سلطاني نژاد مطرح کرد؛

حمايت از توليد
ملي با همکاري
بورس کاال و انجمن ها

4

سلطاني نژاد ازحمايت توليد ملي با همکاري بورس کاال و انجمن ها خبر داد.به گزارش
اختصاصي کاالخبر،در اين نشست مديرعامل بورس کاالي ايران به لزوم حمايت از توليد
ملي تاکيد کرد و گفت :کشف مناسب و منطقي قيمت محصوالت از طريق عرضه هاي
موثر از يک سو و حذف تقاضا هاي کاذب از سوي ديگر محقق مي شود که اين دو موضوع
همکاري و هماهنگي سه جانبه توليدکنندگان ،مصرف کنندگان و بورس کاال را نياز
دارد.حامد سلطاني نژاد با بيان اينکه در حال حاضر به دليل شکاف قيمتي محصوالت در
بورس و بازار ،شاهد تقاضاهاي باال براي خريد مواد هستيم ،افزود :ما در خصوص سياست
گذاري ارزي ،تابع ارز  ۴۲۰۰توماني هستيم و در اين شرايط همه بايد کمک کنيم که
اگر قرار است تخفيفي در قيمت خريد محصوالت داده شود ،اين تخفيف نصيب مصرف
کنندگان واقعي شود؛ در اين راستا در حوزه پتروشيمي و مصرف کنندگان پلي اتيلن

اقتصادي
» خبر

تاکيد بنياد مستضعفان بر قانون مداري
در پروژه ساخت پالسکو
بنياد مستضعفان در بيانيه شماره  ۲خود درباره ساختمان پالسکو اعالم کرد:
براي تامين حقوق صاحبان سرقفلي ،رعايت قوانين و مقررات و احکام قضائي
و شهري در کنار ساير دستگاه هاي مسئول با همه توان خود تالش خواهد
کرد .به گزارش تسنيم ،در بيانيه بنياد مستضعفان آمده است؛بيش از يک
سال از حادثه پالسکو سپري شده است و تالش ها براي احداث مجدد اين
ساختمان کماکان ادامه دارد .هر چند از ابتدا هم ،احداث مجدد ساختمان
پالسکو با چالشها و مشکالت جدي مواجه بود اما بنيادمستضعفان با
احساس مسئوليت ملي و مديريتي ،تالش کرد ضمن ايجاد همدلي و يافتن
راه حل مناسب ،براي هر يک از چالشها زمينه الزم را به منظور بازسازي
اين ارزش از دست رفته فراهم کند.مسائل و مشکالت زيادي سد راه احداث
مجدد ساختمان شدند .بنياد مستضعفان با درک کامل از فاجعه و به دور از
نگاه بنگاهي يا سازماني با ديد ملي و از منظر حاکميتي براي جبران يک
ارزش از دست رفته و کمک به کسبه آسيب ديده کامال منعطف عمل کرد
تا جايي که زمين متعلق به اين بنياد موسوم به "پارکينگ اکبر" همجوار
ملک پالسکو به جهت محدوديتهاي قانوني براي تخصيص تراکم شهري
در منطقه براي دست يافتن به تراکم قانوني مورد نياز جهت تامين 600
واحد تجاري با صرف هزينه براي رفع تصرف به زمين فعلي پالسکو براي
اجراي پروژه در نظر گرفته شد.با اميد به همدلي براي يک مطالبه ملي و
همچنين از سرگيري هر چه سريعتر کسب و کار مالکان سرقفلي پالسکو
همزمان رايزني با سازمان هاي مسئول براي دست يافتن به نتيجه در صدور
و اجازه آغاز عمليات ساخت و ساز ادامه يافت؛ اما متاسفانه نه تنها برخي
از کسبه پالسکو و نهادهاي مسئول به تسريع فرآيند کمک نکردند بلکه
حاشيهسازيها ،اظهار نظر غيرکارشناسي و بعضاً احساسي و فاقد پشتوانه
فني کار را پيچيده تر از گذشته کرد.بعد از چند ماه تالش و به دنبال
صورتجلسه مکتوب با مقامات شهرداري و قضائي در اواخر سال  96بنياد
مستضعفان ،کار گودبرداري و همزمان آزمايشات مکانيک خاک را آغاز کرد
که با ممانعت و مخالفت ادامه کار از طرف کساني که خود را مالکان سرقفلي
در ساختمان  5طبقه باقيمانده از پالسکو معرفي کرده اند روبه رو شد که
اين ممانعت با پرتاب سنگ به طرف کارگران و مهندسان بنياد هم همراه
شد .اين در شرايطي است که ساختمان  5طبقه مذکور از استانداردهاي
روز ساختمان ،انطباق با ضوابط شهري مصوب و امکاناتي از قبيل پارکينگ
،سيستم اعالم و اطفاء حريق برخوردار نيست .از طرفي علي رغم صورتجلسه
مکتوب با مقامات ذيربط ،از طرف شهرداري منطقه کارگاه ساختمان پالسکو
از اوايل اسفند  96پلمب و با استقرار بلوکهاي بتني کار احداث ساختمان
تاکنون متوقف شده است.تعجيل بنياد مستضعفان براي ساخت پالسکو
و بازگشت کسبه به ساختمان به مراتب بيش از برخي ذينفعان است و
اين يک واقعيت مهم است که« :براي ساخت پالسکو در پاسخ به مطالبات
مردمي ،دستگاه هاي ذينفع بايد از منظر ملي و فراجناحي و کسبه محترم
با همدلي براي حل مشکالت اين پروژه همراهي و ياري نمايند» ،نبايد مانع
بنياد مستضعفان در اجراي اين پروژه ملي شد و با طرح حواشي و مسائل
کم اهميت کار را بيش از اين به تاخير انداخت همان گونه که رياست بنياد
مستضعفان از ابتدا اعالم کرده بنياد بر اساس قوانين و استانداردهاي روز با
تمام امکانات آماده ساخت جايگزيني فاخر براي پالسکو است .اما در عين
حال اگر خواست کسبه و مقامات مسئول در انجام کار به صورت ديگري
باشد بنياد مستضعفان از منظر مالک  ،مخالفتي با آن نخواهد داشت و در
آن شرايط هم آماده هر گونه همکاري مي باشد.در انتها تاکيد ميکنيم :شرط
الزم و اساسي براي ايجاد جايگزيني فاخر ،همدلي و همراهي دستگاهها و
مقامات ذي ربط مي باشد و بنياد مستضعفان براي تامين حقوق صاحبان
سرقفلي ،رعايت قوانين و مقررات و احکام قضائي و شهري در کنار ساير
دستگاه هاي مسئول با همه توان خود تالش خواهد نمود.بديهي است
زمان منتظر هيچ کس نمي ماند و تا دومين سالگرد اين حادثه تلخ فرصت
زيادي باقي نمانده است.

»

نظام ارزي كشور چگونه بر هم ميخورد؟

ادامه از صفحه اول
مگر ميشود دولت از خلق  30هزار ميليارد ريالي حرف بزند كه مجلس در
تصويب قانون بودجه از آن به عنوان درآمد وجهي پيش بيني نكرده و به عنوان
هزينه هم برآورد نكرده باشد؟
 -9برگرديم سر موضو ع تعيين نرخ ارز و نظام ارزي كشور و محملهاي قانوني
آن .در قانون برنامه پنجم نظام ارزي كشور شناور مديريت شده تعريف شده و
مقنن مي گويد نرخ ارز با توجه به حدود دامنه رقابتپذيري در تجارت خارجي
با لحاظ تورم داخلي و جهاني تعيين خواهد شد( )3توسط چه كسي؟ توسط
كدام مرجع؟ توسط دولت ؟ توسط مجلس ؟ توسط بانك مركزي ؟ قانون برنامه
پنجم در اين مورد ساكت است.
 -10قانون برنامه ششم چطور؟ در قانون برنامه ششم اصال ذكري از نرخ ارز
چه از نوع شناور مديريت شده يا مديريت نشده آن نيست.
 -11ميرويم سراغ قانون احكام دائمي برنامه ششم .اين قانون دستپخت دولت
است تا مجلس چرا كه دولت اصال ميگفت با قانون احكام دائمي برنامه ششم
ديگر نيازي به اليحه قانون برنامه ششم نيست.
 -12در اين قانون نرخ شناور مديريت شده در بند ت ماده  20آن همان گونه
كه در برنامه پنجم بود تكرار شده بدون آنكه بگويد اين نرخ شناور مديريت
شده را چه كسي تعيين ميكند.
 -13در بند ب همين ماده  20قانون احكام دائمي برنامه ششم منطوق و
مفهومي هست كه نرخ شناور مديريت شده مندرج در بند ت را بالاثر كرده و
در كنار نرخ محاسباتي  3500توماني مجلس و نرخ  4200توماني مصوبه دولت
به نرخ روز و نرخ بازار آزاد رسميت داده است .بازخواني متن بند ب ماده 20
قانون احكام دائمي برنامه ششم به شرح زير مويد اين ادعاست.
كليه بانكها و موسسات اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي
بخش خصوصي و تعاوني صادركننده كاال تسهيالت ارزي به نرخ روز
بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيالت ارزي پرداخت كنند.
-14كليه بانكها اطالقي است از  20بانك خصوصي و موسسات اعتباري كه
فقط  8بانك دولتي را هم شامل مي شود .كليه منابع خود اطالق دارد به ارز
منابع عمومي و ارز منابع داخلي آنها را هم شامل ميشود .اعطاي تسهيالت
ارزي از اين محل و منابع به نرخ آزاد روز ارز يعني چه ؟ يعني  4200تومان
آقاي جهانگيري يا  7000تومان جمشيد بسم اهلل كداميك؟و چگونه اين نرخ
آزاد و روزانه توسط چه كسي تعيين مي شود؟
 -15ختم كالم ؛ بانك مركزي اين وسط چه كاره است كدام نرخي را كه از
 3500تومان شروع و به  7000تومان ميرسد در سطح بر ،كف و سقف شناور
است را ميخواهد مديريت كند؟
حال با توجه بر اين مراتب مي توان به اين پرسش تامل كرد كه نظام ارزي كشور
را چه كسي و كدام مرجعي تنظيم و كدام مرجع اين نظم را بر هم ميزند؟
پينوشت ها :
( -)1بند  5تصويبنامه شماره  4353مورخ 97/1/22
( -)2تصويبنامه شماره  8987مورخ 97/2/2
( -)3بند ج ماده  81قانون برنامه پنجم

ترفتاالت به وزارت صنعت ،معدن و تجارت پيشنهاد کرديم که ميزان مصرف واقعي
سال گذشته به جاي بهين ياب مبنا قرار گيرد که وزارت صنعت نيز با اين موضوع
موافقت کرد.مدير عامل بورس کاالي ايران با بيان اينکه همه ما در بورس ،صنايع پايين
و باالدست بايد در بحث شناسايي متقاضيان و مصرف کنندگان و مديريت حوزه تقاضا
به دولت کمک کنيم ،افزود :با همفکري در اين گونه نشست ها ،به تعادل در دو سمت
عرضه و تقاضا حرکت خواهيم کرد به طوري که براي حمايت از توليد داخل بايد عالوه
بر تقويت عرضه ،طرف تقاضا نيز به شکل واقعي در بازار وجود داشته باشد.سلطاني نژاد
عنوان کرد :مرور اقدامات اخير دولت بيانگر آن است که تامين نياز داخل از اولويت
هاي دولت است به طوري که شاهد وضع عوارض صادراتي بر کاالهاي خام هستيم که
نشان دهنده جهت گيري جدي بر تامين نياز داخل است.

خبر »
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 ۷۵۰هزار بنگاه صنفي بدون مجوز
وجود دارد
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مهدي هدايت:

افشين پروينپور:

ريشه تمام مصائب مسکن ،اشرافزدگي برخي وزراي دولت است

کارشناساقتصاديريشهتماممصائبمسکنرااشرافزدگي
برخي وزراي دولت عنوان کرد و با تأکيد بر اينکه اقتصاد
مقاومتي راهحل رفع مشکالت و توسعه اقتصادي کشور
است ،گفت :برجام چه ارتباطي به مشکل مسکن مردم
دارد؟افشين پروين پور در گفتگو با تسنيم با واکاوي
داليل جهش قيمت مسکن و نابساماني اين بخش مهم
اقتصادي اظهار کرد :مشکل کشور اين است که برخي
وزرا از طبقه اشراف هستند و ثروتهاي چند هزار

ميلياردي دارند و نميدانند مستأجران در بازار مسکن
چه ميکشند.وي با بيان اينکه اين وزرا هيچ درکي از
کسي که در يک خانه 30متري زندگي ميکند ،ندارند،
تصريح کرد :دولتمردان وقتي در ويالهاي 1500متري
زندگي ميکنند درکي از فشار واردشده به مردم بهلحاظ
اقتصادي و مسکن ندارند.وي با تأکيد بر اينکه طبق
قانون اساسي وظيفه دولت تأمين مسکن مردم است
و اين وظيفه را بر دوش دولت گذاشته است ،افزود:
يکي از مهمترين داليلي که دولت توجهي به مسکن
و حل مشکالت آن ندارد اين است که "مسئلهاي"
بهنام مسکن ندارد و در خانههاي چند صد ميليارد
توماني زندگي ميکنند.کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز
اينکه "با روند کنوني که دولت در پيش گرفته بهسمت
ناکارآمدي ميرويم" ،گفت :متأسفانه دولت اقتصاد را
در حوزه سياست گرو گذاشته و معتقد است چارهاي
جز تسليم شدن برابر آمريکا نداريم.

10هزار مسکن مهر هشتگرد فاقد متقاضي است
مديرعامل شرکت عمران هشتگرد از تعيين تکليف
۱۰هزار مسکن مهر فاقد متقاضي و راکد اين شهر با
همکاري بانک مسکن خبر داد و گفت :در بسته سياستي،
واحدهاي فاقد متقاضي و راکد به واحدهاي خودمالک
تبديل و به سازندگان واگذار ميشود.مديرعامل شرکت
عمران هشتگرد در گفتگو با تسنيم از تعيين تکليف
10هزار مسکن مهر فاقد متقاضي و راکد اين شهر با
همکاري بانک مسکن خبر داد و گفت :در بسته سياستي،
واحدهاي فاقد متقاضي و راکد به واحدهاي خودمالک
تبديل و به سازندگان واگذار ميشود.مهدي هدايت با
يادآوري اينکه اولويت کاري بنده تکميل پروژههاي
مسکن مهر با تمام خدمات زيربنايي و روبنايي و افتتاح
مترو است ،اظهار کرد :احداث مراکز محالت ،مجموعههاي
ورزشي ،مساجد ،کالنتريها ،مراکز درماني ،مدرسه و...
در دست اجراست که تاکنون تعدادي از اين مراکز افتتاح
شده است.وي با بيان اينکه موضوعات اجتماعي را

بهعنوان يکي از تأکيدات وزير راه و شهرسازي در دستور
کار قرار دادهايم ،تصريح کرد :باال بردن شاخصهاي
شهر انسانمحور ،طرح جامع حملونقل هشتگرد با
محوريت «تي او دي» (توسعه با اولويت حملونقل)
در اولويت برنامههاي کاري قرار دارد.وي در خصوص
واحدهاي مسکن مهر هشتگرد افزود :در حال حاضر
حدود  10هزار واحد بدون متقاضي و راکد مسکن
مهر در هشتگرد داريم.

حاج يدليگاني:

واردات  ۲۰ميليون دست پيراهن مشکي با اقتصاد مقاومتي سازگار نيست

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي
با بيان اينکه دولت بايد گره مسائل اقتصادي کشور
را از برجام و «اف اي تي اف» باز کند ،گفت :واردات
۲۰ميليون دست پيراهن مشکي با اقتصاد مقاومتي
که نسخه جايگزين کشور براي شرايط جديد است،
سازگار نيست.حسينعلي حاجيدليگاني در گفتگو با
تسنيم ،با بيان اينکه يکصدم اراضي دنيا درحالي در
ايران قرار گرفته که حدود  7درصد منابع زيرزميني
کل جهان در اختيار ماست ،گفت:بايد با بسيج منابع
و بهکارگيري نيروي انساني متخصص از اين ظرفيتها
استفاده کنيم.وي افزود:کشور ما هيچ گونه کسري
بهلحاظ منابع ندارد و به همين دليل توليدکنندگان
ما نبايد فعاليت هاي آتي اقتصادي خود را به مسائل
سياسي گره بزنند.اين عضو کميسيون برنامه و
بودجه با تأکيد به اينکه بعد از عدم نتيجهگيري
اقتصادي از مذاکرات سياسي بايد بهسراغ نسخه
شفابخش اقتصاد مقاومتي برويم ،گفت:در خصوص
اقتصاد مقاومتي بهغير از صدور بخشنامههاي مختلف
اقدام عملي خاصي انجام نشده است.وي گفت :براي
بازکردن گره اقتصاد از مذاکرات سياسي کنار حرکت

بهسمت پيادهسازي اقتصاد مقاومتي بايد در قدم اول
واردات بيرويه کنترل شود.بهگفته حاجيدليگاني،
اخيرا ً شهرداري تهران تقاضاي واردات  100دستگاه
نعشکش را ارائه کرده و دولت نيز آن را پذيرفته
است ،متأسفانه رئيس مجلس نيز بدون آنکه سؤال
بپرسد چرا با وجود توليد داخل بهسمت واردات اين
قبيل خودروها بايد حرکت کنيم ،عدم مغايرت اين

خريد با قوانين کشور را تأييد کرده است .همچنين
اخيرا ً بحث خريد  7دستگاه خودروي ضدگلوله مطرح
شده است که در کارخانه ايران خودرو ظرفيت کافي
براي ساخت اين نوع خودروها نيز وجود دارد.وي با
اعالم اينکه حدود  20ميليون پيراهن مشکي اواخر
سال گذشته وارد کشور شده است ،گفت :دنبال
آن هستيم که با شناسايي واردکننده اصلي او را

آگهي مزايده عمومي

تحت تعقيب قرار دهيم اما نکته مهمي که وجود
دارد اين است که واقعاً نميتوان تخمين زد وقتي
اين تعداد پيراهن از خارج وارد ميشود چهتعداد
جوانان کشور بيکار ميشوند .در همين راستا مطلع
شديم که  2ميليون مترمربع پارچه کفن وارد شده
و مشخص نيست دولت چه برنامهاي براي مقابله با
واردات اين نوع کاالها دارد .اين دست موضوعات
توليد کنندگان داخلي را از ادامه مسير توليد نااميد
ميکند پس بايد با آن مقابله کرد.عضو کميسيون
برنامه و بودجه با تصريح به اينکه ،دولت بايستي
گره مسئله اقتصاد را با برجام و «اف اي تي اف»
(الحاق به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريزم
و مقابله با پولشويي) قطع کند ،گفت :بايد بهسمت
استفاده از ظرفيتهاي داخلي گردش کنيم و در
اين راستا الزم است دولت مديران اقتصادي را که
در رأس قرار گرفته و توانايي صحيح اداره کشور
و تطبيق با وضعيت جديد را ندارند برکنار کند.
البته بهجاي آنها بايد مديراني که تفکر جهادي
دارند و نگاه شان به ظرفيت هاي داخلي است
بهکار گرفته شوند.

نوبت دوم

فروش جو و كلش

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد ،به استناد بند  2جلسه مورخ  97/2/31هيات مديره محترم سازمان در
نظر دارد  100تن محصول جو و  100تن كلش گندم و جو سال جاري خود را از طريق مزايده عمومي به باالترين قيمت
پيشنهادي به فروش رساند .لذا از متقاضيان دعوت ميشود جهت اخذ اوراق شركت در مزايده و كسب اطالعات بيشتر
به واحد امور مالي سازمان به آدرس :كيلومتر  85اتوبان تهران ،قزوين ،شهرستان نظرآباد ،خيابان آيتاله خامنهاي
(خيابان تهران) مراجعه نموده و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي 026-45352992-45363273
تماس حاصل نماييد .آخرين مهلت تحويل اوراق مزايده روز سهشنبه مورخ  97/3/22و زمان بازگشايي پيشنهادات
روز چهارشنبه تاريخ  97/3/23ميباشد .بديهي است پيشنهاددهندگان ميبايست سپردهاي به ميزان  %5مبلغ كل
برآورد به صورت ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر
اول ،نزد سازمان باقي خواهد ماند و هزينه چاپ آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده ميباشد .ضمنا سازمان در
رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/03/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/03/13 :
خ ش97/03/6 :

غالمرضا قديمي  -سرپرست سازمان
پاركها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي
شركت ملي نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران

شماره مجوز 1397،863

نوبت دوم

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به انجام ارزيابي كيفي جهت خريد/تامين كاالي مورد نياز خود از طريق مناقصه عمومي دومرحلهاي اقدام نمايد.
بدينوسيله از شركتهايي كه سابقه و توانايي ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابي كيفي دعوت به عمل ميآيد.
 .1شماره مناقصهFLS-9430117-FL/SZ :
 .2موضوع مناقصه:
PLEUGER SUBMERSIBLE ELECTRICAL PUMP
 .3آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي 5 :روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم
 .4آخرين مهلت ارائه مدارك تكميل شده ارزيابي كيفي  14روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي ميباشد.
 .5مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 120/000/000 :ريال (يكصد و بيست ميليون ريال) ضمانتنامه معتبر بانكي با اعتبار  5ماهه و قابل تمديد براي
يك دوره مشابه و يا واريز نقدي مبلغ مذكور
 .6متقاضيان ميتوانند مدارك ارزيابي كيفي را در روز آگهي نوبت اول از سايت اينترنتي اين شركت به نشاني  WWW.IOOC.CO.IRبخش مناقصات تهيه نمايند.
 .7متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره  23942657تماس حاصل نمايند.
 .8محل ارسال مدارك ارزيابي كيفي :تهران ،خيابان وليعصر(عج) ،باالتر از مسجد بالل ،نرسيده به تقاطع مدرس ،خيابان خاكزاد ،پالك  ،12طبقه  ،9اتاق ،9-16
كميسيون مناقصات به شماره فكس 22664451
 .9مناقصهگراني كه از ابتداي سال ( )1396در مناقصات مشابه (در حدود مناقصه حاضر) توسط شركت نفت فالت قاره ايران ارزيابي و حداقل امتياز الزم را كسب
نمودهاند ،نيازي به ارائه مجدد مدارك و صرف تكميل جداول ارزيابي كيفي و اعالم آمادگي كتبي آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت ميكند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/03/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/03/13 :
خ ش97/3/6 :

روابط عمومي
شركت نفت فالت قاره ايران

رئيس اتاق اصناف ايران گفت :در مجموع  2ميليون  400هزار بنگاه
صنفي داراي مجوز و  750هزار بنگاه صنفي بدون مجوز داريم که
براي ساماندهي آنها نياز به عزم و اراده ملي است.به گزارش فارس
به نقل از پايگاه اطالع رساني شبکه خبر ،علي فاضلي رئيس اتاق
اصناف ايران در شبکه خبر افزود :ما در مجموع  2ميليون و 400
هزار بنگاه صنفي داراي مجوز داريم.فاضلي گفت:در مجموع بيش
از  3ميليون بنگاه صنفي داريم که در مقايسه با آمار جهاني خيلي
زياد است ،براي اين که طبق نرم جهاني به ازاي  37تا  42خانوار
يک بنگاه صنفي هست ،اما در ايران به ازاي  7تا  8خانواده يک
بنگاه وجود دارد.رئيس اتاق اصناف با اشاره به آغاز ساماندهي
اصناف از سال  72گفت :مشکالتي هميشه بر سر راه ساماندهي
و سازماندهي اصناف بود و در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به
اين کار شد که چون تصويب قانون در شش ماه آخر دولت وقت
انجام گرفت ،در مقام اجرا کاري نشد و ميتوان گفت اراده خيلي
قوي هم براي اجراي آن نبوده است.فاضلي گفت :اتاق اصناف
در بحث آمار و شناسايي بنگاههاي فاقد مجوز به دولت کمک
ميکند.رئيس اتاق اصناف افزود :به شرط فراهم شدن تسهيالت
حمايتي و اصالح قانون اصناف در جهت حمايت از بنگاهها و پايين
آمدن نرخ تسهيالت بانکي ميتوان با اراده ملي و مشارکت دولت،
مجلس ،نهادهاي مختلف و حتي نيروي انتظامي طي يک سال همه
بنگاههاي فاقد مجوز را سازماندهي يا ساماندهي کرد.فاضلي گفت:
اصالح قانون نظام صنفي نهايي شده و بعد از نظر خواهي از استانها
به مجلس ارائه ميشود که اميد داريم مجلس و کميسيون مربوطه
وقت بيشتري براي بررسي و تصويب آن لحاظ کنند.

رئيس سازمان خصوصي سازي:

 ۶۳۱بنگاه دولتي در صف واگذاري
به بخش خصوصي قرار دارد
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت :واگذاري اموال و سهامهاي
دولتي از آبان ماه سال  ۹۶شروع شده است ،اما هنوز تعداد زيادي
از اين اموال در صف تعيين تکليف واگذاري به بخش خصوصي قرار
دارد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ،علي اشرف پوري
حسيني درباره دليل عدم واگذاري تعداد زيادي از بنگاه هاي دولتي
که بايستي تا سال  93واگذار مي شد ،گفت :شرکت هايي که
متعلق به دولت هستند و هنوز واگذار نشده اند معموال شرکت هايي
هستند که با قيمتي باالتر از قيمت درخواستي مشتريان ارائه
مي گردند.پوري حسيني افزود :هرچند بايد تا انتهاي سال 93
تمامي شرکت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار
مي شد اما به داليلي اين اتفاق تا به امروز رخ نداده است و
هنوز  631بنگاه بزرگ و کوچک دولتي در صف واگذاري قرار
دارند.رئيس سازمان خصوصي سازي گفت :در ابتداي سال 97
هيئت واگذاري ها تصويب کرد که بايد تا انتهاي همين سال
تمامي اين  631مورد به بخش خصوصي واگذار شود اما به دليل
کثرت اين بنگاه ها سازمان خصوصي سازي اميدوار است که
حتي اگر تا پايان سال  97موفق به واگذاري تمامي اين بنگاهها
نشد حداقل همه آنها را به مرحله عرضه برساند.وي افزود :از
داليل مهمي که براي باقي ماندن اين بنگاهها در صف واگذاري
مي توان ذکر کرد اول تعيين قيمت اين بنگاهها براساس دارايي ها
و دوم عدم توانمندي هاي الزم بخش خصوصي براي خريداري
بنگاه هاي بزرگ است

کمک به آزادي 1020زنداني محکوم
به جزاي نقدي توسط بانک انصار
از بانک انصار به خاطر آنچه که اقدام انسان دوستانه وحرکت خداپسندانه
در راستاي آزادي زندانيان محکوم به جزاي نقدي ناميده شده است،
قدرداني شد.به گزارش اداره کل روابطعموميوتبليغات ،مديرکل
پيشگيري از وقوع جرم و عفو وبخشودگي سازمان قضائي نيروهاي
مسلح در تقديرنامه خود اعالم داشت که با کمک و مساعدت هاي
بانک انصار تاکنون  1020نفر از محکومين از زندان آزاد و به آغوش
خانواده وجامعه بازگشتهاند.براساس اين گزارش ،سابقه درخشان
بانک انصار در انجام مسئوليت هاي اجتماعي باعث شده است تا
سازمان مذکور از اين بانک درخواست کند که زمينه آزادي بيشتر
زندانيان محکوم به جزاي نقدي را فراهم و اقالم اهدايي و حمايت
از برگزاري مسابقات فرهنگي ،ورزشي ،قرآني ،احکام و نماز را نيز
به کمک هاي خود اضافه کند.

مدير عامل بانك سپه خبر داد؛

پرداخت  426هزار ميليارد ريال
تسهيالت به  940هزار فعال اقتصادي
مدير عامل بانک سپه گفت :اين بانک براي حمايت از بخش هاي مختلف
اقتصادي کشور به  940هزار شخص حقيقي و حقوقي طي دو سال اخير
تسهيالت پرداخت کرده است.به گزارش پايگاه اطالع رساني بانک سپه،
محمدکاظم چقازردي ضمن تبريک نود و چهارمين سالگرد تأسيس
نخستين بانک ايراني ،افزود :رقم تسهيالت پرداختي بانک سپه به بخش هاي
صنعت و معدن ،کشاورزي ،مسکن وساختمان ،بازرگاني و خدمات طي
دو سال اخير  426هزار ميليارد ريال بوده است.وي ضمن تأکيد بر
حمايت بانک سپه از سياست هاي اقتصادي دولت ،تصريح کرد :اعطاي
تسهيالت به فعاالن اقتصادي در بخش هاي مختلف براي کمک به رونق
توليد و اشتغال طي دو سال اخير روند رو به رشد داشت و از رقم 196
هزار ميليارد ريال در سال  1395به  202هزار ميليارد ريال در سال
گذشته رسيد .رئيس هيئت مديره بانک سپه با بيان اينکه بيشترين
ميزان تسهيالت توسط بانک سپه طي دو سال اخير به بخش صنعت
و معدن اختصاص يافت ،اظهار داشت :در اين مدت  277هزار و 520
فعال اقتصادي در بخش صنعت و معدن از سراسر کشور  205هزار و
 380ميليارد ريال تسهيالت از بانک سپه دريافت کردند.

سامانه بام اقساط تسهيالت شما را
محاسبه مي کند
يکي از مهمترين سواالت متقاضيان دريافت تسهيالت ،ميزان اقساط
و سودي است که در طول دوره بايد توسط آنها پرداخت شود .سامانه
بام بانک ملي ايران به راحتي اين ارقام را براي مخاطبان محاسبه
مي کند.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،کاربران سامانه
بام مي توانند با مراجعه به صفحه شخصي خود در اين سامانه و
ورود به بخش محاسبه گرها از خدمات آن استفاده کنند.يکي از
خدمات اين بخش ،محاسبه اقساط تسهيالت است .متقاضي ابتدا
بايد مشخص کند نوع تسهيالت دريافتي او کدام يک از انواع جعاله،
اجاره به شرط تمليک ،فروش اقساطي ،مرابحه يا ساير انواع تسهيالت
است.سپس بايد مدت زمان بازپرداخت و مدت زمان توقف بر اساس
ماه مشخص شود .مدت زمان توقف يا دوره تنفس به مدت زمان بين
اعطاي تسهيالت تا سررسيد اولين قسط گفته ميشود و مربوط به
تسهيالتي است که بازپرداخت آنها بالفاصله پس از پرداخت آغاز
نميشود .به عبارت ديگر مدت زمان توقف ،فرصت معيني است
که به تسهيالت گيرنده تا سررسيد اولين قسط داده ميشود.مرحله
پاياني ،انتخاب ميزان تسهيالت مورد تقاضاست.

