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گويي در ح�وزه خصوصي س�ازي بنگاه هاي 
صادرات محور دچ�ار اش�كال بوده ايم، زيرا 
به گفته مقام�ات دولت�ي ب�ا وجودي كه در 
س�ال ج�اري 40 ميلي�ارد دالر ص�ادرات 
غير نفت�ي داش�ته ايم تنه�ا 10 ميلي�ارد 
دالر ناش�ي از ص�ادرات ب�ه س�امانه نيم�ا 
بازگشته اس�ت، در همين راس�تا، ب�ه گفته 
رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس، بودجه 
كل كشور يك س�ند اقتصادي است، اما كل 
جريان اقتصاد كش�ور محس�وب نمي شود، 
به طور مث�ال منابع و مص�ارف ارزي مربوط 
ب�ه ص�ادرات بخ�ش خصوص�ي ب�ه دولت 
وابس�تگي ن�دارد، بنابراي�ن باي�د اقتصاد 
كش�ور را به صورت همه جانب�ه اصالح كرد. 
به گزارش »جوان«، با نگاهي به بخش صادرات 
غير نفتي مشخص مي شود كه عمده اين صادرات 
از طري��ق بنگاه هاي غير دولت��ي انجام مي گيرد 
و حال آنك��ه اين بنگاه ه��ا پيش از اي��ن دولتي 
بوده اند ك��ه در جريان خصوصي س��ازي واگذار 
ش��ده اند، در اين ميان وقتي كل ص��ادرات نفت 

از طريق دول��ت 20 تا 30 ميليارد دالر اس��ت و 
صادرات غير نفتي در حدود 35ت��ا 45ميليارد 
دالر اس��ت، جا دارد اصالح��ات س��اختاري در 
اقتصاد ايران همه جانبه باشد؛ چراكه بسياري از 
بنگاه هاي غير دولتي صادرات خود را بر سيگنال 
خام فروشي و سرمايه فروشي تنظيم شده است و 
حال ارزش صادرات آنها از نفت كه توسط دولت 
صادر مي شود، پيشي گرفته است و نبض بازار ارز 

ايران در اختيار آنها هم هست. 
وقت��ي مقوله اصالح��ات در بخ��ش خصوصي 
عالوه بر دولت مهم ارزيابي مي ش��ود كه برخي 
از شركت ها به واس��طه مصرف باالي كاالهاي 
يارانه اي بيش��ترين يارانه را ب��ه خود اختصاص 
مي دهند و حال آنكه صادرات آنها يا با بازگشت 
كاال يا ارز همراه نيس��ت يا اينكه وارداتشان نيز 
مبتني بر محاسبات س��ودجويانه است، به طور 
مثال مي بينيم كه صادركنندگان فوالدي همان 
اش��خاصي هس��تند كه واردات نهادهاي دامي 
بخش كشاورزي را نيز در اختيار گرفته اند؛ يعني 
آنكه هم به واسطه استفاده از كاالهاي يارانه اي 

چون برق و ص��ادرات كاالهاي ف��والدي از اين 
مواه��ب برخ��وردار مي ش��ود و ه��م اينكه در 
بازگشت ارز انحصار كااليي را برعهده گرفته اند 
كه مي توانند روي قيمتش اثر بگذارند و گاهي 
با تأخير در بازگش��ت ارز موج هاي مكزيكي در 
بازار ارز ايجاد مي كنند تا ارزهاي خود را با ريال 

بيشتري معاوضه كنند. 
ب��ا توضيح اي��ن فراين��د متوجه مي ش��ويم كه 
اصالحات ساختاري در ايران فراتر از بخش دولت 
است و كل اقتصاد ايران را در بر مي گيرد و حتي 
بخش خصوصي كه بر پايه رانت رشد يافته است 

بايد در دايره اصالحات اقتصادي قرار بگيرد. 
در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي، رئيس 
كميس��يون اقتصادي مجلس در س��فر خود به 
اس��تان قم در دوره تخصصي خاكري��ز اقتصاد 
مقاومتي ويژه طالب در راس��تاي احياي تبيين 
گفتمان انقالب اس��المي حض��ور يافت و گفت: 
بودجه كل كشور يك سند اقتصادي است، اما كل 
جريان اقتصاد كشور محسوب نمي شود، به طور 
مثال منابع و مص��ارف ارزي مربوط به صادرات 

بخش خصوصي به دولت وابستگي ندارد، بنابراين 
بايد اقتصاد كشور را به صورت همه جانبه اصالح 
كرد و در اين راستا براساس سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي رو به جل��و حركت ك��رد و اصالحات 
اساسي در بخش هاي مالياتي و مديريت نقدينگي 
و رفع مشكالت نظام بانكي انجام داد و از وابستگي 
بودجه به نفت جلوگيري كرد. رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: اگر 
اقتصاد كشور از درون قوي شود، آثار بيروني كه 
در مشكالت اقتصادي نقش دارد نيز ديگر خيلي 
مؤثر نخواهد بود. امروز تمامي جامعه دانشگاهي 
و كارشناسان از طيف هاي مختلف سياسي اعتقاد 
دارند كه سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي تواند 

اقتصاد كشور را توسعه دهد. 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس با اش��اره 
به اينكه باي��د ات��كاي بودجه به نف��ت كاهش 
يابد، گفت: عدم وابس��تگي بودجه به نفت به اين 
معني نيست كه ديگر نفت نفروشيم؛ چراكه در 
حال حاضر ذخاير مش��ترك نفتي با كشورهاي 
ديگر وج��ود دارد، بنابراين بايد برداش��ت نفت 
انجام ش��ود، اما نباي��د درآمده��اي نفتي صرف 
بودجه عمومي شود. پورابراهيمي با بيان اينكه 
حدود 80 درصد بودجه كشور صرف هزينه هاي 
جاري كشور مي شود، افزود: حدود 12 درصد از 
بودجه صرف كارهاي عمراني و حدود 7 درصد 
صرف هزينه هاي مرتبط با بازخريد اوراق بهادار 

مي شود. 
وي تصريح كرد: شوك هاي ارزي باعث شده كه 
اقتصاد كشور با تورم افسارگسيخته فعلي روبه رو 
شود و متأسفانه مديريت ضعيف ارزي از ابتداي 
سال در تالطم بازار ارز مؤثر بوده است. همچنين 
يكي از اقدامات نامناسب ديگر افزايش نرخ سود 
سپرده هاي بانكي بود كه بازار پول را نيز با التهاب 
روبه رو كرد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: اصالح ساختار اقتصاد بايد 
توسط مديران انقالبي كه به بيرون از كشور اتكا 
ندارند، انجام ش��ود و دولت نبايد از ظرفيت هاي 

دروني غافل شود و به بيرون از كشور اتكا كند. 
وي ادام��ه داد: مجل��س از تمام��ي ابزاره��اي 
نظارتي خود مانند تحقيق و تفحص، س��ؤال از 
رئيس جمهور و وزرا و همچنين اس��تيضاح وزرا 
استفاده كرده، حتي براس��اس آيين نامه داخلي 
مجل��س پرونده مرب��وط به بانك مرك��زي را به 

دستگاه قضايي ارجاع داد.

رئيس كميسيون اقتصادي عنوان كرد

مدیریت ضعیف عامل تالطم بازار ارز است

 حقوق بگیران باالي ۴ میلیون تومان
چه وضعیتي دارند؟

فق�ط ح�دود ۲۷0 ه�زار نف�ر از كارك�نان دول�ت حق�وق باالي 
4 ميلي�ون ت�ومان درياف�ت م�ي كنن�د كه ن�زديك به نيم�ي از 

آنه�ا در م�رز4ميلي�ون ق�رار دارند. 
به گزارش »ايس��نا«، در حالي ش��واهد حاكي از آن است كه دولت بر 
حمايت از حقوق بگيران زير 3 ميليون تومان تأكيد دارد و از بسته هاي 
حمايتي گرفته تا يارانه نقدي را حق اين قش��ر مي داند كه از حدود 2 
ميليون و ۶37 هزار كارمندي كه در ماه حقوق دولتي دريافت مي كنند 

فقط حدود 770 هزار نفر حقوق باالي 3 ميليون تومان دارند. 
بررسي آخرين وضعيت حقوق هاي پرداختي دولت در سال جاري نشان 
مي دهد كه 2 ميليون و 37۶ هزار نفر از كاركنان دولت دريافتي كمتر 
از 4 ميليون تومان دارند كه از اين تعداد تا 407 هزار نفر از آنها بين 3 تا 

4 ميليون تومان در ماه حقوق دريافت مي كنند. 
اما وضعيت دريافتي هاي باالي 4 ميليون تومان به گونه اي است كه 270 
هزار نفر از كاركنان در اين محدوده دريافتي ق��رار دارند، از اين تعداد 
125 هزار و 5۶2 نفر دريافتي بين 4 تا 4 ميلي��ون و 500 هزار تومان 
دارند كه متوسط آن به 4 ميليون و 200 هزار تومان مي رسد، بنابراين 
تا نيمي از دريافتي هاي باالي 4 ميليون تومان هم در همين محدوده 
قرار گرفته اند. پرداخت هاي حقوقي باالي 4 ميليون توماني دولت در 
هر ماه به گونه اي اس��ت كه حدود 45 هزار و 1۶۶ نفر بين 4 ميليون و 
500 هزار تا 5 ميليون تومان با متوسط 4 ميليون و 7۶0 هزار تومان، 
40 هزار نفر بين 5 تا ۶ ميليون تومان با متوسط 5 ميليون و 4۹0 هزار 
تومان، 18 هزار و ۶07 نفر بين ۶ تا 7 ميليون تومان با متوسط ۶ ميليون 
و 500 هزار تومان و۹هزار و 824 نفر نيز بي��ن 7 تا 8 ميليون تومان با 

متوسط 7 ميليون و 5۶7 هزار تومان قرار دارند. 
حقوق هاي بين 8 ميليون تا 10 ميليون تومان محدوده دريافتي حدود 
11 هزار و 500 نفر از كاركنان دولت اس��ت و حقوق بگيران باالي 10 
ميليون تومان هزار و ۹03 نفر را شامل مي شوند كه متوسط دريافتي 

آنها به 12 ميليون و 500 هزار تومان مي رسد. 
در مجموع متوسط مبلغ كل حكم حقوق بگيران باالي 4 ميليون تومان 
حدود 5 ميليون و 57۶ هزار تومان است. اما اينكه حقوق بگيران باالي 
4 ميليون تومان در سال آينده و در جريان افزايش 400 هزار توماني 
حقوق به عالوه 5 درصد چه شرايطي خواهند داشت موضوعي است كه 
بررسي وضعيت آنها نشان مي دهد كه دريافتي ناخالص 4 ميليوني به 
طور خالص و پس از كسر ماليات به حدود 4 ميليون و 300 هزار تومان، 
5 ميليون به 5 ميليون و 300 هزار تومان، ۶ ميليون به ۶ ميليون و 200 
هزار تومان و 7 ميليون به 7 ميليون و 25 هزار تومان و 8 ميليون به 7 
ميليون و 8۶5 هزار تومان خواهد رسيد. دليل اين وضعيت نيز آن است 
كه دريافت ماليات از حقوق كاركنان در سال آينده به روش پلكاني بوده 
و بين 10 تا 35 درصد محاسبه مي شود. اين در حالي است كه حقوق تا 

2 ميليون و 750 هزار تومان از پرداخت ماليات معاف است.

وحید  حاجی  پور

مدير رواب�ط عموم�ي س�ازمان هواپيمايي 
كشوري گفت: اطالعيه هوانوردي ممنوعيت 
پ�رواز بوئينگ ۷۳۷ مكس از آس�مان ايران 
توسط سازمان هواپيمايي كشوري صادر شد. 
به گزارش» فارس« پس از وقوع دو مورد سقوط 
 هواپيم��اي بوئين��گ 737 مك��س در پنج ماه 
گذش��ته در اندونزي و اتيوپي و با مطرح شدن 

وجود  مشكالت فني در طراحي اين نوع هواپيما، 
پرواز اين هواپيما در آسمان بسياري از كشورها 
و حتي امريكا به عنوان س��ازنده اي��ن هواپيما 
نيز ممنوع شد. بس��ياري از كش��ورها با صدور 
اطالعيه هاي هوانوردي، پ��رواز بوئينگ مكس 
را از آس��مان خود ممنوع اعالم كردند. سازمان 
هواپيمايي كش��وري ايران نيز پ��رواز بوئينگ 
مكس را از آسمان ايران ممنوع كرد. مدير روابط 
عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره 
گفت: نوتم )اطالعيه هوانوردي( ممنوعيت عبور 
هواپيماي بوئينگ مكس از آس��مان ايران نيز 
نظير ديگر كشورها صادر شده است. به گفته رضا 
جعفرزاده، كمپاني سازنده بوئينگ هم پيش از 

اين پرواز اين هواپيما را ممنوع اعالم كرد.

ممنوعيت پرواز بوئينگ مکس در آسمان ايران

 واردات ماهانه نفت كره جنوبي از ایران
۴ برابر شد

واردات نف�ت ك�ره جنوب�ي از اي�ران در فوري�ه نس�بت 
1۲/5 درص�د  ب�ه م�دت مش�ابه س�ال مي�الدي گذش�ته 
كاه�ش داش�ت، ام�ا در مقايس�ه ب�ا ژانوي�ه، چه�ار برابر ش�د. 
به گزارش »ايس��نا«، آمار گمركي كره جنوبي نشان داد اين كشور در 
فوريه ۹83 ه��زار و 4۹7 تن يا معادل 25۶ هزار و 412 بش��كه در روز 
نفت ايران را در مقايسه با 1/12 ميليون تن در فوريه سال 2018 وارد 
كرده است كه كاهش 12/5 درصدي واردات اين كشور بر مبناي ساالنه 
را نشان مي دهد. از سوي ديگر واردات فوريه در مقايسه با 227 هزار و 

۹41 تن واردات ژانويه، بيش از چهار برابر افزايش داشت. 
كره جنوبي در ميان هشت كشوري است كه در نوامبر گذشته معافيت 
شش ماهه از تحريم هاي نفتي امريكا عليه ايران را دريافت كردند و اجازه 
يافتند به واردات نفت ايران به ميزان محدودتري نسبت به گذشته ادامه 
دهند. منابع آگاه به رويترز اظهار كردند: واش��نگتن احتماالً معافيت ها 
را براي همه اين كش��ورها در ماه مه تمديد خواهد كرد، اما شرط تمديد 
معافيت، كاهش بيش��تر خريد آنها خواهد بود. بنا ب��ر آمار گمركي كره 
جنوبي، اين كش��ور دو ماه نخست س��ال ميالدي جاري 1/21 ميليون 
تن يا معادل 14۹ هزار و 8۹0 بشكه در روز نفت ايران را خريداري كرد 
كه ۶/ 41 درصد در مقايس��ه با 2/07 ميليون تن در مدت مش��ابه سال 
2018 كاهش داشت. واردات نفت كره جنوبي كه پنجمين واردكننده 
بزرگ نفت در جهان اس��ت، در فوريه مجموعاً به 13/14 ميليون تن يا 
معادل3/43 ميليون بش��كه در روز رس��يد كه 4/7 درصد در مقايسه با 
12/55 ميليون تن در فوريه سال 2018 افزايش نشان داد. واردات كره 
جنوبي از عربستان سعودي كه بزرگ ترين صادركننده نفت به اين كشور 
است، در فوريه نسبت به مدت مشابه سال گذشته3/5درصد افت كرد و به 
3/۹۶ ميليون تن رسيد. در مقابل، واردات كره جنوبي از امريكا در فوريه 
به 1/۶3 ميليون تن افزايش يافت و در مقايسه با 227 هزار و 500 تن در 

فوريه سال گذشته، رشد هفت برابري را به ثبت رساند.
........................................................................................................................

 نمایشگاه هاي بهاره
راهي براي حذف واسطه ها 

دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران با بيان اينكه 
نمايشگاه هاي بهاره با حذف واسطه ها هم به سود توليدكنندگان و 
هم مصرف كنندگان است، گفت: به نظر مي رسد دست هايي در كار 
است كه نمي خواهد توليدكننده مستقيم با مصرف كننده ارتباط 
داشته باشد و مصرف كننده با كاالي با كيفيت ايراني مواجه شود. 
سعيد جاللي قديري در گفت وگو با »ايسنا«، با بيان اينكه نمايشگاه هاي 
بهاره با روش عرضه مستقيم هم به توليدكننده و هم به مصرف كننده 
كمك مي كند، اظهار كرد: توليدكنندگان مي توانند محصول خود را بدون 
واسطه عرضه و برند خود را به مردم معرفي كنند. وي با اشاره به اينكه 
حذف واسطه ها باعث كاهش هزينه ها مي شود و در نتيجه كاال با قيمت 
مناسب تري به دست مصرف كننده مي رسد، تصريح كرد: نمايشگاه ها 
يكي از نقاطي است كه اگر به درستي برگزار نش��ود و به دست دالالن 
بيفتد، ممكن است فساد در آنها نفوذ كند. به گفته دبير اتحاديه توليد و 
صادرات نساجي و پوشاك ايران يكي از ويژگي هاي نمايشگاه هاي عرضه 
عمومي اين است كه مردم نظر خود را به طور مستقيم به توليدكنندگان 

مي گويند و آنها متوجه ضعف هاي خود مي شوند. 
وي افزود: اگر توليدكنندگان واقعي مميزي شوند و به نمايشگاه هاي 
بهاره راه پيدا كنند، اين نمايش��گاه ها مي تواند ب��ه عنوان يك مطالبه 
عمومي منجر به تعامل مستقيم توليدكنندگان و صادركنندگان شود. 
دبير اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و پوش��اك ايران با بيان اينكه 
اين مشكالت بيشتر در نمايش��گاه هايي كه از سوي اتاق اصناف برگزار 
مي شود، رخ مي دهد، مدعي ش��د: اتاق اصناف هجمه اي به وجود آورد 
كه يكي از نمايشگاه هاي توليدكنندگان پوشاك را پلمب كند. به نظر 
مي رسد دست هايي در كار است كه نمي خواهد توليدكننده مستقيم 
با مصرف كننده ارتباط داشته باشد و مصرف كننده با كاالي با كيفيت 
ايراني مواجه شود. جاللي قديري با بيان اينكه كساني كه با قاچاق مبارزه 
مي كنند، بايد محصول با كيفيت عرضه كنند، اظه��ار كرد: اما عده اي 
مي خواهند اين اتفاق نيفتد و بعد بگويند كه در بازار كمبود وجود دارد تا 

دوباره بتوانند به واردات غير قانوني روي بياورند.

رئي�س هيئ�ت    گزارش   2
عام�ل صندوق 
توس�عه ملي گفت: درخواست و برداشتي از 
صندوق توس�عه ملي براي مص�ارف بودجه 

سال ۹۷ نداشتيم. 
مرتضي ش��هيدزاده در گفت وگو ب��ا »فارس«، 
در مورد اينكه آيا اس��تقراضي از منابع صندوق 
توسعه ملي براي مصارف بودجه اي در پايان سال 
جاري انجام شده است، اظهار داشت: اصاًل چنين 
اتفاقي نيفتاده و درخواستي هم نبوده است. پولي 

از صندوق براي بودجه قرض نداديم. 
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي با بيان 
اينكه در بودج��ه ۹8 صادرات نف��ت روي 1/5 
ميليون بش��كه در روز بسته ش��ده است، گفت: 
برخي دوستان در جلس��ه كميسيون اقتصادي 
س��ران قوا معتقد بودند، اين رق��م خوش بينانه 

اس��ت و بس��تگي به تحوالت منطقه دارد، اگر 
اوضاع بهتر از شرايط كنوني شود، امكان تبادل 
و تهاتر وجود دارد. بدبينانه ترين ميزان صادرات 

نفت روي يك ميليون بشكه در روز است. 
وي در مورد اينكه صندوق توسعه ملي از محل 
صادرات نفت سال آينده چه قدر ورودي خواهد 
داش��ت: 20 درصد از كل صادرات براي حساب 
صندوق توس��عه مي آيد و مابه التف��اوت تا 34 
درصد، يعني 14 درصد آن به ش��كل تسهيالت 
پرداخت خواهد شد. بر اساس نامه مقام معظم 
رهبري كه به رئيس مجلس داده شده و رونوشت 
آن در اختيار ما قرار گرف��ت، 2/5 ميليارد دالر 

براي برخي امور در نظر گرفته شده كه در بودجه 
درج شده است. 

ش��هيدزاده با بي��ان اينكه پيش بين��ي مي كنيم 
صندوق توسعه ملي در س��ال آينده به اندازه يك 
سوم درآمدهاي س��ال ۹7 ورودي منابع خواهد 
داشت، تصريح كرد: 85 درصد از منابع مورد نياز 
اشتغال روستايي را پرداخت كرديم، كل اين منابع 
1/5 ميليارد دالر بود، بانك هاي عامل هم قرار بود، 

به اندازه همين ميزان از منابع خود بگذارند. 
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي در مورد 
اختالف حساب ها گفت: اكثر اختالفات حل شد. 
جلساتي نيز با بانك مركزي گرفتيم. تقريباً يك 

مورد مربوط به صندوق نوآوري و شكوفايي وجود 
دارد كه براي افزايش سرمايه رفته كه دولت بايد 
ضمانت نامه براي برگشت تسهيالت بدهد، يا بايد 
مجوز از مقام معظم رهبري براي عدم برگش��ت 
بگيرن��د. آنها مي گوين��د، چون ب��راي صندوق 
شكوفايي است، بالعوض بوده، اما معتقديم بايد 
اذن رهبري را داشته باشد كه رقم آن 50 تا ۶0 
ميليون دالر است كه در گذشته انجام شده بود. 

شهيدزاده با بيان اينكه قباًل تمام مجوزها اعم 
از ستادهاي مختلف، س��تاد تحريم، مصوبات 
ش��وراي امنيت مس��تقيم به بان��ك مركزي 
مي رفت كه ما آنها را تجميع كرديم كه شفاف 
و مشخص شود، بيان داش��ت: روزانه برداشت 
و واريزي م��ا در بانك مرك��زي از طريق خط 
MPLS مشخص اس��ت كه نامه هاي كتبي و 

درخواست ها بررسي شده است.

رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي:

ورودي صندوق يك سوم مي شود

در باب افتتاح نمایشي  
افتتاح نمايشي پروژه هاي نفتي ش��ايد بهترين گزينه براي »نمايش 
كار« است؛ قرار است بخشي از فازهاي 13 و 22 تا 24 پارس جنوبي 
با حضور رئيس جمهور افتتاح شود، پروژه هايي كه به صورت كامل در 
مدار نيامدند و با وجود اصرار پيمان��كاران اين پروژه ها مبني بر كامل 
نبودن پروژه ها، اما وزارت نفت اصرار عجيبي براي بهره برداري از آنها 
دارد. بخش هاي مهم دريايي و واحدهاي ال پي جي و گوگرد اين دو 
فاز به شدت ناقص هستند ولي هر طور كه شده بايد مراسم افتتاح آن 

با حضور رئيس جمهور انجام شود. 
اصرار وزارت نفت براي حضور رئيس جمهور در مراسم افتتاح آن يك 
فضاسازي رسانه اي براي نش��ان دادن چيزي است كه اين روزها نفت 
را آزار مي دهد؛ ركود نفس��گيري كه نفت را به اغما برده است به دليل 
كم كاري و ع��دم كارآيي مانيفيس��ت وجودي وزارت نفتي اس��ت كه 
همه چيز را قفل كرده اس��ت. حاال كه دايره منتقدان به وضعيت فعلي 
به طرفداران ديروز وزير نفت هم تس��ري يافته است،  هيچ چيز بهتر از 
افتتاح نمايشي پروژه ها نيست. وزارت نفت درحالي اين روش را براي 
نمايش در نظر گرفته اس��ت كه وزير نفت بارها گفته است »نيازي به 
پروژه هاي نمايشي نداريم و تا زماني كه يك پروژه كامل نشود، افتتاح 
نخواهد شد«؛  زنگنه چه در روزهايي كه تازه به وزارت نفت رسيده بود و 
چه سال گذشته كه در نمايشگاه بين المللي نفت اين را تكرار كرده بود. 
با اين وجود شاهد آنيم كه وزارت نفت به سمت افتتاح پروژه هايي گام 
برداشته است كه زنگنه آن را خط قرمز خود دانسته بود. مراسم افتتاح 
برگزار خواهد شد، چند آمار داده مي ش��ود و در نهايت قهرمان سازي 

صورت مي گيرد بدون آنكه با واقعيت سنخيتي داشته باشد. 
البته اين روش وزارت نفت اس��ت؛ نهادي كه براي افتتاح پااليش��گاه 
س��تاره خليج فارس طي سه س��ال اخير پنج بار مراس��م بهره برداري 
گرفته است و با بخش بخش كردن پروژه، رئيس جمهور يا معاون اول 
را به بندرعباس مي كشاند، طبيعي است كه به نمايش روي بياورد. اين 
هم يك نوع از پوپوليسم است كه وزارت نفت همواره خود را از آن مبرا 
دانسته است، ولي به هر ش��كل و با هر ترفندي كه شده، نمايش را رها 
نمي كند. براي آنكه گفته ش��ود وزارت نفت در حال كار است اينگونه 
اقدامات مورد قبول كس��اني اس��ت كه قصد دارن��د وزارت نفت را در 
اين مس��ير همراهي كنند ولي براي كارشناس��ان و كساني كه نفت را 

مي شناسند، اين قبيل نمايش ها يك ابزار سرگرمي و فريب است. 
وزارت نفت طي ماه هاي گذشته زير فشارهاي زيادي قرار دارد؛ كم كاري و 
قرار دادن كشور در يك وضعيت بحراني صداي انتقادها را بيشتر كرده است 
و شايد اينگونه نمايش ها بهترين راهكار براي خروج از انتقادات درستي 
است كه به اين وزارتخانه وارد مي شود. به هر حال بهره برداري از پروژه هايي 
كه وزير نفت اندكي به آنها عالقه ندارد و معتقد است شرك� ت هاي ايراني 
عقب مانده هستند، فرش��ته نجاتي براي ژنرال خواهند ش��د. قرار بود تا 
پايان سال ۹۶ همه پروژه هاي پارس جنوبي به جز فاز 11 به توليد رسيده 
و پرونده آن بسته شود كه محقق نشد. حاال عرصه چنان تنگ شده است 
كه افتتاح نمايش��ي به ميان آمده و وزارت نفت با فرار به جلو س��عي در 

بزرگنمايي كاري را دارد كه اندكي با واقعيات همخواني ندارد.

   راه

آگهى قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب
احتراما در اجراى بند دوم ماده يك قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى،  حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 نسبت به امالك 
واقع در محدوده مصوب شهر ديلم كه در اجراى ماده هفت و ده آيين نامه مذكور  و به استناد گواهى عدم شمول تقاضاى تبصره ماده 
5 جهت صدور سند مالكيت بافت مسكونى، بنياد مسكن انقالب اسالمى ديلم به نمايندگى از طرف مالكين، پرونده تشكيل  نموده، پس از 
طى مراحل قانونى،  راى قطعى مثبت از هيات حل اختالف در ثبت ديلم صادر شده است مالكيت متقاضيان به استناد بند دال ماده هفت و 

ماده 10 آئين نامه مذكور محرز گرديده است.
1. پالك 556/30 آقاى مصطفى زائر اسماعيلى فرزند عبدالرسول نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 102/13 متر مربع واقع در 

بندر د يلم خيابان ساحلى پشت درمانگاه امام رضا برابر راى شماره 1008
2.  پالك 556/31 آقاى محسن زائر اسماعيلى فرزند عبدالرسول نسبت به ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 102/05 متر مربع واقع در 

بندر ديلم، خيابان ساحلى پشت درمانگاه امام رضا برابر راى شماره 1006
لذا كليه مالكين و اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى كه نسبت به اصل ملك ادعا و اعتراض داشته باشند مى توانند به استناد بند دوم ماده يك 
قانون از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت 20 روز، اعتراض كتبى خود را به اداره ثبت اسناد و امالك ديلم تسليم و رسيد اخذ نمايند و ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به واحد ثبتى، دادخواست خود  را به مرجع قضايى ذيصالح تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به 
اداره ثبت اسناد و امالك ديلم تسليم فرمايند در غير اين صورت آرا صادره به مرحله اجراء درآمده، عمليات ثبتى با رعايت مقررات ادامه 

خواهد يافت. بديهى است صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر جهت احقاق حق به مرجع قضايى نخواهد بود.
م الف: 252/ رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ديلم- شكراله سعادتى 

آگهى فراخوان عمومى جذب سرمايه گذار 

مدت زمان بهره بردارىمدت زمان ساختروشمبلغ سپرده به ريالمبلغ برآورد پروژه به ريالشرح و آدرس پروژه

احداث مجموعه رستوران و كافى شاپ واقع در 
كرج- بلوار ارم- نبش بلوار آزادى- ضلع شمالى 

غربى پارك هامون

9/600/000/000
نه ميليارد و ششصد ميليون ريال

480/000/000
4 سال و 6 ماه يكسال شمسىBOLTچهارصد و هشتاد ميليون ريال

(مجموعا 54 ماه شمسى)

شهردارى كرج 
سازمان سرمايه گذارى
 مشاركت هاى مردمى

بدينوسيله به اطالع كليه اشخاص حقيقى و حقوقى واجد شرايط مى رساند در راستاى اجراى سياست هاى 
 مالى اصلى 44 قانون اساسى و اهداف اقتصاد مقاومتى و به منظور توسعه شيوه هاى تشويقى سرمايه گذارى و 

مشاركت هاى مردمى شهردارى كرج در نظر دارد نسبت به اجراء پروژه ذيل الذكر با روش BOLT اقدام نمايد. 

 1. سپرده شركت در فراخوان  به يكى از روش هاى ذيل ارائه مى گردد:  
الف - ضمانتنامه بانكى معادل مبلغ فوق، كه به مدت 45 روز اعتبار داشته و قابل 
تمديد باشد. ب- واريز فيش نقدى به شماره حساب شماره 100827952895 بانك 

شهر متعلق به سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى كرج
 2. برندگان اول و دوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به 

ترتيب ضبط خواهد شد . 
 3. سازمان سرمايه گذارى به پيشنهادات مبهم و مشروط بدون سپرده  پيشنهاداتى 

كه بعد از انقضاى مدت مقرر برسد ترتيب اثر نخواهد داد.
4. مبلغ 1/000/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب شماره 700824127065 
نزد بانك شهر بنام سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى  واريز و در قبال ارائه 

رسيد اسناد مربوطه را دريافت نمايند.  
 5. متقاضيان  مى توانند از تاريخ انتشار آگهى به مدت ده روز نسبت به خريد اسناد 
فراخوان از سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى واقع در بلوار عالمه 

جعفرى نبش بازار روز الله طبقه همكف اقدام نمايند.
 6. هنگام خريد اسناد داشتن معرفى نامه با امضاء مديرعامل و ممهور به مهر 

شركت براى اشخاص حقوقى الزاميست.
 7. ساير اطالعات و جزئيات در اسناد فراخوان مندرج است.

 8.  پيشنهادات واصله در روز دوشنبه مورخ 1398/2/2 راس ساعت 00: 15 در 
محل سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى بازگشايى و پس از بررسى 

برنده تعيين خواهد شد.
  9. هزينه چاپ آگهى به عهده برنده فراخوان مى باشد.

10. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر از وب سايت لينك سرمايه 
گذارى و مشاركت هاى مردمى بازديد و يا حضورا به دفتر سازمان سرمايه گذارى و 
تلفن  شماره  با  يا  و  فرمايند  مراجعه  كرج  شهردارى  مردمى  هاى  مشاركت 

02632756337 تماس حاصل نمايند.
  11. شركت كنندگان مى بايست كليه پاكات فراخوان را به صورت كامال مشخص 
و معين و بدون ابهام الك و ممهور به مهر شركت نموده و تا پايان وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 1398/1/31 به واحد دبيرخانه سازمان سرمايه گذارى تحويل نمايند.
  12. سرمايه گذار بايد جهت ساخت موضوع مندرج در اسناد فراخوان از مجرى 
داراى صالحيت پيمانكارى رتبه 5 ابنيه (با سابقه كار مشابه) استفاده و مدارك مربوط 

را در زمان فراخوان در پاكت ب ارائه نمايد.
 13. كليه هزينه ها در كليه مراحل احداث و بهره بردارى پروژه، بر عهده مشاركت 

كننده مى باشد.
 14. سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى در قبول يك و يا رد كليه 

پيشنهادات مختار است.
 15. مدت زمان بررسى پيشنهادات هفت روز كارى مى باشد.

 16. شركت كنندگان مى بايست توانايى تهيه و تسليم انواع ضمانت نامه هاى 
مورد نياز را مطابق اسناد فراخوان دارا باشند.

روابط عمومى سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى  شهرداري كرج

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

حامد ملكپور  |   تسنيم


