
يك بانك آمريكايــي پيش بيني خود از رشــد 
اقتصادي جهان در ســال ۲0۱۹ را با 0.3 درصد 
كاهش بــه 3.3 درصد رســاند. جنــگ تجاري 
بين چين و آمريكا و نبود شــرايط مناسب براي 
عادي سازي سياســت هاي پولي از جمله داليل 
مهم ذكرشده توســط »بانك آف آمريكا« براي 
كاهش نرخ رشد اقتصادي پيش بيني شده جهان 
در ســال ۲0۱۹ عنوان شده اســت. اين دومين 
بار اســت كه اين بانك پيش بيني خود از رشــد 
اقتصادي جهان را كاهش مي دهد: نخســتين بار 
در نوامبر سال گذشته اين بانك پيش بيني خود از 
رشد اقتصادي جهان را از 3.۹ درصد به 3.6 درصد 

كاهش داده بود. 

رشد اقتصادي جهان در سال گذشته 3.8 درصد 
بود كه پيش بيني مي شود امسال اين نرخ به 3.3 
درصد كاهش يابد. بخش بزرگــي از روند آينده 
را نتايج مذاكرات تجــاري چين و آمريكا و توافق 
اتحاديه اروپا و انگليس بر ســر مســاله برگزيت 

تعيين خواهند كرد. 
اين بانــك در گزارش خــود با اشــاره به فضاي 
نامطمئن كنوني در اقتصــاد جهاني اعالم كرد 
كه جنگ تجاري بيش از هر چيز ديگري رشــد 
اقتصادي جهان را كاهش خواهد داد و حتي اگر 
توافقي بين آمريكا و چين ايجاد شود، نگراني از 
كشيده شدن دامنه جنگ تجاري به كشورهاي 
ديگر و حوزه هــاي ديگر نظير ارز وجــود دارد. 

پيش تر سازمان ملل با اشاره به رشد 3 درصدي 
كشــورهاي جهان در سال گذشــته پيش بيني 
كرده بود كه اقتصاد جهاني در سال جاري به طور 
متوســط ۲.7 درصد و در ســال آينــده به طور 
متوسط ۲.۹ درصد رشد كند كه 0.3 درصد كمتر 

از پيش بيني قبلي آن است. 
طبق گزارش اين بانك آمريكايي، رشد اقتصادي 
در كشورهاي نوظهور و درحال توسعه از وضعيت 
بهتري در مقايســه با كشــورهاي توسعه يافته 
برخوردار خواهد بود و پيش بيني مي شــود كه 
رشد اقتصادي برخي از كشورها در شرق و جنوب 
اســيا تا دو برابر كشــورهاي اروپايي و آمريكاي 

شمالي باشد. 

ايسلند گران ترين كشور در اروپا از نظر هزينه هاي 
زندگي معرفي شد. 

به گزارش ايســنا به نقــل از مركز آمــار اروپا، در 
بررسي صورت گرفته از هزينه هاي زندگي در 37 
كشــور اروپايي تا پايان ســال ۲0۱8، هزينه هاي 
زندگي در كشورهاي شــمالي و غربي اروپايي به 
طرز محسوسي بيشــتر از هزينه هاي زندگي در 

كشورهاي شرقي و جنوبي بوده است. 
در اين رده بندي، ايسلند گران ترين كشور اروپايي 
شناخته شــده اســت؛ به گونه اي كه هزينه هاي 
زندگي در آن ۵6 درصد بيشتر از متوسط كشورهاي 
اروپايي بوده اســت و پس از ايســلند، سوئيس با 
هزينه هاي ۵۲ درصدي باالتر از ميانگين، نروژ با ۴8 

درصد، دانمارك با 38 درصد و ايرلند با ۲7 درصد 
به ترتيب در رده هاي دوم تا پنجم قرار گرفته اند. 

بركي كارلســون، رئيس انجمن مصرف كننده در 
ايســلند گفت: اين نكته را نبايد فراموش كرد كه 
ايسلند داراي يكي از باالترين سطوح دستمزد در 
بين كشــورهاي اروپايي نيز هست و دولت و بانك 
مركزي تالش ويــژه اي دارند كه با كنترل رشــد 
قيمت ها، قدرت خريد شهروندان اين كشور را تا حد 

ممكن حفظ كنند و حتي افزايش دهند. 
پيش تر موسســه »نســت پيــك« در رده بندي 
گران ترين شهرهاي اروپايي براي زندگي، لندن را 
گران ترين شهر اروپايي و پنجمين شهر گران جهان 
از نظر هزينه هاي زندگي معرفي كرده بود و پس از 

آن، اسلو نروژ، زوريخ سوئيس و آمستردام هلند به 
عنوان دومين تا چهارمين شــهرهاي گران قيمت 

اروپايي معرفي شده بودند. 
الزم به ذكر است كه منطقه يورو شامل ۱۹ كشور 
بلژيك، آلمان، اســتوني، ايرلند، يونان، اســپانيا، 
فرانسه، ايتاليا، قبرس، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، 
مالت، هلند، اتريش، پرتغال، اسلووني، اسلواكي و 
فنالند اســت كه از يورو به عنوان واحد پولي خود 
استفاده مي كنند. اتحاديه اروپا نيز داراي ۲8 عضو 
است كه شــامل ۱۹ كشــور عضو منطقه يورو به 
عالوه انگليس، بلغارســتان، مجارستان، لهستان، 
دانمارك، سوئد، كرواسي، جمهوري چك و روماني 

است. 

با پشت سر گذاشــتن انگليس حاال هند چشم به 
سبقت گرفتن از آلمان و ژاپن دارد. 

به گزارش ايســنا به نقل از فايننشــيال اكسپرس، 
موسســه »آي.اچ.اس ماركت« در گــزارش جديد 
خود از اقتصاد هند پيش بيني كرد كه اين كشور تا 
سال ۲0۲۵ به سومين اقتصاد بزرگ جهان و دومين 

اقتصاد بزرگ آسيا  تبديل شود. 
هند كه امسال توانست با پشت سر گذاشتن فرانسه و 
انگليس به پنجمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شود 
اكنون به توليد ناخالص داخلي معادل 3 تريليون دالر 
دست يافته است و با روند رشد باالي 6 درصد فعلي 
به زودي سطح توليد ناخالص داخلي آن به حدود 6 

تريليون دالر خواهد رسيد. 

به گفته اين موسســه، در صورتي كه هند بتواند به 
اقتصادي ۵ تريليون دالري تبديل شــود مي تواند 
از كشورهاي داراي درآمد متوســط رو به پايين به 
كشورهاي داراي درآمد متوســط رو به باال بپيوندد 
كه يكي از مهم ترين اهداف برنامه ريزش شــده در 
اسناد توســعه اي اين  كشور اســت.  تا سال ۲0۱۱ 
حدود ۲۲ درصد جمعيت هند زير خط فقر زندگي 
مي كرده اند كه به لطف رشد و توسعه اقتصادي اين 
رقم اكنــون به ۱7 درصد كاهش پيدا كرده اســت. 
پيش تر آرون. جاتلي، وزير دارايي هند از برنامه ريزي 
براي تك رقمي شــدن اين نرخ تا سال ۲0۲۵ خبر 
داده بود.  رشــد اقتصادي هند سال گذشته با ثبت 
رشد خيره كننده 8.۱ درصدي، ركورددار سريع ترين 

نرخ رشد اقتصادي در بين كشورهاي در حال توسعه 
بود. اين كشور كه تا سال قبل ششمين اقتصاد بزرگ 
جهان بود اندكي پيش با دستيابي به اقتصاد ۵.۵7 
تريليون دالري توانست با پشت سر گذاشتن انگليس 

به پنجمين اقتصاد بزرگ جهان بدل  شود. 
اين موسسه جذب سرمايه خارجي را يكي از مهم ترين 
عوامل تسريع كننده تبديل هند به سومين اقتصاد 
بزرگ جهان دانسته و افزوده است كه با وجود اقدامات 
زيربنايي مهم صورت گرفته در زمان نخست وزيري 
دوره اول ناراندرا مودي، اين كشور هنوز با موانع كسب 
و كار زيادي مواجه شده است و در بين ۱۹0 كشور 
جهان، هند در رده 77 شاخص سهولت كسب وكار 

جهاني  قرار دارد. 

 مجلس نماينــدگان آمريــكا اليحــه اي را به 
تصويب رســاند كه بــه خانواده هــاي بيش از 
۲00 تفنگدار كشته شــده آمريكايي در ســال 
۱۹83 اجــازه مي دهد به بيــش از يك ميليارد 
 دالر از دارايي هــاي ايران دسترســي داشــته 

باشند. 
به گزارش ايرنا به نقل از ســايت نشــنال ريويو، 
ايــن اليحــه كــه »قانــون تعهــد مــا براي 
گراميداشــت قهرمانان آمريكايــي« نام گرفته 
اســت، با 3۹7 راي موافق در مقابــل 3۱ راي 
مخالف به تصويب رســيد. اين قانون به عنوان 
 متمم »قانــون اختيارات اطالعاتــي« تصويب 

شد. 

اكتبــر   ۲3 شــد:  مدعــي  نشــنال ريويو 
۱۹83 دو انفجــار انتحاري توســط حــزب ا... 
 لبنــان دو كاميــون حامــل بمــب را منفجر 

كرد.
يكي از اين انفجارها در پايگاه تفنگداران دريايي 
آمريكا در بيروت رخ داد كه ۲۴۱ كشته بر جاي 
گذاشت. اين كشته ها شامل سربازان آمريكايي 
 و پرســنل نظامــي فرانســوي و غيرنظاميان 

بود. 
قانونــي كه چهارشــنبه بــه تصويب رســيد، 
توســط »گرگ پنس« نماينده جمهوري  خواه 
ايالت اينديانا و بــرادر »مايك پنــس« معاون 
رئيس جمهوري آمريكا تدوين شــده بود. گرگ 

 پنس چند روز قبــل از اين انفجــار در بيروت 
بــود.  پيش تــر نيــز چنديــن دادگاه در ادامه 
رونــد اتهام هــاي بي اســاس آمريكايي هــا 
ايــران را مســئول آن انفجــار دانســته و اين 
 كشــور را محكــوم بــه پرداخــت غرامــت 

كردند. 
مصوبه تــازه مجلــس نماينــدگان آمريكا در 
حالي اســت كه دونالد ترامپ، رئيس جمهوري 
آمريــكا بــا خــروج از برجــام، بازگردانــدن 
تحريم هــاي قبلــي و وضــع تحريم هــاي 
جديد عليــه ايــران و اتخــاذ سياســت هاي 
 تنش زا باعث ايجــاد ناآرامي در منطقه شــده

 است.

هند دومين مشتري نفتي ايران است و آن طور كه اين روزها 
در خبرها ديده مي شــود، روابط اين دو كشور در حال تقويت 
بوده و به نظر مي رسد كه جاي هند در فهرست مشتريان نفتي 

ايران حفظ شده است. 
به گزارش ايسنا، هند در فاصله نوامبر سال گذشته تا ماه می 
امسال كه تحريم هاي واشــنگتن عليه تهران، ميزان واردات 
نفت اين كشور از ايران را محدود كرد، خريد نفت از آمريكا را 
بيش از چهار برابر افزايش داد. آمار نفتكش ها كه توسط رويترز 
رصد شده، نشان مي دهد رشد صادرات نفت آمريكا به هند به 
ميزان قابل توجهي باالتر از رشد واردات نفت هند از كشورهاي 

خاورميانه بوده است. 
در فاصله زماني كه آمريكا صادرات نفت ايران را هدف تحريم 
قرار داد و يك معافيت شش ماهه براي خريداران بزرگ نفت 
ايران از جمله هند صادر كرد و بــا پايان اين معافيت ها در ماه 
می، پااليشــگاه هاي هندي حدود ۱8۴ هزار بشــكه در روز 
نفت خام آمريكا را خريدند؛ در حالي كه در مدت مشابه سال 

 گذشته تنها ۴0 هزار بشــكه در روز نفت آمريكا را خريداري 
كرده بودند. 

اما در فاصله آغاز تحريم هاي آمريكا تا پايان معافيت هاي اين 
كشور به خريداران نفت ايران، خريد نفت ايران از سوي هند با 
كاهش مواجه شد و به ۲7۵ هزار بشكه در روز رسيد. همچنين 
وارداتش از عراق 3.3 درصد كاهش يافت و به ۱.0۱ ميليون 

بشكه در روز رسيد. 
به اعتقــاد تحليلگــران، اگرچه حجــم خريد نفــت هند از 
آمريكا در مقايسه با منابع ســنتي خاورميانه اندك است؛ اما 
رشــد واردات نفت آمريكا، مانع رشــد واردات از خاورميانه 
شــد؛ به ويژه كــه قيمت فروش رســمي شــركت آرامكوي 
ســعودي و ســاير توليدكنندگان نفــت خاورميانــه باالتر 
 بود و باعث شــد خريد نفــت از آمريكا براي هنــد اقتصادي 

جلوه كند. 
آمريكا از شــكاف خالي كه با وضع تحريم ها و محدود شدن 
صادرات ايران پيش آمد، استفاده كرد و مشتاق است فروش 

نفت به هند را افزايش دهد. براســاس گــزارش اويل پرايس، 
مايك پمپئــو، وزير خارجه آمريكا اوايل مــاه ميالدي جاري 
گفته است: آمريكا خواهان فروش نفت خام و گاز طبيعي مايع 

بيشتري به هند است. 

هند: واردات نفت ايران را متوقف نكرديم
اين در شرايطي است كه دولت هند اعالم كرد تجارت با ايران 
از جمله واردات نفت از اين كشــور را متوقف نكرده است. وي 
موراليدهاران، وزير امورخارجه دولت هند در پاسخ به پرسشي 
درباره اينكه آيا تجارت هند با ايران متوقف شده است، گفت: 
خير. او در پاسخ به پرســش نماينده اي از كنگره درباره اينكه 
آيا هند از سوي آمريكا يا هر كشــور ديگري در اين خصوص 
تحت فشــار قرار دارد، گفت: روابط دوجانبــه هند با ايران به 
قوت خود پابرجاســت و تحت تاثير روابط هند يا هيچ كشور 

ثالثي قرار ندارد. 
به اعتقاد تحليلگران، پاسخ وي منعكس كننده موضع سنتي 

هند است؛ اما با مواضع نخست وزير هند در نشست سران گروه 
۲0 تفاوت قابل توجهي دارد. نارندرا مودي در اين نشست به 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا گفته بود دهلي نو خريد 

نفت از ايران را پس از دوم ماه می كاهش داده است. 
اما طبق گزارش خبرگزاري پي .تي .اي، علي چگيني، ســفير 
كشورمان در هند، سه شــنبه هفته گذشــته در يك رويداد 
فرهنگي ايراني اظهار كرده بود هند مطابق با منافع ملي خود 
عمل مي كند و اين مســاله براي همه قابل قبول است. وي در 
ادامه افزوده بود: ايران تنها كشــوري است كه مي تواند انرژي 

ارزان، مطمئن و قابل دسترس براي هند تامين كند. 

سه برابر شدن شعبات بانك هندي براي همكاري 
با ايران

  U. C. O عالوه  بر اين تعداد شعبه هاي در نظر گرفته شده بانك
براي همكاري با ايران سه برابر شد. آتول كومار گوئل، رئيس 
هيات مديره اين بانك هندي در اين باره با اشــاره به ضرورت 

حفظ و ارتقاي تعداد شــعبات و مبالغ مــورد نياز براي تداوم 
تجارت مشروع با ايران گفت كه اين بانك تعداد شعبات مجاز 
خود براي همكاري با ايران را از ۲۲ شعبه به 67 شعبه افزايش 
داده و يك مركز مديريت شعبات در شبكه خود ايجاد خواهد 

كرد كه احتماال تا شش هفته ماه ديگر عملياتي خواهد شد. 
وي با اشــاره به روند كنوني در تجارت جهاني و مسائل بانكي 
مرتبط با امــور تجاري گفت كــه دولت هند بــر حمايت از 
صادركنندگان تاكيد ويژه اي دارد و ايــن بانك تالش دارد تا 
صادرات به ديگر كشــورها را تســهيل و تامين مالي كند. به 
 گفته اين مقام هندي، در حال حاضر ۱۴ بانك ايراني در بانك

 U. C. O  حساب برحسب روپيه افتتاح كرده اند. 
او در توضيح مكانيزم عملكرد اين حســاب ها گفت: وقتي از 
ايران نفت وارد مي كنيم پول توســط شركت هاي وارد كننده 
نفت هند به اين حســاب واريز مي شــود و بانك روپيه را به 
حســاب بانك هاي ايراني واريز مي كند و بانك هاي ايراني به 

صادركنندگان در داخل ايران ريال پرداخت مي كند.

گران ترين كشورهاي  اروپايي براي  زندگيارزيابي  بانك آمريكايي از  رشد اقتصادي جهان

مصوبه  مجلس نمايندگان آمريكا  براي توقيف پول ايران در لوكزامبورگهند به دنبال كسب رتبه سوم اقتصاد جهان

ايران و هندوستان  به دنبال حفظ  روابط نفتي
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با  حضور  وزیر ارتباطات  و  وزرای  ارتباطات کشورهای 
دیگر  و 40 هیات عالیرتبه  الکامپ  25  افتتاح   شد

حضور گسترده 
استارت آپ ها  در  الكامپ

عملكرد
اينستكس
 تا كنون  ناچيز
و  هيچ  بوده  است 

الوروف: 

كشورهای
اروپايی   بايد  به 

تعهدات شان 
عمل كنند

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

ظریف : 

سرمقاله

اثر  شاخص های
کالن  بر  رفاه

يكی از مســائلی كه ارتباط 
مســتقيم با افزايش سطح 
رفاه عمومــی و كاهش فقر 
دارد، رشد ســرمايه گذاری 
و همچنين تالش برای بهبود شاخص  های كالن 

اقتصادی مثل... 

  کمیل طیبی، کارشــناس 
اقتصادی
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بازی دالر
 با  بازار  موبايل

ردپای   دولت
 در  گرانی   زينك

»کسب و کار« تکذیب نرخ  از  پیش تعیین شده  در بازار متشکل ارزی  را بررسی می کند

سایه  نرخ های دستوری  بر  بازار ارز
صفحه2

صفحه2

حمایت   تسهیالتی   و  تکنولوژیکی   از  داخلی سازی
»کسب و کار«    از   نمایشگاه  فرصت های   ساخت   داخل   و   رونق   تولید   گزارش   می دهد

كاهش قيمت دالر در چند روز اخير موجب شد تا 
مردم در انتظار كاهش قيمت ها در بازارها باشــند. 
يكی از وابســته ترين بازارها به نوسانات ارزی بازار 
موبايل اســت كه طی اين چند روز برای چندمين 
بار خبرساز شده اســت.  به دنبال كاهش نرخ دالر 
از بازارهــای موبايل خبر می رســد كــه برخی از 
فروشندگان خريد و فروش را متوقف كرده اند و به 
دليل كاهش اندك نرخ ارز معامله ای در بازار انجام 
نمی شود. درحال حاضر خريد و فروشی در بازار رخ 
نمی دهد و بيشتر درآمد فروشندگان از فروش لوازم 
 جانبی مانند محافظ صفحه  نمايش و قاب گوشی 
است. اما در برخی گزارش ها نيز آمده است كه ريزش 
قيمت دالر و ســاير ارزها در بازار، باالخره بازارهای 

مرتبط با اين ارز را تكان داد...

اين روزها عرضه زينك در بازار بسيار محدود شده 
و برای صنايع وابسته مشــكالت زيادی را ايجاد 
كرده اســت. اين محصول به دليــل تصميمات 
اشــتباه در بازار گران تر خريد و فروش می شود 
و صنعت چاپ به عنوان وابســته ترين صنعت به 
آن در معــرض تهديد جدی قرار گرفته اســت. با 
 اتفاقات كنونی راهی جز تعطيلی صنعت چاپ باقی 
نمی مانــد. االن با ۴0-۵0 درصــد تعطيلی و كم 
شدن ساعت كاری، برخی هنوز ادامه می دهند و 
برخی به بن بست كامل رســيده اند اما اگر همين 
روند ادامه پيدا كند ديگر صاحب اين شغل چيزی 
برای از دســت دادن ندارد. طــی هفته های اخير 
 بسياری از روزنامه های بزرگ و پرتيراژ كشور تعداد 

صفحات خود را كم كردند...

يادداشت

حمایت   ناکافی
از  داخلی سازان
  مهدی پورقاضی،  فعال اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

بازدید معــاون وزیر صمت از 
مجتمع صنعتی چادرملو

بازدید کنندگان با رونــد فعالیت واحدهای 
فوالدی مختلف ایــن مجتمع بزرگ صنعتی 

کشور آشنا شدند.
دکتر زرندی معــاون طــرح و برنامه وزارت 
صمــت  بــه همــراه معــاون اقتصــادی 
اســتاندار یزد، فرمانــدار اردکان و جمعی از 
مســئوالن اقتصــادی کشــور از مجتمــع 
یــزد  اردکان  در  چادرملــو   صنعتــی 

بازدید کردند .
در ایــن بازدید که مهنــدس محمود نوریان 
مدیــر عامل و مدیــران مجتمــع صنعتی و 
کارخانه هــای فــوالد و احیــاء ، میهمانان 
را همراهــی می کردند، بازدیــد کنندگان با 
روند فعالیــت واحدهای فــوالدی مختلف 
این مجتمع بزرگ صنعتی کشــور آشــنا و 
توضیحات الزم در خصوص  ویژگیهای شرکت 
 چادرملو و جایگاه آن در صنعت فوالد کشور

 ارائه شد .

خبر خوش برای ثبت نــام کنندگان در 
»سجام«

دریافــت خدمــات آنالین 
 برای ســهامداران ســجامی 

ممکن شد
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه )ســمات( از فراهم شدن بستر 
ارایه خدمات نوین و آنالین به ســهامداران 

سجامی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
آن دســته از مشتریان بانک مســکن اعم از 
سرمایه گذاران در صندوق ره آورد آباد مسکن 
 و نیز ســپرده گذاران در حســاب های ممتاز

 بانــک که مشــمول ثبت نــام در ســامانه 
سجام شــده و این ثبت نام را انجام داده اند، 
اکنــون می توانند در بســتر اینترنتی فراهم 
شــده، خدماتــی از قبیل دریافــت آنالین 
ســبد دارایــی، گواهینامه ســهام، گردش 
 معامــالت و اطالعــات کــدال را دریافــت

 کنند.
 بر اســاس اعــالم شــرکت ســپرده گذاری
  مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه 
 کــه از نهادهای اصلــی بازار ســرمایه ایران 
 بــوده و زیرنظــر ســازمان بــورس و اوراق 
 بهــادار ایــران فعالیــت می کنــد، بــا 
 راه اندازی درگاه الکترونیک سهام داران، تمام
 افرادی که ســهام دار بازار سرمایه محسوب 
می شوند و در سامانه سجام ثبت نام کرده اند، 
از ایــن بــه بعــد می توانند خدمــات نوین 
 سهامداری در بازار سرمایه را به صورت آنالین

 تجربه کنند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران :
هــدف از امضــای تفاهمنامه 
همکاری با اتاق بازرگانی تهران، 

رونق تولید است
مدیرعامل بانــک صادرات ایران با تشــریح 
جزییــات تفاهم نامه همکاری ایــن بانک با 
اتــاق بازرگانی تهران گفت: ایــن تفاهم نامه 
در چارچــوب طــرح طــراوت امضا شــد و 
 هــدف از آن تحریــک تقاضــای کل برای 

رونق تولید است.
حجت الــه صیــدی در گفت وگــو بــا ایِبنا 
 دربــاره تفاهــم نامــه اخیر همــکاری بین
 بانــک صــادرات ایــران و اتــاق بازرگانی 
 تهران، گفــت: براســاس ایــن تفاهم نامه،
  بانــک صــادرات ایــران خدماتــی را بــه
ســطح  افزایــش  زمینــه  در  ویــژه   
اعتباردهــی به بنگاه هــا به اتــاق بازرگانی 
 تهــران و اعضــای آن ارائــه خواهــد

 کرد.
وی هــدف از ارائه این خدمــات را کمک به 
بنگاه ها با توجه به تنگناهای مالی و نقدینگی 
آنها در چارچوب طرح طراوت بانک صادرات 
ایــران عنوان کــرد و افزود: با اجــرای طرح 
طراوت، گردش مالی بنگاه هــا هم در زمینه 
ســرمایه در گردش و هم در زمینه طرح های 
توسعه ای بهبود خواهد یافت و از سوی دیگر 
 به کل زنجیره تولید و خدمات تولیدی کمک
 خواهــد شــد.صیدی در خصــوص صدور 
کارت های اعتباری برای اشخاص حقیقی و 
حقوقی در چارچوب طرح طراوت و همچنین 
تفاهم نامه امضا شده با اتاق بازرگانی تهران نیز 
خاطرنشــان کرد: صدور کارت های اعتباری 

بخشی از طرح طراوت است.

خبر

موضــوع داخلی ســازی 
با توجــه بــه تنگناهایی 
که کشــور برای برقراری 
روابط تجاری و اقتصادی 
بــا کشــورهای دیگــر 
دارد، مورد تاکید بســیاری از مســئوالن از جمله 
وزیر صنعت قرار گرفته اســت. بر همین اســاس 
امتیازاتی چند بــرای حمایت از داخلی ســازان و 
تولید داخلی در نظر گرفته شــده که از جمله آن، 
حمایت هــای تســهیالتی و تکنولوژیکی اســت. 
طبق وعــده وزیر صمت در صورتــی که محصول 
تولیدی واحدهــا بتواند نیاز کشــور را به صورت 
 کامل برطرف کند، واردات آن کاال به کشور ممنوع

 خواهد شد.
همچنین یکی از وعده های وزیــر برای حمایت از 
داخلی ســازی حمایت تعرفه ای از تولیدکنندگان 
است که یکی از موانع مهم برای دست یابی به تولید 
صددرصد داخلی اســت. طبق بیانات وزیر صنعت 
در سال گذشته یکی از عوامل کاهش ۲۹ درصدی 
واردات در سال گذشته، توسعه داخلی سازی برخی 
محصوالت و تولیدات بوده است که نشان از کاهش 
وابســتگی اقتصاد به واردات کاال بوده اســت. اما 
ســوالی که مطرح می شود این اســت که چه نوع 

حمایت هایی تولید را به سمت داخلی سازی پیش 
خواهد برد و از ســویی آیا امتیــازات داخلی برای 
حمایت از داخلی سازی کافی است؟در همین رابطه 
وزیر صنعت در نخســتین نمایشگاه "فرصت های 
ســاخت داخل و رونق تولید" که با هدف داخلی 
سازی نیازهای صنایع کشور، با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت )صمت(، وزیــر علوم، تحقیقات و 
فناوری و رئیس هیئت عامل ســازمان گسترش و 
نوسازی صنایع در محل نمایشگاه بین المللی تهران 

افتتاح شد. اظهار کرد: قطعات مورد نیاز واحدهای 
تولیدی که تاکنون از طریق واردات تأمین می شده 
در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید 
در معرض دید دانشگاهیان، شــرکت های دانش 
بنیان و سازندگان قرار گرفته است.وی در ادامه ابراز 
امیدواری کرد که در پایان نمایشگاه هزاران مورد از 
نیازهای صنایع به سمت داخلی شدن حرکت کند 
و گفت: طبق برآوردها سال گذشته ۱۰ میلیارد دالر 
کاالهای مورد اســتفاده در فرآیند تولید در حوزه 

صنعت و معدن وارد شــده، امــا در حال حاضر در 
راســتای کاهش واردات برای هر یک از رشته های 
صنعتی ســهمیه معین در نظر گرفته شده و همه 
واحدها باید پروزه ســاخت داخل را در دستور کار 
خود قرار دهند.این مقام مســئول با اشاره به اینکه 
داخلی سازی ۱۰ میلیارد دالری نیاز صنایع حداکثر 
تا ســال آینده به معنی کاهش خروج ارز و افزایش 
صادرات اســت، تصریح کرد: همه کاالهایی که در 
نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید 
وجود دارد در کشــور قابل تولید است، گروه توان 

تولید آنها وجود دارد. 
بنابراین برای تولید این قطعات باید از دانشگاه ها، 
شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری 
استفاده کنیم.رحمانی در ادامه درباره حمایت های 
در نظر گرفته شده برای شرکت هایی که در زمینه 
ساخت داخل فعالیت می کنند، اظهار کرد: برخی 
حمایت های تســهیالتی و تکنولوژیکی برای این 
واحدها در نظر گرفته شــده اســت. همچنین در 
صورتی که محصول تولیدی آنها بتواند نیاز کشور 
را به صورت کامل برطرف کنــد واردات آن کاال به 
کشور ممنوع خواهد شــد.وی افزود: اگر محصولی 
به اندازه نیاز کشور تولید نشــود نیز حمایت های 
تعرفه ای بــرای آن هــا در نظر می گیریــم تا این 
 واحدها بتوانند با شرایط بهتری در راستای ساخت

 داخل فعالیت کنند.

در  مرکــزی  بانــک 
عــدم  از  اطالعیــه ای 
دســتوری بــودن نــرخ 
ارز در بــازار متشــکل 
ارزی خبــر داده اســت. 
موضوعی کــه از دیــد کارشناســان می تواند به 
 کاهش نــرخ ارز و تــک نرخی شــدن آن کمک

 کند.
ورود نرخ دالر به کانال ۱۱ هزار تومان در حالی امید 
به تک نرخی شدن ارز را تقویت کرده که راه اندازی 
بازار متشــکل ارزی از نظر کارشناسان کاهش هر 
چه بیشــتر نرخ ارز را تضمین خواهد کرد. گرچه 
هنوز زمان راه اندازی دقیق این بازار معلوم نیست. 
اما کارشناســان معتقدند اگر قیمت ارز بر اساس 
عرضه و تقاضا تعیین شود، شرایط بهتری بر بازار 
ارز حاکم خواهد شد. البته در کنار راه اندازی این 
 بازار از بانک مرکزی خواســته شده به تعدد ارزی

 پایان بدهد. 
علی رغم گذشــت چندین ماه از وعده راه اندازی 
بازار متشکل ارزی از ســوی بانک مرکزی، هنوز 

این بازار ایجاد نشــده اما بانــک مرکزی اقداماتی 
برای برپایی این بازار انجام داده است که از جمله 
آن انتصاب مدیر عامل بازار متشــکل ارزی است. 

اواخر فروردین ماه بود کــه هیئت مدیره پنج نفره 
بازار متشکل ارزی شامل شــهاب ابراهیم قربانی، 
صمدکریمی، یوسف حسن پور، محمود شکسته بند 
و امیر هامونی تعیین شدند. تاکید رئیس کل بانک 
مرکزی در راســتای ایجاد این بازار بر هماهنگی 
کامل بیــن عوامل مختلف مرتبط با بــازار قبل از 
عملیاتی شدن آن است. قرار است صرافی ها و بانک 
 های عامل به عنوان بازیگران اصلی این بازار نقش

 آفرینی کنند.طبق صحبت های رئیس کل بانک 
مرکزی در بازار متشکل ارز، معامالت نقدی ارزهای 
عمده انجام شــده و معامالت حوالــه جات ارزی 
همچنان در ســامانه نیما خواهد بــود.در همین 
رابطــه روابط عمومــی بانک مرکــزی ضمن رد 
هرگونه نرخ از پیش تعیین شــده اعالمی در این 
بازار، اعالم کــرد این بازار در حــال اتمام مراحل 
نهایــی برای شــروع به کار اســت که بــه موقع 
اطالع رســانی خواهد شــد و از ویژگی های این 
 بازار کشــف قیمت ارز توســط عرضه و تقاضای

 ارز خواهد بود. 

»کسب و کار«    از   نمایشگاه  فرصت های   ساخت   داخل   و   رونق   تولید   گزارش   می دهد

حمایت   تسهیالتی   و  تکنولوژیکی   از  داخلی سازی

»کسب و کار« تکذیب نرخ از پیش تعیین شده ارز در بازار متشکل ارزی را  بررسی می کند

سایه   نرخ های   دستوری  بر  بازار  ارز

ظریف : 
کشــورهای اروپایــی باید به 

تعهدات شان عمل کنند
وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با یک رســانه روسی 
به لزوم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات شان در 
عادی سازی روابط تجاری ایران تاکید کرد.به گزارش 
تاس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به این 
خبرگزاری روسی گفت که کشورهای اروپایی باید در 
جهت حفظ توافق هسته ای به تعهدات شان در تامین 
آزادی تجارت برای ایران عمل کننــد.وی اظهار کرد: 
ما از آن ها)اروپایی ها( انتظار داریم به تعهدات شــان در 
راستای عادی سازی روابط اقتصادی ایران با کشورهای 
دیگر عمل کنند. ما باید نفت مان را  بفروشیم.وی افزود: 
ما با روسیه و چین تجارت می کنیم اما این کافی نیست. 
اروپایی ها، هم کشورهای E3)فرانسه، انگلیس و آلمان( 
و هم اتحادیه اروپا، عضوی از این ] توافق هسته ای[ بوده و 

باید به تعهدات شان عمل کنند.

الوروف: 
عملکرد اینستکس تاکنون ناچیز 

و هیچ بوده  است
ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روســیه امروز در یک 
کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد تــا به حال فقط چند 
میلیون دالر پرداخت از طریق مکانیزم محاسبات بین 
اتحادیه اروپا و ایران موسوم به اینستکس انجام شده که 
در واقع ناچیز و هیچ است.به گزارش اسپوتنیک، الوروف 
گفت:" فعالً اینستکس فقط می تواند به تحویل کاال های 
انسانی همچون مواد غذایی و دارو خدمات ارائه دهد که 
بدون این هم آمریکاییان آن ها را کاال های ممنوعه اعالم 
نکرده اند. طوری که در دیــدار پریروزبا مارکوس ادر، 
نماینده اتحادیه اروپا در روســیه مطلع شدم تا به حال 
چند میلیون دالر پرداخت از این طریق انجام شده است. 
البته این رقم در مقایســه با تعهدات شرکای ایران در 
چارچوب برجام که خریداری بدون ممانعت نفت ایران و 
 حواله بدون مانع پرداخت های مربوط به بهای این ماده 
انــرژی زا را در نظر می گیرند، هیچ است".ســاز و کار 
حمایت از مبادالت تجاری موســوم به »اینستکس« 
توسط آلمان، فرانسه و انگلیس، اوایل فوریه سال ۲۰۱۹ 
)بهمن ۱۳۹۷( نهایی و ثبت شد؛ اما از آن روز تا به حال 
هنوز این ساز و کار کامالً عملیاتی نشده است.هدف این 
ساز و کار ادامه تجارت بین اعضای اتحادیه اروپا و ایران 
علی رغم تحریم های آمریکا از زمان خارج شدن ترامپ از 

برجام در ماه مه سال ۲۰۱۸ است.

بانک مرکزی اعالم کرد
نرخ ارز برای بازار متشکل ارزی 

از قبل تعیین نشده و نمی شود
بانک مرکزی اعالم کرد: هیچ نرخی از پیش برای بازار 
متشکل ارزی تعیین نشده و قرار است پس از راه اندازی 
این بازار، ارز کشف قیمت شود.به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی ضمــن رد هرگونه نرخ از پیش تعیین شــده 
اعالمی در بازار، متشــکل ارزی، اعالم کرد که این بازار 
در حال اتمام مراحل نهایی برای شروع به کار است که به 
موقع اطالع رسانی خواهد شد و از ویژگی های این بازار 
کشف قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای ارز خواهد بود. 
طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، هر نوع خبر مرجع 
به ویژه در مورد ارز تنها از طریق سایت بانک مرکزی به 

نشانی cbi.ir قابل استناد است.

یورو و پوند گران شد
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای روز پنج شنبه اعالم کرد 
که بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز مانند یورو و پوند نسبت به روز 
چهارشنبه افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی و نرخ دالر و 
۱۰ ارز نیز ثابت ماند.به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده 
پولی و بانکی، بر اساس اعالم بانک مرکزی هر دالر آمریکا 
برای )پنج شنبه ۲۷ تیرماه ۹۸( بدون تغییر نسبت به 
گذشــته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد.همچنین در روز 
جاری هر پوند انگلیس با ۱۲۱ ریال افزایش نسبت به 
روز گذشــته ۵۲ هزار و ۲۴۵ ریال و هر یورو نیز با ۱۱۵ 
ریال رشد نسبت به روز گذشــته ۴۷ هزار و ۲۱۱ ریال 
ارزش گذاری شد.هر فرانک ســوئیس ۴۲ هزار و ۶۲۹ 
ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۸۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار 
و ۸۹۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۲۳ ریال، روپیه 
هند ۶۱۱ ریال، درهم امــارات متحده عربی ۱۱ هزار و 
۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۹۱۱ ریال، یکصد 
روپیه پاکســتان ۲۶ هزار و ۳۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن 
۳۸ هزار و ۹۹۰ ریال، دالر هنــگ کنگ ۵ هزار و ۳۷۶ 
ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریــال و دالر کانادا 
۳۲ هزار و ۲۰۲ ریال قیمت خورد.از ســوی دیگر، نرخ 
دالر نیوزیلند ۲۸ هزار و ۳۱۲ ریال، راند آفریقای جنوبی 
سه هزار و یک ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۳۸۸ ریال، روبل 
روسیه ۶۶۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد 
دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۰ ریال، لیر ســوریه ۸۲ ریال، 
دالر اســترالیا ۲۹ هزار و ۵۳۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ 
 هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال 

تعیین شد.
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روز  پنج شنبه  دالر 11490 تومان شد
در تهران هر دالر آمریکا با قیمت 11هزار و 490 تومان، یورو با قیمت 13 هزار و 397 تومان و درهم امارات با نرخ 3 هزار و 292 تومان عرضه شد.سکه طرح قدیم با قیمت 3 میلیون 
و 950 هزار تومان،   سکه طرح جدید با قیمت 4 میلیون و 50 هزار تومان،  نیم سکه با قیمت 2 میلیون و 120 هزار تومان، ربع سکه با قیمت یک میلیون و 350 هزار تومان و سکه گرمی 

با قیمت 940 هزار تومان عرضه شد.اونس طال  در بازارهای جهانی 1421 دالر بود.دالر با قیمت 11490 تومان، یورو با قیمت 13397 تومان، درهم امارات با نرخ 3292 تومان و پوند 
انگلیس با قیمت 15093 تومان در تهران عرضه شد.

حمایت  ناکافی از داخلی سازان
مهدی پورقاضی فعال اقتصادی

طبق ادعایی که فعاالن بازار خودرو و همچنین مسئوالن دارند، تولیدکنندگان خودرو در بحث قطعه سازی ۶۰ الی ۸۰  درصد قطعات خودرو را داخلی سازی کرده اند و تنها ۲۰ تا ۴۰ درصد آن باقی مانده است. این نمونه ای از موفقیت های 
تولیدکنندگان در موضوع داخلی سازی در صنعت خودرو است. اما مسئله ای که وجود دارد این است که این درصد تیراژ پایینی دارد و از سویی ممکن است که توجیه اقتصادی نداشته باشد. برخی از قطعات از تکنولوژی باالیی برخوردار  
است که ورود تکنولوژی آن به کشور سخت و دشوار خواهد بود. به ویژه در شرایط تحریمی که ممنوعیت ها و محدودیت ها زیاد شده است. برای واردات تکنولوژی باید سرمایه و آمادگی کافی وجود داشته باشد. از سویی همانطور که اشاره 
شد معموال قسمتی که تیراژ تولید اجازه نمی دهد که تولید یک محصول توجیه اقتصادی داشته باشد، می توان با تعرفه این مشکل را حل کرد و هزینه تولید را به مصرف کننده انتقال داد. اما در بحث واردات تکنولوژی به این دلیل که تحریم 
وجود دارد و موانع زیاد است، داخلی سازی کار سختی خواهد بود. هرچند که غیرممکن نیست. مسئله دیگر عدم پایبندی به وعده ها در برابر تولید است. معموال واحدهای تولیدی برخالف ادعاها از شرایط راحتی برای اخذ تسهیالت بهره 

مند نیستند. به همین دلیل منابع بانکی به تولید هدایت نمی شود. بر همین اساس تضمینی به تسهیالت دهی به داخلی سازان نیست و معموال امتیازاتی که به آنها داده می شود، کافی نیست.

ادامه دخالت ها در نرخ گذاری ارزی
داریوش مهاجر، کارشناس اقتصادی

تک نرخی شــدن ارز و یا تداوم روند کاهشــی آن بیش از آنکه متاثر از سیاســت های ارزی باشــد، تحت تاثیــر عوامل غیر ارزی مثل تحوالت سیاســی، جمعیتــی و کاهش درآمدهای نفتی اســت که در حال حاضر به شــدت 
پایین آمده اســت. بر همین اســاس به محض اینکه در فضای سیاســت اتفاقی ناخوشــایند می افتد، بازار ارز تعادل خود را از دســت می دهــد و دخالت بانک مرکــزی در بازار ارز اجتناب ناپذیر می شــود. اگر بــه تفاوت قیمت 
صرافی های بانکــی و غیربانکی نگاه کنیم، دخالت محســوس بانک مرکزی در بــازار ارز را خواهیم دیــد. البته این دخالت ها به دلیــل تاثیر قیمت ها و بــازار از نرخ ارز و همچنین تبعــات منفی آن اجتناب ناپذیر اســت. ازاین رو 
برخــالف پیش بینی های موجود؛ بانک مرکــزی در نرخ ارز بازار متشــکل ارزی نیز دخالت خواهد کرد. مگر آنکه شــرایط سیاســی تغییر پیدا کند و یا اینســتکس به گونه ای محقق شــود کــه اثرات مثبتی بر بــازار بگذارد. در 
 صورتی که درآمدهای ارزی به اندازه ای باشــد که دولــت آن را به بازار ارز تزریــق کند، تعادل به عرضه و تقاضــای ارزی بر می گردد وگرنه در شــرایطی که عرضه و تقاضا وجود نــدارد،  بانک مرکزی در نرخ گــذاری ارزی دخالت

 خواهد کرد.

سرمقاله

  کمیل طیبی کارشناس اقتصادی
یکی از مسائلی که ارتباط مستقیم با افزایش سطح رفاه 
عمومی و کاهش فقر دارد، رشد سرمایه گذاری و همچنین 
تالش برای بهبود شاخص  های کالن اقتصادی مثل رشد 
اقتصادی و نرخ تورم  است. اقتصاد کشور ما طی سال های 
گذشته موانع زیادی برای کنترل تورم داشته و در رسیدن 
به رشد اقتصادی ناکام بوده است.  با وجود اینکه رفع هر 

یک از این موانع راهکارهای مشخصی دارد، مورد توجه 
قانون گذاران نبوده است. سهم نابرابر بخش های مختلف از 
اقتصاد و بستری که صرفا به نظام داللی کمک کرده است، 
مانع بزرگی برای رشد و رونق سرمایه گذاری است. صرفه 
تولید به تدریج از میان رفته و البته نفوذ تفکر داللی در همه 
بخش های اقتصادی دیده می شــود. به تبع این شرایط 

نرخ های باالی تورم هر ازچندگاهی کل اقتصاد را درگیر 
می کند. از آن جایی که قوانین ما ضد تولید و سرمایه گذاری 
نوشته شده است، با افزایش نرخ تورم بسیاری از مشاغل 
تعطیل شده و امنیت شغلی درصد زیادی از نیروهای کار از 
میان می رود. اوج گیری نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی 
نقطه مقابل رفاه و کاهش فقر است. از سویی درصد کمی 

به مشاغل با پشتوانه دولتی، دسترســی دارند. ازاین رو 
ســطح رفاه عمومی پایین می آید و مردم عادی بیش از 
همه اقشار صدمه می بینند. نمونه این وضعیت را در سال 
جاری و با افزایش میزان فقر مطلق و افزایش هزینه های 
خانوار دیدیم. بنابراین تنها راهی که به رشد سطح رفاه 
اقتصادی کمک می کند، بهبود شــاخص های اقتصاد 
 کالن و پذیرش و اجرای راهکارهای اقتصادی و عملیاتی 

برای آن است.

اثر شاخص های کالن  بر   رفاه

محمد الهوتی – رئیس کمیسیون تسهیل تجارت 
اتاق بازرگانی تهران – معتقد است با وجود بهبود 
نسبی شــرایط در ماه های اخیر، هنوز با اصالح 
برخی سیاست ها، می توان شرایط بهتری را برای 

فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد.
وی ، اظهار کرد: بخشنامه اخیر ارزی بانک مرکزی، 
بخشــی از دغدغه های صادرکنندگان را برطرف 
کرد. برای مثال در نظر گرفتن بخشــی از تعهد 

ارزی در قالب واردات در ازای صادرات، می تواند  
روند بازگشت ارز به کشور را تسهیل کند اما هنوز 
برخی اصالحات در سیاست های اجرایی می تواند 
تغییر کند.الهوتی با بیان اینکه در ماه های ابتدایی 
تغییر نــرخ ارز، صادرکنندگان دشــواری هایی 
را برای تطبیق خود با شــرایط جدید پشت سر 

گذاشتند، گفت: امروز فعاالن اقتصادی توانسته اند 
تا حدی خود را با شــرایط فعلــی منطبق کنند 
و آمارهایی که از حفظ آمار صــادرات و افزایش 
سرعت بازگشت ارز به سامانه نیما مطرح می شود، 
این موضوع را تصدیق می کند.به گزارش ایســنا 
رییس کمیسیون تســهیل تجارت اتاق بازرگانی 

اتاق تهران ادامه داد: با این وجــود تغییر مداوم 
سیاست ها در سال گذشته یا تاکید بانک مرکزی 
بر لزوم حفظ درصدهای اعالم شده برای بازگشت 
ارز، مســائلی اســت که هنوز صادرکنندگان با 
آن مشــکل دارند. در صورتی که مذاکرات ما به 
نتیجه مثبت برســد و این تغییرات اعمال  شوند، 
 می توان انتظار داشــت توان کشــور در صادرات 

غیرنفتی افزایش پیدا کند.

افزایش سرعت   بازگشت ارز صادراتی
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کاهــش قیمــت دالر در 
چند روز اخیر موجب شد 
تا مــردم در انتظار کاهش 
قیمت ها در بازارها باشند. 
یکی از وابسته ترین بازارها 
به نوسانات ارزی بازار موبایل است که طی این چند 

روز برای چندمین بار خبرساز شده است.
 به دنبال کاهش نرخ دالر از بازارهای موبایل خبر 
می رسد که برخی از فروشــندگان خرید و فروش 
را متوقف کــرده اند و به دلیل کاهــش اندک نرخ 
ارز معامله ای در بــازار انجام نمی شــود. درحال 
حاضر خریــد و فروشــی در بــازار رخ نمی دهد و 
بیشتر درآمد فروشــندگان از فروش لوازم جانبی 
 ماننــد محافــظ صفحــه  نمایش و قاب گوشــی 

است.
اما در برخی گزارش ها نیز آمده اســت که ریزش 
قیمت دالر و سایر ارزها در بازار، باالخره بازارهای 
مرتبط با این ارز را تکان داد. پس از کاهش چند روزه 
قیمت ارز قیمت برخی انواع گوشی تلفن همراه در 
بازار نیز کاهش یافت. هر چند با این حال به دلیل 
کم بودن میزان کاهش قیمت گوشــی ها در بازار، 
روند خرید و فروش متوقف شد چرا که انتظار برای 

کاهش بیشتر قیمت ها در بازار وجود دارد. برخی 
انواع گوشی هوشمند مدل آیفون کاهش در حدود 
۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی در قیمت را تجربه کردند. 
قیمت آیفون ایکس ۶۴ گیگ به ۱۳ میلیون و ۶۵۰ 

هزار تومان رسیده است.
 همین مدل گوشــی با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به 
۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان فروخته می شــود. 
مدل های دیگر این گوشــی نیز بین ۱۳ میلیون و 
۵۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان قیمت دارند. 
کاهش قیمت دیگر انواع گوشی مانند گلکسی نیز 
اندکی کمتر از گوشــی آیفون گزارش شد. فعاالن 
بازار بر این اعتقادند تا زمانی که دالر به نقطه باثباتی 

نرسد و ریزش قیمت متوقف نشود، تقاضا برای خرید 
گوشی اندک خواهد بود.  به گفته کارشناسان بازار  
اگر نرخ ارز در بازار آزاد روند کاهشی خود را ادامه 
دهد، بدون شک نرخ دالری که از طریق سامانه نیما 
در اختیار واردکنندگان قــرار می گیرد نیز کاهش 
پیدا می کند و در این صورت افــت قیمت در انواع 
محصوالت دیجیتال به ویژه گوشــی تلفن همراه 
احســاس خواهد شــد. البته  یکی از دالیل گرانی 
موبایل عالوه بر افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته 
کمبود تعداد گوشی همراه در بازار است که اکنون 
امکان واردات گوشی های همراه به صورت تجاری 

فراهم شده است.

این روزهــا عرضــه زینک در 
بــازار بســیار محدود شــده 
و بــرای صنایــع وابســته 
مشــکالت زیــادی را ایجاد 
کرده اســت. ایــن محصول 
به دلیــل تصمیمات اشــتباه در بــازار گرانتــر خرید و 
فروش می شــود و صنعت چاپ به عنوان وابســته ترین 
صنعت به آن در معرض تهدید جدی قرار گرفته اســت. 
 با اتفاقــات کنونی راهی جز تعطیلــی صنعت چاپ باقی 
نمی ماند. االن با ۴۰-۵۰ درصد تعطیلی و کم شدن ساعت 
کاری، برخی هنوز ادامه می دهند و برخی به بن بست کامل 
رسیده اند اما اگر همین روند ادامه پیدا کند دیگر صاحب این 
شغل چیزی برای از دست دادن ندارد. طی هفته های اخیر 
بسیاری از روزنامه های بزرگ و پرتیراژ کشور تعداد صفحات 
خود را کم کردند؛ اتفاقی که البته از سال گذشته و با کم یاب 
و حتی نایاب شدن کاغذ پدید آمد و دولت را وادار کرد فکری 
جدی برای کاغذ بکند و کارگروهی را تشکیل داد که اعضای 
آن متشکل از نمایندگانی از وزارت صمت، فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، گمرک، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظارت، 
ســازمان تعزیرات و نمایندگان تشکل های صنعت چاپ، 
مطبوعات و ناشران بودند و ماه هاست در پی کاهش التهابی 

هستند که به جان بازار کاغذ و چاپ افتاده است؛ التهابی 
که به نظر می رســد به این زودی ها سر تمام شدن ندارد.با 
اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بارها بر اهمیت کاغذ 
و نشر تاکید کرده و در آخرین اظهارنظر رسمی خود آن را 
با کاالهایی اساسی مانند مواد غذایی و دارو مقایسه کرد و 
گفت: »اهمیت ضرورت این کاال به قدری است که حتی در 
شرایط جنگی هم به عنوان یک کاالی اساسی و استراتژیک 
به شمار می آید.« و حسین انتظامی هم در نشست خبری 
خود با بیان اینکه »کارگروه ساماندهی کاغذ به توزیع کاغذ 
نظارت می کند«، یادآور شــد »این نگرانی که کاغذ با ارز 
دولتی وارد می شود و به دلیل عدم نظارت کافی با قیمت 

دیگری در بازار عرضه می شــود، وجود دارد و قابل درک 
است. بر همین اســاس نیز گروه سه جانبه برای نظارت بر 
توزیع کاغذ وارداتی تشکیل شده است.« اما همچنان التهاب 
بازار چاپ و کاغذ سر جای خود باقی است. احمد ابوالحسنی 
می گوید: »جالب است زینک وارد کشور شده اما آن را توزیع 
نمی کنند؛ این همه گفتیم علی الحســاب به لیتوگرافان 
مقداری زینک بدهید و اتحادیه مسئولیتش را می پذیرد اما 
خیلی راحت می گویند نه. قیمت زینک در بازار آزاد ۳۵ هزار 
تومان بود اما با عدم توزیع و عدم مدیریت، به ۴۵ هزار تومان 
رسید. یعنی بودجه و ارز کشور خارج شده، جنس وارد شده 

اما نمی گذارند توزیع شود و قیمت زینک باال رفته است.«

با ریزش   قیمت دالر    فروشندگان خرید و فروش گوشی تلفن همراه را متوقف كرده اند

بازی   دالر  با     بازار  موبایل
كارگروه كاغذ و زینک، وزارت صمت و گمرک پاسخگوی آشفتگی بازار باشند 

ردپای دولت  در  گرانی   زینک

دولت با این اقدام اشتباه نظم بازار را به هم ریخت
احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران

صنعت چاپ برای تامین کاغذ و زینک به عنوان دو کاالی اساسی به دلیل عدم مدیریت و عدم دخالت صنف در برنامه  ریزی ها ضربه خورده است. پارسال مشکلی برای تامین و تهیه زینک نداشتیم و این 
کاال به وفور در بازار وجود داشت، اما وقتی بحث ارز دولتی برای زینک مطرح شد، تعدادی از تاجران برای واردات با ارز نیمایی اقدام نکردند و به مرور تعادل بازار به هم خورد. انتقاداتی در رابطه با بازار زینک 
وجود دارد و آن هم در رابطه با قیمت تعیین شده برای زینک دولتی است. مشخص نیست برای چه تعرفه زینک دولتی را ۳۰ تا ۳۵ درصد گرانتر کرده  اند و زینک با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه 
می شود. دلیل اصلی باال رفتن قیمت زینک در بازار ورود زینک به فهرست کاالهای اساسی بود. پیش از اختصاص ارز دولتی به زینک،  زینک با ارز نیمایی وارد می شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت ، اما 
دولت با این اقدام اشتباه نظم بازار را به هم ریخت واکنون نیز کارگروه زینک با اشتباه طی کردن مسیر،  وضعیت بازار را نامتعادل کرده است. قیمت زینک در بازار جهانی در سه سال گذشته زیر ۲۰ درصد 
گران شده  پیش از این زینک با ارز ۴۲۰۰ تومانی بین پنج تا شش هزار تومان و با چک شش ماهه عرضه می شد. اکنون زینک دولتی با نظارت دولت به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده است،  در 
صورتی که باید زیر ۱۰ هزار تومان عرضه شود. این وسط چه اتفاقی افتاده است که زینک دچار این افزایش قیمت شده است،  نمی دانیم؟طبق تعرفه گمرکی هر متر مربع زینک بین ۲٫۶ تا ۳ دالر وارد 
کشور می شده است،  اما اکنون زینک دولتی با ارز ۳٫۷ یورو و ۴ دالر وارد شده است،  این افزایش قیمت هیچ دلیل موجهی تاکنون نداشته است. اعتراض را به وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی با ارسال نامه ای 
رسمی اعالم شده است. دو هفته پیش احمدی مشاور وزیر، جلسه ای با اتحادیه داشت و وعده داد که به زودی جلسه ای با حضور وزیر برگزار می کند که علت این افزایش قیمت مشخص شود،  اما دوهفته 
گذشته و هیچ جلسه ای برگزار نشده است. زینک دولتی ۴۰ تا ۵۰ درصد گران تر از نرخ معمول وارد شده و تعرفه واردات زینک را ۳۰ تا ۳۵ درصد باال برده اند. کارگروه مجوز واردات این زینک را داده 
است، وزارت صمت تأیید کرده و گمرک آن را وارد کرده است. این سه نهاد باید پاسخ دهند که چرا تعرفه را ۳۰ تا ۳۵ درصد باال برده اند؛ در حالی که در واردات زینک با ارز نیمایی این تعرفه باال نرفته است.

دالر ارزان شد، گوشی ارزان نشد
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل 

بازار تلفن همراه مدت هاست درگیر مشکالتی است که باید برای رفع آن تالش و برنامه ریزی درستی وجود داشته باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت گوشی 
همراه، قیمت ارز است چرا که این کاال وارداتی است. انتظار از بازار این بود که با کاهش نرخ ارز، قیمت موبایل نیز کم شود که این امر محقق نشد. بنابراین اولین 
قدم برای آنکه واردکنندگان بتوانند سهم و نیاز بازار را تامین کنند، ثبات قیمت است چرا که این مساله، یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت این کاال محسوب می 
شود. به هر ترتیب امیدواریم قیمت گوشی روند کاهشــی به خود بگیرد و بازار با کمبودی مواجه نشود.تکلیف بسیاری از گوشی های مانده در گمرک مشخص 
شد و برخی از آنها وارد بازار شده اند و با تعیین تکلیف مابقی این گوشــی ها و ورود آنها به بازار می توانیم امید داشته باشیم که قیمت ها کاهش پیدا کند. این 
در حالی است که جلسه ای با مســئوالن ذی ربط درخصوص گوشی تلفن همراه تشکیل شد و در این جلسه مقرر شــد تا شرکت های وارد کننده گوشی تلفن 
همراه مورد نیاز بازار را فورا تامین کنند. واحد های صنفی خواهان تامین گوشی تلفن همراه به میزان الزم در بازار هستند و قطعا این امر محقق خواهد شد. در 
 صورت ادامه روند کمبود گوشی تلفن همراه، در راستای مدیریت بازار باید بهترین تصمیم را گرفت چراکه با کمبود در بازار شاهد تضییع حق واحدهای صنفی و

 مصرف کنندگان در سطح کشور خواهیم بود. در صورت عدم تامین گوشی در بازار قطعا تصمیمات الزم جدیدی اتخاذ می شود.
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علیرضا نصیرمنش - استان البرز: 
اجرای بخشــی ازخط انتقال آب شرب 
به فردیس برای تکمیــل خط انتقال ۱۰ 
هزارمتری آغاز شــد.مهندس غالمرضا 

رضایــی فرمدیرعامــل شــرکت آبفای 
شهری استان البرزدرمراسم کلنگ زنی 
آغازعملیات اجرایی بخشــی از این خط 
انتقــال گفت: تأمین آب شــرب منطقه 
فردیس ازسفره های زیرزمینی وچاههای 
عمیق تأمین می شود که متأسفانه بخاطر 
برداشــت های بی رویه و نیز رشد باالی 
جمعیت فردیس ونیازهای آبی روز افزون؛ 
سطح این سفره ها بســیارکاهش یافته 
وتعدادی ازچاهها نیز بــا کاهش آبدهی 

مواجه شــده اند بنابراین بمنظور تقویت 
وتعادل بخشــی به شــبکه آب فردیس 
ازمنابــع آب مناطق باالدســت فردیس 
وآبهای سطحی وســفره های زیرزمینی 
بهره برداری شــده وبــه فردیس منتقل 
خواهد شد. وی ادامه داد: بهمین منظور 
نیاز به اجــرای ۱۰ هزارمتر لوله گذاری با 
قطر ۹۰۰ میلی متر است که ۵۶۰۰ متر آن 
قبالً اجرا شده وهم اکنون نیز اجرای ۱۱۰۰ 
متر دیگر با لوله های فــوالدی با هزینه 

۳۵ میلیارد ریال طــی ۶۰ روز کاری آغاز 
می شود. مدیرعامل آبفای البرزجمعیت 
زیرپوشش این خط انتقال را ۱۴۲ هزارنفر 
ومناطق زیرپوشش آن را شهرک وحدت، 
رزکان، منظریه، شهرک بنفشه وسرحد آباد 
ذکر کرد وگفت: با اتمام این خط حداقل 
۳۷۰ لیتر درثانیه آب شــرب به فردیس 
منتقل می شــود که معادل کارکرد ۲۰ 
حلقه چاه است، درحال حاضر از ۶۰ حلقه 
چاه درفردیس برای تأمیــن وتوزیع آب 

شــرب بهره برداری می شــود. مهندس 
رضایی فر درپایان همچنین ازســاخت 
مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی درمنطقه شهرک 
قائم برای ایجاد فشار وذخیره ی مناسب 
برای این پروژه انتقال خبرداد که درصورت 
آماده شدن و واگذاری زمین ازسوی منابع 
طبیعی به آبفا عملیات ســاخت آن نیز 
آغازخواهد شد. خاطرنشان می شود دراین 
مراســم آقای اینانلو فرماندارشهرستان 
فردیس و آقــای دکتریعقوبــی رئیس 
شورای شــهرفردیس وآقای اسکندری 

شهردارمنطقه ۱۰ نیزحضور داشتند.

رئیس شورای شهرکرج گفت: با تدوین دفترچه 
بهای خدمات پسماند، مشــاغل پرزباله درتأمین 
بخشــی ازهزینه های مدیریت پسماند مشارکت 
می کنند. عبــاس زارع اظهارکرد: روزانه بین هزار 

و ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰ تن زبالــه درالبرز تولید و به 
مرکزدفن زباله حلقه دره منتقل می شود. وی ادامه 
داد: فرایند جمع آوری، پاالیش ودفن پسماندهای 
تولیدی استان بسیارهزینه بر است به همین دلیل 
به دنبال افزایش مشارکت شهروندان برای تأمین 
بخشی از این هزینه ها هســتیم. رئیس شورای 

شهرکرج افزود: برهمین اساس، این هفته الیحه 
ای مبنی برتدوین دفترچه بهای خدمات پسماند به 
شورا ارسال شد تا بر اساس آن مشاغل پر زباله مثل 
رستوران ها، هتل ها، انبوه سازان، مراکز درمانی و ... 
درتأمین بخشی ازهزینه مدیریت پسماند سهیم 
شوند. وی توضیح داد: این الیحه تصویب شده و با 

تدوین دفترچه وابالغ آن به مشاغل پرزباله اجرایی 
خواهد شــد. رئیس شورای شــهرکرج دربخش 
دیگری ازصحبت های خود به ضرورت تعامل بین 
بخشی برای کاهش معضالت اجتماعی شهر اشاره 
کرد وگفت: متأسفانه کرج با معضالت بسیاری مثل 
متکدیان، کودکان کار و ... مواجه اســت که برای 

کاهش آنها تنها اقدامات مدیریت شــهری کافی 
نیســت ونیازمند تعامل بین بخشی هستیم. وی 
اظهار کرد: متأسفانه برای ساماندهی اغلب معضالت 
اجتماعی متولی خاصی تعریف نشــده وهمین 
پراکندگی مسئولیت اجرای برنامه وطرح های مؤثر 
در این حوزه را با کندی مواجه کرده اســت. زارع 
درپایان گفت: مدیریت شهری به ویژه شهرداری 
به فراخور امکانات و زیرساخت های موجود با تمام 
تالش برای کاهش معضالت اجتماعی شهر به ویژه 

ساماندهی متکدیان اقدام می کند.

بهروز نصیرمنش- اســتان البرز: دکتر 
ابوالفضل آفریده مدیردرمان تأمین اجتماعی 
اســتان البرز به مناســبت گرامیداشت هفته 
تامین اجتماعی گفت: مدیریت درمان تأمین 
اجتماعی استان البرز دربخش درمان مستقیم 
دارای ۱۰ مرکز درسطح استان البرز می باشد 
که از ایــن تعداد بیمارســتان فوق تخصصی 
البرز، دی کلینیک شهید محمد حاجی زاده، 
پلی کلینیک تخصصی شــهید بهشتی، پلی 
کلینیک تخصصی حصــارک ومرکزخدمات 

دندانپزشکی رجائی شهر درشهرستان کرج، 
بیمارســتان ۳۲ تختخوابی تأمین اجتماعی 
هشتگرد درشهرستان هشتگرد، پلی کلینیک 
تخصصی شهید فهمیده درشهرستان فردیس، 
درمانگاه تخصصی نظرآباد درشهرستان نظرآباد 
و درمانگاه تخصصی اشتهارد درحال ارائه خدمت 
به بیمه شدگان ومردم عزیز استان می باشند. 
دکتر آفریده در ادامه با توجــه با مراجعات در 
سه ماهه ابتدای سال اظهارداشت: تا پایان سال 
۱۳۹۷ ، بیش از ۳ میلیون مراجعه ســرپائی و 
۲ میلیون بار مراجعه به داروخانه مراکزملکی 
تأمین اجتماعی اســتان داشــتیم و دربخش 
بستری نیز، بیش از ۳۰ هزارمورد اعمال مختلف 

جراحی انجام شده اســت. در سه ماهه ابتدای 
سال ۱۳۹8 درمراکزدرمانی تأمین اجتماعی 
اســتان البرز بیش از ۷۰۰ هزار مورد مراجعه 
سرپائی و تعداد ۱۴ هزار و ۶۲۲ مورد نیز بستری 
گزارش شــده اســت. وی در ادامه با اشاره به 
خدمات خاص مراکزدرمانی تأمین اجتماعی 
استان گفت: بیمارستان البرز درحال حاضر به 
عنوان یکی ازمهمترین بیمارستان های کشور و 
در ارزیابی وزارت بهداشت نیز با اختالف امتیار 
بسیار زیاد نســبت به بیمارستان های استان 
به عنوان بیمارســتان درجه یک انتخاب شده 
است. بیمارســتان فوق تخصصی البرز بدلیل 
داشــتن باند هلی کوپتر با هماهنگی دانشگاه 

علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمان استان 
البرز به عنوان مرکز اورژانس هوایی استان تعیین 
و روزانه پاســخگوی بیماران اورژانسی ازنقاط 
مختلف استان و سایر استان های همجوار می 
باشد. همواره ما سعی کرده ایم این بیمارستان 
به پیشــرفته ترین وبه روزترین دســتگاه ها 
مجهزباشد. درسال گذشته مرکز جامع تصویر 
برداری بیمارستان تخصصی البرز راه اندازی شد؛ 
همچنین بخش جراحی اطفال این مرکزدرمانی 
نیز فعال اســت. نقطه قوت اصلی بیمارستان 
تعیین تکلیف بیماران بستری درکوتاهترین 
زمان اســت بطوریکه هیچ بیمــاری در این 
بیمارستان بستری نمی شود مگر اینکه همان 

روز یا حداکثر تا روز بعد تعیین تکلیف شــود. 
درصورت نیاز به عمل جراحی درکوتاهترین 
زمان ممکن انجام می شــود. همچنین پلی 
کلینیک های تخصصی شهید بهشتی، حصارک 
کرج وشهید فهمیده فردیس نیز درسال های 
اخیر به لحاظ تعداد مراجعین همواره به عنوان 
مراکز برترتأمین اجتماعی درسطح کشور بوده 
اند. مدیردرمان تأمین اجتماعی استان البرز در 
راستای توسعه خدمات الکترونیک دربخش 
درمان گفت: اقدامات انجام شده در زمینه توسعه 
خدمات الکترونیک دربخــش درمان ازجمله 
نسخه الکترونیک وحذف دفترچه بوده است 
که خوشــبختامه حذف دفترچه های درمان 
و اجرای نســخه الکترونیک دربخش درمان 
مســتقیم وهمچنین غیرمســتقیم ازجهات 
مختلفی برای بیمه شــدگان وسازمان تأمین 

اجتماعی مطلوبیت داشته است. 

علیرضا نصیرمنش- اســتان البرز: نماینده عالی 
دولت در استان البرزگفت: امید است این بازدیدها وتوجه 
مسئوالن ملی که این روزها معطوف به البرز شده منشا خیر 
وگره گشایی ازتولید ملی باشد.شهبازی روز چهارشنبه 
درحاشیه بازدید ازیک واحد تولید فروکتوز درساوجبالغ 
که با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی صورت گرفت، 
افزود: این واحد بزرگ توانایی تولید انواع محصوالت مهم 
مواد غذایی را دارد. وی ادامه داد: امید است این بازدیدها 
وتوجه مسئوالن ملی که این روزها معطوف به البرز شده 
منشا خیر وگره گشایی ازتولید ملی باشد. شهبازی گفت: 
امروزطی مراسمی با حضور مسئوالن ملی وفعاالن صنعت 
استان روزملی صنعت را گرامی می داریم. همچنین مسائل 
حوزه تولید وصنعت البرز ازسوی نماینده دولت در استان 

وتشکل های فعال این عرصه بیان می شود. استاندار البرز 
اضافه کرد: بجهت روحیه خوب ونگاه مثبت رییس مجلس 
شورای اسالمی نسبت به رونق تولید وحمایت ازصنعت 
در انتظار هســتیم که اتفاقات تأثیرگــذاری را درحوزه 
قانونگذاری شاهد باشیم. وی در پایان گفت: البرز یکی 
ازقطب های صنعت ایران است که ۱۲ شهرک صنعتی 

فعال و قالباً بخش خصوصی در آن استقرار دارند.

بهروز نصیرمنش - استان البرز: شهردارکرج گفت: 
کرج باید به شهری سالم، زیست پذیر ومطابق با استانداردها 
تبدیل شود.علی کمالی زاده درجلسه شورای برنامه ریزی 
با اشاره به رشد دوبرابری توزیع آسفالت درمقایسه با سال 
گذشــته، اظهار کرد: برای تبدیل کرج به شــهری سالم، 
زیست پذیر ومطابق با استاندارها تالش ها همچنان ادامه 
خواهد داشت. وی با بیان این که تمام اقداماتی که درحوزه 
شهری انجام می شود برای رضایت شهروندان است، افزود: 
برای رســیدن به این هدف باید گام هــای موثری درهمه 
حوزه ها برداریم. شهردارکرج ادامه داد: تاکنون برای اصالح 
وتقویت زیرســاخت ها برنامه های خوبی اجرایی شده اما 
به سامان کردن تمام مشکالت نیازمند کار وتالش دوچندان 
است. کمالی زاده با اشــاره به ضرورت افزایش نوع خدمات 
به شــهروندان، گفت: با توجه به رشــد دوبرابری تولید و 
 توزیع آسفالت نسبت به سال گذشته اما همچنان معابر و
خیابان های ما نیازمند بهسازی است و این موضوع مطالبه 

جدی شهروندان است. هنوزبرخی نقاِط شهردارای آسفالت 
مستهلک است که باید به سرعت عملیات بهسازی آن ها 
شروع شود. کمالی زاده بیان کرد: کاهش ترافیک شهری، 
توجه به زیبایی شهر وبهسازی آسفالت ازموضوعاتی است 
که مورد توجه شهروندان اســت وباید برای آن ها کارهای 
جدی تری صورت بگیرد. وی با اشاره به اینکه توجه به این 
موضوعات رضایتمندی شهروندان را به همراه دارد، تأکید 
کرد: استانداردسازی معابر وشــریان های ارتباطی، ادامه 
نهضت آسفالت، تعمیر وتکمیل جداول و احداث پیاده رو 
وپیاده راه؛ از اولویت های مهم عمرانی درسال جاری است. 

جلسه کارگروه تأمین ســوخت ومواد نفتی مدیریت 
بحران اســتان البرز به میزبانی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه البرز درانبار نفت شــهید 
دولتی کرج برگزار شد.جلسه کارگروه تامین سوخت 
و مواد نفتــی مدیریت بحــران با حضورمســئوالن 
ونمایندگان دستگاه های اجرایی و امدادی استان به 
میزبانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
البرز برگزارشد. محمد علی نجفی رئیس واحد ایمنی، 
بهداشــت ومحیط زیســت )HSE( و دبیرکارگروه 
تأمین سوخت ومواد نفتی مدیریت بحران گفت: این 
جلسه به منظور ارزیابی مخاطرات خطوط لوله انتقال 
فرآورده های نفتی موجود و یا منتهی به اســتان البرز 

 تشکیل شده اســت. نجفی افزود: بررسی خطوط لوله 
فرآورده های نفتی، همکاری دســتگاههای اجرایی 
درحفاری ها وساخت سازهای مختلف توسط رئیس 
خطوط لوله ومخابرات کرج ارائه وجلســه با تصویب 
مصوباتی در راســتای ایمن سازی دریافت ونگهداری 
وتوزیع فراورده های نفتی به پایان رسید. شایان ذکر 
است جلســات کارگروه تأمین ســوخت ومواد نفتی 
مدیریت بحران اســتانداری البرز هر دوماه یکبار و با 
حضور نمایندگانی ازمدیریت بحران استانداری، شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، فرمانداری، پلیس راه، 
اداره بــرق، اداره گاز، نیروی انتظامــی، هالل احمر و 

ادارات ذیربط برگزارمی گردد.

علیرضا نصیرمنش – استان البرز: همایش حجاب وعفاف 
با اهداف آموزشی وتجلیل ازفعاالن عرصه حجاب وعفاف استان 
چهارشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹8 با حضور اهالی فرهنگ وهنر و 
رسانه ومراکز فرهنگی هنر وقرآنی استان البرز درسالن استاد 
سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز برگزار 
شــد.ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در 
این همایش ضمن بیان اهمیت ترویج فرهنگ عفاف وحجاب 

بر اتخاذ شــیوه ها و روش های نو مطابق با شرایط و نیازهای 
امروزجامعه درترویج فرهنگ عفاف وحجاب تأکید کرد. حجت 
االسالم و المسلمین خســروی مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
وآموزش معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 
ضمن تقدیر از اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی دربرگزاری این 
همایش برمقوله عفاف تأکید کرد. وی براهمیت نقش ارتباط 
با خدا درجامعه و لزوم توجه بیشتر به آن اشاره کرد و زبان امر 

به معروف ونهی ازمنکــر را درترویج فرهنگ عفاف وحجاب 
بسیارموثرخواند وتأکید کرد در امر به معروف ونهی ازمنکر زبان 
مالیم ومهربان وتوجه به عدم تخریب شخصیت افراد بسیارمهم 
است. در ادامه این همایش نویسنده وشاعر نام آشنای البرزی 
خانم نغمه مستشار نظامی به شعرخوانی پرداخت. درپایان 
این همایش فعاالن عرصه حجاب وعفاف استان درحوزه های 
مختلف ازقبیل مؤسسات فرهنگی هنری، کانون های فرهنگی 

هنری مساجد، مؤسسات قرآنی، کانون های تبلیغاتی، رسانه 
ها وخبرنگاران، نویسندگان وناشــران، هنرمندان عکاس، 
مؤسسات، مزون ها و انجمن مد ولباس همچنین کارکنان اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرزتقدیرشدند. گفتنی است 
درپایان این همایش، نمایشگاهی درخصوص حجاب وعفاف 
درمحوطه نمایشگاهی جنب درب ورودی اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی البرز، دایرگردید.

اجرای خط انتقال آب به فردیس آغاز شد

همایش حجاب وعفاف  در البرز برگزار شد

استاندار البرز:

نگاه مسئوالن ملی به البرز معطوف شده است

رئیس شورای اسالمی شهركرج:

مشاغل پرزباله در تأمین هزینه های مدیریت پسماند مشارکت می کنند

مدیردرمان تأمین اجتماعی استان البرز مطرح كرد: 

حذف دفترچه های درمان در راستای توسعه خدمات الکترونیک

شهرداركرج:

رضایت شهروندان مهم ترین هدف مدیریت شهری است

جلسه کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی استان البرز تشکیل شد
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استارت آپ هاي زيادي در كشور راه اندازي شده كه بسياري از آنها كپي برداري 
از نمونه هاي خارجي است و كمتر نوآوري در آنها ديده مي شود. حال اين سوال 
مطرح است كه چرا كسب وكارهاي نوپا در كشور به سمت كپي برداري مي روند 
و نوآوري در آنها ديده نمي شود و آيا اصوالً كپي برداري در حوزه استارت آپي 

صحيح است؟  

كپي برداري امري طبيعي در جهان
»اســتارت آپ هاي داخلي از نمونه هاي خارجي كپي برداري مي كنند؛ ولي 
اگر نگاهي به اكوسيستم استارت آپي كشورهاي مختلف دنيا از جمله آمريكا، 
اروپا و كشورهاي آسيايي نظير چين داشته باشيم، مي بينيم كه الگوبرداري و 
الهام گيري از نمونه هاي موفق تقريبا در همه جاي دنيا به شكل  هاي مختلف 
وجود دارد و بسياري از استارت آپ ها از نمونه هاي موفق كپي برداري كرده اند.«

حميدرضا احمديان مديركل نوآوري و فناوري وزارت ارتباطات با بيان مطلب 
فوق گفت: دليل اصلي كپي برداري نيز پاســخگويي به نياز موجود در بازار 
براساس مدل كسب وكاري اســت كه قبال در نقاط ديگر دنيا امتحان شده و 
موفق بوده است. احمديان افزود: در كشور ما استارت آپ  هاي متعددي اقدام به 
بومي سازي نمونه هاي جهاني كرده و به دليل وجود نياز در بازار، امكان سنجي 
مناسب براي ارائه محصول و تمايل بيشتر سرمايه  گذاران به اين نمونه ها موفق 
بوده اند و مزيت  هاي فراواني مانند كمك به رشد رفاه اجتماعي، ايجاد ارزش 
افزوده، كارآفريني و اشتغالزايي براي كشور داشته اند. وي با بيان اينكه نوآوري 
فرايندي است كه منجر به ايجاد يك پديده جديد با ارزش افزوده مي شود، گفت: 
با توجه به نوپا بودن اكوسيستم نوآوري كشور، الگوبرداري از اكوسيستم جهاني 
سبب رشد فضاي كسب وكار داخلي در سال هاي ابتدايي و كسب تجربه و تربيت 
مشاوران و مربيان بسياري در كشور شده است. در صورتي كه بخواهيم پويايي 
اكوسيستم را حفظ كنيم و به حضور در بازارهاي جهاني بينديشيم، ناگزير بايد 

به تقويت نوآوري در فضاي كسب وكار نوپا روي آوريم. 
وی درباره اينكه چرا اســتارت آپ ها در ادامه كار به نوآوري روي نمي آورند 

نيز گفت: ما در خلق و شناســايي ايده  هاي نوآورانه ضعف داريم. بايد مسير 
درستي براي خلق ايده هاي نو و شناسايي آنها فراهم كنيم كه اين كار ابتدا 
بايد از طريق آموزش در مدارس و دانشــگاه ها فراهم شود. نبود سهولت در 
ايجاد فضاي كسب وكار و نداشتن نهادهاي قوي و كافي از ديگر نقاط ضعف 
ما در اين حوزه است. از سوي ديگر استارت آپ  ها با مشكالت و موانعي نظير 
بيمه، ماليات، فيلترينگ و... درگير هستند كه خود عمال سبب كاهش توجه 
به خالقيت، نوآوري و ريسك پذيري در كسب وكارهاي نوپا شده است. اين در 
حالي است كه اگر ما نيز مانند دنيا تنها به توسعه صندوق هاي جسورانه توجه 
كنيم استارت آپ هاي ما نيز مانند كشورهاي پيشرو به نوآوري روي مي آورند. 
احمديان در پاسخ به اين ســوال كه دولت براي روي آوري استارت آپ ها به 
نوآوري چه اقدام هايي در دستور كار دارد، گفت: وزارت ارتباطات براي افزايش 
نوآوري، همكاري با دانشگاه ها را با رويكرد مراكز نوآوري تخصصي آغاز كرده 
است. حمايت از طرح هاي نوآورانه در بخش ICT از محل وام وجوه اداره شده، 
كمك به بخش هاي مختلف و مورد نياز در اكوسيستم )از مرحله كودكان با 
طرح هايي مانند آموزش برنامه نويسي بدون نياز به كد تا آموزش خالقيت(، 
تعريف پروژه هاي مشترك در پژوهشگاه هاي تخصصي وزارت ارتباطات، حضور 
در اكوسيستم استارت آپي، تدوين برنامه هاي حمايت از شتاب دهنده هاي 
استاني )با رويكرد ايجاد چارچوب حمايتي و مشاركتي الزم در توسعه كسب و 
كارهاي نوپا در استان ها( از ديگر كارهايي است كه انجام داده است. البته دفتر 
نوآوري و حمايت از سرمايه گذاري نيز در 4 محور تحرك بخشي بازار، حمايت 
از كانون هاي علم و فناوري، توسعه صادرات فاوا و مدل سازي سرمايه گذاري 

اقدام به تعريف شاخص ها و پروژه هاي راهبردي ملي كرده است. 

نوآوري بعد از اشباع بازار
وقتي اكوسيستمي ساخته مي شود مرحله به مرحله پيش مي رود. اين اكوسيستم 
ابتدا بايد بتواند كارهاي ساده را انجام دهد. در مرحله بعدي بايد كارهاي خوبي 
را ارائه كند و در نهايت به نوآوري روي آورد. اينكه هر مرحله چقدر زمان مي برد 

تا بتوانيم از آنها عبور كنيم و وارد مرحله بعدي شويم به عوامل زيادي بستگي 
دارد كه يكي از مهم ترين عوامل نياز بازار، محرك هايي است كه از سمت بازار به 
وجود مي آيد. به عنوان مثال استارت آپ هاي كالني مانند فروشگاه هاي بزرگ و 
تاكسي هاي آنالين كه در كشور ما وجود دارد تا زماني كه بازار اشباع نشده است 
و هنوز تقاضا و سرويس هاي فيزيكي وجود دارد، بايد تنها به فكر به دست آوردن 
بازار باشند. به اين معني كه تا رقبا زياد و نيازهاي خاص آنها در بازار اشباع نشود، 
بحث نوآوري موضوعيت پيدا نمي كند به همين دليل بعد از رخ دادن اين دو 
مرحله، كسب و كارهاي نوپا بايد به دنبال نوآوري باشند. اگر استارت آپ هاي 
ديگر كشورها به نوآوري رسيده اند چون انواع خدمات از تاكسي هاي آنالين، 
فين تك ها و... در بازار حضور دارند و خدمات ارائه مي دهند. بنابراين وقتي چنين 
شرايطي وجود داشته باشد به دست آوردن سهمي از بازار براي استارت آپ ها 
سخت و دشوار مي شود. در ايران هنوز رقباي بزرگي وجود ندارد و به نوعي بازار 
تشنه است به همين علت بايد مدت زماني بگذرد تا شرايط اوليه در بازار حاكم 
شود؛ درمجموع بازار ما هنوز به بلوغ نرسيده به اين ترتيب بازيگران تازه وارد آن 

فعال در فاز نخست قرار دارند و در حال ارائه خدمات پايه هستند. 

اول بومي سازي بعد نوآوري
بسياري از نيازهاي بشر در سراسر جهان مشترك است؛ ازاين رو بومي سازي 
بسياري از محصوالت حوزه فناوري طبيعي است. اما نكته مهم اين است كه اين 
محصوالت از كيفيت مناسبي جهت استفاده مردم هر كشور برخوردار باشند. 
از سوي ديگر وجود محدوديت ها به دليل تحريم اقتضا مي كند تا در بسياري 
موارد مستقل عمل كنيم و وابسته به محصوالت خارجي نباشيم. وقتي گوگل 
دسترسي ايرانيان به شماري از محصوالت خود را قطع كرد به وجود يك ميزبان 
بومي براي برنامه ها و بازي ها احساس نياز شد.  بيشتر استارت آپ ها داراي نمونه 
خارجي هستند. اين برنامه ها و تجهيزاتي كه ساخته و به بازار عرضه شده است 
بومي سازي شده اند و بومي سازي اتفاق خوبي است و نيازي نيست كه از ابتدا 

چرخ اختراع شود، اما به شرطي كه به درستي در كشور پياده سازي شود.

چرا   كسب  وكارهاي  نوپا  در  كشور   به   سمت  كپي برداري   مي روند؟

 نقش لوگو در بازاريابي
اگرچه نام عنصر اصلي برند اســت؛ اما عناصر 
تصويري و ديداري نقش مهمي در ايجاد ارزش 
ويژه برند و افزايش آگاهي از برنــد دارد. لوگو 
طراحي گرافيكي و نماد منحصربه فردي براي 
معرفي شركت يا برند شماســت كه مي تواند 
ابزاري رايگان جهت بازاريابي محصوالت شما 
باشــد. به همين جهت طراحي لوگــو بايد با 
دقت انجام شود. اهميت لوگو در هيچ دوره اي 
به اندازه امروز نبوده اســت. مردم امروز كلمات 
را نمي خوانند، بلكه تصوير آنها را در ذهن خود 
منعكس مي كنند، تحقيق نمي كنند، بلكه مرور 
اجمالي مي كنند. مردم مي خواهند اطالعات 
مورد نظر خود را ســريع و بي درنگ به دست 
آورند. لوگو را مي توان يك ميانبر در نظر گرفت، 
وسيله اي براي به يادسپاري فوري و بي واسطه 
چيزي كه شركت به وسيله آن اعالم موجوديت 
مي كند. بديهي است كه لوگو بايد به وسيله يك 
پيام قوي كه نشان دهنده روح ارزش هاي شركت 
است، پشتيباني شــود. يك تصوير به تنهايي 
شركت را تعريف مي كند، اما اين تصوير هنگامي 
كه با ديگر عناصر برند درهم تركيب شده و طبق 
يك برنامه مستمر، سازگار و منظم تركيب شود 
در نهايت باعث نفوذ ذات يــا محتواي پيام به 
لوگو مي شــود، با آن مي آميزد و يك كل واحد 
را تشكيل مي دهد. به عقيده بسياري از بزرگان 
كسب وكار، لوگو همان برند سازماني است. آنها 
معتقدند هرچه شــركت ها در طراحي لوگوي 
خود از تعابير روشني براي ارتباط با مشتري و 
ثبت نام تجاري خود در ذهن او استفاده كنند، 
شانس بيشتري براي توفيق در بازارهاي رقابتي 
امروز خواهند داشت. نبايد فراموش كرد كه هيچ 
لوگويي در ابتدا داراي اعتبار نبوده و گذشــت 
زمان بر ميزان اعتبار آن افزوده است. اگر گفته 
شــود لوگوها به ميزان ارزش تجاري شــان به 
شخصيت افراد شكل مي دهند، چندان گزاف 
نيست، چراكه به ندرت مي توان فردي را ديد كه 
تمايل به استفاده از محصولي بي نام ونشان داشته 
باشد؛ ازاين رو بيشــتر افراد به دنبال استفاده از 
محصولي هستند كه ارزش نام تجاري و لوگوي 

آنها بر همگان شناخته شده باشد.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

تحقيقات نشان داده است كه وقتي كارمندان در محيط كار 
احساس توانمندي كنند، عملكرد شــغلي قوي تر، رضايت 
شغلي بيشتر و تعهد به ســازمان خواهند داشت. بسياري از 
رهبران ســازماني اغلب تالش مي كنند با واگذاري اختيار و 
تصميم گيري و اشــتراك اطالعات كارمندان شان را توانمند 
كنند؛ اما اين سبك از رهبري سازماني در انگيزه بخشي در انواع 
خاصي از عملكرد و انواع خاصي از كارمندان به بهترين شكل 
 )Empowering( عمل مي كند. رهبران سازماني توانمندساز
بايد بدانند كه چه زماني مي توانند كاراتر باشند. اين نوع راهبران 
سازماني می دانند كه كمك به ديگران براي يافتن هدف نسبت 
به حالت اجبار زيردستان براي تبديل شدن به پيروان وفادار 
نتايج بسيار بهتري به دست مي دهد و آنها با دادن آزادي عمل 
به ديگران جهت هدايت ســازمان اثر بالقوه خود را گسترش 

مي دهند. درواقع اين نوع رهبري سازماني 
توانمندساز كاركنان و اعضاي گروه 

خود را براي مشاركت در فضاي 
اجتماعي و اقتصادي توانمند 
مي سازد. رهبران سازماني كه 

كارمندان شان را توانمند مي كنند، 
كارمنداني خالق تر و مفيدتر دارند. 

اين احساس توانمندي، هم بر خالقيت 
كارمندان و هم رفتار آنهــا، كمك كرده 

اســت. زماني كه يك رهبر سازماني تالش 
مي كند تا كارمندان خــود را توانمند كند، از 

آنها مي خواهد تا چالش ها و مسئوليت بيشتري 
در كار اخذ كنند. 

درك انتظارات كارمندان، كليد  عملكرد  موفق

ك
اس

ن   م
يال

مدرســه رفتن را با ياد گرفتن اشــتباه نگيريد، من  به ا
هاروارد نرفته ام؛ اما تمام كســاني كه زير دســتم كار 

مي كنند، رفته اند.
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دعوت قائم مقام وزير ارتباطات قطر از استارت آپ هاي 
ايراني براي برگزاري جام جهاني 2۰22

قائم مقام وزيــر ارتباطات قطر از اســتارت آپ هاي ايرانــي براي حضور 
در ايجاد زيرســاخت هاي مورد نيــاز جام جهانــي ۲۰۲۲ دعوت كرد و 
گفت كه اين كشــور با ايران در زمينه هاي مختلف همــكاري دارد؛ اما 
همكاري  در حوزه ICT بســيار كم بــوده كه بايد از اين به بعد بيشــتر 
شود. روز پنج شــنبه در نشســت خبري بيســت و پنجمين نمايشگاه 
بين المللــي الكامــپ، قائم مقــام وزيــر ارتباطــات قطر به پيشــرفت 
چشمگير ايران در حوزه آي ســي تي و استارت آپي اشــاره كرد و گفت: 
»ســطح ICT ايران نسبت به چهار ســال گذشــته كه از ايران بازديد 
كرده ام، رشــد بســيار خوبي داشــته اســت. قطر و ايران در حوزه هاي 
نفتي و گازي سال هاســت كه با يكديگــر همكاري دارنــد؛ اما تاكنون 
 همكاري هاي بسيار كمي در حوزه آي سي تي داشته اند كه بايد گسترش 

پيدا كند.«
او همچنين به چالش هاي مشــترك ميان دو كشــور در حــوزه دانش 
ICT اشــاره كرد و گفت كــه دانش آكادميــك در  اين زمينــه در هر 
دو كشــور با مشــكالتي روبه روســت و همكاري هاي ميان دو كشــور 
مي توانــد تاثيــرات بســيار مثبتــي در ايــن زمينه داشــته باشــد. 
قائم مقــام وزير ارتباطــات قطر با اشــاره بــه اينكه قطــر ميزبان جام 
جهانــي آينده خواهــد بود، افــزود: »مــا در زمينه زيرســاختي براي 
برگــزاري جــام جهاني آينده با مشــكالت بســياري روبه رو هســتيم 
 و بــراي رفع آنهــا از حضور اســتارت آپ هاي ايراني بســيار اســتقبال 

مي كنيم.«

با حضور وزیر ارتباطات و وزرای ارتباطات كشورهای دیگر و 40 هيات 
عالی رتبه الکامپ 25  افتتاح شد

حضور گسترده  استارت آپ ها  در  الکامپ

»بيست و پنجمين نمايشــگاه الكامپ« بزرگ ترين نمايشــگاه فناورانه 
كشــور با حضور وزيران ارتباطات ايران،  روســيه، جمهوری آذربايجان، 
تركيه با شعار »آينده بهتر« در نمايشگاه بين المللی تهران گشايش يافت.

نمايشــگاه الكامپ بيســت و پنجمين دوره خود را در حالی آغاز كرد كه 
مانند گذشته ذی نفعان مختلف حوزه فناوری را گرد هم آورده است.اين 
نمايشگاه كه با شعار »آينده بهتر« آغاز به كار كرده است دارای بخش هايی 
مانند الكام اســتارز، الكام تايكز، الكام ترندز و الكام گيمز را در خود جای 
داده و بخشــی نيز منحصر به توان ياب ها دارد.بــرای مهمانان خارجی و 
داخلی بخشــی به عنوان ســفرهای الكامپی )الكامپ تور( طراحی شده 
 تا عالقمندان بتوانند با ثبت نام در اين تورها، از نمايشــگاه به شكل ويژه 

بازديد كنند.
با همكاری معاونت علمی رياســت جمهوری برای تجار و سرمايه گذاران 
خارجی كه قصد بازديد يا حضور در نمايشــگاه را دارند تسهيالتی در نظر 
گرفته شده تا حضورشــان در كشور بدون مشــكل انجام شود.نمايشگاه 
الكامپ ۲۷ تا ۳۰ تير در محل نمايشــگاه بين المللی تهران داير اســت و 
در انتهای اين نمايشــگاه به كارآفرين برتر، توانياب برتر، برترين شركتی 
كه در حوزه مســئوليت اجتماعی فعاليــت كرده، بهتريــن غرفه و… 
جوايزی تعلق خواهد گرفت. در افتتاحيــه الكامپ ۹۸ كه با حضور وزرای 
ارتباطات كشــورهای ديگر و 4۰ هيئــت عالی رتبه در نمايشــگاه بين 
المللی تهران برگزار شــد، محمدجواد آذری جهرمی افــزود: ما در دوره 
ويــژه ای از تاريخ قرار داريم چــرا كه انقالب صنعتی چهارم بســياری از 
معادالت ما را در جهان تغيير داده است، به واسطه همين انقالب صنعتی 
ســبك زندگی فردی و اجتماعی ارتقــا يافته، افراد بســياری از كارهای 
روزانه شــان را تنها با يك كليك انجام می دهند. وزير ارتباطات  و فناوری 
اطالعات گفت: از طريق برنامه اشــتغال و طرح نوآفرين تا ســال آينده 
 ۶۸ هزار شغل ايجاد می شــود تا رويای تحقق ايران هوشمند به واقعيت

 تبديل شود.
وزير ارتباطات و فناوری اطالعات هم چنين گفت: آينده روشن در گرو ايران 
هوشمند است، ايران هوشمندی كه در گام اول خود قرار است ۶۸ هزار شغل 
در سال آينده ايجاد كند. وزير ارتباطات اضافه كرد: تحول ديجيتال، نگرش 
مديران به صنايع مختلف را تغيير داده و همه به دنبال بهره گيری از آن برای 
افزايش بهره وری و گسترش كسب وكار خود هستند، همين امر موجب 
می شود اقتصاد ديجيتال در آينده نزديك به اقتصاد اول دنيا تبديل شود. 
وی تصريح كرد: اين افتخار بزرگی برای جمهوری اسالمی ايران است كه 
هم گام با كشورهای بين المللی دنبال شكوفايی زيرساخت های وضعيت 
اقتصادی و توانمندسازی كارآفرينان اين حوزه است. آذری جهرمی ادامه 
داد: با وجود تحريم های يك جانبه اياالت متحده كه به دنبال ضربه زدن به 
اقتصاد ايران است جوانان توانستند غير ممكن ها را ممكن كرده و فعاالنه در 
عرصه های مختلف داخلی و خارجی نقش آفرينی كنند، ايده ايران هوشمند 

به همين دليل شكل گرفت و با  جديت دنبال شد.
وزير ارتباطات تصريح كرد: الكامپ امسال با ويژگی های منحصر به فردی 
برگزار می شود شــعار آينده بهتر هدف اصلی كسب و كارهايی در ايران را 
نشــان می دهد كه به دنبال بهتر كردن زندگی تمام اقشــار جامعه بدون 
هيچ تبعيضی و ســاخت آينده روشــن برای همگان است.آذری جهرمی 
افزود: ويژگی ارزشــمند اين نمايشگاه حضور گســترده در الكام استارز 
اســت، ما اعتقاد داريم در ايران، اســتارتاپ ها همچون ســتاره هايی در 
كنار شــركت های بزرگ خواهند بود، حضور شركت كنندگان خارجی به 
خصوص هيأت های عالی رتبه در ايران موجب تقويت روحيه همكاری شده 
اســت، تا بتوانيم برنامه ها و اقدامات بی نظيری را همه با هم پيش ببريم. 
وی در پايان با بيان اينكه قرار است با اســتفاده از برنامه های اشتغالزايی 
در گام اول ۶۸ هزار شــغل در سال آينده ايجاد شــود، گفت: اين افتخار 
بزرگی برای ايران اســت كه ابتكار عمل در چنين مواقعی داشته باشد تا 
رؤيای تحقق ايران هوشــمند تبديل به واقعيت خواهد شد؛ در بازديد از 
غرفه ها مشاهده خواهيد كرد كه زيست بوم ارتباطات و فناوری اطالعات 
چقدر توانمند اســت و مســلماً با وجود انگيزه و اميد در جوانان، آينده از 
 هر زمان ديگری روشــن تر خواهد بود، آينده روشــن ايران در گرو ايران 

هوشمند است.
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)آگهي مناقصه عمومي( 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری كرج در نظر دارد با توجه به مجوزهای ماخوذه مناقصه های ذیل را به اشخاص حقيقی و حقوقی واگذار نماید، لذا 
متقاضيان می توانند ظرف مدت 10 روز كاری از تاریخ 1398/04/30 جهت دریافت اسناد مناقصه با در نظر گرفتن شرایط عمومی- خصوصی پيمان و شرایط ذیل به 
واحد امور قراردادها واقع در كرج- ميدان استاندارد- بعد از موسسه استاندارد – ساختمان مركزی مراجعه و یا با شماره تلفن 32800843-026 تماس حاصل نمایند.

- محل تحویل اسناد: دبيرخانه سازمان
- واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 700824117157 نزد بانک شهر بنام سازمان بابت خرید هر یک از اسناد

- آخرین مهلت قبول پيشنهادات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09
- هزینه نشر آگهی ها برعهده برنده و یا برندگان مناقصه خواهد بود.

- سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 

مبلغ اعتبار )ریال(موضوع
مبلغ ســپرده شــركت در 

مناقصه )ریال(
مدت

توضيحاتقرارداد

100 تعداد پرس غــذا – متقاضيان دارای مجوز از یکسال5/000/000/000250/000/000 ریالخرید غذای پرسنل سازمان
صنف پزندگان

شركت ها، كارگزاری ها و نمایندگی های بيمهیکسال5/000/000/000250/000/000 ریالبيمه اماكن تحت پوشش سازمان
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