
اقتصـاد

شــهروند| «بدهى بانک ها در دولت یازدهم سر 
به فلک کشیده اســت.» این جمله و جمالت مشابه 
درواقع تنها ابزارى براى سوءاســتفاده سیاسى از یک 
اتفاق اقتصادى اســت. اتفاقى که از قضا مثبت و گام 
دیگرى براى شفاف ســازى اقتصاد ایران اســت. حاال 
دولت بانک ها را ملزم کرده است تا صورت بدهى هاى 
خود را به صورت شفاف منتشر کنند و همین موضوع 
بدهى هاى پنهان بانک ها را فاش کرده است. با وجود این 
در کارزار انتخابات مخالفان دولت تالش مى کنند این 
موضوع را به افزایش بدهى هاى دولت ربط بدهند. درگاه 
بانک مرکزى دیروز با انتشار جزییاتى دالیل رشد بدهى 
بخش دولتى به سیستم بانکى (شامل بانک مرکزى و 

شبکه بانکى) را به تفصیل بیان کرد. 
کل تغییر در مانده بدهى بخش دولتى به سیستم 
بانکى در یک دوره 44 ماهه (خــرداد 1392 تا بهمن 
1395) معادل 1114,4 هزار  میلیارد ریال اســت که 
از این میزان، 77,2 درصد (860,1 هزار  میلیارد ریال) 
مربوط به افزایش بدهى بخش دولتى به شبکه بانکى 
و 22,8 درصد (254,3 هزار  میلیــارد ریال) مربوط به 
افزایش بدهى بخش دولتى به بانک مرکزى بوده است. 
هر چند که بدهى بخش دولتى به بانک مرکزى افزایش 
قابل توجهى داشته اســت اما تمام واقعیت آن چیزى 

نیست که در کارزار انتخاباتى مطرح مى شود. 
بررسى دالیل و ریشه هاى رشد بدهى بخش دولتى 
به سیســتم بانکى نشــان مى دهد که عمده افزایش 
متغیر مزبور از نتایج روشن سلطه مالى دولت هاى نهم 
و دهم بر شبکه بانکى بوده است. بدهى بخش دولتى 
به شبکه بانکى به دو بخش بدهى دولت و شرکت هاى 
دولتى طبقه بندى مى شــود. بررســى اجزاى بدهى 
دولت به بانک ها نیز نشان مى دهد که مهمترین جزء 
این بدهى، سرفصل مطالبات بانک ها از دولت است که 
به رغم عدم اعطاى تسهیالت جدید به دولت، همواره 
در حال افزایش بوده اســت. در نظر داشته باشید، بنا 
به اصول و تعاریف حســابدارى اعالم شده به بانک ها،  
سرفصل مطالبات از دولت، سرفصل جامعى است که 
عالوه بر بدهى هاى مستقیم دولت، شامل آن بخش از 
مطالبات بانک ها از بخش هاى دولتى و غیردولتى است 
که از سوى دولت تضمین شده ولى در زمان مقرر تأدیه 
نشده اند. بر همین اساس، رسوب حجم باالیى از اوراق 
مشــارکت دولتى که زمان انتشار آنها عمدتا به قبل از 
 ســال 1392 برمى گردد و بدهى بســیار باالى دولت 
به بانک مسکن بابت ســود تعهدشده دولت در زمینه 
طرح مسکن مهر ازجمله موارد بسیار مهمى هستند که 
بخش قابل توجهى از مانده و تغییر در مانده سرفصل 

مطالبات بانک ها از دولت را توضیح مى دهند. عالوه بر 
رسوب اوراق مشارکت و بدهى دولت بابت طرح مسکن 
مهر، بخش قابل توجه دیگرى از سرفصل مطالبات از 
دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین هایى است 
که دولت هاى مختلف (بویــژه دولت هاى نهم و دهم) 
در قبال تسهیالت متعدد نسبت به بانک ها ارایه داده و 
بانک ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط 
اشــخاص حقیقى و حقوقى گیرنده تسهیالت، مرتبا 
مبالغ اصل و ســود آن را در حساب سرفصل مطالبات 
از دولت ثبت مى کنند. بدیهى است بخشى از افزایش 
بدهى دولت به بانک ها نیز ناظر بر جرایم (وجه التزام) 
تسهیالت پیش گفته اســت که به صورت مستمر در 
ســرفصل مطالبات از دولت انباشت مى شود. بنابراین 
مشاهده مى شود که عمده مانده و تغییر در مانده بدهى 
دولت به بانک ها صرفا ناشى از بى انضباطى هاى صورت 
گرفته در نیمه دوم دهه 1380 و اوایل دهه 1390 است 

و ارتباطى به عملکرد دولت یازدهم ندارد.
در ادامه به بررســى بخش دیگرى از بدهى بخش 
دولتى به سیستم بانکى (بدهى بخش دولتى به بانک 
مرکزى) پرداخته مى شود. بر مبناى مستندات قانونى 
موجود درخصــوص ممنوعیت اســتقراض دولت از 
بانک مرکزى این شائبه به وجود مى آید که با افزایش 
صورت گرفته در بدهى بخش دولتى به بانک مرکزى، 
این بخش از انضباط مالى برخــوردار نبوده و از منابع 
بانک مرکزى جهت تأمین مالى خود اســتفاده کرده 
اســت. بررســى اجزاى بدهى دولت به بانک مرکزى 
نشــان مى دهد که عامل اصلى افزایــش 168,4 هزار  
میلیارد ریالى این متغیــر در دوره 44 ماهه منتهى به 
بهمن 1395، افزایش قابل توجه اسناد به تعهد دولت 
(105,7 هزار  میلیارد ریال) و افزایش استفاده دولت از 
حساب تنخواه گردان خزانه (46,4 هزار  میلیارد ریال) 
بوده است. اسناد به تعهد دولت، اسنادى است که بابت 
مطالبات بانک مرکزى از دولت از طــرف وزارت امور 
اقتصادى و دارایى به وثیقه جواهرات ملى تعهد شــده 
و به موجب ماده 8 قانون پولى و بانکى کشور (مصوب 
 سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس هاى منتشره 

منظور شده است. 
از سوى دیگر و براســاس تبصره (1) قانون تنظیم 

بخشــى از مقررات مالى دولت که به مــاده 24 قانون 
محاسبات عمومى کشــور الحاق شده است، هر ساله 
دولت مى تواند معــادل 3درصد از بودجه عمومى را به 
صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزى استقراض 
کرده و آن را در پایان  ســال تســویه کند. هر چند که 
میزان تعیین شــده 3درصدى در قانون همواره ثابت 
اســت، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومى 
کشور، ظرفیت استفاده قانونى دولت از تنخواه گردان 
خزانه نیز افزایش مى یابد. مضافا به دلیل افت شــدید 
قیمت نفت و کاهش درآمدهاى دولت از این محل، در 
سال هاى اخیر استفاده دولت از ظرفیت هاى ماده قانونى 

مزبور بیشتر شده است.
بررسى تغییرات صورت گرفته درخصوص افزایش 
میزان استفاده دولت از حســاب تنخواه گردان خزانه 
در یــک دوره 44 ماهــه (خــرداد 1392 الى بهمن 
1395) نیز نشان مى دهد که 27,6 درصد (46,4هزار  
میلیارد ریال معــادل تفاضل 85 هــزار  میلیارد ریال 
حســاب تنخواه گردان خزانه در بهمن 1395 نسبت 
به رقــم 38,6 هزار  میلیارد ریالــى آن در پایان خرداد 

1392) از کل تغییر بدهــى دولت به بانک مرکزى در 
دوره فوق الذکر (168,4 هزار  میلیارد ریال) به افزایش 
ظرفیت استفاده قانونى دولت از حساب تنخواه گردان 
خزانه مربوط بوده است. نگاهى به میزان استفاده دولت 
هاى مختلف از حساب تنخواه گردان نیز نشان مى دهد 
که این میزان اســتفاده همواره در ماه هاى میانى  سال 
وجود داشته و در پایان  سال تسویه مى شود. براى مثال 
میزان استفاده دولت در پایان بهمن 1394 نیز معادل 
81,5 هزار  میلیارد ریال بود که در پایان  ســال به طور 

کامل تسویه و صفر شد. 
همانگونه که اشــاره شــد، از مجموع 168,4 هزار  
میلیارد ریــال افزایش بدهى دولت بــه بانک مرکزى 
در دوره 44 ماهه مورد بررســى، 105,7 هزار  میلیارد 
ریال (62,8 درصد) مربوط به اســناد به تعهد دولت و  
46,4 هزار  میلیارد ریال (27,6 درصد) مربوط به حساب 
تنخواه گــردان خزانه بوده و صرفا معــادل 16,3 هزار  
میلیارد ریال (9,7درصد) مربوط به ســایر بدهى هاى 
دولت بوده است. بررســى تغییرات سایر بدهى هاى 
دولت به بانک مرکزى در دوره مورد بررسى نیز نشان 
مى دهد که این افزایش نیز ریشه در مابه التفاوت نرخ 
خرید مرجع و مبادله اى مربوط به اقالم اساسى و دارو 
(14,9 هزار میلیارد ریــال) در روزهاى آغازین تصدى 
دولت یازدهم و تصمیمات دولت قبل داشته و به هیچ 
عنوان به معنى استقراض دولت یازدهم از منابع بانک 

مرکزى قلمداد نمى شود.

ریشه بدهى هاى سنگین بانکى به دولت گذشته برمى گردد

بدهى بى انضباط ها
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بازار  سکه و طال (قیمت ها به تومان)
نوع

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه یک گرمی

هر گرم طالي 18 عیار

1,186,000

1,217,500

693,000

381,000

251,000

117,800

تغییرقیمت

بازار  جهانی

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپک

هر بشکه نفت برنت

1,282.93

17.88

50.48

52.84

تغییرقیمت (دالر)

بازار  ارز  (قیمت ها به تومان)
مبادالتىنوع ارز تغییرتغییربازار آزاد

دالر آمریکا

یورو

پوند انگلیس

درهم امارات

3,748

4,066

4,787

1,030

3244.0

3476.2

4147.5

883.2

-

تغییرنرخ برابري ارزها

یورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.0699

1.2791

3.6725

المیرا اکرمى- شهروند| شفاف سازى صورت هاى 
مالى بانک ها که چند ماهى اســت در دستور کار بانک 
مرکزى قرار گرفته، هرچند که به ظاهر چالش هایى را 
براى بانکداران به وجود آورد و افشاى زیانده شدن آنها 
حواشى زیادى در تاالر حافظ به وجود آورد، اما این اتفاق 
به اعتقاد کارشناســان بانکى، شبکه بانکى بیمار ایران 
را به مسیر درســت ترى انداخته است و امکان تخلف و 

بنگاهدارى بانک ها را محدودتر مى کند. 
بانک مرکزى از چند مــاه قبل بانک ها را ملزم کرد تا 
صورت هاى مالى خود را براساس استانداردهاى جهانى 
به روز کنند و این الزام به ظاهر همراه شد با مشکالتى 

براى بانک ها و سهامدارانشان در بورس.
اما اصل قضیه این بود که ریشه مشکالت بانک ها و 
حواشى باز و بسته شــدن نمادشان در بورس ربطى به 
دســتور بانک مرکزى براى انطباق با اســتانداردهاى 
جهانى و اصالح صورت هاى مالى نداشــت و به نوعى 
ریشه اصلى این مشکالت در تخلفاتى جاى داشت که 

سال ها در نظام بانکى رایج بود.
کارشناســان و تحلیلگــران معتقدنــد درصورتى 
کــه اســتانداردهاى بین المللى گزارشــگرى مالى 
در صورت هــاى مالى جدیــد بانک ها اعمال شــود، 
همگرایى در گزارشــگرى مالى ایجاد خواهد شد، زیرا 
در سال هاى اخیر، گزارش دهى بانک ها و صورت هاى 
مالى آنها با استانداردهاى بین المللى گزارشگرى مالى 
انطباقى نداشت و این موضوع باعث عدم همگرایى در 

صورت هاى مالى بانک ها مى شد. 
درعین حــال تحلیل کارشناســان این اســت که 
استانداردسازى تراز مالى بانک ها موجب واقعى شدن 
سود و زیان بانک ها مى شود و در بلندمدت و میان مدت 

به نفع بازار پول و سرمایه خواهد بود. این فرآیند درنهایت 
منجر به سالم سازى و کارآمدسازى نظام پولى و بانکى 
مى شود و موجب خواهد شــد که بانک ها در پرداخت 
تسهیالت دقت بیشترى کنند. در همین حال شفافیت و 
امکان مقایسه صورت هاى مالى بانک ها با یکدیگر از دیگر 
آثارى اســت که تحلیلگران براى استانداردسازى تراز 

مالى بانک ها برمى شمارند. 
سود و دارایى بانک ها واقعى مى شود 

در همین رابطه  هــادى حق شــناس، اقتصاددان 
در گفت وگــو بــا «شــهروند» مهمترین شــاخصه 
استانداردســازى تراز مالى بانک ها را واقعى شدن سود 
و زیان بانک هــا مى داند و مى گوید: آنچه در ســنوات 
گذشــته اتفاق مى افتاد این بود که بخشى از مطالبات 
معوق و عقب مانده بانک ها واقعــى نبود؛ البته نه از این 
جهت که بانک ها تسهیالتى پرداخت نکرده بودند بلکه 
از این جهت که افــراد حقیقى و حقوقى توان پرداخت 
بدهى هاى معوق خود را نداشتند و بانک ها براى وصول 
این مطالبات باید وثیقه ها را به اجرا مى گذاشتند و این 
درحالى است که در برخى موارد، وثایق معادل با میزان 
معوقات بانکى نبود و به این ترتیب بانک ها منابع دیگرى 

براى دریافت مطالبات خود نداشتند. 
حق شناس به مصطلح شدن عباراتى مانند منجمد 
شدن منابع بانک ها و وجود دارایى هاى سمى در بانک ها 
در سال هاى گذشته اشاره مى کند و مى گوید: مصطلح 
شدن چنین عباراتى نشــان دهنده این بود که بانک ها 
توان وصول منابعى که به عنوان تســهیالت پرداخت 

کرده بودند را نداشتند. 
به گفته این کارشناس، به ظاهر از محل این مطالبات 
معوق، سود براى بانک ها شناسایى مى شد اما درواقع این 

سود و دارایى واقعى نبود. در نتیجه  سال گذشته بانک 
مرکزى ترازنامه چند بانک را نپذیرفت که این موضوع 

منجر به کاهش قیمت سهام بانک ها شد. 
بانک ها ورشکسته نیستند، طلبکارند

هادى حق شــناس، اقتصاددان با اشــاره به مطرح 
شدن این موضوع در افکار عمومى که برخى از بانک ها 
ورشکسته هستند، عنوان مى کند: البته به نظر من این 
موضوع واقعیت ندارد و علت این که مطرح مى شود به 

خاطر بزرگى مطالبات غیرجارى بانک هاست. 
آن گونه که حق شــناس مى گوید، در بســیارى از 
کشورهاى دنیا، نسبت تســهیالت پرداختى به میزان 
ســپرده ها بین 70 تا 80 درصد اســت، امــا در برخى 
بانک هاى ایرانى این نســبت بیش از 100 درصد است. 
این کارشــناس معتقد اســت که استانداردســازى 
صورت هاى مالى بانک ها در بلندمدت و میان مدت به 
نفع بازار پول و سرمایه خواهد بود و منجر به سالم سازى 
و کارآمدســازى نظام پولى و بانکى مى شود. او در عین 
حال معتقد اســت که به دنبال این استانداردســازى 
بانک ها در پرداخت تسهیالت دقت بیشترى خواهند 
کرد. حق شناس امیدوار است که بعد از استانداردسازى 
کامل صورت هاى مالى بانک ها، دیگر بانک ها به سراغ 
بنگاهدارى نروند و بیشــتر از آن که بــه صندوقدارى 
بپردازند به بانکدارى مشغول شوند. همچنین او بر این 
باور اســت که پس از استانداردسازى تراز مالى بانک ها 
تســهیالتى که بانک ها خواهند پرداخت، براســاس 

طرح هاى توجیهى اقتصادى است. 
امکان مقایسه صورت هاى مالى بانک ها

 فراهم مى شود 
کامران ندرى، عضو پژوهشــکده پولــى و بانکى 

هم در این باره به «شــهروند» مى گوید: از قبل این 
موضوع مشخص بود که بانک ها با مشکالتى مواجه 
هســتند منتها برآورد دقیقى از مشــکالت و میزان 
شــدت آن وجود نداشــت. ندرى عنوان مى کند که 
پیش از تکلیف بانک مرکزى براى استانداردســازى 
صورت هاى مالى بانک ها، این موضوع که با دقت باال 
مشــکالت موجود در سیستم بانکى شناسایى شود، 
امکان نداشت و امکان مقایسه بانک ها بر مبناى یک 
استاندارد واحد هم وجود نداشــت. این کارشناس 
بانکى هم اعتقاد دارد که استانداردسازى صورت هاى 
مالى بانک ها به نفع بازار پول و ســرمایه خواهد بود 
و اگر به دنبال تعامل با بانک هاى دنیا هســتیم، باید 
به این ســمت حرکت مى کردیم و در راه این تعامل، 
نخستین قدم استانداردسازى تراز مالى بانک هاست.

او درعین حال معتقد اســت که استانداردســازى 
تراز مالى بانک ها اقدام بســیار خوبى بوده و خواهد 
بود، البته مشــروط بر آن که برنامه اى براى کمک به 
بانک ها تهیه و تدوین شــود، زیرا در غیر این صورت 
این استانداردسازى نمى تواند موثر باشد و مشکالت 
را برطرف کند. ندرى مى گوید: باید پس از این بانک 
مرکــزى روى پیدا کــردن راه حل هایــى براى رفع 
مشــکالت بانک ها تمرکز کند و اقداماتى را در این 

راستا انجام دهد. 
شفافیت از اهداف استانداردسازى است 

آلبرت بغزیان، کارشناس بانکى هم به «شهروند» 
مى گوید: استانداردسازى دو هدف را دنبال مى کند، 
یکى شــفافیت و دیگرى امکان مقایسه صورت هاى 

مالى بانک ها با یکدیگر. 
او در توضیــح این موضــوع مى گویــد: پیش از 
استانداردســازى، بانک ها اقالمى را در صورت هاى 
مالى خود مى آوردند که صورت هاى مالى آنها شفاف 
نمى شد و در نتیجه از نظر محاسبه سود یا حسابرسى 
با مشــکل مواجه مى شــدند. به گفته بغزیان دلیل 
هم این بود که بانک ها مى خواســتند خود را سودده 
نشــان دهند و براى این کار بایستى مطالبات معوق 
را به نوعى در هزینه ها نشان مى دادند یا درحالى که 
ســاختمان و زمین خریده بودند، نمى خواســتند 
مشخص شــود که بنگاهدارى مى کنند و در نتیجه 
در حساب هاى دیگر اینها را وارد مى کردند و بنابراین 

صورت هاى مالى از شفافیت مى افتاد. 
این کارشناس در مورد امکان مقایسه صورت هاى 
مالــى بانک ها با یکدیگــر پس از استانداردســازى 
صورت هاى مالى بانک ها مى گویــد: اگر بانک هاى 
ایرانى قصد داشته باشند به بانک هاى جهانى متصل 
شــوند باید صورت هاى مالى آنها به گونه اى باشد که 
قابلیت مقایسه با صورت هاى مالى بانک هاى خارجى 

را داشته و شفاف باشد. 
بغزیان در ادامه مى گوید: تا زمانى که بانک مرکزى 
الزامى را در این زمینه قرار نداد، بانک ها خود به دنبال 
استانداردســازى نرفتند نه به این دلیل که تحریم 
بودیم بلکه بیشتر به این علت که مى خواستند خود 
را ســودده نشــان دهند تا قیمت سهامشان در بازار 
سرمایه حفظ شود و مشــتریان خود را نگه دارند و 
بنابراین غیرشــفاف ماندند و زمانى که صورت هاى 
مالى آنها مورد رسیدگى قرار گرفت، مشخص شد که 

از شفافیت برخوردار نیست. 
بغزیــان اجبار، نظــارت و پایش مســتقیم بانک 
مرکزى و عملکرد سازمان بازرســى را در مشخص 
شــدن زیانده بــودن صورت هــاى مالــى بانک ها 
بســیار موثر مى داند و معتقد اســت که از این پس 

چالش هایى که برشمرده شد، کمرنگ خواهد شد. 

استانداردسازى صورت هاى مالى، سازوکار شبکه بانکى را شفاف کرد

ن    ب
  بانک ها دیگر نمى توانند سود و زیان خود را مخفى کارى کنند

  امکان بنگاه دارى بانک ها محدود شد

سایر بازارها

  و بو 
د و ن  د  

شهروند| شــاخص بــورس چهارمین هفته 
معامالتى  سال جدید را با رشد 0.7 درصدى سپرى 
کرد. در چهارمین هفته معامالتى  سال جدید تعداد 
6 میلیارد و 222 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 
16 هزار و 451 میلیارد ریــال در بیش از 464 هزار 
دفعه مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با هفته 
قبل خود از نظر حجــم، ارزش به ترتیب 21، 50 و 
24 درصد رشد را نشان مى دهد. همچنین در این 
مدت تعداد 2 میلیون برگــه اوراق بدهى به ارزش 
2014 میلیارد ریال معامله شد. این در حالى است 
که در هفته گذشــته تعداد 12 میلیــون واحد از 
صندوق هاى سرمایه گذارى قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش کل بیش از 143 میلیارد ریال مورد 
معامله قرار گرفت. شاخص بورس نیز با 519 واحد 
افزایش معادل 0,7 درصد رشد را در هفته گذشته 
به ثبت رســاند و در ارتفاع 78 هــزار و 651 واحد 
قرار گرفت. شــاخص بازار اول هم در این مدت با 
70 واحد افزایش به رقم 54929 واحد و شاخص 
بازار دوم با 2763 واحد رشــد بــه عدد 172393 
واحد رسیدند که به ترتیب با 0,128 و 1,63 درصد 

افزایش مواجه شدند.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

و  و  و   

 
تسنیم| ساخت داخل خودروهاى جدید به 
مرور زمان افزایش خواهــد یافت، تولید پژو 
2008 با 20 درصد ساخت داخل شروع شده 
و بســرعت این ســهم در 3  ســال آینده به 
70 درصد افزایش خواهد یافت. دبیر انجمن 
خودروسازان گفت: براساس اطالعاتى که ما 
در اختیار داریــم این خودرو بــا قیمت زیر 
100 میلیون تومان روانه بازار خواهد شــد؛ 
البته چون 2008 رقیب داخلــى و وارداتى 
دارد، شــوراى رقابت به قیمت گــذارى این 

خودرو ورود نمى کند.
احمد نعمت بخــش تأکید کرد شــوراى 
رقابت دســت ما را در قیمت گذارى خودرو 
آزاد بگــذارد، ما خودمــان مالحظه مردم را 
خواهیم کرد. او افزود: با توجــه به تولیدات 
متنوعى که در کالس هــاى مختلف داریم، 
انتظار داریم شوراى رقابت همچنان که دیگر 
خودروســازان را از نظام قیمت گذارى معاف 

کرده ما را هم از قیمت گذارى معاف کنند. 

و د  و  و 

 
تسنیم| معاون وزیر جهاد کشاورزى با بیان 
اینکه سرمازدگى جزیى در محصوالت باغى 
داشــته ایم، گفــت: وضــع تولید میــوه در 
سال جارى بســیار خوب و  ســال ارزانى آن 
است. محمدعلى طهماســبى دیروز درباره 
وضع تولید محصوالت باغى در  سال  جارى با 
وجود بارندگى هاى مناسب گفت: تا به  حال 
ســرمازدگى گــزارش نشــده اســت و اگر 
ســرمازدگى باشــد کمتر از 30 تا 35 درصد 
اســت و این ســرمازدگى جزیى به حساب 
مى آیــد بنابراین وضع میوه در ســال جارى 
بســیار خــوب و  ســال ارزانى میوه اســت. 
طهماســبى درباره میوه هایى که وضع تولید 
مناســبى دارنــد، گفــت: انــواع میوه هاى 
هســته دار مانند گیالس و زردآلو، میوه هاى 
دانــه دار مانند ســیب و گالبــى، میوه هاى 

دانه ریز مانند انگور خسارتى نداشته اند.

ت  ن      ب

 

ایسنا| رئیس اتحادیــه سوپرمارکت داران و 
مواد پروتیینى از افزایش قیمت برنج خبر داد 
و گفت: برنج هایى کــه قیمت ارزان تر دارند، 
مشــترى بیشــترى را به خــود اختصاص 
مى دهند. سعید درخشــانى درباره افزایش 
قیمت برنــج در روزهاى اخیــر توضیح داد: 
اکنون برنج درجــه یک را نمى توان با قیمتى 
کمتــر از 13 تــا 13 هــزار و 500 تومــان 
خریدارى کرد. درخشــانى عنوان کرد: البته 
ممکن اســت که بتوان برنج هاى ایرانى را با 
قیمت 8 تا 9 هزار تومان هم خریدارى کرد اما 
در هر صورت برنج درجه یــک ایرانى همان 
قیمتى را که اشاره شد، دارد. او گفت: اکنون 
ارزان تریــن برنجى کــه توزیع مى شــود، 
نمونه اى اســت کــه از ســوى وزارت جهاد 
کشــاورزى به دســت اصناف مى رســد که 
کیلویى 3 هزار و 800 تومــان قیمت دارد و 

محصول کشور هند است.

ویترین خانواده
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قیمت انواع گوشى سامسونگ دو سیم کارته

قیمت(تومان) مدل

175 هزار  PIXMA MG2540 کانن مدل
همراه با کارتریج اضافه

697 هزار HP LaserJet Pro MFP M125nw
Laser Printer

534 هزار HP LaserJet P1102W Laser
Printer

357 هزار LaserCanon i-SENSYS LBP6030
Printer

525 هزار Laser PrinterHP LaserJet P1102

879 هزار  Laser PrinterHP LaserJet P2035

 1,487

میلیون 
HP color LaserJet Pro MFP
M277DW Laser Printer

 1,139

میلیون 
Inkjet Photo PrinterEpson L805

813 هزار  HP LaserJet Pro CP1025nw Color
Laser Printer

487 هزار  PrinterEpson L120

499 هزار  Inkjet Printer7110HP Officejet

695 هزار  HP M402d LaserJet Pro Printer

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۷/۰۰- ۱۶/۳۰

استان البرز  آب وفاضالب  شركت 
سایزهای   در  اتیلن  پلی  لوله  متر   27/000 دارد  نظر  در 
از محل اعتبارات طرحهای  315،250،200،160،110،90،75   میلیمتر، 
عمرانی را از طریق مناقصه عمومی از مناقصه گران واجد شرایط خریداری نماید.

مدت تحویل: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 1/5 )یک و نیم( ماه تعیین 
می گردد.

ریال  كار:448/050/000  ارجاع  فرایند  در  شركت  تضمین  مبلغ 
نام  به  بانکی  ضمانتانمه  نقدی،  واریز  بصورت  بایست  می  كه  باشد  می 

شركت آب و فاضالب استان البرز و یا اوراق مشاركت باشد.
دوشنبه  روز  اداري  وقت  پایان  تا  مناقصه:  اسناد  تحویل  مهلت 
شركت  دبیرخانه  اداره  اسناد  تحویل  محل  و   96/02/18  مورخ 

آب و فاضالب استان البرز مي  باشد.

سیستم مدیریت یکپارچه / کد 10/25/00/ف
آگهی منـاقصه عمـومي یك مـرحله اي )شمـاره 4/ الف  ع/96(

مـورخ      شنبه  سه  روز   14/30 ساعـت   پاكات:  بازگشایي  تاریخ 
96/02/19 خواهد   بود.

تاریخ  از  مناقصه  اسناد  دریافت  منظور  به  توانند  می  داوطلبان 
 96 /02 /04 مورخ  دوشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا   96 /01 /30
و  آب  شركت  دبیرخانه  اداره  به  نامه  معرفی  داشتن  دست  در  با 
چمران  شهید  بلوار  انتهای  كرج،  در  واقع  البرز  استان  فاضالب 

نمایند. مراجعه  یک  شماره  ساختمان 
تلفن تماس : 026-32117109

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات، 
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