محسن رضايي:

بخش خصوصي
بعد از برجام
تكاني نخورد

4

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :بخش خصوصي کشور بعد از تصويب
برجام که براي آن جشن هم برگزار شد،هيچ تکاني نخورده است.به گزارش
جهان نيوز،محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش تبيين
ابعاد تهاجم اقتصادي عليه ملت ايران که صبح ديروز در دانشگاه امام حسين(ع)
برگزار شد ،اظهار کرد :يکي از خواستههاي مقام معظم رهبري از مسئوالن کشور
ايجاد جبهه اقتصادي در برابر جنگ اقتصادي دشمن است.دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام با بيان اينکه در سال  ۲۰۰۴آمريکا سازمان اطالعاتي را براي جنگ
اقتصادي در وزارت خزانهداري ايجاد کرد ،تصريح کرد :هدف از ايجاد اين اداره آن
بود که موقعيت اقتصادي آمريکا با استفاده از مقوله تروريسم ،ارتقا پيدا کند.وي
با بيان اينکه محاصره اقتصادي ،تحريم اقتصادي و باال بردن ريسک ،سه راهبرد

اقتصادي

دشمنان در جنگ اقتصادي است ،اذعان داشت :راهبرد باال بردن ريسک" چند
سالي است که توسط آمريکا آغاز شده است .اين مسئوليت بر عهده اداره اطالعات
و تروريسم وزارت خزانه داري آمريکا است .استوارت لوي نخستين رئيس اين
اداره،يک صهيونيست بود.رضايي با بيان اين موضوع که سرنوشت ايران و آمريکا
در جنگ اقتصادي مشخص ميشود ،ادامه داد:همانگونه که دشمن در مقابله و
دشمني با ما داراي يک استراتژي واحد است ما نيز بايد يک استراتژي واحد را در
برابر آنها به کار ببريم که اين استراتژي نبرد اقتصادي است.دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام با بيان اينکه هنوز هيچ بانک بزرگ جهاني با ما همکاري نميکند،
افزود :بخش خصوصي کشور بعد از تصويب برجام که براي آن جشن هم برگزار
شد ،هيچ تکاني نخورد و کسي شاهد تحرک آن نبود.

خوانساري:

دولت بزرگ ،بزرگ ترين آفت
براي اقتصاد است

»
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رئيس کنفدراسيون صادرات ايران:

دولت به جاي خصوصيسازي ،اختصاصيسازي كرده است

بازرگانان با صادرات ۵۰۰هزار دالر تا سه ميليون
دالر به عنوان صادر کننده نمونه معرفي شدند
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت :امسال صادرکنندگان نمونه
از بين ۱۶گرو ه و  ۱۷شرکت ،با کف صادراتي  ۵۰۰هزار دالر تا سقف
 ۳ميليون دالر بررسي شد و براي شرکتهايي که رشد صادراتي داشتند،
امتيازاتي در نظر گرفته شد.به گزارش فارس ،محمد الهوتي در همايش
معرفي صادرکنندگان نمونه سال  1396استان تهران با ارائه گزارش فرآيند
انتخاب صادرکنندگان و بيان مشکالت اين بخش گفت :امسال براي اولين
بار دبيرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگاني
تهران واگذار شد و اين اتفاق نتيجه مصوبه استاندار استان تهران و نگاه
مثبت رئيس وزارت صنعت ،معدن اتاق تهران بود.رئيس کارگروه انتخاب
صادرکنندگان نمونه استان تهران افزود :امسال در  16گروه کااليي 17
شرکت را به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران و  3شرکت را هم با
توجه به ميزان قابل توجه صادرات به عنوان شرکت هاي شايسته تقدير
معرفي کرديم .وي افزود :براي گروههاي مختلف کف صادراتي از  500هزار
دالر تا  3ميليون دالر در نظر گرفته شد و همچنين براي شرکت هايي که
رشد صادراتي داشتند ،امتيازاتي در نظر گرفته شد .وي بيان داشت :ما
بايد براي توسعه صادرات به سمت بازارهاي جديد و آمريکايي در حرکت
باشيم و حضور در نمايشگاه در اين راستا بسيار مهم است که متاسفانه
از صادرکنندگان براي حضور در اين نمايشگاه حمايت نمي شود .در اين
مراسم از  ۲۰نفر از صادرکنندگان نمونه استان تهران براي اولين بار توسط
بخش خصوصي و اتاق بازرگاني تهران برگزار و تقدير شد.

قائم مقام بانک مرکزي:

 ۲۰درصد کل نقدينگي کشور
در اختيار مؤسسات غيرمجاز بود
قائم مقام بانک مرکزي با بيان اين که  ۲۰درصد کل نقدينگي کشور در
اختيار مؤسسات غيرمجاز بود که آنها در بازارهاي مختلف ارز ،خودرو و
مسکن وارد مي شدند  ،گفت :براي برخورد با اين موسسات از حمايت
شوراي عالي امنيت ملي و مصوباتش برخورداريم.به گزارش تسنيم،
اکبر کميجاني که در نخستين همايش تبيين ابعاد تهاجم اقتصادي
عليه ملت ايران سخن مي گفت به اقدامات بانک مرکزي در چارچوب
سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و افزود :در اين مدت
به واسطه عواملي چون رعايت انضباط پولي ،رشد اقتصادي از منفي
هفت دهم درصدي در سال  91به دوازده و نيم درصد در سال  95رسيد
و توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار از منفي يک و سه دهم درصد
در سال  94به  13و چهار دهم درصد در سال  96افزايش يافت.وي
کنترل نوسانات نرخ ارز از طريق تسلط کامل و هدايت و مديريت بازار
ارز را يادآور شد و درباره تخصيص منابع بانکي در قالب ارائه تسهيالت
گفت :تنها در حوزه سرمايه در گردش در سال  91چهل و يک درصد
به حوزه توليد اختصاص داشت که اين ميزان در سال گذشته به
 64درصد افزايش يافت و از  17هزار ميليارد تومان به  50هزار ميليارد
تومان تنها در حوزه کارگاه هاي خرد و کوچک رسيد.قائم مقام بانک
مرکزي در حوزه ساماندهي مؤسسات غيرمجاز به ارائه عملکرد پرداخت
و افزود 20 :درصد کل نقدينگي کشور در اختيار مؤسسات غيرمجاز
بود که آنها در بازارهاي مختلف ارز ،خودرو و مسکن وارد مي شدند
و تالطم اقتصادي را بوجود مي آوردند بي آنکه بانک مرکزي بي امان
وارد شد و اگر در روزهاي نخست به تنهايي عمل مي کرد اکنون شاهد
کمک هاي بي دريغ ،مجلس ،قوه قضائيه و کميته سران سه قوه در
کمک رساني به اين اقدام مهم هستيم و از حمايت شوراي عالي امنيت
ملي و مصوباتش برخورداريم.

بازرس محترم
شركت بيمارستان شفا
به شماره ثبت 142
و شناسه ملي 10220009014
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اشعار ميدارد برابر سوابق ثبتي تاكنون دادنامهاي دال

بر ابطال صورتجلسات ثبت شده مجمع عمومي عادي

به طور فوقالعاده و هيات مديره مورخ 1396/06/23

به طور صريح به اين اداره واصل نگرديده و از آنجايي كه

كليه اطالعات ثبتي اشخاص حقوقي پس از مميزي و ثبت در

رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گفت:دولت
به جاي خصوصيسازي اختصاصيسازي كرده است.
دولت در اجراي سياستهاي کلي اصل  ۴۴موفق نبوده
است.به گزارش تسنيم؛حميدرضا فوالدگر با انتقاد از
دولت براي اجرايي نکردن سياستهاي کلي اصل 44
و نحوه واگذاريها گفت :در شرايط فعلي ،دولت در
اجراي سياستهاي کلي اصل  44و واگذاري بنگاهها
به بخش خصوصي موفق نبوده است.وي همچنين

يکي از اهداف مجلس در تصويب قوانيني براي اجراي
سياستهاي کلي اصل  44را ايجاد ثروت بيشتر در
فرصتي برابر براي همه مردم دانست و اظهار داشت:
ي بنگاهها به
متاسفانه دستگاههاي اجرايي در واگذار 
بخش خصوصي واقعي و مردم خوب عمل نکردهاند
که اين يکي از مهمترين چالشهاي پيش روي اجراي
قانون است.نماينده مردم اصفهان در مجلس با تأکيد
بر اينکه در زمينه خصوصيسازي ،اختصاصيسازي
صورت گرفته است ،گفت :انتظار ما از سازمان برنامه و
بودجه اين است که آئيننامهاي براي واگذاري طرحهاي
ي
نيمهتمام عمراني به بخش خصوصي تدوين و با هماهنگ 
مجلس ،ابالغ کند .وي افزود :دولتها در واگذاريها
فقط واگذار کردهاند که اين نشاندهنده اين است که
فقط به تأمين درآمدهاي مالي دولت ختم شده و به
هيچ يک از اهداف ديگر در واگذاري بنگاههاي اقتصادي
به بخش خصوصي توجهي نشده است.

داوود کشاورزيان:

خودروي داخلي ،کمترين ايمني جهان را دارد
معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از کيفيت پايين
خودروهاي ساخت داخل گفت :انشاءاهلل وزير اقتصاد
ياري کند تعرفه واردات خودرو کاهش يابد تا مردممان
بتوانند خودروهاي ايمن سوار شوند و خسارت شرکتهاي
بيمه کاهش يابد.به گزارش ايسنا،داوود کشاورزيان در
همايش بيمه و توسعه گفت :يک ميليارد خودرو در
جهان پالک شده و دو درصد اين آمار در ايران است
در حالي که يک درصد جمعيت دنيا هستيم.وي ادامه
داد :حدود  ۱/۲۵درصد از تلفات جاده اي را داريم،
اينکه اين آمار به کمتر برسد با توجه به آمار و ارقام
سخت است ،يا شدني نيست.کشاورزيان گفت :سال
گذشته يک و نيم ميليون خودرو جديد پالک شده
پس حدود  ۱۱درصد رشد تردد داريم و به سختي
مي توانيم تلفات جاده اي را کاهش دهيم .خودروي
ايمنتر ،راه ايمن ،کاربران ايمن و امداد و نجات مناسب
از ارکان مسائل ايمني است .نکته اي که مي خواهم

به شما عرض کنم مديريت ريسک است .خوشبختانه
در قانون بيمه شخص ثالث در ماده  ۱۸به مواردي
اشاره شده که وضعيت خودرو کاربري خودرو و سال
ساخت خودرو بايد در محاسبه هزينه بيمه لحاظ شود.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل ادامه داد :ما با
رانندگيهاي تهاجمي مواجه هستيم که در نتيجه آن
افزايش تصادفات رخ ميدهد .بايد با توجه به ريسک
خودرو بيمه نامه صادر شود.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:

بخشاقتصادي:رئيسکميسيوناقتصاديمجلس
گفت :در سال  ۹۶انتظار ميرفت اتفاقات خوبي بعد
از برجام رقم بخورد که هنوز تحقق نيافته است
که البته الزم است در کنار اين انتظارات موانع
صادراتي هم برداشته شود.به گزارش خبرنگارما،
محمد رضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي
مجلس در همايش تجليل از صادرکنندگان نمونه
گفت :وضعيت کنوني تراز بازرگاني ما نشان مي
دهد که در  8ماهه سال  96وضعيت تراز بازرگاني
ما  4ميليارد دالر منفي است.وي افزود :حتما وزير
صنعت بايد پاسخگو باشد و دليل کاهش حجم
صادرات ما بايد توسط مديران متولي بررسي شود
زيرا اگر اين وضعيت استمرار يابد اين نگراني وجود
دارد که تراز منفي بخش بازرگاني به  6ميليارد
دالر برسد.پورابراهيمي اظهار داشت :تامين منابع
صادراتي يکي از دغدغه هاي صادرکنندگان است
و ظرفيتهايي که در حوزه اقتصادي براي تامين
منابع صادراتي وجود دارد از جمله نرخ تسهيالت
بانکي متاسفانه باالست.رئيس کميسيون اقتصادي
مجلس با بيان اينکه در مجلس چند نکته مورد توجه

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

انتظارات اقتصادي از برجام برآورده نشده است

است ،گفت :وجود يک راهبرد اساسي در بخش
بازرگاني در مجلس مورد توجه است.وي افزود :در
 2سال اخير در مجلس يکي از موضوعات اساسي
و مورد پيگيري ما اين است که وزارت امور خارجه
ديپلماسي اقتصادي را هم مدنظر قرار بگيرند در
حالي که وزارت امور خارجه ما بيشتر ديپلماسي
سياسي را مدنظر دارد.پورابراهيمي بيان داشت :البته

با پيگيري هاي انجام شده اصالح ساختار انجام
شده و معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه
ايجاد شده اگرچه نيازمند تحول اساسي در اين
بخش هستيم.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس
اظهار داشت :کاهش نرخ تسهيالت متناسب با
کاهش نرخ سود سپردهها مورد توجه مجلس است
و حتما اين موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد.

وي افزود :متوسط نرخ تامين مالي  4تا  5برابر
ساير کشورهاست و صادرکنندگان به اين ترتيب
قدرت رقابت خود را از دست ميدهند.وي با اشاره
به مشوق هاي صادراتي اظهار داشت :متاسفانه به
داليل مختلف مشوق هاي صادراتي پرداخت نشده
است که البته ناشي از محدوديتهاي بودجهاي
دولت است.پورابراهيمي گفت :اما بهرحال بايد در
اين حوزه و پرداخت مشوق هاي صادراتي بايد
تحول جدي انجام شود و براي حل اين موضوع
راهکارهايي از سوي مجلس پيشنهاد شده است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
اظهار داشت :موضوع تبيين بحث راهبردي ايران
براي حضور در بازارهاي جهاني بسيار مهم است.
اما براساس گزارش هاي ما فعاالن اقتصادي ما
در خارج از کشور آتش به اختيار عمل ميکنند
و حتي خودي را هم ميزنند که به عنوان نمونه
ميتوان به حضور فعاالن اقتصادي با چنين وضعيتي
در روسيه اشاره کرد که فعاالن اقتصادي ما در
خارج از کشور عمليات انتحاري انجام مي دهند
و خودزني ميکنند.

آگهي مناقصه شماره  96/25نوبت دوم

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :خريد يك دستگاه ترانفسورماتور كمكي  -زمين (كامپكت)  63/0/4كيلوولت
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 200/000/000 :ريال
تاريخ دريافت اسناد مناقصه :از ساعت  7:30روز يكشنبه مورخ  96/9/12لغايت ساعت  15:30روز سهشنبه مورخ 96/9/21
نحوه دريافت اسناد مناقصه :مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست.
تاريخ تحويل پاكات مناقصه :حداكثر تا ساعت  3بعدازظهر روز شنبه مورخ 96/10/2
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  12روز يكشنبه مورخ  - 96/10/3امور تداركات و قراردادهاي شركت برق منطقهاي سيستان
و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات مناقصه :پاكات مناقصه كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل شود:
 -1بارگذاري پاكات به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي به آدرس زاهدان ،حدفاصل دانشگاه  37و  ،39دبيرخانه شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان،
تلفن05431137057 :
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست
مدت تحويل كاال( 4 :چهار) ماه شمسي
شروط الزم جهت شركت در مناقصه:
 -1مناقصهگر ميبايست توليدكننده كاالي موضوع مناقصه باشد.
 -2مناقصهگر ميبايست گواهي تايپ تست كاالي موضوع مناقصه را اخذ نموده باشد.
 -3مناقصهگر ميبايست تاييد حسن سابقه كاركرد ترانسفورماتور موضوع مناقصه را به صورت رضايتنامه كتبي از حداقل  2مشتري در حداكثر
 5سال گذشته داشته باشد.
عدم ارائه مدارك و مستندات هر يك از موارد فوق در پاكت (ب) ،منجر به عدم بازگشايي و رد پيشنهاد مناقصهگر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/9/13 :
96/9/14
تاريخ انتشار نوبت دوم:
روابط عمومي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
خ ش96/9/13 :

دفاتر قانوني در روزنامه رسمي منتشر ميگردد لذا مراتب
درخواستي و اطالعات اشخاص حقوقي در سايتهاي ذيل

جهت رصد قابل دسترسي ميباشد.

www.rooznamehrasm.ir
www.ilen.ir

اداره كل ثبت اسناد
تاريخ انتشار96/9/14 :
و امالك استان آذربايجانغربي
خ ش96/9/14 :
مرجع ثبت شركتها
3538
و موسسات غيرتجاري اروميه

اطالعيه

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سيستان و بلوچستان به آقاي آزاد روحاني فرزند
عليرضا به شماره شناسنامه  754صادره از زابل به شماره ملي  3673553968متولد
 1360/03/25كارمند پيماني سازمان صنعت ،معدن و تجارت به علت مجهولالمكان
بودن اعالم ميدارد ظرف مدت  20روز پس از نشر آگهي در روزنامه كثيراالنتشار به
سازمان صنعت ،معدن و تجارت به نشاني زاهدان  -خيابان امام خميني  -روبروي شركت
نفت  -كارگزيني مراجعه نمايد در غير اين صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار96/9/14 :
سازمان صنعت ،معدن
خ ش96/9/14 :

و تجارت سيستان و بلوچستان

آگهي ابالغ وقت دادرسي
شماره بايگاني  27/960711وقت رسيدگي  1396/10/18ساعت  8صبح
خواهانها -1 :مصيب مستعلي  -2شهربانو صدقيان گرينه با وكالت آقاي سيدحميد
هروي
خواندگان -1 :علي كنعاني  -2جعف ر آذركمان  -3فرماندهي محترم انتظامي خراسان
رضوي (ناجا)
خواسته :مطالبه ديه  -وكيل خواهانها دادخواستي تسليم دادگاه نموده وقت رسيدگي
تعيين شده به علت مجهولالمكان بودن خواندگان به درخواست وكيل خواهان و دستور
دادگاه به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد
كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خواندگان از تاريخ آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را
دريافت نمايد.
تاريخ انتشار96/9/14 :
دادگاه حقوقي شعبه  27دادگاه عمومي
خ ش96/9/14 :
 46990حقوقي مجتمع قضايي امام خميني شهرستان مشهد

مخابرات منطقه همدان

آگهي تجديد مناقصه شماره 96/18

مخابرات منطقه همدان در نظر دارد :اجراي پروژه اي به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران و شركتهاي واجد
شرايط ثبت شده واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان واجد شرايط ميتوانند با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 54/500ريال به
حساب جاري سيبا شماره  105985095006بانك ملي شعبه همدان جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
• مشخصات پروژه  :نگهداري شبکه کابل وهوايي مراکز شهري همدان شامل سه ناحيه
• مدت زمان انجام پروژه :يکسال
• نوع تضمين شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکي و يا واريز نقدي
• مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :براي هرناحيه به تفکيک بشرح اسناد مناقصه به حساب  0105985095006بنام شرکت
مخابرات ايران -مخابرات منطقه همدان نزد بانك ملي مرکزي همدان
• تاريخ ارسال يا تحويل پيشنهادات (پاکتهاي مناقصه) :تا پايان وقت اداري مورخ 96/9/25
• مکان دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات (پاکتهاي مناقصه) :ميدان آرامگاه بوعلي ،ساختمان مرکزي مخابرات ،طبقه
سوم ،واحد قراردادها و دبيرخانه مرکزي
• تاريخ گشايش پاکات واصله :روز يک شنبه مورخ  96/9/26رأس ساعت  10صبح در محل سالن کميسيون
ضمن ٌا حضور متقاضيان در جلسه بازگشايي آزاد است
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38263044تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار96/9/14 :
خ ش96/9/14 :

روابط عمومي شركت مخابرات استان همدان

خبر »

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت :ما مي خواهيم چرخ را از اول
اختراع کنيم در حالي که بايد به اين موضوع اشاره کرد که اگر
قرار باشد ايران هشت درصد رشد داشته باشد ،بايد سرمايه گذاري
خارجي جذب کنيم،در عين حال مشکالت در ارتباط با دولت
بزرگ و دخالت بيش از اندازه آن در توليد و صادرات يکي از
آفت هاي بزرگ است.به گزارش خبرنگار ما ،مسعود خوانساري
در مراسم تجليل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت:
در سال هاي تحريم ارتباط ما با دنيا قطع بوده و انتظار اينکه
صادرات بااليي داشته باشيم ،خيلي به جا نيست؛ در اين ميان
بايد به اين نکته اشاره کرد که دولت بزرگ ،بزرگ ترين آفت براي
اقتصاد است و باعث مي شود مشکالت پابرجا بماند .وي از لغو
الزام صادرکنندگان به پرداخت يک در هزار درآمد به اتاق هاي
بازرگاني از سال آينده خبر داد.خوانساري افزود :در سال هاي
بعد قرار بر اين است که همايش تجليل از صادرکنندگان نمونه
را به يک همايش چالشي تبديل کنيم و از سال بعد يک در
هزار صادرات را حذف خواهيم کرد که بسته آن از سال بعد
اجرايي خواهد شد و البته يارانه حضور در نمايشگاهها هم به
صادرکنندگان پرداخت خواهد شد .وي افزود :در هيئت هاي
تجاري نيز از صادرکنندگان نمونه استفاده خواهيم کرد.

حسيني :

صادرات زعفران نسبت به سال گذشته
کاهش يافته است
عضو شوراي ملي زعفران ايران گفت:صادرات زعفران نسبت به
سال گذشته کاهش يافته است.وي قيمت طالي سرخ ايران
در بازار جهاني را با ثبات دانست و اظهار داشت :هم اکنون
قيمت عمده فروشي هر کيلوگرم طالي سرخ ايران در بازار
جهاني  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰دالر است.به گزارش پايگاه خبري
بورس کاالي ايران ،علي حسيني درباره قيمت اين محصول
در بازار داخلي نيز گفت :قيمت هر کيلوگرم زعفران در بازار
داخلي سه ميليون و  ۸۰۰هزار تومان تا چهار ميليون و
 ۸۰۰هزار تومان بر اساس کيفيت آن متغير است.وي ادامه داد:
قيمت اين محصول در ماه هاي اخير با اندکي کاهش در بازار
داخلي و خارجي روبه رو بوده است که با توجه به قرارگيري
در فصل برداشت اتفاق قابل پيش بيني و طبيعي بود.حسيني
با تاکيد بر اينکه شتاب صادرات نسبت به سال گذشته کاهش
داشته است ،افزود :کاهش شتاب صادرات به دليل افزايش موانع
بانکي و انتقال پول است که تجار زعفران را با مشکالت جدي
روبه رو کرده است.به گفته عضو شوراي ملي زعفران ايران؛
بلوکه شدن پول در بانک هاي خارجي مشکل جديدي است
که تجار را دچار نگراني کرده و ريسک صادرات را افزايش داده
است.حسيني افزايش هزينه حمل و نقل را از ديگر مشکالت
پيش روي صادرات زعفران در سالجاري عنوان کرد و گفت:
با توجه به اينکه قيمت دالر افزايش يافته و بيشتر کشورهاي
هدف صادراتي زعفران نيز فاصله زيادي با ايران دارند هزينه
حمل و نقل براي تجار بسيار باال رفته است.وي اضافه کرد:
همچنين تعلل گمرک در اعالم آمار دقيق صادرات با وجود
برخورداري از نرم افزار روز موضوع ديگري است که موجبات
سرگرداني تجار و عدم امکان برنامه و تنظيم صادرات زعفران
را فراهم کرده است

گزارش  100روزه بانک ملي ايران؛

پرداخت بيش از  283هزار فقره تسهيالت
قرض الحسنه
بانک ملي ايران در  100روز گذشته  283هزار و  452فقره تسهيالت قرض الحسنه در بخش هاي مختلف
پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،در اين دوره ،هشت هزار و  122ميليارد
و  498ميليون ريال تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در  77هزار و  776فقره از محل بند ج تبصره 16
قانون بودجه امسال پرداخت شده است.همچنين اين بانک  17هزار و  773فقره تسهيالت خوداشتغالي به
ارزش دو هزار و  825ميليارد و  932ميليون ريال و دو هزار و  77فقره تسهيالت قرض الحسنه مشاغل
خانگي به ارزش  165ميليارد و  120ميليون ريال از محل بند د تبصره  16قانون بودجه سال  1396تا
سقف فردي  200ميليون ريال به مددجويان معرفي شده از سوي کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان
بهزيستي اختصاص داده است.تسهيالت بانک کارگشايي نيز در  100روز گذشته بالغ بر  166هزار و 58
فقره به ارزش يک هزار و  123ميليارد و  892ميليون ريال بوده است.بانک ملي ايران  364ميليارد و 691
ميليون ريال تسهيالت قرض الحسنه رفع احتياجات ضروري در  14هزار و  547فقره و پنج ميليارد و 140
ميليون ريال تسهيالت قرض الحسنه بخش درمان و بيماري در  262فقره پرداخت کرده است.پرداخت
يک ميليارد و  560ميليون تسهيالت قرض الحسنه مسکن و  718ميليون ريال تسهيالت قرض الحسنه
دانشجويان از ديگر اقدامات تسهيالت دهي اين بانک در مدت مذکور بوده است.

اجراي شهر هوشمند در منطقه دو شهرداري تهران
از سوي گروه بهسازان فردا (وابسته به بانک ملت)
تفاهمنامه استقرار شهر هوشمند ميان شهرداري منطقه دو تهران و گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا
با هدف بهرهمندي از فناوريهاي نوين در جهت توسعه رفاه شهروندان و ارتقاي کيفيت ارائه خدمات
در سطح منطقه دو شهرداري تهران ،به امضا رسيد.به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،علي حکيم
جوادي مديرعامل گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا در مراسم امضاي اين تفاهمنامه گفت :در شهر
هوشمند ،تمام سازمانها ،مردم و ديگر مولفههاي شهري بهصورت يکپارچه و منظم در ارتباط اند
و اميداوريم با امضاي اين تفاهمنامه و پتانسيلهاي بااليي که در اين منطقه وجود دارد بتوانيم بهترين
خدمات را در راستاي رسيدن به اهداف پروژه ارائه کنيم.وي افزود :هلدينگ بهسازان فردا با سابقه بيش
از يک دهه تجربه و دانش متمرکز بر حوزه فناوري اطالعات و هوشمندسازي الکترونيک شهرها و
سازمانها و با سرمايه انساني چهار هزار نيروي متخصص در قالب هفت شرکت زيرمجموعه که زنجيره
ارزش را از زيرساخت تا نرمافزار پوشش ميدهند ،در حال راهبري پروژههاي متنوع در سطح کشور
است.رسول کشتپور شهردار منطقه دو نيز با بيان اين نکته که تحقق شهر الکترونيک و هوشمندسازي
محيط شهري در بسياري از شهرهاي توسعهيافته و مطرح دنيا روند متعارفي طي ميکند ،افزود :براي
رسيدن به اين هدف بايد بخشي مختص به اين موضوع در واحد فناوري اطالعات و ارتباطات در راستاي
پشتيباني طرح و تحقق اهداف هوشمندسازي سيستمهاي مورد نظر ايجاد شود و با ايجاد سياستهاي
مناسب و ارائه راهکارهاي موثر اقدام به ايجاد تعامل بين سازمانها کند.

خ ب ه استانداري بوشهر
اهداي کتاب نفيس قرآنطبا 
توسط بانکپاسارگاد
بانکپاسارگاد ،در راستاي ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي خود و در ادام ه طرح اهداي کتب نفيس
به دانشگاهها ،مراکز علمي ،نهادها ،استادان و فرهيختگان ،يک جلد کتاب نفيس قرآن طباخ
ط عمومي
هروي را بهعنوان اثري ارزشمند و ماندگار ،به استاندار بوشهر اهداء کرد.به گزارش رواب 
بانکپاسارگاد ،اين قرآن نفيس به خط عبداهلل طباخ هروي ،از شاگردان جعفر تبريزي (بايسنقري)،
از قرآنهاي نفيس و کمنظير گنجين ه آستان قدس رضوي است که در سال  1040هجري قمري
وقف حرم حضرت امامرضا (ع) شدهاست .اين کتاب در سال  1394با حمايت بانکپاسارگاد
چاپ و رونمايي شد.عبدالکريم گراوند استاندار بوشهر در مراسم اهداي اين کتاب ،ضمن تقدير
از بانکپاسارگاد بهعنوان بانک حامي فرهنگ و هنر ،ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي از سوي اين
بانک را ارزشمند خواند و خواستار تداوم اينگونه حمايتها شد.گفتني است «مصحف شريف
خراسان» ،در قرن نهم هجري قمري ،توسط «عبداهلل طباخ هروي» کتابت شد ه و در آستان
قدس رضوي نگهداري ميشود .اين مصحف شريف ،در قطع رحلي سلطاني 47×33 ،سانتيمتر
مربع ،به جهت نوع تذهيب ،خوشنويسي و کتابت بينظير و از بدايع روزگار است؛ در اين کتاب
چند نوع هنر با هم آميخت ه شده که زيبايي و ماندگاري آن را چندين برابر کردهاست .از اين
هنرمند بزرگ قرن نهم هجري بهجز کتابت قرآن کريم ،آثار چنداني باقي نماندهاست.اهداي اين
اثر ارزشمند ،بهمنظور بهرهمندي خطاطان ،هنرمندان و دانشجويان ،به برخي از نهادها و مراکز
فرهنگي بهويژه دانشکدههاي علوم و ادبيات انساني دانشگاهها ادامه خواهد داشت.

