فرشاد مومني:

4

برنامه دولت
بيکيفيتترين
برنامه در تاريخ
ايران است

يک اقتصاددان اصالحطلب نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت دوازدهم انتقاد کردو گفت:برنامه
دولت بيکيفيتترين برنامهاي است که در تاريخ برنامه ايران تدوين شده است.به گزارش تسنيم،فرشاد
مؤمني فعال سياسي در هفدهمين کنگره حزب مردمساالري اظهار داشت :متأسفانه نميدانم چه
ارادهاي بر کار است که هم در دولت و هم در مجلس اصرار بر حل و فصل جزيرهاي امور دارند.
وي افزود :من به صراحت به آقاي رئيسجمهور گفتم شما اول بايد از اين توهم که برنامهاي
براي مديريت شرايط کنوني داريد ،خارج شويد ،آيا دولت و مجلس به وضعيت کنوني ميگويند
برنامه داشتن؟ وي با بيان اينکه به زودي دومين نامه اقتصاددانان کشور هم منتشر ميشود،
گفت :متأسفيم که نامههاي مشفقانه و مبتني بر دلسوزي اقتصاددانان اين گونه کام آنهايي که
از مناسبات رانتي سود ميبرند را تلخ کرده و حاال ميخواهند با ما برخورد سياستزده کنند.
مؤمني گفت :ديروز از يک دستگاه مرتبط با حکومت با من تماس گرفته و گفتند که در اين

اقتصادي

نشستهايي که به صورت جزيره با موضوع اقتصادي برگزار ميشود ،شرکت نکنيد ،بنده پاسخ
دادم که ما بر طبق منطقهايي تصميم گرفته بوديم که شرکت نکنيم ،اما منطق شما چيست
که آنها گفتند اين چيزي که اآلن با شما بحث ميکنند هم به عنوان نظر نهايي دولت به مجلس
بردند و هم به رسانهها دادند و ميخواهند از آبروي شما هم خرج کنند.وي ادامه داد :چقدر
تأسفبار است که ما به شکل رايگان تمام سواد خود را تقديم ميکنيم ،اما اين گونه با ما برخورد
ميشود ،در دولت چه دستهايي در کار است که ميخواهند در خصوص نامه اقتصاددانها هم
رئيسجمهور با ما رو در رو نشود ،البته اگر رئيسجمهور با ما رو در رو شود هم تفاوتي نميکند،
بايد گفت صد رحمت به احمدي نژاد.اين اقتصاددان اصالحطلب درباره شرايط کنوني اقتصاد
کشور ،تصريح کرد :عموما روال است که دولتها در دور دوم به دنده خالص ميزنند ،اما دنده
خالص اين دولت خيلي غيرعاديتر از دولتهاي قبلي است.

جعفر سبحاني:

 ۷۱شرکت دولتي به ارزش  ۳/۵هزار
ميليارد تومان واگذار شد
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محمدرضا پورابراهيمي:

» گفتوگو

سعيد مدني در گفتوگو با رسالت:

دولت دست از سر بازار خودرو بردارد
مشاور سابق وزير صنعت و مديرعامل اسبق سايپا گفت :حمايت واقعي از صنعت
خودروسازي زماني صورت مي پذيرد که دولت دست از سر اين صنعت بردارد و
بگذارد خصوصي شود .سعيد مدني با اشاره به آشفتگي بازار خودرو اظهار کرد:
نظام قيمت گذاري بايد در بازار تعيين شود تا خودروساز بتواند بخشي از نقدينگي
جامعه را جذب کند و به همان نسبت نرخ ها در درازمدت به جاي افزايش ،کاهش
پيدا کند .وي بيان کرد :مشکالتي که امروز با آن مواجه هستيم ،تنها مختص
بازار خودرو نيست ،نرخ ساير محصوالت نظير پوشک هم سه يا چهار برابر شده
است ،اين موضوع به ريشه زيرساخت هاي اقتصادي بازمي گردد.
مديرعامل سابق سايپا ادامه داد :در حال حاضر مردم براي حفظ ارزش پول
خود تالش کرده و به هر چيزي چنگ مي زنند در صورتي که اين نوع رفتار در
بلندمدت نتيجه عکس مي دهد؛ بايد شکيبايي به خرج داد واقعيت اين است
که نمي توان به زور ارزش واقعي يک کاال يا محصول را نگه داشت.
مدني تصريح کرد :هنوز اتفاقي در حوزه تحريم ها رخ نداده و مردم نبايد
به سمت بازار خودرو هجوم بياورند ،اين مسئله باعث مي شود قيمت ها باال
رفته و کمبود ايجاد شود .البته وقتي اعالم مي شود ،دو ميليون نفر براي ثبت
نام هجوم آورده اند ،باالخره در بين اين ها تعدادي دالل هم وجود دارد اما
نکته اينجاست که وقتي ما شرايط و زيرساخت هاي اقتصادي مان را اصالح
نمي کنيم ،مردم عادي هم به بازارهاي سرمايه اي هجوم مي آورند.
مشاور سابق وزير صنعت بهترين راه توسعه صنعت خودرو را توليد دانست
و افزود :خودروسازها بايد توليدشان را افزايش داده و قوانين درستي را اعمال
کنند ،چرا بايد  30تا  40هزار خودرو در پارکينگ خودروسازي ها باشد ،اين
موضوع به معناي احتکار نيست ،خودروسازها در حال حاضر شديدا محتاج
نقدينگي هستند .وي تاکيد کرد :وقتي ارز را  4200توماني اعالم مي کنيم،
مشکل به وجود مي آيد و خودروساز بعد از وارد کردن قطعه تا مدت ها
بالتکليف است و نمي داند مابه التفاوتش را با ارز نيما در گمرک دريافت کند
يا خير ،اين مسئله باعث مي شود قطعات ديرتر دست خودروسازها برسد و آنها
نمي توانند تيراژ خودروي خود را باال ببرند .مدني با اشاره به اينکه دولت مرتب
مي گويد من تعرفه ها را باال نگه داشته ام و از خودروسازي حمايت مي کنم
اظهار کرد :حمايت از صنعت خودروسازي و هر صنعت ديگري وظيفه هر دولتي
است و نبايد منت گذاشت .در کشورهاي ديگر که تعرفه هايشان پايين است،
ماليات هاي ديگري روي واردات مي گذارند در حال حاضر خودروسازها هرچه
درآمد دارند 13 ،تا  14درصدش را به بانک ها بهره بانکي مي دهند .مديرعامل
سابق سايپا تصريح کرد :خودروساز نبايد بهره بانکي بدهد به خاطر اينکه در
سرکوب قيمتي که از سال  80تا  97داشته ايم ،خودروساز دچار زيان شده و
چون سود نداشته ،سرمايه گذاري اتفاق نيفتاده و هزينه ها روز به روز باالتر رفته
است .وي با بيان اينکه دولت نبايد اجازه دهد خودروساز دچار سرکوب قيمتي
شود ،گفت :اين اتفاق در بلندمدت نه تنها باعث کاهش نرخ ها نمي شود بلکه
باعث افزايش قيمت هم خواهد شد .اگر از سال  80تا  96فقط ساالنه  6و نيم
درصد خودرو اضافه مي شد در حال حاضر پرايد  18يا  19ميليون تومان بود و
 14تا  15هزار ميليارد تومان نصيب خودروسازها مي شد و ديگر آنها به دنبال
دريافت تسهيالت از بانک ها نبودند .به گفته وي در حال حاضر پول خالصي
که از فروش پرايد نصيب خودرو ساز مي شود؛  13تا  15ميليون تومان است
و مابقي آن صرف ماليات ،بيمه و شماره گذاري مي شود.

کارشکني وزارت نفت درباره عرضه نفت در بورس
همچنان ادامه دارد

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت :در عرضه هاي
قبلي نفت در بورس ،وزارت نفت قيمت را به حدي باال
اعالم کرد که معاملهاي صورت نگيرد؛ در واقع کارشکني
وزارت نفت از آنجا شروع شد و در حال حاضر نيز ادامه
دارد.محمدرضا پورابراهيمي ،رئيس کميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي در گفت و گو با تسنيم با اشاره
به ضرورت راه اندازي بورس نفت براي مقابله با تحريم
هاي نفتي گفت :پيش از جريان تحريمها ما تمام تالشمان

اين بود که کمک کنيم دولت از تصديگري خارج شود.
وي افزود :يکي از اين عرصهها هم ايجاد ساختاري شفاف
براي خريد و فروش نفت است که براي مثال در بورس
انرژي ،يا نفت يا کاال اين عرضه و تقاضا صورت گيرد
اما مقاومت هاي شديدي صورت گرفت.پورابراهيمي در
خصوص داليل شکست تجربههاي قبلي عرضه نفت
در بورس اظهار داشت :من خاطرم هست که در دولت
احمدي نژاد هم وقتي که حتي وزير نفت و وزير اقتصاد
در بورس کاال ،معامالت نفت خام را افتتاح کردند ،وزارت
نفت به حدي قيمت را باال اعالم کرد که معاملهاي صورت
نگرفت ،در واقع کارشکني وزارت نفت از آنجا شروع شد و
در حال حاضر نيز ادامه دارد.رئيس کميسيون اقتصادي
مجلس ادامه داد :در حال حاضر هم همان مقاومت ها
وجود دارد؛ ما تالش مان اين است که در شرايطي که با
تحريم روبه رو هستيم ،از ظرفيت بخش خصوصي در بورس
کاال يا انرژي به صورت شفاف استفاده کنيم.

محسن کوهکن:

عرضه انواع توليدات ملي از طريق بورس کاال
مورد حمايت مجلس است

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت :عرضه
انواع توليدات ملي از طريق بورس کاال از سوي نمايندگان
مجلس مورد حمايت است ،زيرا اين امر سبب شفافيت
بيشترقيمتهاميشود.بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،
محسن کوهکن ،با تاکيد بر نقش بورس کاال در تنظيم
بازارهاي مختلف ،گفت :بايد کل زنجيره توليد محصوالت
از جمله فوالد و ساير کاالها در بورس مورد معامله قرار
گيرد تا عرضه و تقاضا در بازار متعادل شود که اين
موضوع را در جلسات مشترک بين مسئوالن دولت و
تنظيم بازار بارها متذکر شده ايم.وي با بيان اينکه اصل
عرضه کاالها از طريق بورس درست و کارشناسي است،
افزود :عرضه انواع محصوالت و کاالها از طريق بورس
کاال از سوي نمايندگان مجلس مورد حمايت است زيرا
اين اقدام به معامالت کاالها شفافيت بخشيده و روند
داد و ستدها را در بستر قانوني قرار مي دهد.عضو کميسيون
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي افزود :به طور

يقين اگر کل زنجيره توليد محصوالت از جمله فوالد
وسايرمحصوالت در بورس معامله شود هردو طرف معامله
سود خواهند برد.وي ادامه داد :مديرعامل بورس کاال
با حضور در کميسيون صنايع و معادن مجلس به ارائه
عملکرد اين سازمان پرداخت و نمايندگان مجلس نيز
از مديرعامل بورس کاال درخواست کردند در صورت
وجود خألهاي قانوني اعالم کنند تا براي رفع آن از
سوي مجلس اقدامات الزم صورت گيرد.

يك مقام مسئول بانكي:

هشت ميليون خانوار به کمک بانک مسکن خانه دار شدند

يك مقام مسئول بانكي با اشاره به اينکه بانک
مسکن در زمره سالم ترين بانک هاي کشور است،
گفت :اين بانک تا کنون  ۸ميليون خانوار را
خانه دار کرده است.به گزارش تسنيم ،ابوالقاسم
رحيمي انارکي در مراسم جشن قرعه کشي جايزه
ويژه جشنواره عيدانه ناواکو با اشاره به قدمت 80
ساله فعاليت بانک مسکن که پيش از انقالب با
عنوان بانک رهني ايران فعاليت مي کرد ،اظهار
کرد :اين مجموعه پس از انقالب با چند شرکت
و بانک کوچک ديگر ادغام شد و مجموعه بانک
مسکن به شکل امروزي شکل گرفت.وي با بيان
اينکه بانک مسکن در طول دوره فعاليت خود 8
ميليون خانوار را خانه دار کرده است ،گفت :اغلب
اين خانوارها از اقشار متوسط و کم درآمدي بودند
که اگر خدمات تامين مالي بانک مسکن نبود ،شايد
هيچ گاه امکان مالکيت خانه را نمي يافتند.رحيمي
انارکي با تاکيد بر اينکه مسکن در زمره با ارزش ترين
داراييهاي هر فرد در طول عمر وي محسوب مي
شود ،فعاليت بانک مسکن در حمايت از خانه دار
شدن اقشار جامعه را مقدس توصيف و پذيرندگان

را به نوعي در اين کار مقدس شريک ارزيابي کرد.
وي بانک مسکن را سالم ترين بانک کشور توصيف
کرد و گفت :اين بانک در زمره متعادل ترين
و منضبط ترين بانک هاي کشور به شمار
مي آيد؛ ضمن اينکه به دليل ماهيت اين بانک که
به شکل تخصصي در حوزه مسکن فعاليت مي کند،
مي توان به نقش آن در زمينه رونق ساخت و ساز

و به دنبال آن فعال شدن صنايع پيشين و پسين
مسکن و افزايش اشتغال اشاره کرد؛ کمااينکه
 95درصد از تسهيالت اعطايي بانک مسکن در
بخش مسکن پرداخت مي شود.رئيس هيئت مديره
بانک مسکن در بخش ديگر سخنانش به نقش
بانکداري الکترونيک در زندگي مردم اشاره کرد
و با بيان اينکه امروز تصور زندگي و کار و فعاليت،

بدون وجود درگاه هاي پرداخت غيرحضوري تقريبا
غيرممکن است،افزود :ارزش پرداخت هايي که از
کليه روش هاي غيرحضوري و الکترونيکي پرداخت
انجام مي شود معادل  12/5درصد از کل نقدينگي
کشور است.رحيمي انارکي با يادآوري اينکه در
حال حاضر بيش از  95درصد تراکنش هاي
بانک مسکن به شکل غيرحضوري انجام
مي شود،اظهار کرد:اگر قرار بود اين قبيل اقدامات
به شکل حضوري انجام شود ،شاهد ازدحام در شعب
بوديم و زمان و انرژي بسياري تلف مي شد.وي
نسبت ارزش تراکنش هاي کل شبکه بانکي به
ميزان توليد ناخالص داخلي ( )GDPدر هر سال
را  133درصد اعالم کرد و گفت:ساالنه يک ميليارد
و  777ميليون فقره تراکنش به ارزش  203هزار
ميليارد تومان از طريق روش هاي الکترونيک و
غيرحضوري انجام مي شود.به گفته مديرعامل
بانک مسکن ،تعداد تراکنش هاي انجام شده از
اين طريق در مدت سپري شده از سال جاري
نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد  46درصدي
روبه رو بوده است.

آگهي مناقصه خريد آسفالت شهرداري خداجو
مرحله  اول -نوبت اول

شهرداري خداجو در نظر دارد با توجه به مصوبه  58تاريخ  97/6/7شوراي اسالمي شهر خداجو نسبت به
خريد آسفالت (بيندر و توپكا) در قبال تحويل قير به قيمت بورس در روز تحويل از طريق مناقصه عمومي
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا شركتها و پيمانكاران واجد شرايط و عالقه مند ميتوانند جهت
اخذ مدارك مناقصه از تاريخ نشر آگهي به مدت  17روز كاري تا آخر وقت اداري روز يكشنبه 1397/7/8
به شهرداري خداجو مراجعه و پيشنهادات خود را تحويل نمايند.
-1مبلغ  2/320/000/000ريال (در قبال خريد آسفالت به پيمانكار مربوطه قير برابر قيمت بورس در روز
تحويل تهاتر و تحويل خواهد شد.
 -2سپرده شركت در مناقصه مبلغ  116/000/000ريال به حساب  593784486سپرده شهرداري خداجو
نزد بانك كشاورزي خداجو واريز با ضمانت نامه بانكي ارائه گردد.
 -3شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -4هرگاه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد
شد.
 -5هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -6محل و زمان و مهلت دريافت اسناد و تحويل و گشايش پيشنهادها و ساير اطالعات و جزئيات مربوط
به معامله در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.

شهردار خداجو-اميدي

تاريخ انتشار97/6/17 :
خ.ش 97/6/17

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خدمات مشاوره

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان
اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه

نوبت اول

شماره فراخوان97/7 :

اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه در نظر دارد مطالعات مرحله اول ودوم احداث سرپناه ايمن و سرويس بهداشتي كارگري
را پس از انجام ارزيابي كيفي و فني به مشاور ذيصالح واگذار نمايد.
 موضوع خدمات مشاوره:انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات مرحله اول و دوم احداث دو واحد سرپناه ايمن و سرويسبهداشتي كارگري در مجتمع بندري اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه
 رشته يا زمينه تخصصي مشاور :گواهينامه صالحيت مشاوره در پايه  3و باالتر تخصص "ساختمان و ابنيه" محل ،مهلت و نحوه دريافت اسناد :دريافت اسناد تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  97/7/2با مراجعه به دبيرخانهمركزي سازمان /اداره كل ،به آدرس :بندر لنگه -خيابان امام خميني (ره)  -اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه و ارائه
معرفي نامه واصل فيش واريز وجه مبلغ  400هزار ريال (چهارصدهزار ريال) قابل پرداخت به حساب درآمد بندر به شماره
 2176455411008بانك ملي امكان پذير است .وجه مذكور به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود .ضمنا دريافت اسناد از
سايت ( )http://iets.mporg.irو سايت بندر لنگه به آدرس  lengehport.pmo.irبه صورت رايگان امكانپذير است.
 محل و مهلت تسليم پاكت اسناد :مشاوران بايد پاكت اسناد را تا ساعت  13روز يكشنبه مورخه  97/7/15به دبيرخانهمركزي اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه به آدرس ذيل تسليم و رسيد دريافت نمايند.
آدرس :هرمزگان بندر لنگه -اداره بنادر و دريانوردي -ساختمان مركزي -دبيرخانه -تلفن 076-44243281-5:داخلي
2229
_ [توضيح اينكه هزينه درج آگهي به عهده مشاور منتخب ميباشد]
تاريخ انتشار نوبت اول 97/6/17
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/18
خ.ش 97/6/17

اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه

فراخوان تجديد مناقصه عمومي
يك مرحله اي تهيه مصالح و اجراي
كف پوش بتني معابر سطح شهر
شماره يك سال 97
نوبت اول

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي
خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي
كف پوش بتني معابر سطح شهر شماره يك سال )97به
شماره  200975674000010را از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد
مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت
نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1397/6/17
ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت
 19روز چهارشنبه تاريخ 1397/6/28
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاريخ
1397/7/7
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  18روز يكشنبه تاريخ
1397/7/8
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت
اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي
امور قراردادها و تلفن 034-413205077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت
در سامانه :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/17:
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/24:
خ.ش 97/6/17

مديريت ارتباطات شهرداري و
شوراي اسالمي شهر سيرجان

خبر »

مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي گفت :در يک سال گذشته،
 ۱۹۰بنگاه به ارزش بيش از  ۲۸۰هزار ميليارد ريال قيمت گذاري
و عرضه شد که از اين ميزان ۷۱ ،بنگاه به ارزش  ۳۵هزار ميليارد
ريال واگذار شده است.به گزارش مهر،سيدجعفر سبحاني افزود:
سازمان خصوصيسازي موفق شده تا  ۳۷درصد عرضه ها از لحاظ
تعداد و  ۱۲درصد بنگاه را از نظر ارزش ،به بخش خصوصي واگذار
کند که اين ميزان ،بيش از ميانگين موفقيت در تعداد عرضه هاي
دولت يازدهم است.وي افزود :در دولت دوازدهم ،عالوه بر اينکه
با انتقال هيچ شرکتي به گروه فعاليت هاي غيرقابل واگذاري،
موافقت نشد،بلکه رفع موانع واگذاري بخش بزرگي از شرکت ها
نيز در دستور کار قرار گرفت.سبحاني اضافه کرد :فهرست
بنگاه هاي مصوب قابل واگذاري امسال نزديک به  ۲برابر فهرست
مصوب بنگاه هاي قابل واگذاري در سال  ۱۳۹۶است .اين در حالي
است که در دولت يازدهم و دوازدهم  ۴۷۰هزار و  ۸۷۲ميليارد ريال
از سهام و دارايي متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي واگذار شده
که اين ميزان واگذاري معادل  ۳۲درصد ارزش کل واگذاري هاي
انجام شده است.وي ،قطعي شدن قراردادهاي منعقده در دولت هاي
گذشته بابت رد ديون دولت از جمله  ۱۱۵هزار ميليارد ريال به
صندوق بازنشستگي کارکنان فوالد را دليل افزايش ارزش واگذاري ها
به شيوه انتقال مستقيم سهام به طلبکاران در اين دوره بيان کرد
و افزود :با توقف فرآيند رد ديون دولت از محل واگذاري ،سهام
خصوصي سازي وارد مدار رقابتي جديدي شد به طوري که سهم
بخش خصوصي واقعي در دولت يازدهم به  ۶۷درصد و در دولت
دوازدهم به  ۱۰۰درصد حجم کل واگذاري ها رسيد.

با حضور بيش از  200واحد توليدي:

نمايشگاه بزرگ بوي ماه مهر
در مصلي برگزار شد
نمايشگاه بزرگ بوي ماه مهر با حضور بيش از  200واحد توليدي
از مناطق مختلف کشور در مصالي بزرگ امام خميني(ره) در
حال برگزاري است .در اين نمايشگاه همه اقالم و لوازم التحرير
مورد نياز دانشجويان و دانش آموزان ،ارائه شده است.به گزارش
روابط عمومي و اطالع رساني نمايشگاه بزرگ بوي ماه مهر؛ در
اين نمايشگاه توليد کنندگان داخلي انواع مختلف پوشاک دخترانه
و پسرانه و روپوش مدارس ،مقنعه و لباس فرم معلمان مدارس،
انواع کيف مدارس ،انواع کوله ،انواع کفش ،انواع لوازم التحرير
و ملزومات مدارس و دانشگاه ها ،خودکار ،مداد ،مداد رنگي،
خط کش ،خودنويس ،ماژيک ،انواع دفتر خط دار ،دفتر نقاشي ،دفاتر
طراحي و ديگر ملزومات دانش آموزان و دانشجويان عرضه کرده اند.
نمايشگاه بزرگ بوي ماه مهر که در مجموعه چهلسراي ضلع جنوبي
مصالي امام خميني(ره) برپا شده ،با هدف تامين مايحتاج و نياز
عمومي دانش آموزان و دانشجويان و شهروندان در آستانه آغاز
سال تحصيلي جديد و همچنين حمايت از توليد داخلي برگزار
شده است.همه اجناس و کاالي عرضه شده در اين نمايشگاه ها
با تخفيف  10تا  30درصدي به فروش مي رسد.تالش هاي
بسياري صورت گرفته تا اين نمايشگاه تفاوت هاي محتوايي و
کيفي از نظر تنوع و تخفيف اجناس نسبت به دوره هاي قبل
داشته باشد.نمايشگاه بزرگ بوي ماه مهر تا  ۲۳شهريور هر روز از
ساعت  11الي  22در ضلع جنوبي مصالي بزرگ امام خميني (ره)
آماده بازديد عالقه مندان است.

دو نشانه غيرقابل انکار براي اثبات عزم جدي
بانک ملي در خروج از بنگاهداري
در شرايطي که به باور بسياري از کارشناسان ،يکي از داليل بروز مشکالت
اقتصادي در کشور ،بنگاهداري برخي بانکهاست ،برخي بانکها تا آنجا در خروج
از بنگاهداري اصرار دارند که ميکوشند با طرح برخي پيشنهادات و پيگيري آنها،
زمينه ساز تسريع واگذاريها در تمامي بانکها شوند .به گزارش روابط عمومي بانک
ملي ايران به نقل از پايگاه خبري تابناک پس از آنکه رهبر معظم انقالب در ديدار اخير
خود با رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت از حضور بانک ها در امر بنگاهداري به
شدت گله کردند ،تب و تابي در ميان مسئوالن شکل گرفت که حکايت از رسيدگي
عاجل به اين مسئله دارد .مسئلهاي که برخي پيشتر به ضرورت رسيدگي به آن
واقف شدهاند ،اما کمتر توفيقي در رفع و رجوع آن کسب کردهاند.
اين را ميشود از اظهار نظر برخي مسئوالن بانک ملي دريافت که اگرچه سال گذشته
باالترين ميزان واگذاري را در ميان بانک هاي کشورمان داشتهاند ،اما از فقدان برخي
زيرساخت هاي واگذاري گله دارند و بر اين باورند که با رفع اين مشکالت ،خواهند
توانست با سرعتي زيادتر برنامه هاي مفصل شان در خروج از بنگاهداري را به پيش
ببرند.موضوعي که دکتر شريفي ،رئيس اداره کل سرمايه گذاري و امور شرکت هاي
بانک ملي در توضيح آن ميگويد :ابتدا بگويم که ما از طرح مسئله خروج بانکها از
بنگاهداري بسيار خرسنديم چراکه بر اين باوريم که در نتيجه طرح اين مسائل ،ممکن
است مشکالتي که از مدت ها پيش در بحث واگذاريها با آن دست به گريبانيم،
در مسير رفع شدن قرار گيرند ،چراکه بانک ملي در خروج از بنگاهداري همواره از
جدي ترين بانک ها بوده و اين را با عملکردش نيز اثبات کرده است.

صيدي در گردهمايي رؤساي کانونهاي بازنشستگان :

بازنشستگان بانک صادرات نبايد دغدغههاي
درماني داشته باشند
مديرعامل بانک صادرات ايران با اشاره به اينکه بازنشستگان بانک ،سرمايه اصلي اين بانک
هستند ،گفت :بازنشستگان و خانوادههاي آنها نبايد در موضوعات معيشتي و درماني دغدغ ه
داشته باشند.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،حجتاله صيدي در جمع رؤساي
کانونهاي بازنشستگان اين بانک که همزمان با شصتوششمين سالگرد تأسيس بانک صادرات
ايران برگزار شد ،اظهار داشت :براي اجرايي شدن قانون همسانسازي حقوق بازنشستگان و
شاغالن بانک با هماهنگي وزارت اقتصاد ،آمادگي کامل وجود دارد و اين موضوع در هفتههاي
آينده عملياتي خواهد شد.مديرعامل بانک صادرات ايران بر تالش جدي براي عبور از نقطه
سر به سر و ورود به شرايط سودآوري تأکيد کرد.صيدي تاکيد کرد :برنامههايي که براي عبور
از شرايط گذشته بانک در سه مرحله تنظيم شده بود ،موجب پايان دادن به روند زياندهي
بانک شده و اين روند با هدف دستيابي به سود در سال  98به جديت دنبال ميشود و
در اين راستا بانک صادرات ايران با توجه به ظرفيتهاي موجود از برخي عدم تعادلها و
نااطمينانيهاي موقتي در اقتصاد کشور با قدرت عبور خواهد کرد.

قابل توجه مشتريان بانکپاسارگاد؛

راههاي مسدود کردن کارتهاي نقدي
بانکپاسارگاد
مشتريان بانکپاسارگاد ميتوانند در صورت مفقود شدن يا سرقت کارتهاي نقدي خود،
در اسرع وقت نسبت به غيرفعال و مسدود کردن آنها اقدام کنند.به گزارش روابطعمومي
بانکپاسارگاد ،دارندگان کارتهاي نقدي بانکپاسارگاد براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده
پس از مفقود شدن کارت ،ميتوانند از طرق مختلف مانند بهرهمندي از امکان مسدود
کردن کارت در سايت بانک ،غيرفعال کردن کارت در سامانههاي موبايلي بانکپاسارگاد
ک پاسارگاد و پرداختهمراه پاسارگاد) ،دستگاههاي خودپرداز (با استفاده
(سامانههاي همراهبان 
از عمليات بدون کارت) ،سامانه بانکداريمجازي بانکپاسارگاد ،تماس با مرکز مشاوره و امداد
بانک به شماره  ،82890شرکت پرداخت الکترونيکپاسارگاد به شماره  23505در طول
شبانهروز و مراجعه به نزديکترين شعبه بانکپاسارگاد نسبت به غيرفعالکردن کارت خود
در اسرع وقت اقدام کنند .براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت بانک به آدرس
 www.bpi.irمراجعه کرده و يا با مرکز مشاوره و اطالعرساني بانکپاسارگاد به شماره 82890
و سامانه ارتباط با مشتريان در سايت اين بانک ارتباط برقرار کنيد.

