مسعود خوانساري:

يک بار براي هميشه
فرمولتعييننرخ
ارز را اعالم کنيم

4

رئيس اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر ضرورت ايجاد گفتمان ملي براي تعيين تکليف فرمول
قيمت گذاري ارز گفت:يک بار براي هميشه بايد پرونده تعيين نرخ ارز را ببنديم.به گزارش
مهر،مسعود خوانساري در نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به تصميم ارزي
اخير دولت گفت:روال در اقتصاد ايران همواره به اين شکل بوده که اگر دولت وضعيت
ارزي مناسبي داشته ارز به بازار تزريق کرده و وقتي در آمدهايش کم شده فنر فشرده
ارزي را رها کرده و قيمت افزايش يافته است اين موضوع اکنون دوباره تکرار شده و البته
در طول  ۴۰سال اخير نيز هيچ گاه نخواستيم اين موضوع را حل و فصل کنيم.رئيس اتاق
بازرگاني تهران افزود:هيچ گاه ما به يک گفتمان ملي در جامعه تبديل نشده تا تکليف آن
و فرمول تعيين قيمت آن مشخص شود و هر سال کشورو اقتصاد ايران دچار چالش نشود.
وي تصريح کرد:به غير از سال  ۷۶و در دولت اصالحات در سال  ۸۲پيش بيني هايي

اقتصادي

» خبر

شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي افزايش يابد در هيچ دولت
ديگري اين اتفاق رخ نداده و اتفاقا يکي از بهترين دوران ها به لحاظ ثبات اقتصادي را
در همان دوره تجربه کرده ايم چرا که نرخ ارز تعيين تکليف شده بود اما مجلس اين بند
قانوني را درسال  ۸۲لغو کرد.خوانساري ادامه داد:به جاي اينکه موضوع ارز را به عنوان
يک شاخص در نظر بگيريم يک تابو از آن ساخته ايم و گفته ايم نبايد با افزايش آن موافق
باشيم درحالي که اکنون هيچ کس نسبت به افزايش قيمت مسکن و سکه اعتراضي ندارد
اما چون فکر کرديم ارز يک علت است نه معلول روي قيمت آن هم حساس بوده ايم در
حالي که قيمت ارز يک معلول است.خوانساري تصريح کرد:طي سال هاي بعد از انقالب
متوسط تورم در کشور  ۲۰تا  ۲۲درصد بوده است در حالي که هيچ گاه متناسب با اين
نرخ ارز افزايش نيافته است.

بانک مرکزي با سامانه نيما
نظارت جدي بر منابع ارزي اعمال کند

کاهش  52درصدي بارشهاي تهران
مديرعامل شرکت آب منطقهاي تهران از کاهش 52درصدي بارشهاي
تهران خبر داد.به گزارش تسنيم،محمدرضا بختياري گفت:ازابتداي سال
آبي جاري تاکنون حدود  125ميليمتر بارندگي در استان داشتيم که
نسبت به آمار  260ميليمتري مدت مشابه سال قبل حدود  52درصد
منفي هستيم و نسبت به آمار  214ميليمتري متوسط مدت مشابه در
بلندمدت  41درصد منفي هستيم.تقريباً وضعيت کشور هم به همين
شکل است .ما امسال سال ويژهاي در آب کشور داريم که در  50سال
اخير بيسابقه بوده است .ويژه بودن شرايط آبي سال جاري نيز به  3دليل
است؛ هم کمبود بارندگي،هم نداشتن ذخيره برفي در تهران و کشور ،هم
بهلحاظ وضعيت گرما که درجه حرارت نسبت به گذشته افزايش داشته
است.وي ادامه داد:آماري که از سدها در  15روز اخير گرفته شده نشان
ميدهد که  7تا  8درجه دماي محل سدهاي تهران نسبت به سال قبل
بيشتر بوده است ،بهطور مثال اسفندماه در سد الر  65سانتيمتر ذخيره
برفي داشتيم ،در حالي که بهصورت متوسط در اين نقطه  4/5متر ذخيره
برفي بوده و در اسفند  95نيز در آنجا  6متر ذخيره برفي داشتيم.

نگرانيم دست هايي در تصميمات
بانک مرکزي باشد

»

محمد پرورش:

استفاده از کاالي خارجي حرام است

جهانگيري :

محمدرضا بختياري خبر داد:

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:
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ماموستا محمدي:

معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه ارز حاصل از صادرات کاال بايد
به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ از بانک مرکزي خواست تا با بهره برداري
از سامانه نيما نظارت جدي بر منابع ارزي اعمال شود.به گزارش مهر به
نقل از پايگاه اطالع رساني دولت،اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
جمهور درادامه جلسات ستاد اقتصادي براي ساماندهي بازار ارز کشور
گفت :تخصيص مابه التفاوت قيمت ارز مورد نياز کاالهاي اساسي و
نيز داروهاي مورد نياز در سريع ترين زمان الزم تامين خواهد شد تا
کوچکترين خللي در تامين نيازهاي کشور ايجاد نشود.وي با بيان اينکه
مهمترين رمز موفقيت طرح سامان بخشي به نظام ارزي کشور اطالع رساني
صحيح است گفت:مردم مطمئن باشند که دولت با همراهي آنها و بنگاه هاي
اقتصادي به دنبال پايه ريزي نظام ارزي جديد به منظور تامين منافع
ملي کشور است.معاون اول رئيس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدي
موجود در جامعه در نظام بانکي را راهکاري موثر براي صيانت از پول
ملي و دارايي هاي مردم دانست و اظهار داشت:مقررات مطلوبي براي
جذب اين منابع تنظيم شده است و بانک ها بايد در فضاي رسانه اي
و اطالع رساني دقيق در اين خصوص براي جذب ارز نقدي موجود در
جامعه برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهند.
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امامجمعهشهرستاندهگالنگفت:استفادهازکااليخارجي
حرام است و بايد با مصرف کاالي ايراني از توليدکنندگان
داخلي حمايت کنيم.به گزارس تسنيم،ماموستا يداهلل
محمدي اظهار داشت:دراين شرايط که با مشکل بيکاري
روبه رو هستيم استفاده از اجناس خارجي حرام است و
بايد با مصرف کاالي ايراني از کارگران و توليدکنندگان
داخلي حمايت کنيم.وي افزود :اگر خواستار برطرف شدن
بيکاري و ايجاد اشتغال هستيم بايد از کاالي ايراني حمايت

بحث کمبود آب در تهران جدي است

کنيم و در اين صورت قطعاً کيفيت کاالي ايراني نيز
افزايش مييابد.وي گفت :بايد دولت با جلوگيري از ورود
کاالهاي قاچاق و حمايت از توليدکنندگان در راستاي
حمايت از کاالي ايراني قدم اساسي بردارد.امام جمعه
شهرستان دهگالن تصريح کرد:هر چند که معيارهاي
زيادي در انتخاب يک کاال مطرح است اما آنچه که از
سخنان مردم استنباط ميشود اين بوده که مردم بهدليل
وضعيت معيشتي خود ترجيح ميدهند کاالهايي استفاده
کنند که به جاي يک سال ،چند سال از آن استفاده کنند
تا متحمل هزينه کمتري شوند ،بنابراين بايد توليدکنندگان
کيفيت کاالهاي خود را افزايش بدهند و فروشندگان
نيز کاالها را به مردم و جامعه معرفي و مردم نيز کاالي
ايراني بخرند.وي تاکيد کرد :بايد مسئوالن در تحقق
شعار حمايت از کاالي ايراني اقدام عملي کنند چرا که
تا زماني که خودشان از کاالهاي خارجي استفاده کنند،
مردم نيز از آنان پيروي ميکنند.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب تهران گفت:بحث آب و
کمبود آب در کشور و استان تهران يک بحث جدي است
و فقط مخصوص امسال نيست .سال به سال جمعيت
اضافه ميشود و از طرف ديگر منابع کم ميشود ،ازاينرو
بايد بهسمت مديريت مصرف برويم .در استان تهران
مهمترين مشتري آب تجديدپذير ،آب شهري است و
وزنش هم نسبت به استانهاي ديگر فرق ميکند.به
گزارش تسنيم،محمد پرورش مديرعامل شرکت آب و
فاضالب تهران افزود:جمعيت تهران رو به رشد است
و رشد اين جمعيت بهدليل وجود ظرفيت تأمين آب
نيست ،بلکه داليل اقتصادي و داليل ديگري دارد که
به آب مرتبط نيست .اين افزايش بارگذاري جمعيتي،
موجب ميشود که ظرفيت موجود آبي نيز هر سال بين
جمعيت بيشتري تقسيم شود ،اين درحالي است که با
خشکسالي و کاهش بارشها ،ظرفيت منابع آبي موجود
نيز کاهش مييابد .وي ادامه داد 34:تا  35درصد آب را

نوري با اشاره به نقش بورس کاال مطرح کرد:
در استان تهران در بخش شرب مصرف ميکنيم ،پس
بايد همه به اين سمت بروند که روي بحث مديريت
مصرف ورود جدي داشته باشيم .اين يک بحث کلي
است .امسال هم که بيش از  53درصد کسري بارشها
داريم اين موضوع جديتر است ،يعني اگر ما 100واحد
آب داشتيم امسال 53واحدش را نداريم ،پس بايد با منابع
کمتري شرايط را مديريت کنيم .تهران پايتخت کشور
هم هست و حساسيتهاي خودش را دارد.

رئيس اتاق بازرگاني :

رئيس اتاق بازرگاني ايران ،سياست جديد ارزي دولت
را يک شوک ناگهاني به اقتصاد ايران دانست و گفت:
سالهاست که فعاالن اقتصادي با شوکهاي اينچنيني
در اقتصاد آشنا هستند.وي افزود :بهبود فضاي کسب
و کار يکي از عوامل مهم در حمايت از توليد داخلي
است .در حالي که سيستم پاداش دهي ضد توليد و
به نفع فعاليت هاي سوداگرايانه ،امروز بيشتر از بهبود
فضاي کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است .در
حالي که اين شيوه انجام درست کار نيست بلکه بايد
نقشه راه توليد را تدوين کرد.به گزارش مهر،غالمحسين
شافعي در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني
ايران با انتقاد از وضعيت کنوني سياست هاي ارزي
دولت گفت :فعاالن اقتصادي با شوک هاي ناگهاني
آشنا هستند و بارها اين اتفاقات را ديده اند و پشت
سر گذاشته اند.اما متأسفانه دولت هميشه اصرار بر
تکرار اين اشتباهات دارد در حالي که اميدواريم به
اين نکته توجه شود که فعاالن بخش خصوصي بازي
شونده نيستند بلکه بازيگر بوده و بايد به تمام جوانب
کار دقت شود.رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و کشاورزي افزود ۲۰ :سال است که مقام معظم

با شوك ناگهاني ،سالهاست آشنا هستيم

رهبري هر سال را با نام خاصي نامگذاري مي کند
که اين موضوع نشان از چالش هاي جدي اي دارد
که اقتصاد با آن مواجه است .اين درحالي است که
بنابر اقتضائات تالش شده تا بتوان نامگذاري سال
را بر مسائل اقتصادي متمرکز کرد.وي تصريح کرد:
حمايت ازکاالهاي ايراني به درستي از سوي مقام
معظم رهبري براي سال جاري نامگذاري شده و در
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بانك صادرات ايران
مديريت شعب استان زنجان

اصالحيه فراخوان تجديد مناقصه
عمومي يك مرحلهاي خدمات
با فهرست بهاء سال 1396
اجراي فاز دوم پارك رسالت

شهرداري اليگودرز در نظر دارد مناقصه عمومي اجراي فاز دوم
پارك رسالت را به شرح مندرج در حوزه فعاليت ثبت شده در
سامانه تداركات الكترونيك دولت را از طريق سامانه مذكور برگزار
نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه
پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و 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  1397/1/20ميباشد.
* مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :از تاريخ ثبت در سامانه
تا ساعت  ،14/15روز دوشنبه ،تاريخ  1397/1/27ميباشد.
* مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  ،14/15روز سهشنبه ،تاريخ
 1397/2/7ميباشد.
* زمان بازگشايي پاكتها ساعت  ،14/15روز پنجشنبه ،تاريخ 1397/2/8
ميباشد.
* رعايت موارد مندرج در شرايط عمومي اعالمي كه در سامانه ثبت
و اعالم گرديده از سوي متقاضيان الزامي ميباشد.
* رتبه مورد نياز  5ابنيه ميباشد .شرايط عمومي در سامانه بارگذاري
شده است.
* به پيشنهادات فاقد سپرده شركت در مناقصه و فاقد رسيد خريد
اسناد و پيشنهادات مخدوش ،مبهم ،داراي شرايط و ناقص ترتيب اثر
داده نخواهد شد.
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون آن كه محتاج
به ذكر دليل باشد مختار است.
* هزينه آگهي مناقصه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد
و برنده مكلف است قبل از انعقاد قرارداد رسيد واريز هزينه روزنامه
را به شهرداري ارائه نمايد.
* كليه كسورات به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* ارائه ده درصد تضمين انجام تعهدات و ده درصد حسن انجام كار
به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* محل اعتبار اين پروژه از محل منابع عمومي 123ل 1502001سال
( 1396در صورت تخصيص و به ميزان تخصيص پرداخت از محل اوراق
و يا وجه نقد) شهرداري پيشبيني شده است.
* پيشنهاددهندگان ملزم به بارگذاري اسناد مربوط به سپرده شركت
در مناقصه و ساير اسناد و مدارك در سامانه و به پيشنهادات فاقد
سپرده شركت در مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر
درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها:
لرستان  -اليگودرز  -شهرداري اليگودرز  -تلفن 066-43325692
داخلي  220امور قراردادها
تاريخ انتشار97/01/27 :
خ ش97/01/27 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

را سرابي بيش نمي بينند در حالي که واقعيت اين
گونه نيست و کشور توانمندي هاي فراواني را براي
فائق آمدن بر مشکالت دارد ليکن نه با روش هاي
گذشته بلکه بايد به تمامي عوامل اساسي توجه شود.
شافعي تصريح کرد :تجربه چند دهه گذشته نشان
مي دهد که ما امروز با بحران فهم واژه ها در کشور
مواجه هستيم چرا که مفاهيم و واژه هاي حياتي
را به درستي درک نکرده و تعريف دقيق و شفافي
از آن ارائه نداده ايم .بنابراين در عمل با بسياري
از چالشها روبه روييم که نتايج مطلوبي به دست
مي دهد.وي خاطرنشان کرد :رقابت ،حمايت و انحصار
از اين قبيل واژه هاست که سالهاست در کشور تعريف
دقيقي از آن وجود ندارد و به فقر شديد در نظريات
علمي و کاربردي در حوزه اقتصاد مواجه هستيم.
رئيس پارلمان بخش خصوصي اظهار داشت :وجود
عده اي از ذينفعان صاحب قدرت که منافع آنها
پيوندي با منافع ملي کشور ندارد ،مزيد بر علت شده
و توان حرکت را از کشور گرفته است به نحوي که
به اقدامات مخربي در کشور تبديل شده و متأسفانه
لطمات زيادي را به بار آورده است.

محافل رسانه اي نيز به آن توجه شده است .اين در
شرايطي است که دو عامل وجود دارد که همواره
طي سالهاي اخير از آن سخن به ميان آمده است.
رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران
ادامه داد :البته وقتي صحبت از حمايت از کاالهاي
ايراني به ميان مي آيد ،برخي بر اين باورند که
مردم دچار بي حسي شده اند .چرا که اين موضوع

نوبت اول

بانك صادرات ايران  -مديريت شعب استان زنجان در نظر دارد تعداد دو رقبه از امالك و يك دستگاه خودرو مازاد خود را از طريق مزايده عمومي به فروش
برساند .متقاضيان محترم ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده و بازديد از امالك و خودروي مورد نظر با در دست داشتن فيش
واريزي هزينه اسناد مزايده به مبلغ  300/000ريال قابل واريز به شماره حساب سپهري  0101663653001به نام دايره تداركات و ساختمان ،از تاريخ انتشار
آگهي لغايت  1397/02/05به دايره تداركات و ساختمان واقع در زنجان  -ميدان آزادي ساختمان مركزي بانك صادرات زنجان  -دايره تداركات و ساختمان
مراجعه نمايند.
تلفن تماس و هماهنگي 024-33320201 :و 024-33363775
ساير موارد در برگه شرايط قيد گرديده است.
ليست امالك عرضه شده در مزايده:
رديف

نام ملك

آدرس ملك

پالك ثبتي

مساحت عرصه

مساحت اعيان

نوع كاربري

قيمت پايه كارشناسي
به ريال

شرايط پرداخت

1

محل سابق شعبه سهراه درمانگاه

زنجان  -خيابان
مطهري  -روبروي
خيابان شورجه

5295/175

200

294

تجاري مسكوني

1/290/060/000

 %100نقدي

2

محل سابق شعبه سعدي

زنجان  -خيابان
سعدي  -جنب
ساختمان حكيم -
پالك 278

1885/2

175/7

352

تجاري

38/755/313/500

 %100نقدي

ليست خودروي عرضه شده در مزايده:
رديف

نوع خودرو

شماره انتظامي فعلي

مدل (شمسي)

رنگ

تاريخ انقضاي بيمهنامه شاخص ثالث

قيمت پايه كارشناسي به ريال

شرايط پرداخت

1

وانت دوكابين كاپرا

886ج -65ايران 87

1390

سفيد روغني

1397/06/27

378/000/000

 %100نقدي

تاريخ انتشار نوبت اول97/1/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/2 :
خ ش 97/1/27

بانك صادرات ايران  -مديريت شعب استان زنجان

آگهي مزايده عمومي

وزارت كشور
استانداري البرز
شهرداري شهر جديد هشتگرد

نوبت اول

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسالمي شهر به شماره  5/96/1488ش مورخ  96/12/27كه در دبيرخانه شهرداري به
شماره /97/4و مورخ  97/1/15به ثبت رسيده نسب به فروش قطعه  P107واقع در فاز يك بلوك  11به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.
لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت  7روز كاري جهت دريافت اسناد به نشاني :كيلومتر
 65آزادراه تهران  -قزوين شهر جديد هشتگرد ،شهرداري شهر جديد هشتگرد ،تلفن تماس - 02644266400 :امور قراردادها مراجعه نمايند.
 )1مهلت فروش اوراق مزايده :از تاريخ  97/2/3لغايت 97/2/10
 )2مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ  - 97/2/11واحد حراست
 )3زمان گشايش پيشنهادات :روز يكشنبه مورخ 96/2/16
 )4در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 )5شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )6كليه هزينههاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مزايده ميباشد.
 )7ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مندرج است.
 )8هزينه فروش اسناد  500/000ريال ميباشد.
 )9شركتكنندگان در مزايده مبلغ  %5مبلغ پيشنهادي را طبق جدول ذيل به عنوان سپرده شركت در مزايده به شماره حساب نزد بانك رسالت شعبه شهر
هشتگرد واريز و يا معادل مبلغ مذكور ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.
رديف

آدرس

شماره قطعه

فاز

شماره بلوك

كاربري

مساحت زمين (مترمربع)

قيمت كل (ريال)

 %5سپرده شركت
در مزايده (ريال)

1

شهر جديد هشتگرد

P107

يك

11

مسكوني  -تجاري

400

17/000/000/000

850/000/000

تاريخ انتشار نوبت اول97/1/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/3 :
خ ش 97/1/27

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت :نگراني ما اين است دستهايي
در کار تصميمات غيرکارشناسي بانک مرکزي براي اقتصاد باشد.به
گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ،محمدرضا پورابراهيمي
در نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران افزود :با بررسي هاي انجام
شده متوجه شديم در دو هفته اي که بانک مرکزي اوراق قرضه را
با نرخ  ۲۰درصد ارائه کرد  ۲۴۰هزار ميليارد تومان از سپرده ها
به سمت خريد اين اوراق تغيير جهت داد و موجب شد  ۱۵هزار
ميليارد تومان مابه التفاوت از نرخ  ۱۵درصد تا  ۲۰درصد ايجاد
شود که بايد بانک مرکزي آن را پرداخت کند.وي اضافه کرد:
برخي تصميمات غيرکارشناسي احتماال به اين علت است که
کسورات ناشي از تصميمات غيرکارشناسي قبلي را جبران کنند.
پورابراهيمي گفت :ضعف مفرط بانک مرکزي عامل اصلي وضع
اسفناک اقتصاد کشور است بنابراين اگر فردي نمي تواند اداره
کند اجازه دهند فرد ديگري مسئوليت بپذيرد زيرا اين وضع ديگر
قابل تحمل نيست.

اصغرآقايي-شهردار شهر جديد هشتگرد

کيفيت ،رقابت و قيمت
پازل حمايت از توليد ملي

توليدکننده اي که محصول باکيفيتي را توليد مي کند بايد از فروش
محصول خود با قيمتي واقعي و به دور از قيمت گذاري دستوري اطمينان
داشته باشد،درغير اينصورت انگيزه او براي توليد بيشتر و باکيفيت تر
کاهش مي يابد و از اين رو يکي از مسيرهاي اصلي براي حمايت از کاالي
ايراني به بورس کاال ختم مي شودبه گزارش کاالخبر به نقل از ميزان،
سيد راضي نوري گفت :با توجه به نامگذاري امسال به عنوان حمايت از
کاالي ايراني از سوي مقام معظم رهبري ،بايد زمينه ها را براي اقبال
عمومي به سمت محصوالت ايراني مهيا کنيم؛ در اين بين يکي از موارد
اصلي در اين زمينه ،توجه به کيفيت است تا جايي که در صورت حمايت
و برنامه ريزي درست از توليد کشور ،بايد شرايطي مهيا شود که طي
چند سال آينده توليدکنندگان ايراني از فروش سريع محصوالت خود با
قيمتي رقابتي مطمئن باشند.عضو کميسيون کشاورزي عنوان کرد :در
اين زمينه دولت و مجلس بايد مسير را براي توليد بيشتر و باکيفيت تر
هموار کنند که در اين حوزه نيز جلوگيري از واردات کاالهاي مشابه
که توليد آنها در کشور مطلوب و باکيفيت است از مولفه هاي اصلي به
شمار مي رود.نوري ادامه داد :موضوع بعدي ،بحث قيمت محصوالت
است .اگر توليدکننده ايراني محصول با کيفيتي را توليد کند اما از فروش
محصول خود با قيمتي واقعي و به دور از قيمت گذاري دستوري اطمينان
نداشته باشد ،بدون شک انگيزه او براي توليد بيشتر و باکيفيت تر کاهش
مي يابد؛ در اين شرايط استفاده بيشتر از ظرفيت هاي بورس کاال به
ميان مي آيد که دولت بايد با ارائه مشوق هايي ،نسبت به عرضه همه
توليدات قابل عرضه در بورس و حضور مصرف کنندگان در اين بازار
اقدام کند .اين نماينده مجلس گفت :بسياري از توليدکنندگان بزرگ
و کوچک امروز در بورس کاال اقدام به عرضه محصوالتشان مي کنند
که اين محصوالت ،مواد اوليه براي توليد کاالهاي نهايي و مورد مصرف
جامعه است .از اين رو کشف قيمت ها در بورس کاال که بازاري شفاف
و قابل رصد است،از ملزومات حمايت از توليد و کاالي ايراني به شمار
مي رود .به گفته وي ،محصوالتي که در بورس کاال عرضه و معامله
مي شود ،از نظر کيفيت داراي استانداردهاي مشخصي هستند از اين
جهت نيز مصرف کنندگان از خريد و مردم از توليد کاالهاي باکيفيت
اطمينان پيدا مي کنند.

پيش فروش سکه در شعب منتخب
بانک ملي ايران
عرضه سکه از اين پس در شعب منتخب بانک ملي ايران و با
سررسيدهاي متفاوت انجام خواهد شد.به گزارش روابط عمومي بانک
ملي ايران،براساس اطالعيه بانک مرکزي ،به منظور ايجاد امکانات
بيشتر براي متقاضيان پيش خريد ،امکان وديعه و نگهداري سکه هاي
خريداري شده پس از سررسيد (موعدتحويل) به صورت امانت نزد
بانک ملي ايران در صورت توافق بانک و خريدار نيز فراهم شده است.
عالوه بر اين ،در آينده نزديک امکان جا به جايي و تبادل سکه هاي
خريداري شده از طريق کارت سکه تحويل شده به متقاضيان به
صورت الکترونيکي و از طريق دستگاه هاي خودپرداز بانک نيز ميسر
شده و از اين طريق خطرات ناشي از جا به جايي و نگهداري سکه
نزد متقاضيان کاهش خواهد يافت.

معرفي کانالهاي ارتباطي بانک
اقتصادنوين با مشتريان
با توجه به گسترش شبکههاي مجازي و استقبال هموطنان از اين
ابزار ارتباطي ،مشتريان بانک اقتصادنوين ميتوانند از طريق کانالها
و ابزارهاي متنوع ارتباطي از آخرين اخبار نخستين بانک خصوصي
جمهوري اسالمي ايران آگاهي پيدا کنند.به گزارش روابط عمومي بانک
اقتصادنوين ،مشتريان اين بانک ميتوانند از طريق آدرس اينترنتي
 www.enbank.irضمن دسترسي به تارنماي اصلي اين بانک از
آخرين اخبار ،محصوالت و خدمات ،آخرين تغييرات سهام ،اطالعات
شعب ،بيانيه ها ،اطالعيهها و  ....اين بانک آگاهي پيدا کنند.عالوه بر
اين ،کانالهاي اطالعرساني شبکههاي اجتماعي اين بانک که در تارنماي
اصلي اين بانک معرفي شدهاند نيز از مجاري ارتباطي اين بانک با مردم
و مشتريان ميباشند که اخبار ،رويدادها و خدمات اين بانک از اين
طريق به اطالع هموطنان ميرسد.عالوه بر اين موارد ،کارشناسان مرکز
 24ساعته ارتباط نوين نيز در تمام روزهاي هفته و ساعات شبانه روز
به شماره تلفن  021-48031000آماده اطالعرساني و پاسخگويي
به مشتريان و هموطنان عزيز ميباشند.الزم به يادآوري است هر نوع
اطالعيه ،بيانيه ،خبر و  ....بانک اقتصادنوين از طريق مجاري فوقالذکر
به اطالع عموم هموطنان و مشتريان عزيز خواهد رسيد.

مدير عامل بانك سپه:

بيشترينتأمينماليبنگاههاياقتصادي
کشور در سال گذشته توسط سيستم
بانکي صورت گرفته است
مدير عامل بانک سپه با اشاره به نقش اثر گذار سيستم بانکي در اقتصاد
کشور اظهار داشت:بيشترين تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي کشور طي
سال گذشته توسط سيستم بانکي صورت گرفته است.محمد کاظم
چقازردي در ديدار نورزي با مديران شرکت سرمايه گذاري اميد اظهار
داشت:با نقش آفريني بانک ها در عرصه اقتصادي امکان تحقق بخشي
از مهمترين اهداف تعريف شده در اقتصاد مقاومتي فراهم شده است.
وي شعارها و هدفگذاري هاي ساالنه صورت گرفته توسط مقام معظم
رهبري را بسيار داهيانه و هدفمند عنوان کرد و افزود:تحقق اهداف
تعيين شده بدون شک اقتصاد کشور را در شرايط بسيار با ثبات تر و
مستحکم تري قرار خواهد داد.رئيس هيئت مديره بانک سپه با بيان
اينکه اين بانک همچون سالهاي گذشته محور برنامه عملياتي خود را
تحقق منويات مقام معظم رهبري و رسيدن به اهداف حمايت از کاالي
ايراني به عنوان شعار سال جاري قرارداده است اظهار داشت:اولويت
اعتباري سال  97بانک سپه حمايت از بخش عرضه و تقاضا براي
خريد کاالي ايراني خواهد بود.

