عليرضا بيگي اعالم کرد؛

تاکيد دولت و
مجلس بر استفاده
از سوخت هاي پاک

4

عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس با بيان اينکه خودروهاي هيبريد
يکي از نيازهاي جامعه است ،گفت :اعمال تعرفه باال براي اين خودروها منجر به افزايش
قيمت شده و دود اين رشد قيمتي به چشم مصرف کننده خواهد رفت.احمد عليرضا بيگي
در گفتگو با خبرنگارما با تاکيد برکاهش تعرفه واردات خوردوهاي هيبريد ،گفت :خودروي
هيبريد يکي از نيازهاي جامعه است ودولت و مجلس در برنامه ششم و قانون هواي پاک
براستفاده از سوخت هاي پاک تاکيد داشته است و با توجه به اينکه خودروهاي هيبريد نيز
از سوخت پاک استفاده مي کنند اعمال تعرفه سنگين و باال براي اين خودرو ها غير منطقي
است.نماينده مردم تبريز،آذرشهر و اسکو درمجلس شوراي اسالمي افزود :تاکيد و پافشاري
دولت براي افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي فقط بدست آوردن بازار براي خودروهاي
توليد داخل بوده است .عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس با اشاره به

اقتصادي
» خبر

بال اجرا ماندن
طرحهاي مصوب هادي روستايي

ﻣﻮﺳﻮي ﻻرﮔﺎﻧﯽ خبر داد:

»

مجيد حسن يمقدم:

معاون دفتر تنظيم بازار وزارت جهاد کشاورزي گفت:عرضه در بورس بهترين
شيوه معامله گندم است.به گزارش کاالخبر ،مجيد حسنيمقدم در گفتگو با
ميزان گفت:مصوبه اخير هيئت وزيران درخصوص عرضه گندم مورد نياز صنف
و صنعت در بورس کاال بسيار موثر و کارآمد است،زيرا خريد گندم مورد نياز
صنف،صنعت و قناديها از طريق بازار سرمايه موجب شفافيت و کشف قيمت
عادالنه شده و اقتصاد را به سمت فضاي سالم تري ميبرد.وي با اشاره به عرضه
گندم در بورس،افزود:همچنين در مصوبه اخير هيئت وزيران ،عرضه گندم براي
نانوايان آزادپز نيز آمده است که در اين زمينه نيز بايد با هم انديشي ،بهترين شيوه
عرضه گندم اتخاذ شود.اين مقام مسئول تصريح کرد :بنابراين اين مصوبه راهکار
خوبي است تا در راستاي عرضه گندم توليدي کشور در بورس کاال ،هم اکنون
بخشي از نيازهاي فعاالن صنعت از طريق بورس تامين ميشود و تقاضاي گندم
مورد نياز فعاالن اقتصادي از اين طريق پاسخ داده شود.حسني مقدم در ادامه به
اجراي سياست قيمت تضميني گندم اشاره کرد و گفت :سياست قيمت تضميني
گندم در سال گذشته در چهار استان به صورت آزمايشي اجرايي شد و مزايايي
همچون افزايش کيفيت گندم،استانداردسازي محصول و کاهش بار مالي دولت را
به همراه داشت ،بنابراين اجرايي شدن اين طرح کمک کرد تا ضمن بهره مندي
از مزاياي آن،موانع اجرا نيز مشخص و برطرف شود.

بيمه مرکزي رتبه اول خدمات الکترونيکي
دستگاه هاي اجرايي کشور را کسب کرد
بيمه مرکزي رتبه اول را در ارزيابي خدمات الکترونيکي در بين  ۹۳سازمان
دولتي از سوي سازمان فناوري اطالعات کسب کرد.به گزارش ايبِنا از اداره
کل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مرکزي ،بنابر اعالم عضو هيئت
مديره و معاون دولت الکترونيکي سازمان فناوري اطالعات ،بيمه مرکزي
جمهوري اسالمي ايران در ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي
که از سوي سازمان فناوري اطالعات انجام شده است در بين  ۹۳سازمان
دولتي حائز رتبه اول شد.سامانه سنهاب به عنوان يک ابزار نظارتي به شفافيت
صنعت بيمه کمک شاياني کرده و نقطه عطف بهره گيري از فناوري اطالعات
و ارتباطات در صنعت بيمه بوده است.با توسعه سنهاب صنعت بيمه ،شفافيت
و يکپارچگي اطالعات صنعت بيمه به نحو معني داري بهبود يافته و بيمه
مرکزي به عنوان نهاد ناظر توانسته با رصد آنالين عملکرد شرکت هاي بيمه،
سرعت ،دقت و جامعيت نظارت خود را ارتقاء دهد.باهدف توسعه فازهاي
تکميلي سامانه سنهاب ،تا کنون ارائه کد يکتا براي رشته بيمه شخص ثالث
فراهم شده و تا پايان نيم سال اول نيز براي رشته هاي باربري و آتش سوزي
و تا پايان سال نيز براي رشته بدنه و درمان اجرايي مي شود.

ناﯾـﺐ رﺋـﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﻠﺲ نيز با اشاره
به اجراي طرح قيمت تضميني گندم در بورس کاال،
گفت :خريد تضميني محصوالت کشاورزي که سالها
در کشور اجرا شده ،ثمرات فراواني داشته ،اما بايد قبول
کنيم که اين طرح نياز به اصالح دارد و به اعتقاد بنده
ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎري طﺮح
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ است .به گزارش ميزان،ﺳﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻮي
ﻻرﮔﺎﻧﯽ اظهار کرد :اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮه عرضه گندم در بورس

اطمينان ﺧﺎطـﺮ ﮔﻨـﺪم کاران از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن
و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن اﺳﺖ که البته دولت بايد
به صورت جدي از اين طرح حمايت کند تا اهداف آن
به خوبي به بار بنشيند.موسوي ﻻرﮔﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺟﺮاي
درﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد هماهنگ دﺳﺘﮕﺎههاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻋﺮﺿﻪ
ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،رﺷﺪ ﮐﺸﺖ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل را در
ﺳﺎلهاي ﺑﻌﺪ ﺑﻪ همراه خواهد داﺷﺖ و در طرف ﻣﻘﺎﺑﻞ
شاهد ﺣﺬف واﺳﻄﻪها از ﺑـﺎزار ﮐﺸﺎورزي خواهيم ﺑﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣــﺮدم ﻓـﻼورﺟﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ
اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از مهمترين اﺛـﺮات اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﮔﻨـﺪم اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز اﯾﻦ اطمينان
ﺧﺎطﺮ را دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار
در ﺑﻮرس به فروش ﺑـﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻤﺪه وﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد
را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﺑﻮرس درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ
ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧـﺮخ واﻗﻌﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ را
ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورز ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

وزير راه و شهرسازي به قانون دسترسي آزاد به
اطالعات از سوي همه مردم اشاره و تاکيد کرد :در
اختيار مردم گذاشتن اطالعات ،يک اقدام ضد فساد
محسوب مي شود.وي گفت :به مديران کل استان ها
اعالم کردم تا اطالعات طرح هاي شهري و پروژه ها
را در سامانه «جي آي اس»(سامانه اطالعات
يکپارچه مکان محور) قرار دهند.به گزارش مهر،
عباس آخوندي در همايش تشريح دستاوردهاي
وزارت راه و شهرسازي در راه اندازي سامانه «جي
آي اس» (سامانه اطالعات يکپارچه مکان محور)
گفت :بيش از  ۳۰سال است که درباره «جي آي
اس» صحبت مي کنيم ولي هنوز آنچنان که بايد
و شايد پيشرفت الزم را نداشته ايم.وي ادامه داد:
همزمان با صحبت از لزوم راه اندازي سامانه «جي
آي اس» ،از انواع عدم تعادل ها و عدم توازن ها نيز
صحبت مي کنيم که نمونه آن عدم تعادل در منابع
آب ،عدم توازن در توزيع جمعيت و عدم تعادل
در توسعه زيرساختها و زيربناها و ارائه خدمات به
نقاط مختلف کشور است .اما مهم اين است که اين
صحبت ها و سامانه ها چه کمکي مي کنند.وزير

راه و شهرسازي با تاکيد بر اهميت سامانه «جي
آي اس» گفت :روح فناوري ها در ايران که بايد به
تغيير سبک حاکميت و تصميم گيري منجر شود،
فراموش شده و به سطح استفاده از تکنيک تنزل
يافته است .در حالي که موضوع اصلي در استفاده
از فناو ِري ،تغيير نظام تخصيص منابع ملي در ايران
است.وي با تاکيد بر اينکه مديران نيز هيچ توجهي

احسان درخشاننسب  -شهردار شهريار

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي (نوبت اول)
شماره 97-3ق

رديف
1

نام دستگاه مناقصهگزار :شركت آب و فاضالب استان گيالن

2

شرح مختصر موضوع مناقصه :انجام خدمات مشتركين استان گيالن

3

مهلت خريد اسناد :تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ 97/3/1

4

محل خريد حضوري اسناد :رشت ،جنب پارك قدس  -شركت آب و فاضالب استان گيالن ،دفتر قراردادها تلفن01333368482 :

5

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه:
مبلغ  500000ريال به حساب  2902-43-122222222-1بانك انصار شعبه شهداي گمنام رشت به نشاني رشت  ،فلكه يخسازي به نام شركت آب و فاضالب
استان گيالن

6

ميزان سپرده شركت در مناقصه  2/126/100/000ريال ( -انواع تضمين :چك بانكي تضميني ،واريز وجه ،ضمانتنامه بانكي)

7

مهلت و محل تحويل پيشنهاد :تا ساعت  14روز شنبه مورخ  97/3/12دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان گيالن

8

زمان و مكان گشايش پيشنهادها :ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ  ،97/3/13سالن جلسات شركت
رشته پيمانكار :پيمانكاران داراي تاييديه صالحيت از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي
شركتهاي مجاز به شركت در مناقصه:
 -1داشتن تجربه و سابقه حداقل دو كار اجرايي موفق در زمينه قرائت كنتور و توزيع و چاپ صورتحساب مشتركين به مدت دو سال يا باالتر با حداقل %50
حجم ريالي اين مناقصه طي  5سال اخير
 -2دارا بودن حداقل يك سال تجربه موفق در زمينه قرائت و چاپ صورتحساب آنالين در محل مشتركين ،با ارائه گواهي معتبر از كارفرماي مربوطه
 -3ارائه اسناد بانكي درخصوص گردش مالي به مبلغ  35ميليارد ريال در يك سال گذشته و حداقل  18ميليارد ريال نقدينگي در شش ماهه اخير

10

محل تامين اعتبار :جاري

11

ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ( )HSEدر هنگام عقد قرارداد الزامي است.

12

دستگاه نظارت :معاونت خدمات مشتركين و درآمد

13

سايت ملي مناقصات كشورhttp://iets.mporg.ir :
سايت شركت آب و فاضالب شهري استان گيالنwww.abfa-guilan.ir :

14

مهلت اعتبار پيشنهاد 3 :ماه (براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد ميباشد)

15

هزينه دو نوبت آگهي مندرج در روزنامه كثيراالنتشار كشور به عهده برنده مناقصه ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/27 :
خ ش97/2/26 :

سخنگوي دولت گفت :اگر منافعمان ايجاب کند از
برجام خارج ميشويم و غنيسازي را از زير  ٤درصد
به باالي  ٢٠درصد يا هر آنچه ميخواهيم ميرسانيم.
به گزارش مهر ،محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت
در نشست خبري در پاسخ به سوالي پيرامون اظهار
نظرهايي در خصوص خروج آمريکا از برجام ،تصريح
کرد :در بيانيه دولت با صراحت و شفافيت به نکاتي که
مطرح مي شود پاسخ داده شد .االن به هيچ وجه وقتي
براي اين نيست تا ذهن مسئولين ديپلماسي کشور را که
هم اکنون در کشورهاي ديگر در حال رايزني هستند را
مشغول کنيم.وي افزود :راجع به برجام دو موضع کامال
منطقي وجود دارد يکي اين است که برجام فارغ از اينکه
تصميم درست يا نادرستي بوده ،آيا بصورت اجماعي
اجرا شده است يا خير؟ که همه مي دانند برجام هم
در مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي قرار گرفت
و هم نکات مقام معظم رهبري تحت عنوان بايد ها

و نبايدهاي برجام لحاظ شد.نوبخت ادامه داد :نکته
دوم اين است که آيا تصميمي که اتخاذ شد تصميم
درستي بود يا خير؟ بايد براي پاسخ به اين سوال ،به
سال  ١٣٩٢برگرديم .در آن سال با يک اتهام واهي
پرونده کشورمان به آژانس و شوراي حکام رفت که در
آنجا تاييد شد و به شوراي امنيت رفت و چند قطعنامه
عليه ما صادر شد و حتي دوستان ما هم هيچ کدام
از آنها را وتو نکردند.

دسترسي آزاد مردم به اطالعات؛ اقدامي ضد فساد است

شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به برونسپاري حمل و انتقال زباله از محل سكوي موقت به محل دفن زباله اخترآباد از
طريق مناقصه عمومي به پيمانكار داراي صالحيت الزم از مراجع ذيصالح ،توانمند و باسابقه طبق مجوز شوراي سازمان مديريت
پسماند شهرداري به شماره  6593مورخ  97/02/22اقدام نمايد لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت ميگردد جهت دريافت
اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آگهي به مدت  10روز به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط
ذيل مراجعه نمايند.
 )1مبلغ سپرده شركت در مناقصه  500/000/000ريال ميباشد.
 )2سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
 )3ساير اطالعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 )4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 )5هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )6شركتكنندگان ميبايست داراي حداقل  5دستگاه سيم تريلر روبسته به همراه تريلر كشنده باشند.

شركت آب و فاضالب استان گيالن

غنيسازي را به باالي  ٢٠درصد ميرسانيم

وزير راه و شهرسازي:

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت اول

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/1 :
خ ش97/2/26 :

سخنگوي دولت :

لزوم اصالح مسير ساختاري طرح خريد تضميني

روابط عمومي شركت آب و فاضالب شهري استان گيالن

به نقشه ها و سامانه هاي اطالعاتي ندارند ،افزود:
تصميم گيري مديران بر اساس نظرات خودشان
است ،حال آنکه مهمترين عنصر تصميم گيري در
دنيا بر پايه اطالعات است.آخوندي با اشاره به حادثه
 ۱۱سپتامبر اظهارکرد :در ماجراي  ۱۱سپتامبر که
هنوز راجع به آن نظر نهايي و قطعي اعالم نشده
است ديديم که  ۲۴ساعت قبل از حادثه بخشي از

غالمرضا انبارلويي
اخيرا ً خطيب نمازجمعه با اشاره به نامه وزير جهاد و معاون
اول رئيس جمهور بر موضوع افزايش  50درصدي امتيازات شغلي
كاركنان آن دستگاه به عنوان يك معضل و مشكل اجتماعي مرتبط
با نجومي بگيران نام برد .قبل از وي رئيس محترم جمهور در
همايشي از عملكرد كارگزاران دولتي گله داشت و در نقد عملكرد
كلي كارگزاران دولتي نهيب مي زد كه چرا كار مردم را راه نمي
اندازيد .چرا ارباب رجوع را به طبقه فالن پاس مي دهي خب
خودت بيا پايين كار ارباب رجوع را در همان طبقه اول راه بينداز
(نقل به مضمون).راقم اين سطور هم خطاب به خطيب محترم
جمعه و هم خدمت عالي جناب رئيس جمهور عرض مي كنم
مشكل سرگرداني مردم دو علت بيش ندارد؛ اول تعطيلي قانون
و دوم انفعال كارگزاران و مديران دولتي در اجراي قانون و عدم
نظارت بر زيرمجموعه .توجه و تدقيق در مراتب زير به عنوان
مشتي نمونه خروار حكايت و روايتي مستند از اين معطل ماندن
قانون و انفعال مجريان آن مي باشد.
-1آبادي و آباداني ابزار توسعه و عامل خروج از ركود و ورود به
رونق در همه سطوح اقتصادي و اجتماعي است كه از كوچكترين
واحد تقسيمات كشوري كه همانا روستا باشد ،شروع و به بخش
و شهر و شهرستان و استان تسري مي يابد بخصوص اگر مهاجرت
معكوس از شهر به روستا را تسهيل كند.
-2روستاي اقدسيه از توابع دهستان سعيدآباد بخش مركزي
شهرستان ساوجبالغ در نقشه تقسيمات كشوري داراي كد آبادي
به شماره  535495مي باشد .اين روستا داراي  1311قطعه
زمين تفكيك شده مي باشد كه هم اكنون فاقد هرگونه امكانات
زيست بومي است و بخشي از اراضي اين روستا بيش از سه دهه
است كه به نام شهرك اريه مصادره شده به نفع بنياد مستضعفان
به افراد و اشخاصي واگذار شده اما نه مزرعه است و نه باغ و نه
قابل سكونت.
 -4طرح هادي اين روستا در تاريخ  94/12/11به استناد بند ف
ماده  194قانون برنامه پنجم در كميته طرحهاي هادي از تصويب
گذشته و در اجراي ماده  3و  7قانون تعاريف محدوده حريم شهر
و روستا و شهرك مصوب سال  84شناسنامه قانوني دارد كه به
فرمانداري ابالغ شده است( )1مشخصات آن به شرح زير است:

»

چهارشنبه  26ارديبهشت 1397
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عرضه در بورس بهترين شيوه
معامله گندم است

9

اينکه با کليات طرح ساماندهي بازار خودرو موافق هستم،گفت :بيماري اقتصاد کشور دولتي
بودن و سهم باالي دولت در اقتصاد است و مجلس بايد مانع شود که دولت پا را فراتر از
حدود خود نگذارد و به طور يقين با تصويب طرح ساماندهي بازار خودرو مي توان بخش
خصوصي را بيشتر در اين عرصه وارد و شاهد يک رقابت سالم در اين صنعت بود.عليرضا
بيگي به مشکالت اساسي واردات خودرو اشاره کرد و گفت:مشکل اساسي در واردات خودرو
اين است که به دليل اينکه دولت خود خودرو ساز است ،براي اينکه خودروهاي ساخت
داخل به فروش برسد به ناچار تعرفه هاي سنگيني را براي واردات خودرو تعيين مي کند.
وي ادامه داد:از سوي ديگر با توجه به اينکه دولت ها خود سهم بااليي در صنعت خودروي
کشور دارند و به نوعي ذي نفع محسوب مي شوند به بهانه حمايت از توليد داخل تعرفه
واردات خودرو را افزايش مي دهند.

تامالت راهبردي در انضباط مالي»

صاحبان سهام بانکها و شرکت هاي بزرگ بين المللي
که در اين دو ساختمان مستقر بودند ،سهام خود را
فروختند و ثروتمند شدند؛ از سوي ديگر سهامداران
بانکها و بيمه ها و ديگر شرکت هاي بين المللي که
اين کار را نکرده بودند ،ورشکست شدند.وزير راه و
شهرسازي افزود :نمونه ديگر استفاده از اطالعات
براي ايجاد ارزش افزوده ،در اختيار داشتن برخي
اطالعات خاص مانند مصوبه کميسيون ماده  ۵يا
اطالعاتي در خصوص طرح هاي شهري و پروژه هاي
عمراني است که هر کسي اين اطالعات را داشته
باشد ،با کساني که از اين اطالعات بي بهره هستند،
در نحوه تصميم گيري و انتفاع از اين اطالعات
کام ً
ال متفاوت خواهند بود.به گفته وي در اقتصاد
مدرن يکي از مراکز ايجاد رانت و مفاسد اقتصادي،
دسترسي به اطالعات دروني شرکت ها است .کسي
که مي داند هيئت مديره يک شرکت بورسي چه
تصميمي گرفته ،با سهامداري که از اين اطالعات
بي بهره است در نحوه سودجويي فرق دارند .بنابراين
دسترسي آزاد به اطالعات يکي از اصول محوري
مديريت است.

شاخص

وضع موجود

افق طرح

جمعيت

194

256

مساحت محدوده طرح (هكتار)

212/68

84/69

تعداد شاغلين

56

113

سرانه كل كاربريها (مترمربع)

10963

3269

سرانه باغ مسكوني (مترمربع)

422

220

-5در طرح هادي اين روستا اولويت بندي پروژه هاي پيشنهادي
روستا در طرح مصوبنامه  9دستگاه اجرايي متولي امر ذكر شده
كه عبارتند از:
ليست اولويت بندي
برنامه ها و پروژه
هاي پيشنهادي
روستا در طرح
مصوب

دستگاه مجري

ليست اولويت بندي
برنامه ها و پروژه
هاي پيشنهادي
روستا در طرح
مصوب

دستگاه مجري

-1احداث خانه
بهداشت

علوم پزشكي

 -6مقاوم سازي
ابنيه مرمتي

بنياد مسكن انقالب
اسالمي -دهياري
روستا

 -2احداث مكان
ورزشي

اداره ورزش و
جوانان دهياري

 -7رعايت مقررات
ملي ساختمان

بنياد مسكن انقالب
اسالمي -دهياري
روستا

 -3احداث پايگاه
بسيج

اداره بسيج

-8دفع بهداشتي
آبهاي سطحي

دهياري-اداره آب
و فاضالب

 -4احداث مسجد

دهياري -اداره
اوقاف

 -9جمع آوري
منظم زباله

دهياري-اداره
محيط زيست
شهرستان

 -5احداث دهياري

وزارت كشور

ادامه در صفحه 5

مصون ماندن از نوسانات بازار ارز
با سپرده ارزي بانک ملي ايران
با افتتاح سپرده ارزي بانک ملي ايران مي توانيد عالوه بر برخورداري از سود
سپرده،از نوسانات بازار ارز نيز مصون بمانيد.به گزارش بانک ملي ايران،سپرده
ارزي خدمتي است که مشتريان بانک مي توانند با افتتاح آن عالوه بر مصون
ماندن از نوسانات بازار ارز و انتخاب روشي ايمن براي حفظ ارزش دارايي و
پول خود ،از حداکثر سود سپرده گذاري به صورت ارزي و امکان برداشت
وجه پيش از سر رسيد برخوردار باشند.اکنون  378شعبه ارزي بانک ملي
ايران آماده پذيرش وجوه ارزي مشتريان براي سپرده گذاري در چارچوب
قوانين و مقررات ارزي کشور هستند و مشتريان و دارندگان ارزهاي مختلف
مانند دالر ،يورو و درهم ميتوانند به شعب ارزي بانک در سراسر کشور
مراجعه و وجوه ارزي خود را به صورت اسکناس نزد بانک سپردهگذاري
کنند.همچنين دارندگان اين سپرده مي توانند هر زمان که بخواهند اصل و
سود سپرده خود را به همان اسکناس توديعي دريافت کنند.سپرده گذاري
ارزي بانک ملي ايران يک سرمايه گذاري مطمئن براي مشتريان است که
در مقاطع زماني يک ماهه،دو ماهه ،سه ماهه 6،ماهه 9،ماهه و يکساله به
ارزهاي مختلف افتتاح مي شود و سپرده هاي مزبور پس از انقضاي تاريخ
سررسيد با درخواست صاحب سپرده قابل تمديد خواهند بود.حداقل مبلغ
براي سپرده مدت دار ارزي معادل يک هزار دالر بوده و شرايط عمومي براي
اين حساب ها همانند افتتاح حساب ريالي است.مشتريان مي توانند جهت
کسب اطالع بيشتر به شعب ارزي اين بانک مراجعه نمايند.

برگزاريبيستوششميننمايشگاه
بين المللي قرآن کريم با عامليت بانک شهر
مسئول دبيرخانه اجرايي نمايشگاههاي بانک شهر با اشاره به عامليت بانک
شهر در بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي قرآن  ،گفت:اين بانک همانند
گذشته با تمام توان و با به روز ترين تجهيزات در اين نمايشگاه حضور
خواهد داشت.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر  ،مهدي
اکرمي افزود:اين نمايشگاه از  29ارديبهشت تا  14خرداد ،همزمان با ماه
نزول قرآن و با شعار «قرآن؛ چهل چراغ هدايت» در مصالي بزرگ امام
خميني (ره) برگزار خواهد شد.اکرمي با اشاره به سومين سال حضور بانک
شهر در اين رويداد بزرگ فرهنگي ،تصريح کرد:جديدترين و به روزترين
دستگاهها و ابزار الکترونيک را جهت سهولت در انجام امور بانکي در اين
نمايشگا ه مستقر خواهيم کرد.وي با بيان اينکه بانک شهر در حال حاضر
هميار حوزه فرهنگ در کشور شده است،افزود:مشارکت اين بانک در اين
رويداد بزرگ فرهنگي نشان از توجه آن به ارتقاي باورهاي قرآني در جامعه
و بويژه نسل جوان دارد.اکرمي با اشاره به استقرار باجه بانک شهر در بيست
و ششمين نمايشگاه بين المللي قرآن پايتخت،افزود :دستگاه هاي خودپرداز
سالني و سيار بانک شهر در راستاي رفاه حال بازديدکنندگان از ساعت
 17الي  23همزمان با ساعت برگزاري نمايشگاه آماده خدمت رساني
هستند.مسئول دبيرخانه اجرايي نمايشگاه هاي کتاب بانک شهر با بيان
اينکه ثبت نام بن کارت هاي نمايشگاه نيز در سامانه توزيع بن کارت به
آدرس “  ”iqfa.irانجام مي شود ،ادامه داد :بيش از  16هزار قطعه بن
کارت براي اين نمايشگاه در نظر گرفته شده است.اکرمي تاکيد کرد :توجه
به مسئوليتهاي اجتماعي و به ويژه حمايت از ترويج فرهنگ قرآني از
محورهايي است که طي سال هاي اخير از سوي بانک شهر با جديت دنبال
شده و قطعا استمرار خواهد داشت.

