عبدالملکي:

متخصصين نفت و
صنعت در دولت
يازدهم منزوي شدند

4

عضو شوراي مرکزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي گفت :تيم اقتصادي دولت بايد
گفتمان اقتصادي انقالب اسالمي را بشناسد و پيگيري کند و همچنين بين متخصصين
مقبوليت کافي داشته باشد تا جريان هم افزا ايجاد کند،در حالي که متخصصين نفت و
بانکداري و صنعت در دولت يازدهم منزوي شدند.حجتاهلل عبدالملکي عضو شوراي مرکزي
جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي در گفتگو با فارس،با اشاره به برنامه اقتصادي دولت
دوازدهم اظهار داشت:عملياتيترين موضوع اقتصادي که دولت و آقاي روحاني آن را دنبال
ميکنند معرفي تيم اقتصادي است،صحبتهايي که درباره تيم اقتصادي رئيسجمهور
ميشود قابل قبول نيست و اميدواريم که واقعيت نداشته باشد.عبدالملکي افزود:برخي از
وزرا و مسئوالن اقتصادي دولت از جمله وزير صنعت،مسکن،نفت،اقتصاد،رئيسکل بانک
مرکزي و رئيس برنامه و بودجه بايد تغيير کنند،اگر قرار باشد از تيم اقتصادي کسي

اقتصادي

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:

يک چک برگشتي ،يک حلقه از زنجيره
توليد را نابود ميکند
چکهاي بيمحل نبض اقتصاد ايران را نشانه گرفتهاند و يک چک برگشتي،
يک حلقه از زنجيره توليد را نابود ميکند .از اينرو محدوديت صاحبان چک
و نوشتن ارقام آن احساس ميشود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،چک
عمده ترين سند تجاري معمول بوده که پس از گسترش عمليات بانکي يکي
از مهمترين وسائل دريافت و پرداختِ وجه ،شناخته شده و پس از برات و سفته
که تعهد پرداخت هستند ،چک جانشين پول نقد گرديده است .فوايد و اهميت
چک ناشي از امتيازاتي است که قانون تجارت يا قانوني صدور چک به آن داده
يا ميدهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول يا انتقال وجه از فردي به فرد
ديگر باشد.از نظر سياست پولي و بانکي هر کشور ،حجم چکهاي در گردش
و نيز پذيرش عام که مبتني بر اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه
است ،هميشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همين جهت براي اصطحکاک
بخشيدن به مقبوليت آن ،دولتها کوشش زيادي براي حفظ ارزش چک و
ممانعت از صدور چکهاي بيمحل نمودهاند.طبق جديدترين آمار بانک مرکزي،
در خرداد ماه امسال ،در کل کشور از  5/9ميليون فقره چک مبادلهاي بالغ بر
 5/1ميليون فقره با مبلغي بيش از  138هزار ميليارد ريال برگشت داده شده
است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب  7/2درصد و 6/6
درصد افزايش يافته است .از نظر تعداد  4/97درصد و از نظر مبلغ نيز 5/91
درصد از کل حجم چکهاي برگشتي ريش ه در کسري يا فقدان موجودي
دارد .در حال حاضر روند چکهاي برگشتي همچنان رو به افزايش است و
کارشناسان بر اين باورند ،سياستگذاران پولي بايد به سرعت تمهيداتي براي
کاهش دامنه افزايش اين شاخص منفي در اقتصاد ايران بينديشند ،چراکه آثار
سوء آن در کمين اقتصاد کشور خصوصاً بخش صنعتي قرار گرفته و در صورتي
که به طور ويژه مورد بررسي قرار نگيرد ،ميتواند تبعاتي به مراتب سنگينتر
به دنبال داشته باشد.

وزير جهاد کشاورزي:

برنامه هاي من در جهت اسناد باالدستي
و با نگاه به اقتصاد مقاومتي است
محمود حجتي گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي وزارت جهاد کشاورزي به
مجلس گفت :من قبال برنامه هاي خود را تقديم نمايندگان کرده بودم که در
جهت اسناد باالدستي و اقتصاد مقاومتي است.به گزارش مهر ،محمود حجتي
گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي وزارت جهاد کشاورزي به مجلس در
حاشيه نشست با فراکسيون مستقلين اظهار کرد :نمايندگان در فراکسيون
مستقلين و همچنين ساير فراکسيون ها دغدغه هايي در سطح ملي و همچنين
در منطقه اي که هستند ،دارند؛ بنابراين در پي اين هستند که برنامه هاي وزير
پيشنهادي چه هست و چه مي تواند باشد.وي افزود :البته من قبال برنامه هاي
خود را تقديم نمايندگان مجلس کرده بودم و رويکردهايي را در آن مطرح
کردم که در جهت اسناد باالدستي و اقتصاد مقاومتي با نگاه بهره وري هر چه
بيشتر از منابع پايه با توجه به محدوديت هايي که به ويژه در مسائل آب داريم،
است.حجتي ادامه داد :در  ۴سال گذشته با پشتيباني مجلس ها و دولت و
همين طور مشارکت سازنده خود توليد کنندگان در ارتباط با بهره وري آب،
يکي از روش هاي افزايش بهره وري فقط سيستم هاي نوين آبياري است که
اميدواريم اين روند را بتوانيم با شتاب بيشتر در آينده ادامه بدهيم.وي تصريح
کرد :براي مثال ما در دهه  ۸۰طبق ارزيابي هايي که موسسات تحقيقاتي به
عمل آوردند براي توليد يک کيلو شکر از چغندر ،براي يک متر آب که مصرف
مي کرديم ۲۰۰ ،گرم شکر توليد مي کرديم اما امروز در وضعيتي قرار داريم که
با بذر اصالح شده و کشاورزي مکانيزه و مبتني بر اصول علمي و فني مي توانيم
اين عدد را از  ۲۰۰گرم به  ۱۰۰گرم برسانيم.

معاون شرکت فاضالب تهران:

دستورالعمل طراحي لرزه اي شبکه
و خطوط فاضالب تدوين شد
حسين اکبريان معاون برنامه ريزي و منابع انساني شرکت فاضالب تهران
با بيان اينکه آيين نامه کاربردي در بخش طراحي راهنماي لرزه اي
شبکه فاضالب وجود نداشته است ،گفت :شرايط لرزه خيزي و وجود
چشمه هاي لرزه هاي متعدد و گسل هاي فعال شناسايي شده در محدوده
شبکه فاضالب شهر تهران موضوع لزوم تدوين راهنماي طراحي لرزه اي
شبکه فاضالب را طرح کرد.وي با اشاره به اين که اين دستورالعمل
مبتني بر مطالعات انجام شده روي شرايط اجرايي و فني طرح فاضالب
در شهرتهران است ،افزود :همچنين طرح پايلوت طراحي لرزه اي
تونل مکانيزه فاضالب روي غرب تهران و انجام آزمايشات استخراج
پارامترهاي لرزه اي زمين در بستر تونل زير نظر تيم تحقيقاتي پژوهشگاه
بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله انجام شد.به گفته اکبريان
مطالعات تدوين اين دستورالعمل بر اساس استانداردها و آييننامههاي
معتبر بينالمللي و بوميسازي آنها با هدف تعيين ضوابط و مقررات
براي طراحي لرزهاي شبکه و خطوط فاضالبرو از اواخر سال ،١٣٩١با
همکاري پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در دستور
کار شرکت فاضالب بوده است.

 ۲۱۰ميليارد ريال مطالبات چايکاران
پرداخت شد

»

غفوري:

قدرت خريد مردم از  ۱۰سال گذشته هم کمتر شده است

مدل اقتصاد کشور بايد صادراتمحور شود
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت :بايد مدل اقتصاد کشور را به
سمت توسعه توان صادراتي بخصوص در حوزه محصوالت کشاورزي هدايت
کنيم.به گزارش فارس از رودان ،حجتاالسالم سيد ناصر موسويالرگاني
در اولين جشنواره ليمو ترش رودان در جمع خبرنگاران اظهار کرد :يکي
از چالشهاي اقتصاد ما اتکاي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي در طول
چندين دهه متمادي بوده است که ما را از توجه به ديگر حوزهها غافل
ساخته و همين مسئله آسيبهايي را متوجه ما کرده است.وي تصريح
کرد :اقتصاد تک محصولي بخصوص اقتصاد متکي به نفت ،آسيبپذير
است اما در جهان ميبينيم که اقتصادهايي که اتکاي خودشان را به يک
محصول کم کرده و به سمت صادرات هدفمند چندين محصول متنوع از
جمله محصوالت کشاورزي رفتهاند از اقتصاد باثباتتري برخوردارند.نايب
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ضرورتهاي اقتصادي کشور
در شرايط حاضر ،عنوان کرد :کشاورزي را بايد محور توسعه صادراتي
خودمان قرار دهيم و از موقعيت منطقهاي خودمان و از شرايط سياسي
پيراموني کشورمان استفاده کرده و تراز کشاورزي ايران را ارتقا دهيم
و بازارهاي هدف در منطقه را شناسايي و بر اساس نياز آنها پيش رفته
و اين بازارها را در دست بگيريم.موسويالرگاني ادامه داد :برگزاري
جشنواره محصوالت مختلف در کشور ميتواند شور و اشتياق کشاورزان
در توليد محصوالت با کيفيت را تقويت کرده و اهميت حوزه کشاورزي
را به توليدکنندگان اين بخش نيز يادآور شود و از سوي ديگر مشکالت
بخش کشاورزي يک حوزه خاص را نيز به مسئوالن در اليههاي مختلف
انتقال دهد تا بتوانند براي آن گرهگشايي کنند.

رئيس سازمان چاي :
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 20ذي القعده  13-1438آگوست - 2017سال سي و دوم-شماره 9007

شافعي:

» خبر

باقي بماند فقط وزير کشاورزي و وزير نيرو براي اين امر صالحيت دارند.وي گفت:اگر
قرار باشد سياستهاي کالن جمهوري اسالمي در حوزه اقتصاد عملي شود اين افراد بايد
تغيير کنند چرا که آنان در طول  4سال گذشته نشان دادهاند نتوانستهاند سياستهاي
اقتصادي رئيسجمهور را پياده کنند.عبدالملکي با اشاره به برخي از جابه جاييها در
تيم اقتصادي دولت،گفت:ما به گزينهها ورودي نداريم و صحبت در اين باره کارشناسي
نيست،به هرحال رئيسجمهور ميخواهد از احزاب موافق خود افرادي را تعيين کند که
هيچ اشکالي ندارد و بحث کابينه فراجناحي غيرکارشناسي است.وي افزود:تيم اقتصادي
دولت بايد س ه ويژگي مهم داشته باشد ،اوال به ظرفيتهاي اقتصادي کشور ايمان و اعتقاد
داشته باشد ،وزيري که ميگويد ما بايد از خارج سهميه بگيريم و مزيت کشور را در
قرمهسبزي و آبگوشت بزباش ميداند متناسب تيم اقتصادي نيست.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مشکالت تقاضا
براي توليدات داخلي در بازار گفت :کارشناسان ميزان
تقاضا و قدرت خريد مردم را حتي از  ۱۰سال گذشته
يدانند.به گزارش تسنيم ،غالمحسين شافعي
نيز کمتر م 
در ديدار با شريعتمداري وزير پيشنهادي دولت دوازدهم
در محل اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه سوابق
وي مناسب بوده است اظهار کرد :در کشور ما يکي
از معضالت بخش توليد کاهش تقاضاي داخلي و نبود

قدرت خريد مردم است که کارشناسان اين ميزان
تقاضا را حتي از  10سال گذشته نيز کمتر ميدانند.
وي افزود :با حرکتهاي جديدي که در تعامل با اقتصاد
جهاني مطرح است بايد در کنار دفاع از افزايش داخلي
صادرات را رونق دهيم.رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه
داد:آمارها نشان ميدهد که وضع مناسبي از لحاظ
تجارت فرامرزي نداريم و برآورد شده است که تنها
 24صدم درصد از تجارت جهاني را در اختيار داريم
اين در حالي است که قابليتهاي ما بسيار بيشتر
است.شافعي با بيان اينکه توليد ما وضعيت خوبي
ندارد خطاب به وزير پيشنهادي دولت دوازدهم
(شريعتمداري) اظهار کرد:همانطور که خودتان نيز
ميدانيد حال و روز توليد کشور مناسب نيست.رهبر
معظم انقالب بر بخش توليد تاکيد دارند و در برنامه
ششم توسعه نيز باالترين سهم اشتغال در موضوع
توليد ديده شده است.

قيمت مسکن مهر ديگر افزايش نمييابد
مديرعامل شهر جديد پرديس با اشاره به اينکه متقاضيان
مسکن مهر ديگر افزايش قيمت نخواهند ديد ،گفت:
برخي پيمانکاران سازنده نيستند؛ به همين دليل روند
ساخت به شکل قابل توجهي با کندي صورت ميگيرد
به طوري که ميتوان گفت اتمام پروژه مسکن مهر در
اين شهر خردادماه سال آينده خواهد بود.به گزارش
فارس ،سعيد غفوري با اشاره به اينکه با گذشت  14ماه
از رياست او در اين شهر اتفاقات خوب و بد بسياري رخ
داده است ،گفت :متأسفانه عليرغم تأکيدات فراوان براي
ي آبفا و
تسريع در اتمام پروژههاي مسکن مهر شبکهها 
برق بر عهده شرکت عمران پرديس است اما بايد نويد
خوبي به مردم بدهم به طوري که هر افتتاحي که در
هر زون و هر فازي صورت ميگيرد در همسايگي آن
ي آب و برق و
زون و فاز ،آسفالتهاي معابر و شبکهها 
گاز نيز به بهرهبرداري ميرسد.وي افزود :شرکت عمران
تعهدات الزم را به بانک داده است هر چند اين تعهدات

نشان از خودگذشتگي است ،چرا که به اين بانک اعالم
کردهايم پايان کار واحدهاي مسکوني دريافت و به بانک
ارائه خواهد شد و از سوي ديگر از بانک خواستهايم که
با ارائه سفته از متقاضيان براي صدور دفترچه اقساط
ضامن تقاضا نکند .مديرعامل شهر جديد پرديس گفت:
در فاز  8پرديس  60پيمانکار حضور دارند اما متأسفانه
برخي از اين پيمانکاران به هيچ عنوان سازنده نيستند
و ما رضايت نداريم .

80درصداقتصادکشور دردست دولت بي تفنگ است

رقابت و انحصار ،عدم اصالح ساختار بنگاه ها
براي واگذاري و عدم برنامه ريزي براي اجراي
ساير تکاليف سياست هاي اصل  44شامل اجراي
خصوصي سازي در بخش هاي فرهنگ ،آموزش و
پرورش و ...از نقاط ضعف دولت يازدهم است.فوالدگر
گفت 35:درصد واگذاري ها رسما به موسسات
عمومي و  22درصد به سهام عدالت که همچنان

مديريت آن برعهده دولت است صورت گرفته
است .دولت مدعي است  35درصد واگذاري ها
به بخش خصوصي صورت گرفته است در حالي که
طبق گزارشات سازمان بازرسي ،ديوان محاسبات،
اتاق بازرگاني در واقع فقط  10درصد واگذاري ها
به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته است.
وي همچنين عدم واگذاري باشگاه پرسپوليس

و استقالل را داراي انگيزه هاي سياسي خواند
و گفت :شرط« اي اف سي» براي ورود ايران
به ليگ حرفه اي واگذاري باشگاه پرسپوليس
و استقالل به بخش خصوصي بود دولت ابتدا
اين دو باشگاه را براي خصوصي سازي اقدام به
واگذاري کرد؛ اما پس از مدتي اعالم کرد اين دو
باشگاه فرهنگي هستند و قابل واگذاري نيستند.
رئيس کميسيون اصل  44بااشاره به ادعاي دولت
مبني بر نصف شدن ميزان قاچاق در دولت
يازدهم هم گفت:اثرات کاهش چشمگير قاچاق
در دولت يازدهم در اقتصاد مشاهده نمي شود.
وي معتقد است قاچاق کانتينري توسط مردم
عادي انجام نمي شود و بايد مالحظات در برخورد
با قاچاقچيان کنار گذاشته شود.عضو کميسيون
صنايع و معادن مجلس در بخش ديگري از
مصاحبه در خصوص تاثيرات برجام بر چرخ
توليد نيز گفت:تاثير برجام بر توليد در حد
انتظار نبود دولت  2سال در انتظار برجام و
دوسال در پسا برجام در انتظار سرمايه گذاران
خارجي بود.

مژگان خانلو:

عرضه گندم در بورس کاال در قالب سياست قيمت تضميني الزم االجرا و قانوني است
به گفته رئيس امور بازرگاني و خدمات مالي سازمان
برنامه و بودجه کشور،عرضه گندم در بورس کاال در قالب
سياست قيمت تضميني امري الزم االجرا بوده و قانوني
است که مزاياي فراواني براي بخش کشاورزي به دنبال
دارد.به گزارش پايگاه خبري بورس کاالي ايران ،مژگان
خانلو با تشريح مزاياي اجراي سياست قيمت تضميني در
بورس کاال گفت :در وهله اول،اجراي اين سياست شفافيت
معامالتي را در پي داشته و در وهله دوم،عرضه محصوالت
براساس استانداردهاي تعيين شده در بورس افزايش کيفيت
را به ارمغان مي آورد.وي ضمن بيان اينکه عرضه گندم در
بورس کاال به دولت کمک مي کند تا گندم کيفي مطابق با

استاندارد و ضوابط در کشور توليد شود ،گفت:در اين شرايط
دولت ديگر مجبور نيست گندم يا هر محصول ديگري را با
هر درجه اي از کيفيت خريداري کند و اين امر ارتقاي کيفي
محصوالت و کارآمدي سيستم که بر نظام توليد مترتب مي
شود ،را به همراه دارد.به گفته وي،افزون بر مزاياي اجراي
اين سياست براي توليدکنندگان بخش کشاورزي،کاهش
بار مالي تحميلي بر دوش دولت به کمک ابزارهاي نوين
مالي را نيز مي توان از ديگر مزاياي آن دانست که به تبع
آن دولت مي تواند با کنارگذاشتن امور تصدي گري ،به
امور حاکميتي خود بپردازد.خانلو با اشاره به اجراي اين
سياست در چهار استان کشور به صورت آزمايشي،از امکان

بررسي و رفع ايرادات احتمالي سياست قيمت تضميني از
طريق عرضه در بورس کاال سخن گفت و تاکيد کرد :براي
موفقيت اين طرح بايد زنجيره توليد گندم اصالح شده و
بازار رقابتي براي آن شکل گيرد .در اين زمينه نکته اساسي
اين است که بورس کاال يک ابزار شفاف و کاراست ،ولي
بدون تامين شرايط کامل در زنجيره توليد يک محصول،
نبايد انتظار معجزه را از آن داشت .به عبارت ديگر ،در
حال حاضر از يک سو با اجراي سياست خريد تضميني
توسط دولت و از سوي ديگر تعيين دستوري قيمت آرد و
نان ،دست بورس کاال را براي اجراي يک سياست درست
و بهينه بسته ايم.

ارائه جديدترين تکنولوژي هاي نوين صنعت سيمان و توليد بتن با کاهش آاليندگي هوا

همزمان با برگزاري چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت سيمان
اصفهان ،واحد هاي تحقيقاتي ،دانشگاهي و پژوهشي و همچنين
شرکتهاوواحدهايصنعتيواقتصاديداخليوخارجي؛جديدترين
و نوين ترين صنايع ماشين آالت و تجهيزات صنعت سيمان را
ارائه و در معرض ديد عالقه مندان قرار مي دهند.به گزارش روابط
عمومي و اطالع رساني چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت
سيمان اصفهان؛ در اين نمايشگاه که از  8الي  11شهريورماه در
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان برگزار مي شود،
بيش از يکصد شرکت داخلي و خارجي از جمهوري اسالمي ايران
و کشورهاي فرانسه ،سوئد ،ژاپن ،آلمان ،ايتاليا ،ترکيه ،آمريکا،
تايوان ،استراليا و امارات متحده عربي حضور و مشارکت دارند.
برگزاري چهارکارگاه تخصصي با موضوع نقش برجام و تاثير آن بر

تحوالت منطقه در صنعت سيمان و نقش آن در بخش صادرات ،
انتظار صنعت سيمان از دولت دوازدهم ،بحث حمل و نقل
ترکيبي و حمايت هاي تشويقي دولت و گسترش استفاده از بتن
در فرهنگ جاده سازي و بازارسازي هاي جديد و تنوع توليد در
سيمان از برنامه هاي جانبي اين نمايشگاه است.ارائه راهکارهاي
کاهش آاليندگي هوا در کارخانه هاي توليد سيمان ،حفظ محيط
زيست ،اشتغالزايي ،افزايش صادرات ،افزايش راندمان توليد داخلي،
آشنايي شرکت هاي ايراني با آخرين تکنولوژي هاي روز دنيا در
صنعت سيمان و بتن و ايجاد زمينه تبادل اطالعات و تجربيات
بين متخصصان و توليدکنندگان سيمان و بتن ،مهمترين اهداف
برگزاري چهارمين نمايشگاه بين المللي سيمان اصفهان است.
قرار است در روزهاي برگزاري اين نمايشگاه چند هيئت تجاري و

بازرگاني از کشورهاي همسايه از نمايشگاه بازديد کرده و با توليد
کنندگان سيمان کشورمان وارد مذاکره شوند .محمود بندرچي
مديرعامل شرکت رستاک پاد ويژن و مجري اين نمايشگاه با
بيان اينکه توليد سيمان کشور ۶۴ميليون تن است ،گفت :بيش
از  ۷۰کارخانه سيمان فعال در کشور وجود دارد که در کنار آن
 ۱۵پروژه هم در حال انجام است؛ البته توليد کشور در سال
 ۹۵نسبت به دو سال قبل از آن  ۶درصد کاهش يافته است.
وي با اشاره به وضعيت نامناسب صادرات سيمان اظهار داشت:
بازارهاي صادراتي در حاشيه خليجفارس ،آسياي ميانه و آفريقا
از جمله مقصدهاي سيمان صادراتي ايران است؛ چين ،آمريکا،
هند و ترکيه از توليدکنندگان عمده سيمان هستند که توليد
آنها بيش از ايران است.

آگهي مزايده  -نوبت دوم

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي بند  1مصوبه شماره  1773شوراي اسالمي شهر سيرجان نسبت به فروش  12قطعه زمين مسكوني از پالك ثبتي  2310اصلي واقع در اراضي
فاز دو ملكزاده با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده)
روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مزايده:
 .1قيمت پايه قطعات و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه
بانكي معتبر باشد به شرح جدول ذيل آورده شده است:
رديف

شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

قيمت كل (ريال)

سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

2-208

259

6/900/000

1/787/100/000

89/400/000

2

2-209

260

6/000/000

1/560/000/000

78/000/000

3

2-210

260

6/000/000

1/560/000/000

78/000/000

4

2-211

260

6/000/000

1/560/000/000

78/000/000

5

2-212

240

6/100/000

1/464/000/000

73/200/000

6

2-213

349/88

7/300/000

2/554/124/000

128/000/000

7

2-214

249

7/100/000

1/767/900/000

88/400/000

8

2-215

250

6/700/000

1/675/000/000

83/800/000

9

2-216

250

6/700/000

1/675/000/000

83/800/000

10

2-217

250

6/700/000

1/675/000/000

83/800/000

11

2-218

250

6/900/000

1/725/000/000

86/300/000

12

2-219

319/5

8/300/000

2/651/850/000

132/600/000

 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  96/6/1ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  96/6/5ساعت  18ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/5/15 :
خ ش96/5/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/5/22 :

رئيس سازمان چاي کشور گفت ۲۱۰ :ميليارد ريال ديگر از مجموع
مطالبات چايکاران به حساب آنها واريز شد.به گزارش مهر به نقل از
وزارت جهاد کشاورزي ،محمدولي روزبهان افزود :با پرداخت اين مبلغ به
حساب چايکاران کشور ،از آغاز برداشت برگ سبز چاي تاکنون يک هزار
و  ۶۷ميليارد و  ۳۰ميليون ريال(  ۱۰۶ميليارد و  ۷۰۳ميليون تومان) از
مطالبات چايکاران گيالن و مازندران به حساب آنان واريز شده است.وي
خاطرنشان کرد :از آغاز فصل برداشت چاي تاکنون بيش از  ۸۲هزار و
 ۵۰۹تن برگ سبز چاي از باغات چاي گيالن و مازندران برداشت شده
است که  ۴۵درصد آن چاي درجه يک و  ۵۵درصد نيز چاي درجه دو
محسوب مي شوند.رئيس سازمان چاي ارزش ريالي اين ميزان از برگ
سبز چاي را يک هزار و  ۶۴۰ميليارد ريال ذکر کرد .به گفته وي از اين
ميزان برگ سبز ۱۸هزارتن چاي خشک با کيفيت توسط کارخانه هاي
چايسازي توليد و به بازار عرضه شده است .

معامله  ۴۱۳هزار تن انواع محصول
در بورس کاالي ايران

فوالدگ ر:

رئيس کميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44
قانون اساسي گفت :تنها  7درصد از واگذاري ها
به بنگاه هاي اقتصادي سپاه صورت گرفته است
وهمچنان  80درصد اقتصاد کشور در دست دولت
بي تفنگ است.به گزارش راه دانا؛حميد رضا
فوالدگر در بررسي نقاط قوت اجراي سياست هاي
اصل  44در دولت يازدهم مي گويد:اصالح مسير
واگذاري ها از طريق اجراي قانون ممنوعيت
واگذاري ها بابت رد ديون،واگذاري از طريق بورس
و مزايده ،ورود بخش خصوصي و آغاز اجراي
قانون کسب و کار از نقاط قوت دولت يازدهم
در اجراي سياست هاي اصل  44است.رئيس
کميسيون اصل  44قانون اساسي در خصوص
نقاط ضعف دولت يازدهم در مسير خصوصي سازي
هم عقيده دارد دولت يازدهم هم مثل دولت
قبل هنوز اجراي بسياري از تکاليف اصل  44را
باقي گذاشته است .او در اين زمينه مي گويد:
اقتدارگرايي مسئوالن دولتي ،ادامه واگذاري ها
به شبه دولتي ها ،عدم توانمندسازي بخش
خصوصي و تعاوني ،عدم تعيين تکليف عرصه

خبر »

روابط عمومي شهرداري سيرجان

بورس كاال طي هفته منتهي به  ۱۹مرداد ماه ،حدود  ۴۱۳هزار و  ۸۲۲تن
انواع کاال به ارزش نزديک به  ۸هزار و  ۶۶۴ميليارد ريال در بورس کاالي
ايران مورد دادوستد قرار گرفت.به گزارش پايگاه خبري بورس کاالي ايران ،
در هفته سوم مرداد ماه ،در تاالر محصوالت صنعتي و معدني ۱۴۷ ،هزار
و  ۳۱۰تن انواع کاال به ارزش  ۴هزار و  ۱۵۹ميليارد ريال معامله شد.در
اين تاالر  ۳هزار و  ۹۸۰تن آلومينيوم ۱۳۹ ،هزار و  ۴۵۲تن فوالد ۳ ،هزار
و  ۷۳۵تن مس ۱۴۰ ،تن کنسانتره موليبدن و  ۳تن کنسانتره فلزات
گرانبها از سوي مشتريان خريداري شد.همچنين در هفته معامالتي مذکور
در دو بخش داخلي و صادراتي تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي،
 ۲۱۸هزار و  ۳۹۰تن انواع کاال به ارزش  ۳هزار و  ۸۹۵ميليارد ريال به
فروش رسيد.در اين تاالر  ۶۲هزار و  ۴۷تن قير ۵۶ ،هزار و  ۶۲۲تن مواد
پليمري ۶۰ ،هزار تن وکيوم باتوم ۱۴ ،هزار و  ۴۰۰تن لوب کات۱۹ ،
هزار و  ۴۸۲تن مواد شيميايي ۳ ،هزار و  ۵۳۶تن گوگرد ،يکهزار و ۱۷۳
تن روغن پايه و اسالک واکس ۶۰۰ ،تن سالپس وکس  ۳۰تن گازها و
خوراک ها و  ۵۰۰تن عايق رطوبتي خريداري شد.

رئيس کميسيون عمران مجلس :

حضور شريعتمداري به خروج صنعت
از رکود کمک ميکند
رئيس کميسيون عمران مجلس با بيان اين که حضور شريعتمداري
در وزارت صعنت به خروج از رکود و افزايش تراز جايگاه صنعتي ايران
ميانجامد ،گفت :وي براي ايجاد اشتغال ،فعال کردن صنايع و بهبود وضعيت
صنعت برنامه هاي خوبي دارد.محمدرضا رضايي ،نماينده جهرم در مجلس
در گفتگو با ايلنا ،با اشاره به معرفي محمد شريعتمداري از سوي رئيس
جمهور به مجلس براي تصدي وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گفت :آقاي
شريعتمداري تعامل بسيار خوبي با دولت و مجلس دارد و با توجه به اينکه
چند سال وزير بود و در چهار سال گذشته معاون اجرايي رئيس جمهور
بوده ،عالوه بر بر امورات وزارتخانه ،بر مسائل کشور هم مسلط است.وي
با بيان اينکه آقاي شريعتمداري گزينه دقيق ،شايسته و مناسبي براي
اين وزارتخانه است ،تصريح کرد :با توجه به آشنايي وي با وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،قرار گرفتن وي در راس وزارتخانه نويد بخش خوبي براي
صنعت و تجارت و بخصوص افزايش صادرات خواهد بود.

افزايش  140درصدي واگذاري شرکت هاي
تحت مديريت بانک ملي ايران
به دنبال تاکيدات دولت محترم درباره خروج بانک ها از بنگاهداري،بانک ملي ايران اجراي اين
سياست را در راس برنامه هاي خود قرار داده است به گونه اي که ارزش واگذاري هاي اين بانک
در سال  95نسبت به سال  ، 94حاکي از رشد  140درصدي واگذاري شرکت هاي تحت مديريت
بانک ملي ايران است.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،جمع واگذاري ها در اين بخش
در سال ،94چهار هزار و  158ميليارد ريال بوده است که در سال  95به  9هزار و  746ميليارد
ريال رسيده است.الزم به ذکر است بخشي از اين شرکت ها را دولت به دليل بدهي خود به
بانک ملي ايران واگذار کرده است .هدف بانک ملي ايران اين است که اين دسته از شرکت ها
را بهسازي کرده و به بهره وري برساند و در نهايت اين شرکت ها را واگذار کند.

طي  ١٥ماهه منتهي به خرداد  ٩٦در حوزه صنايع دريايي و بندري اتفاق افتاد؛

بانک صادرات براي  ٦٦٢نفر در بنادر شمال و جنوب
شغل ايجاد کرد
بانک صادرات ايران در بنا در شمال و جنوب کشور براي  ٦٦٢نفر به صورت مستقيم وغير مستقيم شغل
ايجاد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات،درراستاي حمايت از توليد ملي و توسعه اشتغالزايي
درکشور،مناطق مختلف حوزه خليج فارس از جمله بوشهر،بندرعباس،بندر شهيد رجايي هرمزگان و همچنين
بندراميرآباد مازندران از تسهيالت اشتغالزايي بانک صادرات ايران بهره مند شدند.بنابراين گزارش طي  ١٥ماه
منتهي به پايان خرداد ماه سال جاري 9،طرح دربنادر جنوب و شمال کشور با اعتباري درحدود ٧٠٩
ميليارد و  ٣٥٠ميليون ريال راه اندازي شد که به اين ترتيب براي  ١٧٤نفر به طور مستقيم و براي ٤٨٨
نفر به طور غير مستقيم شغل ايجاد شده است.طرح هاي تامين اعتبار شده عمدتاً درقالب تسهيالت براي
ساخت،توليد يا خريد نفتکش ها،شناورهاي دريايي،مخازن نگهداري فرآورده هاي نفتي و پايانه هاي
حمل و نقل بوده است.گفتني است شرکت هاي سيراف بوشهر،آراد عمران کاسپين بندر اميرآباد،سپهر
صنعت نگين بندر شهيد رجايي،اميدان ساحل پارسيان بندرعباس وهمچنين شرکتهاي سالله دريا،آفتاب
درخشان دريا،فراساحل آفتاب خليج فارس،خليج فارس پايدار و خدري جهان دريا ازمحل تسهيالت بانک
صادرات ايران درحوزه هاي اشاره شده،بهره مند شده اند.

رئيس شوراي شهرتهران خبر داد:

واگذاري صدور كارت بليت الكترونيك به بانك شهر
رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به تصويب طرح دو فوريتي انتقال صدور کارت بليت الکترونيک
به بانک شهر در جهت تامين رفاه حال شهروندان تهراني گفت :مسئوليت صدور اين کارتها که از
جنس کارت هاي شهروندي هستند به دليل آماده بودن زيرساختهاي الزم در بانک شهر بر اساس
قانون معامالت شهرداري به اين بانک واگذار شده است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي
بانک شهر،مهدي چمران با اعالم اينکه بانک شهر اين کارتها را به صورت رايگان صادر خواهد کرد،
تصريح کرد :مدت اين قرارداد دو ساله است و واگذاري اين مسئوليت براي ديگر شرکتهاي بانک
شهر بالمانع است ،اما به شرکتهاي غير و خصوصي بانک ،با اجازه کارفرما يعني شهرداري ميبايست
صورت گيرد.وي با اعالم اينکه زيرساخت هاي صدور اين کارت شهروندي مدت هاست از سوي بانک
شهر آماده شده است ،خاطر نشان کرد :صدور اين کارت براي استفاده در تاکسيهاي شهري نيز در
بودجه ساالنه در حال پيگيري است و اميد است تا پايان سال با کمک شرکت تاکسيراني ،بانک شهر
سيستمهاي مورد نظر را آماده کند.چمران با اشاره به تجربيات بانک شهر در اين حوزه خاطر نشان
کرد :اين بانك توان ايجاد زيرساختهاي الزم را در اين زمينه دارد و بي هيچ ترديدي پرداختهاي
ناوگان حمل و نقل عمومي نيز مي تواند به اين طريق صورت گيرد.

اطالعيه بانک ملت درباره بنرهاي مجعول
منتشره در فضاي مجازي
بانک ملت درباره بنرهاي مجعول تبليغاتي منتشره در فضاي مجازي ،اطالعيه اي را منتشر کرد .به گزارش
روابط عمومي بانک ملت ،در پي انتشار چند بنر مجعول تبليغاتي در فضاي مجازي که با به چالش کشيدن
وجاهت حرفه اي تعدادي از بانک هاي کشور ،در صدد اختالف افکني و القاي وجود رقابت ناسالم در نظام
بانکي بود ،بانک ملت با تقبيح اين رفتارهاي غير مسئوالنه ،اعالم کرد که هرگونه تبليغ خارج از کانال هاي
رسمي بانک ،ارتباطي به اين بانک نداشته و مورد تاييد نيست.روابط عمومي بانک ملت در اين اطالعيه
از هموطنان عزيز درخواست کرد که صرفاً مطالب و اطالعات منتشره از طريق کانال هاي رسمي را مد
نظر قرار دهند و از بازنشر اطالعات و مطالب غير مستند جدا ً خودداري کنند.

