عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه سپردهگذاري نبايد مانعي براي صادرکنندگان باشد،
گفت :اگر مديريت کار را درست انجام دهيم صادرکنندگان واقعي هم از اين موضوع
استقبال خواهند کرد .يحيي آل اسحاق در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري
آل اسحاق :
ميزان درباره پيمانسپاري ارزي ،اظهار کرد :اينکه ارز حاصل از صادرات بايد به کشور
برگردد واقعيتي است که هيچکس با اين موضوع نميتواند مخالفت داشته باشد ،چون
سپردهگذاري
مجموعه تالشهايي است که در کشور صورت ميگيرد و ارزش افزوده که بر محصوالت
ارزي نبايد مانعي
داخلي ايجاد ميکند ماحصل تالش يک ملت است که به دست صادرکننده به خارج از
براي صادرکنندگان کشور صادر ميشود.وي افزود :هيچکس قبول نميکند اين موضوع وسيله انتقال دارايي
به خارج از کشور باشد .اين موضوع هيچ زماني مطلوب نيست به ويژه در زمان جنگ
باشد
اقتصادي که در آن هستيم.عضو اتاق بازرگاني ايران گفت :در شرايطي که کل واردات کشور
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اقتصادي

»

مستشاران دولت چه مي كنند؟!

ادامه از صفحه اول
در قانون بودجه سال  1397نرخ ارز  3800تومان تعيين شد .بعد آقاي
اسحاق جهانگيري ،در اقدامي که نقض فاحش قانون بودجه سال 1397
تعبير شد ،در بيستم فروردينماه نرخ  4200تومان را جايگزين فرمودند:
«نرخ دالر براي تمام فعاالن اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و
اداري آنان ،نيازهاي خدماتي مسافران ،دانشجويان ،محققين و دانشمنداني
که براي کارهاي تحقيقاتي خودشان به ارز نياز دارند 4200 ،تومان خواهد
بود» .و حاال از سه نرخ سخن ميرود ،که نرخ اصلي ،نه  4200تومان و
نه نرخ بازار ،بلکه نرخ «نيما»ست! اين «نيما» دقيقاً کيست و چيست و
دستپخت کيست؟
قضيه سوم :امروز ،تدابير اصلي دولت و بويژه اين چييييز «نيما» ،شبيه
کوشش براي بر پا کردن مردهفيل است؛ چرا که گويي در يک اتاق در بسته،
توسط جمعي از مستشاران داخلي و خداي ناکرده خارجي ،تئورياي ساخته
ميشود و به مصوبه بدل ميگردد؛ و سپس ،کوششها براي تحميل آن
به جامعهاي که عادت به اين تدابير ندارد ،صورت ميپذيرد .مشکل از اين
قرار است :دولت به ميان مردم نميرود و تصميمات خود را به دور از مردم
اتخاذ ميکند و طبيعتاً تصميماتش با استقبال مردم هم مواجه نخواهد شد.
ال ملت متوجه نشدند که «نيما» دقيقاً
در مورد اين چيييييز «نيما» هم ،اص ً
يعني چه؟ حتي به نظر ميرسيد که بدنه اجرايي دولت نيز جدا از بدنه
مستشاري ،متوجه معناي دقيق اين ماجراي «نيما» نشدند و نشدهاند.
قضيه چهارم :در همين ارتباط ،حجت االسالم محسني اژهاي ،در گفت و
گوي تلويزيوني اخير خود بر آن شدند که وزارت اطالعات ،فروردينماه سال
جاري نسبت به تبعات سياستهاي ارزي بانک مرکزي هشدار داده بود ،ولي
به اين هشدارها توجهي نشد و اکنون معلوم شده است که قضاوت وزارت
اطالعات در مقايسه با ديدگاه مستشاران ،صحيحتر و دقيقتر بوده است .حاال،
هم بايد در مورد تمرکز مصنوعي دولت بر بازار دوم از کارشناسان وزارت
اطالعات پرسيد که با توجه به اطالعات دقيق ميداني وزارت اطالعات ،آيا
اين کليد حل ماجراست؟ يا تالش براي بر پا کردن يک مردهفيل؟
تأمل در اطراف موضوع :اين که تحليلهاي وزارت اطالعات که مستقيماً از
معدنکاوي اطالعات به دست ميآيند ،دقيقتر از پيشنهادات تيم مستشاري
تئوريک دولت از آب در ميآيد ،يک موضوع مهم تئوريک در مسائل روشي
امروز علوم اجتماعي و رفتاري است .در همين ارتباط ،اخيراً ،يک جامعهشناس
پر نفوذ انگليسي ،خانم نورتاژ ما ِرس ،مدرس ارشد جامعهشناسي و مدير مرکز
مطالعات ابداع و فرآيند اجتماعي دانشگاه لندن ،در ديدگاه مهمي ،بر آن شده
است که بايد روش تحقيق در علوم اجتماعي و رفتاري را متحول کرد؛ چرا
که امروز ،ديگر روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي همچون افکارسنجي و
پيمايش و مطالعات کيفي ،تحت الشعاع اشراف اطالعاتي مرکزي به قدرت
 ،NSAآژانس امنيت ملي امريکا ،قرار دارد ،و اين مرکز با تقريب دقيقي
ميتواند برآورد کند که هر يک از شهروندان امريکا يا بريتانيا و تا حدودي
شهروندان ساير کشورها ،چه غذايي را دوست دارد ،چه نوع لباسي را ترجيح
ميدهند ،يا چه انتخاب سياسي خواهند داشت .مورد هشدار موفق و نامسموع
وزارت اطالعات در مورد تبعات سياستهاي ارزي ،شايد نخستين مورد آشکار
و در عين حال ،منحصر به فردي در ايران باشد که يک نهاد امنيتي به اتکاء
اشراف اطالعاتي خود ،توان تحليلي تئوريک مشاوران رئيس جمهور را
پشت سر گذاشته است .آيا نوع خاص و بديعي از دانش در زمينه علوم رفتاري
و اجتماعي در مکاني همچون وزارت اطالعات شکل گرفته است که توانمندتر
از دم و دستگاه مستشاري دولت عمل ميکند؟ شايد ...حتماً...
از يک ديدگاه وسيعتر :شاهد تغيير در رابطه بين علوم اجتماعي و رفتاري،
محاسبات و همچنين تکنولوژي ارتباطي هستيم؛ اين ،هم نگرانيهايي
را بر ميانگيزد يا بر خواهد انگيخت ،و هم در يک سطح ريشهايتر،
تجديد نظرهاي اصولي را در علوم رفتاري طلب ميکند .درک ،و تجزيه و
تحليل دادهها ،شبکهها و تعاملها ،با ابزار محاسباتي علوم رفتاري ،رابطههاي
تازهاي بين تحقيقات و زندگي اجتماعي انضمامي ايجاد کرده است .به اين
معنا که ديگر نه تنها تئوريهاي بيگانه ،بلکه حتي پيمايش و افکارسنجي،
مؤثرترين روشهاي شناخت و تحليل زندگي اجتماعي در مقياس وسيع و
مؤثر نيستند .نحوي «علوم رفتاري ديجيتال» در شرف وقوع است ،به اين
معنا که شناخت اجتماعي از خالل معدنکاوي اطالعات محقق ميشود.
اين نوع جامعهشناسي جديد ،اقتضائات و کدهاي علمي و فني و اخالقي
خاص خود را ميطلبد و بايد براي آن فکري کرد .پرسش اين است که
چگونه علماي علوم رفتاري ،در توسعه اين روشهاي ديجيتالي شناخت
اجتماع و رفتار ،در داخل و خارج از دانشگاه ،فعاليت خواهند کرد ،و چه
مهارتهايي را بايد به مجموعه مهارتهاي موجود خود بيفزايند .بيگمان،
اين مهارتها بايد هم انتقادي ،و هم خالق ،و هماهنگ با نقشهاي متغير
فناوري و دانش در زندگي اجتماعي معاصر باشد.
مطابق برداشتهاي نورتاژ ما ِرس ،ما نميتوانيم چيز مهمي را در مورد «علوم
رفتاري ديجيتال» درک کنيم ،تا زماني که خلق آن را در انزوا تحليل ميکنيم.
فناوريهاي ديجيتال ،در خود و فينفسه ،اجتماعي نيستند ،و تنها گسترش
و پذيرش عظيم آنها در مسيرهاي اجتماعي است که آنان را انساني و
اجتماعي و مآالً ضروري به مراعات اخالقي ميکند .علوم اجتماعي پيش از
اين هم نبايد از آموزش فني اخالقي مبرا ميبود ،و اکنون اين ضرورت بيشتر
شده است .حاال ،دانشمندان علوم رفتاري که به «بيگ ديتاها» دسترسي
مييابند ،بايد خيلي مراقب مهارتها و توانمنديهاي اخالقي خود باشند
تا از اين اطالعات سوء استفاده نکنند.
مرتبط با اين نکته ،مطلب ديگري هست ،و آن اين که خلق دانش در «علوم
رفتاري ديجيتال» ،در انزواي عملي تحقق نخواهد يافت .پيش از اين نيز
نبايد تحقق مييافت ،و اکنون ،بيش از پيش چنين است .اين ،نحوي ايفاي
نقش فعالتر علم در اجتماع است؛ و اين سنخ دانشمند بايد در ارتباط
فعالتري با مردم خود و اجتماع بومي باشد .اين دانش بيشتر متکي بر
دادههاي محلي و روزآمد است ،و کمتر مرتبط با مسائل عام نظري .اين
دادهها از دو جهت مهم هستند؛ يکي آنکه دادههاي غيرشخصي شدهاي
هستند که توسط خود کاربران توليد شدهاند ،و ديگر آنکه زمينهها و
فضاي عملي توليد اين دادهها هم قابل تحليل هستند .هر دو جهت براي
مداخله مثبت اجتماعي به منظور کاهش آسيبها مهم هستند و بايد مورد
توجه تحليلگران باشند.

»
حد يقف كاهش ارزش پول ملي كجاست؟

ادامه از صفحه اول
پس تعيين نرخ برابري دالر در برابر ريال و هر دالر  4200تومان توسط
دولت ،امري غير قانوني و تصميمي نادرست منتهي به تقليل ارزش پول
ملي و تضييع حقوق عمومي و بيت المال و ورود به سراشيبي سقوط
پول ملي تا جايي است كه حد يقفي بر آن متصور نيست.
ختم كالم؛ چاپ ريال بدون رعايت نصاب هر ريال  10855ده ميليونيم
گرم طال و تزريق آن به بازار به عنوان وصولي تلقي شدن ارز نفت و نهايتا
افزايش نقدينگي از يك سو و از سوي ديگر تبديل شمش طال به سكه
و حراج آن در بازار در كنار توزيع ارز در برخي از صرافيها بر سر پول
ملي چنان باليي آورده كه حاال حاالها گريزي از آن نيست.

به ارز حاصل از صادرات وصل شده است ،بنابراين بايد ارز حاصل از صادرات برگردد.آل
اسحاق ادامه داد :پنج راهي نيز که براي مصرف ارز در نظر گرفته شده ،راهي است که
بازگذاشته شده است و صادرکننده براي صادرات مجدد نياز به واردات ارز و تبديل آن به
ريال براي توليد مجدد به منظور صادرات دارد که ميتواند از اين راهها استفاده کنند.وي
با بيان اينکه سپرده گذاري ارزي نبايد مانعي براي صادرکنندگان باشد ،خاطرنشان کرد:
صادرکنندگان بايد بتوانند از ارز حاصل در زمان به راحتي استفاده بهينه کند و اگر مديريت
کار را درست انجام دهيم ،صادرکنندگان واقعي هم از اين موضوع استقبال خواهند کرد.
عضو اتاق بازرگاني ايران درباره مهلت سه ماهه براي بازگرداندن ارز ،گفت :اين زمان براي
کاالهاي مختلف ،متفاوت است و نياز به کار کارشناسي دارد و وزارت صنعت بايد با گروه
بندي کاالها زمانهاي آنها را مشخص کند.

همتي خبر داد؛

تامين ۳/۲ميليارد يورو ارز براي واردات
کاالهاي ضروري ظرف يک ماه
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سعيدي کيا تاکيد کرد؛

تسهيل در پرداخت وامهاي اشتغالزايي در مناطق محروم

رئيس بنياد مستضعفان تسهيل در پرداخت وامهاي
اشتغالزايي در مناطق محروم خبرداد و گفت بانک سينا
بايد وثايق تسهيالت اشتغال پايدار روستايي را به جز
در موارد خاص قبول کرده و در اين زمينه سختگيري
بي مورد نداشته باشد.به گزارش روابط عمومي و
اطالعرسانيبنيادمستضعفان؛محمدسعيديکيادرجلسه
بررسي تسهيالت اشتغالزايي مناطق محروم و روستايي
استانهاي شمال غرب کشور با اشاره به اينکه وثيقههاي

روستايي با کارشناسي و قيمت گذاري کارشناسان رسمي
دادگستري مورد پذيرش قرار گيرد ،افزود:بانک سينا بايد
وثايق تسهيالت اشتغال پايدار روستايي را به جز در موارد
خاص قبول کرده و در اين زمينه سختگيري بي مورد
نداشته باشد.وي با بيان اينکه بررسي پرداخت تسهيالت
باالي يک ميليارد که در تهران بايد مورد بررسي قرار
ميگرفت،بايد تا يک سقف معين به استانها تفويض
شود،افزود:اگردراستانهاشرکتهايمشاوردارايصالحيت
براي بررسي طرحها داريم،چرا بايد بررسي طرحها به
مشاوران تهران سپرده شود؟سعيدي کيا در همين جلسه
دستور افزايش سقف بررسي تسهيالت طرحهاي روستايي
را به  2ميليارد تومان صادر کرد و گفت :بايد مراحل
اداري پرداخت تسهيالت با سرعت بيشتري طي شود تا
اين تسهيالت براي روستاييان قابل بهرهبرداري شود.وي
افزود :ميزان معوقات تسهيالت اشتغال پايدار روستايي
در کشور ،کمتر از يک درصد است.

خسروي:

بازار مسکن کششي براي افزايش قيمت ندارد
خسروي تأکيد کرد :بازار مسكن كششي براي افزايش قيمت
ندارد .وي افزود :هم اکنون بهترين زمان براي خريد مسکن
متقاضيان واقعي است.مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه
امالک استان تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،با بيان اينکه رکودي در بازار مسکن ايجاد نشده
است ،اظهار کرد :رکود در بازار مسکن به معناي آن است که
هيچ معاملهاي در بازار انجام نشود؛ اما آمارها نشان ميدهند
که ميزان معامالت در چند ماه گذشته روند خوبي داشته
است.وي گفت :هم اکنون ميزان معامالت نسبت به مدت
مشابه سال گذشته کاهش يافته و اين به معناي کسادي
در بازار ساخت و ساز است.خسروي از کاهش توان مردم
براي خريد مسکن خبر داد و افزود :قدرت خريد مردم
نشان ميدهداين بازار ديگر کشش افزايش قيمت ندارد
بنابراين قيمت مسکن بيش از اين رشد نخواهد کرد.
رئيس اتحاديه امالک استان تهران تصريح کرد :اميدواريم
وضعيت اقتصادي و تحوالت سياسي در چند ماه آينده

بتواند اثر مثبتي بر اين بازار بگذارد.وي با بيان اينکه هم
اکنون بهترين زمان براي خريد متقاضيان واقعي مسکن
است ،گفت :کساني که خريداران واقعي مسکن هستند
خريد را به ماههاي آينده موکول نکنند اما سرمايهگذاران
در بازار ساخت و ساز براي خريد دست نگه دارند.خسروي
تأکيد کرد :با توجه به آنکه سرمايهداران و سرمايهگذاران
به ويژه در بازار مسکن نکته سنج هستند ،ميدانند که
اکنون وقت مناسبي براي خريد نيست.

نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس:

نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد
است که پس از اتفاقات اخير در نوسانات ارزي و تنظيم
بازار کاالها ،ارزش باالي بورس کاالي ايران براي اقتصاد
کشور را بيش از پيش نمايان کرد به طوري که دولت در
پايان با تمرکز معامالت در بستر شفاف بورس ،پاسخي
قاطع به گروه هاي تک رويي بود که قصد خدشه و
آسيب رساني به فعاليت هاي بازار سرمايه را داشتند.به
گزارش ميزان ،فريدون احمدي ،نايب رئيس کميسيون
صنايع و معادن مجلس به تاثير بورس کاال در اقتصاد
کشور اشاره کرد و گفت :هر اقدامي که به شفافيت
اقتصاد کشور کمک کند اقدام مثبت و موثري است .در
اين شرايط دولت و مسئوالن اقتصادي به تجربه کشف
قيمت ها در بورس کاال و ايجاد شفافيت اقتصادي راي
دادند تا سرانجام محصوالت با قيمتي واقعي و در بورس
کاال کشف شود.به گفته احمدي ،هم اكنون پس از
چند ماه التهابات قيمتي و رفتن چند مسير اشتباه
به وضوح نشان داد که بورس کاال تا چه ميزان براي
اقتصاد کشور مفيد است و در اين بين اتفاق مثبت،
پي بردن برخي از فعاالن صنايع به مزيت هاي بورس
کاال در مسير قراردادن اقتصاد کشور در کانالي واقعي

ارزش باالي بورس کاال براي اقتصاد نمايان شد

و اصولي بود؛ اين دسته از افراد با وجود عمر بيش از
 ۱۰سال بورس کاال ،هنوز بر ظرفيت هاي باالي اين
رکن بازار سرمايه واقف نبودند که امروز همگي بر لزوم
عرضه هاي حداکثري محصوالت در اين بازار تاکيد مي
کنند .او به ارزيابي رويدادهاي اخير به خصوص در حوزه
آهن و فوالد پرداخت و افزود :همکاري مستمر وزارت
صمت به عنوان متولي تنظيم بازار کاالهاي کشور با

بورس کاال و در نتيجه ايمان به مکانيسم بازار ،بهترين
شيوه براي حمايت از توليد و مصرف کننده بود که
مورد تاييد قرار گرفته است .احمدي با تاکيد بر اينکه
دوران ارائه تخفيف هاي غير اصولي و حمايت هاي بي
منطق از برخي صنايع به پايان رسيده است ،اظهار داشت:
براي قرار گرفتن بر ريل حمايت هاي اصولي ،راهي جز
ديدن واقعيت ها و اتخاذ تصميمات اقتصادي و درست

وجود ندارد از اين رو بايد از ظرفيت هاي بازاري همچون
بورس کاال براي حمايت اصولي از صنايع بيش از هميشه
بهره برد .نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس
خاطرنشان کرد :امروز که وزارت صمت به واقعي شدن
قيمت ها در حوزه فلزات روي آورده است ،مي تواند
با هدايت همه فعاالن اين صنايع به حضور در بورس
کاال ،در جهت تقويت و رفع مشکالت آنها قدم بردارد.
وي با بيان اينکه از گذشته همواره تاکيد مي شد که
بايد دوست و دشمن را در شرايط سخت شناخت،
گفت :التهاب هاي اخير در بازار کاالي کشور و نمايان
شدن چهره واقعي برخي گروه ها ،نشان داد که زير
سوال بردن زيرساخت هاي شفاف بورس کاال با نيت
کسب منافع شخصي بوده است و اميدواريم ديگر شاهد
اين گونه مقاومت ها در برابر ايجاد شفافيت در اقتصاد
نباشيم .به گفته احمدي ،در شرايطي که برخي ها
در تالش براي آسيب رساندن به کارنامه بورس کاال
بودند ،اما همين اوضاع سخت اقتصادي عاملي شد تا
همگان بر لزوم تقويت بازارهاي شفاف در کشور تاکيد
کنند و اين امر يک اتفاق مثبت در زمان تحريم هاي
پيش رو بود.

آگهي مزايده
مرحله دوم -نوبت دوم

شهرداري مراغه در نظر دارد به استناد مجوزهاي شماره /402ش/ش و /401ش/ش مورخ  97/3/21و /418ش/ش مورخ  97/3/27شوراي اسالمي محترم شهر،
پاركباني در سطح شهر مراغه با استفاده از تكنولوژي نوين كارت پارك الكترونيكي را به مدت  2سال شمسي به صورت مشاركتي به شركتهاي داراي واجد الشرايط
الزم و همچنين واگذاري به صورت اجاره پاركينگ شهرداري مراغه واقع در خيابان خيام و واگذاري به صورت اجاره ميدان دواب شهرداري مراغه را به اشخاص
حقيقي و حقوقي از طريق آگهي عمومي مزايده واگذار نمايد .لذا از كليه شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي محترم دعوت ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم
به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده تا تاريخ  97/7/1روز يكشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس -شهرداري مركزي مراغه -طبقه
همكف -اطاق شماره  25مراجعه و اسناد مزايدهها دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مزايده فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به
آدرس  HTTP://IETS.MpoRG.IRقابل دسترسي ميباشد و شماره تلفكس  041-37217728واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در
اوقات اداري در رابطه با مزايدههاي ذيل ميباشد.
نام مزايده

قيمت پايه سهم شهرداري به درصد:

مدت اجاره به سال

 %5سپرده شركت در مزايده

شرايط الزم:

مزايده پاركباني در سطح شهر مراغه با استفاده از تكنولوژي نوين
كارت پارك الكترونيكي به صورت مشاركتي

(%30درآمد حاصل از كل اجراي طرح بدون
احتساب و كسر هزينهها)

 2سال

 30/000/000ريال

شركتهاي داراي واجد
الشرايط

مزايده واگذاري به صورت اجاره پاركينگ شهرداري مراغه واقع
در خيابان خيام

مبلغ پايه اجاره ساالنه 360/000/000 :ريال

 1سال

 18/000/000ريال

اشخاص حقيقي و حقوقي

مزايده واگذاري به صورت اجاره ميدان دواب شهرداري مراغه

مبلغ پايه اجاره ساالنه 82/800/000 :ريال

 2سال (اجاره سال بعد با  %15افزايش نسبت
به اجاره سال قبل)

 5/000/000ريال

اشخاص حقيقي و حقوقي

 -1شهرداري به اسناد بند  5ماده  5آيين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركت كنندگان سپرده آنان به
ترتيب به استناد ماده  8آيين نامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مزايده در دو نوبت آگهي بر عهده برنده مزايدهها ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده ها قيد شده است.
تاريخ انتشار 97/6/24
خ ش 97/6/24

شهردار مراغه -احمدي

آگهي مناقصه
مرحله اول -نوبت دوم

شهرداري خداجو در نظر دارد با توجه به مصوبه  58تاريخ  97/6/7شوراي اسالمي شهر خداجو نسبت به خريد آسفالت
(بيندر و توپكا) در قبال تحويل قير به قيمت بورس در روز تحويل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار
نمايد .لذا شركتها و پيمانكاران واجد شرايط و عالقه مند مي توانند جهت اخذ مدارك مناقصه از تاريخ نشر آگهي به مدت
 10روز كاري تا آخر وقت اداري روز يكشنبه  97/7/8به شهرداري خداجو مراجعه و پيشنهادات خود را تحويل نمايند
 -1مبلغ  2/320/000/000ريال ( در قبال خريد آسفالت به پيمانكار مربوطه قير برابر قيمت بورس در روز تحويل تهاتر و تحويل
خواهد شد
 -2سپرده شركت در منقاصه مبلغ  116/000/000ريال به حساب  593784486سپرده شهرداري خداجو نزد بانك كشاورزي
خداجو واريز يا ضمانت نامه بانكي ارائه گردد.
 -3شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است
 -4هرگاه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -5هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
 -6محل و زمان ومهلت دريافت اسناد و تحويل و گشايش پيشنهادها و ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد
مناقصه مندرج مي باشد.

تاريخ انتشار 97/6/24
خ ش 97/6/24

شهردار خداجو -اميدي

خبر »

رئيس کل بانک مرکزي گفت  ۳/۲ :ميليارد يورو ارز براي واردات کاالهاي
مورد نياز مردم در يک ماه گذشته تامين شده است.به گزارش خبرگزاري
صداوسيما ،عبدالناصر همتي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت:
گزارش کوتاهي از اقدامات بانک مرکزي در تامين ارز کاالهاي مورد نياز
مردم عزيزمان معروض ميدارم که دولت و بانک مرکزي با تشديد تحريم
هاي دولت آمريکا و در چارچوب اقتصاد مقاومتي ضمن شتاب بخشيدن
به تقويت و تحکيم ذخاير ارزي کشور ،واردات غيرضرور را کنترل و
صادرات را شتاب بخشيده و تامين ارز براي واردات کاالهاي اساسي و
ضروري و نيز مواد اوليه و ساير کاالهاي مورد نياز مردم را با تدبير و
اولويت بندي به نحو مطلوبي انجام مي دهند.فقط ظرف يک ماه گذشته
حدود  ۱.۸ميليارد يورو براي واردات کاالهاي اساسي و ضروري شامل
روغن ،گوشت برنج ،کنجاله ،تجهيزات پزشکي ،دارو و  ...و  ۱/۴ميليارد
يورو از طريق سامانه نيما براي واردات مواد اوليه و کاالهاي سرمايه اي
و مصرفي مورد نياز مردم تامين شده است.اين برنامه با جديت دنبال
مي شود و مردم عزيز مطمئن باشند تالش هاي الزم براي تامين کاالهاي
اساسي و ضروري آنها انجام خواهد شد .دولت آمريکا بيشتر اقداماتي که
مي خواست و مي توانست در  ۴نوامبر انجام دهد را تاکنون انجام داده و
از حاال به بعد بيشتر در پي جنگ رواني است.

در راستاي اجراي طرح محروميت زدايي :

اهداي 5500سند رايگان به مردم مناطق
ن
کمبرخوردارتوسطبنيادمستضعفا 
در ادامه اجراي طرح بزرگ و ملي محروميتزدايي در قالب اهداي اسناد واگذاري
امالک به مردم مناطق کم برخوردار کشور به عنوان پشتوانه اقتصادي ،روز شنبه
 ۲۴شهريورماه بيش از  ۵۵۰۰سند رايگان به واجدان شرايط شهرستانهاي
بندرترکمن ،بندرگر و جام خانه تحويل ميشود.به گزارش مرکز روابط عمومي
و اطالع رساني بنياد مستضعفان ،در راستاي منويات مقام معظم رهبري
واجراي طرح بزرگ و ملي محروميتزدايي واگذاري امالک به مردم مناطق
کم برخوردار کشور ،روز شنبه طي سه مراسم جداگانه در روستاي جامخانه
شهرستان مياندرود بيش از هزار سند ،در روستاي نيازآباد بندر ترکمن
سه هزارسند و در درگز نيز بيش هزار و پانصد سند مسکوني و کشاورزي
تقديم ميشود .بنابراين گزارش ،در هريک از اين  ۳آيين اهداي اسناد واگذاري
امالک که با حضور محمد سعيدي کيا؛ رئيس بنياد مستضعفان و جمع از
معاونان ،نمايندگان ،ولي فقيه در مناطق مذکور ،استانداران و مديران استاني
برگزار ميشود ،به نيت  ۱۴معصوم (ع) ،تعداد  ۱۴سند به صورت نمادين به
مردم اهدا خواهد شد.مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان
خاطر نشان کرد :قيمت زمينهاي زراعي و مسکوني که اسناد واگذاري آنها
براساس منويات مقام معظم رهبري به واجدان شرايط اهدا ميشود.

برگزاری زیبا ترین طرح های صنعت طال
و جواهرات در نمایشگاه بین المللی
ده ها شرکت و کارگاه توليدي و خدماتي داخلي و خارجي روزهاي پاياني
آبان ماه؛ زيباترين و جديدترين طرح هاي توليدي صنعت طال ،جواهر،
نقره ،ساعت و سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي را در چهارمين نمايشگاه
بين المللي طال،جواهر ،نقره ،ساعت و گوهرسنگ هاي جزيره کيش
در معرض ديد عالقه مندان قرار مي دهند.به گزارش روابط عمومي و
اطالع رساني چهارمين نمايشگاه بين المللي طال و جواهرات کيش؛ در اين
نمايشگاه که از  28آبان تا يکم آذر ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين
المللي جزيره کيش برگزار مي شود ،بيش از يکصد شرکت ،کارگاه ،واحد
توليدي وکارخانه سازنده و توليده کننده داخلي و خارجي ،نوين ترين توليدات
خود را به نمايش عموم مي گذارند.در چهارمين نمايشگاه بين المللي طال
و جواهرکيش انواع سرويس هاي مختلف طال و جواهر ،انواع سنگ هاي
قيمتي ،انواع جواهرات ،انواع فيروزه ها ،دستگاه هاي مدرن توليد داخل طال
و جواهر ،انواع شيشه هاي ضد گلوله و مقاوم در برابر زلزله ،انواع دستگاه ها
و سيستم هاي حکاکي ،دستگاه هاي جديد ريخته گري و سازنده مصنوعات
طال و پالتين ،دستگاه هاي برش و حالت دهنده طال ،دستگاه هاي
ميکرو جوش نقطه اي طال و جواهرات ،دستگاه هاي مدل سازي با حجم
توليد بسيار باال ،کوره هاي ذوب طال ،ابزارآالت ،دستگاه هاي ساخت
زيورآالت ،دستگاه هاي تصفيه طال ،انواع صندوق هاي نسوز و درب هاي
ضد سرقت ،دستگاه هاي توليد شمش و ديگر تجهيزات و صنايع وابسته
ارائه شده و در معرض ديد عالقه مندان قرار خواهد گرفت .رئيس ستاد
برگزاري چهارمين نمايشگاه بين المللي طال و جواهرات کيش با بيان اينکه
در اين نمايشگاه و در کنار شرکت ها و کارگاه هاي داخلي ،توليدکنندگاني
از کشورهاي ترکيه ،ايتاليا ،تايلند ،هند و هنگ کنگ نيز حضور دارند،گفت:
اين نمايشگاه در سه گروه " ابزار و تجهيزات و ادوات ماشين سازي"،
" سازندگان طال و جواهر ،سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي" و " حلقه
واسط فروش و بازرگاني" برپا مي شود.

تمديدآخرينمهلتافتتاححسابوتکميل
موجودي قرعه کشي سپرده هاي
قرض الحسنه بانک انصارتا 27شهريور1397
با توجه به استقبال و درخواست مشتريان و متقاضيان شرکت در نهمين
مرحله قرعهکشي سپردههاي قرضالحسنه پسانداز بانک انصار ،آخرين
مهلت افتتاح حساب و تکميل موجودي اين قرعه کشي ،تا  27شهريور
تمديد شد.به گزارش اداره کل روابط عمومي و تبليغات ،در نهمين
مرحله قرعه کشي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز بانک انصار،
امکان ويژه اي در سايت رسمي بانک به نشاني www.ansarbank.Ir
ايجاد شده است تا متقاضيان به همراه خانواده محترمشان با مراجعه
به آن سايت ،نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز اقدام
نمايند.براساس اين گزارش ،در نهمين مرحله قرعهکشي سپردههاي
قرض الحسنه پس انداز با حداقل  50هزارتومان موجودي و هر
 50هزارتومان موجودي ،يک امتياز در يک روز ،به  110نفر از
دارندگان سپرده ها ،جايزه هزارميليون ريالي110،نفر جايزه 25ميليون
ريالي به عنوان کمک هزينه خريد صنايع دستي و به  110نفر جايزه
15ميليون ريالي کمک هزينه سفر به عتبات عاليات و به هزاران نفر
ديگر ،جوايز نقدي تعلق ميگيرد

بانک صادرات ايران با همياران محرم
به خدمت عزاداران حسيني آمد
هيئتهاي مذهبي کشور ميتوانند با استفاده از طرح «همياران محرم»
بانک صادرات ايران ،براي تهيه ملزومات مورد نياز از تخفيفات ويژه
برخوردار شوند.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،همزمان با
فرارسيدن ايام سوگواري ماههاي محرم و صفر ،طرح همياران محرم اين
بانک در راستاي ارائه خدمات بهتر به هيئتهاي مذهبي داراي مجوز از
سازمان تبليغات اسالمي و اعضاي هيئت امناي مساجد سراسر کشور،در
دستور کار قرار گرفته که با مشارکت در آن ،امکان تهيه مناسبتر ارزاق
و لوازم مورد نياز اين هيئتها از تعاونيهاي مصرف بانک صادرات ايران و
فروشگاههاي رفاه سراسر کشور با تخفيفات ويژه فراهم شده است.عالوه
براين،مشمولين اين طرح ميتوانند با دريافت کارت همياران محرم معادل
يک درصد از ميانگين موجودي ماهانه حسابهاي مشمول اين طرح
را به منظور تامين بخشي از هزينههاي مورد نياز هيئتهاي مذهبي
و مساجد دريافت کنند.بنا براين گزارش ،امکان اعالم شماره حساب
ويژه در اين طرح براي دريافت کمکهاي مردمي توسط هيئت امنا
و متوليان مساجد از طريق ابزارهاي متنوع بانکداري الکترونيک بانک
صادرات ايران نيز از ديگر مزاياي اين طرح است.

