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 ایجاد مرکز تجاری ایران 
در بوداپست مجارستان

تفاهم – گروه اقتصادی:س��ازمان توسعه 
تج��ارت ایران در راس��تای توس��عه همکاری 
بخش ه��ای دولت��ی و خصوص��ی در ایج��اد 
زیرس��اخت های الزم برای توسعه فعالیت های 
تج��اری و اقتص��ادی برون م��رزی دفتر دائمی 
در بوداپس��ت مجارس��تان تاس��یس کرد.  این 
اق��دام به منظ��ور ارائه خدمات بهین��ه به  تجار 
و بازرگانان ایرانی با ه��دف افزایش صادرات 
غیرنفت��ی و حف��ظ و مان��دگاری در بازارهای 
هدف کش��ورهای اروپای مرکزی و شرقی، در 
چارچوب تفاهمنامه 31 خردادماه سال جاری و 
با س��رمایه گذاری بخش خصوصی با تاسیس 
دفتر دائمی در بوداپس��ت مجارستان نسبت به 
ایجاد مرکز تجاری ایران در کشورهای اروپای 
مرکزی و شرقی اقدام کرد.این مرکز قرار است 
به  عن��وان پایگاهی به  منظور سامان  بخش��ی به 
فعالیت های تجاری فع��االن اقتصادی ایران در 
منطق��ه موردنظر همچ��ون بازاریابی، برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی، برگزاری نشست های 
مش��ترک ب��ا طرف ه��ای خارج��ی، راهنمایی 
بازرگانان خارجی در خصوص پتانس��یل های 
تجاری ای��ران و برگزاری همایش های تجاری 
مش��ترک در جهت توس��عه صادرات غیرنفتی 
کش��ور به کش��ورهای منطقه اروپای مرکزی و 

شرقی فعالیت کند.

بازار مصالح ساختمانی در آرامش است 
ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان مصال��ح 
س��اختمانی، ب��ا آرام خواندن ب��ازار مصالح 
ساختمانی، مشکالت و محدودیت های تردد 
کامیون های حمل مصالح در س��طح ش��هر را 
یکی از مش��کالت مهم این صنف برش��مرد. 
اس��ماعیل کاظمی در گفت وگو با ایسنا،اظهار 
کرد: کامیون ه��ای حمل مصالح در روز تردد 
می کنن��د چ��ون در ش��ب محدودیت های��ی 
وج��ود دارد. کاظم��ی با بی��ان اینکه در حال 
حاضر ب��ازار مصالح س��اختمانی در آرامش 
اس��ت گف��ت: مصال��ح س��اختمانی در پایان 
اردیبهش��ت ماه امس��ال افزایش قیمت متعادل 
و به طور میانگی��ن 14 تا 15 درصد را تجربه 
کرد و در چند ماه گذشته به دلیل تولید انبوه 
و ارائه تخفیفات از س��وی فروشندگان شاهد 
افزای��ش قیمت��ی در این بخ��ش نبودیم. وی 
همچنی��ن با اش��اره به راکد بودن س��اخت و 
س��از گفت: با این وجود هنوز هم س��اخت 
و س��از وجود دارد و تاثیری بر صنف مصالح 

ساختمانی نداشته است. 

خرب روز

ضرورت برخورد جدی تر با دالالن و 
واسطه ها 

مع��اون توس��عه بازرگانی داخل��ی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: شفاف سازی و 
روان سازی نظام توزیع در سیاست های اقتصاد 
مقاومتی نیز مطرح شده و در این راستا با دالالن 
و واس��طه ها در هر رس��ته ای بای��د برخورد 
جدی تری صورت گیرد. مجتبی خسرو تاج در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در بخش بازرگانی 
داخلی برنامه داریم که تک تک رسته های کاری 
را از تولی��د ب��ه مص��رف رصد ک��رده و همه 
ایستگاه ها و بخش های اضافی را حذف کنیم تا 
هزینه ها کاهش یابد. وی ادامه داد: برای رسیدن 
به این هدف شاید نیاز به اصالح ساختاری در 
نظام کالن بازرگانی کشورداشته باشیم که باید 
این کار نیز انجام شود. خسروتاج گفت: شبکه 
توزیع باید به درس��تی تعریف  شده ومشخص 
شود که چه کانال ها و بخش هایی در هر رسته 
کاری از تولی��د تا مصرف باید حضور داش��ته 
باش��ند . دالل و واسطه کس��ی است که ارزش 
افزوده ایجاد نمی کند و بدون انجام کاری منجر 
به افزایش قیمت کاال می ش��ود، بنابراین زمانی 
که از عنوان دالل و واسطه استفاده می کنیم باید 

دقت کنیم. 

پرداخت تمامی مطالبات چایکاران 
رییس س��ازمان چای گفت: همه مطالبات 
چای��کاران از بابت خرید تضمینی برگ س��بز 
چای تا اول شهریور پرداخت شد و دیگر هیچ 
چایکاری از دولت طلبکار نیس��ت. علی محرر 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای فصل 
برداش��ت تا ابتدای شهریور ماه 61 هزار و 500 
تن برگ س��بز چ��ای از چایکاران اس��تان های 
ش��مالی به ارزش بی��ش از 86 میلی��ارد تومان 
خریداری ش��ده که همه این مطالبات پرداخت 
شده اس��ت. وی افزود: 51 درصد از برگ سبز 
چای خریداری ش��ده درج��ه یک و 49 درصد 
درجه دو بوده اس��ت. به گفته رییس س��ازمان 
چ��ای در حال حاضر دیگر هی��چ چایکاری از 
بابت فروش تضمینی برگ سبز چای به دولت 
طلبکار نیس��ت و از این پس نیز بهای دسترنج 
آن ه��ا نهایتا تا 15 روز بعد پرداخت می ش��ود. 
محرر اذعان کرد: پرداخت های منظم اعتبارات 
تخصیص یافته برای خرید تضمینی برگ س��بز 
چای از س��وی معاون��ت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی باعث ش��د س��ازمان چای به محض 
دریافت س��هم دولت، به دنبال دریافت س��هم 
کارخانه ها و پرداخت بهای برگ س��بز چای به 

چایکاران باشد. 

خرب روز دبیر شورای عالی مناطق آزاد تشریح کرد: 

مشکالت بین المللی از موانع جذب سرمایه های خارجی
گروه اقتصادی: برقراری مبادالت  تفاهم – 
تجاری و صنعتی با همس��ایگان از جمله عراق از 
مناطق آزاد می تواند به عنوان یک سرپل تجاری 
برای مبادالت با همس��ایگان محسوب شود. اکبر 
ترکان، دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد،با اشاره به 
اینکه از مسایل مهم فلس��فه اقتصاد مقاومتی این 
اس��ت که ما در اقتصاد ط��وری حرکت کنیم که 
آس��یب پذیری کشور از تکانه های بین المللی و 
تحریم ها به حداقل برسد، گفت: ایران باید اقتصاد 
مقاومتی را طوری طراحی کند تا از این تکانه ها و 
تحریم ها آسیب نبیند.  وی با بیان اینکه دشمنان 
نمی توانن��د روی تبادالت تجاری و صنعتی ما با 
همسایگان آن اثر بگذارند، اظهار داشت: ما دائما 
با کش��ورهایی مانند ع��راق، ترکی��ه، آذربایجان، 
ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان، عمان، 
امارات متحده عربی، کویت، عربستان، قزاقستان، 
گرجس��تان و روس��یه در حال داد و ستد هستیم 
و کار با همس��ایگان را یک اس��تراتزی بزرگ در 
اقتصاد مقاومتی می دانیم. دبیر شورای عالی مناطق 

آزاد، ب��ا بی��ان اینکه مناطق آزاد با منطق توس��عه 
 روابط تجاری و صنعتی با همسایگان هویت پیدا 
می کنند، گفت: منطقه جغرافیایی ایران که به طور 
طبیعی اس��تعداد کار با همسایگان را داشته باشد، 
می توان��د در زنجیره مناطق آزاد تعریف ش��ود. 

ترکان، مش��کالتی بین الملل��ی را از موانع جذب 
س��رمایه های خارجی،ذکر کرد و اظهار داش��ت: 
جذب س��رمایه گذار مشکالتی دارد که بخشی از 
آن به فضای بین المللی بازمی گردد و از آنجا که 
این فضا هم اکنون برای کشور ما مناسب نیست، 

موفقیت ما در این حوزه نیز چشمگیر نبوده است.
همچنین جاب��ه جایی پول   یکی از موانع جذب 
س��رمایه گذار در کشوراس��ت. وی تصریح کرد: 
توافقات خوب��ی برای تعیین قوانین مجزای پولی 
بانکی مناطق آزاد با بانک مرکزی انجام ش��ده که 
امید اس��ت، آیین نامه بانک��داری در مناطق آزاد 
بزودی به تصویب بانک مرکزی برس��د. مش��اور 
رییس جمهوری با اشاره به فلسفه تاسیس مناطق 
آزاد برای توس��عه صادرات و اینکه هم اکنون به 
داالن واردات تبدیل شده اند، گفت: معموال باید 
یک منطقه زیرس��اخت های الزم را داش��ته باشد 
و بعد به منطقه آزاد تبدیل ش��ود اما در کشور ما 
اینط��ور نبود بلکه اول جای��ی را به عنوان منطقه 
آزاد اعالم کردند، بعد گفتند زیرس��اخت هایش 
را بس��ازید. وی اف��زود: مناط��ق آزاد برای تامین 
 منابع زیرساخت ها به مکانی برای واردات تبدیل 
می ش��ود تا با دریافت ع��وارض واردات، منابع 
م��ورد نظ��ر را تامین کنند از ای��ن رو مناطق آزاد 

عمال به سوی واردات هدایت می شوند.

 احتمال تغییر در تراکم
 بافت فرسوده تهران

تفاه��م – گروه اقتصادی: پیروز حناچی، مع��اون وزیر راه و 
شهرس��ازی در نشس��تی خبری از احتمال تغییر در برخی ضوابط 
بافت فرسوده خبر داد. وی با اشاره به اینکه با حضور شهردار تهران 
دستورالعمل هشت بندی مربوط به طرح تفضیلی تهران بررسی و  
سه بند از این مصوبه هشت بندی   اصالح شد، گفت: سه موضوع 
ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری برای بافت فرسوده مطرح شده 
است و ما بنا داریم تا به این سه آیتم موضوعات دیگری را هم اضافه 
کنیم تا شرایط خاصی برای ساخت و ساز در بافت فرسوده به وجود 
آید. وی افزود: یکی از خروجی های این دستورالعمل، افزایش یک 
یا دو طبقه به ساختمان های شهر تهر ان بود که بار جمعیتی زیادی 
را به شهر تحمیل می کرد. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری 
اظهار داشت: کنترل ش��عاع 120 کیلومتری برای افزایش صنایع از 
اولین تصمیمات برای کالنش��هر تهران اس��ت. مع��اون وزیر راه و 
شهرس��ازی عدم تمرکز را سیاست اصلی شورا ذکر و خاطر نشان 
ک��رد: باید با مکانیزم ایجاد مزیت و زندگی ارزان تر در قطب های 
رقیب مردم را تشویق به مهاجرت کرد. امکان تردد از شهرهای مادر 
به قطب های رقیب فراهم شود. حناچی افزود: مصوبات شورا باید 
اجرا پذیر باش��د و پروژه ها به درس��تی نظارت ش��وند. وی درباره 
محدودیت منابع آب در کالن شهر تهران گفت: منابع آبی تهران یکی 
از طرح هایی اس��ت که در مجموع شهری تهران در سال 80 مدنظر 
قرار گرفته اما از بخش های دیگری مثل کشاورزی آب را می گیریم 
و برای کمک ب��رای تامین کمبود آب تهران انتقال می دهیم اما این 

مساله عارضه هایی را بوجود می آورد. 

 پای لوازم التحریر چینی 
به کشور باز شد

تفاهم – گروه اقتصادی: محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع 
واردات با اشاره به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس گفت: بازار 
لوازم التحریر ایران یک بازار بزرگ و پایدار اس��ت و تولیدکنندگان 
خارجی در خالء ناش��ی از کمبود سرمایه گذاری داخلی، برای آن 
برنامه ریزی چند س��اله انجام می دهند. وی با انتقاد از ورود لوازم 
 التحریر چینی، اظهار داش��ت: با تولید برنده��ای داخلی با کیفیت 
می ت��وان واردات کاالهای خارجی جلوگی��ری کرد. وی مصرف  
کاغذ دانش آموزان  و دانشجویان را 3 کیلو گرم کاغذ در قالب دفتر 
و برگ A4 دانس��ت و افزود: به طور متوس��ط یک مداد، یک پاک 
کن، یک تراش و یک کیف نیز باید به آمار فوق اضافه شود. رئیس 
مجمع واردات با بیان اینکه لوازم التحریر حامل نمادها و تصاویري 
از ش��خصیت هاي تاثیر گذار فرهنگي است، گفت: ناهنجاری های 
فرهنگی درج شده بر روی لوازم التحریرهای وارداتی بیش از آنکه 
ب��ه تامین کنندگان کاال اعم از تولید کنن��دگان و واردکنندگان قابل 
ارجاع باش��د، به سیاستگذاران فرهنگی بر می گردد. آنچه در بحث 
لوازم التحریر بعنوان اولویت نخست اهمیت دارد فرهنگسازی است 
و واردکنن��دگان در مقام دوم قرار دارند. برخ��وردار، تقاضای بازار 
را عاملی مه��م در واردات لوازم التحریر چینی ذک��ر کرد و افزود: 
بس��یاری از این اقالم وارداتی توسط کش��ور چین تولید می شود؛ 
ولی س��فارش گذار آن در واقع تقاضای بازار اس��ت. عضو هیات 
رئیس��ه اتاق بازرگانی ته��ران در رابطه با لوازم التحریر تولید داخل 
 اظهار داشت: کمبود واحدهاي تولیدي در بخش لوازم التحریر نشان 

مي دهد این حوزه به شدت از کمبود سرمایه گذار رنج مي برد.

  برخورداری صنوف تولیدی
 ازمزایای واحدهای صنعتی 

 تفاه��م – گ��روه اقتصادی: ریی��س مرکز ام��ور اصناف و 
بازرگان��ان و دبیر هی��ات عالی نظ��ارت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در یک س��ال گذشته تمام تالش خود را برای بهره 
مندی صنوف تولی��دی همانند مزایا، تس��هیالت و معافیت های 
واحدهای صنعتی و تولیدی انجام داده ایم. محمد حس��ن نکویی 
مهر با اشاره به جلسات کار گروه مشترک مرکز اصناف و بازرگانان 
با امور صنایع غیر فلزی افزود: در این راس��تا موضوع بهره مندی 
صنوف از س��ایت بهین یاب، معافیت های تعرفه برق، آب و گاز 
مطابق با صنعت و دریافت تس��هیالت معافیت های گمرکی برای 
صنوف نیز لحاظ ش��د.  وی تصریح کرد: حمایت از برنامه ریزی 
ها، سیاس��ت ها، رویکردها و رویه های حمایتی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صنوف تولیدی نیز همانند واحدهای صنعتی در 
دس��تور کار قرار گرفت و مقرر ش��د در آیین نامه ها، بخشنامه ها 
و دستورالعمل های مربوط به سیاست های حمایتی از واحدهای 
صنعتی، صنوف تولیدی نیز به صراحت ذکر شود.رئیس مرکز امور 
اصن��اف و بازرگانان توجه به موضوع تامین س��رمایه در گردش 
صن��وف تولیدی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: بهره مندی از 
منابع صندوق توسعه ملی، برای تامین سرمایه در گردش صنوف 
تولی��دی پیگیری ش��د و امکان بهره مندی از طریق س��ایت بهین 
یاب نیز مطرح ش��د.وی اضافه کرد: در این راس��تا قرار شد مرکز 
امور اصناف و بازرگانان با همکاری اتاق اصناف میزان سرمایه در 
گ��ردش مورد نیاز صنوف را برآورد کرده وچگونگی برخورداری 
صنوف تولیدی از این منابع، طی شیوه نامه ای تنظیم و ابالغ شود.

دعوت به همکاری
هلدینگ ثامن سازه عرش فعال در زمینه سرمایه گذاری در صنعت ساختمان به منظور تکمیل کادر 

خود در زمینه بازاریابی و فروش از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. 

شرایط سن تحصیالت جنسیت سمت ردیف 

کارشناسی و آقا مدیر فروش 1 
حداقل 3۵ سال باالتر 

حداقل 1۰ سال سابقه 
مرتبط در زمینه فروش 

صنعت ساختمان امالک و 
مستغالت 

ترجیحا خانم – آقا کارشناس فروش 2 
حداکثر 3۵ سال کارشناسی مرتبط 

حداقل ۵ سال سابقه 
مرتبط با صنعت 

ساختمان  آشنا به اصول 
مشتری مداری 

آقا مسئول قراردادهای  فروش 3 
کارشناسی یا 

باالتر در رشته 
مرتبط 

حداقل 7 سال سابقه 3۰حداقل  سال 
مرتبط 

خانم – آقا کارشناس تبلیغات و بازاریابی 4 
کارشناسی یا 

باالتر در رشته 
مرتبط 

حداکثر سن 3۵ 
سال 

حداقل ۵ سال سابقه 
مرتبط 

 ۵ IT کارشناسی فن آقا کارشناس
حداقل ۵ سال سابقه حداقل 3۰ سال آوری اطالعات 

مرتبط 

کارشناسی یا آقا اداری و پشتیبانی ۶ 
باالتر 

حداکثر سن 3۵ 
سال 

حداقل  ۵ سال سابقه 
مرتبط 

  

 از واجدین شرایط فوق درخواست می شود رزومه کاری خود را به ایمیل:
 info@samensazeh.ir   ارسال و یا به شماره های ۲۲۲۵۳۳۴۱ و ۲۲۲۵۳۳۴۰ فکس نمایند. 

استخدام
 استخدام نقشه کش صنعتی، چکر و اپرور با حداقل ۳ سال سابقه کار 

در شرکت فن آوران مهندسی معکوس واقع در فوالد خوزستان

محل انجام کار: اهواز ، ماهشهر، سیرجان
مقطع و رشته تحصیلی :

لیسانس و باالتر )نقشه کشی صنعتی، مکانیک جامدات و ساخت و تولید(
شرح وظایف کلی شغل ها :
- نقشه کشی قطعات صنعتی

- چک ابعادی و فنی قطعات بر اساس کارکرد آنها
- اپرو )تایید نهایی( نقشه های صنعتی 

توانایی های مورد نیاز:
- تسلط کامل به اصول نقشه کشی و نقشه خوانی
- تسلط کامل به نرم افزار های مکانیکال دسکتاپ
- تسلط کامل به استفاده از ابزارهای اندازه گیری

- تسلط کامل به استانداردهای قطعات صنعتی
- تسلط کامل به فرایند های ساخت و تولید

Offic آشنایی با نرم افزار های -

متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس partretech_msc@yahoo.com ارسال نمایند. 

شرکت مهندسی مشاور معتبر 
جهت پروژه نیروگاهی اطراف تهران تخصص های ذیل را دعوت به همکاری می نماید: 

عمران و نقشه برداری – مکانیک – برق – ابزار دقیق – کنترل پروژه – ایمنی و 

بهداشت فنی – کنترل کیفیت وجوش – انبار و متریال 

لطفا متقاضیان فایل الکترونیکی سوابق شغلی )با ذکر زمینه کاری مربوطه در نام فایل( را به ایمیل 

emp.for.site@gmail.com ارسال نمایند. 

استخدام در یک شرکت طراحی مهندسی
جهت طراحی و احداث پاالیشگاه نیاز به تخصص های ذیل دارد. 

1.مهندس فرایند : مسلط به طراحی یوتیلیتی و پساب 

1.مهندس فرایند : با حداقل ۵ سال سابقه کار و آشنا به فرایندهای نفتی و پاالیشگاه 

1.مهندس ابزار دقیق و کنترل : آشنا به فرایندهای نفتی 

1.مهندس مکانیک : مسلط به طراحی تجهیزات ثابت و دوار و آشنا به فرایندهای نفتی با ۵ سال 
سابقه )آشنا به بررسی مدارک ساخت سازنده ها ( 

 Rezoume.naftogaz@gmail.com

    

    


