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 بازدید مدیر استانی بانک ایران زمین
از شرکت صنایع تبدیلی فراز
در راستای حمایت از تولیدات داخلی مدیریت شعب 
استان های اصفهان ، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری 

از شرکت صنایع تبدیلی فرار بازدید به عمل آورد.
مدیر اس��تانی بان��ک ایران زمین ضم��ن بازدید از 
این شرکت تولیدی با توضیحات مدیرعامل شرکت در 
جریان فعالیت، پیشرفت و توسعه این واحد قرار گرفت. 
محم��د اس��ماعیل مرندی مدیر عامل ش��رکت صنایع 
تبدیلی فراز در ابتدا به تش��ریح شکل گیری و تاریخچه 
ش��رکت پرداخت و افزود: این شرکت به صورت ساالنه 
250 هزار مترمربع تولیدات س��نگ دارد که 200 هزار 
مترمرب��ع آن جهت بازار داخل��ی و 50 هزار متر مربع 
ص��ادرات دارد که اغلب به کش��ور های اروپایی و حوزه 
خلیج فارس صورت می گیرد و به صورت مستقیم برای 
60 نفر و غیرمس��تقیم 250 نفر اشتغال آفرینی داشته 
اس��ت وی همچنین با اشاره به تاریخچه صنعت سنگ 
کش��ور پیدایش واردات را یکی از عمده مش��کالت این 
صنعت بر ش��مرد. محمدرضا س��بزواری مدیر اس��تان 
به تش��ریح مناس��بات و فعالیت بانک ها در سال جدید 
پرداخت و نکات��ی درخصوص ض��رورت توجه ویژه به 
بخش تولیدات صنعتی در سال رونق تولید بیان نمود.

 افتتاح پایگاه الکترونیک شبانه روزی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهر تبریز

بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور فراهم نمودن 
دسترسی عمومی به خدمات نوین بانکي، ترویج فرهنگ 
اس��تفاده از خدمات بانکداري الکترونیک و تس��ریع در 
خدمت رس��اني به هموطنان، اولی��ن پایگاه الکترونیکي 

شبانه روزي خود را در شهر تبریز راه اندازي کرد.
طی مراس��می با حضور س��یدرضا منافي آذر مدیر 
شعب استان آذربایجان شرقي، اولین پایگاه الکترونیک 
ش��بانه روزي بانک قرض الحس��نه مهر ایران در ش��هر 
تبریز افتتاح ش��د. پایگاه الکترونیک شبانه روزی شهید 
یاغچیان تبریز، با توجه به گستردگي فعالیت هاي بانک 
قرض الحسنه مهر ایران و رویکرد این بانک در گسترش 
خدمات الکترونیک بانکي در منطقه ش��هرك ش��هید 
یاغچیان راه اندازي ش��د. در این باجه عالوه بر استقرار 
دو دس��تگاه خودپرداز، یک دس��تگاه وب کیوس��ک با 

امکان چاپ کارت هدیه فعالیت می کند.

 »همراز« امنیت تجارت کارت را 
تضمین می کند

»دارن��دگان تج��ارت کارت، با نصب اپلیکیش��ن 
همراز بانک تجارت می توانند رمز یکبار مصرف یا رمز 

دوم پویا را دریافت کنند.«
سیدمحمود احمدی معاون مدیر عامل بانک تجارت 
در امور فناوری اطالعات گفت: براس��اس دستورالعمل 
بان��ک مرکزی جمه��وری اس��المی ای��ران، بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری مشتریان می توانند با استفاده 
از رمزهای یکبار مصرف امنیت تراکنش های مالی خود 
را ارتقا دهند.معاون مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به 
مزیت های استفاده از رمزهای دوم پویا یا همان رمزهای 
یکبار مصرف برای دارندگان کارت های بانکی، افزود: تا 
به امروز در ش��بکه بانکی رمز دوم ایستا مورد استفاده 
ب��وده که اکنون ورود رمزهای دوم یکبار مصرف امکان 
سوء استفاده از این رمزها به نوعی غیرممکن شده است. 
وی اف��زود: بانک تجارت نیز ب��ه  منظور افزایش ضریب 
امنیت و صیانت از اطالعات حس��اب مشتریان، قابلیت 
اس��تفاده از رمزهای یکبارمصرف یا رمز پویا را به جای 
رمز ثابت دوم اینترنتی بر روی بستر های خدمات کارت 
فراه��م کرده اس��ت. احمدی با بیان اینک��ه رمز یکبار 
مصرف اوخر بهمن ماه س��ال97 راه اندازی شده، گفت: 
رمز یکبار مصرف یک روش محافظت از اطالعات برای 
جلوگیری از سرقت رمز عبور کارت محسوب می شود. 
در این حالت رمز عبور با استفاده از روش های رمزنگاری 
تولید شده و تنها برای یکبار قابل استفاده است. عالوه 
بر آن رمز یکبار مصرف برای مدت زمان 60 ثانیه تولید 

می شود و پس از طی این مدت نا معتبر خواهد بود. 

لزوم حضور رایزنان برای تسهیل در تجارت
 دبیر شورای عالی توسعۀ صادرات غیر نفتی کشور 
و سرپرست س��ازمان توسعه تجارت ایران در نخستین 
جلسۀ شورای عالی توسعۀ صادرات غیرنفتی کشور در 
س��ال 98، گفت: مع��اون اول رئیس جمهور با تأکید بر 
لزوم ایجاد تشکیالتی برای رفع موانع صادراتی و تسهیل 
مبادالت تجاری با حضور رایزنان بازرگانی با مش��ارکت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران، وظیف��ه فرماندهی صادرات 
کشور را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست 
و اعالم کرد که اختیارات الزم در جهت توسعه صادرات 
از طری��ق مصوبه دولت و یا س��تاد مقابل��ه با تحریم به 

وزارت صنعت، معدن و تجارت داده خواهد شد.
اولین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی 
کشوردر سال جاری به ریاست اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمه��ور برگ��زار ش��د و محمدرضا مودودی 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت ایران به عنوان دبیر 
جلس��ه، ضمن ارائۀ گزارش صادرات کاال و خدمات در 
سال 1397 به بیان مشکالت موجود در فرآیند صادرات 

غیرنفتی کشور پرداخت.

اخبار

زمان فروش بلیت قطارهای مسافری از خردادماه 
معاون مسافری راه آهن گفت: امکان پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای 
ایام 11 خردادماه س��ال 98 به بعد، از س��اعت 10 صبح 28 اردیبهشت  به صورت 

اینترنتی و توسط مراکز مجاز فروش بلیت قطارهای مسافری انجام می شود.
میرحسن موسوی اعالم کرد که موضوع افزایش بلیت که مدت هاست توسط 

شرکت های حمل و نقل ریلی درخواست شده است در حال بررسی و طی مراحل 
قانونی خود است و تاکنون در این رابطه تصمیمی اتخاذ نشده است.

از س��ال 94 تا تیرم��اه 97 قیمت بلیت قطار فقط 10 درصد با مصوبه س��تاد تنظیم 
بازار افزایش داش��ته اس��ت و در ایام پیک نوروز 98 نیز هیچگونه افزایشی قیمتی صورت 
نگرفته، این در حالی است که هزینه های شرکت های مزبور افزایش یافته و شرکت راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران و شرکت های حمل و نقل ریلی با هدف کاهش فشار اقتصادی به 

مردم از افزایش قیمت بلیت ها در نوروز سال جاری پرهیز کردند.

کوپه
پیش بینی خرید ۱۱ میلیون تن گندم در سال جاری

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: پیش بینی می شود امسال 11 میلیون 
تن گندم از کشاورزان خرید شود و نیازی به واردات گندم نداشته باشیم.

یزدان س��یف افزود: از اول برداش��ت گندم در کشور تا امروز 1 میلیون و 234 
هزار تن گندم خریداری ش��ده اس��ت که در مقایسه با پارس��ال 23 درصد بیشتر 
اس��ت. وی گفت: در س��ال 97 تمام گندم کش��ور یارانه ای بود اما براساس بودجه 

س��ال 98 و تصویب مجلس تنها بخش نان یارانه ای باقی ماند و یارانه صنایع وابسته 
در این بخش حذف شد.

س��یف با بیان اینکه ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان اس��ت افزود: پارس��ال 
256 هزار تن خرما از کشور صادر شد واگرچه خرما به اندازه کافی در کشور وجود دارد 
اما قیمت فروش آن تابعی از فروش صادرات است و طبق قانون امسال نرخ فروش گندم 

هزار و 850 تومان شده است.

راه سبز
انتشار دریافت کنندگان تسهیالت اشتغال روستایی

به دس��تور محمد ش��ریعتمداری وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��امی 
دریافت کنندگان 7 هزار میلیارد تومان تسهیالت کم بهره اشتغال پایدار روستایی 
به تفکیک اشتغال مورد تعهد و دستگاه اجرایی تاییدکننده به تفکیک هر استان 

منتشر شد. 
گزارش تس��هیالت پرداخت ش��ده از مح��ل برنامه قانون حمای��ت از ایجاد و 

توس��عه اشتغال پایدار روستایی و عش��ایری سراسرکشور تا تاریخ 98/2/15 در پایگاه 
اطالع رس��انی وزارت کار در دس��ترس اس��ت. در این گزارش تاکید ش��ده که در صورت 
وجود انحراف، سیستم بانکی براساس شیوه نامه نحوه مواجهه با مصادیق مغایر با تعهدات 

متقاضیان تسهیالت اقدام الزم را می بایست عملیاتی کند.
وزارت کار از این اقدام به عنوان گامی دیگر در راستای شفافیت از سوی وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی یاد کرده است. شاتنا 

کسب و کار 

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى جهت مناقصه عمومى یک مرحله اى

شماره مرجع : 129- 98/127

اداره کل راه و شهرسازى استان گیالن در نظر دارد با استناد به بند ((ج)) ماده 12 قانون 
برگزار ى مناقصات و آیین نامه اجرایى آن ، فراخوان ارزیابى کیفى جهت برگزارى مناقصه 
عمومى پروژه هاى شرح جدول زیر را از طریق سامانه « تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
درگاه  از طریق   ، عمومى  کیفى  ارزیابى  فراخوان  برگزارى  مراحل  کلیه  رساند.  انجام  به   »
انجام خواهد   www.setadiran.ir به آدرس  (ستاد)  الکترونیکى دولت  تدارکات  سامانه 

شد. 
لذا ضرورى است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى در سامانه مذکور ، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت ((گواهى امضاى الکترونیکى )) را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1398/02/22 مى باشد. 

موضوع :
پل  تکمیل  و  بازکیاگوراب  سیاهکل-  راه  محور  کردن  خطه  چهار  و  بهسازى  عملیات   -1

شمرود با برآورد حدود 270 میلیارد ریال 
2- عملیات بهسازى و چهار خطه کردن محور راه کلید بر- ماسال- پونل (عملیات تکمیلى 

از طاهرگوراب تا ماسال) با برآورد 185 میلیارد ریال 
3- تجدید فراخوان ارزیابى کیفى بهسازى و چهار خطه کردن محور راه انزلى- رضوانشهر 

با برآورد حدود 402 میلیارد ریال 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و هزینه استعالم :

از تاریخ انتشار آگهى در سایت تا تاریخ 1398/02/29 
هزینه استعالم : واریز مبلغ 1/000/000 ریال به ازاى هر پروژه ، به حساب متمرکز خزانه معین 

استان گیالن به شماره حساب سیبا 2170094437006 نزد بانک ملى 
مهلت ارسال پاسخ استعالم هاى ارزیابى کیفى : 

تا حداکثر مورخ 98/03/12 (زمان دقیق بر اساس  اطالعات مندرج در سامانه ستاد مالك 
عمل مى باشد) 

اطالعات تماس و نشانى دستگاه مناقصه گزار : رشت- میدان دکتر حشمت – دبیرخانه – 
اداره کل راه و شهرسازى استان گیالن – تلفن 7 الى 33323064 با کد 013 

به  عضویت  جهت   ( (ستاد  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  نشانى  و  تماس  اطالعات 
آدرس  www.setadiran.ir با تلفن 27313131 با کد 021 و دفتر ثبت نام 88969737 

و 85193768 
 462023

جمهورى اسالمى ایران
وزارت راه و شهرسازى

اداره کل راه و شهرسازى استان گیالن

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

حال و روز این روزهای کشور  برشی متفاوت و شاید مخالف بــــازار روز
این شعر مولوی است که می فرمود "خبرت هست 
که در شهر ش��کر ارزان شد خبرت هست که دی 
گم ش��د و تابستان شد." البته این فرمایش که دی 
گم ش��د و تابستان ش��د می تواند مصداق درستی 
باشد اما اینکه انتظار داشته باشیم که با شروع ماه 
مب��ارك رمضان بازار کاالهای اساس��ی آن طور که 
متولیانی همچ��ون وزیر صنعت؛ معدن و تجارت و 
یا متولیان مورد نظر در بازرگانی دولتی وعده داده 
بودند بازار بازار با ثبات و متعادلی باش��د؛ انتظاری 
بس عبث و بیهوده اس��ت و نمی توان به آینده آنها 

امیدوار بود.
بع��د از حذف گوش��ت از س��فره های مردم و 
گرانی م��رغ، پیاز، کاهو و... ح��اال دیگر دومینوی 
گرانی به بازار شکر رسیده طوری که نه تنها قیمت 
این محصول اس��تراتژیک را باال ب��رده بلکه کار را 
به جایی رس��انده که این کاال به یک کاالی نایاب 
در بازار تبدیل ش��ده است. براساس آخرین اخبار 
موجود در حال حاضر شکر، عالوه بر فروشگاه های 
زنجی��ره ای، در بازار مولوی و ب��ازار آزاد هم نایاب 
ش��د و به صورت قاچاق با قیمت هایی 5 رقمی به 
فروش می رس��د. اما با این وجود متولیان همچنان 
مصرهس��تند ک��ه این گونه عن��وان کنند که همه 
چی��ز در امن و امان اس��ت اما ش��رایط آنگونه که 
باید نیس��ت. این اتفاق ها در شرایطی رخ داده که 
آمار های گم��رك از واردات 81 ه��زار و 500 تن 
ش��کر به ارزش 27 میلی��ون و 862 هزار دالر در 

فروردین ماه س��ال جاری به کش��ور خبر می دهد. 
همچنین در فروردین ماه س��ال گذش��ته 25 هزار 
و 885 تن ش��کر به ارزش 13 میلیون و 537 هزار 
دالر به کشور وارد شده بود که به این ترتیب آمار 
نشان می دهد که در فروردین ماه سال جاری نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل واردات شکر از نظر وزنی 
214.85 درصد و از نظر ارزش��ی 105.82 درصد 

افزایش یافته است.

هست ولی کم است
بررس��ی روند ب��ازار محصولی مانند ش��کر در 
شرایطی اس��ت که تاکنون مس��ئوالن دولتی  اعم 
از وزیر صمت، رئیس س��ازمان حمایت و مسئوالن 
اتاق اصن��اف، بارها و بارها قول کنترل ش��رایط و 
ع��دم هرگونه کمبود کاالهای اساس��ی را در بازار 
داده اند و معتقدن��د اتفاق خاصی در این بازار رخ 

نداده است و همه چیز قابل کنترل است.
در این بین یزدان س��یف مدیرعامل ش��رکت 
بازرگان��ی دولت��ی درب��اره افزای��ش قیمت ش��کر 
می گوید؛ سیل های اخیر بخش زیادی از شکر ما را 
از بین برد اما با این وجود بخش زیادی از آن باقی 
مانده اما در گروگان گرفته ش��ده است. همچنین 
برخی از عوامل تولید به دلیل درجه انحصار باالیی 
که دارند و در چنین فصلی 100 درصد بازار شکر 
در اختیار هفت تا هش��ت ش��رکت شکر و نیشکر 
است، این فضا را ایجاد می کنند که بتوانند در بازار 

رفتار مغایر منافع مصرف کننده داشته باشند.
به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ؛بر 
این اس��اس زمانی که مغادیر ش��کر از دست رفت 

و از اوایل اس��فند تا به ام��روز 395 هزار تن پیش 
فاکت��ور ص��ادر و 306 هزار تن ش��کر از انبارهای 
ش��رکت بازرگانی دولتی خارج ش��ده است. سیف 
مدعی است که از اول اسفند تا کنون دو سوم شکر 
مورد نیاز کش��ور را تامین و به بازار تزریق ش��ده 
اما به دلیل نوس��انات ناشی از هیجانات و برخی از 
سودجویی ها هنوز قیمت شکر تثبیت نشده است. 
نکته جالب در صحبت های مدیرعامل ش��رکت 
بازرگانی دولتی آن اس��ت که مدعی است نوسانات 
فصلی در محصوالت کشاورزی در دنیا روالی طبیعی 

است و نوسانات 
ش��کر ه��م 
ای��ن  از 
دور  مساله 

است  نمانده 
و البته ب��ه میزان 

انبارهای  در  کافی شکر 
کش��ور وج��ود دارد و اگر 

مردم به اندازه نیازش��ان 
خری��د کنند و دس��ت 
س��ودجویان را در ای��ن 
بازار قطع ش��ود، شرایط 

متعادل تر خواهدشد. 
وی مدع��ی اس��ت که 
روزانه 800 ت��ا 1500 تن 
فروش��گاه های  در  ش��کر 

توزی��ع  زنجی��ره ای 
هی��چ  و  می ش��ود 
برای  محدودیت��ی 

تأمین شکر صنایع و صنوف وجود ندارد. 

نایاب کمیاب
البت��ه در کنار ای��ن ادعای متولی��ان به گفته 
برخی رس��انه ها؛ بازاریان و کس��به مولوی، نایاب 
شدن شکر در بازار را از اقدامات مسئوالن دولتی و 
تعزیرات برش��مرده و می گویند؛ با اجباراین نهادها 
کسبه ملزم شدند تا شکر را با قیمت 3400 تومان 
عرضه کنند درحالی که ش��کر را با قیمت هایی به 
مراتب باالتر و حت��ی تا 2 برابر این رقم خریداری 
می کنن��د. به گفته این اف��راد تعزیرات و دولت، به 
جای کنترل قیمت در کارخانه، فش��ارخود را روی 
مغازه دار و کس��به گذاشته اند و برایشان هم فرقی 
نمی کند چه آیندهای پیش روی کس��ب و کار این 

مغازه داران قرار گرفته است.
ب��ا وجود اینک��ه متولیان بازرگان��ی دولتی از 
وفور ش��رکت س��خن به زبان می آورن��د اما نایب 
رئی��س خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران علت 
افزایش قیمت و نابس��امانی در بازار شکر را کاهش 
تولید چغندر قند و واردات آن می داند و می گوید؛ 
تعدادی از کارخانه های قند وشکر استان خراسان 
رضوی تعطیل شده است. به گفته وی 
در اس��تان خراسان 
رض��وی حدود 25 
هزار تن ش��کر در 
ماه ب��ه عنوان مواد 
کارخانه های  اولی��ه 
سازندگان قند، نبات، 
کلوچه و مرباسازی و... 

مصرف می شود.
وی با بیان افزایش 
تقاض��ا در ماه مبارك 
کاه��ش  و  رمض��ان 
اعالم  تولید شکر 
کرد که در دو 

سه روز گذشته شکر حدود 400 تومان گران شده 
و در ح��ال حاضر دالالن ش��کر را کیلویی 7600 
تومان به واحدهای تولیدی می فروشند در صورتی 
که دولتی آن 6400 تومان و تا قبل از ماه مبارك 
رمضان ح��دود 3400 تومان ب��ود. همچنین وب 
معتقد اس��ت که ع��الوه بر کمبود ش��کر، کاهش 
روغ��ن مای��ع و جام��د و آرد مش��کالتی را برای 

واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

 توزیع ۱۴۰۰ تن شکر با نرخ مصوب
بین بنکداران موادغذایی 

دبیر اتحادی��ه بنکداران م��واد غذایی ایران با 
بیان اینکه در ش��هر تهران به غیر از ش��میرانات و 
ش��هر ری ه��زار و 400 بنکدار مج��از مواد غذایی 
وجود دارد گفت: قرار ش��ده که ش��رکت بازرگانی 
دولتی به هریک از آنها یک تن شکر به نرخ مصوب 

تحویل دهد تا تحت نظارت در بازار توزیع شود.
با این وجود غالمعلی حس��نی براین ادعاست 
که ش��رکت بازرگانی تا به امروز حجم کمی شکر 
برای توزی��ع در اختی��ار بندکداران م��واد غذایی 
قرار داده اس��ت، همچنین برنامه ریزی شده است 
س��همیه ای در اختیار بنکداران ش��هر تهران قرار 
دهد تا تحت نظارات در بازار توزیع شود. اما حجم 
ش��کر یک تنی که برای توزیع در اختیار بنکداران 
قرار شده بسیار کم است چراکه فعاالن این صنف 
به صورت خردفروش ندارند و برخی از آنها روزانه 

صد تن فروش دارند. 
به اعتقاد وی اگر اج��ازه می دانند که بنکداران 
مواد غذای��ی از ابتدا به ذخیره س��ازی ش��کر اقدام 
می کردند، می توانس��تیم بازار را به صورت عرضه و 

تقاضا و نظارت های مکفی اداره کنیم. 
 به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران 
نرخ مصوب هر کیلوگرم ش��کر ب��رای مصرف کننده 
نهای��ی 3500 تومان اس��ت اما قیم��ت آن در بازار 

مصرف باالتر از است.

سیاست روز روند دومینوی گرانی را بررسی می کند؛

تلخی گرانی شکر به کام مردم


