رئيس کل بيمه مرکزي :

گردش مالي صنعت
بيمه ايران از ۵۰هزار
ميليارد تومان عبور کرد

4

رئيس کل بيمه مرکزي با بيان اينکه زمان عملياتي شدن اوراق بهادار متصل به بيمه در
بازار سهام و صندوقهاي سرمايهگذاري فرارسيده  ،گفت :شاخصهاي بينالمللي صنعت
بيمه ايران حاکي از نزديک شدن به بازار بيمه غيرمتمرکز و غيرانحصاري است.به گزارش
فارس،عبدالناصر همتي رئيس کل بيمه مرکزي ايران در آيين افتتاح يازدهمين نمايشگاه
بينالمللي بورس ،بانک ،بيمه تهران گفت :سطح کارآمدي نظام تأمين مالي به سه رکن
بانک ،بيمه و بورس بازميگردد که درنهايت منجر به شکلگيري بازارهاي کارا ميشود .وي
افزود :تصميمگيري و سياستگذاري در هريک از اين ارکان در حالي روي ساير رکنهاي
صنعت مالي اثرگذار است که در صنعت مالي ايران ،تناسب بين رشد ارکان وجود ندارد.
رئيس کل بيمه مرکزي با اشاره به الزامهاي تناسب و تعامل ميان بازارهاي سهگانه نظام
تأمين مالي افزود :ثبات مالي ،کاهش هزينههاي مبادالتي و مديريت ريسک ناشي از

اقتصادي

تناسب و تعامل ميان بازارهاي سهگانه بورس ،بانک و بيمه است که با کارکرد خوب بازار
بيمه و فعاالن اقتصادي ميتواند تبلور يابد.به گفته وي ،بازار بيمه ميتواند نقش بارزي در
صنعت مالي کشور ايفا کند و اين در حالي است که رشد بيمه نسبت به «جي دي پي»
همواره رو به افزون است ،به طوري که در سال  ۹۶رشد حق بيمهها نسبت به سال قبل
از آن به  ۲۱درصد رسيد و رشد نفوذ بيمه در سال  ۹۶نسبت به «جي دي پي» حاکي
از برآورد ۲/۳درصدي است .وي افزود :در طول دو دهه گذشته رشد صنعت بيمه  ۴برابر
رشد «جي دي پي» کشور بوده و اين در حالي است که رشد بيمههاي عمر در کشور به
عنوان يکي از منابع و ابزارهاي مهم مالي ميانمدت و بلندمدت همواره مورد توجه بوده
است که عليرغم نرخ رشد سپردهها و گواهيهاي سپرده بانکي ،اما در مقايسه با تورم
تکرقمي طي سال گذشته با رشد  ۳۰درصدي روبهرو بوده است.

خبر »

سيدحسين نقويحسيني:

مناطق آزاد براي توليد داخل
آسيبزا هستند

»
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معاون وزير راه و شهرسازي :

» خبر

 500هزار مهندس ساختمان بيکارند

رئيس سازمان بورس ايران:

سال گذشته شاهد  25درصد بازده
در بورس و فرابورس بوديم
امسال اميدواريم همچون سال گذشته شاهد افزايش بازدهي در بازار سرمايه
باشيم.به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن ،شاپور محمدي ،رئيس سازمان
بورس ايران ،در افتتاح يازدهمين نمايشگاه بورس ،بانک و بيمه گفت:سال گذشته
شاهد  25درصد بازده دربورس و فرابورس بوديم واميدواريم امسال هم شاهد
اين بازده دربازار سرمايه باشيم.وي با اشاره به امکان برقراري ارتباط بين فعاالن
بازار سرمايه و نهادهاي مالي و عالقه مندان به حضور دربازار سرمايه درنمايشگاه
بورس،بانک و بيمه،گفت:فرهنگ سازي و ارتقاي سواد مالي عالقه مندان
و فعاالن اقتصادي مهم ترين هدف برگزاري اين نمايشگاه است.معاون وزير
اقتصاد و دارايي ادامه داد:اميدواريم شرکت ها مخاطبان خود را بشناسند و
آنها را با نحوه سرمايه گذاري در بازار بورس،بانک و بيمه آشنا کنند.محمدي با
اشاره به اينکه بيش از  390شرکت در اين نمايشگاه حضور دارند،ادامه داد:در
حاشيه اين نمايشگاه ،همچنين کارگاه هاي آموزشي درسطح بين المللي براي
عالقه مندان برگزار مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين که حدود
 ۵۰۰هزار مهندس عضو سازمانهاي نظام مهندسي
ساختمان از بيکاري رنج ميبرند ،گفت :کارمندان
دولت به خدمات مهندسي به عنوان کار دوم نگاه
ميکنند.حامد مظاهريان در گفتگو با تسنيم ،اظهار
کرد :تنها مخالف لغو کسر  5درصد از حق الزحمه
مهندسان ناظر سازمان هاي نظام مهندسي هستند،
سازمان ها اين  5درصد را به مجموع درآمدهاي
خود اضافه ميکردند و االن اين اتفاق ديگر نميافتد.

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران :

نرخ سود و ارز قادر به حمايت از رشد
و اشتغال نيست
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت :وقتي نرخ ارز به درستي
سياستگذاري نشده باشد ،صادرات که ميتواند موتور محرک توليد داخلي
باشد عمال از کار ميافتد و در مقابل ،ميل به واردات افزايش پيدا ميکند.کاوه
زرگران عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با فارس در مورد
راه حمايت از توليد داخلي گفت :واضح است که شعار حمايت از کاالي ايراني
در راستاي شعار سال گذشته برگزيده شده است.وي افزود :اين نامگذاري به
روشني نشاندهنده اين است که حمايت از بخش توليد همچنان به عنوان
يکي از ضروريات و دغدغههاي فکري مقام معظم رهبري مطرح است.زرگران
اظهار داشت :گرچه در سالهاي گذشته گامهايي با هدف حمايت از توليد
داخلي برداشته شده  ،اما شرايط دشوار فعلي به روشني نشان ميدهد که اين
سياستها نتوانستهاند تاثير معناداري بر حمايت از توليد داخلي داشته باشند.
وي با طرح اين سوال که چرا اين سياست ها موفق نبوده و سياست گذار را
به نتيجه مطلوب نرسانده است،گفت :اقتصاددانان پاسخ را در سياست گذاري
غلط دو نرخ مهم اقتصاد ميدانند .براي اين که هر اقتصادي بتواند به درستي
کار کند ضرورت دارد که سياست گذاران آن براي اصالح دو نرخ ارز و نرخ
بهره تالش کنند.زرگران بيان داشت :اگر سياستگذاري براي تعيين نرخ سود
و نرخ ارز در اقتصادي به درستي صورت نگيرد ،هر اقدام ديگري در اين اقتصاد
منجر به نتيجه نخواهد شد.

رئيس کميسيون قضائي مجلس:

ترجم ه اليحه پالرمو با متن اصلي مطابقت ندارد
رئيس کميسيون قضائي مجلس اعالم کرد که ترجم ه
دولت از کنوانسيون پالرمو داراي غلطهاي بسياري
است و با متن اصلي مطابقت ندارد .به گزارش
رجانيوز ،اللهيار ملکشاهي نماينده مردم کوهدشت
با اشاره به جلسه کميسيون قضائي مجلس در اين
باره گفت :ايراد شوراي نگهبان به اليحه الحاق ايران
به کنوانسيون پالرمو اين بود که متني که دولت به
عنوان اليحه پيشنهادي ترجمه کرده و آن را به
مجلس تقديم کرده با متن اصلي آن تطابق نداشته
و داراي اختالفات زيادي است و در همين راستا
الزم است تا دولت در ارائه لوايح خود به مجلس
دقت الزم را داشته باشد تا اين اتفاق نيفتد چرا که
ما به اليحهاي که از طرف دولت ميآيد اعتماد
ميکنيم .رئيس کميسيون قضائي مجلس در ادامه
خاطرنشان کرد :بر همين اساس مقرر شد تا نامهاي
خطاب به رئيس جمهور بنويسيم و از وي بخواهيم
که اين موضوع را بررسي کند و ترجمه صحيح

وي با تاکيد بر اين که سازمان هاي نظام مهندسي
ساختمان هيچ دليل متقّني براي مخالفت خود با
ابالغيه وزير راه نياوردهاند در خصوص ممنوعيت
مداخله کارمندان  9دستگاه دولتي در ارائه خدمات
مهندسي ،تصريح کرد :اين موضوع که منع پذيرش
همزمان اموري که ميتواند زمينه منافع متعارض
را فراهم کند يک اصل شناخته شده است .به نظر
مي رسد بايد در سطح وسيعتري يعني دولت براي
اين کار همه دستگاه هاي دولتي خدمات مورد
بررسي قرار گيرد.وي تاکيد کرد :منطق اين است
که نبايد در معرض خدماتي قرار گرفته که به لحاظ
اخالقي بين انتخاب منافع شخصي و منافع عمومي
قرار بگيريم؛ طبيعت و سرشت انسان ميگويد در
چنين وضعيتي هميشه منافع شخصي به منافع
عمومي ترجيح داده ميشود.وي ادامه داد:به همين
دليل فلسفه دولت اين است که کارمندان دولتي
پاسدار حقوق مردم و عمومي هستند.

متن به مجلس ارائه شود و به زيرمجموعهاي که
اين لوايح را تنظيم ميکند تذکر الزم داده شود چرا
که اين لوايح در هيئت وزيران بررسي و تصويب
ميشود .گفتني است که کنوانسيون پالرمو از جمله
معاهداتي است که دولت يازدهم طي قراردادي
محرمانه با «اف اي تي اف» ذيل برنامه اجرايي
( )action planمتعهد به تصويب و اجراي آن شده
و از همين رو براي تصويب هرچه سريعتر آن البيهاي
گستردهاي از جانب دولت در جريان است.

حامد سلطاني نژاد:

بورس کاال ،پيونددهنده حوزه مالي با بخش واقعي اقتصاد است

مديرعامل بورس کاالي ايران در حاشيه مراسم
افتتاحيه يازدهمين نمايشگاه بورس ،بانک و
بيمه (فاينکس  )۲۰۱۸گفت :در نمايشگاه
امسال ارکان و نهادهاي بازار سرمايه همانند يک
سوپر مارکت مالي آخرين دستاوردهاي خود را به
فعاالن و عالقه مندان ارائه مي دهند؛ همچنين
فاينکس يک فرصت مناسب براي ارائه خدمات
مبتني بر فرهنگ سازي و آموزش به شمار
مي رود.به گزارش کاالخبر،حامد سلطاني نژاد
افزود :ريسک و بازده دو مفهومي هستند که از
فرهنگ اقتصادي ما مغفول مانده اند .از اين رو،
استفاده از ابزارهاي مالي براي پوشش ريسک و
همچنين کسب بازده بايد در نمايشگاه آموزش
داده شود؛ در اين زمينه کارگاه هاي آموزشي و
همچنين آموزش معامالت قراردادهاي مشتقه از
طريق يک نرم افزار مجازي در غرفه بورس کاالي
ايران به عالقه مندان ارائه مي شود.مديرعامل
بورس کاالي ايران اظهار کرد:بورس کاال نهادي
است که پيوند دهنده بخش واقعي اقتصاد و

بخش مالي است ،در اين بين فعاالن حوزه
کااليي در عرصه واقعي اقتصاد از کاستي هايي
رنج مي برند که بورس کاال مي تواند از طريق
ابزارهاي مالي و همفکري با آنها ،مسيري جديد و

کارآمد را در مقابل اين فعاالن قرار دهد.سلطاني
نژاد در خصوص نقش بورس کاال در حمايت از
کاالي ايراني نيز گفت:بورس کاال بستري را براي
فعاالن صنايع و توليدکنندگان مهيا کرده است

آگهي مزايده عمومي
مرحله دوم  -نوبت اول

شهرداري انديشه در نظر دارد با استناد به نامه شماره /5/1352ص
مورخ  96/11/21موضوع بند  15مصوبه شماره  27مورخ 96/11/17
شوراي اسالمي شهر انديشه ،واگذاري موضوع ذيل را از طريق مزايده
كتبي (عمومي) به اشخاص حقوقي (شركتهاي خدماتي مرتبط با
موضوع مزايده داراي سابقه فعاليت) واگذار نمايد:
 -1موضوع مزايده :واگذاري امتياز بهر هبرداري از  49باب غرفه ميوه
و ترهبار بازار روز نيلوفر واقع در فاز  2شهر انديشه
 -2مدت اجاره 24 :ماه
 -3قيمت پايه (كارشناسي) جهت شركت در مزايده براي سال
اول ماهيانه مبلغ  108/350/000ريال و براي سال دوم ماهيانه مبلغ
 119/185/000ريال ميباشد.
 -4سپرده شركت در مزايده :مبلغ  136/521/000ريال ميباشد
كه بايد به صورت موارد مندرج در بند  2ماده  5آييننامه مالي
شهرداريها به شرح ذيل ارائه گردد:
الف -رسيد بانكي واريز وجه فوق به حساب جاري سيبا به شماره
 0106212988001نزد بانك ملي شعبه فاز سه انديشه
ب -ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداري انديشه
ج -اسناد خزانه
 -5مهلت و محل فروش اسناد مزايده :مهلت خريد اسناد مزايده از تاريخ
چاپ آگهي لغايت روز شنبه مورخ  97/02/15به نشاني :شهريار ،شهر
انديشه ،فاز  ،3بلوار آزادي ،تقاطع خيابان شهرداري شرقي ،ساختمان
مركزي شهرداري انديشه ،واحد امور قراردادها ميباشد.
 - 6مهلت و محل ارائه پيشنهادات :پايان وقت اداري روز يكشنبه
مورخ  97/02/16دبيرخانه شهرداري انديشه
 - 7زمان و محل بازگشايي پيشنهادات واصله :روز دوشنبه مورخ
 97/02/17ساعت  14:30سالن جلسات شهرداري انديشه
 - 8مدارك الزم جهت دريافت اسناد مزايده :رونوشت و اصل
گواهي صالحيت داراي اعتبار و درخواست كتبي با مهر و امضاء
معتبر شركت .ضمنا همراه داشتن مهر شركت جهت دريافت اسناد
الزامي است.
 - 9شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار
است.
 - 10برندگان اول ،دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شهرداري
ضبط خواهد شد.
 -11ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده
درج گرديده است.

که محصول بهتر و باکيفيت تر در کنار محصوالت
بي کيفيت قرار نگيرد به طوري که اقبال از
توليدات ايراني مرغوب بيشتر و قيمت هاي
آن نيز واقعي کشف مي شود.وي افزود :براين
اساس ،مکانيسم بورس کاال يک انگيزه مضاعف
براي توليد باکيفيت تر خواهد بود و از طرفي
کشف قيمت ها براساس نظام عرضه و تقاضا
نيز يکي ديگر از رسالت هاي بورس کاالست
که براي توليدکنندگان جذابيت دارد.مديرعامل
بورس کاالي ايران در پايان گفت :ايجاد شفافيت
و رقابت به همراه تامين مناسب مواد اوليه توليد
براي توليدکنندگان،يکي از اهداف و ويژگي هاي
اصلي معامله در بورس کاالست .در همين
راستا در سال جاري از هيچ گونه تالشي به
منظور مهيا کردن بستري قابل اتکا براي صنايع
باالدست و پايين دست دريغ نخواهيم کرد تا
شاهد بازگشت رونق به توليد ،انتخاب کاالي
ايراني به عنوان گزينه نخست مردم و جهش
نرخ اشتغال در سال  ۹۷باشيم

تاريخ انتشار نوبت اول97/01/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/4 :
خ ش97/01/28 :
بهروز كاوياني  -شهردار انديشه

عنوان پروژه:

مبلغ اعتبار اوليه (ريال)

اعتبارات:

مدت اجرا (به ماه)

مبلغ تضمين (سپرده به ريال)

رسته براساس

جدولگذاري و پيادهروسازي در خيابان اوحدي

 2/050/000/000ريال

از اعتبارات داخلي

 3ماه

 102/500/000ريال

حداقل پايه ( )5راه باند و يا ( )5ابنيه

جدولگذاري و پيادهروسازي در خيابان موسوي

 2/560/000/000ريال

از اعتبارات داخلي

 3ماه

 128/000/000ريال

حداقل پايه ( )5راه باند و يا ( )5ابنيه

جدولگذاري و پيادهروسازي در خيابان پاسداران

 4/700/000/000ريال

از اعتبارات داخلي

 4ماه

 235/000/000ريال

حداقل پايه ( )5راه باند و يا ( )5ابنيه

جدولگذاري و پيادهروسازي در ضلع جنوبي خيابان قدس

 1/620/000/000ريال

از اعتبارات داخلي

 3ماه

 81/000/000ريال

حداقل پايه ( )5راه باند و يا ( )5ابنيه

جدولگذاري و پيادهروسازي در خيابان قدوسي

 2/810/000/000ريال

از اعتبارات داخلي

 3ماه

 140/500/000ريال

حداقل پايه ( )5راه باند و يا ( )5ابنيه

جدولگذاري و پيادهروسازي در كمربندي شرقي (اوحدي
تا ماهري)

 1/450/000/000ريال

از اعتبارات داخلي

 3ماه

 72/500/000ريال

حداقل پايه ( )5راه باند و يا ( )5ابنيه

 -1شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مناقصه مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان سپرده
آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
 -5دارا بودن حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه ( )5ابنيه و ظرفيت خالي باقيمانده آماده به كار است.
تاريخ انتشار97/01/28 :
خ ش97/01/28 :

شهردار مراغه  -احمدي

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسالمي شهر به شماره  5/96/1499ش مورخ  96/11/27جهت
احداث ابنيه و اجراي فضاي سبز خيابان گلشهر چهارم ،به مبلغ  5/000/000/000ريال ،از طريق مناقصه 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 :شهر جديد هشتگرد ،شهرداري شهر جديد هشتگرد ،تلفن تماس - 02644266400 :امور قراردادها مراجعه نمايند.
 )1نشاني محل اجراي پروژه :شهر جديد هشتگرد
 )2مهلت فروش اسناد :از تاريخ  97/2/4لغايت 97/2/11
 )3مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخه  - 97/2/13واحد حراست
 )4زمان گشايش پيشنهادات :روز يكشنبه مورخ 97/2/16
 )5در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 )6شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )7كليه هزينههاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده
برنده مزايده ميباشد.
 )8ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/1/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/4 :

تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس کاالي ايران روز دوشنبه ۲۷
ارديبهشت ماه ميزبان عرضه  ۱۷۲هزار و  ۸۵تن انواع قير ،مواد پليمري،
اسالک واکس ،وکيوم باتوم ،گوگرد و لوب کات است.به گزارش کاالخبر،
 ۱۳۰هزار تن قير و عايق رطوبتي در تاالر صادراتي بورس کاالي ايران
عرضه شد.تاالر محصوالت صنعتي و معدني بورس کاالي ايران نيز در اين
روز شاهد عرضه  ۵۰۰تن بيلت ،يک هزار تن شمش هزار پوندي آلومينيوم،
 ۴۴۰تن ميلگرد و  ۲۰کيلوگرم شمش طالست.براساس اين گزارش۲۴۵ ،
هزار قطعه جوجه يک روزه ۲ ،هزار و  ۱۰۰تن روغن خام ۱۰ ،هزار تن
شکر سفيد ۱۹ ،هزار و  ۵۰۰تن کلزا ۲۳ ،هزار و  ۲۰۰تن گندم و ۶۰۰
کيلوگرم زعفران نيز در تاالر محصوالت کشاورزي عرضه شد.

 90درصد بازار چادر مشکي
در انحصار کره و ژاپن است
عضو جامعه متخصصين نساجي ايران گفت :عمده واردات پارچه چادر
مشکي از کشورهاي کره و ژاپن است آنها با هدف صادرات،سرمايه زيادي
نصيب شان مي شود.عليرضا حائري در گفتگوي تلفني با خبرنگار خبرگزاري
صداوسيما اظهار داشت :در کشور کارخانه هاي توليدپارچه با کيفيت زياد
است و سه کارخانه در کشور وجود دارد که پارچه چادر مشکي توليد مي
کنند.وي افزود:ساالنه در کشور بين  50تا  70ميليون مترچادر مشکي مصرف
مي شود که در کشور  5تا  7ميليون متر توليد مي شود.وي گفت:کارخانه اي
در شهر کرد وجود دارد که از تکنولوژي هاي روز دنيا در توليد پارچه
مشکي استفاده مي کند اما ظرفيت توليد آن هنوز جوابگوي نياز داخل
نيست.وي افزود :با توجه به اينکه کيفيت پارچه هاي توليدي کارخانه هاي
کشورمان بسيار باالست اما متاسفانه عمده واردات آن از کشورهاي کره،ژاپن،
اندونزي،تايلند و چين است .اين درحالي است که اين کشورها مصرف داخلي
ندارند و هدفشان توليد براي صادرات به ايران است.وي با اشاره به اينکه
واردات پارچه مشکي به قدري سودآور است که همه تمايل به واردات دارند
تا توليد گفت :بايد به بخش خصوصي تسهيالت ارائه شود تا اين بازار براي
سرمايه گذاران سودآور باشد و سرمايه گذاري کنند.

عضو کميسيون عم ران مجلس شوراي اسالمي تاکيد کرد؛

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره  347ش/ش مورخ  96/12/26شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد پروژههاي به شرح مندرج در جدول ذيل را به شركتهاي
واجدالشرايط و داراي صالحيت از معاونت محترم راهبردي رياست جمهوري كه داراي حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه ( )5ابنيه هستند ،واگذار نمايد .لذا از كليه
شركتها و پيمانكاران محترم دعوت ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه ،تا تاريخ  97/2/8روز شنبه به امور قراردادهاي
شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق
وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس   HTTP://IETS.MPORG.IRقابل دسترسي ميباشد و شماره تلفن  041-37229840واحد امور قراردادها
آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مناقصات ذيل ميباشد.

شهرداري شهر جديد هشتگرد

عرضه بيش از  ۱۷۲هزار تن انواع
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي

عليرضا حائري:

آگهي مناقصه عمومي (مرحله اول  -نوبت اول)

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري انديشه

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان
اينکه مناطقآزاد در حال حاضر براي توليد داخل آسيبزا هستند،
گفت :با توجه به اينکه مناطقآزاد فعلي خسارات زيادي براي اقتصاد
کشور به دنبال داشته است ،افزايش آنها منطقي نيست.سيدحسين
نقويحسيني ،سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با فارس با بيان اينکه هدف ايجاد
مناطقآزاد حمايت از صادرات و افزايش حجم فعاليت مراکز توليد
داخلي بوده است ،گفت :رويکرد صادرات محور اين مناطق به اين
دليل بود که محصوالت صادر شده از اين مناطق قابل رقابت با
ساير کشورها باشد.وي با اشاره به اينکه مناطقآزاد هماکنون
براي توليد داخل آسيبزا هستند ،ادامه داد :با بررسي عملکرد
امروز مناطقآزاد ميتوان نتيجه گرفت که متاسفانه هدف اوليه
مدنظر در عمل محقق نشد و به جاي آنکه اين مناطق به توليد
داخل در حوزه صادرات کمک کنند ،به پايگاههايي براي واردات
کاال تبديل شدهاند.

اصغر آقايي  -شهردار شهر جديد هشتگرد

موفقيت بانک شهر در جلب اعتماد عمومي
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي ،استقبال شهروندان از خدمات
بانک شهر در فضاي رقابتي سيستم بانکي کشور را قابل توجه دانست و
گفت :خوشبختانه اين بانک توانسته در جلب اعتماد عمومي به خوبي عمل
کند و اين به معني کسب سرمايهاي است که هر سازماني نمي تواند به
راحتي به دست آورد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر،
اقبال محمديان با بيان اين مطلب افزود :فلسفه تأسيس اين بانک کمک
به مديريت شهري شهرهاي مختلف است و در همين راستا توانسته تاثير
بسزايي در عمران و آباداني شهرها و به ويژه توسعه حمل و نقل عمومي
شهرها داشته باشد.وي تصريح کرد :بانک شهر تاکنون توانسته اقدامات بسيار
جديدي در سيستم بانکي انجام دهد و بدون شک اين امکان وجود دارد که
با ارائه خدمات به شهرداري هاي کالن شهرها  ،شهرداري شهرهاي ضعيف
نيز بيش از پيش از خدمات اين بانک شهر بهره مند شوند زيرا اين شهرها
نيز پروژه هاي ناتمامي دارند که براي تکميل نياز به حمايت دارد.نماينده
مردم رامهرمز و رامشير در مجلس با اشاره به پيشرفت هاي اخير بانک شهر
در حوزه بانکداري الکترونيک ،خاطرنشان کرد :دنياي امروز ،دنياي سرعت
و عصر اطالعات و پيشرفت تکنولوژي است ،بر اين اساس خوشبختانه
بانک شهر توانسته اقدامات جديد و قابل توجهي در اين حوزه انجام دهد که
اين موضوع توانسته اين بانک را از ساير بانکها متمايز کند.

مرکز ارتباط مردمي بانک ملي ايران
به  55هزار تماس پاسخ داد
درسه ماه پاياني سال گذشته،مرکز ارتباط مردمي بانک ملي ايران به  55هزار
و  596تماس پاسخ داد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،مرکزارتباط
مردمي بانک با شماره 021-64140داراي  60خط تلفن است که از
ساعت  8تا  22پاسخگوي مسائل مطرح شده ازسوي مشتريان درخصوص
خدمات مختلف اين بانک است.بانک ملي همچنين با راه اندازي آيدي
پاسخگوي تلگرام  @Bmiprپاسخگويي به سواالت مشتريان در فضاي
مجازي را نيز مورد توجه قرار داده و درمدت مذکور تعداد پيام هاي رد و
بدل شده به سه هزار و  300پيام مي رسد که بيشترين موضوعات طرح
شده از سوي مخاطبان نيز درباره سامانه هاي بام،بله،اطالعات جشنواره
هاي بانک و اطالعات تسهيالت بوده است.اپراتورهاي مرکز تلفن بانک با
شماره 021-60991هم در سه ماه زمستان سال گذشته پاسخگوي تعداد
 93هزار و  524تماس تلفني بوده اند.

حضور يکي ديگر از هنرمندان سينما
و تلويزيون در مدرسه ُاميد آينده
در ساحل خليج فارس
در دومين گام از حضور و بازديد هنرمندان نام آشنا از مدارس «اميد آينده»
که با حمايت بانک آينده احداث و راه اندازي شده است؛مارال فرجاد هنرمند
تئاتر ،سينما و تلويزيون ،در مدرسه «اميد آينده» روستاي خونسرخ استان
هرمزگان ،حضور يافت و ضمن ديدار با دانش آموزان ،معلمان و مربيان
مدرسه،با آن ها،به گفتگو نشست.وي هدف از اين سفر را حضور در فضاي
دوستي و مهرباني در ميان کودکان و دانش آموزان روستاي خونسرخي
عنوان کرد.قب ٌال نيز «ليلي رشيدي» ديگر هنرمند کشورمان در مدرسه
«اميد آينده» زاهدان،حاضر شده و با دانش آموزان و معلمان آن مجموعه
آموزشي ،ديدار کرده بود.بانک آينده به عنوان يک بنگاه اقتصادي خصوصي
و در عمل به مسئوليت اجتماعي و نگاه روشن براي پرورش نسل آينده
کشورمان ،اقدام به تأسيس مدارس مقاطع ابتدايي دور اول و دوم در مناطق
کم تر برخوردار از امکانات آموزشي کرده است .احداث مدارس هشت گانه
بانک آينده در نقاط کم بهره از اين امکانات در سطح کشور،گامي براي
بر طرف ساختن نيازهاي جامعه ايراني است.

