وزير صمت:

خودروسازان
بايد از مردم
عذرخواهي
ميکردند
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وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :خودروسازان بايد از مردم عذرخواهي ميکردند .به گزارش
ايسنا ،رضا رحماني درخصوص خودروسازان گفت :بايد کارمان بهدور از جوسازيها باشد و
امور قاطعانه پيگيري شود .تصميم ما در مورد خودرو درست بود .خودروسازان بايد از مردم
عذرخواهي ميکردند ،بايد توضيح ميدادند که تحريمها با اين صنعت چه کرده و قول ميدادند
که جبران ميکنند .از آنها خواستهام محکم باشند و بگويند که به همه تعهدات خود عمل
ميکنند .مردم بايد بفهمند ما کنارشان هستيم .هيچگونه مماشاتي از سازمان حمايت
در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نيست و بايد بهصورت روزمره دستورات صادر شده
را پيگيري کند .اطالعرساني از نحوه واگذاري و اطمينان بخشيدن به مردم نسبت به احقاق
حقشان موضوعي است که هم خودروسازان و هم سازمان حمايت بايد بهطور جدي در آن
اهتمام داشته باشند .وي افزود :من منتقد عملکرد آنها هستم ولي ماهيتشان را زير سوال

اقتصادي
گفتوگو

عبدالمجيد شيخي در گفتوگو با رسالت:

عامل گراني ،سهمبري مجاني
و رانت است

يک اقتصاددان گفت :دولت هيچ نظارتي برروي
حاشيه سود خردهفروشي و عمده فروشي
ندارد و اينها عامل گراني ،سهم بري مجاني
و رانت است.
عبدالمجيد شيخي در گفتوگو با رسالت
با بيان اينکه بسياري از مشاغل نمايانگر
بيکاري پنهان در جامعه اند ،اظهار کرد:
دولت غافل از اين است که بسياري از مشاغل
در نقش واسطه ،نانخور تحميلي به جريان
خلق ارزش افزوده هستند؛ از دادهها گرفته
تا ستاندههاي نهايي .يعني بعضي از مشاغل
عمال شغل نيستند و در واقع سهمبر هستند و حاشيه سود ميبرند.
وي ادامه داد :بهطورمثال در بخش توزيع خردهفروشي بهشدت دچار تورم
هستيم و اين مشاغل در واقع بيکاريهاي پنهان در قالب شغل هستند ،اما به
اين مسائل توجه نميشود .بيترديد واسطهها در اين فرآيند نقش پررنگي را ايفا
ميکنند .درحال حاضر يک کاال براي اينکه از در کارخانه به دست مصرف کننده
برسد ،از مسير سه واسطه عبور ميکند و هرکدام10تا 20درصد سود ميبرند.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد :درحال حاضر هرکااليي درنهايت با نرخ
صد درصدي بهدست مصرفکننده مي رسد و اين به معناي تورم در بخش
مشاغل توزيع است .اين مسئله عامل نهايي و خط مقدم ايجاد تورم است
آنهم در شرايطي که دولت هيچ نظارتي بر روي حاشيه سود خردهفروشي
و عمدهفروشي ندارد.
شيخي تصريح کرد :عجيب است که در دنيا حاشيه سود خرده و عمدهفروشي
بين سه تا پنج درصد است و گاهي هم ممکن است به هفت درصد برسد ،اما
در کشور ما اين رقم فراتر از اين حرفهاست .حاشيه سودي که در بخش توزيع
نصيب دالالن و خرده فروشان و عمده فروشان ميشود ،عامل گراني ،سهمبري
مجاني و رانت است ،بنابراين دولت بايد اين رانت را حذف کند.
به گفته وي اين تورم مشاغل واسطهاي هستند که قيمت موثر مصرفکننده را
تا دو برابر و حتي سه برابر درکارخانه افزايش مي دهند.

خبر
واگذاري رايگان  ۱۷۰۰سند
امالک علوي به مردم گلستان و مازندران
طي مراسمي با حضور رئيس بنياد مستضعفان به مناسبت فرا رسيدن چهلمين سالروز
پيروزي انقالب اسالمي  ۱۷۰۰فقره اسناد واگذاري امالک به مردم استان هاي گلستان
و مازندران واگذارشد .به گزارش تسنيم،ديروز در مراسمي با حضور محمد سعيديکيا
رئيس بنياد مستضعفان انقالب اسالمي1700فقره اسناد علوي به اهالي روستاي آرخ بزرگ
شهرستان گميشان استان گلستان و مردم شهرستان بهشهر استان مازندران واگذار شد.
از اين تعداد اسناد امالک علوي  700فقره به مساحت  129هزار متر مربع با قيمت کل 375
ميليارد ريال و  372ميليارد ريال و تخفيف  99/2درصدي به مردم بهشهر واگذارميشود.
همچنين تعداد  380امالک زراعي علوي با مساحت تقريبي12ميليون مترمربع و مبلغ
 209ميليارد ريال و  620امالک مسکوني علوي به مساحت  327هزار و  668مترمربع
با مبلغ کارشناسي  116ميليارد ريال به مردم روستاي آرخ بزرگ شهرستان گميشان
استان گلستان واگذارشد .در مجموع تعداد هزار فقره اسناد علوي به مساحت تقريبي12
ميليون و  377هزار متربع به ارزش  325ميليارد ريال به مردم روستاي آرخ بزرگ
شهرستان گميشان استان گلستان به صورت رايگان واگذارشد.

مطالبهگري از اروپاي صدچهره

ادامه از صفحه اول

 INSTEX -4از ابتدا قرار بود مکانيسم و کانالي باشد تا صرفا در قبال پايبندي
ايران به برجام راه اندازي شود .اين درحالي است که اروپا موارد جديد را در بيانيه
خود مطرح کرده است .اتحاديه اروپا نه تنها از يک سو اين ساز و کار را پيچيده
نشان داده ،بلکه ازسوي ديگر دست به تغييرات ساختاري در آن زده است .يعني
آنها نه تنها تعهدات خود را کاهش داده اند بلکه مطالبات جديد و گستردهاي
از ايران دارند .تمامي اين موارد نشان ميدهد که اروپا يک بازي هدفمند را آغاز
کرده که در قبال ارائه يک سازوکار مبهم که ابعاد حقوقي آن هم اصال روشن
نيست قصد دارد تا امتيازات تازهاي را افزون بر تعهدات برجامي از ايران دريافت
کند .درحال حاضر مذاکراتي بين اروپا و آمريکا در قالب يک ديپلماسي پنهان
در جريان است .واشتگتن و اتحاديه اروپا تصميم گرفتهاند تا زمان اثرگذاري
تحريمهاي آمريکا بر اقتصاد ايران که به زعم خودشان منجر به امتيازدهي بيشتر
ايران ميشود ،بازي اجراي  INSTEXرا کش داده و اجراي آن را موکول به
آيندهاي نامشخص کنند! در نهايت اينکه بازي اروپاييان در تقابل با ايران ،چندان
پيچيده نيست! استقبال از سازوکار مالي اروپا و از آن بدتر ،سرمايه گذاري اقتصادي
و راهبردي بر روي آن ،در آينده اي بسيار نزديک مي تواند به پاشنه آشيل حوزه
اقتصاد و سياست خارجي کشورمان تبديل شود .هم اکنون زمان "مطالبه گري
از اروپاي صدچهره" است نه زماني براي "استقبال" از آن!

آگهي دعوت از بستانكاران
نوبت سوم

شركت تعاوني منحله مسكن مهر آرين
گلپا شماره ثبت  861و شناسه ملي
10260146317

پيرو آگهي انحالل منتشره در روزنامه رسمي شماره  20852صفحه 24
شهرستانها و در اجراي ماده  225قانون تجارت از كليه بستانكاران احتمالي
اعم از حقيقي و حقوقي و يا هر ذينفع ديگري كه از محل شركت مذكور
مطالبات و يا ادعايي دارند ميرساند حداكثر ظرف مدت شش ماه از اولين
نوبت آگهي به محل قانوني شركت در حال تصفيه واقع در گلپايگان پروژه
مسكن مهر بلوك  45كد پستي .......مراجعه نمايند .بديهي است پس از
انقضاي مدت مذكور هيچگونه ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/10/19 :
تاريخ انتشار نوبت سوم 97/11/18 :
خ ش97/9/19 :
مدير تصفيه تعاوني
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) و سند مالكيت و سند مادر خوروي
سواري پرايد مدل  1383به شماره انتظامي 225-35هـ 17و شماره
موتور  00600008و شماره شاسي  S1442282165908مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

نميبرم .فعاليت خودروسازان بهسود مردم است.گردش مالي ايران خودرو حدود۱۲۰تا ۱۳۰هزار
ميليارد تومان است که با ارز نيمايي۱۳تا ۱۴ميليارد دالر ميشود .يعني اگر همين صنعت
نبود،بايد اين همه دالر از کشور خارج ميشد ،درحالي که اکنون ۳تا  ۴ميليارد دالر در حوزه
خودرو خروج ارز داريم .وزير صمت اشاره کرد :مهمترين توقع مردم ،حفظ اشتغال موجود
است .بهجاي اتاق بحران ،اتاق پيشگيري و درمان را با استفاده از توان مردم ،بخش خصوصي
مجلس و بخشهاي مختلف دولت بهوجود ميآوريم .مردم از مسئوالن توقع دارند از تنش
و اختالف بپرهيزند و براي بهبود شرايط بهعنوان مسئله مورد نظر آنها بکوشند .مردم از
ما توقع معجزه ندارند ،آنها تنها انتظار دارند از تنش جلوگيري کنيم .تمام سعي ما اين
است که بازار را کنترل کنيم و اجازه ندهيم قيمت دستخوش تغييرات شود .براي اين امر
راهکارهاي عملياتي مناسبي ديده شده است.
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پورابراهيمي:

عضو کميسيون عمران مجلس:

بودجه عمراني فقط يک دهم طرحهاي
نيمهتمام را پوشش ميدهد

»

ايرواني:

فقط هفت درصد از ظرفيتهاي معدنيکشور
شناسايي و اکتشاف شده است

مشکل معيشت مردم بهخاطر اين است که
دولت نظاره ميکند نه نظارت

محمدجواد ايرواني اقتصاددان نظام با بيان اينكه اگر
در اقتصاد ،انقالبي بوديم چالشهاي امروز را نداشتيم
معتقد است :مشکل معيشت مردم بهخاطر آن است
که دولت نظاره ميکند بهجاي نظارت .به گزارش
تسنيم ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:
سياستي که ازسوي دولت در پيش گرفته شده اين
است که در حوزههايي که به معيشت مردم و بهداشت
و درمان مردم برميگردد ارز  4200تومان اختصاص
داده و اين کار درستي است .نبايد با معيشت مردم
بازي کرد ،اما نکته اينجاست که زنجيره تامين و توزيع
بايد بهصورت کامل ديده شود .در شرايط کنوني
سيستمها در حوزه اجرا و نظارت منفعل هستند و
از کارآمدي الزم برخوردار نيستند و بعضا ميبينيم
حتي مسئوالن در اين حوزهها نيز ادعايي در زمينه
نظارت ندارند ،يعني اين مسئله را باور ندارند و کاري
که در اين حوزهها صورت ميگيرد بيشتر نظاره است
تا نظارت؛ بنابراين راهکار کوتاهمدت اين است که

استان کرمان ميگذرد و آثار آن در طرحهاي عمراني
و سرمايهگذاري مشخص است .وي افزود :بيم کاهش
ظرفيت توليد و مشکالت مربوط به کارگران ،بيمه و …
وجود داشت و پيگيري بهينهسازي خط توليد جديد
بعد از مدتها به نتيجه رسيده و اين مسئله نهايي
شد که افزايش ظرفيت خط توليد با  ۲۵۰ميليارد
تومان سرمايه گذاري از ۲۳۰۰تن به  ۳۶۰۰تن ايجاد
شود .پورابراهيمي گفت :نيمي از مبلغ سرمايهگذاري
ريالي و مابقي بهصورت ارزي تامين و قرار است کار
در مدت دو سال انجام شود که اين طرح به حفظ
توليد ادامه اشتغال و … کمک ميکند.
وي با اشاره به مازاد سرمايهگذاري در حوزه سيمان
در کشور بيان کرد :يکي از ظرفيتهاي جديد ،جادهها
و استفاده از رويه بتني (آر سي سي) در جاده است
که در استان کرمان در جاده شهربابک  -هرات اين
کار عملياتي شده و ظرفيتهاي جديد موجب توليد
کامل ميشود.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر لزوم
توافق براي بحثهاي اکتشافي معادن تصريح کرد:
بايد نخستين اقدام ما کار اکتشافي باشد زيرا بخش
عمدهاي از پتانسيلهاي کشور در معادن مغفول مانده
و طبق آمار تنها هفتدرصد از ظرفيتهاي معدني
کشور شناسايي و اکتشاف شده است .به گزارش ايسنا
محمدرضا پورابراهيمي در ديدار استاندار کرمان با معاون
وزير صمت و رئيس شرکت ايميدرو در کرمان اظهار
کرد :بيش از پنج دهه از آغاز فعاليت شرکت سيمان در
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در حوزه نظارت ،در همه اجزاي سيستم تامين و
توزيع قوي عمل کنيم.
کاالهاي اساسي حتما بايد با سيستم سهميهبندي
از طريق کارتهاي الکترونيک و کارت ملي با استفاده
از سيستمهاي روزآمد توزيع شود .اين سيستمها
ميتوانند از طريق شبکههاي مويرگي براساس
کد ملي و کد پستي اين کاالها را عزتمندانه و در
منزل تحويل دهند و قابل رصد کامل و پاسخخواهي
نيز هست.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:

توسعه صنعت فوالد و پتروشيمي با راهاندازي بورس کاال سرعت گرفت

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است يکي از
اتفاقهاي مثبت اقتصادي پس از انقالب اسالمي ،عزم ملي
براي راه اندازي بازاري متشکل به نام بورس کاالي ايران
بود ،چراکه سازوکار اين بورس باعث واقعي شدن قيمت
کاالها ،تزريق سود به توليد و شفافيت اقتصادي شد و
در پي اين اقدام ،توسعه صنعت فوالد و پتروشيمي پس
از انقالب اسالمي سرعت گرفت .غالمرضا مصباحي مقدم
در گفتوگو با ايسنا عنوان کرد :اقتصاد بدون شفافيت و
رقابت نميتواند در مسير درست خودش قرار گيرد به
طوريکه در اقتصاد دولتي ما يکي از تصميمهاي اساسي
و اثربخش ،راه اندازي بورس کاال و ورود کاالهاي اساسي و
مواد اوليه به اين بورس بوده است .رئيس کميته فقهي بازار
سرمايه افزود :بورس کاال باوجود فرازونشيبهاي اقتصاد
کشور طي سال هاي اخير بستري شفاف و رقابتي را براي
حضور توليدکنندگان و مصرفکنندگان فراهم کرده و
درواقع بهواسطه اين بستر معامالتي شاهد کشف واقعي
قيمتها براساس مکانيسم عرضه و تقاضا هستيم.
بهگفته مصباحي مقدم ،هر چه حضور شرکتها و
توليداتشان در بورس کاال بيشتر باشد ،روند کشف

قيمت بهينهتر رقم مي خورد و نوسانهاي شديد و
غيرعادي قيمتها در اقتصاد ما نيز به حداقل ميرسد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينکه
بورس کاال در اين سالها بر رشد کيفيت محصوالت نيز
اثر مثبتي داشته است گفت :تنهاي کاالهاي باکيفيت
و داراي استاندارد الزم ميتوانند در بورس کاال عرضه
شوند ،از اين رو حضور شرکتها در اين بورس به نوعي

يک اعتبار کيفي محسوب ميشود که اين رويکرد بايد
با حمايت مسئوالن درخصوص جايگاه بورس کاال در
اقتصاد نيز تقويت شود .وي در تشريح مزيتهاي بورس
کاال در صنعت فوالد و پتروشيمي گفت :قبل از ورود
محصوالت فوالدي و پتروشيمي به بورس کاال ،قيمتها
به شيوه دستوري تعيين ميشود و مصرفکنندگان
نيز به دليل وجود واسطه هاي پرشمار ،با نوسانهاي

آگهي مناقصه عمومي
شركت گاز استان اصفهان

شماره مجوز ()1397/6065

شديد قيمتي روبه رو مي شدند .حتي با وجود دريافت
خوراک ارزانقيمت از سوي توليدکنندگان ،محصول
نهايي بانرخهاي باال ازسوي واسطه ها به مصرف کنندگان
به فروش ميرسيد که اين روند با راه اندازي بورس
کاال و واقعي شدن قيمتها تغيير کرد .مصباحيمقدم
عرضه محصوالت فوالدي و پتروشيمي به بورس کاال
را باعث نظاممند شدن معامالت اين کاالها دانست و
افزود :با خريدوفروش اين محصوالت در بستر بورس
کاال ،منفذهاي دستکاري در بازار و نوسان بيدليل
قيمتها از بين رفت و شاهد توسعه صنايع و کارخانههاي
توليدي در بخشهاي مختلف بودهايم .رئيس کميته
فقهي بازار سرمايه در پايان با تاکيد بر اينکه تامين
مواد اوليه توليدکنندگان داخلي از بستر بورس کاال
باعث حفظ منافع آنها ميشود ،اظهار داشت :معتقدم
وجود قانوني همچون ماده ۳۷قانون رفع موانع توليد
که عنوان ميکند ،توليدات داخل پس از عرضه در
بورس کاال و تامين نياز داخل ميتوانند مجوز صادرات
بگيرند ،ميتواند راهگشا باشد و در راستاي توليد داخل
و صادرات عمل کند.

نوبت دوم

شركت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصهاي با موضوع و شرايط زير برگزار نمايد:
موضوع مناقصه :اجراي عمليات جمعآوري شير پيادهرو و ساخت ،نصب ،جابجايي و جمعآوري علمك و انشعابات به صورت تكي در سطح
محدوده مناطق  2 ،4 ،5اصفهان
ميزان تضمين 250/000/000 :ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال)
كد فراخوان3191247 :
نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :اصفهان ،خيابان چهارباغ باال ،شركت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگي :حداكثر تا تاريخ 97/12/01
مناقصهگران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالعرساني الكترونيكي شركت گاز استان اصفهان به آدرس www.nigc-isfahan.ir،
 www.iets.mporg.irيا با شماره تلفن  031-38132داخلي  2584تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/18 :
خ ش97/11/17 :

روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان

آگهي مزايدههاي عمومي  -نوبت دوم

شهرداري كاشان در نظر دارد نسبت به واگذاري تعدادي از امالك خود به شرح جدول ذيل مطابق اسناد و مدارك منضم از طريق مزايده عمومي به اشخاص
حقيقي و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.
شرح مزايده

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)

97/71

فروش يك قطعه زمين ملكي شهرداري واقع در ميدان شهيدان زارع ،بلوار ساحلي (قطعه شماره )11

100/000/000

شماره آگهي
97/72

فروش يك قطعه زمين ملكي شهرداري واقع در بلوار قطب راوندي ،روبروي ورزشگاه رفاه كارگران (قطعه شماره )109

39/000/000

97/73

فروش يك قطعه زمين ملكي شهرداري واقع در بلوار قطب راوندي ،جنب پل دفاع مقدس (قطعه شماره )4

120/000/000

97/74

فروش يك قطعه زمين ملكي شهرداري واقع در بلوار دانش كوچه تعاوني شيشه (قطعه شماره )3

110/000/000

97/75

فروش دو باب ساختمان قديمي واقع در خ محتشم ،كوي پاقپان

335/000/000

97/76

فروش يك باب ساختمان قديمي واقع در خ مالفتحا ...كوي مقابل سرفره

111/000/000

97/77

فروش يك قطعه زمين واقع در خيابان اميركبير ،جاده قديم ابولولو (قطعه شماره )6

95/000/000

97/78

فروش يك قطعه زمين واقع در بلوار قطب راوندي ،كوچه حكمت ( 77قطعه شماره )6

35/000/000

97/79

فروش يك قطعه زمين واقع در انتهاي جاده حسنآباد (قطعه شماره )55

65/000/000

97/80

فروش يك قطعه زمين تجاري ،خيابان طالقاني ،كوچه شفايي

90/000/000

* مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ  ،97/11/30مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ  97/12/02و بازگشايي پاكات در مورخ  97/12/05ميباشد.
* كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
تلفاكس)031( 55465858 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/11 :
خش97/11/11 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/18 :

شهردار كاشان  -سعيد ابريشميراد

آگهي مناقصه عمومي(خريد تجهيزات چراغهاي راهنمايي و رانندگي)

نوبت اول

شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به «خريد تجهيزات چراغهاي راهنمايي و رانندگي» با اعتبار  2/500/000/000ريال طبق مجوز شوراي شهر به شماره 2203
مورخ  97/08/03از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از متقاضيان واجدين شرايط دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج
آخرين آگهي به دفتر امور پيمان و قراردادهاي شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
 )1مبلغ سپرده شركت در مناقصه براي هر پروژه  125/000/000ريال ميباشد.
 )2سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
 )3ساير اطالعات و جزئيات مربوط به تعداد ،مشخصات فني و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 )4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 )5هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )6آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ  97/12/12آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا پايان ساعت اداري همان روز ،تاريخ بازگشايي پاكتها مورخ
 97/12/15خواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/25 :
خ ش97/11/18 :

احسان درخشاننسب  -شهردار شهريار

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه بودجه عمراني
سال  98به هيچوجه براي اجراي پروژهها و طرحهاي عمراني کفايت نميکند
گفت :متاسفانه ميزان بودجه عمراني ما حدود  62هزار ميليارد تومان
است که اين رقم شايد معادل با يکدهم هزينه مورد نياز براي اتمام کل
پروژههايي است که اکنون توسط دولت در دست اجرا است.سيدکمال الدين
شهرياري در گفتوگو با صما با اشاره به انتقادات اخير مرکز پژوهشهاي
مجلس از ناهمخواني بودجه عمراني با اهداف دولت ،تصريح کرد :به اين
معني که با اين تناسب ،عمر متوسط اجراي طرحها 10سال خواهد بود و
اين نشان ميدهد پروژههاي عمراني به اين زوديها به اتمام نميرسند.
وي با بيان اينکه عدم تخصيص بودجه مورد نياز باعث شده که بسياري
از پروژههاي عمراني به صورت نيمهتعطيل دربيايد ،افزود :در بودجه 98
 62هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني درنظر گرفتهاند که تقريبا برابر با
بودجه عمراني سال 97است و رشدي نکرده است .اين نماينده مجلس در
پاسخ به اينکه امسال چه ميزان از بودجه عمراني پيشبيني شده محقق
شد،گفت :تاکنون شايد حدود 50درصد بودجه عمراني محقق شده است
و در اين بخش بيشتر به سمت اسناد خزانه رفتند و بهصورت نقدي مبلغ
زيادي ارائه نشد .شهرياري در پاسخ به اينکه چرا اغلب از بودجههاي
عمراني براي ساير هزينههاي دولتي استفاده ميشود و بودجه عمراني
به ساير بخشها اختصاص پيدا ميکندگفت :معموال هزينههاي دولت
دو بخش بسيار عمده دارد که شامل هزينههاي جاري و ديگري بودجه
عمراني است .هزينههاي جاري مثل حقوق و دستمزد شامل هزينههايي
هستند که به هيچوجه قابل چشمپوشي نيستند و نميشود از آنها صرفنظر
کرد و هرماه بايد اين پرداختها انجام شود.

معاون اول رئي سجمهور:

تعرفه واردات گوشت ،صفر شد
معاون اول رئيسجمهورگفت :تعرفه واردات گوشت را صفر کرديم تا هرکسي
که ميتواند ،با ارز نيمايي گوشت وارد کند.
اسحاق جهانگيري با اشاره به دغدغه مردم در مورد نحوه توزيع گوشت گفت:
اين روند به هيچ وجه قابل قبول نيست و به همين خاطر تصميماتي گرفته
شد تا نحوه توزيع صحيح گوشتي که با ارز 4هزار و 200تومان وارد ميشود
به نيازمندان اين بخش برسد .به گزارش خبرگزاري صداوسيما جهانگيري
در حاشيه جلسه امروز هئيت دولت تصريح کرد :در اين جلسه درباره ساز
و کا ر مالي اروپا بحث شد که چهکار کنيم تا از اين فرصت براي کشور
استفاده شود .همچنين وزير امورخارجه و مسئولين اقتصادي در اين زمينه
توضيحاتي دادند و تصميماتي نيز گرفته شد تا در داخل کشور توسط بانک
مرکزي و وزارت اقتصادي بتوانيم از اين فرصت استفاده کنيم .وي افزود:
هماکنون در شروع کار اين مورد قرار داريم و ممکن است محدوديتهايي
وجود داشته باشد ،اما آنچه مهم است اينكه ما ميخواهيم با اروپاييها کار
کنيم و همچنين آنها نيز ميخواهند با ما کار کنند ،به همينخاطر روشهايي
که اروپاييها پيشنهاد ميدهند را بررسي ميکنيم و از آنجا که با منافع
کشور سازگار باشد حتمااستفاده ميکنيم .وي افزود :طرحهايي در اين
دهه به بهرهبرداري رسيده که برخي از آنها نزديک به هفت يا هشت سال
طول کشيده است .در حوزه هاي اصلي همچون نفت ،گاز ،برق و کشاورزي
طرحهايي با حدود 20ميليارد دالر بوده که به بهرهبرداري رسيده است و
اين حجم از سرمايهگذاري اين پيام را منتقل ميکند که کشور بهسمت
پيشرفت مي رود.
معاون اول رئيسجمهور با اشاره به اينکه شرايط کشور و اينکه مردم
در فشار اقتصادي قرار دارندگفت :اميدوار هستيم بتوانيم در دو زمينه
معيشت مردم که کاالهاي مورد نياز آنها را به وفور فراهم کنيم و اشتغال
تمرکز جدي داشته باشيم.

بازگشت صدها زنداني به آغوش خانواده
با حمايت بانک ملي ايران
بانک ملي ايران از سالها پيش توجه به طرحهاي عامالمنفعه اجتماعي و فرهنگي را جزء برنامههاي
اصلي خود قرار داده و طي سالهاي گذشته صدها زنداني جرايم غيرعمد با حمايت اين بانک
به آغوش گرم خانواده بازگشته اند .به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،اين بانک همواره
توجه ويژهاي به فعاليتهاي عامالمنفعه ،اقدامات خيرخواهانه و تحقق آرمان هاي مسئوليتهاي
اجتماعي از جمله نهادينه سازي فرهنگ خيرجمعي داشته و طي چند دهه انقالب اسالمي
نيز براي آزادسازي زندانيان ديه ناشي از جرايم غيرعمد حمايت مالي ويژهاي انجام داده است.
از آنجا که آزادي زندانيان غيرعمد ،يک خير فراگير است که نه تنها شخص زنداني ،بلکه
خانواده او را هم نجات ميدهد ،طي سالهاي گذشته صدها نفر از افرادي که ناخواسته پشت
ميلههاي زندان قرار گرفته اند ،با حمايتهاي بانک ملي ايران ،از کمکهاي نقدي تا جشنهاي
گلريزان برگزار شده به کانون گرم خانواده خود بازگشتهاند .بانک ملي ايران از سال  88و طي
يک دهه اخير در جشن گلريزان ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان جرايم
غيرعمد مشارکت موثري داشته و از محل منابع قرض الحسنه ،مبلغي بيش از 42ميليارد ريال
به اين امر خير اهدا کرده است .در ارديبهشت امسال نيز سي و يکمين جشن گلريزان ستاد
مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان جرايم غير عمد با مشارکت بانک ملي ايران
برگزار شد و در اين مراسم به نمايندگي از مدير عامل بانک يک فقره چک چهار ميليارد ريالي
به اين امر خير اهدا شد .مشارکت بانک در اين امر خير از محل سهم پنج درصد از دو درصد
بودجه قرعه کشي سي و هشتمين مرحله حساب هاي قرض الحسنه پس انداز اين بانک صورت
گرفت .بانک ملي ايران با سيامين جشن گلريزان ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به
زندانيان جرايم غيرعمد نيز همراه بود و در سال گذشته نيز يک فقره چک يکميليارد توماني
ازسوي بانک اهدا شد.

آموزش بانکداري ويژه دانش آموزان
در شعب بوشهر و اسالمشهر
با حضور در شعب بوشهر و اسالمشهر بانک پارسيان ،دانش آموزان دبستان صبا بوشهر و دبستان
غيردولتي شميم مهر اسالمشهر با هدف افزايش آگاهي و مهارت هاي آشنايي با بانکداري
الکترونيک ،ازنزديک با خدمات بانکي آشنا شدند .درجريان اين بازديدکه درتاريخهاي  18دي
و  14بهمن صورت گرفت؛ دانش آموزان ضمن آشنايي با سيستم بانکداري الکترونيک ،اقدام به
واريز وجه نمادين كردند .در ادامه با اهداي هداياي يادبود ازسوي بانک به دانشآموزان و گرفتن
عکس يادگاري با پرسنل و مسئولين به اردوي خود پايان دادند .پاسخگويي به نيازهاي منطقهاي
و محلي ناشي از تفاوتهاي محيط زندگي ،تنوع بخشي به محيطهاي يادگيري با بهرهگيري
از امکانات و فضايهاي آموزشي داخل وخارج از کالس ومدرسه ،ايجاد فضايي شاداب و
با نشاط و لذتبخش براي دانشآموزان و ارتقاء جايگاه مدرسه در اذهان عمومي از اهداف مهم
اجراي اين برنامه بود که بههمت بانک پارسيان به بهترين شکل انجام شد.

تقديروتشکر پليس فتاي تهران بزرگ
از اقدامات ارزشمند امورحراست پستبانکايران
اولين نشست صميمي مديريت امورحراست پست بانک ايران و فرماندهي پليس فتاي تهران بزرگ
بهمنظور تجليل و تکريم اقدامات و تعامالت ارزنده فيمابين پيرامون پروندههاي تخلفاتي در حوزه فناوري
اطالعات درسال جاري که منجر به پيشگيري از خروج منابع بانک و شناسائي متخلفين و معرفي به
دستگاه هاي قضائي شد ،شنبه 13بهمنماه سالجاري درمحل امور حراست اين بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي پست بانک ايران در اين نشست ،آرش شهرکيکيا مشاور مدير عامل و مديريت
امور حراست اين بانک مراتب سپاس و تقدير دکتر فرحي مديرعامل پست بانک ايران را به سرهنگ
تورج کاظمي رئيس پليس فتاي استان تهران و سرهنگ سيدحامد فخار رئيس امنيت پليس فتاي
استان تهران و ساير کارکنان خدوم پليس فتاي تهران بزرگ اعالم و درخصوص برگزاري کالسهاي
آموزشي در حوزه فضاي مجازي و آشنائي کارکنان بانک با شيوه و شگردهاي افراد سودجو در اين حوزه
و راهکارهاي مقابله با آن تاکيد كرد و مقررشد سرفصلهاي آموزشي دوره موصوف ضمن هماهنگي
الزم با اداره کل آموزش و تحقيقات بانک تعيين و اقدامات بعدي جهت آموزش و تبيين مصاديق آن
توسط اساتيد خبره و مجرب پليس فتاي تهران بزرگ صورت پذيرد .فرمانده پليس فتاي تهران بزرگ
نيز در اين نشست از تعامالت ارزشمند و همهجانبه مديريت امور حراست پستبانکايران درسنوات
گذشته تاکنون تقدير و تشکر كرد و فرهنگسازي و حمايت بانکها در مقابله با جرايم فضاي مجازي
که اخيرا افراد سودجو بدان روي آورده اند را به عنوان يک راهکار مناسب عنوان كرد و گفت :اقدامات
ارزنده حراست پست بانک ايران در اين رابطه قابل تحسين است.

