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تکمیلنخستینفازپاالیشگاهستارهخلیجفارس
تایکماهآینده

از ی��ک ماه دیگر ش��اهد تبدی��ل روزانه ۱۲۰ هزار بش��که 
میعانات گازی تولیدی میدان گازی پارس جنوبی به ۱۲ میلیون 
لیتر بنزین یورو ۵، ۳.۴ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ و ۵۰۰ هزار 

لیتر گاز مایع در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خواهیم بود.

به گزارش تس��نیم، کاهش خام فروش��ی، قطع وابس��تگی 
کش��ور به واردات بنزی��ن و همچنین کاه��ش ضربه پذیری در 
برابر تحریم خرید نفت، س��ه دستاورد بهره برداری از پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی 

خاورمیانه اس��ت. فعالیت های عملیاتی طرح احداث پاالیشگاه 
میعان��ات گازی س��تاره خلیج فارس پ��س از انج��ام مطالعات 
امکان س��نجی و طراحی پایه از بهمن ماه سال ۱۳8۵ با ثبت و 

تأسیس شرکت نفت ستاره خلیج فارس آغاز شد.

از۲روزدیگرآغازمیشود؛
ثبتنامبیکارانبرایاخذواماشتغال

مع��اون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت کار گفت: 
كار و بانک مرک��زی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح كس�ب

اش��تغال فراگی��ر دانش آموخت��گان دانش��گاه ها و مراکز 
آموزش عالی اختصاص داده است.

به گزارش تس��نیم، عیس��ی منصوری افزود: عالوه بر این معادل یک و نیم 
میلیارد دالر برای اش��تغال روس��تائیان اختصاص یافته است. وی گفت: ثبت نام 
رس��می از متقاضیان برای دریافت تس��هیالت اش��تغال روس��تایی و اش��تغال 

دانش آموختگان از دو روز دیگر در سایت کارا آغاز می شود.
منصوری افزود: در اجرای طرح اش��تغال فراگیر برای سال 96 ایجاد 9۵۱ 
هزار فرصت ش��غلی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی گفت: 6۵۰ هزار شغل از 
این فرصت ها در رش��ته های پر اشتغال است و در مشوق های بیمه ای هم باید 

تمایل به ایجاد اشتغال را بیشتر کنیم.
مع��اون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت کار افزود: ط��رح کارورزی 
دانش آموختگان از تیر امس��ال آغاز شده و این طرح می تواند متناسب نبودن 

تحصیالت دانش آموختگان با نیازهای بازار کار را در کوتاه مدت حل کند.
 منص��وری گف��ت: دانش آموختگان در این طرح ۴ ت��ا 6 ماه در واحدهای 
مرتب��ط با درسش��ان کارورزی می کنند و ماهانه ح��دود ۳۰۰ هزار تومان به 
آنها پرداخت می ش��ود. وی افزود: 8۰ درصد کسانی که دوره های کارورزی را 

می گذراند در همان واحدها یا واحدهای جنبی مشغول به کار می شوند.
عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس نی��ز گف��ت: فارغ التحصیالن 

دانشگاه های کشور مهارت الزم را برای ورود به بازار کار ندارند.
محمد حس��ینی افزود: از زمانی که موض��وع اختصاص یک و نیم میلیارد 
دالر برای اش��تغال روس��تایی به مجلس آمد تاکنون یک س��ال گذش��ته اما 

هنوز ساز و کار اجرایی آن مشخص نشده است.

مركزپژوهشهایمجلساعالمكرد
10/5درصد؛نرختورمامسال

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در جدیدترین 
ك��ش گزارش خود پیش بینی کرد که رش��د اقتصادی ایران به خ�ط

۴.۱ درصد و نرخ تورم امسال هم به ۱۰.۵ درصد برسد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جدید پیرامون وضعیت درآمدهای 
مالیاتی، رش��د اقتص��ادی، قیمت نفت و نرخ تورم، عنوان ک��رد: تغییر عوامل 
اصلی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی، تعیین کننده میزان وصولی های سال های 
آتی خواهند بود. بر این اس��اس، قس��مت عمده وصولی درآمدهای مالیاتی به 
ویژه از محل مالیات مش��اغل و اش��خاص حقوقی در س��ال ۱۳9۷ معطوف به 

عملکرد اقتصادی مؤدیان در سال ۱۳96 است.
بر همین اس��اس، چنانچه در سال ۱۳96 ش��اهد رشد اقتصادی، افزایش 
ارزش اف��زوده بخش های مختلف اقتصادی و رونق کس��ب و کار باش��یم و یا 
قیمت های اسمی از رشد باالیی برخوردار باشند، افزایش درآمدهای مالیاتی از 

این ناحیه، دور از انتظار نخواهد بود.
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی حکایت از رش��د 
اقتص��ادی ۴.۱ درص��دی برای س��ال ۱۳96 دارد. همچنین برآوردها نش��ان 
می دهد نرخ تورم س��الیانه از 9 درصد در سال ۱۳9۵ به ۱۰.۵ درصد در سال 
۱۳96 خواهد رس��ید و قیمت صادرات نفت به طور میانگین از ۴۴.۲ دالر در 

سال ۱۳9۵ به ۵۵ دالر در سال ۱۳96 خواهد رسید.
با توجه به اندک بودن رش��د اقتصادی و ارزش افزوده بخش های مختلف، 
نمی توان از ناحیه رش��د اقتصادی انتظار افزای��ش قابل توجهی در درآمدهای 
مالیاتی این بخش ها داش��ت. بی اعتنایی به این موضوع می تواند فشار مالیاتی 
بر مؤدیان شناس��نامه دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل 
را افزایش داده و نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعاالن و در نتیجه 

اقتصاد کشور را درپی نخواهد داشت.

اخبار

قرعهکشیآخرینمرحلهجشنواره
دوجینبانکسرمایه

قرعه کشی آخرین مرحله جشنواره دوجین 
بانک سرمایه، امروز همزمان با دوازدهمین 
سالروز تاسیس این بانک برگزار می گردد. 
جش��نواره دوجین با هدف ایجاد خاطره ای 
دلنش��ین برای هموطن��ان از رویدادهای ش��ادی نظیر 
سالگرد تولد و ازدواج و رقم زدن تجربه ای ارزشمند برای 
ایشان در زمینه استفاده از خدمات بانکی بویژه خدمات 
بانکداری الکترونی��ک در ماه های منتهی به دوازدهمین 
سالروز تاس��یس این بانک از شهریور تا دی ماه در شش 
موضوع و ۷۲ برنده در هر مرحله برگزار شد که برندگان 
خوش ش��انس مراحل اول تا سوم این جشنواره به تناوب 

معرفی شدند.

خطاعتباریبینبانکتوسعهصادرات
و"بانکتجارتوتوسعهاکو"برقرارشد

ق��رارداد خط اعتب��اری کوتاه مدت دومنظوره 
بی��ن "بانک تجارت و توس��عه اک��و" و بانک 
توسعه صادرات ایران با هدف تخصیص ۲۵ 

میلیون یورو به اگزیم بانک ایران منعقد شد.
قرارداد یاد ش��ده اخیرا در راستای برای تامین مالی 
صادرات و واردات کاال و جذب منابع مالی خارجی منعقد 
و اجرایی ش��ده اس��ت.برای استفاد از تس��هیالت قرارداد 
مذکور، محدودیتی درخصوص کش��ور ه��دف صادراتی 
وجود ن��دارد و تامین مالی صادرات به همه کش��ورها از 
محل خط اعتباری مذکور امکان پذیر است.همچنین این 
اعتبارات جهت تأمین مالی واردات کاال و خدمات مرتبط 
از کش��ورهای عضو اکو )ترکیه، افغانس��تان، آذربایجان، 
قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان 
و ازبکستان( قابل استفاده است. دوره بازپرداخت تسهیالت 
فوق الذک��ر حداکثر ۱۲ ماه از پرداخت و نرخ س��ود آن با 

توافق بین دو بانک مورد به مورد مشخص خواهد شد.

بیشاز500بنگاهصادراتی
تحتپوششکمکسودقرارگرفتند

مدیرکل دفتر توس��عه خدم��ات بازرگانی گفت: از 
محل منابع مندرج در بستۀ حمایتی سال ۱۳9۵، مبلغ 
۵۰۰ میلیارد ریال بابت مش��وق های صادراتی تخصیص 

یافته است.
مدیرکل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی درخصوص 
پرداخت کمک سود تس��هیالت بانکی به صادرکنندگان 
اظه��ار داش��ت: از محل منابع مندرج در بس��تۀ حمایتی 
س��ال ۱۳9۵، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال بابت مش��وق های 
صادرات��ی تخصیص یافته اس��ت. که از ای��ن مبلغ، ۳۰۰ 
میلیارد ریال جهت پرداخت کمک سود تسهیالت بانکی 
به صادرکنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگان کشور با 

اولویت تولیدات دانش بنیان اختصاص داده شده است.

تحلیلگ��ران  و  کارشناس��ان 
پش�تباج�ه

گروه اقتصاد
اقتص��ادی بر ای��ن باورند که 
از  توجه��ی  قاب��ل  بخ��ش 
مشکالت پیش روی اقتصاد کشور به وضعیت نظام 
بانکی کش��ور باز می گردد که درتمام این س��ال ها 
باید متولیان نس��بت به اصالح آن اقدام می کردند 
ام��ا تاکنون ای��ن مهم اجرایی نش��ده و اینگونه به 
نظر می رس��د که متولیان هم همچنان عزم جدی 

برای این مهم ندارند.
به اعتقاد این کارشناسان برخالف آنچه برخی 
مش��کالتی مانند تحریم و فش��ار کشورهای غربی 
را مطرح می کنند؛ موضوع مش��کالت نظام بانکی 
کش��وریک مس��اله کامال داخلی اس��ت که عوامل 
مهمی درپی��ش آوردن چنین ش��رایطی در نظام 
بانکی موثرند که از جمله آنها می توان از بدهکاری 
دول��ت به بانک ها از یک س��و و عدم توانایی وصول 
مطالب��ات بانک ها از بده��کاران حقیقی و حقوقی 

چند هزار میلیاردی نام برد.
این کارشناس��ان با بیان اینکه اصالح ساختار 
نظام بانکی کش��ور، یکی از محورهای طرح تحول 
اقتصادی است می گویند: ناکارآمدی سیستم پولی 
وبانکی کشور بر کس��ی پوشیده نیست، و بی شک 
یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصالح اقتصادی 
در هر کش��ور، اصالح سیس��تم پولی بانکی کشور 
اس��ت، چراکه نظام بانکی مطلوب نقش کلیدی در 
ثبات و کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح 
عمومی قیمت ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل 
رش��د و توس��عه اقتصادی کش��ور دارد، طوری که 
کارایی و ثبات نظام پولی بانکی، پش��تیبان کارایی 
بخ��ش واقعی اقتصاد بوده و بر خالف آن بی ثباتی و 
عدم کارایی نظام پولی بانکی موجب بروز بی ثباتی و 

ناکارآمدی در بخش واقعی اقتصاد می شود.
این منتقدان با بیان اینکه ناکارآمدی نظام بانکی 
در سرمایه گذاری ها از جمله مسایل مهم در تشدید 

این بحران هاست می گویند: سرمایه گذاری های غلط، 
ارائه تس��هیالت بدون اعتبارسنجی و سیاست های 
مالی نسنجیده می تواند هر سیستم بانکی را در هر 
کجای دنیا فلج کند؛ فرقی ندارد در ایران باشد با در 
هر کشور پیشرفته دیگر بنابراین نمی توان مشکالت 
موجود را ب��ه عدم ارتباط با دنیا مربوط دانس��ت و 
بایس��تی چاره این مش��کل را در داخل جست وجو 

کرد. 
به گفته این تحلیلگران فساد گسترده در همه 
دولت ها باعث شده که تسهیالت با نرخ های ترجیحی 
بدون حساب و کتاب پرداخت شود و همچنان خبری 
از وصول آنها نیست. البته این وضعیت در بانک های 
دولتی شدت بیش��تری داشته و اگر در همان زمان 
این شجاعت وجود داشت که چند بانک متخلف مهم 
دولتی را ورشکسته اعالم می شدند شاید در شرایط 
کنونی وضعیت به مراتب بهتری را شاهد بودیم و این 
امکان وجود داشت که بقیه بانک ها نجات پیدا کنند 

و از رقابت ناسالم خارج شوند.
این تحلیلگ��ران می گویند: ب��ه منظور حرکت 
نظام اقتصادي کشور در جهت نظام اقتصادي آزاد و 
رقابتي، دولت باید دستش را از جیب بانک ها و ملت 
بیرون بیاورد و نظام بانکي در مسیر تأمین منابع مورد 
نیاز براي مردم، بخش خصوصي و جامعه قرار بگیرد. 
این گروه می افزایند: گام دوم براي س��اماندهي 
نظ��ام بانکي، تعیین حد و ح��دود بانک مرکزي در 
ارتباط ب��ا فعالیت بانک هاي تجاري اس��ت چراکه 
بانک مرکزي، مقام ناظر بازار پول اس��ت و نباید در 
جزئي ترین امور بانک ها دخالت کند و بخش��نامه و 
دستورالعمل بدهد این در حالي است که در شرایط 
فعل��ي، بانک مرکزي حتي دس��تورالعمل چگونگي 

اعطاي ضمانتنامه را هم به بانک ها ابالغ مي کند.

مشکل بزرگ مطالبات معوق
از سوی دیگر برخی از کارشناسا ن این نکته را 

مطرح می کنند که در حال حاضر بزرگ ترین مشکل  
سیستم بانکی کشور مطالبات معوق است که آن هم 
ناشی از بدهی دولت به اکثر شرکت ها است که برای 
دولت و ش��رکت های دولتی کار کردند و نتوانستند 
پول های ش��ان را وص��ول کنن��د و متعاقب��ا قادر به 
بازپرداخت بدهی های شان به سیستم بانکی نبودند 
و از این بابت بخشی از منابع در اختیار بانک ها قفل 

شده و سیال نیست که به چرخه اقتصاد بازگردد.
ای��ن گ��روه می افزایند: در کنار این مش��کالت 
داخلی؛ مش��کل عمده سیستم بانکی مشکلی است 

ک��ه در گردش منابع در اختیار بانک ها وجود دارد و 
البته برخی مشکالت جزئی تری هم که ممکن است 
در قسمت های مختلف وجود داشته باشد آن است 
که در بعضی موارد ممکن اس��ت با مقررات بس��یار 
سختی مواجه بوده و در برخی قسمت ها ممکن است 
کمبود ضابطه ها و مقررات وجود داش��ته باشد ولی 
بانک ها در چارچوب ضوابطی که وجود دارد کار خود 
را انجام می دهند. به اعتقاد این کارشناسان اگر امروز 
وضع نظام بانکي خوب نیس��ت، بازخورد اشتباهاتي 
اس��ت که به م��رور زمان در گذش��ته رخ داده و در 

این میان، الزام بانک ها به پرداخت تسهیالت تکلیفي 
یکي از اشتباهات کلیدي در این حوزه است. 

این منتق��دان با بیان اینکه انتظار مي رفت در 
دول��ت یازدهم روند اصالح س��اختار نظام بانکي با 
قوت پیگیري ش��ود می گویند: متاسفانه متولیان 
در سال 9۵ نیز براي تأمین منابع مورد نیاز دولت 
براي خری��د و واردات کاالهاي اساس��ي، از منابع 
بانک هاي خصوصي کش��ور اس��تفاده کردند و این 
درحالي که در س��ال های اخیر وضعیت بسیاري از 

بانک ها و مؤسسات اعتباري مساعد نبوده است.
در کن��ار این صحبت کارشناس��ان؛ مقام معظم 
رهب��ری در س��خنرانی های مختل��ف خ��ود همواره 
موضوع��ات اقتص��ادی را مدنظ��ر ق��رار داده اند که 
نظ��ام بانکی یکی از این موارد اس��ت و آنچه مس��لم 
اس��ت معظم له درکنار مطرح کردن این مش��کالت 
راهکارهای اساسی برای رفع آن را نیز پیشنهاد داده اند 

اما متاسفانه کمتر مورد توجه قرارگرفته است. 
 طبق مس��تندات مقام معظم رهبری در دیدار 
جمعی از آزادگان و مس��ئوالن بنیاد مستضعفان و 
جانبازان در تاریخ ۷ شهریور 69 درخصوص اهمیت 
و ابعاد فراملی مس��ئله بانک فرمودن��د: »بانکداری 
اسالمی - پول را در جامعه به شکل اسالمی مطرح 
کردن و داد و س��تد کردن - مسأله ی بسیار مهمی 
اس��ت. اگر بتوانیم این حقیق��ت را به معنای جامع 
کلم��ه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در 
دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه ها و س��نگرها 
نیس��ت. اگر کارگزاران دس��تگاه بانکی بتوانند این 
را ب��ه معن��ای جامع و کامل مس��أله اج��را و پیاده 
کنند، بزرگترین س��نگر اقتصادی امروز دنیاس��ت. 
خصوصیت بانکداری اسالمی و از لوازم آن، دادوستد 
پول براساس غیر ربا، تنظیم مبادالت پولی براساس 
قوانین اسالمی و معامالت اسالمِی صحیح است، که 
در آنها ظلم و اس��تثمار و کنز و تبعیض و اختالف 

طبقاتی و امثال اینها به وجود نمی آید.«

مرکز واردات گمرک ایران در بخشنامه ای 
ضواب��ط جدید واردات خ��ودرو و تغییرات ات������ول

حقوق ورودی واردات خودرو را جهت اجرا 
به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد. 

در این بخش��نامه آمده است: پیرو بخش��نامه های ردیف 6 و 
۴۴ س��ال 9۱، ردیف ۵۷ س��ال 9۳، ردیف ۴۱6 سال 9۵ و ردیف 
۲۳۰ س��ال جاری، به پیوست تصویر نامه ش��ماره ۱۱۰88۷6/96 
مورخ 96/۱۰/۱۰ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات 
 سازمان توسعه تجارت، منضم به تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ تا 
۵۴8۰۳ ه مورخ 96/۱۰/9 هیئت محترم وزیران درخصوص اضافه 
شدن مواد ۱۳ الی ۱۷ به آیین نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو 
و نی��ز تعیین درصد حقوق ورودی خودرو براس��اس حجم موتور و 
ارزش��ی خودرو طبق جداول الف و ب منضم به مصوبه فوق االشاره 

جهت اطالع و اقدام الزم با رعایت کامل مقررات ابالغ می گردد.
 ۱- ثبت س��فارش و واردات خودروهای س��واری با ارزش بیش 

از ۴۰۰۰۰ دالر س��ی اند اف و همچنین با حجم موتور باالتر از ۲۵۰۰ 
سی سی طبق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۳ مصوبه مذکور ممنوع است.

 ۲- پیرو بخشنامه شماره ۲۴۴9۴۷/9۵/۲۴۰۲۵۰/۷۳/۴۱6 
مورخ 96/۱۲/۲۳ و مفاد مصوبه ش��ماره ۱6۰۲۵۳/ت ۵۳۵۴8 ه. 
مورخ 9۵/۴/۱6 با توجه به اینکه طبق ماده ۷ اصالحی آیین نامه 
ضوابط فنی خودرو، ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال 
س��اخت آنها یک سال گذشته باشد ممنوع است، لذا خودروهای 
با سال ساخت ۲۰۱6 در صورتی قابل ترخیص می باشد که ضمن 
رعایت ضوابط فنی خودرو و ضوابط اعالمی این آیین نامه، صدور 
ثبت س��فارش و ورود خودرو به کش��ور )در مهل��ت اعتبار ثبت 

سفارش ( تا تاریخ 96/۱۰/۱۰ صورت گرفته باشد.

۳- پیرو بخشنامه شماره 96۵۱۷۵/96/۲۳۰ مورخ 96/9/8 
ام��کان ترخیص خودروی س��واری از محل ثبت س��فارش های 
صادره و تمدید شده از تاریخ 96/۴/۲8 لغایت 96/9/9 کماکان 
وجود نداش��ته و در صورت اظهار، ضمن خودداری از ترخیص، 

مراتب را به این مرکز اعالم نمایند.
 ۴- با عنایت به ماده ۱۷ مصوبه ابالغی، واردات خودروهای فاقد 
ضوابط فنی، با حجم موتور باالی ۲۵۰۰ سی س��ی و ارزش باالتر از 

۴۰۰۰۰ دالر جهت شماره گذاری در مناطق آزاد ممنوع می باشد.
۵- با توجه ب��ه اعالم ممنوعی��ت واردات خودروهای باالی 
۲۵۰۰ سی سی و باالتر از ارزش ۴۰۰۰۰ دالر در مصوبه ابالغی و 
همچنین خودروهای مورد نظر در بند ۲ نامه، در صورت متروکه 

شدن آن براساس مفاد ماده ۳۵ قانون امور گمرکی اقدام گردد.
6- ب��ا عنایت به مف��اد نامه های ش��ماره ۲۱۷8۴9/6۰ مورخ 
96/۱۰/۲ وزیر صنعت و ش��ماره ۲۲۱۲6۷ م��ورخ 96/۱۰/6 وزیر 
ام��ور اقتصادی و دارایی ترخیص کلیه خودروهای ثبت س��فارش 
ش��ده، منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذ های مصوبه 
ابالغی مورد اش��اره بوده و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا 
تاریخ 96/6/۲۱ عالوه بر پرداخت براساس ماخذ های مصوبه ابالغی 
منوط به ارائه تعهد رس��می )محضری( مبن��ی بر منظور نمودن 
مبلغ پرداختی )مبلغ اضافه شده براساس ماخذ های جدید مصوبه 
موصوف( به عنوان مابه التفاوت به میزان جدول مندرج در نامه های 
مورد اش��اره پس از ابالغ مصوبه مربوطه )مصوبه ش��ورای اقتصاد( 
خواه��د بود. ضمناً بر همین اس��اس هر گون��ه ترخیص خودروی 
س��واری با استفاده از تسهیالت مقرر در ماده ۱۱ آیین نامه اجرای 
قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده شش قانون امور 

گمرکی در هر مورد منوط به بررسی و اعالم نظر این مرکز است.

سیاستروزریشهمشکالتنظامبانکیرابررسیمیكند؛

استخوان در گلوی اقتصاد

طبقابالغگمرک؛

ترخیصخودروهاباعمربیشازیکسالممنوعشد

تاپایانسال

نانگراننمیشود
رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید 

ب��ر اینکه تمام تالش ها مبنی بر ب����ازارروز
عدم افزایش قیمت نان اس��ت، 

گفت: افزایش قیمت نان تا پایان سال منتفی است.
عل��ی فاضلی در گفت وگو با فارس گفت: افزایش 

قیمت نان فعال تا پایان سال 96 منتفی است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه چندی 
پیش افزایش قیمت نان مطرح بود، اما بنا به دالیلی 
این افزایش قیمت در روز اجرا متوقف ش��د، گفت: از 
سوی رئیس جمهور با افزایش قیمت نان مخالفت شد 
و بنابراین افزایش قیمت آن فعال منتفی شده است. 
وی بی��ان با اش��اره به اینکه ات��اق اصناف ایران 
پس از منتفی شدن افزایش قیمت نان، پیشنهاداتی 
را در راس��تای حمایت از واحده��ای تولیدی نان به 
دول��ت ارائه کرد، بیان داش��ت: منتفی ش��دن بحث 
افزایش قیم��ت حامل های انرژی از س��ال 9۳ برای 

اینگونه واحدها و دادن حق بخش��ودگی س��هم بیمه 
کارفرمایان تا سقف ۵ کارگر دو پیشنهاد ما به دولت 

بوده که هنوز پاسخ آن را دریافت نکرده ایم.
وی با تأکید بر اینکه همه تالش ها بر عدم افزایش 
قیمت نان اس��ت، گفت: به هرحال تصمیم گیری در 

این مورد به سال آینده موکول شده است. 
براساس بخشنامه ستاد تنظیم بازار و مجوز اتاق 
اصناف ایران، قرار بود که افزایش ۱۵ درصدی قیمت 
نان از اول آذرماه 96 به اجرا درآید که این بخشنامه 

با دستور رئیس جمهور در روز اجرا متوقف شد.

آگهي مناقصه  شماره (١٣٩٦/٤٦٦٨)
(ارزيابي کيفي)  
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٢- موضوع مناقصه: اصالح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ منطقه ٤ گازرساني مشهد

٣- شرايط اوليه متقاضيان :
الف- دارا بودن رتبه تاسيسات و تجهيزات 

ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره کار و امور اجتماعي 

د-  مدت پيمان: يکسال تقويمي
٤- ساير شرايط: 

الف- ارائه اعالم آمادگي در مهلت مقرر به کميته فني و بازرگاني 
ب- تکميل ارائه کاربرگ هاي استعالم ارزيابي کيفي و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کميته فني و بازرگاني  

٥- مهلت اعالم آمادگي: از تاريخ ٩٦/١٠/١٨ لغايت آخر وقت اداري ٩٦/١٠/٢٧
٦- مهلت تکميل و تحويل کاربرگها و اسناد استعالم ارزيابي: تا آخر وقت اداري مورخ ٩٦/١١/١١

٧- محل دريافت و تحويل کاربرگها و اسناد استعالم ارزيابي کيفي: دفتر کميته فني و بازرگاني شرکت گاز خراسان رضوي واقع در مشهد- ميدان شهيد فهميده، کنار گذر آسايشگاه فياض بخش، جنب مجتمع آبي 
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