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بخش اقتصادي:رئيس مرکز تحقيقات راه،مسکن و شهرسازي با بيان اينکه با توجه به امکانات سال
آينده تعداد بيشتري از اين دستگاهها وارد کشور ميشود افزود:براي پايش گسلهاي تهران  50دستگاه
با همکاري شهرداري تهران از ارديبهشت ماه سال آينده نصب ميشود.شکرچيزاده با بيان اينکه 50
دستگاه ديگر نيز براي شهرهاي بزرگ در نظر گرفته شده که به مرور نصب ميشود يادآور شد:بر
محمد شکرچ يزاده:
اساس تکليفي که به مرکز تحقيقات راه،مسکن و شهرسازي شده براي شهرهاي کرمان،مشهد ،کرج
و تبريز نيز پايش گسلها انجام ميشود.به گزارش خبرنگارما،محمد شکرچيزاده در نشست خبري
 ۵۰دستگاه شتابنگار
اعطاي نظريه فني به سيستم ساختماني سبز،گفت:به طور کلي براي کشور نيازمند حدود  3هزار
در استان تهران
و  100دستگاه شتابنگار هستيم که بالغ بر  100دستگاه آن از يک کشور اروپايي خريداري شده
است.وي با اشاره به نياز کشور به  ۳۱۰۰دستگاه شتابنگار،از پايش گسلهاي تهران با دستگاههاي
نصب مي شود
شتابنگار اروپايي خبر داد.رئيس مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي با يادآوري اينکه موقعيت

اقتصادي

» تامالت راهبردي در انضباط مالي

مذاكرات فضولي

غالمرضا انبارلويي
در حوزه حقوق خصوصي وعمومي مبحثي به نام معامالت فضولي
داريم و آن عبارت است از معاملهاي كه معاملهگر وكيل ،بدون اذن
اصيل انجام دهد بديهي است چنين معامله اي باطل و وكيلي كه
بدون اذن اصيل ثمن و مثمني را برابر يا نابرابر رد و بدل كرده
محكوم و ضامن جبران خسارت وارده است  .در ما نحن فيه آنچه
كه به عنوان مذاكرات محرمانه مسئولين وزارت امور خارجه با وزراء
خارجه كشورهاي اروپايي در خارج از كشور درباره مسائل دفاعي و
موشكي انجام مي شود چه اين مذاكرات منتهي به معامله يا اعطاء
تعهد يا تعهداتي بشود يا نشود از جنس مذاكرات فضولي بوده و در
حكم معامله فضولي ناصحيح و غيرنافذ است تلقي مي شود .توجه و
تدقيق در مراتب زير مؤيد اين ادعاست .
 -1نه تنها آقايان عراقچي يا تخت روانچي بلكه ظريف وزير امور خارجه
يا حتي رئيس جمهور در حوزه مسائل دفاعي و نيروهاي مسلح حق
هيچ گونه مذاكره يا ايجاد دين و قبول تعهد با كشورهاي خارجي
در موضوع مسائل موشكي ندارند و هر اقدامي در اين باره به مثابه
توسعه شمول وظايف و اختيارات قوه مجريه و شخص رئيس جمهور
محسوب مي شود و مغاير قانون اساسي است.
 -2امور مربوط به نيروهاي مسلح ،توان دفاعي  ،وفق قانون اساسي
بر عهده مقام معظم رهبري و در حيطه وظايف و اختيارات فرمانده
كل قواست( )1و تا آنجايي كه مردم مطلع هستند هيچ گونه تفويض
اختياري در حوزه مربوط به نيروهاي مسلح به رئيس جمهور از سوي
معظم له انجام نيافته چه برسد به وزير امور خارجه يا امثال آقاي
عراقچي كه عملكرد آنها در برجام به مثابه اوراقچي توان هسته اي
مورد اقرار و اعتراف همه صاحبنظران است.
 -3اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسي به عنوان دوم شخص
كشور مطلق نيست بلكه مقيد است و اين قيد با عبارت به جزء اموري
كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود در اصل  113قانون اساسي
تصريح شده و بعيد است رئيس جمهوري كه مدعي حقوقدان بودن
است از آن بياطالع باشد.
 -4اگر رئيس جمهور  ،وزير امور خارجه و معاونينش از اين حد و
حدود اختيارات سهوا آگاه نيستند فلسفه قرار گرفتنشان در چنين
جايگاهي وجهه قانوني ندارد .و اگر آگاه هستند و عامدانه در صدد
توسعه اختيارات و وظايف خود هستند به عنوان ناقض اصل قانون
اساسي عمل ميكنند.
 -5در هيچ يك از اصول قانون اساسي مقنن به هيچ مقامي از مقامات
وزارت خارجه يا دولت يا رئيسجمهور و معاونينش اجازه دخالت در
حوزه مسئوليت فرماندهي كل قوا داده نشده است.در برجام هم فقط
مذاكره با  5+1جواز رهبري را داشت  .نه مذاكره دوجانبه با آمريكا!
فلذا ورود وزير امور خارجه يا معاونينش در مذاكره با طرفهاي خارجي
در مورد توان موشكي تخلف از اصول قانون اساسي است و هر تعهد
كتبي يا شفاهي كه از اين باب به اجانب داده شود كه متضمن ايجاد
دين بر ذمه دولت شود باطل و متعهد در هر سمت و مقامي كه باشد
قابل پيگرد قضائي است.
 -6در موضوع برجام اهل فن مي دانند فقط يك قلم خسارت هنگفت
اكسيدكردن  200كيلو اورانيوم  20درصدي با توجه به ارزش هر 10
ميلي گرم آن كه معادل  900دالر بود و هست بيش از  18ميليارد
دالر به ماليه عمومي كشور خسارت وارده شده كه اين اتالف ناشي
از تصميم نادرست تيم هستهاي و موافقت شخص رئيس جمهور
بوده كه مي توانست به جاي اكسيد شدن در اتاقي مهر و موم شده
توسط آژانس زير ديد دوربينهاي نصب شده "ان پي تي" همچون
ميلياردها دالر ذخاير ارزي كشور در خارج ،در داخل كشور بلوكه
گردد كه نشد !
-7ختم كالم  ،خسارت هنگفت برجام يك ،بر ماليه عمومي كشور كم
نبوده و نبايد گذاشت خسارات برجامهاي دو و سه بر گرده اين ملت
در اثر ندانمكاري مسئولن دولتي تحميل گردد .خيانت جواسيسي
همچون دري اصفهاني براي كشور كم نيست كه وارد جنايت مربوط
به نابودي توان موشكي كشور شده ايم؟ سيستم موشكي كشور به
بهاي خون صدها تهرانيمقدمها از پول بيت المال ضامن امنيت
كشور وعامل بازدارنده از حمله دشمن است امروز اگر با تصميمي
نادرست توان موشكي كشور را محدود يا نابود كرديم فردا در برابر
فروش موشكهاي بالستيك آمريكايي به آل سعود جنايتكار چگونه
مي خواهيم از كيان كشور دفاع كنيم ؟؟!
پي نوشت :
 -1اصل  110قانون اساسي
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رئيس کل بيمه مرکزي:

سنديکا بايد حامي منافع مشترک
شرکت هاي بيمه باشد
دکتر عبدالناصر همتي ،رئيس کل بيمه مرکزي در جمع مديران
عامل شرکت هاي بيمه بر اخذ تصميمات مبتني بر رعايت حقوق
مشترک شرکت هاي بيمه در سنديکا تاکيد کرد.به گزارش اداره
کل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مرکزي ،دکتر همتي در
آخرين جلسه شوراي عمومي سنديکاي بيمه گران ايران در جمع
مديران عامل شرکت هاي بيمه گفت :طبق آخرين گزارش ها رشد
 ۲۲درصدي حق بيمه در۱۱ماهه امسال نسبت به سال گذشته نشان
از توسعه خوب صنعت بيمه کشور مي باشد و رشد واقعي بيمه نامه ها
نيز بيانگر رشد حقيقي مناسب بازارصنعت بيمه است.رئيس کل
بيمه مرکزي در اين نشست افزود :وصول مطالبات شرکت هاي بيمه
بايد از اولويت هاي اول مديران شرکتهاي بيمه باشد و در سنديکا
براي نحوه رفتاربا بيمه گذاران بد حساب توافقات الزم انجام شود
و براي دريافت مطالبات که بخش زيادي از منابع سرمايه گذاري
را در بردارد ،تدبيري انديشيده شود.دکتر همتي تاکيد کرد :رعايت
حقوق ومنافع مشترک شرکت هاي بيمه از وظايف اصلي سنديکاي بيمه
گران ايران است که مستلزم تعامل مستمر مديران عامل شرکت هاي
بيمه در سنديکاست.رئيس شوراي عالي بيمه گفت :شرکت هاي
بيمه در پروژه هايي که بازدهي ندارند ،نبايد سرمايه گذاري کنند.
سودآوري شرکتهاي بيمه به دو عامل عملکرد مديران عامل شرکتهاي
بيمه و عملکرد سنديکا مرتبط است .وظيفه مديريت ،حفظ و
افزايش پرتفوي با رعايت نرخ هاي فني ،دريافت بموقع حق بيمه ها
و سودآوري براي شرکت و تالش براي ترغيب سهامداران جهت
افزايش سرمايه است .رئيس کل بيمه مرکزي در بخش ديگري از
سخنان خود بر افزايش سطح توانگري مالي شرکت هاي بيمه تاکيد
کرد و گفت :شرکتهاي خصوصي بيمه که تمايل به تداوم صدور
بيمه شخص ثالث درسال آينده دارند بايد توانگري خود را حداقل
درحد سطح  ۲برسانند.

گسلهاي شمال شهر تبريز هفته گذشته نهايي شد تصريح کرد :اين اطالعات تا پايان سال به وزارت
راه و شهرسازي ارسال ميشود و معاونت معماري و شهرسازي نيز آن را تصويب خواهد کرد ،پس از
تصويب سال آينده اين اطالعات در نقشه تفصيلي شهر تبريز اعمال ميشود.شکرچي زاده با بيان
اينکه براي شهرهاي مشهد ،کرج و کرمان نيز تعيين موقعيت گسلها در حال انجام است به ورود
مرکز تحقيقات براي ارتقاء کيفيت نيوجرسي اشاره کرد و افزود :برنامه عملياتي ايمني جادهها با نام
نقشه ايمني از طريق وزارت راه و شهرسازي به رياست جمهوري ارسال شده است.وي با اشاره به
کيفيت نامناسب نيوجرسيهاي(جداکننده مسيرهاي ترافيک جادهها) نصب شده در جادهها گفت:
با همکاري سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي برنامه اعطاي گواهينامه فني به توليدکنندگان
نيوجرسي تصويب و اجرايي شده است .بر اين اساس سازمان راهداري فقط از توليدکنندگان معتبر
که گواهينامه مرکز تحقيقات را دارند نيوجرسي را تامين خواهد کرد.

صراف يها:

دالر و يورو نداريم
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معاون نظارت بانک مرکزي:

وزير ارتباطات :نميتوان نسبت به واگذاري خدمات
به سرويس خارجي بيتفاوت بود

ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام ميشوند

سندي را طراحي کردند که بندهاي مختلفي دارد اظهار
کرد :اينطور نيست که با اعطاي وام مشکل حل شود،
مشکل پيامرسانها فقط مشکل مالي و حتي اعتمادي
نيست .مردم بايد از پيامرسانهاي بومي استفاده کنند،
کسبوکارشان را روي خدمات بومي بياورند که امنيت
بيشتر ،کيفيت بهتر و سرعت باالتري داشته باشد.وي
افزود :به لحاظ حاکميتي کالندادههاي ما نبايد خارج
از کشور ذخيره شود ،ما بايد بتوانيم نظام اقتصادي
را در درون کشور و حاکميت خود مديريت کنيم .اما
اگر نظام پرداخت نداشته باشيم و بدون اعتماد مردم
نميتوانيم از آنها دعوت کنيم .بنابراين بايد اعتماد و
زيرساختهاي پرداخت فراهم باشد.آذري جهرمي با بيان
اينکه در مصوبه شورا وظايف تمامي دستگاهها آمده
است ،گفت :وزارت ارتباطات بايد به اين پيامرسانها
پهناي باند ميداد که تاکنون بيش از  ۳۰۰گيگابيت
بر ثانيه در اختيارشان قرار گرفته است.

وزير ارتباطات گفت :بومي شدن زيرساخت براي
تحول ديجيتال يک پيامرسان ضرورت است و ما
نميتوانيم مباحث اقتصادي ،نظام بانکي و پرداختمان
را به سرويسدهنده خارجي واگذار کنيم و بيتفاوت
باشيم .نسبت به نياز مردم هم نميتوان بيتفاوت بود،
بنابراين اين کار همت همگاني ميطلبد.به گزارش
ايسنا ،محمدجواد آذري جهرمي در جمع خبرنگاران ،با
بيان اينکه عقالي کشور در شوراي عالي فضاي مجازي

معاون نظارت بانک مرکزي گفت :ثامن و مهر اقتصاد در
بانک انصار ادغام ميشوند.حيدري با اشاره به اقدامات
انجام شده براي ساماندهي بازارغيرمتشکل پولي گفت
که با توجه به قوانين مصوب مجلس و رايزنيهاي انجام
شده تقريبا ديگر امکان ايجاد موسسات غيرمجاز وجود
ندارد.به گزارش ايسنا،حيدري با اشاره به اينکه در جريان
ساماندهي موسسات،اغلب مديران و سهامداران آنها
همکاري نميکردند يادآور شد:برخي از موسسات به
هيچ طريقي نميخواستند ضوابط را رعايت کنند و
مشکلساز شده بودند.آنها با باال بردن نرخ سود و بهاي
تمام شده پول دررشد تورم هم اثرگذار بودند،ضمن اينکه
اين تعاونيها استراتژي مالي نداشتند و به سادهترين
وجه ممکن منابع مردم را به امور پرريسک اختصاص
ميدادند که بخشي از اقدامات آنها به برهم زدن
برخي بازارها مثل ارز،طال و مسکن منجر شد.وي ادامه
داد:درجريان ساماندهي موسسات درماههاي اخير که با

همکاري سران سه قوا انجام شد،با توجه به تخلفاتي که
درهيئتهاي تصفيه اين موسسات رخ داده بود،تصميم
به برکناري آنها به دليل کوتاهي يا قصور،گرفته شد و
البته طبق تخلفات شکل گرفته بانک مرکزي نزد مقام
قضائي اقامه دعوا داشته و جريان در حال پيگيري است.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزي پيشبيني بر اين
است تا در نيمه اول سال آينده بتوان تکليف تمامي
سپردهگذاران را مشخص کرد.

دکتر احمد توکلي :

مسئولين از بيان ميزان حقوق خود خجالت ميکشند

توکلي در برنامه پايش گفت:مسئولين از بيان ميزان حقوق خود
خجالت ميکشند.رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت
گفت ۲ :بار از رئيس ديوان محاسبات سوال کردم که چقدر حقوق
مي گيرد اما جوابي نداد ،ولي در رسانه ها خواندم که وي ۴۳
ميليون حقوق مي گرفت.به گزارش الف؛ احمد توکلي عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام در برنامه پايش تحت عنوان مروري بر ماده
 ۲۹قانون برنامه ششم توسعه و عدم اجراي و شفافيت درآمد و
اموال مسئولين ،در پاسخ به سوالي مبني بر اعالم نشدن حقوق و
مزاياي مسئولين دولتي و غير دولتي که از بودجه عمومي استفاده
مي کنند به رغم تصويب قانون در اين زمينه گفت :رويکرد کار
اين است که طبق اصل  ۴۹قانون اساسي اموال ناشي از اقدامات
حرام ممنوع بوده و بايد پس گرفته شود.وي با بيان اينکه اين
موضوع مخصوص رژيم شاه نبوده ،افزود :اگر هر کسي چه در
رژيم سابق و چه در نظام فعلي حرام خواري کرد ،بايد اين اموال
را پس بدهد.رئيس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت در
پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در طرح اعاده اموال نامشروع که
در مجلس در دستور کار نمايندگان قرار دارد ،مشخص نيست
که افراد چقدر اموال را تصاحب کرده و بررسي آنها به اين راحتي
نيست ،گفت :اين بخش احتياج به کار قضائي و اطالعاتي دارد.
توکلي ادامه داد :اينجانب به آقاي دهقان نماينده چناران و طراح

اين طرح پيشنهاد دادم که براي بررسي آن در مجلس قيد ۲
فوريت براي آن در نظر نگيرند بلکه مي توانند با قيد يک فوريت،
طرح را به کميسيون تخصصي مجلس ببرند و بررسي کارشناسي
بيشتري روي آن داشته باشند.وي تاکيد کرد :اگر آقاي الريجاني
رئيس مجلس بخواهد ،مي تواند با استفاده از اختيارات خود به
کميسيون مربوطه دستور دهد تا در بررسي اين طرح تسريع
شود.رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت در پاسخ به
اين سوال که طرح اعاده اموال نامشروع و ماده  ۲۹قانون برنامه
ششم توسعه مکمل هم هستند ،گفت :بله .يعني ماده  ۲۹از اينکه
مسئولين در آينده فاسد و حرام خوار شوند ،جلوگيري مي کند و
اين ماده کم هزينه تر است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
تصريح کرد :رئيس ديوان محاسبات به همراه معاونش به دفتر
سازمان ديده بان شفافيت و عدالت تشريف آورد.من از ايشان
پرسيدم شما چقدر حقوق مي گيريد؟.ايشان پاسخي نداد.دوباره
پرسيدم که باز هم جوابي نداد .معاون ايشان در جواب گفت:ايشان
کار خالف قانون نمي کند.من گفتم عدد بگوييد.توکلي افزود :بعد
در رسانه ها خواندم که رئيس ديوان محاسبات ماهانه حدود ۴۳
ميليون حقوق مي گيرد .درحالي که مسئولين ديوان محاسبات
مي دانند که در سال گذشته قانون اجازه نمي داد فردي بيش
از هفت و نيم ميليون تومان حقوق دريافت کند.وي تصريح کرد:

آقايان مي گفتند ما سقف حقوق نجومي را  ۲۰ميليون در نظر
گرفتيم.رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت در پاسخ به
سوال مجري برنامه مبني بر اينکه يک نماينده سابق اين را اعالم و
بعد تکذيب کرده و رقم دقيق را نمي دانست ،گفت :آقايان بيايند
بگويند که چقدر مي گيرند.توکلي با تاکيد بر اهميت شفافيت افزود:
اگر شفافيت باشد خيلي از اتفاقات نمي افتد .تعبير درست اين
است که وقتي جايي چراغ روشن باشد ،دزدي نمي شود.وي افزود:
ضعف انگيزه دولت به اين برمي گردد که متاسفانه عده کثيري از
مسئوالن کشور ،بيش از انتظار مردم و بيش از حد قانوني حقوق
مي گيرند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ميزان
حقوق نمايندگان مجلس گفت :حقوقي که نمايندگان مي گيرند
زياد نيست .زير  ۱۰ميليون تومان است .فکر مي کنم نمايندگان
فعلي  6تا هفت ميليون تومان حقوق بگيرند .من در مجلس نهم
چهار ميليون  ۸۰۰هزار تومان حقوق مي گرفتم .ولي متاسفانه
عده کثيري از مسئولين جمهوري اسالمي به اسم هاي مختلف
فراتر از اين مبالغ حقوق مي گيرند.توکلي افزود :حسن ماده ۲۹
اين است که مي تواند اين ضعف را کامال برطرف کند و موجب
صرف جويي در حقوق مي شود.وي در پاسخ به سوالي درباره
ضرورت شفاف سازي در کشور تصريح کرد :اگر نظارت عمومي
نباشد ،دستگاههاي رسمي کفاف نمي کند.

عضو هيئت رئيسه کميسيون ب رنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

ديروز نه در بازار آزاد و نه در صرافيهاي چهارراه استانبول و ميدان فردوسي
تهران ،دالر يافت نميشد و صرافيهاي بانکي نيز فقط به افرادي که مجوز
صرافي دارند ،دالر را به قيمت  ۴۷۹۰تومان ميفروشند.بر اساس گزارش
ميداني خبرنگار ايسنا از صرافيهاي چهارراه استانبول تهران و ميدان
فردوسي که يکي از مراکز اصلي فروش ارز در پايتخت به شمار ميرود،
هيچ يک از صرافيها به مردم عادي يا مسافر حتي با ارائه پاسپورت و
ويزا هم دالر و يورو نميفروختند .اين در حالي بود که دالالن ميدان
فردوسي که در اطراف اين ميدان ارزهاي خارجي در دست داشتند،
دالر را  ۴۸۰۰تومان ميفروختند .البته تعداد زيادي از همين افراد نيز
ي يکي از بانکها در پايينتر از ميدان
دالري براي فروش نداشتند.صراف 
فردوسي فقط به افرادي که مجوز صرافي دارند ،دالر به قيمت ۴۷۹۰
تومان ميفروخت .جلوي اين صرافي حجم زيادي از افرادي که براي
خريد دالر و يورو صف کشيده بودند ،ديده ميشد.در اين ميان تعدادي
از صرافها نيز از نبود دالر براي عرضه گاليه داشتند .همچنين افرادي
که در ميدان فردوسي کيف به دست ،ارزهاي خارجي ميفروختند ،يورو
را  ۵۹۰۰تومان براي فروش قيمتگذاري کردهاند .تابلوي صرافيهاي
اطراف ميدان فردوسي نيز قيمت فروش دالر آمريکا را  ۴۸۰۰تومان و
قيمت خريد اين ارز  ۴۷۹۰تومان نشان ميداد اما تمام اين صرافيها
همانطور که گفته شد ،نه دالري براي فروش داشتند و نه يورو!

عضو کميسيون قضائي مجلس:

صدور چک حامل ممنوع شد
عضو کميسيون قضائي مجلس شوراي اسالمي جزئيات مصوبات
اخير اين کميسيون درباره طرح اصالح قانون چک را تشريح کرد.
ابوالفضل ابوترابي عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي
اسالمي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،با اشاره
به جلسه عصر(يک شنبه  20اسفند) اين کميسيون ،گفت :در
اين جلسه موادي از طرح اصالح قانون چک بررسي و تصويب
شد.وي با بيان اينکه با مصوبه ديروز کميسيون ،از اين پس،
تمام مردم از سوي شرکتهايي اعتبارسنجي ميشوند ،افزود:
لذا افراد بر اساس اعتباري که دارند چکهايي دريافت ميکنند
که حداکثر مبلغي که در اين دستهچک ميتوانند بنويسند در
دستهچک درج شده است.

محموله جديد۴۸هزارتني ذرت آلوده
روي کشتي برگشت خورد
محموله جديد ذرتهاي آلوده بعد از خبررسانيهاي تسنيم در
خصوص ورود ۱۳۳هزار تن ذرت آلوده برزيلي ،اجازه تخليه در
بندر امام خميني را پيدا نکرد.به گزارش تسنيم ،طي هفته گذشته
گزارشهاي مفصلي در خصوص توقيف  133هزار تن ذرت آلوده
برزيلي در تسنيم منتشر شد .اين خبر با بازخورد وسيعي در
رسانهها همراه شد و شوراي تأمين استان خوزستان نيز جلسهاي
در اين خصوص برگزار کرد .در جلسهاي که اواخر هفته قبل در
استانداري خوزستان برگزار شد ،قرار شد شوراي تأمين استان در
خصوص دستگاهاي مرتبط با موضوع اتخاذ تصميم کند .هنوز
در خصوص تصميم شوراي تأمين استان اطالع دقيقي بهدست
نيامده است.گفتني است ،عمده ذرتهاي آلوده از کشور برزيل طي
 6ماه اخير وارد ايران شده بود .از طرفي با وجود تأکيد مقامات
بر مرجوع کردن اين ذرتها هنوز اقدامي در اين خصوص از سوي
واردکنندگان انجام نشده است.

بازار سکه در بانک ملي ايران ،سکه شد

تقويت توليد و حذف رانت ،دو نقش کليدي بورس کاال

عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت:
عرضه محصوالت در بورس کاال و اصالح و ساماندهي زيرساختهاي
معامالتي باعث شده تا سوء استفاده ها و رانت هايي که طي سال
ها به عده اي خاص و واسطه مي رسيد،امروز به سود توليدکننده و
مصرف کننده منجر شود.به گزارش کاالخبر،محسن بيگلري در گفتگو
با تسنيم ،گفت :براي رسيدن به يک اقتصاد سالم و به دور از رانت
بايد تمامي محصوالت کشاورزي،صنعتي و پتروشيمي در بورس کاال
مورد معامله قرار گيرد.عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه،بودجه و

محاسبات مجلس اظهار داشت:اصل و ذات بورس کاال براساس رقابت
سالم و شفاف بنا شده است به طوري که دراين بازار،هم خريداران
و هم فروشندگان سود خواهند برد.بيگلري افزود:در اين بين کاهش
نقش دولت از قيمتگذاري کاالها و واگذاري کشف قيمت محصوالت
به بورس کاال ،اقتصاد را به سمت رقابتيتر شدن و تنظيم بازارها سوق
ميدهد.نماينده مردم بانه در مجلس با اشاره به نقش مثبت بورس
کاال در تنظيم بازار محصوالت گفت:بررسي اقدامات بورس کاال در
سال هاي گذشته بيانگر اصالح و ساماندهي زيرساختهاي معامالتي،

شفافيت فعاليتها و ايجاد رقابت درصنايع بوده است و درحال حاضر
بورس کاال جايگاه مهمي در اقتصاد کشور پيدا کرده است.عضو هيئت
رئيسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه ما در کشور
براي پوشش نياز داخلي برخي محصوالت به واردات نياز داريم ،گفت:
در اين بين مسئوالن مي توانند با مشاهده آمارهاي بورس کاال براي
تنظيم بازار از طرق مختلف از جمله واردات و عرضه آن در بورس
اقدام کنند اما به نظر مي رسد که هنوز تعدادي از مسئوالن ،کارآيي
باالي بورس کاال را نشناختهاند.

امير محمد پرهام ف ر:

مدير کل معاونت اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق ،با اشاره به اينکه 2/6ميليارد
دالر کاالي پوشاک قاچاق در کشور وجود دارد ،گفت :درحال حاضر نگراني
ما از تصويب اليحه جديد مناطق آزاد است چراکه اگر هر کدام از اين مناطق،
سهمي مشابه سهم واردات پوشاک در مناطق آزاد فعلي را براي خودشان قائل
باشند ،قطعاً ميزان بيرويه واردات پوشاک افزايش مييابد.امير محمد پرهام فر،

مدير کل معاونت اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفتگو با شبکه
اطالع رساني راه دانا؛ با اشاره به موضوع قاچاق پوشاک و حمايت از توليد داخلي
در کشور و در پاسخ به اين پرسش که حجم قاچاق لباس در بازار کشور چقدر
است ،گفت :طبق برآوردهاي ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مصرف ساالنه
کشور8/1 ،ميليارد دالر از نظر ارزش کاالي مورد نياز مصرفي است.

 2/6ميليارد دالر پوشاک قاچاق
در کشور وجود دارد

خبر »

نوبت دوم

آگهي مناقصه اجراي روکش آسفالت کوچه ها و معابر شهر عسلويه

در راستاي ابالغيه موافقتنامه عمليات طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي بشماره 966ب  1502004در سال  1396با عنوان
اجراي روکش آسفالت کوچه ها و معابر شهر عسلويه  ،اين شهرداري در نظر دارد  پروژه روکش آسفالت کوچه و معابر خيابان
مصلي  را با مبلغ برآورد اوليه  2/978/145/756ريال  به پيمانکار واجد شرايط قانوني واگذار نمايد  ،لذا از کليه شرکتهاي واجد
صالحيت در رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه  ابنيه   ،بر اساس فهرست بهاي سال   96که داراي سابقه کاري مرتبط و گواهينامه
صالحيت در رشته هاي مار الذکر هستند دعوت مي گردد به واحد قراردادها و حقوقي شهرداري مراجعه نمايند .
متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي با مراجعه به شهرداري عسلويه اسناد شرکت در مناقصه را دريافت نمايند و
پيشنهاد قيمت خود را در پاکتهاي جداگانه الک و ممهور شده به شرح مندرج در اسناد مناقصه ( دعوتنامه ) به همراه اصل
ضمانتنامه بانکي شرکت در مناقصه يا اصل رسيد وجه واريزي با توجه به شرايط مندرج در جدول ذيل به واحد قراردادهاي
شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند.
رديف

شرح موضوع

مدت اجراء

مهلت خريد اسناد

آخرين مهلت تحويل
پيشنهاد

مبلغ تضمين شرکت
در مناقصه (ريال)

نوع تضمين

تاريخ گشايش پاکات
پيشنهادي

1

اجراي روکش آسفالت کوچه
و معابر خيابان مصلي  

 2ماه

 1396/12/19لغايت
1396/12/26

پايان وقت اداري
مورخ 1397/01/19

148/907/288

ضمانتنامه بانکي يا
واريز وجه نقد

روز دو شنبه ساعت 13
مورخ 1397/01/20

 .1هرگاه برندگان اول ،دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .2متقاضيان در صورت تمايل به واريز وجه نقد جهت شرکت در مناقصه ميتوانند مبلغ تضمين را به حساب شماره   3100000013002
در بانک ملي شعبه عسلويه بنام شهرداري عسلويه واريز و اصل فيش مربوطه را به ضميمه پيشنهاد قيمت خود به شهرداري
ارايه نمايند.
 .3کليه هزينه هاي انتشار آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
 .4پس از تعيين برندگان مناقصه ،ضمانتنامه برندگان اول ،دوم نزد شهرداري نگهداري و سپرده ساير متقاضيان به آنان مسترد
خواهد شد.
 .5برنده مناقصه بايد حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابالغ نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات جهت عقد
قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت سپرده وي ضبط و به نفر دوم مراجعه خواهد شد .چنانچه نفر دوم مناقصه نيز در مهلت
مقرر جهت عقد قرارداد اقدام ننمايد سپرده وي نيز ضبط خواهد شد.
 .6متقاضيان براي دريافت اسناد فوق بايستي مبلغ  500/000ريال به حساب شماره  3100000009007بنام شهرداري عسلويه نزد
بانک ملي در موعد مقرر واريز و اصل فيش را ارائه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول 96/12/19:
روابط عمومي شهرداري عسلويه
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/12/22:

از  28بهمن تا پايان وقت اداري روز گذشته ،حدود  820هزار قطعه سکه در واحدهاي
بانک ملي ايران پيش فروش شده است.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،در
اين مدت حدود  228هزار قطعه سکه تمام بهار آزادي به صورت  6ماهه و حدود
 592هزار قطعه سکه تمام بهار آزادي به صورت يک ساله پيش فروش شده است.
اين تعداد سکه را  16هزار و  989نفر خريداري کرده اند.بر اساس بخشنامه بانک
مرکزي ،پيش فروش سکه براي سررسيد  6ماهه به نرخ  ۱۴ميليون ريال و براي
سررسيد يک ساله به نرخ  ۱۳ميليون ريال انجام مي شود.همچنين در حراج هاي
بانک کارگشايي ،تا کنون بيش از  400هزار قطعه سکه به فروش رفته است .حراج
سکه در اين بانک همچنان ادامه خواهد داشت.

بر اساس آراي مردمي معرفي شد:

بانک شهر محبوبترين بانک خصوصي کشور
بانک شهر بر اساس آراي مردمي به عنوان محبوبترين بانک خصوصي در نظام بانکي
کشور معرفي شد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر ،در چهارمين
جشنواره بانک محبوب من ،اين بانک بر اساس آراي شرکت کنندگان و ميزان رضايت
آنان ،به عنوان محبوبترين بانک خصوصي کشور در سال  96معرفي شد.بر اين اساس،
در چهارمين دوره جشنواره "بانک محبوب من" که با هدف اعتالي سطح کيفي خدمات
بانکداري و بهبود ارتباط مردم با بانکها و مؤسسات مالي برگزار شد ،بانک شهر با
کسب باالترين آراي مردمي ،به عنوان محبوبترين بانک خصوصي و همچنين دومين
بانک محبوب نظام بانکداري معرفي شد و مورد قدرداني قرار گرفت.همچنين بر اساس
اعالم اين جشنواره ،بانک شهر به عنوان بانک برتر از نظر پيگيري شبکههاي اجتماعي
توسط مشتريان و نيز بانک اول توصيه شده توسط شرکت کنندگان اين جشنواره
در ميان تمامي بانکها و موسسات مالي کشور ،برگزيده شد.گفتني است ،جشنواره
بانک محبوب من امسال و در چهارمين دوره ،در خصوص خدمات بانکي از مشتريان
ب کشور
بانکها به نظرسنجي اينترنتي پرداخت که در نهايت بانکهاي برترو محبو 
از نگاه مشتريان و با انتخاب آنان معرفي شدند.

از 25اسفند ماه سقف برداشت از خودپردازهاي
بانک اقتصادنوين افزايش مييابد
در آستانه سال جديد و به منظور تسهيل ارائه خدمات به مشتريان عزيز ،سقف مبلغ
برداشت روزانه وجه نقد از خودپردازهاي بانک اقتصادنوين افزايش مييابد.به گزارش روابط
عمومي بانک اقتصادنوين ،بر اساس مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران سقف مبلغ
برداشت روزانه وجه نقد از دستگاههاي خودپرداز اين بانک از  2ميليون ريال به  5ميليون
ريال افزايش خواهد يافت.بر اين اساس و به منظور ارائه خدمات مطلوب و افزايش ميزان
رضايتمندي مشتريان ،از  25اسفند ماه جاري تا  15فروردين  ،1397برداشت وجه نقد تا
مبلغ  5ميليون ريال براي دارندگان کارتهاي نقدي بانک اقتصادنوين از طريق دستگاههاي
خودپرداز اين بانک امکانپذير ميباشد.

بخشش وجه التزام تسهيالت در بانک رفاه
تا پايان سال جاري
باقيمانده وجه التزام متعلقه تسهيالت بدهکاراني که نسبت به تسويه تسهيالت و
به روز رساني اقساط سررسيد شده و غير جاري خود به بانک اقدام کنند ،مورد بخشش
قرار مي گيرد.به گزارش روابط عمومي بانک رفاه؛ بدهکاراني که از تاريخ 96/12/19
لغايت پايان وقت اداري  96/12/28نسبت به تسويه تسهيالت و به روز رساني اقساط
سررسيد شده و غير جاري خود اقدام کنند ،باقي مانده وجه التزام متعلقه بخشوده
مي شود.اين بخشش وجه التزام شامل تمامي بخش هاي اقتصادي ،مسکن و قرض الحسنه
و تمامي تسهيالت و به تفکيک هر قرارداد امکان پذير است.بر اساس اين گزارش،
بخشش وجه التزام شامل وجه التزام باقي مانده بوده و وجه التزام دريافت شده قبلي
مشمول بخشش نخواهد بود و درخصوص تسهيالت قرض الحسنه که وجه التزام
محاسبه شده بر مبناي  12درصد است ،شعب مجاز به بخشودگي حداکثر نصف مبلغ
وجه التزام محاسبه شده هستند.گفتني است تسهيالت پرداختي از محل منابع وجوه
اداره شده (سازمان تامين اجتماعي و  )...مشمول اين طرح نيست.

