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حذف دالر از مبادالت تجاری
یا تالش برای رفع تحریم

آیــا دالر از تجــارت ایــران قابل حذف
است؟ این وعدهای اســت که سید رضا
فاطمی امین در جمع هیــات نمایندگان
اتاق بازرگانی داده و تاکید کرده اســت :
در نظر داریم تا اقتصاد ایران را از دالری
بودن خارج کنیم.
ایــن اولین باری نیســت کــه موضوع
حذف دالر از مــراودات اقتصادی ایران
در دســتور کار قرار میگیرد .پیش از این
تالش برای امضــا موافقنامههایی برای
تبادل کاال با ارز دو کشور و  ...در دستور
کار قــرار گرفــت اما در نهایــت توفیق
چندانی حاصل نشــد .دولت احمدینژاد
بیشــتری مانور را بر این مساله داشت اما
در نهایت بحران وابســتگی اقتصاد ایران
بــه دالر در دو دهه اخیــر افزایش یافت
و برخــی معتقدند دالریــزه بودن اقتصاد
ایران ،یکــی از نقاط ضعــف در دوران
تحریــم تلقی میشــود  .در ســالهای
اخیر ،تحت تاثیر تشــدید تحریمها و قرار
گیری ایران در لیســت ســیاه FATF
 ،مشــکالت تجار ایرانــی افزایش یافته
است .حاال بســیاری از تاجران ،حتی در
بخش خصوصــی میگوینــد بانکهای
بینالمللــی حاضر به همــکاری با ایران
نیســتند و همین امر هزینــه مبادله را به
شدت باال برده است.یک فعال اقتصادی
بخش خصوصی درباره طرح مجدد لزوم
حــذف دالر از اقتصــاد ایــران و امکان
اجرای این مســاله بــه خبرآنالین گفت:
در ابتدا باید بررســی کرد ســهم دالر از
مبادالت تجاری در جهان چقدر اســت و
پس از آن می توان پاسخ داد آیا میتوان
دالر را از اقتصاد ایران حذف کرد یا خیر؟
*تجربــه مکــرر حــذف دالر از
اقتصاد در دولتهای مختلف
مســعود دانشــمند افزود :در اقتصادهای
بــزرگ مانند اتحادیــه اروپا کــه یورو
را دارنــد؛ هنــوز نتوانســتهاند دالر را از
مبادالت حــذف کنند؛ حتی چین با وجود
حجم گســترده اقتصاد خود نتوانسته دالر
را حــذف کنــد .باید توجه داشــت بیش
از  ۵۰درصــد از مبادالت دنیــا با دالر
انجام میشــود .وی یادآور شد :تاکنون
چند بــار موضوع حــذف دالر از اقتصاد
ایران را تجربه کردهایم و پیشــنهاد شده
کــه مبادالت را با یــورو انجام دهیم در
حالی که باید توجه داشــت فروش نفت
در تمــام دنیا بر مبنای دالر اســت و اگر
قرار بر حذف دالر باشــد با ارز حاصل از
فروش نفت( دالر) را بــا پرداخت هزینه
به یــورو تبدیل کنیم  .بــه عبارت دیگر
هزینه تســعیر ارز یعنــی تبدیل دالر به

یورو یا هر از دیگــری نیز به هزینههای
کنونی اضافه میشود چرا که حتی خرید
و فــروش نهادههای دامــی و روغن نیز
در بازارهــای جهانــی بــا دالر انجــام
میشــود .وی ادامه داد :خرید فلزات نیز
در بازارهــای جهانی بــر پایه دالر انجام
میشود  ،به این ترتیب با حذف دالر باید
هزینــهای برای تبدیل ایــن ارز به یورو
پرداخــت کنیم کــه همانطور که اعالم
شــد ،این اقدام هزینه بیشتری به اقتصاد
کشــور و همچنین فعاالن اقتصادی وارد
خواهد کرد .دانشــمند تاکید کرد :حذف
دالر از مبادالت تجاری ایران ،نتیجهای
جز ضرر ندارد ،تصور کنید قرار باشــد ما
با چین تجارتمان بر اســاس یوان باشد،
ایــن اتفاق وقتی می توانــد رخ دهد که
چیــن نیز ریال ایران را قبــول کند  .در
ضمــن اینکه با هر کشــوری به ارز رایح
آن کشــور مبادالت صورت گیرد ،امری
هزینه زا و سنگین است .در ضمن وقتی
سیســتم بانکی کشورهای دیگر با ما کار
نمــی کنند چطور می تــوان این مهم را
پیش برد.
*حــذف دالر از اقتصــاد جنبه
شعاری دارد
دانشــمند گفت :اظهــارات وزیر صمت
درباره حذف دالر از اقتصاد بیشــتر جنبه
شــعاری دارد و به نظر نمیرســد جنبه
واقعی و عملی داشــته باشد .وی تصریح
کــرد :در زمــان آقایــان احمدینژاد و
روحانی و بــه عبارت بهتر تاکنون چندبار
این موضوع را تجربه کردهایم و هر دفعه
موفق نبودهایم و دوباره به سمت استفاده
از دالر در اقتصــاد و مبــادالت تجاری
بازگشــتهایم .نتیجه این اقدامات واضح و
روشن اســت .البته در این سالها کسی
عدد و رقمی از میزان ضرر و زیان ناشی
از این اقدامات اعالم نکرده است .
وی در توضیــح این مطلــب افزود :البته
فرض کنید در تبدیل ارزها نوســانات را
نادیــده بگیریم اما بــی تردید زیان یک
ردصــدی هــم در حجم تجارت کشــور
زیانی هنگفت است.
وی عنوان کــرد :در بورس نفت ،بورس
فلزات  ،بورس مــواد غذایی مانند گندم،
جــو ،نهادههای دامی و  ...همه مبادالت
با دالر انجام میشــود بنابراین به راحتی
نمیتــوان ایــن ارز را از اقتصاد کشــور
حذف کرد.
بــه گفته وی این اقدام نیــز مانند دیگر
طــرح ها با هــدف دور زدن میز مذاکره
و تحریم مطرح می شــود اما گزارشــی
از میــزان هزینه تحمیلــی آن بر اقتصاد
تدوین نشده است.

کاریکاتور

بانکها ما را خانهدار میکنند یا خود را؟!

بانکها  ۳۷میلیون متر زمین و ساختمان دارند که  ٩۶٢٩فقره آن داراییهای ثابت
بوده و  ۴١٠٧فقره نیز داراییهای تملیکی اســت که بانکها در ازای عدمپرداخت
اقساط مشــتریان خود آنها را به تملک خود درآوردهاند .این موضوع سوژه انتشار
کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنالین شد

بر اساس وعده رئیسی ،هر خانوار چهار
نفره در آذر ماه باید منتظر یارانه  ۸۰۰تا
 ۶۰۰هزار تومانی باشد.
یارانه نقدی اعطای کمک مالی روی
یــک کاال یــا خدمتی اســت که به
مردم داده میشود .یارانه نقدی جهت
افزایش رفــاه عمومی جامعه پرداخت
میشــود .یارانه نقدی داخلی کشورها
کمکی است که به صورت غیرمستقیم
به مردم پرداخت میشود.
دولت یازدهم از همان ابتدا با اشــاره
به این استدالل که توزیع یارانه نقدی
نمیتواند زمینه توســعه عدالت باشد
و منابــع مالی کافی بــرای ایجاد این
پرداختها را ندارد ،تالش کرد تا یارانه
افراد غیرنیازمند را قطع کند ،اما حاال با
روی کار آمدن دولت سیزدهم ،ابراهیم
رئیسی ،رئیسجمهور از پرداخت یارانه
نقدی جدید در دولتش خبر داده است.
مســعود میرکاظمی ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه گفته است :با توجه به
توزیع یارانهها در بخشهای مختلف
آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل
قبولی در بهبود ســفره مردم ،شاخص
کالن اقتصــادی و بخش تولید دیده
نمیشود.
هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه
میگوید یارانه نقدی تاثیری در بهبود
معیشت مردم نداشته ،اما آخرین اخبار
حاکــی از افزایش این مبلغ احتماال تا
پایان فصل پاییز است.
اگرچه عــدهای معتقدند ترکیب دولت
رئیسی در کنار وعدههای انتخاباتی او
احتمال محققشدن تغییرات در نظام
پرداخت یارانــه را جدیتر میکند ،اما
کســری بودجه و منابع مالی مورد نیاز
برای اجرای این طرحها همچنان محل
سؤال هستند ،عالوه بر اینکه براساس
اظهارات پیش از انتخابات رئیســی،
احتمــاال باید تا پایــان فصل پاییز در
انتظار وقوع تحوالت یارانهای بمانیم.
یارانه نقدی ،دومین واریزی مهر بود.
این یارانه نیز براســاس زمانبندی در
روز بیستم مهر به حساب سرپرستان
خانوار واریز شد .مبلغ این یارانه نیز طی
چندین سال گذشته بدون تغییر بوده ،به
نحوی که همهی خانوارهای مشمول
مبلغ  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان بهازای هر
یک از اعضای خانواده دریافت میکنند.
با وجود چنین روندی تاکنون دو سناریو
رقم دار منتشر شده است.
اولین آن مربــوط به اظهارات ابراهیم
رئیسی اســت که برای کاهش هزینه
خانوادهها وعده داده که کارت اعتباری
معیشت صادر میشود .بر این اساس به
ازای هر یک از اعضای خانوار در ســه
دهک اول  ۲۰۰هزار تومان و دو دهک
بعدی  ۱۵۰هــزار تومان اعتبار ماهانه
قرضالحســنه با کارمــزد دو درصد
تخصیص یابد.
این یارانه برای خانواده پنج نفره ســه
دهک اول  ۲۰۰هــزار تومان و برای
دهکهای چهــارم و پنجم  ۱۵۰هزار
تومان بهازای هر نفر اســت .آنطور که
رئیسی گفته این کمکهای معیشتی
قرار است به دولت برگردد ،اما او گفته
به خانــواری که در پرداخت اقســاط
مشکل داشته باشــد یارانه بازپرداخت
تعلق میگیرد.
عالوه بــر این ،جوانترین وزیر کابینه
دولت رئیسی موافقت خود را با افزایش
یارانهها اعالم کرده است.
جدا از بدنــه دولــت ،در مجلس نیز
زمزمههای در حوزه کاهش یا افزایش
یارانهها وجود دارد ،مجلسیها به دنبال
این هستند که موضوع حذف یارانهها را
به رفراندوم بگذارند .آیا دولت و مجلس
یارانهها را افزایش خواهند داد؟
به گزارش ســازمان هدفمندســازی
یارانههــای کشــور ،مدیرعامل این
سازمان یادآور شد؛ دراین ماه« ،دهمین
قســط» از پرداخت دومین مرحله وام
یک میلیون تومانی کرونایی ،از حساب
سرپرستان خانوادههایی که این وام را
دریافت کردهاند ،کسر میشود.
انتظــار برای افزایــش یارانه نقدی از
اولین ماه دولت جدید بود .اما وعدهها
نشــان میدهد احتماال از آذرماه مبلغ
یارانه نقدی افزایش پیدا کند .اما مبلغ
افزایش یارانه چقدر است و مشموالن
یارانه چه کسانی هستند؟ هنوز جزئیات
و حتــی قطعیت افزایــش مبلغ یارانه
نقدی مشــخص نیســت .اما ابراهیم
رئیسی در زمان انتخابات وعده یارانه
 ۲۰۰و  ۱۵۰هزار تومانی به دهکهای
اول تا پنجم را داده بود.
بر اساس گفته ابراهیم رئیسی ،هر یک
از اعضای خانوار دهکهای اول تا سوم
نفری  ۲۰۰هزار تومان یارانه میگیرند.
یارانه دهکهــای چهارم و پنجم هم
نفری  ۱۵۰هزار تومان است .بر اساس
وعده رئیسی ،هر خانوار چهار نفره در
آذرماه باید منتظــر یارانه  ۸۰۰تا۶۰۰
هزار تومانی باشد.
این در حالی است که اکنون رقم یارانه
نقدی ماهانه نفــری  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومان است و مجموع یارانه نقدی یک
خانوار چهار نفره  ۱۸۲هزار تومان است.

در نخستین جلسه بررسی «طرح صیانت» چه گذشت؟

قرار نیست اینستاگرام بسته شود

نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در جلســه بررســی طرح صیانت،
با انتقــاد از نحوه اطالعرســانی
درباره ایــن طرح ،تاکیــد کردند
کــه قــرار نیســت پلتفرمهایــی
مانند اینســتاگرام بســته شود و
مجلــس تنها بهدنبــال رفع خالء
قانونگذاری در این حوزه است تا
مردم بتوانند پیگیر حقوق خود در
فضای مجازی باشند.
بــه گزارش ایســنا ،موضوع طرح
حمایــت از حقــوق کاربــران در
فضای مجــازی و خدمــات پایه
کاربردی موســوم به طرح صیانت
در ماههای گذشــته مطرح شــده
و در نهایــت مقرر شــد این طرح
در یــک کمیســیون ویــژه مورد
بررســی نماینــدگان منتخب قرار
گیرد ،باالخره اولین جلسه بررسی
این طرح ،در حالی که در جلســه
قبلــی تنها اعضای هیات رییســه
انتخاب شده بودند ،روز گذشته در
مجلس برگــزار و بهدلیل تاکید بر
شفافسازی ،این جلسه بهصورت
زنده هم پخش شد.
محمــد باقــر قالیبــاف  -رئیس
مجلس شــورای اسالمی-در این
جلســه اظهار کرد :امــروز بحث
مربوط بــه فضای مجازی واقعیت
مهمی اســت ،امــروزه این فضا،
فضای واقعی و حقیقی اســت که
زندگی مــردم را در ابعاد مختلف
و در حوزه های مختلف فرهنگی،
اجتماعی ،علمی و اقتصادی تحت
تاثیر قرار داده اســت؛ به گونه ای
که شاکله اصلی زندگی مردم وارد
حوزه فضای مجازی شــده و همه
ما باید نســبت به این مهم دقت و
توجه الزم را داشــته باشــیم و به
عنوان نماینده مــردم این فضا را
برای یک زندگی مناسب تر و امن
فراهم کنیم.
وی خاطرنشــان کرد :نمایندگان
حاضــر در ایــن جلســه از
کمیســیونهای مختلــف همگی
در ابعــاد مختلــف در حوزههای،
صنایع ،فرهنگی ،اجتماعی و همه
مجموعهها متخصصین این حوزه
هســتند ،امیدواریم در کمیسیون

مشترک این قانون با دقت و توجه
دنبال شــود .اطالعرســانیها و
جلسات کمیســیون مشترک علنی
اســت و مباحث از مجموعه خانه
ملت و رسانهها منعکس میشود.

قرار نیســت اینســتاگرام
بسته شود
قالیباف همچنین تاکید کرد :افراد
تحت فضاسازی گروههای خاص
و فشــارهای خارج از کشــور که
گفته میشوند قرار است پلتفرمها
بسته شــود قرار نگیرند ،خیر ،قرار
اســت صرفا خالء قانونگذاری در
این حوزه رفع شــود ،فضاســازی
هایی بود که میگفتند برای مثال
قرار است اینســتاگرام بسته شود،
خیــر ،بخش عمــدهای از زندگی
مردم در فضای اینســتاگرام دنبال
میشــود ،اما قانونگــذاری الزم
هم مورد توجه اســت که در این
کمیسیون انجام خواهد شد.
همچنین زهــره الهیان  -نماینده
مردم تهــران در خصوص اهمیت
طــرح حمایــت از کاربــران در
فضای مجــازی گفت :نبود قانون
جامــع در حوزه فضــای مجازی
حتی مسئله معیشــت مردم را در
این حوزه با مشــکل مواجه کرده
و مــردم نمیتواننــد پیگیر حقوق
خــود در فضای مجازی باشــند،
متاســفانه قانونی وجود ندارد که
با اخاللگران ایــن حوزه برخورد
کند و به پیگیری حقوق متضررین
این حــوزه بپردازد ،در حالیکه در
سایر کشــورها بهصورت جدی با
این اخاللگران برخورد میشــود
اولویــت اصلــی دولت مســائل
اقتصادی اســت و مــا باید زمینه
را در این کمیســیون مشترک به
نحــوی قانونگــذاری کنیم که
مردم بتوانند در این فضا مطالبات
خود را پیگیری کنند.
همچنین بر این نکته تاکید شــد
که مــردم باید بدانند این طرح در
جهت تأمیــن منافع ملی و مصالح
ملــت ایران اســت ،بــرای اینکه
بتوانیــم در تصویــب این طرح به
یک اجماع ملی برســیم ،ضرورت

داشت کمیسیون مشترک تشکیل
شــود تا با دعوت از فعاالن بخش
خصوصــی و ســایر حوزهها این
طــرح مهــم در راســتای احقاق
حقــوق مردم به تصویب رســانده
شــود ،با راهاندازی یک ســامانه
بــرای اطالعرســانی بــه مردم
در کمیســیون مشــترک و بــا
اطالعرســانی دقیق بــه مردم از
روند کاری کمیســیون ،هجمهها
علیه این طرح به پایان میرسد.
بــه گفته غالمرضا نــوری قزلجه
 ســخنگوی فراکسیون مستقلینوالیــی در نظــر اســت تغییرات
اساســی در طرحی کــه طراحان
اولیه طرح تهیــه کردهاند ،ایجاد
شــود و موضوعاتــی از قبیــل
محدودسازی و کاهش پهنای باند
کامال از مدار بررسیها خارج شود
و تاکید داریم که ســایر جلســات
کمیســیون نیز به صورت شــفاف
و با حضور رسانهها برگزار شود.

طرح صیانت بهدنبال رعایت
حقوق کاربران در این فضا
است
به گفتــه نمایندگان ،این طرح دو
بخش دارد ،در یک بخش کاربران
حقوقــی دارند که اصــا رعایت
نمیشود .اتحادیه اروپا این حقوق
را احصــا کرده و در برابر پلتفرمها
از این حقوق دفــاع میکند .این
حقوق شهروندان ایرانی در فضای
مجــازی باید احصا شــود .بخش
دوم هــم خدمات پایــه کاربردی
فضــای مجازی اســت .این طرح
قصــد قانونگذاری در کل فضای
مجــازی را ندارد و تنهــا بهدنبال
رعایت حقــوق کاربــران در این
فضــا اســت.همچنین گفته شــد
کــه بیــش از دو ماه از تشــکیل
این کمیســیون میگــذرد ،گفت:
در حالــی درباره ایــن طرح بحث
میشــود که نه منتشــر شده و نه
دراختیــار نمایندگان قــرار گرفته
اســت ،وقتــی طــرح بهصورت
شفاف منتشــر نمیشود ،باید این
فضاســازیها هم علیه آن صورت
بگیــرد .ما باید بگوییــم به دنبال

محدودسازی نیســتیم و به دنبال
فضای صالــح مجازی هســتیم.
دیگران در شــبهه سازی پیرامون
ایــن طرح فعالتــر بودند و ما در
حالت تدافعی قــرار گرفتیم و باید
امشــب دورنمای کار مشــخص
میشــد اما این فرصتسوزی رخ
داده و این موارد باعث شده که ما
بیشتر دچار حاشیه شویم.
بــر ایــن نکته هــم تاکید شــد
کــه در ایــن کشــور  ۸۵میلیون
از خدمــات اینترنــت اســتفاده
میکننــد و میلیونها نفر با همین
فضای مجازی ارتــزاق میکنند.
کوچکترین اشتباه در ساماندهی
فضای مجــازی بخش عظیمی از
اقتصاد کشــور را که مبتنی بر این
فضا است را به مخاطره میاندازد.
امــروز هیچ مکانیزمــی نمیتواند
جایگزین این بســتر بشود و باید
این فضای مجــازی که به نوعی
زندگــی حقیقی مردم شــده را به
طور شفاف و روشن بررسی کرد.
مجلس بهدرســتی درباره
طرح صیانت اطالعرســانی
نکرد
برخــی نماینــدگان از نحــوه
اطالعرســانی این طرح توســط
مجلــس انتقــاد و بیــان کردند
یکی از انتقاداتــی علیه این طرح
مطرح شــد این بــود که مجلس
نتوانســت درســت در این مورد
بهدرســتی اطالعرســانی کنــد.
امیدوارم ســخنگوی طــرح بتواند
اطالعرسانی درســت کند و باید
بــه زمانبندی طرح نیــز اهمیت
بدهیــم و بتوانیــم ایــن طرح را
زودتر بــه ســرانجام برســانیم.
باید اعتمادآفرینی داشــته باشــیم
و میخواهیــم از اقشــار مختلف
جامعــه دعــوت کنیم تــا در این
جلســات باشــند .پیشــنهاد شد
سامانهای ایجاد شــود تا منتقدین
دغدغههای خــود را ارائه دهند تا
ما آنها را بشــنویم و در راســتای
حل آنها تالش کنیم.
بر ایــن اســاس طبــق تاکید و
درخواست نمایندگان ،انجمنهای
صنفی و فعالین عرصه در خدمات
فضای مجازی باید نظرات خود را
بگویند .دغدغــهای که این افراد
دارند این اســت که آیــا فضای
ملــی میتوانــد به کســب و کار
آنها کمــک کند و آیا بحث قطعی
ارتباطــات جهانی در کار اســت؟
در صورتــی که اینطور نیســت و
میخواهیــم پلتفرمهایی داشــته
باشــیم کــه هنــگام تحریمهای
فناورانــه بتوانیم به کار خود ادامه
دهیم.
همــه این مــوارد در حالی اعالم
و اظهــار شــد که طبــق اعالم
نمایندگان مجلس در این جلســه،
هیچکســی در ایــن کمیســیون
نمیدانــد که پیشنویــس آماده
شــده دقیقا نظر چه کسی است؟
هر چیزی که اینجا ارائه میشــود
باید مرجع و مســند آن مشخص
باشــد و بهتر اســت آییننامه در
جلســه بعدی مشــخص شــود و
ســپس بتوان دربــاره این طرح
صحبت کرد.

«آگهی تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای»

نوبت اول

شــهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه مصوب ســال  1400پروژه های ذیل را از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید .بدینوسیله
از پیمانکاران واجد شــرایط دعوت میگردد جهت شرکت در تجدید مناقصه عمومی و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره قراردادهای شهرداری
اسالمشهر مراجعه نمایند .ضمنا مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود .هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده
تجدید مناقصه عمومی می باشد .
مشخصات موضوع تجدید مناقصه :
ردیف

1
2

موضوع تجدید
مناقصه عمومی

ردیف بودجه

مدت
اجراء

صالحیت

پروژه خرید و
نصب سرعتگاه در
معابر سطح شهر

33109/6

 12ماه

اساسنامه مرتبط – گواهی صالحیت
( حداقل رتبه  5راه و باند 4 ،راهداری یا رتبه معادل
از مراجع معتبر نظیر اداره کل ایمنی راهها
شهرداری تهران )
رزومه فعالیت

 12ماه

اساسنامه مرتبط – گواهی صالحیت از شورای
عالی انفورماتیک با حداقل رتبه 4
رزومه فعالیت
( دارا بودن حداقل  5سال سابقه مرتبط
با موضوع مناقصه )

پروژه راه اندازی
 ،بهره برداری ،
تعمیر و نگهداری
 4دستگاه از
دوربین های
کنترل سرعت

33109/4

مبلغ اعتبار

مبلغ سپرده
شرکت
درتجدید
مناقصه عمومی
(ریال)

6/000/000/000

300/000/000

(ریال )

6/000/000/000

300/000/000

به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
سایر شرایط در اسناد تجدید مناقصه درج گردیده است.
چاپ اول 1400/07/27 :
چاپ دوم 1400/08/04 :
مهلت دریافت اسناد تجدید مناقصه  :از مورخ  1400/08/04الی 1400/08/13
مهلت تحویل اسناد تجدید مناقصه 1400/08/15 :
جلسه کمیسیون عالی معامالت  :ساعت  14:30 :مورخ 1400/08/16

محسن حمیدی -شهردار اسالمشهر

اخبار

پرداخت ۱۲هزار میلیارد
ریال تسهیالت ازدواج در
 ۶ماه

بانــک مهر ایران در  ۶ماهه نخســت
ســال جاری بیش از ۱۲هــزار میلیارد
ریال تســهیالت قرضالحسنه ازدواج
به متقضیان پرداخت کرده که نســبت
به مدت مشابه ســال گذشته افزایش
چشمگیری داشته است.
به گزارش مهر ،این بانک توجه ویژهای
به پرداخت تســهیالت قرضالحسنه
ازدواج داشته و سعی کرده به سهم خود
ازدواج جوانان را تسهیل کند.بانک مهر
ایران تنها در  ۶ماهه نخست سال جاری
بیش از  ۱۲هزار میلیارد ریال تسهیالت
ازدواج پرداخت کرده که نسبت به مدت
مشابه سال گدشته  ۲۲۹درصد افزایش
داشته است.در ســالهای گذشته نیز
تســهیالت ازدواج همــواره یکی از با
اهمیتترین بخشهای تســهیالتی
بانــک مهر ایران بوده و از آغاز ســال
 ۱۳۹۲تا پایــان  ۱۳۹۹این بانک تعداد
 ۳۰۳هــزار و  ۴۹۳فقره تســهیالت
قرضالحسنه ازدواج به ارزش بیش از
 ۳۲هــزار و  ۴۹۶میلیارد ریال پرداخت
کرده است.گفتنی است بانک مهر ایران
در ســالهای گذشته به موجب کسب
بیشترین سهم از کل تسهیالت پرداخت
شــده قرضالحســنه ازدواج در طرح
ضربتی ،مورد تقدیر بانک مرکزی نیز
قرار گرفته است.

افت اندک قیمت دالر
و ثبات بهای یورو در
صرافیهای بانکی

نــرخ دالر در صرافیهای بانکی امروز
(دوشــنبه ۲۶ ،مهرماه) در مقایســه با
روز کاری گذشته با  ۵۰تومان کاهش
به قیمت  ۲۶هــزار و  ۵۳۷تومان داد و
ستد شد .به گزارش ایرنا ،قیمت فروش
یورو نیز در ساعت  ۱۳امروز در مقایسه
با روز گذشته بدون تغییر برابر  ۳۰هزار
و  ۴۳۳تومان بود.امروز قیمت خرید هر
دالر  ۲۶هــزار و  ۱۱تومان و نرخ خرید
هر یورو نیز  ۲۹هزار و  ۸۳۱تومان بود.
عالوه بر این ،نــرخ خرید دالر در بازار
متشــکل ارزی  ۲۶هزار و  ۶۳تومان و
نرخ فــروش آن  ۲۶هزار و  ۳۰۰تومان
اعالم شــد.نرخ خرید یورو در این بازار
 ۳۰هزار و  ۲۳۷تومــان و نرخ فروش
آن نیز  ۳۰هــزار و  ۵۱۲تومان اعالم
شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت
روزدوشــنبه ،حواله یورو به قیمت ۲۷
هزار و  ۱۷۴تومان فروخته و حواله دالر
به قیمت  ۲۳هزار و  ۴۲۳تومان معامله
شد.به گزارش ایرنا ،قیمت دالر در خرداد
ماه به  ۲۶هزار تومان رسید و از آن پس
حرکت رفت و برگشتی در این محدوده
قیمتی و حرکت به سمت رقم  ۲۷هزار
تومان داشــت .اما از ابتدای شهریورماه
قیمتها در برخــی مواقع نزولی بود و
یا برای چنــد روز پیاپی ثبات قیمت را
داشتیم البته برای چند روزی در محدوده
قیمتی  ۲۸هزار تومان نیز معامله میشد
اما این شرایط دوامی نداشت.

رونمایی نخستین خودروی
برقی فاکسکان

شرکت فاکسکان تکنولوژی که شریک
کلیــدی اپــل در تولید آیفون اســت،
نخستین مدلهای خودروی برقی خود
را رونمایی کرد.
به گزارش ایســنا ،مدلهای شاسی بلند
و ســدان که روز دوشنبه معرفی شدند،
خودروهای مفهومی هســتند که این
تولیدکننده قصــد دارد به جای این که
تحت برند خود بفروشد ،برای مشتریان
خودرویی بســازد .مدیران فاکسکان از
جمله یونگ لیــو ،رییس هیات مدیره
واحد «هون های پرسیژن اینداستری»
این شرکت مدلهای خودرو را در رویداد
«روز فنــاوری» فاکســکان در تایپه
رونمایی کردند.فاکســکان بزرگترین
مونتاژکننده آیفون است و از این نظر به
عنوان شریک خودروساز احتمالی اپل در
موقعیت مطلوبی قرار می گیرد زیرا این
شرکت فناوری آمریکایی هم به دنبال
توسعه حضورش در دنیای خودرو است.
فاکسکان در راســتای ورود به عرصه
خودروسازی ،در ســپتامبر برای خرید
 ۲۸۰میلیون دالری یک کارخانه خودرو
در اوهایو از استارتاپ لورداستون موتورز
کــورپ توافق کرد.رییس فاکســکان
گفت :ما دیگر یک شــرکت تازه وارد
نیســتیم .این شرکت به تدریج زنجیره
عرضه خودروی برقی ساخته و سخت
افزار خــودروی برقی خــود را معرفی
کرده اســت.لیلیان چن ،رییس هیات
مدیره یولون موتور گفت :شرکت یولون
موتور تایوان مشتری نخستین خودروی
برقی فاکسکان خواهد بود .فاکسکان
همچنین اتوبوس برقی نمایش داد که
قرار اســت ســال آینده به یک فراهم
کننده حمــل و نقل بومی تحویل داده
شود.

