
حرمت اهلل رفیعی رییس هیأت مدیــره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی ایران از تعلیق و توقف موقِت صدور ویزا از 
سوی برخی کشــورهای اروپایی و حوزه شنگن، برای اتباع و 

مسافران ایرانی خبر داد.
به گزارش »انتخاب«، در پی توقف فعالیت بخش کنســولی 
برخی از ســفارتخانه های اروپایی در روزهای نــاآرام اخیر، 
حرمت اهلل رفیعی در گفت وگو با ایســنا تایید کرد که برخی 
سفارتخانه های اروپایی، به ویژه در حوزه شنگن، بدون اطالع 
رســمی و در تصمیمی که بیشــتر شکل غیررســمی دارد، 
رسیدگی به درخواست ویزا را فعال متوقف کرده و صدور ویزای 

شنگن را به حالت تعلیق درآورده اند.
او اضافه کرد کــه روند صدور ویزا برای اتباع ایرانی از ســوی 
سفارتخانه های ســایر کشــورهای خارجی، بدون مشکل و 

محدودیت و به روال همیشــگی ادامه دارد. رفیعی همچنین 
گفت: تورهای گردشــگری حوزه اروپا و منطقه شــنگن نیز 
درصورت داشتن ویزا، با محدودیتی در اجرا مواجه نشده اند 
و اگر مسافرانشان ویزا گرفته باشــند، در موعد مقرر برگزار 

می شوند.
 VFS( مرکز رسیدگی به درخواست ویزای فرانسه در تهران
Global(، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با هفتم مهرماه ۱۴۰۱ با 
انتشار اطالعیه کوتاهی در وب سایت خود،  اعالم کرده است: 
»با توجه به شرایط موجود در ایران، اینترنت با اختالل مواجه 
شده است و در نتیجه مرکز درخواست ویزای فرانسه در تهران 
امکان رسیدگی به درخواست ویزا را ندارد. این وضعیت خارج 

از کنترل VFS و سفارت فرانسه است.«
 پیگیری ایسنا از آژانس هایی که در زمینه ویزا و اجرای تورهای 

گردشگری حوزه اروپا و منطقه شنگن فعالیت دارند نیز حاکی 
از این است که رسیدگی به پرونده های درخواست ویزا از سوی 
برخی دیگر از ســفارتخانه های کشورهای اروپایی مستقر در 

تهران، فعال متوقف شده است.
مسؤول بخش ویزا در یکی از این آژانس های تهران به ایسنا 
گفت که برخی از ســفارتخانه های اروپایی و حوزه شنگن تا 
پایان ماه اکتبر ۲۰۲۲ نوبت های درخواســت ویزا را کنسل 
کرده اند و مدارک یا پرونده جدیــدی را نمی پذیرند؛ برخی 
همانند مرکز رسیدگی به درخواست ویزای فرانسه رسما اعالم 
کرده اند که امکان رسیدگی به درخواست های جدید را ندارند 
و بخش صدور ویزا را فعال تعطیــل کرده اند اما برخی دیگر از 
سفارتخانه های حوزه شنگن مستقر در تهران، وقت های ویزا 
را تا دو سه ماه آینده بسته  یا از دسترس خارج کرده اند که با 

این شرایط، فعال به هیچ وجه امکان گرفتن نوبت ویزای شنگن 
وجود ندارد.

عالوه  بر اختالل اینترنت که گفته شــده روند رســیدگی به 
پرونده های متقاضیان ویزای شنگن را در ایران دشوار کرده، 
این احتمال نیز مطرح شــده که باال رفتن طبیعی ریســک 
مهاجرت در شرایط اغتشاشاآمیز، عاملی تاثیرگذار بر توقف و 
تعلیق صدور ویزا از سوی کشورهای حوزه شنگن، بوده است.

ضمن آنکه ســفارتخانه ها هم برای امور اداری افراد متقاضی 
صدور ویزای شنگن نیاز دارند که با نهادهایی در اتحادیه اروپا 
مکاتبه اینترنتی داشته باشــند که در شرایط فعلی اینترنت 

کشور دشوار شده است.
شنگن، یک ویزای واحد است که با استفاده از آن تحت شرایط 
خاص و در مدت زمان مشــخصی به حدود ۲۶ کشــور عضو 

اتحادیه اروپا بدون محدودیت مرزی می توان سفر کرد. برخی 
از این کشورها، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در 
دهه های اخیر، شرایط بسیار ســختی را برای اعطای ویزا به 

ایرانیان، وضع کرده اند.
تعلیق و توقف موقــت صدور ویزای حوزه شــنگن، درحالی 
صورت گرفته که همزمان با موج اعتراضــات و ناآرامی ها در 
ایران، کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، اتریش، بلژیک، اسپانیا 
و ایتالیا نیز در بیانیه های جداگانه ای، ضمن آن که به اتباعشان 
توصیه کرده اند از سفر به ایران خودداری کنند، از شهروندان 
دوتابعیتی و گردشگران خود نیز خواســته اند از خاک ایران 
خارج شوند؛ اقدامی که در ایران تحلیل های پرسش برانگیزی 
از نقش برخی کشورها در شــکل گیری و تداوم ناآرامی های 

کشور به وجود آورده است.

در شرایطی که هنوز اساسنامه صندوق ملی مسکن 
برای تامین منابع ساخت و ســاز روستایی به تایید 
شورای نگهبان نرسیده، گزارش ها حاکی از آن است 
که در روزهای اخیــر بعضی بانک هــا پرداخت وام 
۲۰۰ میلیون تومانی ســاخت مســکن روستایی را 

آغاز کرده اند.
به گزارش ایسنا، پرداخت تســهیالت ۲۰۰میلیون 
تومانی ساخت مسکن روستایی پس از حدود ۱۰ ماه 
از تصویب آن در شورای عالی مسکن، ظاهرا به شکل 

محدود شکل اجرایی به خود گرفته است. این در حالی 
است که چند روز قبل اعالم شــد پرداخت یارانه وام 
مسکن روستایی از محل صندق ملی مسکن خواهد 
بود که باید اساسنامه آن به تایید شورای نگهبان برسد.
در این خصوص ســیدرضا حمیدیـ  مدیرکل دفتر 
ـ به ایسنا گفت: اساسنامه  مسکن روستایی بنیاد مسکن 
صندوق ملی مسکن باید به تایید شورای نگهبان برسد 
تا بتوان از طریق این صندوق، یارانه سود وام مسکن 
روستایی را بر عهده گرفت. اما درصدد هستیم تا زمان 

تصویب صندوق، از محل حساب ملی مسکن که در 
اختیار وزیر راه و شهرسازی است یارانه پرداخت شود.

در حال حاضر گزارش ها حاکی از آن است که برخی 
بانک ها فرآیند پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 

ساخت مسکن روستایی را آغاز کرده اند.
پیش از این نیز و در شرایطی که هنوز سازمان برنامه 
و بودجه ضمانت نامه یارانه ســود تسهیالت مسکن 
روستایی را ارایه نکرده بود بانک سپه نسبت به پرداخت 

وام مسکن روستایی اقدام کرد.

دبیرکل کانون عالــی انجمن های صنفی کارگران 
با بیان اینکه بــرای حفظ منابــع صندوق ها باید 
راهکارهای دیگری غیر از افزایش ســن و ســابقه 
بازنشستگی را در پیش گرفت، تاکید کرد: جامعه 
کارگری نسبت به این مساله حساس است و چنین 
طرح هایی موجــب تضییع حقوق بیمه شــدگان 
می شــود و نمی تواند قابل اجرا باشد چون قرارداد 

بیمه سال های قبل بسته شده است.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا، درباره پیگیری 
مطالبات کارگران و افزایش ســن بازنشستگی در 
برنامه هفتم توسعه گفت: این پیشــنهاد در ادوار 
مختلف مطرح شده است ولی متاسفانه برنامه ریزان 
و پیشنهاد دهندگان به اصل مساله توجه نمی کنند 
و بدون آنکه نظر تشــکل مربوطه را بگیرند، برای 

بازنشستگان یا کارگران تصمیم می گیرند.
وی با بیان اینکه برخی موضوعات نظیر بازنشستگی 
در جامعه به خصوص جامعه کارگری و بازنشستگان 
حساســیت بســیاری دارد، افزود: ما نمی توانیم 
برای کارگری که ۳۰ سال قبل با تامین اجتماعی 
قرارداد بســته و ماهانــه از حقوقش بــه صندوق 
تامین اجتماعی حق بیمــه واریز کرده تا در دوران 

بازنشستگی از آن استفاده کند، تصمیم بگیریم.
ابوی افزود: برای افرادی که دارای سوابق باال هستند 
و حتی کسانی که سابقه ۵ سال در تامین اجتماعی 
دارند، چنیــن طرح هایی قابل اجرا نیســت چون 
قرارداد ســالهای قبل بسته شــده است مگر برای 
کسانی که به تازگی می خواهند وارد بازار کار شوند 

و بیمه پردازی داشته باشند.
به گفته این مقام مســئول کارگری، برای حفظ و 
پایدارسازی منابع صندوق ها باید راهکارهای دیگر 
را در پیش گرفت و نبایــد به این دلیل حقوق بیمه 
شدگان را تضییع و بر خالف نظر و میل آنها سن و 
سابقه بازنشستگی را تغییر داد چون بیمه شدگان 

برای آینده خود برنامه ریزی کرده اند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با 
بیان اینکه قانون تامیــن اجتماعی در برخی موارد 
نیاز به اصــالح دارد و ما هم قبــول داریم، گفت: 
در بحث افزایش ســن بازنشســتگی می توان در 
اصالحات مربوطه قید کرد که بازنشســتگی تا ۳۰ 
سال قطعی و از ۳۰ سال تا ۳۵ سال اختیاری است و 
در صورت تغییر سن و سابقه این طرح را برای افراد 
شغل اولی و کسانی که به تازگی وارد بازار کار شده  

و مشمول بیمه پردازی شده اند، پیاده سازی کرد.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه اگر بدهی 
های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود نیازی 
به ارائه چنین طرح ها و پیشنهاداتی نیست، گفت: 
اگر ســود بانکی بدهی ها را محاسبه کنیم رقمش 
بیش از اصل بدهی می شــود ولی متاسفانه چون 
پرداخت بدهی در ید دولت است آن را پیگیری نمی 
کنند ولی اصل بیمه شدگان را فراموش می کنند و 
بدون مشورت با تشکل مربوطه یا رضایت فرد بیمه 

شده درصدد افزایش سن و سابقه برمی آیند.
وی در پایان منابع صندوق تامین اجتماعی را بین 
النســلی و متعلق به همه کارگران دانست و گفت: 
جامعه کارگری نسبت به مساله بازنشستگی حساس 
است. البته ایرادی ندارد که ورودی های جدید هم 
سر سفره تامین اجتماعی بنشــیند اما می گوییم 
منابع ســازمان تامین اجتماعی از محل واریز حق 
بیمه های کارگران به دســت آمده و قطعا آنها باید 
از منافع بیشــتری برخوردار باشند. کارگر در آغاز 
کارش بیمه اجباری است ولی هنگام بازنشستگی، 
هزار و یک تبصــره و ماده در قانــون وجود دارد تا 

نتواند از حق قانونی خود بهره مند شود.

درحالی که پرونده شناسایی حساب های تجاری با واریز 
۳۵ میلیون تومان طی ۱۰۰ مرتبه بسته شده بود، اخیرا 
اعالم شد که امسال مبنای تشخیص حساب های تجاری 

و غیر تجاری، خود اظهاری افراد است.
به گزارش ایسنا، در راســتای اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب 
شد، تاکنون چند اقدام انجام شده است که اجرای ماده 
)۱۱( این قانون از جمله آن است. طبق ماده ۱۱ قانون 
مذکور، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف 
بود با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی 
دســتگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز 
فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک 

از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

اجرای ماده ۱۱ به کجا رسید؟
پس از تخصیص شناســه مذکور، کلیــه تراکنش های 
 های انجام شده از طریق حســاب های بانکی متصل به 
دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت 
الکترونیکی به عنوان تراکنش های های بانکی مرتبط با 
فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در چارچوب 
قانون و مقررات مربوطه، اطالعات این تراکنش های  های 
بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت 

شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل 
پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع 
ماده )۱۶۹ مکرر( قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم 
اسفند سال ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی به صورت 
برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در راستای 
اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه 
کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون 
و ۴۰۰ هزار دســتگاه به علت عدم اتصال به پرونده های 
مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده های مالیاتی مربوطه 
متصل شد. در واقع حساب های متصل به این دستگاه های 
کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه 
واریزی به این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و 

کار مؤدی در نظر گرفته شد.

لزوم اجرای ماده ۱۰ چیست؟
اجرای این قانون باعث شــد بســیاری از مؤدیانی که به 
صورت مستقیم با مشتری ســر و کار دارند، واریز نقدی 
یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد 
کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می دانند، 
زیرا درحالی که مالیات برخی اقشــار از جمله کارمندان 
ماهانه از حقوق آن ها کسر می شود، اصناف دیگری که از 
درآمد باالیی هم برخوردار هستند، از این طریق از پرداخت 
مالیات سرباز می زنند. بنابراین، تفکیک حساب های تجاری 
و شخصی که ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی است، 

کار برخی از مشاغل که می خواهند مالیات کارتخوان را با 
کارت به کارت کردن، دور بزنند، ســخت می کند، زیرا با 
این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب 
بانکی خود از کارتخوان اســتفاده نکند، نظارت بانکی بر 
آن حساب ها بیشتر می شــود. باالخره نحوه شناسایی 

حساب های تجاری چگونه است؟
در این راستا، چندی پیش شورای پول و اعتبار اعالم کرد 
که اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد 
و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش ها جابجا شود، تراکنش 
تجاری تلقی می شــود. البته بانک مرکزی توضیح داد 
که داشــتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط مالک 
تجاری تلقی شدن یک حساب نیست، بلکه باید به طور 
همزمان در یک ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون 
تومان جابجا شــود که صرفا تعداد واریزی به حســاب 
مالک است، نه هر تراکنش.با این حال به نظر می رسد 
عمر تصمیم مذکور به امسال نرسد، چراکه علی صالح 
آبادی -  رئیس کل بانک مرکزی - اخیرا اعالم کرده که 
با توافق در جلسه شورای پول و اعتبار قرار براین شد که 
امسال مبنای تشخیص حساب های تجاری و غیر تجاری 
خود اظهاری افراد باشد. هر فردی که متقاضی استفاده از 
مزایای حساب های تجاری است می تواند تجاری بودن 
حســاب خود را اعالم کنند. به هر حال امســال تعداد 
تراکنش و مبلغ ورودی به حساب مبنای تجاری بودن 

حساب نخواهد بود.

صدور ویزای شنگن در ایران تعلیق شد

چراغ سبز برخی بانک ها به روستاییان

خوداظهاری مالک است یا واریز ۳۵ میلیون تومان؟واکنش یک مقام کارگری به افزایش سن بازنشستگی
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سخنگوی صمت:

بلوکه کردن بخشی 
از تسهیالت اعطایی 

ممنوع است

حباب سکه یک میلیون 
و ۴۵۰ هزار تومان

آیین نامه واردات 
خودرو ابطال نمی شود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

روش عادالنه 
ترمیم مزد

طــرح افزایش حقــوق و 
متناسب سازی آن در شرایط 
فعلی تنها کاری است که از 
عهده دولت بــرای تقویت 
قدرت خرید بر می آید. دولت در این راستا طرحی 
را در دستور کار قرار داده که البته اگر با تغییراتی 
همراه شود نتایج بهتری خواهد داشت. به عبارتی با 
اصالح طرح مورد نظر نتایج حاصل از آن نیز کارایی 
بیشتری خواهند داشت. روشــی که دولت برای 
افزایش حقوق اقتباس کرده روش پلکانی است که 

غیرعادالنه است...

  عبدالمجیــد شــیخی، 
اقتصاددان 
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افت هزار واحدی 
بورس

خروج خریداران 
از بازار دالر؟

بنگاه ها به دلیل کمبود  نقدینگی توان  خرید  مواد  اولیه را  ندارند

 تشدید کمبود  نقدینگی بنگاه ها
صفحه2

صفحه۴

دور  باطل  افزایش  مزد  و  تورم
متناسب سازی   حقوق   به   تقویت   قدرت   خرید   منجر   خواهد   شد؟

شــاخص کل بورس تهران روز گذشته )دوشنبه، 
۱۸ مهرمــاه( با یک هــزار و ۱۵۶ واحد کاهش، در 
ارتفاع یک  میلیون و ۳۰۳ هزار واحدی ایســتاد. به 
گزارش ایرنا، شاخص هم وزن با ۳۱۹ واحد کاهش 
به ۳۷۵ هزار و ۷۰۰ واحد و شاخص قیمت با ۱۹۱ 
واحد افت به ۲۲۴ هزار و ۵۲۰ واحد رسید. شاخص 
بازار اول، ۶۲۷ واحد افزایش و شاخص بازار دوم، ۶ 
 هزار و ۷۶۹ واحد کاهش را ثبت کرد. روز گذشــته 
در معامالت بورس تهران، بیش از ســه میلیارد و 
۸۰۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۱۸ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال معامله شد. همچنین 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۶۵۰ واحد، پاالیش 
 نفت تهران )شــتران( با ۵۵۵ واحد، پاالیش نفت 

بندرعباس )شبندر( با ۳۱۸ واحد...

تحلیل گران فنی باور دارنــد در صورتی که در روز 
جاری، اسکناس آمریکایی بتواند خط ۳۲ هزار و ۲۰۰ 
تومان را حفظ کند، موج نزولی به بازار ارز وارد نخواهد 
شد. برخی فعاالن نیز باور دارند، شماری از معامله 
گران ارزی برای خرید ارز در نرخ های پایین تر کمین 
کرده اند. در دو روز ابتدایی هفته، اوضاع مطابق میل 
افزایشی های بازار ارز نبوده و دالر از محدوده حساس 
۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان دورتر شده است. تحلیل گران 
فنی باور دارند که با از دست رفتن محدوده ۳۲ هزار 
و ۸۰۰ تومان، خریداران به صــورت موقت از بازار 
خارج شده اند و در انتظار واکنش اسکناس آمریکایی 
نســبت به محدوده ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان هستند.  
گفته های معامله گران نشان می دهد  که تقاضا به 

اندازه هفته گذشته در بازار...



اقتصاد2
ایران

وزیر صمت:
صادرات دارو را می توان از ۵۰ میلیون 

دالر به ۲ میلیارد دالر رساند
وزیر صمت گفت: صادرات سالیانه دارو حدود 
۵۰ میلیون دالر است که طبق برآوردهای انجام 
شده دستیابی به صادرات یک تا ۲ میلیارد دالری 

در این صنعت قابل تحقق است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین 
در جریان افتتاح هفتمین نمایشگاه ایران فارما 
در محل مصالی امام خمینی تهران با بیان اینکه 
ایران از نظر ســالمت در جنبه های مختلف از 
جمله تجهیزات پزشــکی، خدمات سالمت، 
درمان و دارو دارای اعتبار بین المللی است، اظهار 
کرد: همزمان با توسعه صنعت دارو و سالمت 
باید در حوزه تجارت خارجی نیز ورود کنیم یرا از 

این طریق تراز ارزی نیز ارتقا می یابد.
وزیر صمت تصریح کرد: صادرات سالیانه دارو 
حدود ۵۰ میلیون دالر است که طبق برآوردهای 
انجام شده دستیابی به صادرات یک تا ۲ میلیارد 

دالری در این صنعت قابل تحقق است.
فاطمی امین با اشاره به کاهش شکاف تجارت 
کشور، افزود: سال گذشــته ۵۲ میلیارد دالر 
واردات انجام شد و در مقابل صادرات غیرنفتی 
۴۸.۵ میلیارد دالر بود که نشان می داد شکاف 
بین صادرات غیرنفتی و واردات در حال کاهش 

است.
وی گفت: صادرات محصوالت خام و نیمه خام 
گرچه ارزآوری به دنبال دارد، اما برای کشــور 
قدرت آفرین نیست در حالی که حوزه تجهیزات 
پزشکی و دارو می تواند برای کشور قدرت آفرین 

باشد.
فاطمی امین تاکید کرد: صــادرات در بخش 
سالمت به ویژه در حوزه داروهای زیست فناوری 
و تجهیزات پزشکی قابل دستیابی است و ما به 

دنبال توسعه این بخش هستیم.

مدیران کمیته امداد امام خمینی)ره( تصریح کردند:
توانمندسازی مددجویان و اقشار 
کمتر برخوردار، مدال افتخار 

بانک مسکن
طی مراسمی، مسووالن کمیته امداد امام خمینی 
)ره( از مســاعدت های بانک مســکن در اعطای 
تســهیالت به مددجویان این کمیتــه، تقدیر و 
تشــکر کردند.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مســکن – هیبنا ، در این مراسم که دکتر 
یحیی صادقی، مدیرکل برنامه ریزی و پشتیبانی 
طرح های اشــتغال و محمدعلی هاشمی مدیر 
تجهیز منابع و بهبود فضای کسب وکار کمیته امداد 
امام خمینی )ره( نیز حضور داشتند، با اعطای لوح 
تقدیری از سید محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره 
و معاون امور اعتباری بانک مسکن تقدیر به عمل 
آمد.مدیرکل برنامه ریزی و پشتیبانی طرح های 
اشــتغال کمیته امداد امام خمینی )ره( پس از 
اعطای لوح تقدیر به عضو هیأت مدیره بانک، با بیان 
اینکه اعطای تسهیالت بانک مسکن به مددجویان 
با سرعت و ســهولت مطلوبی انجام می شود، از 
همکاری بانک در برنامه های مختلف کمیته امداد 

امام خمینی )ره( تشکر کرد.

معرفی خدمات بانک سامان در 
نمایشگاه بین المللی ایران فارما

هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما، به عنوان 
بزرگ ترین گردهمایی بین ا  لمللی فعاالن حوزه 
دارو و صنایع وابسته با حضور فعال بانک سامان در 
محل مصال تهران برگزار می شود.به گزارش سامان 
رسانه، بانک سامان با گستره متنوعی از خدمات و 
محصوالت در حوزه های گوناگون و برنامه جدی 
برای حمایت از فعاالن بخش دارو و صنایع وابسته 
در حوزه خدمات ریالی، ارزی و اعتباری با کادری 
کامل متشکل از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان 
متخصص در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

بر اســاس این گزارش، بانک سامان که به واسطه 
خدمات گسترده و کامل خود در سال های گذشته 
به انتخاب اول شرکت های تولیدی و صنعتی به ویژه 
در حوزه غذا و دارو و صنایع وابسته تبدیل  شده، در 
مدت برگزاری این رویداد با برگزاری جلســات و 
مالقات حضوری آخرین خدمات و امکانات خود 
را در اختیار این حوزه اقتصادی کشور قرار خواهد 
داد. گفتنی است، این نمایشگاه از 1۸ لغایت ۲۰ 
مهر 1۴۰1 در محل نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار خواهد شد و عالقه مندان می توانند با حضور 
در غرفه بانک سامان در شبستان اصلی غرفه 1۵3 
مشــاوره های فنی الزم درزمینهٔ خدمات مالی و 

بانکی را دریافت کنند.

خبر

گزارش شامخ از توقف روند 
نزولی سه ماهه این شاخص 
و برگشت آن به باالی ۵۰ 
واحد حکایت دارد؛ هرچند 
فعاالن اقتصادی پیش بینی 
کرده اند  مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارش دوره 
سی وششم طرح شاخص مدیران خرید )PMI( کل 
اقتصاد )شامخ اقتصاد( و گزارش چهل و هشتم دوره 
طرح شاخص مدیران خرید )PMI( بخش صنعت 
)شامخ صنعت( را منتشر کرد. این دو گزارش که بر 
اساس اطالعات بنگاه های اقتصادی در شهریورماه 
تهیه شــده، از توقف روند نزولی سه ماهه شامخ و 
افزایش میــزان فعالیت های اقتصــادی و صنعتی 

نسبت به مردادماه حکایت دارند.
طبق گــزارش مرکز پژوهش های اتــاق ایران، در 
شهریورماه 1۴۰1 شــامخ اقتصاد به ۵۲.۰۸ واحد 
و شامخ صنعت به ۵3.۲۵ واحد رسیده است که به 
ترتیب نسبت به مردادماه، ۴.۰۲ و ۴.۸ واحد افزایش 
نشان می دهد. البته همچنان بنگاه های اقتصادی 
ازنظر موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده 
برای تولید در شرایط مساعدی قرار ندارند و ازنظر 
فروش محصوالت نیز به واسطه پایین بودن سطح 

تقاضا با مشکالتی روبرو هستند.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( 
برای کل اقتصاد ایران در شهریورماه ۵۲.۰۸ بوده 
است که همانند شهریور سال قبل افزایش میزان 
فعالیت ها را نشــان می دهد و بــه باالترین میزان 
3 ماهه اخیر رسیده اســت. در این ماه به جز مؤلفه 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده سایر 

مؤلفه های اصلی بیشتر از ۵۰ بوده اند.
بررسی شامخ اقتصاد در شهریورماه نشان می دهد: 
در این ماه، شاخص میزان فعالیت های کسب وکار 
)۵۲.3۴( افزایش داشته است. این افزایش به دلیل 
تولید بخش صنعت است که بیشترین افزایش را در 
میان سه بخش داشته درحالی که بخش ساختمان 

با رکود شدید روبرو است.
همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
در شهریورماه )۵۲.۸۷( پس از دو ماه پیاپی رکود، 
افزایش داشــته و به باالترین میزان ۴ ماهه اخیر 
رسیده اســت. این شــاخص در بخش خدمات و 
کشاورزی با افزایش و در بخش ساختمان با کاهش 

سفارشات همراه بوده است.
در این میان، شــاخص موجودی مواد اولیه و لوازم 
خریداری شده در شــهریورماه )۴۵.۲۲( همچنان 
با کاهش روبرو است. این شاخص علی رغم افزایش 

در بخش ساختمان، در بخش صنعت و خدمات و 
کشاورزی با کاهش شــدید روبرو بوده است. بنا به 
گفته فعاالن اقتصادی کمبود شــدید نقدینگی و 
ســرمایه در گردش دلیل عمده کاهش موجودی 

مواد اولیه است.
از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کاال یا خدمات 
در شهریورماه )۴۵.۲۴( کاهش داشته و به کمترین 
مقدار 3 ماهه اخیر رســیده اســت. بخشی از این 
کاهش صادرات به دلیــل کاهش صادرات به عراق 
به دلیل تعطیالت اربعین اســت. از ســوی دیگر 
ازآنجایی که صادرات عمدتاً به کشورهای همسایه 
انجام می شود، به گفته فعاالن اقتصادی در برخی 
فعالیت ها ترکیه جانشین صادراتی ایران شده است.

اطالعات جمع آوری شــده از بنگاه های اقتصادی 
حاکی از این است که در شهریورماه شاخص قیمت 
محصوالت تولید شده و خدمات ارائه شده )۵۴.۵۷( 
افزایش داشــته اســت این در حالی است که در 
مردادماه به یکی از کمترین مقادیر ۲۸ ماهه خود 
رسیده بود. بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران نرخ 
تورم ماهانه شــهریور 1۴۰1 به ۲.۲ درصد رسیده 
که در مقایســه با همین اطالع در مــاه قبل، ۰.۲ 
واحد درصد افزایش داشــته اســت. تورم ماهانه 
برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به 

ترتیب ۲.1 درصد و ۲.۲ درصد بوده است.
همچنین شاخص میزان فروش کاالها یا خدمات 
)۵۲.۸3( اندکی در مقایســه با ماه قبل بهتر شده 
اســت. این شــاخص علی رغم رکــود در بخش 
ساختمان و صنعت، شاهد رونق در بخش خدمات و 

کشاورزی بوده است.
از ســوری دیگر، شــاخص انتظارات در ارتباط با 
میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده )۵۲.۴۷( در 

مقایسه با مردادماه کاهش قابل توجهی داشته است. 
علی رغم انتظارات خوش بینانه به بهبود فعالیت ها 
در بخش صنعت، فعاالن اقتصادی در بخش خدمات 
و کشاورزی و ساختمان انتظار کاهش فعالیت ها را 
در مهرماه دارند. به خصوص با اختالل در اینترنت 
کاهش فعالیت هــا در بخش خدمــات در مهرماه 

پیش بینی می شود.
به طورکلی شــرکت ها بــه دلیل کمبود شــدید 
نقدینگی و عدم همکاری بانک ها در تأمین سرمایه 
در گردش، برای تأمین مواد اولیه یا لوازم موردنیاز 
خود با کمبود منابع مالی روبرو هستند. همچنین 
حذف ارز ترجیحی و به تبع آن باال رفتن قیمت مواد 
اولیه موردنیاز باعث شده تا در صنایعی مانند دام و 
طیور فعالیت خود را کاهــش دهند و مرغداری ها 
اقدام به جوجه ریزی نکنند و پیش بینی کمبود در 

ماه های آینده وجود دارد.

 شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش 
صنعت، شــاخص مدیران خریــد صنعت )تعدیل 
فصلی نشده( در شهریورماه عدد ۵3.۲۵ به دست 
آمده است، همانند ســال های قبل در شهریورماه 
میزان فعالیت های بخش صنعت نسبت به مردادماه 
افزایش داشته است. در شهریورماه همه مؤلفه های 
اصلی شــامخ بخش صنعت به غیراز موجودی مواد 
اولیه افزایش داشــتند. در میان رشته فعالیت های 
صنعتی، به ترتیب صنایع پوشــاک و چرم، چوب 
کاغذ و مبلمان و فرآورده های نفت و گاز با بیشترین 

کاهش شاخص کل روبرو بوده اند.
شــاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در 
شهریورماه )۵۵.۷۴( نســبت به مردادماه افزایش 
داشته و طبق انتظار مانند شهریور سال های قبل 

این شاخص با رشــد همراه بوده است. هرچند در 
صنایعی که شاخص کل کاهشی بوده شاخص تولید 

هم به شدت کاهش یافته است.
شــاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان در 
شهریورماه )۵۰.۷۶( نسبت به مرداد افزایش داشته 
ولی همچنان نشــان دهنده میزان پایین ســطح 
تقاضاست به خصوص در مقایسه با شهریور سال های 
قبل بسیار کمتر اســت. در بخش صنعت، صنایع 
چوب، کاغذ، مبلمان و پوشاک و چرم با بیشترین 
کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده اند. به عقیده 
فعاالن اقتصادی کمبود شدید نقدینگی دلیل اصلی 
سطح پایین تقاضاست. شاخص موجودی مواد اولیه 
خریداری شده در شهریورماه )۴۵.۰۵( اگرچه نسبت 
به مرداد کمی افزایش داشته اما نشان دهنده کمبود 
مواد اولیه است که به عقیده فعاالن اقتصادی کمبود 
نقدینگی و عدم ارائه تسهیالت بانکی برای تأمین 
ســرمایه در گردش، بنگاه ها در تأمین مواد اولیه با 

مشکل روبرو هستند.
شــاخص قیمت خرید مواد اولیه در شــهریورماه 
)۶۲.۸۰( با شیب بیشتری نسبت به مرداد افزایش 
یافته است. افزایش قیمت ها به همراه کمبود منابع 
مالی شرکت ها باعث شده تا با کاهش موجود مواد 

اولیه روبرو باشند.
شاخص میزان صادرات کاال در شهریورماه )۴۸.۴۸( 
نسبت به مرداد با شیب کمتری کاهش یافته است. 
بخشــی از این کاهش ناشــی از تعطیالت اربعین 
بوده است. شــاخص قیمت محصوالت تولیدشده 
در شهریورماه )۴۶.۹۵( با شیب کمتری نسبت به 
مرداد کاهش داشــته اما همچنان یکی از کمترین 
مقادیر را داشته است. کاهش قدرت خرید مشتریان 
باعث شــده تا همچنان فعاالن اقتصادی علی رغم 
هزینه زیاد نهاده های تولید، محصوالت خود را به 

کمترین مقدار بفروشند.
شــاخص میزان فــروش محصوالت در شــهریور 
)۴۷.۷۹( در مقایسه با مردادماه با شدت کمتری اما 
همچنان در رکود است. کاهش شدید قدرت خرید 
و نقدینگی باعث کاهش مقدار فروش شــرکت ها 

شده است.
شــاخص انتظارات تولید در ماه آینــده )۶۲.1۸( 
نسبت به ماه قبل با شــدت کمتری افزایش داشته 
است، اما نشــان دهنده خوش بینی فعاالن بخش 
صنعت برای مهرماه است. به طورکلی در شهریورماه 
طبق انتظارات، فعالیت ها بعد از تعطیالت تابستانی 
اندکی بهبود یافتند؛ اما به دنبال بی ثباتی قیمت ها 
و کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی، به شدت 
نیاز به تأمین ســرمایه در گردش از سوی بانک ها 
وجود دارد که متأسفانه حمایت از سوی بانک ها در 
ارائه تسهیالت صورت نمی گیرد و با توجه به قیمت 
باالی خرید مواد اولیه و کیفیــت پایین نقدینگی 

برای تأمین آن وجود ندارد.

بنگاه ها به دلیل کمبود  نقدینگی توان  خرید  مواد  اولیه را  ندارند

تشدیدکمبودنقدینگیبنگاهها

افت هزار واحدی بورس تهران
شاخص کل منفی ماند

شاخص کل بورس تهران روز گذشته )دوشنبه، 1۸ 
مهرماه( با یک هزار و 1۵۶ واحد کاهش، در ارتفاع 

یک  میلیون و 3۰3 هزار واحدی ایستاد.
به گزارش ایرنا، شــاخص هم وزن بــا 31۹ واحد 
کاهش به 3۷۵ هزار و ۷۰۰ واحد و شاخص قیمت 
با 1۹1 واحد افت به ۲۲۴ هزار و ۵۲۰ واحد رسید.

شــاخص بازار اول، ۶۲۷ واحد افزایش و شاخص 
بازار دوم، ۶  هزار و ۷۶۹ واحد کاهش را ثبت کرد.

روز گذشــته در معامالت بورس تهران، بیش از 
ســه میلیارد و ۸۰۲ میلیون ســهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 1۸ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال 
معامله شد. همچنین پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با ۶۵۰ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با ۵۵۵ 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( با 31۸ 
واحد، پتروشیمی فناوران )شفن( با ۲۰3 واحد، 
پتروشــیمی نوری )نوری( با 1۴۹ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 113 واحد تاثیر 
مظبت بر شاخص بورس همراه شدند. در مقابل 
توسعه معادن صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 
با یک هزار و ۹1۸ واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 
3۴۵ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 1۷۹ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 1۶۷ واحد و 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 

1۲۹ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، روز گذشته نماد شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا(، پاالیش نفت 
اصفهان )شپنا(، گسترش ســرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگســتر(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا 
)خســاپا(، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( و 
گلوکوزان )غگل( در نمادهــای پُرتراکنش قرار 
داشتند. گروه خودرو هم در معامالت روز گذشته 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه ۵3۹ میلیون و 1۶1 هزار برگه سهم به ارزش 

یک هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز روز گذشته بیش از ۵۰ واحد 
کاهش داشــت و به 1۷ هزار و ۷۷3 واحد رسید. 
در این بازار بیش از چهار میلیارد و ۲۵3 میلیون 
برگه ســهم و اوراق مالی دادوســتد شد و تعداد 
دفعات معامالت روز گذشــته فرابورس بیش از 
۲۰1 هزار و ۹۹۲ نوبت بود. پتروشــیمی زاگرس 
)زاگرس(، پاالیش نفت الوان )شــاوان(، پاالیش 
نفت شیراز )شراز(، مجتمع جهان فوالد سیرجان 
)فجهان(، فرابورس ایران )فرابورس(، گروه سرمایه 
گذاری میراث فرهنگی )ســمگا( و اعتباری ملل 
)وملل( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه 
بودند، همچنین بیمه پاســارگاد )بپاس(، پلیمر 
آریا ساسول )آریا(، سنگ آهن گهر زمین )کگهر(، 
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا( و بهمن 
دیزل )خدیزل( تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.

کاهش ۲ درصدی قیمت طال و سکه
حباب سکه یک میلیون و ۴۵۰ 

هزار تومان
رئیس اتحادیه طال و جواهر استان تهران گفت: 
با توجه به کاهش نرخ اونس جهانی، کاهش نرخ 
دالر در بازار تهران و نبود تقاضا، قیمت طال و سکه 
از ابتدای هفته تاکنون میانگین ۲ درصد کاهش 
یافته است. نادر بذرافشــان در گفت و گو با مهر 
در مورد وضعیت بازار طال و ســکه اظهار کرد: با 
توجه به کاهش 1۲ دالری قیمت اونس جهانی 
از هفته پیش تاکنون، قیمت ها در بازار طال دچار 

تغییر شد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر استان تهران افزود: از 
سویی دیگر نیز به دلیل کاهش نرخ دالر در بازار و 
البته نبود تقاضا، قیمت طال و سکه نسبت به هفته 

گذشته کاهش ۲ درصدی یافت.
وی ادامه داد: بر همین اساس قیمت سکه طرح 
جدید نسبت به هفته گذشته 3۵۰ هزار تومان، 
سکه طرح قدیم ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه و نیم 
سکه 1۵۰ هزار تومان، هر رگم طالی 1۷ عیار 
1۲۰ هزار تومان و هر گرم طالی 1۸ عیار ۲۲ هزار 

تومان با کاهش مواجه شده است.
بذرافشان اظهار کرد: اگرچه طی ماه های گذشته 
قیمت ها تقریباً به یک ثبات نسبی رسیده است و 
مردم می توانند خرید و فروش مصنوعات طال را 
به راحتی انجام دهند، اما از هفته پیش نوسانات 
تأثیر گذاشــته و تقاضا کاهش یافته زیرا مردم 
منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند و خرید و 

فروشی انجام نمی شود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اســتان تهران در 
مورد حباب قیمتی نیز گفت: حباب سکه از یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۵۰ 

هزار تومان در این هفته رسیده است.
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اخذ هرگونه ســپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر 
عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تســهیالت توسط 
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی ممنوع 

است.
به گزارش بانــک مرکزی، روابــط عمومی بانک 
مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی 
تصریح کرده است: بر اساس مفاد بخشنامه شماره 
3۷۵۵1۷   /۰۰ مورخ ۲3    اســفند ســال 1۴۰۰ 

موضوع ابالغ مصوبه جلسه مورخ ۲1 اسفند سال 
1۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکــزی؛ اخذ هرگونه 
سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا 
بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در راستای 
بخشنامه شــماره 1۰۰۸3۲    /۹۹ مورخ ۹ تیرماه 
ســال 13۹۹ قبل از اعطای تسهیالت و منوط به 

توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقــه نقدی در قالب 
سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیالت گیرنده 
کرده است، پرداخت سود علی الحساب به سپرده 
مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن 
سپرده مشابه ســپرده هایی که وثیقه تسهیالت 

نمی باشند، الزامی است.
الزم به ذکر است، گزارشات دریافتی، بررسی های 
به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، 

حاکی از عدم رعایت بخشنامه های یادشده و تخلف 
از ســوی برخی از بانک ها و مؤسســات اعتباری 
غیربانکی است که در صورت تداوم تخلف مذکور، 
موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت 
انتظامی بانک ها خواهد شد. از این رو مقتضی است 
به قید تسریع اقدامات الزم به منظور رعایت کامل 
ضوابط یادشده اتخاذ شــود و بر حسن اجرای آن 

نظارت دقیق به عمل آید.

ســخنگوی وزارت صمت گفت: ایرادات وارده به 
آیین نامه واردات خــودرو موجب ابطال آن نمی 

شود و این ایرادات به زودی اصالح خواهند شد.  به 
گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف در رابطه با 

ایرادات مطرح شده به آئین نامه واردات خودرو از 
سوی رئیس مجلس گفت: ایرادات مطرح شده به 

آئین نامه واردات خودرو باعث ابطال آن نمی شود.
وی افزود: اشــکاالت وارده به آئین نامه به زودی 
اصالح خواهد شد و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم 

مجلس شورای اسالمی می شود.
سخنگوی وزارت صمت گفت: عزم دولت و مجلس 

برای واردات خودرو جدی است.

تحلیل گران فنی باور دارنــد در صورتی که در روز 
جاری، اســکناس آمریکایی بتواند خط 3۲ هزار و 
۲۰۰ تومان را حفظ کند، موج نزولی به بازار ارز وارد 
نخواهد شد. برخی فعاالن نیز باور دارند، شماری از 
معامله گران ارزی برای خرید ارز در نرخ های پایین 

تر کمین کرده اند.
در دو روز ابتدایی هفته، اوضاع مطابق میل افزایشی 
های بازار ارز نبوده و دالر از محدوده حســاس 3۲ 
هزار و ۸۰۰ تومان دورتر شــده است. تحلیل گران 
فنی بــاور دارند که با از دســت رفتن محدوده 3۲ 
هزار و ۸۰۰ تومان، خریــداران به صورت موقت از 
بازار خارج شــده اند و در انتظار واکنش اسکناس 
آمریکایی نسبت به محدوده 3۲ هزار و ۲۰۰ تومان 

هستند. 
گفته های معامله گران نشــان می دهد  که تقاضا 
به اندازه هفته گذشــته در بازار باال نیست و عرضه 
ارز نیز به اشــکال مختلف ادامه دارد. از نگاه برخی 
بازیگران ارزی، بازارساز چنین حسی را به معامله 
گران منتقل کرده اســت  که در کوتاه مدت قصد 

دارد با عرضه سنگین ارز مانع از اثرگذاری افزایشی 
های بازار شود. 

روز شــنبه در برخی مناطق نزدیک بــه خیابان 
فردوســی و حتی در همین خیابان و بازار ســبزه 
میدان تجمع و ناآرامی هایی وجود داشــت و این 
موضوع در کاهش فشــار تقاضای نقدی بازار نقش 
داشت. روز یک شنبه نیز فضای بازار حالت عادی 
نداشت و به نظر می رسد در این فضا  ، سمت تقاضای 

نقدی بازار افت کرده بود. 
تحلیل گران فنی باور دارنــد در صورتی که در روز 
جاری، اســکناس آمریکایی بتواند خط 3۲ هزار و 
۲۰۰ تومان را حفظ کند، موج نزولی به بازار ارز وارد 
نخواهد شد. برخی فعاالن نیز باور دارند، شماری از 
معامله گران ارزی برای خرید ارز در نرخ های پایین 

تر کمین کرده اند.

سیگنال خودرو و آیفون به قیمت دالر
به گفته برخی معامله گران وقتی گفته می شود بر 
خالف سال قبل که آیفون 13 رجیستر شد امسال 

آیفون 1۴ رجیستر نمی شود یعنی دولت به لحاظ 
ارزی کمربندها را محکم بسته است. همین سیگنال 

از ادامه ممنوعیت واردات خودرو گرفته می شود.
بازار ارز در هفته منتهی به هفدهم مهر روند نزولی 
داشته اســت.بعضی از خبرها که پیشتر به عنوان 
ســیگنال نزولی عمل کرده بودنــد روند معکوس 
گرفته اند، موبایل آیفون 1۴ وارد و ریجستری نمی 
شــود و واردات خودرو هنوز به ســرانجام نرسیده 
اســت بازار ارز واردات فوری آیفون 13 در ســال 
گذشته و خبر واردات خودرو در سال جاری را نشانه 
بهبود وضعیت ذخایر ارزی تلقی کرده بود ونشــر 
این خبر باعث افزایش احتیاط در بازار ارز شده بود 
حال بالتکلیفی و مشخص نبودن وضعیت این دو 
بازار ســیگنال خوبی برای بازار ارز نیست. به گفته 
برخی معامله گران وقتی گفته می شــود بر خالف 
سال قبل که آیفون 13 رجیستر شد امسال آیفون 
1۴ رجیستر نمی شود یعنی دولت به لحاظ ارزی 

کمربندها را محکم بسته است.
شکســت متوالی حمایت ها در بازار سرمایه باعث 

شــده برخی در این بازار به دنبال مقصر باشــند.
اکوایران در دیدبان روز جاری رفتار بازار در روز قبل 

را بررسی می کند.

حمایت تعیین کننده دالر
بازار ارز پس از یک حرکت صعودی تا مقاومت مهم 
خود در مســیر اصالح قرار گرفته است و نرخ ها در 
مسیر نزولی قرار دارند، قیمت دالرتهران روز یک 
شــنبه در نیمه کانال 3۲ هزار تومان قرار گرفته و 
حباب درهم همچنان پایین تر از میانگین ماه قبل 
است که نشان میدهد انتظارات صعودی در بازار ارز 
تعدیل شده است، نزدیک ترین حمایت دالر تهران 
در محدوده 3۲ هزار و ۴۰۰ تومان است که شکست 
آن می تواند شــرایط را برای معامله گران صعودی 

سخت تر کند.
پس از کانادا آلمان نیــز در روز قبل از تحریم ایران 
به دالیل حقوق بشری ســخن گفت، کارشناسان 
اقتصادی تحریم ها و تشدید آن را بی تاثیر در بازار 

ارز نمی دانند.

هشدار دوباره بانک مرکزی به بانک ها؛

بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی ممنوع است

سخنگوی صمت:

آیین نامه واردات خودرو ابطال نمی شود

خروج خریداران از بازار دالر؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بانک ها
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پرســتاران و فعاالن صنفی کادر درمــان از نحوه ی 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری رضایت 
ندارند؛ جداول تنظیمی و تعرفه های دلبخواهی وزارت 
بهداشت اصالً مطلوب آن ها نیست. با این حال، حتی 
همین تعرفه گــذاری بی یال و دم و اشــکم نیز قرار 
نیست به موقع اجرا شود؛ محمدی )یک پرستار شاغل 
در بخش دولتی( با اعالم ایــن مطلب از تعویق مدام 
اجرای تعرفه گذاری انتقاد می کند و می گوید: بازهم 
اعالم کرده اند اجرای تعرفه گذاری پرستاران دو یا سه 
هفته به تعویق می افتد؛ بازهم مدعی شده اند بودجه 

و اعتبار نیست.
وی ادامه می دهد: همیشه برای پرستاران اعتبار ندارند؛ 
همواره نوبت به پرستاران که می رسد نقدینگی آب 
می رود؛ حاال که بعد از سیزده سال اهمال و بی توجهی 
می خواهنــد تعرفه گذاری را آنهم طبــق منویات و 
خواسته های خودشان اجرا کنند، بازهم کار را مدام 
عقب می اندازند؛ گفتند شهریور، بعد گفتند مهر و حاال 

می گویند بازهم دو هفته صبر کنید.
به گفته محمدی، پرســتاران سال هاست که برای 

اجرای قانون صبــر کرده اند؛ بار تمام مشــکالت و 
سختی های وزارتخانه را بر دوش کشیده اند و صبور 
بوده اند؛ الاقل بیاینــد بگویند چرا همیشــه فقط 
برای پرســتاران پول نیســت؛ چرا برای پزشکان و 
مدیران وزارت بهداشــت همیشه اعتبار و نقدینگی 
هســت و حقوق ها و کارانه های نجومــی را به موقع 
می گیرند. روز گذشته، عباس عبادی معاون پرستاری 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با 
پیگیری های دولت ســیزدهم و مساعدت مجلس و 
ریاست جمهوری و تأکیدات مقام معظم رهبری یک 
ردیف اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان در ردیف 
بودجه های وزارت بهداشت به این امر مهم اختصاص 

داده شد.
معاون پرستاری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی عنوان کرد: قرار بود که این موضوع تا پایان 
شهریور عملیاتی شود و پرستاران اولین دریافتی را 
با مدل جدید داشته باشند، اما دو هفته ای به تأخیر 
افتاده و امیدواریم در چند هفته آینده نهایی شود و 

همکاران اولین دریافتی را داشته باشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران با اشاره 
به سوء اســتفاده برخي از وضعیت آشفته بازار کاغذ و 
ســودهاي میلیاردي گفت: همان اتفاقي که در حوزه 
دالر و ارز توسط افرادي همچون جمشید بسم اهلل رخ 
داد، در بخش کاغذ نیز اتفاق افتاده است. احمد شریفان، 
رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران با با بیان 
مطلب فوق بیان کرد: منشا این موضوع بي تدبیري است؛ 
معموالً بي تدبیري بعضي از مسئوالن، فضا را براي رانت 
باز مي کند. وي اشاره به اینکه براي به ثمر رسیدن یک 
اصل درخت حدود ۱۵ هزار لیتر آب مصرف مي شود، 
اظهار کرد: ایران یک کشور خشک سال است و تولید 
آنها در داخل صرفه اقتصادي ندارد؛ اما بعضي از وزرا در 
زمان صدارت شان اصرار دارند باید کاري انجام دهیم که 

تولید رونق پیدا کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران با تأکید 

بر عواقب تولید کاغذ در یک کشور کم آب بیان کرد: این 
شرایط باعث مي شود واردات کاغذ اجتناب ناپذیر باشد. 
وي درباره ایجاد رانت براي انتشار کتاب عنوان کرد: در 
قدیم ناشران براي یک کتاب، ۵ هزار جلد کتاب چاپ 
مي کردند اما اآلن به دلیل گرانــي کاغذ به ۵۰ تا ۱۰۰ 
جلد کتاب رسیده است. این شرایط ناشي از بي تدبیري 
برخي از مسئوالن است که باعث این موضوع شده است. 
شریفان با اشاره به نوسان قیمت کاغذ در خارج از کشور 
بیان کرد: قیمت کاغذ در جهان از ۸۵۰ دالر به ۱۳۰۰ 
دالر رسیده است. در ایران برخي بدون تصویب قوانین از 
سوي دولت، تصمیم مي گیرند در بازار داللي ایجاد شود و 
همان اتفاقي که در حوزه دالر و ارز توسط افرادي همچون 
جمشید بسم اهلل رخ داد، در بخش کاغذ نیز اتفاق افتاده 
است. بارها این موضوع را گفتیم اما دستگاه هاي نظارتي 

فرد بي ربطي را به عنوان سلطان کاغذ گرفتند.

چرا هر زمــان موج تورم، یک 
هزینه ی سربار شدید به سبد 
خانوارها تحمیــل می کند، 
دولت حقوق زیرمجموعه های 
خود را به لطایف الحیل افزایش 
می دهد اما کارگران کنار گذاشــته می شوند؛ در شرایط 
اقتصادی امروز، کارگران مشمول قانون کار تا چه میزان 

نیاز به ترمیم دستمزد دارند؟
به اســتناد ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد باید براساس 
نرخ تورم باشد، حاال که دستمزد هیچ سنخیتی با تورم 
واقعی ندارد، یعنی قانون اجرا نشــده. اگر سبد معیشت 
را در نظر بگیریم، نرخ واقعی آن امروز بیش از ۱۸ میلیون 
تومان است.به گزارش ایلنا، باالخره الیحه ی افزایش حقوق 
کارمندان شاغل و بازنشسته ی دولت، دوفوریتی شد؛ با این 
حساب، افزایش حقوق زیرمجموعه های دولت، در اولویت 

بررسی و کار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت.
 نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۱۷ مهرماه مجلس 
شورای اسالمی، در جریان بررسی الیحه متناسب سازی 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با 
تقاضای بررسی دو فوریتی این الیحه با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ 
رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر 

در صحن علنی موافقت کردند.

دفاعدولتیهاازمتناسبسازیدولتیها
نماینده دولت در مجلــس، با دفــاع از طرحی که حقوق 
کارمندان را به میــزان قابل توجهی افزایــش خواهد داد؛ 
گفت: در صورت تصویب الیحه مذکــور افزایش حقوق ها 
به صورت پلکانی خواهد بود و حقوق های پایین تر افزایش 
بیشــتری خواهند داشــت که این روش منجر به عدالت 
بیشتر در پرداخت حقوق ها خواهد شــد. دستاویز اصلی 
نماینده دولت برای دفاع از الیحه ی افزایش حقوق دولتی ها، 
مقوله ی »عدالت« است، عدالت در پرداخت حقوق. اما مساله 
اینجاست که بیش از نیمی از جمعیت کشور از این عدالت 
پرداختــی محرومند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شــاغل و 

خانواده هایشان و افزون بر ۴.۵ میلیون کارگر بازنشسته با 
احتساب افراد تحت سرپرستی، بیش از ۴۳ میلیون نفر از 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ جمعیتی که همیشه و 
همواره، فاصله ی عمیقی میان دریافتی شان و حقوق بدنه ی 
دولت وجود داشته است – مدیران دولت را در نظر نمی گیریم 
که اگر آن ها را در این قیاس به حساب بیاوریم، این شکاف، 
یک فاصله ی نجومی می شــود-  و با تصویب این الیحه ی 
جدید که با دوفوریتی بودن آن موافقت شده، این تبعیض ها 
بیشتر هم می شود به گونه ای که می توان ادعا کرد از طریق 
مذاکرات معمول مزدی شورایعالی کار که سالی یکبار برگزار 

می شود، نمی توان عمق این تبعیض و فاصله را کاهش داد.

تبعیضهمیشگی
روال معمول سال های اخیر به این شکل بوده که یکبار 
ابتدای ســال، یک افزایش مزد عمومــی نصیب تمام 
گروه های مزدبگیر می شود، برای کارمندان دولت براساس 
نظر دولت در الیحه ی بودجه ساالنه و به دنبال آن تصویب 
در مجلس و برای کارگران مشــمول قانون کار، براساس 
مصوبات شورایعالی کار. بازنشســتگان هر گروه نیز به 
تاسی از شاغالن همان گروه، مشــمول افزایش حقوق 
می شــوند. در این میانه، یک تفاوت اصلــی وجود دارد؛ 
علیرغم عدم ممنوعیت ترمیم مزد در میانه ی سال، هیچ 

زمان دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در طول سال 
افزایش نمی یابد؛ اما دولت با بخشــنامه و طرح و الیحه، 

حقوق زیرمجموعه های خود را در میانه سال باال می برد.
یک نمونه، افزایش ۵۰ درصــدی حاصل از اجرای فصل 
دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در زمستان ۹۹ بود 
که موجب شد دریافتی شــاغالن و بازنشستگان دولت 
افزایش یابد؛ در آن سال دولت کار افزایش حقوق را با یک 
بخشنامه و تصویب نامه ی اجرایی به سرانجام رساند؛ اما 
زمستان امسال قرار است الیحه ی متناسب سازی محملی 

برای افزایش حقوق زیرمجموعه های دولت باشد.
متناسب ســازی که پیش از ایــن در قالــب الیحه ی 
»متناسب سازی حقوق بازنشســتگان صندوق ها« به 
مجلس رفته بود، ظاهراً بعد از بیش از یکسال معطلی از 
دور خارج شده یا به عبارتی تغییر ماهیت داده و به الیحه ی 
»متناسب ســازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کشوری و لشکری« تبدیل شده اســت. به این ترتیب، 
بازنشســتگان کارگری از الیحه ی متناسب سازی کنار 
گذاشته شده اند و این افزایش حقوق صرفاً قرار است نصیب 
زیرمجموعه های دولت در صندوق های کشوری و لشگری 
شود. با اینکه از ابتدای سال، رقم سبد معیشت به دو برابر 
خود رسیده، حتی یک جلسه ی رسمی شورایعالی کار برای 
بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران برگزار 

نشده؛ از این گذشته، حتی وزیر کار جدید انتخاب نشده 
و بر مسند وزارت ننشسته است؛ نمایندگان مجلس نیز به 
مجموعه ی دولت و وزارت کار – فارغ از اینکه وزیر جدید 
آمده یا نه- فشــار نمی آورند که اجرای ماده ۱۶۸ قانون 
کار چه شد؛ چرا برخالف متن روشن این ماده، جلسات 
سه جانبه ی شــورایعالی کار، حداقل ماهی یکبار برگزار 
نمی شود و چرا کارگران باید تاوان قانونگریزی ها را بدهند؟

ترمیممزدازواجباتاست؛سبدمعیشتبیش
از۱۸میلیونتومان

حســین حبیبی )عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور( با تاکید بر اینکه »در شرایط فعلی ترمیم 
مزد کارگران از واجبات است« به ایلنا می گوید: در سال جدید 
قیمت کاالها و خدمات به صورت تصاعدی باال رفت و افزایش 
دستمزد ۱۴۰۱ که در شورایعالی کار مصوب شده بود، از میان 
رفت بنابراین باید به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، خیلی پیش 
از این نشست های شورا را برگزار می کردند و درصدد ترمیم 
مزد برمی آمدند. حاال اینکه وزیر کار انتخاب نشده، مشکل ما 
نیست، این مشکل دولت است، دولت اگر می خواهد، می تواند 
وزیر کار نداشته باشــد اما باید همان سرپرست وزارتخانه، 
جلسات شورایعالی کار را برگزار می کرد و نسبت به ترمیم 
مزد اقدام می شد؛ مطالبه ی اصلی ما پایین بودن دستمزد 
به نسبت سبد معیشت اســت و این مطالبه، هیچ ربطی به 

چیدمان دولت یا بحث های سیاسی آن ها ندارد.
او با تاکید بر اینکه »این موضوع باید به سرعت پیگیری شود« 
می گوید: باید ماهی یکبار نشست های سه جانبه برگزار می شد، 
این الزاِم ماده ۱۶۸ در شرایط عادی ست اما وقتی گرانی های 
بی سابقه به وجود آمده، بایستی حتماً جلسات اضطراری و 
فوری برگزار می کردند. از ابتدای سال، همه کاالها گران شدند؛ 
برخی کاالها بیش از ســه برابر افزایش قیمت داشته اند؛ به 
استناد ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد باید براساس نرخ تورم 
باشد، حاال که دستمزد هیچ سنخیتی با تورم واقعی ندارد، 
یعنی قانون اجرا نشده. اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، 
نرخ واقعی آن امــروز بیش از ۱۸ میلیون تومان اســت؛ چه 
پاسخی برای اهمال دارند؛ چرا جلسات را برگزار نمی کنند؟ 
باید بپذیریم که سهم کارگران از متناسب سازی و الیحه ی آن 
و از ترمیم حقوق، تا امروز صفر است، در این میان تنها راهکار 
موثر، پذیرش ضرورت ترمیم مزد و برگزاری جلسات فوری 
شورایعالی کار است. وقتی نماینده دولت به استناد تورم و با 
دســتاویز قرار دادن عدالت، مدعی ضرورت افزایش حقوق 
کارمندان شاغل و بازنشسته می شــود، چرا مدیران همین 
دولت به عنوان دبیران شورایعالی کار، فراخوان برای برگزاری 
جلسه ی گفتگوهای دستمزدی نمی دهند و با استدالل های 

مشابه، از ضرورت ترمیم دستمزد دفاع نمی کنند؟

Newskasbokar@gmail.com

چراهرزمانموجتورمکارگرانکنارگذاشتهمیشوند؟

دست خالی کارگران از ماجرای ترمیم  مزد
سهمکارگراناز»متناسبسازی«چقدراست؟

بازهماجرایتعرفهگذاریبهتعویقافتاد

چرا وزارت بهداشت بودجه برای پرستاران ندارد؟

فردبيربطيرابهعنوانسلطانکاغذگرفتند

شکل گيري فضاي رانت با بي تدبيري ها

بهگزارشواحدخبــرادارهروابطعمومیو
اموربینالمللشورایاسالمیوشهرداری
اندیشــه،الهامافراشــتهرئیسشورای
اسالمیشهراندیشهطیپیامیفرارسیدن
هفتهانســجامویکدلیووحدترابرهمه
مسلمانانجهانتبریکعرضنمودهاست

متنپیامایشانبهشرحذیلاست:
هفتهوحدتبرایمامســلمانانهفتهنور،
شادمانیوهمبستگیواتحاداستتاهمه
دشمنانبدانندتنهادرسایهایمانووحدت
میتوانقلههایپیشرفتوتوسعهراپیمود.
ازسوییمامســئولینومردمهمیشهدر
صحنههمهجابایدیاریگروپشــتیبان
یکدیگرونظامجمهوریاسالمیایرانباشیم
تادشمنانقسمخوردهاینمرزوبومبهفکر
تفرقهافکنیوتوطئهبرعلیهایننظاممقدس
نباشندوبدانندهفتهیوحدتبهانهایاست
کهعقایدوایمانمانتقویتمیگرددودر
سایهایناصلاساسیتمامتوانمانرابرای

ساختنایراناسالمیبکارخواهیمبرد.
برهیچکسپوشیدهنیستکهشهیدانبا
ریختنخونخودمســیروحدتویکدلی
وحرکتدرراهحــقوحقیقترابههمهما
آموختندتاامروزامتشهیدپرورایراناز
اینچشمهمعرفتدرختپرباریوحدترا
بنشانندواینبهانهایاستتاهیچدشمنی
حقدستدرازیبهآنرانداشتهباشدچرا
کهوحدتوهمدلیمامشتمحکمیاستبر

دهانتکتکدشمنان

اینجانــببرخوردوظیفهمــیدانمهفته
وحدتکهنمادانسانیت،شرف،یکپارچگی،
دیانت،انسجام،اتحادودربردارندهپیامهای
بزرگیاســترابرهمهمردمشهراندیشه
تبریکعرضمینمایموامیدوارمبتوانیمبا
تکیهبرآنثمراتمهموحدتبرضددشمن

متجاوزعملکنیم

پیامتبریکشهردارشهراندیشهبهمناسبت
فرارسیدنهفتهوحدت

بهگزارشواحدخبــرادارهروابطعمومیو
اموربینالمللشورایاسالمیوشهرداری
اندیشه،بهروزکاویانیشهردارشهراندیشه
طیپیامیفرارســیدنهفتهوحدترابه

مردمشریفشهراندیشهتبریکگفت
درمتناینپیامآمدهاست:

وحدتویکپارچگیمهمترینراهبردبرای
همدلیوموفقیتاستوایننکتهمیتواند
درتمامیامورســبببوجودآمدنتحکیم
پیمانهاواستواریمیثاقهاگرددوماباید
باتاســیازاینحدیثپیامبر)ص(نقش
مهموحدترادربینجوامعانسانیبیشتر

درکنماییم
پیامبراکرم)ص(میفرمایند

)الجماعُةرحمتُةوالُفرقُةعذاٌب(وحدتمایه
رحمتوتفرقهموجبعذاباست

امادراینبینهفتهیوحدتچتریپوشش
دهندهیکدلشــدنویکپارچگیبیشتر
مسلمانانومردماستکهقطعابایدازاین

هفتهدرراســتایوحدتافزایشدرتمام
ابعادکوششنمودوازسوییدیگرمانهتنها
دراینهفتهبلکههمیشهبایدتقویتوحدت
رادربطناقداماتخودقراردهیمتابتوانیم
توطئههایدشمنانرادرمسیرتفرقهافکنی
خنثیکنیموبهدشمناندینواسالماجازه
یایجادکوچکترینخلــلورخنهایدر
اصلنظامودیــنندهیم.هفتهوحدتمی
تواندبهترینگزینهودلیلبراینشاندادن
یکپارچگیووحدتماومردمعزیزمانباشد
چراکهدشمنانبایدبدانندکهمایکپارچه
ایستادهایم،دستدردست،چهرهبهچهره،
قشربهقشر،قومبهقومدرراستایپیشرفت

کشورمانگامخواهیمبرداشت.
اینجانبضمنتبریکایــنهفتهبهمردم
فهیمشهراندیشهآرزویتوفیقوموفقیت
رابرایهمهدوستداراناسالمنابمحمدی

ازخداوندمنانخواستارم

شهرداراندیشه:
آمادهباشمدیریتبحرانشهراندیشهدر

فصلپاییز
بهگزارشواحدخبــرادارهروابطعمومیو
اموربینالمللشورایاسالمیوشهرداری
اندیشــه،بهروزکاویانیشهرداراندیشهاز
برنامهریزیمدیریتشــهریاندیشهدر
راستایآمادگیکاملنیروهایشهرداری
همزمانباآغازفصلباراندرحوزهمدیریت

بحرانخبرداد.ویدراینخصوصگفت:با
توجهبهتاکیداتمدیرکلمحترممدیریت
بحراناســتانداریتهرانبرضرورتانجام
اقداماتپیشگیرانهبرایجلوگیریازوقوع
حوادثفصلیدرایناســتانودرجهت
انجاموظایفتعریفشدهدرستادمدیریت
بحرانوحوادثغیرمترقبهشــهراندیشه
،برنامهریزیجامعــیدرخصوصآمادگی
معاونتهایزیرمجموعهشــهرداریدر

دستورکارقرارگرفتهاست
شهرداراندیشــهافزود:دراینراستاکلیه
نیروهایخدماتیشهرداریاندیشهباورود
بهفصلبارندگیبصــورتآمادهباشکامل
قرارخواهندگرفتتاانشااهللدرمواقعلزوم

بهسرعتواردعملشوند
ویادامهداد:ازدیگرتمهیداتیکهدراین
زمینهبایدبهآناشارهگردد،بررسینقاط
حادثهخیزورفعموانعونواقصبرایعدم
آبگرفتگیمعابروخیابانهایسطحشهر
استکهامیدواریمهمهعزیزانبرایآسایش
ورفاهمردمشریفشهراندیشهتمامتالش

خودرابکارگیرند

آغازعملیاتپیرایشترونهایسطحشهر
اندیشه

بهگزارشواحدخبــرادارهروابطعمومیو
اموربینالمللشورایاسالمیوشهرداری
اندیشه،سرپرستســازمانسیمامنظرو

فضایسبزشهرداریاندیشهازآغازعملیات
پیرایشوکوتاهنمودنچمنها،ترونهاو

حاشیهچمنهایسطحشهرخبرداد
چاوشــیدراینخصوصگفــت:یکیاز
ماموریتهایمهمســازمانسیما،منظرو
فضایسبزشــهرداریاندیشهایجادجلوه
بصریمناسببهفضایسبزموجوددرشهر
استکهدراینراستاباتالشهمکارانمامروز
شاهدآغازعملیاتپیرایشوآرایشترون
هاوهمچنینکوتاهنمودنچمنهاوگیاهان

حاشیهایسطحشهربودیم
ویدرادامهافزود:خوشــبختانهباوجود
تجربهخوبپرسنلزحمتکشفضایسبز
قطعاشاهدایجادمنظرمناسبوبسیارخوبی
درحوزهفضایسبزشــهرخواهیمبودبه
طوریکهشهروندانعزیزازاینپس،خواهند
توانستدربوســتانهامعابروبلوارهای
سطحشهربانوعجدیدپیرایشگیاهانسبز

همزمانباشروعفصلپاییزروبهروشوند
ویخاطرنشانکرد:بابرنامهریزیکهدر
اینخصوصتوسطکارشناسانوسبزپوشان
سازمانسیمامنظروفضایسبزدرنظرگرفته
شدهاستدرآیندهنزدیکاینعملیاتزیبا

سازیدرشهربهاتمامخواهدرسید

الیروبیســپتیکجادهجعفرقلیخانی
شهراندیشهانجامگرفت

بهگزارشواحدخبــرادارهروابطعمومیو
اموربینالمللشورایاسالمیوشهرداری

اندیشه،معاونخدماتشهرداریاندیشه
یکیازاقداماتاولیهبــرایبحثمقابلهبا
موضوعاتمرتبطبابحرانرابررسینقاط
حادثهخیزورفعمشکالتآنهابویژهالیروبی
جداولوکنارگذرهایسطحشهردانست
وگفت:معاونتخدماتشهریشهرداری
اندیشهدرراســتایانجاموظایفمحوله
وحسبدستورشهردارمحترمبنابهتاکید
مدیریتبحراناستانتهرانیکیازاقدامات
مهمخودرادرحوزهمدیریتبحران،برنامه
ریزیدرخصوصعدمآبگرفتگیدرسطح
شهرومعابر،الیروبیورفعنواقصدراین
نقاطسوقدادتاشاهدعبوربدونمانعآبهای
سطحیدرموقعبارندگیبهسمتمسیل

هایمشخصشدهباشیم
نوریافزود؛لذادراینراستاالیروبیسپتیک
جادهجعفرقلیشهراندیشــهباهمکاری
وهمتتالشهمکارانمبهاتمامرسیدوانشااله
سعیداریمدربلواروجادههایدیگرنیزبه

سرعتایناقدامراعملینماییم.
نوریدرپایانافزود:ازشهروندانشریف
شهراندیشهدرخواستمیکنیممدیریت
شهریرادراجرایاینعملیاتبانریختن
پسماندهاوزبالههادرسطحخیابانهایاری
نمایندوازهمهمردمانتظارداریمبهمحض
برخوردبامشکلیدرخدماتشهرمراتبرا
باسامانه۱37اطالعدادهودرمیانبگذارند
تاهمکارانمدرکوتاهترینزمانبهرفعآن

اقدامنمایند.

پیام تبریك رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه بمناسبت فرا رسیدن هفته وحدت
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

  دولت منابع الزم براي تسويه بدهي ها را ندارد
  محمود جام ساز، كارشناس اقتصادي

تسعير نرخ ارز براي پرداخت بخشي از بدهي هاي دولت به بانك مركزي و بانك ها در ماده 24 اليحه 
رفع موانع توليد رقابت پذير ارتقاي نظام مالي كشور آورده شده است ضمن آنكه در اليحه اصالحيه 
بودجه سال جاري نيز اين مساله مطرح شده كه البته مبناي حقوقي آن هم برمي گردد به بند 26 قانون 
پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 كه تصريح دارد به اينكه »سود احتمالي از تغيير برابري هاي 
قانوني نسبت به طال و پول هاي خارجي و اتفاق هاي ناشي از قوه قهريه به مصرف استهالك اصل و بهره 
بدهي هاي دولت به بانك مركزي خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت واريز خواهد شد« اما مجلس 
پيشين مصوبه مجلس دهم را درباره تسويه 74 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها از محل تسعير 
نرخ ارز رد كرد زيرا برخالف بند 26 قانون پولي و بانكي مصوب 1351 اصوال تسعير دارايي هاي خارجي 
درآمد نيست و افزايش دارايي محسوب نمي شود، در هرحال يكي از مهم ترين عوامل ركود اقتصادي 
همين بدهي هاي دولت به بانك ها و بانك مركزي و پيمانكاران بخش خصوصي و امثال آن بوده است 
كه بايد به نحوي تسويه شود. دولت در حال حاضر فاقد منابع الزم براي تسويه بدهي هاي خود است لذا 
متوسل به تسعير نرخ ارز شده كه مسلما پايه پولي را باال مي برد و تورم را افزايش مي دهد ضمن آنكه دولت 
سهوا تسعير نرخ ارز يعني تجديد دارايي هاي بانك مركزي را به نرخ روز درآمد محسوب كرده كه اين امر 
خالف اصول علمي اقتصاد است. تسعير نرخ ارز چيزي بر دارايي هاي بانك مركزي اضافه نمي كند كه 
دولت آن را سهم خود بداند و بابت تسويه بدهي هاي خود به بانك ها و بانك مركزي حساب به حساب كند 
و بدهي خود را تقليل دهد. با اين استدالل كه تقليل بدهي دولت به بانك ها گامي در جهت كاهش ركود 
اقتصادي است. البته به موجب اليحه اصالحيه بودجه دولت، مجلس به طور مشروط با تسعير نرخ ارز براي 
پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها موافقت كرده است و شرط مهم آن همين است كه پايه پولي افزايش 
پيدا نكند اما بايد توجه داشت كه افزايش اسكناس نزد بانك ها نيز يكي از عوامل افزايش پايه پولي است 
و ايجاد  كننده تورم. حال چگونه دولت قرار است بدون افزايش پايه پولي اين مصوبه را به انجام برساند، 
قابل تامل است البته دولت راهكارهاي ديگري را براي خروج از ركود و پرداخت بدهي هاي خود نيز دارد 
از جمله فروش اوراق قرضه يا ايجاد يك بازار ارز كه منابع خود را در آن با قيمت بازار به فروش برساند و 
بدهي هاي خود را پرداخت كند در هرحال نمي توان براي اصالح نظام بانكي و تسويه بدهي هاي دولت به 
مواردي متوسل شد كه فاقد مبناي علمي اقتصاد است و در افزايش پايه پولي و تورم ايفاي نقش مي كند.
* این یادداشت به صورت شفاهی گرفته شده است

موقعيت تجار و صاحبان صنايع ايران در عصر پهلوی
موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران عصر پهلوي مجموعه آثاري است كه نشر 
گام نو به چاپ رسانده است. اين مجموعه شامل زندگي و كارنامه حاج محمد تقي 
برخوردار، زندگينامه محمدرحيم متقي ايرواني و سرمايه داري خاندان الجوردي و 
الجورديان است. آثار فوق به صورت جداگانه و هركدام در يك جلد توسط علي اصغر 

سعيدي و فريدون شيرين كام تاليف شده است. 
1-ســرمايه داري خانوادگي خاندان الجوردي و الجورديان در 
1100 نسخه با قيمت 19200 تومان در 295 صفحه به چاپ 
ســوم رســيد. كتاب با مروري به موقعيت تجار ايران در زمان 
قاجار تا پهلوي آغاز مي شود. در فصل دوم به خاستگاه اقليمي 
خاندان الجورديان )كاشان( مي پردازد و شجره خانداني ايشان 
را معرفي مي كند.در اين كتاب آمده است :»كاشان در سال هاي نخستين قرن نوزدهم 
از لحاظ توليدات در اوج خود بود و بيش از 800 كارگاه ابريشــم بافي داشت. در زمان 
ســلطنت فتحعلي شــاه در اصفهان 12000 كارگاه بافندگي براي قماش ابريشمي 
وجود داشــت. كنت گوبينو، وزير مختار فرانســه درباره كاشان مي گويد: منسوجات 
ابريشمي آن بي نهايت ظريف و شهره جهان است و در دانش و ادب سابقه درخشاني 
دارد. پيرلوتي، جهانگرد فرانســوي مي گويد: كاشان را مي توان شهر مسگرها ناميد.« 
در فصول ديگر از نخســتين اتاق تجاري ايران )1305( و موقعيــت اتاق بازرگاني در 
دهه هاي مختلــف مي گويد. نوآوري هاي خانــدان الجوردي در رابطــه با مديريت، 
 تبليغ، روش هاي مكانيزه، سياســت هاي كارگري و موسسات خيريه ايشان در كتاب

 مورد كاوش قرار مي گيرد. پايان كار آنها با مصادره اموال در انقالب 1357 پايان بخش 
اين كتاب است. 

2- زندگي و كارنامه محمدرحيم متقــي ايرواني از ديگر آثار 
نشر گام نو است كه به زندگي و موقعيت اين تاجر عصر پهلوي 
مي پردازد. كتاب امسال در 1100 نسخه و با قيمت32400 
تومان در 430 صفحه روانه بازار نشر شد. يكي از روش هايي 
كه فريدون شيرين كام و علي اصغر سعيدي در تاليف اينگونه 
كتب پژوهشي دارند، نگاه به خاستگاه جغرافيايي است. اينكه شخصي مانند ايرواني 
از كدام نقطه اين سرزمين و در چه دوره اي برخاسته از لحاظ تحقيقي حائز اهميت 
است. به طور مثال در صفحه 28 مي خوانيم: »گزارش ها حاكي از آن است كه در سه 
دهه پاياني حكومت قاجار، مردم فــارس از حكمرانان خود ناراضي بودند. افزايش 
خراج، مصادره اموال از ســوي كارگزاران حكومتي و غارت اموال از سوي ياغيان 
تحت حمايت ايشان در زمره مشكالتي بود كه مردم از آن رنج مي بردند. انشعاب 
در ايالت و طوايف قشــقايي و خمســه، ورود بريتانياي كبير به عرصه سياست 
ايالت و عشــاير بر پيچيدگي اين روابط افزود. در 30 سال پاياني حكومت قاجار، 
استان فارس شاهد بيش از 90 مورد جنگ ايالتي و طايفه اي بود.« مولفان در 14 
فصل به زندگي ايرواني از كودكي تا دانشجويي و نخستين توليد كفش در مهرآباد 
جنوبي مي گويند. آنها در فصل هاي مياني از نوع سرمايه گذاري و پيدايش محيط 
رقابتي و ادغام شــركت هاي توليد كفش مي نويســند. همچنين سياست كفش 
 ملي، ارتباط رحيم ايرواني با حوزه سياســت و عوامل موفقيت او را در فصل هاي 

پاياني مي خوانيم. 
3-نشــر گام نــو زندگينامــه و كارنامــه توليــد 
در را  برخــوردار  تقــي  محمــد  بازرگانــي   و 

 480 صفحه و 1100 نســخه و قيمت30000 تومان به 
چاپ دوم رســاند. اين اثر مانند ديگر آثاري كه شــيرين 
كام و ســعيدي تاليف كرده اند، مصور است. نويسندگان 
در 9 فصل به نظام خانداني برخوردار و زندگي اقتصادي ايشــان مي پردازند. 
برخوردار در زمينه بازاريابي خارجي براي محصوالت و گســترش صادرات 
فعال بوده است. در صفحه 212 تصويري در كتاب هست كه بازديد شيخ راشد 
بن سعيد آل مكتوم، حاكم دوبي از محصوالت شركت هاي حاج محمد تقي 
برخوردار در زمان پهلوي دوم را نشان مي دهد. در فصل هشتم از مسئوليت هاي 
اجتماعي خاندان برخوردار مي نويسد: »حاج محمد حسين برخوردار بخشي 
از ثروت شخصي خود را به تاسيس مسجدي بزرگ در مركز شهرستان يزد از 
بهمن1333 اختصاص داد. ساخت بناي اوليه آن، 2 سال و نيم طول كشيد. 
چندين معمار از يزد، اصفهان، مشهد و... در كاشي كاري مسجد نقش داشتند.« 
و در آغاز فصل نهم صفحه343 از پايان كار يك كارآفرين مي خوانيم: » حاج 
محمد تقي برخوردار در زمان پيروزي انقالب در انگلســتان بود. با باز شدن 
فرودگاه ها در اواسط بهمن 57 به ايران برگشــت. هنگامي كه امام خميني 
به مدرسه رفاه آمد، تلويزيون مدار بسته اي به آنجا هديه داد. پس از پيروزي 
انقالب براي مدت كوتاهي به عضويت هيات مديره كشتيراني انتخاب شد. حتي 
به مالقات امام خميني  )ره( رفت. باور نمي كرد دارايي او مصادره شود.«بايد 
گفت اقدامات اعتراضي و ارائه دادخواســت در فضاي انقالبــي راه به جايي 
 نمي برد و باالخره اموال ايشان نيز مانند خاندان الجوردي ، ايرواني و ديگران

 مصادره شد. 
مجتبی حدیدي

يادداشت

معرفی کتاب

وقتي افراد براي نخستين بار در قرار مالقات هاي حضوري 
شركت مي كنند، اصلي ترین موردي كه ذهن آنها را مشغول 
مي كند، این است كه تاثيري مثبت روي فرد مقابل داشته 
باشند و به گونه اي رفتار كنند كه فرد مقابل آنها را فراموش 
نكند. نكاتي كاربردي براي رســيدن به این هدف وجود 
دارد كه در ادامه مطلب به آنهــا مي پردازیم. قرار مالقات 
حضوري چه شخصي باشد و چه كاري، هدف هاي مشخصي 
دارد. اكثر افراد به دنبال این هســتند كه در نخســتين 
برخورد با طرف مقابل، تاثيري مثبت داشــته باشــند و با 
نشان دادن چهره اي مناســب از خود، تصویر شخصيت  
مناســبي در ذهن طرف مقابل ایجاد كننــد. برخي افراد 
این امر را غيرممكن و دشــوار مي داننــد در حالي كه با 
رعایت نكاتي ساده مي توان نخستين قرار مالقات ها را به 
جلساتي مفيد و به یادماندني تبدیل كرد. در ادامه به بررسي 
 برخي نكات كاربردي كه بدین منظور گردآوري شــده اند،

 مي پردازیم. 

۱. صحبت كنيد
قدم اول در قرار مالقات این است كه ترس را كنار بگذارید و 

شروع به صحبت كردن كنيد.
 نباید از سوال پرسيدن و بيان عقاید خود بترسيد.

 تا زماني كه شــما صحبت نكنيد، افــراد نمي توانند 
شخصيت شما را شناخته و در حافظه خود ذخيره 

كنند. 

۲. صریح و صادق باشيد
نكتــه اساســي در 

این  عقاید  بيان 
آنها  كه  است 
را بــا پرهيز 
توهيــن  از 

صریح  به طور 
بيان كنيد.

 اكثر افــراد با ترس از 
اینكه ممكن است دیگران 

از صحبت هاي شــان ناراحت 
شــوند، صراحت را كنار مي گذارند و در بيان عقاید 

محافظه كارانه عمل مي كنند. سعي كنيد عقاید خود را 
با كمال احترام بيان كنيد، هر چند كه ممكن است برخي 

افراد از دانستن آنها ناراحت شوند. این نكته 
را به یاد داشته باشيد 
كه مردم، افرادي را كه 
عقایدي مخالف جمع 
 دارنــد را بهتر به یاد

 مي سپارند. 

كمــي   .۳
غيرعادي باشيد

در رعایت این نكته 
نيز بایــد كمال 

ادب را رعایت كنيد. براي غيرمعمول بودن نيازي نيســت 
كه لباسي غيرعادي بپوشــيد یا رفتاري ناهنجارانه داشته 
باشيد. همين كه در پاسخ به سواالت ساده مانند احوالپرسي، 
خالقيت به خرج دهيد و جواب هاي جالب و بعضا با شوخي 
بيان كنيد، تصویري به یاد ماندني از شما در ذهن مخاطب 

ثبت خواهد كرد. 

۴. زبان بدن را فراموش نكنيد
زبان بدن یكي از موارد مهم در تمامي جلسات و مذاكرات 
حضوري اســت. باید در انتخاب حركت ها، نحوه نشستن، 
نحوه احوالپرسي و دست دادن و موارد اینچنيني با وسواس 
زیاد برخورد كنيد و در تمامي ایــن كارها، اعتماد به نفس 
را نشــان دهيد. به طور مثال، محكم دست دادن، راست 
ایستادن و ارتباطات چشــمي در زمان صحبت كردن و در 
زمان گوش دادن، تصویري با اعتماد به نفس از شما ایجاد 

مي كند. 

۵. احساسات فرد مقابل را تحریك كنيدیك شاعر معروف 
به نام Maya Angelou در جایي مي گوید: »مردم آن چيزهایي 
كه شما گفته اید و آن كارهایي كه شما انجام داده اید را فراموش 
مي كنند اما هيچ گاه نمي توانند تاثيري كه بر احساسات آنها 

داشته اید را از ذهن پاك كنند.« اما 

چگونه احساسات افراد مقابل را تحریك كنيم؟ براي این منظور 
كافي است خود را مقداري آسيب پذیر نشان دهيد. به طور مثال 
به اشتباه مطلبي را عنوان كنيد و سپس عذرخواهي كنيد. كاري 
كنيد فرد مقابل لبخند بزند، درباره گذشته او سواالتي بپرسيد، 
یك خاطره تعریف كنيد یا یك بحث داغ را در مكالمات پيش 

بكشيد. 

۶. به خوبي به حرف هاي مخاطب گوش  كنيد
به جز مهارت باال در صحبت كــردن، خوب گوش دادن نيز 
تصویري مناســب از شــما به جا مي گذارد. زماني كه فرد 
مقابل در حال صحبت كردن اســت، با دقت و عالقه زیاد 
به صحبت هاي او گوش دهيد. فرامــوش نكنيد كه افراد 
احساسي كه در آنها به جا مي گذارید را فراموش نخواهند 
كرد و شما با خوب گوش دادن احساس اطمينان و اعتماد به 

نفس را در طرف مقابل ایجاد مي كنيد. 

۷. لبخند بزنيد
لبخند زدن چهره شما را به یادماندني تر مي كند و به عالوه، 
نشان مي دهد كه شما از این قرار مالقات راضي و خشنود 
هستيد و طرف مقابل نيز به تبع لبخند شما، لبخند خواهد 
 زد و از این قــرار مالقات خاطره خوبــي در ذهنش ثبت 

خواهد شد. 

۸. سوال بپرسيد و خود را مشتاق نشان دهيد
ســوال پرســيدن درباره صحبت هاي فرد 
مقابل نشان مي دهد كه به او 
 اهميت مي دهيد و موضوع 
مــورد بحث براي شــما 
جذاب است. سعي 
دربــاره  كنيد 
خود شخص هم 
سواالتي بپرسيد 
و نشــان دهيــد 
كه به شــناختن او عالقه 
دارید. كنجــكاو بودن یكي از 
خصوصياتي است كه باعث مي شود 

افراد شما را فراموش نكنند. 

۹. افراد را با اسامي خطاب قرار دهيد
وقتي مخاطب اســم خودش را ازز بان شما بشنود 
و بفهمــد كــه آن را به یاد 
دارید، بــه این نتيجه 
مي رسد كه شما به او و 
صحبت هایش اهميت 
اســامي  مي دهيد. 
افراد با شخصيت آنها 
گره خورده و استفاده 
از اسامي، نشان دهنده 
اعتبار دادن به شــخصيت 

طرف مقابل است.

در نخستين قرارهاي مالقات كاري و شخصي چگونه رفتار كنيم؟

اوراق خزانه اسالمي 
چيست؟

اسناد خزانه اســالمي، اوراق بهادار با 
نامي اســت كه دولت براي تســویه 
بدهي هاي خود بابت طرح هاي تملك 
دارایي هاي سرمایه اي با قيمت اسمي و 
 سررسيد معين به طلبكاران غيردولتي

 واگذار مي كند. 
دولت در محاسبات خود پذیرفته كه 
مبلغي بدهي به پيمانكاران دارد. دولت 
هم اكنون توان پرداخت ندارد اما معتقد 
 است مثال تا ۶ ماه دیگر توان بازپرداخت 

خواهد داشت. 
روي یك برگه بهادار مشخص مي شود 
 كه دولت بــه موجب ایــن برگه مثال
 یك ميليارد بدهي بــه پيمانكار الف 
دارد و آن را در ۲۹ اســفند ۹۵ خواهد 

پرداخت.
 به ایــن برگه اوراق خزانه اســالمي 
مي گوینــد. پيمانكار الــف مي تواند 
تا آخر ۲۹ اســفند صبــر كند و كل 
 پول را بگيرد یــا این برگــه بهادار 
چك مانند را در بازار ســرمایه زودتر 
 ولي به قيمتي كمتــر از یك ميليارد 

بفروشد.
 به این فرایند، عرضه اوراق خزانه در 
بازار ثانویــه مي گویند. در ایران بانك 
مركزي ضامن اســت كــه اگر دولت 
به هر دليلــي بدهــي را نپرداخت، 
 بانك مركــزي بدهــي را پرداخت

 خواهد كرد. 
با توجه به تضمين بانــك مركزي به 
پرداخــت وجه اوراق در سررســيد، 
چنانچه دولت توان پرداخت وجه اسناد 
خزانه را نداشته باشــد، پرداخت آن 
توسط بانك مركزي به معناي استقراض 
غيرمســتقيم دولت از بانك مركزي 
خواهد بود و پایه پولي كشور افزایش 
 یافته  و در نتيجه منجر به تشدید تورم

 خواهد شد.

اوژانس كسب و كار نكات مديريتي 

وضعيت احساسي شــما بر مبناي اینكه روي چه چيزي تمركز 
و توجه دارید ،تعریف مي شــود. وقتي شــما بر مشكالت پيش 
روي خود متمركز مي شــوید، خيلي ســریع دچار احساسات 

ز منفــي و اســترس خواهيد شــد كه هــر دوي اینها  ا
عوامل كاهش كارایي محسوب مي شوند. 

اعمالــي  روي  وقتــي  مقابــل  كه در 
سبب بهبود شخصيت و عملكردتان مي شوند، 

تمركز مي كنيد، در شما احساسات مثبت رخ داده  و 
اعتماد به نفس بيشتري كسب مي كنيد كه چنين 
وضعيتي در مجموع سبب باال رفتن راندمان كاري 

شما خواهد شد، ازاینرو روي راه حل ها تمركز 
كرده و مدت زمان زیــادي را صرف فكر كردن 

به صورت مساله نكنيد. از برخي احساسات مانند 

عصبانيت نيز پرهيز كنيد زیرا چنين حسي سبب قرار گرفتن ذهن 
در وضعيت تدافعي مي شود. وقتي یك عامل خاص شما را به صورت 
قریب الوقوع تهدید مي كند، داشــتن روحيه تدافعي یك الزام 
محسوب مي شود ولي تهدیدي كه از آن زمان بسياري مي گذرد و 
مدت طوالني است كه با شــما همراه شده را نمي توان با 
چنين روحيه اي مدیریت كرد زیرا این روحيه سبب ایجاد 
استرس دائمي خواهد شد و حتي در بلندمدت 

مي تواند بر سالمت تان اثر بگذارد. 
استرس و روحيات منفي یكي از عوامل اصلي 
عدم موفقيت هســتند، بنابراین همواره تالش 
كنيد از عصبانيت، حسادت و مواردي از این دست 

پرهيز كنيد. 
@PracticalManagement

به صورت مســـاله فكر نكنيد
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کار و
کارآفرینی 

افتتاح نخستين مدرسه كسب وكار 
كشور در زنجان

معاون رئيس جمهوری و رئيس ســازمان اداري و 
استخدامي كشور گفت: نخستين مدرسه كسب وكار 
كشور به همت پروفســور ثبوتي در استان زنجان 
تاسيس مي شود. به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري با 
اشاره به تاسيس مدرسه كسب وكار در استان، تصريح 
كرد: در برنامه توسعه اســتان از ايده هاي دانشگاه 
تحصيالت تكميلي و پروفســور ثبوتي براي ايجاد 
مدرسه كسب وكار استفاده شد و ايشان با زحماتي 
كه براي اين مهم كشيده ، زمينه را براي تاسيس اين 
مدرسه فراهم كرده  است. پروفسور يوسف ثبوتي نيز 
در رابطه با مدرسه كسب وكار، گفت: در اين مدرسه 
دانشجويي را مي پذيريم كه حداقل يك يا دو سال در 
محلي كار كرده باشد و با مسائل كسب وكار، دخل و 

خرج و درآمدزايي آشنا باشد. 

اميد به زندگي در ايران ۷۵ سال است
معاون وزير تعــاون، كار و رفــاه اجتماعي گفت: 
متوسط سن بازنشستگان ۵۱ سال است كه اين 
در نيروهاي مسلح به ۴۸ سال كاهش مي يابد اما 
اميد به زندگي ۷۵ سال اســت، بنابراين فرد بعد 
از بازنشستگي ۲۵ ســال فرصت كار كردن دارد و 
انتظار براي بيرون كردن بازنشستگان بي معناست. 
به گزار ش ايســنا، حجت ا... ميرزايي افزود: حل 
بحران اشتغال در گرو انقالب و خالقيت هم در ميان 
مديران و سياست گذاران و هم در ميان جويندگان 
كار و دانش آموختگان دانشــگاه ها بوده و هم در 
ذهنيت سياست گذاران است كه اشتغال را در گروه 
منابع مالي مي بينند و الزم است به اصالح ذهنيت 
دانش آموختگان كه در انتظار فرصت های شغلي 

دولتي هستند، توجه كنيم. 

»كسب و كار« مکانيسم ارائه خدمات بيکاري  را بررسي مي كنداخبار

ایجاد پنجره  واحد در سازمان هاي دولتي
بيمه بيكاري براساس قانون مشمول كساني 
است كه به طور ناخواسته و غيرارادي از كار 
خود بيكار شده اند و اكنون آماده براي پيدا 
كردن يك شــغل اند. در اين شرايط براي 
تامين مخارج و هزينه هاي زندگي آنها بيمه 
بيكاري در نظر گرفته شده است كه تا حدود زيادي موجب امنيت 
خاطر و دلگرمي آنها باشــد. مثال گاهي يك سري اتفاقات است كه 
به طور ناخواسته و غيرمترقبه صورت مي گيرد مانند سيل، زلزله، يا 
يك سري تغييرات ساختاري كه در نتيجه آن فرد چاره اي جز ترك 
كار خود ندارد. به همين دليل در اكثر كشورهاي دنيا به همه كارگران 
و كساني كه در معرض چنين وضعيتي هستند بيمه بيكاري تعلق 
گرفته است و قوانين خاصي براي آن لحاظ شده است. ايران نيز سومين 
كشور خاورميانه است كه بيمه  بيكاري را براي افراد تحت  پوشش قانون 
كار و قانون تامين  اجتماعي خود پيش بيني كرده است. در كشور ما 
براساس قانون براي پرداخت مزاياي بيمه بيكاري شرايطي مقرر شده 
كه مهم ترين آن به اين ترتيب است: تبعه كشورهاي خارجي نباشند، 
مستمري بگير بازنشسته يا از كارافتاده كلي نباشند، داراي حداقل ٦ 
ماه سابقه پرداخت حق بيمه باشند، در زمره صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد و بيمه شدگان اختياري نباشند و مشــمول قانون كار و تامين 
اجتماعي باشند، البته طبق قانون كساني كه به خاطر حوادث طبيعي 
مانند سيل و زلزله بيكار شده اند، نيازي به داشتن سابقه پرداخت حق 
بيمه ندارند و از همان روزهاي اول كاري خود نيز درصورت هرگونه 
حادثه مشابهي مي توانند بيمه بيكاري دريافت كنند. ناگفته نماند 
مزاياي بيمه بيكاري زمان خاصي دارد و در شرايطي كه فرد شغلي 
پيدا كند يا بيمه شده مجددا به كار اشتغال يابد و مواردي از اين دست، 
متوقف خواهد شد. ميزان مقرري بيكاري به گفته مسئوالن ۵۵ درصد 
ميانگين حقوق سه ماهه آخر بيمه شده است و عالوه بر آن به ازاي هر 
يك از افراد تحت تكفل )حداكثر تــا ۴ نفر( ۱۰ درصد نيز به حداقل 
دستمزد افزوده مي شود. اما اين رقم بايد كمتر از حداقل حقوق )٦۰۸ 
هزار تومان( بوده و ميانگين آن بيــش از ۸۰ درصد ميانگين حقوق 
نباشد، به عنوان مثال اگر فردي ميانگين سه ماه آخر حقوقش يك 
ميليون تومان باشد نبايد كمتر از ٦۰۸ هزار تومان و بيشتر از ۸۰۰ هزار 
تومان دريافت كند. از آنچه گفته شد جاي بررسي چند موضوع اساسي 
وجود دارد. آيا همه افراد جامعه از مزاياي اين بيمه استفاده مي كنند 
و از آن اطالع دارند؟ نحوه پرداخت و دريافت بيمه بيكاري در كشور 

ما تا چه اندازه سير قانوني خود را طي مي كند؟ اين قانون چه ايرادات 
و مشكالتي دارد و راه حل مشــكالت آن چيست؟بر اساس بررسي 
كارشناسان در حال حاضر كسري منابع صندوق بيمه بيكاري و عدم 
حمايت دولت از آن، دستكاري هاي مسئوالن در شيوه نامه پرداخت 
بيمه بيكاري و ايجاد محدوديت ها در پرداخت بيمه بيكاري يا به تاخير 
انداختن پرداخت هاي آن و... مهم ترين مشكالت بيمه بيكاري است 
كه الزم است براي حل آنها يك سري اصالحات در قانون بيمه بيكاري 
صورت گيرد. از طرف ديگر برخي نيز از شرايط دريافت بيمه بيكاري 
ناآگاه هستند و نمي دانند كه مي توانند مشمول اين قانون باشند يا 
نه. اين در حالي است كه بيمه شده بيكار براي دريافت مقرري بيمه 
بيكاري بايد حداكثر ظرف مدت 3۰ روز از تاريخ بيكاري موضوع را به 
واحد كار و امور اجتماعي ذي ربط اطالع دهد و آمادگي خود را براي 
اشتغال به كار تخصصي خود يا كار مشابه آن اعالم كند تا بتواند از بيمه 
بيكاري استفاده كند. موضوعي كه درصورت ناآگاهي افراد آنها را از 
دريافت مزاياي بيمه بيكاري محروم مي سازد. بنابراين به نظر مي رسد 
در رابطه با قوانين بيمه اول از هر چيز بايد قوانين شفاف، جامع و قابل 
دسترسي وجود داشته باشد و دوم از همه سرعت انتقال اين قوانين در 
ميان مردم به اندازه اي باشد كه محروميت از بيمه به دليل عدم آگاهي 
يا اطالع رساني نبوده باشــد. به همين منظور طي روزهاي اخير در 

نحوه ارائه خدمات بيمه بيكاري تغييراتي صورت گرفته كه مهم ترين 
آن واگذاري امور غيرحاكميتي بيمه بيكاري به صورت آزمايشي به 
كاريابي هاي غيردولتي در ۴ استان كشور است كه عالوه بر اينكه به 
اعتقاد مسئوالن منجر به كاهش تردد غيرضرور مراجعان، كاهش نرخ 
بيكاري، افزايش اشتغال دوباره مقرري بگيران، مهارت آموزي مقرري 
بگيران بيمه بيكاري، كمك به صندوق بيمه بيكاري و كاهش شايان 
توجه هزينه هاي دولت از مزاياي واگذاري خدمات بيمه بيكاري به 
كاريابي ها مي شود، هزينه هاي دولت را كاهش داده و دسترسي مردم 

به خدمات بيمه بيكاري را آسان تر مي سازد. 

تعيين تكليف بيمه بيكاري در مناطق آزاد
محمود نثاري حقيقي فرد، معاون سابق موسسه كار و تامين اجتماعي در 
رابطه با ضعف اطالع رساني در سيستم خدمات ارائه خدمات بيمه اي به 
مردم مي گويد مهم ترين موضوع عدم يكسان سازي بخشنامه هاي قانون 
كار و عدم تشريح برخي از قوانين است كه به نوعي منجر به عدم شفافيت 
شده و در نحوه دادن حق بيمه به افراد جامعه به طور عادالنه مشكل ايجاد 
كرده است. براي نمونه متولي مناطق آزاد قانون كار نيست و در حالي 
كه تعداد شاغالن اين مناطق حق بيمه به دولت پرداخت مي كنند و 
هزينه هاي بيمه بيكاري را نيز مي پردازند، از دريافت آن محروم هستند. 

وي توضيح مي دهد از آنجايي كه روشن نيست شاغالن اين مناطق بايد 
به چه سازماني براي دريافت حقوق خود مراجعه كنند و به دليل اينكه 
اكثر شاغالن اين مناطق نيز از تفاوت بيمه مناطق آزاد با ساير مناطق 
بی خبر هستند، از مزاياي به موقع اين بيمه بي بهره مي مانند يا اگر اين 
مزايا را دريافت كنند به صورت يكپارچه نبوده و به برخي از مناطق آزاد 
پرداخت مي شــود و به برخي نه. نثاري حقيقي فرد در رابطه با تعيين 
مدت زمان محدود ارائه درخواست بيمه بيكاري كه يك ماهه است، 
مي گويد اين نقص قانون است كه با تعيين يك مدت زمان محدود افراد 
ناآگاه و بي خبر را از مراجعه به موقع و دريافت خدمات محروم مي كند. 
به نظر من در اين قانون بايد فرقي بين بيكاري در نتيجه تعطيلي بنگاه 
يا بيكاري در نتيجه اخراج فرد از بنگاه باشد. در صورتي كه بيكاري فرد 
در نتيجه تعطيلي بنگاه باشد بايد به فرد مهلت بيشتري حداقل براي 

يك سال داده شود. 

يكپارچه سازي بخشنامه هاي قانون كار
معاون سابق موسسه كار و تامين اجتماعي با تاكيد بر اهميت وظايف 
حاكميتي دولت كه امور تامين اجتماعي و بيمه اي نيز جزو آن است، 
مي گويد نمي توان با شعار خصوصي سازي منكر بعضي از وظايفي شد 
كه تنها در حيطه اختيار دولت است. ارائه خدمات بيمه بيكاري در اختيار 
دولت است و خود دولت نيز بايد براي آن چاره اي بينديشد كه يكي از 
مهم ترين اقدامات دولت در اين باره يكپارچه سازي بخشنامه هاي قانون 

كار، اصالح آنها و داشتن نظم در اطالع رساني هاست. 
يكي ديگر از اقدامات دولت ايجاد يك پنجره واحد در سازمان هاي دولتي 
است كه باعث سرگرداني مراجعين و به زحمت افتادن آنها در پيگيري 
يك پرونده نباشد. توضيح اينكه در اين پنجره واحد در يك مدت زمان 
مشخصي به پرونده و مطالبات افراد رسيدگي مي شود و فرد در زمان 
خاصي مي تواند براي دريافت اطالعات الزم از پرونده خود به سازمان 
موردنظر مراجعه كند. اين امر هم از اتالف وقت مردم و فشار رواني به آنها 
جلوگيري مي كند و هم اينكه كارمندان دولتي را مجبور به انجام دقيق 
وظايف خود مي سازد. براساس قوانين تامين اجتماعي مدت پرداخت 
مقرري بيمه بيكاري بيمه شدگان واجد شرايط، براساس سابقه پرداخت 
حق بيمه آنان تعيين مي شــود و پرداخت آن در صورت عدم اشتغال 
مجدد، عدم برقراري مستمري بازنشســتگي و از كار افتادگي، عدم 
امتناع از پذيرش شغل پيشنهادي و همچنين شركت در كالس هاي 
آموزش فني وحرفه اي در اين دوره است. به طور كلي مدت آن از 3٦ ماه 
 براي بيمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه براي بيمه شدگان متاهل و متكفل 

بيشتر نيست. 

گروه كار و كارآفرينی
News kasbokar@gmail.com

در گفتگو با دكتر حسين ساساني بررسي شد

راهبردهاي توسعه پایدار در شرایط ناپایدار اقتصادي
طبق تعريفي كه كميســيون جهاني 
محيط زيســت و توســعه ارائــه داده 
است، توسعه پايدار توسعه اي است كه 
احتياجات نسل حاضر را بدون آسيب 
رساندن به توانايي هاي نسل آينده در 
تامين نيازهاي خود، برآورده مي كند. 
براساس اين تعريف قبل از اينكه هر جامعه اي بتواند به پايداري 
برسد، بايد عدالت بين نسل ها و درون نسل ها را تامين كرده و به 
توسعه اجتماعي و اقتصادي به گونه اي نگاه كند كه در هر زمان كه 
بر نسل هاي آينده هزينه اي تحميل مي شود، اثرات فعاليت هاي 
اقتصادي را به حداقل برساند. بنابراين به طور كلي، توسعه پايدار 
عبارت است از توسعه اقتصادي كه در درازمدت تداوم داشته باشد. 
از اينرو پايداري را به دو نوع ضعيف و قوي تقسيم بندي می كنند. 
از جمله مواردی كه در شــرايط فعلي از نظر كارشناســان براي 
وضعيت ناپايدار اقتصاد كشور شايان ذكر است محدود و ناپايدار، 
عدم تنوع در فعاليت هاي اقتصادي، كمبود فرصت هاي اشتغال، 
گسترش فقر و بيكاري و به تبع آن، مهاجرت هاي روستايي، نرخ 
رشد منفي جمعيت و فشار بر منابع اقتصادي محدود روستاست. 
از اينرو كارشناسان براي مقابله با اين وضعيت پيشنهاداتي دارند 
كه مهم ترين آن را در گفتگو با حسين ساساني عضو اتاق بازرگاني 

مي آوريم. 

در حال حاضر با توجه به چالش هاي موجود، بهترين گزينه 
شما براي دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي چيست؟

كشور ما با چالش هاي اساسي سياســي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي روبه روست. ضرورت ايجاد بيش از يك ميليون فرصت 
شغلي در سال، رقابتي نبودن صنايع در بازارجهاني و همچنين 
بازار كار و سرمايه، نبود زمينه انباشت و جذب سرمايه، پايين بودن 
رتبه فضاي كسب و كار، باال بودن نرخ تورم و پايين بودن بهره وري 
برخي از اين چالش هاست. از سوي ديگر تحوالت سريع و بنيادين 
علمي، تكنولوژيكي، اقتصادي و سياســي جهــان در چند دهه 
اخيرتهديدها و فرصت هاي جديدي را ايجاد كرده و شرايط بسيار 
متفاوتي در برابر كشورمان قرارداده و كشور را نيز با شرايط بسيار 
حساس و سرنوشت سازي مواجه كرده اســت. براي دستيبابي 
به توســعه پايدار و خروج از شــرايط ناپايدار اقتصادي هم بايد 
راهبردهاي حاكميتي را به كار گرفت و هم راهبردهاي توسعه اي. 

منظور شــما از راهبردهاي حاكميتي چيست و آنها را 
چگونه تحليل مي كنيد؟

منظور از اين راهبردها بسترهايي است كه در آن توسعه محقق 
شود كه به اين صورت اســت: ۱. زمينه ظهور نظرات متفاوت در 
عرصه هاي مختلف را فراهم كرده و نظرات مختلف در قالب وفاق 
ملي به سمتي رهنمون شود كه بيشترين همگرايي را با اهداف كل 
جامعه داشته باشد. براي ايفاي اين نقش حياتي، ضروريست دولت 
از نيازهاي بلندمدت جامعه در مســير حركت به سمت توسعه 

پايدار شناخت دقيق حاصل كند.  ۲. پاسخگويي نهادها، سازمان ها 
و موسسات در چارچوب قانوني و زماني مشخص در برابر جامعه 
و ذي نفعان فراهم شود و از طريق مكانيزم هايي همچون؛ يكسان 
بودن همگان در برابر قانون، مشخص بودن اهداف و برنامه هاي 
اجرايي كشور و پاسخگو بودن مســئولين و نهادهاي حكومتي 

نسبت به تصميمات و عملكرد تقويت شود. 
3. فرايند شفاف سازي از طريق فراهم شدن جريان آزاد اطالعات 
و قابليت دسترسي آسان به آن امكان پذير شود و افراد جامعه از 
چگونگي اتخاذ و اجراي تصميمات آگاهي داشته باشند. همچنين 
بستري فراهم شود تا گروه هاي ذي نفع به راحتي قادر به تجزيه 
و تحليل و نقد سياست هاي اتخاذ شده در نظام تصميم گيري و 

اجرايي كشور باشند. 
۴. ضروريست مكانيزم هاي مشــاركت مردم در امور جامعه كه 
يكي از كليدي ترين پايه هاي حكمراني به شمار مي رود، توسط 
دولت طراحي و بسترهاي موجود نيز تقويت شود. اين مشاركت 
مي تواند به صورت مستقيم يا غيرمســتقيم )از طريق نهادهاي 
قانوني( صورت گيرد. البته انتظار نمي رود در نظام تصميم گيري 
يك كشور، تمامي نظرات موجود اجرايي شود، بلكه منظور آن 
 است كه مشــاركت به گســترش تنوع ديدگاه ها و سازماندهي 

جامعه منجر شود. 
۴. ســازوكارهاي حاكميتي و كالن به گونه اي طراحي شود كه 
دستگاه اجرايي كشور امكان و اختيار عملياتي كردن طرح ها و 
برنامه هاي خود را در چارچوب ضوابط و مقررات داشــته باشد. 
در عين حال اجراي عادالنه قوانين، مستلزم وجود نظام قضايي 

مستقل و ايجاد هماهنگي كامل ميان سه قوه است. 
۵. فضاي ايجاد تفاهم ملي با محوريت چشم انداز و استراتژي هاي 
روشن و مشــخص اقتصاد ملي در بخش هاي مختلف صنعتي، 
خدماتي و كشــاورزي فراهم شود و اين چشــم انداز مشترك 
 از آينده اقتصاد كشــور در جامعــه و ميان ذي نفعــان ترويج 

و اشاعه يابد. 

در رابطه با راهبردهاي توسعه اي چه تعاريفي داريد؟
راهبردهاي توســعه اي را نيز مي توان در چارچــوب اين موارد 

تحليل كرد: 
۱. امنيت اقتصادي بخش خصوصي از طريق ايجاد سازوكارهاي 
گسترش حقوق مالكيت تامين شود و يك مدل حكمراني مبتني 
بر پاسخگويي، شفافيت و انعطاف پذيري در نهادها و سازمان هاي 

دولتي تدوين و عملياتي شود. 
۲. نهادهاي توســعه اي تقويت شــود و به اصالح ســاختارها و 
مكانيزم هايي كه منجر به توسعه و تعالي كشور مي شود، اهتمام 

ورزد. 
3. از مزيت هاي نسبي در حوزه هاي مختلف اقتصادي براساس 
اولويت هاي رقابتــي، تعامالت موثر و هم افزايي فرابخشــي در 
صنعت، خدمات و كشــاورزي بهره گيري شود و پيوند ارگانيك 

بين بخش هاي مختلف اقتصادي برقرار شود. 
۴. ضرورت برونگرايي اقتصادي و رقابتي بودن آن، تعامل با بازار 
جهاني و مشاركت در فرآيندهاي بين المللي توليد مورد توجه قرار 

گيرد و هرگونه محدوديت هاي موجود در اين مسير برداشته شود. 
۵. عوامل اصلي بازدارنده در بهبود فضاي كســب و كار و ارتقاي 
شاخص هاي اقتصادي شناسايي و از طرق زير اقدام به رفع آنها 

شود: 
٦. شرايط يكسان فعاليت براي بخش خصوصي و بخش دولتي 

فراهم شود. 
۷. مقررات و قوانين زائد محيط كسب و كار رقابتي حذف شود. 

۸. بر اجراي صحيح قوانين و مقررات نظــارت كافي و نظام مند 
صورت پذيرد. 

9. اولويت هاي سرمايه گذاري در اقتصاد ملي تعيين و بر مبناي 
آنها سرمايه گذاري صورت گيرد. 

۱۰. طرح هــاي ملي داراي توجيه فني/اقتصادي/مالي باشــد و 
ضمن اجراي صحيح آنها، نظارت كافي بر چگونگي پيشــرفت 

آنها اعمال شود. 
۱۱. دولت به عنوان يكي از اركان سه گانه توسعه )دولت، بخش 
خصوصي و جامعه( مي بايست بسترهاي الزم را در جهت توسعه و 
توانمند نمودن بخش خصوصي فراهم كند و در اين راستا شرايط 

زير را سامان دهي كند: 
۱۲ .بسترهاي الزم براي ايجاد تغييرات اساسي در تفكر، رويكرد 

و عملكرد بنگاه هاي اقتصادي مهيا شود. 
۱3. فضاي الزم براي ارتقــاي قابليت هاي رقابتــي بنگاه هاي 

اقتصادي به وجود  آيد. 
۱۴. در تعامل با كسب وكارهاي بين المللي، رقابت پذيري به عنوان 

يك اصل مهم در فعاليت هاي اقتصادي پذيرفته شود. 
۱۵ . ضرورت تجديد ســاختار و ارتقا تــوان رقابتي، مديريتي، 
بازاريابي، فناوري، نيروي انساني و مالي كسب وكارها در كانون 

توجه برنامه ريزي اقتصادي كشور قرار گيرد. 
۱٦ . با فراهم شدن بســترهاي الزم، بخش خصوصي قادر باشد 
اطالعات آخرين پيشرفت هاي تكنولوژي، بازار و رقبا را گردآوري 
كرده، تحقيقات صنعتي و تدوين و اعمال استانداردهاي صنعتي به 
صورت نظام مند را انجام دهد، از قوانين و مقررات ملي و بين المللي 
در حوزه صنعت و تجارت شــناخت پيدا كند تا بتواند آنها را در 

جهت بهبود امور به كار گيرد. 
۱۷. اجراي سياست هاي كلي نظام و برنامه هاي كالن ملي از جمله 
فرآيند خصوصي ســازي و واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش 
خصوصي براساس اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون هدفمندكردن 
يارانه ها و ساير برنامه هاي اصالحات اقتصادي به صورت اثربخش 

و مدبرانه برنامه ريزي و اجرا شود. 
۱۸ . سازوكارهاي عملياتي درباره كاهش هزينه هاي مبادله اي 

از طريق ايجاد مكانيزم هاي حقوقي/قانوني/اجرايي مهيا شود. 
۱9. ساختارهاي انحصاري در اقتصاد ايران حذف شود و فضاي 
رقابتي موثر در فعاليت هاي اقتصادي فراهم شود، به شكلي كه از 
روند رو به افزايش ارزش افزوده در ســاختار اقتصادي كشور در 

بخش صنعت، خدمات و كشاورزي حصول اطمينان شود. 
۲۰. ســاختار دولت در جهت مبارزه با فساد مالي اصالح شود و 
فرصت هاي رانت جويي در اقتصاد كشور با هر عنواني و براي هر 

گروه يا نهادي ريشه كن شود. 

۲۱. ســاختار هاي بوروكراســي دســت و پاگير اداري حذف و 
ســازوكارهاي ارتقاي بهره وري بــه كار گرفته شــود و كارايي 
سيســتم نظارتي در جهت تحليل عملكــرد، تطابق عملكرد با 
 اهــداف و درنهايت ارزيابي نتايــج قوانين و مصوبــات اجرايي

 افزايش يابد. 
۲۲. از طريق ديپلماسي فعال، دولت در ايجاد و توسعه ارتباطات 
بين المللي نقش كليدي را ايفا كند تا بخش خصوصي قادر باشد:

۲3. ارتباطات جديد صنعتي، تجاري و علمي مورد نياز خود را در 
سطح منطقه و جهان برقرار كند. 

۲۴. شرايط مشاركت در پيمان هاي تجاري منطقه اي و بين المللي 
را بيابد. 

۲۵. در برنامه ريزي توسعه صادارات نقش پررنگ تري داشته باشد. 
۲٦ . ساختار نظام تصميم گيري و تصميم سازي از طريق تدوين 
دقيق وظايف ســازمان ها و نهادهاي دولتي و تقويت  ســازو كار 
تصميم سازي اصالح شود و دولت و مسئولين در قبال خواسته ها 

و انتقادات مردم و نيز در راستاي عملكردها پاسخگو باشند. 
۲۷. با اتحاذ سياســت آزاد ســازي تجاري – كه نشات گرفته از 
تمايل كشور به عضويت در ســازمان تجارت جهاني و همچنين 
عقاليي كردن رفتار و سازوكار بازار است- ادامه روش كنترل بازار 

و قيمت گذاري كاالها حذف شود. 
۲۸. حقوق مصرف كننــدگان به طور عمومــي در جامعه مورد 
حمايت و پشتيباني قرار گيرد و از اعطاي يارانه هاي نقدي كه يك 

نوع اتالف منابع است، خودداري شود. 
۲9. به توســعه منابع انســاني در قالب اصالح نظام آموزشي، 
يادگيري و توســعه مهارت ها بر اســاس نيازهاي ملي و توسعه 
اقتصادي اهتمام شــود و كارآمدي نظام هاي آموزش و پرورش 

و آموزش عالي براي تربيت نيروي كار متخصص افزايش يابد. 
3۰. اصــالح روابــط و مقــررات كار برمبناي حقــوق و منافع 

سه جانبه گرايي اصالح شــود و بازار نيروي كار در شرايط برابر و 
رقابتي بهبود يابد. 

3۱. نظام تامين اجتماعي كارآمد و موثر در جهت بهبود معيشتي 
نيروي كار استقرار يابد و فرصت هاي بهداشت و تامين اجتماعي 
يكســان براي افراد جامعه به شكلي فراهم شــود كه استاندارد 

زندگي و رفاه اجتماعي ارتقا پيدا كند. 
3۲. به توسعه دانش، مهارت ها و فرهنگ كارآفريني توجه جدي 
شود، نظام هاي شغلي بر مبناي توانايي هاي تخصصي و حرفه اي 
استقرار يابد و فضاي تحقيق و نوآوري، توسعه يافته و تقويت شود. 
 33. مكانيزم بهره گيري از روش ها و فرآيندهاي كارشناســي و 
علمي در اقدامات اقتصادي و اجتماعي و فعاليت هاي پژوهشي 
و مطالعاتي مورد توجه قرار گيرد و نقطه نظرات كارشناســي و 

تخصصي در اين بخش ها به صورت جدي به كار گرفته شود. 
3۴. ظرفيت هاي نهفته كارآفريني كشف و از آنها در جهت توسعه 
پايدار كشــور بهره گيري مطلوب به عمل آيد. رشــد بهره وري و 
افزايش سهم آن در رشد اقتصادي از طريق نوآوري حمايت عملي 

شود و نقش كارآفرينان در توسعه اقتصادي ارتقا يابد. 
3۵. ســازوكارهاي عملي براي حذف ناهنجاري هاي فرهنگي از 
قبيل قانون گريزي، رياكاري، چاپلوسي، رشو ه خواري و به طوركلي 
ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي مدنظر قرار گيرد و حس اعتماد به 
نفس و باور به خود در سطوح مختلف نيروي انساني شاغل و نيز 

در سطح عموم جامعه به كار گرفته شود. 
3٦. از گردش نخبگان و اســتفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي 
انســاني و ارتقاي آنان در افزايش بهره وري و توســعه اقتصادي 
با هدف شايســته ســاالري اســتفاده بهينه صــورت پذيرد 
و كمك به بازگشــت ســرمايه هاي انســاني خارج از كشــور 
 همراه با اســتفاده هوشــمندانه از ســرمايه هاي داخل كشور 

هموار شود. 

گروه كار وكارآفرينی
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نخستين همايش اتحاديه كليشه و گراور در عرصه مهر و پالك با حضور جمعي از اعضای 
مهر و پالك ساز و پيشكسوتان اين عرصه هيات مديره اتحاديه و دو تن از مديران شركت 

shachihata از كشور ژاپن در هتل اسپيناس تهران برگزار شد. 
رئيــس اتحاديه كليشــه و ليتوگراف در ايــن همايش عنــوان كرد: اهميــت موضوع مهر 
و مهرســازي را از آن جــا مي توان دريافــت كه در ارتبــاط با جعل اســناد و اختالس هاي 
اخير، دليــل بخش اعظمــي از ايــن اختالس هــا را اســتفاده از مهر هاي جعلــي عنوان 

كرده انــد. افــراد ســودجو از طريــق مهرهــاي جعلــي كــه از طريق رســانه ملــي نيز 
 به ســمع و نظر ملت ايــران رســيد، حــدود ۲۸۰ ميليــارد دالر فــرار مالياتــي را رقم

 زده اند. احمد ابوالحسني در بخش ديگري از سخنان خود به استفاده از تكنولوژي روز دنيا در 
راستاي پيشرفت و توسعه اشاره كرد و افزود: مفتخريم كه با طرف ژاپني خود دكتر كاكامي و 
مهندس آبه وارد مذاكره شويم و تصميم به ورود به روز ترين دستگاه مهر سازي دنيا به كشور 
را داريم. اين مقام صنفي با اشاره به راه اندازي ســامانه جديد كد شناسه مهر براي تمام افراد 

حقيقي و حقوقي عنوان كرد: مراحل اوليه و كليه كارهاي پژوهشــي سامانه به اتمام رسيده 
و نسخه آزمايشــي آن نيز فعاليت خود را آغاز كرده است. طي اين مراســم از جديد ترين و 
مدرن ترين دستگاه ســاخت مهر xstamper quix محصول كشــور ژاپن توسط رئيس 
اتحاديه كليشه و ليتوگراف و مديرعامل شــركت پيام نويسا رونمايي شد و ضمن آن مراحل 
سه گانه ساخت مهر كه شامل طراحي، پرينت مهر و پرينت ليبل است، در سه دقيقه به صورت 

تصويري آموزش داده شد. 

همكاري بي سابقه ايران و ژاپن در زمينه مهر و پالك
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اصناف

انتقــاد روســاي اتاق هــاي 
اصنــاف از دريافت ماليات و 

عوارض سنگين
رئيس اتاق اصناف شــهرياردر جلسه روسای 
اتاق های اصناف  گفت: افزايش ارقام ماليات 
و نبــود توانايي مالي برخي از صنوف ســبب 
باطل شــدن مجوز تعداد زيــادي از صنوف 
 در صنــف طالفروشــي و آهن فروشــان 

شده است. 
محســن فروزنده بخش در نشست تخصصي 
روســا و نمايندگان اتاق هاي اصناف استان 
تهران افزود: افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي ماليات 
در سال هاي گذشته مشكالت زيادي را براي 
اصناف به همراه داشته و ماليات بايد نسبت به 
درآمد اصناف اخذ شــود، در حالي كه اكنون 
اينگونه نيست و متاســفانه اصناف مالياتي را 
 مي پردازند كه درآمدي را نســبت به آن اخذ 

نكرده اند. 
وي ادامــه داد: عدالــت مالياتــي هنــوز 
تحقــق پيــدا نكــرده و صنوف شــاهد اين 
مســاله نبوده اند و ســازمان امــور مالياتي 
براســاس تشــخيص مميزين ماليــات اخذ 
 مي كنــد و توافق حاصل شــده بــدون معنا

 بوده است. 
رئيس اتاق اصناف دماوند نيز در اين جلســه 
اظهــار كــرد: دريافت عوارض هاي كســب 
ســنگين در قالب هــاي مختلــف از جمله 
عوارض پســماند عالوه بر مشــكل ماليات 
مشــكل مضاعــف ديگــري بــراي اصناف 
 شــده كه به ركود بيشــتر بــازار دامن زده 

است. 
عليرضا خواجه اي افزود: مســاله وانت بارها 
و دستفروشــان نيز از ديگر مشكالت كسبه 
دماوند اســت و تعدد بيش از حد وانت بارها 
 در دماونــد بــه معضل جدي تبديل شــده، 
به گونه اي كه بيــش از ۲۵۰ خودرو وانت بار 
در ســطح شــهر دماوند تنهــا ميوه فروش 
 هستند و ۵۰ دســتگاه وانت بار لوازم خانگي

 مي فروشند. 
وي ادامــه داد: همچنين ۲۰ دســتگاه وانت 
اقدام به فروش لوازم يدكي خودرو مي كنند 
و تعداد زياد ديگری البســه و لوازم چيني را 
به فروش مي رســانند، اين درحاليســت كه 
شهرســتان دماوند جمعيت كمي دارد و اين 
 مســاله عمال موجــب تعطيلي بازار كســب

 شده است. 
خواجــه اي همچنيــن بــه تداخــل ديگر 
دســتگاه ها در امور صنــوف اشــاره كرد و 
گفت: اگر تدبير درستي براي مشكل تداخل 
 صنفي صورت نگيــرد، صنوف زيادي تعطيل 

خواهند شد. 
يكي از مســائل اصلي بحــث دخالت ديگر 
دســتگاه ها در كار صنوف اســت مانند اداره 
ثبت احوال و پليس + ۱۰ كه اقدام به فعاليت 

عكاسي مي كنند. 
حســين چناقچــي، رئيــس اتــاق اصناف 
شــهر قدس ديگر ســخنران اين نشســت 
بود كه گفت: مصوبــه ادغــام اتحاديه هاي 
همگن در شــهر قــدس در حال اجراســت 
زمان بنــدي  مســتعد  مســاله  ايــن  و 
 بيشــتري اســت تا بتوان به نتيجه مطلوب 

رسيد. 
علــي ميرزايــي، رئيــس اتــاق اصنــاف 
بهارســتان نيز در اين نشســت اظهار كرد: 
تعييــن ماليــات بــه صــورت علي الراس 
تنها بــه ضــرر اصنــاف تمــام شــد و در 
 وضعيت ركود بــازار تبديل شــدن ماليات 
 يك ميليون تومانــي به ۱۰ ميليــون براي

  يــك واحــد صنفــي بســيار ســنگين 
است. 

رئيس اتاق اصناف ورامين نيز گفت: اختالف 
بين ســود صنفي و اخذ ماليــات بايد اصالح 
 شود و اين اختالف به گونه اي است كه از سود 
۳ درصــد بنكــداري، بــه ميــزان ۵ درصد 
ماليــات مطالبــه مي شــود و در ســاير 
رســته ها نيز به هميــن صورت محاســبه 
منصفانــه  و  عادالنــه  كــه   مي شــود 

نيست. 
ســيداكبر رمضانپــور تصريح كــرد: مبناي 
مشــخصي بــراي دريافــت عــوارض از 
ســوي شــهرداري وجود نــدارد و تنها در 
برگه هاي عوارض نوشــته شــده كه اصناف 
موظــف بــه پرداخت عــوارض هســتند، 
حال اينكــه ايــن عوارض بــر چــه مبنا و 
 قانونــي محاســبه مي شــود، مشــخص

 نيست. 

خبر

در بيشــتر واحدهاي صنعتي از پيچ 
و مهره ها براي ســوار كردن و اتصال 
قطعــات روي يكديگــر و تنظيم 
دســتگاه هاي صنعتي يا براي انتقال 
حركت استفاده مي شــود. در كمتر 
دستگاهي از پيچ و مهره ها استفاده نمي شود و به همين دليل 
است كه اهميت آنها در صنعت بسيار زياد بوده و به جرات 
مي توان گفت اگر صنف پيچ و مهره نباشــد، هيچ صنعتي 

شكل نمي گيرد. 
ماشين هاي ابزار، انواع گيره ها، وسايل نقليه، ابزار و ادوات 
جنگي، كشتي ها، هواپيماها، ســاختمان هاي فلزي، ميز و 
صندلي، ماشين هاي چاپ و ريسندگي و بافندگي، صنايع 
نفت و گاز و پتروشيمي، لوازم خانگي و... در فهرست صنايعي 
هستند كه پيچ و مهره از ملزومات اوليه آنها براي فعاليت و 
ادامه كار است. رئيس اتحاديه فروشندگان پيچ و مهره در 
گفتگو با »كسب وكار« گفت: پيچ و مهره در اذهان بسياري 
از افراد، شايد فقط يك پيچ و مهره ساده باشد، در صورتي 
كه اگر پيچ و مهره نباشــد، صنعتي وجود نخواهد داشت. 
نورالدين مهري با بيان اينكه هرجــا صنعتي وجود دارد يا 
دو كاال به هم وصل شده اند، اين كار توسط پيچ و مهره انجام 
شده است، اظهار كرد: با وجود اهميت پيچ و مهره در صنعت، 
اين كاالي بسيار مهم و پركاربرد بسيار مورد ظلم قرار گرفته 
است. صنعت بر مبناي پيچ و مهره بنا شده است، اين كاال در 
تمام دنيا بسيار اهميت دارد اما متاسفانه دولت ها در ايران به 

زيرساخت ها توجه نمي كنند. 

مصرف ساالنه 100 هزار تن پيچ و مهره در كشور
مهري با بيان اينكه در ايران، ساالنه 100 هزار تن پيچ و مهره 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد، تصريح كرد: پيچ و مهره در 
تراشه هاي بســيارريز كه حتي با چشم عادي هم نمي توان 
آنها را ديد تا عروسك سازي، دوچرخه سازي، موتورسازي، 
اتومبيل سازي، كشتي سازي و ساختمان سازي كاربرد دارد. 
به گفته وي، متاســفانه تنها حدود 30 درصد پيچ و مهره 

مصرفي ايران در داخل توليد مي شــود و 70 درصد ديگر 
وارداتي است كه اغلب از تايوان و چين وارد مي شود. 

رئيس اتحاديه فروشندگان پيچ و مهره در ادامه اظهار داشت: 
ساالنه 70 ميليون دالر ارز به واسطه واردات پيچ و مهره از 
كشور خارج مي شود و واردات 70 درصد نياز بازار را تامين 

مي كند. 

تمام بازار درگير اين ركود مطلق است
به گفته اين فعال صنفي، ركود مطلق در اين صنف همانند 
ديگر اصناف بيداد مي كند و تمام بازار درگير اين ركود مطلق 
است اما در اين بين نقش واردات را در ركود بازار نمي توان 
ناديده گرفت. ما در سال 70 هزار تن واردات داريم كه بيشتر 

از دو كشور تايوان و چين انجام مي گيرد. 
مهري در ادامه توضيح داد: دليل حجم وســيع واردات، بنا 
به نظر انجمن ســازندگان پيچ و مهره اين است كه ما مفتول 
نداريم، بايد آن را از كره وارد كنيم و اين براي ما مقرون به صرفه 
نيست كه با كره يا چين در اين زمينه به رقابت بپردازيم. رئيس 
اتحاديه پيچ و مهره تهران اظهار كرد: دليل ذكر شده منطقي 
نيســت، به اين دليل كه در همه جاي دنيا رقابت وجود دارد 
 و حتي ما در داخل كشــور در زمينه توليد پيچ و مهره شاهد

 رقابت هستيم. 
وي تصريح كرد: روي ســخن من با افرادي است كه به بهانه 
وجود نداشتن مفتول در داخل كشور از رقابت در زمينه توليد 
پيچ و مهره امتناع مي كنند و اين افراد بايد بيايند و به توليد 
مبادرت كنند. مهري گفت: در حال حاضر خودروسازان نياز 
خود را در زمينه پيچ و مهره از توليد كنندگان داخلي تامين 
مي كنند، به اين دليل كه آنها مكلف به انجام اين كار هستند. 
رئيس اتحاديه پيچ و مهره تهران اظهار كرد: متاسفانه دولت 
هيچ گونه نظارتي بر عملكرد بخش توليد پيچ و مهره ندارد، 
مثال توليدكننده اي كه فقط مجاز است پيچ و مهره بسازد، به 
توليد قطعه مبادرت مي كند و از سوي ديگر توليدكنندگان 
با هر قيمتي كه بخواهند كاالي خــود را عرضه مي كنند و 
نظارتي وجــود ندارد. مهري ادامــه داد: معموال ۸0 درصد 
تفاوت قيمت، بين آن چيزي كــه ما عرضه مي كنيم با آنچه 
توليدكنندگان به خودروســازان تحويل مي دهند، وجود 

دارد. رئيس اتحاديه پيچ و مهره تهران تصريح كرد: اينكه 
توليدكنندگان پيچ و مهره به بهانه وجود نداشتن مفتول و 
عدم توانايي رقابت با چين و تايــوان از توليد در اين زمينه 
سر باز مي زنند، منطقي نيست. وي با اشاره به اين موضوع كه 
براي توليد پيچ و مهره در كشور راه چاره وجود دارد، گفت: 
بارها از انجمن توليدكنندگان پيچ و مهره خواستيم كه بيايند 
و طي جلساتي اين مشكل را حل كنيم اما آنها در اين زمينه 
تالشي نمي كنند و بدين ترتيب ما مجبوريم كه نياز خود را از 

خارج كشور تامين كنيم. 

نظارت دولتي بر توزيع كاال وجود داشته باشد
مهري تصريح كرد: ســازندگان پيچ و مهره به جاي اينكه با 
اتحاديه پيچ و مهره كار كنند، بيشــتر با خودروسازان كار 

مي كنند و از ســوي ديگر با وجود اينكه كارخانه هاي ايراني 
بهترين و باكيفيت ترين پيچ و مهره را توليد مي كنند اما از تمام 

ظرفيت آنها استفاده نمي شود. 
وی همچنيــن نظارت دولتي را الزمه كار اصناف دانســت 
و عنوان كــرد: ضــرورت دارد نظارت دولتــي در تمام 
صنوف صورت بگيــرد. وي در اين باره با بيــان اينكه از 
جمله راهكار هاي مهم در راســتاي تقويــت توليد ملي، 
توليدمحوري اســت، گفت: اگر نظارت دولتــي بر توزيع 
كاال وجود داشــته باشــد، توليد داخلي بــا رونق مواجه 
مي شــود. اگر توليدمحــور كار نكنيم در حــوزه اقتصاد 
بازي با صفــر اســت و متاســفانه همچنــان واردات 
 بي رويه و افسار گســيخته در كشور، بي اســاس بوده  و 

بال تكليف  مانده است. 

رئيس اتحاديه فروشندگان پيچ و مهره در گفتگو با »كسب وكار« :

70 درصد پیچ و مهره  بازار وارداتی چین و تایوان است
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

واردات پيچ و مهره عامل خروج ساالنه 70 ميليون دالر  ارز

مشــكالت مالي توليد كنندگان داخلي 
نوشــت افزار اين روزها موجب شده اين 
صنف حال و روز خوبي نداشــته باشد. 
مشكالتي مانند زمان دريافت مواد اوليه 
و طي مراحل توليــد و در نهايت اينكه 
ورود كاالهاي توليدي به بازار بسيار طوالني است كه اين موضوع 
خودش باعث مي شود بازار اين محصوالت از نظر مالي با مشكل 

روبه رو شود. 
از سوي ديگر، واقعيت اين اســت كه وقتي در كشور ما صحبت 
از بازار لوازم التحرير به ميان مي آيد، بايد فكر نشان هاي تجاري 
مطرح جهان را از ســر بيرون كنيم، چرا كه بــازار لوازم التحرير 
ايران تنها در انحصار چند كشور آسيايي مثل چين، تركيه، كره 

و اندونزي است. 
به عبارت ديگر، سال هاســت خانواده ها و دانش آموزان ايراني به 
باربي، بت من، مرد عنكبوتي و هزاران شخصيت ديگر غربي عادت 
كرده اند تا جايي كه ديگــر كارزار فيلم و بازي هاي كامپيوتري و 
اسباب بازي گذشــته اســت و اين روزها اين نمادهاي غربي بر 

كوله پشتي و كيف ها جا خوش كرده اند. 
به گفته كارشناســان، بازار لوازم التحرير فرصت مناسبي براي 
ســرمايه گذاري فعاالن اقتصادي است تا ضمن رونق كسب و كار 
در اين حوزه فرصت رشد بيشــتري براي رونق اين صنف فراهم 
شود. اگرچه صنف نوشــت افزار، صنفي ضعيف از سوي برخي 
فعاالن اقتصادي محسوب مي شــود اما به نظر مي رسد با كمي 
توجه مســئوالن و همت خود اعضاي صنف بتواند ضمن ايجاد 
ثبات صنفي، توان اقتصادي خود را نيز باز يابــد. مردم نيز بايد 
آگاه باشــند كه با خريد از بازار لوازم التحرير و نوشت افزار تهران 
مي توانند ضمن تهيه محصوالتي مطمئن و با كيفيت از بهترين 
و مناســب ترين قيمت ها در آستانه آغاز ســال تحصيلي جديد 

بهره مند شوند.
 

كاهش ميزان قاچاق لوازم التحرير
رئيس اتحاديه نوشت افزار تهران در گفتگو با »كسب و كار« گفت: 
۷۵ درصد لوازم التحرير از طريق واردات و ۲۵ درصد از محل توليد 

داخلي تامين مي شود. 

به گفته موسي فرزانيان، قبل از تحريم ها ميزان نوشت افزار قاچاق 
وارد شده به كشور شايان توجه بود اما اكنون به ميزان بسيار اندك 
شاهد قاچاق نوشــت افزار و ورود آن به كشور هستيم و مي توان 

گفت اين ميزان به صفر رسيده است. 
 فرزانيان با اشــاره بــه طرح هاي ايراني اســتفاده شــده روي

 نوشــت افزارهاي داخلي تصريح كرد: ســال قبل طرح ايراني 
دارا و ســارا مطــرح بود و تــا حدودي نيــز از اين طــرح روي 
 نوشــت افزارهاي داخلي اســتفاده شــد اما بــه هيچ وجه اين 

طرح موفق نبود. 
به گفته وي، از گذشته موضوع توليد نوشت افزار با توليد فرهنگ 
ارتباط داشته است. اما انتقادي كه وجود دارد اين است كه مثال 
چرا از طرح هاي ايراني استفاده نمی شود؟ چند سال قبل كانون 
فكري كــودكان و نوجوانان طرح هاي دارا و ســارا را ارائه كرد و 

انحصار آن را در اختيار يك شركت داخلي قرار داد. 
 اين شــركت هم پس از مدتي نوشــت افزارهــاي بي كيفيت و 
دست دوم و سوم چيني را به كشور وارد كرد. نتيجه اين اقدام آن 
بود كه اين اجناس پس از مدتي چون كيفيت نداشت ، روي دست 

فروشندگان ماند و مرجوع شد. 
اين فعال صنفي با بيان اينكه بايد از برندهاي داخلي حمايت شود، 
گفت: اگر تالش مي كنيم برند داخلي در حوزه نوشت افزار به ثبت 
برســانيم ، بايد از اين برند حمايت كنيم تا مردم به آن اطمينان 
كنند. اينجا نه تنها اين حمايت ها نيست كه به دليل شرايط ركود 
حجم توليد داخلي هم كاهش مي يابــد در نتيجه هزينه ها باال 
مي رود. وقتي هزينه توليد باال مــي رود ، رقابت كاهش مي يابد 
وگرنه از نظر كيفيت، توليد كنندگان داخلي ما اجناس بســيار 

خوبي را توليد مي كنند. 

فعاليت خوب در زمينه توليد مداد، خودكار، پاك كن، 
خط كش و ... 

موســي فرزانيان افزود: ايران در زمينه توليد مــداد، خودكار، 
پاك كن، خط كش، دفتر و ســوزن منگنه فعاليت خوبي دارد و 
اينكه لوازم التحرير داخلي كيفيت قابل قبولي دارد. توليدات دفاتر 
ايراني به نســبت ديگر اقالم لوازم التحرير وضعيت بهتري دارد و 

تنها يك تا ۲ درصد دفاتر موجود در بازار ايران، خارجي است. 
 فرزانيان گفت: بيش از ۹۰ درصد توليدات نوشــت افزار داخلي

 به راحتي در بازار به فروش مي رسد اما توليدات وطني به دليل 

قيمت تمام شده باال، قدرت رقابت با اجناس چيني را ندارد. 
وي تصريح كرد: دولت و بانك ها بايــد از توليدكنندگان داخلي 
حمايت بيشتري كنند زيرا واردات بي رويه توليدات چيني عرصه 

را بر توليدكنندگان داخلي تنگ كرده است. 
عضو هيات مديره اتحاديه نوشــت افزار تهــران گفت: چنانچه 
ســازمان ها و نهادهاي فرهنگي از جمله صدا و ســيما فرهنگ 
اســتفاده از نوشــت افزار ايراني را ترويج كنند، همگان شاهد 
 جهش بزرگــي در زمينــه خودكفايــي لوازم التحريــر ايراني

 خواهند بود. 
وي افزود: صنعت نوشت افزار از صنايع پركاربرد در جهان به شمار 
مي رود كه طيف گسترده اي از مصرف كنندگان را شامل مي شود 
به طوري كه وجود عواملي مانند رشد جميعت، باال رفتن ميزان 
ســواد، افزايش ميزان ثبت نام مدارس و افزايش كســب وكارها 
باعث شده اســت سال هاي اخير همگان شــاهد افزايش ميزان 

تقاضاي جامعه جهاني و در نتيجه رشد چشمگير اين صنعت در 
كشورهاي در حال توسعه باشند. 

فرزانيان تصريح كرد: ســرمايه گذاري هاي گســترده داخلي و 
خارجي فرصت مناســبي خواهد بود تا عالوه بر رشد اين صنعت 
در كشور، امكانات ورود تكنولوژي و دانش فني در توليد نوشت 
افزار و ســاير لوازم جانبي با هدف تامين نيــاز داخل و صادرات 

محقق شود. 
وي اذعان داشت: خوشــبختانه قدم هاي موثري در زمينه توليد 
لوازم التحرير برداشته شده و هر ســاله كارخانه هايي براي توليد 
اين محصوالت مــورد نياز كشــور وارد عرصه توليد مي شــود 
البتــه روي برخي كاالها هنــوز جاي كار بســياري وجود دارد 
تا نياز كشــور را توليدكنندگان ايراني بتواننــد تامين كنند اما 
 نســبت به ســال هاي گذشــته تنوع محصوالت توليد داخلي

 بيشتر شده است. 

رئيس اتحاديه نوشت افزار تهران در گفتگو با »كسب و كار«:

قیمت تمام شده تولید نوشت افزار باالست
گروه اصناف
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شماره فراخوان در سامانه ستاد:  2001091854000010

آگهي  تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
توام با ارزيابي كيفي بصورت فشرده  

مناقصه گزار : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران- منطقه كرمانشاه

تضميــن مبلغ برآورد اوليه )ريال(موضوع مناقصه  مبلــغ 
فرآيند ارجاع كار

مهلت دريافت اسناد 
از ســامانه ســتاد از 
1401 تــا  /07 /18

ساعت 16:00 تاريخ

تاريخ بارگزاري 
پاكات در سامانه 
تا ساعت 16:00

تاريخ بازگشايي 
اوليه  پاكات كيفي

زمــان جلســه 
توجيهي

طبــخ  تهيــه، 
وتوزيع غذاي گرم 
كاركنان عملياتي 

منطقه كرمانشاه

23.345.044.0101.167.252.200ريال
1401/07/211401/08/02ريال

1401/08/03
ســاعت 11:00 

صبح

 1 4 0 1 /0 7 /2 5
ساعت 10:00 صبح

كنفرانس  سالن 
منطقه

نوع تضمين شركت درفرآيند ارجاع كار: يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معامالت دولتي و به مبلغ مندرج درجدول فوق مي باشد )درصورت واريز سپرده نقدي به شماره 
حساب جام دوطرفه بانك ملت9200030494 باشناسه 30450 نزد بانك ملت( .

لذا از كليه شركت ها، هتل ها و رستوران هاي واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد از تاريخ 1401/07/18 نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه، از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( اقدام نمايند. الزم به ذكر است كليه مراحل اين مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا بارگزاري اسناد و ارائه پيشنهاد 

مناقصه گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
الزم است متقاضيان در صورت عدم عضويت قبلي، در سايت مذكور ثبت نام نموده و نسبت به دريافت گواهي امضاي ديجيتال جهت شركت در مناقصه اقدام نمايند.

اطالعات مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر و ارائه پاكات الف: آدرس: كرمانشاه ميدان سپاه پاسداران انقالب اسالمي- شركت  ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه كرمانشاه، كد پستي 6714799519 شماره تماس 08338350113

*تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بايد به مدت سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد معتبر باشد و )مطابق فرمت تحويلي در اسناد مناقصه (ارائه گردد.
شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز جهت شركت در مناقصه:  

1- تصوير گواهينامه معتبر صالحيت از اداره كل كار و امور اجتماعي در زمينه امور آشپزخانه و رستوران ) جهت شركت ها(
2- تصوير مجوز فعاليت معتبر در امور آشپزخانه و رستوران و تائيديه مجوز از صنف مربوطه جهت رستوران ها

3- تصوير گواهينامه معتبر ايمني امور پيمانكاري از اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي  استان .
4- ارايه تصوير )اساسنامه  وآگهي آخرين  تغييرات در روزنامه رسمي(  )مختص شركت هاي پيمانكاري(

5- مستندات مربوطه به اطالعات مندرج درفرم هاي ارزيابي كيفي)تجربه ،حسن سابقه ،توان مالي و...(  ارائه حسن انجام كار مربوط به آخرين قرارداد براي 
6- شركت كنندگاني كه با اين شركت قرارداد داشته و يا دارند الزاميست

ارائه گواهينامه ها و مستندات مربوط به فرم هاي ارزيابي توانمندي ايمني بهداشتي  و زيست محيطي
تذكرات مهم:

• نسخ الكترونيكي اسناد با اســتفاده از امضاي الكترونيكي صاحبان حق امضاي مجاز و مهر الكتريكي شركت/موسسه/سازمان، امضا و مهر شده و در سامانه 
بارگزاري گردد.

• صرفا اسناد پاكات داراي امضاي الكترونيكي و مهر الكترونيكي مورد پذيرش است.
• عدم ممنوع المعامله بودن درسطح كليه شركت هاي تابعه وزارت نفت )درصورت محرز شدن، ضمانت /سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به نفع مناقصه 

گزار ضبط خواهد شد(.
• كليه پيمانكاران ميبايست حداقل تا48 ساعت قبل از تحويل پاكات صورتجلسه توجيهي را دريافت و باآگاهي كامل اعالم نرخ نمايند.

• حضور شركت ها بصورت مشاركت و كنسرسيوم درمناقصه امكان پذير نمي باشد.
• نيازي به ارسال نسخ فيزيكي پاكات نبوده و صرفا پاكت الف بعد از بارگزاري در سامانه در موعد مقرر به دبيرخانه منطقه تحويل گردد.

• حداقل نمره ارزيابي قابل قبول براي ارزيابي خدماتي پيمانكار نمره 50  و  براي ارزيابي توانمندي ايمني بهداشتي و زيست محيطي 60 مي باشد.
• با هر تعداد پاكت واصله بازگشايي پاكات صورت خواهد گرفت.

شناسه آگهی:1389752
تاريخ چاپ نوبت اول:    1401/07/18

نوبت دوم:   1401/07/19
روابط عمومي شركت ملي پخش منطقه كرمانشاه

نوبت دوم

آگهي تجدید مناقصه انجام کارهای عمرانی  
شهرداری بوكان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب سال 1401 ،كارهای عمرانی ذيل را با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه و از طريق مناقصه 
عمومی يك مرحله ای  و  سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 
بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

شماره آگهی ستادصالحيت و رتبه شركتسپرده شركت در مناقصهمبلغ برآورد اوليهموضوع  مناقصهرديف

تجديد تكميل و احداث ساختمان 1
دارا بودن حداقل رتبه 2/250/000/000 ريال45/015/451/502 ريالپايانه مسافربری شهر بوكان

52001092725000041 ابنيه

تجديد پياده رو ســازی بلوار 2
دارا بودن حداقل رتبه 441/000/000 ريال8/834/173/832 ريالسربازان گمنام

52001092725000044 ابنيه

1- تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاريخ  1401/06/22 می باشد.
2- تاريخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1401/07/19          نوبت دوم 1401/07/26

3- آخرين مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 27 /1401/07
4- آخرين مهلت زمانی ارسال پاكت های پيشنهاد : ساعت 19:00 روز  شنبه مورخ 1401/08/07

5- زمان بازگشايی پاكتها : ساعت 11:00 روز  يك شنبه مورخ 1401/08/08
6- متقاضيان واجد شرايط جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-46226339-  46223099 – 044 معاونت فنی 

و عمرانی و واحد امور قراردادها و پيمانهای شهرداری تماس حاصل نمايند.
7- هيأت عالی معامالت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

8-  ساير اطالعات وجزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
9-  هزينه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده يا برنده گان مناقصه می باشد. 

10-آدرس كارفرما جهت ارائه فيزيكی پاكتهای “الف”، آذربايجانغربی-شهرستان بوكان-خيابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد قراردادها – كد پستی  
:5951867963 – تلفن 044-46222800

افشين پاچيده: سرپرست شهرداری بوكان

صنعت و 
معدن

طی شش ماه نخست امسال محقق شد؛
اســتخراج 10.8 میلیون تن 
سنگ آهن از ســنگان؛ رشد 

عملکرد 26 درصد
ميزان استخراج ســنگ آهن در مجتمع معدنی 
سنگان طی شش ماهه امسال حاكی از رشد 26 

درصدی است.
به گزارش روابــط عمومی ايميــدرو، طبق آمار 
اعالم شده از سوی مجتمع معدنی سنگان، ميزان 
استخراج سنگ آهن از ابتدای امســال تا پايان 
شهريورماه سال جاری به 10 ميليون و 853 هزار 

تن رسيد.
اين در حالی است كه ميزان استخراج ماده معدنی 
سنگ آهن در مدت مشــابه سال گذشته هشت 
ميليون و 636 هزار تن بوده است كه حاكی از رشد 

عملكرد استخراج است.
با معرفی و آغاز به كار پيمانكاران عمليات استخراج 
و باطله برداری گروه های )الف و ب( سنگان از سال 
98، تامين پايدار خوراک كارخانه های كنسانتره و 

گندله تسهيل و تسريع شد.
مجتمع سنگ آهن ســنگان در سال 98، آگهی 
فراخوان عمليات بهره برداری، استخراج و باطله 
برداری ســنگ آهن را در دو گروه »الف« )ناحيه 
مركزی و بخشــی از ناحيه غربی( و »ب«)ناحيه 
غربی( به فراخوان گذاشت كه شامل دو مناقصه 
 عمومی يــك مرحلــه ای بــه همــراه ارزيابی 

كيفی بود.
مجتمــع معدنــی ســنگان از مجموعــه های 
تحت پوشــش ســازمان توســعه و نوســازی 
معادن و صنايــع معدنی ايران)ايميدرو( اســت 
 و در جنــوب شــرقی خراســان رضــوی قرار 

دارد.

خبر

مديرعامــل شــركت فوالد 
مباركه با بيان اين كه وظيفه 
ما حركت به سمت بهره وری 
بيشتر است، متذكر شد: اگر 
به منافع تمامــی بازيگران 
زيســت بوم صنعت فوالد و زنجيــره ارزش آن توجه 
كرديم، خواهيم توانست مشكالت اين حوزه را با كمك 
يكديگر حل كنيم؛ اگر از منظر پايداری و نگاه ملی به 
چالش های زنجيره فوالد نگاه كنيم، می توانيم موانع 
صنعت فوالد كشور را پشت ســر بگذاريم. به گزارش 
دنيای معدن، محمدياسر طيب نيا مديرعامل شركت 
فوالد مباركه در كنفرانس بين المللی اســتيل پرايس 
با بيان اين كه در زنجيره فوالد، شــاهد توســعه ها و 
پيشــرفت های خوبی طی چند دهه گذشته بوده ايم، 
اظهار كرد: امروز نگاه ما نسبت به زنجيره فوالد و مواد 

اوليه آن نگاه پايداری است.
وی در ادامه افزود: اگر امروز نــگاه پايداری بر زنجيره 
فوالد حاكم نشــود، متاســفانه در آينده ای نه چندان 
دور بايد شاهد اتفاقات ناميمونی در اين حوزه باشيم؛ 
علی رغم ركود در بازارهای جهانی فوالد)بالغ بر 500 
ميليون تــن ظرفيت استفاده نشــده(، نزديك به 80 
درصد از ظرفيت های توليد فوالد در جهان مشــغول 

به كار است.

رشد 7 درصدی توليد فوالد در كشورهای 
ايران و هند

مديرعامل شركت فوالد مباركه با مقايسه  بازار جهانی 
فوالد و بازار فوالد كشورمان خاطرنشان كرد: ركود بازار 
جهانی فوالد با توجه به اتفاقات 8 ماه گذشــته، شاهد 
افت توليد حــدود 5 درصدی فوالد نســبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته در جهان بوده ايم و پيش بينی 
می شود تا پايان سال جاری ميالدی، نسبت به دو سال 
گذشته، شاهد افت توليد فوالد در عرصه بين الملل و 

جهانی باشيم.
وی اذعان داشــت: علی رغــم ركود در بــازار جهانی 

فوالد، براســاس آمار، از بين 10 فوالدساز برتر جهان، 
ايران و هند بيش از 7 درصد رشــد توليد داشته اند و 
اين در حالی اســت كه ظرفيت هــای جديدی را طی 
 ماه ها و ســال های آتی به تدريج در جريان توليد قرار 

خواهند داد.

احتمال توقف توليد برخی از فوالدسازان جهان
طيب نيا تصريح كرد: بازيگــران اصلی در حوزه توليد 
فوالد جهان بــا كاهش 4 تا 5 درصــدی ميزان توليد 
مواجه بوده انــد و در اين ميان ميــزان توليد فوالد در 
كشــور تركيه 9 درصد كاهش يافته اســت؛ با توجه 
به بحران انــرژی در اروپــا، كاهش قيمــت جهانی 
فــوالد و اتفاقــات تكنولوژيــك، در آينــده نزديك 
 رقابت هــا در عرصــه جهانــی توليد فوالد تشــديد 

خواهد شد.
وی با اشــاره به تغيير رويكرد تعدادی از فوالدسازان 
جهان برای توليد آهن اســفنجی و فــوالد به روش 
احيا مســتقيم گفت: طی يك ســال گذشته، قيمت 
ســنگ آهن از 250 دالر به 95 دالر و قيمت تختال 
و فوالد نيــز از 850 دالر بــه 450 دالر كاهش پيدا 
كــرده و پيامد اين كاهــش قيمت هــا، توقف برخی 
از خطــوط توليــد خواهــد بود كــه به دليــل عدم 
رقابت پذيری، تعدادی از فوالدسازان جهان در صورت 
 تــداوم اين وضعيت امــكان ادامه فعاليــت نخواهند 

داشت.

وجود 16 ميليون تن ظرفيت بالاستفاده در 
بخش توليد فوالد كشور

مديرعامل شــركت فوالد مباركه با اشــاره به تفاوت 
زنجيره فــوالد با ديگر زنجيره های فلــزات بيان كرد: 
زنجيره فوالد زنجيره پيچيده تری است و نوسانات اين 
زنجيره بسيار بيشــتر از ساير زنجيره هاست؛ طی يك 
سال گذشته ميزان توليد آلومينيوم در كشور 20 درصد 
كاهش يافته و در حوزه توليد مس نيز شاهد كاهش 10 
درصدی در كشور بوده ايم و ميزان كاهش توليد طال نيز 

6 درصد بوده است.
وی ادامه داد: اين در حالی اســت كه طی يك ســال 
گذشــته در زنجيره فوالد كشور، شــاهد كاهش 60 
درصدی توليد ســنگ آهن و كاهــش 50 درصدی 
محصول نهايی فوالد هستيم؛ علی رغم نزديك بودن 
ميزان توليد فــوالد با آمارهای جهانی در ســال های 
گذشته، امروز بالغ بر 16 ميليون تن)بيش از 40 درصد( 
ظرفيت بالاســتفاده توليد فوالد در كشــور داريم كه 
امكان بهره برداری آن وجود دارد؛ اين شرايط سختی 
است كه در زنجيره فوالد با آن مواجه هستيم و بايد با 
نگاه پايداری در زنجيره فوالد برای رفع اين معضالت 

چاره انديشی  كنيم.

كاهش 20 درصدی قيمت ها در زنجيره فوالد 
ايران

طيب نيا با اشــاره به كاهش 20 درصدی قيمت ها در 

زنجيره فوالد ايــران تأكيد كرد: قيمت ســنگ آهن و 
تختال در كشورمان حدود 22 درصد كاهش يافته است؛ 
قيمت آهن اسفنجی حدود 20 درصد و قيمت كنسانتره 
نيز 14 درصد كاهش پيدا كرده است. وی با اشاره به روند 
نزولی توليد فوالد در كشور عنوان داشت: برای توليد هر 
تن فوالد نيازمند 200 دالر سرمايه گذاری هستيم اما 
برای توليد هر تن آهن اسفنجی تنها به 80 دالر و برای 
توليد هر تن كنتســانتره و گندله آهن فقط به 35 دالر 
سرمايه گذاری نياز است؛ بنابراين عمده سودآوری در 

نيمه اول زنجيره توليد فوالد است.

زيان آوری در نيمه دوم زنجيره توليد فوالد 
در كشور

مديرعامل شركت فوالد مباركه با ابراز تأسف نسبت به 
زيان آوری در نيمه دوم زنجيره توليد فوالد در كشــور 
اضافه كرد: اين زيان آوری در توليد ورق گالوانيزه بسيار 
مشهود است و اين در حالی است كه طی سنوات گذشته 
به اشتباه عمده سرمايه گذاری زنجيره توليد فوالد كشور، 
در بخش فوالدسازی صورت گرفته است. وی با بيان اين 
كه هدف گذاری زنجيره توليد فوالد كشور بايد صادرات 
محصول نهايی باشد، ابراز داشت: در حال حاضر فوالد 
سومين رتبه صادرات كشور را از آن خود كرده اما همين 
ميزان شايد كمتر از 50 درصد ظرفيت ما برای صادرات 

است كه بايد در اين خصوص نيز چاره انديشی شود.

ضرورت برنامه ريزی برای صادرات فوالد كشور با 
افزايش 20 ميليون تنی ظرفيت آن طی 3 سال آينده

طيب نيــا تصريح كرد: بــا افزايــش 20 ميليون تنی 
ظرفيت توليد فوالد طی 3 سال آينده بايد برنامه ريزی 
جدی برای صادرات فوالد داشته باشيم؛ رقابت پذيری 

كشورمان در حوزه فوالد به شدت پايين است.
وی با اشــاره به چالش های زنجيره توليــد فوالد در 
كشور اظهار داشــت: در حوزه های سياست گذاری و 
ساختاری با مسائل زيادی در زنجيره توليد فوالد كشور 
مواجه هســتيم؛ تأمين مواد اوليه، انرژی، زيرساخت، 
پايداری محيط زيست و محصوالت كيفی نيز از ديگر 

چالش های مهم در اين زنجيره است.

در کنفرانس بین المللی استیل پرایس مطرح شد

کاهش 20 درصدی قیمت ها در زنجیره فوالد ایران

معدنی و صنعتی چادرملو تابســتان را با 
افزايش درآمد به پايان رساند؛

افزایش درآمــد »کچاد« در 
شهریورماه

بيشترين درآمد ماهانه »كچاد« در شهريورماه 
از فروش محصول »كنسانتره آهن )خشك(« 

با يك هزار و 387 ميليارد تومان بود.
شركت معدنی و صنعتی چادرملو در گزارش 
فعاليت ماهانه منتهی به شــهريورماه ســال 
جاری مجمــوع درآمد عملياتــی خود را كه 
از فروش محصــوالت توليدی خود كســب 
كرد مبلغی بالغ بــر 3 هــزار و 143 ميليارد 
تومان بــود و درآمد تجميعی اين شــركت 
معدنــی طــی نيمه نخســت ســال جاری 
 برابر با 20 هــزار ميليارد تومان شناســايی 

شد.
“كچــاد« از فــروش محصــوالت خــود در 
شــهريورماه درآمدی كه حاصل كرد متعلق 
به بازار داخل كشــور بود و ميزان ســرمايه 
اعالم شــده اين شــركت معدنی تــا پايان 
شهريورماه 11 هزار و 900 ميليارد تومان بود.

“كچاد« بيشــترين درآمدی كــه از ابتدای 
ســال جاری تاكنون شناســايی كرد مربوط 
به بازار داخل كشــور بود كــه در از اين بازار 
18 هزار و 733 ميليارد تومــان درآمدزايی 
داشــت، همچنيــن درآمدی كــه از فروش 
محصوالت در بازار خارج از كشــور به دست 
 آمــد دربرگيرنــده ی 9 درصــد از درآمــد 

ماهانه بود.
درآمــدی ماهانــه ای كــه »كچــاد« در 
شــهريورماه از خود بــر جای گذاشــت در 
مقايســه با مردادمــاه 93 درصــد افزايش 
يافــت، همچنين گفتنی اســت كــه ميزان 
درآمد تجميعی كچاد از ابتدای ســال مالی 
 تا پايان شــهريورماه تغيير چشمگيری را به 

همراه نداشت.
همان طور كه در نمودار فوق مالحظه می كنيد 
اين شركت معدنی پس از پشت سر گذاشتن 
فصل بهار كه روند رو به رشــدی را به همراه 
داشت، تابســتان را با روند نزولی آغاز كرد و 
اين كاهش برای 2 ماه ادامه داشت، اين روند 
در شهريورماه به پايان رسيد و شاهد رشد 93 
 درصدی در مقايسه با درآمد ماهانه مردادماه 

بود.
بيشترين درآمد ماهانه »كچاد« در شهريورماه 
از فروش محصول »كنسانتره آهن )خشك(« 
با يك هــزار و 387 ميليارد تومــان بود، نرخ 
فروش اين محصول در شهريورماه 2 ميليون 
و 680 هزارتومان در ازای هر تن مورد معامله 
قرار گرفــت، روند نرخ فــروش اين محصول 
نسبت به ماه گذشــته 3 درصد كاهش يافته 

است.
درآمد ماهانه ای كه اين شــركت معدنی در 
نيمه نخست سال مالی از فروش محصوالت 
در بازار صادراتی شناســايی كرد بالغ بر يك 
هــزار و 927 ميليارد تومان بود، بيشــترين 
ميزان درآمد حاصل شــده از فروش محصول 
در ايــن بازار مربــوط به »فوالد« اســت كه 
 تمــام درآمدزايی در اين حــوزه را در اختيار 

گرفته است.

خبر

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

اين شركت معدنی در شهريورماه يك ميليون و 178 
هزار تن از محصوالت خود را به فروش رســاند كه در 
مقايسه با ماه گذشته 13 درصد افزايش مقدار فروش را 
تجربه كرد. به گزارش دنيای معدن، شركت سنگ آهن 
گهر زمين در گزارش فعاليت منتهی به شهريورماه سال 
جاری ميزان درآمد عملياتی كه از فروش محصوالت 
توليدی خود طی اين دوره شناســايی كرد برابر با 3 
هزار 124 ميليارد تومان بود كه نســبت به مردادماه 
افزايش 18 درصــدی را به همراه داشــت. “كگهر« 
درآمد تجميعی كه از ابتدای ســال مالی )منتهی به 
آذرماه 1401( تا پايان شــهريورماه 1401 كســب 
كرد برابر با 21 هزار و 469 ميليارد تومان بود، ميزان 
درآمدی كه »كگهر« در شــهريورماه از خود بر جای 
 گذاشت متعلق به فروش محصوالت در بازار های داخل 
و خارج از كشور بود. ميزان درآمد عملياتی كه »كگهر« 
از فروش محصوالت طی هشــتمين ماه سپری شده 
از سال مالی توانست شناســايی كند، افزايش 170 
درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته مشاهده 
كرد و درآمد تجميعی كه از سوی اين شركت معدنی 
حاصل شد 54 درصد افزايش را تجربه كرد به گونه ای 
كه از مبلغ 13 هزار 906 ميليارد تومان به 21 هزار و 
469 ميليارد تومان رسيد. “كگهر« در شهريورماه از 

فروش محصوالت »كنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن 
دانه بندی شده، كنسانتره بورس كاال، گندله، گندله 
بورس كاال« درآمدزايی داشت و دراين بين بيشترين 
درآمدزايی را از فروش »گندله« بــا يك هزار و 553 
ميليارد تومان در رينگ معامالتی بورس كاال به دست 
آورد، نرخ فروش اين محصول در ازای هر تن 2 ميليون 
و 724 هزارتومــان مورد معامله قــرار گرفت. ميزان 
درآمدی كه »كگهر« از ابتدای سال مالی تاكنون كسب 
كرد مربوط به 2 بازار داخلی و صادراتی بود، درآمدی 
كه تاكنون از فــروش محصوالت در بــازار صادراتی 
كســب كرده برابر با يك هزار و 469 ميليارد تومان 
بود كه در مقايسه با دوره مشــابه سال گذشته 319 
درصد افزايش را به دنبال داشت، به گونه ای كه از رقم 
 222 ميليارد تومان به مبلغ يك هزار و 469 ميليارد 

تومان رسيده است.

درآمدزایی »کگهر« با فروش گندله در رینگ معامالتی بورس کاال؛

درخشش سنگ آهن گهر زمين در تابستان



8

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2600| سه شنبه 19 مهرماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

گر
کار

پ:  
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

کار
ب و 

کس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

    2
60

ه  0
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

رما
  مه

19
ه|  

شنب
سه 

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دکت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

کار
ب و 

کس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

شهرداری کرج خانه من است
خدمت به مردم خدمت به نظام و انقالب است

سرپرست شــهرداری کرج گفت: فضای 
همدالنه و مثبتــی در مجموعه مدیریت 
شــهری کرج بــرای خدمت رســانی به 
شهروندان وجود دارد که ماحصل آن توسعه 
و آبادانی شهر خواهد بود. به گزارش پایگاه 
خبری کرج امروز، مهرداد کیانی عصر امروز 
)۱۷ مهر( در مراسم تودیع منوچهر غفاری 
سرپرست سابق و معارفه خود به عنوان سرپرست جدید شهرداری کرج که با حضور 
اعضای شورای شهر و مدیران شهری برگزار شد، اظهار کرد: باید از نماینده ولی فقیه و 
استاندار البرز تشکر کنم چون همه هدفشان ایجاد وفاق در مجموعه مدیریت شهری 
برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.   وی خاطرنشان کرد: عالوه بر این، الزم 
است از تالش های صادقانه مهندس غفاری در مدت سرپرستی سپاسگزاری کنم و 
قطعاً از وجود ایشان استفاده خواهد شد؛ این مسئول با اشاره به اینکه بعد از سال ها 
دوباره به شهرداری کرج بازگشته است، گفت: سال ها کنار کارکنان و مدیران مجموعه 
مدیریت شهری برادرانه کارکرده و تجربه های زیادی به دست آورده ام؛ وی ادامه داد: در 
حال حاضر در مجموعه مدیریت شهری فضای همدالنه و مثبتی برای خدمت رسانی 
به شهروندان وجود دارد که ماحصل آن چیزی جز توسعه شهر نیست. سرپرست 
شهرداری کرج با اشاره به اینکه شهرداری کرج خانه من است، توضیح داد: امیدوارم با 
وفاق و همدلی همکاران بتوانیم گام های موثری برای حل مشکالت شهر و شهروندان 
برداریم. کیانی در ادامه با اشاره به اینکه  عملکرد مناسب شهرداری به رضایت بیشتر 
شهروندان از نظام منجر خواهد شد، افزود: بدون شک خدمت به مردم، خدمت به  
نظام و انقالب است؛ کیانی ادامه داد: شهرداری لبه تیِز خدمت به مردم است، اگر مردم 
از خدمات شهرداری رضایت داشته باشــند رضایت آنها از خدمات نظام دو چندان 
خواهد شد؛ وی بابیان اینکه خودم را خادم مردم می دانم، اظهار داشت: از همه مدیران 
مجموعه مدیریت شهری برادرانه تقاضا می کنم برای اعتالی نام این کالن شهر تالش 
کنند؛ سرپرست شهرداری کرج خاطرنشان کرد: امروز در کرج و استان البرز مدیران 

همدلی وجود دارند که هدف آن ها کسب رضایت شهروندان است. 

مراسم تقدير از كارمندان و مديران نمونه برق باختر برگزار شد
سید محسن موســوی: طی مراسمی با 
حضور مدیرعامل ، معاونیــن و مدیران 
دفاتر مستقل از کارمندان و مدیران نمونه 
و همچنین همکارانی که در زمینه تکریم 
ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی 
بیشترین میزان رضایتمندی را داشته اند  
تجلیل به عمل آمد . به گزارش دفتر روابط 
عمومی ، مجتبی داود آبادی مدیرعامل شرکت  برق منطقه ای باختر در ابتدای این 
مراسم با اشاره به نقش برجسته همکاران صنعت برق کشور در ارائه برق پایدار به 
مشترکین در سطح کشور گفت : کارمندان به  عنوان قشر فرهیخته و آگاه جامعه، 
بازوی پرتوان دولت ها هستند که نقشی اساسی در پیشبرد برنامه های دولتمردان 
برای توسعه کشور بر عهده دارند. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای باختر ضمن 
تقدیر از زحمات همه همکاران اظهار داشت : به منظور توسعه و ترویج فرهنگ و 
رفتار مطلوب سازمانی و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد و حفظ انگیزه 
در کارکنان و همچنین خدمات مطلوبتر به مشترکین و مردم عزیز کشورمان ، هر 
ساله از کارمندان و مدیران نمونه این شرکت تقدیر به عمل می آید . وی در ادامه این 
مراسم از مباحث تکریم ارباب رجوع ، مهارت و تخصص، خالقیت و نوآوری ، انجام 
خدمات برجسته و قانوان مداری به عنوان شاخص های تعیین شده جهت شناسایی 
کارمندان نمونه شرکت نام برد . یادآور می شود: در این آئین ازخانم آتنا اروجلو، 
آقایان محمد طاهری ، محمد شمسی ، علی محمد گودرزی به عنوان کارمند نمونه  
و همچنین آقایان رضا سلطانعلی و اکبر حمیدی به عنوان مدیران نمونه و خانم 
زینت السادات روغنی و علیرضا فخاری در مبحث طرح تکریم ارباب رجوع و صیانت 

از حقوق شهروندی با اعطای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

گسترش و توسعه صنعت گاز موجب ارتقاء صنايع 
ديگر می شود

 سید محسن موسوی: محمد رضا سمیعی 
مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی با 
بیان اینکه گاز به عنوان یکی ازمنابع مهم و 
ضروری زندگی روزمره به شمارمی رود 
و به عنوان مهمترین منبع انرژی، موجب 
افزایش توان صنایع در امر تولید خواهد 
شد،گفت: کشور ایران از بزرگترین منابع 
ذخایر انرژی گاز برخوردار است و این موهبت الهی را بایستی بهینه و در جهت 
درست مصرف نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی سمیعی 
اضافه کرد: توسعه وگسترش گازرســانی به صنایع ازابتدا دراولویت های این 
شرکت بوده و توسعه گازرسانی مانند شریانها و رگهای هریک ازاعضای این استان 
به هم پیوند خورده و نبض انرژی گازرسانی به تمام نقاط استان در دستورکاراین 
مجموعه بوده اســت. وی درآخرگفت: باتوجه به اینکه استان مرکزی به عنوان 
استانی صنعتی است وصنایع مادر دراین استان درسطح وسیع و متنوعی وجود 
دارد، توسعه وگسترش گازرسانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست ضمن اینکه 
شرکت گازاستان مرکزی ازپیش قراوالن گازرسانی درسطح کشورمحسوب شده 
و از اولین استان هایی است که بیشترین سطح ازگازرسانی برخورداراست و از این 

لحاظ به عنوان استان سبز می باشد.

بهره بــرداری از اتاق مــادر و كــودک ترمينال 
مسافربری اراک در هفته كودک

سید محســن موسوی: شــهردار اراک از 
بهره برداری از اتاق مادر و کودک ترمینال 
مســافربری شــهر اراک در هفته کودک 
خبر داد و گفت: از آن جا که روز جهانی و 
هفته ملی کودک را در پیش رو داریم، برای 
بزرگداشت این مناسبت ها ارائه خدمات 
ویژه ای به کودکان و نوجوانان شهر اراک 
پیش بینی شده است. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، دکتر 
کریمی گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک طرح های مختلف 
آموزشی، تفریحی و تشویقی را برای کودکان در نظر گرفته است که با همکاری اداره 
شهر دوستدار کودک معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اراک و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در طول هفته اجرا خواهد شد. وی افزود: نمایش فیلم و 
انیمیشن برای کودکان، برگزاری غرفه های نمایشگاهی در محل مصالی شهر و یکی از 
بوستان های اراک، فضاسازی شهر، اجری برنامه های آموزشی در حوزه مدیریت شهری 
و برگزاری جشن برای کودکان در مدارس و مهدهای کودک از جمله این برنامه ها 
خواهد بود.  وی  در پایان تاکید کرد: برنامه ویژه ای برای مادران به همراه کودکان در 

نظر گرفته شده است که در طول هفته در پارک بانوان اجرا خواهد شد.

استان ها

مخالفت پکن با فروش استارلینک در چین
ایالن ماسک اعالم کرد چین به دنبال گرفتن تضمین از او برای عدم فروش استارلینک در این کشور بوده است.ایالن ماسک به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: پکن نمی خواهد او سرویس 
اینترنت ماهواره ای استارلینک را در چین بفروشد.در جدیدترین ستون " ناهار با فایننشیال تایمز" که روز جمعه منتشر شد، ماسک اعالم کرد پکن روشن کرده است که موافق راه اندازی 

استارلینک )سرویس ارتباطات ماهواره ای شرکت اسپیس ایکس( در اوکراین برای دور زدن قطع اینترنت توسط روسیه نبوده است. با این حال، در مطلب فایننشیال تایمز مشخص نشد که 
آیا ماسک با درخواست پکن موافقت کرده است یا خیر.ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت خودروسازی برقی تسال موتورز و اسپیس ایکس است. 

دو فوریت الیحه متناسب 
ســازی حقــوق کارکنان 
دولــت و بازنشســتگان 
کشــوری و لشــکری در 
دســتور کار صحن علنی 
مجلس تصویب شد. اما باید دید در صورت تصویب 
و اجرا، اهداف مشخص شــده محقق خواهد شد. 
برخی فعاالن اقتصادی افزایش حقوق در شــرایط 
فعلی را نادرســت اعالم کرده و اجرای این طرح را 
دامن زدن به رشد قیمتها متصور شده اند. در مقابل، 
برخی اقتصاددان ها نیز از ضرورت متناسب سازی 
دستمزدها در شرایط کنونی اقتصاد کشور صحبت 
می کنند. اما باید دید این طرح در صورت اجرا به چه 
نتایجی دست پیدا خواهد کرد. افزایش نقدینگی و 
در سوی دیگر رشــد تورم باید متوقف شود تا آثار 

افزایش دســتمزد در زندگی مردم دیده شود. در 
اقتصادی که بــا تورم و به تبــع آن افزایش قیمت 
کاالها و تضعیف قدرت خرید مردم روبه رو اســت، 
سیاست گذاران دو انتخاب دارند؛ راه اول این است 
که با یک اصالح بنیادی تالش کنند تا با صرفه جویی 
هر چه بیشــتر و عدم اســتقراض از بانک مرکزی، 
معضل تورم را بصورت ریشه ای حل کنند. راه بعدی 
اما این است که دولت ها برای حل معضل تضعیف 

قدرت خرید مردم، حقوق آنها را افزایش دهند.
سیاســت گذاران اقتصادی ایران همــواره راه دوم 
را انتخاب کرده اند. روز گذشــته نیــز نمایندگان 
مجلس با بررســی فوری »الیحه متناسب سازی 
حقــوق کارکنان دولت و بازنشســتگان« موافقت 
کردند. به گفته معاون ســازمان برنامه و بودجه در 
صورت تصویب این الیحه دو اتفــاق خواهد افتاد؛ 
اول اینکه رشــد پلکانی در حقوق کارکنان دولت 
محقق می شود و در بند دیگری از این الیحه دولت 
پیشنهاد داده فوق العاده شــغل برخی دستگاه ها 

تا ۳۵ درصــد افزایش یابد. در پــی تصویب الیحه 
متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که 

محاسبه شــده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون 
و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشســتگان 

اضافه می شود.

متناسب سازی حقوق به تقويت قدرت خريد منجر خواهد شد؟

دور  باطل  افزایش  مزد  و  تورم

روش عادالنه ترمیم مزد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان 

طرح افزایش حقوق و متناسب سازی آن در شرایط فعلی تنها کاری است که از عهده دولت برای تقویت قدرت خرید بر می آید. دولت در این راستا طرحی را در دستور کار قرار داده که البته اگر با تغییراتی همراه شود نتایج بهتری خواهد داشت. 
به عبارتی با اصالح طرح مورد نظر نتایج حاصل از آن نیز کارایی بیشتری خواهند داشت. روشی که دولت برای افزایش حقوق اقتباس کرده روش پلکانی است که غیرعادالنه است. این روش با مقررات اداری استخدامی و نظام پرداخت های 

دولت منافات دارد. در این طرح افزایش پلکانی حقوق برای رده های شغلی باالتر با ضرایب کوچک تری اعمال می شود که غیرعادالنه است. دولت با این طرح مقررات را زیر پا خواهد گذاشت. 
همچنین اگر قصد دولت در متناسب سازی حقوق و افزایش دستمزد تقویت قدرت خرید است می بایست حقوق را در دو بخش تعریف و اعمال کند. بخش ثابت و بخش متغیر. نکته مهم هم در افزایش حقوق ثابت برای همه اقشار کارمند 
و بازنشسته است. بخش ثابت یعنی همان حقوق پایه باشد و دولت به طور عادالنه به تمام کارمندان کف حقوق را پرداخت کند. در این طرح هم دولت کف حقوق را برای همه به صورت یکسان افزایش دهد. اگر دولت هدف از افزایش حقوق 
را تقویت قدرت خرید می داند باید به جای اعمال ضریب درصدی و پلکانی همان کف حقوق را افزایش دهد. به عنوان مثال برای تمامی اقشار کف حقوق را به 8 تا ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد. این طرح هم روش عادالنه ای است و هم در 

واقع ضد مقررات پرداختی نظام پرداخت های دولت نخواهد بود. در حالی که روش فعلی یا همان روش تنازلی که دولت انتخاب کرده هم ناعادالنه و هم به دور از قوانین است. 
اصالح در قانون افزایش حقوق هم بار تورمی ندارد. اینکه به دلیل رشد قیمتها بخواهیم تقویت قدرت خرید را نادیده بگیریم هم اشتباه است. هر افزایش حقوقی منجر به رشد تورم نمی شود. رشد تورم یک پدیده رفتاری است. البته اصل 

این است که تورم در نظر گرفته شود. اگر نرخ تورم 4۰ درصد است حقوق کارمند و بازنشسته هم 4۰ درصد افزایش پیدا کند. اما طرح فعلی بر اساس توان دولت است و قصد این است که جبران قدرت خرید تا حدودی امکان پذیر شود.
هرچند تاکید این است که تورم هم کنترل شود. باید تمامی دستگاههای مرتبط پای کار باشند. حتی نیروی انتظامی باید به میدان بیاید و از افزایش قیمتها جلوگیری کند. اگر اصالح در نظام مالیاتی رخ دهد، تولید ملی تقویت خواهد شد. 
ارزش پول ملی هم تقویت می شود. دولت از همین االن می تواند برای سال آینده برنامه های کنترل و کاهش تورم را اجرایی کند. چون قدرت خرید پول تقویت شده و نرخ تورم به شدت تنزل پیدا می کند. اگر تمام مقامات و تمام دستگاه ها 
با حداکثر اطالع رسانی جمع شوند و عزم ملی ایجاد کنند و بگویند در سال آینده از تاریخ مثال اول شهریور یا اول مهر هیچ کاالیی نباید گران شود و در کنار آن هم قوه قضاییه به میدان بیاید، می توان این برنامه ها را اجرایی کرد. تورم یک 

پدیده رفتاری است. 
فرض کنید جمع صد نفری را به عنوان یک جامعه و یک کشور در نظر بگیریم. اگر این گروه اراده کنند، قیمت کاالهایشان را تغییر ندهند و تعهد دهند هیچ گرانی رخ ندهد، انگاه این مسئله اتفاق خواهد افتاد. حتی دولت می تواند روش های 

ضربه گیر را پیاده و در اقتصاد تعبیه کند تا افزایش تورم از ناحیه کاالهای وارداتی را کنترل کند. همزمان که این کار را می کند می تواند یک عزم ملی نیز برای مقابله با تورم ایجاد کند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

عكس روز-
برداشت گردو 

در ديلمان 
گيالن

آگهی درخواست حصر وراثت 
اقای ایمان پوررجب سازی  فرزند  اسفندیار  به 
شرح دادخواستی که  به شــماره۰۰۵۱8 /   ۰  / 
۱4۰۱ از این شــعبه ثبت گردیده درخواســت 
صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که  اســفندیار پوررجب  فرزند محمد صادق به 
شماره شناســنامه ۳۹۶ صادره از  قائمشهر  در 
تاریــخ ۱۵  /  ۶/  ۱4۰۱ در اقامتگاه دائمی خود 
شهرستان سیمرغ فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از: 
۱. سکینه خاتون حاجی پور فرزند عباسعلی  به 

شماره شناسنامه ۲۱۹۶  همسر متوفی 
۲. ایمان پوررجب سازی به شــماره ۵۶۷ پسر 

متوفی 
۳.الهام پوررجب سازی به شــماره ۹۷۳ دختر 

متوفی 
4.آتنــا پوررجــب ســازی بــه شــماره 
۲۱۵۰۰۲۷4۲۳۲ دختــر متوفــی ۵.فاطمه 
پوررجب سازی به شماره ۲۱۵۰4۰4۲۹۱ دختر 
متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات 
 مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هــر کــس اعتراضــی دارد و یا 
وصیت نامــه ای از متوفی نزد او می باشــد از 
تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شورا 
 مراجعــه و تقدیــم نمایــد واال گواهــی صادر 

خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- 
سید عباس جعفری پطرودی

م  الف :  ۲4  / ۱4۰۱

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک تحصیلی )دانشنامه(

اینجانب اقای ســید امیر حامد محمدی  فرزند 
سید علیرضا به شماره شناسنامه ۱۰۷۲۶ صادره 
از امل در مقطع کاردانی  رشــته معماری  صادره 
از موسســه آموزش عالی طبری  به شماره تائید 
سازمانی 8۹۱ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد.از یابنده تقاضا می شود مدرک را به مووسه 
اموزش عالی طبری   به نشــانی استان مازندران   
 شهرستان بابل میدان کشوری جنب مسجد طبری

 ارسال نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول ۲۶ / ۵/ ۱4۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۹ / ۶ / ۱4۰۱
تاریخ انتشار نوبت سوم ۱۹/ ۷/ ۱4۰۱

آگهی مفقودی
  LX  برگ سبز  ســواری سیستم ســمند  تیپ 
مدل۱۳8۵ به رنگ خاکستری به شماره موتور 
۱۲48۵۱۵۳۱۹4 شماره شاسی ۱۷۶۳۷4۰۵ 
به شماره پالک  8۲- 844 م ۵۳ مفقود گردید و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل

آگهی مفقودی
 برگ سبز ســواری سیســتم: پراید  تیپ: جی 
تی ایکــس آی  مدل: ۱۳88 به رنگ: اطلســی 
متالیک به شــماره موتور : ۲8۶۷۵۶۹ شماره 
شاسی S1412288953365  به شماره پالک: 
8۲ - 4۲۲ ج 4۳ مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.بابل

آگهی مفقودی
کارت ماشین و  برگ سبز سیستم: سایپا تیپ:SHAHIN   مدل: ۱4۰۰ به رنگ: سفید روغنی به شماره 
موتور : M15TC/۲۰۱4۱۱4 شماره شاسی NAS111100M101432P  به شماره پالک:۶۲ - 

۵۷۲ ط 48 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابلسر

مفقودی
برگ سبز وسند مالکیت خودرو سواری سیستم هیوندای تیپ سوناتا مدل ۲۰۱4 رنگ سفید شماره 

G4KEDA377554 موتور
شماره شاســی KMHEB41C4EA630049 پالک ۱۵8۳۲ اروند شخصی مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد

 آگهی تجديد مناقصه عمومی
شــهرداری کالرآباد در نظر دارد از محل بودجه مصوب سال 
۱4۰۱ نسبت احداث دیوار حفاظتی و برید بتنی با مشخصات 
ذکر شده در اسناد مناقصه بر اســاس فهرست بهای آبیاری از 

طریق این آگهی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
- ســپرده شــرکت در مناقصه ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ریال به 

صورت نقد واریز به حساب سپرده - ضمانت نامه بانکی 
- چاپ نوبت اول ۱۹ / ۰۷ / ۱4۰۱ - 

- چاپ نوبت دوم ۲۶ / ۰۷ / ۱4۰۱
- مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد از ۱۹ / ۰۷ / ۱4۰۱ الی ۲۹ / ۰۷ / ۱4۰۱ ساعت ۰۰ : ۱4 
- مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد از ۳۰ / ۰۷ / ۱4۰۱ الی ۱۰ / ۰8 / ۱4۰۱ ساعت ۰۰ : ۱4 

- تاریخ بازگشایی مناقصه در سامانه ستاد در تاریخ ۱۱ / ۰8 / ۱4۰۱ ساعت ۹ صبح
تلفن تماس دستگاه مناقصه گذار جهت ارائه اطالعات بیشتر ۳۰۱۱ - ۵4۶۰ - ۰۱۱ 

مهرداد رودبار کالری 
شهردار کالرآباد


