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   خودرو

جزئياتي از معامله جذاب گواهي اسقاط خودرو!
واردكنن�دگان خ�ودرو گواه�ي اس�قاط را ب�ه قيم�ت 
ي�ك ميلي�ون و ۲۰۰ ه�زار توم�ان مي خرند، ام�ا آن را 
به قيمت ۲ ميلي�ون و ۵۰۰ ه�زار توم�ان به م�ردم مي دهند. 
رئيس انجمن صنفي مراكز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده 
كشور در گفت وگو با »ايسنا«، از انباش��ت ۸۰ هزار گواهي اسقاط 
خودرو خبر داد و گفت: در حال حاضر مراكز اس��قاط خودرو هيچ 
فعاليتي ندارند و فشارهاي واردكنندگان و البيگري ها ريشه مراكز 

اسقاط خودرو را خشكانده است. 
محمدحسين گودرزي افزود: مراكز اسقاط خودرو با سرمايه خود 
۸۰ هزار خودرو را اسقاط كردند و خودروس��ازان و واردكنندگان 

خودرو حتي حاضر نيستند گواهي اس��قاط را به نرخ روز از مراكز 
بخرند؛ بنابراين سرمايه مراكز اسقاط خودرو بدون استفاده مانده و 

اين مراكز نقدينگي ندارند. 
 اين در حالي اس��ت كه به گفته گودرزي بر اساس مصوبه دولت، 
اسقاط خودروهاي فرسوده وظيفه توليدكنندگان و واردكنندگان 
خودرو اس��ت. رئيس انجم��ن صنفي مراك��ز اس��قاط و بازيافت 
خودروهاي فرسوده كشور با بيان اينكه مراكز اسقاط خودرو ديگر 
توانايي اس��قاط خودروهاي فرس��وده را ندارند و دولت نيز در اين 
زمينه كمكي نمي كند، مدعي شد: واردكنندگان خودرو مي خواهند 
گواهي اسقاط را به قيمت يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان از مراكز 

اسقاط خودرو بخرند، اما آن را به قيمت ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
براي خريداران خودروي صفر وارداتي فاكتور مي كنند. 

وي همچنين از تردد ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار خودروي فرس��وده در 
كش��ور خبر داد و گفت: ۲۱۶ مركز اسقاط خودرو كه در سال هاي 
گذشته هر كدام با سرمايه گذاري بالغ بر ۱۵ ميليارد تومان راه اندازي 

شدند، حاال نابود و كارگران آنها بيكار شده اند. 
گودرزي ب��ا بيان اينكه اس��قاط خودروه��اي فرس��وده منجر به 
صرفه جويي در مصرف سوخت مي شود، تصريح كرد: اگر وضعيت 
خودروها و موتورهاي فرسوده به همين صورت ادامه پيدا كند، با 

آغاز فصل سرما با آلودگي هواي شديد مواجه خواهيم شد. 

گزارش »جوان« از چرايي كاهش نيافتن قيمت كاالها با كاهش نرخ ارز در گفت و گو با كارشناسان  

گران شدن با دالر، ارزان شدن محال است!

وحید   حاجی پور

كاهش ن�رخ ارز 

 بهناز   قاسمی
  گزارش   یک

هفت�ه  دري�ك 
گذش�ته موجب 
ش�د وعده ه�اي پوپوليس�تي دولتي ه�ا و 
مجلسي ها مبني بر كاهش قيمت كاالها بار 
ديگر مردم را به ارزاني قيمت ها اميد وار كند. 
رحماني، وزير صمت از كاهش قيمت ها ظرف 
يك ماه آينده خبر داد و پور ابراهيمي، عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس و برخي ديگر از 
نمايندگان مجلس نيز همسو شده و ارزاني 
قيم�ت كااله�ا را در آينده نزدي�ك وعده 
دادند،اما برخي ديگ�ر از نمايندگان مجلس 
نيز بدون توجه به اينكه كاالهاي اساسي در 
س�ال جاري ب�ا ارز دولت�ي يا نيماي�ي وارد 
ش�ده اند و كاهش نرخ ارز به كان�ال ۱۱ هزار 
تومان تأثي�ري بر قيمت اي�ن كاالها ندارند 
درگفت وگو با رسانه ها از عدم كاهش قيمت ها 
انتقاد كرده و خواستار پيگيري دولت شدند!

 از ابتداي هفته گذشته،روند نزولي قيمت دالر و 
يورو آغاز شد. همزمان با اين اتفاق وزير صمت در 
نمايشگاه توانمندي هاي داخلي و ساخت داخل 
اعالم كرد: » قيمت كاالهاي وارداتي طي ماه هاي 
آينده كاهش مي ياب��د.« پورابراهيمي، نماينده 
مجلس و عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز 
در گفت و گو با رسانه ها از كاهش قيمت ها تا يك 
ماه آينده خبر داد. اي��ن وعده و وعيد ها درحالي 
است كه صاحبنظران و فعاالن صنعتي و توليدي 
معتقدند كه در صورت ثبات ن��رخ ارز تا مرز ۱۰ 
هزار تومان، بين سه  تا شش ماه زمان نياز است 

كه قيمت كاالها كاهش يابد. 

كارشناس��ان اقتصادي نيز در پاس��خ به وعده 
ارزاني قيمت ها از س��وي مسئوالن مي گويند: 
به نظر مي رسد مسئوالن كاهش آهنگ رشد 
قيمت ها ) كاهش س��رعت ت��ورم ( را با كاهش 
قيمت ها اشتباه گرفته اند، زيرا هم اكنون براي 
واردات كاال، سه نوع ارز دولتي، نيمايي و آزاد 
وجود دارد. بخش��ي از كاالهاي اساسي كه از 
ابتداي امسال وارد كشور ش��ده با ارز دولتي و 
نيمايي صورت گرفته كه شامل كاهش قيمت ها 
نمي شوند. به گفته اين كارشناسان،كاالهايي 
مانند فوالد، س��يمان، آلومينيوم و خودرو كه 
در اختيار دولت اس��ت، در صورت عدم نوسان 
قيمت ارز، ممكن است شامل كاهش قيمت ها 
در ماه هاي آينده ش��ود و تقاضاي چنداني نيز 
ب��راي واردات كاال با ارز آزاد وج��ود ندارد كه 
در ش��رايط فعلي انتظار كاه��ش قيمت ها را 

داشته باشيم. 
اين كارشناسان تأكيد دارند كه دولت نبايد با 
وعده ارزاني قيمت ها،توق��ع كاذب براي مردم 
ايجاد كند؛چراكه تجربه نش��ان داده با افزايش 
قيمت كاالها به ه��ر بهانه اي، ام��كان كاهش 
قيمت به نقطه سابق بسيار س��خت باشد و در 
شرايط فعلي اقتصاد، بازارها اعتمادي به كاهش 
قيمت و ثبات آن ندارند، از اين رو توقع كاهش 
قيمت ها ان هم در كوتاه مدت يا ۳۰ روزي كه 

وزير صمت وعده داده،غير ممكن است. 
   ۳تا ۶ ماه زمان نياز اس�ت ك�ه كاالها 

ارزان شود 
در اين خصوص، مدير عامل شركت صبا فوالد 
زاگرس در گفت و گو ب��ا »جوان« مي گويد: در 

صنعت فوالد، فق��ط ۲۰ درصد وابس��تگي به 
واردات وجوددارد و ۸۰ درص��د اين صنعت از 
بازار هاي داخلي تأمين مي شود. بنابراين توقع 
اينكه در كوتاه مدت ارزاني قيمت ارز منجر به 
كاهش قيمت نهاده هاي توليد و قيمت نهايي 
كاالش��ود، غير ممكن است. محمد علي زماني 
مي افزاي��د: اق��الم مربوط به قطع��ات يدكي و 
برخي از نهاده هاي توليد وابس��ته ب��ه نرخ ارز 
اس��ت كه اگر دالر در قيمت ۱۰ هزار تومان به 
ثبات برسد؛ ظرف مدت سه تا شش ماه مي شود 
قيمت ها را كاه��ش داد. وي از بي ثباتي بازار ها 
سخن مي گويد و معتقد است كه نوسانات نرخ 
ارز در يك س��ال و نيم گذشته فعاالن صنعتي 
را دچار بي اعتمادي ك��رده و نمي توانند براي 
چند ماه آينده برنامه ريزي درستي براي توليد 

داشته باشند. 
   بازار گيج است 

همچنين حس��ين اردو خاني، رئيس س��ابق 
اتحاديه فروشندگان خودرو تهران در واكنش 
به قول كاهش قيمت كاال ها از سوي مسئوالن 
مي گويد: »آي��ا پرايد ۲۰ ميليون��ي كه در حال 
حاضر به ۵۵ ميليون تومان رس��يده دوباره به 
قيمت س��ابق برمي گردد؟ايا مسئوالن دولتي 
مي توانند كاالي��ي را مثال بزنند ك��ه به دليل 
نوسانات اقتصادي، قيمتش گران شده و مجدد اًً 

ارزان شده باشد؟«
وي در گفت وگو با »جوان« مي افزايد:» قيمت 
خودرو دست خود شركت هاست؛ توليد و توزيع 
در اختيار خودشان اس��ت و در بازار انحصاري 
نمي ش��ود پيش بيني از وضعي��ت توليد و بازار 

داشت. اينكه وزير صنعت به راحتي از كاهش 
قيمت ها سخن مي گويد، بدون اينكه راهكاري 
ارائه كند، غير منطقي و نادرس��ت اس��ت. وي 
خودروي پرايد را مثال زده و مي گويد: كاهش 
مقطعي ن��رخ ارز نمي تواند تأثي��ر چنداني بر 
قيم��ت مصرف كننده داشته باش��د. اردوخاني 
تأكيد مي كند: در حال حاض��ر بازار ها به ويژه 
خودرو، گيج بوده و هيچ تحليلي از آينده توليد و 

قيمت ها نمي توانيم داشته باشيم. 
   مسئوالن ژست ژورناليستي نگيرند 

بهرام ش��هرياري فع��ال صنعت قطعه س��ازي 
نيز معتقد است كه مس��ئوالن دولتي همواره 
عجوالنه تصميم گيري مي كنند و صرفاً به دنبال 
كارهاي ژورناليستي هستند تا با وعده و وعيد 
واهي، تيتر زيبا براي رسانه ها توليد كنند. وي 
مي گويد: »به جاي اينكه وعده ارزاني قيمت ها 
را بدهند، مواداوليه توليد كه دست كارخانجات 
پتروش��يمي، فوالد، مس و روي دولت است با 
قيمت پايين در اختيار توليد كنندگان و صنايع 
پايين دس��تي قرار دهند و زماني كه با افزايش 
تيراژ توليد و كاهش قيم��ت مواد اوليه،قيمت 
نهايي كاال ها اعم از خودرو، لوازم خانگي ارزان 
شد، آن وقت در مقابل رسانه ها ژست گرفته و از 

سياست هاي مدبرانه شان سخن بگويند. 
اين فع��ال صنع��ت قطع��ه در گف��ت و گو با 
»جوان« مي افزايد: وزير صمت اگر مي خواهد 
قيم��ت كاالها كاهش ياب��د، بايد ب��ا رايزني با 
سيستم بانكي، تس��هيالت كم بهره در اختيار 
توليد كنندگان ق��رار دهد و به خودروس��ازان 
دستور دهد كه از اس��تخدام نيروي انساني تا 
اطالع ثانوي خودداري كنند و دستمزد شان را 

بر دوش مصرف كنندگان خودرو نگذارند. 
وي تأكيد مي كند: با كاهش اندك نرخ ارز اين 
توقع ايجاد مي ش��ود كه قيمت كاالها كاهش 
يابد، غافل از اينكه در توليد يك كاال بايد سهم 
ارز محاسبه ش��ود. به عنوان نمونه در صنعت 
خودرو، گفته مي شود كه چرا با وجود تخصيص 
ارز نيمايي و عرضه خودرو به س��ه برابر قيمت 
تمام شده، خودروسازان همچنان زيان انباشته 
دارند. در توليد خودرو عالوه بر واردات قطعاتي 
كه در داخل توليد نمي شود، ساير نهاده ها مانند 
فوالد بس��يار تأثير گذار است. فوالد مباركه كه 
دولتي است كااليش را با قيمت جهاني مقايسه 
كرده و به صورت خام صادر مي كند و از دست 
مسئوالن نيز جايزه صادراتي مي گيرد. يا اينكه 
ارز نيمايي در اختيار خودروساز قرار مي گيرد، 
در حالي كه قطعه س��ازان ب��زرگ خودرو كنار 
رفته اند و جايشان را به وارد كنندگاني داده اند 

كه اداي توليد كنندگان را در مي آوردند. 
وي همچنين از برنامه هاي توسعه اي فرمايشي 
گله مي كند و مي گويد: وزير صنعت در شرايط 
فعل��ي باي��د دالي��ل عقب ماندگ��ي صنعت را 
جس��ت وجو كند و راه حلي براي رفع آنها ارائه 
دهد. وعده ارزاني قيمت ها به كاهش قيمت ها 
منجر نشده و صنعت را از وضعيت اسفبار فعلي 

خارج نمي كند.

كارت سوخت و كساني كه نفهميدند!
ميانگين مصرف روزانه بنزين به ۱۰۰ ميليون ليتر رسيده است؛ مصرفي 
كه رهبر انقالب سال گذشته به آن اشاره كردند و از دولت خواستند براي 
كنترل مصرف برنامه ريزي درستي را در دس��تور كار قرار دهد. افزايش 
مصرف بنزين كه بزرگ ترين نتيجه حذف مكانيزم هاي كنترلي و مديريت 
مصرف سوخت بود از يك سو و افزايش قاچاق بنزين از سوي ديگر موجب 

شده است تا دولت يكبار ديگر كارت سوخت را به كار بگيرد. 
كارت س��وخت ك��ه از دولت نهم تا دو س��ال نخس��ت دول��ت يازدهم 
توانسته بود، نقش مهمي در كاهش مصرف و ذخيره ميلياردها دالر براي 
كشور ايفا كند، اما وزارت نفت در يك حركت سياسي و غيركارشناسي 
به صورت عجيبي به حذف كارت س��وخت رأي داد و در مقابل هر نوع 

راهكاري مواضع خودكامه گونه اي را به نمايش مي گذاشت. 
بارها از سطحي بودن داليل وزارت نفت براي حذف كارت سوخت نوشته ايم 
و داليل منطقي و قابل قبول براي رفع مشكالت ادعايي وزارت نفت منتشر 
شده است اما چون كارت سوخت متعلق به دولت گذشته بود، بايد حذف 
مي شد! وزير نفت يكبار از كارت سوخت تمجيد كرد و اندكي بعد آن را يك 
هزينه اضافي دانست. هزينه اضافه اي كه زنگنه مي گفت مصرف بنزين را 
حدود ۳۰ ميليون ليتر در روز افزايش داد و قاچاق سوخت را پررونق تر از 
گذش��ته كرد. با اين وجود وقتي به رابطه كارت س��وخت و قاچاق بنزين 
اشاره مي ش��د، طرفداران س��نتي دولت و وزارت نفت به دفاع از تصميم 
اين وزارتخانه مي پرداختند و عنوان مي كردند اي��ن دو هيچ ارتباطي به 
يكديگر ندارند. با اين وجود امير وكيل زاده، مديرعامل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ديروز رس��ماً اعالم كرد مهم ترين هدف احياي كارت 
س��وختف كاهش قاچاق سوخت اس��ت. به اين اظهارات وي دقت كنيد: 
هدف اصلي استفاده از كارت س��وخت جلوگيري از قاچاق سوخت و نيز 
سوء استفاده از كارت هاي س��وخت شخصي است. اين كار سبب مي شود 

يارانه سوخت در سرزمين خودمان و براي مردم خودمان هزينه شود. 
وي در بخش ديگ��ري از اظهارات خ��ود اضافه كرد: در ح��ال حاضر ما 
مي دانيم از نازل هر جايگاه چقدر بنزين خارج ش��ده، اما نمي دانيم چه 
كس��ي از آن اس��تفاده مي كند و اگر عرضه بنزين با كارت آزاد جايگاه 

باشد، اطالعاتي در خصوص خودرو مصرف كننده استخراج نمي شود. 
دفاعي كه وكيل زاده از كارت سوخت مي كند، تنها بخشي از استدالل هاي 
منتقدان حذف كارت سوخت بود كه حاال پس از سه سال از سوي يك مقام 
رس��مي وزارت نفت اعالم مي شود؛ س��ال هايي كه با حذف كارت سوخت 
ميلياردها دالر به كش��ور آسيب وارد شد، س��ال هايي بود كه وزارت نفت 
هيچ محلي به كارشناسان و نظرات آنها نمي داد و امروز بدون آنكه بخواهد 
اش��تباه خود را بپذيرد، به مدافع بزرگ كارت س��وخت تبديل شده است. 
مدافعان امروز كارت سوخت، فراهم كننده بس��ترهاي مالي جذابي براي 
واردكنندگان بنزين و قاچاقچيان بوده اند و به جاي پاسخ دادن به اشتباهات 
خود، كارت سوخت را مي س��تايند. ش��ايد تنها در ايران رخ داده است كه 
دولتي با سياسي كاري و باز گذاشتن فضا براي سوداگران، يك تنه در خدمت 
قاچاقچيان است و زماني كه اوضاع به مرز وحشت مي رسد، دوباره از ابزاري 

بهره مي گيرد كه پيشتر آن را عامل آزار مردم مي دانست! 
در اين ميان چه كسي مسئول خسارت هاي وارد شده به كشور است؟ چه 
كسي و دستگاهي بابت اين سوءمديريت و سياسي كاري خود بازخواست 
خواهد شد؟ پاسخ س��اده اس��ت؛ هيچكس مورد پيگرد قرار نمي گيرد 
زيرا تصميم گيري بر اساس نگاه هاي ش��خصي و خودبرتر بيني است و 
همان تصميم گيران با ظرافت هاي خاص، راه اقن��اع بزرگان خود را به 
خوبي آموخته اند. از ياد نبريم تمامي اس��تدالل هاي امروز وزارت نفت 
براي احياي سوخت، بخشي از اس��تدالل هاي منتقدان بود كه امروز از 
زبان مديران وزارت نفت جاري مي شود؛ اين بدان معناست كه مديريت 
اجرايي وزارت نفت حداقل سه سال از منتقدان خود عقب است و امروز 
اظهاراتي را رسانه اي مي كنند كه وقتي سه سال پيش مطرح مي شد با 

يك پاسخ مواجه مي شد: شما نمي فهميد !

بانك ملي با تخلف بزرگ تر شد! 
در حالي كه سامانه كدال ديروز در ساعت ۱۵:۳۰ خبر از لغو برگزاري 
مجمع بانك اقتصاد نوين مي داد در ساعت ۱8:4۶ تصميمات مجمعي 
را كه خبر لغوش را داده بود، منتشر كرد تا بانك ملي به جاي كاهش 
دارايي ها يش در عمل مديريت يك بانك ديگر را نيز بر عهده بگيرد. 
در اين مجمع كه قرار بود به دليل به حدنصاب نرسيدن اعضا ) 4۶نفر( برگزار 
نشود، س��هامداران بدون توجه به اين ماجرا مجمع را برگزار كردند كه در آن 
تمامي پنج صندلي هيئت مديره به گروه توسعه ملي )سرمايه گذاري بانك ملي 
ايران ( رسيد. اين گروه كه با وعده تغيير و سودآوري در اقتصاد نوين موفق به 
كسب هر پنج صندلي هيئت مديره شد، اما در صورت هاي مالي سه ماهه نخست 
خود اصاًل وضعيت جالبي ن��دارد و كاهش موارد متع��دد از جمله كاهش 9۵ 
درصدي سود هر سهم و ۸9 درصدي موجودي نقد و نيز كاهش جمع دارايي ها 
مؤيد اين ادعاست. به عالوه بانك مركزي طي نامه اي خبر از لغو اين مجمع داده 
بود و حاال با وجود مخالفت بانك مركزي مجمع اقتصاد نوين برگزار شد و نتيجه 
آن مديران گروه توسعه ملي را بسيار خوشحال كرد. گفتني است ۶۳ درصد از 
سهام گروه توسعه ملي در اختيار بانك ملي است. اما اين تمام ماجرا نيست بنا 
به نظر حسابرس در صورت هاي مالي گروه توسعه ملي در پايان سال 97 موارد 
متعددي نياز به تعديل دارد. از جمله اينكه عمده مبالغ مربوط به شركت هاي 
فرعي و وابسته مندرج در صورت هاي مالي تلفيقي گروه از جمله سرمايه گذاري 
در شركت هاي وابسته و محاسبات مربوط  به سرقفلي، ارزش دفتري دارايي هاي 

ثابت مشهود و سهم اقليت از صحت الزم برخوردار نمي باشند. 
همچنين »پاي��گاه خبري تحليلي خ��ط ب��ازار« در اين باره نوشته اس��ت: 
سرمايه گذاري در سهام شركت هاي وابسته گروه شامل صنعتي آذرخاك و 
يونيك متال تكنولوژي، در صورت هاي مالي تلفيقي گروه به روش ارزش ويژه 
انعكاس نيافته است. مضافاً محاسبه ارزش ويژه سرمايه گذاري شركت هاي 
وابسته توسعه صنايع بهشهر جمعاً به مبلغ 7۵۸ر۶ ميليارد ريال، شناسايي 
سهم از زيان بانك اقتصاد نوين به مبلغ 44۳ ميليارد ريال، سهم گروه از تفاوت 
تسعير عمليات خارجي بانك مزبور به مبلغ ۱۸4ر۱ ميليارد ريال و سهم گروه 
از سود شركت وابسته صنايع شير ايران به مبلغ ۶۱۰ ميليارد  ريال براساس 
صورت هاي مالي حسابرسي شده آنها صورت نپذيرفته است. عالوه بر آن سه 

شركت از شركت هاي وابسته فاقد گزارش حسابرس مستقل مي باشند.

روحاني در جلسه مبارزه با قاچاق كاال و ارز:
 مبارزه با قاچاق از مبدأ تا مقصد

بايد سيستمي باشد
بر اساس اطالعات رسمي متأسفانه حجم قاچاق كاال و ارز با توجه 
به رشد بهاي ارز در ايران در هر سال تقريباً بيش از ۱۰۰هزار ميليارد 
تومان ارزيابي مي ش�ود كه رقم بسيار كالني اس�ت. در اين ميان، 
رئيس جمهور با اش�اره به اينكه كار مبارزه با قاچاق بايد به صورت 
سيس�تمي از مبدأ تا مقصد باشد، در ش�رايط تحريم بر ضرورت 
مراقبت بر مصرف صحيح منابع ارزي كش�ور تأكيد داشت كه اين 
امر مي تواند اشاره تلويحي به فشار قاچاق كاال و ارز بر منابع ارزي 
در شرايط جنگ اقتصادي باشد، زيرا گفته مي شود قاچاق كاال بعد 
از واردات رس�مي، دومين مصارف عمده در بازار ارز ايران اس�ت. 
به گزارش »جوان«، صرف نظراز اينكه حجم قاچاق كاال و ارز بيش از ۱۰ 
ميليارد دالري در سال چه تبعات منفي اقتصادي مي تواند براي اقتصاد 
ايران داشته باشد، نوع كاالي ورودي به ايران يك دغدغه جدي است كه 
بايد به آن توجه داشت، زيرا در جنگ اقتصادي امكان دارد كشورهاي 
متخاصم به ش��كل محس��وس يا نامحس��وس كاالهايي را در اختيار 
قاچاقچيان قرار دهند كه اين كاالها سالمت مردم، نباتات، دام و طيور 
را به خطر بيندازند، از اين رو قاچاق كاال و ارز عالوه بر چالشي اقتصادي، 
يك دغدغه جدي امنيتي به شمار مي رود كه بايد براي ريشه كن كردن 

سيستماتيك اين عارضه بسيار خطرناك فكر اساسي كرد. 
هر چند پيوسته زحمت هايي در جهت مقابله با قاچاق كاال و ارز كشيده 
مي شود و نمي توان منكر وظيفه شناسي ها، دلسوزي ها، از خود گذشتگي ها 
و حتي ايثار و جانفشاني ها در اين مسير شد، اما وقتي حجم قاچاق كاال و 
ارز همچنان ارقامي باال تر از ۱۰ ميليارد دالر را نشان مي دهد به اين نتيجه 
مي رسيم كه اشكال اساسي در كار مبارزه با قاچاق كاال و ارز وجود دارد 
و جاي دارد از تجربيات كشورهاي موفق در مسير مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز استفاده كنيم تا به سرعت حجم قاچاق كاال و ارز كاهش يابد به ويژه 
آنكه از منظر اقتصادي نيز هيچ سرمايه گذاري با قاچاق بيش از ۱۰ ميليارد 
دالر در سال ريسك سرمايه گذاري را به جان نمي خرد؛ چراكه امكان دارد 
باقاچاق كاالهاي مشابه عماًل س��رمايه خود را از دست دهد و ورشكست 
شود. در اين بين حجت االسالم حسن روحاني روز سه شنبه در جلسه ستاد 
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ضمن قدرداني از تالش هاي وزير كشور 
و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز اظهار داشت: در شرايط 
تحريم، بايد مراقبت فراواني در هزينه و مصرف دقيق ارزي داشته باشيم 

كه با زحمت بسيار به دست مي آيد. 
رئيس جمهور همچنين از نيروهاي نظامي و انتظامي، بانك مركزي، قوه 
قضائيه، وزارت اطالعات و گمركات به عنوان مبارزان خط مقدم مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز نام برد و با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه در 
مورد رديابي و كنترل واردات و صادرات كاال در كشور خاطر نشان كرد: 
امروز ابزار فني الزم براي نظارت و كنترل در همه زمينه ها وجود دارد، 
البته ممكن اس��ت هنوز برخي نواقص يا ناهماهنگي ها در اين زمينه 

وجود داشته باشد كه براي رفع آنها بايد تالش شود. 
روحاني تكميل و راه اندازي سامانه كنترلي تا پايان سال 9۸ را مورد تأكيد 
قرار داد و افزود: كار مب��ارزه با قاچاق بايد به صورت سيس��تمي از مبدأ 
تا مقصد باش��د. در زمينه مقابله با قاچاق مي توان با استفاده از ظرفيت 
استارتاپ ها در زمينه رديابي، كنترل و هماهنگي گام هاي خوبي برداشت. 
روحاني با اشاره به اهميت مسئله دس��تگاه هاي ايكس ري در گمركات 

كشور، بر پيگيري رفع كمبود اين دستگاه در گمركات تأكيد كرد. 
   گوشت حداقل ۳۰ درصد اضافه قيمت دارد

در اين ميان در شرايطي كه قيمت جهاني هر كيلو گوشت دام با دالر 
بازار آزاد ارقامي در حدود ۳۰ هزار تومان را نش��ان مي دهد و رقم فوق 
با بهاي گوشت در ايران دهها هزار تومان اختالف د ارد، رئيس جمهور 
گفت: در مقطعي و بيشتر براساس شايعات مربوط به صادرات دام زنده 
از كشور، قيمت گوشت افزايش يافت، اما باوجود اقدامات خوبي كه در 

زمينه واردات دام انجام شده، قيمت گوشت هنوز متعادل نيست. 
روحاني با اشاره به اظهارات وزير جهاد كشاورزي مبني بر اينكه در حال 
حاضر حداقل ۳۰ درصد قيمت گوشت اضافه است، گفت: مشخص است 

كه اينجا با مشكلي مواجه هستيم كه بايد آن را حل كنيم. 
   قاچاق صورت گرفته است

روحاني به موضوع كساني كه ارز دولتي دريافت كرده ولي كااليي وارد 
نكرده اند، اشاره كرد و گفت: اگر دريافت كننده ارز، كاالي مورد نياز را 
وارد نكرده باشد، تخلف صورت گرفته و در واقع ارز را قاچاق كرده است 
بايد كمك كنيم پرونده هايي كه در زمينه قاچاق در قوه قضائيه مطرح 

است به سرعت حل و فصل شده و پول ها سريع تر به خزانه بازگردد. 
رئيس جمهور اظهار داش��ت: مهم ترين موضوع جلس��ه در واقع ايجاد 
هماهنگي بيشتر و اتصال سامانه هاي كنترل و مقابله با قاچاق در كشور 

است كه تكميل آن مي تواند كمك بسيار خوبي براي ما باشد.

آگهی تغييرات ش�ركت خدمات مس�افرت هوايی سورنا زمرد شرق ش�ركت با مسئوليت 
محدود به ش�ماره ثبت 499۰۳ و شناس�ه ملی ۱۰۳8۰۶۶4۲۱4 به اس�تناد صورتجلسه مجمع 

عمومی فوق العاده مورخ ۱۳97/۰4/۲۰ و نامه شماره 97۲/۱۲8/7۳9۶ مورخ ۱۳97/۰4/۳۱ اداره كل 
ميراث فرهنگی صنايع دستی وگردشگری خراسان رضوی ونامه شماره ۲۲۵4۵ مورخ ۱۳97/۰4/۲۶ 
سازمان هواپيمايی كشوری تصميمات ذيل اتخاذ شد : ۱ - نام شركت به “ خدمات مسافرت هوايی و 

جهانگردی سورنا زمرد شرق “ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری مشهد )۵4۲۶۲۱(

آگهی فراخوان دومرحله ای
شهرداری دزفول در نظر دارد از طريق آگهی فراخوان نس�بت به جذب يكی از شركت های واجد شرايط جهت انجام 
خدمات طراحی ، ساخت و اجرای پل عابر پياده روناش دزفول به صورت EPC با مختصات طول ۳۰۰ متر و با عرض ۳ 

متر در طرح منظور واگذار نمايد.
 لذا از كليه شركت های صالحيت دار واجد شرايط كه دارای حداقل رتبه ۵ در رشته ی  راه و باند كه مايل به شركت در 
آگهی  فراخوان می باش�ند دعوت به عمل می آيد تا جهت مراحل ارزيابی كيفی نسبت به ارائه و ارسال رزومه كاری، 
سوابق اجرايی، رتبه ،رشته و گواهی صالحيت، اساس�نامه و آخرين تغييرات شركت و تعداد مجاز كار های در دست 

اقدام را ظرف مدت زمان اعالم شده به دبيرخانه شهرداری دزفول ارسال نمايند.
جذب مشاور به روشQcbs ميباشد .

شهرداری در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.
آخرين مهلت جهت تحويل اوراق و اس�ناد فراخوان تا پايان وقت اداری مورخ 98/۵/۱۵ به دبيرخانه ش�هرداری می 

باشد.
آدرس سايت اينترنتی شهرداری www.Dezful.ir می باشد.

تاريخ و زمان و محل جلس�ه فنی و بازرگانی جهت ارزيابی كيفی مورخ 98/۵/۱۶ در محل ش�هرداری مركزی دزفول 
صورت می گيرد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوط به آگهی فراخوان در اسناد مندرج است. 
محمد علی دوايی فر، شهردار دزفول

نوبت اول

به استناد ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی رای قطعی خانم نازین باقری نژاد ،فرزند مرتضی،صادره از سوی هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات 
اداری کارمندان وزارت راه و شهر سازی )شعبه 2 مرکز(که طی نامه شماره 1152/2/ه.ت مورخ 1398/2/29 
به مجازات اخراج از دستگاه متبوع محکوم گردیده ابالغ می گردد. این آگهی در یک نوبت منتشر می شود،محکوم 
علیه می تواند در صورت اعتراض حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ انتشار این اگهی شکایت خود را به دیوان 

عدالت اداری تسلیم نماید.
مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی
وزارت راه و شهرسازی

)آگهی ابالغ رای قطعی(
نوبت اول

شناسه اگهی ۵4۰7۱۶

هادی  غالمحسینی


