نمايشــگاه صنعت 
پوشــاک در محل نمايشــگاه بين المللی كشــور گفت: در 
اين صنعــت برترين و منتخــب ترين واحدهــای صنعتی 
حضور دارنــد و بهتريــن فرصت بــرای ارتباط مســتقيم 
توليــد كننــدگان و فعــاالن اصلــی ايــن صنعت اســت 
 كــه حلقه هــای مفقــوده در زنجيــر ارزش را شناســايی 

كنند.

رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي تهران با اشاره به ركود و 
تعطيلي در بازار امين حضور تهران در پي حوادث هفته  هاي گذشته 
گفت: به دليل ناآرامي هاي اخير، مردم مراجعات خود براي خريد 
لوازم خانگي را كاهش داده اند و مشتري در بازار لوازم خانگي وجود 
نداشت.اكبر پازوكي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران 

در خصوص آخرين وضعيت بازار لوازم خانگي در كشور اظهار كرد: در 
حال حاضر ميزان فروش لوازم خانگي در كشور بشدت كاهش يافته 

است و ركود بر بازار حكمفرماست.

وي افزود: در وضعيت فعلي بيشتر لوازم خانگي عرضه شده در فضاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي عمدتاً از طريق قاچاق وارد كشور شده 
است. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران خاطرنشان 

كرد: از طرف ديگر در وضعيت فعلي اين بازار با دو معضل روبروست 
كه كمتر رسانه   اي به آنها توجه كرده به طوري كه اين معضالت مردم 

را با مشكالت زيادي روبه رو كرده است.

پازوكي گفت: افراد زيادي خــود را در فضاي مجــازي به عنوان 
تعميركاران شــركت هاي اصلي لوازم خانگــي خارجي معرفي 
مي كنند در حالي كه اين شــركت ها ســال هاســت كه در بازار 
 ايران حضور ندارند اما اين افــراد از اين طريق كالهبرداري زيادي

 از مردم مي كنند. 

رئيس اتحاديه ســوپرماركت و مواد پروتئيني تهران 
گفت: سوپرماركت  ها نان بســته  اي ۴ عددي را ۲ تا ۳ 
هزار تومان خريداري مي  كنند و در بازار ۳ هزار و پانصد 
تا ۴ هزار تومان به فروش مي  رسانند. يعني چيزي حدود 

۲ برابر به فروش مي  رسانند نه ۳ برابر و نيم.
داوود فكوري، رئيــس اتحاديه ســوپرماركت و مواد 
پروتئيني تهران ضمن اشاره به پيگيري از سوپرماركت 
ها پيرامون بحث مطرح شده در مجلس شوراي اسالمي 
مبني بر ۳.۵ برابري نرخ نان در سوپرماركت و نانوايي ها 
با رد اين مطلب گفت: نانوايي هاي سنتي بخشي از پخت 
خود را بسته بندي مي كنند و صبح ها با قيمتي كه مي 

گويند به سوپرماركت ها مي فروشند. سوپرماركت ها 
نان بسته اي ۴ عددي را ۲ تا ۳هزار تومان خريداري مي 
كنند و در بازار ۳ هزار و پانصد تا ۴ هزار تومان به فروش 
مي رسانند؛ يعني چيزي حدود ۲ برابر نه ۳ برابر و نيم. 
وي ادامه داد: نانوايي ها نان را بسته بندي مي كند، هزينه 
حمل ونقل را مي پردازد و به دست سوپرماركت ها مي 
رسانند. آنها هم سود جزئي لحاظ مي كنند و به دست 
مصرف  كننده مي رسانند. پس طبيعي است اين افزايش 
نرخ را شاهد باشيم اما افزايش ۳.۵ برابري درست نيست. 
تعيين كننده نرخ چه بر نان هاي سنتي و حتي نان هاي 
فانتزي اتحاديه ما نيست و خود شركت ها و نانوايان نرخ 

را مشخص مي كنند. وي در رابطه با تفاوت نرخ نان هاي 
بسته بندي بيان كرد: شركت هاي توليدكننده نان هاي 
فانتزي مانند سنان و نان آوران در كنار فروش محصوالت 
خود، نان هاي بسته بندي هم به سوپر ماركت ها مي 
دهند. نرخ مصرف كننده روي اين محصوالت وجود دارد 
و حاشيه سودي را هم در نظر گرفته اند كه مغازه هاي 
ما با همان نرخ به فروش مي رسانند. روي نرخ نان هاي 
صنعتي نظارت به طور كامل وجود دارد و قيمت ها كامال 
مشخص هستند و روي خود محصول درج شده است، 
اما نان هاي سنتي اينگونه نيست و نانوايان خودشان نرخ 

را مشخص مي كنند.

علی رغــم تهيه و تصويب دســتورالعمل "تعيين 
نرخ خدمات لوكوموتيوهــای بخش خصوصی" 
توســط شــورای رقابت و ابالغ آن به شركت راه 
آهن در سال ۱۴۰۰، اين دســتورالعمل هنوز به 
اجرا نرسيده اســت. همين امر موجبات تشديد 
انحصار و آسيب كيفيت خدمات ارائه شده در بازار 
حمل و نقل خدمات ريلی را فراهم كرده است. بر 
همين اساس شورای رقابت طی مكاتبه ای در ۱۹ 
مهرماه، به شركت ملی راه آهن درباره اجرا نكردن 
دستورالعمل "تعيين نرخ خدمات لوكوموتيوهای 

بخش خصوصی" اخطار داد.
با توجه به انحصاری بودن شبكه اصلی راه آهن و 
نقش مسلط شركت ملی راه آهن در ارائه خدمات 
در بازار حمــل و نقل ريلی، تهيه دســتورالعمل 
"تعيين نــرخ خدمــات لوكوموتيوهــای بخش 
خصوصی" در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت كليد 
خورد و علی رغم بازنگری در ســال ۱۳۹۹ و ابالغ 
به شركت راه آهن در ســال ۱۴۰۰، هنوز به اجرا 

نرسيده اســت. بر اساس شــواهد و بررسی های 
انجام شده در مركز ملی رقابت، شركت های مالك 
لوكوموتيو با مشكالت متعددی در خصوص تعيين 
تعرفه خدمات لوكوموتيو مواجه بوده اند. به همين 
جهت شورای رقابت در جلســه ۴۶۳ خود در ۲۰ 
ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ تصميماتی را در خصوص 
تعيين تعرفــه خدمات لوكوموتيــو اتخاذ كرده و 
دستورالعمل "تعيين نرخ خدمات لوكوموتيوهای 
بخش خصوصی" را به تصويب رساند. گفتنی است 
بر اســاس ماده ۵ دســتورالعمل مذكور، هيئتی 
كارشناسی به منظور برآورد اقالم هزينه ای تشكيل 
و ضمن ارسال مصوبه اين هيئت، از شركت ملی راه 
آهن برای شركت در آن دعوت به عمل آمده است.

در همين راســتا شــورای رقابت در ۱۶ مهر ماه، 
طی مكاتبه ای با مديرعامل شركت راه آهن ضمن 
اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از شركت 
ملی راه آهن برای حضور در هيئت كارشناسی در 
خصوص تعيين تعرفه خدمات لوكوموتيو و گذشت 

بيش از يك ســال از ابالغ دســتورالعمل تعيين 
تعرفه خدمات لوكوموتيو و واصل نشــدن پاسخ 
الزم، خاطرنشان كرد: در صورت عدم وصول پاسخ 
مقتضی مفاده ماده )۶۰( فصل نهم اصل ۴۴ قانون 

اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
اين موضوع در حالی است كه شــورای رقابت در 
راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در 
اين بخش عالوه بر تصويب دســتورالعمل قيمتی 
و اجرايی سازی آن، می تواند با استناد به ماده ۵۹ 
فصل نهم قانون اجرای سياست های كلی اصل ۴۴، 
تأسيس يك نهاد تنظيم گر بخشی رقابت مستقل 
در حوزه حمــل و نقل ريلی را بــه هيئت وزيران 
پيشــنهاد دهد. در رابطه با عدم اجــرای مصوبه 
شورای رقابت توسط شركت راه آهن داليلی قابل 
ذكر است كه از جمله اين داليل تعارض ميان نقش 
حاكميتی و سياســتگذاری مديرعامل راه آهن و 
نقش بازيگری آن در بازار ارائه خدمات حمل و نقل 

ريلی است كه بايد حل شود.

رشد هزينه  هاي پخت نان بيشتر از تورم موجود

همکاری نکردن بانک ها در ارايه تسهيالت به فعاالن بازار آهن

۹۹ درصد پوشاک وارداتی از طريق قاچاق وارد شده است

بازار لوازم خانگي بدون مشتري

سود جزئي سوپرمارکت ها در خريد نان

ضرورت اجرای دستورالعمل تعيين نرخ خدمات حمل و نقل ريلی 
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رئيس اتحاديه فروشــندگان ميخ و قفل و لوال 
تهران بيان داشــت: از آنجا كه توليدات ايراني 
داراي كيفيت بســيار خــوب و قابــل رقابت با 
محصوالت خارجي است، مي توانيم افتخار كنيم 
كه علي رغم تمام مشــكالت و تحريم توانسته 
ايم موفقيت هاي زيادي در حــوزه توليد قفل، 
لوال، دستگيره و يراق آالت كســب كنيم. امير 
نجار شــريفي، رئيس اتحاديه فروشندگان ميخ 
و قفل و لوال تهران گفــت: اكنون در دنيا حرفي 
براي گفتن داريم و اين نتيجه تالش و كوشــش 
توليدكنندگان كشــور اســت؛ اما در اين ميان 
نبايــد واردات خارجي را ناديــده گرفت. به هر 
دليلي كه ما بهترين كاالها را توليدكرده ايم اگر 
 كاالي خارجي وارد نشود امكان رقابت را از دست 

خواهيم داد.
وي تاكيد كرد: بايد انواع و اقســام كاال در كنار 
يكديگر به بازار عرضه شــود تا مشــتري امكان 
انتخاب پيدا كند. در اين صورت مشخص مي شود 
كه كاالي ايراني تا چه حد رشد و پيشرفت داشته 
است. قطعا ملت شريف بهترين ها را انتخاب مي 
كنند، حال آنكه اگر كاالي خارجي وارد نشــود 
امكان تفاوت ســنجي بين كاالهاي مختلف كم 
مي شود و رقابت كه نباشد كاالي بهتري توليد 

نخواهد شد.
نجارشريفي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر 
قفل هايي در دنيا توليد مي شــود كه حتي مي 
توانند با تصوير اشخاص يا اثر انگشت باز و بسته 
شوند. توليد اين نوع قفل ها نيازمند تكنولوژي 
هاي پيشــرفته اســت كه ما اكنون در كشــور 
نداريم. بايد هم مواد اوليه ساخت اين قفلها و هم 
تكنولوژي آنها كه مي تواند خاستگاهش در اروپا 

يا چين تحت ليسانس باشد را وارد كنيم.
رئيس اتحاديه فروشــندگان ميخ و قفل و لوال 
تهران اظهار كــرد: براي اســتفاده از قفل هاي 
جديد و بــاور مردم و اعتمادشــان بايد فرهنگ 
ســازي جدي ايجاد شــود. مردم بيشتر به قفل 
هايــي عادت دارنــد كــه بتوانند بــا ابزارهاي 
موجود باز و بســته كنند. شــايد به تكنولوژي 
هاي روز دنيــا ديرتر اعتمــاد كننــد؛ اما اين 
اعتماد بايد بسترســازي شــود. از سوي ديگر 

قفــل هاي جديــد نيازمنــد خدمــات پس از 
فروش و پشــتيباني هايي هســتند كه نيازمند 
 تعهد شــركت هاي واردكننده و يا توليدكننده 

است.
نجارشريفي تصريح كرد: براي حمايت از توليد 
بايستي موانع را برداشــت كه در اين ميان مي 
توان مي توان به تســهيل تهيه مــواد اوليه كه 
بيشتر آن در كشــور موجود است اشاره داشت. 
در دســترس قــرار گرفتن مــواد اوليــه براي 
توليدكننده مهمترين نكته اســت. اينكه چند 
دســت بگردد موجب گراني، كمبود و رانت مي 
شــود. گراني از ســويي، كمبود از سوي ديگر و 
 بلوكه شدن مواد اوليه با هم مي تواند توليدكننده 

را نابود كند.
وي با انتقاد از نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده 
نيز گفت: اين نــوع ماليات بدون بسترســازي 
ها و آموزش هاي كافي در كشــور بــه يك باره 
اجرايي شــد؛ لذا با وجود اينكه ســال هاست از 
اجراي آن مي گذرد هنوز مشــكالت زيادي در 
اجرا دارد. رئيــس اتحاديه فروشــندگان ميخ 
و قفل و لــوال تهران همچنين گفت: كشــور ما 
ايــران داراي منابع زيادي براي درآمد اســت و 
مي تواند بدون اخذ اين نوع ماليات مشكالتش 
را حــل كنــد. در حاليكه كشــورهايي كه اين 
نوع ماليات را مي گيرنــد منابع خاص و مهمي 
 ندارند و نيازمند اخذ ماليات براي درآمد كشور 

هستند.
وي با طرح اين سوال كه در قبال اين همه مالياتي 
كه دولت اخذ مي كند كداميك از خدمات را به 
مردم ارائه مي دهد بيان كرد: هيچ نوع خدمتي 
تاكنون نمود پيدا نكرده كه مردم پس از پرداخت 
ماليات حس كنند دريافــت كرده اند. ماليات بر 
ارزش افزوده يك زنجيره اســت كــه هنوز اين 
زنجيره كامل نشده و دردسرهاي زيادي را ايجاد 
كرده است. نجارشــريفي درپايان با بيان اينكه 
سازمان امور مالياتي به مردم اعتماد ندارد گفت: 
اگر فردي مبلغي را به مميز اظهار كند قطعا مميز 
مورد نظر مبلغ را به چندين برابر افزايش مي دهد 
و اظهار مودي را باور ندارد. اين عدم اعتماد منجر 

به بروز بسياري از رفتارهاي ناهنجار مي شود.

بررســی روند قيمــت انواع 
خودروهای پرتيــراژ در يك 
ماهه اخير )انتهای مهر نسبت 
به ابتدای آن( در بازار نشــان 
می دهد كه قيمت پرتيراژهای 
خودروسازان دو تا ۲۲ ميليون تومان افزايش يافته است.
قيمت محصوالت گروه صنعتــی ايران خودرو حداقل 
شش ميليون تومان و حداكثر ۲۲ ميليون تومان افزايش 
داشــته، اما قيمت هايما S۷ توروبوپالس پنج ميليون 

تومان كاهش يافته است. 
در محصوالت گروه خودروسازی سايپا نيز در اين بازه 
يكماهه، كاهش يك ميليون تومانی قيمت تيبا و تيبا۲ 
ديده می شود و شاهين های توليدی سال گذشته هم پنج 
ميليون تومان ارزان تر قيمت گذاری شده اند. بر اساس 
آمارهای منتشر شده در ۴ سال گذشته، قيمت خودرو در 
كشور بيش از ۷۰۰ درصد افزايش يافته است. اين افزايش 

قيمت شــامل همه خودروها می شــود. از خودروهای 
وارداتی گرفته تا پرايد كه بــه ارزان ترين خودرو ايرانی 

شناخته ميشود. 
در همين زمينه يك كارشناس بازار خودرو در گفت و 
گو با »كسب و كار« گفت: با توجه به اينكه بازار خودرو 
تاثيرپذيری زيادی از قيمت دالر دارد و نرخ اين ارز هم 
يك روند صعودی را طــی می كند خودرو هم گران می 
شود. متايفانه پيش بينی قيمتها در بازار خودرو با توجه 
به مشاهدات اين است كه در ماه های آينده نيز افزايش 

قيمتها را خواهيم داشت. 
بابك صدرايی اضافه كرد: هر اتفاق سياسی كه بيفتد، 
باعث نوسان قيمت دالر می شود و قيمت خودرو هم تحت 
تاثير نرخ ارز با نوساناتی همراه خواهد شد. در شرايط فعلی 
نيز هم در داخل و هم در خارج شاهد اتفاقاتی هستيم كه 
بر قيمتها در بازار خودرو تاثيرگذار است. از طرفی ديگر، 
تورم موجود در كشــور هم يكی ديگر از عوامل افزايش 
قيمت خودرو در ماه های گذشته بود. در نتيجه پيش بينی 
می شود كه قيمت خودرو هم گام با رشد تورم، افزايش 

داشته باشد. وی اظهار داشــت: در واقعيت بايد گفت 
سيگنال های فعلی بازار كامال گويای نااميدی به احيای 
توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ و عدم وجود يك افق روشن 
برای ثبات اقتصادی كشــور از سوی مصرف كنندگان 
و فعاالن بازار خودرو اســت. همچنين سطح قيمت ها 
و نسبت روبه افزايش تقاضا به عرضه نشان دهنده عدم 
اميدواری بازار و مصرف كنندگان خرد به احيای برجام 

حداقل در كوتاه مدت است. 
به گفته اين فعال بازار خودرو نرخ ارز و طال همچنان در 
كنار تورم بر قيمت خودرو اثــر می گذارند. اين موضوع 
را می توان از مواردی مانند انتظار بازار ارز برای ســقف 
 شكنی و رشد قيمت در ماه های آينده در سايه چاپ بدون 

پشتوانه پول و اثر آن بر بازار امروز مشاهده كرد.
به هر ترتيب در طول سه تا چهار سال اخير چند اتفاق 
در بازار خودرو به وجود آمده اســت. نخستين اتفاق به 
فضای تورمی اقتصاد مربوط می شود. ما در اين چند سال 
تورم باالی ۳۵ تا ۴۰ درصد را تجربه كرده ايم. همين امر 
هزينه توليد را ناگزير افزايش داده است. در اين شرايط 

بايد چگونه با اين وضعيت برخورد كرد؟ متأسفانه دولت 
برای ساماندهی اوضاع، سركوب قيمتی را پيش گرفت و 

اتفاقات سال ۹۷ و ۹۸ رقم خورد.
بسياری خودرو خريدند و سهم خيلی كمی را پرداخت 
كردند. به عنوان نمونــه ۵۰ درصد قيمــت خودرو را 
پرداخت كردند و وقتی نرخ ارز ۴، ۵ برابر شد بايد مابقی 
هزينه خودرو را به قيمت روز پرداخت می كردند اما به 
واسطه اعتراض های كوتاهی كه شد وزير صمت دستور 
داد خودروها را با همــان قيمت های قبلی به خريداران 
تحويل دهند. در نهايت در زيان انباشته خودروسازان اين 
موضوع ثبت شد. در اينكه بازار انحصاری است ترديدی 
نيست. برخی معتقدند كه ما شــركت های خصوصی 
زيادی داريم و اگر می توانند رقابت كنند وارد بازار شوند 
اما وقتی بيش از ۹۰ درصد بازار دست اين دو خودروساز 
است چطور می توان فعاليت كرد. بايد نهاد ناظر در بازار 
خودرو حضور داشته باشــد كه تمركز بر روی توليد و 
تحويل آن انجام شود. در حال حاضر با اين مدل به هيچ 

جايی نمی رسيم.
اين در حالی اســت كه اين طور كه به نظر می رســد، 
درخواســت هميشــگی خودروســازان برای حذف 
قيمت گذاری دستوری هرگز مورد موافقت قرار نمی گيرد. 
به همين خاطر اين بار قرار اســت خودروسازان كشور 
تصميم گرفته اند تا به طور مستقيم از ستاد تنظيم بازار 
برای افزايش قيمت محصوالت خود كمك بگيرند. بدين 
ترتيب بعيد نيست در آينده نزديك شاهد گرانی خودرو 

آن هم به درخواست خودروسازان باشيم.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

چرا گرانی در بازار خودرو مهار نمی شود؟

صعود ۲ تا ۲۲ میلیون تومانی قیمت خودروها
قیمت عجیب تیبا در بازار 

کسب موفقيت هاي چشمگير در توليد قفل و لوال 
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تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

4 واژه كه آدم هاي ثروتمند از بقيه بهتر مي فهمند
 »چگونه موفق بودن« موضوعي است كه همه 
ثروتمندان آن را مي دانند. شايد موفقيت آنها 
داليل متفاوتي داشته باشد و پول و ثروت شان 
را به شيوه هاي مختلف كسب كرده باشند اما 
همگي در اين موضوع مانند هم هســتند: آنها 
مي دانند چطور مي توان موفق شد. تبديل شدن 
به يك ثروتمند خودساخته از طريق كارآفريني، 
بسيار چالش برانگيز است، كار زيادي مي طلبد و چيزي نيست كه از عهده هر كسي 
بربيايد. هرچند بيشتر ثروتمندان خودساخته كمابيش چيزهايي درباره سخت كار 
كردن مي دانند، اما واژگان كامل و جامعي نيز مختص خود دارند، بدين  معنا كه تعريف 
برخي اصطالحات مهم و معناي آنها را به خوبي مي دانند. در ادامه 4 واژه را مي بينيد 

كه ثروتمندان بهتر از سايرين آنها را درك مي كنند: 

۱. محدوديت
ثروتمندانی كه سخت كار مي كنند و خودشــان پول درمي آورند، مي دانند كه 
چيزي به نام محدوديت وجود ندارد. آنها حقيقتا واژه محدوديت را مي فهمند اما 
مي دانند كه در مسير خواسته ها، اهداف و توانايي شان هيچ محدوديتي وجود 
ندارد. ثروتمندان مي دانند دليل عدم پيشرفت ساير آدم ها اين است كه آنها تصور 

مي كنند از عهده شكستن موانع پيش روي شان برنمي آيند. 
آدم هاي واقعا موفق، مي دانند كه هيچ مانع و محدوديتي در راه موفقيت شان وجود 
ندارد و اينكه اگر به اندازه كافي تالش كنند، مي توانند هر مانعي را از سر راه شان 
بردارند. براي اينكه از محدوديت ها نترسيد، بايد معناي اين واژه را به خوبي درك 
كنيد و متوجه باشيد كه تا چه حد مي تواند مانع پيشرفت آدم ها شود، ثروتمندان 

اين را بهتر از هر شخص ديگري مي فهمند. 

۲. ترس
براي موفق بودن، نبايد هيچ ترسي داشته باشيد. ترس هاي متفاوتي وجود دارند 
كه مي توانند از رسيدن شما به هدف تان ممانعت كنند و ثروتمندان مي دانند 
كه ترس يكي از بزرگ ترين موانعي اســت كه بايد براي رسيدن به موفقيت از 
ميان برداشته شود. انواع مختلفي از ترس وجوددارد: ترس از شكست، ترس از 
ورشكستگي، ترس از خجالت و ترس »از دست دادن دوستان و احترام اطرافيان.«

۳. پشتكار
اين يكي واژه اي است كه هر ثروتمندی بايد درك كند. اگر نمي خواهيد سختي ها را كنار 
بزنيد و جلو برويد، هرگز يك ثروتمند خودساخته نخواهيد شد. داشتن كسب وكاري 
براي خودتان، دشوار است. در طول مسير اشتباهات و قصور زيادي مرتكب مي شويد 
و درس هاي زيادي مي آموزيد ولي همين باعث مي شود در طول زمان تبديل به آدم 
بهتري شويد، به ويژه زماني كه به كارتان بچسبيد و هرگز پا پس نكشيد. آنهايي كه 
تبديل به ثروتمندان خودساخته شده اند، مي دانند كه موفقيت نهايي در رسيدن به 

اهداف  لذت بيشتري دارد، زماني كه پشتكار داشته اند و سخت كار كرده اند. 

۴. صبر
اگر واقعا نمي دانيد صبور بودن يعني چه، پس هرگز به اهداف حرفه اي و مالي خود 
نخواهيد رسيد. اگر مي خواهيد درآمد زيادي داشته باشيد، بايد صبور باشيد. اين 
اتفاق يك شبه   نمي افتد. تكميل برنامه هايي كه به بهترين نحو پايه ريزي شده اند، 
سال ها يا حتي چند دهه طول مي كشد. خبر خوب اينكه زندگي طوالني است 
و اگر فرصت هاي تان را طبق استراتژي خاصي به كار ببريد و آنها را به حداكثر 

برسانيد، مي توانيد در هر ماراتوني برنده شويد. فقط الزم است كه صبور باشيد. 
منبع: اينترپرينر
ترجمه: بازده

نکته

آيا وجود يك فروشــنده خوب مي تواند در كسب و 
كار شما مفيد باشد و آن را رونق دهد؟ آيا فروشنده 
خوب بودن ذاتي است يا بر اثر تجربه كسب مي شود؟ 
فروشندگي هم مثل خيلي از شغل ها در دنياي كسب 
و كار، آداب و قلق خود را دارد. شايد خيلي از مواقع 
شنيده باشيد كه مردم مي گويند »فالني ذاتا فروشنده 
خوبي است« يا اينكه »اصال طرف فروشنده به دنيا 

آمده است.«
واقعيت اين اســت كه يك بخش مهم و قابل توجه 
از شــغل فروشــندگي را عشــق و عالقه تشكيل 
مي دهد و اينكــه فروشــنده عميقا بــه كاري كه 
انجام مي دهد، اعتقاد و باور داشــته باشد. اين نكته 
را نيز همواره به خاطر داشــته باشــيد كه قسمت 
عمــده اي از موفقيت يــك فروشــنده را مهارت ها 
و توانايي هــاي او شــكل مي دهــد كــه در تمام 
 ســال هاي كســب علم و تجربه براي خود اندوخته 
 اســت. در اين مقاله ســعي داريم چند صفت مهم 
يك فروشنده موفق را براي شما بيان كنيم. با ما همراه 
باشيد و ببينيد يك فروشنده چطور عنوان »فروشنده 

موفق« را مي گيرد. 

۱. منافع خود و مشتري 
را مشترك مي داند

يــك فروشــنده حرفــه اي ضمن 
اينكه بــه ارزش افزوده و ســود خود 

 فكر مي كند منافع خريــدار را نيز
 در نظــر مي گيــرد. او مي داند كه 
مشتريان عالوه بر كيفيت و قيمت 

محصول به حرف هاي فروشنده 
هم تكيه مي كنند و اگر اين 

گفته ها با واقعيت يكسان نباشد، اين آخرين خريد 
مشتري خواهد بود. 

۲. به مشــتريان خود اعتمــاد به نفس 
مي دهد 

خيلي از مشــتريان هنگام خريد بين دو يا چند كاال 
دچار ترديد مي شــوند، تا آن جايي ممكن است اين 
شك گسترده شــود كه حتي شــايد از خريد صرف 
نظر كنند. خيلي از اوقات مشــتريان بــه محصول يا 
ارزشــي كه مي خواهند به دســت بياورند، توجهي 
 نمي كنند و فــارغ از هزينه آن نياز به مشــاوره دارند، 
يك فروشنده موفق كسي است كه اين لحظه را به خوبي 
 شناسايي كرده و به ذهن و قلب مشتري نفوذ كند و با 
يك راهنمايي ســاده و در عين حال كارشناسي شده، 
ضمن دادن اعتماد به نفس به مشتري به خاطر ارزشي 

كه به دست مي آورد، او را به خريد ترغيب كند. 

۳. تحت زور و فشار نمي فروشد 
يكي از مضرترين عادت هايي كه بعضي 
از فروشــندگان دارنــد، اين اســت كه 
مي خواهند خريد محصول خــود را با 
زور و فشار به مشــتري تحميل كنند. 
متاسفانه اين دسته از فروشندگان هنوز 
فرق بين راهنمايــي و اجبار در خريد را 
نمي داننــد. آنها حتما بــه اين نكته هم 
دقت نمي كنند كه اگر مشتري براساس 

جو به وجود آمده كااليي را خريداري 
كند، براي دفعات بعدي حتي اگر 

نياز بــه محصول 

 شــما داشــته باشــد بــا توجــه بــه خاطــره
 خاكستري ای كه در ذهن دارد، امكان ندارد به همان 

فروشگاه  مراجعه كند. 

۴. انعطاف پذير است 
يك فروشــنده حرفــه اي در خيلــي از مواقــع بايد 
 از خــود نرمش نشــان دهــد. بــه عبارتــي ديگر

 يك مشــتري هنگام خريــد كردن ممكن اســت 
چند بــار نظرش عوض شــود و شــما را مجبور كند 
كه مدل، رنگ، ســايز يا نوع هاي مختلفــي را براي او 
نمايش دهيد يا اينكه در موقع پرداخت درخواســت 
 تخفيف كند كــه اين رفتار كامال مرســوم اســت،

 يك فروشــنده موفق در تمامي مراحل فروش بايد از 
سعه صدر بااليي برخوردار بوده و رفتار خود به هنگام 
لحظه ورود تا خروج را با يك آهنگ مناسب حفظ كند. 

۵. روابط عمومي بااليي دارد 
يكــي از مواردي كــه بايد فروشــندگان به آن 
دقت كنند، خوشــرويي است. 
فروشــندگان حرفــه اي از 
 ارتباطــات عمومــي بااليي 
برخوردار هستند. آنها همواره 
ســعي مي كنند ضمن نگه 
داشــتن حريم شــخصي 
مشتري با آنها رابطه برقرار 
كرده و به نوعي ايشان را به 

خود وابسته كنند. 

۶. شــنونده 
خوبي است 

از  يكــي 

مهارت هاي فروشــندگان موفق شــنوندگي عميق 
آنهاســت. يك فروشــنده حرفه اي مي داند كه قبل 
از فــروش كاال يــا خدمات بايــد به نظــرات، درد و 
دل هــا، عقايــد و… مشــتري خوب گــوش كند 
و بــا توجه بــه خواســته هايي كــه خريــدار در ال 
به الي حرف هاي خــود عنوان كرده اســت، ضمن 
 پاســخگويي مناســب كاالي مورد نياز ايشــان را 

ارائه كند. 

۷. همه ابعاد شغل خود را مي شناسد 
فروشــنده اي موفــق خواهــد بــود كــه تمامي 
آمــار و اطالعــات مربوط بــه محيــط، محصول، 
 مشــتري، رقبــا و… در كســب و كار خــود

 را بشناســد. به عبارت ديگر يك فروشنده حرفه اي 
بازار را استشــمام كرده يا اصطالحا بو مي كشــد و 
ضمــن منطبق كــردن خود بــا شــرايط موجود، 
 هميشه براي مشتريان خود در شاخه هاي مختلف 

تازگي دارد. 

۸. به حفظ مشتريان مي انديشد
يكي از اصلي ترين سرمايه هاي هر كسب و كاري مشتريان 
آن مجموعه هســتند. پس يكي از وظايف فروشندگان 
حفظ و نگهداري آنهاســت. برقراري و حفظ ارتباطات 

مشتريان از قواعد اصلي صحيح، محكم و موثر با 
صفــات  مهم اين شــغل و 
بخشي از آن اســت كه 
صورت  و به  ذاتــي 

طريق بخش عمده اي نيز  از 
 مهــارتآموزش و كسب 
 به دست مي آيد. 
بازده                                     

۸ ويژگي مهم يك فروشنده موفق

تبليغات چيست؟
به جرات مي توان گفت كه قرن حاضر قرن غلبه و 
سيطره بازار تبليغ و وسايل ارتباط جمعي بوده و 
شكست، پيروزي، ايدئولوژي ها، عقايد و آرمان هاي 
ملي، مذهبي و انساني ملل جهان تا حد زيادي 
موكول به ميزان توفيق در تحصيل ابزار پيشرفته 
تبليغات اســت. هرچند در اختيار داشتن ابزار 
پيشرفته تبليغات و ارتباطات جديد شرط الزم 
براي هرگونه موفقيت در زمينه مسائل سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي در سطح ملي، منطقه اي و 
جهاني است اما شرط كافي نيست. شرط كافي آن 
است كه براي استفاده صحيح و اصولي از هرگونه 
ابزار و تكنولوژي جديد از جمله وسايل تبليغات و 
نيز محتواي پيام تبليغاتي شناخت صحيح و علمي 

و همه جانبه داشته باشيم.
بنابراين الزم است نسبت به ماهيت و چگونگي 
مكانيســم و كاركرد تبليغات اشــراف و دانش 
كافي به دســت آوريم .آنگاه با داشــتن چنين 
صالحيتي در جهت مطلوب به بهترين نحو از 
ابالغ پيام موردنظر استفاده كنيم. واژه تبليغات 
از ارگان مركزي كليساي كاتوليك تحت عنوان 
 congregationde propaganda fide
كه به وســيله پاپ گرگوري پانزدهم در سال 
622م ايجاد شده بود، گرفته شده است. تبليغ 
Propaganda بــه معني بي طــرف يعني 
انتشار ترويج افكار و انديشــه و از ريشه التين 
propagar بــه معناي كاشــتن و نهال زدن 
مي آيد. از آنجا كه اين كلمه در ابتدا از كليساي 
كاتوليك در واتيكان گرفته شــده و انگيزه اين 
جماعت اشاعه باورهاي واتيكان در قاره آمريكا و 
در جهت مخالفت پروتستان ها بود ، تبليغ معناي 
بي طرف خود را از دســت داد. وقتي كه انگيزه 
تبليغ موردنظر باشد، تبليغ معناي كنترل )اداره( 
را تداعي مي كند و در اين صورت تبديل به اقدام 
مي شود و در واقع با يك ايدئولوژي نهادي شده 
و هدف دار رابطه پيدا مي كند. بايد متذكر شد در 
بي طرفانه ترين و خنثي ترين مفهوم به معناي 
تحريك يا به حركت واداشتن انديشه هاي ويژه 
براي اينكه بتوان هويت يك پيــام را به عنوان 
)پروپاگاندا( باز شناخت بايد بتوان معناي منفي 

و نادرست را در آن يافت. 

تاريخ كسب و كار مهارت

چند سال پيش در يك دوره آموزشي بودم و يكي 
از تســت هايي كه در كالس مرور كرديم، تست 
شخصيت از نوع تيپ A و تيپ B بود. گذشته از 
محتواي آن، اين آزمون عالوه بر نوع شــخصيت 
كاري، شــاخصي براي سنجش اســترس ارائه 

مي داد. 
من به خيال خــودم فرد كم استرســي بودم و با 
شاخص هاي خودم مانند ميزان شوخي و خنده 
و گفتگو و رفتارهاي كنترل شده، به خيال خودم 
توانسته بودم اين اســترس را از خودم دور كنم. 
منتها نتايج نشــان مي داد كه من سطح بااليي از 

استرس را هر روز دارم در خودم  مي ريزم. 
علتش هم برايم جالب بود. يكي از سواالت آزمون 

اين بود: »از اينكه يك روز در محل كار خود حضور 
نداشــته باشــم، دچار عذاب وجدان مي شوم« 
و من به هــزار و يك دليل واقعا اين احســاس را 
 داشــتم كه از نبودن در محــل كارم حس بدي 

داشته باشم. 
حتــي در مواقعي هم كــه در مســافرت كاري 
و غيــركاري در فرســنگ ها دورتر هــم بودم، 
فكرم مشــغول كار بود و دنبــال كانالي بودم كه 
بتوانم از شــركت خبر بگيرم و اگر نمي توانستم 
ايميل هــاي كاري ام را چك كنم، بــا همكارانم 
 تمــاس مي گرفتــم و كارهــا را پيگيــري

 مي كردم. 
خالصه مي توانيم كارهاي زيادي را در امور روزمره 

با خودمان مرور كنيم كه اگر آنها را انجام ندهيم 
دچار عذاب وجدان مي شويم. 

مانند دسترســي به اينترنت و چك كردن ايميل 
)اگر يك روز آنالين نباشيم چقدر احساس بدي 
داريم(، همراه داشــتن تلفن همراه، وب گردي، 
رسيدن به موقع به جلســه و محل كار، مرخصي 
گرفتن از مديــر، پرداخت به موقع قســط بانك 
و... در ظاهر ممكن اســت كه اصال به نظر نرسد 
اينها باعث اســترس ما مي شوند اما ميزان عذاب 
وجداني كه در انجــام ندادن آن كار احســاس 
مي كنيــم، متاســفانه معادل همان استرســي 
 اســت كه ناخودآگاه به صورت مداوم بر ما وارد 

مي شود. 

آیا استرس داریم؟

چقدر به سازمان خود متعهد هستيم؟
اول: تعهد نشــانه اي از مــرام و معرفت 
اســت و هر فردي كه مدتي از عمر خود 
را در ســازماني صــرف مي كنــد، الزم 
اســت حداقل به نشانه سپاســگزاري، از 
 چنين حسي نســبت به ســازمان خود

 برخوردار باشد. 
دوم:  گيريم از نوع عاطفي هيچ ارتباطي با 

سازمان حس نمي كنيم؛ پس احساس تكليف مان چه مي شود؟ 
ســوم: از بابــت حقــوق و مزايــا و امكانــات و امتيازاتــي كــه از 
طــرف ســازمان منتفــع شــده ايم، چــه؟ هيــچ فكــر كرده ايــم 
دل خوشــي ها و رفاهــي كــه در ســايه بهره منــدي منابع ســازمان 
 متبــوع خود بــه دســت آورده ايــم در چــه جايگاهــي بايــد تحليل

 شود؟
معموال مخالفان معتقدند اين ما هستيم كه بيشتر از سازمان طلبكاريم و 
اين سازمان اســت كه جواني و عمر ما را دستمايه موفقيت هاي خود قرار 
داده است؛ پس »تعهد سازماني« گزافه گويي است. به نظرم آنان كه تعهد 
ســازماني را بيهوده قلمداد مي كنند در قضاوت خود منصف نيستند. زيرا 
اگر فردي به چنين حسي برسد، كار كردنش در آن سازمان جالب نيست. 

درباره فوايد تعهد سازماني سخن زيادي گفته شده است.
 در اينجا فقط به ايــن نكته  اشــاره مي كنم كه طبق پژوهشــي جديد، 
افراد داراي تعهد ســازماني باال تمايل بيشــتري به اشــتراك گذاشتن 
دانــش خــود دارنــد. آنهــا در انتقــال تجربيــات خــود خســيس 
 نيســتند و از اينكه ســازمان راه خطــاي آنهــا را دوبــاره تجربه كند، 

ناخشنودند.
 ناگفته نماند كســي كه داراي ميزان بااليي از تعهد اســت در مراقبت از 

اطالعات مهم سازمان اهتمام خاصي خواهد داشت. 
فراموش نكنيم كــه پول و امكانات مالي و مادي بيش از حدي مشــخص 
موجب برانگيختن افراد نمي شــود و اين احساس تعهد است كه همچون 

موتوري محرك عمل مي كند. 

يادداشت مدير

بازاریابی
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هدف از ايجاد موسسه هاي كاريابي 
كمك به نيروي انساني براي ورود 
به بازار كار براســاس توانايي ها و 
مهارت هاي آنهاســت. اين مراكز 
عالوه بــر تاثيرگــذاري اي كه بر 
كاهش نرخ بيكاري دارند، منجر به ايجاد انطباق بيشتر بين 
مهارت و شغل نيروي كار شــده و بر اين اساس در افزايش 

كارايي اقتصاد و رشــد و توليد موثر 
هستند. 

آنها در واقع از طريــق برقراري 
ارتباط بيــن نيازهاي 
بازار كار و نظام آموزشي 

كشور و ارائه مشورت هاي 
شغلي به افرادي كه نرخ پيشنهاد 

شــغل كمتري دارند، مي توانند بر 
سرعت استخدام بيفزايند. به همين 

دليل اگر آنها در ارائــه وظايف خود 
بتوانند به نحو مطلوبي عمل كنند، هم از برخي ناهماهنگي ها 
و تناقضات در بازار كار جلوگيري مي كنند و هم به اقشــار 
مختلف جامعه از تحصيلكرده، جوان، پير و... كمك كرده تا 

بهتر راه خود را پيدا كنند. 
اما متاسفانه وجود نارســايي ها و عدم تعادل در بازار كار و 
تناقض در عرضــه و تقاضاي آن نشــان مي دهد اين مراكز 
نتوانسته اند در ايفاي نقش خود به گونه اي مطلوب عمل كنند 
يا حداقل اينكه تالش هاي آنها در شرايط فعلي اقتصاد كشور 
نتوانسته نتيجه بخش باشــد. در كنار اين موضوعات رواج 
مراكز كاريابي غيرمجاز كه تنها هدف آنها سوءاستفاده هاي 
مالي است، منجر شده نوعي بدبيني به مفيد بودن اين مراكز 

به وجود  آيد و افراد از كمك كاريابي ها نااميد باشند.
 

ناتواني كاريابي ها در جلب افراد
از جمله علت هاي ناكارآمدی كاريابي ها را مي توان به طور 

كلي اينگونه نام برد: عدم وجود نيروي متخصص و حرفه اي 
در كاريابي ها، تعداد كــم كاريابي ها نســبت به جمعيت 
متقاضي براي كار، ضعف كاريابي ها در دسترسي به اطالعات 
جامع و دقيق بازار كار، ناتواني آنهــا در جلب اعتماد افراد، 

امكانات و تجهيزات ناكافي و...
البته در عدم كارايي اين مراكــز عوامل ديگري به طور 
غيرمستقيم دخيل هستند، مانند نبود فرهنگ پذيرش 

كاريابي ها در كشور، بی توجهی برخي از شركت ها 
و بنگاه هــاي اقتصادي بــه اهميت اين مراكــز در كاهش 
هزينه هاي استخدام آنها، شــرايط بد اقتصادي و تعطيلي 

بنگاه ها و...
 

تخـصـص  عــــــدم 
كاريابي ها در اطالع رساني

محمــد عطارديــان، نماينــده 
كارفرمايان در شــوراهاي عالي كار 
در رابطه با اين مســاله به »كسب و 
كار« مي گويد: شغل كافي متناسب 
با تقاضايي كه براي كار وجود دارد، 
در كشور وجود ندارد تا كاريابي ها 
براساس آن بتوانند به ثبت نام افراد 
پرداخته و براساس آن برنامه ريزي 

كنند. ركود اقتصادي بــر همه بخش ها ســايه انداخته و 
كاريابي ها هم جزو ساير بخش ها هستند. از طرفي افرادي 
كه به راه اندازي اين مراكــز اقدام مي كنند، از تخصص هاي 
الزم برخوردار نيســتند و حتي اهــداف و چارچوب كلي 
 وظايف  اين مراكز را درك نكرده اند. بيشتر اوقات هم فردي را 
به جاي خود به عنوان كارمنــد قرار مي دهند كه هيچ 

اطالعاتي در اين زمينه ندارد.

 
ركود و نبود فرصت هاي شغلي

به گفته يك مقام مســئول در حوزه كاريابــي ناكارآمدي 
كاريابي هــا بيش از آنكه ريشــه در مشــكالت اين مراكز 
 داشــته باشــد، بــه مســائل كالن اقتصــادي كشــور

 برمي گردد.
 براي نمونه فرصت هاي اشــتغال كم شده و تعداد مشاغل 
در نتيجه ركــود حاكم بر صنايــع مختلــف پايين آمده 
اســت. به اعتقاد وي كاريابي ها نيز مانند ســاير بخش ها 
تحت تاثير ايــن ركود قرار گرفته انــد. همانگونه كه بخش 
مســكن راكد مانده و فرصت هاي شــغلي آن از بين رفته، 
 به همان ميزان نيز شــانس كاريابي ها براي موفقيت پايين

 آمده است. 
اين كارشناس توضيح مي دهد: به نظر مي رسد اين موضوع 
بايد در شاخص هاي اقتصادي كشور مورد بررسي قرار گيرد. 

وي به تفاوت كاريابي هاي كشور با كشورهاي توسعه يافته 
اشاره كرده و مي گويد: البته در ايران حق الزحمه كاريابي ها 
برخالف كشــورهاي توسعه يافته توســط كارگر پرداخت 

مي شود. 
گرچه شايد اين موضوع در استقبال مردم يا عدم استقبال 
آنها تاثير گذاشته باشــد اما تا مادامي كه مشكالت كالن 
اقتصادی چون ركود، تعطيل شــدن بنگاه هاي اقتصادي و 
نبود فرصت هاي شغلي حل نشود، 

اين مساله حل نخواهد شد. 

حق الزحمه
كـاريـابي ها در

سـال جاری 
مســئوالن بــراي كاهش 
تخلفات برخي از موسســه هاي 
كاريابــي هــر ســال ميــزان 
حق الزحمه قانوني اين مراكز را 
تشريح مي كنند. بر همين اساس امســال نيز حق الزحمه 
كاريابي ها به اين صورت توضيح داده شده است: حق الزحمه 
كاريابي ها بابت ثبت نام و مشاوره شغلي در سال 1395 براي 
دفاتر كاريابي داخلي مبلغ 150000 ريال و دفاتر كاريابي 

خارجي مبلغ 230000 ريال تعيين شد. 
بدين ترتيب حق الزحمه كاريابــي غيردولتي داخلي بابت 
به كارگماري كارجويان در داخل كشور حداكثر 50 درصد 
حداقل دســتمزد مصوب شــورايعالي كار در سال 1395 
خواهد بود و در صورتي كه دســتمزد ثابت به كارگمارده 
بيشتر از حداقل دستمزد اعالم شــده از سوي شورايعالي 
كار باشد، 20 درصد تفاوت حقوق كارجو با حداقل دستمزد 
اعالم شده در ســال 95 به حق الزحمه دريافتي از كارجو 
اضافه خواهد شد. به عالوه دفتر كاريابي مي تواند حق الزحمه 
به كارگماري را تا ســقف يك ماه حقوق دريافتي كارجو از 

كارفرما دريافت كند. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

ناكارآمدي كاريابي ها  در سايه ركود

شغلكافيو
متناسببا

تقاضايكار
نيست

    مهرداد افشاري، دانشجوي كارشناسي ارشد كارآفريني دانشگاه تهران

تحــوالت و دگرگوني هاي 
نظام اجتماعي- اقتصادي 
عصــر حاضــر ريشــه در 
پيشــرفت و تغييــرات به 
وجــود آمــده در علــم و 
تكنولوژي دارد كه به نوبه خــود منجر به تغيير در 
عالئم و ذائقه ها شــده اســت. از منظر بسياري از 
خيرخواهان، عاشــقان، دلســوزان و توفيق طلبان 
هر كشــور به ويژه در جوامع در حال توسعه، آرزو و 
خواست اين است كه چرا كشورشان نسبت به جوامع 
ديگر عقب افتاده است و چگونه مي شود راه ترقي و 
مسير پيشرفت را هموار كرد. امروزه فرد روشنفكر، 
دانشگاهي، نخبه و كسی كه به نحوي با دنياي بيرون 
ارتباط دارد، اين سوال جدي در ذهنش نقش بسته 
است كه چرا هر روز عقب مي افتيم و به مشكالت مان 
اضافه مي شود. جالب اينكه هر كس كه خود را از نظر 
فردي با ســاير افراد و كارگزاران در نظام هاي ديگر 
مقايسه مي كند، به شدت اين احساس در او تقويت 
مي شود كه در سطح فردي كم و كاستي وجود ندارد 
و از نظر سواد، هوش، مهارت و... مانند آنان و شايد 
بهتر از آنان قدرت تجزيه و تحليل داشته باشد، پس 

موانع رشد سريع كجاست؟ 
با تحوالت سريع اقتصادهاي ملي و تعامل با اقتصاد 
جهاني و مطرح شــدن پديده هايــي مانند جهاني 
شــدن اقتصاد و فناوري اطالعات مباحث اساسي 
درباره راهكارهاي مختلف براي تسريع فرايند رشد 
و توسعه مطرح مي شــود. به همين دليل تضمين و 
تداوم حيات و بقاي كشورها نيازمند يافتن راه حل ها 
و روش هاي جديد مقابله با مشــكالت اســت كه 
به نوآوري، ابــالغ، خلق محصــوالت، فرايندها و 

روش هاي جديد بستگي زيادي دارند. 
براي نيل به اين اهداف، سياســتمداران به كمك 
مديران، اقتصاددانان و كارگزاران به دنبال الگويی 
هستند كه نقشه كارآفريني را در توسعه همه جانبه 

به ويژه اقتصاد تقويت كنند. 
در اين شرايط است كه واژه اي به نام اقتصاد مقاومتي 

معنا پيدا مي كند. اجراي اصول اقتصاد مقاومتي بايد 
در كنار حفظ قدرتمندانه روابط اقتصادي با ســاير 
كشورهاي جهان، منجر به قطع وابستگي شديد به 

استعمار و استكبار بين المللي شود.
 ايجاد امنيت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر 
شوك هاي خارجي اقتصادي، استقالل اقتصادي 
و شجاعت اقتصادي از شــاخصه هاي بارز اقتصاد 
مقاومتي است اما موثرترين پيش شرط عملياتي 
كردن اصول اقتصاد مقاومتي جلوگيري از تقويت 
شــبه دولت در اقتصاد ايران اســت. تا زماني كه 
بخش خصوصي واقعي و به خصــوص كارآفرينان 
در اقتصاد مشاركت نداشته باشند، رشد اقتصادي 
درون زا به وقوع نمي پيوندد، توليد و رقابت تقويت 
نمي شــود، درآمد و ثروت عادالنه توزيع نمي شود 
 و بيكاري بلندمــدت و گراني )نه تــورم( كاهش 

نمي يابد. 
هر چند كه واكنش هاي اقتصادي پس از برجام غرب 
 نشــان مي دهد كه غرب به اقتصاد ايران به چشــم

 يك اقتصــاد نوظهــور و پناهنده به دامــان نظام 
ســرمايه داري مي نگرد اما اين شــيوه رشد مبتني 
بــر بدهــي )Debt Base Growth( كه پس از 
برجام نشانه هايي از آن در روابط اقتصادي ايران با 
غرب مشاهده مي شــود، در اقتصادهايي با نهادها و 
ساختارهاي متفاوت با كشورهاي غربي، تجربه هاي 
تلخي به بار آورده است كه اقتصاد ايران در شرايط 
كنوني به هيچ عنوان تــاب و توانايي تحمل چنين 
تجربه هايي را ندارد و نبايد ضعف اقتصادي تبديل 
به مسيري براي نفوذ تفكر سرمايه داري به اقتصاد 

ايران شود. 
در واقع براي خروج از چنين شرايطي بايد از نقشه 
كارآفريني به عنوان موتور توســعه اقتصادي و به 
عنوان نقش هاي قهرمان توسعه صنعتي، محرك و 
مشوق سرمايه گذاري، عامل اصلي انتقال تكنولوژي، 
عامل رفع خلل و تنگناهاي بازار و عامل اصلي ايجاد 

اشتغال ياد مي شود. 
به راســتي كارآفرين كيست و چه نقشي در توسعه 

اقتصادي دارد؟ كارآفرين فردي اســت كه با ايده و 
فكر جديد و از طريق ايجاد كســب و كار مبادرت 
به معرفي محصوالت جديــدي در جامعه مي كند 
و كارآفرينــي فرايندي اســت كه منجــر به ايجاد 
رضايتمندي يا تقاضاي جديد مي شــود و عبارت از 
فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به 
فردي از منابع، براي بهره گيري از فرصت هاست. در 
اين فرايند چيزي كه مهم بوده، نوآوري است. يعني 
همين نوآوري است كه كارآفريني را از كسب وكار 
متمايز مي كند. كاسبي هاي مرسوم و تجارت هاي 
معمول، كســب وكار هســتند ولي كارآفريني بايد 
نوآوري و خالقيت داشته باشــد. براي كارآفريني 
فقط كارآفرينان نيســتند كه بايد تــالش كنند، 
به هر حال مســئوالن مختلف در قواي ســه گانه و 
ســازمان ها و نهادهاي مختلف نيز مسئول هستند 
و هر كســي به توان خود بايد فضاي كارآفريني را 
فراهم كند. بوروكراسي هاي پيچ در پيچ و طوالني 
در حال حاضــر وجود دارند كه بايد توســط دولت 
رفع شــوند. دولت بايد در اين زمينــه مطالعات و 
 پژوهش داشــته باشــد و از كارهاي دفعي پرهيز

 كند. براي توسعه كارآفريني نخست اينكه متولي 
كســب و كار بايد در جامعه مشــخص شود. يعني 
وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت اقتصادي و نهاد 
رياست جمهوري يا هر سازمان دولتي بايد به عنوان 
متولي كسب و كار مشخص شود. متاسفانه تاكنون 
اســتراتژي ها، برنامه ها و طرح  فردي بوده و مبناي 
سازماني و محكمي نداشته اســت، به همين دليل 
هر وزيري كه آمده، راه خودش را رفته و برنامه خود 
را  اجرا كرده اســت. در كل همه وزارتخانه ها نوعي 
مسئول اشتغال و كارآفريني و تسهيل امور هستند 

اما اينها به صورت بخشي نگاه مي كنند. 
به عنوان مثــال وزارت صنايــع روي بخش توليد 
تمركــز دارد. ســرانجام در اين بخــش مي توان 
گفــت دولــت راهكارهــاي قانونــي را فراهــم و 
خود نظــارت كنــد. هر جا كــه فرايند تســهيل 
 شــده و دولت به عنــوان مجري حضور نداشــته، 

كسب و كار رونق گرفته اســت. اين نكته نيز نبايد 
فراموش شود كه دامنه فعاليت هاي كارآفريني عالوه 
بر بخش خصوصي جهت دستيابي كارا و اثربخش به 
اهداف نظام اداري قابل تسري به بخش دولتي نيز 
است. با توضيحات پيش تر گفته شده مي توان به اين 
نتيجه رسيد كه از مصاديق اقدام و عمل در اقتصاد 
مقاومتي، كارآفريني است اما در بررسي داده هاي 
حاصله از نظرات كارآفرينان برتر نمونه كشور موانع 

زير درباره كارآفريني در ايران وجود دارند:
 1-خطر پذيري مالي زياد 

2-ناتوانــي در تامين منابع مالي بــراي راه اندازي 
كسب وكار 

 3-رانــت و فســاد اداري از مهم تريــن عوامــل 
ضد انگيزشي كارآفريني.

 اگر بتوان كارآفريني را به عنوان يك راهبرد در نظر 
گرفت بايد ابعاد و ويژگي هاي آن روشن شود و موانع 
قانوني اجراي آن مرتفع شود، چرا كه در حال حاضر 
قوانين ما اين راهبرد و شيوه از اقتصاد را به درستي 

حمايت نمي كنند.
 به هم ريختگي موجود در قوانين به گونه اي است 
كه در كشور ما هر چيز غيرممكني ممكن مي شود 
و هر چيز ممكن غيرممكن مي شــود؛ ازاينرو بايد 
اين به هم ريختگي قوانين و رويكرد و سياست هاي 
ابالغي را تبديل به قانون كرد و فرهنگ ســازي نيز 
جايگاه ويژه اي در اين مقوله دارد. مردم بايد بدانند 
كه ايران بايد خود را از نظر اقتصادي توانمند كند تا 
تحريم ها و فشارها بر كشور موثر نباشد، يعني مردم 
بايد بپذيرند كه ما راهي جز اينكه اقتصاد را توانمند 
كنيم، نداريــم. در نهايت به پيشــنهاداتي جهت 
رفع موانع توســعه كارآفريني جهت تحقق اقتصاد 

مقاومتي در ايران مي پردازيم: 
1.ايجاد و توســعه بانك هاي خصوصي ويژه توسعه 

كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك و متوسط
2.اصالح قوانين و مقررات بانكي

3.اصالح و بازنگري قانون كار با رويكرد كارآفريني
4.اصــالح و بازنگــري قوانين تجــاري و مقررات 

صادرات و واردات با رويكرد كارآفريني
5.آموزش كارآفريني در مقاطع مختلف تحصيلي

6.توســعه پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشــد 
كسب و كارهاي كوچك

7.كاهش بوروكراسي اداري در سازمان ها و توسعه 
اتوماسيون اداري براي تسهيل و حذف مراحل اداري 

غيرضروري
8.حمايــت از ايده هــاي خــالق و نوآور توســط 

سرمايه گذاران و بخش خصوصي
9.مبارزه با مفاســد اقتصادي و مديريت درســت 

منابع ارزي
10.استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات

11.جايگزينــي درآمدهــاي نفتي بــا درآمدهاي 
غيرنفتي و كاهش وابستگي به نفت

12.تحــول در شــرايط اقتصاد از طريــق اجراي 
سياست هاي اصل44

13.ايجاد و توسعه شــهرك هاي صنعتي با رويكرد 
كارآفريني.

موانعتوسعهكارآفرينيجهتتحققاقتصادمقاومتيچيست؟

كارآفريني مصداق اقدام و عمل

كار و
كارآفرينی 
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فدراســيون جهاني پوشــاك IAF يكي 
از ســازمان هاي مهم و اصلــي در صنعت 
پوشــاك اســت كه با عضويت 40 كشور 
مطرح حوزه پوشــاك و مــد در مقر خود 
در هلند فعاليت دارد كــه اخيرا اتحاديه 
صنف پوشاك تهران نيز عضو اين فدراسيون جهاني شده است. 
براي نخستين بار در تاريخ اتحاديه هاي صنفي ايران يك اتحاديه 
توانست عضو رسمي فدراسيون جهاني شــود. به همين منظور 
رئيس اين فدراسيون به ايران آمد و به مدت 3 روز  مهمان اتحاديه 

صنف پوشاك تهران شد. 
تمام تالش اين اتحاديه براي ارتقای صنعت پوشاك، ارتقای جايگاه 
توليد كنندگان و عرضه كنندگان پوشاك به معناي عام و از همه 

مهم تر نشان دادن پتانسيل اصناف در كشور است. 
رئيس اتحاديه پوشــاك تهران در يك نشســت خبــري كه با 
حضور»راهول مهتا«، رئيس فدراســيون جهاني پوشاك برگزار 
شد، گفت: با حمايت فدراسيون جهاني پوشاك به زودي به بازار 
جهاني پوشاك ورود پيدا خواهيم كرد و سهم صادرات را افزايش 
مي دهيم. ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه پوشاك تهران افزود: 
دو سال قبل در تركيه طي ارتباطي كه با اين مجموعه داشتيم، با 

راي قاطع به عضويت فدراسيون جهاني پوشاك درآمديم. 
وي همچنين در پاسخ به سوال »كسب وكار«، هدف از عضويت در 
اين فدراسيون را چنين عنوان كرد: با ملحق شدن به فدراسيون 
جهاني پوشــاك قصد داريم تــا از حمايت هــا و كمك ها براي 
دستيابي به صادرات جهاني بهره مند شويم. ما بايد بخشي از مد 
را بومي سازي كرده و بخش ديگر را با توجه به معيارهاي جهاني 
حركت كنيم و قصد داريم اين كار را با تاســيس شــركت هاي 
مشترك با خارجي ها به سرانجام برسانيم. شيرازي اظهار داشت: 
رئيس فدراسيون جهاني پوشــاك براي بازديد از مجموعه هاي 
ايران و توليدكنندگان به كشور ما سفر كرده است و طبق تفاهمات 
صورت گرفته قرار بر حمايت از توليدكنندگان ايراني براي رقابت 

در بازار داخلي و حضور در بازار جهاني داريم. 
در ادامه افزود: در حال حاضر ســهم ايران در مصرف پوشاك يا 
گردش مالي پوشاك ايران ساالنه ۱۵ ميليارد دالر است و ضرورت 
دارد براي تحقق شــعار امســال مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ اقدام 
و عمل تمام تــالش خود را به كار گيريم تــا در كمترين زمان در 

بازار جهاني حضور پيدا كنيم و در پي اين هدف هفته گذشته در 
نمايشگاه مسكو با حضور ۱۵ توليدكننده داخلي شركت كرديم 
كه با كمك فدراسيون جهاني پوشــاك ديدارهاي تاثيرگذاري 
نيز با صاحبان شركت هاي بزرگ جهاني پوشاك داشتيم و طبق 
اظهارات آنها آمادگي جايگزيني پوشــاك ايراني به جاي پوشاك 
ترك را در بازارهاي ديگر داريم همچنين رئيس اتحاديه پوشاك 
ايران اذعان داشت: طبق تعامالت داريم صورت گرفته با كشورهاي 

ايتاليا و فرانسه قرار بر اين شد تا بخشي از كاالهاي برندهاي 
كشورهاي ذكر شــده در ايران با نام كشور مبدا توليد 

شود. 
شيرازي تصريح كرد: تفاهمنامه اي نيز با ايتاليا منعقد 
شده تا طبق آن انتقال دانش و برخي از تكنولوژي ها را 

با سرمايه گذاري اين كشور در ايران داشته باشيم. 
رئيس اتحاديه پوشــاك تهران بيان كرد: با حمايت از 

توليد كشور قصد داريم به برندسازي برسيم. 

شگفتي رئيس فدراسيون جهاني 
پوشــاك از عدم حضور ايــران در 

بازارهاي جهاني
راهول مهتــا، رئيس فدراســيون جهاني 

پوشاك با اشاره به سابقه چهل ساله فدراسيون در نشست خبري 
و امضای تفاهمنامه بين اتحاديه پوشاك ايران و فدراسيون گفت: 
فدراسيون جهاني پوشاك با عضويت 60 كشور در نظر دارد بستري 
را فراهم كند تا اعضا ارتباطی مستقيم با يكديگر برقرار كنند تا از 
اين طريق نيازهاي موجود را رفع سازند. وي در ادامه گفت: يكي از 
اقدامات اين فدراسيون اجالس ساالنه اي است كه هر سال در يك 
كشور و با درنظر گرفتن اين موضوع كه ساالنه در قاره هاي مختلف 
جهان باشد، برگزار مي كند كه امسال اجالس سال 20۱6 در 

بمبئي هندوستان خواهد بود. 
رئيس فدراسيون پوشــاك تصريح كرد: اتفاقي كه در اين 
اجالس ســاالنه رخ مي دهد، دعــوت از برندهاي معروف 
پوشاك و ارائه دهندگان خدمات بين المللي است تا با تعامل 
با اين بخش ها بتوانيم بستر مناسبي را براي فعاليت جهاني 

پوشاك فراهم كنيم. 
راهول مهتا در ادامه اذعان داشت: توليدات 
ايراني بســيار قوي هســتند و متعجب 
هســتيم كه چرا در بازار جهاني حضور 
ندارنــد و در نظر داريم تــا راهكارهايي 
پيــش روي ايران قرار دهيــم كه هرچه 

سريع تر به بازار جهاني وصل شود. 

رئيس پژوهشــكده پوشــاك نيز از برنامه ريزي براي راه اندازي 
شهرك هاي صنعتي ويژه پوشاك خبر داد و گفت: بناست تا در اين 

شهرك ها صنايع به صورت خوشه اي به توليد بپردازند. 
محمدجواد صدق آميز گفت: گردش ساالنه مالي پوشاك در دنيا 
هزار و ۱00 ميليارد دالر است كه از اين رقم ۵00 ميليارد دالر از 
سوي اعضاي فدراسيون جهاني پوشاك توليد مي شود و بسياري از 
توليد كنندگان بزرگ دنيا نيز عضو اين فدراسيون به شمار مي روند 
كه خدمات ارزنده اي را نيز در سطح بين المللي دريافت مي كنند. 
رئيس پژوهشكده پوشاك درباره شكل گيري همكاري مشترك 
ميان واحدهاي توليد كننده كوچك پوشاك با همكاري فدراسيون 
جهاني پوشاك افزود: مصرف پوشاك ايران حدود ۱4.۵ ميليارد 
تا ۱۵ ميليارد دالر است درحالي كه سهم ايران از صادرات پوشاك 
دنيا حدود ۱00 ميليون دالر است و مطالعات جهاني و برآوردها 
حكايت از آن است كه براســاس الگوهاي جمعيتي و دسترسي 
 به مواد اوليه در ايران توليد كننــدگان داخلي مي توانند صادرات

 ۱0 ميليارد دالري پوشاك را طي سال هاي آينده رقم بزنند. 
وي تصريح كــرد: هم اكنون كشــوری همچــون ايتاليا به دليل 
گستردگي صنايع كوچك و متوسط فعال در حوزه پوشاك خود 
توانسته سهم قابل توجهي را از گردش مالي پوشاك دنيا به خود 
اختصاص دهد در حالي كه ايران نيز بنا دارد خوشه هاي صنعتي 
را در حوزه پوشــاك فعال كرده و براي تاسيس شهرك هايي كه 

به صورت خوشه اي كار مي كنند، اقدام كند. 
همچنين در اين نشســت راهول مهتا، رئيس فدراسيون جهاني 
پوشاك خاطرنشان كرد: وضعيت توليد البسه و پوشاك در ايران 
بسيار تعجب آور و پيشرفته اســت و بر همين اساس فدراسيون 
جهاني پوشــاك بنا دارد همكاري هايي را با اتحاديه هاي مربوطه 

براي توسعه صنعت پوشاك ايران آغاز كند. 
 وي خاطرنشــان كرد: فدراســيون جهاني پوشــاك اطالعات

 مورد نياز اعضاي خود را به صورت دقيق و گسترده در اختيارشان 
قرار مي دهد و محصوالت و خدمات جديــد را به صورت هفتگي 

اطالع رساني مي كند. 
رئيس فدراسيون جهاني پوشاك گفت: اين فدراسيون همچنين 
در حوزه توليد پوشــاك اســالمي اعضايي را دارد كه مي توانند 
همكاري هاي مشــتركي را با هم شــكل دهند كه در اين ميان 

پاكستان، هند و بنگالدش همكاري هايي را شكل داده اند.

رئیس اتحاديه پوشاک در نشست مشترک با رئیس فدراسیون جهانی پوشاک مطرح كرد

خیز برای صادرات جهانی پوشاک
گردش مالي پوشاک ايران ساالنه ۱۵ میلیارد دالر است

خريد يك 
محصول 

شناسنامه دار 
براي خريدار 

حقوق مختلفي را 
به همراه 

ابهامات قانون مالیات بر ارزش 
افزوده طالفروشان را رفع كنید

رئيس اتاق اصناف فريدن، رفع مشكالت و ابهامات 
موجود در قانون ماليات بر ارزش افزوده را مورد 

تاكيد قرار داد. 
مرتضــي شــيخي داراني در گفتگو بــا پايگاه 
اطالع رســاني اتاق اصناف ايران ضمن تقدير از 
مذاكرات اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف ايران 
با سازمان امور مالياتي و انعقاد توافقنامه اي براي، 
افزايش نيافتن ماليات صنوف در ســال جاري 
خواســتار رفع چالش هاي موجــود در موضوع 

ماليات بر ارزش افزوده شد. 
وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده فشار زيادي به 
كسبه وارد كرده و به نظر مي رسد كه هيات رئيسه 
اتاق اصناف ايران پس از ساماندهي و حل و فصل 
مشكالت ماليات ساالنه، بايد روي مبحث ماليات 

بر ارزش افزوده تمركز داشته باشند. 
 رئيس اتاق اصناف فريــدن با اشــاره به ابطال

 30 درصــد پروانه هــاي كســب و كار در اين 
شهرستان به علت ماليات بر ارزش افزوده تصريح 
كرد: بسياري از كسبه به خاطر ماليات بر ارزش 
افزوده، پروانه هاي كسب خود را باطل مي كنند و 

مشكلي با ماليات ساالنه ندارند. 
وي نارضايتي شديد صنف طالفروشان را نسبت 
به موضوع ماليات بر ارزش افزوده مورد اشاره قرار 
داد و ضمن بيان اينكه اداره دارايي ماليات بر ارزش 
افزوده طال را بايد از اجرت دريافت كند، افزود: سود 
مغازه دار ۷ درصد بيشتر نيست درحالي كه اداره 
دارايي ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت 
مي كند. به گفته شــيخي، اداره دارايي هر 4 ماه 
يك بار حدود ۱2 ميليون تومان ماليات بر ارزش 
افزوده فقط از صنف طالفروشان دريافت مي كند. 

خريــد تلفن همــراه در آشــفته بازاري 
كه گفتــه مي شــود بــاالي ۹0 درصد 
محصوالتش به شكل قاچاق وارد كشور 
شده، قطعا با دشــواري هاي خاص خود 
همراه اســت به ويژه آنكه طي سال هاي 
گذشته بارها مشتركان با خريد محصوالت فاقد كيفيت يا با قيمت 

باال احساس كرده اند كه كاله گشادي بر سر آنها رفته است. 
از سوي ديگر رسانه ها  اخبار مختلفي در اين زمينه منتشر كرده 
و از فروخته شدن يك گوشي معمولي به چند برابر قيمت يا حتي 

فروش يك برچسب با قيمت هاي گزاف خبر داده اند. 
در چنين اوضاعي در اكثر موارد خريداران بازار گوشي تلفن همراه 
پيش از خريد با اما و اگر  و استرس هاي متعددي مواجه شده و براي 

خريد ايمن و مناسب سواالت متعددي در ذهن دارند. 
رئيس سابق اتحاديه تجهيزات مخابراتي در گفتگو با »كسب وكار« 
گفت: تاكيد دارم كه مردم نبايد از هر جايي گوشي موبايل بخرند. 
غالمحســين كريمي افزود: تمامي مراكز فعال در زمينه تعمير 
گوشي تلفن همراه، تلفن بي ســيم يا تلفن ثابت بايد از اتحاديه 
مجوز فعاليت دريافت كننــد و اين اتحاديه طبــق قوانين امور 
صنفي، توانايي پلمب كردن مراكز غيرمجاز و بدون مجوز خدمات 

گوشي را دارد. 
كريمي همچنين با بيان اينكه بزرگ ترين قاچاق كاال در اين بخش 
صورت مي گيرد، اظهار كرد: حدود ۹0 درصد از گوشي هاي تلفن 
همراه قاچاق مي شود و با كمال تاسف حتي برخي وارد كنندگان 
هم كم كم تمايل به قاچاق پيدا مي كنند، چون هزينه قاچاق بين 
۵ تا 6 درصد است ولي هزينه اي كه يك وارد كننده براي واردات 

قانوني بايد بپردازد، حدود ۱8 درصد است. 
رئيس سابق اتحاديه تجهيزات مخابراتي در ادامه تاكيد كرد: بايد 
مردم توجه داشته باشند كه از هر جايي گوشي تلفن همراه نخرند. 
غالمحســين كريمي در عين حال عنوان كرد: يكي از مهم ترين 
نكاتي كه در هنگام خريد گوشــي تلفن همــراه بايد مورد توجه 
قرار گيرد آن است كه واحدي كه از آن خريد مي شود حتما جواز 

صنفي داشته باشد. 
وي ادامه داد: نكته ديگر آنكه براي خريد هر محصول فروشــنده 
موظف است فاكتور رسمي ارائه كند كه البته بايد توجه داشت اين 
فاكتور حتما ممهور باشد، چرا كه در غير اين صورت فاقد اعتبار 

محسوب مي شود. 
رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتي همچنين متذكر شــد: بحث 

ديگر بحث گارانتي اســت كه حتما بايد 
مورد توجه قرار گيرد. 

كريمي ادامــه داد: از طريق كد ۱۵ رقمي 
IMEI امكان پيگيــري وضعيت قاچاق 
بودن يك گوشــي قابل پيگيري اســت، 
برهمين اساس الزم اســت مردم هنگام 
خريد به اين كد هم دقت كرده و از خريد 
گوشــي همراه از مراكزي كه گارانتي آنها 
اعتبار نداشته يا خدمات پس از فروش آنها 

اعتبار ندارد، پرهيز كنند. 
وي همچنين تاكيد كــرد: در هر صورت 
خريد يك محصول شناســنامه دار براي 
خريدار حقوق مختلفي را به همراه مي آورد 
و در صورتي كه فرد با مشكلي مواجه شود 
بعدها مي تواند موضــوع را پيگيري كند، 
اما رسيدگي به اعتراضاتي كه به هنگام خريد به اين موارد توجه 
نشده در دستور كار قرار نخواهد گرفت. برهمين اساس الزم است 

مردم پيش از خريد حتما به اين موضوعات توجه داشته باشند و 
با آگاهي اقدام كنند. رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتي در پايان 
يادآور شد: اطالعات مربوط به دستگاه هاي تلفن همراهي كه از 
طريق مجاري قانوني وارد كشور شده است، در سامانه هاي گمرك 

و سازمان صنعت، معدن و تجارت به ثبت مي رسد. 
وي دريافت بيش از حد دستمزد يا اســتفاده از اجناس تقلبي و 
رعايت نكردن ضوابط الزم در تعمير گوشي تلفن همراه را از جمله 
موارد تخلفي عنوان كرد كه بايد در اين زمينه با متخلفان برخورد 
كرد. رئيس اتحاديه صنفي دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم 
جانبي خطاب به مصرف كنندگان گفت: كاربران كاالهاي ارتباطي 
و ديجيتالي در صورت مشاهده مشكلي درباره تعمير گوشي تلفن 
همراه خود و همچنين دريافت بيش از حد دســتمزد يا استفاده 
از جنس تقلبي مي توانند شكايت خود را به اتحاديه دستگاه هاي 
مخابراتي اطالع دهند. كريمي اضافه كرد: اين در حالي است كه 
درصد كمي از شاكيان و مال باختگان در بازار از حق و حقوق خود 
آگاهي دارند و اقدام به طرح شكايت مي كنند و حدود ۷0درصد 
شكايات نيز از طريق شماره ۱24 وزارت صنعت براي پيگيري به 

اتحاديه ارجاع مي شــود. رئيس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي و 
ارتباطي پيشــنهاد كرد: براي رفع اين مشــكل بهتر است تعرفه 
واردات به 4 درصد تقليل يابد و ۹ درصد ارزش افزوده نيز از مصرف 

نهايي در فاكتور اخذ شود. 

در صورت تكرار تخلف، محل فعاليت پلمب مي شود
رئيس سابق اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي همچنين درباره نحوه 
برخورد با متخلفان نهايي در اين اتحاديه گفت: در صورت اثبات   
ادعاي فرد شاكي توســط قاضي اين كميسيون، فرد متخلف بار 
اول به جريمه نقدي محكوم شده و در صورت تكرار تخلف خود، 
محل فعاليت وی پلمب مي شود. وي با اشاره به ميزان مدت زمان 
پلمب مغازه هاي متخلفان تصريح كرد: بعد از صدور نهايي پلمب 
مغازه ها توسط شوراي حل اختالف، اين اتحاديه بعد از صدور نامه 
و اثبات ادعاي خود به اداره اماكن، به پلمب ســه هفته اي محل 
كار فرد متخلف مي پردازد. كريمي ادامه داد: بدون استثنا تمامي 
مراكز فعال كه در زمينه تعمير گوشي تلفن همراه، تلفن بي سيم، 
تلفن ثابت و ســانترال فعاليت دارند، بايد از اتحاديه دستگاه هاي 
مخابراتي و ارتباطي مجوز فعاليت بگيرند و در صورت تخلف اين 
اتحاديه طبق قوانين امور صنفي توانايي پلمب اين مراكز را دارد. 
وي همچنين با اشاره به ميزان مدت بررسي به شكايت مراجعان 
در اين اتحاديه گفت: از زمان نخســتين مراجعه تا بررسي نهايي 

پرونده ها در اين اتحاديه نهايتا سه هفته زمان مي برد. 

مخالف گرفتن ماليات بر ارزش افزوده نيستيم
كريمي خراساني همچنين با اشــاره به موضوع ماليات بر ارزش 
افزوده گفت: ما مخالف گرفتن ماليات بر ارزش افزوده نيستيم ولي 
معتقديم كه ماليات بر ارزش افــزوده بايد از مصرف كننده نهايي 

گرفته شود، نه از وارد كننده. 
او با بيان اينكه خدمات پس از فروش در رابطه با كاالهايي است 
كه با برگه سبز و شناسنامه وارد بازار مي شوند، گفت: براي جنسي 
كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شــود نمي توان خدمات پس 
از فروش داد و با توجه به اينكــه قاچاق موبايل بيش از ۹0 درصد 

است، نمي توان به آنها خدمات پس از فروش داد. 
وي همچنين با اشــاره به اينكه تمام برندهاي مشهور از اتحاديه 
مجوز خدمات پــس از فروش دارند، اظهار كــرد: اتحاديه مجوز 
خدمات پس از فروش را فقط در اختيار شركت هاي ارائه دهنده 

دستگاه مخابراتي و ارتباطي قرار مي دهد. 

رئیس سابق اتحاديه تجهیزات مخابراتي در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

گارانتي مراكز بدون مجوز معتبر نیست
خبر

اصناف
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پروژه نوسازی خط گالوانیزه شــرکت فوالد مبارکه با هدف تولید 
محصوالت کیفی و باصرفه اقتصادی از اول مردادماه ســال جاری 
هم زمان با تعمیرات برنامه ریزی شده این خط آغاز شد و با استفاده 
از ظرفیت و توان شرکت های داخلی پس از 12 هزار و 300 نفر روز 
تالش بی وقفه، در شــانزدهم مهرماه با موفقیت مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
محسن اختری، مدیر اجرای پروژه های نورد گرم و سرد فوالد مبارکه 
ضمن اعالم این خبر گفت: با توجه به گذشت حدود 20 سال از شروع 
بهره برداری خط گالوانیزه، پیشرفت تکنولوژی، تغییر نیاز مشتریان 
و همچنین استهالک تجهیزات موجود موجب شد پروژه ای جهت 

بهینه ســازی خط گالوانیزه مطابق با تکنولوژی روز دنیا و در جهت 
پاسخ به نیاز مشتریان و با در نظر داشــتن مسائل زیست محیطی 
تعریف شــود. عالوه بر این، قدیمی بودن سیستم کنترل و درایوها 
و از رده خارج بودن تجهیزات اتوماســیون، ســبب بروز مشکالتی 
ازجمله عدم امکان ســفارش قطعات یدکی و مشکالت عیب یابی و 
عدم امکان اســتفاده حداکثری از ظرفیت خط تولید می شد که در 
این خصوص پروژه دیگری نیز تحت عنوان به روزرسانی تجهیزات 

برق و اتوماسیون تعریف شد.
در همین زمینه، مسعود ضیائی، رئیس اجرای پروژه های ناحیه نورد 
سرد، در تشریح این عملیات نوسازی بزرگ گفت: در این خصوص، 

پس از عقد قرارداد با ســه پیمانکار، مســئولیت طراحی و تأمین 
تجهیزات برق و اتوماسیون پروژه به شرکت ایریسا، مسئولیت طراحی 
و تأمین تجهیزات مکانیک جدید به شرکت تکنولوگ طرف قرارداد و 
مسئولیت نصب تجهیزات مکانیک جدید به شرکت صفافوالد واگذار 
گردید که در نهایت با سپری شــدن فاز طراحی و مهندسی، تأمین 
تجهیزات برق و اتوماسیون و تأمین تجهیزات مکانیک، اجرای پروژه 
در اول مردادماه سال جاری با شــات دان خط گالوانیزه آغاز شد و با 
تالش و همکاری مثال زدنی سایر واحدهای مرتبط، پس از سپری 
کردن تســت گرم، در تاریخ 1401/07/20 اولین کویل تأییدشده 

مطابق با سفارش، تولید گردید.

مدیرکل صمت جنوب کرمــان از بهره بــرداری کارخانه پنجاه و 
پنجمین کارخانه صنایع معدنی درجنوب کرمان خبرداد.

به گزارش دنیای معدن، مدیرکل صمت جنــوب کرمان به همراه 
نماینده مردم شهرســتان های جیرفت و عنبرآباد از محل اجرای 
کارخانه فرآوری مس در روســتای مطاع از توابع بخش اسماعیلی 

شهرستان جیرفت بازدید کرد.
مسلم مروجی فرد در حاشــیه این بازدید با بیان اینکه این کارخانه 
پنجاه و پنجمین کارخانه صنایع معدنی احداث شده در جنوب کرمان 
خواهد بود، افزود: در سالی که توسط رهبر معظم انقالب با عنوان سال 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری شده است؛ احداث 

این کارخانه به اشتغال جوانان و توســعه و پیشرفت جنوب کرمان 
کمک شایانی خواهد کرد.

او با بیان اینکه این کارخانه به عنوان پنجمین کارخانه فرآوری مس 
جنوب کرمان، از بزرگترین کارخانه های فرآوری مس در این منطقه 
خواهد بود، گفت: کارخانه فرآوری مس مطاع با ســرمایه گذاری 4 
هزار میلیارد ریال و زمینه اشــتغال برای 400 نفر بهمن ماه سال 

جاری افتتاح خواهد شد.
مدیرکل صمت جنوب کرمان بیان کرد: در جنوب کرمان ۵۵ جواز 
کارخانه صنایع معدنی با ســرمایه گذاری ۸۵3۶ میلیارد تومان و 
اشــتغال ۵۵۶۹ نفر صادر شده اســت که این کارخانه های صنایع 

معدنی باعث ایجاد تحولی بزرگ در جنوب کرمان خواهند شد.
مروجی فرد تصریح کرد: با برنامه ریزی و رایزنی های انجام شــده 
با سرمایه گذاران بزرگ کشــور، در دولت مردمی آیت اهلل رئیسی، 
محرومیت و بیکاری از چهره جنوب کرمان با احداث کارخانه های 

متعدد صنعتی و معدنی زدوده خواهد شد.

با گذشت 20 سال از بهره برداری انجام شد؛

پایان موفقیت آمیز پروژه نوسازی خط گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه

مدیرکل صمت جنوب کرمان:

کارخانه فرآوری مس با ایجاد ۴۰۰ شغل افتتاح می شود
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهریزک

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 اصالحی شماره 1401۶03010۵30034۹7 مورخ 1401/0۶/1۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی وضعیت ثبتی که حکایت از خریداری 13۶0/۵0 متر مربع توسط آقای 
سیدعلیرضا بوتیمار از مالک رسمی آقای سیدهادی بوتیمار داشته با توجه به میزان مالکیت رسمی اولیه و گزارش کارشناس اداره ثبت و هیات نظارت به شماره 
102/1400/۶۶۵3۶ که حکایت از احراز مالکیت متقاضی اولیه و منقل الهیم از ایشان برابر سند 10134 مورخ ۸۹/12/3 دفتر خانه 1022 تهران دارد و برابر رای 
شماره ۶۶0 مورخ ۸0/4/3 هیات ماده 147 »سابق« مستقر در ثبت اسناد و امالک اسالمشهر که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات مالکین مشاعی 
به این شره مساحت به 13۵۵/۶0 متر مربع تقلیل و اصالح می گردد. 1- سیدحسین بوتیمار 2- سیدمحمدرضا بوتیمار 3- سیدعلیرضا بوتیمار و وراث سیدمهدی 
بوتیمار به شرح گواهی انحصار وراثت شماره ۶۹4 مورخ ۹0/0۹/27 شورای حل اختالف تهران آقای سیدعلی بوتیمار و خانم ها سیده اعظم ، اکرم السادات و مریم 
السادات و فاطمه السادات»فرزندان« و زهرا عمو زاده»همسر« در مقدار 13۶0/۵0 متر مربع به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به شماره پالک 
11۵3 فرعی از ۵۸ اصلی واقع در تهران بخش کهریزک تورقوزآباد رای خود را با حدود اصالحی ذیل صادر می نماید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 4۶4 (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/1۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۸/03

سیدمحسن سادات حسینی، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک

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

برابــر رای شــماره 1401۶03010240017۸۶ – 1401/۵/30 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک شــهرری تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقــای پرویــز محمــود زاده فرزند 
عزت بشــماره شناســنامه 771۵  صادره از مهربــان در یک قطعه زمین بــا بنای احداثــی در آن به مســاحت 123/31 مترمربع پــالک 111۸۵ فرعی 
از 123 اصلی واقــع در بخش 12 تهــران خریداری از مالک رســمی شــرکت دولت آبــاد محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در 
دو نوبت به فاصلــه 1۵ روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم وپــس از اخذ رســید، ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
 دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف 4۸3 (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/1۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۸/03

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

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 1401۶0301024002274 – 1401/7/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هوشنگ دهقان کردلر فرزند احمد بشماره شناسنامه 14۹04۵۶۹۸۸  صادره از مرکزی در یک باب 
خانه مسکونی به مساحت ۵2/12 مترمربع پالک ۶713  فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی شرکت تجاری و ساختمانی و فنی دولت آباد 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 4۸۵ (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/1۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۸/03

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

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

برابــر رای شــماره 1401۶03010240017۸7 – 1401/۵/30 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هوشــنگ هاتفی اوغورآبــاد فرزند نقد 
علی بشــماره شناســنامه ۵70  صادره از میانــه در یک قطعــه زمین با بنــای احداثی در آن بــه مســاحت 123/31 مترمربع پــالک 111۸۵ فرعی از 
123 اصلــی واقع در بخــش 12 تهران خریداری از مالک رســمی شــرکت دولت آبــاد محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 
 خود را بــه مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف 4۸2 (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/1۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۸/03

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

صنعت و 
معدن

مصرف جهانی فوالد کاهش یافت
به گفته انجمن جهانی فوالد، تقاضای جهانی فوالد 
امســال کاهش می یابد، زیرا بحران انرژی اروپا و 
کاهش رشد اقتصادی چین مصرف را کاهش داده 
است. به گزارش فوالد ایران، این گروه در تحقیقی 
که روز چهارشنبه منتشر شــد، گفت تقاضا برای 
فوالد که به طور گسترده به عنوان یک فشارسنج 
اقتصادی درنظر گرفته می شود، در سال 2022 تا 
3/ 2درصد کاهش خواهد یافت. به گزارش دنیای 
معدن، مصرف در تولیدکننــده برتر جهان یعنی 
چین به دلیل رکود در بخش امالک این کشــور 
4 درصد کاهش می یابد.  بیشتر شرکت ها از رونق 
قیمت ها با کاهــش محدودیت های ویروس کرونا 
ســود بردند، اما مدت کوتاهی پس از آن با کاهش 
تقاضا مواجه شدند زیرا سیاست های پولی سخت       تر و 
قیمت های باالی انرژی به این رشد آسیب وارد کرد.  
در اتحادیه اروپا، جایی که بحران انرژی به طور ویژه 
حاد بوده است، مصرف فوالد هم در سال جاری و هم 
در سال آینده کاهش می یابد زیرا افزایش هزینه ها 
تولید کارخانه ها و ســازندگان را پایین می آورد.  
مصرف روسیه نیز ممکن است در سال آینده حدود 
10 درصد کاهش یابد زیــرا تحریم های مرتبط با 
جنگ در اوکراین اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار 
داده است.  با این حال، برخی از کشورها با چشم انداز 
بهتری روبه رو هستند، زیرا روند مصرف در هند و 
ایاالت متحده تا ســال آینده رشد خواهد کرد. این 
انجمن گفت: انتظار مــی رود تقاضای جهانی در 

سال 2023 اندکی افزایش یابد.

۵0 معدن راکد گیالن احیا می شود
 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیالن با اشاره 
به افزایش سهم معادن در اقتصاد ملی از برگزاری 
۵0 فقره مزایده معدنی مربوط به معادن راکد در 

استان خبر داد.
به گزارش دنیای معدن، تیمور پورحیدری در گفت 
و گویی با بیان اینکه این واگذاری ها در راســتای 
احیای معادن و بهره مندی از ظرفیت های موجود 
استان در پروژه های عمرانی انجام می شود، گفت: 
تکاپوی فعالیت های معدنی جهت جبران عقب 
ماندگی های حوزه معدن در اقتصاد ملی ضروری 
است و احیای معادن به سرعت بخشی در عمران و 

آبادانی کمک می کند.
وی الزمــه واگــذاری محدوده هــا و طرح های 
اکتشافی را منوط به داشتن صالحیت فنی و مالی 
مطلوب برنده مزایده عنوان و ذکر کرد: ارتقاء سهم 
معادن در تولید ناخالص داخلی کشور از برنامه های 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سطح کالن است 
و از این رو احیاء معادن راکد و محدوده های دارای 

ذخایر نیز دستور کار قرار گرفته است.

اخبار

نماینده مــردم دامغان در 
مجلس شــورای اسالمی 
گفت: اولویت اســتقرار در 
شهرکهای صنعتی استان 
سمنان با توجه به شرایط 

کم آبی باید با صنایع کم آب بر باشد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر علیزاده روز دوشــنبه در 
دیدار با مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی 
استان سمنان افزود: انسجام و هماهنگی مطلوبی 
بین ادارات شهرستان دامغان برای برنامه ریزی در 

حوزه صنعت برقرار است.
وی افزود: اقدامات شرکت شــهرک های صنعتی 
استان سمنان به ویژه تامین آب  در بخش صنعت 
مطلوب است.وی با اشــاره به چالش آب در بخش 
صنعت، تاکید کرد: با توجــه به فناوری های نوین، 
صنایع کــم آب بر در شــهرک ها و نواحی صنعتی 

استان سمنان مستقر شوند.
علیزاده تصریح کرد: تخصیــص و تامین آب برای 
معادن جنوب دامغان به منطــور رونق اقتصادی و 

اشتغالزایی برای جوانان  پیگیری شد.
وی خاطرنشــان کرد: منابع آبــی موجود با هدف 

مدیریت این منابع سامان دهی شود. نماینده دامغان 
در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: از متقاضیان 
ســرمایه گذاری برای احداث شــهرک خصوصی 
حمایت شــود. مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان سمنان گفت: ســرمایه گذاری در 
غرب استان به علت نزدیکی به پایتخت بیشتر است، 

برای توسعه متوازن صنعت در این استان از ظرفیت 
صنایع دولتی استفاده شود.

افزایش ۲۰ لیتر بر ثانیه ای تامین آب و پساب 
شهرکهای صنعتی استان

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان 

ســمنان نیــز در این نشســت گفــت: به منظور 
حمایت از تولیــد و ارتقا تامین زیرســاخت ها، ۶ 
 پروژه عمرانی با اعتبار حــدود 130 میلیارد ریال 

در حال اجرا است. 
محمدرضا باقری افزود: اجرای جدول، آســفالت، 
شبکه گاز، رمپ ورودی  و خروجی، و تهیه و نصب 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی از جمله پروژه های 
عمرانی در حال اجرا شهرک صنعتی دامغان است. 

وی با بیان اینکه طی نیمه نخست امسال، ظرفیت 
تامین آب شهرک صنعتی دامغان 10 لیتر بر ثانیه 
افزایش یافت، تصریح کرد: همچنین خریداری 10 
لیتر فاضالب از آبفا این شهرســتان پیگیری و به 

نتیجه رسیده است.
وی با اشــاره به برگزاری جلسات شورای مشورتی 
شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان و مسائل 
مطرح شده در آن، تصریح کرد: این شرکت متقاضی 
پساب شهرســتان  دامغان به منظور افزایش سهم 
آب صنعت برای صنایع مســتقر در این شــهرک 

صنعتی است.
وی تاکید کــرد: تامیــن آب یکی از مشــکالت 
جدی واحدهای صنعتی اســتان ســمنان است 
 و اســتفاده از پســاب مهمترین راهــکار در این 

زمینه است.

نماینده دامغان:

 صنایع کم آب بر در شهرک های صنعتی مستقر شود

طی ۶ ماهه نخست امسال با هدف توسعه 
زیرساخت ها محقق شد؛

سرمایه گذاری 207 میلیارد 
ریالی ایمیدرو در بهسازی راه 

دسترسی به 4 معدن بوشهر
پیشــرفت فیزیکی پروژه راه دسترسی به معادن 
تنب گــوران، برازجان، خورموج و اهرم اســتان 
بوشهر طی شش ماهه نخست امسال به ۸0 درصد 
رسید. این پروژه در راستای اجرای سیاست توسعه 

زیرساخت ها توسط ایمیدرو اجرایی می شود.
به گــزارش روابط عمومــی ایمیــدرو، طول راه 
دسترسی به معادن نامبرده هشت کیلومتر است 
و میزان سرمایه گذاری اولیه ایمیدرو در این پروژه 

به 207 میلیارد ریال می رسد.
طرح ایجــاد زیربناهای الزم در معــادن بزرگ و 
مناطق معدنی )تحت پوشش ایمیدرو( راهبری 

این پروژه را بر عهده دارد.
توسعه زیرســاخت های معادن به ویژه در حوزه 
برق رسانی و جاده سازی، از سیاست های اصلی 
ایمیدرو در نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق کم 

برخوردار به شمار می رود.

وزارت صمت:
آیین نامه واردات خودرو اصالح 

و تصویب شد 
امید قالیباف ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت که با رفع اشــکاالت وارده از ســوی 
مجلس به آیین نامه واردات خودرو، ثبت سفارش 
خودروهای وارداتی به زودی آغاز می شــود. »امید 
قالیباف« افزود: اشــکاالت مطرح شــده از سوی 
مجلس در خصوص آیین نامــه واردات خودرو در 
دولت برطرف شده اســت. وی گفت: متن نهایی 
اصالح شده آیین نامه نیز در دولت به تصویب رسیده 
است. ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصریح کرد: به این ترتیب به زودی ثبت ســفارش 
خودروها آغاز شــده و شــاهد محقق شدن ورود 
خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود. به گزارش 
ایرنا، از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم واردات 
خودرو ابزاری برای رفع نیاز بازار در نظر گرفته شد، 
براین اساس با واردات فاصله بین تقاضای واقعی در 
بازار و تولید داخل کم می شود به همین دلیل از ابتدا 
در وزارت صمت و در دفتر خودرو راهکارهایی برای 
واردات در نظر گرفته شد. در این راستا، کارگروهی 
از متخصصان مربوطه باره سوابق موضوع واردات، 
وضعیت حال حاضر بازار، وضعیت وارد کنندگان و 
برنامه صادرات تشکیل شد. در وزارت صمت با کمک 
بخش های مختلف وزارتخانه آیین نامه واردات تهیه 
شــد که برنامه واردات خودرو به صورت جدی در 

وزارت صمت در حال پیگیری است.

اخبار

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com
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پهنای باند روبیکا سه برابر استارلینک خواهد شد
واتساپ و اينستاگرام نمايندگی در ايران داير كنند

نماینده مردم ســبزوار گفت:  وزارت ارتباطات در تالش است که اینترنت 
ADSL را با فیبر نوری تقویت می کند و در این مسیر پهنای باند در برنامه 
روبیکا افزایش پیدا خواهد کرد و من به کسب و کارها توصیه می کنم که 

به روبیکا بروند. به جای مطمئن بیایند، مطمئن تر از روبیکا وجود ندارد.
بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم ســبزوار در مجلس در پاســخ به 
این سوال که با توجه به کســب و کار مردم در فضای مجازی و اینکه وزیر 
ارتباطات اعالم کرد محدودیت های اینترنتی برداشته شده است اما مردم 
هنوز با مشکالتی مواجه هستند، گفت:  دولت باید در این موضوع سرعت 
خود را بیشتر کند. وزارت ارتباطات در تالش است که اینترنت ADSL را با 
فیبر نوری تقویت کند. پهنای باند در برنامه روبیکا افزایش پیدا خواهد کرد 
و من به کسب و کارها توصیه می کنم که به روبیکا بروند و به جای مطمئن 

بیایند. مطمئن تر از روبیکا وجود ندارد.
وی افزود: مردم باید به حاکمیت و نظام اعتماد کنند. ما نمایندگان مجلس 
مدافع سرسخت آنان هستیم. قرار است که به روبیکا پهنای باند سه برابری 
نسبت به اســتارلینک بدهند و قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت. مردم 
می خواهند کسب و کار داشته باشــند، کار دیگری که نمی خواهند انجام 

دهند.
محبی نجم آبادی در پاسخ به این ســوال که برخی از مسئوالن در فضای 
مجازی اینستاگرام، توئیتر و تلگرام حضور دارند و در آنجا فعالیت می کنند 
این مساله با محدودیت های ایجاد شده تناقض ندارد؟ گفت: این موضوع 
تناقض دارد و باید حل شود. مِن مسئول اگر در آنجا جواب ندهم، دشمن 
میدان را کامل در اختیار می گیرد. اگر نروم، میدان را کامل واگذار کرده ام و 
دشمن هم در آنجا یکه تازی کرده و دروغ می نویسد، تقطیع می کند و غیره. 
قطعا من باید پاسخگو باشم. اما باید به هرحال این پارادوکس و تناقض را 

حل کنیم.
محبی نجم آبادی در پاسخ به این سوال که باالخره چه زمانی محدودیت های 
اینترنت برداشته خواهد شد، گفت: وزیر گفت محدویت ها برداشته شده و 
فقط در واتساپ و اینستاگرام مشکل داریم. آن دو شرکت هم اگر نمایندگی 
خود را در ایران دایر کنند، بعد من با وزیر صحبت خواهیم کرد که این دو 
شرکت به شکل کامال باز فعالیت خود را انجام دهند. نماینده این دو شرکت 
در اینجا حضور داشته باشند تا هرکس خطا و کاله برداری کرد، پاسخگو 

باشند.
نماینده مردم سبزوار در پاسخ به این سوال که تا به حال چه میزان خسارت 
اقتصادی به کســب و کارها در فضای مجازی وارد شده است، گفت: قطعا 
این موضوع قابل توجه اســت. قطعا هر حضور میدانی که اتفاق می افتد، 
همه مغازه های آن ها بسته می شود. مردم دچار مشکل اقتصادی هستند. 
بسیاری از آن ها چک هایی دارند که باید پرداخت کنند. یک ساعت تعطیلی 
مغازه خسارت جبران ناپذیری وارد می کند. لذا مغازه داران باید کمک کنند 
تا اغتشاشگران به فضای واقعی بیایند و از توهم فضای مجازی خارج شوند. 
همانطور که شما می دانید در طول دو سال گذشته بیش از سی قشر مقابل 

مجلس آمده و بسیاری از مشکالت خیلی از این اقشار حل شد.
وی افزود: نظام باید زمینه ای را فراهم کند تا افرادی که معترض هستند و 
فارغ از اغتشاش هستند بتوانند اعتراضات خودشان را در یک محلی رسما 
انجام داده و مسئوالن ذی ربط هم دعوت شوند و پاسخگوی مطالبات آنان 
باشند. محبی در پاسخ به این سوال که در چه زمانی برگزاری تجمعات سر 
و شــکل قانونی به خود می گیرد، گفت : این موضوع در کمیسیون شوراها 
در حال بررسی است و به زودی انجام خواهد گرفت. زیرا این مسئله اصلی 
است.  با این اتفاقاتی که افتاد باید آسیب شناسی دقیقی از رفتار حاکمیت، 
شیوه مدیریت بحران و شناسایی دشمنان ایران که فقط به دنبال تجزیه 

هستند، صورت بگیرد.
نماینده مردم سبزوار در پاسخ به این سوال که آقای رئیسی اخیرا گفتند 
اجازه اصالح سیاست کلی نظام را از رهبری گرفتند در موضوعات فرهنگی 
آیا شــاهد اصالحاتی خواهیم بود، گفت:  حتما ایــن اصالحات در حوزه 
مردمی سازی است نظام باید مردم را بیشتر شریک در حاکمیت کند قطعا 

هرچه این شراکت بیشتر باشد، ثبات بیشتری خواهد داشت.

وزیر ارتباطات: پلت فرم های داخلی حمایت و تقویت می شوند
تصميم گيری درباره رفع فيلتر اينستاگرام با ما نيست

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفته است آنچه که من احساس وظیفه 
می کنم و در حال انجام اســت، تقویت و حمایــت از پلت فرم های داخلی 
است تا ابزار کسب و کار برای کســانی که وارد آن می شوند، فراهم شود. 
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بــه تازگی در جمع 
دانشجویان درباره شــریط فعلی پیام رســان های داخلی، صحبت هایی 
داشــته و تاکید کرده اســت من به عنوان وزیر ارتباطــات درباره اینکه 
اینستاگرام بسته یا باز شــود در جلســاتی که تصمیم گیری می کنند، 
 نظرات کارشناســی دارم و نظرات خود را اعالم می کنم اما تصمیم گیری 

با ما نیست.
وی افزود: عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در جمع دانشجویان درباره رفع 
محدودیت های اینستاگرام گفت: من به عنوان وزیر ارتباطات اینکه بسته 
شود یا باز شود نظرات کارشناسی دارم و آن را در جلسات تصمیم گیری ارائه 
می دهم اما تصمیم گیری در این زمینه با ما نیست. کما اینکه برای فیلتر 
کردن هر سایت معمولی هم کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که 
در دادستانی کل کشور ۱۳ عضو دارد و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

یک عضو آن است، تصمیم می گیرد.
زارع پور گفت: ولی آنچه که من احســاس وظیفه می کنم و درحال انجام 
اســت، تقویت پلت فرم های داخلی و حمایت از آن هاســت تا کسانی که 
وارد این پلت فرم ها می شوند، حتی مردم، ابزار کسب و کار برایشان فراهم 
شــود. فارغ از اینکه چه اتفاقی می افتد، اگر تصمیم گیری هم بشــود که 
پیام رســان های خارجی باز شــوند، یک پلت فرم داخلی هم وجود دارد با 
این همه حمایت و امکاناتی که دولت فراهم کرده است و پس از آن مردم 
انتخاب می کنند. پلتفرم های خارجی هم هســتند که هیچ کدام از موارد 

در آن نیست.
پیش از این هم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفته بود که در حال حاضر 
تمرکز ما حمایت از پیام رسان هایی است که مردم اقبال بیشتری به آنها 
نشان داده اند و با آماده شدن زیرساخت هایشان، کیفیت آنها هم به شکل 

قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است.
او با بیان اینکه وجود پیام رسان های متعدد در کشور شاید نیاز و ضرورت 
نباشد اما نمی شود یک باره همه آن ها را کنار گذاشت، خبر داده بود که یک 
برنامه مدونی را دنبال می کنیم تا کمک کنیم آن ها تقویت شوند و در نهایت 
دو یا سه پیام رسان در کشور فعال باشــند که بتوانند نیازهای مردم را بر 
طرف کنند. وی ادامه داد: درحال حاضر تمرکز ما حمایت از پیام رسان هایی 
است که مردم اقبال بیشتری به آنها نشــان داده اند و زیر ساخت های آنها 
آماده است و در این مدت هم کیفیت شان به شکل قابل مالحظه ای افزایش 

پیدا کرده است.

اخبار

ربات کشاورزی کمبود نیروی انسانی را جبران می کند
شرکت فناوری کشاورزی »رباتیکس پالس«در نیوزلند یک وسیله نقلیه خودران چند منظوره و ماژولی برای کشاورزی ساخته که می تواند کمبود نیروی کار را جبران و فعالیت های این صنعت را تسهیل کند. یک 
اپراتور انسانی قادر است با استفاده از ترکیب سیستم های بینایی و فناوری های دیگر برای حس کردن محیط اطرافش، بر ناوگانی از این ربات ها نظارت کند. این روند انجام کارها را بهبود می بخشد. همچنین می 
توان از ربات برای انجام کارهای مختلف از جمله اسپری کردن، کنترل علف های هرز، مالچ پاشی، چمن زنی و تحلیل محصول استفاده کرد. استیو ساندرز یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد اجرایی رباتیکس پالس 

اعالم کرد او و تیمش با کشاورزان همکاری کرده اند تا یک ساختار ماژولی یگانه برای وسیله نقلیه ربات طراحی کنند. ماشین جدید می تواند در محیط های مختلف فعالیت کند و به همین دلیل چند منظوره است.

در مــدت اخیــر اعــداد 
مختلفی از خط فقر اعالم 
شده است. اختالف بر سر 
عدد خــط فقــر در حالی 
صــورت می گیــرد که بر 
اساس گفته های کارشناســان بازار کار، خط فقر 
نسبی در کالن شــهرها کمتر از 20 میلیون تومان 
نیست. البته بسیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند 
هزینه های زندگی در نقاط مختلف کشور به خصوص 
تهران متفاوت است. برای محاسبه خط فقر و حتی 
سبد معیشت خانوار باید تعداد اعضای خانواده، نوع 
کاالها، سطح رفاه، هزینه های مسکن و اجاره بها و 

سایر موارد به دقت بررسی شود.
به نظر می رســد پس ســالها شــانه خالی کردن 

نهادهای مرتبط، امروز وقت آن است که نرخ رسمی 
خط فقر اعالم شــود. مســئوالن متولی از جمله 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی یــا مرکز آمار 
باید به صورت منظم خط فقر و هزینه های زندگی 
برای خانوارها را اعالم کنند و به اطالع عموم مردم 
 برســانند و نباید نســبت به ارائه اطالعات و آمار 

بی اعتنایی کرد.
یکی از اساتید اقتصاد در این رابطه گفته است نرخ 
۱۸ میلیون تومانی خط فقر واقعی و معقول نیست 
و کســانی که در این زمینه ادعاهایی داشــته اند، 
روش محاســبه و تعداد خانوار و نحوه هزینه ها را 
اعالم کنند. آلبرت بغزیان اظهار داشت: اینکه فعال 
کارگری با دغدغه مندی به فکر کارگران است، بسیار 
ارزشمند و خوب است، ولی در اعالم و تعیین خط 

فقر باید محتاطانه عمل کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: امکان دارد هزینه 
زندگی، نوع خوراک، پوشــاک و هزینه اجاره بهای 

مسکن برای یک خانواده سه نفری در شمال تهران 
با یک خانواده دیگر در مرکز تهران و حتی با سایر 

نقاط اســتان ها متفاوت باشــد؛ ازاین رو نباید یک 
نسخه برای کل کشور پیچید.

خط  فقر  نسبی  در تهران  و  كالن شهرها 20 ميليون   تومان   تخمين زده   می شود

افزایش  شکاف  درآمد  و هزینه

9 دهک گرفتار  فقر نسبی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 

تا زمانی که سازمان های مسوول و نهادهای مرتبط با محاسبه رسمی خط فقر، از اعالم میزان دقیق آن خودداری می کنند گمانه زنی ها به همین ترتیب ادامه خواهد یافت. مادامی که سازمان های مسوول و رسمی 
مانند بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی که تعیین کننده میزان واقعی خط فقر هستند عدد آن را اعالم نمی کنند، هر فرد و هر نهادی می تواند عدد تقریبی خط فقر را بر اساس معیارهای موجود 
محاسبه و اعالم کند.  این اعداد اگرچه رسمی نیستند اما دور از واقعیت هم نیستند. به هر حال سازمان های مرتبط در سالهای اخیر بنا به دالیلی اعم از مسائل سیاسی و مصلحت های خاص فعال اعالم خط فقر را در 

دستور کار ندارند. در طول 4 دهه که از عمر نظام جمهوری اسالمی می گذرد این سازمانها اقدامی برای اعالم رسمی عدد خط فقر نکرده اند و این موضوع مورد انتقاد بسیار زیادی قرار گرفته است. 
این اتفاق خالء بزرگی در سیاست گذاری کشور ایجاد کرده و موجب شده انحراف در تصمیمات در کشور اتفاق بیفتد. چراکه شاخص دقیق برای تحقق اهداف نداریم و اهداف تعیین شده به درستی تحقق پیدا نمی 

کنند. به خصوص در حوزه اقتصادی که به دنبال این هستیم که دستمزدها، مستمری ها و مزایا متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود این خالء بیشتر به چشم می آید. 
میزان دستمزد می بایست متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود و بدون داشتن معیار مشخص به خصوص میزان خط فقر و آمار آن نمی توان تصمیمات درستی اتخاذ کرد. طی چند سال گذشته در حوزه کارگری 
بر اساس ماده 4۱ قانون کار، برای تعیین دستمزد کارگران، سبد معیشت در کنار نرخ تورم معیار قرار گرفت.  سبد معیشت شاید شباهت یا معادلی از خط فقر باشد اما تعریف درستی از آن ارایه نمی کند. در سال ۱40۱ 
یعنی سالی که در آن قرار داریم، سبد معیشت با درخواست کارگران و همکاری کارفرمایان محاسبه شد. هرچند باز هم میزان دستمزد با سبد معیشت فاصله بسیاری داشت اما قدم خوبی بود.  برای تعیین دستمزد 
سال ۱40۱ رقم سبد معیشت 9 میلیون تومان اعالم شد که کف حقوق تعیین شده 5 میلیون 700 هزار تومان بود. به هر ترتیب با عمل نکردن سازمانهای مرتبط به وظایف خود، اساتید، اقتصاددان ها، منتقدان و فعاالن 

اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی خط فقر را تخمین می زنند و حدود تقریبی آن را اعالم می کنند. اما بر اساس تجربه جهانی خط فقر در دو بخش تعریف می شود. خط فقر مطلق و خط فقر نسبی. 
خط فقر مطلق بر اساس ارزاق عمومی و معیشت صرف است. یعنی افرادی که بین مرگ و زندگی قرار دارند و باید نیازهایشان به فوریت تامین شود. خط فقر نسبی هم شامل نیازهای عمومی است. نیازهای آموزشی، 

رفاهی و نیازهای بومی و زیست بومی که خانواده ها به آن نیاز پیدا می کنند و اگر کمتر از آن تامین شود خانواده دچار فقر نسبی می شود. 
امروز مردم در هر دو بخش خط فقر دارای مشکالت بسیاری شده اند. در شرایط فعلی در کالن شهرها فقر نسبی کمتر از 20 میلیون تومان نیست. چراکه یکی از کاالهای اساسی مورد نیاز یک خانواده سه و نیم نفره، 

که معیار محاسبه بسیاری از آمارها است، مسکن است. مسکن در کالن شهرها هزینه های سرسام آوری را به خانوارها تحمیل می کند. 
هر چند در شهرستان ها هم هزینه سنگینی به شمار می آید و مردم در شهرهای کوچک تر هم امروز از نداشتن مســکن رنج می برند. هر خانوار اگر در شرایط امروزی بخواهد مسکن متوسطی برای خود اجاره کند 

نیازمند ۸ تا 9 میلیون تومان پول در ماه است. این مبلغ رقم باالیی است و این در حالی است که حداقل حقوق یک کارگر متاهل در کشور زیر 6 میلیون تومان است. 
امروز افرادی که دچار فقر مطلق قرار دارند به سختی و به ندرت قادر به تامین نیازهای اساسی خود هستند. همچنین متوسط حقوق بگیرانی که آنها را جز دایره فقر مطلق حساب نمی کنیم بین 9 تا ۱2 میلیون حقوق 
می گیرند. این موضوع باز هم نشان می دهد جمعیت بزرگی از کشور دچار فقر هستند.  همین اتفاقات اهمیت محاسبه و اعالم خطر فقر را از سوی نهادهای رسمی نشان می دهد. برای ساماندهی دقیق و برای پوشش 

متناسب جمعیت کشور به لحاظ معیشتی و نیازهای عمومی باید خط فقر تعریف شود. امروز نزدیک به دو دهه از پرداخت یارانه از سوی دولتها می گذرد. 
اما هر ساله تعداد خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر سقوط می کنند. بر اساس آمارهای خود دولتها، از ۱0 دهک تعریف شده در کشور، 9 دهک یارانه می گیرند. وقتی که 9 دهک از جمعیت کشور مستحق دریافت 

یارانه اعالم شده اند یعنی دچار فقر نسبی هستند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

اپل قصد دارد طی ماه هــای آینده مدل جدیدی 
از رایانــه مک پرو به نــام ام 2 را عرضــه کند که 
پردازنده مرکــزی آن 4۸ هســته ای خواهد بود. 
منابع نزدیک بــه اپل می گویند این شــرکت در 
حال آزمایش یک مدل پیشرفته از رایانه رومیزی 
مذکور است که از پردازنده گرافیکی مرکزی ۱52 

 هســته ای و ۱92 گیگابایت حافظــه داخلی نیز 
برخوردار است.

پیش بینی می شــود اپل دو مدل از این رایانه را 
عرضه کند که یکــی دارای پردازنده مرکزی 24 
هســته ای و دیگری دارای پردازنده مرکزی 4۸ 
هســته ای اســت. همچنین دو مدل یادشده به 

ترتیب دارای پردازنده هــای گرافیکی 76 و ۱52 
هســته ای خواهند بود. این دو مدل از مک پرو به 
ترتیب 2 و 4 برابر بیشتر از رایانه ام 2 مکس قدرت 

خواهند داشت.
گفته می شــود اپل قبل از عرضه ایــن دو رایانه، 
دو مــدل به روز شــده از مک بوک پــروی ۱4 و 

۱6 اینچی را نیــز در دســترس عالقمندان قرار 
می دهد. همچنیــن یک مک مینــی جدید نیز 
در راه اســت کــه در مــورد ویژگی هــای آن 
هنوز خبــری منتشــر نشــده اســت. در مورد 
 قیمت های ایــن رایانه ها هم اطالعی در دســت 

نیست.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران 
گفت: مشمول یا مســتثنی بودن یک دستگاه از اتصال 
به خدمات دولت هوشمند موضوعی است که به بررسی 
های دقیقی نیازمند است و دالیل دستگاه های مستثنی 
از اتصال در کمیته نظارتی باید مطرح و سپس سنجیده 
شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات شکل گیری دولت 
هوشمند را از جمله اهداف مهم دولت سیزدهم عنوان کرده 
است. به گفته وی  به خدمتی هوشمند گفته می شود که 
آن خدمت  بدون مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون 
ارسال هر گونه مدرکی قابل دریافت باشد که این آخری 
کار سختی است و نیازمند اتصال بانک های اطالعاتی همه 

دستگاه های دولتی به همدیگر است تا اطالعات خود را با 
هم به اشتراک بگذارند. در این راستا ارائه خدمات دولت به 
صورت هوشمند، دولت سیزدهم گام های بلندی برداشته 
و آن را به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاه ها تبدیل 
کرده است. بر اساس قانون بودجه امسال، همه دستگاهای 
اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند مکلف 
شده اند که سه فعالیت انجام دهند؛ اول اینکه پنجره واحد 
خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا مردم از مراجعه 

به سامانه های متعدد آنها خودداری کنند.
دوم اینکه حداقل یک ســوم از خدمات پرکاربرد خود را 
به صورت هوشمند از طریق پنجره واحد خود ارائه دهند 

و ســوم پنجره خدمات خود را به »پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند« که توســط وزارت ارتباطات راه اندازی 
شده، متصل کنند؛ البته دستگاه ها دو تکلیف اول را باید 
تا پایان شهریورماه به ســرانجام میرساندند. تاکنون 7۳ 
درصد دستگاه ها به طور قطعی به پنجره متصل شده اند و 
9 درصد دستگاه ها نیز در حال اتصال هستند، اما هنوز ۱۸ 
درصد دستگاه ها متصل نشده اند و اقدامی نیز در این زمینه 
انجام نداده اند که پس از دستور رییس جمهور و با توجه به 
پیگیری های کمیته نظارتی، جلساتی را با دستگاه های 
اصلی برگزار شده که به تعیین تکلیف دستگاه ها با توجه 
به موجه یا ناموجه بودن دالیل عدم اتصال آنها انجامید و 

سرانجام مقرر شد  تا سی ام آذرماه، 26 دستگاه باقیمانده 
نیز به پنجره متصل شوند. در این باره جواد موحد-معاون 
دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران- درباره 
بررسی آماری اتصال دســتگاه ها به پنجره ملی خدمات 
دولت هوشــمند اظهار کرد: با بیان این مهم مشمول یا 
مستثنی بودن یک دستگاه از اتصال به پنجره، موضوعی 
است که به بررسی های دقیقی نیازمند است، افزود: دالیل 
دستگاه های مستثنی از اتصال به پنجره در کمیته نظارتی 
باید مطرح و سپس سنجیده شود، گاهی دالیل دستگاه ها 
مبنی بر حساسیت یا ماهیت خدمات است که ممکن است 

در گذر زمان تغییر پیدا کند.

مدل جدید مک پرو با پردازنده ۴۸ هسته ای عرضه می شود

چرا دستگاه ها به پنجره خدمات هوشمند دولت وصل نمی شوند؟!

عكس روز-
صيد ماهی در 

مازندران


