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بخش اقتصادي:معاون فناوري بانک مرکزي نسبت به ريسک باالي بيت کوين ها (ارزهاي
ديجيتال)هشدار داد و اعالم کرد که بانک مرکزي اين ارزها را هنوز به عنوان ارز رسمي
نپذيرفته است.به گزارش خبرنگار ما ،ناصر حکيمي در نشست خبري هشدار داد که مردم
از خريد بيت کوين به عنوان ابزار مطمئن سرمايه گذاري خودداري کند؛ البته االن نمي
معاون بانک مرکزي:
توان گفت که بيت کوين قانوني يا غيرقانوني است ولي هشدار مي دهيم که مردم نخرند.
چرا که ريسک دارد،پس هشدار مي دهيم که مردم فريب نخورند و مواجه با پديده اي
بيت کوين از سوي
مثل موسسات مالي غيرمجاز نشوند که مالباخته نشوند و به سوداي سود بيشتر در اين مسير
بانک مرکزي به رسميت وارد شوند به خصوص اينکه بازاريابي شبکه اي و هرمي در آن مشهود است و ما داريم رصد
مي کنيم و هشدار مي دهيم.وي تصريح کرد :جمع بندي بيت کوين و ساير ارزهاي رمزينه
شناخته نشده است
را تا نيمه اول سال  ٩٧ابالغ و اعالم مي کنيم .البته اگر بانکها يا بانک مرکزي بخواهد

اقتصادي

» خبر

بيش از  20درصد صادرات کشور
در حوزه معادن است
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :بيش از  20درصد از صادرات
کشور در حوزه معادن و صنايع معدني است.به گزارش فارس از زنجان،
مهدي کرباسيان در مراسم تجليل از صادرکنندگان برتر استان ،اظهار کرد:
نقش صادرکننده در اقتصاد کشور اهميت بسيار زيادي دارد.وي با اشاره
به اينکه کشور بر مبناي توليد ،پيشرفت کرده و در سطح دنيا عزت دارد،
تصريح کرد :توسعه موضوع مهمي است که مقام معظم رهبري و رئيس
جمهور و همه دلسوزان کشور بر آن باور دارند.معاون وزير صنعت با بيان
اينکه استان زنجان يک استان معدني به شمار ميرود ،اضافه کرد :تعداد
کشورهاي معدني در سطح دنيا محدود بوده و بر اساس اکتشافات موجود،
ايران پانزدهمين کشور معدني دنيا محسوب ميشود.کرباسيان با اشاره به
اينکه از آنجا که سايه نفت روي اقتصاد کشور بوده به همين دليل به اکتشافات
معدني توجه زيادي نشده بود ،يادآور شد :از سويي در کشور ايران بيشتر
به معادن رو باز توجه شده در حالي که در سطح جهان معادن زيرزميني و
حتي کف اقيانوسها مورد توجه قرار گرفتهاند.وي با بيان اينکه در مجموع
ميزان صادرات حوزه معادن و صنايع معدني طي هفت ماه گذشته از سال
جاري از مجموع صادرات کشور 5 ،ميليارد و  400ميليون دالر بوده است،
ادامه داد :بيش از  20درصد از صادرات کشور در اين حوزه بوده است .معاون
وزير صنعت ،معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه بايد بهترين بهرهبرداريها را در
حوزه معادن و در راستاي منافع ملي و استاني داشته باشيم ،افزود 6 :درصد
از توليد ناخالص کشور را معدن و صنايع معدني شامل ميشود.

بانک سپه هزار ميليارد ريال براي بازسازي
واحدهاي زلزله زده اختصاص داد

مديرعامل بانک سپه از اختصاص يک هزار ميليارد ريال منابع اين
بانک براي پرداخت تسهيالت به خانواده هاي آسيب ديده از زلزله
استان هاي غربي کشور خبر داد.به گزارش تسنيم،محمد کاظم
چقازردي ضمن تسليت به خانواده هاي مصيبت زده استان هاي غربي
کشور اظهار داشت :در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر
رسيدگي فوري به مشکالت آسيب ديدگان و کمک به التيام آالم مردم
زلزله زده استان هاي غربي کشور همچنين تأکيد رياست جمهوري
مبني بر رفع سريع مشکالت مردم اين منطقه ،بانک سپه يک هزار
ميليارد ريال براي بازسازي واحدهاي آسيب ديده استان هاي غربي
کشور اختصاص داد.وي افزود :اين منابع با هماهنگي استانداري براي
هر واحد مسکوني تا سقف يکصد ميليون ريال با بازپرداخت  5ساله و
تنها با يک ضامن پرداخت خواهد شد.

جمهوري اسالمي ايران
وزارت كشور
استانداري خوزستان
شهرداري بندر امام خميني(ره)

مناقصه عمومي
نوبت دوم

شهرداري بندر امام خميني(ره) به استناد مصوبه
شوراي اسالمي شهر در نظر دارد مناقصه اجرائيات
و سد معبر شهر بندر امام خميني(ره) با برآورد اوليه
 6/880/000/000ريال را برگزار نمايد .لذا از كليه شركتهاي
واجد شرايط ،دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت
اسناد مناقصه به امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري
مراجعه نمايند.
 -1موضوع مناقصه :واگذاري اجرائيات و سد معبر
 -2زمان دريافت اسناد مناقصه :تاريخ 96/08/22
لغايت 96/08/25
 -3محل دريافت اسناد :بندر امام خميني(ره)  -بلوار
آيتاله طالقاني  -ساختمان مركزي شهرداري امور
حقوقي و قراردادها  -تلفن0615-2222020-4 :
 -4مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد:
فيش واريزي به مبلغ  500/000ريال به حساب فراگير به
شماره  1083057382نزد بانك تجارت شعبه مركزي
به نام شهرداري بندر امام خميني(ره)
 -5زمان تحويل پيشنهادها :روز سهشنبه 96/09/07
از ساعت  8الي 13
 -6محل برگزاري مناقصه :نشاني مندرج در رديف 3
 -7زمان بازگشايي پاكات :روز سهشنبه 96/09/07
توضيح اينكه به پيشنهادات فاقد امضاء  -مشروط -
مخدوش و يا اينكه بعد از موعد مقرر در بند  5آگهي
مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8تضمين شركت در مناقصه :مبلغ 344/000/000ريال
كه فقط به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي و يا چك
تضميني بانكي در وجه شهرداري بندر امام خميني(ره)
كه ميبايست در پاكت الف قرار گرفته و همزمان با
ساير پاكتها تحويل مناقصهگذار گردد.
 -9ساير اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده
است.
 -10واحد قراردادها پاسخگوي سواالت تخصصي
شما خواهد بود.
 -11اعتبار پروژه از محل بودجه جاري ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/8/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/23 :
خ ش96/8/17 :

فروتنزاد
از طرف سرپرست شهرداري

علي ربيعي با تاکيد بر شفافيت در اجراي قانون:

محصوالت شرکت هاي تابعه شستا
در بورس کاال عرضه مي شود

»
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نوبخت :

معاون وزير صنعت:

طرح ملي براي استفاده از ارزهاي رمزينه داشته باشد ،چارچوب هايش را نيز مشخص
خواهيم کرد.حکيمي افزود :خود بيت کوين از نظر فني و تکنولوژيکي بحث قوي دارد ولي
اين ابزار نوسان دارد؛ يعني به همان اندازه که قيمت رشد يافته به همان اندازه هم قيمت
ممکن است کاهش يابد؛ پس کالهبرداري روي اين ابزار بسيار زياد است.وي در خصوص
تصميمات بانک مرکزي براي مناطق زلزله زده گفت :با ارائه سرويس در محل حادثه تالش
داريم خدمات بانکي را به سرعت برقرار کنيم.وي افزود :اگر مشکالتي در شبکه بانکي براي
مناطق زلزله زده بوجود آمده باشد با تيم هاي بک اپي که تجهيز شده است مشکل را
برطرف خواهيم کرد.حکيمي گفت :در مورد بحث پرداخت يار تسهيالتي را در نظر گرفته ايم
تا دسترسي مردم به خدمات مالي بهتر شود .اين در حالي است که اميدواريم در طول سال
آينده دسترسي پرداخت را براي حوزه تامين مالي خرد آسان تر کنيم.

خبر »

سال  ،۹۷سال چانهزني دستگاهها براي افزايش
بودج ه نيست

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکيد بر اينکه
سال  ،۹۷سال چانهزني دستگاهها براي بودجه گرفتن
نيست ،گفت :اميدواريم اليحه بودجه در زمان مقرر تقديم
مجلس شود.به گزارش فارس ،محمد باقر نوبخت رئيس
سازمان برنامه و بودجه کشور درنشست علني مجلس
طي ارائه توضيحاتي درباره نظام بودجهريزي بر مبناي
عملکرد گفت 2:وعده از سوي دولت به نمايندگان مجلس
داده شده بود که اولين آن ارائه بودجه سال  97در

زمان مقرر بود.وي ادامه داد :در اين راستا از چهارشنبه
گذشته پيشنويس اين اليحه به دولت ارسال شده و از
روز يک شنبه هيئت دولت بررسي اين پيشنويس را
آغاز کرده است و از آنجا که قرار است تمامي جلسات
هيئت دولت معطوف به اين پيشنويس شود اميدوارم
که اليحه در زمان مقرر تقديم مجلس شود.نوبخت در
ادامه گفت :قول ديگر ما شکلگيري اليحه بودجه سال
 97با اصالحات اساسي بود که البته نياز به آن دارد که
پس از تقديم از سوي نمايندگان مجلس تکميل شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اينکه
ارزيابياي بر عملکرد دستگاهها هم انجام خواهد شد،
گفت :علت اينکه بهرهوري در کشور باال نميرود اين است
که دستگاهها چه کار بکنند و چه کار نکنند بودجهشان
را ميگيرند.نوبخت ادامه داد 128 :هزار ميليارد تومان
براي طرحهاي عمراني با اصالحات نظام بودجه ريزي،
پول و اعتبار اختصاص خواهيم داد.

آخوندي خبر داد؛

ورود بنياد مسکن براي بازسازي
خانه هاي زلزله زدگان

وزير راه و شهرسازي ضمن ابراز تسليت به مردم ايران
و خانوادههاي جانباختگان زلزله استان کرمانشاه گفت:
تا چند روز ديگر بنياد مسکن براي بازسازي خانههاي
آسيب ديده در زلزله کرمانشاه وارد عمل ميشوند.به
گزارش تسنيم،عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با
اشاره به وقوع زلزله  7/3ريشتري غرب کشور اظهار کرد:
زلزله بسيار شديدي در منطقه غرب کشور روي داد که
ديشب آخرين وضعيت را با مديرکل و مسئوالن حاضر در
کرمانشاه کنترل کردم ،خوشبختانه تا اين لحظه ،بخش
اعظم راهها بازگشايي شده و امکان امدادرساني و تردد
فراهم است که در اين بخش با مشکل بنيادين مواجه
نيستيم.وي افزود :ممکن است در برخي راههاي روستايي
هنوز مشکالتي وجود داشته باشد ،اما تمام راههاي اصلي
و شهري باز است و امدادرساني انجام ميشود .وي با ابراز
تسليت به مردم ايران و خانوادههاي جانباختگان گفت:
بالفاصله پس از زلزله نهادهاي امدادي فعاليتهاي مربوطه

را آغاز کردند و چند روز پس از اين اقدامات ،بنياد مسکن
سريعا براي بازسازي خانههاي ويران شده فعاليتهاي
خود را انجام خواهد داد که در چند روز اوليه بايد منتظر
امدادرساني باشيم .وي درباره خسارت وارد شده به مسکن
و راههاي مناطق زلزله زده بيان کرد :اکنون بسيار زود
است که در اين زمينه رقمي اعالم کنيم و بايد پس از
فعاليت نيروهاي امدادي آمارگيري دقيقي انجام داد تا
بتوانيم ميزان دقيقي از خسارت را بيان کنيم.

دكتر عادل آذر ،رئيس ديوان محاسبات كشور:

محرمانه اعالم کردن بدهيهاي دولت از گرفتاريهاي ماست

رئيس ديوان محاسبات کشور با اشاره به اينکه محرمانه اعالم کردن
بدهيهاي دولت از گرفتاريهاي ماست ،گفت :هيچ جاي دنيا اين
بدهيها محرمانه نيست.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،عادل آذر رئيس ديوان
محاسبات کشور ديروز در جلسه علني مجلس اظهار داشت 87 :درصد
بودجه عمومي به اعتبارات هزينهاي يعني هزينههاي جاري کشور اختصاص
يافته و ميزان اعتبارات عمراني هر ساله کاهش مييابد.
وي در همين زمينه افزود :بر اين اساس هر چه پول داريم بايد براي
هزينههاي جاري کشور خرج کنيم .يکي ديگر از شاخصههاي کليدي
بودجه تراز عملياتي است که در سال  90اين تراز  28هزار و در سال
 95تراز آن  61هزار منفي بوده است که نشان ميدهد بايد از داراييها
و منابع کشور که نفت و شرکتها هستند بفروشيم تا پول مورد نياز
تامين شود.
رئيس ديوان محاسبات کشور تصريح کرد :يکي از آسيبهاي جدي
که در بودجه کشور وجود دارد و عمدتا توسط مجلس انجام ميشود،
زماني است که دولت تقاضايي دارد و نمايندگان بدون بررسي آن را
تصويب ميکنند.
عادل آذر افزود :داراييهاي سرمايهاي ما توسط فروش اوراق مشارکت
تامين ميشود و زماني که سررسيد بازپرداخت اوراق مشارکت سرميرسد،
دوباره با اوراق مشارکت اصل و سود پول پاس ميشود و پولي براي آن

پرداخت نميشود.
وي با بيان اينکه از نمايندگان تقاضا دارم با دقت نظر و تحليل بحث
بودجه را جلو ببرند ،گفت :شما در بودجه سال  96اجازه دادهايد  5هزار
ميليارد تومان اوراق بهادر با سر رسيد  5سال براي بازپرداخت اصل و سود
اوراقهاي سررسيد شده پرداخت شود.همچنين اجازه دا دهايد  3ميليارد
دالر اوراق مالي ارزي ريالي به وزارت نفت براي پرداخت اصل و سود اوراق
سررسيد شده پرداخت شود که اين کار آيندهفروشي است.
رئيس ديوان محاسبات کشور افزود :بيانضباطي و عدم شفافيت و انحراف
در هدف در بودجه کشور ديده ميشود.
آذر ادامه داد :اعتبارات رديفهاي متفرقه  39درصد بودجه عمومي
را دربرميگيرد و اين اعتبارات هر ساله تکرار ميشود و اين اعتبارات
هدف مشخصي ندارد.
وي با اشاره به اين موضوع که اعتبارات تخصيص يافته به استانها بايد
توسط خود استانها هزينه شود ،خاطرنشان کرد :ما در سال  90در
استاني  6برابر بودجه تخصيص يافته خرج کردهايم همچنين در سال
 94در استان ديگري  8برابر بودجه تخصيص يافته خرج کرده ايم اما
يک هشتم آن پول توسط خود استانها هزينه شده است.
رئيس ديوان محاسبات کشور گفت :درآمد اختصاصي يکي از مفسدههاي
جدي بودجه است که يکي از مراکز پرداختهاي غيرمتعارف است.
وي اظهار داشت :عدم شفافيت و نبود انضباط در بودجهريزي کشور

بسيار زياد است.
آذر افزود :در قانون بودجه کشور ما  27طرح عمراني داريم که  41سال
به باال عمر دارند ،همچنين  755پروژه عمراني داريم که سال پاياني
براي آنها ذکر نشده است.
وي در مورد جامعيت در بودجه نيز عنوان کرد :يکي از اصول بودجه اصل
جامعيت است در حالي که تعدادي از دستگاههاي دولتي نظير مناطق آزاد
تجاري و شرکت هاي نسل اول و دوم در بودجه کشور نميآيند.
آذر با اشاره به لزوم نظارت بر بودجه اظهار داشت :اعتبارات خارج از
شمول يکي از بخشهاي بودجه است که امکان نظارت بر آن عمال
صفر است.
وي افزود :يکي از گرفتارهاي ما با دولت بحث بدهي و مطالبات از دولت
است اما وقتي از دولت سوال ميکنيم که ميزان اين بدهيها چقدر است،
اعالم ميکنند که محرمانه است .هيچ جاي دنيا اين بدهيها محرمانه
نيست و در سايت مشخصي اعالم ميشود.
رئيس ديوان محاسبات کشور با اشاره به راه حل مشکالت اظهار داشت:
دولت وقتي ميخواهد بودجه را ارائه دهد بايد از او بخواهيم پيوست
عملکرد را هم با اجراي بودجه ارائه كند تا نظام بودجهريزي براساس
عملکرد بودجهريزي شود.
آذر با اشاره به اينکه اگر برنامه بودجه براساس عملکرد برنامهريزي شود،
ديوان محاسبات ميتواند دولت را حسابرسي عملکرد بکند.

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد
شرکت آب و فاضالب روستايي
استان کرمان

(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد  ،لوله آبکش به مقدار  630شاخه  6متري
را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد  ( .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد
مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند )
 تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار ) ضمانت نامه معتبر بانکي مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار )  224/400/000ريال تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  96/8/22مي باشد . مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  14روز چهارشنبه تاريخ 96/9/1 مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14روز سه شنبه تاريخ 96/9/14 زمان بازگشايي پاکت ها  :ساعت  8/30صبح روز يكشنبه تاريخ 96/9/19 مبلغ برآورد  4/486/750/000 :ريال مي باشداطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف  :کرمان – خيابان هزار و
يکشب – نبش کوچه  – 21شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها  .تلفن 32473983 -6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس دفتر ثبت نام 02141934 :
توضيحات :
ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است
تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عالوه بر سامانه بصورت فيزيکي نيز بايد ارائه شود .
نوبت اول 96/08/21 :
نوبت دوم 96/08/23 :

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان

شرکت آب و فاضالب روستايي
استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد
(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد  ،اتاقک پيش ساخته موتورخانه به تعداد 100
دستگاه را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد  ( .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد
مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند ).
 تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار ) ضمانت نامه معتبر بانکي مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار )  1/057/500/000ريال تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  96/8/22مي باشد . مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  14روز چهارشنبه تاريخ 96/9/1 مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14روز سه شنبه تاريخ 96/9/14 زمان بازگشايي پاکت ها  :ساعت  10/30صبح روز يكشنبه تاريخ 96/9/19 مبلغ برآورد  21/150/000/000 :ريال مي باشداطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف  :کرمان – خيابان هزار و
يکشب – نبش کوچه  – 21شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها  .تلفن 32473983 -6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس دفتر ثبت نام 02141934 :
توضيحات :
ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است
تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عالوه بر سامانه بصورت فيزيکي نيز بايد ارائه شود .
نوبت اول 96/08/21 :
نوبت دوم 96/08/23 :

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان

علي ربيعي در صحن علني مجلس يکي از اقدامات شرکت
سرمايهگذاري تأمين اجتماعي در راستاي اجراي شفاف قانون را
عرضه محصوالت شرکت هاي تابعه شستا در بازار شفاف بورس کاالي
ايران عنوان کرد.به گزارش پايگاه خبري بورس کاالي ايران،علي
ربيعي،وزير کار و رفاه در ادامه جلسه علني دوشنبه  ۲۲آبان گفت:
تعدادي از شرکت هايي که تابع وزارت تعاون هستند مديريتي و
بسيار غيرمديريتي و ابزاري براي هلدينگ ها هستند ،ممکن است
ما در اين شرکت ها با بروز خطا مواجه شده باشيم اما همواره
با کمک نيروهاي اطالعاتي و دستگاه هاي نظارتي توانسته ايم
در اين زمينه به خوبي عمل کنيم .وي اظهار داشت :ما از
دادستان تهران داوطلبانه درخواست رسيدگي به اين شرکت ها
را داشتيم و امروز هم سازمان بازرسي ،ديوان محاسبات ،وزارت
اطالعات و اطالعات سپاه همه جا با ما حضور دارند و بر کار اين
شرکت ها نظارت مي کنند .ربيعي با بيان اينکه سامانه هوش تجاري
را در شستا مستقر کرده ايم گفت :محصوالت شرکت هاي تابعه در
بورس کاال به فروش مي رسد و کاهش بنگاه داري در برنامه جدي
ماست که متعهد به انجام آن هستيم و شايد در هيچ دوره اي
اين چنين بر اين موضوع اصرار نداشتيم .وزير کار تصريح کرد:
نمي توانيد با نگاه اقتصادي صرف ما را اندازه بگيريد ،ما نه کارگر
اخراج کرده ايم و بلکه سعي کرده ايم تيمارداري کنيم .وي با تاکيد
بر اينکه در اجراي قانون با شفافيت عمل کرده ايم خاطرنشان
کرد :ما در راستاي اهداف نظام و مبارزه با فساد گام هايي فراتر
از ثبت شرکت ها برداشته ايم.

معاون وزير جهاد کشاورزي:

واردات ميوه از هيچ کشوري نداريم
معاون بازرگاني وزير جهاد کشاورزي گفت:واردات ميوه از هيچ کشوري
نداريم.وي در مورد واردات ميوه از ساير کشورها به ايران نيز بهصراحت
گفت :ما از هيچ کشوري واردات ميوه نداريم و اگر بحثي در مورد واردات
کيوي از نيوزيلند مطرح شد ،يک شرکت نيوزيلندي با نام زيسپري با
کشاورزان ما در قالب تعاوني براي توسعه بازار همکاريهايي را آغاز کرده
که اين به معناي تنظيم بازار و ورود دولت براي واردات از کشورهاي
خارجي نيست و تاکنون هم هيچگونه محموله کيوي حتي خارج از
فصل وارد ايران نشده است.به گزارش فارس ،علياکبر مهرفرد در حاشيه
افتتاحيه دومين نمايشگاه بينالمللي گوشت و فرآوردههاي گوشتي در
جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال که با توجه به شرايط نامطلوب
بستهبندي در صنايع تبديلي چه تمهيداتي براي اين مسئله در نظر
گرفته شده ،گفت :يکي از مهمترين مسائل رعايت موازين بهداشتي و
بستهبندي در توليد ،برداشت،انتقال و در نهايت بستهبندي پاياني است
و ما اکنون در زمينه ميوه و سبزيجات و بستهبندي آنها مشکالتي داريم
و براي آنکه ضايعات اين محصوالت کمتر شود ،بايد فکري به حال آن
بکنيم.وي تصريح کرد :البته در حوزه گوشت و فرآوردههاي گوشتي اين
محصوالت با تکنولوژي نوين در کشور عرضه ميشود و نياز است تا با
استفاده از سرمايهگذاري خارجي و دانش فني کار را توسعه دهيم؛ چراکه
بسياري از برندها اکنون تحول خود را از بستهبندي شروع کردهاند و سعي
ميکنند در بستهبنديهاي جديد مدت ماندگاري محصوالتشان را باال
ببرند.مهرفرد در جريان بازديد از نمايشگاه ميتکس گفت :اکنون يکي
از شرکتها نوعي از بستهبندي گوشت تازه را ارائه کرده که بين  20تا
 25روز قابليت نگهداري گوشت تازه را دارد که اگر چنين چيزي باشد،
بسيار خوب است ،البته نبايد فراموش کرد که بستهبندي نبايد قيمت
تمامشده را باال ببرد.

با دستور ويژه مديرعامل:

بانک ملي ايران به کمک زلزله زدگان کرمانشاه شتافت
با دستور ويژه مديرعامل بانک ملي ايران ،امکانات بيمارستان بانک براي کمک رساني به زلزله زدگان
استان کرمانشاه بسيج شد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،در پي وقوع زلزله در مناطق غربي
کشور به ويژه استان کرمانشاه که خسارات زيادي به بار آورد ،دکتر محمد رضا حسين زاده ضمن تسليت
به بازماندگان اين حادثه ،حداکثر خدمات پزشکي ،پرستاري ،دارويي و درماني بيمارستان بانک ملي
ايران را به منطقه اعزام کرد.همچنين کميته بحران و پشتيباني به اين منظور در بانک ملي ايران تشکيل
شده تا در صورت نياز به تجهيزات و امکانات بيشتر در منطقه زلزله زده کرمانشاه ،مساعدت الزم به
اين منظور صورت گيرد.

تسليت بانکپاسارگاد بهمناسبت درگذشت
هموطنان مان در حادثه زلزله کرمانشاه
بانکپاسارگاد ،ضمن تسليت به ملت شريف ايران ب ه مناسبت درگذشت تعدادي از هموطنان عزيزمان در حادث ه
غمانگيز زلزل ه کرمانشاه ،از درگاه ايزد منان براي درگذشتگان علو درجات ،براي بازماندگان صبر و شکيبايي،
براي مجروحان شفاي عاجل و براي تمام همميهنان عزيزمان سالمت و طول عمر مسئلت دارد.

تداوم ارائه خدمات بانک تجارت در مناطق زلزله زده
ارائه خدمات بانکي به مشتريان بانک تجارت درمناطق زلزله زده غرب کشور بدون وقفه ادامه داشته و
اطالعات حساب و اسناد مشتريان کامال محفوظ مي باشد.به گزارش روابط عمومي بانک تجارت ابراهيم
کاظم پور سخنگوي اين بانک ضمن تسليت به خانواده جانباختگان زلزله دراستان هاي غربي کشور از
ارائه خدمات بانکي به مشتريان درشعب اين بانک مطابق روال عادي خبر داد و گفت:درپي وقوع زلزله
استان کرمانشاه،شعبه سرپل ذهاب اين بانک دچار خسارت شده ليکن اطالعات حساب و اسناد مشتريان
شعبه در محلي امن نگهداري مي شود.اين در حالي است که ارائه هرگونه خدمات بانکي به مشتريان
به صورت يکپارچه درهر يک از شعب بانک تجارت درشهرها و استان هاي همجوار بدون هيچ مشکل
و وقفه اي قابل ارائه مي باشد.سخنگوي بانک تجارت خاطر نشان کرد:عمليات بازسازي و تعمير شعبه
سرپل ذهاب ازاولين ساعات کاري دوشنبه  22آبان در دستور کار قرار گرفته و به زودي سرويس دهي
به مشتريان اين شعب طبق روال قبل ادامه خواهد يافت.

همدردي بانک صادرات ايران با آسيب ديدگان
زلزله غرب کشور

روابط عمومي بانک صادرات ايران در پيامي ضمن عرض تسليت به عموم مردم ايران و ابراز همدردي
با هموطنان داغدار و آسيب ديده از حادثه دردناک زلزله استان هاي غربي کشور ،آمادگي خود را براي
مساعدت در تسهيل و برخورداري اين هموطنان از خدمات حمايتي بانک اعالم و يک شماره حساب نيز
براي دريافت کمک هاي نقدي مردمي اختصاص داد.شايان ذکر است ،مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)
در پيامي به دليل وقوع زلزله  7/2ريشتري شامگاه يکشنبه  ٢١آبان ماه در استان کرمانشاه ،فرمودند:وظيف ه
مسئوالن آن است که در همين اولين ساعات با هم ه ه ّمت و توان به ياري آسيبديدگان بويژه در زير آوار
ماندگان بشتابند و با بهرهگيري سريع از هم ه امکانات موجود،از افزايش تلفات جلوگيري کنند.ارتش و سپاه
و بسيج ،با نظم و سرعت به آوار برداري و انتقال مجروحان کمک کنند و دستگاه هاي دولتي چه نظامي و
چه غير نظامي همه توان خود را براي ياري آسيب ديدهها و خانوادههاي آنان به صحنه آورند.

پيام تسليت مديرعامل بانک دي به زلزله زدگان
غرب کشور

مدير عامل بانک دي در پيامي جان باختن جمعي از مردم کشورمان را در پي حادثه زمين لرزه
تسليت گفت و با مصدومين و داغديدگان اين حادثه ابراز همدردي کرد.متن پيام محمدرضا
قرباني مديرعامل بانک دي بدين شرح مي باشد:حادثه تلخ زلزله در کشور عزيزمان ايران چشم
ها را گرياند و قلب ها را به درد آورد.ضايعه جان باختن و جراحات خيل عظيمي از هموطنان
عزيزمان در غرب کشور ،بويژه در استان کرمانشاه و نيز وارد آمدن خسارات فراوان جاني و
مالي ،ايران را يکپارچه داغدار کرد و آحاد مردم عزيزمان در اندوه فاجعه از عمق دل گريستند.
فاجعه آنچنان غم انگيز و دلخراش بود که زخمي جانکاه بر روح و روان تمام مردم ايران نشاند.
در اين لحظات سخت ،قلب تمام ما ايرانيان تا دور ترين نقاط کشور به يکديگر پيوسته است و
يک دل و يک زبان با داغ ديدگان اين حادثه دردناک همدرديم.

