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قدی�م تره�ا وقتی فردی راجع ب�ه نرخ ارز 
ش�روع ب�ه صحبت می کرد ح�رف هایش کمتر 
مشتری پیدا می کرد و کمتر کسی می توانست 
راج�ع به آن اظه�ار نظر کند و یا از قیمت و نرخ 

روزش با اطالع باشد.
 ام�ا ای�ن روزه�ا اوضاع کمی ف�رق کرده و 
خوش�بختانه ! ی�ا بدبختانه هم�ه راجع به چند 
و چ�ون قیم�ت ارز و صعود و نزول آن حس�ابی 

مطلعند و از افت و خیزش باخبرند.
 از س�ولماز خانِم خانه دار تا هوشنگ پسر 
عمه طلعت که دیپلمش رو هم به زور گرفت و به 
قول خودش تو بازار ارز داره بیش�تر از همه بچه 
درسخون های فامیل پول درمیاره و واسه خودش 

یه کسی شده. 
دیروز 50 تومن رفته رو قیمتش و نسبت به 
دو روز قبل صعود داشته و حاال وقتشه که بریم 
دالره�ارو آب کنیم و با تحلیل هایی که دیگران 
را مجاب می کنه س�ری به صرافی محل بزنند و 
دالر روی دالر بگذارند. این ش�د که همه و همه 
حت�ی خانم های خانه دار ه�م به قول بعضی ها 
ش�دند اقتصادگردان و گروهی هم شدند نان به 

نرخ ارز خور! 
قلب بازار ارز که با هر جهشی به تپش می افتد و 
با هر اظهار نظری سنجیده یا نسنجیده صعود و نزول 
می یابد درست زمانی که نرخ ارز مسیر نزولی اش را 
در پیش گرفته بود و در سرازیری کاهش قیمت سرعت 
می گرفت با اظهارنظری که البته از هر طیف و جناحی 
واکنش هایی را در برداشت به یکباره تغییر جهت داد.
مثل حرف های همین چند روز پیش رئیس کل 
بانک مرکزی که به ط��ور محیر العقولی افزایش نرخ 
ارز را به همراه داشت. حرف هایی که نشان از مضرات 

کاهش نرخ ارز داشت.
اما راستی  مگر او چه گفت؟ ولی اهلل سیف مدعی 
ش��ده اس��ت که کاهش قیمت دالر بیشتر از آنچه که 
اتفاق افتاده منطقی نیست و در حال حاضر هم قیمت 

دالر در بازار به کف رسیده است. 
حرف هایی که سنس��ورهای بازار ارز را که به هر 
واکنش و خبر و اتفاق و جنگ و تحریم و زلزله و سیل 
تا عطسه و سرفه تا سفر به نیویورک و تماس تلفنی ای 
حساس است، تحریک کرد و در کمترین فاصله زمانی 

افزایش 200 تا 300 تومانی نرخ ارز را سبب شد.
نتایج یک صبحانه کاری!

رئیس کل بانک مرک��زی در صبحانه کاری اش 
گفت: “ کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و خوشبینی 
افراد باعث کاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق خاص خود 
را دارد و کاهش بیشتر آن از سوی دیگر تاثیرات منفی 
را در بر دارد؛ بنابراین دلیلی برای کاهش بیش��تر نرخ 
ارز در بازار وجود ندارد. نرخ ارز در بازار منطقی است. 
شرایط اقتصادی کشور دامنه ای برای تغییر نرخ مجاز 
را می تواند تعیین کند و نرخ ارز در بازار در حال حاضر 
نرخ کف است و بعید است بیش از این پایین بیاید.”

اظهاراِت س��یف به اذعان کارشناسان در بازار ارز 
تاثیر زیادی داشت و امید مردم و کارشناسان را درباره 
ادام��ه روند نزولی کاه��ش دالر تبدیل به یاس کرد و 
حسابی سر و صدای نمایندگان مجلس تا اقتصاددانان و 

بررسی علت نوسانات بازار ارز             

نان به نرخ روز یا ارز؟
پریسا جاللی 

اساتید دانشگاه ها و حتی اعضای هیات دولت را درآورد.
مثل غالمرضا مصباحی مقدم رئیس کمیس��یون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس ک��ه عقیده دارد: 
رئیس کل بانک مرکزی س��الی یک بار مصاحبه کند. 
از س��یف انتظار نداشتم درباره اینکه نرخ ارز به کف یا 
سقف رس��یده اس��ت مصاحبه و گفت و گو کند.از او 
می خواهم مثل رؤسای بانک مرکزی جهان عمل کند.
سید شریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس 
نیز با اش��اره به نرخ ارز و ایس��ت رون��د نزولی آن در 
روزهای اخیر اظهار می دارد همان طور که در شرایطی 
نتوانس��تیم جلوی افزایش ن��رخ ارز را بگیریم جلوی 
کاهش نرخ ارز را نیز نمی توان گرفت و رئیس کل بانک 
مرکزی در اظهار نظرارزی 50 درصد کار را ندیده است.
این ها در حالی است که بانک مرکزی دو وظیفه 
کنت��رل تورم و حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد 
اما گویا حرف های س��یف خالف این وظیفه را نشان 

می دهد.
احمد توکل��ی عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس و عضو ناظر بر ش��ورای پ��ول و اعتبار هم که 
ترجیح داد مکتوب واکنش نشان دهد با ارسال نامه ای 
به رئیس کل بانک مرکزی س��خنان او را ش��گفت آور 
خوان��ده و در نامه اش نوش��ت که ای��ن اظهارات نه با 
وظائف قانونی سیف و نه با مصالح مردم، با هیچ کدام 

سازگار نبوده است.
جالب تر این که محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت 
هم گفته هاي س��یف را به تثبیت نرخ ارز نسبت داد و 
گفت دولت قصد ندارد جلوي کاهش قیمت ارز را بگیرد.

در صرافی ها چه خبر است؟ 
در صرافی های پایتخت چه می گذرد؟

 آیا مردم باز هم برای ارائه ارز و فروش آن مراجعه 
می کنند؟

 آیا مردم راضی ش��ده ان��د 25 میلیارد دالر پول 
نق��دی را که در خانه ها دارند ، باالخره به بازار تزریق 

کنند؟ 
“دالر در حال کاهش قیمت بود اما می بینید که 
ای��ن روزها دوباره با افزایش روبه رو بوده و دیگر از آن 

مردمی که برای فروش می آمدند، خبری نیست!”
عل��ی دالور یکی از صرافان تهران��ی با بیان این 
عبارت به گزارش��گر کیهان می گوید: وقتی قیمت ارز 
ثبات نداشته باشد برخی با تصور این که ممکن است 
باز هم دالر با افزایش قیمت مواجه باش��د کمتر برای 
ف��روش مراجعه می کنند. خب اگ��ر قیمت باال برود 
آن ها کمتر ضرر می کنند چون در اوج قیمت ارز بود 
ک��ه اغلب برای خرید مراجعه کردند و االن هم تمایل 

ندارند ضرر کنند.
وقتی راجع به افزایش دوباره نرخ ارز از او س��وال 
می کنم، می گوید: نرخ در حال کاهش بود اما شنیده ام 
حرف های رئیس بانک مرکزی باعث شده دوباره قیمت 
باال برود و خب مراجعه مردم هم کمتر شده چون فکر 
می کنن��د از این هم باالتر می رود. در واقع هر اتفاق 
کوچکی باعث کاهش نرخ یا افزایش قیمت می ش��ود 
و حتما به همان اقتصاد بیمار ارز مربوط می ش��ود و 
فکر نمی کنم در جاهای دیگر یعنی کش��ورهای دیگر 

از این اتفاقات بیفتد. 
صادق بهادروند هم از مراجعان معدودی است که 
این روزها برای ارائه ارز به صرافی آمده است، می گوید: 
به علت خرید مسکن مجبورم دالرهایم را بفروشم در 
صورتی که اصال تمایلی به این کار ندارم و اگر مجبور 
نبودم که مبل��غ مورد نظرم را فراهم کنم اصال حاضر 

نبودم در این افت و خیز قیمت، ارز بفروشم. 
او همچنین در گفت و گو با گزارشگر کیهان اظهار 
می دارد: نوس��ان قیمت در ب��ازار ارز برای خریدارانی 
مثل من و مردم عادی ریسک بزرگی است که عده ای 
حس��ابی پول دار می شوند و برخی هم ضرر می کنند 
اما فکر می کنم فعال باید دست نگه داشت و هنوز برای 
فروش دالر زود اس��ت. اما فکر می کنم با این افزایش 

و کاهش قیمت ها مافیای ارز سود بیشتری ببرند. 
وی می گوید: صرافی ها هم موضع خودش��ان را 
دارند. هر وقت برای فروش ارز می آییم بنا به شرایط 
جامع��ه مثال افزایش تحریم ها یا هر اتفاق و حادثه ای 
قیمت که پایین آمده باش��د عرض��ه ندارند اما با نرخ 
پایین، ارز می خرند و این باعث می شود مردم بیشترین 

ضرر را بکنند. 
هاشم جوانمرد هم از دیگر افرادی است که به قول 

خودش کاری با بازار ارز ندارد اما نرخ ارز بیشترین تاثیر 
را بر زندگی اش داشته است. 

او در گف��ت و گو با گزارش��گر کیهان می گوید: 
ب��ه تازگی ی��ک واحد تولیدی رنگ های س��اختمانی 
دایر کرده ام اما با نوس��انات نرخ ارز اصال نتوانس��ته ام 
س��ودی کسب کنم چون از ش��انس بد من وقتی که 
مواد اولیه وارداتی را تهیه کردم حس��ابی ارز گران بود 

ام��ا زمانی که برای عرضه کاالهای��م اقدام کردم نرخ 
ارز پایین آمد. نوس��انات نرخ ارز بدترین معضلی است 
ک��ه ما تولیدکنن��دگان با آن مواجهی��م چون در این 
ص��ورت توان رقابت با کاالی خارجی را نداریم.این ها 
حرف های بسیاری از تولیدکنندگانی است که حسابی 
از نوس��ان نرخ ارز دلخورند چون توان رقابت با کاالی 
خارجی برای شان مقدور نیست و به ورشکستگی برای 
واحدهای تولیدی منجر می ش��ود و این جاس��ت که 
متاسفانه عامل کاذب شانس وارد گود می شود و خیلی 
از تولیدکنندگان داخلی را از معرکه به در می کند.    

کاهش صوری نرخ ارز 
اما اظهارات سیف عالوه بر مخالفان بسیار، موافقان 
معدودی هم داش��ته است. مثل ابراهیم نکو عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون اقتصادي مجلس که معتقد است: اکنون 
شرایط جامعه و شرایط بین المللي ما اجازه کاهش نرخ ارز 
را به ما نمي دهد و اگر کاهشي در این بازار رخ دهد قطعا 
صوري بوده و پس از مدتي دوباره افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم تهران  به تاثیر اظهارات رئیس کل 
بانک مرکزي بر نرخ ارز اش��اره و تاکید می کند:» در 
مس��ئله نرخ ارز دو نگاه وج��ود دارد. از نگاه مردم این 
مس��ئله به هیچ وجه مطلوب نیست، زیرا آنها براساس 
ش��رایط زندگي و اقتصادي خ��ود اقدام به قضاوت در 
این خصوص مي کنند. اما نگاه دوم مربوط به واقعیات 
جامعه مي ش��ود که آقاي سیف کامال براساس منطق 
و فرم��ول هاي مربوط به حوزه ارزي، در این خصوص 
اظهار نظر کرد.«وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان 
عقی��ده دارد: چون امکان کاهش ش��دید ارز به دلیل 
تحریم ه��ا وجود ندارد قطعا صنعت و اقتصاد و تولید 
کش��ور با مش��کل جدي مواجه خواهد شد. اما هر چه 
نرخ دالر واقعي باشد، به نفع تولید و صادر کننده است. 
واردات مواد اولیه ما از خارج زیاد است اما باید شرایط 
به گونه اي فراهم ش��ود که نه دولت و نه تولید وصادر 
کننده متضرر شوند بنابراین زمان تک نرخي شدن ارز 

است و باید این مسئله به جدیت دنبال شود.

اما کارشناسان بسیاری هم بر این نظر اتفاق دارند 
که تک نرخی شدن ارز که مدت هاست به عنوان آرزوی 
جامعه اقتصادی کشور مطرح می شود با اظهارات سیف 

به آرزویی محال تبدیل خواهد شد.
دکتر ابوالقاس��م حکیمی پور اقتص��اددان و عضو 
هیات علمی دانش��گاه در این باره به گزارشگر کیهان 
می گوید: بانک مرکزی متولی اجرای سیاست های پولی 
و وزارت اقتص��ادی متولی اجرای سیاس��ت های مالی 
اس��ت. اظهارات آقای س��یف به نوعی دخالت در روند 
ارز بوده در صورتی که ایش��ان مدعی است قصد دارد 
نوسانات نرخ ارز را بهبود ببخشد اما بعد از صحبت های 
آقای سیف تقریبا تا 200 تومان به نرخ ارز اضافه شد. 
در م��ورد ارز مبادله ای ه��م که نرخ آن حدود 2500 
تومان اعالم می شود با تعرفه های مختلفی که به آن 
می خورد 3000 تومان محاس��به می ش��ود در حالی 
که دولت اصال در این زمینه شفاف سازی نمی کند و 
نرخ واقعی را اعالم نمی کند. دکتر حکیمی پور اضافه 
می کن��د: بنا به عوامل روحی و روانی در بازار، نرخ ارز 
در حال کاهش بود که بانک مرکزی با حرفی نسنجیده 
دخالت کرد و نرخ ارز را باال برد. تاکنون صحبت های 
ایشان و نماینده ای هم که داشته اند حاوی پاسخ قاطع 
و قانع کننده ای در مورد دلیل این اظهارنظرشان نبوده 
است. باید پرسید چه عواملی باعث شده نرخ ارز به باالی 
3000 برس��د؟ صرفا تحریم موثر بوده یا این که سوء 

مدیریت هم بوده است؟ 
سخنانی متعارض با تدبیر و امید

“صحبت های آقای س��یف نه تنها با اصول اولیه 
اقتصاد در تعارض است بلکه حتی با سیاست های دولت 

تدبیر و امید هم متناقض است.”
دکتر حکیمی پور با اش��اره به نکته فوق در ادامه 
اظهارات��ش تصریح می کند: نمی گوییم بانک مرکزی 
دخال��ت نکند اما دخالتش طوری نباش��د که خودش 
نوس��ان ایجاد کند و تقویت پول ملی و تقویت قدرت 
خری��د مردم را دنبال کن��د در صورتی که با اظهارات 

غیرعلم��ی ارزش ریال کم ش��د و تزریق خون مجدد 
در رگ های مافیای ارز را به دنبال داش��ت. وی ضمن 
اش��اره به این نکته که اظه��ارات رئیس بانک مرکزی 
با سیاس��ت های دولت تدبیر مبنی بر رفع مش��کالت 
معیش��تی مردم در تضاد است، می گوید: خود دولت 
یعنی متولیان خط مش��ی گذاری نرخ ارز از نظرهای 
متجانس و هماهنگ در حوزه ارز برخوردار نیستند به 
طوری که وزیر صنعت و وزرای بخش تولیدی مخالف 
ای��ن اظهاراتند. ضمن ای��ن که امروز این تناقض برای 
مردم آش��کار ش��ده و به دنبال این پاسخند که بانک 
مرکزی حافظ منافع عمومی مردم است یا حافظ منافع 
بانک های تجاری و مافیای ارز که توسط دالالن اداره 
می شود؟ چون در حال حاضر این تصور در ذهن مردم 
نقش بسته که بانک مرکزی به دنبال نوعی اشرافی گری 

در نرخ ارز است. 
علی  محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجل��س هم معتقد اس��ت که بخش��ی از 
واکنش های بازار ارز مربوط به رفتار عرضه و تقاضا بوده 
و واقعیت این مس��ئله این اس��ت که افزایش قیمتی که 
در س��ال گذشته برای ارز های خارجی اتفاق افتاد ناشی 
از انتظ��ارات تورمی بوده اس��ت. در قانون برنامه پنجم 
توس��عه، مدیریت ش��ناور ارزی بیان شده است و باید از 
تعیین نرخ قیمت ارز به صورت دستوری جلوگیری کرد 
و اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی، نظام مدیریت 
ش��ناور ارزی را زیر سوال برده است. این نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی ادامه می دهد: کسانی که به 
دنبال افزایش قیمت ارز هستند، معموالً دارای سبد متنوع 
صادراتی هستند که از محل صادرات سود کسب کنند اما 
باید توجه داشت که از بُعد واردات آن چیزی که مشخص 
ش��ده این است که افزایش قیمت ارز باعث زیان خواهد 
شد.باید این سوال را پرسید اگر به راستی بانک مرکزی 
به دنبال کنترل نوس��انات نرخ ارز اس��ت چرا با ارس��ال 
س��یگنال هایی بازار ارز را متالطم کرد و چرا با تحریک 
مردم از ورود دالرهای خانگی به بازار جلوگیری کرد؟ 

 بخش نخست

* دکتر ابوالقاسم حکیمی پور 
اقتصاددان و عضو هیات علمی 
دانشگاه: اظهارات رئیس کل 
بانک مرکزی نه تنها با اصول 
اولیه اقتصاد در تعارض است 

بلکه حتی با سیاست های 
دولت تدبیر و امید هم 

متناقض است. 

* ابراهیم نکو عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون اقتصادي مجلس: 

شرایط بین المللي اجازه کاهش 
نرخ ارز را به ما نمي دهد و اگر 
کاهشي در این بازار رخ دهد 

قطعا صوري بوده و پس از مدتي 
دوباره افزایش خواهد یافت. 

***

آگهیتغییراتشرکتعمرانومسکنسازهپایداریاسهنگامسهامیخاص
بهشمارهثبت391517وشناسهملی10320409823 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1392/2/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ش��رکت گروه عمران و مسکن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با نمایندگی آقای رحیم شاکی باهر به سمت رئیس  هیئت مدیره و شرکت مهندسی 
عمران و تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم صداقت به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت ماشین آالت همیار نیروگستر 
یگانه س��هامی خاص با نمایندگی آقای مهدی خوش فهم به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت گروه عمران و مس��کن سازه  پایدار آذر مهد استان 
آذربایجان ش��رقی س��هامی خاص با نمایندگی آقای جالل یش��می به س��مت عضو هیئت مدیره و شرکت انبوه س��ازان سبزاندیشان سهامی خاص با 
نمایندگی آقای محس��ن نظری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محس��ن نظری به نمایندگی از شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص به 

شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
در تاریخ 1392/3/18 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریواحدثبتیتهران

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ91/11/15 
ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/3/6 واصل گردید موارد ذیل به 
تصویب مجمع مذکور رسید: مؤسسه حسابرسی داوران حساب 
به شناس��ه ملی 10100521980 به س��مت ب��ازرس اصلی و 
س��یدامیر زریباف به کدملی 0033913587 به س��مت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور

آگهیتصمیماتشرکتمولدانصنایع
شیمیسهامیخاصبهشمارهثبت172617

وشناسهملی10102150458

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ92/2/28 شرکت مزبور که در تاریخ92/3/5 
واصل گردید طاهره مؤمن نژاد 2802292900 به سمت بازرس اصلی و سمیرا سادات سیدرضایی 
0063207877 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار 

ذیل انتخاب گردیدند.
 باق��ر خوش طین��ت به ک.م 0053207319 و س��عید خوش طینت ب��ه ک.م 0056210973 و 
پریوش خوش طینت به ک.م 0047285702 بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/2/28 
سعید خوش طینت بسمت رئیس هیئت مدیره و باقر خوش طینت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک، س��فته و برات به 

امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهیتصمیماتشرکتنقشهبرداریمساحانسهامیخاص
بهشمارهثبت71374وشناسهملی10101162993

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری
سازمانثبتاسنادوامالککشور

طبق صورتجلس��ه مجمع 

عموم��ی عادی س��الیانه 

مورخ 92/2/31 ش��رکت 

تاری��خ  در  ک��ه  مزب��ور 

92/3/12 واص��ل گردید 

م��وارد ذیل ب��ه تصویب 

مجم��ع مزب��ور رس��ید: 

ترازنامه و حس��اب سود 

مال��ی  س��ال  زی��ان  و 

1391 به تصویب رسید. 

و  حسابرس��ی  موسس��ه 

ممیز  مدیریت  خدم��ات 

به ش م10100121718 

اصلی  بازرس  به س��مت 

و محم��د نب��ی داهی به

 ک م 4899578113 به 

علی البدل  بازرس  سمت 

ب��رای م��دت یک س��ال 

روزنامه  ش��دند.  انتخاب 

کیه��ان  کثیراالنتش��ار 

جه��ت نش��ر آگهی های 

شرکت تعیین گردید.   

آگهیتصمیمات
شرکتخدمات
بازرگانیمعادن
وفلزاتغیرآهنی

سهامیخاص
بهشمارهثبت

90086وشناسهملی
10101344606

ادارهثبتشرکتها
وموسسات
غیرتجاری

سازمانثبتاسناد
وامالککشور

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/3/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 

ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با نمایندگی آقای رحیم  ش��اکی باهر به س��مت رئیس 
هیئت مدیره و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی آقای امیر ابریشم فروشان اصل به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت عمران و مس��کن س��ازه پایدار نارین دژ مهرازی س��هامی خاص با نمایندگی آقای میر 
یونس محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای 
محمدرضا رزاقی مدبر به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت انبوه سازان اندیشان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد 
موالبیگی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای س��یدمحمدرضا موسوی به ش��ماره ملی  4070356029 )خارج از اعضاء 

هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1393/12/26.
2 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت 
مدیرعامل و مدیر مالی ش��رکت )عبدالحمید ملک نیا( به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 

است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
در تاریخ 1392/3/18 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهیتغییراتشرکتعمرانومسکنسازهپایدارفضاکارقرنسهامیخاص
بهشمارهثبت399682وشناسهملی10320496591

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری
واحدثبتیتهران

س�ازمان مدیری�ت پس�ماند ش�هرداری بندرعباس درنظ��ر دارد یک 
دستگاه بلدوزر )حداقل D6( جهت استفاده در سایت نخاله واقع در 
بزرگراه ش�هید رجائی را به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی 
اج�اره نماید، لذا متقاضی��ان می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه پس 
از درج آگه��ی حداکث��ر به م��دت 10 روز با در دست داش��تن فیش واریزی 
جه��ت مناقص��ه به مبلغ 300/000 ری��ال به امور اداری س��ازمان به آدرس 
بندرعباس- میدان قدس- خ شهید حقانی غربی- نبش کوچه قدس 

5 مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است:

1- میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه مبلغ 30/000/000 ریال )سی میلیون 
ریال( که به صورت واریز نقدی به حساب سپرده سازمان با ضمانت نامه معتبر 
بانکی دارای حداقل س��ه ماه اعتبار می باش��د. 2- چنانچه برندگان اول ، دوم 
و س��وم حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به ترتیب اولویت به نفع 
صندوق س��ازمان ضبط خواهد ش��د. 3- س��ازمان در رد یا قب��ول هر یک از 
پیشنهادها آزاد است. 4- پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز 
ش�نبه مورخ 92/7/27 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص، معین و 
بدون ابهام بوده در پاکت مربوطه الک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل 
دبیرخانه س��ازمان نمایند. 5- ش��رکت در مناقصه و دادن پیش��نهاد به منزله 
قبول ش��روط و تکلیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی ش��هرداری می باش��د. 
6- پیش��نهادهای واصله در روز سه ش��نبه م��ورخ 92/7/30 در کمیس��یون 
معامالت درمحل سازمان بازگش��ائی می گردد. 7- هزینه نشر آگهی به عهده 
برنده مناقصه می باشد. 8- این آگهی برابر آیین نامه معامالت جدید شهرداری 
می باش��د و صرفا یک نوبت منتش��ر می گردد. 9- برنده مناقصه می بایست ده 
درصد مبلغ قرارداد را به عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان تودیع نماید. 
10- س��ایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک 
نس��خه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و مهر و اثرانگشت و به پیشنهاد 

خود ضمیمه، تسلیم نمایند.

مناقصه عمومی
سازمان مدیریت پسماند

شهرداری بندرعباس

واحد حقوقی سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری بندرعباس

* هاشم جوانمرد صاحب یک شرکت تولیدی:
 نوسانات نرخ ارز بدترین معضلی است که ما 

تولیدکنندگان با آن مواجهیم چون در این صورت توان 
رقابت با کاالی خارجی را نداریم.


