
دانشمندان ناسا مي خواهند براي دفاع از زمين در برابر اجرام فضايي خطرناكي 
كه موجب انقراض دايناسورها شدند يك تلسكوپ جديد بسازند. 

به گزارش ايسنا به نقل از ديلي ميل، يك دانشمند برجسته ناسا مي گويد كه 
بهترين راه دفاع از سياره زمين ســاختن يك تلسكوپ جديد است كه بتواند 
در اسرع وقت سيارك هاي خطرناك را شناســايي كند. دكتر »امي ماينزر« 
از آزمايشــگاه پيشــران جت ناســا )JPL( گفت كه تالش براي شناسايي 
سيارك ها با تلسكوپ هاي فعلي مانند تالش براي تشخيص يك زغال سنگ 
در آسمان شب است. تيم او پيشنهاد كرده است كه يك سيستم جديد براي 
كشف شهاب ســنگ هاي بزرگ داراي خطر بالقوه طراحي شود. برخي از اين 
سيارك هاي خطرناك در صورت برخورد با زمين قادر به برچيدن حيات بشر 
از كره زمين هســتند، درست مثل شهاب ســنگي كه ۶۶ ميليون سال پيش 
دايناسورها را منقرض كرد.  دانشمندان با ساخت اين تلسكوپ زمان بيشتري 

براي رديابي و ارزيابي نحوه مقابله با اين سيارك ها خواهند داشت. دكتر ماينزر 
اظهار كرد كه تلسكوپ ها براي شناسايي سيارك ها ناكارآمد هستند و احتماال 
زماني آنها را مي بينند كه خيلي دير شده اســت و نمي توان براي جلوگيري 
از برخورد آنها با زمين چاره اي انديشــيد. براي مثال شهاب »چليابينسك« 
)Chelyabinsk( كه فقط ۱۷ تا ۲۰ متر عرض داشــت در ماه فوريه سال 
۲۰۱۳ در اثر برخورد با جو زمين بر فراز شــهر چليابينسك روسيه متالشي 
و باعث ايجاد آسيب هاي گسترده شــد. اين در حالي است كه سياركي كه در 
عصر دايناسورها با زمين برخورد و آنها را نابود كرد، حدود ۱۰ كيلومتر عرض 
 )NEOs( داشته است. بنابراين تشخيص به موقع اين اجسام نزديك به زمين
به معني جلوگيري از وقوع يك تراژدي براي بشر خواهد بود، اما تشخيص آنها 
كاري بسيار مشكل است. همان طور كه دكترماينزر  مي گويد يافتن سيارك ها 

در آسمان مانند تشخيص يك تكه زغال سنگ در آسمان شب است. 

وي افزود: تشخيص سيارك ها مشكل است، زيرا آنها عمدتا كوچك و بسيار دور 
از ما هستند. ضمن اينكه برخي از آنها مثل زغال سياه هستند و شناسايي آنها 

در سياهي بيكران فضا بسيار سخت است. 
تلسكوپ جديدي كه ناسا مي خواهد بســازد داراي يك دوربين جديد مجهز 
به آخرين فناوري دوربين خواهد بود تا اخترشناســان بتوانند ســيارك ها و 

دنباله دارها را در مسير زمين رهگيري كنند. 
ساخت اين تلسكوپ پس از آن مطرح شد كه ناسا قراردادي به مبلغ ۶۹ ميليون 
دالر با ايالن ماسك و شركت فضايي اسپيس ايكس منعقد كرد تا يك فضاپيما 
به فضا پرتاب كند تا سيارك ها را از مسير برخورد با زمين منحرف كند. دكتر 
 » NEOCam« ماينزر مي گويد: ما به ناسا ساخت تلسكوپ جديدي به نام
را پيشنهاد مي كنيم تا ناسا يك كار بســيار جامع از نقشه برداري مكان هاي 

سيارك ها و اندازه گيري آنها را انجام دهد. 

وي افزود: اگر ما يك شيء را فقط دير شناسايي كنيم، انتخاب هاي ما به ميزان 
قابل توجهي محدود مي شود، بنابراين شناسايي سيارك ها در فاصله اي دورتر 
از زمين به اتخــاذ بهترين تصميم و به كارگيري بهترين شــيوه مقابله كمك 

شاياني خواهد كرد. 
وي ادامه داد كه تلسكوپ جديد همچنين مي تواند براي مطالعه دنباله دارها 
و سيارك هاي باستاني استفاده شود و گفت: ما مي توانيم اجرام را بدون توجه 
به رنگ سطحي آنها شناسايي و از تلسكوپ براي اندازه گيري آنها و تشخيص 

ساير ويژگي هاي سطحي آنها استفاده كنيم. 
ماينزر افزود: اين اشيا ذاتا جالب هســتند، زيرا بعضي از آنها از همان موادي 
هستند كه منظومه شمسي را تشكيل داده اند و به اندازه منظومه شمسي عمر 
دارند. سيارك ها تركيب بسيار متنوعي دارند. گزارش كامل اين پروژه در مجله 

American Physical Society منتشر شده است. 

به نظر مي رســد كه به تازگي فيســبوك دوباره گرفتار 
مشكل امنيتي جديدي شــده و آن نيز افشاي اطالعات 
خصوصي ايميل بالغ بر ۱.5 ميليون نفر از كاربرانش است. 
به گزارش ايسنا، يك سال گذشته براي شركت فيسبوك 
كه بدون شك بزرگ ترين شبكه اجتماعي در جهان به 
شمار مي رود، سال بسيار دشوار و دردسرسازي بوده و اين 
شركت بزرگ تحت فشارهاي متعددي از سوي نهادهاي 
مردمي، دولتي و غيردولتي بسياري قرار گرفته است. حاال 
تازه ترين اخبار و گزارش هاي منتشرشده در رويترز نشان 
مي دهد كه فيسبوك خود روز چهارشنبه اعالم كرده است 
كه به صورت كامال ناآگاهانه اطالعات مندرج در ايميل بالغ 
بر يك ميليون نفر از كاربرانش را آپلود و در فضاي مجازي 
منتشر كرده است. اين خبر مي تواند بسيار براي فيسبوكي 
كه در سال گذشــته تحت تاثير افشاي حريم خصوصي 
كاربران و همكاري با موسســه تحقيقاتي و مشاوره اي 
كمبريج آنالتيكا به شدت زير تيغ انتقاد مخالفان و نهادهاي 
مختلف قرار گرفته بود، مشكل آفرين باشد و به طور كلي 
وضعيت امنيت اين غول تكنولوژي آمريكايي را زير سوال 

ببرد. سال گذشته نيز بعد از رسانه اي شدن خبر رسوايي 
بزرگ فيسبوك، هزاران كاربر فيسبوك در گوشه و كنار 
جهان تصميم گرفتند كه به فعاليت خود در اين شبكه 
اجتماعي خاتمه دهند و از آن براي هميشه خارج شوند. 
در همين راستا افراد مشهور نيز به نشانه اعتراض به نقض 
حريم خصوصي كاربران توسط فيسبوك اقدام به بستن 
حساب كاربري خود كردند. فيسبوك روز چهارشنبه اعالم 
كرد كه به نظر مي رسد مخاطبان موجود در ايميل هاي 
۱.5 ميليون نفر از كاربران فيسبوك از ماه می سال ۲۰۱۶ 
ميالدي تاكنون به صورت كامال ناآگاهانه و اتفاقي در فضاي 
مجازي منتشر و افشا شده است. پيش تر نيز گزارش هاي 
 Business Insider متعددي از ســوي وب ســايت
منتشر شده بود كه نشــان مي داد فيسبوك بدون اجازه 
 از كاربرانش، به اطالعات موجود در پســت الكترونيك 
ثبت شده آنها در اين شبكه اجتماعي دسترسي و از آن 
استفاده كرده است. يكي از مقامات فيسبوك در گزارشي 
به رويترز خاطرنشان كرده است: تخمين زده مي شود كه 
اين مشكل براي ۱.5 ميليون كاربر فيسبوك رخ داده باشد.

گزارش هاي منتشرشده حاكي از آن است كه مراجع 
قانوني و مقامات پليس در سراسر جهان درخواست هاي 
متعددي از گوگل براي رهيابي موقعيت مكاني كاربران 

مختلف داشته اند.
 به گزارش ايســنا، به تازگي مجله نيويورك تايمز در 
گزارشي مفصل به افزايش قابل توجه درخواست هاي 
مراجع قضايي و پليس براي رديابي كاربران و شهروندان 
تحت تعقيب و پيگيري پرداخته است. در اين گزارش 
ذكر شــده كه درخواســت پليس و مراجع قضايي 
براي به دســت آوردن تاريخچه موقعيــت مكاني و 
لوكيشن گوشي هاي هوشــمند كاربران از گوگل در 
 طول شش ماه گذشته به ميزان چشمگيري افزايش

 يافته است. 
به عنوان مثال گفته شــده كه در يــك هفته بالغ بر 
۱۸۰ درخواست از گوگل به ثبت رسيده است كه اين 
نشان مي دهد دسترسي مقامات باال رتبه در صورت 
داشــتن حكم قضايي به اطالعات شخصي و حريم 
خصوصي كاربران همواره وجود داشــته و گوگل نيز 

در اين زمينه با آنها بيشــترين همكاري الزم را كرده 
اســت. روش اين كار بدين صورت است كه گوگل در 
ابتدا داده ها را شناسايي كرده و در صورتي كه اطالعات 
پليس با اطالعات دريافتي آن مطابقت داشــته باشد 
و فرد مورد نظر نيز تحت تعقيــب مقامات قضايي و 
پليس قرار گرفته باشــد، نام و نشان و ساير اطالعات 
شــخصي و محرمانه هويتي آن همچــون موقعيت 
مكاني و تمامي لوكيشن هايي كه به آنها سفر كرده، 
 نمايش داده مي شود و در اختيار مقامات مربوطه قرار 

مي گيرد. 
اين در حالي اســت كه بســياري از كارشناســان و 
تحليلگران بر اين باورند كه ايــن همكاري گوگل با 
مقامات قضايي و پليس با اينكه به تعقيب افراد خالفكار 
و تحت تعقيب كمك مي كند؛ اما نقض حريم خصوصي 
كاربران به شمار مي رود و بايد فكري به حال آن كرد و 
قوانين سخت گيرانه و پيچيده اي را براي تحت كنترل 
قرار دادن گوگل و ساير شركت هاي تكنولوژي مربوطه 

وضع كرد. 

قيمــت طــال در معامــالت روز پنج شــنبه بــازار 
جهاني پس از اينكه شــاخص ها نشــان داد اقتصاد 
آن طور كــه برخي نگران بودند آهســته نشــده، به 
 پايين ترين حــد خود از اواخر دســامبر به اين طرف

 كاهش پيدا كرد. 
به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در 
معامالت روز پنج شنبه بازار سنگاپور ۰.۱ درصد كاهش 

يافت و به ۱۲۷۱.۹۷ دالر رسيد.
 بهاي معامالت اين بــازار از ابتداي هفته گذشــته 
تا پنج شــنبه حدود ۱.4 درصد كاهــش پيدا كرده 
و در مســير ثبــت چهارميــن كاهــش هفتگــي 
 متوالي قــرار دارد. اكثر بازارهــا روز جمعه تعطيل

 بودند. 
در بــازار معامــالت آتــي آمريــكا هــر اونس طال 
 ۰.۲ درصد كاهش پيــدا كرد و بــه ۱۲۷4.5۰ دالر

 رسيد.
  بــه گفتــه برايــان اليــن مديــركل شــركت 
گلد فيلور سنترال، نگراني هاي اقتصادي جهاني فعال 

رفع شــده و طال پس از اينكه اوايــل هفته جاري به 
پايين ســطح حمايتي ۱۲۷5 دالر سقوط كرد تحت 
فشارهاي كاهشــي قرار گرفته است. اكنون ما شاهد 
 آزمودن ســطح حمايتي ۱۲۶5 دالر از ســوي طال 

هستيم. 
براســاس گزارش رويترز در ميان مجموع آمارهاي 
اقتصادي مثبتي كه منتشر شدند آمارهاي آمريكا و 
چين بود كه نگراني ها نسبت به كندي رشد اقتصاد 
جهاني را برطرف كرد و از جذابيت طال به عنوان دارايي 

مطمئن كاست.
 بازارهاي سهام آســيايي نزديك به باالترين ركورد 
خود در ۹ ماه گذشــته قــرار دارند. در بازار ســاير 
فلزات ارزشــمند هر اونس نقره بــراي تحويل فوري 
۰.۶ درصد كاهــش يافت و به ۱4.۹۰ دالر رســيد. 
هر اونس پالتين براي تحويل فــوري ثابت بود و در 
۸۷۲.۹5 دالر ايستاد. هر اونس پاالديوم براي تحويل 
 فوري ۰.5 درصــد كاهش يافــت و ۱۳۹4.۹۰ دالر 

معامله شد. 

شركت اپل در حال مذاكره براي توليد سنسورهايي 
اســت كه مي تواند در حوزه خودروهاي خودران 
مورد استفاده قرار گيرد. اين موضوع نشان مي دهد 
كه شــركت اپل نيز به ماراتن خودروهاي خودران 
پيوســته اســت. اپل مذاكراتي را با حداقل چهار 
شــركت به عنوان تامين كنندگان سنســورهاي 
هوشمند مورد نياز براي نســل بعدي خودروهاي 

خودران آغاز كرده است. 
به نظر مي رسد اپل به دنبال واحدهاي كوچك تر، 
ارزان تر و در دسترس تر از سنسورهاي فعلي است. 
اين مذاكــرات مي تواند يك نشــانه از اين موضوع 
باشــد كه اپل مي خواهد خودرو خودران بســازد. 
اين حركت شواهد تازه اي از جاه طلبي هاي جديد 

اپل براي وارد شــدن به دربي خودروهاي خودران 
ارائه مي دهد. تالش هاي اپل در پروژه تيتان نيز از 
ديگر شواهد دورخيز اپل براي حضور در پروژه هاي 

خودران است. 
برخي از منابــع آگاه كه با ســازنده آيفون ارتباط 
دارند، مي گويند اپل در تالش اســت با استفاده از 
يك »طراحــي انقالبي«، يك خودرو هوشــمند و 
خودران را به شــكل ناگهاني رونمايي كند. درواقع 
تالش براي توسعه سنســور به اين معني است كه 
اپل مي خواهد كل زنجيره ســخت افزاري خود را 
براي هدايت خودروهــاي خودمختار به كار ببندد 
و به شركت هاي خودروسازي و سرمايه گذاران در 

مسابقه خودروهاي خودران پيوسته است. 

در حال حاضر كاســتي هايي دربــاره خودروهاي 
خودران وجود دارد كه به نظر مي رسد اپل عالقه مند 
به حذف اين كاستي هاست. هنوز مشخص نيست كه 
آيا هدف پروژه اپل ساخت وسيله نقليه جديد است 
يا همكاري با يك شريك براي يك پروژه مشاركتي 
خودران. اما آنچــه از عالقه اپل به سيســتم هاي 
خودران مشخص است، تمايل و عزم باالي اپل براي 
رقابت در حوزه خودروهاي خودران است. وايمو از 
شركت هاي زيرمجموعه آلفابت مسير مشابهي را 
طي كرده اســت؛ اما به نظر مي رسد اپل عالقه مند 
به كاهش هزينه هاســت. طرح هايي كه اپل دنبال 
مي كند مي تواند به طور بالقوه با تكنيك هاي توليد 

نيمه هادي متداول ساخته شود. 

اوپك پس از اينكه موفق شــد قيمت هاي نفت را 
از طريق كاهش توليد بهبود ببخشــد اكنون با باال 
رفتن قيمت ها در خطر معكوس كردن اين موفقيت 

قرار دارد. 
به گزارش ايسنا، محدوديت هاي توليد هماهنگ در 
سه ماهه اول امســال توسط اوپك و هم پيمانانش، 
كمك كرد قيمت نفت بزرگ ترين افزايش سه ماهه 
در يك دهه اخير را تجربه و قيمت ها به بيش از ۷۰ 
دالر در هر بشكه صعود كند. عربستان سعودي كه 
بزرگ ترين عضو اين گروه اســت، روشن كرده كه 
مصمم اســت محدوديت عرضه را حفظ كند؛ اما 
ريسك تكرار وقايع سال ۲۰۱۸ كه طي آن كاهش 
توليد، قيمت هاي نفــت را به باالترين حد در چهار 

سال گذشته رساند و باعث انتقاد رئيس جمهوری 
آمريكا و معكوس شدن روند كاهش توليد عربستان 

شد، وجود دارد. 
 اد مــورس، مديــر تحقيقــات كاال در شــركت 
»ســيتي گروپ« در اين باره اظهار كــرد: به نظر 
مي رســد اين گروه توليدكننده بازار را بيش از حد 
دچار كمبود عرضه كرده است. اوپك و متحدانش 
در آغاز ســال ميالدي جاري دور جديدي از توافق 
كاهش توليد را براي مقابله با اشباع عرضه ناشي از 
توليد باالتر آمريكا و كندي رشــد تقاضاي جهاني 
آغاز كردند؛ اما محدوديت عرضه از سوي اين گروه 
با افت عرضه ايران و ونزوئال بــه دليل تحريم هاي 

آمريكا همزمان شده است. 

براســاس گزارش بلومبرگ، اگر كاهش توليد اين 
گروه ادامه پيدا كند، ذخاير نفت جهاني تقريبا يك 
ميليون بشكه در روز در سه ماهه سوم كاهش پيدا 
خواهد كرد كه شديدترين كاهش در حدود دو سال 
اخير خواهد بود. با اين حال اين گروه درباره تمديد 
توافق تا زمان ديــدار تعيين شــده در اواخر ژوئن 

تصميمي نخواهد گرفت. 
فشار كمبود عرضه بر بازارها ممكن است شديدتر 
هم شــود زيرا جنگ در ليبي شعله ور شده و توليد 
ونزوئال به دليــل بحران اقتصادي، در سراشــيبي 
سقوط قرار گرفته است و آمريكا هم بايد به زودي 
بايد درباره تمديد معافيت از تحريم هاي نفتي عليه 

ايران تصميم بگيرد. 

ناسابرايدفاعاززمينتلسكوپميسازد

تداومكاهشقيمتطالدربازارجهانيگوگللوكيشنكاربرانرادراختيارپليسميگذاردافشاياطالعاتايميل 1/5ميليونكاربرفيسبوك

پيروزينفتياوپكدريكقدميشكستشركتاپلواردماراتنخودروهايخودرانميشود

پیامک: 30004800سال ششم |  شماره      1611| شنبه 31  فروردین ماه 1398 |14 شعبان  1440 | 20 آوریل  2019 |  4صفحه| 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 3

طرحی دو فوریتی برای تحریم شرکت اپل از 
سوی مجلس کلید خورد

رونقداللیباتصويب
طرحیشتابزده

كيفيتافشای
اطالعاتشركتهای
بورسیراافزايش
میدهيم

رئیس سازمان بورس:

سازوكاری
مشابهاينستكس

راباتركيهايجاد
میكنيم

صفحه2صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

ظریف:

سرمقاله

يادداشت

 آینده مبهم  
 بازار  متشکل ارزی

تعطیلی صنایع  رانتی

موضــوع راه انــدازی بازار 
متشــكل ارزی بــا توجه به 
ابهاماتی كه در حال حاضر 
در خصوص اهداف راه اندازی 
اين بازار و اثربخشــی آن وجود دارد، جای سوال 
دارد. هنوز روشن نيست بانك مركزی با چه نيتی 
و با چه هدفی بــرای  راه اندازی بازار تصميم گرفته 
است. برای مثال تصور  اينكه آيا در عمل اين بازار به 

ساماندهی بازار ارز و يا تك نرخی...

بخش قابــل توجهــی از صنايع به طــور كاذب و 
غيررقابتی تشكيل شده اند. به عبارتی بايد توضيح داد 
برخی به دنبال رانت و رانت خواری از وزارت صنعت 
پروانه بهره برداری و مجــوز راه اندازی صنايعی را 
دريافت كرده اند كه كاذب اســت. در سال ۹۷ البته 

ميزان اين رانت ها ...

  آلبرت بغزیان، کارشــناس 
اقتصادی

  مهدی پورقاضی،  فعال اقتصادی
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اشتغالغيرمجاز
ميليونهاتبعهخارجی

سرمايههایسرگردان
بازارزيرزمينیسكهوطال

راداغكرد

»کسب و کار« شرط کارایی بازار متشکل ارزی  را  بررسی  می کند

ابهام   در اثر بخشی   بازار  متشکل   ارزی
صفحه2

صفحه2

کاهش   اشتغالزایی   بخش   صنعت
»کسب و کار«   گزارش   می دهد

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون كار،  اتباع بيگانه به شرطی 
می توانند در ايران مشغول كار شوند كه دارای رواديد 
 ورود با حق كار مشــخص باشــند و مطابق قوانين و
 آيين نامه های مربوطه پروانه كار دريافت كرده باشند، 
اين در حالی است كه متاسفانه اتباع بيگانه غيرمجاز به 
راحتی وارد كشور می شوند  و فرصت های شغلی به ويژه 
مشاغل ساختمانی را اشغال می كنند.بر اساس اعالم 
يكی از اتحاديه های صنفی پايتخت، كارفرمايانی كه 
اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه 
كار می كنند، بابت هر روز اشــتغال غيرمجاز تبعه 
خارجی در سال ۹۸ برابر با ۲ ميليون و 5۲۸ هزار و 
۱۳5 ريال جريمه می شوند. اتحاديه رستوران داران 

و دارندگان سلف سرويس...

نوسانات قيمت در ماه های اخير سبب شده تا قيمت 
سكه و طال به شــدت افزايش يابد و كمتر كسی قادر 
به خريد و فروش اين فلز گرانبها باشد.  به گفته رئيس 
اتحاديه طال و جواهر تهران، سرمايه های سرگردان 
در بازار ســكه و طال به دنبال خريد طالی آب شده 
اســت زيرا به اين نوع طال هيچ گونه اجرت ساخت و 
ماليات و ســود قانونی تعلق نمی گيرد.   محمدولی 
درباره خريد طالی آب شــده گفت: خريداران بازار 
سكه و طال به دنبال حفظ سرمايه های خود هستند 
 و ترجيح می دهند در بازارهــای كاذب و به اصطالح

 زيرزمينی ...

والدت منجی  عالم بشریت، حضرت  مهدی )عج(   را   تبریک   می گومیی



اقتصاد2
ایران وجهان

ایجاد یک میلیون شغل پایدار 
در گرو ۲ برابر شدن صادرات 

ایران به همسایه ها
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به 
ســهم ۲ درصدی ایران از واردات کشورهای 
همسایه گفت: ۲۵ میلیارد دالر به کشورهای 
همســایه صادرات داریم که با دو برابر شدن 
آن بر اساس شــاخص های جهانی دست کم 
 می توانیم یک میلیون شــغل جدید و پایدار

 ایجاد کنیم.
به گزارش تســنیم ، رضا رحمانی در جلسه 
هم اندیشــی معدن و صنایع معدنی، کمبود 
اتاق های فکر را یکی از مشــکالت کشــور 
عنوان کرد و گفت: در کشــورهای توســعه 
یافتــه از تحلیل هایــی که کارشناســان و 
اتاق های فکــر ارائه می کنند، مــی توان به 
جهت گیری هــای آن کشــورها در عرصه 
های مختلف پــی برد کــه در این خصوص 
 مسووالن کشــور ما نیز باید به اتاق های فکر 

وصل شوند.
او با اشــاره به شرایط خاص کشــور در سال 
98 از تدویــن برنامه هــای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با محورهای تعمیق ســاخت 
داخل، معــدن و صنایع معدنــی، صادرات، 
فناوری، توســعه امکانات لجستیک، بهبود 
فضای کســب و کار خبــر داد و افــزود: در 
حــوزه معــدن ظرفیــت هــای فراوانی در 
کشــور وجود دارد و در برخی موارد نیز باید 
ظرفیت ســازی شــود و در این خصوص که 
از اکتشــاف، بهره برداری معــادن تا صنایع 
 مربوطه را در بر می گیرد، نقشه راه را تدوین و 

ابالغ کردیم.
رحمانی با بیان اینکه برای معدن باید نهضت 
راه بیاندازیم، گفت: در این حوزه پتانســیل 
بالقوه وجود دارد که باید بالفعل شود، در حوزه 
اکتشاف نیز ضعف هایی وجود دارد که باید بر 

طرف شود.
به اعتقاد وزیر صنعــت، معدن و تجارت توان 
و اراده الزم در ایــن وزارتخانــه برای اجرای 
سیاست های اصولی و کارشناسی وجود دارد 
 که نتیجــه آن در آینده قابــل لمس خواهد

 بود.
او صادرات را سومین محور برنامه های وزارت 
صنعت خوانــد و گفت: اگر چه بــازار داخلی 
ایران ظرفیــت قابل دارد اســت، اما فرصت 
صادراتــی خوبی به خصوص به کشــورهای 
 همســایه به وجــود آمده کــه بایــد از آن 

استفاده کنیم.
رحمانی اضافه کرد: کشورهای همسایی ایران 
600 میلیون نفر جمعیت دارند و هرکدام نیز 
دروازه ورود به بازار دیگر کشــورها از شمال 
آفریقا گرفته تا جنوب اروپا و آســیای میانه 

هستند.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
 کیفیــت برخــی محصــوالت، کمبــود 
شرکت های تخصصی صادرات و زیرساخت 
را مشــکالت حوزه صــادرات عنــوان کرد 
و گفــت: ۲۵ میلیــارد دالر به کشــورهای 
همســایه صادرات داریم که با دوبرابری آن 
بر اســاس شــاخص های جهانی دست کم 
 می توانیم یک میلیون شــغل جدید و پایدار

 ایجاد کنیم.

صادرات 9/5 میلیارد یورویی ایران 
به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸

براســاس آمار های کمیســیون اروپا، ارزش 
صادرات کاالیــی ایران به اتحادیــه اروپا در 
ســال ۲0۱8، حدود 9.۵ میلیارد یورو بوده 
که نسبت به ســال قبل از آن تقریبا 6 درصد 

کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، درســال گذشــته میالدی 
9.۵ میلیارد یورویــی کاال از ایران به اتحادیه 
اروپا صادرو درمقابل حــدود 9 میلیارد یورو 
کاال از این منطقه به ایران وارد شــده اســت 
که تــراز بازرگانــی 0.۵ میلیــارد یورویی 
 ایــران و اتحادیه اروپــا را در ســال ۲0۱8 

رقم زده است.
برپایــه این آمار ها ســهم ایــران در واردات 
اتحادیــه اروپا از کشــور های خــارج ازاین 
منطقه درســال ۲0۱8 حــدود 0.۵ درصد 
برآورد می شــود. به عبارت دیگــر، اتحادیه 
اروپا درســال ۲0۱8 نیم درصد از کاال های 
مورد نیاز خــود را از ایران وارد کرده اســت 
 که البته این ســهم با احتساب نفت محاسبه 

شده است.

اخبار

مدت زیادی است که موضوع 
راه اندازی بازار متشکل ارزی 
از زبــان رئیــس کل بانک 
مرکزی شــنیده می شود و 
البته گام هایی نیز برای اجرای 
این امر برداشته شده است تا اینکه حاال با انتخاب مدیر 
عامل بازار متشکل ارزی، زمینه راه اندازی این بازار فراهم 

شده است. 
مهم ترین هدف از راه اندازی این بازار مهار التهابات بازار 
ارز است که مهم ترین دغدغه بانک مرکزی طی مدت 

اخیر بوده است.
اما مسئله اساسی این است که راه اندازی بازار متشکل 
ارزی گرهی از مشکالت بازار ارز خواهد گشود؟ و آیا به 

ساماندهی بازار ارز کمکی خواهد کرد؟
به اعتقاد فعاالن اقتصادی بازار متشکل ارزی عامل مهمی 
برای تعیین حجم تقاضا است که با عرضه ارز می توان 
دست دالالن و سفته بازان را کوتاه کرد. البته به اعتقاد 
کارشناسان کارایی این بازار بستگی به شرایطی دارد. از 
جمله مهم ترین این شروط از دید متخصصان این حوزه، 

عادی بودن فرمول عرضه و تقاضا در این بازار است.
به اعتقاد کارشناسان برای راه اندازی بازار ارزی باید دید 
هدف مسئوالن بانک مرکزی از این بازار چیست و باید 

تصویر روشــنی از آینده بازار ارز بعــد از راه اندازی این 
بازار داشت.

هدف از راه اندازی بــازار متشــکل ارزی به طور کلی 
ساماندهی و توسعه بازار شــفاف، منصفانه و کارا،  برای 
معامله ارز به صــورت نقد، مطابق مقررات ، در بســتر 

الکترونیکی است.

در همین راســتا  بنا به اعالم بانک مرکزی، در راستای 
ایجاد بازار متشــکل ارزی، اولین جلسه هیأت مدیره 

تشکیل و مدیرعامل بازار متشکل ارزی انتخاب شد.
در این جلســه با تصمیم هیأت مدیره مقرر شد کلیه 
صرافی های مجــاز و بانک های عامــل از درگاهی که 
متعاقباً اعالم می شــود، نســبت به اخذ کد کارگزاری 

بازار متشــکل ارزی اقدام کنند. ســاختار این بازار، بر 
اســاس مطالعات و بررسی های انجام شــده در بانک 
مرکزی و جلســات کارشناســی با بانک ها و صرافی ها 
تهیه و مجمع مؤســس این شــرکت، براساس مصوبه 
 شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱8 دی ماه سال جاری آغاز 

به کار کرده است.
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در نامــه ای به اداره 
نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس، اعالم کرد 
که هیچگونه معامله ای از بازار متشــکل ارزی، در بازار 
ســرمایه انجام نخواهد شــد و فرابورس تنها سهامدار 
است. در بخشی از نامه ارســالی از سوی هامونی آمده 
است: ساختار بازار متشــکل ارزی، بر اساس مطالعات 
و بررسی های انجام شــده در بانک مرکزی و جلسات 
کارشناســی شــده با بانک ها و صرافی ها تهیه شده و 
 عملیات مدیریت بازار توســط تشــکلی خودانتظام 

انجام می شود.
بازار متشــکل ارز، بازاری شــبیه بورس است که بانک 
مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی قصد دارد در گام اول 
معامالت آنی و نه معامالت آتی را در آن شکل دهد. در 
این بازار با حضور و حمایت پررنگ بانک مرکزی، نقطه 
تعادلی قیمت براساس عرضه و تقاضای ارز در خود بازار 
تعیین می شود. طبق اعالم قرار است فرآیند عملیاتی 
شبیه سامانه »نیما« باشد و به تدریج حواله نیز به این 

بازار وارد شود.

در حالی  ســهم بخش های 
کشــاورزی و خدمــات در 
اشتغال، در دوره زمانی سال 
۱۳9۷ بــه ترتیــب دو دهم 
درصــد و یک دهــم درصد 
افزایش یافته است که که سهم اشتغال در بخش صنعت 
در سال گذشته نسبت به سال ۱۳96 کاهش سه دهم 
درصدی را تجربه کرده است. به عقیده کارشناسان این 
مسئله به تورم تولید و رشد هزینه های آن مربوط می شود 
و اگر در سال آتی ادامه دار باشد، به کاهش اشتغال بیشتر 

این صنعت منتهی خواهد شد.
در سال گذشته تورم تولید به نزدیک ۳0 درصد رسید 
و این روند باعث افت میزان تولید در برخی از واحدهای 
صنعتی شــد که به تبع تعدیل نیروی کار را نیز در پی 
داشت. به عقیده کارشناســان کارشکنی های گمرک 
برای واردات کاال به ویژه مواد اولیه باعث کندی سرعت 
تولید شده است و همین مسئله در بلند مدت می تواند به 
تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای صنعتی منتهی شود. 
البته کارشناسان عقیده دارند، محدودیت هایی که در 
دســتیابی به تکنولوژی های روز دنیا برای صنعتگران 
اســت، برخی از فعالیت های آنها را نیمه کاره گذاشته 
اســت. از این منظر جدا از شــرایط تحریمی که عامل 
مهمی هــم در واردات و هم در نوآوری تولید اســت، 
پابرجا بودن قوانین سخت گیرانه بر سر راه صنعتگران، 
بر مشکالت فعلی افزوده اســت. از جمله اقداماتی که 

به گفته کارشناسان می تواند حال صنعتگران را بهبود 
ببخشد، اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی از سمت دولت 
برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها است. همچنین 
باال بردن توان مالی مردم برای خرید کاالی صنعتی از 
دیگر سیاست هایی اســت که می تواند به بازار مصرف 
صنعتگران داخلی کمک کند و میزان فروش واحدهای 
صنعتی که در حال حاضر دغدغه فروش دارند را باال ببرد.
به گفته کارشناسان ســرمایه گذاری در بخش صنعت 
با ریسک های باال همراه است و محدودیت های جدی 
در بازار کار وجود دارد؛ بنابراین امکان توســعه بخش 
صنعت حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و باید 

از ظرفیت های بخش خدمات و گردشــگری در ایجاد 
اشتغال استفاده کرد.

بر اســاس گزارش های موجود، مرکز ملــی آمار ایران 
جداولی از سهم اشتغال در بخش های مختلف صنعت، 
کشاورزی و خدمات در سال ۱۳9۷ و نسبت به سال قبل 

از آن )۱۳96( منتشر کرده است.
براساس این داده ها، اصفهان صنعتی ترین استان کشور 
است و نرخ اشتغال این اســتان در حوزه صنعت 40.8 
درصد است البته این نرخ نسبت به سال ۱۳96 کاهش 

4.8 درصدی داشته است.
پایتخت کشور با 6۳.۵ درصد باالترین نرخ اشتغال در 

حوزه خدمات را در بین استان ها دارد و بعد از آن بوشهر 
با 60.6 درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

در بخش کشــاورزی استان خراسان شــمالی با ۳6.4 
درصد بیشــترین و تهران با ۱.۵ درصــد کمترین نرخ 

اشتغال را دارند. 

»کسب و کار« شرط کارایی بازار متشکل ارزی  را  بررسی  می کند

ابهام  در اثر بخشی  بازار  متشکل  ارزی

»کسب و کار«   گزارش  می دهد

کاهش اشتغالزایی بخش صنعت

ظریف خبر داد
 ایجاد سازوکار مشابه اینستکس 

با ترکیه
وزیر خارجه ایران گفت: توافــق کردیم در پنج 
حوزه شــامل تعرفه ترجیحی، انــرژی، بانکی و 
اســتفاده از پول مشــترک، ایجاد یک سازوکار 
مشابه اینستکس در روابط دوجانبه کار را با ترکیه 

دنبال کنیم.
به گزارش فارس، محمدجــواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان امروز )پنجشــنبه( در پایان 
ســفرش به ترکیه و در جمع بندی و تشــریح 
رایزنی هایش بــا مقامات این کشــور در جمع 
خبرنگاران گفت: با وزیر خارجه و سایر مقامات 
درباره موضوعات روابط دوجانبه گفت وگو کردم و 
فرصت خوبی هم شد که درباره مسائل منطقه ای 

و جهانی بحث کنیم.
وی با اشاره به سفرش به دمشق نیز عنوان کرد:  
در ترکیه نیز درباره سوریه، ادلب، حضور نیروهای 
آمریکایی در ســوریه و نگرانی ها دربــاره روند 
سیاسی در این کشــور و اقداماتی که باید انجام 

شود، با مقامات مختلف ترکیه گفت وگو کردم.
، رئیس دســتگاه دیپلماسی با اشــاره به روابط 
دوجانبه ایران و ترکیه و گفت وگوهایش با مقامات 
این کشور درباره روابط دوجانبه، بیان کرد: عالوه 
بر اینکه دوستان ما در ترکیه همواره با تحریم ها 
مخالفت و با اقدام غیرقانونی آمریکا علیه ســپاه 
پاسداران نیز مخالفت کردند، این موضع گیری 

موجب تقدیر و تشکر ما نیز هست.
وی با بیان اینکه در این ســفر درباره روش های 
ادامه همکاری  علی رغم تحریم ها نیز صحبت کرده 
است، افزود: توافق کردیم در پنج حوزه به صورت 
ویژه کار را دنبال کنیم شــامل تعرفه ترجیحی، 
همکاری ها در حوزه انرژی، همکاری های بانکی 
و استفاده از پول مشــترک، ایجاد یک سازوکار 
مشابه اینستکس در روابط دوجانبه و از این قبیل 
همکاری ها و قرار شد من و وزیر خارجه ترکیه به 

صورت ویژه اجرای اینها را دنبال کنیم.
ظریف با یادآوری این نکته که البته مســئوالن 
کمیسیون های مشترک هم به سهم خودشان 
کار را دنبال خواهند کرد، اظهار داشت: مجموعا 
احســاس می کنم در طرف ترکیه عالقه مندی 
به همکاری جدی در همــه زمینه ها اقتصادی، 
امنیتی، سیاسی، منطقه ای و بین المللی وجود 

دارد.

انتقاد برخی تولیدکنندگان بزرگ از 
روند طوالنی تایید گواهی ثبت آماری

جمعی از تولید کنندگان بزرگ از طوالنی شدن 
تایید گواهی ثبت آماری که موجب کاهش تولید 
در سال رونق تولید شــده، از بانک مرکزی انتقاد 

کردند.
به گزارش تســنیم، یکی از این تولید کنندگان 
شوینده ضمن تایید این مطلب گفت: انتظار می 
رفت در ســال رونق تولید بروکراسی اداری ثبت 
سفارش ، تایید گواهی ثبت آماری و ترخیص کاال 
توسط گمرک  تسهیل شود که متاسفانه طوالنی 

تر شده و تولید را تهدید می کند.
 وی افزود: علیرغم سخت شدن واردات مواد اولیه، 
مواد اولیه حدود شــش ماه ما در گمرک هست و 
برخی از آنها بیش از چهار ماه منتظر گواهی تایید 

بانک مرکزی است تا از ارز خودمان مجوز بدهند.
 یک تولید کننده الستیک نیز گفت: طوالنی شدن 
تایید گواهی ثبت آماری توســط بانک مرکزی 
موجب شده تولید کاهش یابد و میلیون ها تومان 
حق دموراژ پرداخت کنیم و ارزمان نیز در حساب 

صرافی ها بماند.   
وی تاکید کرد: باید بین تولید کنندگان بزرگ که 
از ارز خود برای واردات استفاده می کنند با تولید 
کنندگان کوچک که از ارز دولت استفاده می کنند 
در ثبت سفارش ، گواهی ثبت آماری و ترخیص کاال 

فرقی قائل شوند.
یک تولید کننده روغن موتور نیز با تایید طوالنی 
بودن پروسه گواهی ثبت آماری، گفت: در صنعت 
ما چهار شرکت بزرگ هستیم که حدود 90 درصد 
سهم بازار را داریم و حتی صادرات انجام می دهیم 
ولی برای تایید گواهی ثبت آماری و آن هم استفاده 
از ارز خودمان ماهها منتظر می مانیم و نمیتوانیم در 

بعضی مواقع بازار داخل را تامین کنیم.
وی گفت : باید مسووالن در جهت رفع موانع تولید 
گام بردارند و تدابیری اتخاذ کنند که کار شرکت 
های بزرگ در تامین مواد اولیه آن هم بعد از ورود به 
گمرکات ایران تا پاالیشگاه ها سریعتر انجام شود تا 

مصرف کنندگان با کمبود مواجه نشوند.              
انتظار می رود در سالی که مقام معظم رهبری سال 
رونق تولید نامگذاری کرده اند مســووالن موانع 
تولید و بروکراســی اداری را کمتر کنند تا شاهد 

رونق تولید باشیم.

اخبار
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از طراحی بیش از 
۳0 برنامه عملیاتی در هیأت مدیره این سازمان برای 

سال جاری خبر داد.
به گزارش  ســازمان بــورس و اوراق بهادار، شــاپور 
محمدی در دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه 
از طراحی بیش از ۳0 برنامه عملیاتی در هیأت مدیره 
این سازمان برای سال جاری خبر داد و اظهار داشت: 
امسال با هدف توســعه بازار، برای هر معاونت حداقل 
 پنج برنامه در نظر گرفته ایم که به تدریج ابالغ و اجرایی 

خواهند شد.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامــه داد: بازار 
سرمایه در سال 9۷ شرایط نسبتاً خوبی را تجربه کرد؛ 
به نحوی که حجم معامالت، یک تجربه خوب تاریخی 
را پشت سر گذاشــت و حجم آن از ۲۵6 هزار میلیارد 
تومان در سال 96 به 4۵0 هزار میلیارد تومان در سال 

9۷ رسید.
وی با بیان اینکه عملکرد این سازمان در طراحی و به 
کارگیری ابزارهای نوین از جمله ابزارهای اســالمی، 
مثال زدنی اســت، افزود: جعبه ابزارهای مالی بورس 
با نهایی شــدن چند ابزار همچون فروش استقراضی 

تا یکی دو مــاه آینده تکمیل خواهد شــد. محمدی 
با تاکید بر اینکه عملکرد ســازمان بــورس همواره با 
توجه به خواسته های اصلی بازار بود، اظهار داشت: در 
همین راستا امسال ارتقای چارچوب افشا را در دستور 
کار خواهیم داشــت؛ اگر چه در سال های گذشته نیز 
فراوانی افشا را افزایش دادیم و هم اکنون ۱۲ بار افشای 
 تولید و فروش شرکت ها را در کنار اطالعات با اهمیت 

شاهد هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه به اقدامات 
این سازمان در حوزه های مقرراتی اشاره و تاکید کرد: 
در سال جدید تقویت مقررات و نظارت بر بازار پایه انجام 
و در حوزه هیأت های پذیرش نیز امســال تغییرات و 
اصالحاتی را خواهیم داشت. همچنین موضوع سهام 

ممتاز و ادغام ها در حوزه ناشران دنبال می شود.
محمدی در ادامه با اشاره به تدوین دستورالعمل جامع 
صندوق ها اظهار داشت: هم اکنون مقررات خوبی برای 
صندوق ها داریم اما در سال جاری، ضمن بازنگری هایی 
چارچوب جامع تری را دنبال خواهیم کرد، به نحوی که 
در الگوی جدید امکان انعطاف پذیری بیشتر را فراهم 

خواهیم کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین ادامه داد: 
با همکاری خوب کانون کارگزاران، نظارت بیشتری بر 
کارگزاری ها اعمــال می کنیم. البته اینها محدودیتی 
نیست و بیشتر بر شفافیت و امنیت باالتر تمرکز خواهیم 
کرد؛ چرا که معتقدیم نمی توان توسعه بازار سرمایه را به 

بهانه نظارت و افزایش ریسک، متوقف کرد.
رئیس سازمان بورس در ادامه ســخنان خود به لزوم 
تنوع بخشی به درآمدها و خدمات کارگزاری ها به طور 
همزمان اشاره کرد و گفت: رسالت ما این است که به هر 
شکل ممکن بازار سرمایه را توسعه دهیم. اخیراً سازمان 
بورس پیشنهادی مبنی بر "تشکیل صندوق رویدادهای 
طبیعی" دریافت کرده که از آن استقبال می کنیم و باید 
عملیاتی شــود، چراکه اقداماتی این چنین به هویت 

هرچه بیشتر بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
وی سپس اشاره ای هم به سامانه های فعال در خصوص 
معامالت کرد و توضیح داد: هم اکنون سازمان بورس 
به شکل مستقیم و غیر مســتقیم بیش از ۳6 سامانه 
را نظــارت و راهبری می کنــد و در آینــده نزدیک، 
توسعه ســامانه معامالت بومی را عملیاتی می کنیم؛ 
ضمن اینکه سامانه های موازی را هم با رفع اشکاالت 

احتمالی تقویت خواهیم کرد. محمــدی در ادامه به 
برنامه های متنوع در دســت اجرای ســازمان بورس 
برای سال جاری اشاره کرد و افزود: این برنامه ها شامل 
۳0 موضوع مختلف در نظر گرفته شــده اند. اگرچه 
از موارد پیشنهادی کانون ها، ســبدگردان ها و کلیه 
 نهادهای بازار ســرمایه در این خصوص اســتقبال و 

حمایت می کنیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نمایشگاه فاینکس 
۲0۱9 که دوم اردیبهشــت برگزار می شود را رویداد 
بزرگی خواند و از همه فعاالن حتی کسانی که در این 
نمایشگاه غرفه ندارند، خواست تا در این گردهمایی 

حضور داشته باشند.
محمدی ضمن تاکید بر لزوم تمرکز نکردن بر کارمزد 
اندک ابزارهای جدید، به سابقه ایجاد معامالت آتی سکه 
اشاره کرد و گفت: این معامالت نیز در ابتدا کارمزد کمی 
داشتند اما به مرور و با رشد معامالت شاهد پیشرفت 
خوبی در این معامالت بودیم. بنابراین، با این پیشینه به 
زودی شاهد رشد مناسبی در دیگر ابزارهای جدید نیز 
خواهیم بود؛ در این زمینه نیازمند حمایت کارگزاران 

نیز هستیم.

رئیس سازمان بورس خبر داد

کیفیت افشای اطالعات  شرکت های بورسی را افزایش  می دهیم
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کاهش قیمت طال و افزایش اندک قیمت ارز
قیمت طال و انواع سکه در بازار تهران کاهش یافت همچنین در قیمت ارز نیز افزایش اندک وجود داشت، هر دالر آمریکا با قیمت ۱۳۴۷۷ تومان عرضه شد.   تا لحظه تنظیم این گزارش 

قیمت سکه طرح جدید در بازار تهران  ۴۷5۷000 تومان بود، همچنین سکه طرح قدیم ۴595000 تومان، نیم سکه 26۴8000 تومان، ربع سکه  ۱669000 تومان و سکه گرمی 
 9۳9000 تومان به فروش رفت.  هر گرم طالی ۱8 عیار با قیمت ۴29900 تومان عرضه شد همچنین قیمت اونس طال به ۱2۷۴.9۷ دالر رسید. در بازار ارز، یک دالر آمریکا ۱۳۴۷۷ 

تومان، یورو ۱5۴۴۱ تومان و درهم امارات ۳668 تومان قیمت  گذاری شد.

تعطیلی صنایع  رانتی
مهدی پورقاضی،  فعال اقتصادی

بخش قابل توجهــی از صنایع به طــور کاذب و 
غیررقابتی تشکیل شده اند. به عبارتی باید توضیح 
داد برخی به دنبال رانت و رانــت خواری از وزارت 
صنعت پروانه بهره بــرداری و مجــوز راه اندازی 
صنایعی را دریافت کرده اند که کاذب اســت. در 
سال 9۷ البته میزان این رانت ها کم شد و همین امر 
باعث شد بسیاری از صنایع کاذب و صوری که دیگر 
ادامه فعالیت انها توجیهی نداشت، تعطیل شوند. 
تعطیلی این صنایع در آمار تعداد صنایع تاثیرگذار 
بود. متاســفانه افراد با نفوذی در وزارت صنعت؛ 
معدن و تجارت بوده اند کــه در توزیع رانت موثر 
افتادند. بنابراین نتیجه وضعیت فعلی نتیجه 40 
سال برنامه های وزارت صنعت؛ معدن و تجارت در 
خصوص تولید و صنعت است. طبیعتا با افزایش نرخ 
تورم و در صورتی که برنامه ای برای تامین سرمایه 
 در گردش بنگاه ها نباشــد، باید منتظر تعطیلی 
هر چه بیشتر واحدهای صنعتی باشیم. اما باید به 
این موضوع مهم توجه داشــت که صنایع رقابتی 
و قدرتمند در شــرایط فعلی نیز می توانند، سهم 
بزرگی در اشتغال باشــند. آنچه الزم است، وجود 
یک اقتصاد آزاد و رقابتی اســت. اگر شعار امسال 
را رونق تولید نام گذاری   کنیم، باید به این مسئله 
مهم توجه داشته باشیم. وگرنه افزایش هزینه ها 
 برای همه هست، اما بنگاه های قوی راه کاهش این 

هزینه ها را می دانند.

آینده مبهم بازار متشکل ارزی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی

موضوع راه اندازی بازار متشکل ارزی با توجه به ابهاماتی که در حال حاضر در خصوص اهداف راه اندازی این بازار و اثربخشی آن وجود دارد، جای سوال دارد. هنوز روشن نیست بانک مرکزی با چه نیتی و با چه هدفی بر راه اندازی بازار تصمیم 
گرفته است. برای مثال تصور اینکه آیا در عمل این بازار به ساماندهی بازار ارز و یا تک نرخی شدن آن می انجامد، مبهم است. در صورتی که به جای نام گذاری بازار به بازار متشکل ارزی شاید بهتر بود هدف این راه اندازی به عنوان نامی برای 
بازار انتخاب می شد. اما حاال هم واقعیت این بازار مبهم است و هم تاثیر آن بر بازار ارز. بنابراین با تعیین اهداف واقعی راه اندازی این بازار می توان پیش بینی کرد که این بازار به ثبات نرخ ارز و یا برعکس به فساد ارزی منتهی می شود. وگرنه با 
توجه به ابهامی که در این خصوص وجود دارد، به نظر نمی آید راه اندازی این بازار کمک آنچنانی به بازار ارز کند. یکی از سیاست های مشابه بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز، یعنی سیاست یکسان سازی ارز نیز به این دلیل با شکست مواجه شد 

که اهداف روشنی پشت آن نبود. بنابراین برای راه اندازی این بازار الزم است  مسئوالن در خصوص اهداف بازار نیز تصویر روشنی ارائه دهند. 

سرمقاله

يادداشت



3 اقتصاد
ایران
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در مجلس شورای اسالمی 
تعــدادی از نماینــدگان 
طرحی دو فوریتی را برای 
تحریم شرکت اپل از سوی 
کشورهای اسالمی تدوین 
کرده اند. بر اساس این طرح که برای تحریم برند اپل 
است در صورت اجرا شدن آن، رجیستری محصوالت 
این برند، اعطای نمایندگی و هر گونه ارائه خدمات برای 
محصوالت آن، ممنوع خواهد شد. طرح دو فوریتی 
تحریم اپل در مجلس شورای اسالمی در دست بررسی 
است و گفتنی اســت رئیس کمیسیون امنیت ملی 
پیش از این اعالم کرده بود که ۱۵ طرح برای مقابله 
با اقدامات آمریکا علیه ایران تدوین شده است که به 
تدریج در کمیســیون امنیت ملی مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. پیش از این شرکت اپل برای بسیاری 
از برنامه های اپ استور محدودیت هایی را ایجاد کرده 
بود و در حال حاضر بر اثــر این محدودیت ها، برخی 
اپلیکیشن های ایرانی نیز از کار افتاده اند. گرچه بسیاری 
از کارشناسان بارها تاکید داشته اند که تحریم های اپل 
صرفا به برنامه های ایرانی مربوط نمی شود؛ با این وجود 

بسیاری از دولتمردان و مســئوالن وقت اقدام اپل را 
اقدامی ضد ایرانی خوانده اند.

اما در این باره سیدحســین نقوی حســینی عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از تدوین 
طرحی برای تحریــم آیفون در صحن علنی مجلس 
خبر داد و گفت: نماینــدگان در حال تدوین طرحی 
هستند تا آیفون را که محصولی آمریکایی است تحریم 

کنند. نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای 
اسالمی با تصویب طرح "تحریم آیفون" این محصول 
در ایران رجیستری نمی شود، افزود: در شرایطی که 
ایالت متحده آمریکا، سپاه پاسدارن جمهوری اسالمی 
ایران را در لیست تروریســتی قرار  داده است چرا در 
بازار ایران محصوالت آمریکایی اجازه خرید و فروش، 
معامله و استفاده دارند؟ تدوین طرح "تحریم آیفون" 

در مجلس به معنای یکــی از اقدامات متقابل علیه 
آمریکا در حوزه اقتصادی است. وی اظهار کرد: تدوین 
طرح "تحریم آیفــون" در مجلس به معنای یکی از 
اقدامات متقابل علیه آمریکا در حوزه اقتصادی است. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
خاطرنشــان کرد: بنده نیز این طرح را امضا کردم، 

امضاهای این طرح در حال افزایش است. 
متاسفانه در این طرح عدم آگاهی برخی از مسووالن 
به وضوح دیده می شود. در غالب متن این طرح فقط 
به گوشی های آیفون اپل اشاره شده و از محصوالت 
دیگر این شرکت، سود فروش آن ها در ایران و غیره 
نامی برده نشده است. نویسندگان این طرح احتماال 
آیفون را مساوی با اپل در نظر گرفته یا آشنایی با دیگر 
محصوالت این شرکت در بازار نداشتند. به هر حال 
در صورت اجرا شدن آن، رجیستری محصوالت این 
برند، اعطای نمایندگی و هر گونه ارائه خدمات برای 
محصوالت آن، ممنوع خواهد شد. تعداد گوشی های 
موبایل رجیستری شــده اپل تا آذر سال ۹۷ بیش از 
۴۳۳ هزار دستگاه بوده اســت. همچنین بررسی ها 
نشان می دهد به طور قانونی ماهانه ۶۳۰۰ دستگاه 
گوشی این برند در ایران رجیستری می شود که این 
میزان معادل ۱۰ درصد از واردات و فروش قانونی بازار 

موبایل در ایران است.

بر اساس ماده ۱2۰ قانون کار اتباع بیگانه به شرطی می توانند 
در ایران مشغول کار شوند که دارای روادید ورود با حق کار 
مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه 
پروانه کار دریافت کرده باشند این در حالی است که متاسفانه 
اتباع بیگانه غیرمجاز به راحتی وارد کشور شده و فرصت های 

شغلی به ویژه مشاغل ساختمانی را اشتغال می کنند.

جریمه روزانه بــه کارگیری غیرقانونی 
اتباع خارجی در سال 98 مشخص شد

بر اساس اعالم یکی از اتحادیه های صنفی پایتخت، 

کارفرمایانی که اقدام به اســتفاده از خدمات اتباع 
خارجی فاقــد پروانه کار می کننــد، بابت هر روز 
اشتغال غیرمجاز تبعه خارجی در سال ۹۸ برابر با 2 
میلیون و ۵2۸ هزار و ۱۳۵ ریال جریمه می شوند. 
اتحادیه رستوران دارن و دارندگان سلف سرویس 
در اطالعیه ای با انتشار متنی، نسبت به بکارگیری 
اتباع خارجی فاقد پروانه کار، به اعضای این اتحادیه 
هشــدار داد. بر این اســاس آمده: با توجه به مواد 
۱2۰و ۱۸۱ قانــون کار جمهوری اســالمی ایران 
و به اســتناد بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت مبنی بــر اعمال جریمه به 
میزان ۵ برابر حداقل دســتمزد روزانه درخصوص 
کارفرمایانی که اقدام به اســتفاده از خدمات اتباع 

خارجی فاقــد پروانه کار می کننــد، مبلغ جریمه 
بابت هر روز اشــتغال غیرمجاز تبعــه خارجی در 
سال ۹۸ برابر با 2 میلیون و ۵2۸ هزار و ۱۳۵ ریال 
است. در این هشــدار آمده مقتضی است ترتیبی 
اتخاذ شود نســبت به اطالع رســانی درخصوص 
میزان جریمه مذکــور بــرای کارفرمایانی که از 
اتباع خارجی فاقد پروانه کار در واحدهای صنفی 
 تحت پوشــش آن اســتفاده می کنند اقدام الزم 

به عمل آید.
همچنین در پایان این اطالعیه تاکید شده است در 
صورت تکرار تخلف، این جریمه 2 برابر خواهد شد. 
اواسط سال ۹۶ نیز علی فاضلی، رییس وقت اتاق 
اصناف با اســتناد به نامه معاونت نظارت بر اماکن 

عمومی پاوا فاتب دربــاره بکارگیری اتباع خارجی 
در واحدهای صنفی، در بخشنامه ای از واحدهای 
صنفی خواسته بود تا به هر نحو از بکارگیری اتباع 
خارجی غیرمجاز خــودداری کنند. باوجود آن که 
آمار دقیقی از تعداد اتباع بیگانه در کشــور منتشر 
نمی شود اما بر اساس اظهارات مسئوالن بیش از سه 
میلیون تبعه خارجی در کشور زندگی می کنند. به 
اعتقاد کارشناسان حضور اتباع خارجی در برخی 
مشاغل موجب از بین رفتن فرصت های شغلی برای 
جوانان و کارجویان کشور شده و ورود بی رویه اتباع 
خارجی از مرزها به کشور ضمن به هم ریختن بازار 
کار، آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری 

برای جامعه به دنبال دارد.

طرحی دو فوریتی برای تحریم شركت اپل از سوی مجلس كلید خورد

رونق داللی با تصویب طرحی شتابزده

ارزانی كار افراد خارجی فرصت های شغلی را در اختیار اتباع بیگانه قرار داده است

اشتغال  غیرمجاز میلیون ها  تبعه  خارجی

جدیتی برای جلوگیری از به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز وجود ندارد
جلیل مختار، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

موضوع رسیدگی به اشتغال اتباع بیگانه در کشور بخصوص آن دتسه از افرادی که به صورت غیرقانونی به کار گرفته شده 
اند نیازمند همکاری دولت است. این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های شغلی برای نیروی کار داخلی شده و عواقب 
بسیار زیادی هم برای کارفرما و هم اتباع مشغول به کار خواهد داشت. جریمه هایی هم که برای این موضوع در نظر گرفته 
شده شاید تا به امروز راه حل مطمئنی برای حل مشکل نبوده است چراکه شاهد افزایش آمار اشتغال اتباع خارجی در 
کشور هستیم. در شرایطی قرار داریم که جوانان کشور با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند اما اتباع بیگانه غیرمجاز 
فرصت های شغلی را اشغال کرده اند. جلوگیری از ورود اتباع بیگانه و اشتغال اتباع بیگانه غیرمجاز باید یکی از سیاست های 
مهم دولت باشد اما متاسفانه همچنان زیر سایه ضعف عملکرد دستگاه های مسئول شاهد بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز 
و فعالیت آنها در اغلب مشاغل کشور هستیم. دولت به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برنامه ریزی مناسب و 
منسجمی را برای مدیریت معضل به کارگیری اتباع غیرمجاز داشته باشد. بکارگیری اتباع بیگانه غیرقانونی است اما اتباع 
بیگانه به راحتی از مرزها عبور می کنند و وارد کشور می شوند و این نشانه این است که جدیتی برای جلوگیری از ورود 
غیرقانونی و اجرای قانون منع به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز وجود ندارد. به هرترتیب جلوگیری از ورود و بکارگیری 
اتباع بیگانه نیازمند همکاری هماهنگ وزارت امور خارجه، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بدون 

شک همکاری هماهنگ این وزارتخانه ها می تواند معضل ورود و بکارگیری اتباع بیگانه را حل کند.

سوء استفاده از آشنا نبودن خارجی ها به قوانین کار
جواد منجی، کارشناس بازار کار

حقوق کم، اجباری نبــودن بیمه، ارزانی نیــروی کار بیگانــه و ده ها دلیل دیگــر موجب افزایش 
تمایل کارفرمایان برای بکارگیری اتباع بیگانه برای اشــتغال شــده اســت. هزینه های پایین اتباع 
خارجی برای کارفرمایان در شــرایط اقتصادی نامناســب کشــور موجب جایگزین شــدن آنها با 
نیروهای کار داخلی شــده اســت. آشــنا نبودن خارجی ها به قوانین کار در ایران و از ســوی دیگر 
ناآگاهی وزارت کار ایــران از بکارگیــری این اتباع که به صــورت غیرمجاز فعالیــت دارند موجب 
 کاهــش هزینه هــای کارفرمایان می شــود و به همیــن ترتیب شــاهد افزایش اشــتغالزایی این

 افراد هستیم. 
فرصت های شــغلی بــه همین ترتیــب روز به روز بیشــتر توســط این افراد اشــغال می شــود 
و ضعف نظــارت و نبــود احســاس مســوولیت در ایــن رابطــه موجــب افزایش نــرخ بیکاری 
شــده اســت. در این رابطــه باید برخــورد قاطــع و جــدی بــا اتبــاع غیرقانونــی و غیرمجاز 
وجود داشــته باشــد. هم چنین الیحه ســاماندهی اتباع بیگانه بــا همــکاری وزارت کار، وزارت 
 کشــور و وزارت امــور خارجــه از طریــق مجلــس، باید هرچــه ســریع تر پیگیــری و تصویب 

شود.

هیاهو برای هیچ
علی ابوالفتحی، کارشناس فناوری اطالعات

ممنوعیت ورود تکنولوژی از آن دسته فعالیت هایی است که شاید بتوان گفت هیچ گاه به نتیجه نخواهد رسید. ممکن است از لحاظ قانونی بتوان جلوی ورود این محصوالت و رجیستری کردن آنها را گرفت اما نمی توان برای به کار 
بردن و استفاده کاربران از آنها ممنوعیتی تصویب کرد. به هر ترتیب طرحی که به آن اشاره شده و در مجلس به دنبال جمع کردن امضا جهت تصویب آن هستند بعید است به سرانجام مناسبی برسد. شرکت اپل در این موقعیت با 
توجه به اینکه شرکتی آمریکایی است به دلیل فشارهای جانبی وارده محدودیت هایی را برای کاربران ایرانی اجرا کرده است که ابدا این راه مناسبی برای مقابله با آن نخواهد بود. کاربران ایرانی به دلیل عالقه فراوانی که به گوشی های 
آیفون و این برند دارند درصد کمی احتمال موفقیت برای اجرای این طرح وجود دارد. نمی توان به یک باره و بدون کارشناسی کردن طرحی را  ارائه وتصویب کرد که بسیاری از کاربران را تحت فشا رقرار دهد. به هر ترتیب سالیان سال 
است که واردات این برند به کشور انجام می شود و کاربران بسیاری این گوشی ها را در دست دارند و برای خدمات پس از فروش به وجود نمایندگی های آن احتیاج است. هرچند اپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد اما واردات قطعات 
آن را داریم که مصرف کنندگان برای رفع عیوب گوشی های خود به مشکل نخورند. بنابراین این راه مناسبی برای برخورد با این مشکل نخواهد بود. از طرف دیگر در این طرح مشخص نشده چگونه با قاچاق آیفون به ایران مقابله شود. 
تجربه های گذشته نشان داده وقتی یک جنس پرتقاضا ممنوع می شود سریعا باب قاچاق و دور زدن قانون برای ورود و فروش آن باز شده که اتفاقا هزینه بیشتری از جیب مردم بیرون آمده و در جیب دالالن و سودجویان ریخته می شود. 
نکته دیگر اینکه اپل شرکتی است که به هیچ عنوان ابراز تمایلی به حضور در بازار ایران نداشته و هیچ خدمات رسمی برای بازار ما ارائه نمی کند و حتی برای ساخت حساب کاربری Apple ID که زیرساخت استفاده از یک دستگاه 
با سیستم عامل iOS است مشکل داریم. بنابراین چه توجیهی برای ارائه این طرح آن هم به منظور وارد کردن خسارت اقتصادی به آمریکا و این شرکت داریم؟ این طرح شتاب زده و بدون کارشناسی تا چه اندازه می تواند خشمی را 

که از این موضوع داریم فرو بنشاند؟ هیاهویی که به راه افتاده واقعا برای چه هدفی است؟ آیا غیر از این است که هیاهو برای هیچ به راه افتاده است؟

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

نوسانات قیمت در ماه های اخیر سبب شده تا قیمت 
سکه و طال به شــدت افزایش یابد و کمتر کسی قادر 
به خرید و فروش این فلز گرانبها باشد.  به گفته رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران اکنون بیشتر سرمایه های 
سرگردان در بازار ســکه و طال به ذنبال خرید طالی 
آبشده است زیرا به این نوع طال هیچ گونه اجرت ساخت 

و مالیات و سود قانونی تعلق نمی گیرد. 
 محمدولی درباره خرید طالی آبشده گفت: خریداران 
بازار سکه و طال به دنبال حفظ سرمایه های خود هستند 
و ترجیح می دهند در بازارهــای کاذب و به اصطالح 
زیرزمینی اقدام به خرید طالی بدون اجرت کنند. وی 
افزود: اکنون درخواست برای خرید مصنوعات طال بسیار 
کاهش یافته و تقریبا معاملــه ای صورت نمی گیرد و 
مردم دنبال این هستند که با خرید طالی آبشده، ضمن 

حفظ سرمایه های خود،  آن را افزایش دهند. 
وی درباره علت نخریــدن مصنوعات طال توضیح داد: 
مصنوعات طال مشمول پرداخت اجرت ساخت، سود 
قانونی و مالیات بر ارزش افزوده می شود. برخی دیگر 
از فعاالن صنفی نیز معتقدند افزایش شمار مشتریان 
طالی آب شده که تنها با هدف سرمایه گذاری وارد بازار 

می شوند بسیاری ترجیح می دهند این کاال را خریداری 
نمایند. این در حالی است که پیش از این افراد با هدف 
سرمایه گذاری و صمرف مصنوعات طال را خریداری 

کرده و سپس در موعد نیاز می فروختند. 
وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی اقدام به فروش 
طالی آبشــده می کنند، بیان کرد: تولیدکنندگان و 
فروشندگان رســمی و زیر نظر اتحادیه طالی آبشده 
نمی فروشند و افراد سودجو با خرید طالهای دست دوم 
و ذوب کردن آن، اقدام به تهیه طالی آبشده و عرضه به 
مشتریان می کنند. وی خاطر نشان کرد: در یک سال 
گذشته و با نوسان شــدید قیمت سکه و طال، خرید و 
فروش طالی آبشده رونق فراوانی یافته است. محمدولی 
درباره اشکال طالی آبشــده برای فروش توضیح داد: 
معموال طالی آبشده دارای شکل و حجم خاصی نیست 
و با وزن های مختلف آماده عرضه به مشتریان است که 
برای مثال فرد درخواست ۱۰میلیون تومان طال می کند. 
وی گفت: بازار خرید و فروش طالی آبشده غیرقانونی و 
زیرزمینی است و نمی توان آمار دقیقی از گردش مالی 
است بازار به دســت آورد اما باید گفت این بازار وجود 

داشته و خرید و فروش در آن رونق دارد. 

یک مقام مســئول در وزارت صنعــت از رایزنی 
مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت 
صنعت با بانک مرکزی بــرای تعیین نرخ ثابت 
ارز نیمایــی برای واردات گوشــت خبرداد.یک 
مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در رابطه با جزئیات واردات گوشت با ارز نیمایی، 
گفت: ثبت ســفارش و واردات گوشــت قرمز 
برعهده وزارت جهاد کشاورزی است اما ضوابط 
قیمت گذاری این کاال بر عهده سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
وی افزود: براساس ضوابط قیمت گذاری سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت 
گوشت گرم قرمز  باید بین ۷۳ تا ۷۵ هزار تومان 
و قیمت گوشت قرمز منجمد باید بین ۴۳ تا ۴۵ 

هزار تومان باشد. این مقام مســئول در وزارت 
صنعت اظهار داشــت: با توجه بــه متغیر بودن 
نرخ ارز نیمایی رایزنی های بین مسئوالن وزارت 
جهاد و وزارت صنعت با مسئوالن بانک مرکزی 
انجام شده تا نرخ ارز نیمایی برای واردات گوشت 

نرخ ثابتی تعیین شود. 
وی افزود: در صورت تحقق این امر قیمت گوشت 
وارداتی با ارز نیمایی قابل کنترل است و متغیر 
نخواهد بود. هفته گذشــته عباس قبادی دبیر 
ســتاد تنظیم بازار اعالم کرد واردات گوشــت 
بــا ارز ۴2۰۰ تومــان متوقف شــده و از این به 
بعد گوشــت قرمز با ارز نیمایــی وارد و قیمت 
 این محصــول در بازار از طریــق عرضه و تقاضا 

تعیین می شود.

رئیس هیئــت مدیــره و مدیرعامل شــرکت 
شهرک های صنعتی اســتان تهران اعالم کرد 
که عملیات اجرایی شهرک تخصصی پوشاک در 
شش ماهه نخست امسال آغاز خواهد شد.معاون 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران، اوایل ســال گذشــته اعالم کرده بود که 
بهره برداری از شــهرک تخصصی پوشــاک تا 
پایان تابســتان ســال ۱۳۹۷ کلید می خورد و 
بهره برداری کامل از 2۰۶ هکتار مساحت مربوط 
به این شــهرک تخصصی، تا پایان سال ۱۳۹۸ 
طول می کشــد. اما اخیراً عضو هیــأت مدیره 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
گفت که تاکنون اتفاقی در این پروژه نیافتاده و 

کار آن تقریباً متوقف شده است.
رئیس جمهــوری ســال ۱۳۹۵ کلنگ زنی این 
پروژه را انجام داد و پیشــرفت آن در دستور کار 
قرار گرفت تــا بتوان با گــردآوری مجموعه ای 
از واحدهای مختلف صنعت پوشــاک، شهرک 
صنعتی آن را در محلی بــه موقعیت جغرافیایی 
روبــروی حــرم مطهر امــام خمینــی )ره( به 
بهره برداری رساند. شــهرک تخصصی پوشاک 
اولین شــهرکی است که بر اســاس نیاز داخلی 
طراحی شــده و سراســر زنجیره تولید پوشاک 
از تأمین مواد اولیه، مد، طراحی و… را شــامل 

می شود.
در این رابطه صابر پرنیان - رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
تهران با اشاره به اینکه صنعت پوشاک درآمدزا و 
اشتغال زا است، زنجیره ارزش باال دارد و می تواند 
قاچاق را کاهــش دهد، گفت: در شــش ماهه 
نخست امســال عملیات اجرایی این پروژه آغاز 
می شود، اما زمان دقیق افتتاح این پروژه مشخص 

نیست؛ چرا که بعد از آغاز عملیات اجرایی باید 
زیرساخت ها فراهم شــود و شهرک به صاحبان 
صنایع واگذار شود تا سرمایه گذاری ها انجام شود 

و در نهایت شهرک افتتاح شود.
وی افزود: در حال حاضر این پــروژه در مرحله 
اخذ مجــوز و اتمام مراحــل اداری اســت و با 
پایان این مراحل شــهرک صنعتی پوشــاک به 
عنوان یک الگوی موفــق در تولید و صنعت در 
ســال رونق تولید به بهره برداری خواهد رسید.

پرنیان همچنین علت تأخیــر در بهره برداری از 
شهرک صنعتی پوشاک را بروکراسی های اداری 
عنوان و اظهار کرد: بروکراســی های اداری در 
مواردی مانع رونق تولید اســت و دستگاه های 
 اجرایی و متولــی باید به بخش هــای تولیدی 

کمک کنند.
همچنین فتحعلــی محمــدزاده - معاون فنی 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران - در توضیح علت این تأخیر اظهار کرد: بعد 
از تعیین مکان برای تأسیس یک شهرک صنعتی 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
باید از حدود ۱۸ دستگاه اجرایی استعالم بگیرد 
که در تأسیس شهرک صنعتی پوشاک دریافت 
استعالم از چند دستگاه طوالنی شد. وی با اشاره 
به موقعیت مکانی خوب این شهرک در پایتخت 
و نگاه به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
در آن، خاطرنشــان کرد که در شهرک صنعتی 
پوشاک تمام مراحل آموزش، طراحی و تولید با 
فناوری های روز انجام خواهد شد و نوع تکنولوژی 
و دانشی که در این شهرک به کار گرفته می شود 
با مسائل زیســت محیطی همخوان است و قرار 
است واحدهای تولیدی که آنجا مستقر می شوند 

فاقد بار آالیندگی باشند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران تاکید کرد بازار این روزها »گیج« است؛ زیرا قیمت ها 
بی دلیل دچار تغییر شده اما صفی برای خرید تشکیل نشده 
است. »سعید موتمنی« با بیان این مطلب افزود: بازار خودرو 
که از نیمه دوم اسفندماه به دلیل افزایش عرضه شرکت ها، 
به شرایط تعادل نزدیک شده بود و قیمت های منطقی تری 
اعالم می شد اما در یک هفته گذشــته )از ۱۹ فروردین( 
دوباره روند افزایشی را تجربه کرد. به گفته وی، شرکت های 
عرضه کننده خودرو به طور معمول در روزهای آخر سال به 
دلیل تغییر در سیستم های فروش یا مدل خودروها و غیره 
هیچ خودرویی را فاکتور نمی کنند و به این ترتیب خالیی 
در بازار ایجاد می شود اما عده ای با ســوء استفاده از این 

شرایط به افزایش سلیقه ای نرخ ها اقدام کردند.
وی ادامه داد: هفته گذشــته یکی از شرکت های داخلی 
قیمت یکی از محصوالت شاسی بلند مونتاژی خود را به 
طور سلیقه ای تا 2۶ میلیون تومان افزایش داد، در حالی که 
اتفاق خاصی در هفته های آغازین امسال نیفتاده بود. رئیس 

اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: این افزایش قیمت بار 
روانی داشت و بهای محصوالتی نظیر سراتو، پژو 2۰۰۸ و 

چانگان تا 2۵ میلیون تومان افزایش یافت.
این مقام صنفی همچنین پژو 2۰۶ را مثال زد که قیمت آن 
در روزهای گذشته در مقایسه با واپسین روزهای پارسال، 
تا ۱۴ میلیون تومان رشد کرد و به عبارت دیگر به قیمت 
های نیمه دوم بهمن ماه در بازار بازگشت. وی ادامه داد: با 
این حال این قیمت های غیرمنطقی با اقبال مواجه نشد و 

خریداران استقبالی نکردند.
وی خواستار آن شد تا نهادهای نظارتی اجازه ندهند برخی 
شرکت ها در شرایط کنونی به افزایش دلخواه قیمت هااقدام 
کنند، زیرا امسال افزایش شمارگان تولید و تعادل بخشی 
بازار دنبال می شود و بهم ریختن آن درست نیست. موتمنی 
اضافه کرد: از دیروز که 2 خودروساز بزرگ دوباره برنامه های 
فروش فوری و پیش فروش خود را پی گرفته اند، انتظار می 
رود بازار شرایط متعادل تری را تجربه کند اما دستکم 2 تا 

سه هفته به طول می انجامد. 

توضیح در رابطه با یک تأخیر

عملیاتاجراییشهرکصنعتیپوشاکامسالآغازمیشود

رایزنیبرایتثبیتارزنیماییوارداتگوشت

گرانیبیعلتخودرودربازار

هیچ كسی خرید و فروش این كاال را تضمین نمی كند

سرمایههایسرگردانبازارزیرزمینیسکهوطالراداغکرد
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اداره استارت آپ در شــرايط دشوار اقتصادي 
نيازمند استفاده از حداكثر توان است؛ اما كنار 
آمدن با بحران مي تواند فرصتي باشد تا ايده هاي 
جديدي به دست آيد كه بتوان شركت را براي 
هميشه متحول كرد. استارت آپ ها وقتي اقتصاد 
دچار ركود مي شود تالش مي كنند سرمايه جذب 
كنند در حالي كه ســرمايه گذاران خطرپذير 
از آنها فرار مي كنند زيرا ســرمايه گذاري روي 
استارت آپ ها را پرريسك مي دانند و بيشتر به 
سمت شركت هاي باسابقه تر گرايش پيدا مي كنند. 
همچنين وقتي اقتصاد دچار ركود مي شود ميزان 
فروش پايين مي آيد و در نتيجه استارت آپ ها 
با كاهش جريان نقدينگي مواجه و اين مساله 
باعث نگراني آنها مي شود. قصد داريم در اينجا 
به بيان 10 نكته بپردازيم كه با تكيه بر اين نكات 
مي شود در شرايط ركود اقتصادي، كسب وكار 
را در بستري مستحكم قرار داده و موجب رشد 

بلندمدت آن شد. 

1. منابع نقدي خود را ارزيابي كنيد
نقدينگي خود را محاســبه كنيد؛ هدف اين 
است كه مشــخص كنيد براي آينده چه مقدار 
نقدينگي داريد. اگر بدانيد نقدينگي تان چقدر 
است، مي توانيد آن را به سادگي مديريت كنيد 
تا بيشترين بازدهي را داشته باشد. با پيش بيني 
ميزان فــروش آتي خــود مي توانيد متوجه 
شويد كه آيا براي 12 ماه آينده كه مي خواهيد 
صورت حساب هاي تان را پرداخت كنيد، جريان 
نقدينگي كافي خواهد بود يا خير. اگر نقدينگي 
شــركت و جريان نقدينگي پيش بيني شده 
به اندازه اي باشد كه با آن نتوانيد هزينه هاي 12 ماه 
آتي را پوشش دهيد اين به منزله آژير خطر است. 

2. بالفاصله براي صرفه جويي اقدام كنيد
در شــرايط بحراني، كاهش هزينه ها اقدامي 
اجباري است نه اختياري؛ هر چه سريع تر بايد 
اين چربي هاي اضافه را از بين برد زيرا براي آينده 
كسب وكارتان بهتر است. هزينه هايي را كه براي 
بقاي كسب وكارتان ضروري نيستند حذف كنيد؛ 
گاهي شايد مجبور باشيد مزاياي كارمندان را 
قطع كنيد. اگر هزينه هايــي داريد كه ضروري 
هستند، مي توانيد وام بگيريد. از اين پول براي 
حفظ عمليات و تداوم سودآوري استفاده كنيد؛ 
بعد از آنكه شرايط بهتر شد مي توانيد هر طور مايل 

بوديد، هزينه كنيد. 

3. براي تصميم گيري هاي دشوار و نااميد 
كردن كارمندان تان آماده باشيد

اگر بعد از حذف هزينه هاي غيرضروري همچنان 
مشاهده كرديد كه شركت نمي تواند از بحران 
نجات پيدا كند بايد به فكر تصميم هاي دشواري 
مانند تعديل بعضي كارمندان و تعليق ســهم 
موسسان باشيد. رفتن بعضي از اعضاي تيم يا 
حقوق نگرفتن موسسان آسان نيست ولي در 
اين شرايط بقاي شــركت در اولويت است؛ هر 

چيزي كه بتواند شركت را سر پا نگه دارد، حتي 
تعديل كاركنان براي حذف هزينه ها، مي تواند 

ارزشمند باشد. 

4. از زياده روي بپرهيزيد
سخاوتمند بودن بد نيست؛ اما وقتي منابع الزم 
براي اين كار را نداريد ممكن است به ضررتان 
تمام شــود. اگر خدماتي را به صورت رايگان به 
مشتريان تان مي داديد، مي توانيد به تدريج بابت 
اين خدمات از آنها پول دريافت كنيد و براي اين 
تغيير رويه خود داليل منطقي داشــته باشيد. 
وقتي از مشتريان مي خواهيد براي خدماتي كه 
قبال رايگان بوده هزينه پرداخت كنند بايد منتظر 
عكس العمل هاي مختلف آنها باشيد. بعضي از آنها 
ممكن است اعتراض و حتي تهديد كنند كه ديگر 
به شما مراجعه نخواهند كرد؛ اما برخي ديگر ممكن 
است تمايل داشته باشند هر كاري از دست شان 
برمي آيد، انجام دهند تا كسب وكار شما به فعاليت 

ادامه دهد و همچنان به آنها خدمت كنيد. 

5. قيمت ها را افزايش دهيد
افزايش قيمت ها در شرايط ركود اقتصادي و كمبود 
سرمايه مي تواند خألهاي مالي بزرگ را در شركت 
شما پر كند. به اين منظور الزم است سعي كنيد 
تا آنجا كه ممكن است از فروش محصوالت تان 
پول به دست بياوريد تا مانع از فروپاشي شركت 
شــويد. افزايش 10درصدي قيمت ها كسي را 
ورشكسته نمي كند؛ اما بايد براي مشتريان تان 
شفاف سازي كنيد كه چرا اين كار را كرده ايد. در 
اينجا نيز مشترياني كه حامي شما هستند براي 
پرداخت وجه بيشتر در ازاي كاالها، خدمات و 
كمك شما به ادامه فعاليت شركت تان مشكلي 
نخواهند داشت اما همچنان مثل زماني كه خدمات 
رايگان خود را حذف مي كنيد بايد هنگام افزايش 
قيمت ها نيز انتظار عكس العمل هاي مختلف را از 
مشتريان داشته باشيد. اما اگر براي اين كار دليل 
قانع كننده اي داشــته باشيد و تجربه مطلوبي 
را براي مشتري رقم بزنيد نيازي نيست نگران 
اين اعتراض اوليه باشيد؛ چراكه به تدريج از بين 

خواهد رفت. 

6. تقاضاي پيش پرداخت كنيد
وقتي اقتصاد راكد اســت و از سرمايه خبري 
نيست، بزرگ ترين مشــكل جريان نقدينگي 
است؛ اگر نقدينگي كافي نداشته باشيد ادامه 
حيات شــركت تان غيرممكن است. بنابراين 
تقاضاي پيش پرداخت از مشتريان مي تواند به 
شما كمك كند تا تعدادي از مشكالت مربوط به 
جريان نقدينگي را حل كنيد. پيش پرداخت در 
كنار افزايش قيمت و دريافت بها براي خدماتي كه 
قبال رايگان بوده اند، مي تواند تاثير بسيار مثبتي 

روي سالمت مالي شركت شما بگذارد. 

7. خدمات مشتري را بهبود ببخشيد
ممكن است در شرايط ركود اقتصادي وسوسه 

شويد تا كيفيت خدمات خود را كاهش دهيد ولي 
اين اشتباه بزرگي است. بهبود كيفيت خدماتي 
كه به مشتريان ارائه مي كنيد مي تواند معجزه 
كند؛ ارائه خدمات خوب به مشــتري آنها را به 
شما وفادارتر مي كند چراكه مي دانند هيچ كجا 
نمي توانند مثل شــما پيدا كنند و عالوه بر اين 
زمينه را براي پيش فروش خدمات به آنها فراهم 
مي كند. به اين ترتيب ميانگين درآمد حاصل از 
هر مشتري افزايش مي يابد؛ افزايش رضايتمندي 
مشتري بيشتر شبيه يك سالح است تا يك ابزار. 

8. گوجه هاي گنديده را جدا كنيد
شما نيازي به مشترياني كه درد شما را دوچندان 
مي كنند، نداريد. شركت ها بايد تالش كنند 
مشتريان شــان را حفظ و از آنها براي جذب 
مشتريان جديد استفاده كنند ولي بعضي از 
مشتري ها به جاي آنكه به رشد شركت كمك 
كنند مانع آن مي شوند. مشترياني كه خواستار 
تخفيف هاي زياد هســتند يا بعد از تحويل 
كاال، بي جهت پرداخت هزينه آن را به تاخير 
مي اندازند فايده اي براي شما ندارند كه بخواهيد 
حفظ شان كنيد. بنابراين اگر مشتريان بدي 
داريد كه شرايط شركت را در بحران اقتصادي 
بدتر مي كنند، به فكر كنار گذاشتن آنها باشيد. 

9. از افرادي كه انتظارش را نداريد كمك 
بگيريد

با اعضاي تيم خود گفتگوي آزادانه اي داشــته 
باشيد و آنها را تشويق كنيد تا نظرات خود را بيان 
كنند و بگويند براي ادامه حيات شركت در بحران 
اقتصادي چه ايده هايي دارند. ايده هاي كارمندان 
سطوح پايين تر درباره حفظ شركت و رشد آن 
بعضا شما را شگفت زده خواهد كرد. بنابراين قبل 
از اينكه هزينه كنيد و از مشاوران خارج از شركت 
كمك بگيريد، با اعضاي تيم خود مشورت كنيد؛ با 
اين كار نه تنها از آنها ايده مي گيريد بلكه از آرزوها 

و روياهاي شان درباره شركت مطلع مي شويد. 

10. درباره شركت با سرمايه گذاران جديد و 
قديمي صحبت كنيد

بيهوده منتظر نمانيد تا آنقدر دير شود كه مجبور 
شويد كشتي غرق شده را از آب هاي خروشان 
بيرون بكشيد. از سرمايه گذاران فعلي دعوت 
كنيد و به آنها بگوييد كه كسب وكارتان براي 
بقا در شرايط بحراني به پول نياز دارد. ممكن 
است با واكنش هاي مختلفي روبه رو شويد؛ ولي 
اگر آنها خواستار بقاي كسب وكار باشند پول 
بيشتري به شما خواهند داد. سرمايه گذاران 
بالقوه جديدي نيز پيدا كنيد و به آنها بگوييد 
كه چرا حمايت از شما براي آنها بازدهي دارد؛ 
بايد هيجان آنها را برانگيزيد تا سرمايه شان را 
در اختيار شما قرار دهند. گاهي سرمايه گذاران 
خواستار آن هستند كه كارآفريني را ببينند كه 
صرف نظر از شرايط اقتصادي، قويا به ايده اش 

اعتقاد دارد. 

استارت آپ ها چگونه مي توانند از بحران اقتصادي عبور كنند؟

مزیت )QR Code( برای بازاریابي 
 )QR Code( شــايد تصور كنيد كه كد كيو آر
در عرصه بازاريابي كارايي آنچناني ندارد، چراكه 
براي مدت هاي مديدي بحث ناكارايي اين فناوري 
در عرصه بازاريابي و فروش بر سر زبان ها بود؛ اما 
چنين ديدگاهي اشتباه است، چراكه هر چيزي 
كه بتواند بــه نوعي بر ســرعت و كيفيت انتقال 
اطالعات از سوي شما به مشــتري بالقوه كمك 
كند، در صورت استفاده صحيح و به موقع مي تواند 
مزيت  هاي زيــادي را براي يك كمپين داشــته 
 quick خالصه شده عبارت  QR Codes .باشد
response” codes”  به معنی كدهای »پاسخ 
سريع« است كه شــامل نمادهای سياه و سفيد 
مربع شکل هستند كه مردم می توانند با استفاده 
از گوشی های هوشمند اسکن كنند تا اطالعات 
بيشــتری در مورد يك محصول پيدا كنند. روند 
ساخت و توليد اين كدها تقريبا روندي ساده و روان 

است. براي شروع بايد چنين پيش برويد: 
گام اول: يك توليد كننده كد كيو آر انتخاب كنيد. 
گام دوم: نوع محتوايي كه قصد انتشار آن را داريد، 

مشخص كنيد. 
گام سوم: اطالعات خــود را در صفحه اي كه باز 
شــده، وارد كنيد: زماني كه نــوع محتواي مورد 
ترفيع خود بــا اين كد كيــو آر را انتخاب كرديد، 
صفحه اي براي شما ظاهر مي شود كه مي توانيد 
در آن اطالعات مرتبط با كمپين خود را وارد كنيد. 
گام چهارم: به دانلود كردن كد كيو آر دايناميك 
توجه داشــته باشــيد: ايجاد كدهاي كيو آر براي 
كمپين هاي بازاريابي اين است كه اغلب كدها پس از 
پرينت گرفته شدن ديگر قابل ويرايش شدن نيستند 
و اطالعات موجود در آنها را نمي توانيم را تغيير دهيم. 
اما اگر در اين بخش گزينه دايناميك را انتخاب كنيم 
و كد نهايي ما يك كد دايناميك باشد، امکان ويرايش 

اين اطالعات براي ما محفوظ باقي مي ماند. 
گام پنجم: آن را شخصي سازي كنيد.

گام ششم: كد تهيه شده را تست كنيد تا از كارايي 
آن اطمينان بيابيد. 

گام هفتم: عملکرد آن پيگيري و نتايج را تحليل 
كنيد: در مرحله آخر هم همانند هر كمپين بازاريابي 
ديگر، نياز به بررسي و پيگيري عملکرد كد توليدشده 

داريم تا ببينيم اين كد چه عملکردي دارد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

قدرت اعتمادســازي يك مدير از جمله 
فاكتورهاي متمايزكننده و برتري دهنده او 
محسوب مي شود.  آنچه در اين جمله معنادار 
نهفته، اين است كه يكي از پيش نيازهاي 
اصلي براي رسيدن به موفقيت و كاميابي 
مديران در ســازمان ها و شــركت هاي 

يد تحت رهبري شــان اين است كه  با
قادر باشند بين خود و كاركنان 
از يكســو و بين تمام كاركنان از 

سوي ديگر، اعتماد متقابل و 
پايدار ايجاد كنند. با اين همه 

بايد دانســت كه اعتمادسازي در درون 
سازمان ها و ميان اعضاي تيم هاي كاري، 

فرايند پيچيده و حساســي است كه در 
راستاي انجام آن بايد به نكات و توصيه هايي 
توجه داشت كه در اينجا به تعدادي از آنها 

اشاره مي كنيم: 
به افرادتان اعتماد كنيد تا آنها هم به شما 
اعتماد كنند: اگر شــما هم جزو آن دسته 

به از مديراني هســتيد كه به هر  دليل 

كاركنان شــان اعتماد ندارند و نسبت به 
آنها ســوءظن دارند بدانيد كه ادامه اين 
رويه نمي تواند به اعتمادسازي بين شما و 

كاركنان تان كمكي كند. 
اولويت هاي فردي و شركتي خود و افرادتان را 
به اهداف و استراتژي هاي شركت پيوند بزنيد: 
كاركنان يك ســازمان و اعضاي يك تيم 
هنگامي به يك مدير و رهبر اعتماد 
مي كنند كه مطمئن شوند او صرفا 
در راســتاي اهداف و اولويت هاي 
فــردي اش گام برنمي دارد و 
منافع و خواسته هاي افرادش 

را نيز مد نظر دارد. 

اعتماد به كارمندان، رمز پنهان يك مدير موفق
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كسي كه هيچ اشتباهي مرتكب نشده، هيچ چيز جديدي 
امتحان نكرده است.
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چهار شاخص مالي كه هر استارت آپ باید ردیابي كند
واقعيت اين اســت كه شــاخص هاي مالي براي اســتارت آپ ها را نمي توان در 
چند مورد محدود كرد، اما تعدادي از آنها از اولويت بيشــتري برخوردار هستند. 
 در اين مقاله چهار مورد از مهم ترين شــاخص هاي مالي براي اســتارت آپ ها را 

معرفي مي كنيم. 
1. هزينه هاي ثابت در مقابل هزينه هاي متغير

يکي از برجسته ترين شاخص هاي مالي براي استارت آپ ها كل هزينه هاي آنهاست. 
جدا از اينکه هر استارت آپي بايد به طور پيوسته كل هزينه هاي خود را رصد كند، 
بسيار حائز اهميت است كه به تفاوت و مقايسه هزينه هاي ثابت و متغير واقف باشد. 

2. نقطه سربه سر
دومين مورد از مهم ترين شاخص هاي مالي براي استارت آپ ها، نقطه سربه سر است. 
نقطه سربه سر جايي است كه درآمدها دقيقا با هزينه ها برابر مي شوند. در اين نقطه، 
درآمدهاي شما كل هزينه هاي تان را جبران مي كند و از آن نقطه به بعد مي توانيد 

سودآوري داشته باشيد.
3. هزينه جذب مشتري و ارزش طول عمر مشتري

از جمله شاخص هاي مالي براي استارت آپ ها كه كارايي آنها را مي سنجد: 
- هزينه جذب مشتري CAC: با توجه به قيف فروش، كل هزينه هايي كه صرف 
مي شود تا يك مشتري بالقوه به يك مشــتري خريدار تبديل شود هزينه جذب 
مشتري ناميده مي شود. هزينه جذب مشتري از تقسيم كل هزينه هاي صرف شده 
براي جذب مشتريان جديد )بازاريابي، تبليغات و…( بر تعداد كل مشترياني كه در 
مدت صرف آن هزينه ها به استارت آپ جذب مي شوند به دست مي آيد.  - ارزش 
طول عمر مشتري LTV: منظور از ارزش طول عمر مشتري، مقدار كل درآمدي 
است كه يك مشــتري مي تواند در طول عمر خود براي شــركت توليد كند. در 
ساده ترين حالت، مقدار اين شــاخص را مي توان از حاصل ضرب هزينه ساالنه 
سرويس ارائه شده به مشتري در تعداد سالي كه يك مشتري، مشتري استارت آپ 
باقي مي ماند به دست آورد. به عنوان  مثال اگر هزينه سرويس مشتري ساالنه يك 
ميليون تومان باشد و برآورد استارت آپ اين باشد كه مشتري به مدت ۵ سال ديگر 

مشتري باقي مي ماند آنگاه LTV اين استارت آپ ۵ ميليون تومان خواهد بود. 
4. پيش بيني جريانات نقدي

 يکــي از مهم ترين شــاخص هاي مالي براي اســتارت آپ ها، جريــان نقدي يا 
cash flow اختالف بين كل وجوه نقدي كه به شــركت وارد مي شود و وجوه 
نقدي كه از شركت خارج مي شود. در اين شاخص، تنها چيزي كه مهم است، پول 
نقد است. حتي اگر شما تجهيزات گران قيمتي هم داشته باشيد، در اين تحليل به 
حساب نمي آيد. قاعدتا هميشه بايد مواظب باشيد كه جريان نقدي تان منفي نشود. 
منفي شدن جريان نقدي يعني شما براي هزينه هاي جاري تان پول نقد نداريد و 
اين يك زنگ خطر بزرگ است. جريان نقدي مانند خون يك استارت آپ است. شما 
نه تنها بايد جريان نقدي كنوني خود را بررسي كنيد، بلکه بايد جريان نقدي آينده 
خود را نيز به طور پيوسته پيش بيني كنيد. جريان نقدي فقط با پول نقد سروكار 
دارد بنابراين آن را با سود اشتباه نگيريد. چراكه در محاسبه سود همه دارايي هاي 
اعم از نقدي و غيرنقدي در محاسبات اعمال مي شوند. فراموش نکنيد ممکن است 

سود شما مثبت باشد؛ اما جريان نقدي منفي داشته باشيد. 
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))آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای((

شهرداری چالوس در نظر دارد، اجرای پروژه عمرانی شرح ذيل را، جهت اجراء در 
سطح شــهر چالوس، از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران و شركت های واجد 

الشرايط واگذار نمايد. 
لذا از كليه متقاضيان و عالقه مندان شركت در مناقصه دعوت به عمل می آيد، جهت 
دريافت اسناد مناقصه، طبق زمان بندی ذيل، به امور قراردادهای شهرداری، واقع 

در خيابان 17 شهريور مراجعه نمايند.
تذكرات: 

1 – شهرداری چالوس در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
2 – ساير اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

3 – سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانونی مناقصه و انعقاد قرارداد با نفر اول، مسترد نخواهد شد.

رشته 
مجاز به 

شركت در 
مناقصه

حداقل 
رتبه 
مجاز

ميزان مبلغ 
سپرده يا ضمانت 
نامه شركت در 
مناقصه )به ريال(

مدت 
پيمان

محل 
تامين 
اعتبار

نوع 
فهرست 

بهاء

مبلغ برآورد )به 
ريال(

عنوان 
پروژه

رديف

راه، باند و 
فرودگاه

5 1/230/000/000 چهار ماه منابع 
داخلی 

شهرداری

راه، باند و 
فرودگاه 
سال 98

24/407/416/952 روكش 
آسفالت 
سطح 
شهر 

چالوس

1

تاريخ چاپ نوبت اول آگهی مناقصه: روز شنبه مورخ 1398/1/24 
تاريخ چاپ نوبت دوم آگهی مناقصه: روز شنبه مورخ 1398/1/31 

مهلت دريافت اسناد: 
ساعتهای اداری از ساعت7:30 الی 14 از تاريخ 1398/1/31 الی 1398/2/10 

آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه شهرداری: 
ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/2/10 

محل دريافت اسناد و تحويل اسناد: چالوس – خيابان 17 شهريور – ساختمان مركزی شهرداری – امور قراردادها و 
دبيرخانه شهرداری

زمان بازگشائی پاكتها: ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1398/2/11
تلفن تماس: 52223044 – 011 – داخلی 229 واحد امور قراردادها – داخلی 220 واحد عمران

جعفر ردايی
شهردار چالوس
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