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وام نمی دهیم چون قباًل  تأخیر داشتید!
سابقه تأخير در پرداخت تسهيالت تسويه شده،  بهانه جديد بانك ها براي پرداخت نكردن تسهيالت است

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

رشد بورس ربطي به دولت ندارد
ي�ك كارش�ناس ب�ازار س�رمايه ب�ا بي�ان اينك�ه بي�ش از 
۷۵ درص�د ب�ازار س�رمايه در اختي�ار دولت�ي و خصولتي ها 
اس�ت، گفت: تعداد ش�ركت ها و س�هام آنها در بورس ايران 
محدود اس�ت و طبيعتًا وقتي تقاضا افزاي�ش مي يابد، قيمت 
صعودي مي ش�ود،اما دولت ه�اي ما ي�اد گرفته ان�د بگويند 
كه اي�ن مرب�وط ب�ه سياس�ت هاي آنه�ا اس�ت در حالي كه 
ب�ازار س�رمايه م�ا ۷ درص�د GNP كش�ور ني�ز نيس�ت. 
عباس هش��ي در گفت وگو ب��ا »ايلنا« تصري��ح كرد: در بس��ياري از 
شركت هاي ما عمده سهامداران را خصولتي ها، هلدينگ ها و دولتي ها 
تش��كيل مي دهند كه اين گروه با شايعه س��ازي قيمت را باال و پايين 
مي كنند. ببينيد ش��ركت هايي ك��ه زماني زيان ده بودند حاال س��هام 
آن مثاًل به ۷ يا ۸ هزار تومان رسيده اس��ت. افزايش س��رمايه از محل 
دارايي هاي ثابت هم ابزاري شده براي اصالح ساختار مالي و هم ايجاد 

سهم جديد براي عرضه در بازار ثانويه. 
هش��ي ادامه داد: در تمامي بورس هاي آزاد دنيا )نبود سهامدار عمده 
دولتي، خصولتي، بنيادي و نهادي ( و نظ��ارت عاليه مقام ناظر بورس 
مهم ترين هستند. تعيين قيمت س��هام صورت هاي مالي حسابرسي 
شده )توسط حسابرسان مردمي تحت نظارت مقام ناظر ( حرف اول را 
مي زند. متأسفانه در شرايط فعلي، عماًل حسابرسي مستقل مردمي را 

توسعه حسابرسي دولت تقريباً به حاشيه برده  است. 
وي متذكر شد: متأس��فانه صورت هاي مالي ديگر مبني نيست، ضمناً 
هر حسابرسي خصوصي كه مستقالنه واقعيات مزبور را در محدوديت و 
گزارش بنويسد، بي سر و صدا او را عوض مي نمايند. بيش از ۷۵ در صد 
بازار در اختيار دولتي و خصولتي و بنيادي است، بنابراين حسابرسي 

دولتي هم حرف اول را مي زند. 
اين اس��تاد اقتصاد با بيان اينكه با رشد ش��اخص تعريف و تمجيد تيم 
اقتصادي دولت هم آغاز مي شود، افزود: در موضوع بانك هاي غيرمجاز، 
دولت در پاسخ به س��پرده گذاران گفت: مگر ما به شما گفته بوديم كه 
س��پرده گذاري كنيد، حاال هم اگر بورس س��قوط كند همين پاسخ را 
خواهد داد،اما فراموش كرده اند كه عدم بسترسازي و تشويق در نتيجه 
اجراي ناصحيح سياست هاي اقتصادي توسط برخي مسئوالن و مديران 
اجرايي دولت و كم توجهي نمايندگان )وظيفه نظارت بر حسن اجراي 

قانون ( است.
........................................................................................................................

 پروازهاي ايران 
به كدام كشورها ممنوع است؟

در پي ش�يوع وي�روس كرون�ا در ايران، تقريبًا همه كش�ورهاي 
همس�ايه پروازهاي ايران�ي را به كشورش�ان فعاًل لغ�و و ممنوع 
كرده اند كه ب�ه گفته دبير انجمن ش�ركت هاي هواپيمايي، تركيه، 
ع�راق، كوي�ت، گرجس�تان، تاجيكس�تان، ام�ارات، قط�ر، 
تركمنس�تان، هندوس�تان، عمان و بحرين از اين دسته هستند. 
به گزارش »ايسنا«، در پي شيوع ويروس كرونا در ايران و افزايش آمار 
ابتال و تلفات انس��اني هفته گذشته چهار كش��ور تركيه، عراق، تركيه 
و گرجس��تان پروازهاي مس��افري ايران را به كشورشان ممنوع اعالم 
كرده بودند و برخي از مرزهاي كش��ورهاي همس��ايه نيز در اين راستا 

بسته شده بود. 
مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي درباره اينكه 
تاكنون چه كشورهاي پروازهاي ايران را به كشورشان ممنوع و تعليق 
كردند، اظهار كرد: تاجيكستان، امارات، قطر، تركمنستان، هندوستان، 
عمان و بحرين نيز كشورهاي هستند كه طي روزهاي گذشته پروازهاي 
ايراني را لغو كرده اند كه البته پس از طي دوره زماني كوتاه و حل شدن 

مشكل ويروس كرونا پروازها دوباره از سر گرفته خواهد شد. 
وي افزود: پيش از اين نيز افغانس��تان پروازهاي ايران را به كشور خود 
ممنوع كرده بود كه اخيراً اين مشكل برطرف شده است،اما كشورهايي 
كه پروازهاي ايراني را لغو يا تعلي��ق كرده اند كاري خالف قانون انجام 
ندادند و در برخي مقاطع كوتاه مدت هر كش��وري ممكن است چنين 

تصميماتي اتخاذ كنند. 
اسعدي س��اماني همچنين در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه گفته 
مي ش��ود به دليل كم دقت��ي و نظارت نادرس��ت از نظر بهداش��تي و 
قرنطينه اي در حوزه هواپيمايي ويروس كرونا در كش��ور شيوع پيدا 
كرده گفت: اين مسئله از نظر علمي درست نيست؛چراكه ايراني هايي 
كه از چين به ايران آمدند تنها با ايرالين هاي داخلي نيامدند و بسياري 
از شركت هاي هواپيمايي ديگر چيني، اماراتي و قطري مسافران ما را 
به كشور آوردند؛ بنابراين درس��ت نيست در چنين شرايطي به دنبال 

مقصر باشيم. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: هم اكنون همه كشورها حتي 
امريكا هم درگير ويروس كرونا ش��دند و اين ويروس به همه جاي دنيا 
تقريباً سرايت كرده است؛ بنابراين در حال حاضر طرح اينگونه مسائل و 

چنين اظهارنظرهاي درست نيست.
استخدام كاربر براي قیمت سازي در سايت

كرونا اگرچ�ه معامالت ب�ازار خ�ودرو را ني�ز آن هم در آس�تانه 
نوروزكاهش داده، ام�ا به هرحال هن�وز هم اين ب�ازار طرفداران 
خاص خود را دارد و س�وداگران هنوز هم آن را ج�ذاب مي دانند. 
به گزارش »مهر«، تا قبل از وضعيت كنوني كه ناش��ي از شيوع كرونا 
بر بازار خودرو نيز حاكم شده است، قيمت ها به شكل فزاينده اي رو به 
افزايش نهاده بود و بازار خودرو در ادامه روند چند ماهه گذشته، به رشد 
قيمت غيرمنطقي خود ادامه مي داد،اما اكنون بالغ بر يك هفته است 
كه معامالت با افت شديد مواجه شده است. در اين ميان برخي از دالالن 
هنوز تالش مي كنند كه در اين فضاي كنوني نيز، از آب گل آلوده ماهي 
گرفته و بازار را تحريك به افزايش قيمت كنند، به نحوي كه بررسي هاي 
مركز توسعه تجارت الكترونيكي نيز نشان مي دهد كه برخي از سايت ها، 
قيمت هاي غيرواقع��ي ارائه مي دهند و همين قيمت س��ازي هايي كه 
صورت مي دهند، باعث مي ش��ود كه جو بازار بر هم بريزد؛ در غير اين 

صورت معامالت در فضاي واقعي، جو بازار را به هم بريزند. 
بررس��ي ها حكايت از آن دارد كه هيچ ي��ك از مش��تريان واقعي و نه 
سوداگران بازار خودرو، اكنون دسترسي راحتي براي ثبت نام خودرو در 
قالب سامانه طراحي شده براي فروش هاي خودرو ندارند و معموالً اين 
دالالن هستند كه دستشان به خودروهاي موجود در طرح هاي فروش 
فوري و اقساطي خودروسازان مي رسند و باز هم مشتريان واقعي دست 
خالي از اين فروش ها خارج مي شوند. بسياري از كارشناسان بازار خودرو 
بر اين باورند كه روند قيمتي در بازار طي هفته هاي آينده كاهشي بوده 
و كرونا تأثير خود را بر ركود اين بازار هم به جاي بگذارد. سعيد مؤتمني، 
رئيس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو در اين رابطه مي گويد: برخي 
قيمت هايي در سايت هاي فروش خودرو اعالم مي كنند كه هيچ مبناي 

واقعي ندارد و بيشتر به سمت قيمت سازي پيش مي روند. 
وي مي افزايد: به هر حال طي روزهاي گذش��ته ش��يوع ويروس كرونا 
توانسته بسياري از بازارها را تحت تأثير خود قرار دهد كه بازار خودرو 
نيز از آن مستثني نبوده است، بنابراين پيش بيني ما اين است كه ظرف 
روزهاي آينده، اين ركود همچنان با بازار خودرو همراه باشد. به گفته 
مؤتمني، دولت بايد نظارت بيشتري بر فضاي مجازي داشته باشد كه به 
نظر هم مي رسد اين كار در حال انجام است، اما به هر حال هنوز هم بايد 
مراقبت هاي الزم را صورت داده تا اعالم قيمت هاي ديد خودرو از سوي 

عده اي در فضاي مجازي، باعث تشويش بازار نشود. 
وي اظهار داشت: به هر حال تقاضا همچنان در بازار خودرو باال است و 
عرضه هم بايد همپاي آن پيش رود، اما از همه مهم تر آن است كه نبايد 
با اعالم نرخ هاي غيرواقعي، زمينه را براي بر هم زدن بازار در ش��رايط 

كنوني فراهم كرد.

 مهران ابراهيميان 

 6 دلیل واكسینه بودن بورس ايران
مقابل كرونا 

هفته اي كه گذش��ت بدترين هفته بورس هاي جه��ان از زمان بحران 
200۸ بود. كرونا به طرز عجيبي ت��وان بورس هاي جهان را گرفت. به 
نحوي كه با تبديل شدن ويروس كرونا به يك بيماري عالم گير برآورد 

مي شود رشد اقتصادي جهاني را از ريل خارج كند. 
 اكنون اثر كرونا ب��ه مراتب از آثار جنگ تجاري امريكا و چين بيش��تر 
شده به نحوي كه در برآورد رويترز كرونا تا كنون ۵ هزار ميليارد دالر به 

بورس بازان دنيا ضرر زده است. 
 بازارهاي اصلي اروپا 2 تا 3 درصد كاهش يافتند اختالل در سفرهاي 
بين المللي و زنجيره هاي عرضه، بسته شدن مدارس و لغو رويداد هاي 
بزرگ همه باعث تيره و تار ش��دن دورنماي اقتصاد جهان شده است و 
به گفته كارشناسان جهاني اصاًل الزم نيس��ت منتظر اعالم نرخ رشد 
جهاني باش��يم، زيرا ۵0 درصد س��فرهاي خارجي هوايي و هتل ها كم 
شده اس��ت. حتي گفته مي ش��ود كرونا حباب بزرگ اقتصاد امريكا را 
مي تركاند، اما با اين اوصاف چرا در حالي كه بورس هاي جهاني نگرانند و 
تنها در روز چهارشنبه ۵00 نفر اول ميلياردرهاي جهان در حدود ١32 
ميليارد دالر ثروت خود را از دست دادند، شاخص كل بورس در پايان 
معامالت چهارشنبه هفته گذشته در جايگاه ۵2۴ هزار واحدي ايستاد، 
و بورس بيش از ۴۶ هزار واحد رشد كرد؟  به نظر مي رسد ريشه اين روند 
معكوس را بايد در واكنش هاي موجود سهامداران و بازيگران بورس و 
در چارچوب اقتصاد ايران جست وجو كرد. كه به ترتيب اولويت مي توان 

به عوامل شش گانه زير اشاره داشت: 
١- حجم كوچك معامالت در مقابل نقدينگي هاي خرد نگران. ارزش 
بورس ايران در حالي كه هر روز نگران رشد نقدينگي هستيم و نقدينگي 
از مرز 2300 هزار ميليارد تومان گذش��ته اس��ت، ارزش كل سهام ها 
حدود ١920 ميليارد تومان اس��ت كه به راحتي مي توان با كمتر از ۵ 
هزار ميليارد تومان بازار را در اوج نگه داش��ت. برخي بر اين باورند كه 
اصلي ترين دليل، حمايت از بازار سرمايه است. حمايتي كه براي عرضه 

بيشتر شركت هاي زير مجموعه نهاد ها و دولت در حال وقوع است . 
2- از آنجايي كه بازارهاي موازي مانند دالر و طال و سكه و حتي مسكن نياز 
به سرمايه هاي زياد تري دارد، بازار بورس ايران براي افراد عادي كه پس انداز 
اندكي دارند هم مأمني جذاب است هم با ١00 هزار تومان مي توان ورود 
كرد. به عالوه جذابيت سود بيش از صد درصدي در امسال خود به عنوان 

يك فاكتور مهم در جذب سرمايه ها و ورود تازه واردها است. 
3- نرخ به��ره حقيقي منفي با تورم س��االنه باالي ۴0 درصد و س��ود 
س��پرده 20 درصد، كم كم اف��راد كمتري را جذب س��پرده بلند مدت 
مي كند،بنابراين حرك��ت به اين بازار ن��ه فقط از نگاه اف��راد منطقي 
است، بلكه مورد اقبال دولت و بانك مركزي نيز هست. زيرا همان طور 

كه پس اندازهاي خرد ديگر قدرت ورود در بازارهاي ديگر را ندارند. 
۴- به عالوه فشاري كه بانك ها در حوزه شفاف سازي متحمل شده اند، 
بسياري را بر آن داشته تا بخشي از سرمايه هاي خود را در محيطي كه 

كمتر بگير و ببند دارد، وارد كنند. 
۵- همچنين برخي بر اين باورند كه اين افزايش شاخص ها و افزايش 
اعداد در حقيقت به معناي بورس افزايشي نيست. بلكه صرفاً بر اساس 
افت ارزش پول داره قيمت ها را متعادل مي كند. اين گروه از كارشناسان 
بورسي بر اين باورند كه اگر هم مي بينيد بعضي سهم ها به نسبت سال 
9۶ بيش از كاهش ارزش ريال افزايش داشتند به خاطر اين بوده كه در 
سال 9۶ هم اين سهم ها ارزان بودند. به عالوه بيش از ۷0 درصد ارزش 
بورس ما متشكل از شركت هاي توليد مواد اساسي و خام )فوالد، مس، 
مواد پتروشيمي و پااليشي ( است. كه هنوز آثار مشهود كرونا روي اين 

فعاليت ها در جهان در روزهاي آينده مشخص خواهد شد. 
۶ – عده اي از كارشناس��ان نيز به استناد هماهنگ سازي بورس با نرخ 
دالر، افزايش س��ود خريد و فروش س��هام را در اين چارچوب ارزيابي 
مي كنند. آنها براين باورند كه با عادي شدن وضعيت اقتصاد جهاني و 
ارتباطات دسترسي اقتصاد كشور هم به دالر بيشتر شده و اگر قرار به 

تعديل شاخص باشد در آن زمان رخ مي دهد. 
در كل نبايد خيلي از اين رشد خوش��حال بود، زيرا بورس در ماه هاي اخير 
كاركردي شبيه مؤسسات مالي   و اعتباري و بانك هايي پيدا كرده كه در دولت 
اول آقاي روحاني تورم را كنترل كرد،بنابراين بايد از يك سو پيش بيني الزم 
را در باره پيامدهاي احتمالي آن در نظر گرفت )هر چند كه افت شاخص و 
قيمت ها در بورس اثرات منفي براي دولت ندارد و اثر تورمي آن نيز ناچيز 
است)زيرا اين سهامداران هس��تند كه ضرر خواهند كرد. ( و از سوي ديگر 
دولت بايد در سال بعد اين روند تك بازاري را در بازار سرمايه اصالح كند تا 

بتواند پول و نقدينگي را از مسير تخريب و تورم باال منحرف كند. 

در حالي كه ب�ه دليل تنگناي مالي بس�ياري از 
مردم نيازمن�د اخ�ذ وام براي گ�ذران زندگي 
هستند، اما مدتي است كه برخي از بانك ها در 
زمان ارائه تسهيالت بانكي، تأخير در پرداخت 
اقساط تسهيالتي را كه سال های گذشته تسويه 
شده است، دس�تاويزي ب�راي پرداخت نكردن 
تس�هيالت ب�ه م�ردم ق�رار مي دهند، اين در 
حالي اس�ت كه اگر قرار اس�ت م�ردم با چنين 
ش�اخصه هايي در سيس�تم بانك�ي رتبه بندي 
شوند بانك مركزي هم بايد بانك هايي كه كفايت 
سرمايه منفي دارند و در حوزه اضافه برداشت از 
بانك مركزي و مطالبات معوق، ش�ركت داري، 
اختصاص منابع قرض الحس�نه ب�ه كارمندان و 
مديران رتبه بن�دي و آن را اعالن عمومي كند. 
طي ماه هاي گذشته بسياري از مخاطبان روزنامه 
جوان با اين رسانه تماس گرفته اند و از بهانه جويي 
بانك ها براي عدم پرداخت تسهيالت بانكي گاليه 

داشته اند. 
   اعتبار سنجی های غيراستاندارد!

يكي از موارد ش��ايع در رابطه ب��ا پرداخت نكردن 
تسهيالت بانكي آن اس��ت كه تأخير در پرداخت 
اقساط بانكي تس��هيالتي را كه سال های گذشته 
تس��ويه شده اس��ت، ايرادي براي ع��دم پرداخت 
تسهيالت معرفي مي كنند، اين در حالي است كه به 
دليل ضعف مالي بسياري از مردم در جامعه و نوسان 
هزينه ها و حوادث غير مترقبه مانند بيماري، سيل 
و زلزله گاهي پيش مي آيد كه تسهيالت گيرندگان 

از بانك ها نتوانند به موقع اقساط بانكي خود را به 
بانك ها پرداخت كنند. 

جالب اينجا اس��ت كه ايراد به تأخير در پرداخت 
قسط بانكي وارد مي ش��ود اين تسهيالت سال ها 

پيش به طور كامل با بانك تسويه شده است. 
هر چند كه عده اي مي گويند اين س��ختگيري از 
اين جهت از س��وي نظ��ام بانكي اعمال مي ش��ود 
كه وام خ��واه بداند بايد زين پس اگر تس��هيالتي 
را از بانك دريافت كرد در موعد مقرر اقس��اط آن 
را تس��ويه كند، اما بايد عنوان داشت به دليل آنكه 
سال به س��ال تورم جهش مي يابد و عقب ماندگي 
دستمزد از هزينه هاي معيشت نيز بيشتر و بيشتر 
مي ش��ود، وقتي كوچك ترين واقعه غير مترقبه اي 
براي م��ردم پي��ش مي آيد ب��ه ط��ور كل دخل و 
خرجش��ان به هم مي خورد و امكان دارد در يك يا 
دو ماه نتوانند اقساط بانكي خود را به موقع به بانك 

پرداخت كنند. 
از اي��ن رو با توجه ب��ه اينكه مقوله ع��دم پرداخت 
تس��هيالت بانكي به وام خواه به دلي��ل تأخير در 
پرداخت اقساط بانكي كه س��ال ها گذشته تسويه 
شده است، زيادي اشاعه يافته است جاي دارد بانك 
مركزي نظام بانكي را در رابطه با اين س��ختگيري 
عجيب باز خواس��ت كند، به ويژه آنكه جامعه در 
حوزه نظام بانكي و حتي سيس��تم بانكي چندان 
ش��اهد رعايت نظم و انضباط نيس��ت كه كفايت 
سرمايه منفي و رشد حجم نقدينگي چند صدهزار 
ميليارد توماني در شرايطي كه حجم كاال و خدمات 

در اقتصاد افزايش نيافته است، تنها گوشه اي از اين 
بي انضباطي هاي تورم آفرين است. 

   سختگيری فقط برای وام های خرد؟
در اين ميان با توجه به اينكه بسياري از خانوارها در 
تنگناي مالي به سر مي برند و اخذ تسهيالت بانكي 
كمي از مشكالت آنها را حل مي كند، جا دارد بانك 
مركزي و يا هيئت دولت يا مجلس شوراي اسالمي 
فكر اساسي براي عدم س��ختگيري براي پرداخت 
تسهيالت بانكي خرد كنند، زيرا در كنار مقوله مطرح 
شده، در حوزه ضامن نيز سختگيري هاي متعدد و 

متنوعي اعمال مي شود. 
در اين ميان بايد توجه داشت كه عمده مطالبات 
معوق بانكي مربوط به تسهيالت كالن مي باشد 
و هيچگاه گزارش نشده است كه تسهيالت خرد 
براي نظام بانكي مشكل آفريني كرده است بدين 
ترتيب حال كه برخي از ش��ركت هاي بورسي و 
غيربورس��ي نيز گويا عادت كرده اند كه پيوسته 
س��همي از منابع بانكي را تحت قالب تسهيالت 
بانكي ب��ه خود اختص��اص دهند، ج��اي دارد با 
توجه به رشد بيش از ١۵0درصدي بازدهي بازار 
سرمايه، يا تأمين مالي شركت هاي بزرگ از طريق 
بانك ها متوقف شود و اين وظيفه به بورس انتقال 
يابد يا اينكه پرداخت تسهيالت به اين شركت ها 
صرفاً در گروه ارائه حسابرسي هاي واقعي و رعايت 
اس��تانداردها مالي قرار گيرد يا اينكه مابه ازاي 
پرداخت تسهيالت كالن از اين شركت ها سهام 
و دارايي هايي چون شركت هاي تابعه و فرعي و 

وابسته وثيقه اخذ شود. 
در عين حال با توج��ه به اينكه رفت��ار بانك ها در 
تخصيص عادالنه منابع ارزان قيمت تحت تسهيالت 
قرض الحس��نه يا ارزان قيمت به م��ردم جامعه و 
نيروي انس��اني و مديرانش��ان با انتقاداتي همراه 
اس��ت، جا دارد گزارش هاي تخصيص تس��هيالت 
به شكل ماهانه نش��ر عمومي يابد يا اينكه توسط 
سازمان حسابرسي و كميته تعيين استانداردهاي 
حسابداري س��ازمان فوق، الزام ش��ود كه بانك ها 
بايد در گزارش هاي مالي ماهانه يا فصلي شان زين 
پس گزارش تخصيص جزئي انواع تسهيالت ارزان 

قيمتشان را نشر دهند. 
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بانك مركزي 
و بانك ه��ا و مؤسس��ات اعتباري غي��ر بانكي در 
رش��د حجم نقدينگي نقش غير قابل انكار دارند 
و در شرايطي كه اقتصاد با رش��د كاال و خدمات 
روبه رو نيس��ت به يكب��اره گزارش مي ش��ود كه 
حجم پول و شبه پول در حجم صدها هزار ميليارد 
تومان جهش كرده اس��ت، با توجه به اينكه رشد 
حجم نقدينگ��ي از هيچ خلق نمي ش��ود، بلكه از 
كاهش ارزش پول هاي موجود كه تحت مالكيت 
ميليون ها شخص است خلق مي شود، بهتر است 
كميته شرعي و ش��وراي فقهي بانك مركزي در 
رابطه با اين رفتار سيستم بانكي شفاف سازي كند 
و بانك ها نيز از مردم در اين رابطه حالليت بگيرند 
و حداقل اين گون��ه رفتارها را ب��ا توزيع عادالنه 
تس��هيالت بانكي در جامعه و برطرف كردن هر 

گونه رانت دراين زمينه جبران كنند. 
  بهانه آخر سال

از سوي ديگر، بايد گفت برخي از بانك ها هنوز سال 
به پايان نرسيده است، بهانه هايي چون بسته شدن 
حس��اب تس��هيالت و منابع و اعتب��ارات را براي 
پرداخت نكردن تس��هيالت به مردم ارائه مي كنند 
كه اين دست بهانه جويي هاي براي پرداخت نكردن 
تس��هيالت بايد برچيده ش��ود، زيرا در بسياري از 
كشورهاي دنيا كاركردهاي بازارهاي پولي و مالي 
س��اعاتي به مراتب بيش��تر از ايران دارن��د و هنوز 
نيز چندين هفته تا پايان س��ال باقي مانده است و 
تعطيل كردن تسهيالت به بهانه پايان يافتن سال 
توجيه خوبي براي عدم خدمت رس��اني در حوزه 

تسهيالت نيست.
در پايان انتظار مي رود شوراي پول و اعتبار، بانك 
مركزي، دولت و مجلس شوراي اسالمي و كميته 
فقهي و ش��رعي بانك مرك��زي در رابط��ه با عدم 
سختگيري هاي بي مورد در حوزه تسهيالت خرد 
به سيس��تم بانكي تذكرات جدي دهن��د تا نظام 
بانكي براي پرداخت تس��هيالت خ��رد، تأخير در 
پرداخت اقساط تسهيالت تسويه شده در سال هاي 
گذشته را بهانه نكنند و زين پس نيز بانك هايي كه 
انضباط پولي و مالي را رعايت نمي كنند، از طريق 
رتبه بندي و رنگ بندي به مردم معرفي ش��وند به 
ويژه آنكه كفايت سرمايه در سيستم بانكي وضعيت 

ناخوشايندي پيدا كرده است.

هادی  غالمحسینی
   گزارش  یک

  آگهى مناقصه عمومى /نوبت اول

"

"  

1. محــل دریافــت اســناد مناقصــه:

ــناد: ــروش اس ــغ ف 2. مبل
–

3. سپرده شرکت در مناقصه:
4. آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه:

5. محــل و آخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادها:  

6. محــل و زمــان گشــایش پاکــت: 

 .7
.8

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى با ارزيابى كيفى  
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شهردارى رشت 

شهردارى رشت در نظر دارد به منظور افزايش ظرفيت توليد كمپوست از زباله واقع در شركت كودآلى گيالن، از بين فروشندگان و تامين كنندگان ذيصالح 
مطابق قانون برگزارى مناقصات موضوع بخشنامه شماره 130890 مورخ 1383/11/17 و آيين نامه معامالت شهردارى ها اقدام نمايد.

– فقط اشخاص حقوقى كه داراى تجربه كافى  مى باشند مى توانند نسبت به دريافت اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت اقدام نمايند. 
- دستگاه مناقصه گزار:  شهردارى رشت

-  نشانى مناقصه گزار: رشت- بلوار امام خمينى – نرسيده به ميدان گيل – جنب بنياد مسكن 
- برآورد اوليه موضوع مناقصه: برآورد  هزينه انجام كار مبلغ 278/280/000/000 ريال (دويست و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هشتاد ميليون ريال ) مى باشد.

- محل تأمين مالى: منابع مالى اين پروژه از محل بودجه طرح هاى عمرانى تأمين مى گردد. (اسناد خزانه اسالمى با سررسيد 1400)
- مدت زمان اجراى پروژه: مدت زمان جهت اجراى پروژه نهم ماه شمسى در نظر گرفته شده است. 

- محل اجراى پروژه: جاده رشت -الكان. شركت كود آلى گيالن
- تاريخ چاپ فراخوان : آگهى نوبت اول 1398/12/1 و آگهى نوبت دوم 1398/12/8 و آگهى نوبت سوم  1398/12/10

- مهلت خريد اسناد از سامانه تداركات الكترونيكى دولت:  از روز شنبه مورخ 1398/12/10 الى روز دوشنبه مورخ 1398/12/12
- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 7/600/000/000 ريال  بصورت واريز نقدى يا ضمانتنامه بانكى

-آخرين مهلت بارگذارى اسناد در سامانه تداركات الكترونيكى دولت: تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ1398/12/26
- مهلت و محل تحويل پاكت الف: تا ساعت14:30 روزدوشنبه مورخ 1398/12/26 دبيرخانه شهردارى واقع در ميدان گيل ساختمان شهردارى رشت

- ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادها: گشايش پاكات جهت ارزيابى فنى ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 (دفترامورمالى) واقع در بلوار امام 
خمينى نرسيده به ميدان گيل ساختمان مركزى شهردارى رشت تشكيل،  و پاكات مالى پيمانكارانى كه امتياز الزم را كسب كرده باشند ساعت 10 صبح روز 

سه شنبه  مورخ 1398/12/27 در همان مكان بازگشائى مى گردد. 
- هزينه انتشارآگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.     
- بديهى است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط شهردارى است.

« متن اين آگهى در سايت شهردارى رشت به آدرس: www.rasht.ir و سايت ملى مناقصات به آدرس: WWW.IETS.MPORG.IR درج گرديده است»
اصالحيه فراخوان نوبت اول و دوم

به  ريال  از 8/000/000/000  مناقصه  در  شركت  تضمين  و  ريال  به 278/280/000/000  ريال  از 300/000/000/000  پروژه  برآورد  اول  نوبت  درآگهى 
7/600/000/000 ريال  و شرايط شركت در مناقصه در نوبت دوم به اشخاص حقوقى داراى تجربه كافى  و مهلت خريد اسناد از روز شنبه مورخ 98/12/10  الى 
98/12/12 و  بازگشايى پاكت ارزيابى فنى روز دوشنبه  مورخ  1398/12/26 و پاكات مالى ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 اصالح مى گردد.

ممنوعيت صادرات صابون   خبر

رئي�س انجم�ن توليد كنندگان محص�والت ش�وينده از آغاز 
توزي�ع م�واد ضد عفوني كنن�ده و ژل ض�د عفوني كننده در 
ميادي�ن مي�وه و تره ب�ار و ايس�تگاه هاي مت�رو خب�ر داد. 
بختيار علم بيگ��ي در گفت وگو با »فارس« اظهار داش��ت: توزيع 
محصوالت ضد عفوني كننده و ژل ضد عفوني كننده از روز گذشته 
در برخي ميادين ميوه و تره بار آغاز ش��د و امروز نيز اين توزيع در 

برخي ايستگاه هاي مترو شروع شده است. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر ١00 واحد توليد كننده محصوالت 
ش��وينده آمادگي خود را براي توليد محصوالت م��ورد نياز بازار 
اعالم كرده اند، اف��زود: در حال تأمين مواد اولي��ه مورد نياز اين 
كارخانه ها هس��تيم كه خوش��بختانه اين مواد اولي��ه نيز ايراني 
و از داخل قابل تأمين هس��تند. رئيس انجم��ن توليد كنندگان 

محصوالت شوينده ظرفيت توليد محصوالت شوينده را در كشور 
س��ه برابر مصرف داخل عنوان كرد و گفت: طب��ق مصوبه اخير، 
صادرات صابون و آب ژاول نيز عالوه بر صادرات محصوالتي مانند 
ژل ضد عفوني كننده، ممنوع ش��ده و وزارت صنعت اين موضوع 
را به ما اعالم كرد كه ما نيز از توليد كنندگان خواس��ته ايم كه آن 

را رعايت كنند.


