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قفل صادرات طال باز شد
مدیرکل مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت 
گف��ت: از اول آذرماه ص��ادرات، مصنوعات طال، نقره و پالتین به 

ش��رط آنکه یک س��ال از تاریخ واردات معادل ش��مش اولیه آن 
گذشته باشد بدون هیچ محدودیتی آزاد است.

سیدعباس حس��ینی در گفت وگو با فارس در مورد جزئیات 
ای��ن مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار ک��ه امروز به گم��رک ابالغ 

ش��د خاطرنش��ان کرد: ش��ورای پ��ول و اعتبار تصوی��ب کرد که 
صادرکنندگان مصنوعات و فلزات گرانبها مانند طال، نقره و پالتین 
می توانند کاالی خود را بدون سپردن تعهد یا تضمین و یا پرداخت 

عوارض صادراتی از اول آذرماه صادر کنند.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت 
پیش شرط صادرات این نوع کاالها را اینگونه عنوان کرد که باید 
یک س��ال از تاریخ واردات معادل ش��مش هری��ک از این فلزات 

گذشته باشد تا امکان صادرات مصنوعات آن فراهم شود.

آگهى مزايده عمومى

روابط عمومى  شركت برق منطقه اى خراسان

شركت برق منطقه اى خراسان

آگهى مزايده
1-مزايده گزار: شركت برق منطقه اى خراسان

2- موضوع مزايده: فروش اموال بشرح  مندرج در جدول ذيل :

3-تاريخ دريافت اسناد  مزايده: در ساعات  ادارى از تاريخ 93/9/4 لغايت 93/9/5
4- محل دريافت اسناد  مزايده:مشهد – انتهاى بلوار  وكيل آباد – بعد از پل  پرتوى –نرسيده  به دو راهى شانديز و طرقبه – سمت راست – شركت برق  منطقه اى خراسان – طبقه 

2- دفتر مجرى طرح فروش  كاالها و اموال مازاد-اتاق 208 – تلفن 0511-36103622
توضيح 1- براى دريافت  اسناد مزايده توسط متقاضيان حقيقى  ارائه تصوير   كارت ملى  متقاضى و براى  متقاضيان حقوقى  ارائه  معرفينامه با  امضاء مجاز  مقام  مسئول شركت متقاضى , ضرورى 

است.
توضيح 2- براى بازديد  از كاالهاى  موضوع مزايده , اخذ معرفينامه كتبى از مجرى  طرح فروش  كاالها و اموال مازاد , الزامى ميباشد.

توضيح 3- دريافت اسناد مزايده  به صورت الكترونيكى , پس از  هماهنگى  با كارشناس  مربوطه از طريق شماره تلفن 36103622 ميسر مى باشد.
5- نوع  تضمين  شركت در مزايده  فقط  به صورت واريز  نقدى  يا ضمانتنامه  بانكى مى باشد.

6- تاريخ  ,محل تحويل و بازگشايى پاكات مزايده:
6-1-تاريخ تحويل: حد اكثر تا پايان وقت  ادارى روز دو شنبه مورخ 93/9/17

6-2- محل تحويل: دبيرخانه ستاد مركزى  برق  خراسان به نشانى  مندرج در بند 4 فوق 
6-3- تاريخ بازگشايى پاكات: ساعت 9الى 12 روز  سه شنبه مورخ 93/9/18

كليه شرايط و جزئيات مزايده در اسناد و مدارك مزايده  درج گرديده  است.
آدرس الكترونيكى:

ضمنا جهت كسب  اطالعات بيشتر  به سايت اطالع رسانى  مناقصات به ادرس  ذيل مراجعه نمايند.

تاريخ انتشار:93/9/2
م الف:8882

6000

قيمت پايه ارزيابىشرحشماره مزايدهرديف
 كارشناسى (ريال)

 مبلغ سپرده شركت
محل بازديددر مزايده (ريال)

ن/193/62
فروش يك دستگاه ترانس 20000/400 ولت به قدرت 800KVA به وزن 

2470kg و وزن روغن 650kg (مدل ايران ترانسفور – ساخت 1356)
200/000/00020/000/000

نيروگاه ديزلى بشرويه

ن/293/63
فروش يك دستگاه ترانس 20000/400 ولت به قدرت 1000KVA به وزن  

2920kg و وزن روغن 740kg (مدل ايران ترانسفور – ساخت 1356)
230/000/00023/000/000

ن/393/64
فروش دو دستگاه ترانس 11000/400 ولت به قدرت 2000KVA به وزن 

2320kg 5700 و وزن روغنkg
600/000/00060/000/000

420/000/00042/000/000فروش انواع كابل (5 تن)ن/493/65

120/000/00012/000/000فروش انواع تابلو مستعمل – ناقص (10عدد)ن/593/66

50/000/0005/000/000فروش يكدستگاه جراثقال سقفى 15 تنى- دستى (بدون پايه و ريل)ن/693/67

50/000/0005/000/000فروش انواع مخازن سوخت – مستعمل (5 عدد)ن/793/68

200/000/00020/000/000فروش ضايعات آهن (20 تن)ن/893/69

http://tender.tavanir.org.irپايگاه اطالع رسانى مناقصات شركت توانير

http://iets.mporg.irپايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

Web site:www.KREC.IRپايگاه اطالع رسانى مناقصات شركت برق منطقه اى خراسان

رویکرد صندوق  قرض الحسنه پست  بانک ایران 
به گزارش روابط عمومی پس��ت  بانک ایران: 
دکتر غالمحسین صباغی عضو هیأت مدیره 
در نشست مش��ترک با مدیرعامل و مدیران 
صندوق  قرض الحس��نه این بانک گفت: هدف 
پس��ت  بان��ک ای��ران از ایجاد صن��دوق  قرض الحس��نه، 
س��اماندهی به منابع س��رگردان در این بخش به منظور 
پرداخ��ت وام  جه��ت رفع احتیاج��ات و نیازهای ضروری 
هموطنان و کمک به اشتغال زایی است. فعالیت  در حوزه 
قرض الحس��نه  به مرور از سطح سیس��تم بانکی به سطح 
خانواده ه��ا و صندوق های محلی تغییر یافته و با توجه به 
تصمی��م بان��ک مرکزی مبن��ی ب��ر را ه ان��دازی صندوق 
قرض الحس��نه در هر بانک به منظور مصرف منابع تجهیز 
ش��ده صرفاً در بخش قرض الحسنه، پست  بانک ایران نیز 

در اجرای این تکلیف اقدام به تأسیس صندوق نمود.
رس��ول زندی گفت: با توجه به آغاز فعالیت رس��می 
صن��دوق از تیرماه س��ال جاری، عملک��رد این صندوق رو 
به رش��د بوده و همه سرپرستی ها همکاری خوبی داشته 
و تاکنون در 272 ش��عبه بانک درس��طح کشور نرم افزار 
قرض الحس��نه نصب و عملیاتی ش��ده  اس��ت. استان های 
خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و غربی، بوشهر و فارس 
از جمله اس��تان هایی هس��تند که تاکنون عملکرد خوبی 
داش��ته اند. البته همه اس��تان ها از فعالی��ت در این بخش 
اس��تقبال کردند. با تالش شبانه روزی مدیران و کارکنان، 
نرم افزار موجود بصورت لحظه ای)Online( فعالیت های 
قرض الحس��نه را در همه اس��تان ها بطور کامل عملیاتی 

نموده و پشتیبانی الزم نیز انجام می شود.

فاز دوم اجرای ثبت سفارش الکترونیکی آغاز شد 
مدیرکل دفتر صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت 
از اج��رای فاز دوم ثبت س��فارش الکترونیکی کاالها خبر 
داد و گف��ت: از ای��ن پس 3200 ردی��ف تعرفه به صورت 
الکترونیکی ثبت س��فارش می ش��ود و تمامی مراحل این 

امر از ابتدا تا انتها بر عهده متقاضیان است.
»سیدعباس حس��ینی« در گفت وگو با پایگاه خبری 
س��ازمان توس��عه تجارت ضمن اعالم این خب��ر گفت: با 
اجرای فاز دوم ثبت سفارش الکترونیکی، در حدود نیمی 
از تعرفه ه��ای وارداتی به صورت اتوماتیک و بدون دخالت 
کارشناسان ثبت س��فارش می شوند و متقاضیان با اطالع 
از این فرایند می توانند بدون حضور فیزیکی کاالهای خود 

را سفارش دهند. 
وی ای��ن اق��دام را در راس��تای تس��هیل فرایندهای 
واردات��ی دانس��ت و اف��زود: از آنجا ک��ه 85 درصد اقالم 
وارداتی مواد اولیه و کاالهای س��رمایه ای است این اقدام 
به روان س��ازی تامین نیازهای بخش تولید و بهبود فضای 

کسب وکار منجر می شود. 
وي افزود:پی��ش از این و در اجرای فاز اول این طرح، 
ثبت س��فارش الکترونیکی بیش از 2 ه��زار ردیف تعرفه 
آغاز شد و در فاز دوم نیز با اضافه شدن هزار ردیف تعرفه 
دیگ��ر، 3200 ردی��ف تعرفه، الکترونیکی ثبت س��فارش 
می شوند و در مراحل بعدی نیز سایر تعرفه ها به این روند 

اضافه خواهند شد.

 حمایت از تشکل های دانش بنیان 
از اهداف اولویت دار بانک توسعه تعاون است

مش��اور مدیرعام��ل و دبی��ر کمیت��ه اقتصاد 
مقاومتی بانک توسعه تعاون نقش این بانک 
را در اقتصاد کشور مهم عنوان کرد و گفت: 
حمای��ت از تش��کل های دانش نی��ان یکی از 

اهداف اولویت دار این بانک محسوب می شود.
مه��ران حس��ین زاده روز درباره ِویژگی ه��ای اقتصاد 
مقاومتی، افزود: اقتصاد یاد ش��ده، ش��رایط خاص کشور 
بخصوص تحریم، قطع وابس��تگی و رسیدن به خودکفایی 
را مدنظر قرار می ده��د لذا تمرکز اصلی آن بر مولفه های 
اصلی نظیر بحث های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است 

که بانک باید به تک تک آنها توجه نماید. 
وی تصری��ح ک��رد: ما بای��د در قالب کمیت��ه اقتصاد 
مقاومتی به پردازش آن اهداف بپردازیم که چه طرح هایی 
را با رویکرد حمای��ت از بخش تعاون مدنظر قرار دهیم و 
چه اولویت هایی را در دستور کار خود بگنجانیم تا فرهنگ 
اقتصاد مقاومتی عجین شده و بتوان به آن اهداف رسید. 
اه��داف  مهمتری��ن  از  یک��ی  گف��ت:  حس��ین زاده 
اقتص��اد مقاومتی، اقتصاد ترمیم��ی و دفاعی و در نهایت 
محوری ترین بخش آن الگوس��ازی اس��ت تا بر اساس آن 
کارهای مختلف را اجرا کنیم. مش��اور بانک توسعه تعاون 
حمایت از تش��کل های دانش بنیان را از اهداف اولویت دار 
دیگ��ر بانک در ارتباط با س��ند اقتصاد مقاومتی دانس��ت 
و گفت: هم��کاری این بانک با معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری که حوزه های دانش بنیان را در دستور 
کار دارن��د و حوزه های مختلف جهاد دانش��گاهی در این 
خصوص با هدف حمایت از فعالیت های دانش بنیان نیز از 

اهمیت مطلوبی برخوردار است.

 نصب سیستم های کاربردی سازمان ها 
در کیف پول الکترونیکی بانک شهر

معاون فناوری اطالعات بانک ش��هر از امکان 
نصب انواع سیستم های کاربردی سازمان ها 
و ش��رکت ها در کیف پول الکترونیکی بانک 

شهر خبر داد.
ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و رواب��ط عمومی بانک 
ش��هر ، مهندس عبدالرضا گلزاری با اش��اره به ویژگی های 
بارز کیف پول الکترونیکی، اظهار کرد : این کارت ها عمدتا 
دارای عکس بوده و در بس��یاری موارد مانع سوء استفاده 
افراد غیر مجاز در به کارگیری این کارت ها در پذیرنده های 

عمومی می شود. 
وی اف��زود  : به دلیل برخورداری از تکنولوژی تراش��ه 
هوش��مند ، ام��کان نص��ب ان��واع سیس��تم های کاربردی 
س��ازمان ها و ش��رکت ها از قبیل خدمات رفاهی ویژه، در 

این کارت ها پیش بینی شده و وجود دارد.
گل��زاری با بیان این ک��ه این نوع کارت ه��ا عالوه بر 
ویژگی های کارت ه��ای متعارف بانکی، ام��کان پرداخت 
تماسی و غیر تماسی )Tap & Go( را نیز دارند، تصریح 
کرد: بالغ بر چندین میلیون دس��تگاه پذیرنده در س��طح 
کشور به عنوان سرمایه ملی وجود دارد که امکان پذیرش 

این نوع کارت ها را دارند. 
مع��اون فن��اوری اطالعات بانک ش��هر با اش��اره به 
وضعی��ت فضاه��ای پذیرندگی این کارت ها، خاطر نش��ان 
کرد: فضاه��ای پذیرندگی کارت ها بس��یار متنوع بوده و 
مهندس��ی مالی و ایجاد ارزش افزوده برای مش��تریان از 

قابلیت های آن است.

به زودی نشست های ش�ورای عالی کار برای 
تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به 
روش چانه زنی آغاز می شود و قرار است کارگران 

جمع بندی های جدیدی را در این باره ارائه کنند.
به زودی شورای عالی کار درباره میزان افزایش 
حداقل دس��تمزد س��ال ۹۴ کارگران و مش��موالن 
قانون کار کشور تصمیم گیری خواهد کرد. این شورا 
طی چند نشس��ت که با حضور نمایندگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت برگزار مي ش��ود، میزان افزایش 
سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، 
س��نوات و همچنین وضعیت افزایش س��ایر سطوح 

مزدی تصمیم گیری مي کند.
همچنین برخی دیگ��ر از مزایای جانبی حقوق 
کارگران نیز مانند ح��ق اوالد، اضافه کاری ها، عیدی 
پایان سال و مواردی از این دست نیز پس از مشخص 
شدن افزایش دستمزد س��ال آینده، بیشتر خواهند 
شد که در واقع تابعی از افزایش حقوق ها خواهد بود 

و به تنهایی امکان افزایش را نخواهند داشت.
مقامات کارگری مي گوین��د برای تعیین افزایش 
دستمزدهای سال آینده نه مصلحت اندیشی هاي صورت 
گرفته در سال هاي گذشته به ضرر کارگران را خواهند 
پذیرفت و نه ش��رایط کارفرمایان را ویژه مي دانند. آنها 
معتقدند به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها 
بنا به مصلحت هایی به صورت واقعی تعیین نش��ده و 
این بار آنها تالش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را 

به هزینه هاي کارگران نزدیک کنند.

کارگران: دوباره بگویند شرایط ویژه است، 
نمی پذیریم

ب��ه نظر مي رس��د در آینده نزدی��ک وزارت کار 
برنامه ریزی برای نحوه برگزاری نشس��ت هاي شورای 
عال��ی کار را اعالم کند. عالوه بر این، افزایش مزد در 
سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه زنی و مذاکره 
رو در روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار و روش��ی که ش��ورای 
عالی کار و دولت در س��ال هاي گذشته برای افزایش 
س��الیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته اند، 
نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار 
مبنای اصلی بحث و بررس��ی شورای عالی کار قرار 

خواهد گرفت.
در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین 
مزدی که تامین کننده معیش��ت خانوارهای کارگری 
باش��د، آنچه که وج��ود دارد تاکنون مورد توجه قرار 
نگرفته؛ از اینرو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم 
تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال ها، حتی 

افزایش ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر 
گرفته ش��د مربوط به س��ال جاری است که با وجود 
نرخ ت��ورم 33.7 درص��دی بهمن ۹2، ام��ا افزایش 
حقوق امس��ال به میزان 25 درص��د در نظر گرفته 
 ش��د که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی تا 

28.5 درصد نیز قابل محاسبه است.
ح��ال اگ��ر روش چانه زن��ی ب��رای افزایش مزد 
س��ال آینده کارگران پا برجا باش��د، بنابراین افزایش 
دس��تمزدها بر مبنای ن��رخ تورم نیز دوب��اره مطرح 
خواهد بود؛ اما این بار نیز این روش تعیین دستمزدها 
ب��ه ضرر کارگ��ران خواهد بود چرا که ن��رخ تورم در 
ماه هاي اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال 

۱۱ درصد افت نشان مي دهد.
هر چند کاهش نرخ تورم نشانه هاي خوبی از اقتصاد 
را نوید مي دهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کاال 
و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ 
رشد قیمت ها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش 

قدرت خرید کارگران ندارد.
همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با 
توجه به نرخ تورم بهمن ماه امس��ال که احتماال بین 
۱5 تا ۱7 درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد 
انجامید و این مسئله مي تواند شکاف بین هزینه ها و 

درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.
اگ��ر فرض کنیم ن��رخ تورم در ماه ه��اي آینده 
دوب��اره کاهش نیاب��د که طبق روال طی ش��ده در 
سال جاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط 
فعل��ی که نرخ ت��ورم به ۱۹.۴ درص��د کاهش یافته 
میزان افزایش دستمزد س��ال آینده کارگران بدون 
در نظ��ر گرفتن افزایش هاي احتمالی حق مس��کن، 
حق بن، حق اوالد، س��نوات و س��ایر مزایای جانبی 

مزد ۱۱8 هزار تومان خواهد بود.
در صورتی که نرخ تورم تا ۱5 درصد در بهمن ماه 
کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال 
آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر 
گرفتن سایر مزایا تنها ۹۱ هزارتومان است. البته اگر 
روال س��ال هاي گذش��ته دوباره تکرار شود و افزایش 
دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که باید 
گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد 

و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.

 احتمال تعیین افزایش مزد جدید 
بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان

ه��ادی ابوی در گفت وگو ب��ا مهر از گزارش دهی 
کمیته هاي تعیین مزد کارگران از استان ها خبر داد و 
گفت: بزودی گزارش هایی از نمایندگان استانی کانون 
عالی کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری 

و همچنین قیمت هاي واقعی بازار ارائه خواهد شد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن هاي صنفی 
کارگ��ران ایران اظهارداش��ت: طب��ق پیش بینی هاي 
صورت گرفته، کمیته هاي استانی بررسی هاي مختلفی 
را درب��اره وضعیت زندگ��ی کارگران در اس��تان هاي 
مختلف ارائه مي کنند و از این طریق امکان جمع بندی 
برای ارائه سناریوهای مزدی به شورای عالی کار فراهم 

مي شود.
ابوی خاطرنش��ان ک��رد: همچنین قرار اس��ت 
در آینده نزدیک درباره هزینه هاي س��بد معیش��ت 

خانوار نیز آمارهایی را ارائه کنیم. کارشناس��ی هایی 
که توس��ط نماین��دگان کارگران انجام مي ش��ود از 
قیمت هاي کف بازار است. وي افزود: در حال حاضر 
که حداقل دستمزد کارگران ۶0۹ هزار تومان است، 

تنه��ا مي تواند هزینه مس��کن کارگران را به ویژه در 
کالنشهرها پوشش دهد. بررسی ها نشان مي دهد که 
دس��ت کم 80 درصد حداقل دستمزد کارگران تنها 

برای هزینه اجاره مسکن هزینه مي شود. 

آغاز مذاکرات تعیین دستمزد ۹۴ کلید خورد

 افزایش مزد جدید؛ فعال ۱۱۸ هزار تومان
نمای نزدیک

نیاز ساالنه کشور به ۹۰۰ هزار شغل جدید
حسن طایی معاون وزیر کار نیاز ساالنه کشور به ایجاد فرصت شغلی را بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ 
هزار فرصت اعالم کرد و گفت: برای تحقق این تعداد ش��غل نیاز به رش��د تولید ۷ درصدی 

است و عالوه بر سرمایه گذاری نیازمند فضای امن هستیم.
معاون اش��تغال وزیر کار اظهار داش��ت: محیط کس��ب و کار ما باید بهبود یابد و تنها در 
فضای امن اقتصادی و با تامین زیرساخت هاي الزم سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال رونق 

پیدا مي کند. در صورت تحقق رشد تولید، اشتغال ایجاد مي شود.
طایی خاطرنش��ان کرد: در کنار رش��د سرمایه گذاری و بحث بازار کار، سیاست واردات و 
صادرات کشور باید متناسب با سطح تولید داخلی باشد که در این ارتباط با وزارت صنعت، 

معدن و تجارت گفت وگوهایی انجام شده است.
مع��اون وزیر کار با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر ۷۰۰ موسس��ه کاریابی داخلی و ۸۰ 
موسسه کاریابی خارجی در کشور داریم گف: بر اساس آمارها، مشارکت اقتصادی در ایران 

۳۷ درصد است که این رقم نسبت به نرم جهانی ۲۷ درصد کمتر است.
وی تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال و ثبت فرصت هاي شغلی موجود، نیاز است که ایده 
به طرح تبدیل شود و طرح ها قابل سنجش و گزینش و منابع مالی آن مشخص باشد و ضمن 
توجه به نیاز بازار به موضوع سودآوری کاالیی که قرار است با اجرای طرح تحقق پیدا کند، 

توجه شود.

برنامه ویژه روس ها برای راه آهن ایران 
رئیس اتحادیه ملی راه آهن روسیه از همکاری ریلی ایران 
با این کشور خبر داده است. همکاری که می تواند از یکسو به 
اهداف توس�عه ای ایران کمک کند و از سوی دیگر روس ها را 

در روزهای تنهایی اقتصادی یاری کند.
به گزارش ایس��نا، پس از تغییر و تحوالت سیاسی در اوکراین 
و باال گرفتن منازعات سیاس��ی روسیه با کشورهای اروپایی بر سر 
این کش��ور تحریم های اقتصادی دامن این کش��ور شرق اروپایی را 
نیز گرفت. اتفاقی که برای ابرقدرت سال هاي نه چندان دور جهان 
چندان نیز خوشایند نبود. روس ها پس ازاین اتفاق تالش کردند به 
بازارهای باقیمانده موجود خود توجه بیشتری کنند و در این زمینه 
ایران به عنوان همس��ایه جنوبی روس��یه که از یک سو منابع باالی 
انرژی و اقتصادی صادراتی دارد و از سوی دیگر امکان باالیی برای 

تبادالت اقتصادی در آن وجود دارد جز بهترین گزینه ها بود.
در این بین همکاری روس ها با ایرانی ها در زمینه فعالیت های 
زیربنای��ی اقتصاد نی��ز وارد مرحله جدیدی ش��د و مذاکراتی در 

رابطه با همکاری هاي هوایی و بندری با ایران شکل گرفت.
مذاکراتی که به نظر مي رسد این بار به حوزه ریل نیز کشیده 

ش��ده و طبق اعالم رئیس اتحادیه ملی راه آهن روسیه احتماال به 
یک همکاری همه جانبه ریلی بین دو کشور منجر خواهد شد.

طب��ق اعالم وی اتحادیه راه آهن روس��یه نزدی��ک به 23 هزار 
شرکت زیربنا دارد که در حوزه هاي مختلف راه آهن فعال هستند. با 
توجه به نیاز روز افزون ایران به فناوری های جدید و کاربرد عملیاتی 
خطوط ریلی این مساله مي تواند به اهداف ایران کمک شایانی کند. 
تا سال ۱۴0۴ طول خطوط ریلی فعال در ایران باید به بیش از دو 
برابر آنچه امروز فعال اس��ت برس��د که این مساله از یک سو نیاز به 
تامین منابع گسترده و از سوی دیگر نیاز به شکل گیری قراردادهای 

اقتصادی مدون با کشورهای صادرکننده فناوری ریلی دارد.
اتصال ایران از طریق خطوط ریلی به کش��ورهای همسایه و 
گسترش نقش این ناوگان در ترانزیت کاال از جمله اهدافی است 
ک��ه با در نظر گرفتن نقش روس��یه در اقتصاد منطقه مي تواند با 

این همکاری ها به خود شکلی جدید بگیرد.
هر چن��د تاکنون طرف ایران��ی در رابطه با نهایی ش��دن این 
قراردادها با روس ها سخن خاصی به میان نیاورده اما به نظر مي رسد 
محدود ش��دن بازار اروپایی این همس��ایه ش��مالی ایران چشمان 
س��اکنان مس��کو را به سمت ایران نش��انه رفته است و این موضوع 
در آینده می تواند س��اختار اقتصادی دو کش��ور را بیش از پیش به 

یکدیگر نزدیک کند.

کاهش نرخ سود بانکی قطعی شد 
رئیس ش�ورای عالی هماهنگی بانک ه�ای دولتی با اعالم 
اینکه کاهش نرخ س�ود بانکی در شورای پول و اعتبار قطعی 
است، پیشنهاد کرد نرخ س�ود بانکی کمی باالتر از نرخ تورم 

در نظر گرفته شود.
عبدالناصر همتی در گفت وگو با مهر درباره بازنگری مجدد در 
نرخ س��ود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود 
بانکی منتظر مش��خص شدن تورم انتظاری است، یعنی مي خواهد 
روند کاهنده نرخ تورم یکس��ال آینده که مورد انتظار است محقق 
شود، آن مشخص شود تا بر اساس آن نرخ سود بانکی کاهش یابد. 
رئی��س ش��ورای عالی هماهنگ��ی مدیران عام��ل بانک های 
دولتی با اعالم اینکه کاهش نرخ س��ود بانکی قطعی است، افزود: 
با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش مي یابد، البته باید توجه 

کرد که نرخ سود نباید عین نرخ تورم شود.
وی در بیان دالیل آن عنوان کرد: سپرده گذاران بانکی انتظار 
دارند که پس از اینکه مدت زمانی مثال یکسال پول آنها در بانک 
س��پرده گذاری شده است، متضرر نش��وند و سودی هم عاید آنها 
شود، بنابراین باید نرخ سود بانکی کمی باالتر از نرخ تورم باشد. 

همتی با اشاره به نرخ س��ود 22 درصدی سپرده هاي بانکی 
گف��ت: برخی از بانک ها با احتس��اب نرخ موثر، هزینه این س��ود 
ح��دود 25، 2۶ درصد برای آنها تمام مي ش��ود، بنابراین کاهش 
نرخ سود سپرده های بانکی به نفع بانکها است و قیمت تمام شده 

پول را برای بانک ها کاهش مي دهد.
رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی 
ادام��ه داد: اما ممکن اس��ت ک��ه در این بازار متش��تت، برخی ها 
پول های خود را از بانک ها خارج کرده و به جاهایی ببرند که پول و 
سود بیشتری به آنها می پردازند، بنابراین اگر بتوانیم یک هماهنگی 
بین بانک ها برای رعایت نرخ ها ایجاد کنیم و همه بانک ها نرخ سود 

را کاهش دهند، حتما به نفع جامعه است.
این مقام مسئول در نظام بانکی کشور با تاکید بر اینکه باید 
به فکر س��پرده گذاران هم باشیم، عنوان کرد: برخی ها می گویند 
که اگر نرخ س��ود س��پرده ها را پائین بیاوریم سپرده گذاران ضرر 
می کنند، ولی براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها در پایان 
سال جمع بندی هایی را انجام مي دهند و اگر به این نتیجه برسند 
که س��ود بیشتری را باید به س��پرده گذاران بپردازند، به صورت 
سهم مشاع می توانند س��ود را به سپرده گذاران پرداخت نمایند، 
بر این اس��اس با بازگشت این سود دیگر س��پرده گذاران متضرر 

نخواهند شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد

روزهای رو به افول فرش دستباف در دنیا
نای�ب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: هر صنعتی چرخه عمری دارد و روزی پایان می پذیرد و 

صنعت فرش دستبافت نیز در سراسر دنیا روزهای رو به افول خود را می گذراند.
 پدرام س��لطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وضعیت صادارت در چندسال گذشته به 
گونه ای بود که فضای صادارات با تلفیقی از نا اطمینانی و ناتوانی همراه شده است گفت: نااطمینانی حاصل از 
بی ثباتی در سیاست های اقتصادی بودجه ای ارزی، پولی و مالی بوده است و از طرف دیگر صادرکنندگان نیز 
توان رقابت و دانش الزم صادارات را پیدا نکرده اند. وي افزود: صادرکننده کسانی هستند که در کشور زندگی 

و خدمت می کنند زیرا صادرات یک فرآیند بوده که بخشی از آن را یک صادر کننده انجام می دهد.
سلطانی با بیان اینکه صادارت نگاهی به سمت آینده و شناسایی فرصت ها و برنامه ریزی برای آینده است، 

تصریح کرد: صادرات پاسخ گویی به نیاز خریدار بوده و مسیر حرکت به سمت پیدا کردن فرصت ها است.
وی یادآورشد: بسیاری چیزها را به اقتباس از سایر کشورها وارد کرده ایم اما فرهنگ آن را نیاورده ایم 

و در این روزها در عرصه جهانی صادارات، رقابت در صنعت است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: همس��ایگی استان خراس��ان جنوبی با افغانستان یک فرصت 

است که این فرصت می تواند برای اشتغال زایی و کسب درآمد این استان مفید باشد.
س��لطانی با اش��اره به کم توجه ای به موقعیت ویژه خراس��ان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی در 
زمینه آب دارای محدودیت است و این محدودیت در سال های آینده تشدید می شود و باید براساس این 

محدودیت حرکت کرده و تولید و اشتغال را از کشاورزی به صنعت تغییر داد.
وی با اش��اره به اینکه نگاه مس��ئوالن استانی نس��بت به صادرات باید فرصت محور باشد، ادامه داد: 
نمی توان انتظار داش��ت خراس��ان جنوبی در قبال استان های توس��عه  یافته کشور در زمینه صنعت برای 

تامین نیازهای داخلی رقابت جدی داشته باشد ولی در افغانستان می تواند این رقابت را طراحی کند.
سلطانی راه نجات این استان کمتر توسعه یافته را صادرات دانست و افزود: همسایگی این استان با 
کش��ور افغانستان یک فرصت اس��ت که این فرصت می تواند برای اشتغال زایی و کسب درآمد این استان 

مفید باشد.

از امروز؛ خرید تضمینی شیرخام آغاز مي شود 
رئی�س هیأت مدی�ره کانون انجمن های صنف�ی گاوداران ای�ران با بیان اینک�ه مقدمات خرید 
تضمینی ش�یر خام امروز در حال انجام اس�ت، گفت: خرید تضمینی شیر در یکی ۲ روز آینده در 6 

استان اجرایی می شود.
سید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گاوداران ایران گفت: امروز کارهای 
مقدمات��ی و قراردادهای خرید تضمینی ش��یرخام در حال انجام اس��ت و احتم��اال از امروز یا فردا خرید 
تضمینی شیر آغاز می شود. وی افزود: محدودیتی در مقدار خرید شیرخام از تولید کنندگان وجود ندارد 
و هر مقدار از شیرخام که توسط کارخانه ها جذب نشود توسط سازمان تعاون روستایی از تولید کنندگان 

با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار یعنی ۱۴۴0 تومان خریداری می شود.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی گاوداران ایران بیان داش��ت: خرید تضمینی شیر خام 
از ۶ اس��تان کش��ور قم، قزوین، تهران، اردبیل، خراس��ان رضوی و جنوبی آغاز می ش��ود و شرکت تعاون 
روس��تایی ایران متولی خرید اس��ت و شیرخام تولیدی دامداران را با بار میکروبی زیر ۱00 هزار و چربی 

3.2 با قیمت ۱۴۴0 تومان از دامداران خریداری می کند.
این گزارش می افزاید: براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم بازار از ابتدای تیرماه س��ال جاری مقرر شد تا 
شیرخام تولیدی دامداران با قیمت ۱۴۴0 تومان از دامداران خریداری شود که از آن روز تاکنون صنایع 

لبنی از خرید شیرخام با قیمت مذکور سربازده اند.
بنابرای��ن به دنبال اعالم مکرر دامداران مبنی بر بصرفه نبودن تولید ش��یر و درخواس��ت های مکرر 
آن ها برای خرید ش��یر خام توس��ط صنایع لبنی با قیمت ۱۴۴0 تومان مص��وب دولت باالخره در هفته 
گذش��ته اعالم ش��د که برای جلوگیری از ضرر و زیان به دامداران شیر بصورت تضمینی از آنها خریداری 

می شود.


