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چشمانداز بازاری که از طال و ارز جا ماند

خدمترسانی  ۵۱۷۰قطار با  ۲.۱میلیون صندلی
در سفرهای نوروزی

پیشبینی وضعیت بازار بورس در سال ۹۸

سال  ،۹۷سال هجوم نقدینگی سرگردان به بازارهای ارز،
طال ،خودرو و مســکن بود و بورس تهران نتوانست پابهپای
این بازارها رشــد کند .وضعیت بورس در سال آینده چگونه
خواهد بود؟ آیا سال  ،۹۸ســال رشد بازار سرمایه است؟به
گزارش مردم ساالری آنالین ،شاخص کل بازار بورس اوراق
بهادار تهران از ابتدای سال جاری تاکنون رشد  ۷۶درصدی
را تجربه کرد.
شــاخص کل بورس در اولین روز معامالت سال  ۹۷در
کانال  ۹۶هزار واحدی قرار داشــت و امروز ( ۲۲اسفند) این
شاخص وارد کانال  ۱۶۹هزار واحدی شد.رشد شاخص کل
بورس بسیار کمتر از رشــد قیمت دالر یا سکه بهار آزادی
در ســال جاری بوده اســت :دالر آمریکا نسبت به ابتدای
ســال جاری رشد  ۱۶۵درصد و سکه بهار آزادی رشد ۱۸۱
درصدی را تجربه کرده است.در واقع اگر بخش قابل توجهی
از نقدینگی سرگردان به جای هجوم به بازار ارز و طال ،روانه
بازار بورس میشد از حیث اقتصادی در درجه اول بهواسطه
افزایش نرخ ارز ،تورم افسارگسیخته کنونی شکل نمیگرفت
و در درجه دوم ،با افزایش حجم معامالت در بازار ســرمایه،
شرکتهای تولیدی در وضعیت مناسبتری قرار میگرفتند.
بازار بورس میتوانســت ســدی در برابــر تخریبهای
نقدینگی ســرگردان در بازارهای حساســی نظیر ارز و طال
باشــد؛ اما همچون بحــران اوایل دهه  ،۹۰بازار ســرمایه
نتوانســت این نقش را در سال  ۹۷ایفاء کند و سوداگری و
سفتهبازی در بازارهای ارز و طال ،صدمات شدیدی به اقتصاد
ایران وارد کرد.در مرداد ماه سال جاری که تعمیق بازار ثانویه
و خرید و فروش ارز پتروشــیمیها و فوالدیها در این بازار
قطعی شد ،شــاخص کل بورس جهش قابل توجهی کرد و
تا نهم مهرماه این شاخص حتی تا ارتفاع  ۱۹۵هزار واحدی
هم باال رفت .اما بعد از آن تحت تأثیر فرا رسیدن تحریمهای
آمریکا و عدمقطعیتهای مربوط به آن ،و همچنین کاهش
نرخ ارز در بازار آزاد ،بازار ســرمایه وارد رکود شد و شاخص
کل در اواخــر بهمنماه حتی تا کانــال  ۱۵۶هزار واحدی

هم پایین آمد .در روزهای گذشــته مشخص شده است که
تحریمها تأثیر زیادی در صادرات غیرنفتی ایران نظیر فلزات
و مواد پتروشــیمی نداشتهاند و ســودآوری این شرکتها،
نــه تنها کاهش نیافته بلکه تحت تأثیــر افزایش قیمت ارز
و افزایــش قیمت فروش داخلی این محصوالت ،افزایش نیز
یافته است .بهای کاالهایی نظیر فرآوردههای نفتی ،فلزات و
محصوالت پتروشــیمی نیز در روزهای گذشته در بازارهای
جهانی افزایش یافته اســت .این دو عامل از ابتدای اسفند،
افزایش شــاخص کل بورس و رونــق در معامالت را در پی
داشته است.

چشمانداز بورس در سال ۹۸

بــازار بورس از شــر عدمقطعیت ناشــی از تأثیرگذاری

مخرب تحریمهای آمریکا بر شــرکتهای بزرگ بورســی
خالص شده است .در واقع ،ریسک مرتبط با تحریمها دیگر
اهمیت ماههای آبان تا بهمن سال  ۹۷را ندارد و شرکتهای
صادراتی عمدتاً راهکارهایی برای دور زدن تحریمها در حوزه
صادرات غیرنفتی پیدا کردهاند و تولید آنها با کاهش مواجه
نشده است.
این یک عامل بنیادی اســت که در سال  ۹۸به تقویت
بازار ســرمایه کمک خواهد کرد.با این حال ،فعاالن بورس
همچنان در مورد رد لوایح الحاق به کنوانسیونهای پالرمو
و ســیافتی نگرانی دارند و اگر این لوایح رد شوند در سال
 ۹۸یک شــوک منفی به بازار سرمایه وارد خواهد شد .پس
ریســک سیاسی رد لوایح افایتیاف بازار سرمایه را تهدید

قیمت محصوالت لبنی سال آینده افزایش نمییابد
دبیر انجمن صنایع لبنی ایــران گفت :کارخانجات
برای سال آینده برنامه ای برای افزایش بهای محصوالت
لبنی ندارند اما در صورتی که قیمت شــیرخام افزایش
پیــدا کند ،به طــور حتم نرخ فراوردههــای لبنی نیز
دستخوش تغییراتی خواهد شد.رضا باکری در گفت و
گــو با ایرنا افزود :اکنون قیمت فراوردههای لبنی طبق
نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار عرضه میشــود و هیچ
افزایش قیمتی نداشته ایم.این مقام صنفی تاکید کرد:
امکان کم فروشی فرآوردههای لبنی توسط شرکتهای
دارای پروانه صنایع لبنی وجود ندارد زیرا هر کاال دارای
پروانه ساخت توسط سازمان غذا و دارو است.وی افزود:
اما حتی اگر توســط برخی شرکتهای چنین اقدامی
صورت گیرد ،تخلف به شــمار میرود و قابل پیگیری
توسط دستگاههای نظارتی و قضایی است.دبیر انجمن
صنایع لبنی ایران اظهار داشــت :امســال  90درصد
محصوالت لبنی ایران به مقصد عراق و افغانستان و 10

میکند.مورد دیگری که بر بازار بورس تأثیر خواهد گذاشت،
سیاست ارزی دولت برای سال  ۹۸است.
اساســاً بازار بورس در ایران تا حد قابل توجهی یک بازار
دالری است؛ شــرکتهای صادرکننده فلزات ،مواد معدنی،
فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشــیمی ســهم بسیار
زیادی در بورس تهران دارند و این شــرکتها هســتند که
بیشترین وزن را در شاخص کل دارند.
در صورتی که سیاســت ارزی دولــت ،حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی کاالهای اساســی باشــد ،بازار بورس در سال آینده
دور تــازهای از جهش را تجربه خواهد کرد .ســیگنالهای
قدرتمندی توسط دولت ارسال شده که دالر  ۴۲۰۰تومانی
در سال  ۹۸حذف میشود.
این امر میتواند به جهش قیمت ســهام شــرکتهای
معدنی ،فوالدی ،پاالیشــی و پتروشیمی منجر شود.ظرف
روزهــای اخیر قیمت دالر در ســامانه نیما افزایش یافته و
به کانال  ۹هزار تومانی نزدیک شده است .این یک سیگنال
دیگر اســت که حاکــی از افزایش درآمدهای بســیاری از
شرکتهای بزرگ بورسی است .بازار متشکل ارزی که بانک
مرکــزی قصد دارد آن را در فروردین ماه راهاندازی کند نیز
احتماالً به کمک بازار بورس خواهد آمد و شاخص کل را به
سمت باال تکان خواهد داد.
قیمت کاالها در بازار جهانی بعید است در آینده نزدیک
با کاهش جدی روبرو شود .قیمت روی و مس صعودی است
و تقاضا برای فوالد نیز بســیار باالست .عربستان و روسیه،
همچنــان حمایت از قیمت نفت را در دســتور کار دارند و
نشــانهای از کاهــش قیمت نفت و به تبــع آن محصوالت
پتروشیمی و پاالیشی ،آشکار نشده است.
این عوامل در سال  ۹۸به کمک بازار بورس خواهند امد.
در نهایــت باید گفت که اگر ریســک رد لوایح افایتیاف
در ســال آینده روی ندهد و به تبــع آن ،تقابل جدیدی با
کشورهای غربی شکل نگیرد ،بازار بورس در سال  ۹۸با رشد
قابل قبولی مواجه خواهد شد.

تراز تجاری  ۱.۵میلیارد دالر مثبت شد

درصد آن به دیگر کشورها صادر شده است.باکری پیش
بینــی کرد ،صادرات محصوالت لبنــی به دلیل اعمال
تحریمهای آمریکا و بروز برخی مشــکالت در تبادالت
مالی امسال نسبت به سال گذشــته حدود 13درصد
کاهش یابد.وی یادآور شد :سال گذشته به طور میانگین
 450هزارتن انواع محصوالت لبنی شــامل پنیر ،دوغ،
ماست ،خامه به ارزش  773میلیون دالر صادر شد که
ارزآوری خوبی برای کشور به همراه داشت.دبیر انجمن
صنایع لبنی ایران درباره سرانه مصرف لبنیات صنعتی
گفت :با وجــود تحریمها تولید فراوردههای لبنی روند
عادی خود را طی میکند و سرانه مصرف داخلی کاهش
چندانی نیافته اســت.به گزارش ایرنا ،در اواسط آذرماه
امسال براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ،قیمت خرید
شــیرخا م درب دامداریها هر کیلوگرم  2هزار تومان
تعیین شد ،که با ابالغ آن به تمامی واحدهای دامداری
و کارخانجات لبنی همه ملزم به اجرا و رعایت آن شدند.

آمارهای تجــارت خارجی  ۱۱ماهه ســال ۱۳۹۷
نشان میدهد در این مدت واردات کاهش یافته است.
بر اساس جدیدترین آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران
منتشــر کرده در  ۱۱ماهه سال  ،۹۷شرکتهای ایرانی
بدون محاسبه نفت خام توانستهاند حدود  ۱۰۶میلیون
تن کاال صادر کنند که این رقم در قیاس با مدت مشابه
ســال گذشــته کاهش  ۶.۴درصدی را نشان میدهد.
همچنین ارزش کل صادرات انجام شــده در این مدت
به حدود  ۴۰میلیارد دالر رســیده که در قیاس با سال
 ،۹۶کاهش یک درصدی را نشــان میدهد .بسیاری از
تحلیلگران اقتصادی معتقدند با وجود تحریمهای جدید
دولت آمریکا علیه ایران ،ثبت این آمارهای جدید نشان
از آن دارد که ایران توانســته بازارهــای خود را تا حد
زیادی حفظ کند.آمارها در حوزه واردات مثبت بودهاند.
بر اساس آخرین محاسبات صورت گرفته در  ۱۱ماهه
سال  ،۹۷ایران  ۲۹میلیون تن واردات کاال داشته که در

قیاس با مدت مشــابه سال قبل کاهش  ۱۷.۴درصدی
را نشان میدهد.همچنین ارزش کل کاالهای وارداتی به
ایران  ۳۸.۵میلیارد دالر بوده که این عدد نیز در قیاس
با سال قبل کاهشی  ۲۱.۵درصدی را نشان میدهد.به
این ترتیب در طول ماههای ســپری شده از سال ،۹۷
تراز تجاری ایران مثبت  ۱.۵میلیارد دالر بوده اســت.
نمودار مقایســهای ماههای سپری شده از سال  ۹۷نیز
نشان میدهد که اردیبهشت با ثبت  ۴.۶میلیارد دالر،
بهتریــن ماه از نظر عملکرد صادراتی بوده و فروردین با
 ۳.۱میلیارد دالر ،کمترین عملکرد را میان ماههای سال
جاری داشته است .همچنین شرکتهای ایرانی در بهمن
ماه  ۳.۷میلیارد دالر صادرات داشتهاند.در حوزه واردات
نیز اردیبهشت با  ۴.۸میلیارد دالر بیشترین واردات سال
را به خود اختصاص داده و فروردین با  ۲.۵میلیارد دالر،
کمترین واردات را داشــته است .شرکتهای ایرانی در
بهمن ماه  ۲.۸میلیارد دالر واردات داشتهاند.

رئیس کانون عالی شــوراهای کار سراسر کشور با بیان
اینکه باید تالش کنیم حداقل دستمزد کارگران به رقم سه
میلیون و  ۷۶۰هزار تومان نزدیک شود ،گفت ۱۳ :میلیون
کارگر در کشور داریم که بسیاری از آنها به لحاظ معیشت
در شرایط بدی هستند.اولیا علیبیگی در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه هر ســال در هفتههای پایانی اسفندماه شاهد
برگزاری جلســات شورای عالی دســتمزد با هدف تعیین
تکلیف دستمزد سال آینده هستیم ،افزود :امیدواریم امسال
نیــز در فرصت باقی مانده در هفته منتهی به پایان ســال
شــاهد تعیین تکلیف دستمزد ســال  ۹۸باشیم.علیبیگی
خاطرنشــان کرد :اگر در این مدت نیز به نتیجه نرســیم
جای نگرانی وجود ندارد ،زیرا دستمزدی که تعیین میشود
برای  ۲۵فروردین ســال آینده به بعد اســت و تا آن زمان
فرصت تعیین تکلیف دستمزد وجود دارد.رئیس کانون عالی

چندین ســال اســت به خاطر تورمزایی و یا تعدیل نیروی
کارگران اصالح فاصله دستمزد و سبد معیشت خانوارهای
کارگری انجام نشده و اکنون به این وضعیت رسیدهایم.وی
عنوان کرد :به هر حال افزایش دســتمزد مانند یک عمل
جراحی است که ممکن است پیامدهایی داشته باشد و باید
تا حدودی آن را بپذیریم.رئیس کانون عالی شــوراهای کار
سراســر کشــور با بیان اینکه وضعیت معیشتی بسیاری از
حدود  ۱۳میلیون کارگر کشــور اکنون در شرایط بحرانی
است ،خاطرنشــان کرد :قب ً
ال کارگران در شرایط دشواری
زندگی میکردند ،اما اکنون به وضعیت بحرانی رسیدهاند و
باید تصمیم درستی برای وضعیت معیشت آنها اتخاذ شود.
علیبیگی گفت :تقاضا داریم شورای عالی کار یک تصمیم
ملی برای وضعیت معیشــت همه کارگــران اتخاذ کند که
مورد اجماع همه شرکای اجتماعی باشد.

بورس
رشد یک هزار و  205واحدی بورس در آخرین روز کاری هفته
شــاخص بورس در آخریــن روز کاری هفته با
رشــد یک هزار و  205واحدی نسبت به دیروز در
جایگاه  169هزار و  115واحدی ایستاد.به گزارش
ایرنا ،در معامالت روز چهارشنبه سه میلیارد و 999
میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 10
هزار و  326میلیارد ریــال در  534هزار نوبت داد
و ستد شد.بررسی شاخصهای اصلی بازار سرمایه
نشــان میدهد شاخص قیمت (وزنی  -ارزشی) که
در آن ارزش ســهام شرکتهای بزرگ اثر بیشتری
بر شــاخص میگــذارد 348 ،واحد رشــد کرد و
شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه
شرکتهای بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل،
یکسان در نظر گرفته میشود 182 ،واحد افزایش
یافت.شــاخص قیمت (هم وزن) نیز  127واحد باال
رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام

شــرکتهای پذیرفته شده در بورس است.شاخص
آزاد شناور یک هزار و  839واحد افزایش یافت؛ این
شاخص بخشــی از سهام قابل معامله شرکتها در
بورس را نشان میدهد.شاخص بازار اول مربوط به
شرکتهای برتر از نظر سرمایه ،سودآوری و درصد
ســهام آزاد شــناور یک هزار و  73واحد رشد کرد
و شــاخص بازار دوم بورس نیز یــک هزار و 527
واحد افزایش یافت.همچنیــن در معامالت دیروز،
نمادهای فوالد (فوالد مبارکه) ،وبملت (بانک ملت)،
تاپیکو (سرمایهگذاری نفت و گاز تامین) و شپدیس
(پتروشیمی پردیس) بیشترین تاثیر مثبت و پارس
(پتروشــیمی پارس) و کچاد (صنعتــی و معدنی
چادرملو) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.
گروه شیمیایی در معامالت دیروز بورس صدرنشین
شــد؛ در این گروه  304میلیون سهم به ارزش یک

بازار

قیمت سکه و طال در بازار افزایش یافت
بازگشــت بهای جهانی طال به باالی  1300دالر در هر اونس ،ســبب شد تا
بــا وجود کاهش قیمت دالر در بازار آزاد تهران ،بهای انواع ســکه رو به افزایش
بگذارد.به گزارش ایرنا ،تحوالت ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و اختالف
نظر میان دولت ترزا می و مجلس نمایندگان این کشــور بر ســر چگونگی آن،
ســرمایهگذاران را به سمت بازار طال ترغیب کرد و اکنون بهای جهانی هر اونس
طال به حدود یکهزار و  308دالر رسیده است.دیروز بهای هر مثقال طال در بازار
آزاد تهران یک میلیــون و  806هزار تومان و هر گرم طالی خام  18عیار 416
هزار و  915تومان تعیین شــد .همچنین در بازار سکه هر قطعه سکه تمام بهار
آزادی طرح قدیم چهار میلیون و  400هزار تومان ،سکه تمام طرح جدید چهار
میلیون و  598هزار تومان ،نیم سکه  2میلیون و  520هزار تومان و ربع سکه یک
میلیون و  600هزار تومان عرضه شــد و هر سکه گرمی نیز  870هزار تومان به
فروش رفت.در بازار ارز ،نرخها نزولی بود؛ هر اسکناس یورو در صرافیهای بانکی
 14هزار و  800تومان و هر دالر آمریکا  12هزار و  850تومان فروخته شــد؛ در
سامانه سنا میانگین فروش یورو دیروز  14هزار و  808تومان و هر دالر  12هزار
و  918تومان بود.همچنین روز سه شنبه متوسط فروش حواله هر یورو در سامانه
نیما  10هزار و  477تومان و هر دالر آمریکا  8هزار و  893تومان بوده است.

هزار و  329میلیارد ریال دادوستد شد.گروه بانک به
ارزش  871میلیارد ریال و فلزات اساســی به ارزش
 785میلیارد ریال ،به ترتیب جایگاههای دوم و سوم
را به خود اختصاص دادند.گروه خودرو با دادوستدی
به ارزش  332میلیارد ریال در رده چهارم معامالت
روزگذشته قرار گرفت و گروه کانیهای فلزی نیز با
معامالتی به ارزش  306میلیارد ریال در رده پنجم
قرار گرفت.
معامالت دیروز شاخص فرابورس (آیفکس) پنج
واحد رشــد کرد و در جایگاه  2هزار و  95واحدی
ایستاد؛ در این بازار  924میلیون سهم و اوراق بهادار
به ارزش بیش از هفت هــزار و  438میلیارد ریال
دادوســتد شــد.نمادهای میدکو (هلدینگ معدنی
خاورمیانه) ،شــرانل (نفت ایرانول) و دماوند (تولید
برق دماوند) بیشــترین تاثیر مثبت و ارفع (آهن و
فوالد ارفع) و سرچشمه (سرمایهگذاری سرچشمه)
باالترین فشار منفی را بر فرابورس وارد کرد.

«آگهی مزایده عمومی
نوبت اول»

شماره97/17/34947 :
تاریخ 97/12/22 :

شــهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده  30آئین نامه معامالتی
شــهرداری بهرهبرداری از غرفه پارک جنگلی فدک مربوط به سازمان
ســیما ،منظر و فضای ســبز شهری شــهرداری را به صورت نقدی از
طریق مزایده عمومی واگذار نماید .از اشــخاص حقیقی و حقوقی که
مایل به شــرکت در مزایده هســتند درخواست میشود جهت کسب
اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد مزایده همه روزه تا آخر وقت اداري
روز پنجشــنبه مورخه  98/1/8به امور قراردادهای ســازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری شهرداری واقع در خیابان کاشانی -خیابان
پرهیزکار و یا به ســایت شــهرداري به آدرس WWW.urmia.ir
مراجعه فرمايند .
نوبت اول97/12/23 :
نوبت دوم97/12/25 :

حضرتپور-شهردار ارومیه

آغاز توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب
رئیس اتحادیه کشــوری فروشگاههای زنجیرهای ،از آغاز توزیع مرغ منجمد
تنظیم بازاری با قیمت مصوب خبر داد و گفت :روزانه  100تن مرغ منجمد با
قیمت دولتی در تهران عرضه میشود.به گزارش اتحادیه کشوری فروشگاههای
زنجیرهای ،امیرخســرو فخریان در خصوص تدابیر اتحادیه برای بازار شب عید
گفت :اعضای این اتحادیه با برگزاری جشــنوارهها ،اعطای تخفیفات و فروش
ویژه ،جوایز متنوع ،عرضه شــفاف و سالم (مســتقیم) انواع کاالهای اساسی و
تنظیم بازاری در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و برقراری عدالت اجتماعی،
گام برداشــته و تالش دارند شــرایط الزم را برای ایجــاد فضایی آرام و بدون
دغدغه ،نســبت به تأمین مایحتاج اساســی فراهم آورده تا مصرفکنندگان با
خیالی آسوده ،به استقبال بهار بروند.
وی با اشــاره به افزایش ساعتکاری فعاالن رسته پوشاک عضو اتحادیه نیز
گفت :بر اساس نتایج حاصله از جلسات با وزارت صمت ،تخفیفات بیشتری در
حوزه پوشــاک اعمال خواهد شد.فخریان از توزیع روزانه  ۱۰۰تن مرغ منجمد
تنظیم بازاری به نرخ مصوب دولتی ،به منظور کاهش قیمت گوشــت مرغ در
اســتان تهران خبر داد و افزود :این طرح مختص قشــرخاصی نبوده و مصرف
کنندگان میتوانند از فروشگاههای زنجیرهای عضو اتحادیه ،این کاال را دریافت
کنند.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت از رشــد  38.6درصــدی آمار صدور پروانه
بهرهبرداری از معادن در آذر ماه امســال نسبت به ماه قبل آن ( آبان) خبر داد
که تعداد آن به  61فقره رســید .برپایه جداول آماری وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،تعداد پروانههای بهرهبرداری از معادن کشــور در آبان  97بالغ بر 44
فقره بود.شمار پروانههای بهره برداری از معدن در مدت  9ماهه امسال (منتهی
به آذر) به  436فقره رسید که در مقایسه با  557پروانه در دوره مشابه پارسال،
افت  21.7درصدی را نشان میدهد.
ایران اکنون حدود چهار هزار معدن فعال دارد که ســالیانه بطور متوســط
 400میلیون تن مواد معدنی از آنها اســتخراج میشــود که  60تا  65درصد
مواد استخراجی مصالح ساختمانی است.همچنین در  9ماهه امسال  369فقره
گواهی کشف معدن صادر شد که در مقایسه با  370فقره دوره مشابه در سال
گذشــته افت  0.3درصدی دارد.آذرماه امســال تعداد  35فقره گواهی کشف
معدن صادر شد که نسبت به آبان  97که  52فقره بود ،کاهش  32.7درصدی
را ثبت کرد.آمارهای پیشین میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور را حدود
 60میلیارد تن نشان میدهد که از این رقم حدود  40میلیارد تن ذخیره قطعی
و بقیه احتمالی اســت.همچنین در دوره  9ماهه امسال تعداد  759فقره پروانه
اکتشاف توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت صادر شد که در مقایسه با 703
فقره پروانه اکتشاف در دوره مشابه پارسال ،رشد هشت درصدی دارد.

باید حداقل دستمزد کارگران را به  ۳میلیون و  ۷۶۰هزار تومان نزدیک کنیم
تقاضا داریم کارفرمایان به همین رقمی که پای آن را امضا
کردهاند ،پایبند باشــند.وی عنوان کرد :درخواست ما این
اســت که حداقل دســتمزد کارگران به رقم سه میلیون و
 ۷۶۰هزار تومان نزدیک شــود ،در شرایطی که هم اکنون
حداقل دســتمزد با ملحقات آن در نهایت به یک میلیون
و پانصــد هزار تومان میرســد.دبیر اجرایــی خانه کارگر
استان کرمانشاه بر لزوم ترمیم این فاصله و بهبود وضعیت
معیشــتی کارگران تاکید کرد و یادآور شــد :معتقدم این
فاصله یکســاله اصالح نخواهد شد و برای اصالح آن باید
یک برنامه ســه یا پنج ساله داشــته باشیم ،اما باید به این
برنامه پایبند باشیم و هر سال دوباره شاهد چالش و مشکل
برای افزایش دستمزد کارگران نباشیم.علیبیگی در پاسخ
به این پرســش که آیا این افزایش دســتمزد باعث ایجاد
تورم و یا ورشکســتگی کارفرمایان نخواهد شد ،اظهار کرد:

سرپرســت شرکت راهآهن ،با اشاره به ظرفیتسازی  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار
صندلی برای ســفرهای ریلی نوروز  ،۹۸گفت :در این ایام ۵ ،هزار و  ۱۷۰قطار
ســرویسدهی خواهند کرد.به گزارش وزارت راه و شهرســازی ،سعید رسولی
گفت :راهآهن جمهوری اســامی ایران ،طی برنامهریزیهای فشــردهای برای
ایــام نوروز حدود  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار نفر ظرفیت صندلی ریلی ایجاد کرده
اســت که در قالب  ۵هزار و  ۱۷۰قطار در  ۲۲روز سرویسدهی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه در مدتزمان مذکور ،قیمت بلیت قطار نسبت به سال گذشته
هیچگونه افزایش نداشته است ،افزود :قیمت بلیت قطارهای مسافری از شهریور
ســال  ۱۳۹۴که  ۱۰درصد افزایش داشته تا امروز تغییر چندانی نداشته است.
رسولی ،تثبیت قیمت بلیت در عین افزایش هزینهها و ارتقای کیفیت خدمات
توسط شرکتهای مسافری ریلی را غنیمت شمرد و اظهار داشت :شرکتهای
حمل و نقل ریلی غیردولتی ،علیرغم افزایش هزینهها کیفیت ســرویسدهی
و خدمــات خود را ارتقا ء دادهاند و با هماهنگی با معاونت مســافری شــرکت
راهآهن ،نســبت به سال گذشته  ۱۵درصد افزایش ظرفیت نیز ایجاد کردهاند.
وی گفت :شرکتهای حملونقل مسافری از ابتدای امسال تا ابتدای اسفندماه،
 ۵۲میلیارد تومان تخفیف ارائــه کردند تا از این طریق بتوانند هم یک رقابت
سالم داشته باشند و هم به جذب مسافر اقدام کنند.

رشد صدور پروانه بهرهبرداری معادن

رئیس کانون عالی شوراهای کار سراسر کشور:

شوراهای کار سراســر کشور با اشاره به جلسه روز گذشته
( ۲۱اسفند) دستمزد که در آن کارفرمایان پیشنهاد افزایش
 ۲۳.۵درصدی حداقل دستمزد سال  ۹۸را مطرح کردند که
مورد موافقت نماینده کارگــران قرار نگرفت ،ادامه داد :در
این بین دولت نیز تالش میکرد توافق الزم بین کارگران و
کارفرمایان برقرار شود.
وی با بیان اینکه بر اســاس قانون افزایش دســتمزد بر
اســاس دو شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم تعیین
میشــود ،تاکید کرد :پیشــنهاد نماینده کارگران این بود
که بر اساس قانون عمل شــود.علی بیگی با بیان اینکه بر
اساس بررســیهای کمیته دستمزد حداقل سبد معیشت
خانوار کارگری ســه و نیم نفره حدود ســه میلیون و ۷۶۰
هزار تومان برآورد شده است ،اضافه کرد :این رقم به تأیید
و امضــای نماینده کارگران ،کارفرمایان و دولت رســیده و
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آغاز توزیع اسکناس نو
در شعب منتخب
مطابق با روال هر ساله ،از  ۲۲اسفندماه توزیع اسکناس نو در شعب منتخب
 ۱۲بانک ،به مدت  ۵روز کاری آغاز خواهد شــد.به گزارش خبرنگار مهر ،طبق
اعالم بانک مرکزی ،از امروز  ۲۲اسفندماه توزیع اسکناس نو در شعب منتخب
 ۱۲بانک به مدت  ۵روز کاری آغاز خواهد شد؛ بر این اساس مردم میتوانند که
مطابق با روال هر سال ،از بانکها اسکناس تانخورده دریافت نمایند.
بر این اســاس ،بانکهای ملــی ایران ،صادرات ایران ،ملــت ،اقتصاد نوین،
سپه ،گردشگری ،پست بانک ،سینا ،رفاه کارگران ،پارسیان ،پاسارگاد ،سرمایه
اســکناس نو توزیع میکنند.آنگونه که بانک مرکزی اعالم کرده ،اسکناسهای
نو که در این شــعب توزیع میشــود ،از نوع دو هزار تومانی و پنج هزار تومانی
است؛ ضمن آنکه توزیع اسکناس  ۱۰هزار تومانی و ایرانچک  ۵۰هزار تومانی
نیز که از اوایل اســفند ماه در بین بانکها آغاز شده در روزهای پیشرو بیشتر
شــده و از طریق شعب بانکها و دســتگاههای خودپرداز در اختیار مردم قرار
خواهد گرفت.

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه 973077 :
مرحله اول  -نوبت اول

شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان

شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژههای ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای
سال  1397از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحلهای به پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و
مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .
• نوع ،کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
• انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ  %30مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
• ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.
• تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار) :طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت /50659ه مورخ  1394/09/22هیات وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شــد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در ســامانه مذکور ،مراحل ثبت نام در سایت فوق االشــاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه انجام دهند.
• کلیه واجدین شــرایط میتوانند اســناد مناقصه را از طریق ســامانه ســتاد به آدرس فوق الذکر از مورخه  97/12/23تا مورخ  97/12/27دریافت و با توجه به
مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ،ب و ج را تهیه و تا ساعت  19مورخ  1398/1/17نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل  PDFدر سامانه
اقدام نمایند .در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) در پاکت مهر و موم شده تا ساعت  12مورخ  1398/1/17به دبیر خانه شرکت
الزامی میباشد .
• بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز یکشنبه مورخ  1398/1/18راس ساعت  9در محل کمیسیون معامالت این شرکت طبق آدرس مزبور انجام میشود.
• متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر میتوانند در ساعات اداری با شماره تلفنهای  081-32516900تماس حاصل نمایند .
• الزاميســت پيمانكار بر اســاس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف ،ضمانت نامه شركت در
مناقصه وي ضبط ميگردد .
• به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ،سپرده ،سپردههای کمتر از میزان مقرر ،چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد
مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
• تبعیت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی ( )HSEالزامی است.
• ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز میباشد.
• برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .
• آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان :بلوار آیت ا ..کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
• پايگاه اطالع رساني مناقصات كشورwww.iets.mporg.ir :
• شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدانwww.Abfarhamedan.ir :
عنوان پروژه
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شهرستان

مدت اجرا
(ماه)

مبلغ اوليه (ریال)

شاخص
تعديل
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حداقل
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مصالح

اجرای خط
برق و نصب
ترانس چاه

زرقان/فیض
آباد-سراوک

فامنین

4

1.723.172.661

دارد

86.200.000

آب

پیمانکار

بدون آب ،کتاب زندگی را باید بست

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائی استان همدان

