
        فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
                           مناقصه شماره س-1400-32 – تعميرات 8عدد(DGS) كمپرسورهاى زيمنس همراه با تعويض قطعات (87200030)

     آگهي دعوت به ارزيابي كيفي فراخوان عمومي 
نخستين تجديد مناقصه شماره 34/1400/01

اگهى فقدان سند مالكيت پالك 1665/403 
ــليم دو برگ استشهاد گواهى شده  ــى شيخيائى با تس نظر به اينكه اقاى موس
مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1665/403 واقع در تلخو بخش 
5 خورموج به شماره سريال 799961 كه به نام موسى شيخيانى صادر و تسليم 
گرديده به علت جابجايى مفقود گرديده و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده 
است. مراتب طى بخشنامه ى مورخه 1400/08/26 به كليه دفاتر اسناد رسمى 
سراسر كشور ابالغ گرديده است. لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 
ائين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم اگهى مى شود تا هركس مدعى 
انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
انتشار اين اگهى اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم دارد در غير اين صورت 
پس از سپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به 
ــند مالكيت قبلى به شماره سريال 799961 از  نام مالك صادر خواهد شد و س
درجه اعتبار ساقط خواهد شد. الزم به ذكر است پالك فوق به موجب سند رهنى 

شماره 10693-94/02/20 دفتر 99 كاكى نزد بانك ملى در رهن ميباشد . 
امير عباس ترجمان رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى
از طرف عليرضا درخشان
م الف 237

فراخوان ارزيابى كيفى حفارى اكتشافى 
ــور در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت حفارى اكتشافى در  سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كش

استانهاى قم ، سيستان وبلوچستان ، خراسان رضوى وجنوبى ( درمجموع 20000متر تا عمق حداكثر 500 متر )   مطابق شرح موضوع  ارايه 
شده از بين پيمانكاران پايه 1تا4 با گرايش كاوش هاى زمينى از سازمان برنامه وبودجه كشور به شماره سيستمى 2000003008000002 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از تحويل اسناد استعالم كيفى  را از طريق س
تابازگشايى پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضيان شركت 
در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (به صورت برخط) براى كليه صاحبان 
امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوت نامه از 

طريق سامانه ستاد به مناقصه گران منتخب  ارسال خواهد شد.
مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى:1400/09/13 لغايت 21/ 1400/09ساعت 19

آدرس: تهران- ميدان آزادى- خيابان معراج- سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور- تلفن 66070510- 64592322 
نمابر 66070516

شناسه اگهى :1231417

وزارت راه و شهرسازى
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران (سهامى خاص)

منطقه پنج عمليات انتقال گاز ايران درنظردارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى فوق به شماره مناقصه س-1400-32 را ازطريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت تا تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه 

ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت درمناقصه محقق سازند. تاريخ انتشارفراخوان در سامانه 

ستاد تاريخ 1400/09/13 مى باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد جهت مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
1)مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز      شنبه                    1400/09/20
2)مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز         شنبه                      1400/10/04

3)اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
-آدرس : شيراز ، بزرگراه امام خمينى ، حدفاصل شهرك فرهنگيان و شهرك فرزانگان ، منطقه پنج عمليات انتقال گاز ، كدپستى 96315-71798  و شماره تماس   38403800-9 -071

4)شماره فراخوان درسامانه ستاد:   15 20000932610000
5)تاريخ درج آگهى:

- تاريخ آگهى نوبت اول :    روز    شنبه                       1400/09/13
-تاريخ آگهى نوبت دوم :   روز   يكشنبه                      1400/09/14

6)گواهى صالحيت مورد نياز:
-گواهى صالحيت معتبرپايه 5 در رشته "تاسيسات وتجهيزات"يا نفت وگاز"ازسازمان برنامه وبودجه يا "گواهينامه تعميرات اساسى ماشينهاى دوار از معاونت مهندسى وپژوهشى وزارت نفت"

-گواهى صالحيت معتبر ايمنى امور پيمانكاران از" وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى"
7)درصورت نياز به توضيحات تكميلى جهت موارد مرتبط با مناقصه و پيمانى با شماره تلفن  07138132319   و   07138132310 و موارد مرتبط فنى و اجرايى با شماره تلفن 07138132501  

تــماس حاصل نمايند.
8)اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه 

-مركزتماس : 021-41934
-دفترثبت نام: 88969737 – 85193768

روابط عمومى منطقه پنج عمليات انتقال گاز
شناسه آگهى:1233112

    شركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران 
واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زيراقدام نمايد.

شرح مختصر موضوع مناقصه: احداث شبكه برق هوايى جهت سوله غدير ايستگاه آپرين
1-مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  8 ماه بوده ومحل  اجراء  طبق اسناد مناقصه ميباشد.

2-مبلغ كل برآورد:  27,635,266,185ريال بر اساسفهرست بهاي واحد نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات راه آهن در رشته 
هاى ابنيه،تاسيسات برقى و تاسيسات مكانيكى سال 1400

3-شركت كنندگان در فراخوان مي بايست داراي گواهى صالحيت معتبرحداقل رتبه 5 در رشته نيرو زيررشته (پست،انتقال و توزيع 
ــتن ظرفيت ريالى و تعدادى الزم وهمچنين گواهى صالحيت معتبر ايمنى پيمانكارى از  نيرو) از سازمان برنامه وبودجه كشور با داش

وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى باشند.
4-مهلت و نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي : متقاضيان  مي توانند حداكثر تا ساعت14:00 روز شنبه مورخ1400/9/20 با مراجعه  به 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانىwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ 500،000 (پانصدهزار) ريال از طريق لينك 

مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزيابى كيفى را دريافت نمايند. 
كليه فرآيند برگزارى مناقصه بجز تحويل پاكات الف مربوط به تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار در سامانه مذكور انجام مى پذيرد 
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه فوق و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى ،نسبت به اخذ آنها اقدام 

نمايند.
5-مهلت  و نحوه ارسال اسناد تكميل شده: حداكثرتا ساعت 12:00روز  يكشنبه  مورخ  1400/10/05 از طريق سامانه فوق

6-قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
7-مدت اعتبار ضمانت هاى شركت در فرآيند ارجاع كار سه ماه مى باشد و به درخواست كارفرما به مدت سه ماه ديگر قابل تمديد مى 

باشد .
ــب نموده باشندجهت دريافت اسناد مناقصه دعوت  پس از ارزيابي كيفي ، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كس

بعمل خواهدآمد .
اداره كل راه آهن تهران  شناسه اگهى : 1233082

م الف: 3020     

        فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
                           مناقصه شماره س-1400-32 – تعميرات 8عدد(DGS) كمپرسورهاى زيمنس همراه با تعويض قطعات (87200030)

     آگهي دعوت به ارزيابي كيفي فراخوان عمومي 
نخستين تجديد مناقصه شماره 34/1400/01

اگهى فقدان سند مالكيت پالك 1665/403 
ــليم دو برگ استشهاد گواهى شده  ــى شيخيائى با تس نظر به اينكه اقاى موس
مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1665/403 واقع در تلخو بخش 
5 خورموج به شماره سريال 799961 كه به نام موسى شيخيانى صادر و تسليم 
گرديده به علت جابجايى مفقود گرديده و پس از جستجوى كامل يافت نگرديده 
است. مراتب طى بخشنامه ى مورخه 1400/08/26 به كليه دفاتر اسناد رسمى 
سراسر كشور ابالغ گرديده است. لذا در اجراى تبصره يك اصالحى ماده 120 
ائين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم اگهى مى شود تا هركس مدعى 
انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
انتشار اين اگهى اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم دارد در غير اين صورت 
پس از سپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به 
ــند مالكيت قبلى به شماره سريال 799961 از  نام مالك صادر خواهد شد و س
درجه اعتبار ساقط خواهد شد. الزم به ذكر است پالك فوق به موجب سند رهنى 

شماره 10693-94/02/20 دفتر 99 كاكى نزد بانك ملى در رهن ميباشد . 
امير عباس ترجمان رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى
از طرف عليرضا درخشان
م الف 237

فراخوان ارزيابى كيفى حفارى اكتشافى 
ــور در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت حفارى اكتشافى در  سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كش

استانهاى قم ، سيستان وبلوچستان ، خراسان رضوى وجنوبى ( درمجموع 20000متر تا عمق حداكثر 500 متر )   مطابق شرح موضوع  ارايه 
شده از بين پيمانكاران پايه 1تا4 با گرايش كاوش هاى زمينى از سازمان برنامه وبودجه كشور به شماره سيستمى 2000003008000002 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از تحويل اسناد استعالم كيفى  را از طريق س
تابازگشايى پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضيان شركت 
در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (به صورت برخط) براى كليه صاحبان 
امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. اطالعات و اسناد مناقصه پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوت نامه از 

طريق سامانه ستاد به مناقصه گران منتخب  ارسال خواهد شد.
مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى:1400/09/13 لغايت 21/ 1400/09ساعت 19

آدرس: تهران- ميدان آزادى- خيابان معراج- سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور- تلفن 66070510- 64592322 
نمابر 66070516

شناسه اگهى :1231417

وزارت راه و شهرسازى
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران (سهامى خاص)

منطقه پنج عمليات انتقال گاز ايران درنظردارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى فوق به شماره مناقصه س-1400-32 را ازطريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت تا تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه 

ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت درمناقصه محقق سازند. تاريخ انتشارفراخوان در سامانه 

ستاد تاريخ 1400/09/13 مى باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد جهت مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
1)مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز      شنبه                    1400/09/20
2)مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد : ساعت 18 روز         شنبه                      1400/10/04

3)اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
-آدرس : شيراز ، بزرگراه امام خمينى ، حدفاصل شهرك فرهنگيان و شهرك فرزانگان ، منطقه پنج عمليات انتقال گاز ، كدپستى 96315-71798  و شماره تماس   38403800-9 -071

4)شماره فراخوان درسامانه ستاد:   15 20000932610000
5)تاريخ درج آگهى:

- تاريخ آگهى نوبت اول :    روز    شنبه                       1400/09/13
-تاريخ آگهى نوبت دوم :   روز   يكشنبه                      1400/09/14

6)گواهى صالحيت مورد نياز:
-گواهى صالحيت معتبرپايه 5 در رشته "تاسيسات وتجهيزات"يا نفت وگاز"ازسازمان برنامه وبودجه يا "گواهينامه تعميرات اساسى ماشينهاى دوار از معاونت مهندسى وپژوهشى وزارت نفت"

-گواهى صالحيت معتبر ايمنى امور پيمانكاران از" وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى"
7)درصورت نياز به توضيحات تكميلى جهت موارد مرتبط با مناقصه و پيمانى با شماره تلفن  07138132319   و   07138132310 و موارد مرتبط فنى و اجرايى با شماره تلفن 07138132501  

تــماس حاصل نمايند.
8)اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت درسامانه 

-مركزتماس : 021-41934
-دفترثبت نام: 88969737 – 85193768

روابط عمومى منطقه پنج عمليات انتقال گاز
شناسه آگهى:1233112

    شركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات  نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران 
واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زيراقدام نمايد.

شرح مختصر موضوع مناقصه: احداث شبكه برق هوايى جهت سوله غدير ايستگاه آپرين
1-مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  8 ماه بوده ومحل  اجراء  طبق اسناد مناقصه ميباشد.

2-مبلغ كل برآورد:  27,635,266,185ريال بر اساسفهرست بهاي واحد نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات راه آهن در رشته 
هاى ابنيه،تاسيسات برقى و تاسيسات مكانيكى سال 1400

3-شركت كنندگان در فراخوان مي بايست داراي گواهى صالحيت معتبرحداقل رتبه 5 در رشته نيرو زيررشته (پست،انتقال و توزيع 
ــتن ظرفيت ريالى و تعدادى الزم وهمچنين گواهى صالحيت معتبر ايمنى پيمانكارى از  نيرو) از سازمان برنامه وبودجه كشور با داش

وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى باشند.
4-مهلت و نحوه دريافت اسناد ارزيابي كيفي : متقاضيان  مي توانند حداكثر تا ساعت14:00 روز شنبه مورخ1400/9/20 با مراجعه  به 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانىwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ 500،000 (پانصدهزار) ريال از طريق لينك 

مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزيابى كيفى را دريافت نمايند. 
كليه فرآيند برگزارى مناقصه بجز تحويل پاكات الف مربوط به تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار در سامانه مذكور انجام مى پذيرد 
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه فوق و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى ،نسبت به اخذ آنها اقدام 

نمايند.
5-مهلت  و نحوه ارسال اسناد تكميل شده: حداكثرتا ساعت 12:00روز  يكشنبه  مورخ  1400/10/05 از طريق سامانه فوق

6-قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
7-مدت اعتبار ضمانت هاى شركت در فرآيند ارجاع كار سه ماه مى باشد و به درخواست كارفرما به مدت سه ماه ديگر قابل تمديد مى 

باشد .
ــب نموده باشندجهت دريافت اسناد مناقصه دعوت  پس از ارزيابي كيفي ، از مناقصه گران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كس

بعمل خواهدآمد .
اداره كل راه آهن تهران  شناسه اگهى : 1233082

م الف: 3020     
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88498433سرويس  اقتصادي

يک ش��نبه 14 آذر 1400 | 29 ربیع الثان��ی 1443 |

 زیرساخت های بورس متناسب 
با افزایش 20برابری سهامداران نبود

سازمان بورس: با توزیع سهام شرکت های پر ریسک میان 4 تا 5میلیون نفر،ساختار بورس و شرکت ها به هم ریخته و توزیع سود نیز دردسرساز شده است

 رشد ۱0 درصدي بازرسي 
از كاال هاي قاچاق در استان تهران

رئیس سازمان صمت استان تهران گفت: در هشت ماهه سال جاري 
از صن�وف توزیع کننده کاالي قاچاق بازرس�ي ص�ورت گرفته که 
رشد 1۰ درصدي نس�بت به مدت مشابه س�ال قبل داشته است. 
به گزارش ش��اتا، يداله صادقي گفت: در هش��ت ماهه سال جاري تعداد 
۵۲هزار و ۲۷۰ بازرسي از صنوف توزيع كننده كاالي قاچاق صورت گرفته 

كه رشد ۱۰درصدي را به نسبت مدت مشابه سال قبل داشته است. 
 وي افزود: تعداد ۴۰۵ پرونده تخلف به ارزش ريالي بالغ بر ۸هزار ميليارد 
تنظيم كه جهت رسيدگي به مراجع قضايي و تعزيرات حكومتي ارسال 

شده است. 
رئي��س س��ازمان صم��ت اس��تان تصري��ح ك��رد: كاال هاي كش��ف 
ش��ده ش��امل موادغذايي، چاي، لوازم يدك��ي، برن��ج، لوازم خانگي، 
دخاني��ات و پوش��اك ب��وده اس��ت ك��ه مرات��ب پ��س از تنظي��م 
 صورتجلس��ه جهت تعيين تكليف به س��ازمان اموال تمليكي تحويل 

داده مي شود. 
صادقي با اشاره به برگزاري گشت هاي مشترك بازرسي با دستگاه هاي 
اجرايي شامل ش��بكه بهداش��ت، اتاق اصناف و اتحاديه ها، تعزيرات 
حكومتي و پليس اماكن افزود: از ابتداي سال تاكنون ۳۹ هزار و ۳۸۹ 
گشت مشترك از كاال و خدمات استان انجام شده كه رشد ۱۰۰درصدي 
را به نسبت مدت مشابه داشته و از اين تعداد ۶ هزارو ۶۶۲ مورد منجر 

به صدور برگ گزارش شده است. 

 تمدید بخشودگي جرایم دیركرد 
تسهيالت بانكي واحدهاي توليدي

وزی�ر اقتص�اد از تمدی�د مهل�ت بخش�ش جرای�م دیرک�رد 
تس�هیالت واحده�اي تولیدي ت�ا پایان س�ال جاري خب�ر داد. 
به گزارش فارس، سيداحس��ان خان��دوزي در هماي��ش ملي صنعت 
بيمه از تمديد مهلت بخش��ش جرايم ديركرد تس��هيالت واحدهاي 
توليدي تا پايان س��ال ج��اري خب��ر داد. وي تأكيد ك��رد: واحدهاي 
توليدي كه ب��ه خاط��ر كرونا تعطيل ش��دند ت��ا پايان ش��هريور ماه 
مشمول بخشش جرايم ديركرد تس��هيالت بانكي بودند كه با تصويب 
 س��تاد ملي كرونا اين مهلت ب��راي آخرين بار تا پايان اس��فند ۱۴۰۰ 

تمديد شد. 
وزير اقتصاد ابراز امي��دواري كرد و گفت: بانك مرك��زي در ابالغ اين 
دستورالعمل تسريع كند تا توليدكنندگاني كه از اين مصوبه بهره مند 

نشدند از جرايم بانكي بخشوده شوند. 

 تورم در تركيه 
به باالترین رقم طي 3 سال گذشته رسيد

افزایش ت�ورم در ترکیه به باالترین رقم طي س�ه س�ال گذش�ته 
حاک�ي از بي اثر ب�ودن ط�رح اردوغان ب�راي تثبی�ت قیمت ها از 
طری�ق پایی�ن آوردن ن�رخ به�ره و کاه�ش ارزش لی�ر اس�ت. 
به گزارش تسنيم به نقل از بلومبرگ، تورم در تركيه براي ششمين ماه 
متوالي افزايش يافت و به باالترين رقم طي س��ه س��ال گذشته رسيد. 
س��قوط ارزش لير همچنان بر قيم��ت مصرف كنن��ده در تركيه تاثير 

مي گذارد. 
تورم ساالنه در تركيه در ماه گذش��ته ميالدي به۲۱/۳۱  درصد رسيد 
يعني باالتر از ۱۹/۸۹ درصد ثبت شده در ماه اكتبر. اين درحالي  است 
كه تحليلگران بلومبرگ متوسط تورم ۲۰/۷ درصد را پيش بيني كرده 

بودند. تورم ۳/۵۱ درصد هم افزايش ماهانه داشته است. 
ارزش لير  ۱/۴درصد پس از انتشار اين خبر كاهش يافت و به پايين ترين 
ركورد ۱۳/۹۵۱۹ در برابر دالر كه هفته گذشته ثبت شده بود نزديك 

شد. 
اين اولين اطالعات رس��مي اس��ت كه نش��ان مي دهد طرح اردوغان، 
رئيس جمهور تركيه براي تثبيت قيمت ها از طريق پايين آوردن نرخ 
بهره و كاهش ارزش لير نتيجه عكس داده است. از نظر اردوغان، ضعف 
لير هزينه تبديل تركيه به يك قدرت صنعتي و آزادكردن اين كشور از 
وابستگي به پول نقد خارجي است كه با افزايش نرخ بهره وارد اقتصاد 

مي شود.

 ميليون ها یورو تجهيزات پزشكی
در گمرک خاک می خورد!

ش�ش کانتینر حاوي دستگاه هاي پیش�رفته و س�ایر تجهیزات 
پزشكي خریداري ش�ده از آلمان، سال هاست که به ایران رسیده 
و در گم�رك دپو ش�ده اس�ت، ول�ي با وج�ود ص�دور مجوزهاي 
ترخیص، صاحب کاال به بهانه مالي در این رابطه اقدام نكرده است. 
به گزارش ايس��نا، رس��وب و دپوي اق��الم در گمرك هرب��ار با اعالم 
گزارش هايي قابل تأمل از اين دست كاالها همراه است، به طوري كه 
در برخي موارد همان اقالمي كه در حال حاضر نياز مردم هستند، اعم 
از كاالي اساسي تا تجهيزات و اقالم پزشكي در گمرك و بنادر رسوب 

كرده است. 
اخيراً نيز دادستان عمومي و انقالب تهران به جريان كاالهاي رسوبي در 
گمرك ورود كرده و خواستار اعالم گزارشي در اين رابطه شده است كه 
به دنبال آن نيز گمرك ايران از گمرك هاي اجرايي خواسته بود ظرف 
۴۸ساعت نسبت به ارس��ال فهرست تمامی اقالم رس��وبي موجود در 
گمرك ها شامل نهاده هاي دامي، موادغذايي، دارو، تجهيزات پزشكي و 

كاالهاي سرمايه اي با ذكر جزئيات اقدام كند. 
بر همين اساس، اعالم گزارش گمرك ايران به دادستان عمومي و انقالب 
بندرعباس بيانگر دپوي اقالم پزشكي در گمرك شهيد رجايي است، به 
طوري كه اعالم شده مقادير زيادي كاالهاي رسوبي و تجهيزات پزشكي 
از جمله شش كانتينر حاوي دستگاه هاي پيشرفته ام آر آي، سي تي اسكن، 
الپاراسكوپي و سونوگرافي يا ساير تجهيزات پزشكي، ساكشن قلب و ريه، 

آنژيوكت و ساير اقالم مرتبط در بندرعباس موجود است. 
گزارش معاون فني گمرك نش��ان مي دهد كه اين اقالم متعلق به يك 
ش��ركت با ارزش ميليون ها يورو و همگي از كش��ور آلمان خريداري و 
ساليان قبل به ايران وارد شده و مقرر بوده كه براي تجهيز بيمارستان ها 
يا درمانگاه ها مورد استفاده قرار بگيرد، اما در رابطه با دليل عدم ترخيص 
اين محموله اقالم پزشكي نيز اين گونه اعالم شده كه صاحب كاال عدم 
تمكن مالي جهت پرداخت دم��وراژ كانتينرها و هزين��ه انبارداري را 
مشكل اصلي اظهار و ترخيص اين دستگاه ها اعالم كرده، در حالي كه 
مجوزهاي ورود قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي 

ترخيص صادر شده است. 
در اين گ��زارش، گمرك ايران با اش��اره به اينكه با توج��ه به اهميت و 
حساس��يت موضوع و نياز بيمارس��تان ها و مراكز درماني به تجهيزات 
پزشكي در ش��رايط تحريمي و كرونايي موجود، از دادستان عمومي و 
انقالب بندرعباس خواسته ش��ده كه نسبت به تشكيل جلسه فوري با 
مسئوالن گمرك، بنادر، دانشگاه علوم پزشكي و صاحب كاال موضوع اين 

كاالي رسوبي مورد بررسي قرار گرفته و فوراً تعيين تكليف شود. 

تراكنش هاي بانكي باز هم زیاد شد
مبل�غ تراکنش ه�اي ش�بكه الكترونیك�ي پرداخ�ت کارت�ي 
کش�ور در هش�تمین م�اه س�ال ج�اري ب�ه بی�ش از ۶۶۷ هزار 
میلی�ارد تومان رس�ید که نس�بت به مهرم�اه در تع�داد و ارزش 
ریال�ي ب�ه ترتی�ب ۰/29و 11/8۶درص�د رش�د داش�ته اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بر اس��اس تازه ترين گزارش اقتصادي منتشرشده از 
سوي شاپرك، مجموع تعداد تراكنش هاي انجام شده شاپرك در آبان 
ماه س��ال جاري به بيش از ۳ هزار و ۲۸۰ ميليون رسيده كه ارزش اين 
تراكنش ها در مجموع به بيش از ۶۶۷ هزار ميليارد تومان مي رسد كه 
نسبت به مهرماه معادل ۰/۲۹درصد در تعداد و ۱۱/۸۶درصد رشد در 

ارزش ريالي داشته است. 
بر اين اساس، رشد اس��مي ماهانه تراكنش هاي شاپرك در آبان سال 
جاري نسبت به ماه گذش��ته معادل ۱۱/۸۶درصد بوده است. از تعداد 
تراكنش هاي انجام شده ۸۸/۳۴درصد مربوط به خريد كاال و خدمات، 
۷/۴۰درصد مرب��وط به پرداخت قبض و خريد ش��ارژ تلف��ن همراه و 
معادل ۴/۲۶درصد مربوط ب��ه مانده گيري بوده اس��ت. بنا بر تحليل 
آمارهاي رس��مي در آبان س��ال جاري، ابزار كارتخوان فروش��گاهي با 
۳۰۴ تراكنش به ازاي هر كارتخوان در مكان نخس��ت قرار مي گيرد و 
پذيرش اينترنتي با ۱۴۴ تراكنش به ازاي ه��ر ابزار و پذيرش موبايلي 
 با ۷۳تراكن��ش به ازاي هر اب��زار فعال به ترتي��ب در مكان هاي بعدي 

قرار مي گيرند. 

تحویل چهارمين محموله ميعانات گازي ایران 
به ونزوئال

ای�ران در راس�تاي ق�رارداد ب�ا ونزوئال ب�راي ص�ادرات میعانات 
گازي ب�ه ای�ن کش�ور و دریاف�ت نف�ت خ�ام، چهارمی�ن 
محمول�ه میعان�ات گازي خ�ود را ب�ه ای�ن کش�ور تحوی�ل داد. 
به گزارش تس��نيم به نقل از اويل پرايس، طبق گفت��ه يكي از اعضاي 
مجلس ونزوئال، ايران چهارمين محموله ميعانات گازي را در سال جاري 

ميالدي به ونزوئال تحويل داده است. 
ش��ركت نفت دولتي ونزوئال نيازي حياتي به اين ميعانات گازي دارد، 
چون به خاطر تحريم هاي امريكا هيچ گزينه ديگري براي تهيه آن ندارد. 
از اين نفت خام فوق سبك براي تركيب با نفت خام بسيار سنگين ونزوئال 

استفاده مي شود تا آن را رقيق تر كند و آماده صادرات كند. 
ايران و ونزوئال كه هر دو تحت تحريم هاي امريكا قرار دارند، در س��ال 
جاري ميالدي قراردادي امض��ا كرده اند كه طب��ق آن ايران ميعانات 
گازي خود را به كاراكاس مي فرس��تد و نفت خام ونزوئال را به  ازاي آن 
دريافت مي كند. طبق گفته وزارت خزانه داري امريكا، اين قرارداد نقض 
تحريم هاي اين كشور است، اما هيچ اقدامي براي جلوگيري از آن صورت 
نگرفته است. ونزوئال و ايران هر دو قصد افزايش توليد نفت خود را دارند، 
البته ايران در صورت به نتيجه رس��يدن مذاكرات هس��ته اي، فرصت 

بيشتري براي اين كار دارد. 

)نوبت دوم(

)نوبت دوم(

ذي نفعان بازار سرمایه تا چند سال گذشته محدود 
بودند، اما با ورود سهام عدالت و افزایش نقدینگي، 
نزدیک به ۶۰میلیون کد سهامداري در کشور داریم؛ 
یعني بازار سرمایه اي داریم که کل کشور ذي نفع 
آن هستند، ولي زیرس�اخت هاي سازمان بورس 
پاسخگوي این تعداد نیست. رئیس سازمان بورس با 
تأکید براینكه باید اعتماد از دست رفته سهامداران 
را جبران کنیم،گفت: دولت س�ال گذشته تأمین 
مالي زیادي از بورس کرد و با اهرم مالیات و فروش 
س�هام، فش�ار زیادي را به ای�ن ب�ازار وارد آورد. 
اين روزها مديران سازمان بورس مانند صنعت خودرو 
وعده وعيد هاي بس��ياري براي س��اماندهي بازار و 
بازگشت آرامش به آن مي دهند، اما هنوز نتوانسته اند 
بازار را به ثبات برسانند. روزگذشته رئيس سازمان 
بورس به پارلمان بخش خصوصي رفت و به اعضاي 
اتاق تهران كه اغلب س��هامداران بورس هس��تند، 
وعده هايي داد. بخش خصوصي نيز از نفوذ دولت در 

بازار سرمايه گله كرد. 
 رئيس اتاق بازرگاني تهران در نشست صبحانه كاري 
فعاالن بخ��ش خصوصي با رئيس س��ازمان بورس 
گفت: بورس اگرچه سازمان عمومي غيردولتي است، 
اما متأسفانه نفوذ دولت در آن زياد است و با اين نفوذ 
زياد به صورت دستوري براي خريد و فروش نسخه 
تجويز مي كند. مسعود خوانساري افزود: ما به عنوان 
بخش خصوصي مي توانيم كمك كار سازمان بورس 
باشيم، يعني جايي كه بورس نمي تواند مسائل خود 
را مطرح كن��د ما مطرح مي كني��م، ضمن اينكه به 
عنوان مشاور مي توانيم پيشنهاد هاي سازنده را به 

بورس ارائه كنيم. 
وي گفت: درخواست ما اين است كه سازمان بورس 
قبل از صدور بخش��نامه ها و مق��ررات، نظر فعاالن 
بخش خصوصي بازار س��رمايه را اخ��ذ كند ما هم 
آمادگي داريم تا همراه تشكل هاي مرتبط در اتاق 
بازرگاني دغدغه ها و راهكار هاي حل آن را به بورس 

مشاوره دهيم. 
   بازنگري در قیمت هاي دستوري 

رئيس س��ازمان بورس كه در اين نشس��ت سخن 
مي گفت،افزود: دولت س��ال گذش��ته تأمين مالي 
زيادي از بورس كرد و با اهرم ماليات و فروش سهام، 
فشار زيادي را به اين بازار وارد آورد. اين اقدام دولت 
در سال گذش��ته موجب شد بازار كش��ش الزم را 
براي پاسخگويي به اقبال مردم نداشته باشد كه در 
نتيجه موجب افزايش قيمت ها در بازار س��رمايه و 

بي اعتمادي مردم شد. 
به گزارش صداوسيما، مجيد عشقي افزود: اميدواريم 
امسال بتوانيم بخشي از اين اعتماد از دست رفته را 
جبران كنيم، از اين رو در تالش هستيم مواردي را 
براي كمك به بازار س��رمايه در بودجه سال آينده 

ببينيم. 

 عشقي افزود: در موضوع قيمتگذاري دستوري موارد 
مربوط به فوالد، پتروشيمي و قير و وكيوم باتوم را در 
دوره هاي هفت تا هشت سال گذشته با كمك فعاالن 
بخش خصوصي حل كرديم، اما همچنان فهرست 
بلند باالي قيمتگذاري دس��توري در بازار سرمايه 

داريم كه بايد بازنگري شود. 
رئيس س��ازمان بورس اوراق به��ادار گفت: عالوه 
ب��ر قيمت هاي دس��توري، فرآيند هاي دس��توري 
مانند فرآيند فروش شركت ها از سوی دولت انجام 
مي شود، يعني در موضوعي مانند پااليشگاه فروش 
داخلي و خارجي توسط وزارت نفت انجام مي شود، 
در حالي كه در بخش صادراتي خود ش��ركت هاي 

بخش خصوصي مي توانند اين كار را انجام دهند. 
 وي با بيان اينكه اصول حاكميت شركتي سال ۹۷ 
ابالغ شد، افزود: در اين خصوص شش بند را هر ساله 
استثنا كرديم تا اجرا نش��ود، زيرا ايراداتي دارد كه 
بايد اصالح شود، از اين رو بخش خصوصي مي تواند 

پيشنهاد هاي خود را در اين باره ارائه كند. 
 عشقي درباره دامنه نوس��ان در بازار سرمايه گفت: 
دامنه نوسان بحثي جدي و مبنايي در بورس است 
و ابعاد مختلف و مالحظه ج��دي در اين باره وجود 
دارد البته با يك سري ابهامات مانند قيمت گذاري 
در اقتصاد مواجهيم كه تأثيراتي را در س��ودآوري 
شركت ها دارد، بنابراين اگر بخواهيم دامنه نوسان 
را حذف كنيم يا آنكه افزايش دهيم دامنه تالطمات 

بازار بيشتر خواهد شد. 
وي ادامه داد: سياست ما اين است دامنه نوسان را با 
شركت هايي كه ثبات بيشتر و بازيگران بزرگ در بازار 

دارند، به تدريج و با يك زمانبندي باز كنيم. 
عشقي درباره ضوابط پذيرش شركت هاي استارتآپي 
در بورس گفت: از آنجا كه اين ضوابط اخيراً بازنگري 

ش��ده بود و كارگروه مربوط ب��راي بازنگري دوباره 
مقاومت هايي داشت، پيشنهاد ما اين بود با ضوابط 
موجود كار را شروع و مفاد آن را در كارگروه اصالح 
كنيم كه زمانبر خواهد بود، بنابراين از فعاالن بخش 
خصوصي و شركت هاي استارتآپي درخواست كرديم 
ديدگاه هاي خود را ارائه دهند تا اعمال شود، ضمن 
اينكه نخستين شركت استارتآپي در بورس درج شد 
كه اگر استعالمات موردنظر تأمين شود، عرضه اين 
شركت را خواهيم داشت و بعد از اين سراغ اصالح 

ضوابط خواهيم رفت. 
   س�هام ش�رکت هاي پر ریس�ک محدود 

توزیع شود
رئيس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 
فرهنگسازي روي سهام شركت هاي پرريسك انجام 
نشده است، افزود: سهام ش��ركت هاي پرريسك و 
كوچك را مي��ان ۴ تا ۵ ميليون نف��ر توزيع كرديم 
كه ساختار بورس و ش��ركت ها را بهم ريخته است، 
بنابراين بايد تدبيري كرد تا شركت هاي پرريسك 
ميان ميليون ها نفر توزيع نش��ود، زيرا توزيع سود 
اين شركت ها نيز دردسرساز است و امكان افزايش 
س��رمايه براي اين ش��ركت ها وجود ندارد، چراكه 
شركتي كه حداكثر ۵۰ نفر كارمند و نيروي انساني 
دارد، نمي تواند براي ۵ ميليون نفر دعوتنامه ارسال 

كند. 
وي گفت: در موضوع نصاب هاي س��رمايه گذاري 
و تس��عير دارايي هاي ارزي بانك ها، ش��ركت هاي 
كارگزاري و اعتبار سيستم كارگزاري برنامه هايي 
دردست مذاكره و پيگيري داريم تا هرچه سريع تر 
به نتيجه برس��يم و معض��الت اين ح��وزه را حل 

كنيم. 
 عشقي افزود: امسال حجم عمده اي از افزايش ميزان 

معامالت اوراق بدهي در بورس ناشي از اوراق بدهي 
بازار متشكل پولي است، اما چون در سامانه هاي ما 
مي آيند به اسم انتشار اوراق بدهي شناخته مي شود، 
اين در حالي است كه حجم اوراق بدهي كه به صورت 
نقدي در بازار منتشر مي شود در دوره پنج تا شش 
ماهه اخي��ر افزايش نيافته، بلكه ب��راي اوراق قبلي 

بازپرداخت شده است. 
وي گف��ت: باتوجه ب��ه بررس��ي بودج��ه ۱۴۰۱، 
پيگيري هايي را از دولت داريم تا متغير هاي اصلي 
كس��ب و كار ها را در بودجه جا به ج��ا نكنند و اين 
متغير ها از ثبات برخوردار باشد تا امكان برنامه ريزي 

براي توليد و اقتصاد فراهم باشد. 
 عشقي با بيان اينكه زيرس��اخت هاي بازار سرمايه 
براي حجم بسيار زياد س��هامداران ورودي به اين 
بازار در دو تا سه س��ال اخير متناسب نبوده است، 
افزود: از زمان تأسيس بورس در سال ۸۴ تا سه سال 
قبل، ذي نفعان اين بازار بسيار محدود و حدود ۲تا 
۳ميليون نفر بودند كه بخشي از آنها در بازار فعاليت 

مي كردند. 
رئيس س��ازمان بورس اوراق بهادار گف��ت: با ورود 
سهام عدالت و حجم زياد نقدينگي به بازار سرمايه و 
صدور كد هاي معامالتي، تقريباً كل كشور سهامدار 
بازار سرمايه شدند، يعني حدود ۶۰ ميليون نفر كد 
سهامدار مس��تقيم در بازار بورس دارند و بقيه نيز 
از طريق صندوق هاي س��رمايه گذاري عضو بورس 

هستند. 
وي اف��زود: در موضوع پرداخت س��ود كه در قانون 
تجارت حدود ۷۰سال پيش نوشته شده شركت ها 
هشت ماه فرصت دارند س��ود را پرداخت كنند كه 
با پيش��رفت هاي اخير اين ب��ازه زماني توجيه پذير 
نيس��ت، ضمن اينكه در مقطعي ش��ركت ها ۴ تا ۵ 
هزار سهامدار داشتند و سود را به راحتي پرداخت 
مي كردند، اما اكنون با حضور ۶۰ميليون سهامدار و 
۸۰۰ ناشر، فرآيند پرداخت سود نقدي با چالش هايي 

مواجه شده است. 
عشقي گفت: همچنين فرآيند هاي صدور مجوز ها و 
بحث تأييد صالحيت ها متناسب با بزرگ شدن بازار 
سرمايه، توسعه نيافته است البته زيرساخت ها در اين 
باره در حال بازنگري است كه از مشورت تشكل هاي 

بخش خصوصي استفاده خواهيم كرد. 
 وي درباره ش��ركت هاي پروژه محور اف��زود: براي 
تشديد سرمايه بايد به س��مت اين شركت ها برويم 
كه نخس��تين ش��ركت پروژه محور، تأمين مالي و 
پذيره نويس��ي براي آن انجام شده كه در نخستين 
جلس��ه هيئت مديره دو بند نيز اصالح شده است. 
به طور نمونه پروانه شركت به عنوان آورده مؤسس 
پروژه پذيرفته مي شود و بقيه آورده را عامه مردم بايد 
پذيره نويسي كنند كه در اين باره به ويژه در حوزه 

معدن ظرفيت هاي بسيار خوبي داريم. 
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