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شهروند|  روزشمار برای تقدیم الیحه بودجه  سال 
آینده به صدا درآمده است. بودجه ای که طبق گفته های 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه براساس 
عملکردها بسته خواهد شــد. با این وجود، بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی نسبت به اعداد احتمالی بودجه 
ابراز نگرانی می کنند. رشــد اقتصادي ۷ درصد و تورم 
۹ درصدی ازجمله هدفگذاری های دولت دوازدهم در 
نخستین بودجه تقدیمی خود به بهارستان نشین هاست 
که گزارش مرکز پژوهش های مجلــس تحقق آنها را 
تلویحا دور از واقعیت نشان می دهد. طبق برآوردهای 
صورت گرفته از سوی این مرکز، رشد اقتصادی در  سال 
آینده حدود ۳.۷ درصد و نــرخ تورم حدود ۱۱.۲ درصد 
خواهد بود. عالوه بر ایــن، دولت قصد دارد افزایش مزد 
کارمندان را ۱0 درصد یعنــی یک درصد بیش از تورم 
هدفگذاری شده در نظر بگیرد و همچنین امیدوار است 
که بخش مسکن از رکود خارج شود. با این وجود،  هادی 
حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است 
که درحال حاضر اقتصاد ایــران با واقعیت های تلخی 
دست وپنجه نرم می کند که تحقق این هدفگذاری ها 
را با اما و اگر همراه ســازد. نرخ دو رقمی بیکاری و سهم 
باالی بودجه جاری در کشور ازجمله نکاتی است که این 
کارشناس مسائل اقتصادی بدان اشاره کرده و توضیح 
می دهد: درحال حاضر بیش از پیش از 80 درصد بودجه 
کشور، جاری اســت و حدود 400 هزار  میلیارد تومان 
پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. به گفته او، بودجه 
کشور نزدیک 400 هزار  میلیارد تومان است و ۶0 هزار 
آن به بودجه عمرانــی تعلــق دارد. در واقع نزدیک به 
80 درصد بودجه کشور جاری اســت. سوال این است 
که چرا بودجه جاری کشــور افزایش پیدا کرده است؟ 
به دلیل این که دولت حجیم و ناکارآمد شده، به همین 
ترتیب بودجه جاری افزایش پیدا کرده اســت. دولت 
باید چابک و چاالک شــود تا هزینه جاری کم و پول به 
سمت بخش های عمرانی کشــور برود.صندوق های 
بازنشستگی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و 
دولت باید کسری این صندوق را به نوعی تأمین کند، از 
دیگر مشکالتی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی 
سند دخل و خرج دولت را با چالش مواجه کرده است. 
حق شــناس در این باره می گوید: پاسخ ساده این است 
که هزینه های صندوق ها بیش از درآمد صندوق هاست. 
ورودی به صندوق ها کمتر از خروجی از آن است. دلیل 
کم بودن ورودی صندوق ها این اســت که بیکاری در 
اقتصاد زیاد شده اســت. اگر اشتغال افزایش پیدا کند، 
طبیعتا کارگران و کارمندان به صندوق های بازنشستگی 
کسورات را پرداخت می کنند، منابع تأمین می شود و 
صندوق ها برای پرداخت مقرری مشکل نخواهند داشت. 
پس اگر صندوق دچار مشکل هستند، به این دلیل است 
که اشتغال در جامعه پایین است.او معتقد است؛ دولت 
باید تالش خود را به کار گیرد که در بودجه ۹۷ همچنان 
سیاست انضباط و انقباض در بودجه جاری را ادامه دهد 
و خاطرنشان کرد: متاسفانه ما در سطح میانی با مدیرانی 

مواجه هستیم که تمایلی به اجرای برنامه ها ندارند و 
همین مسأله موجب شده که با انباشت برنامه های 

نوشته شده اما اجرایی نشده مواجه باشیم. 
پایانی بر بلندپروازی های دولت 

الیحه بودجه  سال ۱۳۹۷، نخستین الیحه بودجه اي 
اســت که دولت دوازدهم به مجلس مي برد، دولتي که 
رئیس و بخش مهمي از کابینه اش چهار سال بر کشور 
حاکم بودند ولي این بار در شــرایط متفاوتي نسبت به  

سال آغاز کار خود بودجه را مي بندند. چهار سال پیش 
مجلس کامال در جهت خالف دولت قرار داشت و جناحي 
دیگر کنترل آن را برعهده داشت؛ حاال مجلس دیگر در 
دست جناح مقابل نیست و دولت مي تواند از این فرصت 
بهره ببرد. همچنین باید مدنظر داشت رشد اقتصادي 
هفت درصد بسیار باالتر از پیش بیني نهادهاي اقتصادي 
بین المللي است و این رقم به سهولت ممکن نمي شود.

هرچند که طبق گفته های اعضای کابینه دولت سعی 
کرده است در سند دخل و خرج  سال آینده از بلندپروازی 
پرهیز کرده و اهدافی را در بودجه  ســال آینده قرار دهد 
که دستیابی به آنها با اما و اگرهای بسیار روبه رو نباشد 
اما برخی کارشناسان نسبت به تحقق این وعده با تردید 
سخن می گویند. برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس 
نشــان می دهد حداکثر منابع عمومی در دسترس در 
 سال ۹۷، حدود ۳۲٥ هزار  میلیارد تومان است. همچنین 
اعتبــارات هزینــه ای اجتناب ناپذیر  ســال ۹۶ حدود 
۲80 هزار  میلیارد تومان اســت. این ارقام حکایت از آن 
دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های 
بودجه ای در بودجه  ســال ۹۷، حدود 4٥ هزار  میلیارد 

تومان خواهد بــود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که 
می توان صــرف تأمین بار مالــی تصمیم هایی از قبیل 
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت 
بدهی های دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد، از محل 
این 4٥ هزار میلیارد تومــان خواهد بود.در صورت عدم 
کنترل هزینه های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق 
افزایش مالیات ها، افزایش قیمــت حامل های انرژی، 
افزایش نرخ ارز و افزایش بدهی های دولت تأمین شود 
که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی خواهد بود.براســاس 
پیش بینــی مرکز پژوهش ها، در  ســال ۱۳۹۶ رشــد 
اقتصادی حدود ۳.۷ درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲ درصد 
خواهد بود که مبنای محاســبات درآمدهای مالیاتی و 
سایر درآمدها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان 
می دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در  سال 
۱۳۹۷، حدود ۳۲٥ هزار  میلیارد تومان اســت. از دیگر 
سو، اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر  سال ۱۳۹۶ حدود 
۲80 هزار  میلیارد تومان خواهد بود.این ارقام حکایت از 
آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های 
بودجه ای در بودجه  سال ۱۳۹۷، حدود 4٥ هزار  میلیارد 
تومان خواهد بود. به عبارت 
دیگر، حداکثر منابعی که 
می توان صــرف تأمین بار 
مالی تصمیم هایی از قبیل 
افزایش حقــوق کارکنان 
دولــت و بازنشســتگان، 
بازپرداخــت بدهی هــای 
دولت و اجــرای طرح های 
عمرانی کــرد، از محل این 
4٥ هــزار  میلیــارد تومان 
خواهــد بــود.از طرفی در 
صــورت عــدم کنتــرل 
هزینه های دولــت، منابع 
مورد نیــاز بایــد از طریق 
افزایش مالیات ها، افزایش 
قیمت حامل هــای انرژی، 
افزایش نــرخ ارز و افزایش 

بدهی های دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار 
تورمی و رکــودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر 
قرار گیرد؛ انتشار نامتوازن اوراق مالی می تواند به افزایش 
غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود 
اوراق منتشرشده بینجامد. به عالوه این موضوع می تواند 
به کسری بودجه های باالتر در سال های آتی منجر شود.

در ماده )۷( قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات 
مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده؛ ضمن این که 
در ماده )8( قانون برنامه ششم نسبت بدهی های دولت 
به تولید ناخالص داخلی تا سقف 40درصد مجاز دانسته 
شده که الزم اســت مورد توجه قرار گیرد.درعین  حال، 
در ماده )۳۹( قانون برنامه ششــم دولت مکلف به درج 
جدول منابع و مصارف اجــرای هدفمندی یارانه ها در 
لوایح بودجه سنواتی شــده است؛ ضمن این که در ماده 
)۷( قانون برنامه ششم توسعه ســهم صندوق توسعه 
ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، 
میعانات گازی و خالص صــادرات گاز به ترتیب معادل 
۳۲ و ۱4.٥ درصد مشخص شده است. بنابراین با توجه 
به محدودیت شــدید منابع الزم است تا سیاست هایی 
برای افزایش منابع عمومی و کنتــرل هزینه ها به طور 
همزمان در پیش گرفته شــود.همچنین شناســایی 
حوزه های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه ها 
در این بخش ها، توقف طرح های عمرانی فاقد اولویت و 
فروش دارایی های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه 
افزایش درآمدهای گمرکی، تــالش در جهت افزایش 
درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوش حساب و 
استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی 
و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند. همچنین 
الزم اســت تا الیحه بودجه  سال ۱۳۹۷ از نظر شفافیت 
نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته بهبود یابد.در این 
راستا الزم است تا براساس اصول پنجاه ودوم، پنجاه وسوم 
و پنجاه وپنجم قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه 
در ســقف بودجه لحاظ شــود. همچنین ردیف هایی 
که در آن وجوه متمرکزی درج شــده اند و در عمل بین 
مصارف متعدد، هزینه خواهند شد )مانند جداول ۱۹ و 

۲0 الیحه(، حذف گردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: 

خودزنی و عملیات انتحاری 
صادرکنندگان ایرانی

فارس|  محمــد رضــا پورابراهیمــی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در  سال ۹۶ انتظار 
می رفت اتفاقات خوبی بعد از برجام رقم بخورد که 
هنوز تحقق نیافته است که البته الزم است در کنار 
این انتظارات موانع صادراتی هم برداشــته شــود.
او با اشــاره به اهمیت تبیین بحث راهبردی ایران 
برای حضور در بازارهای جهانی ادامه داد: براساس 
گزارش های فعاالن اقتصادی ما در خارج از کشــور 
آتش به اختیار عمل می کنند و حتی خودی را هم 
می زنند که به عنوان نمونه می توان به حضور فعاالن 
اقتصادی با چنین وضعیتی در روســیه اشاره کرد 
که فعاالن اقتصادی ما در خارج از کشــور عملیات 

انتحاری انجام می دهند و خودزنی می کنند.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

ثروتمندان۳ برابر فقرا وام می گیرند
فارس|  احمد میدری، معاون امور رفاهی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از سیستم بانکی 
و این که چرا باید تنها ۱۲ درصد از خانواده های ایرانی 
از تســهیالت نظام بانکی بهره مند شــوند، گفت: 
دسترسی دهک های ثروتمند جامعه به تسهیالت 

سه برابر دهک های فقیر در کشور است.

 دریافت آبونمان
 ثابت از مشترکان گاز لغو شد

مهر| بعد از کش و قوس های فراوان درخصوص 
دریافت آبونمان ثابت ماهانه برای مشــترکان گاز 
طبیعی از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها، باالخره 
دیوان عدالــت اداری در بخشــنامه ای، دریافت 
آبونمان را غیرقانونی اعالم کرده است. این درحالی 
اســت که بنا به اعالم دیوان عدالت اداری، سازمان 
هدفمندی یارانه ها بدون صراحت قانونی اقدام به 
صدور ابالغیه ای به ادارات گاز اســتانی کرده است 
که براســاس آن، ســتونی به نام آبونمان ثابت، از 

مشترکان گاز طبیعی دریافت می شود.

بررسی قراردادهای فروش 
واردکنندگان خودرو در شورای رقابت

تسنیم| رضا شیوا رئیس شورای رقابت با بیان 
این که »به تمام واردکنندگان اعــالم کرده ایم تا 
قراردادهای فروش خود را به شــورا ارسال کنند«، 
گفت: متاســفانه در قالب قراردادهــای نامعقول 
هزینه های سنگینی از خریداران دریافت می شود 
و در آخر هم کســی پاســخگوی تضییع حقوق 

مصرف کنندگان نیست.

توقف انتشار آگهی  پیش فروش 
»داتیس خودرو« 

شــاتا|  ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با صدور اطالعیه ای ضرورت توقف 
انتشــار آگهی های تبلیغاتی پیش فروش خودرو 
شرکت داتیس خودرو ایرانیان به عنوان نمایندگی 
خودروهای شرکت هیکو اسپورتیو )ولوو( را اعالم 

کرد. 

دیوان عدالت اداری آزمون نفت را 
متوقف کند، آن را منتفی می کنیم

مهر| بیــژن زنگنــه وزیر نفت گفــت: اگر 
دیوان عدالــت اداری آزمون اســتخدامی این 
وزارتخانــه را متوقف کند، مــا در کل، آزمون 
را منتفــی می کنیم. او دربــاره اعتراض برخی 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه صنعــت نفت به 
برگزاری آزمون اســتخدامی ایــن وزارتخانه 
گفــت: قرار بــود تعــدادی از دانشــجویان یا 
فارغ التحصیالن بــدون این که در آزمون کتبی 
عمومی شرکت کنند، با انجام مصاحبه بر حسب 
نیاز این وزارتخانه استخدام شــوند.او با تأکید 
بر این که ما هم می خواهیم همین کار را انجام 
دهیم و دانشجویان مطمئن باشند که به آنچه 
تعهد داده ایم و گفته ایم، عمل می کنیم، ادامه 
داد: خارج از این روند و با فشــار نمی توانند کار 

خود را پیش ببرند. 

 اجرای دقیق نرخ سود
 در 4۵۰۰ شعبه بانکی

ایلنا|  ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی با 
بیان این که بازرسی از 4٥00 شعبه بانکی در سراسر 
کشــور، حکایت از اجرای دقیق نرخ ســود بانکی 
مصوب دارد، گفت: درحال حاضر، ثبات بر بازار ارز 
حاکم است. او خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدام های 
بانک مرکزی، نرخ تورم در سطوح تک رقمی پایدار 
ماند کــه مصداق آن در دســتیابی به نــرخ تورم 
متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه به ۹.۶ درصد در 

آبان ماه  سال جاری است.

اقتصاد مجازی

ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی 
توسط اپراتورها 

تسنیم| محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات گفت: از همراه اول، ایرانســل و 
رایتل خواسته شــده تنها تبلیغات خدمات خود را 
برای مردم ارســال کنند. او افزود: در این خصوص 
از همراه اول، ایرانســل و رایتل خواســته شده تنها 
تبلیغات خدمات خود را برای مردم ارسال کنند زیرا 
ارسال پیامک تبلیغاتی از سوی اپراتورها در چارچوب 
قوانین نیســت و تذکــرات الزم در این خصوص به 
اپراتورها داده شده و در آینده نیز پیگیری خواهد شد.

جهرمی با تأکید بر شناسایی و رفع موانع از جلوی 
پای کســب و کارهای نوپا، گفت: عمده درخواست 
کسب و کارهای نوین رفع موانع فعالیت است و این 
قشر درخواســت حمایتی ندارد. درحال حاضر این 
کســب و کارها با دو مشکل اساسی مواجه هستند 
که شامل نحوه ثبت - انحالل و همچنین سود نظام 
بانکی است که ضریب ریسک سرمایه گذاران برای 

کسب و کارهای نوپا را افزایش داده است.

 به روزرسانی نقشه های گوگل 
برای آیفون ایکس

فــارس| همزمــان با عرضــه آیفــون ایکس 
شرکت های مختلف برای به روزکردن تولیدات خود 
و سازگار کردن آنها با این گوشی محبوب در تالش 
هستند. به گزارش اسین ایج، یکی از پرکاربردترین 
برنامه های موجود در هر گوشی برنامه های مسیریابی 
و نقشه خوان است و گوگل هم برای جلب نظر کاربران 
برنامه نقشــه خود را به روز کرده است. این شرکت 
عالوه بر برنامه نقشه، برنامه گوگل هوم خود را نیز با 
آیفون ایکس ســازگار کرده است. با توجه به بزرگی 
نمایشگر و نســبت صفحه متفاوت آیفون ایکس و 
همین طور حذف دکمه Home از آن ضروری است 
تغییراتی در تمامی برنامه های طراحی شــده برای 
آیفون ها به وجود آید.با این به روزرسانی بخش های 
سیاه و برخی به هم ریختگی ها در برنامه نقشه گوگل 
برطرف شــده و نسبت صفحات نقشه ها به درستی 
به نمایش درمی آید. گوگل مدتی قبل نســخه به 
روزشده ای از جیمیل را هم برای استفاده در آیفون 

ایکس در دسترس عالقه مندان قرار داد.
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تهران رکوردار فقر منابع آب تجدیدپذیر شد
شــهروند|  رتبه های نخســت فقر منابع آب 
تجدیدپذیر در کشــور از آن تهران است. مدیرعامل 
آبفای اســتان تهران در آخرین اظهارات خود گفت: 
ســرانه منابع آب تجدیدپذیر تهــران و البرز ۳00 
مترمکعب در  سال کمتر از میانگین است. به گفته 
محمد پرورش، با توجه به این که نصف این منابع را 
از جاهای دیگر وارد تهــران می کنیم، کمتر از ۲00 
مترمکعب در  سال منابع تجدیدپذیر داریم.درحالی 
 که هم اکنون درکشــوری همچون ســوئد با حجم 
بارندگی  هزار و ۲00میلیمتر شــاهد سرانه مصرف 
۱۷۷ لیتر در شبانه روز برای هر نفر هستیم، این رقم 
در ایران به ۲۳0 لیتر و در تهران نیز به بیش از ۳00 
لیتر در شبانه روز می رسد.همچنین می توان به این 
مسأله نیز اشــاره کرد که تا دهه40 سرانه منابع آب 
تجدیدپذیر برای هر ایرانی به ۷هزار مترمکعب نیز 
می رسید ولی این رقم امروزه به ۱۷00 مترمکعب در 
 سال و در مناطقی از کشور همچون تهران به کمتر از 
۲00 مترمکعب نیز رسیده است که با نگاهی دقیق تر 
به این مســأله می توان از آن به عنــوان یک بحران 
جدی در کشور یاد کرد.این شــرایط درحالی است 
که متوسط بارندگی کشــور در طی ۱0 سال اخیر از 
۲٥0میلیمتر به رقم ۲04میلیمتر تنزل پیدا کرده و 
با وجود این که امروزه در کشور با بحران خشکسالی 
روبه رو هســتیم، ولی صرفه جویی و مدیریت بهینه 
مصرف آب به خوبی در مصارف شهری، روستایی و 
کشاورزی دیده نمی شــود.مدیرعامل آبفای استان 
تهران در جلسه مشترک هماهنگی مدیران صنعت 
آب و برق استان های تهران و البرز، اظهار داشت: اگر 
برنامه ریزی کالنی برای این دو استان نشود، در آینده 
در موضــوع آب و برق با چالش هــای زیادی روبه رو 

خواهیم شد.

مشکل اقتصاد آب داریم
یکی دیگر از مســائل آبفای استان تهران به گفته 
پرورش، بحث اقتصاد آب و قیمت تمام شــده است؛ 
اگر بخواهیم سرمایه گذاری ها، پروژه های انجام شده 
و استهالک را حساب کنیم، شاید هزینه ها به بیش 
از ۲000 تا ۲٥00تومان در هر مترمکعب آب برسد، 
درحالی  که ما به طور متوسط 440تومان به ازای هر 

مترمکعب آب از مشترک دریافت می کنیم.
بار رشد جمعیت بر دوش آبفا 

پرورش همچنین با اشاره به رشد جمعیت گفت: 
ما در رشد جمعیت نقشی نداریم اما تمام مشکالت 
آن به ما برمی گردد ازجمله این که ما چشم  انداز آبی 
برای پردیس و پرند نداریم.پرورش تأکید کرد: بحث 
بازسازی تأسیسات آب چه در حوزه آب و فاضالب و 
چه در حوزه برق از دیگر مواردی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد و با کمک شواری شهر و نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی از صندوق ذخیره منابعی 
کسب شــود تا بســیاری از زیرســاخت های ما که 
بیش از 40 یا ٥0 سال ســن دارند، بازسازی شوند، 
چون بازســازی نه ردیف اعتبــاری دارد و نه منابع 
مالی.مدیرعامل آبفای استان تهران طلب های این 
ســازمان را از دیگر مشــکالت این شرکت دانست 
و گفت: تنها بیش از ۱٥0 میلیــارد تومان از یکی از 
سازمان  ها طبلکاریم و به همان میزان ما هم به شرکت 
آب منطقه ای بدهکاریم که این وضع نشان می دهد 
نیاز به تصمیم  گیری های باالدســتی برای اصالح 
این وضع است.پرورش با بیان این که در  سال ۱4۱0 
حدود یک میلیارد و ۳00 میلیون مترمکعب پساب 
از فاضالب تهران و شــهرهای استان تهران خواهیم 
داشــت، افزود: برای این کار بیش از ۱4 هزار میلیارد 

تومان منابع نیاز داریم.

دیگه چه خبر

آگهــي منـاقصــه عمـــومي )تجدید(
شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مـندرج در    
جـــدول ذيــل را از طريق مناقــــصه عـــمومي به پــيمانــكاران واجد شرايط واگـــذار نـمايد.

مدت  به  كه  فوق  مبلغ  معادل  بانكي  ضمانت نامه  گردد.  ارائه  ذيل  روش هاي  از  يكي  به  مناقصه  در  شركت  سپرده   -1
شهر. بانك   700786948623 حساب  به  فوق  مبلغ  به  نقدي  فيش  واريز  يا  و  باشد  تمديد  قابل  و  داشته  اعتبار  روز   90 
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعــقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتــيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در 
رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر 
شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 5- متقاضيان می توانند از تاريخ انتشار آگهی جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها 
و پيمانها واقع در ميدان توحيد-بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك 
فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران 
شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد، داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در سايت  
oldpmn.mporg.ir - sajar.mporg.ir، معرفي نامه ممهور به مهر و امضا ي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت،  كد اقتصادي 

و گواهينامه صالحيت ايمنی معتبر الزامي مي باشد. 9- شركت كنندگان در مناقصه می بايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را 
تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات 
می بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز 
پیشنهادات رسیده در مورخ   بلوار بالل، دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده  شود 12-  به آدرس کرج، میدان توحید،  یکشنبه مورخ  96/09/26 

96/09/27 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
* در ضمن هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892443-026 تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نمائيد.

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

شهرداري كرج

ردیف

1
تعريض و اصالح بلوار ماهان 

)ميدان جمهوری تا بلوار 
استانداری( منطقه 8

10/000/000/000500/000/000% 100

مبلغ سپرده به ریال مبلغ اعتبار به ریال میزان غیر نقدیرتبـــهشرح عملیات

داشتن حداقل رتبه 4
راه و ترابری

رئیس شــورای هماهنگی بانک های دولتــی گفت: بانک 
های دولتی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، 
از چاپ تقویم و سررسید ســال ۱۳۹۷ صرف نظر می کنند و 
هزینه های آن را برای کمک به آسیب دیدگان ناشی از حادثه 
زلزله کرمانشاه اختصاص می دهند. به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حســین زاده با بیان این که 
پس از وقوع زلزله در مناطقی از استان کرمانشاه، ارسال کمک 
های انسان دوستانه بانک ها آغاز شد و تا کنون نیز از هر گونه 
کوششی برای کاهش آالم مردم آسیب دیده منطقه دریغ نشده 
است، افزود: با این حال بازگشت زندگی مردم به حالت عادی، 
زمان بر و هزینه بر است و بانک ها نیز وظیفه خود می دانند تا 
آخرین لحظه، همراه و همپای مردم شریف کرمانشاه بمانند. 
وی اظهار کرد: از این رو، در تصمیم مشترک شورای هماهنگی 
بانک های دولتــی و کانون بانــک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی توافق شد هزینه چاپ و انتشــار تقویم و سررسید 
های سال آینده به بازسازی خسارات ناشی از زلزله کرمانشاه 
تخصیص یابد. به گفته حســین زاده، این موضوع در نامه ای 
خطاب به دکتر کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر 

سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اعالم شده است.

تخصیص هزینه چاپ تقویم و 
سررسید سال آینده بانک های 

دولتی به مردم کرمانشاه

ویژه

بودجه پیشنهادی 96 ارقام فروض مرتبط با محاسبه عواید نفتی در سال ۱397

٥0 4۹ قیمت هر بشکه نفت)دالر(

 ۲.۶ ۲.۱8 میزان صادرات نفت خام در روز)میلیون بشکه(

0.۲4 0.۲٥ میزان صادرات میعانات در روز)میلیون بشکه(

- 0.۱۱ فروش میعانات گازی به پتروشیمی

 ۳۶٥ ۳۶٥ روز

۳۳00 ۳۶۳00 نرخ برابری ریال با یک دالر

 ۱4.٥ ۱4.٥ سهم شرکت نفت)درصد(

۲0 ۳۲ سهم صندوق توسعه ملی)درصد(

- ۹00 سهم دولت و استان ها از منابع حاصل از صادرات 
نفت خام و میعانات گازی)هزار میلیارد ریال(

48.0۶ 4۶.۱۲ مجموع منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات 
گازی)میلیارد دالر(
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