حسيني خبر داد؛

تشکيلپروندههاي
قضائي عليه امدادگران
متفرقهخودرو
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بخش اقتصادي :مدير عامل امداد خودروي ايران از تشکيل  ۳۰پرونده قضائي عليه امدادگران
متفرقه خبر داد و گفت ۵۰ :درصد از اين پرونده ها در مرحله صدور راي قرار دارند .وي از
برگزاري  ۳جلسه با ستاد مبارزه با قاچاق طي يک ماه اخير براي مقابله با قطعات بي کيفيت
خبر داد و گفت :متوسط زمان انتظار مشتريان  ۲۵دقيقه هدف گذاري شده است.به گزارش
خبرنگار ما،سيدرضا حسيني درجمع خبرنگاران گفت:طي يک ماه اخير  3جلسه با مسئوالن
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشته ايم تا با واردات و عرضه قطعات بي کيفيت و قاچاق
مقابله شود.وي تصريح کرد:اميدواريم در سال آينده اتفاق خوبي را در اين زمينه شاهد باشيم.
وي با اشاره به کاهش نرخ مراجعه مشتريان به نمايندگي هاي خدمات پس از فروش ايران
خودرو گفت :اين موضوع نشان دهنده افزايش کيفيت خودروهاي توليدي است و ما نيز
سعي مي کنيم قطعات با گريد  Aو  Bرا به مردم ارائه کنيم و قطعات با گريد  Cرا ارائه

اقتصادي

» خبر

تشکيل صندوق کااليي در مسير بهبود فضاي كسب و كار است
وزير نفت:

توليد نفت در ايالم بايد به 100هزار بشکه
در روز برسد

خادمي :

وزارت نفت ميخواهد شرکتهاي بيتخصص را
در سود سوخت شريک کند
عضو کميسيون انرژي مجلس گفت:وزارت نفت با طرح برندينگ در
جايگاههاي سوخت،ميخواهد شرکتهاي واسطهاي بيتخصص را وارد
چرخه واگذاري سوخت به مردم کند،که با کمترين زحمت در سود
عرضه سوخت به مردم شريک شوند.هدايتاهلل خادمي نماينده مردم ايذه
و باغملک درمجلس درگفتگو با فارس،با اشاره به اعتراض جايگاهداران
سوخت به طرح برندينگ وزارت نفت گفت:برندي که وزارت نفت براي
جايگاهداران درنظر دارد،برند واقعي نيست.وي افزود:وزارت نفت در نظر
دارد شرکتهاي واسطهاي در واگذاري سوخت به جايگاهها ايجاد کند که
اين شرکتها هيچگونه تخصصي در اين امر ندارند و فقط جايگاهداران
را مجبور ميکنند که زير نظر و تحت تابلوي کار کنند.خادمي با تأکيد
براينکه اين شرکتها با کمترين زحمت در سود حاصل از فروش سوخت
شريک شده و هزينههاي بسياري را به جايگاهداران تحميل خواهند کرد،
گفت:برند واقعي آن است که همه،آن را شناخته و به نام و عنوان آن
اعتماد دارند همانند نايک،بوش ،توتال و ...در حاليکه طرح وزارت نفت
ن وارد کنند و از
براي برندسازي در حوزه سوخت در نظر دارد که بنزي 
طريق واسطه به جايگاهداران واگذار کنند.وي خاطرنشان کرد :برند واقعي
يعني پااليشگاههاي مختلف در کشور ،بنزين خود را به جايگاهداران عرضه
کنند و آنها نيز به اختيار خود انتخاب کنند که از کدام برند ميخواهند
استفاده و تحت همان نام به مردم عرضه کنند.

با مصوبه هيئت دولت؛

 ۱۵۰۰ميليارد ريال براي تکميل
تاسيسات مسکن مهر تزريق مي شود
با مصوبه هيئت دولت۱۵۰ ،ميليارد تومان به صورت تملک دارايي سرمايهاي
براي تکميل تاسيسات عمومي مسکن مهر تزريق خواهد شد.به گزارش
پويا؛ هئيت وزيران درخصوص در اختيار قرارگرفتن مبلغ يکهزار و پانصد
ميليارد ريال به صورت تملک دارايي سرمايهاي از محل منابع ماده ()10
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع بند (م) ماده ()28
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
( )2ـ مصوب 1393ـ به منظور ايجاد تاسيسات عمومي پايگاه هاي
( سايت هاي) مسکن مهر به وزارت راه و شهرسازي موافقت کرد.بر اين
اساس وزارت راه شهرسازي موظف شد گزارش عملکرد اعتباري فوق را در
مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمايد.

معاون هماهنگي انتقال توانير خبر داد؛

شستشوي ۲۱۰۰دکل فشار قوي برق در خوزستان
معاون هماهنگي انتقال توانير گفت :در جريان عمليات رفع آلودگي هاي
ناشي از ريزگردها ،در کنار فعاليت هايي که در بخش توزيع صورت گرفت ،در
بخش انتقال و فوق توزيع نيز نسبت به شستشوي  ۲۱۰۰دکل برق به همراه
مقره هاي آن اقدام شد.سيد زمان حسيني در گفتگو با ايسنا ،اظهار کرد :ريزگردها
از  ۷بهمن ماه گذشته با سرعتي حدود  ۶۰کيلومتر بر ساعت و با شدت  ۶۷برابر
حالت نرمال در استان خوزستان بخصوص شهر اهواز باعث کثيفي و آلودگي
مقرههاي عايق شبکه برق رساني در سطوح ولتاژي  ۱۳۲ ،۲۳۰ ،۴۰۰و۳۳
کيلوولت شد.حسيني ادامه داد :عالوه بر شدت ميزان آاليندگي جنس آلودگي
(آلودگي نمکي – صنعتي) طوري بود که براساس آزمايشات انجام شده در دانشگاه
چمران اهواز ميزان مقاومت الکتريکي آن بهخاطر مواد موجود در مقايسه با
آلودگي هاي ساحلي در رطوبت هاي مختلف به  ۵۰برابر رسيد .به اين معني
رسانايي وهدايت آنها بيش از  ۵۰برابر آلودگي ساحلي بود و قدرت چسبندگي
باالي اين مواد باعث جذب بيشتر به تجهيزات فشار قوي شد بطوريکه با باد
معمولي يا شستشوي طبيعي (باران) قابل پاک شدن نبوده است.

نماينده مجلس:

انتظارات معيشتي و اقتصادي مردم
محقق نشده است
نماينده مردم مينودشت درمجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه ما برکات برجام
را نديدهايم ،گفت:انتظارات در حوزه مشکالت معيشتي و اقتصادي مردم محقق
نشده است.شهرام کوسهغراوي نماينده مردم مينودشت درمجلس درگفتگو با
فارس ،با اشاره به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم گفت :انتظاري که در بحث
بهبود معيشت و شرايط اقتصادي مردم وجود داشت محقق نشده و عليرغم
زحماتي که دولتمردان داشتهاند ،اما انتظارات در حوزه توليد و به طور کل
مسائل اقتصادي محقق نشد.وي با اشاره به بحث برجام ،اظهار داشت :ما برکات
برجام را نديديم و عليرغم زحماتي که تيم مذاکرهکننده کشيد ،اما انتظارات
در خصوص برجام برآورده نشد.نماينده مردم مينودشت در مجلس شوراي
اسالمي خاطرنشان کرد :باتوجه به اينکه در آستانه عيد قرار داريم ،مشکالتي
را مردم در خريدهاي خود دارند اميدوارم دولت با عرضه مستقيم ميوه ،ساير
اقالم ضروري باعث شود تا گراني در آستانه عيد گريبانگير مردم نشود.کوسه
غراوي در پايان گفت :با توجه به اينکه انتخابات رياست جمهوري را نيز در پيش
داريم ،اميدواريم تا مردم در آستانه عيد با گراني مواجه نشوند.

رئيس کل بانک مرکزي اعالم کرد:

انتظام بخشي و اصالح ساختار نظام بانکي
اولويت بانک مرکزي در سال96
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مديرعامل بورس کاال:

وزير نفت گفت :توليد نفت در استان ايالم بايد به  100هزار بشکه در روز
برسد.به گزارش فارس از ايالم ،بيژن زنگنه در نشست شوراي اداري استان
ايالم اظهار داشت :سرمايهگذاري وسيعي در حوزه نفت و گاز استان ايالم
شکل گرفته است.وزير نفت گفت :استان ايالم داراي ذخاير غني نفت و
گاز بوده که اين مهم مورد عنايت ويژه وزارت نفت و دولت قرار گرفته و
برنامهريزي مدوني در اين راستا در استان ايالم شکل گرفته است.وي با
بيان اينکه در حال حاضر توليد نفت در استان حدود  30هزار بشکه است،
بايد با برنامهريزي صورت گرفته توليد نفت در استان ايالم به  100هزار
بشکه در روز برسد.زنگنه اضافه کرد :وزارت نفت آماده جذب سرمايهگذار
در حوزه نفت و گاز استان ايالم بوده که بايد در اين راستا مديريت استان
نيز همکاري داشته باشد و از افرادي که سرمايه اوليه نداشته و قصد ورود
به اين حوزه را دارند ممانعت کنند چون اين افراد فقط قصد دريافت
تسهيالت دارند.وزير نفت با بيان اينکه در اين راه براي افزايش توليد از
همکاري شرکتهاي خارجي استقبال خواهيم کرد ،افزود :اشخاصي که
قصد سرمايهگذاري در حوزههاي نفت ،گاز و پتروشيمي دارند بايد دستکم
 20درصد ميزان سرمايهگذاري را به عنوان سهم آورده داشته باشند.

نمي کنيم.حسيني با اشاره به امدادرساني  2100امدادگر در طرح امداد نوروزي ايران خودرو
اظهار داشت 329 :نمايندگي به طور کامل و  82نمايندگي به صورت نيمه وقت در اين طرح
حضور دارند.وي با اشاره به اجراي طرح نوروزي امداد ايران خودرو از امروز تا  15فروردين 96
تصريح کرد :استقرار پايگاه هاي امدادي در  4محور را براي اولين بار درکشور انجام داده ايم و
 411نمايندگي و  2100امدادگر در اين طرح حضور دارند.مديرعامل ايساکو ادامه داد233 :
فروشگاه براي امدادرساني مجهز شده و  2740مرکز در اين زمينه خدمت رساني خواهند
کرد.به گفته وي 38 ،موتورسوار امدادگر 1150 ،امدادگر باليني و  888ناوگان قابل حمل براي
خدمت رساني در اين طرح پيش بيني شده است.وي با اشاره به افزايش  18درصدي تعداد
نمايندگي هاي حاضر در طرح نوروزي ايران خودرو در مقايسه با سال گذشته ،گفت:سال گذشته
 2هزار امدادگر در طرح نوروزي ما حضور داشتند که امسال افزايش يافته است.
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سلطاني نژاد گفت :تشکيل صندوق کااليي استراتژيک
که به امنيت عرضه محصوالت مختلف منجر خواهد
شد را ميتوان يکي از ابزارهاي مهم درمسير بهبود
فضاي کسب وکار دانست.به گزارش پايگاه خبري
بورس کاال،دکتر حامد سلطانينژاد مديرعامل بورس
کاالي ايران عنوان کرد:درخصوص ايجاد صندوقهاي
کااليي دربورس کاال بررسيهاي بسياري صورت گرفته
و چنين صندوقهايي در جهان از سابقه تاريخي
بااليي برخوردار هستند،بنابراين ذات تشکيل اين

قبيل صندوقها قابل توجيه ،منطقي و حتي مورد
نياز است بنابراين ذات تشکيل اين صندوق مورد تاييد
و حمايت بورس کاال قرار خواهد گرفت .وي افزود:
هم اکنون درچارچوب اوراق سپرده کااليي و داد و ستد
قبض انبار ،بسترهاي الزم براي تشکيل صندوقهاي
سپرده کااليي وجود دارد و درصورت ايجاد ،ميتواند
مورد تاييد بورس کاالي ايران قرار بگيرد.اين درحالي
است که در حوزههاي جغرافيايي مختلف با فرض
تنوع کاال،نياز و توليدات مختلف ميتوان به تاسيس
صندوقهاي سپرده کااليي مختلفي اقدام کرد که
چارچوبهاي خاص خود را خواهد داشت.ازسوي ديگر
اين قبيل صندوقها ميتوانند از قابليت انتفاعي شدن
برخوردار باشند زيرا غالبا خريد درقيمتهاي پايين
و دررکود بازار انجام شده و فروش نيز درنرخهاي باال
و دورههايي که با کمبود مواد اوليه و رشد قيمتها
روبهرو هستيم انجام خواهد شد،بنابراين ذات انتفاعي
بودن آن نيز ميتواند مورد نظر قرار بگيرد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:

سهم نفت در بودجه سال آينده به 35درصد افزايش يافت
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت :سهم
نفت از درآمد بودجه  ۹۶با افزايش قيمت و
ميزان فروش نفت ،متاسفانه افزايش يافته که اين
مسئله مغاير سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
است.به گزارش فارس ،محمدرضا پورابراهيمي
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگوي
تلفني با برنامه چوبخط در مورد عمل به اقتصاد
مقاومتي در سال جاري بيان داشت :در سال 95
سهم نفت در بودجه به پايينترين حد يعني
 25درصد رسيد و اين موضوع از موارد مورد
تاکيد رهبري در اقتصاد مقاومتي بود ،اما متاسفانه
در بودجه سال  96شاهد هستيم که با افزايش
قيمت نفت و ميزان فروش آن ،اين سهم به
بيش از  35درصد افزايش يافته که اين مسئله
مغاير سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه اندازهگيري
موفقيت در تحقق اقتصاد مقاومتي در بخشهاي

معاون وزير جهاد کشاورزي :

کمبود مرغ نداريم

مختلف نياز به بررسي دارد ،گفت :در مجموع در
سال  95نسبت به  94چندان موفقتر نبودهايم.
وي با اشاره به شکلگيري ساختارهاي نامناسب
اقتصادي که مجموع اقتصاد ايران را تحت تاثير
قرار داده است ،گفت :کاهش سهم دولت در
اجراي اصل  44به درستي انجام نشده و در
حال حاضر حضور دولت در نهادهاي عمومي
غيردولتي ،به مراتب غيرتخصصيتر و همراه با
عدم پاسخگويي شده است.

محسن رضايي:

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام وضعيت اقتصادي
و معيشت مردم را ضعيف عنوان کرد و گفت :اگر
بخواهيم اقتصاد و صنعت کشور متحول شود افراد
انقالبي بايد وارد ميدان شوند و کشور را از مشکالت
معيشتي ،اقتصادي ،کشاورزي ،صنعتي نجات دهند.
به گزارش فارس از خرمآباد محسن رضايي در اجالس
مجمع عمومي بسيج استان لرستان که در سالن جهاد
کشاورزي استان لرستان برگزار شد،اظهار کرد:اکنون
در توليد خودروهاي ملي ،معيشت اقتصادي ،صنعت
و کشاورزي عقب هستيم که بايد در اين حوزه به رهبر
انقالب اسالمي بار ديگر لبيک بگوييم و به مسئوليتهايي
که بر دوش ماست عمل و اداي دِين کنيم.دبير مجمع
تشخيص مصلحت نظام مشکالت اقتصادي کشور را
نشأتگرفته از اين دانست که هنوز انقالب وارد اقتصاد
نشده است و تصريح کرد :نيروهاي انقالبي هنوز وارد
اقتصاد نشدهاند؛ اگر بخواهيم صنعت و کشاورزي کشور
متحول شود انقالب بايد وارد اقتصاد شود و سياستهاي
رهبري را اجرا کنيم.رضايي ادامه داد :اگر انقالب وارد
اقتصاد ما شده بود ،االن کاالهاي ما در بازارهاي
عراق و سوريه پر شده بود اما اکنون کاالهاي ترکيه
در اين بازارها جريان دارد.وي به نقش مردم در طرح

وضعيت اقتصادي و معيشت مردم ضعيف است

ايالتهاي اقتصادي هم اشاره کرد و افزود :اگر به
مردم و جوانهاي لرستان ميدان داده شود ميتوانند
اقتصاد را شکوفا کند.دبير مجمع تشخيص مصلحت
نظام با بيان اينکه براي حل مشکالت اقتصادي بايد
لشکر بزرگ مردمي ايجاد کنيم ،افزود :ما دانشمندان،
مبتکران ،متخصصان و مهندسيني داريم که اگر به

آنها اختيار داده شود ميتوانند شهرها و روستاها را
آباد کنند ،اقتصاد بدون حضور مردم درست نميشود
و از طرفي با لشکر دولتي هم کار به جايي نميرسد.
رضايي تجمعات برخي از نيروهاي سازماني براي پيگيري
مطالبات خود را دور از شأن جمهوري اسالمي دانست و
گفت :راهها و وضعيت مديريت فعلي براي حل مشکالت

آگهي تجديد مناقصه

اقتصادي کشور ديگر پاسخگو نيست و تنها راه انقالبي
است که طبق تاکيدات رهبر معظم انقالب ميتواند
مشکالت را حل و فصل کند.وي کشور را نيازمند يک
تحول بزرگ از سوي نيروهاي انقالبي عنوان کرد و
اظهار داشت :نيروهاي انقالبي چه در داخل و چه در
خارج بايد وارد ميدان شوند به رهبري لبيک بگويند
و مسئوليتها را بپذيرند.رضايي در ادامه افزود :اکنون
نوعي سردرگمي در تخصصها وجود دارد که مسئله
هدايتگري ،يکپارچهسازي ،محرک بودن و تشويقگري
ميتواند راهگشا باشد.دبير مجمع تشخيص مصلحت
نظام با بيان اينکه  50هزار کسب و کار کوچک در کشور
وجود دارد افزود :متاسفانه کسب و کارهاي کوچک
و متوسط در کشور با هم ارتباط ندارند ،امروز  5هزار
کسب و کار از بين ميرود فردا  5هزار کسب و کار به
وجود ميآيد.وي ادامه داد :نبود سردخانه ،بازاريابي،
صنايع بستهبندي و وجود دالالن باعث شده است که
 30درصد از محصوالت کشاورزي کشور ضايعات شود.
رضايي با تاکيد بر توليد ملي و فتح بازارهاي جهاني
تصريح کرد :امروز بايد با جديت و انگيزه به اقتصاد
کشور کمک کنيم تا اين وضعيت نيز درست شود و
آمريکا از تحريمها نااميد شود.

نوبت دوم

/41340د95/12/21 -

سازمان عمران شهرداري اردبيل در نظر دارد به استناد مجوز شماره  95/10/29 -823هيئت مديره سازمان و دستور شماره د/ع 20964/مورخ
 95/11/14ماشينآالت سنگين مورد نياز خود را طبق شرايط ذيل از طريق شركتها و پيمانكاران واجد شرايط تامين نمايد.
 -1موضوع آگهي مناقصه :كرايه ماشين آالت سنگين (شامل  6دستگاه كمپرسي  10چرخ و  2دستگاه كمپرسي  6چرخ)
 -2مبلغ مناقصه  7/080/000/000ريال(هفت ميليارد و هشتاد ميليون ريال)
 -3محل انجام موضوع مناقصه :سطح شهر و حومه اردبيل حداكثر تا  30كيلومتر
 -4مدت انجام مناقصه :يك سال شمسي
 -5تاريخ دريافت اسناد مناقصه :مناقصه گران واجد شرايط مي توانند اسناد مناقصه را تا  15روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي مناقصه در
روزنامه كثيراالنتشار در مقابل فيش واريزي به مبلغ  100/000ريال (يكصد هزار ريال) به شماره حساب  0106300438005بنام سازمان عمران
شهرداري اردبيل نزد بانك صادرات شعبه بعثت خريداري كنند .مبلغ واريز شده غيرقابل استرداد است و اطالعات تكميلي مناقصه فوق از
طريق وب سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس  http://iets.mporg.irقابل دسترسي ميباشد.
 -6آدرس دريافت اسناد مناقصه :اردبيل  -خيابان اتوبوسراني  -ميدان شهيد گودرز محمدي  -سازمان عمران شهرداري اردبيل  -واحد پيمان
 -7مهلت و محل تسليم پيشنهادها :پيشنهاد دهندگان بايد تا ده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه و تا پايان وقت اداري
پيشنهادهاي خود را به دبيرخانه سازمان عمران تسليم نمايند .پيشنهاداتي كه ديرتر از اين مهلت تسليم گردد تحويل گرفته نخواهد شد.
 -8مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :پيشنهاد دهندگان بايد مبلغ  354/000/000ريال (سيصد و پنجاه و چهار ميليون ريال) به حساب
شماره  0106300532009بنام سازمان عمران اردبيل نزد بانك صادرات شعبه بعثت واريز و فيش آن و يا به همان مبلغ ضمانت بانكي را طبق
شرايط مندرج در اسناد مناقصه تحويل نمايند.
 -9هزينه درج آگهي هاي مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -10محل تامين اعتبار :منابع داخلي سازمان
 -11ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول 95/12/24
تاريخ انتشار نوبت دوم  95/12/26رسول ابراهيمي اونبر بيك لو  -مدير عامل سازمان عمران
خ ش 95/12/24

فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه خريد (دو مرحلهاي)
شماره مجوز 1395/5436
به شماره درخواست ()9200229
نوبت دوم
شماره مناقصه /1062چ ن95/

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران
(سهامي خاص)

شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد پكيج هواساز كمپرسور پيچشي مور نياز خود را از طريق مناقصه
عمومي خريداري نمايد .لذا مناقصه گران ميتوانند با رعايت نكات درج شده در سايتهاي ( gsogpc.nisoc.irشركت
بهره برداري نفت و گاز گچساران  -بخش مزايده و مناقصه) و ( HTTP//IETS.MPORG.IRپايگاه ملي مناقصات)
ه زمانبندي شده ذيل اقدام و مدارك مربوطه را به آدرس
نسبت به دريافت و تكميل اسناد ارزيابي كيفي ،مطابق برنام 
گچساران  -شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران دبيرخانه كميسيون مناقصات اتاق  24ارسال نمايند.
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي 96/1/30
تاريخ گشايش پاكات ارزيابي كيفي 96/2/3
الزم به ذكر است برنامه زمان بندي و تحويل اسناد مناقصه پس از ارزيابي كيفي براي شركتهايي كه حداقل
نمره اعالم شده را كسب نمايند طي دعوت نامه اطالع رساني خواهد شد در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل
آخرين تغييرات صاحبان امضا مجاز درج شده در روزنامه رسمي الزامي بوده و چنانچه برنده مناقصه تقاضاي
 %25پيش پرداخت نمايد طبق مقررات جاري با ارائه ضمانت نامه معتبر بالمانع ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 95/12/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 95/12/26
خ ش 95/12/24

رئيس کل بانک مرکزي گفت :انتظام بخشي و اصالح ساختار نظام بانکي
کشور از مهمترين برنامه هاي اين بانک براي سال آينده است.به گزارش
ايرنا ،ولي اهلل سيف در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران افزود:
در سال آينده سامانه هاي چکاوک و نسيم که از سال  94راه اندازي شده
بودند ،کامل مي شوند.سامانه چکاوک به پردازش متمرکز چک هاي بانکي
در بانک مرکزي اختصاص دارد و سامانه نسيم نيز براي بانکداري متمرکز
ايجاد شده است.وي ادامه داد :از ديگر برنامه هاي بانک مرکزي سامانه نظارتي
جديد اين بانک است که براي نخستين بار راه اندازي خواهد شد.سامانه
جديد نظارتي بانک مرکزي که بهمن ماه امسال در شوراي پول و اعتبار
رونمايي شد ،قرار است مبناي ارزيابي عملکرد بانک ها باشد؛ در اين شيوه
بانک ها از نظر ريسک در چهار طبقه رتبه بندي مي شوند و مقام ناظر
پولي به تناسب ريسک فعاليت هر يک از بانک ها و موسسه هاي اعتباري،
شيوه نظارتي مخصوص به آن را اعمال مي کند تا از ريسک فعاليت آن
کاسته شده و به طبقات با ريسک کمتر هدايت شوند.

شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران

معاون وزير جهاد کشاورزي از کافي بودن توليد و ذخاير گوشت مرغ در
کشور خبر داد و گفت :هيچ مشکلي براي تامين اين محصول پروتئيني
استراتژيک در شب عيد نداريم و به محض نياز اقدام به توزيع ذخاير
گوشت مرغ منجمد در استانهاي مختلف خواهيم کرد.حسن رکني در
گفتگو با ايسنا اظهار کرد :هماکنون  ۵۲هزار تن ذخيره گوشت مرغ منجمد
در شرکت پشتيباني امور دام وجود دارد و به غير از  ۱۵۰۰۰تن گوشت
قرمز ذخيره شده توسط بخش خصوصي ذخاير دولتي نيز کافي است و
هيچ مشکلي در عرضه اين محصوالت در صورت نياز وجود ندارد و البته
طي ماه گذشته و امسال نوسان چنداني در بازار گوشت قرمز و گوشت
مرغ وجود نداشته و روند قيمتها به گونهاي بوده که به سمت تعادل
قيمتي حرکت کرده است.وي افزود :هماکنون آمادگي کاملي وجود دارد
تا هر کيلوگرم گوشت مرغ منجمد به قيمت  ۵۵۰۰تومان در سردخانه
تحويل داده شود و حداکثر قيمت اين محصول براي مصرفکننده نيز
کيلويي  ۵۹۰۰خواهد بود که عرضه آن از ابتداي اسفند آغاز شده است
اما از آنجا که نياز چنداني به عرضه اين محصول احساس نشد و وضعيت
متعادلتري نسبت به سال گذشته در بازار گوشت مرغ مشاهده شد ،کمتر
از 4هزار تن گوشت مرغ منجمد عرضه شده است.

سرپرست طرح توسعه فازهاي  ١٧و :١٨

روزانه 46ميليون متر مکعب گاز شيرين
به شبکه سراسري تزريق مي شود
سرپرست طرح توسعه فازهاي  ١٧و ١٨گفت :روزانه به طور ميانگين
 ٤٦ميليون متر مکعب گاز شيرين به شبکه سراسري تزريق ميشود.
به گزارش فارس محمدرضا چليپا در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرين
اقدامات صورت گرفته در فاز  17و  18پارس جنوبي گفت :براي سکوهاي
فاز  17و  18حدود  44حلقه چاه حفر شده است و  2سکوي اصلي از سوي
شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران و  ٢سکوي اقماري از
سوي شرکت ايزو ايکو ساخته شده است که از هر سکو  28/3ميليون متر
مکعب گاز برداشت ميشود.وي با تاکيد بر تامين  47درصدي تجهيزات از
پيمانکاران داخلي ،تصريح کرد ١٠٠ :درصد کار اجراي فازهاي  17و 18
پارس جنوبي شامل نصب ،راه اندازي و بهره برداري با استفاده از توان داخل
انجام و  100هزار تن سازه طي اين عمليات نصب شده است.

اعالم شعب کشيک بانک شهر در ايام نوروز
ايام و ساعات کاري شعب کشيک بانک شهر در ايام تعطيالت نوروز اعالم
شد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر ،به منظور رفاه
حال مشتريان و دسترسي به خدمات بانکي ،شعب کشيک اين بانک در
سراسر کشور معرفي و ساعات کاري آن اعالم شد.بر اين اساس ،روز يکشنبه
 29اسفند ،دوشنبه  30اسفند ،سه شنبه  1فروردين ،چهارشنبه دوم
فروردين ،پنجشنبه سوم فروردين و شنبه  12فروردين بهعنوان روزهاي
کشيک مشخص شد که ساعات کاري در اين ايام از ساعت  9صبح تا 13
و در هفته دوم نوروز نيز که روزهاي عادي کار غير از روزهاي کشيک
است ،ساعت کار از  8صبح تا  14است.

دوره سوم اعتبار بخشي کيفيت خدمات
بيمارستان بانک ملي ايران انجام شد
بيمارستان بانک ملي ايران طي  3روز توسط ارزيابان اعتباربخشي معاونتهاي
درمان دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهران مورد ارزيابي قرار گرفت.در
مراسم اختتامي ه اين دوره که با حضور ميکائيل عباسزاده سر ارزياب و
منصوريان و سهرابي ارزيابان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي ،درماني شهيد بهشتي و همچنين مسئوالن و کارکنان بيمارستان
بانک ملي ايران برگزار شد،عباسزاده با بيان اينکه بزرگترين سرمايه اين
بيمارستان ،نيروي انساني خوب و متخصص است،گفت :اين موضوع در کنار
تجهيزات به روز و با کيفيت توانسته است يک مجموعه خوب درماني را به
جامعه ارائه کند.دکتر طباطبايي نماينده دانشگاه علوم پزشکي و خدمات
بهداشتي،درماني شهيد بهشتي ضمن تقدير از همکاري بيمارستان بانک
ملي ايران درخصوص استقبال از فرايند اعتباربخشي و همچنين آمادگي
ارائه خدمات مطلوب اين واحد درماني گفت :اعتبارسنجي و بهبود کيفيت ،
موضوعي مستمر است و يکي از اقدامات خوب اين بيمارستان،تهيه منشور
حقوقي بيماران بوده که به بهترين نحو انجام شده است.

بانک آينده بيش از  308ميليارد ريال
وجه التزام مورد بخشودگي قرار داد
در راستاي اهداف اصول اقتصاد مقاومتي و حمايت از فعاالن اقتصادي
به ويژه توليدکنندگان و در جهت تحقق سياستهاي ابالغي از سوي
بانک مرکزي ج.ا.ايران و به منظور مساعدت و همراهي با بدهکاران
بانکي براي تسويه بدهي خود؛ بانک آينده از ابتداي سال جاري
تاکنون ،بيش از ( 308سيصد و هشت) ميليارد ريال وجه التزام و
حتي بخشي از سود بعد از سررسيد را مورد بخشودگي قرار داده
است.اميد است؛ با اينگونه اقدامات ،زمينه ارتقاي رشد و توسعه
اقتصادي کشور ،بيش از پيش فراهم گردد.

فعاليت شعب کشيک بانک ملت
در تعطيالت پايان سال و نوروز ۹۶
تعدادي از شعب بانک ملت در روزهاي تعطيل پايان سال جاري و
تعطيالت نوروز  ،۹۶آماده خدمات دهي به مشتريان خواهند بود.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،اين بانک با هدف افزايش
سطح رضايت مشتريان و تامين نيازهاي مالي آنان در روزهاي
تعطيل پايان امسال و ابتداي سال آينده ،تعدادي از شعب خود
را به عنوان شعب کشيک براي خدمات دهي در اين روزها تعيين
کرد.بر اساس اين گزارش ،شعب کشيک بانک ملت در روز ۲۹
اسفند از ساعت  ۸و  ۳۰دقيقه تا  ،۱۳در روز دوشنبه  ۳۰اسفندماه
از ساعت  ۸و  ۳۰دقيقه تا  ۱۱و روزهاي دوم و سوم فروردين ماه
سال  ۹۶از ساعت  ۹و  ۳۰دقيقه تا  ۱۳انواع خدمات بانکي را به
مشتريان ارائه خواهند داد.

