
اقدام ملی برای تولید و عرضه  خونه به  ۴۰۰هزار واحد مسکونی آغاز خونه 
ش��ده اما کارشناس��ان با انتق��اد از اتخاذ ش��یوه 
مش��ارکتی در اجرای این برنام��ه، معتقدند با این 
ش��یوه، اثرگذاری مطلوب بر بازار مس��کن حاصل 

نخواهد شد.
با تغییر در مدیریت کالن وزارت راه و شهرس��ازی 
و اس��تعفای عب��اس آخون��دی از ای��ن وزارتخانه و 
آمدن محمد اس��المی به راه و شهرسازی، تغییرات 
اساسی در سیاست های بخش مسکن رخ داد. نگاه 
جدید به ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق 
»برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن« یکی از 
همین موارد اس��ت که قرار است طی دو سال ۴۰۰ 

هزار واحد مسکونی تولید و تحویل داده شود.
از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پیش شده در 
برنام��ه اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد مس��کونی قرار 
است در ش��هرهای جدید ساخته شود؛ ۱۰۰ هزار 
واحد دیگر را بنیاد مس��کن می سازد و ۱۰۰ هزار 
واحد نیز قرار اس��ت از طریق نوس��ازی بافت های 

فرسوده احداث شود.
اخیراً نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با 
اشاره به کمبود شدید واحد مسکونی که به ساالنه 
۳۵۰ هزار واحد در س��ال رسیده در حالی که نیاز 
کشور به س��االنه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید 
اس��ت، تالش وزارت راه و شهرسازی برای اجرای 

برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را ستود.

 شیوه مشارکتی؛ روش تولید مسکن 
در برنامه اقدام ملی

در برنام��ه اقدام ملی، ش��یوه ای که برای س��اخت 
واحدهای مسکونی به خصوص در شهرهای جدید 
در نظر گرفته ش��ده، ش��یوه مش��ارکتی است. در 
همین راس��تا حبیب اهلل طاهرخانی معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید در مراس��م کلنگ زنی ساخت ۸ هزار واحد 
از این برنامه در ش��هر جدید اندیشه گفت: در این 
ش��یوه شرکت عمران ش��هرهای جدید با همکاری 

انبوه سازان به ساخت واحدهای 
مسکونی در ش��هرهای جدید 
اقدام می کن��د. زمین و پروانه 
از ش��رکت عمران ش��هرهای 
جدید به انبوه سازان ارائه و در 
مقابل سرمایه گذاری و ساخت 
نیز توسط انبوه س��ازان انجام 
درباره  طاهرخان��ی  می ش��ود. 
جزئی��ات این ط��رح گفت: در 
ای��ن مدل در نهای��ت دولت و 
انبوه س��از هریک سهم خود را 
برداشته و واحدهای سهم خود 
را با قیم��ت روز به بازار عرضه 

خواهند کرد.
ویژگی های تولید مس��کن به 

روش مشارکتی
عم��ران  ش��رکت  مدیرعام��ل 

ش��هرهای جدید در گف��ت وگو با خبرن��گار مهر 
درب��اره ط��رح اقدام مل��ی تولید و عرضه مس��کن 
اظهار داشت: در ابتدای اجرای پروژه برای آنکه به 
سرمایه گذار هزینه ای تحمیل نشود، قیمت زمین 
از سازنده اخذ نمی ش��ود اما زمین به عنوان سهم 
دولت در قرارداد مش��ارکت لحاظ می شود. به این 
معنا که زمین، آورده دولت و هزینه ساخت، آورده 

سازنده است.
وی افزود: بخشی از سرمایه در مراحل اولیه ساخت 
و ساز از س��وی س��رمایه گذار تأمین می شود. در 
ادامه آن، سیس��تم بانکی نیز به اعطای تسهیالت 
مورد نظر می پ��ردازد. بانک ه��ای عامل هم تعهد 
کرده اند تس��هیالت مربوطه را با س��ود ۱۸ درصد 

پرداخت کنند.

در همین راس��تا مهدی غالمی، مدیر گروه مسکن 
مرک��ز مطالعات تکنولوژی دانش��گاه علم و صنعت 
گفت: تولید مس��کن به روش مش��ارکتی و پیش 
فروش واحدها بعد از ۴۰ درصد از پیشرفت پروژه 
برای انبوه س��ازانی که دنبال رونق تولید هس��تند 
و منفع��ت خود را در تولید می بینند، مش��کالتی 
را می تواند فراهم کند. مش��کل اول این است که 
اگر واحدها بدون متقاضی ماندند و کس��ی امکان 
خرید آنها را نداشت، در این صورت بر سر سرمایه 
س��ازنده چه خواهد آم��د و آیا ت��وان ادامه تولید 
مس��کن را خواهد داش��ت یا خیر؟ مش��کل بعدی 
اینک��ه آورده اولیه آنها برای ش��روع فرایند تولید 
مس��کن چگونه فراهم می ش��ود؟ آیا خود سازنده 
توان این ام��ر را دارند یا باید تس��هیالت بانکی با 
س��ودهای ۱۸ درصد و … دریافت کند؟ آیا نمی 

توان از راهکارهایی استفاده کرد 
ک��ه نیاز ب��ه اعطای تس��هیالت 
نداشته باشد و وابستگی کمتری 
ب��ه مناب��ع بانکی ایج��اد کند؟ 
ضمن��اً اگر س��ازندگان اقدام به 
پیش فروش نکردن��د و تصمیم 
گرفتند واحدهایی که خودشان 
مال��ک آنها هس��تند را در زمان 
مورد نی��از به بازار عرضه نکنند، 
در این صورت دولت چه اقدامی 
می توان��د انجام دهد؟ آیا دولت 
م��ی تواند ب��رای واحدهایی که 
س��ازنده، مالک آنهاست زمان و 

قیمت عرضه تعیین کند؟
مس��تأجران در زم��ره عدال��ت 

اجتماعی می گنجند؟
غالم��ی گف��ت: روش مش��ارکت 
دول��ت با بخش خصوصی در تولید مس��کن، اگر با 
همین ش��یوه ای که وزارت راه و شهرسازی اتخاذ 
کرده، نافی عدالت اجتماعی است؛ به فرض عرضه 
به موق��ع واحدها که هیچ تضمین��ی هم برای آن 
نیس��ت، یکی از مش��کالت اصلی تولید مسکن به 
شیوه مشارکتی این است که واحدها به قیمت روز 
به بازار عرضه می ش��وند، در حالی که عمده مردم 

توان خرید مسکن با قیمت روز را ندارند.
این کارش��ناس مس��کن با بیان اینکه در ش��رایط 
فعلی خانواده ها مخصوصاً مس��تأجران توان کافی 
برای خرید مس��کن به قیمت روز را ندارند، گفت: با 
افزایش شدید اجاره بها، به عنوان اصلی ترین هزینه 
خانواده ها، دیگر درآم��دی برای پس انداز و خرید 

مسکن به قیمت روز برای آنها باقی نمانده است.

غالم��ی اف��زود: وزارت راه و شهرس��ازی رویکرد 
صحیح خود نس��بت به عرضه و تقاضای مسکن را 
می تواند با سیاست های صحیح تکمیل کند. برای 
مثال اگر انبوه سازان مالک نشوند و پروژه به شکل 
مشارکتی نباشد، در نتیجه با ثبت نام متقاضیان و 
پرداخت های اولیه، پروژه بدون آورده ای توس��ط 
تولیدکنندگان شروع می شود و با پیشرفت پروژه، 
پرداخت های بعدی توس��ط خانواده ها انجام می 
ش��ود. در این صورت نه نیازی به تسهیالت بانکی 

است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.
غالم��ی مزیت دیگر این مدل س��اخت مس��کن را 
اس��تقبال تولیدکننده واقعی از پروژه ها دانست و 
گفت: در ش��یوه مش��ارکتی منفعت انبوه سازان از 
تأخیر در عرضه و فروش واحدها در زمان افزایش 
قیمت ها حاصل می ش��ود. تأخی��ر و احتکار رویه 
معمول پروژه های مشارکتی در سال های گذشته 
ب��وده اس��ت. در حالی ک��ه در ش��یوه اصالحی و 
پیشنهادی، یعنی مالک نشدِن سازنده ها، سرعت 
و تحویل به موقع و با کیفیت مالک سود و منفعت 

تولیدکننده خواهد بود.

 خانوارها به جای اجاره بها، هزینه زمین
را قسطی پرداخت کنند

غالمی برای توانمند ش��دن خان��واده ها بخصوص 
مس��تاجران نی��ز به سیاس��ت تأخی��ر در دریافت 
هزین��ه زمین اش��اره کرد و گف��ت: در صورتی که 
دول��ت هزینه زمی��ن را بعد از تحوی��ل واحدهای 
مسکونی و به صورت اقساط از مردم دریافت کند، 
امکان اس��تقبال از این واحدها افزایش می یابد و 
خانوارهای بیشتری توان مالی استفاده از این طرح 

را دارند.
وی اف��زود: از آنجایی که این اتف��اق )اخذ هزینه 
زمی��ن( بع��د از تحویل واحد مس��کونی ب��ه افراد 
صورت گیرد، زمانی اس��ت ک��ه هزینه اجاره بها از 
دوش مس��تأجران برداشته ش��ده، لذا بسیاری از 
خانواده های مس��تأجر نیز می توانند از این طریق 

صاحب خانه شوند.  مهر 
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جایزه ٤٠ سکه ای اولین قرعه کشی 
اپلیکیشن »صاپ« بانک صادرات ایران 

اهدا شد
جای��زه ۴۰ س��که ای قرعه کش��ی فروردی��ن م��اه ٩۸ 
اپلیکیشن »صاپ« بانک صادرات ایران طی مراسمی با 
حضور مدیران و مشتریان یکی از شعب بانک، به برنده 
خوش شانس آن اهدا شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، جایزه ۴۰ سکه ای قرعه کشی فروردین 
ماه ٩۸ اپلیکیش��ن »صاپ« بانک ص��ادرات ایران طی 
مراسمی در شعبه فلکه اول صادقیه این بانک با حضور 
مدیران و بازرس��ان ارش��د بانک به آرمان حسین زاده، 
برن��ده دوره اول این قرعه کش��ی اعطا ش��د.این برنده 
خوش شانس با تش��کر از کارکنان بانک صادرات ایران 
گف��ت: در حوزه صنایع چ��وب و MDF فعالیت دارم 
و در عین ح��ال در حوزه س��وخت های تجدید پذیر و 
پاک مش��غول انجام تحقیقات جداگانه ای هس��تم که 
از این جایزه در آن مس��یر هم اس��تفاده خواهم کرد.

برن��ده جای��زه ۴۰ س��که ای قرعه کش��ی فروردین ماه 
٩۸ اپلیکیش��ن »ص��اپ« بانک صادرات ای��ران با ابراز 
خوش��حالی از دریافت این جایزه غافلگیرکننده، گفت: 
در این ش��رایط اقتصادی برنده شدن جایزه زندگی را 
متح��ول می کند و جای تش��کر و قدردانی دارد.س��ید 
کاظم مرتضوی اسکویی، مدیر امور شعب تهران و البرز 
بانک صادرات ایران در این مراس��م گفت: طرح اعطای 
جوایز اپلیکیش��ن »صاپ« از فروردین آغاز ش��ده و تا 
تی��ر ماه نیز ادامه دارد ک��ه در هر ماه از این دوره، ۴۰ 
سکه به یمن چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی به 
یک مشتری خوش شانس اعطا می شود و به مناسبت 
ش��صت و هفتمین سال تاس��یس بانک صادرات ایران 
نیز، ٦٧ جایزه ۴۰ میلیون ریالی برای ٦٧ نفر از کسانی 
که این اپلیکیش��ن را نصب ک��رده و حداقل با آن یک 

تراکنش انجام داده باشند، تعلق خواهد گرفت.

خبر ادغام بانک های غیر نظامی صحت ندارد
رواب��ط عمومی بانک دی با بیان اینکه هیچ برنامه ای 
برای ادغ��ام بانک دی با دیگر بانک ه��ا وجود ندارد، 
خبر ادغام این بانک را تکذیب کرد.جمشید قزوینیان، 
رئی��س اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی ضمن 
تکذیب خبر منتشر شده در برخی سایت های خبری 
مبنی بر ادغام بانک دی با بانک های ش��هر و سرمایه 
تاکی��د کرد: ادغ��ام نهادهای بانکی من��وط به مصوبه 
شورای پول و اعتبار و مجوز بانک مرکزی است که بر 
اساس استعالم صورت گرفته از بانک مرکزی در حال 
حاضر هی��چ برنامه ای در خص��وص ادغام بانک های 
غیرنظامی در دس��تور کار قرار ندارد.قزوینیان با اشاره 
به انتش��ار اخبار ک��ذب در برخی رس��انه ها مبنی بر 
ادغام بانک ها، یادآور شد: بر اساس اعالم نظر رسمی 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی  تنه��ا موضوع  ادغام 
بانک های نظامی در دستور کار قرار دارد و در خصوص 
بانک های غیر نظامی هیچ موضعی اتخاذ نش��ده است.

وی افزود: همچنین رواب��ط عمومی بانک مرکزی نیز 
طی هفته های گذش��ته با انتش��ار اطالعیه ای ضمن 
تکذیب خب��ر ادغام بانک های خصوص��ی تاکید کرد 
که فعاالن رس��انه ای، سهامداران و مشتریان بانک ها 
و موسس��ات اعتباری اخبار مربوط ب��ه نظام بانکی و 
مس��ائل مرتبط به آن را صرف��ا از طریق پایگاه اطالع 

رسانی بانک مرکزی دنبال کنند.

گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه در 
سه ماهه نخست سال 98 اعالم شد

گزارش تس��هیالت اعطای��ی بانک رفاه در س��ه ماهه 
نخس��ت س��الجاری در بخش های مختلف اقتصادی، 
بنگاه های کوچک و متوس��ط، ضمانتنامه های صادره 
ریالی، قرض الحس��نه اعطایی ازدواج و تهیه جهیزیه، 
اش��تغالزایی و مش��اغل خانگی مددجویان س��ازمان 
بهزیستی کل کش��ور، کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق توس��عه 
ملی و طرح های حوزه اعتباری اعالم ش��د.به گزارش 
روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در س��ال 
های ٩٦، ٩٧ و س��ه ماهه نخس��ت س��ال ٩۸، بالغ بر 
۲۰.۱٧۸ میلیارد ریال تس��هیالت از محل منابع بانک 

به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
همچنین بانک رفاه در س��ه ماهه نخس��ت سالجاری، 
در بخش های کش��اورزی، صنعت و معدن، مسکن و 
ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر ٩۵.۵٩٦ 

میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.
این بانک در سال ٩٧ و سه ماهه نخست سال ٩۸، تعداد 
۱۵.۸٩٧ فقره تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی، 
اش��تغال زایی و کارفرمایان طرح ه��ای مدد جویی به 
مبلغ بیش از ۱.۸۱۸ میلیارد ریال به معرفی ش��دگان 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، س��ازمان بهزیس��تی و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.

بانک رفاه همچنین در مقطع س��ه ماهه نخست سال 
ج��اری، مبل��غ ۵۳۱.۲۵٧ میلیون ریال تس��هیالت از 
محل منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه 

ملی اعطا کرده است.
ب��ر اس��اس این گ��زارش، بان��ک رفاه طی م��اه های 
فروردین، اردیبهش��ت و خرداد س��ال ج��اری، بالغ بر 
۱۲.٦۴٩ میلی��ارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به 

تعداد ۱۸.۴٦۸ فقره صادر کرده است.

اخبار

تعیین و ابالغ تعرفه برق تولید بیت کوین تا ۳ هفته آینده
س��خنگوی صنع��ت برق با بیان اینکه "ش��رکت توانی��ر آماده دریافت رس��می تقاضای 

تولیدکنندگان ارز دیجیتال برای تخصیص برق است"، گفت: به این درخواست ها 
با مشخص ش��دن تعرفه برق تولید ارز دیجیتال و بررس��ی ظرفیت های شبکه در 

نقطه مورد درخواست، رسیدگی می شود.
مصطفی رجبی مش��هدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی 
صنعت برق اظهار داش��ت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، میزان برق مصرفی 
ماینرها و به عبارت کلی تر تولیدکنندگان ارز دیجیتال کمتر از ۵۰۰ مگاوات است.

وی افزود: بر اس��اس روش های مختلف تخمین، پیش بینی می کنیم میزان مصرف واقعی 
برق ماینرها بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات باشد، البته باید توجه داشت که اینها تخمین است 
و دقیقاً میزان مصرف آنها مش��خص نیست.بعد از اینکه این ها به صورت رسمی و منطقی 
بتوانند بیایند درخواست خود را ارائه دهند، پروانه بگیرند و ما به صورت رسمی بتوانیم به 

آنها برق اختصاص دهیم، قطعاً همه چیز روشن و شفاف خواهد شد.  تسنیم 

طرح جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی
رئی��س کل بانک مرکزی از طرحی موس��وم ب��ه »تأمین مالی مولد« ب��رای تأمین مالی 

فعالیت ه��ای تولیدی خبر داد و نوش��ت بر اس��اس این طرح ب��ا کمترین نیاز به 
انبس��اط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به س��رمایه در گردش 

پاسخ داده می شود.
 عبدالناصر همتی  گفت:افزایش هزینه های تولید درطول یک سال گذشته، نیاز 
به سرمایه درگردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر 

نموده است. بانک مرکزی با درک این وضعیت، به دنبال طرح هایی جهت حل این 
دش��واری است. اصل اساس��ی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طرحی، اوالً: به 
تأمین مالی فعالیت های تولیدی منجر ش��ود و نیاز افزایش یافته س��رمایه درگردش آنها 
را برآورده نماید، ثانیاً: منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تش��دید فشارهای تورمی 
و قیمتی نش��ود.بر این اساس، در کمیته های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی 

طرحهای متعددی مورد بحث قرار گرفته است.  مهر 

 نارضایتی مردم از نظام توزیع ارز و کاالهای اساسی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی 

کاالها گفت: این در حالی اس��ت که برخی محصوالت با نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی 
در بازار عرضه می شود و با این شرایط مردم حق دارند که از ما ناراضی باشند.

محم��د ش��ریعتمداری وزیر کار، تع��اون و رفاه اجتماعی امروز در جلس��ه 
خ��ود ب��ا اعضای اتاق تع��اون ایران، گف��ت: بخش تعاون در کش��ور ما در 
ش��روع ب��ا قدرت و حدت فراوانی وارد ش��د ام��ا امروز این بخ��ش جایگاه 

خ��ود را ن��دارد.
وزی��ر تع��اون کار و رفاه اجتماعی اف��زود: امروز اگر به صحنه امور سیاس��ی ایران کامال 

مشاهده می کنیم  فاصله نگاه به تعاون از انقالب تاکنون تغییر کرده است. 
وی با اش��اره به ناراضی م��ردم در زمینه های اقتصادی بیان داش��ت: اگر این موضوع را 
آسیب شناسی کنیم خواهید دید که دلیل این موضوع آن است که از اصول اولیه انقالب 

عدول کرده ایم.  وزارت صنعت ،معدن و تجارت 

مدیرعامل انجمن صنایع کارتن و ورق  ت ر کش��ور با اش��اره به فعالیت ۱٦٧ واحد تج����ا
کارتن سازی بزرگ در س��طح کشور و اشتغال ۵۰ هزار نفر 
در ای��ن صنعت، از صادرات ۲۰۰ ه��زار تن کاغذ به صورت 
خام در س��ال گذش��ته خبر داد و گفت که در حال حاضر 
یک سوم ظرفیت صنایع کارتن و مقوای کشور فعال است.

علیقلی ُحسنی اعظمی از فعالیت ۱٦٧ واحد کارتن سازی بزرگ 
در س��طح کشور خبر داد و گفت: همچنین حدود ۴۰۰۰ واحد 
تبدیلی در این زمینه فعالیت دارند که مواد مورد نیازش��ان را از 
۱٦٧ واحد یاد ش��ده گرفته، به س��ایر محصوالت نهایی تبدیل 
کرده، به فروش می رس��انند. وی از اشتغال ۵۰ هزار نفر به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم در این صنف خبر داد و اظهار کرد: از 
مجموع سه میلیون تن ظرفیت ایجاد شده صنایع کارتن و مقوای 
کشور در سال های گذشته، فقط یک میلیون تن آن فعال است.

مدیرعام��ل انجم��ن صنایع کارتن و ورق کش��ور ادامه داد: 
فع��االن این صنف از دولت می خواهن��د که مجوز صادرات 
کاغ��ذ را فقط معادل یک چهارم حجم کارتن باطله وارداتی 
و نه بیش��تر ص��ادر کند، زیرا در غیر ای��ن صورت با کمبود 

کارتن در داخل و افزایش قیمت ها مواجه خواهیم شد.
اعظم��ی با بیان اینکه قیمت های فروش صادراتی به ازای هر 
تن کارتن، حدود ۸۰۰ دالر است، تصریح کرد: این در حالی 
اس��ت که دولت انتظار دارد فع��االن این صنعت برای هر تن 
صادرات، ۸٦۰ دالر بازگشت ارز داشته باشند و این موضوع از 
انگیزه صادرکنندگان کاسته است. وی افزود: برای مثال امروز 
ثابت شده که آب های بس��ته بندی در ظروف پالستیکی در 
معرض آفتاب خواص مضرری برای سالمت مصرف کنندگان 
پیدا می کنند که خواس��تار ایجاد بسته بندی های اجباری و 

بهداشتی از سوی سازمان ملی استاندارد برای آنها هستیم.
مدیرعامل انجمن صنایع کارتن و ورق کش��ور با اش��اره به 
تولید ح��دود یک میلیون تن کاغذ بس��ته بندی در س��ال 
گذش��ته، تصریح کرد: مواد اولیه تولید سال گذشته از یکی 
از س��ه طریق چوب درختان جنگلی، واردات خمیر کاغذ از 

خارج یا آخال )ضایعات کارتن و کاغذ( تأمین شد.
به گفته وی سال گذشته مشکالت تأمین مواد اولیه و افزایش 
نرخ ارز باعث شد که ۲۰۰ هزار تن کاغذ به خارج کشور صادر 

شود که خام فروشی محسوب می شود.  ایسنا 

مدیرعامل انجمن صنایع کارتن و ورق خبر داد:
خام فروشی ۲۰۰ هزار تن کاغذ در سال گذشته

از رانت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی رخ داد؛
پشت پرده گرانی گوشت 

در ماه های اخیر، قیمت گوشت  بعد از افزایش مس��تمر یک ساله، ب����ازار روز
کاه��ش پیدا ک��رد؛ افزایش قیمتی ک��ه حاصل رانت 
ناش��ی از تخصیص ارز ترجیحی بود و به محض حذف 
ای��ن ارز، رون��د قیمتی تغیی��ر کرد. حاال این س��وال 
مطرح اس��ت ک��ه آیا دولت این تجرب��ه موفق را برای 

سایر کاالهای اساسی تکرار می کند یا خیر؟
سال ٩٧ در حالی قیمت گوشت افزایش صددرصدی 
پیدا ک��رد که دولت برای کنت��رل آن ٩۱۱۸ میلیارد 
تومان-رقمی که معادل یک سوم مبلغ خسارت ناشی 
از س��یل ابتدای امسال به کشور است- از منابع ارزی 
خود را هزینه کرده بود اما قیمت گوشت هرماه شدت 
رشد بیشتری داشت. اما به محض حذف تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی به واردات گوش��ت، رشد قیمت گوشت 
متوقف ش��د و شاهد کاهش قیمت گوشت بودیم. اگر 
نس��بت قطع تخصی��ص ارز دولتی ب��ا کاهش قیمت 
گوشت به درستی تحلیل شود می تواند سیاست ارزی 

را برای کاالهای مشابه گوشت تغییر دهد. فارس

معاون وزیر صنعت خبر داد:
۲۰ صنعت ارزبر بومی سازی می شود

مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و  توس�عه تجارت گفت: در س��ال جاری به چرخ 
سمت بومی سازی ۲۰صنعتی که بیشترین ارزبری را 
دارن��د و فناوری آن ها از خارج وارد می ش��ود حرکت 

خواهیم کرد.
برات قبادیان در نشست خبری با اشاره به طرح هایی که 
توسط این معاونت در سال جاری پیگیری خواهد شد، 
اظهار کرد: طرح تاپ )توانمندس��ازی تولید و اش��تغال 
پایدار( طرح مهم سال ٩۸ است و تا زمانی که صنعت، 

اقتصاد و تجارت وجود دارد ادامه خواهد داشت.
 معاون آموزش، پژوه��ش و فناوری وزیر صنعت با بیان 
اینک��ه این طرح می تواند صنع��ت را متحول کند، افزود: 
س��عی ش��ده طرح به گونه ای تدوین ش��ود ت��ا همانند 
طرح های گذشته که درباره اشتغال بوده شکست نخورد.

 وی این طرح دارای دو بخش اس��ت، گفت: بخش اول 
درباره تقاضا است در این بخش همه بنگاه های صنعتی، 
معدنی و تجاری که تقاضا و نیاز فناورانه دارند، نیاز های 

خود را در این سامانه را ثبت می کنند. میزان 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى آبادان

مدیریت امور پشتیبانى و رفاهى دانشکده علوم پزشکى
 و خدمات بهداشتى درمانى آبادان

نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى آبادان در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت ها و فروشگاه هاى مجاز واجد شرایط دعوت به عمل مى آید وفق برنامه زمان بندى شده ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه به آدرس: آبادان ، 
ابتداى خیابان 30 مترى ذوالفقارى ، دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى آبادان ، مدیریت امور پشتیبانى و رفاهى ، اداره قراردادها مراجعه 

نمایند. و یا از سایت ملى مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1398/04/16 لغایت 1398/04/21
مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد: در صورت دریافت اسناد به صورت حضورى مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 8333059365 بانک ملت واریز و 

اصل فیش را ارائه نمایید و در صورت دریافت اسناد از سایت ملى مناقصات کشور به آدرس  http:iets.mporg.ir  نیاز به واریز وجه نمى باشد.
میزان تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه داراى اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى آبادان 
(با استناد به نامه شماره 100/1249 مورخ 1397/10/01 وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکى ، ضمانتنامه هاى صادره از شعب بانک اقتصاد نوین در 
سراسر کشور مورد تائید این دانشکده نمى باشد)  و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالى  به حساب دانشکده 

علوم پزشکى آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن را در پاکت (الف) قرار داده شود.
تاریخ تحویل پیشنهادات: پایان ساعت ادارى مورخ 1398/04/31

محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوى ذوالفقارى ابتداى خیابان 30 مترى – ساختمان مرکزى دانشکده – دفتر مدیریت حراست دانشکده 
لطفًا براى کسب اطالعات بیشتر به منوى اخبار در سایت این دانشکده به نشانى :

hn-abn.ajums.ac.ir و http:iets.mporg.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384795 اداره قراردادها تماس حاصل 
فرمایید.

دانشکده علوم پزشکى و خدمات 
بهداشتى درمانى آبادان

میزان تضمین شرکت شماره مناقصهعنوان مناقصهردیف
در مناقصه (به ریال)

زمان گشایش پاکات

تجدید مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازى 1
کولرهاى بیمارستان شهید بهشتى آبادان

سه شنبه 1398/05/01 1009181/300/000/د/ن/98
ساعت: 09/00

تجدید مناقصه خرید ، حمل و تحویل 72 دستگاه 2
سیستم رایانه

سه شنبه 1398/05/01 1010290/000/000/د/ن/98
ساعت: 10/00

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى راهسازى خیابان شهید رحمانى مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 350/000/000 (سیصد و پنجاه میلیون 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا سپرده 

نقدى در وجه شهردارى کاشان
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/4/31 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/05/03 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/5/6 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- کلیــه هزینه هاى چاپ آگهــى به عهده برنده مناقصه مى باشــد و 

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:8- 031-55440055 

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/50

شهردار کاشان- سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان
ول
ت ا
نوب

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توربوژنراتور شاهرود (سهامى خاص- شماره ثبت 1484) 
و یا نمایندگان قانونى آنها دعوت بعمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت که در 
ساعت 8 صبح روز دوشنبه 1398/4/31 در محل این شرکت ، واقع در شهرك صنعتى شاهرود برگزار 

میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش بازرس قانونى وصورتهاى مالى سال 1397
2- بررسى و تصویب صورتهاى مالى سال 1397

3- انتخاب بازرسین اصلى و على البدل 
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

محمد حسین بخشى ، رئیس هیئت مدیره5- سایر موارد که در صالحیت مجمع باشد.

کارشناسان و تحلیلگران بازار ملک مطرح کردند؛

ایراد بزرگ طرح اقدام ملی ساخت مسکن


