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انحراف از مولدسازی به سوداگری
امین شاکری 

رئیس مجمع عالی کارآفرینان 

سرمقاله

متاس��فانه در دهه ۹۰ 
ش��اهد اتفاقاتی بودیم 
ک��ه منج��ر ب��ه ایجاد 
تورم افسارگس��یخته، ش��کاف طبقاتی و 
کاهش سرمایه گذاری شد و عماًل با ایجاد 
انتظارات تورمی در بنگاه های اقتصادی و 
خانوارهای ایرانی رویکرد اقتصاد کش��ور 
را از سمت مولدسازی به سوی سوداگری 
هدای��ت ک��رد. وقتی اقتص��اد دچار عدم 

قطعیت باشد و خانواده ها نسبت...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه

فلرها  هم چالش  را حل نکرد

 دود شدن ۵ میلیارد دالر
 در مشعل های گاز

دبیر کانون  انجمن های انبوه سازان مطرح کرد:
ساخت نهضت ملی مسکن  

بدون فرمول
 22/4 میلیون تن فوالد توسط ایران تولید شد

خیز صنعت فوالد برای دستیابی 
به اهداف تعیین شده

گروه صنعت و تجارت: انجمن جهانی فوالد اعالم  کردکه جمهوری اس��المی ایران 
ب��ا تولی��د ۲۲ میلی��ون و ۴۰۰ ه��زار تن فوالد خام در ۱۰ ماهه س��ال ۲۰۲۱ همچنان در 
جایگاه دهم برترین تولیدکنندگان این محصول در جهان قرار دارد. به گزارش سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، براساس اعالم انجمن جهانی 
 فوالد، فوالدسازان جهان از ابتدای ژانویه )۱۲ دی ماه ۹۹( تا پایان اکتبر ۲۰۲۱ میالدی
)۹ آبان ماه ۱۴۰۰(، یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن فوال...          صفحه 6
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تجارت از اقدامات گسترده برای مهار پرداخت های غیرمتعارف گزارش می دهد 

نجومی بگیری ننگ نظام پرداخت 
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دبیر شورای نگهبان به مشکالت اقتصادی و معیشتی اشاره کرد 
و با بیان اینکه اگر روحیه بسیجی حاکم باشد همه مشکالت 
حل می شود گفت: مسئولین باید تمام تالش خود را برای حل 
مش��کالت اقتصادی و معیش��تی به کار گیرند.به گزارش ایلنا، 
احمد جنتی در جلس��ه ش��ورای نگهبان یادآور ش��د: این مردم 
که همه چیزش��ان را در راه اس��الم و انقالب فدا کرده اند و در 
همه صحنه های دفاع از اس��الم و انقالب حاضر بوده اند، باید 

مشکالتشان برطرف شود.دبیر شورای نگهبان ...

 وزی��ر امور خارجه با اش��اره ب��ه اینکه گفت وگوها جهت رفع 
تحریم ها علیه ایران از هفته آینده در وین آغاز می شود، تأکید 
کرد: ایران برای رسیدن به یک توافق خوب و فوری آماده و 
جدی است، اما در عین حال نسبت به رفتار آمریکا بی اعتماد 
است. به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان درگفتگوی تلفنی 
با »ایگنازیو کاسیس« وزیر خارجه سوئیس با اشاره به اینکه 
آمریکا از یکسو خود را عالقمند به بازگشت به برجام می خواند 

و از سوی دیگر ظرف چند هفته گذشته ...

نباید در این مملکت کسی 
شب را گرسنه بخوابد

 آمادگی جدی ایران 
برای توافقی خوب و فوری 

 صفحه2 صفحه 2

معضالت و مشکالت اقتصادی 
چالش جدی دولت

 رئیسی بر کنترل پرداخت های
 نامتعارف و ثبات قیمت ها تاکید کرد

۱۴۷۰۰ خودرو در ستاد مبازره با مواد مخدر توقیف است

دستور دادستان بر تعیین تکلیف خودروهای توقیفی 

انحراف از مولدسازی به سوداگری 

کارآفرینی با سرمایه کوچک 

 دادستان کل کشور ضمن بازدید از پارکینگ خودروهای 
توقیف��ی مرتب��ط ب��ا پرونده های مواد مخ��در، بر تعیین 
تکلی��ف ۸۰ درصدی خودروهای توقیفی تا پایان س��ال 

تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، پیرو دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان 
کل کش��ور، مبنی بر تس��ریع تعیین تکلیف وسائل نقلیه 
توقیف یا ضبط شده درخصوص پرونده های مواد مخدر، 
منتظری دادس��تان کل کش��ور از پارکینگ  خودروهای 
توقیفی مرتبط با پرونده های مواد مخدر در منطقه شهریار 
بازدید کرد. دادستان کل کشور در این بازدید در جریان 

آمار خودروهای توقیفی، تعداد و سال توقیف، نحوه مزایده 
و فروش، نحوه نگهداری قرار گرفت. منتظری همچنین 
بر تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف خودروها، لزوم کار 
جهادی و تعیین تکلیف ۸۰ درصدی خودروهای توقیفی 

تا پایان سال جاری تاکید کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ح��دود ۱۴ ه��زار و ۷۰۰ خودرو در 
پارکینگ های س��تاد مبازره با مواد مخدر در حال حاضر 
توقیف هستند، تصریح کرد: آنچه که مربوط به دستگاه 
قضایی است باید انجام و اگر نیاز به بخشنامه یا دستور است 
انجام خواهیم داد. دادستان کل کشور افزود: ساماندهی 

وضعیت کنونی به همکاری و تعامل دستگاه های مربوطه 
و کار جهادی و تالش مضاعف نیاز دارد.

 این مسئول عالی قضایی تاکید کرد که دستگاه قضایی 
آماده همکاری و انجام اقدامات الزم برای تعیین تکلیف 
این خودروها اس��ت.  بنابراین گزارش، حجت االس��الم 
والمس��لمین محس��نی اژه ای رئیس قوه قضائیه بیست و 
نهم آبان ماه طی دستوری به دادستان کل کشور تاکید 
کرد که نسبت به تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا 
ضبط ش��ده در خصوص پرونده های مواد مخدر، تسریع 

صورت گیرد.

ادامه از همین صفحه... به آینده انتظارات تورمی داشته باشند سرمایه های نقدی به جای 
س��رمایه گذاری در بخش مولد که همان حوزه تولید و صنعت کش��ور اس��ت صرف خرید 

کاالهایی می شود که به عنوان دارایی های ارزشمند شناخته نمی شوند.
در ح��ال حاض��ر علی رغ��م ورود ب��ه ده��ه و قرن جدید و با تداوم چالش هایی که از دهه ۹۰ 
باقی مانده و مجموع اتفاقاتی که در شرایط بین المللی روی داده، با شرایط بحرانی در حوزه 
اقتصادی مواجه هس��تیم. برای عبور از این ش��رایط به اقدامات ضربتی نیازمندیم تا فش��ار 
اقتصادی و معیش��تی که بر اقش��ار مختلف مردم و به خصوص قش��رهای کم برخوردار و 

کم درآمد جامعه واردشده است را برطرف کنیم.
به عنوان یک مفهوم کلی، اگر بخواهیم شاخص هایی از قبیل تاب آوری اقتصادی، ارتقاء 
رتبه بندی فضای کسب وکار، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشیم باید 
یک سری از راهبردها و سیاست های اقتصادی کشور نسبت به گذشته تغییرات بنیادین 
داشته باشد و در سازوکارهایی که غلط و مخل اقتصادی بوده تجدیدنظر شود، درنتیجه 

باید حکمرانی بر حوزه اقتصادی جامع نگر و بلوغ یافته تر از دهه گذشته به ویژه سال های 
اخیر باشد. با توجه به این که کشور ما از حدود ۸ درصد منابع جهان، ۱ درصد جمعیت دنیا 
و عالوه بر آن از وجود مرز آبی و خاکی مشترک با ۱۵ کشور همسایه نیز برخوردار است. 
به این نتیجه می رسیم که به لحاظ وجود زیرساخت ها، ثروت، منابع خدادادی و طبیعی و 
همچنین سرمایه های انسانی که عمدتاً فارغ التحصیل دانشگاهی و افراد متخصص هستند 

تحول اقتصادی و بهبود شرایط کشور دور از انتظار نیست.
با توجه به موارد ذکر شده برای بازنگری حکمرانی در حوزه اقتصادی کشور به ۵ مؤلفه نیاز 
داریم که اول برنامه ریزی جامع و تدوین راهبرد عملیاتی داشته باشیم یعنی برنامه های 
ما از جنس عملیاتی و اجرایی باشد، دوم تیم اقتصادی دولت یک تیم اقتصادی هماهنگ 
باشد، سوم تعامل و همکاری اثربخش فرا دولتی را در حوزه اقتصاد داشته باشیم یعنی همه 
ارکان حاکمیت به منظور ایجاد تحول اقتصادی باهم هماهنگ شوند، چهارم ایجاد نهادهای 

کارآمد اقتصادی و پنجم بازنگری و اصالح ساختارهای اقتصادی موجود است.

ادامه از همین صفحه... هم نیاز نداشته باشد و فقط برای 
تهی��ه لوازم و دس��تگاههای اولی��ه و برخی ابزار نیازمند 
۶۰ ت��ا ۷۰ میلی��ون تومان اعتبار باش��د که بتواند با این 
رقم اش��تغالزایی و برای آینده ش��غلی خود برنامه ریزی 
کند.وقت��ی افراد می توانند با ارقام کوچک کارآفرینی و 
اشتغالزایی کنند باید آنها را مورد حمایت قرار بدهیم و 

مسیر پیش روی فعالیت آنها را هموار کنیم.
اکنون این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان 
مش��اغل کم س��رمایه بر را توسعه داد؟ ارائه آموزشهای 
ابتدای��ی و مهارت آموزی موجب گس��ترش مش��اغل 

کم هزینه می ش��ود. اگر کالس��های مهارت آموزی و 
دوره های آموزش فنی و حرفه ای را برای کس��انی که 
می خواهند وارد بازار کار شوند برگزار کنیم، به گسترش 

مشاغل کم سرمایه بر کمک کرده ایم.
در قدیم طرح "کاد" در بسیاری از مدارس اجرا می شد 
و بر اس��اس آن افرادی که در هر رش��ته تحصیلی مثال 
ریاضی فیزیک تحصیل می کردند در قالب طرح کاد یک 
دوره مهارتی هم می آموختند تا در رشته ای غیر از رشته 
تحصیلی خود هم مهارت کسب کنند و بتوانند وارد بازار 
کار شوند. اگر آموزش و پرورش مهارت آموزی را در کنار 

تحصیل دروس تئوری رواج بدهد، دانش  آموزان آشنایی 
با محیط کار و ابزار کار را تجربه کنند و در آینده شغلی 

و راهیابی بهتر آنها به بازار کار اثرگذار است.
درعین حال بین اش��تغال کس��ی که می خواهد خودش 
کسب و کاری راه اندازی کند با اشتغال کسی که در یک 
کارگاه یا کارخانه کارگری می کند فرق اس��ت. کس��انی 
ک��ه ب��ا هزینه کم ایجاد ش��غل می کنند در واقع افرادی 
هس��تند که می خواهند روی پای خودش��ان بایس��تند و 
کارآفرینی کنند ولی متاسفانه امروز این مساله با بحث 

اشتغال کارگری آمیخته شده است.

كارآفرينی با سرمايه كوچك
هادی ابوی 

عال�ی  کان�ون  دبی�رکل 
انجمن های صنفی کارگران 

يادداشت

و  بی��کاری  بح��ث   
اشتغالزایی بسیار مطرح 
است و تاکید بر رشته شغل هایی است که 
با سرمایه اندک می توان راه اندازی کرد. 
امروزه بسیاری از کسانی که هنر یا مهارتی 
دارند ولی سرمایه الزم را ندارند با دریافت 
کمک مالی یا اختصاص مبلغی به راحتی 
می توانند کارآفرینی کنند. به عنوان مثال 
کسی که انگشترسازی بلد است شاید به 

صد میلیون تومان...
ادامه در همین صفحه

 وزی��ر کش��ور گفت: تهران در ح��ال حاضر ۱۰۰ پایگاه 
مدیری��ت بح��ران دارد و باید ۱.۵ ت��ا دو برابر تعداد این 

پایگاه ها افزایش پیدا کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، احم��د وحیدی در بازدید از س��وله 
مدیری��ت بح��ران ش��هرداری منطق��ه ۶ گفت: یکی از 
موضوعات��ی ک��ه در تهران باید م��ورد توجه قرار گیرد، 
آمادگی برای شرایط اضطرار است که باید مداوم رصد 
شود و آمادگی های الزم وجود داشته باشد.وی افزود: با 
توجه به شرایط تهران و قرارگیری روی چند گسل، امروز 
از بخشی از این آمادگی ها و تجهیزات بازدید کردیم تا 
اگر برنامه ای برای توسعه وجود دارد، کمک های الزم 
را داش��ته باش��یم.وزیر کشور ادامه داد: ساماندهی افراد 

به ش��کل داوطلبی انجام ش��ده و ستاد فرماندهی الزم 
در این حوزه ایجاد ش��ده اس��ت و باید به صورت مداوم 

برای حفظ آمادگی رصد انجام شود.
وحیدی تاکید کرد: تعداد پایگاه های مدیریت بحران در 

حال حاضر حدود ۱۰۰ پایگاه است اما باید یک و نیم تا 
دو برابر افزایش پیدا کند، البته در س��ناریوهای مختلف 
نیازها متفاوت است و ممکن است با توجه به هر سناریو 
یک و نیم تا دو برابر افزایش در پایگاه ها داشته باشیم.

وی افزود: باید اصل کمبودها را در ش��رایط اضطراری 
پی��ش بین��ی کنیم و به ش��کل محله محور تجهیزات را 

فراهم و پایگاه ها را تجهیز کنیم.
وزیر کشور گفت: موضوع تاب آوری مهم است که در 
راستای تحقق آن تجهیزات بیشتری نیاز داریم که باید 
فراهم کنیم.اس��ماعیل نجار نیز در حاش��یه این بازدید 
گفت: گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت 

بحران به وزیر کشور داده بودیم.

وزیر کشور در بازدید از تهران عنوان کرد

ضرورت افزایش ۲ برابری پایگاه های مدیریت بحران 

معاون اول رییس جمهور گفت: باید زنجیره تامین و توزیع کاالهای اساس��ی از مبدا 
کنترل و کاالها به وفور با قیمت مصوب در مراکز رسمی توزیع شود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و 
بر ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر قیمت کاالهای اساسی در بازار و گسترش سامانه 
های اینترنتی فروش با قیمت های مصوب تاکید ش��د. مخبر در این جلس��ه که وزرای 
کشور، جهاد کشاورزی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اقتصاد 
و همچنین رئیس ش��ورای اطالع رس��انی دولت حضور داش��تند، بر ضرورت برخورد با 

برخی نابس��امانی ها در بازار کاالهای اساس��ی تاکید و تصریح کرد: باید زنجیره تامین 
و توزی��ع کااله��ای اساس��ی از مبدا کنترل و کااله��ا به وفور با قیمت مصوب در مراکز 
رسمی توزیع شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین ارائه برخی اقالم ضروری مردم 
بصورت اینترنتی را اقدامی بس��یار مناس��ب و ارزنده برای تنظیم بازار و اطمینان خاطر 
مصرف کنندگان ارزیابی کرد و گفت: باید ارائه کاالهای اساسی مردم با قیمت مصوب 
بص��ورت اینترنت��ی ادام��ه یابد و در صورت امکان فروش و توزیع برخی کاالهای دیگر 

نیز به این سامانه اضافه شود.

 فروش و توزیع کاالهای اساسی به صورت اینترنتی 

 ضرورت ایجاد آرامش در بازار  و تثبیت قیمت ها
 مردم انتظار شنیدن حقوق های  چند ده میلیونی را ندارند

آگهی فراخوان مناقصه 
حمل اسید و مواد شیمیایی مجتمع شرکت پتروشیمي کارون 

شرکت پتروشیمي کارون در نظر دارد حمل اسید و مواد شیمیایی خود را از طریق مناقصه عمومي به واجدین شرایط واگذار نماید. 
محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰3 لغایت ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ از طریق وب س��ایت پتروش��یمی کارون به آدرس WWW.krnpc.ir ، تب مناقصات با ثبت مش��خصات 
ش��رکت خود اس��ناد را جهت ش��رکت در مناقصه دانلود نمایند. ش��ماره تماس:  ۰۶۱۵۲۱۲۲۷۰۷ )ش��ایان ذکر اس��ت نظر به اینکه هرگونه اصالح یا تغییر احتمالی در اس��ناد مناقصه از طریق ایمیل صورت می پذیرد 

لطفًا در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحیح در سامانه وارد نمایید.(
تاریخ جلسه توجیهي: چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارک مناقصه، بنظر شرکت کننده نکات مبهم و یا ناقص وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توضیح بیشتري باشد شرکت  کننده مي بایست سؤاالت 
مورد نظر خود را مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تا پایان وقت اداری )س��اعت ۱3:۰۰( از امور حقوقی و پیمانهای ش��رکت پتروش��یمی کارون کتبًا و از طریق نمابر ش��ماره: ۵۲۱۲۲۰۴۹-۰۶۱ استفس��ار نماید و چنانچه در 
نتیجه این استفس��ار اطالعات و توضیحاتي بدس��ت آید که در اس��ناد و مدارک مناقصه منعکس نباش��د مراتب کتبًا باطالع استفس��ارکننده و همچنین س��ایر ش��رکت کنندگان خواهد رس��ید. هر نوع توضیح یا تجدید 
نظر، اضافه یا حذف مطلبي از مفاد مناقصه رس��مًا انجام و طي نامه اي به آدرس پس��ت الکترونیکي دعوت ش��دگان که در هنگام دانلود اس��ناد مناقصه در س��امانه مناقصات و مزایده پتروش��یمي کارون ثبت نموده اند 
ارس��ال مي گردد. این ضمائم جزء مدارک مناقصه منظور خواهد گردید. بنابراین مبلغ پیش��نهادی ش��رکت کنندگان صرفًا بر این اس��اس که تمام ش��رایط مناقصه توس��ط ش��رکت کننده مطالعه و پذیرفته ش��ده است 
و مطرح نمودن ش��رایط احتمالی دیگری غیرش��رایط مندرج در اس��ناد که مد نظر پیش��نهاددهنده می باش��د مس��موع نبوده و وجاهت قانونی ندارد. مضافًا اینکه به پیش��نهادهای مبهم، مش��روط و غیره به هیچ عنوان 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداري ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)یک  میلیارد( ریال مي باشد.
الف: مناقصه دو مرحله اي بوده و شرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابي مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و مستندات ارسالي امتیاز کسب خواهند نمود. 

 ب : حداقل امتیاز الزم جهت گشایش پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان ۶۰ امتیاز خواهد بود. 
  پ : پیشنهاد قیمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتیاز نگردند گشایش نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 

             روابط عمومي پتروشيمي كارون 
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بدین وسیله ضایعه درگذشت مادر همسر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحومه 
 همکاران شما در چاپ گآلذین، موسسه دنیای تغذیه و سالمتعلو درجات و برای بازماندگان صبر  و شکیبایی مسئلت داریم.

 روزنامه عصر ایرانیان، روزنامه اسکناس و روزنامه تجارت

بازگشت همه به سوی اوست

همکار گرامی جناب آقای رضا محمدزاده


