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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :بهتر
است  ۳تا  ۴صفر حذف شود

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسبااستقبالازتصمیمدولتبابتحذفصفرازپولملیگفت:بهتراستسهتاچهارصفرازپولملیحذفشود.
بهگزارش مهر ،پورابراهیمیدرگفتوگوی شبکهیک دربارهتصمیم دولتدرتغییرواحدپولکشورازریالبهتومانافزود:اینتصمیمدولت
مربوطبهبندیازالیحهاصالحقانونبانکمرکزیاستکهقراراستبهمجلسارائهشودوبهمعنایمصوبهکشورنیست.

تغییر پول ملی؛ تجربه ها ،فواید وهزینه ها

...
خبر

قائممقامبانکمرکزی:

جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت یک تصمیم غیرمنتظره داشت .دولت
تصمیمگرفتکهواحدپولکشورازریالبهتومانتغییرکند.اینتصمیمازاین
جهتغیرمنتظرهبودکههمینیکیدوماهقبلمسئوالنبانکمرکزیگفته
بودند که فعال رفورم پولی را در دستور کار ندارند 24.آبان ماه گذشته بود که
بهدنبالطرحمجددموضوعحذفسهصفرازپولملی(توسطقضاوی،معاون
بانکوبیمهوزارتاقتصاد)،معاوناقتصادیبانکمرکزیاعالمکرد:اینطرح
فعالدردستورکاربانکمرکزیقرارندارد.پیمانقربانیالبتهگفتهبودکه"اما
زمینه های الزم برای آن از قبل فراهم شده و با اطمینان از ثبات شاخص های
اقتصادی و نظر مقامات پولی اجرایی خواهد شد" .کمتر از یک ماه بعد از این
ماجراهیئتدولتدرجریانبررسیالیحهقانونبانکمرکزی،تصمیمبهتغییر
واحدپولیگرفت.البتهسیفرئیسکلبانکمرکزیدراولینموضعگیری
خوداعالمکردکهاینتغییر،پیشنهاداینبانکنبودهاست.اواینراهمگفت
که"تبدیلریالبهتومان"از"حذفصفرازپولملی"جداست.

حذف چند صفردر قالب الیحهای جداگانه
ارائه خواهد شد

قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که برای حذف صفرها
از پول ملی در آیند ه الیحهای جداگانه تدوین و ارائه خواهد
شد ،گفت :اصالح پولی اقدام جامعتری است و در آن باید
همه جوانب مالی ،اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته
شود .به گزارش فارس ،اکبر کمیجانی با اشاره به جلسه
روز گذشته هیئت دولت که به منظور بررسی الیحه «قانون
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران» برگزار شد ،اظهار
ک��رد :در م��اده  2الیحه تقدیمی بانک مرکزی به دولت،
واحد پول ایران ،ریال اعالم شده است و همان گونه که در
قانون پولی بانکی مصوب سال  1351که هم اکنون نیز
در دست اجراست واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل
 100دینار است ،بانک مرکزی نیز در الیحه خود به دولت
واحد پول ایران را ریال اعالم کرده است .وی تصریح کرد:
اما هیئت دولت تصمیم گرفت برای انطباق با واقعیتها و
احترام به عرف ،واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد چرا
که در معامالت و گویشهای روزمره ،تومان بیش از ریال
مصطلح است .قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که بر
این اساس واحد پول ایران تومان معرفی شده و یک تومان
برابر با 10ریال است ،گفت :البته مصوبه هیئت دولت برای
تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسالمی
ارسال می شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در روزهای آینده است .وی اعمال
مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای
اصالح پولی ندانست و تصریح کرد :عملیاتی شدن مفهوم
تومان به معنای اصالح پولی نیست و هم اکنون مطالعات
بسیاری برای اصالح و حذف صفر از پول ملی در حال انجام
است .قائم مقام بانک مرکزی افزود :با این حال در لوایح
بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است
و در آینده این موضوع به شکل جامع و در قالب الیحهای
جداگانه مطرح خواهد شد .چراکه اص�لاح پولی اقدام
جامعتری است و در آن باید همه جوانب مالی ،اقتصادی و
حسابداریدرنظرگرفتهشود.کمیجانیباذکرایننکتهکه
در صورت تصویب این موضوع در مجلس شورای اسالمی،
امکان دارد اصالحاتی جزئی در چاپ اسکناس های جدید
در آغاز سال آینده صورت گیرد ،گفت :این امکان وجود دارد
که در اسکناس های جدید مالحظاتی رعایت شود .البته در
این باره هرگونه تغییر و اصالح به مردم اطالع داده خواهد
شد .قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که این بانک طی
سالیان گذشته ،مطالعاتی را بر اصالح قوانین پولی و بانکی
در دستور کار داشته است گفت :خوشبختانه این مطالعات
به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و از هفته جاری در
دستور کار دولت قرار میگیرد.

بود تا عموم معامالت به صورت نقدی و توسط اسکناس صورت پذیرد و این
موضوع مشکالت را بیشتر می کرد .شواهد حاکی از آن است که پول جدید
ر افغانستان عالوه بر تسهیالتی که در تسویه مبادالت ایجاد نموده به لحاظ
روانی نیز آثارمثبتی داشته است  .قبل از این تغییر یک دالر آمریکا در برابر
 ٤٠هزار افغانی مبادله می گردید در حالی که  ٣٠سال پیش ازاین نرخ
برابری معادل یک دالر در برابر  ٢٥افغانی بوده است .پس از تغییر واحد
پول این نرخ به حدود  ٤٠افغانی برابر یک دالر آمریکا رسید.
▪ ▪تغییر واحد پول چه منافعی دارد؟

تسهیل در مبادله و رهایی از ارقام هزار و میلیون ریالی برای یک مبادله ساده
یکی از مهم ترین منافع تغییر واحد پول است .اما این اقدام منافع دیگری هم
دارد .از جمله این فواید عبارتند از:
 -1تغییر واحدپول منجر به دستیابی به کارایی بیشتر در جریان گردش
نقدینگی جامعه می شود.
وقتی پول یک کشور دارای تعداد زیادی صفر باشد بسیاری از مبادالت
در مقیاس میلیون ،تریلیون و یا مانند ترکیه هزار تریلیون صورت می
پذیرد .چنین شرایطی عالوه بر مشکالتی که در زمینه های محاسباتی و
حسابداری دفاتر ایجاد می کند ،ناامنی حمل مقادیر زیاد پول  ،معطل شدن
در صف بانک ها و معضالت شمارش حجم باالی اسکناس و سکه را نیز در
پی دارد که با حذف صفرهای اضافی برطرف می گردد.
 -2تغییر واحد پول میزان توهم پولی را کاهش می دهد.
وقتیپولیککشوردارایتعدادزیادیصفرباشدبهطورمعمولتوهمپولی
نزد آحاد آن جامعه بیشتر است  .این امر انتظارات تورمی را افزایش می دهد
که بر روند افزایش قیمت ها موثر می باشد .با اجرای برنامه اصالح پولی و
حذف صفر از پول ملی از اثر انتظارات تورمی کاسته شده و روند قیمت ها به
سمت پایین تعدیل می شود.
 -3تغییر واحد پول اعتماد عمومی نسبت به پول ملی را افزایش می دهد.
همانطور ک��ه در بخش ه��ای پیشین اش���اره ش��د  ،یکی از مشکالت
سیاستگذاران در هر کشور کاهش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی در اثر
تورم و وجود صفرهای متعدد در پول است  .این امر موجب جایگزینی پول
پرقدرت تر شده و به دالریزه شدن اقتصاد ختم می گردد .با حذف صفرهای
اضافی و تغییر واحد پول این مشکل تا حد زیادی برطرف می گردد.
 -4تغییر واحد پول می تواند منجر به کاهش تورم گردد.
این مزیت هنگامی قابل حصول است که تغییر واحد پول در انتهای برنامه
تثبیت اقتصادی انجام شود .شواهد تاریخی نشان می دهد که تغییر
واحد پول در فضای مناسب به وجود آمده پس از اجرای برنامه اصالحات
ساختاری و یا تثبیت اقتصادی به مراتب موفق تر از سایر شرایط است و
امکان دستیابی به نرخ های پایین تر تورم محتمل تر می باشد.

▪ ▪طرحی که  23ساله شد

البتهموضوعحذفصفرمدتهاستکهمطرحاست.اولینباردرسالهای
 72و 73اینموضوعمطرحشدامابامخالفتبرخیازمسئوالناجرایینشد.
موضوعمسکوتماندتااینکهاحمدینژاددوبارهموضوعرامطرحکرد.بانک
مرکزی در سال 88حذف صفر را در دستور کار قرار داد و حتی بررسی های
اولیههمانجامشد.موضوعباجدیتدنبالمیشدکهبهیکبارهمواضعتغییر
کرد .رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که فعال ضرورتی برای انجام این کار
نیستواجرایآنرابهبعدازهدفمندییارانههاموکولکرد.البتهاینتصمیم
بانکمرکزیدرآنموقعکامالدرستبود.چراکهکشوربعدازسال 89درگیر
نوسانات فراوان شد .طبق بررسی های بانک مرکزی در همان سال ها ،اکثر
کشورهادردورهثباتاقتصادیدستبهرفورمپولیمیزنند.
▪ ▪تغییر واحد پول و حذف صفر ،چرا؟

حتمامیدانیدکهتغییرواحدپولیاحذفصفرتاثیرواقعیبراقتصادندارد.
در واقع پول یک قرارداد اجتماعی برای تسهیل مبادالت است .اگر با واحد
پول فعلی برای خرید یک کیلوگرم ماست 40هزار ریال پرداخت می کردیم
در واحد پول جدید  4هزار تومان پرداخت خواهد شد .همین .با این توضیح
وباتوجهبهاینکهتغییرواحدپولوحذفصفرهزینههاییداردوممکناست
بهطورموقتمشکالتیدرفرایندحسابداریایجادکند،چرابایدواحدپولرا
تغییرداد.بانکمرکزیدرگزارشسال 89خوداینگونهتوضیحدادهاست:
دولتهابرایرفعاثرتورمبرارزشپولملیکهبهصورتکاهشقدرتخرید
متجلیمیشود،آنرابهکارمیبندند.همانگونهکهازمفهومرفورممستفاد
میشود،اصالحپولیبهمعنیتغییراتسطحیوروبناییبودهونمیتواناز
آن انتظار داشت که تغییرات اساسی در حوزه پولی ایجاد نماید.
▪ ▪پول هایی که بی ارزش می شوند

در ایران نیز از سال  ١٣٠٨که واحد پول ایران به طور رسمی ریال اعالم شد
تاکنون تحوالت پولی عمده ای به وقوع پیوسته که عامل اصلی آن تورم بوده
است  .در سال  ، ١٣٥٠شاخص بهای کاالها و خدمات به قیمت های سال
 1383حدود 0.4بود که در پایان سال ١٣٨٧به 183.3رسید .این بدان
معناست که ارزش هر واحد پول کشور  458برابر کاهش یافته است .یعنی
یک اسکناس  10هزار ریالی در سال  87به اندازه اسکناس  22ریالی در

مروری بر تاریخچه واحد پول ملی در ایران

پایان حاکمیت  87ساله ریال
هیئت دولت هفته گذشته تغییر واحد پولی کشور از ریال به
تومان را تصویب کرد که بر این اساس هر تومان معادل ۱۰
ریال در نظر گرفته شده است بنابر این تغییر واحد پولی برای
هفتمین بار در طول تاریخ کشور در دستور کار قرار گرفته
است .به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)،
واحد پول ایران در دوره قاجار قران بود و کوچکترین واحد
پول قدیم (تا آخر دوره قاجار) در ایران دینار بود .یک تومان
برابر  10قران و برابر  10هزار دینار بود .سکه اسپانیایی
رئال پس از ورود به ایران با نام ریال بر مبنای وزنش ،مطابق
 ۱۱۷٫۵دینار گرفته شد اما از آغاز دوران رضاشاه پهلوی
سکههای ریال به جای  ۱۱۷٫۵دینار به مبلغ  ۱۰۰دینار
(مطابق قران) کاهش داده شدند؛ بنابراین قران و ریالی که
امروزه ما به کار میبریم مقداری با مفهوم آن در دوران قدیم
متفاوت است .در سال  ۱۳۰۸خورشیدی به موجب قانون،
پولایرانتغییریافتوواحدپولبهریالتبدیلشد.واحدپول
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ایرانهماکنونریالنامداردوبه ۱۰۰دینارتقسیممیشود.
اما چون ریال واحد بسیار کمارزش است ،تقسیمات آن در
حسابداری به کار نمیرود .همچنین از حدود سال ۱۳۱۱
هجریشمسیواحدغیررسمیتومان( ۱۰ریال)مکرربرای
شمارش پول ایران به کار میرود و واحد ریال به دلیل نبود
سابقه تاریخی در میان مردم ایران رواج نیافتهاست.
▪ ▪تاریخچه ریال

ریال برای اولین بار در سال  ۱۷۹۸معروف شد و آن یک
سکه جهانی بود که  ۱۲۵۰دینار یا یک هشتم تومان ارزش
داشت .در سال  ،۱۸۲۵ریال از رواج افتاد و به جای آن قران
که معادل هزار دینار (یک دهم تومان) ارزش داشت رواج
یافت و به این ترتیب واحد پول ایران وارد سیستم اعشاری
شد .در سال  ۱۳۱۱( ۱۹۳۲ه .ش ) ریال جایگزین قران
شد .همچنین به صد دینار جدید تقسیم پذیر بود .واحد پول

سال  50قدرت خرید داشته است .به این ترتیب و با توجه به کاهش شدید
ارزش پول ،ایجاد یک رفورم پولی الزم است .در نتیجه این امر ،حجم باالیی
از اسکناس و مسکوک کم ارزش در اقتصاد ایجاد شده که عالوه بر آثار روانی
ناخوشایند بر افکار عمومی جامعه ،مشکالت اجرایی عدیده ای نیز به دنبال
داشته است .بانک مرکزی در گزارش خود تصریح کرده است که در برخی
کشورها ،کاهش قدرت خرید هر واحد پولی به حدی رسیده که پول به
سختی به عنوان وسیله مبادله و واحد شمارش ایفای نقش کرده است.
▪ ▪انگیزه های غیراقتصادی تغییر واحد پول

بانک مرکزی در گزارش خود تصریح کرده است که البته عوامل سیاسی
و غیراقتصادی نیز در تصمیم گیری برای تغییر واحد پولی موثر است .این
گزارش با بررسی تجربه  50کشور جهان آورده است که سه عامل کسب
اعتبار داخلی و خارجی ،حفظ غرور ملی و جلوگیری از دالریزه شدن اقتصاد
هموارهموردتوجهسیاستمدارانبودهاست.درموردعاملسومتوضیحاینکه
افرادجامعهمعموالبهمنظورحفظقدرتخرید،پولخودراتبدیلبهارزهای
جهانروا کرده و نگهداری می نمایند که به اصطالح دالریزه شدن اقتصاد نام
دارد .تغییر و حفظ ارزش پول ملی برای جلوگیری از این اتفاق الزم است.
▪ ▪کشورهای جهان چه زمانی واحد پول خود را تغییر دادند؟

یافته های گزارش مزبور نشان می دهد که کشورهایی که دست به رفورم
پولی زده اند ویژگی های مشترکی داشته اند از جمله اینکه -1 :همه
سال های متمادی با تورم های باال مواجه بودند -2 .معموال در سال بعد
از انتخابات و نه قبل از آن دست به این تغییر می زنند -3 .کشورهایی
که جایگزینی پول خارجی به جای پول داخلی در آنها شایع است تمایل

ایرانازسدههفتمهجریتا اوایلحکومتپهلوی،دیناربود.
یک تومان واحد شمارش برای دینار و برابر  10قران و یا 10
هزار دینار بود .در سال  ۱۳۰۸به صورت ناگهانی واحد پول
تومان کنار گذاشته شد و واحد «ریال» که ریشه اسپانیولی و
پرتغالی دارد و سابقه تاریخی در ایران نداشت به عنوان واحد
رسمی پول برگزیده شد .ریال در میان مردم مقبولیت و رواج
نیافت و مردم ایران  ۱۰ریال را یک تومان فرض کردند و در
میان مردم واژگان تومان و قران ( ُت َمن و ِقرون) کاربرد دارد
و واحدهای رسمی ریال و دینار در محاورات مردم استفاده
نمیشود .حتی در میان رسانهها و مسئوالن کشوری نیز
استفاده از تومان مرسومتر است.
▪ ▪ اسکناسهای ریالی ایران

چاپ اسکناس در ایران در سال  ۱۳۱۱توسط بانک ملی
شروع شد .اولین اسکناسهای چاپ شده اسکناسهای،۵
 ۱۰۰ ،۵۰ ،۲۰ ،۱۰و  ۵۰۰ریالی بودند و در سال ۱۳۱۴
اسکناس  ۱٬۰۰۰ریالی منتشر شد .به دنبال آن در سال
 ۱۹۵۱اسکناس  ۲۰۰ریالی انتشار یافت .اسکناسهای
 ۵٬۰۰۰و  ۱۰٬۰۰۰ریالی در س��ال  ۱۹۵۲چ��اپ شد.

بیشتری به اجرای برنامه تغییر واحد پول دارند.
▪ ▪تجربیات جهانی تغییر واحد پول
ترکیه :ح��ذف  6صفر و ره��ای��ی از "میلیون ل��ی��ره��ای" ب��ی ارزش
کشورهای بسیاری در دنیا طی سال های مختلف دست به رفورم پولی زده
اند .یکی از آخرین کشورها ترکیه بوده است .شاید در فیلم های قدیمی تر
این کشور دیده باشید که افراد میلیون ها لیر را برای یک خرید ساده یا کمک
به مستمندان کنار خیابان پرداخت می کردند .کاهش شدید ارزش پول این
کشورطیسالهایدهه 80و 90عاملاینشرایطبود.امااینکشوردریک
اقدام متهورانه در سال ، ٢٠٠٥اقدام به حذف ٦صفر از واحد پول خود نمود
و لیر جدید ترکیه را به جریان انداخت  .شرایط تورمی این کشور که از دهه
 ١٩٧٠آغازشدهبود،سببگردیدهبودبرایبیانارزشهایپولیازمیلیارد،
تریلیون(هزارمیلیارد)ویاحتیکوادریلیون(هزارهزارمیلیارد)استفادهشود.
در این فرایند به تقاضای پول نقد جامعه از طریق چاپ اسکنا س های درشت
تر پاسخ داده می شد که از سال ١٩٨١هر دو سال یک بار صورت می گرفت.
لذ ا ترکیه صاحب درشت ترین اسکناس دنیا یعنی ٢٠میلیون لیر شده بود.
▪ ▪افغانستان؛ حجم عظیم اسکناس برای یک مبادله ساده

کشور افغانستان در سال  ٢٠٠٢با حذف  ٣صفر از واحد پول خود ،پول
جدیدی را با نام افغانی جدید به گردش درآورد  .مشکل عمده قبل از تغییر
واحد پول در مبادالت افغانستان  ،شمارش تعداد برگ های اسکناس رد
و بدل شده بود  .علی رغم آن که بیشتر اسکناس های موجود  ١٠هزار
افغانی بود ،اما به دلیل ارزش بسیار کم آن ،در معامالت به حجم عظیمی از
اسکناس نیاز بود  .ناکارآمدی سیستم بانکی در این کشور نیز موجب شده

اسکناس  ۵ریالی آخرین بار در سال  ۱۹۴۰چاپ شد و
اسکناس  ۱۰ریالی هم تا سال  ۱۳۴۰( ۱۹۶۱هجری
خورشیدی) منتشر شد .در سال ۱۹۶۱بانک مرکزی ایران
انتشارپولهایکاغذیراعهدهدارشد .درسال ۱۳۵۷پس
ازپیروزیانقالباسالمی،اسکناسهایایرانیباتصویرشاه
چاپ شد که با یک طرح در هم پیچیده پوشانده شده بود.
اولینچاپپولحقیقی جمهوری اسالمی در اسکناسهای
 ۵۰۰۰،۱۰۰۰،۵۰۰،۲۰۰،۱۰۰و ۱۰٬۰۰۰ریالی بود
و  ۲۰۰۰ریالی در سال  ۱۹۸۶مرسوم شد .اسکناسهای
 ۱۰۰ریالی که در اولین چاپ اسکناس توسط جمهوری
اسالمی با طرح حرم امام رضا(ع) در جلو و مدرسه چهارباغ
در پشت بود به طرحی از سید حسن مدرس در جلو و مجلس
شورای اسالمی در پشت تغییر یافت .اسکناسهای۱۰۰۰
ریالی نیز که قبل از آن با طرح مدرسه فیضیه در جلو بود به
طرحی از بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران تغییر یافت.
اسکناسهای  ۵٬۰۰۰ریالی ۱۰٬۰۰۰ریالی۲۰٬۰۰۰
ریالی و  ۵۰٬۰۰۰ریالی نیز با این طرح چاپ شد .اسکناس
 ۲٬۰۰۰ریالی نیز که قبل از آن تصویر آزادی خرمشهر را در
جلو داشت به طرحی از امام خمینی(ره) تغییر یافت.
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 /٩٥٢٦٧٢٩٨م

سخنبزرگان

درصفحه«همشهریسالم»

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ
در ﭘﺮوژه راﻫﺴﺎزى
اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞ۵ﺳﺎلﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎرىﻣﺮﺗﺒﻂ
٠٩١۵٣٢۵۴٣١۴

 /٩٥٢٧٥٦٥٧آ

»آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران«

 /٩٤٣٦٤١٢٩ب

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻴﺎر� ﺷﻬﺮدار� ﻫﺎ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش دو
دﺳﺘﮕﺎه �ﻤﭙﺮﺳ� رﻧﻮﻣﻴﺪﻻم ﻣﺪل  ،٨٣ﭘﺎرس دوﮔﺎﻧﻪ  ،٩٤واﻧﺖ آر�ﺴﺎن  ،٩٤از

ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﻫﻤﻪ روزه

ﺷﻤﺎره-٠٨٩۵:ش٢-

اداره �ﻞ راه آﻫﻦ ﺷﺮق درﻧﻈﺮدارد ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا�� ﺑﻨﺪج ﻣﺎده١٢ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ.
-١ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ا�ﺎب وذﻫﺎب �ﺎر�ﻨﺎن ﺳﻴﺮ و ﺣﺮ�ﺖ ﻣﺤﻮر اداره �ﻞ
راه آﻫﻦ ﺷﺮق ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آژاﻧﺲ)دروﻧﺸﻬﺮ� و ﺑﺮوﻧﺸﻬﺮ�(
-٢ﻣﺪت وﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم �ﺎر ��:ﺳﺎل ازﺗﺎر�ﺦ اﻧﻌﻘﺎدﻗﺮارداد وﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم �ﺎر اداره �ﻞ راه آﻫﻦ ﺷﺮق ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
-٣ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� :ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥/٠٩/٢٨ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺒﺲ-ا�ﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ-اداره �ﻞ راه آﻫﻦ ﺷﺮق-اداره ﺗﺪار�ﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ�-اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ
-٤ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺷﺪه :ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥/١٠/١٤ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺒﺲ-ا�ﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ-اداره �ﻞ راه آﻫﻦ ﺷﺮق-اداره ﺗﺪار�ﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ�-اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ.
-٥در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� :از ﻃﺮ�ﻖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس http://iets.mporg.irاﻣ�ﺎن ﭘﺬ�ﺮ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
-٦ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
-٧در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر را�ﮕﺎن و �ﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎ�ﻞ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰار ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻴﺒﺎ�
ﺷﻤﺎره ٢١٧٦٤٠٢٢٠٠٠٠٤ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺮ�ﺰ وﺟﻮه درآﻣﺪ اداره �ﻞ راه آﻫﻦ ﺷﺮق ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮ�ﺰ� ﻃﺒﺲ
)ﻗﺎﺑﻞ وار�ﺰ در �ﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ا�ﺮان( وار�ﺰ و ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ آدرس ﻣﺬ�ﻮر ﺗﺤﻮ�ﻞ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﭘﺲ از ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ،ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز)٦٥از(١٠٠ﻻزم را �ﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ
در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اداره ﮐﻞ راه آﻫﻦ ﺷﺮق

 /٩٥٢٧٥٧٨٤ج

در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٠٫١ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ و اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ آدرس

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎر ﮔﺮﻣﺨﺎن ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻴﺎر� ﻣﺮاﺟﻌﻪ
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طراح جدول  :امید موسوی

-1مگر -درم – دی��دار کننده – بی رحم  -2پولدار-
دندان های انتهایی دهان – رنگ – لباس بانوان هندی
 -3از القاب اشرافی اروپ��ا – مخترع تلفن – قلم موی
درشت – نمونه خروار – دوبین  -4برج داستانی – کچل
– رود ایتالیا – صریح – گیاهی با ریشه خوراکی و طعم
تند – بوی رطوبت  -5محصول آتش – فرکانس  -متاع -
نظر  -6کنایه از ناسازگاری دو نفر  -7رخنه گر رایانه ای
– هم عمر  -یاری – پسندیده  -8گریز -جاده – عالمت
جمع فارسی – ریشه – از حروف الفبای بیگانه – جهت
 -9دست نخورده – جامه گشاد و بلند – آتش – صدای
کلفت – ُگلی  -10صدمه – فن – متانت – از سازهای
زهی  -11جاودان – گیتی – امتحان ورودی – اسلحه
کمری
عمودی

ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار�  ،٩٥٫١٠٫٠١دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻴﺎر� ﺑﻪ آدرس:

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺑﺠﻨﻮرد ،ﺑﻠﻮار اﺳﺘﻘﻼل ،اﺳﺘﻘﻼل  ،٨ﭘﻼ�  ٣٤ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٠٫٠٢در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ٪٥ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره

 ٠٢٠٠٢٦٦٨٧٦٠٠٥ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺑﻨﺎم ا�ﻦ ﺳﺎزﻣﺎن وار�ﺰ ﮔﺮدد.
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افقی

زیباترین
وبهیادماندنیترین
سخنانمشاهیر

▪ ▪هزینه های انجام رفورم پولی چیست؟

اما این اقدام هزینه هایی نیز دارد .مهم ترین هزینه مربوط به چاپ اسکناس
و ضرب سکه های جدید این نوع هزینه فقط یک بار در زمان اجرای برنامه و
هنگامی که دو نوع پول به موازات هم در جریان است افزایشی می باشد .با
توجه به اینکه با حذف صفر از پول ملی قطع اسکناس افزایش می یابد و به
تبع آن تعداد اسکناس در جریان کاهش می یابد ،هزینه چاپ در بلندمدت
تنزل خواهد داشت.

-1ماه آخر – پارچه سفید معروف  -2قدم یکپا – بیرق
 -شکسته  -3آرزو – ظرف روغ��ن – چرک  -4فهم –

سپاس  -چاره  -5عدل – یغما  -6مساوی عامیانه – گیاه
کتیرا  -بخشش  -7سونش – کشور هفتاد و دو ملت
 -8خوردن – پارچه نفیس ابریشمی – رود اروپا  -9تکرار
حرف – مانند فرشته  -10کوزه سفالی – بخیه جامه -
صدا  -11تحت – اریب  -الکتریسیته  -12از شهرهای
سیستان و بلوچستان – دربست کارخانه  -13پهلوان
– لقب موسی (ع) – پایتخت سوییس  -14سوره سی
ام قرآن کریم – پیکر  -15تراوش – دارایی – کجاست ؟
 -16شک – افسانه  -17دور دهان – یک آذری – منزل
 -18بیماری جرب – فرومایه – خوشا  -19داخل –
عفریت  -کم عقل  -20سخنان بیهوده  -ناپسندی
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 /٩٥٢٦٩٦٠٢ف

�ﻠﻴﻪ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ اﻋﻢ از درج آﮔﻬ�� ،ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤ� ،داراﺋ� و
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه درج ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن در رد و �ﺎ ﻗﺒﻮل �� و �ﺎ ﺗﻤﺎﻣ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس  ٠٥٨-٣٢٢٦٢٦١٠داﺧﻠ�  ٦واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ�

ﺟﻮاد زارﻋﯽ  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن

 /٩٥٢٧٥٤٩٦و

 /٩٥٢٦٧٣٧٦ل

 /٩٥١٩١٠١٦ف
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