سلطاني نژاد:

بورس کاال ،مدافع
تقويت تعاوني هاست

4

مديرعامل بورس کاالي ايران گفت :طي ماه هاي اخير در بررسي فعاليت تعاوني ها
مشاهده شد که برخي از آنها در دو حوزه قيمت ونحوه توزيع محصوالت به اعضاي
خود ،تخلفاتي داشتند که براي اين تعاوني هاي متخلف ،محدوديت هايي در روند
خريد محصول از بورس کاال اعمال شده است.به گزارش ايسنا،حامد سلطاني نژاد
گفت :مشاهده تخلف هايي از سوي برخي تعاوني ها در روند خريد و توزيع
محصوالت به اعضاي خود باعث شد تا با هماهنگي وزارت صمت و شرکت ملي
صنايع پتروشيمي،ميزان سهميه دو برابري که براي تعاوني ها در نظر گرفته شده
بود،براي متخلفان به سطحي معادل خريداران عادي تقليل يابد که در صورت
مشاهده ادامه تخلف از سوي اين تعاوني ها،درميزان و ارائه سهميه براي آنها تجديد
نظر خواهد شد .سلطاني نژاد به اهداف حضور تعاوني ها در معامالت بورس کاالي

اقتصادي

وزير راه و شهرسازي:

تعاونيهاي مسکن در ايران تخصص ندارند

»

دو شنبه  31ارديبهشت 1397
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معاون وزير راه و شهرسازي :

» خبر

اراضي مسکن اجتماعي آماده واگذاري به تمامي ارگانهاست

عضو کميسيون کشاورزي مجلس :

گندم کل کشور با پشتيباني دولت
در بورس عرضه شود
عبداهلل حاتميان با اظهار موافقت نسبت به عرضه کليه گندمها در بورس کاال
گفت :من معتقدم کليه گندمها بايد در بورس عرضه شود البته دولت بايد
به عنوان پشتيبان در اين عرصه ،حضور به هم رساند و در واقع شوک ناشي
از بازار را کنترل کند.به گزارش کاالخبر؛عضو کميسيون کشاورزي مجلس
شوراي اسالمي و نماينده مردم درگز به وضعيت نامطلوب گندمکاران کشور
اشاره نمود و بيان کرد :ما در ايران تنشهاي اقليمي متعددي داريم و زماني
که ميزان بارندگي در کشور کاهش مييابد ،اولين آسيب و ضرر به کشاورزان
وارد ميشود ،همانطور که افزايش هزينههاي سربار توليد و عدم افزايش
قيمت خريد تضميني گندم به ضرر کشاورزان تمام ميشود.حاتميان با بيان
اينکه شهريورماه سال گذشته جهاد کشاورزي پيشنهاد خود را براي افزايش
نرخ خريد تضميني گندم اعالم نمود اما با مخالفت دولت روبهرو گرديد،
گفت :در کشور ايران برخالف ساير کشورهاي دنيا ،کشاورز با هزينههاي
باالي سربار توليد مواجه است و در نهايت اگر دولت به عنوان تنها مشتري
مطمئن براي خريد گندم وارد عمل نشود ،کشاورزان دچار آسيب خواهند
شد.نماينده مردم درگز با اشاره به عدم پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان
در سال گذشته اظهار کرد :متأسفانه سال گذشته مطالبات کشاورزان با
تأخير پرداخت شد و اين قشر دچار آسيبهاي مالي شدند.

شيرزاد اعالم کرد:

پرداخت مطالبات کشاورزان تا پايان هفته
مديرعامل سازمان تعاون روستايي گفت :تمام مطالبات زعفرانکاران،
خرماکاران ،پنبهکاران ،صيفيکاران و دامداران بابت شير خام ،تا پايان
هفته جاري پرداخت مي شود.به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد
کشاورزي ،حسين شيرزاد اعالم کرد :سازمان مرکزي تعاون روستايي
ايران در راستاي سياستهاي حمايتي دولت تدبير و اميد و همچنين
اجرايي کردن اهداف و برنامههاي وزارت جهاد کشاورزي از طريق خريد
تضميني و حمايتي محصوالت کشاورزي از دامداران و کشاورزان ،ضمن
برنامهريزي و پيگيري مجدانه موفق شد تا نسبت به پرداخت حداکثري
مطالبات کشاورزان و دامداران در سال  ۱۳۹۶اقدام و مطالبات جاري را
تسويه کند.وي با بيان اين که ،طي  ۱۰روز گذشته با حمايتهاي وزير
جهاد کشاورزي و کمکهاي همهجانبه سازمان برنامه و بودجه کشور،
بانک مرکزي و بانک کشاورزي ،مبلغ  ۱۶۵ميليارد تومان کارسازي و
جهت پرداخت در وجه توليد کنندگان بخش کشاورزي به استانها ارسال
شده است ،اظهار داشت :سازمان مرکزي تعاون روستايي ،خود را مکلف به
حمايتهاي همهجانبه و تمامگرايانه از جامعه کشاورزي کشور ميداند.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت :سازمان ملي زمين
و مسکن موظف است تمامي اراضي الزم براي مسکن
اجتماعي را در هر نقطهاي از کشور تأمين کند.عظيميان
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با بيان اينکه سامانه
ل و انتقاالت در مرحله طراحي قرار
جامع امالک و نق 
دارد ،اظهار کرد :اجرايي شدن اين سامانه زمانبر است و
ما تمامي تالش خود را براي راهاندازي هر چه سريعتر اين
سامانه با استفاده از نيروهاي متخصص به کار گرفتهايم.

وي ادامه داد :با راهاندازي اين سامانه ميزان خانههاي
خالي موجود در کشور کاهش مييابد بنابراين اين مهم
نقش موثري در بهبود وضعيت بازار رهن و اجاره خواهد
داشت.مدير عامل سازمان ملي زمين و مسکن تصريح
کرد :با کاهش نرخ سود بانکي و افزايش مدت زمان
بازپرداخت تسهيالت ،ميزان رونق در بازار مسکن دو
چندان ميشود.معاون وزير راه و شهرسازي درباره آخرين
وضعيت مسکن اجتماعي نيز گفت :ساخت اين واحدها
براي خانوادههاي دو معلول و تحت پوشش کميتهامداد
در حال انجام است .سازمان ملي زمين مسکن آماده
واگذاري زمين اين واحدها در تمامي شهرهاي کشور
است.عظيميان درباره عدم واگذاري زمين به بنياد مسکن
براي ساخت مسکن اجتماعي نيز گفت:وجود ناهماهنگي
و فقدان احراز صالحيت براي سازمان ملي زمين ومسکن
باعث اين اتفاق شد اما بعد از مرتفع شدن اين موانع،
زمين اين واحدها آماده واگذاري است.

فوالدگر خبر داد؛

رتبه پايين ايران در شاخصهاي جهاني کسب و کار
رئيس کميسيون حمايت از توليد ،بررسي و تهيه
گزارش از رنکينگ ايران در شاخصهاي جهاني سهولت
در فضاي کسب و کار را از دستور کارهاي فعلي اين
کميسيون عنوان کرد و گفت:معدل ايران در مجموع
 ۱۰شاخص پايين است و راهکارهاي اصالحي براي
جبران ضعفها در گزارش کميسيون ارائه خواهد
شد.حميدرضا فوالدگر،رئيس کميسيون ويژه حمايت
از توليد ملي مجلس درگفتگو با فارس با اشاره به اينکه
دستور کار فعلي اين کميسيون بررسي رنکينگ ايران در
شاخصهاي جهاني سهولت در فضاي کسب و کار است
گفت:در اين مورد شاخصهاي دهگانه سهولت در فضاي
کسب و کار را در کميسيون بررسي ميکنيم و تهيه
گزارش از وضعيت ايران و چشمانداز آينده کشورمان
در هر کدام از شاخصها و راهکارهاي بهبود وضعيت
در دستور کار است.وي افزود :وضعيت کشورمان در
هر يک از اين شاخصهاي دهگانه يعني شروع کسب

تروريسم چيست
و تامين مالي آن كدام است؟

و کار ،اخذ مجوزها براي کسب و کار ،شاخص شروع
به کار ،ثبت اموال شرکت ،اخذ اعتبارات بانکي ،نحوه
دريافت ماليات ،تجارت فرامرزي و انرژي بررسي ميشود
تا روشن شود در کدام يک از موارد کمکاري صورت
گرفته يا کدام يک در وضعيت قابل قبولي است و براي
جبران مشکالت چه راهکارهايي وجود دارد .نماينده
مردم اصفهان گفت :نتيجه اين بررسيها در گزارش
بعدي کميسيون اعالم خواهد شد.

زوجين دو بار ميتوانند وام مسکن بگيرند

بانک مسکن درجهت حمايت بيشتر از زوج هاي متقاضي خريد
مسکن ،يک مصوبه ديگر براي تسهيل تامين مالي اين گروه از
خريداران به شعب خود در سراسر کشور ابالغ کرد.به گزارش
تسنيم به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن ،با تصميم جديد هيئت
مديره بانک مسکن ،زوجين استفاده کننده از تسهيالت خريد
مسکن ،مشروط به گذشت دوره زماني مشخص از اولين مرتبه
استفاده از اين تسهيالت و همچنين تسويه بدهي خود با بانک
يا انتقال تسهيالت به غير ،ميتوانند يکبار ديگر تسهيالت خريد
مسکن دريافت کنند.پيش تر ،براي استفاده دوباره از تسهيالت
خريد مسکن ازجانب زوجين ،محدوديت وجود داشت اما با مصوبه
جديد بانک مسکن ،اين ممنوعيت برداشته شده است.زوجين
متقاضي استفاده دوباره از تسهيالت خريد مسکن متناسب با نوع
تسهيالت انتخابي ،بايد ضوابط مصوب هر کدام از انواع تسهيالت
را رعايت کنند.بر اين اساس ،چنانچه زوج متقاضي تسهيالت
خريد مسکن براي دومين بار ،به دنبال دريافت تسهيالت از محل
اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسکن يا تسهيالت
مشارکت مدني از محل صندوق پس انداز ساخت مسکن باشد،
محدوديتي در تعداد دفعات استفاده از تسهيالت وجود ندارد.براي
دريافت تسهيالت با سپرده از محل حساب صندوق پس انداز
مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان و همچنين تسهيالت

فروش اقساطي ناشي از سهم الشرکه از محل صندوق پس انداز
ساخت مسکن مجدد ،بايد  5سال از تاريخ دريافت تسهيالت
با سپرده قبلي گذشته باشد و در عين حال عمليات تسويه يا
انتقال تسهيالت به غير ،انجام شده باشد.مصوبه جديد بانک
مسکن براي بافت هاي فرسوده نيز امکان استفاده دوباره زوجين
از تسهيالت را فراهم کرده است .در بافت هاي فرسوده شهري،
شرط خانه اولي بودن متقاضي استفاده از تسهيالت صندوق پس
انداز مسکن يکم ضروري نيست اما در صورتي که متقاضي ،خانه
اولي نباشد ،نرخ سود اين تسهيالت 8 ،درصد محاسبه خواهد شد.
همچنين زوجين براي استفاده دوباره از تسهيالت صندوق پس
انداز مسکن يکم در بافت فرسوده ،بايد دوره زماني  5سال بعد
از اولين مرتبه استفاده از تسهيالت مسکن را پشت سر گذاشته
باشند و نسبت به تسويه با بانک يا انتقال تسهيالت اوليه به
غير ،اقدام کرده باشند.با اين حال ،در خارج از بافت فرسوده
شهرهاي کشور ،آن دسته از زوجين که يکبار از تسهيالت خريد
مسکن استفاده کرده اند ،نمي توانند از تسهيالت صندوق پس
انداز مسکن يکم ،استفاده کنند چرا که براي تسهيالت يکم ،در
خارج از بافت ،حتماً متقاضي ،داراي شرايط خانه اولي باشد به
اين معنا که تا به حال از تسهيالت مسکن استفاده نکرده باشد
و فرم جيم زوجين سبز باشد .منظور از سبز بودن فرم جيم آن

مناقصهگزار :دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان
محل دريافت اسناد :رفسنجان ،ابتداي جاده يزد ،سازمان مركزي دانشگاه وليعصر(عج) -دبيرخانه مركزي
موضوع مناقصه :آبياري ،حفظ و نگهداري فضاي سبز
مهلت دريافت اسناد :از مورخه دوشنبه  97/02/31لغايت يكشنبه  97/03/13ساعت 14
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات :سهشنبه  97/03/29ساعت 14
جلسه توجيهي :يكشنبه  97/3/27ساعت  8صبح  -دفتر معاونت توسعه و مديريت منابع
بازگشايي پيشنهادات :چهارشنبه  97/03/30ساعت  8صبح  -دفتر معاونت توسعه و مديريت منابع
ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه :مبلغ  250/000/000ريال به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي
ارائه رسيد بانكي به مبلغ  100/000ريال حساب شماره  788638041بانك تجارت به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه
جهت دريافت اسناد الزامي است.
ثبتنام در پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور و ارائه كد كاربري الزامي است.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
تذكر :شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادها ،ايجاد حق براي شركتكننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي
دانشگاه نمينمايد و دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
تاريخ انتشار97/2/31 :
خ ش97/2/31 :
روابط عمومي دانشگاه وليعصر(عج)
مالف3776 :

آگهي دعوت به فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي
يكمرحلهاي شماره /97/1م  -نوبت دوم

اداره كل راهآهن يزد در نظر دارد بنا بر آييننامه اجرايي بند ج ماده  12قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصهگران واجد شرايط جهت
دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد .الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد ارزيابي تا تهيه ليست
پيشنهاددهندگان داراي صالحيت از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد.
 -1موضوع مناقصه :عمليات بهسازي و نوسازي ساختمان و تاسيسات ايستگاه راهآهن يزد
 -2مدت و محل انجام :شش 6/ماه  -مطابق با اسناد مناقصه
 -3برآورد انجام عمليات موضوع مناقصه 19/808/064/989 :ريال (نوزده ميليارد و هشتصد و هشت ميليون و شصت و چهارهزار و نهصد و
هشتاد و نه ريال) با استفاده از فهارس/فهرست بهاي واحد پايه ابنيه سال 1397
 -4مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 990/403/249 :ريال (نهصد و نود ميليون و چهارصد و سه هزار و دويست و چهل و نه ريال) -
ضمانتنامه بانكي در وجه شركت راهآهن ج.ا.ا صادره يكي از بانكهاي مجاز كه حداقل سه ماه از آخرين تاريخ تحويل پيشنهادها اعتبار داشته و
براي  3ماه ديگر قابل تمديد باشد.
 -5ارائه تصوير برابر اصل شده تاييد صالحيت حداقل پايه /5پنج در رشته ابنيه و همچنين حداقل پايه /5پنج در رشته تاسيسات و تجهيزات
از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور الزامي است.
 -6مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي :حداكثر تا ساعت  15:30روز دوشنبه مورخ 97/3/7
 -7مهلت ارسال اسناد تكميل شده ارزيابي كيفي :حداكثر تا ساعت  15:30روز سهشنبه مورخ 97/3/22
 -8هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -9پيشنهاددهندگان در صورت عدم عضويت قبلي ضروري است مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي جهت
شركت در فراخوان را محقق سازند .شماره تماس سامانه ستاد021-41934 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/31 :
خ ش97/2/30 :

اداره كل راهآهن يزد  -اداره تداركات و پشتيباني

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه تعاونيهاي مسکن تخصص و دانش
ندارند و در ايران تمامي تعاونيها خود اقدام به توليد مسکن کرده و مشکالت
بي شماري را پديد ميآورند ،گفت :مردم در بافتهاي فرسوده سردرگم
هستند.به گزارش تسنيم ،عباس آخوندي در جلسه ستاد ملي بازآفريني
شهري پايدار با اشاره به مشکالت تعاونيهاي مسکن در کشور اظهار کرد:
تعاونيهاي مسکن در کشورهاي اروپايي که ما نيز از مدل اجرايي در آلمان
در کشورمان تبعيت ميکنيم به دليل عدم برخورداري از تخصص و دانش
کافي در زمينه فني و مهندسي ،به هيچ وجه درگير ساخت و توليد مسکن
نبوده و تنها مبالغ را براي سفارش ساخت جمع آوري ميکنند ،اين درحالي
است که در ايران تمامي تعاونيها خود اقدام به توليد مسکن کرده و مشکالت
بي شماري را پديد ميآورند.وي با تاکيد بر اينکه بايد تعريف مشخصي
براي تعاوني تأمين مسکن در کشور به وجود آيد گفت :اين تعاونيها بايد
به ساماندهي امر توليد پرداخته و ساخت را به متخصصان بسپارند ،امري
که قطعا از اين پس بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

»

تصميم جديد بانک مسکن:

آگهي مناقصه

اداره كل راهآهن يزد

ايران اشاره کرد و افزود:تعاوني ها براي اين ايجاد شده اند که با خريد محصوالت
از بورس کاال،فعاليت توزيع محصول بين اعضاي خود را به شيوه اي مطلوب
انجام دهند که اين رويداد درحال انجام است.وي عنوان کرد:موضع بورس کاالي
ايران،شرکت ملي صنايع پتروشيمي و همچنين وزارت تعاون و وزارت صمت،
توسعه فعاليت تعاوني ها و توزيع هر چه بهتر محصوالت ميان اعضاي آنهاست
چراکه گسترش تعاوني ها به عنوان مظهر اقتصاد مردمي،اثر مستقيمي درتوسعه
کسب و کار و اقتصاد کشور دارد.سلطاني نژاد افزود:هم اکنون تعاوني هاي زيادي
در بورس کاالي ايران حضور دارند که به صورت کارا،اقدام به تخصيص و توزيع
مناسب محصوالت براساس سهميه اعضاي خود مي کنند و هيچ مشکلي نيز در
روند و توسعه فعاليت اين تعاوني ها در بورس کاال وجود ندارد.

خبر »

است که زوجين تا به حال از امکانات دولتي شامل زمين و مسکن
استفاده نکرده باشند.مصوبه جديد هيئت مديره بانک مسکن
حاکي است ،اعطاي تسهيالت بدون سپرده به زوجين متقاضي
استفاده دوباره از تسهيالت ،منوط است به تامين و تخصيص
اعتبار و پيش بيني موضوع در سياستهاي اعتباري يا طرح هاي
مقطعي بانک .همچنين در اعطاي تسهيالت توأم ،ضوابط هر يک
از تسهيالت ،از شرايط عمومي و اختصاصي همان تسهيالت تبعيت
مي کند.به بيان ديگر ،در صندوق پس انداز ساخت مسکن و
صندوق پس انداز مسکن ،امکان ارائه دو فقره تسهيالت مسکن
به زوجين براي ساخت يا خريد يک واحد مسکوني ،امکان پذير
نيست .زوجين براي اين منظور بايد به صورت توام (توام با
تسهيالت صندوق پس انداز مسکن يکم يا اوراق گواهي حق تقدم
استفاده از تسهيالت مسکن) ،تسهيالت مدنظر خود را دريافت
کنند.در پرداخت مجدد تسهيالت خريد مسکن زوجين از محل
اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسکن ،اعطاي
تسهيالت خريد مسکن بدون سپرده مازاد بر سقف تسهيالت
از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسکن نيز
انجام ميشود .اما اين تسهيالت (بدون سپرده) ،تا زمان اجراي
بخشنامه مربوط به همين نوع تسهيالت ،در اختيار متقاضيان
قرار خواهد گرفت.

ادامه از صفحه اول
به طوري كه فقط شناسايي ارباب رجوع يك فصل را با  7ماده و دو
تبصره شامل مي شود.
 -7با وجود چنين تعاريفي و چنان شناسايي و همچنين پايش مستمري
كه در فصل سومآيين نامه آمده به نظر مي رسد هيچ نيازي به قانون
جديد يا اصالح قانون قديم اگر قانون مصوب  2سال پيش را قديم بناميم،
نداريم و آنچه مجلس در دستور كار قرار دارد به جز وقت تلف كردن و
اطاله و تحصيل حاصل نمي توان بر آن نام نهاد .اميد است شوراي محترم
نگهبان با تدقيق در واژه واژه قانون جديد ،و ايراد شكلي متناظر با اصل
مربوطه در قانون اساسي و ايراد ماهوي بر مفاد قانون جديد را كه مسلما
در آيين نامه ر ّقت و غلظت آن بيشتر خواهد شد را بگيرد.
 -8مجلس و دولت بايد بدانند حرف آخر و اول اسكتبار جهاني به زبان
ساده "اف اي تي اف" آن است كه انصاراهلل يمن ،گروههاي مبارز فلسطيني ،
حزب اهلل لبنان  ،مسلمانان مظلوم ميانمار  ،حشدالشعبي عراقي و سوري
تروريسم هستند و نبايد تامين مالي شوند .هر قانون وآيين نامه اي كه
در كشور تصويب شود و اين منظور استكبار جهاني را در قالب واژهها
و كلمات دو پهلو و چند پهلو محقق سازد ،معنا و مفهومي جز ورود
به وادي برجام  2ندارد و كالهي كه از باب برجام يك بر سر ملت رفت
كافي است تا عبرتي شود چرا كه اين برجامها پاياني ندارد .به گفته امام
راحل اگر شما يك قدم عقب رفتيد كه در برجام يك رفتيم آنها  10قدم
جلو خواهند آمد كه در مانحن فيه برجامهاي نفتي  ،بانكي و مالي در
حال جلوآمدن هستند.ضمن اينكه پذيرش چنين تعاريفي با تضاد كامل
با اصول  152و  153و  154قانون اساسي نيز ميباشد.
 -9ختم كالم  .آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم
مهمتر از قانون است .چرا كه آنچه كه در عمل پيش ميرود و اجرا ميشود
وفق آيين نامه اجرايي است نه قانون !آيين نامه اجرايي فعلي از بابت
تعاريف و مصاديق تروريسم داراي وجه چند پهلو است و با اصالح قانون
آيين نامه هم اصالح ميشود و آن وجه چند پهلويي تشديد ميشود.
فلذا مجلس بايد به جاي اصالح قانون به آيين نامه اجرايي موجود و
آتي نيز بپردازد.
پينوشت ها :
( -)1تصويب نامه شماره  100328مورخ 96/8/14
( - )2بند (ر) ماده يك آيين نامه

همکاري بيش از  60بانک کارگزار خارجي در  30کشور دنيا با بانک شهر
معاون بين الملل و امور ارزي بانک شهر از همکاري بيش از  60بانک کارگزار خارجي در  30کشور دنيا با بانک شهر خبر داد.به گزارش مرکز ارتباطات وروابط عمومي بانک شهر ،عيسي
قهرماني با بيان اينکه از تمامي ظرفيت هاي ايجاد شده جهت تعامل و توسعه شبکه کارگزاري با بانک هاي خارجي استفاده شده است،گفت :هم اکنون اين بانک رتبه قابل قبولي دارد و اهتمام
در پيشرو بودن  ،از اهداف مهم بخش بين الملل بانک شهر در سالجاري است.وي با اشاره به جايگاه بانک شهر در مقايسه با ساير بانکها در حوزه ارزي ،گفت :امروز با گذشت هشتمين سال
از آغاز به کار بانک شهر در صنعت بانکداري کشور و اخذ اولين مجوز فعاليت ارزي در تيرماه سال  ،91اين بانک با ميليونها مشتري کوشيده است تا آحاد شهروندان از خدمات ارائه شده
منتفع شوند.قهرماني تصريح کرد:بخش ارزي بانک شهر تحت عوامل احصايي مشروحه با عزم جدي و به کار گيري نيروهاي باتجربه سيستم نظام بانکي کشور و اعتماد و اطمينان به نيروهاي
جوان کارآزموده در بخش ارزي اقدام به ارائه خدمات بانکداري بين الملل به مشتريان کرده است.وي با اشاره به اتصال بانک شهر به شبکه سوئيفت در سال ، 1392ادامه داد:با توجه به اينکه
بسياري از بانک هاي ايراني در آن زمان از سوي مقامات ناظر خارجي تحريم بودند ،اين بانک توانست از فرصت موجود استفاده کرده و با توسعه سريع شبکه روابط کارگزاري خارجي خود به
بخش قابل مالحظه اي از نيازهاي ارزي کشور پاسخ دهد.

عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران:

مشارکت بانک پارسيان در طرح هاي فوالدي ،گام مثبتي براي خروج از اقتصاد تک محصولي است
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت :حضور بخش خصوصي و به خصوص بانک پارسيان درعرصه طرح هاي صنعتي نظيرطرح گندلهسازي اپال سنگان پارسيان و طرح پارس فوالد
سبزوار ،توانسته است اشتغال پايدار و مولد در راستاي شعارسال مبني برحمايت از کاالي ايراني را تحقق بخشد.او خاطرنشان کرد :هرچقدر توليد درمايحتاج داخلي بيشتر شود مي توان دوران
سخت تحريم ها را با سهولت بيشتري پشت سر گذاشت و اجراي طرح هاي فوالدي با سرمايه گذاري بانک پارسيان گام مثبتي براي رسيدن به استقالل از اقتصاد تک محصولي نفت خواهد
بود.آقا ميري با تاکيد بر لزوم صادرات فوالد ،گفت :الزم است به جنبه صادراتي اين طرح ها به عنوان قطب دوم اقتصاد پس از نفت توجه شود و مبنا را پس از رفع توليد داخل بر صادرات
گذاشته تا با تکيه بر آن بتوان اقتصاد را از تنگناها عبور داد.بنابراين به نظر مي رسد طي سال هاي اخير ظرفيت قابل توجهي به زنجيره توليد فوالد کشور اضافه شده است و با نگاهي اجمالي به
کارنامه شرکت سرمايه گذاري بانک پارسيان درطرح هاي اخير فوالدي نظير طرح گندله سازي اپال سنگان و طرح پارس فوالد سبزوار مي توان دريافت که طرح هاي فوالدي کشور درنتيجه
حضور بانک پارسيان دراين مدت به حصول نتيجه نزديک تر شده اند به طوري که در سال  92تا پايان  94به ميزان  35ميليون تن به زنجيره فوالد کشور اضافه شده است و بديهي است
که رسيدن به چنين موفقيتي بدون تالش و سرمايه گذاري بانک پارسيان قابل دستيابي نبود و اميد مي رود امسال مقادير بيشتري درمدار توليد قرارگيرد.

شرکت آب و فاضالب
استان همدان

اطالعيه تملک اراضي
( نوبت اول)

به اطالع ميرساند شرکت آب و فاضالب استان همدان در اجراي تامين آب شرب شهر اسدآباد در صدد تملک اراضي در محدوده مشخص
شده در نقشه ميباشد( منطقه معروف به باغات فخر آباد) لذا بدين وسيله از تمامي مالکين و صاحبان حقوق عرصه و اعياني مشخص شده
دعوت ميگردد ظرف يکماه از تاريخ انتشار اين اطالعيه ضمن معرفي کارشناس رسمي دادگستري با در دست داشتن اسناد و مدارک مالکيت
خود به دفتر حقوقي شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشاني  :همدان ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شرکت اب و فاضالب استان
همدان مراجعه نمايند.
شرکت آب و فاضالب استان همدان
خ ش97/2/31 :
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