
5اقتصادی
  

  

همتی اعالم کرد
برنامه بانک مرکزی برای مهار تورم

همتی اعالم کرد: بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی 
کشور به دنبال راه حل های بهینه مدرن و امکانپذیر برای کنترل نوسانات 

متغیرهای کالن به ویژه مهار نرخ تورم است.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود از برنامه 
بانک مرکزی برای مهار تورم خبر داد. متن یادداشت وی بدین شرح است: 
" علیرغم نوسانات اقتصادی، سال پیش با اقدامات کنترلی رشد نقدینگی 
معادل ۲۳ درصد، یک واحد درصد بیشتر از سال ۱۳۹۶ و هفت واحد درصد 
کمتر از سال ۱۳۹۴ ثبت شد. در شرایط حاضر نباید با تشدید نا اطمینانی، 
تقاضای داخلی تشدید شود، به همین دلیل بانک مرکزی برای برون رفت از 
شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه حل های بهینه مدرن و امکانپذیر 
برای کنترل نوسانات متغیرهای کالن به ویژه مهار نرخ تورم است. در ساختار 
سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به دنبال آن 
است که با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست 
پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند. بدیهی است، سیاست های 
پولی پیشین در کنترل مقداری کل های پولی، با ساختار جدید سیاست گذاری 
پولی اصالح شده و نا اطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. 
شرط موفقیت این سیاست های اصالحی، انضباط مالی دولت و اصالح ناترازی 

ترازنامه بانک هاست که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد".

 بانک مرکزی:
 کاهش 73.3 درصدی تعداد معامالت آپارتمان ها

در تهران

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران در فروردین ماه سال 
۱۳۹8، ۱۱۲.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب ۲.۱ و ۱0۳.۹ درصد افزایش نشان می دهد. به گزارش ایلنا به نقل از 
روابط عمومی بانک مرکزی، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در فروردین ماه سال ۱۳۹8 به ۳.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7۳.۳ و ۳۲.۲ درصد کاهش نشان 
می دهد. گفتنی است، گزارش تحوالت مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای 
خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است که توسط اداره 

بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می شود.

معاون گمرک:
۱۸ هزار تن گوشت در بنادر

معاون گمرک با بیان اینکه تا هفته گذشته ۱8 هزار تن گوشت در بنادر کشور 
وجود داشت، گفت: اقالمی که در مسیر سبز قرار می گیرند، فرآیند ترخیص 
آنها از گمرکات بصورت شبانه روزی انجام می شود. مهرداد جمال ارونقی در 
گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت واردات گوشت، اظهار داشت: 
طبق آمار تا هفته گذشته، ۱8 هزار تن گوشت در بندر وجود داشت که از این 
میزان، مواردی که به گمرک مراجعه و اقدام به اظهار کاال کرده اند، اظهارنامه در 
مسیر سبز قرار گرفته و ضمن انجام تشریفات مربوطه همچون اخذ مجوزهای 
قانونی الزم، نسبت به صدور اجازه خروج کاال به صورت شبانه روزی اقدام شده 
است. معاون فنی و امور گمرکی گمرک، در خصوص اینکه آیا همچون سال 
گذشته که 70 کانتینر گوشت وارداتی دپو شده، کاالی متروک تلقی گردید و به 
سازمان اموال تملیکی تحویل شد، امسال نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد یا خیر، 
افزود: تاکید دارم که مسئول تشخیص متروک بودن یا نبودن هیچ کاالیی، 
گمرک نیست. در مورد کانتینرهای گوشت که چندی قبل تحویل سازمان اموال 
تملیکی شد هم مرجع تشخیص متروکه بودن، گمرک نبود. این مقام مسئول 
تصریح کرد: در بحث گوشت یا هر کاالی دیگری، در تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون 
امور گمرکی آمده است »تعیین مهلت توقف کاال در مناطق آزاد و مناطق ویژه 
اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان های مسئول 
این مناطق است. کاالهایی که در این مناطق پس از انقضا مهلت های اعطایی 
توسط سازمان های مذکور مهلت منقضی، اعالم می شوند نیز مشمول مقررات 
کاالی متروکه می گردند.«؛ بنابراین تا زمانی که سازمان مسئول نسبت به 
اعالم فهرست اقالم متروکه به گمرک اقدام نکند، طبیعتاً گمرک اقدامی انجام 
نمی دهد. ارونقی گفت: زمانی که سازمان منطقه ویژه فهرست کاالها را به 
عنوان کاالی متروکه به گمرک اعالم کند، گمرک باید بالفاصله نسبت به ادامه 
تشریفات اقدام کند و اظهارنامه مربوطه را تکمیل و این مساله را به سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم کند؛ در صورت تعلل در این زمینه، 

تمامی خسارات متوجه گمرک می شود؛ بنابراین گمرک فقط مجری است.

 یک مقام مسئول در بانک مسکن:
افزایش وام ساخت و خرید مسکن در دستور کار نیست

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه فعال افزایش سقف 
وام مسکن چه در بخش ساخت و چه خرید در دستور کار نیست، گفت:  
در حالی که ورودی صندوق پس انداز یکم در روز چیزی حدود 500 فقره 

حساب بوده امروز این عدد به ۲۴0 تا ۲50 فقره حساب رسیده است.
درباره  ایلنا  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مرادی  حسن  محمد 
احتمال افزایش سقف وام مسکن چه در بخش تقاضا و چه در بخش 
عرضه اظهار داشت: در حال حاضر افزایش وام ساخت و خرید مسکن 
در دستور کار قرار ندارد. وی با بیان اینکه افزایش وام مسکن احتمال 
افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد، گفت: اواخر سال گذشته افزایش 
سقف وام ساخت مسکن ویژه انبوه سازان مصوب شد و از سال جاری 
انبوهسازان واجد شرایط می توانند برای ساخت هر واحد مسکونی ۱70 
میلیون تسهیالت با سود ۱8 درصد دریافت کنند که اگر شرایط استفاده از 
فناوری های نوین و ... را داشته باشد این تسهیالت به انبوهسازان دارای 
اعتبار پرداخت می شود.   مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در پاسخ 
به این  سوال که با توجه کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بی سابقه 
قیمت مسکن در تهران احتمال افزایش سقف وام مسکن در شهرهای 
حومه تهران از جمله پرند و پردیس وجود دارد، گفت: افزایش سقف 
وام در  شهرهای حومه تهران باعث افزایش جذابیت در بازار مسکن این 
مناطق می شود و به طور قطع قیمت ها در این مناطق افزایش می یابد. به 
همین دلیل قائل به تفاوت سقف وام مسکن در مناطق مختلف هستیم. 
مرادی با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام 
واحدهایی که از طریق تسهیالت بانک مسکن ساخته شدند تا ۱۶0 میلیون 
تومان افزایش یافت، اظهار داشت: تعدادی از سازندگان با تسهیالت بانک 
مسکن اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کردند و برای ساخت هر واحد 
مجاز به دریافت تسهیالت تا سقف ۱00 میلیون بودند. پس از واگذاری 
این واحدها ۴0 میلیون تومان از وام به صورت نقدی تسویه و ۶0 میلیون 
هم به خریدار انتقال داده می شود. حال طبق آخرین مصوبه شورای پول 
و اعتبار سقف این وام ها به ۱۶0 میلیون تومان رسیده است که برای مثال 
افراد بتوانند یک واحد مسکونی 500 میلیون تومانی را با ۳۶0 میلیون تومان 
نقد و مابقی پرداخت به صورت اقساط را خریداری کنند. وی با بیان اینکه 
افتتاح حساب در صندوق پس انداز یکم برای دریافت وام مسکن به نصف 
رسیده است، گفت: کاهش تقاضا برای افتتاح حساب در صندوق پس 
انداز یکم پیش بینی شده بود و کسری صندوق از طریق بازگشت اقساط 

مسکن مهر جبران می شود.
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مدیر کل کاریابی های وزارت کار خبر داد

ومانی،بلغارستان،کره و ژاپن وی کار ایرانی به ر رایزنی برای اعزام نیر
با  مذاکره  از  کار  وزارت  کاریابی های  کل  مدیر 
کشورهای رومانی، بلغارستان، کره جنوبی و ژاپن برای 
اعزام نیروی کار خبر داد و گفت: برای امسال اعزام 5 

هزار نیروی کار هدفگذاری شده است.
محمد اکبرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به 
از  خارج  به  ایرانی  کار  نیروی  اعزام  وضعیت  آخرین 
کشور اظهار داشت: از سال گذشته اقداماتی برای اعزام 
نیروی کار صورت گرفت تا این عملیات که تا پیش از این 
به صورت موردی توسط کاریابی ها صورت می گرفت، به 

صورت سیستماتیک و هدفمند انجام شود.
با  مذاکره  از  پس  راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
کشورهای آلمان و کرواسی، فراخوان اعزام نیروی کار 
با سفرای  این  بر  این دو کشور صادر شد؛ عالوه  به 
سایر کشورهایی که متقاضی نیروی کار ایرانی هستند، 
مذاکراتی صورت گرفته تا در سال جاری در رابطه با 

اعزام نیروی کار گام جدیدی را برداریم.
وزارت  کاریابی های  و  کار  نیروی  هدایت  کل  مدیر 
کار، درباره فراخوان اعزام نیروی کار به کشور آلمان 
با بیان اینکه این کشور سالیانه به بیش از ۲50 هزار 
آلمان  کشور  گفت:  دارد،  نیاز  خارجی  کار  نیروی 
محدودیتی برای میزان تأمین نیروی کار خارجی خود 

از ایران ندارد.
وی با اشاره به ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط 
با  نیز  زمینه  این  در  افزود:  آلمان  کشور  در  اشتغال 
هماهنگی وزارت امور خارجه دفتر هدایت و حمایت 
از نیروی کار ایرانی در آلمان تأسیس شده تا فرایند 
دفتر  این  طریق  از  متقاضیان  با  مصاحبه  و  مذاکره 

انجام شود.
اکبرنیا با اشاره به اینکه یکی از شروط اعزام نیروی 
آلمانی   B۱ سطح  زبان  مدرک  داشتن  آلمان  به  کار 
است، گفت: کسانی که شرایط الزم را داشته باشند، 
فرایند ثبت نام و مصاحبه آنها با کارفرمایان آلمانی از 
طریق دفتر هدایت و حمایت نیروی کار طی می شود 
اما در خصوص متقاضیان صاحب صالحیتی که زبان 
در  تا  هستیم  مذاکره  حال  در  نیز  نمی دانند  آلمانی 
صورت توافق از طریق مراکز آموزشی از جمله جهاد 
دانشگاهی به صورت فشرده دوره های زبان آلمانی را 

بگذرانند.
کشور  به  کار  نیروی  اعزام  درباره  همچنین  وی 
کرواسی با بیان اینکه این کشور برای جذب بیش از 50 
هزار نیروی کار خارجی از کشورهای مختلف از جمله 
ایران برنامه ریزی کرده است گفت: انجمن کارفرمایان 
این کشور اخیراً در سفر به ایران برای جذب ۳00 نفر 
نیروی کار ایرانی در مرحله اول اعالم آمادگی کردند 

که با آغاز اعزام این میزان نیروی کار ایرانی، می توان 
این همکاری را ادامه داد.

وزارت  کاریابی های  و  کار  نیروی  هدایت  کل  مدیر 
کار، با اشاره به توقف ثبت نام برای اعزام نیروی کار 
کرواسی  کشور  نیاز  که  حالی  در  افزود:  کرواسی  به 
به نیروی کار ایرانی در این مرحله ۳00 نفر است اما 
حدود ۱0 هزار نفر اعالم آمادگی کردند به همین منظور 
بانک اطالعات  ایجاد  از  تا پس  نام متوقف شد  ثبت 
از این افراد، فرایند بررسی صالحیت متقاضیان آغاز 

شود.

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
نیروی  اعزام  برای  مذاکرات  آخرین  درباره  اجتماعی 
رومانی،  کشورهای  با  افزود:  کشورها  سایر  به  کار 
معاونت  سطح  در  ژاپن  و  جنوبی  کره  بلغارستان، 
صورت  الزم  مذاکرات  کار  وزارت  کارآفرینی  توسعه 
دارد  نیاز  زیادی  کار  نیروی  ژاپن  است. کشور  گرفته 
اما یکسری موانع از گذشته وجود داشته که در حال 
پیگیری از وزارت امور خارجه هستیم تا پس از رفع این 

موانع اعزام نیروی کار به ژاپن از سر گرفته شود.
اکبرنیا گفت: با سفرای کشورهای رومانی، بلغارستان 

و کره جنوبی نیز مذاکرات برای اعزام نیروی کار صورت 
کمیته های  کردیم  توافق  رایزنی ها  این  در  که  گرفته 
نیروی  اعزام  سازوکارهای  و  پیگیری  برای  کارشناسی 

کار تشکیل شود.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار 
ادامه داد: اگر مذاکرات طبق برنامه ریزی ادامه یابد 
و موانعی در این فرایند ایجاد نشود، امیدواریم برای 
کار،  نیروی  اعزام  در  درصدی   ۱00 و جهش  راه  آغاز 
در سال جاری حداقل 5 هزار نفر به خارج از کشور 

اعزام شوند.

روزنامه صبح ایران

برآورد اولیه بر مبنای محل اجراکمیت و کیفیتشرح پروژهردیف
فهرست بهای سال 97 

)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

حداقل 
صالحیت 
مورد نیاز 

 بهسازی و آسفالت راه روستایی1
1- بیدانجیر 2- چاسخوار)یک مرحله 

ای()تجدید مناقصه ( 

عملیات راهسازی راه 
روستایی مطابق برآورد و 

نقشه های اجرایی

رتبه 5 راه و 12582283061630000000چرام
ترابری 

بهسازی و آسفالت راه روستایی پهنوک 2
)بنه پیر(  )یک مرحله ای()تجدید 

مناقصه ( 

عملیات راهسازی راه 
روستایی مطابق برآورد و 

نقشه های اجرایی

رتبه 5 راه و 4942506014248000000بهمئی
ترابری 

بهسازی  راه فرعی گچساران 3
-باباکالن-بی بی حکیمه )کمربندی 
باباکالن( )یک مرحله ای()تجدید 

مناقصه ( 

عملیات راهسازی راه 
روستایی  به طول تقریبی 

1 کیلومتر -مطابق برآورد و 
نقشه های اجرایی

رتبه 5 راه و 2561471939129000000گچساران
ترابری 

آگهی مناقصه عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به 
ش�رح مش�خصات ،اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.لذا 
از کلیه شرکت های واجد صالحیت دعوت می گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند.به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و 

پیشنهادهایی که بعداز موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1- دستگاه مناقصه گزار و نشانی :اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد –یاسوج-ضلع جنوبی میدان شهید فهمیده
http://tender.bazresi.ir:و سامانه ثبت معامالت سازمان بازرسی کشور  http://iets.mporg.ir :2- آدرس سایت الکترونیکی مناقصات

3- زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط :از تاریخ 98/2/9 لغایت 98/2/14 ساعت 14:15 از طریق سامانه ستاد 
به آدرس   www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.

4- مناقصه گران می بایس�ت پاکات اس�ناد  و پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت 14:15 مورخ 98/2/24 بصورت الکترونیکی در 
س�امانه س�تاد و بصورت فیزیکی به اداره حراست اداره کل راه و شهرس�ازی واقع در یاسوج -ضلع جنوبی میدان شهید فهمیده- 

دبیرخانه حراست تحویل و رسید دریافت دارند.
5- جلس�ه کمیسیون بازگش�ایی مناقصه مورخ 98/2/25 راس ساعت 8 صبح تشکیل می گردد.از کلیه مناقصه گران و یا نماینده 

رسمی انها جهت شرکت در جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل می آید.
 6- تنه�ا پیمانکاران�ی میتوانن�د در مناقص�ات ف�وق ش�رکت نماین�د ک�ه رتب�ه و صالحی�ت آن�ان در س�امانه اینترنت�ی
www.sajar.mprog.ir دارای اعتبار باش�د.پرینت صالحیت شرکت باید از سایت مذکور تهیه گردیده و روی پاکت اصلی 

مناقصه )لفاف اصلی( نصب گردد بطوریکه پیش از بازگشایی قابل رویت و بررسی باشد.
7- الزم اس�ت ضمانت نامه ش�رکت در مناقصه پاکت الف ،اسناد شرکت در پاکت ب،پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت ج، هرسه 
پاکت فوق الذکر الک و مهر و همه پاکتها در لفاف مناس�ب الک و مهر ش�ده به اداره حراس�ت تحویل نمایند وبه همین صورت در 

سامانه ستاد ارائه گردد.
8- مناقصه گران مکلف اند نس�بت به تکمیل اس�ناد و مهر و امضاء نمودن آنها و اخذ گواهی های الزم درخواس�تی اداره کل راه و 
شهرس�ازی که در چک لیس�ت منضم به اس�ناد مناقصه درج گردیده اقدام نمایند .درصورت عدم تکمیل و ارائه اسناد درخواستی 

مسئولیت بعهده مناقصه گر می باشد.
9- مدت اعتبار پیشنهادات از آخرین مهلت تصمیم پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

10- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.
اداره كل راه و شهرسازی استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي آگهی نوبت اول – 98/2/9

آگهی نوبت دوم -98/2/10

نوبت اول


