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عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت:علي رغم اينکه دولت اعالم مي کند
قيمت کاالها در بازار کنترل مي شود اما گزارش هاي مردمي بيانگر گراني اقالم خوراکي است.
به گزارش تسنيم،سيدتقي کبيري درباره تاثير نوسانات ارزي بر قيمت کاالها گفت:دولت بنا
سيد تقي کبيري:
بر ضرورت ها تصميماتي در حوزه ارز اتحاذ کرد که البته بايد پيشتر درباره اين موضوع مهم با
اجناس  ۳۰تا ۴۰درصد رعايت تمامي جوانب تصميم گيري مي کرد.عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود:مديريت
بازار از نظر اشخاصي که از درآمد کم برخوردار هستند مورد قبول نيست چرا که افزايش
گران شده اما دولت اخير قيمت ها ،معيشت خانوارهايشان را تحت تاثير قرار داده است .بايد توجه کرد حتي دالر
 4200توماني نيز در رشد قيمت کاالها تاثيرگذار بوده است .وي افزود:تبعات موضوع افزايش
ميگويد ،بازار
قيمت ارز در بازار رسمي و غيررسمي در قيمت کاالهاي مختلف تاثيرگذار بوده است دولت
تحت کنترل است
بايد براي تامين بخشي از نيازهاي مردم تدابير جامعي اتخاذ کند.کبيري در ادامه به خانه ملت،

اقتصادي

» تامالت راهبردي در انضباط مالي

ماليه عمومي در پسلرزههاي برجامي

غالمرضا انبارلويي
آنچه امروز از مطالبات مردمي است و ديروز با اعتراضات مردمي به
وقوع پيوست انتظار مردم از مسئولين دولتي صداقت در گفتار و شفافيت
در عملكرد است و برخورد قانوني با بيكفايتيها اين نياز اگر برآورده نشود
تداوم حضور مقامات و صاحب منصبان دولتي در مصادر امور فاقد مشروعيت
است .توجه و تدقيق در مراتب زير پردازشي از اين نياز برآورده نشده توسط
كارگزاران دولتي است.
 -1رئيس محترم جمهور در اجتماع مردم سبزوار ميگويد  100ميليارد دالر
درآمد و  70ميليارد مخارج ارزي داريم و با توجه به پيشبينيهاي انجام شده
امسال مشكل ارزي نخواهيم داشت  .سخن اين است اگر اين گفته از سرصدق
است و تراز ارزي منابع و مصارف ما  30ميليارد دالر مثبت و مازاد دارد اين
 100ميليارد دالر كجاست ؟ در داخل كشور است يا خارج از كشور و آيا بانك
مركزي به آن دسترسي دارد يا نه؟
 -2اگر بانك مركزي به اين  100ميليارد دالري كه رئيس جمهور ميگويد
دسترسي دارد بايد عرضه و تقاضاي بازار ارز را مديريت كند .اين چه مديريتي
است كه نرخ محاسباتي دالر در قانون بودجه  95مبلغ  2997تومان در قانون
بودجه سال  96مبلغ  3300تومان و در قانون بودجه سال  97مبلغ 3500
تومان است اما يك دفعه دولت تصميم ميگيرد اين نرخ برابري دالر به ريال
قانوني را با  20درصد افزايش به  4200تومان برساند؟و با اين كاهش ارزش
پول ملي آن وقت ادعاي تورم يك رقمي داشته باشد!
 -3پيشمقدمه اين افزايش  20درصدي نرخ برابري ريال در برابر دالر كه
همچون تصميمي نادرست بازار ارزي كشور را به هم ريخت و دالر را در
بازار آزاد به  7000تومان و بيشتر رساند حراج تعداد بيش از  260هزار سكه
تمام بهار و  225هزار سكه نيم بهار آزادي و پيشفروش بيش از  7ميليون
سكه بود كه با احتساب هر سكه  8/8گرم بيش از  64تن ذخاير طاليي بانك
مركزي را كاهش و گردش وجوه نقدينگي را از بانك به بازار مسكن كه نه
بازار پولي است و نه بازار سرمايه به مبلغ بيش از  14500ميليارد تومان به
تقويم زير انتقال داد.
= 14500/000/000/000تومان  64/000/000÷ 8/8×2/000/000كيلوگرم
 -4از مقايسه اين مبلغ  14500ميليارد توماني با سقف  1/050هزار ميليارد
ريالي مندرج در بند ب تبصره يك قانون بودجه سال  96و تصويب نامه شماره
 165283هيئت وزيران نشان ميدهد كه چه حجمي از ارز و طال به مثابه
خروج ذخاير بانك مركزي و تزريق آن به بازار از اين طريق در جريان است
و چگونه اين رويداد ارزي و ريالي به كاهش چندين برابري ارزش پول ملي
منتهي شده و مي شود.
 -5با اين تغيير نرخ برابري ارز و طال در برابر ريال همين روزها بايد شاهد
مصوباتي از سوي دولت براي حفظ سهميه در بانك بينالمللي ترميم و توسعه
صندوق بينالمللي پول به واحد "اس دي آر" باشيم و ميتوان پيشبيني كرد
كه بخش اعظم اين مبالغ حاصل از پيشفروش سكه را جرينگي بايد در وجه
اين دو نهاد بينالمللي بابت كاهش ارزش پول ملي پرداخت كنيم.
 -6ختم كالم بيهيچ گونه شك و ترديدي اين نوسانات اثر وضعي نتايج سحر
برجام در صبح دولت شكست مذاكرات با  5+1مي باشد  .برجامي كه از همان
ابتدا معلوم بود خسارت هنگفت است به لحاظ اتالف بيت المال هستهاي كشور
در برابر هيچ بوده و ديروز برابر فرار از مسئوليت دولت و حاميانش ميگفتند
برجام را ما نياورديم بلكه خداآورد و امروز براي فرار از پاسخگويي در افكار
عمومي مي گويند برجام تصميم نظام بود.نظام بود يعني چه؟ مشخص است
مي خواهند همه قصور و تقصير خود را در اتخاذ تصميم نادرست به گردن رهبري
بيندازند .در حالي كه رهبر از ابتدا با اعالم عدم اعتماد به خارجيها مخالف آن
بود و در انتها با تعيين  9شرط آن را پذيرفت  9 .شرطي كه مذاكرهكنندگان
رعايت نكردند كه اگر مي كردند امروز آمريكا جرأت نمي كرد به برجام لگد
بزند و از دست دولت كاري برنيايد اعتراف به شكست و معذرت خواهي از
مردم به خاطر وضع پيش آمده كمترين كاري است كه دولت ميتواند بكند
تا نياز صداقت و شفافيت مورد مطالبه مردم را برآورده نمايد.

بنياد مستضعفان اعالم کرد؛

سفر  ۴۰۰توريست اروپايي
به محروم ترين منطقه ايران
شايد کسي گمان نمي کرد هتل کپري در محروم ترين منطقه کشور پذيراي
مهماناني از آلمان  ،اسپانيا و ايتاليا باشد .در دل بيابان هاي جنوب شرقي استان
کرمان هتلي با طراحي سنتي نظر مسافران چندين کشور اروپايي و آسيايي را
به خود جلب کرده است .هتلي که از کپر يا همان شاخ و برگ درخت خرما
ساخته شده و چيدمان و شکل ظاهري آن نظر هر رهگذري رادبه خود جلب
مي کند.شايد تا چند سال پيش کسي گمان نمي کرد حتي روزي مسافراني
پايتخت نشين گذرشان به منطقه گرم و خشک جنوب کرمان بيفتد اما امروز
کوير زيباي جنوب کرمان و اين اقامتگاه سنتي و زيبا نظر مسافراني هزاران
کيلومتر آن طرف تر از مرزهاي کشورمان را به خود جلب کرده است.هتل
کپري را مي توان نماد توسعه پايدار دانست .نهادي زيرساخت مناسب را
فراهم مي کند ،ظرفيت هاي بومي را به خدمت مي گيرد و با استفاده از ذوق
و هنر مردماني مهمان نواز و مهربان جوانان محرومترين نقاط کشور را مشغول
فعاليتي سود ده مي کند .با چنين الگويي جوانان محروم ترين منطقه کشور
که سال ها تجربه فقر و محروميت را چشيده اند باور مي کنند که مي توانند
با ظرفيت هاي خدادادي روي پاي خودشان بايستند و ثروت ملي توليد کنند.
بنياد مستضعفان با ساخت هتل کپري نشان داد که محروميت زدايي فقط ماهي
دادن به دست مردم نيست و جاذبه ها و سرمايه هاي ملي محروم ترين نقطه
کشور نيز با راهبردي درست و نگاهي اصولي مي تواند ابزار آموزش ماهيگيري
به جوانان با استعداد اما کم برخوردار کشور باشد.در روزهاي اول ساخت هتل
کپري برخي خيرخواهان نه چندان دورانديش مي گفتند قلعه گنج چه نيازي
به هتل دارد؟ در دل بيابان هتل به چه کار مردم مي آيد؟ اما امروز هتل کپري
مي رود تا به بهترين مقصد توريست هاي خارجي عاشق کوير ايران تبديل
شود .توريست هاي که با خود ارز مي اورند ،از مردم منطقه خريد مي کنند
و ذره ذره زمينه توسعه پايدار منطقه جنوب کرمان را فراهم مي کنند.فرايند
به همين جا ختم نمي شود .فردا روزي که توريست ها هتل کپري را ترک
کردند خودشان بهترين تبليغند براي کوير زيباي جنوب کرمان .به کشورشان
مي روند و براي دوست و آشنا از جاذبه هاي گردشگري کرمان مي گويند و
خبر مي دهند که مي توانند براي ديدن اين جاذبه ها شبي را هم در کپري
تلفيق شده از سنت و مدرنيته تجربه کنند و با حال و هواي کپرنشيني آشنا
شوند .فرايندي که چرخه توسعه قلعه گنج را پايدارتر و پايدارتر مي کند.محمد
جواد جهان پور مدير هتل قلعه گنج گفت:هتل پارسيان قلعه گنج فروردين
سال  ۹۵افتتاح شد و از همان روزهاي اول مورد توجه مسافران جنوب کرمان
قرار گرفت .معماري هتل قلعه گنج بر اساس معماري بومي منطقه است.
جهان پور افزود :همان طور که مقام معظم رهبري فرمودند که اقتصاد مقاومتي
را بر اساس داشته هاي بومي شکل دهيد هتل را بر اساس داشته هاي بومي
منطقه که برگ درختان خرما و برگ درختان دار بود ساختيم.جهان پور گفت:
تاکنون هتل کپري قلعه گنج براي  ۱۲۰نفر به صورت مستقيم اشتغال زايي کرده
است که  ۱۵نفر داخل هتل کار مي کنند و  ۸۲نفر نيز براي هتل صنايع دستي
مي بافند و امسال نيز  ۲۰نفر از منطقه ماز به آنها اضافه شده است.

عشايري خبر داد؛

فراخوان دولت به  ۲۵۰هزار بيکار
با طرح نوسازي بافتهاي فرسوده
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مسعود خوانساري:

ايجاد بازار ثانويه ارز موجب کاهش قيمت آن مي شود
ممنوعيت خريد و فروش آزادانه ارز .در دو سه هفته
اخير ،بيش از دهها جلسه با حضور رئيسجمهوري و
معاون اول رئيسجمهوري برگزار شده است و ما در
اين جلسات اعالم کرديم کهميپذيريم دولت ناچار
به اتخاذ چنين تصميماتي بوده اما اين تصميمات
نتيجه پنج سال تاخير در سياستگذاري درست
ارزي است.خوانساري ادامه داد :نظر ما اين است
که نرخ  4200تومان براي ارز نيز پايينتر از نرخ
واقعي است و اين قيمت گذاري منجر به افزايش
تقاضاميشود .نتيجه آنکه با عرضه ارز با اين نرخ،
خزانه خاليميشود.وي با تاکيد بر اينکه وظيفه
دولت نيست ،همه نيازهاي ارزي کشور را تامين
کند ،افزود :در اين ميان يک سري نيازهاي ارزي
ضروري هنوز پيشبيني نشده است .در عين حال
ضرورتي ندارد دولت براي واردات همه کاالها ارز
 4200توماني تخصيص دهد.

»

» خبر

گفت:قيمت برخي از کاالها از نرخ ارز متاثر نمي شود يا حداقل اينکه ميزان تاثيرپذيري کمي
دارد اما براساس گزارش ها قيمت برخي کاالها برحسب قيمت دالر سنجيده مي شود که اين
موضوع باعث فشار به خانوارهاي کم درآمد شده است.وي تصريح کرد:قيمت برخي کاالها در
مدت اخير حدود  30الي  40درصد افزايش يافته اين در حالي است در سطح درآمدهاي جامعه
تغيير خاصي رخ نداده که اين موضوع بيانگر کاهش سطح معيشت است.قيمت گوشت ،برنج
و ساير اقالم خوراکي با افزايش روبه رو شده اين در حالي است در ماه رمضان بايد نظارت بر
قيمت اقالم خوراکي تشديد شود.عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي يادآور شد:
علي رغم اينکه دولت اعالم مي کند قيمت ها در بازار کنترل مي شود اما گزارشات مردمي
بيانگر گراني اقالم خوراکي است و بايد سازمان هاي دولتي مربوطه و سازمان تعزيرات حکومتي
به اين وضعيت در بازار رسيدگي کنند و بازار عرضه و تقاضا کنترل شود.

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت :اگر دولت اجازه
دهد که بازار ثانويه براي تامين ساير نيازهاي ارزي
شکل بگيرد ،قيمت ارز نيز کاهش پيداميکند.به
گزارش صدا و سيما ،مسعود خوانساري دبير شوراي
گفتگوي استان تهران در چهل و پنجمين نشست
اين شورا گفت :دولت بنابر شرايطي که بر بازار ارز
حاکم شد ،شايد ناگزير بود تصميماتي در اين حوزه
اتخاذ کند؛ تصميماتي نظير اعالم يک نرخ براي ارز و

اسداله عسكراوالدي:

گراني لجامگسيخته ناشي از سياست غلط ارزي است
عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي گفت:
مشکل ارزي موجود ،باعث رشد لجامگسيخته قيمت
اجناس شده و تا زماني که مشکل ارزي حل نشود،
افزايش قيمت اجناس هم ادامه خواهد داشت .اسداله
عسكراوالدي عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه
اسالمي در گفتگو با فارس گرانيهاي اخير را مورد
اشاره قرار داد و اظهار داشت :مشکل ارزي موجود،
باعث رشد لجامگسيخته قيمت اجناس شده و تا
زماني که مشکل ارزي حل نشود ،افزايش قيمت
اجناس هم ادامه خواهد داشت.وي با بيان اينکه
سياست جديد ارزي دولت نتوانسته به مهار قيمتها
منجر شود ،تصريح کرد :ارز  4200توماني قابل
اجرا نيست و من به دولت هم گفتهام ولي گوش
نميدهند.عسكراوالدي افزود :قيمت اجناس ترقي
پيدا کرده؛ چون ارز  4200توماني وجود ندارد.عضو
شوراي مرکزي حزب مؤتلفه با اشاره به زمزمههايي

که درباره تغيير در کابينه به گوش ميرسد اظهار
داشت :تغيير در کابينه در اين شرايط ضرورت
ندارد و مديريتهاي پايين تر از سطح کابينه بايد
اصالح شود .اسداله عسكراوالدي با بيان اينکه تغيير
در بخش اقتصادي کابينه هم اثري ندارد تصريح
کرد :االن وقت اين کارها نيست .اصل مطلب اين
است که دولتيها يک اشتباهي مرتکب شدهاند و
بايد آن را اصالح کنند.

هشت شرکت بزرگ اروپايي مصمم به خروج از ايران شدند

با اعالم تصميم دونالد ترامپ درباره خروج از برجام و تصميم او مبني بر تحريم
شرکتهاي اروپايي که با شرکتهاي ايراني همکاري ميکنند ،شرکتهاي
بزرگي چون توتال ،اني ،زيمنس ،ايرباس ،آليانتس ،ساگا ،دنيلي و مرسک تصميم
گرفتند از ايران خارج شوند.به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه اطالعرساني اتاق
بازرگاني ايران 10 ،روز پس از اعالم تصميم رئيسجمهوري آمريکا درباره خروج
از برجام ،رئيس کميسيون اتحاديه اروپا اعالم کرد اين اتحاديه براي محافظت
از شرکتهاي اروپايي در برابر تحريمهاي آمريکا عليه ايران قرار است مقررات
بازدارنده را بهاجرا درآورد .اما خبرهايي مبني بر خروج برخي از شرکتهاي
بزرگ و چندمليتي اروپايي از ايران به گوش ميرسد .خروج شرکتهاي
بزرگي چون توتال ،اني ،زيمنس ،ايرباس ،دنيلي ،مرسک ،ساگا ،آليانتس و...

از ايران خبرهايي نوميدانه است که قدرت آمريکا را در خنثيکردن تالشهاي
سياسي اروپا بهرخ ميکشد.به گزارش روزنامه «گاردين»« ،ژان کلود يونکر»،
رئيس کميسيون اتحاديه اروپا ،اعالم کرده که اين اتحاديه قصد دارد مقرراتي
مشابه قانون  1996را اجرايي کند که مانع از همکاري شرکتهاي اروپايي با
تحريمهايي که آمريکا قرار است عليه ايران وضع کند ،شود .يونکر گفت« :ما
بهعنوان کميسيون اروپا وظيفه داريم از شرکتهاي اروپايي محافظت کنيم.
اکنون الزم است که دست به اقدام بزنيم و به همين دليل است که فرآيند
فعالسازي مقررات بازدارنده  1996را آغاز ميکنيم .او که در جريان نشست
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در صوفيه پايتخت بلغارستان سخن ميگفت،
در ادامه تأکيد کرد که اين قانون صبح روز جمعه  28ارديبهشت ــ  18مه اجرا

خواهد شد .بنا بر آنچه ژان کلود يونکر گفته اعضاي اين اتحاديه در حال وضع
قانوني هستند که تحريمهاي ثانويه آمريکا عليه شرکتهاي اروپايي را بهدليل
همکاري با ايران بهرسميت نشناسد .اين قانون هيچ دادگاهي را در جهت اعمال
جريمه که ممکن است از سوي کاخ سفيد عليه شرکتهاي اروپايي بهمنظور
انجام تجارت در جمهوري اسالمي ايران وضع کند ،بهرسميت نميشناسد.
سخنان او نويد ميدهد که بانک سرمايهگذاري اروپا ،سرمايهگذاري شرکتهاي
اروپايي در ايران را تسهيل بخشد يا شرکتهاي کوچک و متوسط تشويق به
سرمايهگذاري در ايران شوند .بااينحال ،امانوئل ماکرون ،رئيسجمهور فرانسه
در سخناني شرکتهاي فرامليتي را از همکاري در اين زمينه بهتعبيري مستثنا
کرد و گفت« :من مديرعامل شرکت توتال نيستم». .

کميسيونر اتحاديه اروپا:

توافق نامه برجام از اهميت خاصي برخوردار است ،زيرا اين توافق نامه براي
صلح منطقهاي و جهاني اهميت دارد.وي گفت :همه جانبه اعالم ميکنيم
همان طور که در چند روز گذشـته سران اتحاديه اروپا در نشست خود
حمايت همه جانبه را از برجام اعالم کردند ،من ميخواهم اعالم کنم خروج
آمريکا از توافق نامه برجام اثري ندارد و ما تالش داريم در کنار اين توافق
همکاري اقتصادي خود را با ايران حفظ کنيم.کميسيونر انرژي اتحاديه اروپا
گفت :به دوستان ايراني خود اعالم کرديم که همه تعهدات مفاد برجام را
اجرا وتاکيد ميکني م اتحاديه اروپا در مقابل مخالفتهاي آمريکا خواهد
ايستاد.ميگل آرياس کانيته افزود:منافع اقتصادي اين همکاري هم براي

ايران و هم ما سود دارد و کميسيوني زير نظر بنده تسهيل دست يابي
به اين منافع را ارزيابي ميکند.کميسيونر انرژي اتحاديه اروپا با اشاره
به آغاز فرآيند رسمي تاسيسات و زيرساختهاي الزم در خصوص اين
توافق،گفت :همانطور که دکتر صالحي گفتند در سال  ۹۶قانون آن
تنظيم شده بود و ما آن را دوباره فعال ميکنيم.ميگل آرياس کانيته در
ادامه تاکيد کرد :براساس اين قانون به ما شرکتهاي اروپايي اين اجازه
را ميدهند که از طرف آمريکا کشورهايي که تحريم ميشوند و ما آن
حمايت را انجام دهيم و ما از طرف اتحاديه اروپا تحريم و يا مجازاتي که
از طرف آمريکاست اجرا ميکنيم.

اتحاديه اروپا درمقابل
آمريکا ميايستد
کميسيونر اتحاديه اروپا گفت :همه تعهدات مفاد برجام را اجرا ميکني م و
در مقابل مخالفتهاي آمريکا ميايستيم.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا
وسيما ،ميگل آرياس کانيته پس از ديدار با آقاي علي اکبر صالحي رئيس
سازمان انرژي اتمي در نشست مشترک خبري ،افزود:براي اتحاديه اروپا

معاون وزير راه و شهرسازي با اعالم برنامه ساالنه نوسازي ۱۰۰
هزار مسکن در بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري ،گفت :ساالنه
 ۲۵۰هزار فرصت شغلي در طرح نوسازي بافتهاي فرسوده ايجاد
ميشود.هوشنگ عشايري در گفتگو با تسنيم در پاسخ به اين
پرسش که برنامه بازآفريني شهري چه ميزان اشتغالزايي ايجاد
ميکند،اظهار کرد:قراراست بر اساس طرح بازآفريني شهري،ساالنه
 100هزار واحد در بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري ساخته شود.
وي بيان کرد:اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم ساخت و ساز در
اين بافتها بر اساس فرمولهاي اقتصادي ،هر واحد مسکوني با
ميانگين  70تا  80مترمربع باعث ايجاد اشتغال  2/5نفر ميشود.
مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران تصريح کرد:با توجه به
اينکه  100هزار واحد در سال توليد ميشود،بنابراين ساالنه 250
هزار شغل ايجاد ميشود واين برنامه ارتباط مستقيمي با اشتغالزايي
در کشور دارد.عشايري همچنين درواکنش به انتقاد برخي کارشناسان
مسکن به ورود دولت به بازآفريني شهري،گفت :اينکه گفته ميشود
دولت بايد در يک بُعد وارد شود ،يک برداشت اشتباهي است .دولت
مسئول همه امور کشوراست و بنابراين هيچ وقت به صرف نگاه
اقتصادي وارد حوزهاي نميشود.وي با بيان اينکه دولت به حوزه
فرهنگ ،اقتصاد ،اجتماعي و ...وارد ميشود ادامه داد:جريان بازآفريني
شهري يک برنامه اقتصادي،اجتماعي و نهادي به شمار ميرود که
فني و مهندسي نيز هست .لذا وقتي دولت به موضوع بازآفريني
شهري توجه ميکند يعني اينکه به موضوعات اقتصادي،فرهنگي،
اجتماعي و  ...توجه ميکند.

عضو کميسيون کشاورزي مجلس خبر داد:

جلوگيري از توزيع گندم بي کيفيت
در کشور با بهره گيري از مکانيسم
بورس کاال

عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت:جلوگيري از توزيع گندم بي
کيفيت در کشور با بهره گيري از مکانيسم بورس کاالست.به گزارش ميزان،
علي ابراهيمي افزود:در شرايطي که بسياري از مسائل مانع از پيشرفت
در اقتصاد است يکي از کاالهايي که براي کشور استراتژيک بوده گندم
است؛ اين محصول سال ها از طريق خريد تضميني از کشاورزان خريداري
مي شد اما چند سالي است که موضوع عرضه گندم در بورس مطرح شده
که براساس ماده  ۳۳قانون افزايش بهره وري کشاورزي عرضه گندم در
اين بازار به نفع کشاورزان و در راستاي واقعي شدن قيمت گندم است.
وي با ارزيابي از ساز و کار بورس کاال اظهار کرد :عرضه محصوالت مختلف
در بورس کاال منجر به شفافيت قيمت و معامالت مي شود و مبادله و
تجارت از طريق بورس کاال به مراتب بهتر و پر مزيت تر از تجارت در
بازار خارج از بورس و بدون قاعده است به اين ترتيب يکي از نقاط قوت
بورس اين است که عرضه کاالي بي کيفيت در سطح کشور متوقف شده
که اين امر به نفع اقتصاد کشاورزي کشور است.وي با بيان اين که عده اي
تمايل به عرضه گندم از طريق بازار سرمايه ندارند تصريح کرد :شايد در
وهله اول اندکي مقاومت در عرضه محصوالت در بورس کاال ايجاد شود
اما نبايد فراموش کنيم اصليترين راه موفقيت در کيفيت گندم و تسريع
در پرداخت مطالبات کشاورزان عرضه آن در بورس است .به گفته اين
نماينده مجلس با عرضه گندم در بورس کاال کشاورزان در جريان قيمت
و نحوه عرضه قرار خواهند گرفت و دولت مي تواند در راستاي حمايت از
کشاورزان مابه التفاوت قيمت محصول را در زماني کوتاه به آن ها پرداخت
و بار مالي خود را کاهش دهد.

بهرهمندي 20هزار زوج جوان ،از مزاياي
وام قرضالحسنه ازدواج بانک آينده

آگهي شركت در مزايده عمومي (نوبت دوم)
اجاره بازارهاي هفتگي شهرداري (يكشنبهبازار ،پنجشنبهبازار)
شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  6/22مورخ  97/2/15شوراي محترم اسالمي شهر اليگودرز بازارهاي هفتگي يكشنبهبازار و پنجشنبهبازار را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات موضوع مزايده:
رديف

موضوع مزايده

مبلغ پايه ماهيانه  -ريال

مبلغ پايه  -يك سال ريال

ميزان سپرده تضمين شركت در مزايده (ريال)

مبلغ خريد اسناد (ريال)

1

اجاره بازارهاي هفتگي يكشنبهبازار و پنجشنبهبازار

40/000/000

480/000/000

24/000/000

550/000

شرايط مزايده:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل پس از درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مزايده با در دست داشتن اصل مدارك به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه و
اسناد مزايده را خريداري نمايند.
 -2شركتكنندگان در مزايده ،اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مزايده را در (پاكت الف) و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و رزومه كاري (اشخاص حقوقي) و
مدارك كامل شناسايي (اشخاص حقيقي) و قراردادهاي مربوطه مرتبط با موضوع مزايده در صورت وجود ،را در «پاكت ب» و پيشنهاد قيمت در «پاكت ج» قرار دهند و هر دو پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه
شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
 -3متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به يكي از صورتهاي زير  -1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي  -2ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن
را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -4مهلت نهايي قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي نوبت اول تا  3روز كاري پس از پايان مدت خريد فراخوان ميباشد.
 -5به پيشنهاد مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-6شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
-7كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -8هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -9برنده مزايده ميبايست مبلغ 200/000/000ريال را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به صورت ضمانتنامه بانكي واريز و تحويل نمايند .عالوه بر آن در صورت نياز تضمينات ديگري نيز اخذ خواهد گرديد.
 -10برنده مزايده ميبايست ظرف مدت دو روز پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد
نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال ميباشد.
 -11مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مزايده از شهرداري اقدام نمايند.
 -12نظافت و شستشوي محلهاي بازار پس از اتمام كار روزانه بازار به عهده مستاجر ميباشد.
 -13در صورت عدم انجام بند  12از سوي مستاجر (برنده مزايده) در مدت يك هفته (دو روز بازار) عالوه بر موارد مندرج در قرارداد و شرايط خصوصي كليه تضمينات مستاجر به نفع شهرداري ضبط و برداشت ميگردد و وجهالتزام مندرج
در قرارداد به نفع شهرداري قابل وصول وقرارداد به صورت يكجانبه به نفع شهرداري بدون نياز به مراجع قضايي منفسخ ميگردد.
 -14شركت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -15ساير شرايط طبق قرارداد منعقده و شرايط خصوصي ميباشد.
 -16پرداخت كليه هزينهها اعم از عوارضات شهرداري و غيره به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -17اخذ عوارض از ماشينها و دستفروشان سيار در روزهاي تعيين شده به عهده مستاجر ميباشد.
 -18ساير شرايط خصوصي پس از خريد اسناد در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
 -19اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -20كليه متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل جهت دريافت اسناد و تا  3روز كاري پس از پايان مدت خريد اسناد جهت تحويل پيشنهادات به نشاني استان لرستان  -شهرستان
اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/02/30 :
خ ش97/02/30 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم

مناقصهگذار :شهرداري ابهر
موضوع مناقصه :پروژه آسفالت معابر سطح شهر
مبلغ اعتبار 2/300/000/000 :ريال
مبنا فهرست بهاء :براساس فهرست بهاي راه و باند در سال 98
منابع تامين اعتبار :از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي به سررسيد  1399/12/28ميباشد.
شركتهايي كه داراي كد معالمالتي بورس ميباشند مورد مالك قرار دارد.
محل و مهلت دريافت اسناد :امور قراردادها تا مورخ1397/3/10 :
محل و مهلت قبول پيشنهادات :واحد حراست تا مورخ1397/3/20 :
محل و زمان گشايش پيشنهادها :دفتر كار شهردار مورخ1397/3/21 :
 ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. هزينه درج آگهي در روزنامه و مطبوعات محلي به عهده برنده مناقصه ميباشد.شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/2 :
خ ش97/2/30 :
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ذوالقدريها  -شهردار ابهر

همزمان با  27ارديبهشتماه و در سومين سالروز اتصال بانک آينده
به سامانه ازدواج بانک مرکزي ج.ا.ايران،تعداد زوجهاي جواني که از وام
ازدواج اين بانک،بهرهمند شدند؛ از مرز ( 20بيست) هزار نفر،عبور کرد.
با گذشت سه سال از فعاليت بانک آينده دراين حوزه ،تعداد واجدان
شرايط تسهيالت قرضالحسنه ازدواج که بانک آينده را بدينمنظور
انتخاب کرده و در کوتاهترين زمان ممکن و بدون حضور در صف
انتظار از مزاياي اين تسهيالت ،در مجموع به ارزش تقريبي ( 2دو)
هزار ميليارد ريال ،بهرهمند شدند؛به بيش از ( 20بيست)هزار نفر
رسيد.شايان ذکر است؛ بر اساس سهميه ابالغي بانک محترم مرکزي
ج.ا.ايران ،پيشبيني ميشود؛ تا پايان سال ،بيش از( 8هشت) هزار
نفر از جوانان عزيز نيز مشمول دريافت وام ازدواج از بانک آينده
شوند که بدينمنظور 140 ،شعبه از مجموع  197شعبه بانک آينده
در سراسر کشور ،با کمال افتخار و با نهايت سرعت و سهولت ،آماده
ارائه خدمات به اين عزيزان خواهند بود.بانک آينده همواره ميکوشد؛
در اين مسير خير ،پيشتاز بوده و مؤيد اين امر ،پرداخت بيش از
( 1000يکهزار) مورد وام قرضالحسنه ازدواج ،از آغاز سال 1397
به متقاضيان( ،با وجود تعطيالت نوروزي) ،بوده است.

شعبه بانک پارسيان در شهرستان
دهدشت گشايش يافت
با حضور فرماندار ،شهردار ،فرمانده نيروي انتظامي و مسئول آموزش و
پرورش و همچنين مسئولين بانک پارسيان در تاريخ  ۲۷ارديبهشت ،۹۷
سيصدو سي و سومين شعبه بانک در شهرستان دهدشت گشايش يافت.دکتر
پوزش ،فرماندار دهدشت در آيين گشايش اين شعبه با اشاره به عملکرد
مثبت بانک پارسيان ،گفت :بانک پارسبان بانکي موفق و شناخته شده است
و ما حضور اين بانک در دهدشت را به فال نيک گرفته و اميدواريم که بانک
پارسيان بتواند در رونق توليد و اشتغال اين شهرستان و شهرستان هاي
اطراف که فاقد شعبه مي باشند ،نقش مهمي ايفا کند.وي با تاکيد برلزوم
همکاري فرمانداري و شوراي تامين استان با بانک پارسيان ،افزود :در بحث
مشکالت ايجاد شده از سوي موسسات غيرمجاز که با پرداخت سودهاي
غير متعارف مخاطرات زيادي براي مردم و بانک هاي ديگر ايجاد کردند،
مديران و کارکنان بانک پارسيان توانستند با تالش و همت مضاعف و
همکاري مناسب ،اين مقوله را به نحو احسن مديريت کنند.

تبريز  2018بانک ملي ايران
به اينستاگرام آمد
بانک ملي ايران که پيش از اين مشارکت فعال خود در برگزاري رويداد تبريز
 2018را عملياتي نموده ،در فضاي مجازي نيز به اين موضوع ورود کرده
است.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،اين بانک در راستاي ايفاي
رسالت اجتماعي خود و با هدف برجسته تر شدن رويداد تبريز  2018و معرفي
ايران اسالمي ،مسابقه اينستاگرامي تبريز  2018را در دو بخش گردشگران
داخلي و بين الملل برگزار مي کند.در بخش بين الملل ،گردشگراني که از
اقصي نقاط جهان در تبريز حضور خواهند داشت ،عکسي از خود و يکي
از نمادهاي تبريز را در صفحه شخصي خود بارگذاري کرده و در مسابقه
شرکت خواهند کرد.شرکت کنندگان بايد صفحه رسمي بانک ملي ايران
را در اينستاگرام به نشاني  bankmelli1307تگ کرده و از هشتگ هاي
 bankmelliiran# ،tabriz2018#و bmitourismfestival#
استفاده کنند.در بخش داخلي نيز هر کدام از هموطنان عزيز مي توانند
عکسي از خود به همراه يکي از نمادهاي تبريز را در صفحه شخصي
خود درج کرده و پس از تگ کردن صفحه رسمي بانک ملي ايران در
اينستاگرام ،عکس را با هشتگ هاي #تبريز# ،2018بانک_ملي_ايران و
#جشنواره_گردشگري_بانک_ملي بارگذاري کنند.

