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{اقتصاد}

سال بیست و چهارم /شماره 5563

چرتکه

این وضعیت گرانی و افزایش پی درپی قیمت کاالهای مختلف ادامه خواهد
داشت.
قنبری با تاکید بر اینکه سیاستهای غلط دولت در برخی حوزهها چنین
وضعیتی را ایجاد کرده است ،اظهار داشت :به عنوان مثال مدام مسئوالن
اقتصادی دولت تاکید میکنند ،به کاالهای اساسی ارز  ۴۲۰۰تومانی
اختصاص مییابد و آنها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار میگیرد،
اما واقعیت دیگری در کف بازار وجود دارد ،دولت استدالل میکند ،که ارز
یارانهای در اختیار واردکننده قرار میدهد و او نیز کاال را به قیمت مناسب به
دست مردم میرساند ،اما اینجا خالف گفتههای دولتیها رخ میدهد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد :واردکنندهای که ارز  ۴۲۰۰تومانی را دریافت
کرده ،اگر واقعا آن کاالیی را که اظهار کرده باشد را وارد کند ،جنس خود را به
قیمت دالر  ۴۲۰۰تومانی به بازار نمیدهد ،بلکه آن را با نرخ ارز در بازار آزاد
فاکتور میکند و قشر حقوق بگیر نیز مجبور هستند ،کاالها را با قیمتهای
گزافی تهیه کنند ،این در حالیست که بخشی از این ارزهای  ۴۲۰۰تومانی
نیز یا از کشور خارج شده و تاکنون بازنگشته است ،یا اینکه در بازار آزاد
فروخته شده ،بنابراین این سیاستی که از ابتدا بسیاری از کارشناسان قبل از
اجرا شکست آن را اعالم کرده بودند ،در عمل چیزی جزء ایجاد رانت و فساد
برای عدهای فرصت طلب به دنبال نداشته است.

اپلیکیشنها به جنگ کرونا رفتند

بخش اقتصاد -پیشرفت تکنولوژی و افزایش تاثیرات روزافزون
تلفنهای همراه هوشمند بر زندگی ما در دوران کرونا نیز با
اپلیکیشنهایی کاربردی خود را نشان داده است.
تلفنهای همراه هوشمند در زندگی روزمره ما نقش بسیار
حیاتی را ایفا میکنند و همزمان با شیوع ویروس کرونا در
نقاط مختلف جهان اپلیکیشنهای فراوانی برای مقابله با این
بیماری همه گیر طراحی و عرضه شدند .بیشتر این اپلیکیشنها
جهت رهگیری ویروس و افراد مبتال به کووید ۱۹-برای سیستم
عاملهای اندروید و  IOSطراحی شدهاند و در کشورهای
مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند.
الزم به ذکر است که در کشورمان چنین برنامهای برای
تلفنهای همراه ساخته نشده است ،اما در اکثر کشورها یک
یا چندین اپلیکیشن رسمی که توسط وزارت بهداشت ،کمیته
مبارزه با کرونا یا سازمانهای حوزه سالمت طراحی شدهاند تا
بتوان از شیوع هر چه بیشتر بیماری همه گیر تا حد امکان
جلوگیری کرد.
البته اپلیکیشنهای مرتبط با ویروس کرونا تنها مربوط به
رهگیری ویروس و افراد مبتال نیست ،برخی از اپلیکیشنها هم
در رابطه با سالمت جسمی ،خوداظهاری ،مشاورههای پزشکی،
سالمت روانی در دوران قرنطینه و  ...طراحی شدهاند.
در این گزارش قصد داریم  ۴اپلیکیشن کاربردی و خالقانه
مرتبط با ویروس کرونا را به شما معرفی کنیم .البته باید اضافه
کنیم که این لیست شامل اپلیکیشنهای مرتبط با رهگیری
افراد مبتال و ویروس در کشورهای مختلف نمیشود.

به صورتت دست نزن
آیا تا به حال توجه کردهاید که در طول روز چند بار به صورت
خود دست میزنید؟ حتی در مدت زمانی طوالنی نه! در یک
ساعت چند بار صورت خود را لمس میکنید؟ یا چند دقیقه
میتوانید از انجام این کار خودداری کنید؟
در دوران شیوع بیماری کووید ۱۹-که رعایت اصول بهداشتی
اولیه برای جلوگیری از آلوده شدن ما مهم است ،احتماال
سختترین کار ممکن همین لمس نکردن صورت باشد.
اپلیکیشن ( / Don›t Touch Your Faceبه صورت
خودت دست نزن) برای همین امر طراحی شده است که بنا
به توصیه کادر درمان افراد به صورت خود دست نزنند .این
اپلیکیشن شامل یک الگوریتم خودکار ساده است که تصویر فرد
را وقتی صورت خود را لمس میکند و وقتی این کار را نمیکند،
شناسایی و تایید میکند .بعد از آن شما میتوانید این اپلیکیشن
را در زمینه باز بگذارید و هر زمان که بخواهید به صورت خود
دست بزنید ،برای شما اعالنی ارسال میکند تا شما را از دست
زدن به صورت بازدارد.
مقابله با مشکالت روحی در قرنطینه
اپلیکیشن یوپر ( )Youperیک پلتفرم درمانی در تلفنهای
همراه هوشمند است که در اپ استور و فروشگاه گوگل پلی در
دسترس است .در دورهای که به دلیل محدودیتهای کرونایی
افراد مجبورند بلند مدت در خانه بمانند و روابطشان با سایرین
تحت تاثیر قرار میگیرد؛ در چنین شرایطی مشکالت روحی
بیشتر در افراد پدیدار میشود .این اپلیکیشن با استفاده از
هوش مصنوعی و ربات گفتوگویی که دارد به کاربران خود
اجازه میدهد تا بتوانند احساسات خود را بهتر درک کنند و
روی روابط خود کار کنند .هوش مصنوعی یوپر با استفاده از
روشهایی چون رفتار درمانی شناختی ،رفتار درمانی دیالکتیکی،
ذهنآگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و آگاهی با شما گفتگو
میکند .این اپلیکیشن مفید تلفنهای همراه هوشمند رایگان
است ،اما برخی از قابلیتهای ویژه آن نیز ملزم به خرید اشتراک
است.
دست شستن فراموش نشود
شستن منظم دستها در دوران شیوع بیماری کووید۱۹-
مهمترین توصیه پزشکان به ما است .شرکت ریورا یک اپلیکیشن
کامال رایگان و بدون تبلیغات را برای این کار طراحی کرده
است که در آن میتوانید از گزینه یک بار دست شستن در
هر ساعت تا پنج بار در هر ساعت را انتخاب کنید تا Hand
 Wash Reminderاز طریق اعالن تلفن همراه هوشمند
شما ،در فواصل زمانی دقیق یادآوری کند که باید دستهایتان
را بشویید.

تقویت توانایی روحی نوجوانان در دوران کرونا
برنامه  Think Ninjaیک اپلیکیشن بهداشت روان است که
برای کودکان و نوجوانان بین  ۱۰تا  ۱۸سال توسط - NHS
سرویس سالمت همگانی بریتانیا طراحی شده است و با استفاده
از انواع ابزارهای متفاوت این امکان را به کاربران خود میدهد با
تغییر نوع نگرش و رفتار خود بر مشکالت غلبه کنند.
این اپلیکیشن با بهرهگیری از هوش مصنوعی و ربات
توگویی که در نقش مربی کاربران عمل میکند به آنان این
گف 
اجازه را میدهد تا از طریق توانایی تنظیم و بازنگری در اهداف،
سطح بندی خلق و خوی روزانه و آموزش تکنیکهای غلبه بر
استرس و مقابله با افکار منفی بتوانند با چالشهای زندگی کنار
بیایند .سرویس سالمت همگانی بریتانیا پس از شیوع بیماری
کووید ۱۹-قابلیتهای جدیدی را به این اپلیکیشن که در اپ
استور و فروشگاه گوگل پلی در دسترس است ،اضافه کرد .این
قابلیتها شامل آموزشهایی مرتبط با ترسهای مربوط به
ویروس کرونا ،کنار آمدن با قرنطینه ،مقابله با نگرانیهای مرتبط
با بهداشت شخصی افراد و تکنیکهای مقابله با شرایط بحرانی
است .این اپلیکیشن به صورت رایگان در دسترس است که البته
پس از شیوع بیماری کووید ۱۹-برخی از قابلیتهای آن تنها
برای کاربران بریتانیایی قابل استفاده است.

چرا گرانی ها تمامی ندارد

بخش اقتصاد -در حالی که این روزها دالر به ابر کانال  ۳۰هزار تومانی
نزدیک شد ،در بازار نیز قیمت اقالم اساسی با افزایش افسار گسیختهای روبرو
شده است ،در همین رابطه به گفتهی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش
دهندگان مرغ گوشتی؛ چنانچه ارز نیمایی از نهادههای دامی و طیور حذف
شود ممکن است قیمت هر کیلو مرغ از مرز  ۲۰هزار تومان نیز فراتر رود.
محمد فرید عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآوردههای لبنی با اشاره به
اینکه کال کره از گروه کاالهای مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی خارج شده است،
گفت :اگر کسی قصد واردات کره داشته باشد باید از ارز نیمایی استفاده کند
که قیمت دالر آن از مرز ۲۱هزار تومان عبور کرده است .همچنین قیمت
کرهای که با ارز نیمایی وارد میشود کیلویی  ۱۵۰هزار تومان و هر قالب ۱۰۰
گرمی آن حداقل با قیمت  ۱۵هزار تومان عرضه خواهد شد .این در حالیست
که براساس مصوبه چربی ستاد تنظیم بازار ،قیمت هر قالب  ۱۰۰گرمی کره
 ۸۰۰۰تومان خواهد شد که این رقم نیز براساس قیمت روز چربی سودی را
عاید شرکتها نمیکند.
همچنین رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده در
خصوصی گرانی اقالم شوینده و بهداشتی میگوید :طی یک الی دو ماه
گذشته قیمت مواد شوینده حدود  ۲۰الی  ۳۰درصد گران شد .باید بپذیریم
که وقتی نرخ ارز گران شود ،موادی شویندهای که ماده اولیه آنها وارداتی

است ،با افزایش قیمت روبه رو شود.
رضا قهرودی افزود :از ابتدای سال تاکنون ،قیمت خودرو دو بار افزایش
یافته ،حال که نوبت به تولیدکنندگان کوچک شوینده میرسد ،دم از گرانی
میزنند .مشکل اصلی جای دیگری است که متأسفانه رها شده است.

گفتههای مسئوالن با واقعیتهای کف بازار زمین تا آسمان متفاوت
است
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه این
روزها تورم به صورت افسار گسیخته باال میرود ،گفت :با توجه به این موضوع
سطح عمومی قیمتها نیز با تورم شدیدی دست و پنچه نرم میکنند ،در
حالیکه بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم حدود  ۴۰درصد اعالم میشود،
اما در بازار شاهد هستیم ،در یک افزایش قیمتی که یک محصول دریافت
میکند ،یک دفعه بهای آن بیش از  ۵۰درصد ،زیاد میشود ،این مسئله به
دلیل شرایط خاصی و ویژهای بوده که بر کشور حکمفرما است.
وی افزود :به عنوان نمونه در مورد لبنیات ،قیمت خامه و کره در بازار با
افزایش بسیار زیادی روبرو شد ،این مسئله در سایر اقالم مانند حبوبات نیز
مصداق دارد ،در حال حاضر در بدترین شرایط اقتصادی چندین سال گذشته
قرار داریم که این موضوع دالیلی مختلفی دارد و تا این دالیل پابرجا باشند،

نقش دولت در این گرانیها چقدر است؟
وی ادامه داد :در حالیکه در سال  ۹۷و ابتدای اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰
تومانی بیش از  ۲۰قلم از کاالهای اساسی ،مشمول این سیاست بودند ،اما
امروز به دلیل ناکارآمدی آن ،کمتر از  ۱۰قلم کاال با این ارز وارد میشوند،
اما نکته تعجب برانگیز این است که علیرغم مشخص بودن شکست تمام عیار
این سیاست ،همچنان دولت اجرای به اصرار این توزیع رانت دارد ،در حالیکه
در بازار مردم کاالهای و مایحتاج ضروری خود را با ارز باالی  ۲۵هزار تومانی
تامین میکنند ،در این رابطه افزایش نرخ ارز به حدود  ۲۷هزار تومانی و
ناتوانی بانک مرکزی در کنترل قیمت دالر مزید بر علت شده که شاهد باشیم
روزانه قیمتها زنجیر پاره میکنند.
قنبری یادآور شد :در حال حاضر منابع ارزی بانک مرکزی برای جمع کردن
و کنترل بازار ارز محدود است و به نوعی جوابگو نیست ،از طرف دیگر
درآمدهای ارزی کشور نیز به کمترین میزان خود رسیده و طبعا در چنین
شرایطی گریزی از این قیمت ارز نیست ،بنابراین تا زمانی که که تحریمها
رفع نشود و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور افزایش نیابد و همچنین نقل
و انتقاالت پولی و بانکی تسهیل نشود ،این وضعیت تنگنای ارزی همچنان
ادامه خواهد داشت.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت به دلیل کسری بودجه اقدام به چاپ
پول میکند ،تصریح کرد :این اقدام به صورت مستقیم باعث افزایش نقدینگی
و به دنبال آن رشد تورم میشود ،از سویی زمانیکه دولت در سال گذشته
بودجه را ارائه داد ،بنابر احکام و اعداد و ارقامی که وجود داشت ،پیش
بینی میشد که دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است و برای جبران
این مسئله اقدام به انتشار اوراق بدهی ،استقراض از بانک مرکزی و فروش
داراییهای خود در بورس کند ،اما متاسفانه فروش اوراق بدهی و اموال دولت
کفاف کسری بودجه را نمیدهد و در مقابل ما شاهد هستیم به انحاء مختلف
چاپ پول و تزریق نقدینگی صورت میگیرد که نتیجه نیز این وضعیت
قیمتهایی نجومی کاالها در بازار است.

جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

بخش اقتصاد -عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جزئیات
طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک گفت :قرار است با عرضه تمامی
خودروهای صفر در بورس ،جلوی فروش این خودروها توسط خودروسازان
از درب های پشتی گرفته شود .روح اهلل ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس شورای اسالمی در نشست رونمایی طرح تحول بازار و
صنعت خودرو سبک که عصر امروز در اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر
برگزار شد در خصوص نابسامانیهای بازار خودرو گفت :در حال حاضر
کشور ظرفیت تولید خودرو را دارد اما به دلیل توزیع غیر شفاف و غیر
منطقی خودرو عمال بازار خودرو دچار مشکالت زیادی شده است .وقتی
کاالی مصرفی مانند خودرو تبدیل به یک کاالی سرمایهای شود ،ناخوداگاه
بازار خودرو نابسامان شده و قیمت ها باال میرود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود :بر این اساس طرح تحول
بازار و صنعت خودرو سبک با همکاری اندیشکدهها و کارشناسان در
مجلس آماده شده و بعد از اعالم وصول ،در حال حاضر در کمیسیون
صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است.
پایان فروش خودرو از درب های پشتی با استفاده از ابزار بورس
وی خاطر نشان کرد :مبنای این طرح اصالح توزیع خودرو با عرضه خودرو
در بورس کاال است و تالش شده است تا با استفاده از این سازکار ،همه
راههای توزیع خودرو صفر به غیر از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازها
نتوانند از دربهای پشتی خودرو را به فروش برسانند .با فروش خودرو در
بورس کاال ،عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین میکند و عمال قیمت
گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن حذف میشود.
ایزدخواه با توجه به سازکار شفاف بورس اظهار داشت :بر اساس این طرح به
هر کد ملی فقط یک مدل خودرو در سال تعلق می گیرد و یک پیشنهادی
هم مطرح که بر فروش خودرو صفر تا دو سال بعد از خرید ،مالیات وضع
شود تا تقاضا سرمایهای به حداقل برسد .با این شیوه عمال قیمت گذاری
دستوری وجود ندارد بلکه قیمت تمام شده کارخانه که توسط فرمول
شورای رقابت تعیین میشود وجود خواهد داست و این فرمول هم شفاف
بیان خواهد شد.
سود خودروسازها باید در افزایش تولید باشد
این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به کشف قیمت تعادلی خودرو
در بازار بورس گفت :اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس باالتر از قیمت تمام
شده باشد از اختالف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام شده ،مالیات
گرفته میشود تا رانت موجود به جای اینکه به جیب دالالن یا خودروساز
برود در اختیار دولت قرار گرفته و صرف افزایش تولید خودرو شود تا
قیمتها پایین بیاید.
ایزدخواه اضافه کرد :در طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک پیشنهاد
شده است تا از مالیات اخذ شده از بورس خودرو 20 ،درصد به خزانه
رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود و  70درصد هم به
خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند .در
این میان فقط  10درصد برای پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده
است تا اگر عرضه خودرو آنها باال بود به تشخیص شورای رقابت به خودرو
سازان تعلق گیرد و به این ترتیب تالش شده است تا سود خودروساز صرفا
در افزایش تولید قرار گیرد.
ایمنی و مصرف سوخت از مولفههای اثرگذار بر سود
خودروسازها هستند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه نشست در خصوص دغدغه
کیفیت خودرو که همواره برای مصرف کنندگان مطرح است نیز گفت:

در شاخصهایی که برای فرمول جدید تعیین قیمت تمام شده خودرو
پیشنهاد شده ،مولفههایی مانند مصرف سوخت ،ایمنی و صادرات خودرو
هم در نظر گرفته شده است و در صورتی که خودرویی ایمنی باالیی داشته
باشد اجازه سود بیشتری هم به خودروساز داده خواهد شد تا به این ترتیب
خودرو ساز برای رسیدن به سود بیشتر مجبور به افزایش کیفیت باشد.
وی خاطر نشان کرد :در طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک امکان
تولید خودرو دست ساز و غیر کارخانهای هم فراهم شده است تا با این
روش به کاهش قیمت خودرو از جنبههای مختلفی کمک شود.
ایزدخواه درباره جایگاه خودروهای اسقاطی در طرح تحول بازار و صنعت
خودرو سبک گفت :در این طرح خودروسازها مکلف شدهاند تا به ازای هر
 5خودرو جدیدی که تولید میکنند ،یک خودرو را اسقاط کنند که این
موضوع به افزایش اسقاط خودروها وکاهش آلودگی هوا کمک خواهد کرد.

ممنوعیت سهامداری الیه ای خودروسازها
وی افزود :در این طرح سهامداری الیهای و چرخشی برای خودروسازها
ممنوع شده و خودروسازها موظف هستند به فاصله کمی بعد از الزم االجرا
شدن قانون ،سهامهای الیهای و چرخشی خود را بفروشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قراردادهای خارجی
خودروسازان عنوان کرد :بر اساس این طرح قراردادهای خارجی باید
پیوست فناورانه داشته باشد و معاونت علمی ریاست جمهوری موظف است
که پیوستهای فناوری این قراردادها را بررسی کند.
ایزدخواه در پایان اظهار داشت :در طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک
پیشنهاد شده است تا صنایع نظامی هم اجازه داشته باشند تا با رعایت
همه قوانین و شفافیت کامل به صنعت خودرو ورود کرده و مثال به انتقال
فناروی در صنعت خودرو بپردازند.
تاریخ انتشار1399/06/26 :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده
(نوبت اول)

مجمع عمومی عادی فوقالعاده نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارگران کشتیرانی دریای خزر ساعت 15:30
عصر روز یکشنبه مورخ  1399/07/30در محل شرکت تعاونی کشتیرانی دریای خزر واقع در بندرانزلی – بلوار اطباء –
پالک  56برگزار میگردد .از عموم اعضای محترم دعوت میگردد راس ساعت مقرر جهت رسیدگی به دستورات جلسه
حضور بههم رسانند.

توجه:
هریک از اعضای شرکت میتوانند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی به یک نفر به عنوان نماینده
تاماالختیار از میان اعضاء یا خارج از اعضاء واگذار نماید .لکن هیچکس نمیتواند عالوه بر رای خود بیش از  3رای باوکالت
داشته باشد .غیرعضو تنها میتواند از یک عضو وکالت داشته باشد.
داوطلبین عضویت در بازرسی باید واجد شرایط زیر باشند:
 – 1ایمان و تعهد به اسالم
 – 2نداشتن منع قانونی و محجور نبودن
 – 3عدم ممنوعیت قانونی و حجر
 - 4عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد
 – 5عدم سابقه محکومیت ،ارتشاء ،اختالس ،کالهبرداری ،خیانت در امانت ،تدلیس ،تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ،ورشکستگی به تقصیر

دستور جلسه:
 -1گزارش کتبی هیات مدیره شرکت تعاونی.
 – 2گزارش کتبی بازرس شرکت تعاونی.
 – 3طرح و تصویب صورتهای مالی سال 98
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال  99تعاونی.
 - 5انتخاب بازرس شرکت تعاونی.
 – 6طرح و تصویب میزان سود پرداختی به سهامداران و پاداش هیات مدیره.
 – 7گزارش و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه.
 - 8تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی.
 .1احمد باغبان اوبری
(رییس هیات مدیره)

هیات مدیره شرکت تعاونی
 .3مصطفی کاکاسلطانی
 .2محمد بهروز جومند
(نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل) (منشی هیات مدیره)

