
آگهي مناقصه عمومي (تجديد) 
شهردارى كرج

شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل 
را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

ميزان تهاترحداقل رتبه الزممبلغ سپرده (ريال)مبلغ پروژه (ريال)شرح عملياترديف
خريد، بارگيرى،حمل، باراندازى، 1

تخليه قطعات پيش ساخته بتنى 
و بتن آماده-تا سقف اعتبار

11/833/850/000592/000/000
ارائه پروانه بهره بردارى يا گواهينامه با صالحيت توليد 
قطعات بتنى پيش ساخته از وزارت صنعت و معدن و 

تجارت يا سازمان استاندارد
%85

1.  سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي 
به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.  

2. برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب 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 مي توانند از تاريخ انتشار آگهي 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  متعاقباً 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  ارائه پروانه بهره بردارى مربوطه، معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، 
كد اقتصادى الزامي مي باشد.

9. شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 
10.ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

11. پيشنهادات مي بايست در پاكتهاى مجزا (الف-ب-ج) الك و  ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت ج  تا پايان وقت ادارى روز  سه شنبه مورخ 
1398/11/8 به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 

12.پيشنهادات رسيده در مورخ 1398/11/12 در كميسيون عالى معامالت شهرداري كرج (دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 
در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

  * جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892408-35892421-026  تماس و يا به سايت  www.karaj.ir مراجعه نمائيد.
اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

آگهى مفقودى
سند، كارت و برگ سبز خودرو سوارى پرايد جى تى 
ايكس آى مدل 1385 به رنگ سفيد روغنى به شماره 
پالك ايران 59– 746 د 52 به شماره موتور1616069و 
مفقود و از درجه   S1412285895952 شماره شاسى

اعتبار ساقط مى باشد. گلستان

آگهى مفقودى
برگ سبزكاميونت ون نيسان مدل 1384 به رنگ آبى 
روغنى به شماره پالك ايران 68– 968 ب 91 به شماره 
موتور301398 و شماره شاسى D86809 متعلق به عبداله 
جاللى با كدملى 6029153714 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. كرج

آگهى مفقودى
 سند كمپانى و برگ سبز خودرو سوارى تويوتا كروال مدل 2008 
به رنگ سفيد روغنى به شماره پالك ايران 33-928 د 76 و شماره 
  JTDBR42E589007418 1 و شماره شاسىZZ3018453 موتور
متعلق به آقاى حميد رحيمى  با كدملى 3871262031 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. تهران

آگهى مفقودى
سند  و برگ سبز خودرو سوارى هاچ بك سايپا  111 ايكس مدل 
موتور  شماره  و  ص 34  ايران 525-99  پالك  شماره  به   1391
4780154 و شماره شاسى NAS431100C5726232 متعلق به 
خانم حميده بهرامى فرزند حمزه  با كدملى 2491374102 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

رئيس جمه�ور در حال�ي همچن�ان ن�گاه 
خ�ود و دولت�ش را ب�ه خ�ارج مرزه�ا دوخته 
اس�ت ك�ه ظرفيت ه�اي داخل�ي ب�ه دلي�ل 
همي�ن ن�گاه ش�ش س�اله در ج�ا مي زن�د. 
به گزارش »جوان«، اظهارات عجيب حسن روحاني 
با كليد واژه »بلد نيستم« تبديل به سوژه داغي در 
ميان فعاالن فضاي مجازي و كارشناسان اقتصادي 
شده اس��ت؛ رئيس جمه��ور كه در مجمع س��االنه 
بانك مركزي س��خن مي گفت، اظهار داشت: »من 
بلد نيستم كاري به دنيا نداش��ته باشم و براي حل 
مشكالت فقط به داخل نگاه كنم. اگر اقتصادداني بلد 
است كه تمام روابط خارجي خراب باشد، اما اقتصاد 

مملكت هيچ دست نخورد، به ما هم بگويد.«
روحاني كه در وعده دادن ها يك »س��ردار« تمام 
عيار اس��ت، بارها وعده هاي فراوان��ي داده، از حل 
مشكالت اقتصادي در 100 روز تا چرخاندن چرخ 
اقتصاد به همراه سانتريفيوژها، همه و همه با تكيه 
بر نگاه خارجي بوده است، او درختي را آبياري كرد 
كه ثمره خاصي براي كش��ور نداش��ت، اما تأكيد 

مي كرد گالبي اش شيرين است؛ گالبي برجام!
با اين وجود طي ش��ش س��ال گذش��ته عملكرد 
اقتصادي وي به ش��دت م��ورد انتقادهاي خودي 
و غيرخودي ق��رار گرفته و چهره ه��اي اقتصادي 
نزديك به او نيز از سياست هاي دولت انتقاد كردند، 

كنار رفتند يا كنار گذاشته شدند.
بسياري از كارشناسان معتقدند وي ظرفيت هاي 
داخلي را رها كرد و تنها و تنها به دنبال ايجاد يك 

كانال تجاري با اروپايي ها و غرب بوده است. 

او حاال مي گويد نمي تواند شرايط كشور را بدون 
توجه به خارج تنظيم كند، ولي به اين پرس��ش 
پاسخ نمي دهد كه وقتی شرايط بين المللي به سود 
ايران بود، چه س��ود مهمي نصيب كشور شد؛ نه 
خبري از س��رمايه گذاري بود و ن��ه قراردادهاي 
بنيادين، هر چه بود در تس��هيل صادرات نفت و 

واردات كاالها به ايران بود. 
مشروط كردن بهبود شرايط اقتصادي به احياي 
روابط خارجي در حالي از س��وي روحاني مطرح 
شده اس��ت كه وي دقيقاً پنج سال پيش در اولين 
كنفرانس اقتصاد ايران با تأكيد بر اينكه اقتصاد بايد 
اشتغالزا باش��د، گفت: بايد به دنبال رشد مستمر، 
پايدار و اش��تغالزا در چارچ��وب اقتصاد مقاومتي 
باشيم و به جايي برس��يم كه تصميم چند كشور 
كوچك يا ف��الن ابرقدرت و حتي خشكس��الي ها 

نتواند به اقتصاد كشورمان صدمه بزند. 
وي در آن جلسه گفت: بايد به دنبال اقتصاد قوي 
و توانمند با تكيه بر اقتصاد بومي و صادرات بيشتر 
باش��يم و صادرات غيرنفتي باي��د به تدريج جاي 

صادرات نفتي را بگيرد. 
  چند راهكار

با اين وجود او نسبت به توجه ويژه به ظرفيت هاي 
داخلي بي تفاوت بوده است و همين موضوع موجب 
بروز انتقاداتي حتي از س��وي حاميان سياس��ي 
خود ني��ز شده اس��ت. ش��ايد بت��وان روحاني را 
رئيس جمه��وري ناميد كه نامه ه��اي انتقاد آميز 
فراوان��ي را از س��وي اقتصاد دان��ان دريافت كرده 
اس��ت كه در آخرين نمونه آن، 24 نفر از اين افراد 

راهكارهايي را براي وي پاراف كردند. 
از جمل��ه راهكارهايي كه در اين نامه آمده اس��ت 
مي توان به تس��هيل مجوزهاي كسب وكار سهل، 
حذف انحصار دسترسي به شغل، فعاليت بيشتر 
سفارتخانه ها براي كمك به صادركنندگان كاالها 
و خدمات ايراني، كاهش نق��ش بانك ها در حوزه 
امالك و رقابت هاي مخرب در افزايش نرخ س��ود 
سپرده، جذب نقدينگي به وسيله بازار سرمايه اشاره 
كرد. اين نامه برخي راهكارهاي ساده را به روحاني 
پيشنهاد داده اس��ت. در يكي از بندهاي اين نامه 
آمده است: به سازمان »تأمين اجتماعي« دستور 
دهيد به جاي فشار غيرقانوني بر واحدهاي توليدي 
براي تأمين مخارجش، هزينه هاي زايدش را مهار 

كند و جلوي هدر رفتن منابعش را بگيرد. 
تصوي��ب و اج��راي قان��ون مالي��ات ب��ر عايدي 
س��رمايه يكي ديگر از راهكارهاي مورد اشاره اين 
اقتصاددانان اس��ت كه معتقد اس��ت با اين اقدام، 
تقاضاي س��وداگري از بازارهاي خودرو، مسكن، 
طال و ارز بيرون كشيده مي ش��ود تا سرمايه هاي 
مردم به جاي سوداگري هاي ضدتوليدي، به سوي 

توليد هدايت شوند. 
  روحاني چه مي خواهد؟

به نظر مي رس��د روحاني همه چيز را در مذاكره با 
امريكا مي داند و غربي ها نيز با توجه به اين عالقه، 
درصدد تنگ تر كردن تحريم هاي اقتصادي هستند 
تا قدرت چانه زني رئيس جمهور در داخل افزايش 
يابد. بي توجهي به توان داخل شايد از اين مسئله 
نشئت مي گيرد، در حالي كه تجربه نشان داده است 

تكيه كردن به مذاكرات و حت��ي امضاي توافق ها 
با امريكا و كش��ورهاي غربي، ب��ا بدعهدي بزرگي 

مواجه مي شود. 
اين در شرايطي اس��ت كه ظرفيت هاي بسياري 
در داخل كش��ور وجود دارد كه به راحتي مي توان 
درآمدهاي بهتري ايجاد كرد؛ يكي از اين راهكارها 
تمركز بر بازارهاي اصلي منطقه است كه در اطراف 
ايران حضور دارند. به عن��وان نمونه طي چند ماه 
اخير صادرات فرآورده هاي نفتي با سرعت بااليي 
روند صعودي به خود گرفته است. اين را رسانه هاي 
غربي نيز اذعان كرده اند به ط��وري كه رويترز در 
گزارشي نوش��ت: صادرات گازوئيل ايران در سه 
ماهه پاياني سال 201۹ به حدود ۹۵ هزار بشكه 
در روز رسيده كه بيش از ۸0 درصد نسبت به سه 
ماهه قبلي و حدود چهار برابر نسبت به سه ماهه 

نخست سال افزايش نشان مي دهد. 
فرآورده هاي نفت��ي ايران نظير نف��ت خام هدف 
تحريم دولت امريكا قرار دارد،  ام��ا دولت ايران در 
ماه هاي اخير صادرات گازوئيل به برخي كشورهاي 
همس��ايه از جمل��ه عراق و س��وريه را ب��ه ميزان 
قابل توجهي افزايش داده است. اين آمارها بر پايه 
برآوردهاي انجام شده از گازوئيل صادراتي ايران 
از طريق دريا و زمين به كشورهايي همچون عراق، 

افغانستان، پاكستان و سوريه تهيه شده است. 
ب��ه گفت��ه كارشناس��ان، بر خ��الف نف��ت خام 
كه مصرف كننده نهايي يك پااليش��گاه اس��ت، 
فرآورده هايي نظير گازوئيل مي توانند راه خود را به 
سمت هزاران مصرف كننده صنعتي و شهري خرد 
پيدا كنند و همين مسئله رديابي اين محموله ها 
را دشوار مي سازد. از س��وي ديگر، ماه گذشته بود 
كه علي حس��يني، مديرعامل بورس انرژي گفت: 
كارنامه فروش فرآورده در بورس انرژي ايران يك 
عملكرد اس��تثنايي را به نمايش گذاشته است. در 
طول پنج ماه از مرداد ماه تاكنون بالغ بر 1/7 ميليارد 
دالر فرآورده از طريق بورس صادر شده است. به نظر 
مي رسد روحاني رئيس دولت تدبير و اميد به جاي 
بذر نااميدي در شرايط كنوني و طلب از بيگانه بايد 
بيش از زماني براي رفع تحريم هاي داخلي و اصالح 

سوء مديريت ها تالش كند. 
  داخل يا خارج؟

با وجود اينكه تحريم ها فش��ار زي��ادي به اقتصاد 
ايران وارد كرده  است،  اما منجر به فروپاشي اقتصاد 
ايران نشده اس��ت؛  با كور كردن برخي راهكارهاي 
درآمدي دولت كه عمدتاً »خ��ام« و »صادراتي« 
است، راهكارهاي ديگري همچون حضور فعال و 
پررنگ در بازارهاي جديد و منطقه اي، توانس��ته 
كمك بزرگي براي اقتصاد كش��ور باشد. بسياري 
از كارشناس��ان مي گويند با افزايش حمايت ها از 
صنعتگران داخلي هم مي توان بخش قابل توجهي 
از نيارهاي داخلي كش��ور را برطرف كرد و هم بر 
ميزان توان صادراتي ايران افزود هرچند كه نيازمند 
عزم جدي دولت است. گرچه رئيس جمهور خود 
بارها بر اين مسائل تأكيد كرده است، اما در حوزه 

اجرايي، همه چيز بر مذاكره قفل شده است. 
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رابطه متقابل »بلد نیستم« دولت با فشار امریکایی ها 
 رئيس جمهور در حالی از »ناتوانی در اداره كشور بدون ارتباط خارجی« سخن می گويد

كه امريكا نيز بر همين اساس به تحريم های بيشتر رومی آورد. با اين حال برخی اقتصاددانان به روحانی پيشنهاد هايی ارائه داده اند

مجمع عمومي یا خصوصي بانك مركزي؟
همانطور كه مي دانيم رش��د حجم نقدينگي چ��ه از ناحيه چاپ پول 
توسط بانك مركزي و چه از ناحيه خلق پول در نظام بانكي كشور يكي از 
مشكالت بنيادين و اساسي اقتصاد ايران است. و آنقدر به رشد 1۵ الي 
٣۵درصدي ساالنه حجم نقدينگي عادت شده كه عده اي سرمايه دار در 
ايران صرفاً از محل رشد حجم نقدينگي بدون پشتوانه و تورم ثروتمند تر 
 m2 و m1 شده و عده كثيري از مردم به دليل تورم ناشي از خلق پول

فقير و فقير تر شده اند و مي شوند. 
در اين ميان در صورتي كه انتظار مي رفت روز پنج شنبه هفته گذشته 
در پنج��اه و نهمين مجمع عادي س��االنه بانك مرك��زي كه با حضور 
رئيس جمهور و رئيس كل بانك مركزي و ساير مقامات پولي و دولتي 
برگزار شد، در رابطه با ريال و متغيرهايي كه به كاهش ارزش پول ملي 
منتج مي شود، سخن گفته و برنامه اصالحي براي نظام مالي و پولي ارائه 
شود،در اين مجمع سخن چنداني از ترازنامه بانك مركزي نيز به ميان 

نيامد و به شكل سربسته و عموماً پيرامون ارز سخن گفته شد. 
به رغم آنكه يكي از وظايف اصلي بانك مركزي و دولت حفظ و تقويت 
ارزش ريال در برابر تمامي كاالها است و نه صرفاً ارزهاي خارجي، كما 
اينكه اش��تباه در تعيين صحيح نرخ ارز نيز مي تواند پيامدهاي منفي 
براي اقتصاد ايران داشته باش��د؛ يكي از آنها آن است كه بايد ديد طي 

سال ۹2 تا كنون چه ميزان ارز و طال از كشور خارج شده است .
اگر فرض كنيم در اين سال ها 100 الي 200ميليارد دالر از كشور خارج 
شده باشد، تعيين نرخ ارز به شكل ارزان به س��ود خارج كننده سرمايه از 
كش��ور و همچنين واردكننده كاالهاي بنجل، لوك��س، غير ضروري و 
قاچاقچيان كاال و ارز تمام شده است. در عين حال افزايش بهاي ارز واردات 
را گران تر مي كند و توليد كننده داخلي ترغيب مي شود در رقابت با كاالي 
گران وارداتي، كاال با قيمت مناسب توليد كند. در ادامه دولت ارزهاي نفتي 
و غير نفتي اش را با قيمت باالتري مي فروشد و كسري بودجه اش تأمين 
مي شود. اگر تورمي هم از ناحيه رشد بهاي ارز گريبانگير اقتصاد شود، مردم 
به واسطه تحمل ناپذيري تورم از سياستگذار مي خواهند كه زمينه هاي 
تورم را شناسايي و اقدام به اصالحات اساسي كند. در نهايت انتظار مي رود 
صورت هاي مالي بخش پول و همچنين خود بانك مركزي به روز نش��ر 
يابد تا به ش��كل دقيق بررسي ش��ود كه چرا حجم نقدينگي به محدوده 
2200هزار ميليارد تومان رسيده كه گويي سهم پول از آن به مرز٣۵0هزار 

ميليارد تومان رسيده است و الباقي نيز شبه پول است. 

تحویل ناقص مسکن مهر
در حالي مقام مسئول وزارت راه از فروش اقساطي واحدهاي مسكن 
مهر تا پايان بهار سال آينده خبر داده كه به نظر مي رسد تحويل ناقص 
برخي پروژه هاي طرح مذكور نيز در همين راس�تا انجام مي شود. 
به گزارش »تس��نيم«، پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن با 
اعالم اينكه با 21 استان در خصوص تكميل، تحويل و فروش اقساطي 
واحدهاي مس��كوني مهر جلس��اتي جداگانه برگزارشده است از ارائه 
گزارش هاي وضعيت واحدهاي مسكوني تكميل، نيمه تمام يا فروش 

اقساطي شده و نشده در جلسه شوراي عالي مسكن خبر داد. 
وي با اش��اره به اينكه برخي از واحدهاي مس��كوني مه��ر تكميل و برخي 
تكميل نشده اند، افزود: مقررشده است تا تمامي پروژه هايي كه تكميل شده 
اما فروش اقساطي نشده اند تا ٣0 اسفند فروش اقساطي شوند. همچنين، آن 
پروژه هايي نيز كه تكميل نشده و فروش اقساطي نيز نشده اند، نهايتاً تا پايان 
خرداد ۹۹ )بهار سال آينده( فروش اقساطي ش��وند.   اين در حالي است كه 
طي هفته هاي اخير، متقاضيان مسكن مهر به خصوص در برخي شهرهاي 
جديد از تحويل ناقص واحدهاي خود گاليه داشته اند. در اينكه دستگاه هاي 
خدمات رسان نتوانسته اند به خوبي وظايف خود را در پروژه هاي مسكن مهر 
انجام دهند، ترديد آنچناني وارد نيست، اما اين سؤال مطرح مي شود كه چرا 
شركت عمران شهرهاي جديد ايران اجازه تحويل ناقص واحدهاي مسكن 
مهر را مي دهد؟ اين احتمال وجود دارد كه فشارهاي ناشي از سوي بانك عامل 
براي فروش اقساطي دليل بروز اين اتفاق باشد. رحيمي اناركي، مديرعامل 
بانك مسكن شنبه گذشته درباره پروژه هاي مس��كن مهر گفته بود: تعداد 
واحدهاي اين طرح تا امروز بيش از 2 ميليون و ٣۸0 هزار اس��ت كه از اين 
تعداد يك ميليون و ۹26 هزار فروش اقساطي شده است. همچنين ۸۹ هزار 
واحد تعيين تكليف شده مسكن مهر داريم و در مجموع حدود ٣7٣ هزار واحد 
مسكن مهر باقي مانده است. از اين تعداد حدود ٣2۸ هزار واحد شهري و بيش 

از ٣۵ هزار واحد روستايي است. 
.................................................................................................................

كاهش كارگر، افزایش صد درصدي كارمند! 
هرچند ك�ه درآمد عمليات�ي و س�ودناخالص مه�ركام پارس در 
شش ماهه سال جاري نس�بت به زمان مشابه سال گذشته با رشد 
مواجه بوده اس�ت، ولي زيان خالص، زيان عمليات�ي و هزينه هاي 
ف�روش، اداري و عموم�ي اي�ن ش�ركت افزاي�ش داشته اس�ت. 
به گ��زارش »خط ب��ازار« وجود ش��ركت هاي زي��ان ده در زيرمجموعه 
خودروس��ازي، يكي از مصاديق تبعات منفي حض��ور دولت در صنعت 
خودرو است. آمارها به خوبي نش��ان مي دهد كه شركت هاي بسياري به 
داليل مختلف دچار زيان خالص هستند. شركت هايي كه تحت مديريت 
خودروس��ازي اداره مي ش��وند و تحت نفوذ مديريتي دولت ها هستند. 
مهركام پارس يكي از ش��ركت هاي فعال در صنعت خودرو اس��ت بيش 
از ۵0 درصد سهام آن متعلق به شركت گس��ترش سرمايه گذاري ايران 
خودرو است. اسناد موجود دركدال به خوبي نشان مي دهد كه اين شركت 
به رغم افزايش درآمد ولي همچنان با رشد زيان خالص مواجه است. طبق 
گزارش تفسيري كاهش نيروي انس��اني در بخش توليد و افزايش بيش 
از صددرصدي در نيروهاي غيرتوليدكاماًل مش��هود است. براين اساس 
پرسنل توليدي اين شركت از 2/۵06 نفر در پايان سال 1٣۹7، به 2/06٣ 
نفر در پايان شهريورماه 1٣۹۸ رسيده است. اين در حالي است كه پرسنل 
غيرتوليدي ش��ركت از 206 در پايان س��ال 1٣۹7 به ۵7۵ نفر در پايان 
شهريورماه 1٣۹۸ رسيده است. هرچند كه درآمد عملياتي و سودناخالص 
مهركام پارس در شش ماهه سال جاري نسبت به زمان مشابه سال گذشته 
با رشد مواجه بوده اس��ت، ولي زيان خالص، زيان عملياتي و هزينه هاي 

فروش، اداري و عمومي اين شركت افزايش داشته است.

 بانك هاي دولتي
 ۱۴ هزار ملك مازاد دارند 

مع�اون وزي�ر اقتص�اد گف�ت: در ح�ال حاض�ر در بانك ه�اي 
دولت�ي ۱4 ه�زار مل�ك م�ازاد وج�ود دارد، بنابراين پيش�نهاد 
مي ش�ود ب�راي ش�روع، بانك ه�اي دولت�ي چن�د مل�ك را از 
طري�ق ب�ورس واگ�ذار كنن�د ت�ا چالش ه�اي احتمال�ي كار، 
شناس�ايي ش�ود و پ�س از آن ش�اهد رش�د عرضه ه�ا باش�يم. 
به گزارش »تس��نيم«، عليرضا خاتون زاده ابيانه، مع��اون امور بانكي، 
بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي گفت: فروش 
اموال بانك هاي دولتي در س��امانه تدارك الكترونيك دولتي موسوم 
به »ستاد«، مدت زمان بررس��ي مدارك از سوي بورس كاال و سازمان 
بورس، همچنين ممنوعيت عرضه و خريد به صورت مشاع بايد مورد 

بررسي دقيق قرار گيرد. 
ابيانه تصريح كرد: در حال حاضر در بانك هاي دولتي 14 هزار ملك مازاد 
وجود دارد،بنابراين پيشنهاد مي شود كه براي شروع، بانك هاي دولتي 
چند ملك را از طريق بورس واگ��ذار كنند تا چالش هاي احتمالي كار، 
شناسايي شود و پس از آن شاهد رشد عرضه ها باشيم. پيمان كريمي 
يگانه مديرعامل شركت فروش اموال مازاد بانك ها )فام( نيز گفت: در 
مورد بحث نكول و تضمين بانك ها در بسياري از موارد مشاهده شده كه 
مزايده برگزار ولي دو طرف منصرف شده اند كه اين امر باعث نارضايتي 
مي ش��ود؛ اين اتفاق در خصوص واگذاري اموال مازاد نيز ممكن است 
صورت بگيرد،بنابراين بايد بانك نيز متعهد باشد كه اگر معامله صورت 
نگرفت، خسارت را پرداخت كند. كريمي يگانه به مزيت هاي واگذاري 
اموال مازاد بانك ها از طريق بورس اشاره كرد و گفت: از مزاياي عرضه 
اين اموال از طريق بورس عالوه بر شفافيت و پاسخگويي اين است كه 
حضور بانك ها در بورس به دليل شفافيت باالي معامالت باعث اعتماد 
بيشتر س��ازمان هاي نظارت كننده به بانك ها مي شود و از سوي ديگر 

تشريفات معامله و مناقصه نيز از بين مي رود. 
.................................................................................................................

 چرا سرمایه گذاران 
از معادن فراري هستند؟

دبيركل اتحادي�ه توليدكنن�دگان و صادركنن�دگان محصوالت 
معدن�ي اي�ران گف�ت: در ح�ال حاض�ر فوالدي ه�ا مدع�ي 
هس�تند س�نگ آهن الزم براي تولي�د ندارند، ولي باي�د بگويم 
س�نگ آه�ن هس�ت ام�ا آنه�ا مي خواهن�د ارزان خ�ري كنند. 
كامران وكيلي در گفت وگو با »تسنيم«، با اشاره به اينكه اصوالً جانمايي 
كارخانجات فوالد در كش��ور درست نيس��ت و همين موضوع هزينه 
باالي حمل ونقل را براي آنها به وجود آورده اس��ت، اظهار داشت: بايد 
كارخانجات فوالد در شعاع 20كيلومتري آب هاي آزاد احداث شوند، اما 
آيا كارخانجات فوالد ما چنين جانمايي دارند؟ وي با بيان اينكه هزينه 
باالي حمل ونقل، مديريت هاي دولتي، قيمت تمام شده باال و كاهش 
ظرفيت توليد مشكالتي را براي كارخانجات فوالد به وجود آورده است، 
گفت: در اين شرايط آنها به معادن فش��ار مي آورند و خواستار فروش 
ارزان محصوالت به آنها هستند. البته معادن هم براي چرخش فعاليت 
خود سنگ آهن را ارزان تر در اختيار آنها قرار مي دهند، اما متأسفانه پول 

معادن را فوالدي ها به موقع پرداخت نمي كنند. 
دبيركل اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان محصوالت معدني 
ايران به اعمال عوارض براي صادرات سنگ آهن اش��اره كرد و افزود: 
در اين شرايط بگويند كدام سرمايه گذاري حاضر به فعاليت در بخش 

اكتشاف معادن سنگ آهن است؟
وي تصريح كرد: با اعمال اين سياس��ت در بخش معدن و خريد ارزان 
محصوالت آنها توسط فوالدسازان در آينده حتماً با كاهش توليد سنگ 
آهن در كشور روبه رو خواهيم ش��د؛ چراكه اساس كار معدنكاري سود 
است، اما س��نگ اندازي و عدم پرداخت به موقع مطالبات به طور حتم 

رغبت سرمايه گذاري در اين بخش را كاهش خواهد داد. 
وكيلي با بيان اينكه در حال حاضر سياست هاي نادرست عاملي شده تا 
سرمايه گذاري در بخش معادن سنگ آهن ناامن باشد، گفت: مي گويند 
»در حال بررس��ي لغو اجراي عوارض صادراتي در بخش مواد معدني 
هستيم«، همين امر عاملي شده تا صادركنندگان هم به نوعي دست از 
صادرات بكشند و منتظر تعيين تكليف اوضاع باشند به نحوي كه در آبان 

و آذرماه امسال صادرات سنگ آهن صفر شده است. 
.................................................................................................................

میانگین تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۹
 ۳۵۷ و  ميلي�ون   ۲ روزان�ه  تولي�د  متوس�ط  از  اوپ�ك 
۲۰۱۹ خب�ر داد.  اي�ران در س�ال  نف�ت  ه�زار بش�كه اي 
به گزارش تسنيم، اوپك در گزارش ماهانه جديد خود به نقل از منابع 
ثانويه اعالم كرد، ميزان توليد نفت ايران در ماه دس��امبر 201۹ با 1۵ 
هزار بشكه كاهش نس��بت به ماه قبل از آن مواجه ش��ده و به2/0۹2 
ميليون بشكه در روز رس��يده اس��ت. كل توليد اوپك در ماه دسامبر 
201۹ نيز نسبت به ماه قبل از آن 161 هزار بشكه در روز كاهش داشته 
و به 2۹/444 ميليون بشكه در روز رسيده است. بر اساس اين گزارش 
در سال 201۹ متوسط توليد نفت ايران 2/٣۵7 ميليون بشكه در روز 
محاسبه شده است. توليد نفت ايران نسبت به سال قبل از آن 1/1۹6 
ميليون بشكه در روز كاهش داشته است. ايران در سال 201۸ بالغ بر 
٣/۵۵٣ ميليون بش��كه در روز نفت توليد كرده ب��ود. اوپك همچنين 
متوسط قيمت نفت ايران در س��ال 201۹ را 61/۸۵ دالر در هر بشكه 
اعالم كرده كه نسبت به سال قبل از آن 6/12 دالر كاهش داشته است. 

قيمت نفت ايران در سال پيش از آن 67/۹7 دالر بوده است.

هادي   غالمحسيني

يك�ي از ش�ائبه هايي ك�ه اي�ن روزه�ا در م�ورد بنزي�ن 
كارت  از  بنزي�ن  س�هميه  مي شود، غيب ش�دن  مط�رح 
س�وخت افراد اس�ت، اما ج�اي نگران�ي نيس�ت؛ چراكه تنها 
س�هميه بنزي�ن خودروهاي�ي غي�ب مي ش�ود ك�ه مال�كان 
آنه�ا ب�ه رون�د س�وختگيري درس�ت بي اعتن�ا هس�تند. 
به گزارش »ايس��نا«، تاكنون چندين مرتبه از سوي شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي نحوه صحيح س��وختگيري مطرح شده، اما باز 
هم شاهد اعتراض افراد براي غيب شدن سهميه بنزينشان هستيم. 
در واقع ماجرا از اين قرار است كه اگر افراد مراحل سوختگيري را 
رعايت نكنند و قبل از مشاهده پيغام » لطفاً كارت خود را برداريد« 
و گذاشتن نازل در جاي خود اقدام به برداشتن كارت سوخت كنند 

از سهميه آنها كاسته خواهد شد. 

فاطمه كاهي ، سخنگوي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با 
تأكيد بر اين مسئله كه اين موضوع يكي از شرايطي است كه ايمني 
سيستم را براي جلوگيري از تخلف افزايش مي دهد، تصريح كرد:اگر 
حين سوختگيري فرد كارت سوخت خود را بيرون بياورد ممكن 
است بين يك تا ٣/۹۹ ليتر از سهميه سوخت فرد كم شود، اما اگر 
كارت را حين سوختگيري خارج نكند، هيچ اتفاقي نمي افتد و نياز 

به هيچ محاسبه اي نيست. 
كاهي با اشاره به مراحل درست سوختگيري توسط افراد اظهار كرد: 
الزم اس��ت در ابتدا فرد كارت را در كارتخوان گذاشته رمز را وارد 
كرده و سوختگيري را آغاز كند و در پايان سوختگيري نيز نازل را 
قطع كرده و پس از مشاهده عالمت و پيغام »كارت خود را برداريد« 
كارت خود را خارج كند كه در اين صورت هيچ سهميه اي از افراد كم 

نمي شود و اين موضوع نيز هميشه در سيستم وجود داشته است. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا عدد ٣/۹۹ براي اين موضوع تعيين 
شده است، گفت: اين مسئله مربوط به افراد نمي شود و لزومي ندارد 
كه مردم نگران اين موضوع باشند؛ چراكه در نحوه سوختگيري افراد 
تغييري ايجاد نشده و هركس��ي تا هر ميزاني كه بخواهد مي تواند 
سوختگيري كند، فقط اين موضوع مش��روط به اين است كه فرد 

كارت خود را هنگام سوختگيري خارج نكند. 
سخنگوي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با تأكيد به اين 
مس��ئله كه عدد ٣/۹۹ يك پيمانه اندازه گيري است كه در سامانه 
براي حفاظت و امنيت س��امانه در نظر گرفته ش��ده، اظهار كرد: 
اطالعيه اي كه اخيراً در اين باره منتشر شد، فقط براي زماني است 

كه فرد كارت خود را حين سوختگيري خارج كند. 
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