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وزير سابق نفت گفت:دردولت نهم و دهم  ۱۸فاز جديد در اوج تحريمها شروع شد
وافتتاح اين پروژهها در اين روزهاي قبل از انتخابات نتيجه تصميم شجاعانهاي بود
که در شرايط تحريمهاي ظالمانه گرفته شد.رستم قاسمي در گفتگو با فارس،اظهار
رستم قاسمي :
داشت:در دولتهاي سازندگي و اصالحات  10فاز پارس جنوبي شروع شد  5فاز
افتتاح امروز فازهاي تمام شد و  5فاز نيمه تمام به دولت بعد تحويل شد که به اتمام رسيد.وي ادامه
داد :در دولت نهم و دهم  18فاز جديد در اوج تحريمها شروع شد و افتتاح اين
پارس جنوبي نتيجه پروژهها در اين روزهاي قبل از انتخابات نتيجه تصميم شجاعانهاي بود که در شرايط
تحريمهاي ظالمانه گرفته شد.وزير سابق نفت گفت :بعضي از اين فازها مثل  15و 16
تصميم شجاعانه
پارس جنوبي در دولت قبل افتتاح شد ،پروژه پتروشيمي کاويان نيز در دولت قبل به
دوران تحريم بود پيشرفت  99درصدي رسيد و با انجام تستهاي مربوطه افتتاح شد.وي اضافه کرد:

اقتصادي

رئيس اتاق بازرگاني اهواز:

دولت روحاني تنها در يک فقره  ۱۱۰هزار
ميليارد تومان بدهي برجا گذاشت
گزارشهاي غيرمحرمانه بانک مرکزي نشان مي دهد،دولت حسن
روحاني فقط در يک فقره طي چهار سال گذشته  ۱۱۰هزار ميليارد
تومان بدهي به سيستم بانکي برجا گذاشت.به گزارش تسنيم،آمار
بدهي هاي بيش از  200هزار ميليارد توماني دولت قبل يکي از
شعارهاي تندي بود که حسن روحاني درايام تبليغات انتخاباتي سال
 92با بيان کردن آن براي مردم توانست نظر مردم را به خود جلب
کند و رئيس جمهور شود.اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعالم
کرد که رقم بدهي هاي دولت از  700هزار ميليارد تومان گذشته
است.يکي از مهم ترين داليل رشد عجيب وغريب بدهي هاي دولت
و شرکت هاي دولتي دراين چهار سال افزايش قابل توجه بدهي آنها
به سيستم بانکي است.براساس گزارش رسمي بانک مرکزي،مجموع
بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي دراواخر دولت قبل حدود
 100هزار ميليارد تومان بوده است که اين رقم در بهمن ماه سال
 95به بيش از  210هزار ميليارد تومان رسيده است که رشد 110
هزار ميليارد توماني بدهي دولت را نشان مي دهد.

صندوق بي نالمللي پول:

بحران بيکاري در ايران وخيمتر شد ه است
صندوق بين المللي پول از وخيم تر شدن وضعيت اشتغال در ايران
خبر داد و اعالم کرد  ۷کشور در حل مشکل بيکاري خود از ايران در
سال  ۹۵پيشي گرفته اند.به گزارش تسنيم ،جديدترين آمار ارائه شده
از سوي صندوق بين المللي پول نشان مي دهد وضعيت بيکاري در
ايران طي سال گذشته وخيم تر شده است و در مقايسه با کشورهاي
ديگر نيز دولت ايران در زمينه اشتغالزايي عملکرد نامناسبي داشته
است.نرخ بيکاري ايران در سال  95حدود  1/5درصد افزايش داشته
است .در حالي که بر اساس آمار صندوق بين المللي پول نرخ بيکاري
در ايران طي سال  2015برابر با سال  1394بالغ بر  11درصد بوده
است در سال  95اين رقم به  12/45درصد افزايش يافته است.افزايش
قابل توجه نرخ بيکاري در سال  95با ادعاي بازگشت رونق به اقتصاد
کشور در اين سال که از سوي مقامات دولت يازدهم مطرح مي شود
همخواني ندارد.

وزارت جهاد کشاورزي :

کمبود برنج نداريم
هر چه به فصل کاشت برنج نزديکتر ميشويم و موجودي محصول
داخلي در بازار کمتر ميشود،قيمت آن نيز گرانتر ميشود که به گفته
مديرکل دفتر غالت وزارت کشاورزي هماکنون از نظر توليد داخلي و
واردات کمبودي در بازار برنج مشاهده نميشود و قيمت منطقي اين
محصول نهايتا کيلويي  ۱۰تا  ۱۲هزار تومان است.کاوه خاکسار در گفتگو
با ايسنا ،اظهار کرد:ساالنه سه ميليون تن برنج درکشور براي مصرف
نياز داريم که سال گذشته بيش از دو ميليون و  ۲۰۰هزار تن آن در
کشور توليد ميشود و حدود  ۸۰۰هزار تن ديگر نيز از طريق واردات
تامين مي شود.وي افزود:هماکنون بازار برنج از محصول کيفي داخلي
تا نمونه وارداتي با هيچ کمبودي مواجه نيست و با توجه به شرايط
کنوني که درآستانه فصل کشت قرار داريم و به مرور موجودي بازار از
برنج داخلي کمتر ميشود،قيمتها نيز با توجه به تقاضا افزايش مييابد.
خاکسار گفت:دراين شرايط حداکثر قيمت منطقي براي هر کيلوگرم
برنج کيفي ايراني  ۱۰تا  ۱۲هزار تومان است و امروز در حالي که در
استانهاي شمالي و ديگر مناطق کشور بازار خالي از برنج داخلي نيست،
بعضا قيمتهاي غير منطقي در بازار مشاهده ميشود که دستگاههاي
نظارتي بايد با آنها برخورد کند.

قائم مقام اج رايي اي ران خودرو با اشاره به آتش سوزي شرکت کروز:

ايران خودرو روزانه بيش از دو هزار
دستگاه خودرو توليد ميکند

قائم مقام اجرايي ايران خودرو با اشاره به آتشسوزي هفته گذشته انبار
شرکت قطعهسازي کروز اظهار کرد :براساس برنامهريزيهاي صورت
گرفته ،توليد روزانه بيش از  ٢٠٠٠دستگاه خودرو در گروه صنعتي
ايران خودرو ادامه دارد.محسن ناقدي برادران در گفتگو با ايسنا ،ادامه
داد:تامين قطعات مورد نياز براي توليد روزانه بيش از  ٢٠٠٠دستگاه
خودرو توسط شرکت ساپکو و معاونت خريد ايران خودرو در حال انجام
است.وي افزود :تمامي خطوط توليد در سالن هاي مختلف ايران خودرو
و سايت هاي توليدي اين شرکت ،فعال است.قائم مقام اجرايي مديرعامل
ايران خودرو خاطرنشان کرد :خودروسازان کشور جهت تحقق اهداف
و برنامههاي توليد و اشتغال وزارت صنعت ،معدن و تجارت از تمام
ظرفيت هاي الزم استفاده ميکنند.به گزارش ايسنا،هفته گذشته انبار
شرکت قطعهسازي کروز (تامينکننده قطعات توليد خودرو) در جاده
مخصوص تهران  -کرج طعمه حريق شد

انتشار  ۱۴/۵ميليارد دالر اوراق
مالي اسالمي در ايران

»

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران:

وجود دو هزار دستورالعمل براي ايجاد شغل ،مانع توسعه است

چرا قانون بهبود فضاي کسب و کار اجرا نشد

اصالح قوانين ايجاد شغل ادامه دا :بايد مجلس شوراي
اسالمي براي تصحيح قانون نظام صنفي توجه بيشتري
داشته باشد.رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به رشد
چشمگير تکنولوژي در فضاي کسب و کار گفت :در پنج
سال آينده استارتاپها ،تهديدي براي بنگاههاي کوچک
هستند که بايد با آگاهي رساني و آموزش به صاحبان اين
بنگاهها و تصويب قوانين تقويت کننده بنگاه ها ،مانع از
ايجاد اختالف در فعاليت اين مراکز شويم.فاضلي با اشاره
به شکل گيري کارگروههاي خاص بين اصناف و مجلس
شوراي اسالمي افزود :در  ۶ماه نخست امسال اصالح
قوانين در جهت تقويت توليد ملي و ايجاد اشتغال پايدار
از اولويتهاي اتاق اصناف با شکل گيري کارگروه هاي
ويژه اصناف و مجلس بوده است.رئيس اتاق اصناف ايران
با اشاره به ايجاد  ۵۷هزار شغل در سال گذشته در اصناف
گفت ۸۰ :درصد اين مشاغل در بخشهاي غير مولد ايجاد
شده است که اين رويه بايد اصالح شود.

صادرات ترکيه به عراق پنج برابر ايران است
رئيس اتاق بازرگاني اهواز گفت :کشور ترکيه در امر صادرات به عراق
موفق عمل کرده و ميزان صادرات آن پنج برابر ايران است.به گزارش
مهر،شهال عموري در جلسه شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت
در استان خوزستان اظهار کرد :با توجه به نامگذاري امسال از سوي مقام
معظم رهبري به سال اقتصاد ملي؛ توليد  -اشتغال و تاثير صادرات در
اين زمينه ،بخش خصوصي بايد در سال جديد راهکارهاي حل مشکالت
اقتصادي نيز ارائه شوند.وي افزود :بازار عراق با توجه به داشتن مرز طوالني
با کشور و داشتن گذرگاه هاي مرزي و بهره مندي از بيشترين حجم
روابط گردشگري از جمله گردشگري درماني ،براي استان خوزستان از
اهميت بااليي برخوردار است .صادرات استان خوزستان به عراق بيشتر
به صورت خام است و با توجه به اينکه اين کشور در سال هاي اخير
بيشتر مصرف گرا بوده و امکانات توليد را نداشته ،از سال  ۸۳صادرات
به اين کشور  ۱۷برابر افزايش يافته است.عموري بيان کرد :تراز تجاري
با عراق مثبت است و بيشترين روند صادرات را در سال  ۹۱شاهد
بوديم که اين روند در سال  ۹۲با کاهش مواجه شد اما از سال  ۹۳تا
 ۹۵روند صادرات به اين کشور با تغيير محسوسي مواجه نبود .متاسفانه
در استان خوزستان توليدکنندگان و صادرکنندگان کمترين تبليغات را
دارند اين در حالي است که طرف عراقي توجه بسيار زيادي به اين امر
دارد .کشور ترکيه در امر صادرات به عراق موفق عمل کرده و ميزان
صادرات آن پنج برابر ايران است که علت اين امر انجام مطالعات الزم
در بازار مقصد خود است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد؛
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رئيس اتاق اصناف ايران :

» خبر

فاز  12پارس جنوبي نيز به  95درصد پيشرفت رسيده و در مرحله راهاندازي بود و
برخي فازها هم با  80درصد پيشرفت تحويل دولت يازدهم شد.قاسمي تصريح کرد:
نتيجه  50ميليارد دالر قرارداد دولت قبل در پارس جنوبي دو برابر شدن برداشت
گاز ايران از پارس جنوبي بوده است.وي با بيان اينکه گفته شده فازها  35ماهه بايد
تمام ميشد ،ادامه داد :شما اين فازها را با  80درصد پيشرفت تحويل گرفتهايد و
براي تکميل  20درصد باقيمانده  4سال زمان صرف کردهايد.وزير سابق نفت تاکيد
کرد :بعضي از اين فازها بايد يک يا دو سال به بهرهبرداري ميرسيد اما با تأخير
يک ساله و دو ساله دهها ميليارد ميليارد دالر به اين کشور خسارت زده شده است .وي
با بيان اينکه آنهايي که باعث اين تأخيرها شدهاند بايد پاسخگو باشند ،گفت :متأسفانه
دولت حرف ،اقدامات مردم و متخصصان و صنعتگران را به برجام گره ميزند.

خبر »

رئيس اتاق اصناف ايران پرداخت  ۱۰ميليارد تومان
تسهيالت به بنگاه هاي توليدي صنفي را از برنامههاي
اصناف در  ۲ماه آينده اعالم کرد و گفت :وجود  ۲هزار
دستورالعمل براي ايجاد شغل مانع توسعه است.به گزارش
مهر به نقل از صدا و سيما،علي فاضلي با انتقاد از تدوين
 ۲هزار دستورالعمل براي اشتغالزايي گفت :چنين رويهاي
در دنيا وجود ندارد چراکه اين قوانين سبب ايجاد اختالل
درفضاي کسب و کار مي شود.وي با اشاره به ضرورت

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت:قانون مستمر
بهبود فضاي کسب و کار در دولت دهم توسط اتاق
بازرگاني آماده و به مجلس ارسال و تصويب شد،اما
هرگز توسط دولت اجرا نشد.محمد الهوتي درگفتگو با
مهر از کليدي ترين خواسته بخش خصوصي در حوزه
صادرات از دولت دوازدهم رونمايي کرد و گفت:اصليترين و
مهم ترين مطالبه بخش خصوصي از دولتهاي قبل و
دولت فعلي و دولت آينده بهبود محيط کسب و کار است.
به گفته الهوتي،وقتي ما ميگوييم بهبود محيط کسب
و کار ،يعني موضوعاتي مانند شرايط توليد،باال بردن
بهره وري،کاهش فساد و رانت،وهمچنين امنيت در
سرمايه گذاري را شامل ميشود.وي ادامه داد:به همين
دليل هم است که محيط کسب و کار يکي از شاخص هاي
اصلي اقتصاد محسوب شده و هر سال کشورهاي مختلف
بر مبناي رقم اين شاخص امتياز بندي ميشوند.الهوتي
با يادآوري تهيه قانون بهبود مستمر فضاي کسب و

کار توسط اتاق بازرگاني در زمان فعاليت دولت دهم
گفت:علي رغم اينکه دردولت قبل اين قانون توسط اتاق
بازرگاني و مجلس تهيه و تصويب شد و به دولت دهم
ابالغ شد اما با مخالفت رئيس جمهور وقت روبه رو شد
و به مرحله اجرا نرسيد.الهوتي افزود:يکي از شعارهاي
اصلي دولت يازدهم پيش از آغاز به کار نيز بهبود محيط
کسب و کار بود که بخشي از آن انجام شد.به اعتقاد من
ما باز هم در دولت دوازدهم همين توقع را داريم.

دکتر احمد توکلي:

سياستمداران رفاهطلب عامل رکود اقتصادي هستند

نماينده سابق تهران در مجلس شوراي اسالمي با برشمردن عوامل
رکود و تورم در اقتصاد ايران گفت :سياستمداران رفاهطلب و
پولپرست يکي از اصليترين عوامل رکود و فساد در جامعه
هستند.به گزارش فارس ،احمد توکلي در جمع دانشجويان
دانشکده فني و مهندسي باهنر با برشمردن عوامل رکود و فساد
در کشور اظهار کرد :وجود سياستمداران رفاهطلب و پولپرست به
همراه بيتدبيري و کشمکش سياسي از عوامل اصلي ايجاد رکود
و فساد در کشور است.وي با رد ادعاي دولت يازدهم در از بين
بردن رکود تصريح کرد :دولت روحاني مجوز ايجاد  13منطقه
تجاري را بدون حتي يک برگ اطالعات توجيهي و اقتصادي
دنبال ميکند ،در حالي که اقتصاددانان ميدانند اين مناطق آزاد
به جاي صادرات ،تبديل به داالن واردات شده است.رئيس سابق
مرکز پژوهشهاي مجلس ادامه داد :ايجاد مناطق آزاد براي يک
عده سرشار از منفعت است و پيش از تشکيل آن با استفاده از
رانت اطالعاتي ،اقدام به خريد زمينهاي منطقه آزاد کرده و با
مبالغ هنگفت به مردم اجاره ميدهند و منطقه آزادي را که بايد
محل ارزآوري و صادرات باشد تبديل به محل واردات ميکنند،
چراکه در واردات سود بيشتري است.توکلي با برشمردن ابعاد
فساد در زمينههاي گوناگون در کشور افزود :مشکالت اقتصادي
مملکت ريشه در سالهاي متمادي و دولتهاي گذشته داشته و

آگهي دعوت نوبت دوم مجمع
عمومي فوقالعاده شركت
خدماتي شهرك صنعتي دشت
ناصر فيروزكوه
(سهامي خاص)

مربوط به يک دولت خاص نيست اما در برخي دولتها مانند دولت
هاشمي مسائلي مانند تجملگرايي و رفاهطلبي سر بيرون آورد و
مشکالت اقتصادي تشديد شد.وي گفت :امتيازطلبي مسئوالن
و فاميلهاي وابسته ،سفرهاي تفريحي ناشي از بده بستانهاي
رانتي و  ...از دولت سازندگي به اوج خود رسيد و نتيجه اين
بيتدبيريها و اشرافيگريها غني شدن روزبهروز طبقه غني
و ضعيفتر شدن اقشار کمبنيه بود.اين نماينده سابق مجلس
با اشاره به اينکه امروز رکود تورمي اقتصاد ايران در  50سال
گذشته کمسابقه بوده است ،اظهار داشت :در  50سال گذشته يا
تورم داشتيم يا رکود اما امروز در اقتصاد مملکت با رکود تورمي
مواجه هستيم.توکلي با انتقاد از بيانضباطيهاي دولت نهم و
دهم و عدم اجراي صحيح هدفمندي يارانهها خاطرنشان کرد:
در دولت احمدينژاد با سرازير شدن ارز بسيار و عجله در خرج
کردن آن ،کشور دچار بيماري هلندي در اقتصاد شد که نتيجه
بيتدبيري آن دولت بود.وي افزود :احمدينژاد از نظر خودش
ميخواست فقرا را غني کند اما سياستي که پيش گرفت در نهايت
بازهم به پولدار شدن طبقه باالي جامعه منجر شد ،چراکه تمام
دولتها پس از انقالب متأسفانه به دنبال اقتصاد نئوکالسيک
بودند.اين نماينده سابق مجلس با اشاره به سياستهاي اشتباه
دولت روحاني در مسئله برجام نيز گفت :دولت ميگفت برجام

درست شود ،تحريم نيز درست خواهد شد اما در عمل اين
اتفاق نيفتاد.توکلي با اشاره به بيتدبيري تيم مذاکرهکننده در
خوانش صحيح متن برجام نيز اظهار داشت :ظريف به مجلس
آمد و گفت پس از برجام تمام تحريمها لغو ميشود که بنده با
خط کشيدن روي کلمه انگليسي  suspensiveکه به معني
تعليق است به وي يادآور شدم که معني اين کلمه تعليق است
نه رفع تحريم که پاسخ ظريف جالب بود.وي افزود :ظريف آنجا
به ما گفت که تازه متوجه اين قضيه شده است و چشمش به
اين کلمه افتاده که اين نشان ميدهد تيم آمريکايي با يک
هيئت همراه  300نفري حقوقدان بيجهت وزير خارجهاش را
همراهي نميکردند ،در حالي که تيم مذاکرهکننده ما نهايت
 15نفر بودند.اين نماينده سابق مجلس در ادامه با انتقاد از نرخ
باالي تسهيالت بانکي نيز گفت :اين نرخ باال توليد کاال را با
مشکل مواجه کرده است ،چراکه توليد ديگر صرفه اقتصادي
ندارد ،در نتيجه داالن واردات باز شده و توليد را با رکود مواجه
کرده است.توکلي با اشاره به اينکه برخي انقالبي هاي پيشين
ديگر انقالبي نيستند و پشيمان شدهاند ،تصريح کرد :حاکم شدن
تفکر اشرافي بر مسئوالن مملکت آنها را از انقالبي بودن منصرف
کرده و هنگامي که مسئولي اهل رشوه شد ،تصميمگيريهايش
براي مملکت نيز به سمتوسوي خاصي ميل ميکند.

هيات مديره شركت خدماتي شهرك صنعتي
دشت ناصر فيروزكوه (سهامي خاص)

تاالر صادراتي بورس کاالي ايران در معامالت روز چهارشنبه خود شاهد
فروش  25هزار تن قير بود.به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل
بورس کاالي ايران ،در معامالت روز چهارشنبه  14هزار و  331تن
مواد شيميايي 2 ،هزار و  955تن مواد پليمري و  23تن اسالک واکس
در تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي به فروش رفت.همچنين تاالر
محصوالت کشاورزي بورس کاالي ايران در معامالت روز چهارشنبه
خود شاهد داد و ستد  2هزار و  400تن شکر سفيد  750 ،تن گندم و
 500تن روغن خام بود.تاالر محصوالت صنعتي و معدني نيز در معامالت
امروز خود معامله  10هزار تني فوالد را تجربه کرد.همچنين در اين روز
 25تن عايق رطوبتي در تاالر صادراتي نيز به فروش رفت.

گزارش کميسيون عمران مجلس:

وزارت نفت از اجراي قانون
استنکاف کرده است
کميسيون عمران در گزارش خود اعالم کرد وزارت نفت از اجراي حکم
ماده  ۷۰قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت استنکاف کرده است.به گزارش فارس ،گزارش کميسيون عمران
درباره نحوه اجراي ماده  70قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت(،چهارشنبه  30فروردين) در صحن علني
مجلس قرائت شد .به گزارش فارس ،در بخشي از ماده  70اين قانون
آمده است:به منظور نگهداري راههاي کشور و تالش در جهت تثبيت
تعرفه حق دسترسي شبکه ريلي و کمک به احداث،توسعه ظرفيت
و بهسازي خطوط ،ناوگان و شبکه حمل و نقل ريلي برونشهري و
نگاهداري راههاي کشور با هدف صرفهجويي در مصرف سوخت ،کاهش
آاليندگي محيط زيست و کاهش تلفات ناشي از تصادفات جادهاي،
 20درصد قيمت نفت گاز (گازوئيل) به استثناي مصارف بخش کشاورزي
به عنوان عوارض توسط شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
ايران محاسبه و دريافت ميشود.

تقويت بنيانهاي اقتصادي کشور و حمايت از توليد و اشتغال؛
حمايت از بخشهاي واقعي اقتصاد ،افزايش توليد داخلي و توجه به مقوله اشتغال ،از جمله اولويتهاي بانک آينده در سال ۱۳۹۶
عنوان شد.در نخستين گردهمايي مديران و رؤساي شعب بانک آينده در سالجاري که روز سهشنبه  ۲۹فروردين ماه در تهران
برگزار گرديد ،ضمن بررسي چگونگي حمايت از حوزههاي واقعي و کارآمد اقتصادي ،راهکارهاي مؤثر در خصوص کمک به افزايش
توليد داخلي و اشتغالزايي در کشور نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.بررسي نقش بانک آينده در حوزههاي مختلف حمايتي،
بهويژه در زمينه تأمين منابع مالي براي پاسخگويي به نياز فعاالن اقتصادي ،از ديگر موارد مطرح در اين نشست بود ،که در اين
ميان ،جايگاه واحدهاي خرد ،متوسط و صنوف مختلف که با هزينه کمتري امکان ايجاد اشتغال در آنان وجود دارد؛ با جزييات
و تأکيد بيشتري مورد توجه قرار گرفت .بر همين اساس ،سهيمه استانها و شعب مربوط در چارچوب برنامه زمانبندي شده و
بهمنظور انجام اقدامات الزم با رعايت اصول بهداشت اعتباري تعيين گرديد .همچنين ميزان اشتغال ايجاد شده از طريق اجراي
طرحهاي مختلف برآورد و مقرر شد؛ تمهيدات و مقدمات الزم براي تحقق اين هدف مهم ،بهويژه تأمين مالي در سال «اقتصاد
مقاومتي؛ توليد -اشتغال» با فوريت فراهم و بر ُحسن اجرا نظارت الزم معمول گردد .اقدامات اجرايي مربوط ،از ابتداي خرداد ماه
سالجاري آغاز خواهد شد.شايان ذکر است؛ در همين راستا ،نخستين طرح توليدي با حمايت مالي بانک آينده در سال «اقتصاد
مقاومتي؛ توليد -اشتغال» ،هفته پيش ،با حضور رئيس جمهور در اميرآباد مازندران افتتاح شد.

مديرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملي ايران پارامترهاي امنيتي
برگههاي انتخابات رياست جمهوري پيش رو را تشريح کرد.رضا منصوري
طي سخناني با اشاره به چاپ تعرفههاي انتخابات رياست جمهوري
گفت:براي  3انتخابات پيش رو ،انتخابات رياست جمهوري،انتخابات
شوراهاي اسالمي و ميان دوره مجلس مجموعاً  200ميليون تعرفه آماده
شده است،اين تعرفهها با حداکثر پارامترهاي امنيتي و روي کاغذها
و نشانههاي چاپ ضد جعل منتشر شده است.وي ادامه داد:امنيت
نوع چاپ و کاغذ اين تعرفهها بسيار باالست و درهيچ جاي ديگري
قابل چاپ نيست،درمجموع  10نشانه امنيتي در تعرفهها به کار
رفته است؛اين نشانهها هم در خميره کاغذ به کار رفته وهم درچاپ
نشانههايي به کار رفته است که قابل اسکن و چاپ نيستند،مرکب هايي
که درچاپ اين تعرفهها به کار رفته مرکب هاي مغناطيسي و نامرئي ـ
حرارتي است که اگر کسي بخواهد آنها را اسکن و کپي کند،مخدوش
ميشوند.منصوري تصريح کرد:شماره سريالهاي مغناطيسي قابل
کنترل نيز به وسيله سيستمهاي ديجيتالي و مغناطيسي با حداکثر
ايمني و تکنولوژي روز دنيا استفاده شده که براي اولين باراست با اين
ضريب اطمينان درايران استفاده شده است.وي در پايان گفت:فرآيند
چاپ اين تعرفهها با حضور نمايندگان شوراي نگهبان ،وزارت کشور و
ناظران ستاد انتخابات با تدابير خاصي انجام ميشود.

مديرعامل بانک مسکن:

سرمايه بانک مسکن به  80هزار ميليارد ريال افزايش يافت

مديرعامل بانک مسکن از افزايش  50هزار ميليارد ريالي سرمايه بانک مسکن خبر داد و گفت :در حال حاضر ،سرمايه اين بانک به بيش
از  80هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.به گزارش ايرنا از روابط عمومي بانک مسکن ،محمدهاشم بتشکن ،افزود :بانک مسکن به
عنوان تنها بانک تخصصي توسعه اي بخش در سال  96هم راستا با سياست هاي باالدست از جانب دولت و بانک مرکزي مي تواند با
پرداخت تسهيالت مورد نياز خريد و ساخت مسکن در کشور پشتيباني مالي کند.مدير عامل بانک مسکن درباره جزئيات افزايش سرمايه
بانک گفت :خوشبختانه با تأييد هيئت وزيران ،افزايش سرمايه بانک به مبلغ  ٥٠هزار ميليارد ريال به تصويب مجمع عمومي اين بانک
رسيد و اکنون بانک داراي باالترين نسبت کفايت سرمايه در بين بانک هاي دولتي است.بت شکن بيان کرد :در سال  96بانک مسکن
بايد به گونه اي ،متفاوت از سال  95عمل کند تا براي بهبود وضعيت معيشتي مردم در جهت خانه دار شدن گام هاي اساسي برداشته
شود.به گزارش ايرنا  ،هم اکنون بانک مسکن با يک هزار و  226شعبه در سراسر کشور وظيفه تامين تسهيالت براي خريد و يا ساخت
مسکن را در کشور بر عهده دارد و برخي از تسهيالت خريد مسکن آن با سود  8و يا  9/5درصد به متقاضيان پرداخت مي شود.

آگهي مزايده

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان يزد در نظر دارد موارد ذيل را از طريق مزايده و با رعايت شرايط

و مقررات اوقافي به اجاره واگذار نمايد.
رديف

موقوفه

نوع كاربري

مساحت

قيمت پايه ماهيانه به ريال

آدرس

1

گودرز

عرصه و اعيان تجاري

15

5/000/000

يزد خيابان سلمان

2

باغ شهاب

عرصه و اعيان اداري

53/7

5/700/000

يزد بلوار طالقاني

3

سيدنصرالدين

عرصه و اعيان اداري

57/57

6/000/000

يزد خيابان امام

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر تا تاريخ  1396/2/16به اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان
يزد مراجعه و يا با شماره تلفن  37330337داخلي  3193تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :

صادرات  25هزار تن قير از طريق
بورس کاال

 200ميليون تعرفه انتخاباتي
در بانک ملي منتشر شد

اولويت بانک آينده در سال ۱۳۹۶

با توجه به عدم حصول حدنصاب قانوني مجمع عمومي
فوقالعاده نوبت اول مورخ  96/1/17موضوع انحالل شركت
خدماتي آگهي شده در روزنامه رسالت به تاريخ 95/12/18
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت به عمل ميآورد
كه در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت
خدماتيشهركصنعتيدشتناصرفيروزكوه(سهاميخاص)
كه در روز دوشنبه مورخ  96/2/11راس ساعت  10/30صبح
در محل شركت واقع در شهرك صنعتي قديم فيروزكوه
خيابان سعدي شرقي خيابان الله دوازدهم شركت فوالد
فوم پويا تشكيل ميگردد با به همراه داشتن معرفينامه و
مهر شركت حضور به هم رسانند.
موضوع جلسه :انحالل شركت خدماتي شهرك صنعتي
دشت ناصر فيروزكوه (سهامي خاص)
باتوجه به تشكيل و ثبت شركت خدماتي صنعتگران شهرك
صنعتي قديم فيروز كوه
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :

شاپور محمدي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در نهمين دوره
بين المللي بازار سرمايه اسالمي گفت :از زمان شروع انتشار ابزارهاي
مالي اسالمي تا کنون  ۱۴و نيم ميليارد دالر اوراق مالي اسالمي در
کشور منتشر شده و مانده اين اوراق در سال  ۲۰۱۷معادل  ۹/۸ميليارد
دالر بوده است.به گزارش پايگاه خبري بورس کاالي ايران ،نهمين دوره
بين المللي بازار سرمايه اسالمي که امروز برگزار شد ،در ابتداي اين
مراسم دکتر شاپور محمدي ،رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن
خيرمقدم به مهمانان  ۱۸کشور گفت :اين دوره به همت بانک توسعه
اسالمي و مرکز پژوهش اسالمي( ،آي دي بي) و (آي آر پي تي) برگزار
مي شود.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در نهمين دوره بين المللي
بازار سرمايه اسالمي گفت :از زمان شروع انتشار ابزارهاي مالي اسالمي تا
کنون  ۱۴و نيم ميليارد دالر اوراق مالي اسالمي در کشور منتشر شده و
مانده اين اوراق در سال  ۲۰۱۷معادل  ۹/۸ميليارد دالر بوده است.دکتر
محمدي در ادامه افزود :از اين مبلغ  ۲/۲ميليارد دالر مربوط به انتشار
اسناد خزانه اسالمي بوده که براي تأمين مالي دولت استفاده شده است
اين درحالي است که در سال  ۹۵انتشار ابزارهاي مالي اسالمي نسبت
به سال  ۹۴رشد  ۱۰۰درصدي داشته است.

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان يزد

اعطاي تنديس و مدال نمايشگاه
بورس ،بانک و بيمه به بانک ملت
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار،تنديس و مدال نمايشگاه بورس،
بانک و بيمه را به بانک ملت اعطا کرد .به گزارش روابط عمومي بانک
ملت،دکتر شاپور محمدي همراه با اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس
از غرفه اين بانک در نمايشگاه بورس،بانک و بيمه بازديد کرد.رئيس
سازمان بورس دراين بازديد،با قدرداني ازحضور گسترده گروه مالي
ملت در نمايشگاه،تنديس و مدال فاينکس را به دکتر هادي اخالقي
فيض آثار مديرعامل بانک ملت اعطا کرد.براساس اين گزارش ،بانک
ملت همراه با شرکت هاي زيرمجموعه خود درقالب گروه مالي ملت،با
حضور دردهمين نمايشگاه بانک و بيمه ،خدمات و محصوالت خود
را در معرض ديد بازديدکنندگان قرار داد.

حسن تليکاني عضو هيئت مديره
بانک قرض الحسنه مهر ايران شد
با حضور اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد بانک هاي سپه و قرض
الحسنه مهر ايران مراسم معارفه حسن تليکاني عضو جديد هيئت
مديره اين بانک برگزار شد.به گزارش پايگاه اطالع رساني بانک سپه:
هيئت داوديان عضو هيئت مديره بانک سپه در مراسم معارفه تليکاني
به عنوان عضو جديد هيئت مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران ضمن
قدرداني از تالش هاي تليکاني در بانک سپه گفت :تليکاني در همه
رده هاي شغلي در بانک سپه عملکرد موفقي داشته است و اميدوارم
بتواند به تحقق اهداف بانک قرض الحسنه مهر ايران کمک کند.هيئت
داوديان با اشاره به اينکه بانک قرض الحسنه مهر ايران با اهداف
اسالمي و اعتقادي ايجاد شده تصريح کرد :وظيفه اين بانک کمک به
نيازمندان و سروسامان دادن به وضعيت آنهاست.وي با بيان اينکه بانک
قرض الحسنه مهر ايران نقش بسيار خوبي در سيستم بانکي کشور
دارد و يکي از بانک هاي خوشنام است گفت :با توجه به تسلط بسيار
خوب تليکاني به مسائل و امور بانکي ,تجارب وي در کمک به تحقق
اهداف اين بانک کمک مي کند.عضو هيئت مديره بانک سپه با آرزوي
توفيق و سربلندي براي تليکاني اظهار داشت :اميدوارم تليکاني دوست
و همکار خوبي براي بانک قرض الحسنه مهر ايران باشد.

