
7 چهارشنبه  5 تیر 1398  شماره 5055  معیـشت

 بانک رفاه و بيمارستان خاتم االنبياء
 تفاهم نامه همکاري امضا کردند

طي مراس��مي و ب��ا حضور ضيايي مع��اون مديرعامل 
بان��ک رفاه در امور بانکداري ش��رکتي و اختصاصي و 
دکتر کوليوند رئيس بيمارس��تان خاتم االنبياء، تفاهم 
نامه هم��کاري بين بانک رفاه کارگران و بيمارس��تان 
خاتم االنبياء امضا ش��د.به گزارش روابط عموميبانک 
رف��اه کارگران ، ضيايي در مراس��م امضاي اين تفاهم 
نامه طي سخناني ضمن ابراز خرسندي از حضور بانک 
در عرصه س��امت و ارائه خدمت به جامعه پزش��کان 
کشور خاطرنش��ان ساخت: بانک رفاه مفتخر است که 
به بيمارستان خاتم االنبياء که يکي از بيمارستان هاي 
شاخص درکشور اس��ت خدمات بانکي ارائه مي دهد.
وي با بيان اينکه حضور در نظام سامت منجر به خير 
و برکت در بانک شده است گفت: شناسايي بانک رفاه 
به عنوان بانک سامت محور منجر به ارتقاي بسياري 
از ش��اخص ها و درآمدهاي نامشهود از جمله تقويت 
برند بانک ش��ده است. معاون مديرعامل بانک رفاه در 
امور بانکداري ش��رکتي و اختصاصي با تأکيد بر اينکه 
بانک رفاه درمس��ير خدمت رساني به جامعه شريف و 
پرتاش پزشکي از هيچ کوششي فروگذار نخواهد کرد 
گفت: ب��راي اينکه بتوانيم حضور اثربخش��ي در نظام 
سامت کش��ور داشته باش��يم، از تمامي فرصت ها و 

ظرفيت ها استفاده مي کنيم.

 اهتمام ویژه بانک پارسيان در حمایت
 از رونق توليد و صنعت

مش��کات مجتمع های بزرگ اقتصادی مازندران روز 
پنجش��نبه30 خرداد با حضور معاون امور اقتصادی و 
هماهنگ��ی س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و کورش 
پرويزي��ان، مديرعامل بان��ک پارس��يان و چند تن از 

مديران ارشد بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک پارس��يان؛ سيد حميد 
پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور، مرتضی شهيد زاده مديرعامل 
صندوق توس��عه ملی و کورش پرويزي��ان، مديرعامل 
بان��ک پارس��يان به عن��وان رييس کان��ون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی روز پنج شنبه 30 خرداد 
ماه، پس از ش��رکت در نشست مشترک شورای برنامه 
ريزی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ساری، به 
اتفاق اس��تاندار و تعدادی از مديران کل دستگاه های 
مرتب��ط، از تعدادی از مجموعه ه��ای بزرگ اقتصادی 

استان در مناطق مختلف بازديدکردند.

مديرعامل بانک ايران زمين:
در بانکداری باز رقابت بر سر تجربه 

مشتری است
 مدي��ر عامل بانک ايران زمين با تش��ريح رويکرد اين 
بانک در اجرای بانکداری باز اظهار داشت: در بانکداری 
ب��از امکان رقاب��ت بين بانکهای کوچ��ک با بانک های 
بزرگ فراهم می ش��ود، زيرا در بانکداری به سبک فردا 
آنچه مهم اس��ت تجربه مش��تری از خدماتی است که 
می گي��رد نه تعداد ش��عب. به گ��زارش روابط عمومی 
بانک ايران زمين، عبدالمجيد پورسعيد مديرعامل اين 
بانک با بيان اينکه بانکداری باز راه  را برای محصوالت 
و خدم��ات نوآورانه در صنعت بانک��داری باز می کند، 
گفت: بانکها  بايد خود را برای فضای رقابتی جديد که 
از مدتها قبل آغاز ش��ده آماده کنند. در فضای جديد 
کس��ب و کارها با زير س��اختهای آماده ش��ده توسط 
بانکه��ا خدمات نوينی را به مش��تريان ارائه می کنند، 
که امکان آن پيش از اين فراهم نبود.مديرعامل بانک 
ايران زمين با اش��اره به اي��ن نکته که در بانکداری باز 
اطاع��ات بين بانکها و موسس��ات مالی به اش��تراک 
گذاش��ته می شود، افزود: در ش��يوه  جديد از بانکداری 
تمرکز بر ارائه هرچه بهتر خدمت بر مبنای درخواست 
مشتری اس��ت. فضای ارائه خدمات تغيير می کند. در 
فضای جديد تکي��ه بر روی ايجاد ش��بکه های تبادل 
اطاع��ات اس��ت نه متمرک��ز ک��ردن آن. در اين فضا 
خاقيت اس��ت که موجب انتخاب يک بانک به عنوان 

ارائه دهنده، خدمات خواهد بود.

اخبار

هر ماه یک شرکت به بورس اضافه می شود
معاون بورس اوراق بهادار تهران با بيان اينکه شرکت بورس سعی می کند هر ماه 
حداقل يک عرضه اوليه داشته باشد، گفت: برای پذيرش و عرضه سهام شرکت ها 
در ب��ورس، ش��رکت های متقاضی بايد مدارک خود را به ط��ور کامل ارائه کرده 
باش��ند. اگر از طرف ش��رکت متقاضی عزمی برای ارائه مدارک مورد نياز وجود 

نداشته باشد، قاعدتاً از سمت شرکت بورس نمی توان در پيگيری پذيرش شرکت 
تسريع شود. مجيد نوروزی با اشاره به عرضه های اوليه در بورس اوراق و بهادار تهران، 

اظهار کرد: با عرضه سهام سومين شرکت در سال ۱3۹۸ در بورس تهران، صنعتی جديد 
به صنايع موجود در بورس اضافه شد.

مع��اون بورس اوراق بهادار ته��ران ادامه داد: ظرف يک يا دو ماه آينده س��رمايه گذاری 
کش��اورزی کوثر هم در اين صنعت وارد بورس می شود. در حال حاضر صورت های مالی 

اين شرکت بررسی و موضوع در جلسه هيئت پذيرش مطرح شده است.  ایسنا

خیابان حافظ
افزایش تجارت دریایی 

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی از افزايش تردد شناورهای متعلق به شرکت 
های کشتيرانی و نفتکش، در آب های ايران عليرغم تحوالت اخير خليج فارس و 

دريای عمان و سقوط پهپاد آمريکايی خبر داد.
محمد راس��تاد معاون وزير راه و شهرسازی درباره تاثير مسائل سياسی و برخی 

تنش های دريايی منطقه بر کشتيرانی خليج فارس و دريای عمان اظهار داشت: 
خوش��بختانه کشتيرانی تجاری و بازرگانی کشور بعد از سقوط پهباد آمريکايی تغيير 

نداش��ته و به روال س��ابق ادامه می دهد؛ به گونه ای که واردات غيرنفتی در س��ه ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ درصد رشد داشته و در خصوص صادرات 
غيرنفت��ی ني��ز در اين مدت ۱3 ميليون تن صادرات داش��ته ايم. وی ب��ا تاکيد بر اينکه 
تحريم ها نمی تواند بر تجارت دريايی ما اثر بگذارد، گفت: س��ال ۹۷ علی رغم تش��ديد 

تحريم های دريايی، ايران ۲۶۵ ميليون تن مبادله دريايی داشته است.  مهر 

تجارت
لزوم حمایت از طرح های زودبازده در حوزه کشاورزی

وزير جهاد گفت:طرح های زودبازده مانند گلخانه های کوچک بايد حمايت و همه 
امکانات مورد نياز اين طرح ها تامين شود.

حجتی افزود: هفته گذشته در مهران شاهد بودم که ۲۵ هزار هکتار جنگل دست 
کاش��ت ُکنار، تشکيل ش��ده و امثال اين فعاليت های مردمی در حوزه کشاورزی 

بس��يار مهم ان��د و بايد مورد حمايت قرار گيرند. وی با اش��اره به لزوم گس��ترش 
فرهنگ جه��ادی گفت: هم خيرين، هم مردم و همچنين وزارت جهاد کش��اورزی با 

همه امکاناتی که در اختيار دارند بايد به کمک سرمايه گذاران بخش کشاورزی بشتابند. 
حجتی افزود: صندوق های خرد بايد به راحت ترين ش��کل ممکن نيازهای سرمايه گذاران 
خرد بخش کش��اورزی را تأمين کنند و اين کار بايد با جديت بيش��تری دنبال ش��ود. در 
خصوص قنوات نيز امروز مس��ئوالن به اين نکته رسيده اند که بهترين شيوه، استفاده از 
آب قنوات هستند که گروه های جهادی به توسعه آن کمک می کنند.  صدا و سیما 

مسیر سبز 

 

گروه معیشت  ت ر قري��ب به ۸ س��ال پيش بود تج����ا
که متوليان وقت تصمي��م گرفتند تا  ۲ وزارتخانه 
صنايع و معادن و بازرگانی  را اين اتفاق ديرنپاييد 
و درس��ت به محض روی کار آم��دن دولت جديد 
س��از مخالفت با وجود اين وزارتخانه شروع شود و 
پس ازروی کارآمدن دولت دوازدهم بحث تفکيک 
اين دو وزارتخانه مطرح و طبق مس��تندات موجود 
تاکنون 3 بار اين طرح به مجلس ارايه شده و نکته 
جالب اينکه هر 3 بار با واکنش منفی بهارس��تانی 

ها روبرو شده است . 
 عل��ی رغ��م مخالف��ت نماين��دگان مجل��س اما 
دولتمردان همچنان به اين مس��اله به عنوان يک 
ض��رورت نگريس��ته و همچنان خواهان تش��کيل 
اين وزارتخانه هس��تند و برايش��ان هم فرقی نمی 
کند 3 بار با اين خواس��ته مخالفت ش��ده اس��ت . 
نکت��ه جالب و قابل توجه در برابر اين اصرار دولت 
انجاس��ت که  محمود واعظ��ی رييس دفتر رئيس 
جمهور در حاش��يه آخرين جلس��ه ارديبهشت ماه 
هيئت دولت، اعام ک��رد؛ در صورت عدم تصويب 
اين اليحه، طرحی به رئيس جمهوری ارائه ش��ده 
که بر اساس آن معاونت بازرگانی متشکل از وزارت 
جهاد کشاورزی و صنعت؛ معدن و تجارت تشکيل 

می شود.
اگرچ��ه اي��ن نوع بي��ان از دي��د  کارشناس��ان و 
تحليلگ��ران به نوعی تهديد جدی از س��وی دولت 
برای مجلس��يان ب��ود به اين معنا که ب��ا توجه به 
مص��ر بودن رئي��س جمهور اگر اي��ن مهم اجرايی 

نشود ؛دولت وزارتخانه ای مشابه وزارت بازرگانی را 
تحت عنوان، »معاون��ت بازرگانی« در زيرمجموعه 
رياست جمهوری تش��کيل می دهد و در واقع اين 
معاون��ت اختياراتی مش��ابه  ب��ا وزارتخانه مذکور 
دارد ب��ا اين تف��اوت که به فرض تش��کيل معاونت 
بازرگانی رياس��ت جمهوری، متصدی اين معاونت 
به خ��اف وزير بازرگانی، نيازی به اخذ رأی اعتماد 
از مجلس ندارد و از طرف ديگرنمايندگان مجلس 
قادر نيستند نظارتی را که بر وزارتخانه ها دارند، بر 

معاونت های رياست جمهوری اعمال کنند.
در مقابل اين نقطه نظره��ا برخی متوليان دولتی 
هم هستند که مدعی اند راه اندازی و ايجاد وزارت 
بازرگانی  اقدامی اس��ت که ب��ه منظور  حمايت از 
مصرف کنندگان اس��ت و از آنجايی که حمايت از 
توليدکنندگان يک وظيفه مهم ملی به ش��مار می 
رود لذا  راه ان��دازی و ايجاد وزارت بازرگانی برای 
حمايت از مصرف کنن��دگان بايد مورد توجه قرار 

بگيرد.
ب��ه باور موافقان اين ط��رح باتوجه به وخيم بودن  
مش��کات تنظي��م ب��ازار و کاالهای اساس��ی در 
ماه ه��ای اخير و کافگی مصرف کنندگان از قيمت 
اي��ن کاالها گرفته تا توزيع آن ها در بازار و خاصه 

نابسامانی موجود؛ حرکت به ايجاد اين تغيير برای 
رها ش��دن از اين وضعيت نابس��امان ميتواند گره 
گش��ای خوبی باش��د ونمايندگان بايد اين شرايط 

راپذيرفته و آن را اجرايی کنند.
نگاه بهارستانی ها 

ب��ا وجود اين نوع تهديدها ام��ا نمايندگان مجلس 
همچنان مخالف با احيای وزارت بازرگانی هستند 
و معتقدن��د  متولي��ان دولت  با اي��ن اقدام به فکر 
دور زدن قانون است و راه اندازی اين وزارت خانه 
بدان معنی اس��ت که تمامی واردات و صادرات را 

در اختيار دولتباشد.
از س��وی ديگر بهارس��تانی ها با مبنا ق��رار دادن 
اين  مس��اله دولت که  راه ان��دازی اين وزارتخانه 
می تواند به موفقيت بيش��تر وزارت صنعت؛معدنو 
تجارت کنونی منتج ش��ود ميگوين��د؛ دولتمردان 
هم��واره در طول دوره دول��ت يازدهم  از موفقيت 
های اي��ن وزارتخانه دم می زدن��د و معتقد بودند 
رون��د فعاليتاي��ن نهاد بس��يار قابل قبول اس��تو با 
اين تفاس��ير نميتوان تصور کرد که حر ف کنونی 
آنه��ا قابل قبول باش��د چراکه اگر اي��ن وزارتخانه 
تاکنونمطل��وب عمل کرده  من بعد از اين نيز  می 
تواند ب��ه روند فعاليت مطلوب خ��ود ادامه دهد و 

نيازی به راه اندازی وزارتخانه ای جدا نيست. 
به باور مجلس��يان اگر دولت بعد از ۶  سال به اين 
مساله رسيده که اين وزارموفق نيست بايد راهکار 
آن رادر صورت مساله ديگری بيابد و اينکه مدعی 
باش��د تش��کيل اين وزارتخانه می تواند گره های 
موجود دراين حوزه را برطرف می کند اقدامی بس 
غير قابل اس��ت  چرا معضل اصلی قبيل مشکات 
و موف��ق نبودن اين وزارتخانه به  س��وءمديريت و 
نبود مس��ئوليت پذي��ری الزم در بين مديران اين 
وزارتخان��ه باز می گردد و اگر بنا باش��د که وزارت 
بازرگانی هم تش��کيل شود و اين روند بی نظارتی 
ادامه داشته باشد وهمچنان شاهد برخی فسادهای 
کنونی باش��يم بازهم اين مشکات تکرار می شد و 

کاراز کار پيش نرفته و نمی رود. 
ب��ه باوراين نمايندگان ت��ا مادامی که دولت برنامه 
ای برای واردات و صادرات نداش��ته باش��د و با بی 
توجهی  زمينه افزايش قيمت در بازارهای مختلف 
را مهي��ا کند بی ش��ک راه اندازی  ي��ک وازتخانه 
ديگر به جمع وزارتخانه هم مش��کلی را حل نکرده 

و تنهامشکات روی مشکات انبار می شود. 
اين نمايندگان معتقدند مشکات کنونی کشور به 
خصوص مش��کات معيش��تی مردم چيزی نيست 

که باراه اندازی يک وزارتخانه مرتفع ش��ود و رفع 
اين مش��ات نيازمند کارهای ريش��ه ای است که 
باي��د از خود مديران آغاز ش��ود.و بپذيرند تاکنون 
اقدام ميس��رری در اينزمينه نداش��ته اند و  عوض 
کردن لباس وزارت خانه ای آنها نمی توان مشکل 

گشا معضات کنونی اقتصاد باشد.
مخالفان همراه 

البته درکنار اين نقطه نظر بهار س��تانی ها برخی 
از متوليان بخش خصوصی نيز نقطه نظراتی شبيه 
ب��ه نماين��دگان مجل��س دارند و م��ی گويند : به 
گفته دولت ارائه پيش��نهاد راه اندازی مجدد وزارت 
بازرگانی  برای جمع کردن تمام بخش های مربوط 
ب��ه تجارت و بازرگان��ی از وزارتخانه های تخصصی 
مثل صنايع، کشاورزی و بخش هايی از بهداشت و 
درمان و متمرکز کردن آن ها در يک بخش عنوان 
کرد  اما نکته قابل توجه آنجاس��ت که  اگر وزارت 
بازرگانی بخواهد يک سازمان عريض و طويل باشد 
و نقش بخش خصوصی، ش��رکت ها و تجارت های 
کوچ��ک و بزرگ را ب��ازی کند، هيچ مش��کلی از 

بخش صنعت و تجارت کشور حل نخواهد شد.
دبي��رکل خانه صنع��ت، معدن و تج��ارت ايران از 
جمل��ه اين  افراد اس��ت که دراي��ن زمينه معتقد 
اس��ت تا پيش از اي��ن فعاليت های بازرگانی بخش 
کش��اورزی تحت نظارت وزارت جهاد کش��اورزی 
ق��رار گرفت، اما نه تنها مش��کات آن حل نش��د 
بلکه  قريب به يکس��ال است که شاهد بحران هايی 
همچون افزايش قيمت گوش��ت  دراين حوزه بوده 

ايم و هستيم. 

سیاست روز اما و اگرهای راه اندازی وزارت بازرگانی را بررسی میکند؛

تشکیالتی برای دور زدن قانون 

از  شهرس��ازی  و  راه  وزي��ر  خونه به  رونمايی طرح تأمين مس��کن خونه 
کارکن��ان دولت موس��وم به "ت��ام کاد" خبر داد و 
گفت: س��اخت ۱00هزار مس��کن ب��رای کارکنان 
نيروه��ای مس��لح می توان��د الگويی ب��رای تأمين 
مس��کن فرهنگي��ان، اصح��اب فرهن��گ و هن��ر، 

صنعتگران و فعال اقتصادی و... باشد.
محمد اس��امی اظهار کرد: پش��تيبانی از تصميم 
دولت در خصوص رونق دادن به توليد مس��کن در 
کشور که هم موردتأکيد مقام معظم رهبری و هم 
رييس جمهوری بوده و ب��ه مطالبه مردمی تبديل 
شده اس��ت، موضوع مهمی است که در نظر داريم 
با همکاری س��ازمان ها و وزارتخانه ها به تحقق آن 

دست يابيم.
وی با اش��اره ب��ه رونماي��ی طرح تأمين مس��کن 
کارکنان دولت )طرح تام کاد(  ادامه داد:  بر اساس 
قانون س��اماندهی زمين و مسکن و قانون پس انداز 
مس��کن، طرح تأمين مس��کن کارکنان دولت که 
م��ورد تأکيد ريي��س جمهوری اس��ت، عملياتی و 

اجرايی می شود. طرح تأمين 
مس��کن کارکنان دولت به 
اين شيوه برنامه ريزی شده 
اس��ت تا کارمندان دولت و 
جوانی که در خدمت دولت 
هس��تند از ب��دو خدمت از 

حقوق ماهيانه آنها کس��ر و به صندوقی واريز شود 
تا بعد از م��دت زمانی مش��خص کارمندان دولت 

صاحب خانه شوند.
وی از تهيه دستورالعمل اين طرح و رونمايی آن در 
روزهای آينده خبر داد و تصريح کرد:  دستگاه های 
دولتی با اولويت زمين های خود بايد بتوانند شرايط 
را برای خانه دار کردن کارمندانش��ان فراهم کنند. 
توس��عه مس��کن با در اختيار قرار دادن زمين های 
دولتی س��ازمان ها و وزارتخانه ها رونق می گيرد، به 
همين دليل برای تحقق اين موضوع نياز اس��ت تا 
اقدام متفاوتی از اقداماتی که پيش تر انجام ش��ده 
است، انجام بگيرد. بخش��ی از اين اقدامات شامل 
همراه��ی برای صدور مجوزهای مس��کن در قالب 

ش��هرک هايی اس��ت که می تواند در حريم شهرها 
ايجاد ش��ود که مصداق ش��هری جديد و نه ش��هر 
در مقياس هايی است که در شهرهای جديد ايجاد 
می شود. اين مکان ها بايد واجد تأسيسات زيربنايی 
باشند تا بتوانند رونق جدی در ساخت وساز مسکن 
را ب��ا ويژگی توجه به کيفي��ت زندگی برای مردم 

ايجاد کنند.
اس��امی تصريح کرد: کميته ويژه ای برای بررسی 
راه ه��ای رونق دادن به موضوع مس��کن، توس��ط 
نماين��دگان وزارتخانه ه��ا و س��ازمان ها ک��ه عضو 
شورای عالی شهرس��ازی و معماری ايران هستند، 
تشکيل ش��ود و در اين مورد تصميم گيری شده و 
مصوبه های الزم صادر شود تا جريان توليد مسکن 

رونق بگيرد.

وزير راه  و شهرس��ازی تحقق اين مهم را در سايه 
همکاری ش��ورای برنامه ريزی اس��تان ها عملياتی 
برش��مرد و با ابراز اين که "در خصوص رونق دادن 
به توليد مسکن نياز داريم تا با همفکری و همراهی 
يکديگر گشايش��ی را در اي��ن زمينه ايجاد کنيم"، 
تأکيد ک��رد:  در طرح های جامع ش��هرها، چنانچه 
زيربناه��ا و معابر ش��هری اجازه ده��د، می توان بر 
اس��اس ضوابط، تراکم تش��ويقی داد و اين مهم در 
چارچوب ضوابط از طريق ش��ورای عالی شهرسازی 
با اجازه ای که به شهرداری ها داده می شود می تواند 
در اس��تان ها م��ورد پيگيری قرار بگيرد.اس��امی 
همچنين تأکيد کرد: پيشتازانه با انواع گشايش ها، 
در جهت رونق ساخت وساز، حرکت کنيم.وزير راه و 
شهرسازی رونق ساخت وساز در بافت های فرسوده 
ش��هرها را يکی ديگر از موضوعاتی دانست که در 

وزارتخانه راه و شهرسازی پيگيری می شود.
وی گف��ت: در بافت های فرس��وده غالب ش��هرها، 
واحده��ای مس��کونی فاقد مقاومت ه��ای الزم در 
براب��ر حوادث طبيعی هس��تند و درعي��ن حال از 

نظر فرهنگی و اجتماعی، ش��رايط مناسبی ندارند، 
به همي��ن دليل ض��رورت دارد تا ب��ا تمهيدات و 
اختيارات��ی ک��ه وجود دارد، نوس��ازی آغاز ش��ود 
و بتواني��م از طريق نوس��ازی بافت های فرس��وده، 
جايگزينی مناس��ب برای بناهای فرس��وده شهرها 

ايجاد کنيم.
عض��و کابينه دولت دوازده��م ادامه داد: در خصوص 
بهسازی بافت های باارزش تاريخی به جهت برخی از 
ناامنی ها که در برخی از اي��ن بافت ها وجود دارد، با 
محوريت سازمان ميراث فرهنگی، تصميماتی گرفته 
ش��ود و بر اس��اس آنها بتوان باززنده سازی محات 
فرس��وده را انجام داد. اين م��وارد جزو نکات مهمی 
اس��ت که بايد به عنوان دس��تور کاری جدی توسط 
شورای عالی شهرس��ازی دنبال شود و در اين مورد 
سياستگذاری های الزم انجام بگيرد.اسامی با تأکيد 
بر اينکه رونق ساخت وساز بايد با توأمان ديدن سکونت 
و فعاليت همراه باشد، توضيح داد: شهرک سازی کنار 
شهرهای صنعتی و توأمان ديدن سکونت و صنعت و 
اشتغال مدنظر ماست.   وزارت راه و شهرسازی 

وزیر راه و شهرسازی؛

"تام کاد" به زودی می آید 

رئیس اتحادیه بارفروشان؛
  گوجه فرنگی و پیازارزان شد 

رئي��س اتحاديه بارفروش��ان از کاه��ش نرخ گوجه  فرنگ��ی، پياز و برخ��ی ميوه های تابس��تانه در پی ب����ازار روز
فراوانی عرضه خبر داد و گفت: نرخ سيب زمينی تغييری نداشته است.

حسن صابری از کاهش قيمت گياس، موز و زرد آلو در ميدان مرکزی 
ميوه و تره بار نسبت به هفته گذشته خبر داد. وی گفت: گوجه فرنگی 
و پياز نيز کاهش نرخ جزئی داشتند.به گفته اين مقام مسئول نرخ سيب 
زمينی بدون تغيير نسبت به هفته گذشته در ميدان مرکزی بين ۵000 
ت��ا ۷000 تومان در هر کيلوگرم اس��ت.وی قيمت م��وز را کيلويی بين 
۹000 تا ۱0۵00 تومان، گياس صورتی را ۱0000 تا ۱٤000 تومان و 

گياس تکدانه را ۱٤000 تا ۲۲000 تومان عنوان کرد.
صاب��ری افزود: قيم��ت هرکيلوگرم زرد آلو نيز بي��ن ۵000 تا ۱۲000 
تومان، گوجه فرنگی بين ۲۵00 تا ٤000 تومان، پياز زرد بين ۱000 تا 
۲۸00 تومان و پياز شيری بين ۲۵00 تا 3۵00 تومان است.  مهر 

 رئیس گروه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

واردات کاغذ سیگار مافیا ندارد  
در حالی که معاون وزارت بهداشت تخصيص ارز دولتی  ک��ش به واردات کاغذ سيگار را به حضور مافيا در اين بخش خ�ط 
نسبت داده، رئيس گروه امور صنعتی مرکز برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات 
کش��ور اعام کرد که تخصيص اين ارز به واردات کاغذ س��يگار زمانی اتفاق 

افتاد که همه واردکنندگان از ارز ٤۲00 تومانی استفاده می کردند.
در حالی که هفته گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد از آنچه 
که " دس��ت داش��تن مافيای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سيگار" 
خواند، گفته بود که با وجود تحريم های ظالمانه آمريکا و در حالی که ما 
برای ارز دولتی دارو بايد چانه زنی کنيم، ۱۶ ميليون دالر ارز دولتی ٤۲00 
تومانی به واردات کاغذ س��يگار داده شده است، رئيس گروه امور صنعتی 
مرکز برنامه ريزی و نظارت بر دخانيات کشور اظهار کرد که تخصيص ارز 
٤۲00 تومانی برای واردات کاغذ سيگار اوايل سال گذشته اتفاق افتاد که 

هنوز ضوابط جديد تخصيص ارز اباغ نشده بود.   ایسنا 

وزير اقتصاد با بيان "در ش��رايط فعلی  اقتصاد  دس��ت ما برای مقابله ب��ا تحريم های آق�ای 
آمريکا پر اس��ت" گفت: چه به لح��اظ بودجه و چه به لحاظ 
درآم��دی راهکارهايی را اتخ��اذ کرده ايم تا حداقل تنش به 

کشور وارد شود.
فرهاد دژپسند با بيان اينکه "در زمان معرفی بنده به عنوان 
وزير اقتصاد به مجلس تأکيد داشتند که ورود ما به مباحث 
نبايد مخل فضای کس��ب وکار و عملک��رد فعاالن اقتصادی 
باش��د" گفت: يک��ی از کارکرده��ای وزارت اقتصاد در دوره 
اخي��ر امن کردن فضا ب��رای فعاالن اقتصادی اس��ت. وزير 
اقتصاد گفت: با توجه به اينکه در ش��رايط تحريمی هستيم 
دشمن به دنبال ايجاد نااميدی در جامعه و دوگانه سازی بين 

دولت و ملت است تا جامعه را در معرض تنش قراردهد.
وی افزود: در آغاز کار بنده در وزارت اقتصاد موج اقدامات رئيس 
جمهور آمريکا عليه کشورمان آغاز ش��ده بود و ما بايد به دنبال 
راهکارهايی می بوديم تا دوره گذار را با حداقل آسيب طی کنيم. 
دژپسند تأکيد کرد: در شرايط فعلی دست ما برای مقابله با اقدامات 
دشمن پر است اما از بيان راهکارهای اتخاذشده در فضای عمومی 

معذوريت داريم.وی همچنين تأکيد کرد: چه به لحاظ بودجه و 
چه به لحاظ درآمدی راهکارهايی را اتخاذ کرده ايم تا حداقل تنش 
به کش��ور وارد شود، راهکارهايی اتخاذ ش��ده تا در دوره کاهش 
درآمدهای نفتی به ساير درآمدهای پاک و درست متوسل شويم 

تا آرزوی ديرينه بودجه بدون نفت محقق شود.
وزير اقتصاد گفت: در حالی که برخی دوستان نگران کاهش 
درآمدهای مالياتی در س��ال ۹۷ بودند اما با تاش همکاران 
در س��ازمان مالياتی به رغ��م پيش بينی های مبنی بر درآمد 
زير ۱00هزار ميليارد تومان حدود ۱0۹هزار ميليارد تومان 
تحقق درآمد مالياتی ثبت شد و به اين ترتيب ميزان تحقق 

درآمدهای مالياتی در سال گذشته ۹۷ درصد بود.
وزير اقتصاد گفت: درحالی که در اويل سال ۹۷ رقم مصوب 
س��رمايه گذاری خارجی رقم نگران کننده ۱.۷ ميليارد دالر 
بود اما با تأکيدات انجام ش��ده به همکاران س��ازمان سرمايه 

گذاری خارجی اين رقم به 3.۵ تا ٤ ميليارد دالر رسيد.
وی افزود: با تس��هيات در نظر گرفته ش��ده برای س��رمايه 
گ��ذاران باالی ۲۵0 ميلي��ون دالر اميدواريم رقم س��رمايه 

گذاری در سال ۹۸ نيز مطلوب باشد.  تسنیم 

تا پایان سال اعالم شد؛
مهلت بانک ها برای صفرکردن دارایی های منجمد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی؛
لوازم خانگی تولیدات داخلی  

ین چینی ها   جایگز
رئيس اتحاديه فروش��ندگان لوازم  توس�عه خانگی فلزی و آش��پزخانه گفت: چرخ 
خوشبختانه امروز ش��اهد آن هستيم که واردکنندگان 
معتب��ر که ت��ا پيش از اي��ن به توليدکنن��دگان چينی 
سفارش محصوالت مورد نياز داخل را می دادند امروز به 

شرکت های توليدی در داخل کشور سفارش می دهند.
فري��دون نصيری با اش��اره به اينکه توليدات کش��ور 
در ح��وزه لوازم خانگی فلزی و آش��پزخانه کفاف نياز 
بازار را می دهد اظهار کرد: خوش��بختانه شرايط امروز 
توليدکنندگان ما در اين بخش به اندازه ای اس��ت که 
محصوالت توليدی داخلی جوابگوی نياز داخل است و 

هيچ نيازی به محصوالت خارجی وجود ندارد.
رئي��س اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگ��ی فلزی و 
آش��پزخانه گفت: ش��رايط امروز در حالی رقم خورده 
که ۲ سال پيش محصوالت توليدی ما در بازار فروش 
چندانی نداش��تند و نمی توانستند با محصوالت مشابه 

خارجی رقابت کنند. ایرنا

برای سال مالی ۹۶
یز  سود سهام عدالت   وار

هنوز تمام نشده است
در حالی که بود واريز سود سهام  عدالت مربوط به س��ال مالی ۹۶ اص����ل 44
ت��ا پايان بهار به اتمام برس��د، اما همچن��ان برخی از 

کارمندان و بازنشستگان سود دريافت نکرده اند.
س��ود سهام عدالت مربوط به سال ۹۶ قرار بود تا قبل 
از اتمام بهار به حس��اب تمامی مشمولين واريز شود، 
ول��ی هنوز برخی از اين افراد س��ود خ��ود را دريافت 

نکرده اند.
به عاوه طرح سهام عدات از سال ۸۵ به اجرا در آمده 
و از محل س��ود س��هام تخصيص يافته به مشموالن، 
اقس��اط اين س��هام در طول ۱0 س��ال به طور کامل 
تس��ويه ش��ده و در اين ميان سود س��ال ۹۵ و ۹۶ به 
حس��اب مش��مولين واريز شده و س��ازمان خصوصی 
س��ازی برای واريز سود س��ال ۹۷ در انتظار برگزاری 
مجامع شرکت های موجود در سبد سهام است و پيش 
بينی ش��ده واريز س��ود از جمع آوری اولين س��ود از 

شرکت ها با توجه به اولويت واريز شود. میزان

آگهى مزایده هاى عمومى 

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

ول
ت ا
نوب

شهردارى کاشان

شهردارى کاشان در نظر دارد نسبت به واگذارى تعدادى از امالك خود به شرح جدول ذیل مطابق اسناد و مدارك منضم از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقوقى و حقوقى واجد شرایط اقدام نماید.

*مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/04/20 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/04/22 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/04/23 مى باشد.
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده  طبق جدول مذکور و بصورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان مى باشد.

- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد گردید. 
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.
تلفاکس: 55440055(031)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده شرح مزایدهشماره آگهى

140/000/000 ریالفروش یک باب مغازه تجارى شهردارى واقع در نبش بلوار شهید معمار98/40

100/000/000 ریالفروش یک قطعه (قطعه شماره 5) زمین ملکى شهردارى واقع در میدان شهیدان زارع ، پشت تعمیرگاه واجدى98/42

135/000/000 ریالفروش سرقفلى یک واحد (واحد شماره 29) واقع در زیرزمین مجتمع تجارى و ادارى بهشت نبش میدان جهاد98/43

102/000/000 ریالفروش سرقفلى یک واحد (واحد شماره 40) واقع در زیرزمین مجتمع تجارى و ادارى بهشت نبش میدان جهاد98/44

35/000/000 ریالفروش یک قطعه (قطعه شماره 89) زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى روبروى ورزشگاه رفاه کارگران98/45

35/000/000 ریالفروش یک قطعه (قطعه شماره 90) زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى روبروى ورزشگاه رفاه کارگران98/46

35/000/000 ریالفروش یک قطعه (قطعه شماره 108) زمین ملکى شهردارى واقع در بلوار قطب راوندى روبروى ورزشگاه رفاه کارگران98/47


