
طي چند روز اخير دو نفتكش با دو سناريو متفاوت توسط عربستان و انگلستان 
متوقف شدند كه طبق گفته هاي دبير انجمن صنفي دريانوردان  تجاري ايران، 
اميد است تا چند روز آينده مشكل نفتكش توقيفي در عربستان برطرف شود 
و پيگيري ها براي تعيين تكليف بار نفتكش توقيف شده توسط انگلستان نيز 
ادامه دارد. به گزارش ايسنا، سامان رضايي اظهار كرد: در چند ماه گذشته به 
داليل سياسي، شركت هاي كشتيراني ايراني را به طرق مختلف تحت فشار قرار 
مي دهند، به گونه اي كه در معدودي از موارد در بنادر كشــورهاي مختلف دو 
كشتي به بهانه هاي واهي توقيف شــدند يا در ادامه سفر قانوني اين كشتي ها 
مانع تراشي شد. وي ادامه داد: از شــواهد و قرائن چنين بر مي آيد كه چنين 
برخوردهاي خارج از عرف دريانوردي تنها ريشه در مسائل و تحوالت سياسي 
اخير دارد كه با روح آزادي كشــتيراني و برخورداري تمامي ملت ها از درياها 

منافات دارد. دبير انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران گفت: در حال حاضر 
با توجه به كاركرد و وظايف مشخص شده اولويت تشكيالت تابعه ما منافع ملي 
با تمركز بر مسائل دريانوردان به عنوان سربازان خط مقدم نبرد اقتصادي است 
كه با جديت آن را پيگيري مي كنيم. به گفته رضايي، در چند مورد توانسته ايم 
با بهره گيري از ظرفيت هاي بين المللي و هماهنگی با ارگان ها و سازمان هاي 
متولي داخلي اين مشكالت را برطرف كنيم. او با اشاره به مصاحبه اخير وزير 
نفت درباره بازگرداندن نفتكش ايراني از بندر جده عربســتان، اظهار كرد: در 
اين موضوع يك عزم ملي وجود دارد و نهادهاي دولتي مختلف و سازمان هاي 
مردم نهاد تخصصي اين موضوع را به صــورت هماهنگ پيگيري مي كنند تا 
دريانوردان ايراني به سالمت به ميهن بازگردند و اميدواريم در روزهاي آينده 

شاهد خبرهاي خوبي در اين مورد باشيم. 

هيچ كدام از دريانوردان ايراني نيستند
دبير انجمن صنفي دريانوردان  تجاري ايران با اشــاره بــه توقيف غيرقانوني 
نفتكش GRACE۱ در جبل الطارق، عنوان كرد: هيچ يك از پرسنل نفتكش، 
مليت ايراني ندارند، اما انجمن صنفي دريانوردان ضمن محكوميت اين اقدام 
غيرقانوني، نگران ترويج و تكرار چنين برخوردها و رفتارهاي غير متعارف در 
درياها و آبراه هاي بين المللي و درياهاي آزاد است. رضايي در ادامه ضمن اشاره 
به حوادث اخير و شرايط امروز از دريانوردان و شركت هاي كشتيراني خواست تا 
هوشيارتر و آماده تر از گذشته و با پيش بيني تمهيداتي ويژه براي چنين شرايطي 
آماده شوند و در عرصه دريا و تجارت دريايي به عنوان خط مقدم اين جنگ و 
فشــار اقتصادي نابرابر از منافع ملي، دفاع كنند. به گفته وي، براي اين منظور 
به كارگيري روش هاي علمي پدافند غيرعامل ضروري به نظر مي رسد، بنابراين 

توجه به اين مهم اهتمام ويژه مي طلبد. حدود دو ماه پيش نفتكش ايراني كه 
در حال عبور از درياي سرخ بود، دچار نقص فني و براساس قانون بين الملل در 
نزديك ترين بندر؛ يعني بندر جده متوقف مي شود، تعميرات اين كشتي در اين 
مدت انجام شد و عربستان اوايل به نوعي به آنها كمك مي كرد؛ اما در چند هفته 
اخير عربستاني ها براي تعمير اين نفتكش كمكي انجام نداده اند. اكنون با وجود 
برطرف شدن نقص، ســعودي ها اجازه ترخيص اين كشتي را هم نمي دهند و 
روزانه ۲۰۰ هزار دالر هزينه اضافي بابت نگهداري براي شــركت ملي نفتكش 
منظور مي كنند. در اين رابطه بيژن زنگنه، وزير نفت كشــورمان به تازگي در 
حاشيه هيات دولت گفت: مقامات ايراني از طريق شركت ملي نفتكش دنبال 
اين موضوع و بازگرداندن كشتي به ايران هستند، زيرا عالوه بر هزينه هاي مالي، 

حضور نيروهاي ما در آنجا و احتمال فاجعه زيست محيطي نيز مطرح است. 

براساس گزارش مركز آمار ايران نرخ بيكاري بهار ۱۰.8 
درصد اعالم شــد. به گزارش مركز آمار ايران، براساس 
نتايج طرح آمارگيري نيروي  كار در بهار ۹8، بررســي 
نرخ بيكاري افراد ۱۰ ســاله و بيشتر نشان مي دهد كه 
۱۰.8 درصد از جمعيت فعال )شــاغل و بيكار(، بيكار 
بوده اند. بررســي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از 
آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )بهار ۱3۹٧(، ۱.3 درصد كاهش يافته اســت. در 
بهار ۱3۹8، به ميزان 4۰.6 درصد جمعيت ۱۰ ســاله 
و بيشــتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه 
شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. بررسي تغييرات نرخ 
مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت 
به فصل مشابه در ســال قبل )بهار ۱3۹٧( ۰.5 درصد 

كاهش داشته است. 

جمعيت شاغالن ۱۰ ساله و بيشــتر در اين فصل ۲4 
ميليون و 38۲ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )بهار ۱3۹٧(، 3۲۱ هزار نفر افزايش داشته 
است. بررسي اشــتغال در بخش هاي عمده اقتصادي 
نشان مي دهد كه در بهار ۱3۹8، بخش خدمات با 4۹.6 
درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با 3۱.5 درصد 

و كشاورزي با ۱8.۹ درصد قرار دارند. 
نرخ بيكاري جوانان ۱5 تا ۲۹ ســاله حاكي از آن است 
كه ۲3.٧ درصد از جمعيت فعال اين گروه ســني در 
بهار ۱3۹8 بيكار بوده اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ 
بيكاري اين افراد نشان مي دهد اين نرخ نسبت به فصل 
مشابه در ســال قبل )بهار ۱3۹٧( ۱.8 درصد كاهش 

يافته است. 

ميزان بدهي هاي خارجي كشور )تعهدات بالفعل( در 
پايان سال ۱3۹٧ به ۹ ميليارد و 33۹ ميليون دالر رسيد 
كه كاهش 6.۹ درصدي را در مقايسه با پاييز سال گذشته 
نشان مي دهد. بررســي آمار بدهي هاي خارجي ايران 
نشان مي دهد كه در سال گذشته شاهد روند كاهشي 
حجم بدهي هاي كوتاه، ميان و بلندمدت كشور بوده ايم. 
براساس تازه ترين آمار بانك مركزي، ميزان بدهي هاي 
خارجي )تعهدات بالفعل( در پايان ســال ۱3۹٧ به ۹ 
ميليارد و 33۹ ميليون دالر رسيد كه شامل ۲ ميليارد 
و ۱5۱ ميليون دالر بدهــي كوتاه مدت و هفت ميليارد 
و ۱8٧ ميليون دالر بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت 
است. حجم بدهي خارجي كشور در دوره مورد بررسي 
بر مبناي يورو نيز معادل هشت ميليارد و ۲3۰ ميليون 
يورو بوده كه يك ميليارد و 8۹6 ميليون يورو مربوط به 

بدهي هاي كوتاه مدت و 6 ميليارد و 334 ميليون دالر نيز 
به بدهي هاي ميان و بلندمدت تعلق داشته است. 

ميزان بدهي هاي خارجي در پايان سه ماهه سوم 
سال ۹۷

ميزان بدهي هاي خارجي )تعهدات بالفعل( در پايان سه 
ماه سوم سال گذشــته )آذر ۱3۹٧( معادل ۱۰ ميليارد و 
34 ميليون دالر بوده كه شامل سه ميليارد و ۱٧4 ميليون 
دالر بدهي كوتاه مدت و 6 ميليــارد و 86۰ ميليون دالر 
بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت اســت. مقايسه ميزان 
بدهي هاي دولت در پايان ســه ماهه چهارم با فصل پاييز 
نشان مي دهد كه در اين دوره سه ماهه، حدود 6۹5 ميليون 
 دالر )معادل 6.۹ درصد( از حجم بدهي هاي خارجي كشور 

كاسته شده است. 

دبير ســتاد تنظيم بازار گفت: از اين به بعد چيزي به 
نام ممنوعيت يا آزادسازي صادرات براي محصوالت 
مختلف نداريــم و براي تنظيم بــازار آنها تعرفه اين 

محصوالت را تغيير مي دهيم. 
در سال هاي گذشته دولت و ستاد تنظيم بازار براي 
كنتــرل قيمت محصــوالت مختلف صــادرات آنها 
را ممنوع يا آزاد اعــالم مي كردند. بــه عنوان مثال 
سيب زميني، پياز و گوجه فرنگي طي ماه هاي گذشته 
با افزايش قيمت مواجه شدند و به محض اينكه دولت 
صادرات آنها را ممنوع اعــالم كرد قيمت ها فروكش 
كرده و پس از آزادسازي صادرات، در مواردي مجدداً 

قيمت ها افزايش يافت. 
عباس قبادي، دبير ســتاد تنظيم بــازار در اين باره 
توضيح داد: براســاس آخرين مصوبات ستاد تنظيم 

بــازار ديگر چيزي به نــام ممنوعيت يا آزادســازي 
صادرات محصوالت و كاالهــاي مختلف وجود ندارد 
و اگر تصميم بــر تنظيم بازار يك محصــول به نفع 
توليدكنندگان يا مصرف كنندگان داشــته باشيم، با 

تعرفه آنها بازي خواهيم كرد. 
به گزارش ايســنا، وي افزود: به عنوان مثال اگر يك 
محصول همچون ســيب زميني بــا افزايش قيمت 
مواجه شــود، تعرفــه آن را براي صــادرات افزايش 
مي دهيم و ديگر صــادرات آن را ممنــوع نخواهيم 
كرد و بــه گونه اي تعرفــه آن را تعييــن مي كنيم تا 
قيمت آن در بازار كنترل شود. حاال بايد ديد كه اين 
سياست جديد دولت و ســتاد تنظيم بازار تا چه حد 
مي تواند روي كنترل قيمت به نفع توليدكنندگان و 

مصرف كنندگان اثرگذار باشد. 

معاون بازرگاني داخلــي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( گفت: با راه اندازي سامانه مديريت توزيع مويرگي 
كاال، رصد حركت كاال از مرحله توليد تا رسيدن به بخش 
فروش امكان پذير شد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، عباس قبادي در مراسم رونمايي سامانه مديريت 
توزيع مويرگي كاال با اعالم اين مطلب افزود: اين سامانه 
ابزار مديريتي الزم براي رصد كاالهاي توليدي و وارداتي از 
بدو توليد يا واردات به انبار و سپس تحويل به شركت هاي 
پخش و رسيدن به شبكه توزيع را فراهم كرد. وي با تاكيد 
بر اينكه راه اندازي سامانه مذكور گام بلندي در مديريت 
شــبكه توزيع خواهد بود، افزود: پيــش از اين نقدي بر 
عملكرد نظام توزيع وارد بود از اين بابت كه زنجيره توزيع 
كاال در كشور خصوصا درباره اقالمي كه با ارز 4۲۰۰ توماني 
وارد مي شوند، شفاف نيست. معاون بازرگاني داخلي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: حاال با گام بلندي كه 
برداشته شده است، شفافيت الزم در اين حوزه ايجاد شده 
و سياســت گذار ابزار مديريت براي رصد مسير حركت 

كاال را در اختيار دارد. وي در توضيــح اين مطلب ادامه 
داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۰ برنامه را در حوزه 
تجارت در دستور كار خود قرار داده كه نخستين برنامه 
امروز به ثمر رسيد و اين سامانه افتتاح شد. به گفته وي، 
تقريبا همه كاالهاي مورد مصرف خانوار در اين سامانه قابل 
رصد خواهند بود. قبادي با اشاره به اينكه سامانه مذكور 
زيرسامانه »ســامانه جامع تجارت« محسوب مي شود، 
گفت: اقدامات مهمي در اين بخش صورت گرفته است 
و پيش بيني شــده تا پايان شهريور دستگاه هاي اجرايي 
مرتبط اتصال الزم را با اين سامانه برقرار كنند. وي درباره 
دپوي كاال در بنادر و گمركات نيز توضيح داد: در نشست 
ستاد تنظيم بازار مشكالت دپوي كاال در بنادر و گمركات 
با حضور تمام مسئوالن ذي ربط مورد بررسي قرار گرفت 
و هياتي براي رسيدگي به وضعيت اعزام شدند. او با ابزار 
اطمينان نسبت به اينكه كشور با كمبود كااليي روبه رو 
نيست، گفت: بانك مركزي در سه ماهه اول امسال عملكرد 

درخشاني در حوزه تخصيص به موقع ارز داشت. 

شركت هاي تعاوني دانش بنيان و نوآور با تامين خط 
اعتباري مورد حمايت مالي قرار مي گيرند و تضامين 
مورد نياز آنها نيز تامين مي شود. تفاهمنامه ايجاد خط 
اعتباري سرمايه گذاري خطرپذير )VC( روز شنبه 
۱5 تيرماه بين معاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه 
تهران و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون منعقد 
شد. براســاس جزئيات اين تفاهمنامه، منابع مالي 
مورد نياز براي توســعه و تجاري ســازي محصوالت 
و خدمات شــركت هاي تعاوني دانش بنيان و نوآور 
از محل خط اعتباري تخصيصــي از طرف صندوق 
شكوفايي و نوآوري تامين خواهد شد. صندوق نوآوري 
و شكوفايي قرار است نســبت به راه اندازي و توسعه 
شــركت هاي تعاوني با تامين مالي از محل اعتبارات 
جسورانه تخصيصي اقدام كند. براساس اين تفاهمنامه 
خدمات تجاري سازي فناوري به شركت هاي تعاوني 
دانش بنيان مشتمل بر خدمات مشاوره اي و آموزشي، 

اخذ استانداردها و گواهينامه هاي مورد نياز براي ورود 
به بازارهاي داخلي و خارجي، بازاريابي، برندســازي 
و تهيه طرح هاي توجيهي ارائه مي شــود. همچنين 
ارزيابــي، ارزش گذاري و مديريت پــروژه طرح هاي 
فناورانه و نوآور در شــركت هاي تعاوني دانش بنيان 
و نوبنيــان از ديگر مفاد اين تفاهمنامه اســت. براي 
ايجاد خط اعتباري ســرمايه گذاري ريســك پذير، 
 شــركت هاي تعاونــي دانش بنيان اعتبارســنجي 
می شوند و تضامين مورد نياز براي آنها تامين مي شود. 
همچنين قرار است ابزارهاي مالي و حمايتي جديد 
در زمينه تجاري ســازي فناوري متناسب با نيازهاي 
شركت هاي تعاوني دانش بنيان در چارچوب ضوابط و 
قوانين طراحي شوند. براساس اين تفاهمنامه معاونت 
امور تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز موضوع تخصيص 
خط اعتباري براي پرداخت تسهيالت به شركت هاي 
تعاوني دانش بنيان و نوآور از طريق صندوق پژوهش 

را پيگيري مي كند. 

رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ســتادكل نيروهاي 
مسلح از برنامه ريزي براي كاهش سهميه سربازان امريه 
خبر داد. سردار موسي كمالي با اشاره به انتشار خبرهاي 
متعدد مبني بر فراخوان و دعوت از مشموالن سربازي 
براي مامور شــدن يا همان امريه شدن در دستگاه هاي 
مختلف گفت: متاســفانه مدتي اســت كه در برخي از 
خبرها اعالم مي شــود كه مشــموالن خدمت سربازي 
مي توانند دوره سربازي خود را در برخي از دستگاه هاي 
دولتي و نهادها سپري كنند و اين خبرها طوري منتشر 
مي شود كه گويا بناست هزاران نفر دوران سربازي خود 
را در دستگاه هاي دولتي مامور شوند، در حالي كه چنين 
موضوعي صحيح نيست. او با اشاره به كاهش آمار مواليد 
در كشــور گفت: براســاس اصل ۱4٧ قانون اساسي، 
قانون برنامه توسعه و فصل هشتم قانون خدمت وظيفه 
عمومي، ســتادكل نيروهاي مســلح در صورت وجود 
مشمول مازاد مورد نياز مي تواند تعدادي از اين مشموالن 
را به دستگاه هاي دولتي واگذار كند و شرط آن نيز اين 

اســت كه اوال خللي به توان و آمادگي رزمي نيروهاي 
مســلح وارد نشــود و ثانيا اين ســربازان در حوزه هاي 
بهداشتي، امدادي، توليدي، جهادكشاورزي، تحقيقاتي 
و... به كار گرفته شوند. كمالي با بيان اينكه در گذشته با 
توجه به باال بودن تعداد مشموالن دست نيروهاي مسلح 
براي اختصاص ســهميه ســرباز امريه به دستگاه هاي 
دولتي باز بود، خاطرنشان كرد: اما در حال حاضر با توجه 
به كاهش تعداد مواليد و نياز نيروهاي مسلح به نيروي 
انساني، سياست انقباضي از ســوي ستادكل نيروهاي 
مسلح درباره سربازان امريه و سهميه آنان در پيش گرفته 
شده است. رئيس اداره ســرمايه انساني سرباز ستادكل 
نيروهاي مسلح اضافه كرد: در همين راستا نيز تصميم 
بر آن شده تا سهميه دســتگاه هاي مختلف براي جذب 
ســرباز امريه به تدريج كاهش يابد و حتي درباره برخي 
از دستگاه ها اين سهميه حذف شــود. به عبارتي ديگر 
اين طور مي توان گفت كه شرايط دريافت سهميه امريه 

محدودتر و سخت تر خواهد شد. 

آخرين اخبار   از    دو   نفتكش   توقيفي

كاهش سهميه   سربازان   امريهحمايت از تعاوني هاي دانش بنيان با ايجاد خط اعتباري خطرپذيرتمام كاالهاي مصرفي خانوار قابل   ردگيري   شد
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از سوی  جهانگیری

سرمقاله

يادداشت

نگاه روز

 رونق  تولید
  با کاهش  تورم

هوشمندی  در انتخاب 
پایه های مالیاتی

ناکارآمدی تسهیالت 
تکلیفی بانک ها

تــورم يكــی از اساســی 
ترين مشــكالت در عدم 
تحقق رونق توليد داخلی 
است. رشــد اقتصادی اگر 
 بخواهد شكل بگيرد بايد 

تورم شعار به عمل در...

  تيمور رحمانی

 سيد ضيا ءالدين خرمشاهی، كارشناس اقتصادی

 حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران
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سنگ اندازی  در  افزايش  
پايه های  مالياتی

ترفندهای جديد  برای 
گران فروشی  سيب  زمينی

»کسب و کار« دستورالعمل جدید بانک مرکزی را بررسی می کند

بی رغبتی  بانک ها  به تامین  مالی  تولید
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افزایش  سطح  غنی سازی  اورانیوم
سخنگوی   دولت   خبر  داد  :    باالی  3/67  درصد      غنی سازی    می کنیم

واکنش های    جهانی     به    تصمیم    ایران  
گسترش پايه های مالياتی، از ديد كارشناسان مهم ترين 
راه افزايش درآمدهای مالياتی دولت اســت كه در حال 
حاضر عمدتــا از توليدكننده ها اخذ می شــود. مدت 
زيادی است كه كارشناســان بر ضرورت حذف برخی 
از معافيت های مالياتی و همچنين گسترش پايه های 

مالياتی با اخذ ماليات از ...

معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی توانير با اشاره به 
اينكه نمی توان ادعای استخراج كنندگان رمز ارزها 
در خصوص خاموش كردن ماينرها در ساعات پيك 
را پذيرفت، گفت: قطع موقت برق ماينرها آغاز شده 
است.مصطفی رجبی مشهدی در پاسخ به اين سؤال 
كه انجمن بالک چين ايران با صدور اطالعيه ای گفته 

است استخراج كنندگان ...

اين روزها خريد ســيب زمينــی، اين مــاده غذايی 
پرمصرف برای عمــوم جامعه، به دليــل قيمت باال، 
 مشــكل شــده اســت. به گفته رئيس انجمن ملی 
 ســيب زمينی، در حال حاضر كشــاورزان هر كيلو 
سيب زمينی را بين 4 تا 5 هزار تومان سر زمين به فروش 
می رسانند اما اين محصول  دو تا سه برابر برابر اين قيمت 
در بازار به فروش می رســد. در هفته های اخير نه تنها 

قيمت سيب زمينی ...

براساس گزارش مرکز آمار ایران

نرخ بيكاري بهار 10/8درصد شد
در پایان   سال 97

بدهي هاي خارجي ايران 7 درصد كاهش يافت
دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد

ممنوعيت و آزادسازي صادرات   منتفي شد

حداقل 148هزار دستگاه در ایران 
ارز دیجیتال  استخراج می کنند

آغاز  قطع  برق  ماينـرها



اقتصاد2
ایران وجهان

جهانگیری:
 مجــوز   اقامــت پنج ســاله   به  
 سرمایه گذاران   خارجی  ابالغ  شد

معاون اول رییس جمهــوری مصوبه هیات 
وزیران در خصــوص اعطای مجــوز اقامت 
پنج ساله به اتباع خارجی سرمایه گذار در ایران 
را ابالغ کرد.معاون اول رییس جمهوری مصوبه 
هیات وزیران در خصوص اعطای مجوز اقامت 
پنج ساله به اتباع خارجی سرمایه گذار در ایران 
را ابالغ کرد.به گزارش »پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیات دولت« هیات وزیران در جلســه 
۹ تیر ۱۳۹۸، وزارت کشــور را موظف کرد تا 
حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که 
حداقل ۲۵۰ هزار دالر یا معادل آن به ارزهای 
دیگر در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده 
گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران 
سرمایه گذاری کنند، پس از تایید وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر 
کند.این مصوبه به پیشنهاد وزارتخانه های امور 
اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد بند )۸( 
مصوبات چهاردهمین جلســه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی مــورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ 

ابالغ شده است.

جدیدترین آمار تســهیالت 
حمایتی پرداخت شده به سیل 

زدگان کشور
رضا صالحی شهرابی، سرپرست اداره کل تسهیالت 
تبصره ای بانک مسکن از پرداخت یک هزار و ۲۱۰ 
میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه به آسیب 
دیدگان سیل اخیر از ابتدای سال تاکنون خبر داد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، رضا صالحی 
شهرابی سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک 
مسکن، با بیان اینکه به دنبال وقوع سیل گسترده در 
بخش زیادی از استان های کشــور در ابتدای سال 
جاری، بانک مسکن از جمله بانک های عامل و پیشرو 
در پرداخت تسهیالت حمایتی از سیل زدگان کشور 
بود، اظهار کرد: مطابق با گزارش عملکرد به دســت 
آمده از طی فصل نخســت ســال جاری و ۱۲ روز 
ابتدایی فصل تابستان، شعب مختلف بانک مسکن در 
۲۱ استان کشور معادل یک هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه به آسیب دیدگان این واقعه 

پرداخت کرده است.

مدیر عامل بانک صادرات ایران:
بانک صادرات ایران برای حیات 
بهتر، ناگزیر از ورود به منطقه 

سودآوری است
مدیر عامل بانــک صادرات ایران گفــت: ما در یک 
مقطع خاصی از تاریخ بانک صادرات قرار داریم و این 
بانک برای ادامه حیات بهتر، ناگزیر از ورود به منطقه 
سوددهی است.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، حجت اله صیدی در مراســم تکریم و معارفه 
مدیریت شعب بانک در استان آذربایجان غربی موانع 
اصلی ورود بانک صادرات ایران به منطقه سودآوری 
در سال ۹۷ را برشمرد و تاکید کرد: عدم تحقق توافق 
فیمابین بانک ها در خصوص نرخ تسعیر ارز از جمله 
موانع تحقق ســود قابل انتظار در صورت های مالی 
ســال ۹۷ بود چراکه بانک مرکزی در این خصوص 
عدد دیگری را اعالم کرد. عامــل دوم تاثیر ذخیره 
مطالبات مشکوک الوصول بانک بود، که در صورت 
کاهش مطالبات توسط استان ها، بانک از مورد دوم 

رهایی می یافت.

هم زمان با روز جهانی تعاون:
ســامانه تأمیــن مالــی خــرد 
تضمین شده توسط شرکت سمات 

بانک توسعه تعاون رونمایی شد
اولین سامانه تأمین مالی خرد تضمین شده با حضور 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، معاونت تعاون 
وزارتخانه مدیران عامل بانک توسعه تعاون و صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری بخش تعاون و همچنین 
نمایندگان اتحادیه ها و شرکت های تعاونی رونمایی 
شد.گفتنی است این سامانه که به سفارش صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، توسط شرکت 
سمات )شــرکت زیرمجموعه بانک توسعه تعاون( 
طراحی و پیاده ســازی گردیده اســت با تضمین 
اصل ســرمایه مردم و همچنین اعتبارســنجی و 
ارزیابی کارآفرینان و کســب وکار متقاضی، ریسک 
سرمایه گذاری را برای مردم کاهش و احتمال موفقیت 
کسب وکار را باال می برد و درنتیجه مشارکت کنندگان 
 پــاداش ســرمایه گذاری خــود را دریافــت 

می کنند.

خبر

بانک ها

کمبــود نقدینگــی یکــی از 
مهم تریــن معضــل تولید به 
ویــژه در بنگاه هــای کوچک 
و متوســط اســت. بر همین 
اســاس  طی ماه هــای اخیر 
دســتورالعمل هایی مبنی بر تامین مالی بنگاه ها تدوین 
شده اســت که تازه ترین آن، ابالغیه جدید بانک مرکزی 
برای تامین مالی تولید است. به طوری که حداقل ٦۵ درصد 
از کل تسهیالت پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش 
بنگاه های اقتصادی اختصاص می یابد. اما سوالی که در این 
میان مطرح می شود، فرآیند سخت اجرای ابالغیه ها و عدم 

نتیجه گیری تولیدکنندگان از آن است.
علی رغم اینکه در شــعار و روی کاغذ حرف های بســیار 
خوشــایندی مبنی بر حمایت از تولید گفته می شود که 
بدیهی تریــن آن صحبت های رئیــس کل بانک مرکزی 
در ابتدای سال و دســتور وی به بانک ها برای حمایت از 
تولید بود، امــا در عمل خبری از این حمایت ها نیســت. 
فرآیند ســخت دریافت تســهیالت از بانک ها، کماکان 
بزرگترین مشکل تولید در کشــور است و تولیدکنندگان 
اعتقاد دارند هرچند بانک مرکــزی می گوید، زمینه برای 
پرداخت تســهیالت به تولیدکنندگان فراهم می شود، اما 
تولیدکنندگان در اولویت بانک ها بــرای تامین مالی قرار 
ندارند.بر اســاس گزارش های موجود در راستای تامین 

مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط و با توجه به 
نامگذاری امسال به نام "رونق تولید" از سوی مقام معظم 
رهبری  -مدظله العالی  و پیرو ابالغ دســتورالعمل تامین 
مالی بنگاه های کوچک و متوســط در سه سال گذشته و 
اتخاذ رویکرد مســاعدت مقرراتی، زمینه مناسب تری به  
 منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد.براساس 
اطالعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، آمار 
عملکرد اجرای این طرح طی سال  ۱۳۹۷، حاکی از تامین 
مالی تعداد ۲۳.۳۲۸ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص 
مبلغی معادل ۱۸۹.۲٦۲ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی 

اســت که به بنگاه های اقتصادی اختصاص داشته است. 
عملکرد مزبور نشــان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در 
اجرای تاکیدات معظم له و سیاست های دولت برای حمایت 
هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد 
تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی 
موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی 
در کشور فراهم شود.در سال جاری نیز با توجه به شرایط 
ویژه اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه کشور، 
بانک مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت 
از بنگاه های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید، 

هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش های مولد و تامین 
مالی تولیدکنندگان داخلی، دســتیابی به نسبت حداقل 
٦۵ درصد از کل تسهیالت پرداختی برای تأمین سرمایه 

در گردش بنگاه های اقتصادی را هدف گذاری کرده است.
بر همین اساس شایسته است بانک های عامل با توجه به 
حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس 
مسئولیت افزون تر، موضوع تأمین مالی بنگاه های کوچک 
و متوســط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم 
محدودیت منابع و مشکالت و تنگناهای اعتباری موجود، 
نسبت به اولویت بندی تسهیالت به گونه ای اقدام نمایند 
که امکان دســتیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق 
تولید میسر شود.باتوجه به موارد اشاره شده »دستورالعمل 
تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۸« 
ابالغ می شود. در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که 
با بهره گیری از نتایج طرح مذکور در ســه سال گذشته، 
نظر داشــت شــرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور 
و به منظور اســتفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، 
نواقص اجرایی طرح رونق تولید در ســال های گذشته با 
اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصالح شود.بر اساس ماده 
۵ دســتورالعمل اصالحی، بانک ها و موسسات اعتباری 
موظفند با تســهیالت یا موارد امهال مصوب در کارگروه 
تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دالیل 
مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان 
موضوع ماده )٦۲( قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع 

تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کنند.

گســترش پایه های مالیاتی، از 
دید کارشناســان مهم ترین راه 
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت 
اســت که در حال حاضر عمدتا 
از تولیدکننده ها اخذ می شــود. 

مدت های زیادی است که کارشناسان بر ضرورت حذف برخی 
از معافیت های مالیاتی و همچنین گسترش پایه های مالیاتی با 
اخذ مالیات از برخی از بخش ها تاکید دارند و رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی نیز این موضوع را جزو برنامه های خود در سال جدید 
عنوان کرده است. در بودجه ســال ۹۸ نیز ایجاد ۵ پایه مالیاتی 

جدید، مطرح شده است.
اما مسئله اینجاست که ذی نفعان و همچنین برخی از معافیان 

مالیاتی به نوعی در اجرای این امر، سنگ اندازی می کنند و این 
مسئله همه ســاله در حد حرف و صحبت باقی می ماند.از دید 
کارشناسان مهم ترین پایه های مالیاتی که باید ایجاد شود، مالیات 
بر سود برخی سپرده های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات 
بر خانه های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و 
مالیات بر مجموع در آمده است.در حال حاضر براساس قوانین 
و مقررات مالیاتی کشــور و برآوردهای سازمان مالیاتی، حدود 

۵۰۰ میلیارد ریال معافیت های مالیاتی در کشــور وجود دارد 
که ساماندهی برخی از آنها می تواند به افزایش درآمد مالیاتی 
و کاهش نرخ مالیات بر شــرکت ها کمک شایانی کند.رئیس 
کل سازمان امور مالیاتی کشور از برقراری عدالت مالیاتی و رفع 
تبعیض های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان 
جدید، گسترش پایه های مالیاتی، ارتقای سالمت نظام اداری، 

حمایت از تولید و اشتغال در سال جاری خبر داد.

»کسب و کار« دستورالعمل جدید بانک مرکزی را بررسی می کند

بی رغبتی  بانک ها  به تامین  مالی  تولید

»کسب  و کار« عزم سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرارهای مالیاتی را بررسی می کند

سنگ اندازی در افزایش پایه های مالیاتی

رئیس سازمان بورس خبر داد
پسته و خرما مشــتری بعدی 

بورس کاال
رئیس سازمان بورس ضمن اعالم اینکه پسته 
و خرما محصوالتی هســتند کــه در آینده در 
بورس کاال عرضه خواهند شد، گفت: زعفران 
تجارت هشــت میلیارد دالری در دنیا دارد اما 
در ایران فقط ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر ســهم 
کشــاورزان می شــود که در تالش هستیم با 
افزایش معامــالت این محصــول در بورس، 

شرایط کشاورزان را بهتر کنیم.
به گزارش ایســنا، شــاپور محمــدی اظهار 
کرد: با توجه به تجربه خوبــی که برای عرضه 
زعفران در بــورس داشــتیم، امیدواریم این 
موضوع پــس از زیره ســبز، برای پســته هم 
اتفاق بیفتد. در سال گذشــته ۲۸ تن زعفران 
مورد معامله قرار گرفت که این رقم در ســال 
 جاری بــه ۱۱ تن رســیده که آمــاری قابل

 قبول است.
وی ادامه داد: زعفران تجارت هشــت میلیارد 
دالری در دنیا دارد، این در حالی اســت که در 
ایران فقــط ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر ســهم 
کشاورزان می شود و در تالش هستیم با فعال 
کردن هر چه بیشــتر معامالت این محصول 
در بورس، شــرایط کشــاورزان این حوزه نیز 
بهبــود یابد.رئیس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار گفت: یکی از اهــداف عرضه در بورس 
این اســت که کشــاورزان به حق خودشــان 
 برســند و قیمت عادالنــه به آنهــا پرداخت 

شود.
 در همین راســتا بــورس در کشــف عادالنه 
قیمت و رســیدن ســود واقعی به کشاورزان 
مؤثر اســت کــه امیدواریم به زودی شــاهد 
عرضه پر حجم ســایر محصوالت کشــاورزی 
در بورس باشیم.محمدی افزود: روند پذیرش 
و عرضه محصــوالت در بــورس کاالی ایران 
به این گونه اســت کــه در گام اول معامالت 
گواهی ســپرده کاالیی راه اندازی می شــود 
 و ســپس معامالت قراردادهای آتی شــروع 

به کار می کند. 
همچنین پــس از تکمیل معامــالت در بازار 
مشــتقه، صندوق هــای کاالیــی راه اندازی 
می شــود که ســازمان بورس بــا جدیت به 
دنبال تســهیل اخــذ مجــوز صندوق های 
کاالیی در بورس کاالســت.رئیس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار با بیــان اینکه بورس کاال 
همواره در بازار ســرمایه ایران پیشــرو بوده 
اســت، گفت: امــروزه یکــی از مباحث مهم 
انجام معامالت در بســتر بالک چین است که 
بورس کاال می تواند در اســتفاده از بستر بالک 
چین نیز پیشرو باشد که در این صورت شاهد 
 ارتقــای جایــگاه بــورس کاال در اقتصادمان 

خواهیم بود.

بی تفاوتی بورس به تحوالت سیاسی
شــاخص بورس ۱۰۰۱واحد 

رشد کرد
شــاخص بورس در جریان معامــالت بازار 

سرمایه با ۱۰۰۱واحد رشد روبرو شد.
در جریــان دادوســتدهای بــازار ســرمایه 
تعــداد ۲میلیــارد و ٦۱۷میلیون ســهم و 
حق تقدم به ارزش یک هــزار و ۲۲٦میلیارد 
تومان در ۲۵٦هــزار نوبت مورد دادوســتد 
قــرار گرفــت و شــاخص بــورس با رشــد 
 ۱۰۰۱واحدی در ارتفاع ۲۴٦هزار و ۴۴۷واحد 

قرار گرفت.
بیشــترین اثر مثبت بر رشد دماســنج بازار 
ســهام در روز جاری به نام نمادهای پاالیش 
نفت اصفهــان، پاالیش نفــت بندعبارس و 
پاالیش نفت تهران شد و در مقابل نمادهای 
معامالتی فوالد پتروشــیمی خارک، ســایپا 
و معدنــی و صنعتــی چادرملو بــا افت خود 
مانع افزایش بیشتر شــاخص بورس شدند.

به گــزارش تســنیم، شــاخص های اصلی 
بازار ســرمایه هم روز مثبتی را پشــت ســر 
گذاشــتند؛ به طــوری که شــاخص قیمت 
ـ ارزشــی( ۲۸۱واحد، کل )هموزن(  )وزنیـ 
۵۴۷واحد، قیمــت )همــوزن( ۳۷۲واحد، 
آزاد شــناور ۱۱۵۲واحــد و شــاخص های 
 بــازار اول و بــازار دوم ۸۳۷ و ۱۵۴۸ واحــد 

رشد کردند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در بازارهــای 
فرابورس ایران هــم با معامله یــک میلیارد 
و ۱۸٦میلیــون ورقه بــه ارزش ٦۹۹میلیارد 
تومــان در ۱۸۳هــزار نوبــت، آیفکــس 
 ۸واحد رشــد کرد و در ارتفــاع ۳۲۰۱واحد 

قرار گرفت.

اخبار
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علی ربیعی، ســخنگوی دولت، عباس عراقچی، معاون 
سیاســی وزارت خارجه و بهروز کمالوندی، سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی، در یک نشست خبری گام دوم ایران 

در کاهش تعهدات برجامی را اعالم کردند.
عراقچی در ابتدای این نشست اعالم کرد که هدف ایران 
از این اقدامات حفظ برجام است، هرچند ممکن است اگر 
طرف مقابل از این فرصت های ٦۰ روزه اســتفاده نکند، 
منجر به پایان برجام شود.وی از مهلت ٦۰ روزه دیگر خبر 
داد و گفت: » امروز نامه  ظریف به موگرینی ارســال می 
شود و به صراحت بندهایی از برجام درباره عدم تعهد به 
غلظت اورانیوم اعالم خواهد شد.«معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه همچنین با اشــاره به اینکــه ایران خواهان 
استمرار برجام است ولی اگر کشورهای اروپایی نتوانند 
خواسته های ایران را برآورده کنند، طبیعی است که ایران 
روند کاهش تعهدات خود در برجام را پی می گیرد.عراقچی 
همچنین با اشاره به مواد ۲٦ و ۳٦ برجام اشاره کرد که این 
اقدام ایران نقض برجام نیست و در جلسه شورای حکام 
این موضوعات را مطرح خواهند کرد.عراقچی همچنین با 
اشاره به تماس تلفنی روسای جمهوری ایران و فرانسه آن  را 
سازنده توصیف کرد و افزود: »ما این گفتگو را مثبت ارزیابی 
می کنیم و تالش کشورهای اروپایی و چین و روسیه برای 

یافتن راه حل مشهود است و روسای جمهوری دو کشور 
توافق کردند تا زمینه های انجام دور جدیدی از گفتگوها 
بین طرفین فراهم شود تا بتوانیم وارد گفتگوهایی شویم 
که به راه حلی معقول و مشترک دست یابیم.«عراقچی 
همچنین افزود: »در کمیسیون مشترک برجام بحث های 
خوبی انجام شد و قرار شد وزرای خارجه هم دیدار کنند. 
اما مهم این است که نیازهای ایران به ویژه در حوزه نفتی 

مورد توجه قرار گیرد.«

عراقچی: اگر آمریــکا تحریم ها را لغو کند 
می تواند به مذاکرات برگردد

عراقچی در عین حال با گالیه از اروپایی ها گفت: »اینکه 
اروپایی ها نتوانستند خواسته های ما را برآورده کنند به 
این معنی نیست که رایزنی های دیپلماتیک تعطیل شده 
باشد و ایده ای نباشد.«وی تاکید کرد که با خروج قطعی 
آمریکا از برجام دیگر مفهومی به نــام ۱+۵ وجود نداد اما 
آمریکا می تواند در صورت برداشتن تحریم ها و بازگشت به 
شرایط قبل از تحریم در جلسات ایران و ۱+۴ حضور پیدا 
کند.بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در 
این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاران با اشاره به پایان 
یافتن مهلت ٦۰ روزه ایران، اشاره کرد: »گام دوم با دستور 

رئیس جمهوری امروز برداشته شد. ما رونوشت تغییراتی 
را که اعمال می شود به نماینده آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ایران تحویل می دهیم و تا ساعاتی دیگر فرآیند 
غنی ســازی باالتر از ۳.٦۷ درصد آغاز می شود و احتمال 
فردا صبح که نماینده آژانس بــرای نمونه گیری می رود 
این غنی سازی باالتر از ۳.٦۷ خواهد بود.«همچنین علی 
ربیعی در این نشست، اظهار کرد: رسانه ها و افکار عمومی 
دنیا به نحوی نگران رفتار آمریکا در قبال برجام هستند.وی 
ادامه داد: به طور مقدماتی اعالم می کنم که دستورالعمل 
ما این است که از ٦۷/۳ عبور خواهیم کرد و مقدار غلظت 
غنی سازی براساس نیاز ما انجام می شود.وزیر امورخارجه 
ســاعاتی پس از آغاز گام دوم ایران در کاهش تعهدات 
برجامی تاکید کرد: همه گام های ایــران تنها از طریق 

پایبندی سه کشور اروپایی قابل بازگشت هستند.

واکنش  به تصمیم تهران 
در همین زمینه وزارت امورخارجه آلمــان با ابراز نگرانی 
نسبت به باال رفتن سطح غنی سازی اورانیوم در کشورمان 
اعالم کرد که آلمان منتظر تایید این موضوع از سوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی خواهد ماند.در این بیانیه آمده است: 
آلمان همچون دیگر اعضای گروه E۳ )انگلیس و فرانسه( و 

شــرکای مان در اتحادیه اروپا به شدت از اینکه ایران از حد 
تعیین شده برای غنی ســازی اورانیوم ذیل برجام، یعنی 
۳.٦۷ درصد فراتر می رود، نگران اســت.دفتر کاخ ریاست 
جمهوری فرانسه در بیانیه ای اقدام ایران در خصوص افزایش 
سطح غنی سازی اورانیوم را محکوم کرد. در بیانیه کاخ الیزه 
همچنین به این نکته اشاره شده است که مکانیسم ماشه 
در قبال اقدام تازه ایران فعال نمی شود.در بیانیه کاخ الیزه 
همچنین به این نکته اشاره شده است که مکانیسم ماشه در 
قبال اقدام تازه ایران فعال نمی شود.مکانیسم ماشه به ساز و 
کاری در توافق هسته ای ایران و گروه کشورهای۱+۵ اطالق 
می شود که در آن »عدول« ایران از تعهداتش باعث می شود 
تحریم های ســازمان ملل به صورت خودکار مجددا علیه 
تهران فعال شوند.»ریچارد نفیو«، مسئول تحریم های ایران 
در دولت اوباما: موضوعی که در مورد ازسرگیری غنی سازی 
اورانیوم بیش از ۳.٦۷ درصد ایران )و عبور از ســقف ۳۰۰ 
کیلوگرم( برای من تعجب آور است، افرادی هستند که به 
من اطمینان می دادند اگر ما ایرانی ها را به دلیل نقض دوباره 
برجام تحریم کنیم، آن ها دست روی دست خواهند گذاشت.

اولیانف، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
واکنش به گام دوم تهران در زمینه کاهش تعهدات برجامی، 

آن را گامی برای بازگرداندن توازن به برجام توصیف کرد.

سخنگوی   دولت   خبر  داد  :    باالی  3/67  درصد      غنی سازی    می کنیم

افزایش  سطح  غنی سازی  اورانیوم
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سکه ۹۸ به ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید، یکشنبه ۱۶تیر ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.به گزارش مهر، قیمت سکه طرح جدید، یکشنبه ۱۶ تیر ۹۸ به ۴ میلیون و 
۵۸۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و 

سکه یک گرمی ۹۹۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۳۹۹ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۳۱ هزار و ۴۵۸ تومان است.

ناکارآمدی تسهیالت تکلیفی بانک ها
حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران

مداخله های دولت و بانک مرکزی در نظام بانکی به منظور تامین مالی تولید موفقیت چشمگیری نداشته و تجربه نیز آن را ثابت کرده است. اینکه دولت اجبارا به بانک ها به صورت دستورالعمل اعالم می کند تا بخشی  از منابع خود را در خیتار 
تولید قرار دهند، نشان می دهد فضای تولید جذابیت و سوددهی الزم را ندارند. بنابراین بانک ها در مقایسه با نمونه های مشابه ترجیح می دهند منابع خود را در اختیار تولید قرار دهند. اجبار بانک ها برای پرداخت تسهیالت به تولید، صرفا زمینه 
رانتی برای تعدادی از شرکت های دولتی فراهم کرده در حالی که بخش عمده تولید کنندگان از این تسهیالت محروم اند و در منابع هم به طور شفاف گزارش نمی شود که چه تعداد بنگاه ها از این تسهیالت بهره برده اند. ازینرو در خصوص این 
مبحث باید یک پله پایین تر آمد و دید که چرا بانک ها عالقه ای به تسهیالت دهی به تولید ندارند؟ بانک ها معموال دنبال سود و منفعت  می روند، هر جا سوددهی بیشتر  دارد و قابل اعتماد تر است ، برای بانک ها جذاب خواهد بود. نکته دیگر در 

رابطه با نظام دستوری و اجبار بانک ها به تسهیالت دهی به تولید، مشکالتی است که با این کار برای بانک ها به وجود می آید. آیا ما با این نظام دستوری به توسعه بانک ها کمک کرده ایم؟ 
نکته دیگر در ارتباط با فعاالن اقتصادی است. عمال هیچ فرد ثالثی در مورد توانایی بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت بانک ها اظهار نظری ندارد. در حالی که در نظام حرفه ای تر شخص ثالث به اسم موسسات رتبه بندی اعتباری در 
زمینه بازپرداخت تسهیالت، بنگاه ها را رتبه بندی می کند و بانک ها با شفافیت بیشتر در تعامل با مشتری هستند. اما در کشور ما چون نظام شخص ثالث یعنی موسسات رتبه بندی اعتباری نیست، تشخیص اعتبار توسط نظام اعتبار سنجی 
بانک ها صورت می گیرد. ازاینرو منابع سمت کسانی می رود که  تعامل با بانک ها داشته و یا با قسمت های اعتباری رابطه خوبی دارند. بانک جایی است که هم تصمیم می گیرد و هم اعتبار فرد را مشخص می کند. بنابراین خطاهای زیادی باعث 
ناکارآمدی در تخصیص منابع بانک ها ست که به طور کلی در دو عنصر خالصه می شود. یکی اینکه اساسا در اختیار قرار گرفتن منابع بانکی که متعلق به عموم مردم است و به طور مستقیم در اختیار دولت نیست، نمایش ناکارآمدی در نظام 
اقتصادی است. دیگری الزام بانک ها به پرداخت تسهیالت به تولید است که نشان از عدم جذابیت تولید برای بانک ها دارد. موضوع تامین مالی برای دولت صرفا رفع تکلیف شده است در حالی که نتیجه پایداری ندارد. اگر سودآوری بخش تولید 

از سودآوری در بخش های دیگر بیشتر شود دیگر نیازی نیست بانک ها را ملزم به تخصیص منابع به تولید کرد. در این صورت بانک ها اعتماد بیشتری به تولید داشته و تسهیالت بیشتری در اختیار آن قرار می دادند.

هوشمندی  در انتخاب پایه های مالیاتی
سید ضیاء الدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی

موضوع مالیات، پرداخت مالیات و موارد مصرف آن یکی از مباحث پردامنه چند دهه اخیر و در عین حال یکی از دغدغه های برخی از اصناف بوده است، و بحثی است که هیچ گاه به سرانجام مفید و موثر نرسیده است. مالیات و مالیات ستانی باید تابع رونق 
اقتصادی باشد. هرچند به لحاظ علمی بین این دو موازنه تام و مالزمه وجود ندارد، اما اغلب زمانی می توان به مالیات ستانی تکیه کرد که مودیان دلخوش به رونق بازار بوده و آمادگی پرداخت داشته باشند که این مهم در حال حاضر وجود ندارد و عمال 
افزایش ضریب مالیاتی یا وضع دستورالعمل های بیشتر برای سخت گیری در وصول مالیات بی نتیجه و موجب افزایش نارضایتی و ناخرسندی در جامعه هدف می شود. طبیعی است که در این زمان سازمان امور مالیاتی باید به فکر وصول مالیات از کسانی 
باشد که درآمدهای سرشار، بی زحمت و بدون ریسک داشته و سالیان سال از آن بهره برده اند. باید درآمد ناشی از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت و درآمدهایی از این دست، مشمول اخذ مالیات، حتی تحت شمول عنوان درآمدهای اتفاقی، قرار گیرد. 
در حالی که معافیت از پرداخت مالیات در تمام سال های گذشته جزو مشوق های بانک ها برای جلب سرمایه بوده است. در سال جاری که پایه های مالیاتی جدید در بودجه ۹۸ پیش بینی شده است، می توان امیدوار به حرکت سازمان امور مالیاتی برای 
توجه بهوصول مالیات از این قبیل مشاغل بود. آنچه در ۵ پایه جدید مالیاتی دیده می شود در سایه جلب نظر کارشناسان و هوشمندی در انتخاب پایه های مالیاتی است. به ویژه موضوع تفکیک حساب های بانکی نقش بسیار موثری در جلب اعتماد 
مودیان دارد و می توان دلخوش به این بود که صاحبان مشاغل بدون دغدغه نسبت به تمرکز وجوه خوددر حساب ها، اقدام کنند.آنچه واقعیت جامعه است، داللت دارد بر آنکه هر چه فشارهای بی منطق بر مودی وارد شود، جامعه بیشتر به سمت فرار و 
دور زدن قوانین حرکت می کند. کما اینکه در سال های گذشته بسیاری از مودیان به نام فرزندان غیررشید خود حساب هایی را افتتاح و قسمتی از درآمد خود را به آن حساب ها واریز می کردند تا تحت محاسبات مالیاتی قرار نگیرد. امید است سازمان 
محترم مالیاتی با این رویکرد ادامه مسیر داده و به جای افزایش فشار بر مودیان خوش حساب و قانونمند، به فکر ترمیم درآمدهای مالیاتی از جانب کسانی باشد که خود را در حاشیه امن قرار داده و هیچ تمکینی نسبت به مسئولیت های شهروندی ندارند.

نگاه روز

يادداشت
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این روزها خرید سیب زمینی، 
این غــذای پرمصــرف برای 
عموم جامعه، به دلیل قیمت 
باال، مشــکل شده اســت. به 
 گفته رئیــس انجمــن ملی 
سیب زمینی، در حال حاضر کشاورزان هر کیلو سیب زمینی 
را بین ۴ تا ۵ هزار تومان سر زمین به فروش می رساند اما این 
محصول  دو تا سه برابر برابر این قیمت در بازار به فروش می 
رسد. در هفته های اخیر نه تنها قیمت سیب زمینی به طور 
غیرقابل قبول و بی ضابطه ای افزایش یافته بلکه از ترفندهای 
جدیدی برای گران فروشی و سودجویی  استفاده می شود. از 
هفته های ابتدایی امسال تاکنون بازار سیب زمینی نوسانات 
و تنش های قیمتی متعددی را تجربه کرد و حتی ممنوعیت 
و آزادسازی صادرات آن هم نتوانســت ثباتی در بازار این 
محصول زراعی پرمصرف ایجاد کند چرا که به عنوان مثال 
قیمت هر کیلوگرم ســیب زمینی کــه در روزهای پس از 
تعطیالت نوروزی حدود ۴,۰۰۰ تومان بود، امروز به کیلویی 

حدود ۱۰ هزار تومان رسیده است.
اما اتفاق دیگری که این روزها در بازار افتاده این است که 
توزیع سیب زمینی با کیفیت های مختلف و کیفیت پایین 
)نو و کهنه( پررنگ تر از قبل شده و با قیمت های متفاوت و 
در همه انواع، با قیمت باالیی عرضه می شود و با وجود اینکه 
قرار بود به گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، قیمت این محصول کاهش یابد 
اما به گفته فروشــندگان؛ نه تنها این اتفاق نیافتاده بلکه 
حجم ســیب زمینی های کهنه و با درجه کیفی پایین در 
بازار زیاد شده، که قیمت گذاری و عرضه آن هم مالک و 
معیار مشخصی ندارد و در مواردی دیده شده که از کیلویی 
۵,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ تومان فروخته می شود. اما سیب زمینی 
نو و با کیفیت مناسب و معمول نیز در بازار همچنان به طور 
میانگین کیلویی ۹۰۰۰ تا ۱۰ هــزار تومان قیمت دارد و 

علی رغم وعده های مسؤوالن هنوز کاهش قیمتی نداشته 
است.بازار این روزهای سیب زمینی داستان های عجیب و 
غریبی دارد و نه تنها قیمت ها کاهش نیافته بلکه پدیده 
"چند نرخی" در آن پررنگ تر شده به گونه ای که در یک 
میوه فروشی دو نوع سیب زمینی عرضه می شود که به عنوان 
مثال قیمت سیب زمینی بی کیفیت ۷۰۰۰ و با کیفیت ۱۰ 
هزار تومان است. به نظر می رسد که کسی کاری با این بازار 
ندارد و همچنان جوالنگاه سودجویان و گران فروشان است.

اما در همین رابطه ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل بهای 
سیب زمینی در بازار خواستار وضع عوارض صادراتی بر 
این محصول کشاورزی شد. اعضای این ستاد در نشست 
اخیر خود تاکید کردند با عنایت به گزارش های ارائه شده 
به جلسه در خصوص افزایش غیرمتعارف قیمت محصول 
سیب زمینی و برنامه تولید و آســیب های بروز کرده در 
استان های سیل زده مقرر گردید، صادرات سیب زمینی 

سریعاً مشمول پرداخت عوارض صادراتی شود.

سازمان هواپیمایی کشوری 
از بسته شــدن ۴۶ وبسایت 
غیرمجاز فروش بلیت هواپیما 
از ابتدای اردیبهشــت ماه تا 
اواسط اســفند سال گذشته 
خبرداد. این در حالی اســت که با آغاز سال ۹8 و شروع 
نوسانات ارزی فعالیت این مدل از سایت ها افزایش یافته 
و هنوز برخوردی جدی با این کسب و کارهای غیرمجاز 
انجام نشده است. بر اســاس گفته های مسووالن صرفاً 

دفاتر خدمات مسافرت هوایی که دارای مجوز بند »الف« 
از سوی سازمان هواپیمایی کشوری هستند و با معرفی 
ســایت های فروش که به تأیید این ســازمان می رسد 
می توانند اقدام به فروش بلیت هواپیما کنند و ســایر 
سایت ها و مجاری فروش بلیت هواپیما از نظر سازمان 

هواپیمایی وجاهت قانونی ندارند. 
اما مسئله قابل تأمل دیگر در این خصوص تبلیغات مربوط 
به فعالیت اپلیکیشن های موبایلی فروش بلیت هواپیما در 
شبکه های تلویزیونی است و مشخص نیست به چه علت 
در این شبکه ها شاهد تبلیغ اپلیکیشن هایی هستیم که 
امکان خرید بلیت هواپیما از طریق آن ها وجود دارد، در 
حالی که طبق اعالم سازمان هواپیمایی کشوری فروش 

بلیت هواپیما از طریق اپلیکیشن ها موبایلی فاقد وجاهت 
قانونی است چرا که مسیر فعالیت قانونی از سوی آن ها 

طی نشده است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره داشت اینکه، فعالیت 
اپلیکیشــن های موبایلی فروش بلیت هواپیما امکان 
مناسبی است که خرید بلیت را برای متقاضیان تسهیل 
می کند، اما با توجه بــه اینکه فعالیت غیرقانونی برخی 
ســودجویان می تواند مشــکالت عدیــده ای را برای 
متقاضیان خرید و سرمایه آن ها به وجود آورد باید هرچه 
سریع تر در مسیر فعالیت قانونی اپلیکیشن ها موبایلی 
گام برداشــت و نهادهای ذی صالح از جمله ســازمان 
هواپیمایی کشوری و پلیس موظف هستند با بسترهای 

غیرقانونی در این حوزه برخورد کنند. در همین راستا 
سازمان متولی صنعت حمل و نقل هوایی ضمن توصیه 
به متقاضیان مبنی بر اینکه بلیت هواپیمــا را از مراکز 
معتبر خریداری کنند اعالم کرد: به منظور جلوگیری 
از برخی تخلفات و ســاماندهی فــروش بلیت هواپیما 
لیست دفاتر خدمات الکترونیکی بر روی پرتال سازمان 
هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir قرار گرفته 
و متقاضیان خرید بلیت هواپیما می توانند از سایت های 
دارای مجوز از سازمان نسبت به خرید بلیت اقدام کرده 
 و از طریق سامانه راستی آزمایی که بر روی سایت های 
شرکت  های هواپیمایی و انجمن شرکت های هواپیمایی 

است از وضعیت اصالت بلیت خود مطمئن شوند.

وضع  عوارض صادراتی برای كنترل قیمت سیب زمینی كلید  خورد

ترفندهای جدید  برای گران فروشی  سیب زمینی

در سایه نظارت ضعیف، كالهبرداران با نرخ های نجومی از جیب مردم درآمدزایی می كنند

تعلل در فیلترینگ اپلیکیشن های غیرمجاز فروش بلیت 

آزادی فضای کاری کالهبرداران خرید و فروش بلیت
ابوالفضل کیانی، مدیر آژانس هواپیمایی

قطعا باید میان سایت ها و موسسات مجاز فروش بلیت با سایت های غیرمجاز تفاوت قائل شد، زیرا سایت ها برای کسب مجوز، بوروکراسی پیچیده و خاصی را طی می کنند و نظارت دقیقی بر عملکرد آن ها وجود دارد. اما سایت های غیرمجاز 
در سایه به تمام کارهای غیرقانونی خود ادامه می دهند. متاسفانه از ابتدای سال تا به امروز شاهد افزایش فعالیت ها در زمینه فروش بلیت هواپیما هستیم و افراد کالهبردار و دالالنی که راه درآمدزایی را پیدا کرده اند با کالهبرداری از مردم 
درآمد کسب می کنند. سال گذشته در راستای برخورد با این سایت ها و اپلیکیشن ها اقداماتی انجام شد که البته نمی توان تاثیرات آن را منکر شد اما با شروع سال و آغاز نوسانات ارزی این سایت ها رشد قارچ گونه ای داشته اند و این حوزه 

در فضای مجازی مدیریتی نمی شود. مبالغی که برای بلیت های داخلی و بخصوص خارجی در این سایت ها درج شده نشان دهنده آزادی فضای کاری این افراد است که با جیب مردم برای خود درآمد کسب می کنند. 
فعالیت این سایت ها تنها موجب باال رفتن نرخ بلیت پروازهای هوایی می شود، به طوری که این سایت ها میان تولیدکننده خدمات و مصرف کننده قرار گرفته و با ایجاد دایره سودی برای خود، عمال به افزایش قیمت دامن می زنند. با تمام 
این تفاسیر و با دریافت مبالغ بسیار از خریداران بلیت ها در اکثر موارد مشاهده شده که متأسفانه سایت های غیرمجاز هیچ خدماتی به مسافران نداده و تنها نتیجه فعالیت آن ها، ایجاد حباب در قیمت ها و گرانی نرخ مسافرت های هوایی 

است. به همین دلیل باید دستگاه های مرتبط با ورود به این بخش و ساماندهی کسب و کارهای مجازی حوزه فروش بلیت هواپیما با این کالهبرداران مقابله کنند. 
به طور کلی بیش از این بارها در مورد خرید بلیت هواپیما از سایت هایی که فعالیت غیرمجاز دارند و اقدام به فروش بلیت جعلی هواپیما می کنند هشدار داده شده بود، اما با این حال پس از اینکه سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که 

اپلیکیشن های موبایلی مجوز فروش بلیت هواپیما ندارند و این اقدام از سوی آنها بدون طی شدن مسیر قانونی است، مردم باید بیش از هر زمان دیگری نسبت به خرید بلیت هواپیما توجه کنند.

ضعف دستگاه های نظارتی در کنترل بازار 
اسدا... عباسی، نماینده مجلس

در بحث تولید، حلقه واسط بین تولید و عرضه از بین رفته و محصول از باغ و مزرعه تا بازار به دست دالل و واسطه گرها افتاده است. از این رو سیب زمینی و بسیاری از کاالهایی که به این سرنوشت دچار شده اند با قیمتی فروخته می شوند که 
هم کشاورز از آن بهره ای نمی برد و هم مصرف کننده از آن ناراضی است. سیب زمینی در حال حاضر با قیمتی بسیار کم از کشاورز که بیشترین زحمت را برای تولید این محصول می کشد خریداری شده و با قیمتی دور از انتظار برای فروش 
در خرده فروشی ها و میادین برای فروش گذاشته شده است. صادرات نیز مزید بر علت شده و خرید این محصول را برای برخی از مصرف کنندگان دشوار کرده است. نظارت نیز آن طور که باید وجود ندارد در غیر این صورت دلیلی ندارد هر 
 ماه برای یک محصول این اتفاق بیفتد. گوجه فرنگی، سیب زمینی و بسیاری دیگر از محصوالت و کاالها دچار این اتفاق می شوند و دلیل آن نیود نظارت بر بازار است. مدیریتی برای کنترل بازار وجود ندارد و تمایلی برای رسیدگی به این 
نابه سامانی ها دیده نمی شود. سیب زمینی یک ماه است گران شده و هر کسی هر نرخی می خواهد برای فروش این محصول در نظر گرفته است. قیمت های تعیین شده برای محصوالت کشاورزی نشان از ضعف دستگاه های نظارتی دارد، 
در چرخه تولید، از تولید تا مصرف هماهنگی وجود ندارد و هر نهاد و ارگانی مانند جزایر جدا افتاده رفتار می کنند. باید برای قیمت گذاری یک تصمیم جامع و قاطع  وجود داشته باشد و این طور نباشد که بازار را به حال خود رها کنیم تا صدای 
نارضایتی مردم را بشنویم. برای ساماندهی بازار باید در نظر داشته باشیم آن دسته از کاالهایی که نیاز واجب و اساسی مردم است دچار گرانی نشوند و کنترل بر بازار به صورت پیوسته و قاطع وجود داشته باشد. در شرایط بحرانی اقتصاد، انتظار 

می رود نظارت و دقت دولت بر قیمت گذاری و عرضه محصوالت کشاورزی و باغات افزایش یابد تا هم از کشاورز حمایت و هم رضایت مصرف کننده جلب شود. 
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معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر با اشاره به 
اینکه نمی توان ادعای استخراج کنندگان رمز ارزها 
در خصوص خاموش کردن ماینرها در ساعات پیک 
را پذیرفت، گفت: قطع موقت برق ماینرها آغاز شده 
است.مصطفی رجبی مشهدی در پاسخ به این سؤال 
که انجمن بالک چین ایران با صدور اطالعیه ای گفته 
است استخراج کنندگان رمز ارزها، ماینرها را در ساعات 
پیک خاموش کرده اند، گفت: به دلیل اینکه این مراکز 
و استخراج کنندگان رمز ارزها تحت نظارت ما نیستند، 
نمی توانیم با قطعیت بپذیریم که آنها در ساعات پیک 
دســتگاه های خود را خاموش کرده اند. وی با اشاره 
به اینکه بحث اصلی ما این است که مصرف برق این 
استخراج کنندگان رمز ارزها قابل اندازه گیری است 
یا خیر، اظهار داشت: از نگاه و توجه این انجمن تشکر 
می کنیم که درک کرده اند مصرف برق در ساعات پیک 
بسیار باال است. سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این 
سؤال که آیا فعالیت این صنعت در کشور قانونی است، 
اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی اعالم کرد 
که این صنعت فعالیت رسمیت دارد و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم می تواند به آنها پروانه فعالیت بدهد.

رجبی مشهدی گفت: اگر این اقدامات قانونی است 
طبعا توانیر و وزارت نیرو مشــکلی با تأمین برق آنها 
نخواهد داشت و در همین راستا پیشنهاد محاسبه برق 
استخراج کنندگان رمز ارزها با تعرفه برق صادراتی از 
سوی وزارت نیرو به هیأت دولت رفته و در حال بررسی 
است. ســخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سؤال 
که آیا هنوز شناسایی ها به سرانجام نرسیده و تعداد 
آنها مشخص نیست، افزود: گفته می شود ۱۴8 هزار 
دستگاه در ایران اقدام به استخراج رمز ارزها می کنند 
اما باز هم آمار مشخصی از میزان دقیق این دستگاه ها 
موجود نیست.رجبی مشهدی در پاسخ به این سؤال 
که وزارت نیرو در بخشــنامه ای اعــالم کرد که این 
انشعابات را قطع موقت خواهد کرد، گفت:با توجه به 
اینکه استخراج رمز ارز بیشتر در شهرهای نیمه شمالی 
کشور و مراکز استان ها انجام می شود، برنامه قطع برق 
هم از همین مناطق آغاز خواهد شد.وی افزود: اقدام به 
قطع موقت انشعاباتی که اقدام به استخراج رمز ارز می 
کنند کرده ایم اما هنوز میزان دقیق آن در دست نیست 
اما باز هم تأکید می کنم که باید شــرایط اتصال آنها 

مشخص شود.

رئیس کمیتــه ارتباطات کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس با بیان اینکه همه مردم در درآمد 
بیت کوین حاصل از برق دولتی سهم دارند، یارانه 
برق را منجر به افزایش کشــش به سمت این ارز 
دانســت. رمضانعلی ســبحانی فر رئیس کمیته 
ارتباطات کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به افزایش مصرف برق در 
کشور برای تولید بیت کوین اظهار کرد: متاسفانه 
مجلس هنوز در این زمینه ورود نکرده اســت و 
قاعدتا کمیســیون انرژی باید در این حوزه وارد 
شود زیرا مصرف باالی انرژی یکی از موارد مرتبط 

با بیت کوین است.
وی اشاره کرد: از کشــورهای خارجی خیلی ها 
عالقه مند به ســفر به ایران برای سرمایه گذاری 
در بیت کوین هســتند زیرا برق نسبت به سایر 
کشورها در ایران ارزان است. به صورت غیر رسمی 

شاهد هستیم در زیرپله ها یا سوله هایی خاص از 
برق جهت تولید بیت کوین استفاده می کنند و 
حتی گاها شاهد هستیم به صورت رایگان و یا با 
قیمت بسیار اندک از برق بیت کوین استفاده می 
کنند. رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با انتقــاد از یارانه ای که به برق 
اختصاص داده می شــود، آن را عامل اصلی برای 
سوء اســتفاده جهت تولید بیت کوین و افزایش 
۵۰۰ مگاواتی برق در کشور دانست و گفت: این 
رفتار نوعی قاچاق برق محســوب می شود که بر 
خالف قاچاق سوخت، در داخل کشور انجام می 
شود. وی تاکید کرد: باید ساز و کاری تعریف شود 
که تولید مصرف جمع آوری شود و یا اینکه تعرفه 
کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند باال برود 
و اگر درآمدزایی و خلق ثروت دارد، باید نتیجه آن 

به عموم مردم پرداخت شود.

مدیرعامــل اتحادیــه ماهیــان ســردآبی 
گفت:محاســبه اشتباه خسارت ســیل اخیر بر 
اســتخرهای پرورش ماهی بیانگــر بی مهری 
وزارت جهاد کشاورزی اســت. آرش نبی زاده، 
با انتقاد از این مســئله که بخش ســردآبی در 
حادثه ســیل اخیر مورد بی مهری وزارت جهاد 
کشاورزی قرار گرفته اســت، اظهار کرد: اگرچه 
خسارت استخر های پرورش ماهی باید براساس 
تناژ برآورد می شــد؛ اما متأســفانه برحســب 
هکتار محاسبه شــد که این امر اجحاف در حق 
تولیدکنندگان است.وی افزود: برای هر هکتار 
مزرعه ســردآبی ۵۰ میلیون تومان خســارت 
برآورد شده است، در حالی که برای هر تن تولید 
رقمی حدود ۳۰ میلیون تومان خسارت دیدیم. 
به عنوان مثــال ارزش تولیدات یک مزرعه هزار 
متری به یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
می رسد که متأســفانه برای هر هکتار سردآبی 
تنها ۵۰ میلیون تومان خســارت در نظر گرفته 

شده است.
نبی زاده ادامه داد: با وجود فشــار های متعددی 
که از سوی پرورش دهندگان به کارشناساسان 
وزارت جهاد کشــاورزی وارد شــد؛ اما برخی 
کارشناســان بــه ســبب خودخواهــی خود 
حاضر نیســتند که تجدید نظــری در پرداخت 
خســارت تولیدکنندگان اعمال کنند، این در 
حالی اســت که وزیر جهاد کشــاورزی دستور 
اصالح نــرخ را داده اســت.مدیرعامل اتحادیه 
ماهیان ســردآبی با بیان اینکه برآورد خسارت 
تولیدکننــدگان ســنخیتی بــا میــزان ضرر 
و زیان آن هــا ندارد، گفت: پــرورش دهندگان 
اســتان لرســتان به عنوان یکی از استان های 
اصلی تولیدکننده، متحمل خســارت شدند که 
متاسفانه رقم پرداخت خسارت به تولیدکنندگان 
قابل قبول نیســت چرا که هر یــک از پرورش 

دهنــدگان حداقل رقمــی حــدود ۳ میلیارد 
تومان متضرر شــدند که متاســفانه پرداخت 
 خسارت آن ها جوابگوی تولید ۱۰۰ کیلو ماهی

 نیست.
وی درباره آخرین وضعیت بــازار قزل آال افزود: 
اگرچه پیش بینی می شــد کــه قیمت قزل آال 
نسبت به ماه های اخیر تا حدودی افزایش یابد، اما 
کاهش تقاضا و ازدیاد عرضه به منظور جلوگیری 
از افزایش تلفات در فصل گرما همگی دست به 
دست یکدیگر داد تا قیمت قزل آال درب مزرعه 
کاهش یابد.نبی زاده قیمت واقعی هر کیلو قزل 
آال درب مزرعه را ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: به سبب ازدیاد عرضه در برابر تقاضا هر 
کیلو قزل آال با نرخ ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان توزیع 

می شود.
مدیرعامــل اتحادیــه ماهیــان ســردآبی در 
پایــان تصریح کــرد: اگرچه قیمــت واقعی هر 
کیلو قزل آال در بازار ۲۵ هزار تومان اســت، اما 
به دلیل ســودجویی عوامل واســطه و دالل با 
نرخ ۲8 هزار تومــان در بازار عرضه می شــود 
 که این امــر اجحــاف در حــق تولیدکننده و

 مصرف کننده است.

فرمانده مرزبانی اســتان کردســتان گفت: در 
جریان پایــش نوار مــرزی توســط مرزبانان، 
محموله ی بزرگ ۲۲۴۵ دستگاه تلفن هوشمند 
همراه کشف شــد. ســردار کیومرث شیخی با 
اشــاره به ضبط محموله ی قاچاق در نوار مرزی 
کردســتان اظهار کرد: در راســتای حراست و 
کنترل مرزهای اســتان، مرزبانان هنگ مرزی 
بانه حین پایش و رصد نوار مرزی، با چند متجاوز 
حامل بار قاچاق که قصد ورود به خاک کشور را 

داشتند، مواجه شدند.
وی افزود: مأموران مرزبانــی بالفاصله با دیدن 
قاچاقچیان عرصه را بر آنهــا ترک کرده و موفق 

شــدند دو هزار و ۲۴۵ دســتگاه تلفــن همراه 
هوشمند و تبلت را کشف کنند. فرمانده مرزبانی 
استان کردستان تصریح کرد: کارشناسان ارزش 
ریالی محموله کشف شــده را ۶۰ میلیارد ریال 
برآورد کردند. وی در پایان با بیان اینکه مرزبانان 
به صورت شــبانه روزی در حال رصد نوار مرزی 
کشور هستند یادآور شد: به منظور برخورد قاطع 
با هرگونه تجاوز مرزی، تردد غیرمجاز و قاچاق 
کاال اقدامات گسترده ای در سطح مرزهای استان 
انجام شده و مأموران با بهره گیری از تجهیزات 
فنی و گشــت های روزانه مانع هرگونه تحرک 

قاچاقچیان می شوند.

استفاده از برق یارانه ای برای تولید بیت کوین حکم قاچاق را دارد

حداقل 148هزار دستگاه در ایران ارز دیجیتال  استخراج می كنند

آغاز  قطع  برق  ماینـرها

بی مهری وزارت جهاد نسبت به تولیدكنندگان ماهیان سردآبی

نرخ هر کیلو قزل  آال  به ۲۸ هزار تومان رسید

کشف گوشی های قاچاق 60 میلیاردی در بانه
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رونق  تولید  با كاهش  تورم
کاهش پیدا کند. این بدان معناست که کنترل 
تورم یکی از ملزومات تبدیل تحقق رونق تولید 
است. چراکه اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، 
قطعا روی تولید نیز اثر خواهد گذاشــت. باید 
چشم انداز و افق روشنی برای فعاالن اقتصادی 
رقم بزنیم تا ســرمایه گذاری به سمت تولید 
حرکت کند. بدون سرمایه گذاری تولیدشکست 
خواهد خورد و زمینه رفازیش تورم را خواهیم 
داشــت. یکی از عوامل بی ثباتــی تولید، تورم 
محســوب شــده و مانعی برای رونق تولید و 
افزایش ســطح فعالیت های اقتصــادی مولد 
عنوان می شود. اســتفاده از سیاست انقباضی 
نیز برای رونق تولید راهکار مناســبی نیست 
چراکه نرخ ارز جهش کــرده، مواد اولیه تولید 
نیز با افزایش هزینه روبه رو شــده و بنگاه ها با 
مضیقه مالی و تنگنا ها روبه رو هستند، بنابراین 
توصیه نمی شود سیاست مالی و پولی انقباضی 
باشد و حتی کســری بودجه برای حمایت از 
این بخش قابــل پذیرش اســت. تولید برای 
اشــتغالزایی می تواند مهم ترین قدم باشــد. 
امروز در هر بخشی بخواهیم یک شغل ایجاد 
کنیم باید میلیون ها تومــان هزینه کنیم در 
صورتی که با سوق دادن ســرمایه گذاران به 
 سمت تولید می توان اشــتغالزایی را در طیف 
وسیعی ایجاد کرد. از طرفی دیگر بدون شک 
در نبود رشــد اقتصادی یا رشــد باال و باثبات 
تولید داخلی، امکان دســتیابی به اشتغال باال 
و پایدار وجود ندارد گرچه ایجاد اشتغال غالبا 
دشوارتر از ایجاد رشد اقتصادی است، اما رشد 
اقتصادی شرط الزم برای ایجاد اشتغال است. 
بنابراین باید به این زنجیره توجه زیادی داشت 
و دستگاه های مرتبط باید با چاره اندیشی در 
راستای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید 
تالش کنند. دولت باید به طور غیر مستقیم و با 
حمایت خود از تولیدکننده موجب رونق تولید 
داخلی شود و نباید مستقیم نقش ایفا کند و تا 
زمانی که اقتصاد ایران از این جنبه دچار تغییر 
اساسی نشود، دستیابی به رشد اقتصادی باال 
و پایدار و بنابراین دســتیابی به اشــتغال باال 

ممکن نیست. 

ادامه سرمقاله مهارت هاي مديريتي

یکي از واقعیت هاي غیرقابل انکار در دنیاي مدیریت 
و روابط کاري بین مدیران و کارکنان این است که 
کارکنان هرچقدر هم از موقعیت شــغلي و پستي 
که در حال حاضر دارند راضي و خشنود باشند باز 
هم میل به رشــد و باال رفتن از نردبان ترقي دارند 
و در این میان انتظار دارند که مدیران شان در این 
مسیر به آنها کمک کنند. این همان وظیفه مدیریتي 
اســت که از آن با عنوان »مدیریت رشد کارکنان« 
یاد مي شود. به عقیده بسیاري از کارشناسان الزم 
است سالي یک بار، مدیران تمام اجزاي یک برنامه 
مدیریت رشد منسجم را براي هر کدام از کارکنان، 
سازماندهي کنند و براي این کار ضروري است آنها 
تمام اعضــاي تیم تحت رهبري خــود و مدیراني 

که به طور مســتقیم گزارش مي دهند را 
مورد بررسي قرار دهند. براي موفقیت 
در این مســیر گام هایي مشــخص و 

ازپیش تعیین شده باید برداشته شود 
و نکاتي مهم و کلیــدي در زمینه 

مدیریت رشــد کارکنان توسط 
مدیران باید مدنظر باشــد که 
در اینجا به برخي از مهم ترین 
آنها اشاره خواهد شد. 1. اسامي 

کارکنان تان را موقتا در جعبه هاي 
مختلف قرار دهید. 2. برنامه های رشد ویژه ای 

را برای هر کدام از کارکنان تان بنویسید. 3. بیش از 
حد سخت گیر یا بیش از حد آسان گیر نباشید.

مديريت   رشد  كاركنان

ابز
  ج

يو
ست

ا

اگر عاشــق كاري كه انجام مي دهيد نباشــيد، شكست 
خوردن تان در زندگي قطعي است.
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 بازگشت قیمت به »شیپور« منتظر مجوز وزارت صمت
مدیر اجرایي سایت »شیپور« مي گوید در یک طرح جدید سازوکار احراز 
هویت کابر و کاالي مورد آگهي را آماده کرده و منتظر مجوز وزارت صمت 

براي بازگشت قیمت  به سایت ها هستند. 
بیش از چند ماه است که پلتفرم هاي انتشار دهنده آگهي همچون »دیوار« 
و »شیپور« منتظر نظر کارشناســان در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هستند تا بتوانند به روال قبل قیمت هاي خرید و فروش خانه و خودرو را 

در دسترس عموم قرار دهند. 
اشرف زاده، مدیر اجرایي شرکت »شیپور« در این خصوص اعالم کرد که 
ســازوکار احراز هویت کامل آگهي دهنده یا کاالي آگهي شده آماده و در 
اختیار کمیته تصمیم گیري در این زمینه در وزارت صنعت قرار گرفته و 

آنها منتظر صدور مجوز هستند. 
او در این زمینــه مي گوید: براســاس آخرین تصمیمــات در این زمینه 
دســتورالعملي براي احراز هویــت آگهي دهنده ها آمــاده کرده ایم. این 
دســتورالعمل با همکاري گروهي از کارشناســان ثبت آگهي و برخي از 
کارشناسان اتحادیه کسب وکارهاي مجازي بررسي و نهایي شده است و 
روز شنبه این دســتورالعمل به کمیته بررسي و تصمیم گیرنده در وزارت 

صنعت فرستاده شده است. 
او با تاکید بر اینکــه این دســتورالعمل با چیزي که پیــش از این براي 
احراز هویت در سایت هاي انتشــار دهنده آگهي در نظر گرفته شده بود، 
متفاوت اســت، ادامه مي دهد: در این طرح ما نیازهاي مان را براي روند 
احراز هویت مطرح کردیم؛ به ویژه در زمینه خــودرو که هم مالک و هم 
خودرو ارزیابي هویتي خواهد شــد. در بخش احراز هویت آگهي دهنده با 
اتصال به سیســتم شــاهکار و ثبت احوال هویت افراد بررسي و استعالم 
خواهد شــد و درباره خــودرو نیز به طور مثال شــماره شاســي موتور 
خودرو یا وي آي ان خودرویي که اعالم شــده است اســتعالم و بررسي 
 مي شود که آیا مشخصات اعالم متعلق به خودرویي که آگهي شده است 

یا خیر. 
به گفته اشرف زاده، با وجود آماده ســازي چنین فرایندي از سوي سایت 
شیپور، سیستم شــاهکار هنوز هم از زیرســاخت الزم برخوردار نیست 
اما مســئوالن وزارت صمت وعده داده اند به زودي این نواقص را برطرف 

مي کنند. 
او اضافه مي کند: اصل این کار با این هدف انجام مي شــود که دوســتان 
متوجه شوند این موضوع هیچ ارتباطي با ما ندارد. تا دوستان از پافشاري 
بي جهتي که بر آن تاکید مي کنند، دســت بردارند. مدیر اجرایي سایت 
شــیپور اضافه مي کند: صحبتي که در تمام جلســات اعالم کردیم این 
است که این مســاله هیچ ارتباطي به پلتفرم هاي انتشــار دهنده آگهي 
نداشــته اســت. تنها یک درصد از کل معامالت در بســتر آنالین و ۹۹ 
درصد در بستر ســنتي در حال انجام اســت، در بهترین حالت این آمار 
۵ درصد در مقابل ۹۵ درصد اســت. چطور ممکن اســت این بســتر با 
 ســهم ۵ درصدي چنین قدرتي را داشــته باشــد که بتواند قیمت ها را 

تغییر دهد؟
او تاکید مي کند: شــیپور هم زیرســاختي را براي بخش خــودرو تعبیه 
کرده اســت که بتوان قیمت خــودرو را کنترل کرد. این طــرح از چند 
ســال پیش اســتارت خــورد. در بخش امــالك هم همین سیســتم 
وجــود دارد و مي توانیــم قیمت ملــک را در هــر محله و هــر کوچه 
ارزیابي و قیمــت واقعي ملک را اعالم کنیم؛ اما مســاله اینجاســت که 
آقایــان معتقدنــد یا همه بــا هم یــا هیچ کس؛ چــون ما بــه تنهایي 
 این سیســتم را در اختیار داریم اجــازه راه اندازي این سیســتم را به ما 

نمي دهند.  
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علیرضا نصیرمنش- استان 
البرز: مدیــر درمــان تأمین 
اجتماعی اســتان البرز با حضور 
درپلی کلینیک تخصصی شهید 
بهشتی کرج از روند اجرای طرح 
بسیج ملی کنترل فشــارخون بازدید و این طرح را 
اقدامی شایسته و ارزشمند برای جامعه عنوان کرد. 
دکتر ابوالفضل آفریده مدیردرمان تأمین اجتماعی 
با حضور درپلی کلینیک تخصصی شــهید بهشتی 
وبازدیــد از روند اجرای این طــرح وهمچنین انجام 
تست کنترل فشارخون، با ابراز خرسندی از اجرای 
این طرح ملی درکشور اظهارداشت: با عنایت به اینکه 
این طرح ملی ازتاریخ 27 اردیبهشت لغایت 1۵ تیرماه 
درسراسرکشور درحال اجراســت و نظر به اهمیت 
اجرای این طرح درکمک به ســالمت بیمه شدگان، 
مراکزدرمانی تأمین اجتماعی نیز با بســیج امکانات 
وهمگام وهمسو با برنامه های وزارت بهداشت، درمان 
وآموزش پزشکی با تالش حداکثری پرسنل خدوم این 
سازمان، تاپایان مهلت تعیین شده نسبت به اجرای 

مناسب وشایسته این طرح همکاری می کنند.

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: شهردارفردیس گفت: 
نمایشگاه اقوام درفردیس برای دومین سال متوالی برگزارشده 
اســت. منوچهرغفاری در آئین افتتاح جشنواره اقوام ایرانی که 
درپارك تندرستی فردیس برگزارشد، با اشاره به اینکه فردیس 
دارای ویژگی های خاصی همچون جمعیت باالست وشهروندانی 
دارد که از اقوام مختلف هســتند، اظهارکرد: این مهم فرصتی را برای تبادل افکار 
وفرهنگ شــهروندان به وجود می آورد که نیازمند توجه است. شهردارفردیس در 
ادامه با تاکید برلزوم برگزاری برنامه های شاد ومفرح درشهر، ادامه داد: با برگزاری 
اشکال مختلف آیین فرهنگی می توانیم این فضا را برای شهروندان ایجاد وتکرار کنیم.

بهروز نصیرمنش- استان البرز: تا پایان ســال جاری، 16 شهر 
 از 17 شهر اســتان البرز ازنعمت گازطبیعی بهره مند خواهند شد. 
تقی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان البرز درحاشیه جلسه مجمع 
عمومی وعادی سالیانه این شرکت درسال ۹7 که درساختمان ستاد 
شــرکت ملی گاز ایران برگزار شــد، ضمن بیان مطلب فوق، افزود: 
اشتراك پذیری 40 هزارمشترك جدید درشــرکت گاز استان البرز برنامه ریزی شده که تا 
پایان امسال محقق خواهد شد. این مقام مسئول درخصوص وضعیت گازرسانی به صنایع 
وشهرك های صنعتی گفت: درسال ۹7 صنایع این استان به میزان ۵6 هزار و 240 متر مکعب 
درساعت گازدارشده که این میزان درسال ۹8 به 100 هزار مترمکعب درساعت خواهد رسید. 

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: بیمارستان البرز به عنوان پر مصرف ترین مشترك آبفای 
منطقه رجایی شهر، از کارشناسان آبفا برای کاهش مصرف آب مشاوره وهمفکری خواست.

به گزارش روابط عمومی آبفای البرز، به دنبال صدوربخشنامه وزارت نیرومبنی برکاهش 
20 درصدی مصرف آب شــرب ازسوی ادارات ودســتگاههای اجرایی، بیمارستان 
البرزکرج ازکارشناسان آبفا خواســت تا در این زمینه به آنها مشاوره دهند. مهندس 
محمدرضا فرتاج سرپرست دفترمدیریت مصرف و آب به همراه چند تن ازکارشناسان 
معاونت خدمات مشترکین و درآمد درنشستی با مدیر وکارشناسان خدمات وتاسیسات 
بیمارستان البرزگفت: بر اساس بخشنامه وزارت نیرو، ادارات باید 20 درصد ازمصرف 
آب خود را کاهش دهند، درغیر اینصورت مبلغ آب بها برای آنان تصاعدی محاسبه 
 خاهد شد وبیمارستان البرز با مرز بین 3۵00 تا 4200 مترمکعب آب درماه به عنوان 
پرمصرف ترین مجموعه اداری وخدماتی- درمانی آبفای منطقه رجایی شهر است که 
تاکنون اقدامات خوبی در این خصوص انجام داده است و برای رسیدن به 20 درصد 

صرفه جویی ضروریست تا اقداماتی دیگرهم انجام دهد. 

بهروز نصیرمنش- استان البرز: 
رییس سازمان سیما منظر وفضای 
سبزشــهری کرج درمراسم بهره 
برداری ازبوســتان و آبشار همگام 
گفت: احداث 3 بوستان درمنطقه 
حصارسهم قابل توجهی در رونق گردشگری شهرکرج 
خواهد داشت. رییس این سازمان درمراسم بهره برداری 
ازبوستان و آبشــارهمگام درخط 4 حصارعنوان کرد: از 
توجه وحمایت های شهردار واعضای شورای پنجم درحفظ 
وتوسعه فضای ســبزقدردانی می کنم. پیمان بضاعتی 
پوراظهار داشت: مساحت بوســتان همگام وکوهیار16 
هزارمترمربع است که با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد تومان 
احداث شــده اند. وی با بیان اینکه دربوســتان همگام 
ازپوشش گیاهی وگونه های مقاوم وسازگار با کم آبی و بی 
 آبی استفاده شده است تصریح کرد: با توجه به وضعیت 
کم آبی درکشورالزم اســت با یک برنامه ریزی اصولی، 
فضای ســبزموجود را حفظ کرد به همیــن منظور این 
بوســتان وپارك درحال احداث هشــت ونیم هکتاری 
 مهرمجهــز بــه پکیــج تصفیــه فاضالب ســرویس 

بهداشتی شده است.

علیرضا نصیرمنش- استان 
البرز: نماینده عالی دولت در البرز 
ازتوفیقی دیگر در راستای توسعه 
استان خبرداد وگفت: البرز برای 
اولین بار جزو 3 استان برترکشور 
در افزایش اعتبارات عمرانی قرارگرفت. شهبازی با اعالم 
این خبر افزود: با توجه به مطالعات دقیق وتخصصی 
بر روی فرصت هــا وچالش های البــرز، ریل گذاری 
صحیحی درجهت جذب اعتبارات این استان صورت 
گرفته اســت. وی ادامه داد: البرز از ابتدای استقالل 
وتفکیکش ازتهران، پایه اعتباری ضعیفی داشــته و 
زیرســاخت های الزم علی رغم رشد سریع جمعیت، 
افزایش روز افزون مهاجرت ودغدغه های همجواری 
با پایتخت، مهیا نشد. شــهبازی گفت: البرز دربودجه 
۹8 توفیق ارزشمندی در راستای افزایش 1۵ درصدی 
اعتبارات عمرانی برای تقویت زیربناهای عمرانی البرز 
برای نخستین بار درتاریخ این استان را کسب کرد و جزو 
3 استان برترکشور قرارگرفت. وی افزود: سهم البرز از 
اعتبارات کل کشور درسال ۹8 حدود 1.۵8 درصد است 
که این میزان درسال ۹7 حدود 1.۵3 درصد بوده است.

نصیرمنش-  علیرضــا 
استان البرز: شهردارکرج 
گفت: مدیریت شــهری باید 
 به ســمت مدیریــت دانش 

محور در زمینــه جمع آوری 
ودفع زباله، فضای ســبز، جلوگیری از آلودگی 
محیط زیست ، هوا و ... حرکت کند. علی کمالی 
زاده درمراسم معارفه سیدعلی اکبر میروکیلی به 
عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی شهرداری 
کرج اظهارکرد: نخبگان نقش به سزایی درتولید 
علم، دانش وجریان ســازی درجامعه بخصوص 
دربخــش مدیریت شــهری دارنــد. وی ادامه 
 داد: با توجه به نقش نخبــگان در ایجاد جریان 
فکری وعلمی درمدیریت شهری، به دنبال جذب 

آن ها برای ایجاد برندینگ شهری هستیم. 
شهردارکالن شــهرکرج با اشــاره به ضرورت 
توسعه شهرکرج با استفاده ازدانش فنی توسط 
نخبــگان افــزود: افزایش تعامــالت دوجانبه، 
بهره مندی ازظرفیت هــای موجود وهمچنین 
فراهم کردن بستر الزم برای اثرگذاری نخبگان 
درکالنشــهرکرج ازمهمترین اهداف همکاری 

دانشگاه با شهرداری است.

علیرضا نصیرمنش- استان 
البرز:  معاون استاندار وفرماندار 
ویژه شهرستان کرج با پای کار 
آوردن دستگاه های متولی امر، 
مأموریت ســاماندهی پدیده 

تکدی گری را در دستورکارقرار داد.
مهندس غفور قاسم پور؛ فرمانداری شهرستان کرج، 
درجلسه ساماندهی متکدیان با حضور دستگاه های 
متولی امر در فرمانداری شهرســتان کــرج برگزار 
شــد با تأکید بر لزوم مشــارکت وهمــکاری کلیه 
دستگاه ها اظهارداشت: ســاماندهی پدیده تکدی 
گری درکالنشــهر کرج ازتأکیدات استاندارمحترم 
بــوده وحضورمتکدیان درشــهر چهره کالنشــهر 
کــرج را نازیبا ســاخته اســت. وی با بیــان اینکه 
 درقانون شــورای عالی اداری، الزامات ســاماندهی 
تکدی گری آورده شده و به دستگاه ها ابالغ شده است، 
افزود: با توجه به اینکــه اردوگاه مراقبت ازمتکدیان 
ایجاد شده است دربحث غربالگری کلیه دستگاه ها 
اعم ازدســتگاه قضایی، نیروی انتظامی، بهزیستی، 
شهرداری کرج، اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی 
باید همکاری الزم را داشته باشند تا بتوانیم سطح شهر 

را ازحضورمتکدیان پاکسازی کنیم.

مدیردرمان تأمین اجتماعی استان البرز:

اجرای طرح بسیج ملی كنترل 
فشارخون، اقدامی شايسته و 
ارزشمند برای جامعه است

شهردار فردیس: 

مديريت شهری فرديس برای ارتقای سطح فرهنگ شهر تالش می كند

مدیرعامل شركت گاز استان البرز خبر داد

تحقق بهره مندی 99/9 درصدی  البرز از نعمت گاز طبیعی تا پايان سال

با مشاوره   آبفای البرز

اجرای طرح مديريت مصرف آب در بیمارستان البرز آغاز شد

رئیس سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری كرج:

احداث 3 بوستان در منطقه 
حصار می تواند موجب رونق 

گردشگری شهر كرج شود

استاندار البرز: 

البرز برای اولین بار جزو 3 استان 
برتركشور در افزايش اعتبارات 

عمرانی قرار گرفت

شهردار كرج خبر داد

عزم جدی مديريت شهری
برای تعامل با  نخبگان

فرماندار كرج: 

بساط متکديان از كالن شهر 
كرج برچیده می شود 
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آگهي مناقصه عمومي 
شهرداری کرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج درجدول زیر را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.

درصد غیرنقدی حداقل رتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح عملیاتردیف
قرارداد

1
پروژه تهیه و اجرای تاسیســات برقــی ومکانیکی کانون 
پرورش فکری کــودکان منطقه ۵ – ســازمان عمران و 

بازآفرینی فضاهای شهری- تا سقف اعتبار

رتبه پنج 6/000/000/000300/000/000
تاسیسات یا پنج

ابنیه 

کاماًل نقدی

2

تجدید)1( مناقصه مرمت و لکه گیری مکانیزه آســفالت 
سطح منطقه نه – تاسقف اعتبار-

)هرشرکت تنها در سال ۹8 مجاز به انعقاد قرارداد حداکثر 
با دو منطقه شهرداری کرج می باشد(

رتبه پنــج راه و ۵/000/000/0002۵0/000/000
ترابری

 ۵7٪

1- سپرده شرکت درمناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت ۹0 روز اعتبارداشته وقابل تمدید باشد و یا واریزفیش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 700786۹48623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري کرج در 
رد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختار است. 4- مبلغ ۵00/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 70078۵3137۹۵ نزد بانک شهرشهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
۵- متقاضیان مي توانند ازتاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امورقراردادها وپیمانها واقع درمیدان توحید- بلواربالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
6- درهرصورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد ومتعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر ازسپرده شرکت درمناقصه کلیه اسناد ومدارك مربوط به 
 پیمانکاران شرکت درمناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت درسایت oldpmn.mporg.ir  و یا 
sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شرکت، کد اقتصادي وگواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامي میباشد. ۹- 
شرکت کنندگان درمناقصه مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه درپاکت مربوطه قراردهند. 10- سایر اطالعات وجزئیات 
در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات مي بایست درپاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك وممهور به مهرشرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ ۹8/۵/8 به آدرس کرج- میدان توحید- بلواربالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات رسیده در روزچهارشنبه مورخ ۹8/۵/۹ درکمیسیون 

عالی معامالت شهرداری کرج )دفترشهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس ازبررسی وکنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۵8۹2418- 3۵8۹2421-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمان ها - شهرداری کرج
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