
دولت عزم خ�ود را براي مبارزه با ان�واع قاچاق به 
ويژه لوازم خانگي كه بيشترين آسيب را به اقتصاد 
كشور و خانواده وارد مي كند، جزم كرده است اما 
قاچاقچيان كالن همچن�ان ترفندهايي براي دور 
زدن قان�ون دارند. به عن�وان مثال كارت�ن لوازم 
خانگي با قيم�ت 2ميليون توم�ان خريد و فروش 
مي شود و اين نشان مي دهد كه چقدر سوءاستفاده 
و كالهبرداري در اين بازار زياد است. رئيس ستاد 
مبارزه با قاچاق معتقد اس�ت: »متأسفانه با وجود 
اقدامات بسيار زيادي كه براي مبارزه با كاالي قاچاق 
انجام مي شود وقتي به خيابان امين حضور مراجعه 
مي كنيد احس�اس نمي ش�ود اقدامي براي مبارزه 
با قاچاق انجام ش�ده و اين مس�ئله براي ما معضل 
است، بنابراين بايد بس�اط قاچاق در اين منطقه و 
خيابان هاي مشابه آن در سراسر كشور جمع شود.«

براس��اس آمار وزارت صم��ت، حج��م كاالي قاچاق 
لوازم خانگي ساالنه يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر و 
حجم كاالي غير قاچاق در اين بخش 4ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون دالر است. از زمان اس��تقرار دولت سيزدهم 
مبارزه با قاچ��اق كاال در دس��تور كار وزارت صمت، 
گمرك و س��ازمان مبارزه با قاچاق كاال ق��رار گرفته 
است. در اين مدت مبارزه با قاچاق لوازم يدكي و لوازم 
خانگي در صدر قرار گرفته اس��ت و عرضه كنندگان 
لوازم خانگي در تهران و ساير شهرستان ها بيشترين 
نقد را نس��بت به برخوردهای تعزيراتی دولت در اين 
بازار دارن��د، چراكه بازار امين حض��ور تهران و برخي 
استان ها به مركز فروش لوازم خانگي قاچاق و تقلبي 

تبديل شده است. 
اواخر خرداد ماه بود كه چندي��ن انبار از امين حضور 
كشف شد. در عمليات مذكور در خيابان امين حضور 
ته��ران از يك انب��ار فق��ط 4۳ ميليارد ري��ال كاالي 
محرز قاچاق كش��ف ش��د كه اين رق��م ارزش اوليه 
غيركارشناس��ي شده است و ممكن اس��ت به مراتب 
ارزش اين كشفيات بيش��تر باش��د. از انبار ديگر نيز 
در خيابان امين حضور نزديك به 1۳ كاميون كاالي 
قاچاق خارج و اين كشفيات تحويل سازمان جمع آوري 

فروش اموال تمليكي شد. 
   واردات ل�وازم خانگ�ي قاچ�اق از رويه هاي 

ملواني، كولبري و ته لنجي
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در پاسخ به 
اين س��ؤال كه لوازم خانگي قاچاق چگونه وارد شده 
است، مي گويد: »يكسري اس��تثنائات تجاري وجود 

دارد از قبي��ل واردات كاال به روي��ه ملواني، كولبري 
و ته لنجي كه اي��ن كاالها معموالً از اي��ن طريق وارد 
مي شوند،بنابراين الزم اس��ت اين استثنائات تجاري 

تعيين تكليف شود.«
وي با اش��اره به اينكه در انبار دوم متأسفانه عالوه بر 
كاالي قاچاق با جعل كاالي ل��وازم خانگي نيز مواجه 
شديم، مي افزايد: »جعل كاالي لوازم خانگي خيانتي 
به مراتب بدت��ر از آنچه در حوزه قاچ��اق با آن مواجه 

هستيم، است.«
دهقاني ني��ا مي گوي��د: »در اين انبار ب��ا كابينت هاي 
دست دوم، يخچال، ماشين لباسش��ويي و. . . مواجه 
شديم كه اين كابينت هاي دس��ت دوم رنگ مي شد، 
در داخل آن موتور يك نش��ان تج��اري در قالب يك 
نش��ان تجاري ديگر تعبيه و نش��ان تجاري ثالثي هم 
 با دس��تگاه هاي موجود روي آن لوازم خانگي جعلي 

نصب مي شد.«

  كارتن لوازم خانگي 2ميليون تومان خريد و 
فروش مي شود

محمدمه��دي ب��رادران مع��اون وزي��ر صم��ت در 
نشس��ت مش��ترك دبيران س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق 
كاال و ارز و رؤس��اي س��ازمان هاي صم��ت كش��ور 
با اش��اره به راهبرد هاي مه��م اي��ن وزارتخانه براي 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال مي گوي��د: »هم افزايي بين 
دس��تگاهي و اس��تاني در رده هاي مختل��ف در امر 
مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز و قانونمن��د و نظام مند 
 بودن در اين موضوع از مهم ترين راهبرد هاي وزارت 

صمت است.« 
وي با بيان اينكه هدف از مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز 
تمركز روي قاچاقچيان كالن و س��ازمان يافته است، 
تأكيد می كن��د: »قاچاقچيان كالن در ب��ازار حجم 
ميليارد دالري كاال را جابه جا مي كنند، به عنوان مثال 
كارتن لوازم خانگي با قيمت 2ميليون تومان فروخته 

مي شود و اين نشان مي دهد كه قصد سوءاستفاده از 
آن را دارند.«

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت می گويد: »برنامه 
وزارت صمت براي مبارزه با كاالهاي قاچاق بر اساس 
اولويت بندي، ش��امل بخش قطعات خ��ودرو، لوازم 
خانگي و محصوالت دخاني اس��ت و سپس در حوزه 
لوازم آرايشي، پوشاك، اس��باب بازي و پتروشيمي ها 
ورود خواهي��م كرد.« وي با اش��اره ب��ه قاچاق ۵۰۰ 
ميليون دالري اسباب بازي در سال تصريح مي كند: 
»در بخش قطعات يدكي خ��ودرو بيش از 2 ميليارد 
دالر س��االنه كاالي قاچ��اق جابه جا مي ش��ود كه با 
مجموع كاالهاي تقلبي ب��ه 2ميليارد و ۵۰۰ ميليون 

دالر در سال مي رسد.«
   رئيس س�تاد مبارزه با قاچ�اق: صمت آمار 

قاچاق را نداده است
همچنين علي مؤيدي خرم آبادي رئيس ستاد مبارزه 

با قاچاق در اين نشست با بيان اينكه بخشي از پديده 
قاچاق حاص��ل قوانين كهنه و غيركارآمد اس��ت كه 
زمينه را براي قاچاقچيان ايج��اد مي كند، مي گويد: 
»اقدامات بس��يار خوبي انجام شده اس��ت اما اين به 
معناي آن نيس��ت كه قاچاق در كشور صفر مي شود، 
چراكه در هي��چ جاي دنيا نيز قاچاق صفر نش��ده اما 
نكته حائز اهميت آن اس��ت كه در هي��چ جاي دنيا 
قاچاق مانند كشور ما، بخش هاي مختلف اقتصادي را 

درگير نكرده است.«
وي مي افزاي��د: »براي مب��ارزه با كااله��اي قاچاق و 
همچنين رصد زنجيره توليد و تجارت بايد سامانه ها 
تكميل شود با اين حال متأس��فانه مشكالت مربوط 
بي��ن گم��رك و وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
هنوز حل نش��ده اس��ت. امروز در س��طح عرضه بعد 
از ش��كل گيري جلس��ات مب��ارزه با قاچاق ش��اهد 
تش��كيل تيم هايي براي مب��ارزه با قاچاق هس��تيم 
كه اگر به صورت برنامه ريزي ش��ده مبارزه با قاچاق 
را در س��طح عرض��ه انج��ام دهي��م مطمئن��اً موفق 

 

خواهيم شد.«
رئيس س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز با اش��اره به 
عرضه كاالهاي قاچاق لوازم خانگي در خيابان امين 
حضور، تأكيد مي كند: »متأس��فانه با وجود اقدامات 
بس��يار زيادي كه براي مبارزه با كاالي قاچاق انجام 
مي شود وقتي به اين خيابان مراجعه مي كنيد احساس 
نمي شود اقدامي براي مبارزه با قاچاق انجام شده و اين 
مسئله براي ما معضل است، بنابراين بايد بساط قاچاق 
در اين منطقه و خيابان هاي مش��ابه آن در سراس��ر 

كشور جمع شود.«
وي با اش��اره به اينكه تولي��د كاالي كيفي در مبارزه 
با قاچاق بس��يار مؤثر اس��ت، می گويد:»اگ��ر توليد 
باكيفي��ت باش��د كااله��اي بنجل در س��طح عرضه 
جاي��ي نخواهن��د داش��ت و خوش��بختانه وزارت 
صمت نيز به اين س��مت در حال حركت اس��ت. اگر 
كاالهايي كه در بازار عرضه مي ش��ود داراي شناسه 
كاال، ك��د رهگي��ري و قب��ض انبار باش��د بس��ياري 
 از هزينه هاي تك��راري در بحث مبارزه ب��ا قاچاق را 

نخواهيم داشت.«
وي با انتق��اد از وزارت صمت در اع��الم نكردن آمار 
قاچاق كاال مي افزايد: »از سال ۹۹ به بعد آمار قاچاق را 
نداريم و اين در حالي است كه وزارت صمت بايد اين 
آمار را در اختيار ما قرار دهد اما ستاد معطل ارائه اين 

آمار از سوي وزارت صمت است.«
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بساط قاچاق را باید در امين حضور جمع کرد
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق: از سال ۹۹ به بعد آمار قاچاق را نداريم. اين در حالي است كه وزارت صمت بايد اين آمار را در اختيار ما قرار دهد اما ستاد معطل ارائه اين آمار از سوي وزارت صمت است

 سهم هزینه مسكن 
در سبد خانوارهاي شهري 60 تا 70 درصد 

كارشناس مسكن: بخشي از مشكل اجاره مسكن 
تهران با راه اندازي متروی پرند حل مي شود 

سهم هزينه هاي مسكن در س�بد خانوارهاي ش�هري ايران بين ۶۰ 
تا ۷۰ درصد اس�ت. اين در حالي اس�ت كه ميانگين اين ش�اخص در 
جهان 1۸درصد و در دامنه نوس�انات حدوداً 1۵ تا 2۵ درصد اس�ت. 
در بررسي بخش مس��كن در شش برنامه قبلي توس��عه كشور، مهم ترين 
مس��ئله اي را كه مي توان در عدم توفيق مؤثر در بخش مسكن جمع بندي 
كرد مسئله نبود يك بسته جامع، با ابعاد مختلف براي رفع نيازهاي مختلف 
آحاد جامعه ايراني با نگاه به حل مشكالت حوزه مسكن همچون بدمسكني، 
بي مسكني و نظاير آن است. برخوردهاي موضعي و محدود براي حل مسئله 
مسكن بدون استفاده از ابزارهاي حاكميتي، حقوقي و قانوني سبب گرديده 
مسئله مسكن، به ش��كل پايدار و مزمن در مس��ائل اصلي حوزه شهري و 
اجتماعي كشور باقي بماند. قانون جهش توليد مسكن نيز در پي راهكاري 
عملياتي براي برون رفت بخش مسكن از وضعيت كنوني و تبعات آن بوده اما 
اين قانون نيز صرفاً تمركز خود را بر بخشي محدود از ابعاد گسترده مسكن كه 

شامل سرمايه گذاري توليد و عرضه مسكن مي شود گذاشته است. 
به گزارش تسنيم، بابك نگاهداري رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي در همايش الزامات و سازوكارهاي فني، اجتماعي و اقتصادي تحقق 
نهضت ملي مسكن گفت: »صنعت توليد مس��كن موتور رشد اقتصادي و 
تأثيرگذار بر صنايع مادر است. تأثير حوزه مسكن بر رشد و توسعه اقتصادي 
كشور غير قابل انكار اس��ت. صنعت توليد مس��كن عالوه بر تأثيرات ژرف 
اجتماعي و فرهنگي به لحاظ اقتصادي نيز داراي اهميت ويژه اي است، چراكه 

همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد كشور عمل مي كند.«
وي خاطرنشان كرد: »بخش مسكن با ايجاد رشد اقتصادي و اشتغال آفريني 
در بخش ساختمان و بخش هاي وابسته از طريق تأثير بر مخارج مصرفي، 
سرمايه گذاري و تغييرات در توليد ناخالص داخلي، نوسانات اقتصادي را به 
شدت تحت تأثير خود قرار مي دهد، بنابراين تأثيرات ناشي از آن نيز محدود 
به بخش مسكن نيست. در كشور ما با توجه به ابعاد نياز به مسكن در دوره هاي 
مختلف، قوانين و سياست هاي متعددي وضع شده است، اما مقطعي بودن 
سياست ها و نبود برنامه مشخص و دورنماي بلند براي چگونگي رفع مشكل 
مسكن، نبود اطالعات و آمار شفاف و دقيق، نحوه اجراي سياست ها و ميزان 
كارايي آنها و موانع احتمالي كه بر سر اجراي آنها وجود دارد مانند كمبود مالي، 
فقدان دانش الزم و همچنين سيستم نهادي ناقص و كج كاركرد، موجب شده 
است تا رويكردهاي حقوقي و برنامه اي مصوبات همواره از خألهاي متعددي 

برخوردار باشند.«
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس سهم هزينه هاي مسكن در سبد خانوارهاي 
شهري ايران را بين 6۰ تا ۷۰ درصد خواند و تأكيد كرد: »اين در حالي است 
كه ميانگين اين شاخص در جهان 18 درصد و در دامنه نوسانات حدوداً 1۵ 

تا 2۵ درصد است.«
وی در خصوص فعاليت ها و اثر گذاري اين مركز براي بهبود وضعيت فعلي 
مس��كن گفت: »مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اس��المي در راستاي 
وظايف ذاتي خود ضمن همكاري در تدوين قانون جهش توليد مس��كن 
با پايش مستمر طرح هاي گذش��ته و وضعيت فعلي بازار مسكن همواره با 
حفظ جايگاه مش��ورتي خود و ارائه جايگزين هاي مختلف با نگاهي چند 
بعدي شامل اجاره به شرط تمليك، ساخت تدريجي، پيش خريد، مالكيت 
مشترك، مسكن استيجاري در قالب سازماني نهادي و اجاره داري حرفه اي 
مالكيت سهام مشترك و تشويق به ارائه طيف وسيعي از واحدها با مساحت ها 
و ويژگي هاي مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهي به شرايط فعلي 

اقدام كرده است.«
  مسكن مهر، صنعت تن ماهي را هم رونق داد

هادي عباسي كارشناس مس��كن با يادآوري اينكه قبل از اين ۹ ماه، ترك 
فعل هاي هشت ساله اي در بخش مسكن داش��ته ايم، گفت: »هشت سال 
ساخت و ساز مسكن در كشور تعطيل بود؛ كارهايي بايد انجام مي شد، اما 
نشد. حتي در سال 14۰۰ بايد سرشماري نفوس و مسكن را انجام مي داديم. 
سال ۹۵ آخرين سرشماري نفوس و مسكن در كش��ور انجام شد. به نظرم 
دولت قبل در اين رابطه نيز ترك فعل بزرگي مرتكب شده است. اين ترك 
فعل باعث شده كه انباشتي را براي دولت فعلي داشته باشيم. پيشنهاد ما اين 
است كه در سال 14۰1 سرشماري مبتني بر سامانه ملي امالك و اسكان 

صورت گيرد.«
عباسي با اشاره به اينكه حمل ونقل در بحث سكونت بسيار مهم است،  يادآور 
شد: »يكي از داليل ادغام وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي، يكپارچه 
شدن حمل ونقل و مسكن بود. اگر دسترسي خوب ايجاد كنيم مي توانيم از 

پهنه سرزميني براي اسكان استفاه كنيم.«
وي به مثالي اشاره كرد و ادامه داد:»مترو تا فرودگاه امام)ره( ساخته شده و از 
فرودگاه تا شهر پرند مسيري نيست و روي زمين است و مي  توان آن را طي ۹ 
ماه تكميل كرد. در اين صورت از تهران تا پرند يك پيوستگي داريم و اين شهر 
كمك بيشتري به بازار اجاره پايتخت خواهد كرد. يك خط متروی هشتگرد 
راه  اندازي شده است اما يك خط ديگر راه نيفتاده و با پيمانكار آن تسويه نشده 

است. متروی اين شهر روان كار نمي كند.«
كارشناس اقتصاد مسكن با تأكيد بر اينكه اينها جزو كارهايي بوده كه وزارت 
راه و شهرسازي طي ۹ ماه اخير مي توانس��ته انجام دهد،  افزود: »حجم كار 
زياد است، از سوي ديگر انتظارات مردم به حق است. ساالنه اگر يك ميليون 
مسكن در كشور بسازيم، 2ميليون شغل ايجاد مي شود. مسكن در اقتصاد 
يك لكوموتيو پيشران است و اگر فعال ش��ود »واگن هاي« زيادي را با خود 

مي برد.«
وي در ادامه به طرح مسكن مهر نيز اشاره و اظهار كرد: »كل كشور را مي توانيم 
با سازندگي مسكن جلو ببريم. آن زماني كه مسكن مهر ساخته مي شد فروش 
تن ماهي هم خوب بود. وقتي كارگران كار مي كردند تن ماهي بيش��تري 
خريداري مي كردند. وقتي اقتصاد وارد رونق مي شود در جايي هم كه فكرش 

را نمي كنيم رونق ايجاد خواهد شد.«

  اصناف

  تولید

انبار نفت شهيد تندگويان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زنجانمحل اجراي مناقصه

29.775.643.236  ريالمبلغ برآورد حدوداً

1.488.782.161 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب جاري بانك ملت 9200025181 به نام شركت ملي پخش نوع تضمين و مبلغ شركت در مناقصه
فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان با كد شناسه 11964773

 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه
از سايت

از ساعت 10 روز سه شنبه تاريخ 1401/04/14 لغايت ساعت  14/30 روز شنبه تاريخ 1401/04/20

ساعت 10 روز يكشنبه تاريخ  1401/05/02 ساعت و تاريخ توضيح اسناد

ساعت 12 روز چهارشنبه تاريخ  0401/05/05مهلت زماني ارسال پيشنهاد

ساعت 10 روز شنبه تاريخ  1401/05/08زمان بازگشايي پاكت ها

شرايط متقاضيان شركت در مناقصه

1- شركت هاي داراي رتبه 5 در رشته ابنيه  مجاز به شركت در مناقصه مي باشند.
 HSE 2- احرازامتيار قابل قبول (حداقل 60) براساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي، ايمني و زيست محيطي

3- احراز امتيار قابل قبول (حداقل 60) در ارزيابي كيفي.
4- مستندات ارائه شده بايد اصل و يا برابر اصل باشند.

5- ارائه كداقتصادي – كد ثبت در پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور الزامي است.
6- گواهينامه صالحيت ايمنى پيمانكاران از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 

 http://sajar.mporg.ir 7- تأييديه گواهينامه صالحيت پيمانكار و مانده ظرفيت كاري از سايت
8- دراين مناقصه جهت تعيين مناسب ترين قيمت و برنده مناقصه، از دستورالعمل ارزيابي مالي و فرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت 

نفت به شماره  796-20/2 مورخه 1399/12/11 وزير محترم نفت (پيوست اسناد مناقصه) استفاده مي گردد.
9- صرفًا اسناد پاكت هاي ب و ج  داراي امضا الكترونيكي مورد پذيرش است. در جلسه بازگشايي پاكت هاي ب و ج، اسناد فيزيكي (كاغذي) 

و اسناد فاقد امضا الكترونيكي (داراي امضاگرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.
10- درج امضا الكترونيكي ذيل اسناد بارگزاري شده توسط مناقصه گران الزامي مي باشد.

شناسه آگهى:1344990

مناقصه عمومي (فشرده) يك مرحله اي

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان

 
شـركت ملـي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زنجان در نظـر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشـرده) مناقصه اصالح 
آسـفالت بخشـى از محوطه انبار نفت و ريم اطراف مخازن انبار نفت شهيد تندگويان منطقه زنجان را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سـامانه تداركات الكترونيكي دولت (سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضا الكترونيكي را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 روز سه شنبه تاريخ 1401/04/14 مي باشد.

سـايت دو  در  پيمـان  عمومـي  شـرايط  و  مناقصـه  اسـناد   -1 
 http//iets-mporg.ir و http//monaghese.niopdc.ir قابل دسـترس و 

مطالعه جهت آگاهي از شرايط قرارداد مي باشد. 
2- اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دريافـت اطالعات بيشـتر 
درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت آدرس زنجان ميدان آزادي خيابان شركت 
نفت، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان، واحد امورحقوقي 

و پيمان ها (آقاي محمدهادي كردلو) و تلفن  33048150  024    

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
 مركز تماس: 41934  021  

 دفتر ثبت نام:  88969737  021  و 85193768  021  
 www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، درسايت سامانه

بخش "ثبت نام/ پروفايل تأمين كننده/مناقصه گر" موجود است.
انتشار آگهي نوبت اول: 1401/04/14                       نوبت دوم: 1401/04/15

شركت ملي پااليش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران
 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

 منطقه زنجان

 سـپاه امام على ابن ابيطالب(ع) اسـتان قـم در نظر 
دارد: 

 1 – اجراى لوله كشى فاضالب ستاد سپاه و مجتمع شهيد 
صادقى

 2 – خريد لوله كاروگيت، منهول و دريچه منهول و... را 
از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد.

 لذا از كليه شـركت هاى تأسيسـاتى داراى رتبه 5 و 4 سـازمان مديريت و 
برنامه ريزى دعوت به  عمـل مى آيد مدارك مورد نيـاز را جهت ارزيابى 
توان اجراى كار حداكثر تا تاريـخ 1401/04/19 به آدرس قم، ميدان 72 
تن، بزرگراه امام على عليه السالم، سپاه امام على ابن ابيطالب عليه السالم، 

معاونت مهندسى، مديريت اجرايى پروژه ها تحويل نمايند. 
  مدارك مورد نياز: 

1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سـازمان مديريت و برنامه ريزى (گرايش 
ساختمان)

2 – فهرست كارهاى انجام شده و در دست اجرا توسط شركت به همراه يك 
نسـخه قرارداد، آدرس محل اجرا، مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به 

شروع كار و تحويل موقت و قطعى پروژه 
3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 

4 – ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه 
تأمين آن (مالكيت، استيجارى) 

5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماهاى قبلى 
6 – ارائه اسناد و مدارك شركت (اساسنامه، آگهى تأسيس، آخرين تغييرات 
روزنامه رسـمى) و رزومه فعاليت هاى شـركت (ترجيحًا بـه صورت فيلم 

ويديويى لوح فشرده ، عكس ، اساليد و...)
7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

 هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
 تلفن تماس: 025-31122206 

 معاونت مهندسى سپاه امام على ابن ابيطالب(ع) - استان قم

فـراخـوان نـخسـت
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 اعتراف ابرشرکت ژاپني: 
چاره اي جز واردات گاز از روسيه نداریم

ش�ركت ميتس�ويي OSK الين�ز ژاپ�ن اع�الم ك�رد اي�ن 
كش�ور گزين�ه اي ج�ز واردات ال ان ج�ي از روس�يه ن�دارد. 
به گزارش فارس به نقل از فايننش��يال تايمز، شركت بزرگ ميتسويي 
OSK الينز كه در حوزه حمل و نق��ل فعاليت مي كند، اعالم كرد: اين 
كشور مجبور است به واردات LNG از روس��يه ادامه دهد. دليل اين 
مسئله هم از يك س��و افزايش قيمت حامل هاي انرژي و از سوي ديگر 
چشم انداز محدود توسعه  نيروگاه هاي هسته اي اين كشور بوده است. 

تاكشي هاشيموتو، مديرعامل شركت ميتسويي OSK الينز در اين باره 
گفت: ژاپن با كمبود جايگزين براي LNG روسيه مواجه است و در حال 
حاضر و در قالب يك قرارداد بلندم��دت در حال واردات LNG با قيمت 
پايين از مسكوست.  وي گفت: ما نمي توانيم از نيروگاه هاي هسته اي زيادي 
استفاده كنيم، به همين دليل فاصله عرضه و تقاضا در صنعت برق كشور 
كاماًل نزديك است. مديرعامل شركت ميتسويي OSK الينز گفت: در 
شرايط كنوني قيمت LNG و ذغال سنگ گران شده و به همين دليل 

است كه ژاپن عالقه اي به توقف واردات LNG از روسيه ندارد. 
به گفته هاشيموتو؛ خريداران ژاپني به LNG ميدان ساخالين روسيه 
نياز دارند، اما اخيراً والديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه خواستار 
تغيير در مالكيت پروژه LNG ساخالين 2 و انتقال آن به شركت هاي 
روس شده است. اين در حالي است كه 22/۵ درصد سهام اين پروژه هم 

اكنون در دست دو شركت ميتسوبيشي و ميتسوي ژاپن قرار دارد. 

بيش�ترين تخلف�ات صنف�ي مرب�وط ب�ه 
ع�دم درج قيم�ت، گرانفروش�ي، ع�دم 
عرض�ه و امتن�اع از ارائ�ه كاال مي ش�ود. 
س��عيد محمدي پور مع��اون نظارت و بازرس��ي 
س��ازمان صمت اس��تان ته��ران در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، در مورد تخلفات صنوف در خرداد 
ماه گفت: در خرداد ماه امس��ال 64 هزار و 122 
مورد بازرس��ي از صنوف توزيع��ي و خدماتي در 

استان تهران انجام شد. 
وي افزود: در اين راستا تعداد 6 هزار و ۵8۵ پرونده 
تخلف به ارزش ۳4 ميلي��ارد و ۷۹۰ ميليون تومان 
در معاون��ت نظ��ارت و بازرس��ي س��ازمان صمت 
تهران تشكيل و جهت بررس��ي و تعيين تكليف به 
مراجع ذي صالح ارجاع ش��د. بيش��ترين تخلفات 
صنفي صورت گرفته مربوط ب��ه عدم درج قيمت، 

گرانفروش��ي، ع��دم عرض��ه و امتن��اع از ارائه كاال 
مي شود. 

 محمدي پور ادامه داد: همچني��ن در اين بازه زماني 
6 هزار و ۹۹1 مورد بازرسي در زمينه كاالي قاچاق 
انجام ش��د كه تعداد ۵6 پرونده به ارزش بالغ بر 1۳ 
ميليارد و 141 ميليون تومان تشكيل شد كه بيشترين 
كاالهاي مكشوفه شامل لوازم آرايشي، دخانيات، لوازم 

خانگي و نوشيدني هاي غيرالكلي بوده است. 
وي تصريح كرد: گشت هاي مش��ترك بازرسان 
اين سازمان با دستگاه هاي متناظر و همكار مثل 
تعزيرات حكومتي، بازرسان اتحاديه ها، بهداشت 
و درمان و پليس امنيت اقتصادي و… به صورت 
ثابت برگزار مي شود كه در بازه زماني ماه گذشته 
۵2۰۰ مورد گشت برگزار شد كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 18 درصد افزايش داشته است. 

 درج نشدن قيمت و گرانفروشي 
در صدر تخلفات اصناف

اگ�ر ب�ا تفكي�ك وزارت صم�ت اش�كالي در 
عرضه و تقاضا در كش�ور ايجاد نشود و متولي 
بازرگاني هم ايجاد شود، مجلس با اين موضوع 
مشكلي ندارد، اما اگر عملكرد دو وزارتخانه به 
صورت جزيره اي باشد، مجلس مخالف است. 
علي ج��دي نايب رئي��س كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به 
موضوع تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: وزارت »صمت« در چند دهه گذشته 1۵ 
بار تفكيك و باز ادغام شده است، يعني يك مسير 
شفافي را براي آن تعيين نكرده اند. طرح تفكيك 
وزارت »صمت« چندين ب��ار هم در زمان دولت 
قبل به مجلس آمد و ب��ه  رغم اصرار دولت بر اين 

تفكيك، از سوي نمايندگان مجلس تأييد نشد.
نايب رئيس كمسيون صنايع مجلس با بيان اينكه 
در حال حاضر توليد در كشور تعيين كننده است، 
ادامه داد: يعني اگر تنظيم بازار به صورتي باشد 
كه متولي توليد )وزارت صم��ت( بتواند واردات 
و ص��ادرات را تنظي��م كند كمتر اش��كال پيش 
مي آيد اما اگ��ر بين واردات و ص��ادرات و بخش 
بازرگاني هماهنگي وجود نداش��ته باشد، توليد 

آسيب مي بيند.
جدي در ادامه تصريح ك��رد:  اگر در تفكيك اين 
وزارتخانه و شكل گيري وزارت صمت و بازرگاني 
بتوانند ما را قانع كنند كه در سياس��تگذاري ها 
بح��ث واردات و صادرات ب��ا توليد ب��ا همديگر 
هماهنگ باشند، ما مش��كلي نداريم اما اگر اين 
دو بخش به صورت جزيره اي عمل كنند، يعني 

توليد كشور انجام ش��ود و از طرف ديگر وزارت 
بازرگاني وارداتي انجام دهد قطعاً توليد آس��يب 
مي بيند يا كااليي در كش��ور كمياب ش��ود بعد 
وزارت بازرگاني بدون هماهنگي با متوليان توليد، 
ش��روع به صادرات همان كاال كند قطعاً مشكل 

پيش خواهد آمد.
وي در ادامه تأكيد كرد: يعني اگر سياستگذاري 
كالن صورت گيرد و اش��كالي در عرضه و تقاضا 
در داخل كشور ايجاد نش��ود و متولي بازرگاني 
هم ايجاد ش��ود، مجلس با اين موضوع مشكلي 
ندارد اما اگر قرار باش��د عملكرد دو وزارتخانه به 
صورت جزي��ره اي باش��د، مخالفت هايي صورت 

خواهد گرفت.
نايب رئيس كميس��يون صنايع تصريح كرد: در 
مجموع با اين تفكيك نبايد توليد كه محور اصلی 
كشور است آسيب ببيند، در نتيجه با تفكيك اين 
وزارتخانه نبايد نياز داخلي يعني نياز مردم آسيب 
ببيند، لذا بايد مصرف داخلي اولويت اول ما باشد 
و بعد به س��راغ صادرات برويم دوم بايد توليد را 
محور قرار دهيم و اگر قرار است وارداتي صورت 
بگيرد بيشتر در مواد اوليه توليدات داخلي باشد 

نه در كاالي نهايي كه توليد آسيب ببيند.
جدي بيان كرد: تفكيك وزارت »صمت« بدون در 
نظر گرفتن شروط فوق تنها براي دولت بار مالي 
داشته و بر خالف برنامه توس��عه، سياست هاي 
كلي و همچنين كوچك س��ازي دولت است كه 
ممكن است از س��وي نمايندگان مخالفت هايي 

با آن صورت گيرد.

شرط مجلس براي تفكيك وزارت »صمت«
اگر بخش توليد آسيب ببيند مجلس مخالف است


