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اسحاقجهانگيري:

اخبار

ارزشمندتريناوراقبازارسرمايه
اسناد خزانه است

اكرمي گفت :دستور رئيسجمهور درباره اولويت بازپرداخت
اوراق خزانه حتي پيش از حقوق و مزايا موجب شد كه امروز
ارزشمندترين اوراق بازار سرمايه ،اسناد خزانه محسوب شود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از شادا ،رحمتاهلل اكرمي ،معاون
نظارت مالي و خزانه داري كل كشور ،در گزارشي از عملكرد
بودجه سال  1397با اشاره به رقم  386هزار ميليارد توماني
بودجه سال  1397كشور ،عملكرد هفت ماهه بودجه امسال
كشور را معادل  180هزار و  600ميليارد تومان اعالم كرد.
وي تصريح كرد :هيچ سالي نبوده است كه ارقام استفاده
شده از تنخواه بانك مركزي و اسناد خزانه كوتاهمدت (زير
يك سال) تا پايان سال ،تسويه نشود .اكرمي با بيان اينكه
معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور تمامي اوراق
منتشره در سالهاي قبل را در راس موعد مقرر بازپرداخت
كرده است ،و تالش ميكنيم تا پايان سال نيز همين رويه ادامه
داشته باشد .اكرمي گفت :دستور رئيسجمهور درباره اولويت
بازپرداخت اوراق خزانه حتي پيش از حقوق و مزايا ،نصب
العين همكاران معاونت قرار گرفته است ،به نحوي كه امروز
بيريسكترين و ارزشمندترين اوراق بازار سرمايه ،اسناد خزانه
محسوب ميشود.

بيمهگراندربارهنرخهايپيشنهادي
بيمهبهتفاهمرسيدند

بيمهگران در جلسه مشترك خود ،درباره نوع پوشش ،سقف
تعهد (ريال) و نرخ ماهانه (در هزار) بحث و تبادل نظر كرده
و درباره نرخهاي پيشنهادي ،به تفاهم رسيدند .به گزارش
«سبزینه» به نقل از مهر ،بيمهگران در جلسه مشترك خود
درباره نوع پوششهاي بيمهاي و نرخهاي پيشنهادي تفاهم
كردند .در اين نشست كه نمايندگان درمان شركتهاي بيمه
حضور داشتند ،درباره نوع پوشش ،سقف تعهد (ريال) و نرخ
ماهانه (در هزار) بحث و تبادل نظر شد و اعضاي حاضر درباره
نرخهاي پيشنهادي به تفاهم رسيدند .سيدمجتبي عطري ،دبير
كارگروه درمان سنديكاي بيمهگران ايران طي سخناني با اشاره
به جزييات نرخها و پيشنهادات مطرح شده در دستورالعمل
پرداخت هزينهها ،خواستار بررسي و تعامل اعضاي سنديكا
درباره تعيين حداقل و سقف پوشش بيمههاي درمان شد .وي
با تاكيد بر احتمال سندسازي و هزينهسازي برخي مراكز درماني
درباره دريافت هزينه پوشش بيمهاي به ويژه در حوزه فيزيوتراپي،
ضرورت نظارت و كنترل بر اين پروسه را مورد تاكيد قرار داد .بر
اساس اين گزارش ،در اين جلسه كه روز  ۱۴آبان ماه جاري برگزار
شد ،اعضاي كارگروه درمان سنديكاي بيمهگران ايران درباره نوع
پوشش ،سقف تعهد و نرخ ماهانه پوششهاي درماني فيزيوتراپي،
اعمال مجاز سرپايي ،ويزيت ،دارو ،خدمات اورژانس ،عينك،
سمعك ،پاراكلينيك ،آزمايشگاه و دندانپزشكي بحث و تبادل نظر
كردند تا در نهايت پرداخت هزينههاي مذكور در دستورالعمل و
شيوهنامه جديد مطرح و اجرايي شود .در اين جلسه همچنين
اعضاي حاضر درباره تبعات افزايش نرخ بيمههاي درمان و نظارت
بر روند كنترل خسارات پرداختي بحث و تبادل نظر كردند.

روی خط

براي مقابله با تحريمها برنامه داريم

معاون نظارت مالي و خزانهداري كل كشور:

عبدالناصرهمتي:

براي فراتر از تحريمها
برنامهریزی شده است

سبزینه نرگس آذرپیوند

معاون اول رئيسجمهور با بيان براي مقابله با
تحريمهاي جديد برنامه داريم و پيشبينيها
انجام شده است ،گفت :مردم صاحبان اصلي
كشور هستند و عبور از اين شرايط سخت جز
با همكاري آنان امكانپذير نيست .ما نيازمند
همكاري و مشاركت مردم هستيم .اسحاق
جهانگيري با اشاره به اينكه آخرين حلقه
نمايش ترامپ در آمريكا به صحنه نمايش
آمد ،اظهار داشت :رئيسجمهور آمريكا ليست
جديدي از تحريمها را برضد ايران اعالم كرد،
اما اينكه مسائل و شرايط به چهسمتي خواهد
رفت ،حتماً براي مسئولين كشور حائز اهميت
است و ما بايد بهدقت اوضاع را بررسي كنيم و
تصميمگيري مناسب انجام داده و در زمان مقرر
اجرايي كنيم .وي با بيان اينكه بهاعتقاد من
در اين دوره حياتي دولت بايد با مردم صادقانه
صحبت كند ،افزود :ما نيازمند همكاري و
مشاركتمردمهستيم.معاوناولرئيسجمهور
تصريح كرد :در حال حاضر بايد شرايط بهطور
دقيق به مردم گفته شود اما اين نكته را نيز
بايد مورد توجه قرار داد كه دولت نبايد تمام
مسائل نگرانكننده را براي مردم بازگو كند،
بلكه بايد بخشي از نگرانيها را در خود سيستم
نگه داشته و براي آنها تدبير مناسبي را اعمال
کند .جهانگيري با تأكيد بر اينكه مردم كشور
شرايط سختي را در سالهاي گذشته با
موفقيت پشت سر گذاشتهاند ،گفت :با اعالم
وضعيت كشور ضمن صادق بودن دولت با مردم
حتماً مشاركت جدي نيز براي حل مشكالت
ايجاد خواهد شد .تجربه ثابت كرده مردم از
هيچ فداكاري براي رفع مشكالت كشور دريغ
نخواهند كرد .وي با اعالم اينكه در حال حاضر
آمريكا با تمام توان و ظرفيت خود وارد ميدان
تحريم عليه ملت ايران شده است ،افزود :نكته
اينجاست آنها در دور جديد تحريمها منزوي
و تنها هستند ،بهنحوي كه بهجز رژيم اشغالگر
فلسطين و چند كشور ديگر حمايت جدي از
اعمال تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران از
سوي ديگر كشورها انجام نشده است .بايد
بگويم در اين نمايش ايران پيروز شده است ،چرا
كه آنها عليه ما وارد جنگ شدهاند ،اما از طرق
ديگر خود منزوي و تنها ماندهاند .معاون اول
رئيسجمهور اضافه كرد :در دور قبلي تحريمها
آمريكا همكاري اتحاديه اروپا و شوراي امنيت را
با خود داشت ،اما در اين دور آنها موافق اعمال

تحريمها نبوده و بهنوعي عليه يكجانبهگرايي
آمريكا اعتراض كردند .امروز كشورها احساس
ميكنند استقالل سياسي و اقتصادي آنها
تحقير شده و موضوعات آنها همه تحت
تأثير آمريكا قرار گرفته است .جهانگيري
در ادامه صحبتهاي خود با تأكيد بر اينكه
آمريكا ميخواهد استقالل سياسي و اقتصادي
كشورهاي ديگر را تحت تأثير قرار داده و همه
را تابع خود كند ،اظهار داشت :اميدواريم در اين
شرايط سخت با استفاده از تجربيات گذشته
به مقابله با سياستهاي سلطهطلبانه آمريكا
بپردازيم .همه معتقدند اين تحريمهاي جديد
غيراخالقي و ظالمانه بوده و عليه ملت و كودكان
ايران است .اصوالً در تحريمها اقشار ضعيف با
فشار زيادي روبهرو شده و بيش از همه تحت
تأثير قرار ميگيرند .وي اضافه كرد :بايد اداره
موفق كشور در دستور كار دولت قرار گيرد تا
بتوانيم اقتصاد كشور را خوب اداره كنيم .بايد
بتوانيم شاخصهاي اقتصادي كشور را مثبت
نگه داشته و اقتصاد را سرپا نگه داريم .امروز
اداره اقتصادي كشور يك مسئوليت بزرگ
ملي است كه عالوه بر دولت بر دوش آحاد
مردم ايران است .معاون اول رئيسجمهور با
ابراز اينكه دولت بهتنهايي نميتواند اينبار
مسئوليت را انجام دهد ،گفت :بايد عزم ملي
نيز كنار دولت براي فائق آمدن بر مشكالت
اقتصادي به وجودآيد .البته اين موضوع دور
از دسترس نيست و بهطور حتم در اين مسير

موفق خواهيم شد .جهانگيري با بيان اينكه
آمريكا ميخواهد فضاي نااطميناني را در اقتصاد
ايران به وجود آورد ،افزود :آنها مدام ميگفتند
كه ما اعتقادي به برجام نداشته و آن را امضا
نميكنيم كه همين موضوعات باعث ميشود
همواره ايجاد ناامني در فضاي بينالمللي براي
مشاركت با طرف ايراني به وجودآيد .حتي
جالب اينجاست تا جايي كه من شنيدهام حتي
مرگ خاشقچي بيارتباط با كمكهاي مالي
سعوديها براي ضربه زدن به ايران نبوده است.
وي تصريح كرد :آمريكاييها مدام ميگفتند
فروش نفت ايران را به صفر ميرسانيم ،اما من
بايد بگويم ما تا امروز بهميزان نياز خود نفت
فروختهايم .حتي آمريكاييها با كمك تبليغات
واقعيتها را ناديده ميگيرند .در ليست جديد
تحريمها  60شركت هواپيمايي و كشتيراني
درج شده است كه آنها فكر ميكنند هرچه
اين ليست بزرگتر باشد ،به برنامههاي خود
بهتر خواهند رسيد .معاون اول رئيسجمهور با
اشاره به تماسهاي خود با مديران شركتهايي
كه در ليست جديد تحريم آمريكا قرار
گرفتهاند ،گفت :من با تعدادي از اين مديران
صحبت كردم .بخشي از آنها اعالم ميكردند
كه پيشبيني آنها از تحريمها بيشتر بوده
و تحريمهاي جديد اعمالي براي آنها قابل
حل است و تعدادي ديگر نيز ميگفتند اين
تحريمها با پيشبينيهاي ما مطابقت داشته و
ل آنها را بهكار گرفتيم.
برنامهريزيها براي ح 

3

فقط يك مورد بود كه تحريمهاي جديد بيش
از پيشبينيهاي ما بوده كه ما براي حل مشكل
اين بخش نيز در حال اجراي برنامههاي مناسب
هستيم .جهانگيري با ابراز اينكه من نميتوانم
دروغ بگويم که تحريمها اثري بر كشور ندارد،
گفت :ما تمام تالش خود را ميكنيم تا اثرات
تحريم بر اقتصاد كشور كاهش پيدا كند .من
از تمام صنعتگران كشور خواهش ميكنم تا با
همكاري يكديگر چرخه توليد را توسعه داده
و توليد كاال را افزايش دهند .وي خطاب به
صنعتگران حاضر در اين مراسم گفت :من
خواهش ميكنم يك دوره چند ماهه يا تا آخر
سال  98سختيها را تحمل كنيم و پاي اداره
بنگاههاي كشور بايستيم ،زيرا توليد و حفظ
اشتغال مسأله اصلي ماست .توليد براي ما
مهم است و بنگاهها بايد سر پا باشند .آمريكا
ميخواهد صادرات ما را از بين ببرد پس ما بايد
براي صادرات بر روي نظارت بر توزيع كاال و
براي توليد وقت بگذاريم .اصناف بايد كمك
كنند كه قيمت كاالها بيخود افزايش نيابد.
اتاق بازرگاني اتاق اصناف و نهادهاي مدني باید
خود را در كنار دولت بدانند .دولت به نظرات
مشورتي شما نيازمند است .جهانگيري تصريح
كرد :دولت نميخواهد به مردم فشار جديدي
تحميل شود .در اين شرايط دولت مجبور است
برخي از سياستها را تغيير دهد .سياستهاي
كنترلي دولت درباره ارز ،صادرات و واردات به
خاطر شرايط موجود كشور است.

رئيس كل بانك مركزي در پي اعالم تحريمهاي بانكي جديد دولت آمريكا
و اعالم قطع خدمات پيام رسان سوئيفت اعالم كرد :تحريمهاي اعالم
شده ،پيشتر توسط بانك مركزي پيش بيني و براي شرايط مختلف ،حتي
براي مواردي فراتر از اين تحريمها برنامهريزي شده است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايرنا ،وزير خزانهداري آمريكا با انتشار فهرست 75
صفحهاي شامل جزييات تحريمهاي ايران ،در بيانيهاي از قرار گرفتن
بيش از  900هدف در اين فهرست خبر داد .به نوشته روابط عمومي بانك
مركزي ،عبدالناصر همتي يادآوري كرد :مذاكرات الزم با كشورهاي طرف
تجاري انجام گرفته و نحوه تعامل با آنها هماهنگ شده است .همتي
افزود :اقدامهاي الزم در چارچوب تنظيم دقيق منابع و مصارف ارزي
صورت گرفته و وضعيت ذخاير ارزي كشور به سطح مطلوب ارتقا داده
شده است كه انعكاس اين امر را روزهاي اخير در ثبات بازارهاي پول و ارز
شاهد بودهايم .وي اضافه كرد :همچنين بانك مركزي با توجه به احتمال
قطع خدمات پيام رسان مالي سوئيفت ،سامانههاي جايگزين براي تعامل
بانكي با كشورهاي طرف تجاري را پيش بيني كرده است .به گزارش
ايرنا ،وزارت خزانهداري آمريكا امروز اعالم كرد دفتر كنترل داراييهاي
خارجي اين وزارتخانه نام بيش از  700فرد ،شركت ،هواپيما و كشتي را
به فهرست تحريمها عليه ايران اضافه كرده است .نماينده دايم جمهوري
اسالمي ايران در سازمان ملل متحد نيز با ارسال نامهاي به دبيركل اين
سازمان محكوم كردن تحريمهاي غيرقانوني و يكجانبه آمريكا عليه مردم
ايران و مقابله با آنها را خواستار شد .غالمعلي خوشرو در نامه خود به
آنتونيو گوترش اقدام دسته جمعي سازمان ملل متحد و اعضاي جامعه
بينالمللي در مقابله با اين تحريمها را خواستار شد و اقدام آمريكا را مغاير
با مقررات متعدد بينالمللي دانست .وي افزود :اين تحريمها غيرقانوني و
مغاير با اصول شناخته شده مصرح در منشور ملل متحد و مورد پذيرش
جامعه بينالمللي همچون برابري حاكميت دولتها ،پرهيز از مداخله در
امورداخلي دولتهاي عضو و آزادي تردد و تجارت بينالمللي است .چندي
پيش نيز وزير امورخارجه جمهوري اسالمي ايران در توئيتي تصريح كرد:
امروز ،اياالت متحده با ا ِعمال دوباره تحريمها عليه ايران كه مردم عادي را
هدف گرفته ،به عاليترين دادگاه سازمان ملل و شوراي امنيت دهنكجي
كرد .اما اياالت متحده از اين قلدرمابي نتيجه معكوس ميگيرد؛ نه فقط
به اين خاطر كه برجام مهم است ،بلكه به اين سبب كه جهان نميتواند
به ترامپ و شركايش اجازه دهد نظم جهاني را نابود كنند .اياالت متحده
منزوي شده است ،نه ايران.

تحريمها تأثيري در روابط بانكي
امارات و ايران ندارد

رئيس بانك مركزي امارات متحده عربي امروز از بيتاثيري تحريمهاي
اقتصادي آمريكا عليه ايران در روابط بانكي و مبادالت مالي ميان اين
دو كشور سخن گفته است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا،
با توجه به آنكه دور جديدي از تحريمهاي خصمانه دونالد ترامپ،
رئيسجمهوري اياالت متحده آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران از
روز گذشته آغاز شد ،حاال مبارك راشد المنصوري ،رئيس بانك مركزي
امارات متحده عربي در جريان كنفرانسي در ابوظبي ،امروز خاطرنشان
كرده است كه به نظر نميرسد تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران
روي روابط مالي ما با بانكهاي ايراني تاثير قابل مالحظهاي بگذارد.

بیائید با صرفه جویی در مصرف آب ،به نسل های آینده زندگی بخشیم .
وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمانشاه
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره97-34
شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه درنظر دارد پروژه های آبرسانی خود را طبق جدول زیر را براساس فهرست بهاء سال  97از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین صالحیت شده براساس رتبه های مورد
نیاز واگذارنماید .لذا متقاضيان مي توانندبراي اخذاسناد مناقصه به سامانه ستاد با شماره مناقصه های ذیل مراجعه ويا جهت كسب اطالعات بيشتر ازتاريخ 97/08 /19تا  97/08/29به مدت 10روز کاری به استثناء روزهاي تعطیل باشماره
تلفن 8281544-0833تماس حاصل نمايند .درضمن ،آگهي مذكور درسايت ملي مناقصات كشور وسایت شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه( ،)www.abfar-ks.irمنعكس ميگردد).
 -1تضمين شركت درمناقصه به یکی از صورتهای زیر تحويل گردد.
الف-ضمانت نامه بانكي بااعتبار سه ماهه دروجه شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه.
ب -واريزبه حساب شماره 4001101007146217بانك مرکزی (نسخه صاحب حساب) بنام شركت آب وفاضالب روستايي استان كرمانشاه.
--2پيشنهاد قيمت به همراه سایر مدارک مورد نیاز بايدحداكثرتاپايان وقت اداري روز شنبه مورخه  1397/09/10در سامانه ستاد بارگزاری گردد (.ارائه اصل تضمین به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی کرمانشاه الزامی می باشد).
-3پيشنهادهاي واصله راس ساعت  8صبح روز یکشنبه مورخه  97/09 /11دركمیسيون مناقصه بازگشايي وقرائت خواهد شد.
مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه (ریال)

عنوان

مناقصه/تجدید

موضوع عملیات

حجم
عملیات

واحد

روستا/مجتمع

شهرستان

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

آبرسانی سیار

تجدید مناقصه

آبرسانی سیار

-

-

روستاهای تحت پوشش

پاوه-جوانرود-روانسر-ثالث باباجانی

8244600000

412230000

آبرسانی سیار

تجدید مناقصه

آبرسانی سیار

-

-

روستاهای تحت پوشش

اسالم آباد-داالهو-سرپل ذهاب-
گیالنغرب-قصر شیرین

7167139200

358356960

شرکتهای خدماتی دارای رسته حمل ونقل دارای صالحیت سال (97اداره کل
تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

آبرسانی سیار

تجدید مناقصه

آبرسانی سیار

-

-

روستاهای تحت پوشش

سنقر-صحنه-هرسین-کنگاور

78487500

شرکتهای خدماتی دارای رسته حمل ونقل دارای صالحیت سال (97اداره کل
تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰۱66

آبرسانی سیار

تجدید مناقصه

آبرسانی سیار

-

-

روستاهای تحت پوشش

کرمانشاه

3405402000

170270100

شرکتهای خدماتی دارای رسته حمل ونقل دارای صالحیت سال (97اداره کل
تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰۱67

حفر چاه

تجدید مناقصه

حفر یک حلقه چاه عمیق

-

-

برف آباد علیا

اسالم آباد

3016312785

150815639

حداقل  5کاوشهای زمینی

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰۱68

لوله گذاری

4/9

کیلومتر

آبرسانی

تجدید مناقصه

احداث مخزن

10

متر مکعب

چشمه قلی جان

روانسر

2379297666

118964883

حداقل  5آب

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰۱69

کنتور گذاری

40

عدد

آبرسانی

تجدید مناقصه

برقرسانی و تجهیز چاه

تجدید مناقصه

لوله گذاری

1000

متر

یک باب مخزن

300

متر مکعب

تهیه و نصب ترانسفورماتور

100

kva

شناور

55

کیلو وات

تابلو برق

120

آمپر

شیرآالت و اتصاالت سرچاهی

-

-

امام حسن

تپانی

قصر شیرین

سرپل ذهاب

1569750000

2088858723

1971457171

104442936

98572859

حداقل رتبه مورد نیاز

شماره مناقصه ستاد

شرکتهای خدماتی دارای رسته حمل ونقل دارای صالحیت سال (97اداره کل
تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰۱۶4
۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰۱۶5

حداقل  5آب

رتبه  5نیرو-رتبه  5تاسیسات و تجهیزات

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰۱70

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰۱71

حفر چاه

تجدید مناقصه

حفر یک حلقه چاه عمیق در سازند آبرفت سخت به
روش ضربه ای

100

متر

پیران

سرپل ذهاب

540967253

27048363

حداقل  5کاوشهای زمینی

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰۱72

حفر چاه

تجدید مناقصه

حفر یک حلقه چاه عمیق

-

-

کوثر(خلیفه ها)

داالهو

2264033818

113201691

حداقل  5کاوشهای زمینی

۲۰۰۹۷۱۲۱۵۰۰۰۱73

3

