نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي از شناسايي اموال جديد مؤسسه مالي و اعتباري کاسپين
ازجانب برخي از سپرده گذاران خبر داد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از خانه
ملت،مسعود پزشکيان در تشريح نشست نمايندگان سران قوا به منظور بررسي آخرين وضع
سپرده گذاران موسسه مالي و اعتباري کاسپين گفت :موسسه مالي و اعتباري کاسپين که
موظف شده بود تا سقف مبلغ  100تا  200ميليون تومان به تمام سپرده گذاران موسسه
نايب رئيس مجلس خبر داد؛ مالي و اعتباري کاسپين پرداخت کند براي اينکه شاکله خود را حفظ کند ،به رغم ايجاد
خط اعتباري به برخي از سپرده گذاران سعي مي کرد که مبلغ سپرده ها را به صورت کامل
شناسايي اموال جديد پرداخت نکند.نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه ظرف يکي دو روز گذشته با
اين موسسه مذاکرات صورت گرفت که با توجه به اينکه خط اعتباري براي پرداخت سپرده ها
موسسه کاسپين
فراهم شده است بايد پرداخت سپرده ها را انجام دهد ،افزود :نبايد مراجعه کنندگاني که

4

اقتصادي

» خبر

فروش برق زير قيمت تمام شده
صنعت برق کشور را عقب انداخته است
مديرعامل شرکت توانير گفت:به دليل تفاوت بين فروش برق و قيمت تمام شده،
توليد دچار کمبود سرمايه گذاري شده و شاهد بروز مشکل در تامين زيرساخت
هاي اساسي شبکه هستيم.به گزارش تسنيم،آرش کردي درمراسم افتتاحيه 13
طرح بزرگ برقي استان قزوين با اشاره به پايداري شبکه برق در استان قزوين،اظهار
داشت:رشد مصرف برق در بخش صنعتي استان به دليل تمرکز استقرار صنايع
باالست.مديرعامل توانير تصريح کرد:فعاليت هاي خوبي در جهت افزايش پايداري،
کاهش تلفات و افزايش راندمان برق در استان قزوين صورت گرفته است.وي با
اشاره به لزوم استمرار و پايداري خدمات صنعت برق به جامعه،گفت:مردم و بخش
هاي توليدي و خدماتي ،برق مستمر و بدون خاموشي مي خواهند بنابراين بايد
رابطه و تعامل مناسبي را براي ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد برق با سرمايه
گذاران ايجاد کنيم.مديرعامل شرکت توانير اذعان داشت:به دليل تفاوت بين
فروش برق و قيمت تمام شده،توليد دچار کمبود سرمايه گذاري شده و شاهد
بروز مشکل در تامين زيرساخت هاي اساسي شبکه هستيم که براي رفع اين
مسئله تالش مي کنيم.وي همچنين گفت:در  6سال گذشته پس از هدفمندي
يارانه ها،افت محسوسي به لحاظ سرمايه گذاري درصنعت برق داشته ايم چرا
که درآمد حاصل از فروش برق به مردم بابت هدفمندي ها هزينه مي شود و
اين به معناي آن است که درآمد ما در حال کاهش است.

عضو کميسيون تلفيق مجلس :

سال  ۹۷فشار اقتصادي بر مردم را کم ميکنيم
عضو کميسيون تلفيق مجلس گفت :نهايت تالش اعضاي کميسيون تلفيق اين است که
اليحه بودجه سال آينده کمترين فشار اقتصادي را بر روي زندگي مردم وارد کند.شهروز
برزگر عضو کميسيون تلفيق اليحه بودجه  97در گفتگو با تسنيم با بيان اينکه نهايت تالش
اعضاي کميسيون تلفيق اين است که اليحه بودجه سال آينده کمترين فشار اقتصادي را
بر روي زندگي مردم وارد کند ،گفت :با تدابيري که در کميسيون تلفيق اتخاذ شده و با
رديف بودجهاي که در اليحه  97براي اشتغال جوانان از سوي دولت تعريف شده است،
اميدواريم که در سال آينده بيش از يک ميليون نفر نيروي جديد وارد بازار کار شوند.وي
با اشاره به پتانسيلهاي اقتصادي کشور تصريح کرد :براساس گزارش نهادهاي بينالملي،
ايران تا  10سال آينده تبديل به امنترين کشور براي سرمايه گذاري خارجي ميشود و ما
امروز شاهد هستيم که به دليل نيروي کار ارزان و امنيت باالي کشور ،شرکتهاي خارجي
نسبت به سرمايه گذاري در ايران اعالم آمادگي کردهاند .برزگر با اشاره به ناآراميهاي
اخير در برخي شهرهاي کشور گفت :دشمنان ايران که از پتانسيلهاي باالي ايران براي
سرمايهگذاري خارجي به خوبي آگاه هستند قصد دارند تا با ايجاد ناامني در کشور نظر
شرکتهاي خارجي را نسبت به سرمايه گذاري در ايران تغيير دهند.

»
درباره بيانيه اصالح طلبان

وزير اقتصاد با اعالم اينکه سود کامل سهام عدالت
تا پايان سال به دهکهاي پايين جامعه پرداخت
ميشود ،گفت :ارزش سهام عدالت امروز به ۲ميليون و
۴۰۰هزار تومان افزايش يافت.به گزارش تسنيم ،مسعود
کرباسيان درباره سهام عدالت اظهار کرد :ارزش سهام
يکميليون توماني  49شرکت مشمول اين طرح که
سودآور هستند ازجمله بيمهها و پااليشگاهها اکنون
به دوميليون و 400هزار تومان افزايش يافته است.

ادامه از صفحه اول
آنها طي هشت سال دولت اصالحات و مجلس ششم به اين نتيجه رسيدند که اصالحاتي
را که آنان مد نظر دارند ،محقق نمي شود و حتي در اعتراضات خشونت بار سال  ۸۸نيز
اين واقعيت را آزمودند .پس چرا مجددا ً براي حضور در قدرت و به دست گرفتن مجلس
و دولت ،اعالم آمادگي کردند ؟
به نظر ميرسداصالح طلبان ،هيچ گاه مسئوليت پذير نيستند و از پاسخگويي نهادهاي تحت
حمايت خود طفره مي روند .تا زماني که قدرت را در دولت و مجلس در اختيار ندارند ،از
فقدان آزادي و راي مردم و بسته بودن حاکميت سخن مي رانند و هر گاه اين دو نهاد را در
اختيار مي گيرند ،ريشه مشکالت کشور را به نهادهاي نظارتي منتسب مي کنند.
اگر صداقت با مردم  ،راهکار اساسي براي شنيدن اعتراضات بحق مردم است  ،پس بايد
صادقانه مسئوليت خود را و نهادهاي مورد حمايت را پذيرفت .
طي 24سال گذشته ،حداقل  16سال قوه مجريه در اختيار اصالح طلبان بوده است  .آيا
زمان آن فرا نرسيده است اصالح طلبان که از کمبودهاي اقتصادي و معيشتي مردم ابراز
ناراحتي مي کنند  ،حداقل بخشي از مسئوليت آن را متوجه خود نمايند؟

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
مرحله اول تاريخ انتشار 96/10/21
شرکت تعاوني مبادالت مرزنشنيان پسوه پيرانشهر به شماره ثبت 78

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده مرحله اول انتخاب نمايندگان
حوزه هاي شرکت تعاوني مبادالت مرزنشنيان پسوه وفق مقررات ماده  9آئين نامه
نحوه برگزاري مجامع دومرحله اي براي انتخاب نمايندگان اعضا در مرحله اول از
تاريخ  96/11/02لغايت  96/11/06به شرح جدول ذيل تشکيل مي گردد از عموم
سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل
در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19
آئين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي در صورتيکه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،
مي تواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار از
ميان اعضاء يا غير اعضاء واگذار نمايد  ،در اين صورت هر عضوي مي تواند عالوه بر راي
خود حداکثر سه راي با وکالت و هر شخص غير عضو تنها يک راي با وکالت داشته باشد .
توضيحا اينکه وکالتنامه هاي عادي بايستي يک روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يک
روز قبل از تشکيل مجمع بغير از ايام تعطيل در محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط
هيات مديره بررسي و تائيد گردد و در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع
بايستي به تائيد يکي از دفتر خانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد .
رديف

نام حوزه

روستاهاي تابعه
حوزه

تعداد
نمايندگان
اصلي

تعداد
نمايندگان
علي
البدل

1

پسوه

پسوه،سرين
چاوه ،زنگ
آباد و خرنج

17

6

2

جلديان

جلديان ،توان ،
كليچ و قبه

11

4

3

قره خضر

8

2

مسجدجامع
قره خضر سه
شنبه مورخ
96/11/03
ساعت 11

4

سيوه گده

8

2

مسجدجامع
سيوه گده سه
شنبه مورخ
96/11/03
ساعت 18

5

رزگاري

8

2

مسجدجامع
رزگاري چهار
شنبه مورخ
96/11/04
ساعت 11

6

پيرکاني

12

4

مسجدجامع
پيرکاني چهار
شنبه مورخ
96/11/04
ساعت 18

7

گرده بن

11

4

مسجدجامع
گرده بن
پنجشنبه
مورخ
96/11/05
ساعت 11

8

كاني مال

17

6

مسجدجامع
کاني مال
پنجشنبه
مورخ
96/11/05
ساعت 18

9

گردكشانه

21

8

مسجدجامع
شهرگردکشانه
جمعه مورخ
96/11/06
ساعت 11

گردكشانه،گردكسپيان،
كندره ،كيله و بلبان،
انديزه و سروكاني

»

محل و زمان
برگزاري
مسجد
اصحاب
پسوه ،
دوشنبه مورخ
96/11/02
ساعت 11
مسجدجامع
جلديان
دوشنبه مورخ
96/11/02
ساعت 18

ضمنا جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول مرحله دوم در تاريخ  96/11/14روز شنبه
راس ساعت  10صبح با حضور نمايندگان منتخب حوزه هاي نه گانه در دفتر شرکت واقع در
پيرانشهربلوار بهشتي خيابان سيد قطب غربي با دستور جلسه ذيل تشكيل مي گردد:
دستور جلسه :
-1تغيير و اصالح( ماده  )6اساسنامه تعاوني (مرکز اصلي فعاليت شرکت)

هيات مديره شرکت تعاوني مبادالت مرزنشنيان پسوه

وي گفت :براي مالکيت عمومي اين سهام با مجلس
هماهنگ هستيم.کرباسيان افزود :قرار بود ارزش اسمي
اين سهام در  10سال نخست پر شود اما  534هزار
تومان پر شد که بد نبود.وي گفت :اگر مالکيت سهام
عدالت را به مردم واگذار کنيم ،سود اين سهام افزايش
مييابد.وزير اقتصاد با بيان اينکه شرکتها بعد از
برگزاري مجمع ميتوانند سود را تا  8ماه تقسيم
کنند گفت :شرکتهاي مشمول طرح سهام عدالت
بايد  3800ميليارد تومان سود سهام را به حساب خاص
سازمان خصوصيسازي واريز کنند که تا کنون 1200
ميليارد تومان به اين حساب واريز شده است.کرباسيان
گفت :بقيه سود تا پايان سال يا اوايل سال آينده واريز
ميشود.وي يادآور شد 14 :ميليون نفر از  47ميليون
نفري که سهام عدالت دارند شماره شبا را به سازمان
خصوصيسازي اعالم نکردهاند و از آنها ميخواهيم
اين شماره را به اين سازمان اعالم کنند.

مجلس و دولت زخم اقتصاد را درمان کنند
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه
برخي از مشکالت فعلي کشور مربوط به ضعف در حوزه
مديريت است ،گفت :تنها راه برونرفت از مشکالت
اقتصاديفعليعملبهاقتصادمقاومتياست.حجتاالسالم
نصراهلل پژمانفر نماينده مردم مشهد و کالت در مجلس
شوراي اسالمي در گفتگو با فارس ،با بيان اينکه تنها راه
برونرفت از مشکالت اقتصادي فعلي عمل به اقتصاد
مقاومتي است ،گفت :دولت هنوز تصميمي در ارتباط
با موضوع اقتصاد مقاومتي در دستور کار خود ندارد و
همان مسير گذشته را با شدت ادامه ميدهد.وي افزود:
امروز هم مجلس و هم دولت بايد مسئله اقتصاد را
جدي بگيرند و اين زخم را درمان کنند تا عوامل سوء
استفادهگر از مشکالت اقتصادي کشور سوء استفاده
نکند.نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس با بيان
اينکه ما بايد براساس واقعيات به مسائل نگاه کنيم،
اظهارداشت :بخشي از اين مشکالت مربوط به مديريت

جامعه ماست ،امروز بخشي از رفتارهاي ايجاد شده به
دليل بيتوجهي به مطالبات مردمي است که حداقل
بيايند براي مردم شفاف توضيح دهند.پژمانفر اضافه
کرد :پشت اتاقهاي بسته اتخاذ تصميمات يکطرفه،
رفتارهايي که بار کشور را سنگين کرده و کشور را با
چالش جدي مواجه ميکند اين نتيجه را در پي دارد
که نگرانيهاي مردم گاهي کنسول نميشود و به اشکال
نامناسب ظهور و بروز پيدا ميکند.

براي حل مشکالت اقتصادي ،قانون اساسي را اجرا کنيد

يک اقتصاددان گفت :اگر اين دولت و دولت هاي قبلي سياست هاي
موکد قانون اساسي را تاکنون اجرا کرده بودند ،مشکالت اقتصادي
حل شده بود.ابراهيم رزاقي ،اقتصاددان در گفتگو با تسنيم ،درباره
حذف يارانه ها گفت :طي چند سال گذشته هم قانون حذف يارانه ها
بود و هم اين تکليف بر دوش دولت بود .در حال حاضر شرايطي
فراهم نيست که بتوانند تشخيص دهند چه کسي فقير و چه
کسي ثروتمند است .در کشورهاي ديگر درآمد دولت از ماليات ها
است .يعني عالوه بر اينکه از حقوق بگيران ماليات دريافت
مي کنند ،آن دسته از افرادي که درآمدهاي بااليي دارند بايد
ماليات پرداخت کنند .حتي از مشاغل نامشروع مانند دزدي هم
ماليات دريافت مي کنند .يعني اقتصاد را متکي به ماليات مي
کنند .اما در کشور ما اين کار را انجام نمي دهند.وي ادامه داد:
متأسفانه دولت سياست سرمايه داري ليبرال را دنبال مي کند
که سياست گذاري اش از زمان آقاي رفسنجاني است .دليل هم
اين است که عده اي ثروتمند شوند و مردم هم ثروتمندان را
نشناسند .اين سياست در تمام زمينه هاي اقتصادي رسوخ کرده
است و خالف قانون اساسي است .در حال حاضر بانک اطالعاتي
دقيقي وجود ندارد که دولت بخواهد ثروتمندان را حذف کند،
گاهي پيش مي آيد که در اين حذف کردن ها مردم فقير نيز
حذف مي شوند.

رزاقي با اشاره به اصل 43قانون اساسي گفت :در اين قانون
آمده است « :براي تأمين استقالل اقتصادي جامعه و ريشهکن
کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد،
باحفظ آزادگي او ،اقتصاد جمهوري اسالمي ايران براساس ضوابط
زير استوار ميشود  .1:تأمين نيازهاي اساسي :مسکن ،خوراک،
پوشاک ،بهداشت،درمان ،آموزش و پرورش و امکانات الزم براي
تشکيل خانواد ه براي همه .2.تأمين شرايط و امکانات کار براي
همه به منظور رسيدن ب ه اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در
اختيار همه کساني که قادر ب ه کارند ولي وسايل کار ندارند ،در
شکل تعاوني ،از راه وام بدون بهرهيا هر راه مشروع ديگر که نه
به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي
شود و نه دولت را به صورت يک کارفرمايبزرگ مطلق درآورد.
اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاکم بر برنامهريزي عمومي
ت گيرد .3.تنظيم
اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صور 
برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار
چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلي ،فرصت و توان کافي
براي خودسازي معنوي ،سياسي و اجتماعي و شرکتفعال در
رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد .وي گفت:
هر فرد براي اينکه بتواند نيازهاي اساسي مانند مسکن و خوراک
و پوشاک را تامين کند بايد شغل داشته باشد .ميزان بيکاري

افزايش يافته است .دولت اعتقادي به اجراي قانون اساسي ندارد.
در اين دولت با قشر ضعيف به گونه اي رفتار مي شود که هر روز
ضعيف تر مي شوند .نگاهي به زندگي بازنشستگان و کارگران
در جامعه حکايت از نگاه سرمايه داري دولت دارد .رزاقي اظهار
داشت :از زمان دولت هاشمي رفسنجاني تاکنون مباني ارزشي و
يا ايدئولوژي يا جهانبيني متناسب با قانون اساسي و انديشههاي
امام خميني(ره) نبوده و اقتصاد ايران ليبرالي است.اين اقتصاددان
با بيان اينکه دولت بزرگترين اهرمهاي اقتصادي را در دست
دارد ،گفت :با اين وجود براي ايجاد اشتغال پايدار با تقويت مراکز
توليدي و اقتصادي تالشي نشده است.وي با تأکيد بر اينکه نرخ
دالرهاي بدون زحمت ناشي از فروش نفت خام در کشور ارزان
تعيين شده است ،افزود :در اين شرايط که توجهي به توليد داخل
نميشود هر کااليي که از خارج به داخل کشور وارد ميکنيم ،به
دليل عدم رقابتپذيري ،امکان توليد ندارد .توليدکنندگان هم با
آن دالرهاي ارزان قيمت ،مواد اوليه ماشينآالت و ابزار مورد نياز
توليد وارد ميکنند که آن هم به نام توليد داخل تمام ميشود.وي
اقتصاد ايران را مصرفي با استفاده از توليدات خارجي توصيف کرد
و گفت :در اين اقتصاد دولتها همواره متکي به درآمدهاي نفتي
عمل کردهاند .در حالي که دولت برخالف نظامهاي سرمايهداري،
نيازها را از محل ماليات وصول نميکند.

شركت سهامي
آب منطقهاي يزد

خدمات نگهباني و حفاظت

وزارت نيرو
شركت مديريت منابع آب ايران
شركت آب منطقهاي يزد

شركت سهامي آب منطقهاي يزد در نظر دارد مناقصه عمومي فوق به شماره  200961074000030را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري
مناقصه ،از دريافت تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار
مناقصه در سامانه  96/10/21ميباشد.
اطالعات فراخوان:
 -1گواهي صالحيت :شركتهاي داراي صالحيت از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در كد صالحيت خدمات عمومي يا مراكز انتظام ناجا (مناقصهگران بايد مورد تاييد دفتر
حراست وزارت نيرو براساس آخرين فهرست ابالغي آن دفتر باشند)
 -2برآورد هزينه اجراي كار 22/500/000/000 :ريال
 -3مبلغ سپرده شركت در مناقصه 1/125/000/000 :ريال
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  19روز دوشنبه تاريخ 96/10/25
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاريخ 96/11/5
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  10روز شنبه تاريخ 96/11/7
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار :جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص مناقصه و ارائه پاكتهاي الف :آدرس يزد ،بلوار دانشجو ،مجتمع ادارات،شركت آب منطقهاي يزد،
دبيرخانه مديريت حراست  -تلفن  035-38258020مديريت قراردادها035-38258037 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/21 :
تاريخ انتشار نوبت اول96/10/20 :
شناسه آگهي 129161
خ ش96/10/20 :

مديريت قراردادهاي شركت

آگهي مزايده فروش خودرو
نوبت دوم

پژوهشكده پسته به استناد مجوز كميسيون ماده  2اداره كل اموال دولتي به شماره 99960304
مورخ  96/09/14در نظر دارد  3دستگاه از خودروهاي قابل شمارهگذاري خود را شامل  3دستگاه
وانت پيكان نيسان از طريق مزايده به فروش برساند .متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ
درج آگهي به مدت يك هفته كاري در ساعات اداري جهت دريافت اطالعات مربوطه و اسناد شركت
در مزايده به امور مالي پژوهشكده واقع در رفسنجان ميدان شهيدان حسيني (ميدان شهرباني
سابق) مراجعه نمايند.
متقاضيان حداكثر تا پايان روز يكشنبه مورخ  96/11/01فرصت دارند پيشنهاد قيمت و مدارك خود
را به انضمام مبلغ  50/000/000ريال براي هر خودرو به صورت چك تضميني در وجه پژوهشكده
پسته بابت سپرده شركت در مزايده به واحد مربوطه تحويل و رسيد دريافت نمايند.
هزينه درج آگهي و كارشناسي خودرو به عهده برنده مزايده ميباشد همچنين بازديد از خودروها
در محوطه پژوهشكده انجام ميگيرد.
تاريخ انتشار96/10/21 :
خ ش	96/10/21 :مالف3531 :

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول

حقوق کارگران بايد به خط فقر
نزديک شود
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي ميگويد امسال شرايط زندگي کارگران
خاصتر است و شوراي عالي کار بايد سفره کارگران را پررنگتر ببيند
و دستمزدي شايسته و عادالنه در نظر بگيرد.فتح اله بيات در گفتگو با
ايسنا،اظهار کرد:سال گذشته اعضاي شوراي عالي کار درباره هزينه ماهانه
سبد معيشت کارگران به رقم دو ميليون و  ۴۸۰هزار تومان رسيدند و
قرار بود اين رقم مبنا و پايه تصميمگيريهاي مزد کارگران در سالهاي
آينده باشد ولي متاسفانه زماني که تعيين دستمزد به نقطه نهايي نزديک
شده بود ،برخي کارفرمايان بدعهدي کردند و دستمزد سال  1396از
اين رقم فاصله بسياري گرفت.وي ادامه داد :امسال وضعيت فرق کرده
و شرايط کارگران خاصتر است .دولت و کارفرمايان به خوبي از وضع
معاش و دستمزد کارگران باخبرند بنابراين اگر دستمزد کارگران با
جلسات نمايشي درصد ناچيزي افزايش پيدا کند ،کارگران هم به تدريج
مثل موضوع موسسات مالي ،فرياد نداري و گراني سر ميدهند.اين مقام
مسئول کارگري تاکيد کرد :امسال با افزايش نسبي در قيمت برخي اقالم
مواجه بوديم که قطعا هزينه سبد معيشت خانوارهاي کارگري را افزايش
داده و از دو ميليون و  ۴۸۰هزار توماني که در سال گذشته اعالم شد
بيشتر شده است ،اين در حالي است که حقوق کارگران در همان 10
روز اول ماه به پايان ميرسد.

بانک مرکزي خبر داد:

 ۸۰هزار ميليارد تومان چک برگشتي
در  ۶ماه
بر اساس آمارهاي موجود بانک مرکزي ،طي  6ماهه تير تا آذر
 ،۹۶بيش از ۸۰هزار ميليارد تومان چک برگشت خورده است.
به گزارش تسنيم ،يکي از شواهد رکود در اقتصاد باال بودن آمار
چکهاي برگشتي است که بانک مرکزي طي  6ماه گذشته آمار
برگشت چکها را منتشر کرده است.طبق آمار اعالمشده بانک
مرکزي ،از تير ماه تا آذرماه سال جاري بيش از 80هزار ميليارد
تومان چک برگشت خورده است.

بانک آفيسر،وجه تمايز بانک ملي ايران در نظام بانکي کشور

"حفاظت از سفرههاي آب زيرزميني به منزله حفظ حيات است"

فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي  -نوبت دوم

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه بانک مرکزي به هيچ عنوان
بيت کوين را تاييد نمي کند گفت :با وجود اينکه معامالت بيت کوين
رواج پيدا کرده است اما بايد مردم مراقب اين موضوع باشند.به گزارش
تسنيم به نقل از خانه ملت ،ولي اهلل سيف در خصوص معامالت "بيت
کوين" گفت:با وجود اينکه معامالت بيت کوين رواج پيدا کرده است
اما بايد مردم مراقب اين موضوع باشند.رئيس کل بانک مرکزي ادامه
داد:ريسک هاي زيادي به بيت کوين وارد است و به هيچ عنوان بانک
مرکزي بيت کوين را تاييد نمي کند.سيف تصريح کرد:در خصوص
بيت کوين مطالعاتي داشته ام و در خصوص رويکرد ساير کشورها به
بيت کوين بررسي هايي صورت گرفته است.وي ادامه داد:هيچ کشوري
بيت کوين را به عنوان پول رايج و قابل اتکا تاييد نکرده است و بانک
مرکزي نيز بيت کوين را تاييد نمي کند.رئيس کل بانک مرکزي
تصريح کرد:در آينده مواضع دقيق تر و شفاف تري درباره بيت کوين
بيان خواهد شد و کساني که در خصوص بيت کوين سرمايه گذاري
مي کنند نوساناتي از ريسک را مي پذيرند.

بيات:

ابراهيم رزاقي :

حداقل ،مسئوليت پذير باشيد !

سيلوه،
پيركاني ،حمزه
آباد عليا و
سفلي،گرده
سور ،گردي
كاوالن ،زيوكه
و ماشكان
گرده بن،كيله
سيپان ،سنجله،
گرداسه،
قروچاوه  ،دايه
شيخي ،خراپه،
زينويجيان
كاني مال،
كاني بداق،
احمد غريب،
بابكرآباد ،ليك
بين ،كاني باغ،
حاجي غلده،
گرگول سفلي
و عليا

بيت كوين را تاييد نمي كنيم
مردم مراقب باشند

نماينده مجلس :

ارزش سهام عدالت دو ميليون و ۴۰۰هزار تومان شد

مديرعامل شركت تواني ر:

رزگاري ،هواره
بيد ،خالدار،
اشنوزنگ

سيف:
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وزير اقتصاد:

قره خضر،
شيلم جاران،
توژله،گنه دار،
ميشه ده سفلي
و عليا ،دول
گويزان
سيوه
گده،ياقوش،
گردمرادبيگ،
كاني خليل،
كاني كيسل،
كاني كله ،اوغن

در اين موسسات سپرده گذاري کرده اند مشکلي پيدا کنند.وي با اشاره به اينکه در حال
حاضر بحث اصلي سپرده گذاران باالي سقف  100و  200ميليون تومان هستند ،ادامه داد:
بخشي از موسساتي که عالوه بر کاسپين ،وحدت ،بدر طوس و البرز ايرانيان مشکل دارند
بايد مشکالت آنها در بانک مرکزي پيگيري شود و در چارچوب همين تصميمات براساس
روالي که طي شده است سپرده سپرده گذاراني را که سپرده هاي محدود داشته اند پرداخت
کند.پزشکيان يادآور شد :براي سپرده گذاران باالي  100و  200ميليون تومان در کاسپين
گروه تسويه متشکل از قوه قضائيه ،دولت و نماينده سپرده گذاران تشکيل مي شود که اين
گروه بايد با هماهنگي بانک مرکزي تيمي تشکيل دهد که در هر يک از موسسات پاسخگوي
سوال ها ،نيازها و دغدغه هاي سپرده گذاران در همان منطقه باشند تا سپرده گذاران براي
حل مشکل خود به ساير بخش ها مراجعه نکنند.

خبر »

جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت تعاوني مصرف كارگران خاك چيني و مشاغل آزاد تامين اجتماعي مرند  5025به شماره ثبت  166و به شناسه
ملي  10200019029نوبت اول در روز سهشنبه مورخه  96/11/3راس ساعت  10صبح در محل شركت تعاوني برگزار خواهد شد .لذا از تمامي اعضاي محترم
دعوت ميشود در اين جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
اصالح ماده  6اساسنامه (تغيير آدرس محل شركت تعاوني)
تاريخ انتشار96/10/21 :
خ ش96/10/21 :
هيات مديره تعاوني مصرف كارگران خاك چيني

عضو هيئت مديره بانک ملي ايران گفت«:پروژه بانک» آفيسر اکنون به يکي از وجوه تمايز
بانک ملي ايران درنظام بانکي کشور تبديل شده است.برات کريمي درگفتگو با روابط عمومي
بانک ملي ايران با بيان اين که نظام بانکي دنيا به سمتي مي رود که مشتري براي دريافت
خدمت ازحضور درشعبه بي نياز باشد،افزود:اين روش خدمت رساني در حال حاضر در بانک
ملي ايران عملياتي شده است.وي با تاکيد براين که اجراي چنين طرحي درنظام بانکي ما
بسيار ضروري بود،اظهار کرد :خوشبختانه بانک ملي ايران در عملياتي کردن آن پيشقدم شد و
تا کنون نتايج مثبتي هم از آن دريافت شده است.کريمي پروژه بانک آفيسر را تسهيل کننده
رابطه مشتري و بانک دانست و خاطرنشان کرد :متاسفانه تا پيش از اجراي اين طرح ،مشتريان
ويژه بانک ناديده گرفته مي شدند ،اما اکنون همه آنها شناسايي شده و اعتمادشان به بانک
ملي ايران بيش از پيش افزايش يافته است.عضو هيئت مديره بانک ملي ايران با اشاره به اين
که اکانت آفيسرها بايد در همه شعب بانک مستقر شوند ،اظهار کرد :اجراي درست اين طرح
مي تواند نظام بانکي کشور را متحول کند.
«بانک آفيسر» طرحي است که بر اساس آن مشتريان مي توانند در هر ساعت از شبانه روز
نيازهاي بانکي خود را رفع کنند .در اين طرح ،تمام نيازهاي بانکي مشتري از مشاوره گرفته
تا رسيدگي به امور بانکي ،بدون مراجعه حضوري به شعبه و فقط از طريق پيام رسان «بله»
انجام مي شود.

سينما ايران اصفهان در تملک بانک دي نيست
اداره روابط عمومي و تبليغات بانك دي ضمن رد ادعاي تخريب سينما ايران اصفهان توسط
اين بانک اعالم كرد که اين سينما در تملک بانک دي نيست.ضمن آنکه بانك ارزش آفرين
دي به عنوان بانكي حامي فرهنگ ،هرگز به چنين اقدامي دست نميزند.به گزارش اداره روابط
عمومي و تبليغات بانك دي ،مالكيت سينما ايران پيش تر متعلق به يكي از شركتهاي گروه
مالي دي بوده كه در سال گذشته به فروش رسيده و اکنون در مالکيت خريدار آن مي باشد.
برخي رسانهها مدعي شدهاند صبح (دوشنبه) افرادي به عنوان نماينده بانك دي به شكل
غيرقانوني اقدام به تخريب بخشهايي از سينما ايران كردهاند.

پست بانک ايران سود سهام عدالت مرحله اول را
به حساب مشموالن واريز کرد
دکتر فرحي مديرعامل پست بانک ايران گفت :اين بانک سود سهام عدالت مرحله اول را به
حساب مشموالن واريز کرد.به گزارش روابط عمومي پست بانک ايران :وي در ادامه اظهارداشت:
اين بانک در مرحله اول به حساب مشموالن که تعداد آنان يک ميليون و 983هزارو 146
نفر بوده اند به صورت يکپارچه و هماهنگ با سازمان خصوصيسازي سود سهام عدالت را
به حساب آنان واريز نمود.فرحي با اشاره به اينکه که اکثر مشموالن سهام عدالت در حوزه
روستايي متمرکز هستند افزود :پست بانک در مرحله اول مبلغ  543ميليارد و  991ميليون
و 67هزار و  368ريال به حساب مشموالن واريز نمود که واريزي هريک از افراد متفاوت بوده
و براساس اعالمي سازمان خصوصيسازي کشور است.مديرعامل پست بانک درپايان گفت:
تمامي مشموالني که مشتريان اين بانک ميباشند و شماره شباي حساب بانکي خود را در
سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره حساب آنها نيز مورد تأييد قرار گرفته است سود سهام
عدالت خود را دريافت نمودند.

بهرهبرداري از سامانه و چکهاي صياد در بانک مسکن
بانک مسکن به منظور حفاظت از حقوق دارندگان دسته چک در مقابل انواع جعل و سوءاستفاده
و از طريق سامانه صياد(صدور يکپارچه الکترونيک دستهچک) ،شفافيت هر چه بيشتر فضاي
کسب و کار را براي پذيرندگان چکها فراهم آورد.به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن -هيبنا،
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و ستاد هماهنگي
مبارزه با مفاسد اقتصادي ،به منظور ايجاد قابليت کنترلهاي سيستمي و همچنين در نظر
گرفتن الزامات ناظر بر طراحي چک و تکميل اهداف عالي سامانه ملي چکاوک ،پروژه صياد
(صدور يکپارچه الکترونيک دستهچک) را به عنوان فاز دوم سامانه چکاوک ،طراحي و راهاندازي
نموده است تا عالوه بر حفاظت از حقوق دارندگان دستهچک در مقابل انواع جعل و سوءاستفاده،
شفافيت هر چه بيشتر فضاي کسب و کار را نيز براي پذيرندگان چکها فراهم آورد .در نهايت
اين امر باعث افزايش مقبوليت و اعتبار چک و کارآمدي مجموعه شبکه بانکي و دستگاههاي
انتظامي ،قضائي در حفاظت از اموال مردم و مقابله با بزه و تخلف شود.

