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در حاللي كله رهبلر معظلم انقلالب در 
ابتلداي آغلاز بله كار دولت سليزدهم از 
دولتمردان خواسلتند دنبال نتيجه برجام 
و راهكارهلاي موقتلي براي حل مسلائل 
اقتصادي نباشلند و اگر منابعلي تحصيل 
شلد، حتمًا صرف املور زيربنايلي و مولد 
اقتصاد شود، رئيس سازمان برنامه و بودجه 
از سلرمايه گذاري ۳۶ميليلارددالري در 
كالن پروژه هاي كشلور و تالش براي رشد 
۴۰ درصلدي صلادرات خبلر داد، در عين 
حال وزير اقتصلاد با بيان اينكله از اين به 
بعد بايد به فكر پاييلن آوردن نرخ تورم و 
كاهش فشلار اقتصلادي به مردم باشليم، 
گفلت:  اميدواريم به نحوي عملل كنيم كه 
در سال آينده شاهد خاتمه فشارها باشيم. 
همانطور كه حضرت ام��ام)ره( در وصيتنامه 
سياسي- الهي خود به ملت هاي آزادي خواه 
جه��ان توصي��ه كردن��د به ج��اي تكي��ه بر 
محصوالت چپاولگراي��ان بين المللي، بايد با 
اراده مصمم و فعاليت و پش��تكار خود به رفع 
وابستگي ها قيام كنند، رهبر معظم انقالب نيز 
بر پايه همان مشي سال هاي سال است نسبت 

به تقويت توليد ملي تأكيد مكرر دارند. 
  ترسيم نقشه راه اقتصادی

ايش��ان در اولين ديدار با دولتم��ردان دولت 
س��يزدهم در زمينه اقتصاد با تأكيد بر همت، 
تدبير و كار جهادي فرمودند: براي حل مشكالت 
اقتصادي به دنبال راه حل هاي موقتي و ُمسكن 
نرويد و پيگير راه حل هاي اساس��ي باش��يد و 
س��پس حل مش��كالت اقتصادي را موكول به 
رفع تحريم ها نكنيد و برنامه ريزي ها براي رفع 
مشكالت با فرض وجود تحريم ها انجام شود، 
همچنين در مراس��مي ديگر ايش��ان به دولت 
توصيه كردند كه اگر گشايش ارزي حاصل شد، 
اين منابع صرف تقويت زيرساخت هاي كشور و 

امور زيربنايي و مولد شود. 
تأكيد رهبر معظ��م انقالب نس��بت به اينكه 
برنامه ه��اي اقتصادي كش��ور را ب��ه ماجراي 

برجام و راه حل هاي موقتي براي حل مسائل 
اقتصادي محدود نكنيم، زمينه ساز اين مهم 
است كه اگر دولت از هر مسيري به منابع ارزي 
يا ريالي دست پيدا كرد، اين منابع بايد صرف 
امور عمراني ضروري و زيربنايي كشور شود. 
در حقيقت به نظر مي رسد رهبر معظم انقالب 
نقشه س��رمايه گذاري مولد در كشور را براي 

دولت سيزدهم ترسيم كرده اند. 
برخالف رويكرد دولت گذش��ته ك��ه نگاهي 
غيراس��تراتژيك به حوزه سرمايه گذاري هاي 
ملي داش��ت و پيش از احياي برجام به مردم 
وعده مي داد كه اگر برجام احيا ش��ود، قيمت 
دالر مي شود فالن ميزان و همين مورد براي 
فعاالن اقتصادي ايجاد ابهام و نگراني مي كرد، 
خوشبختانه رويكرد كنوني حاكميت به شكلي 
است كه از راه حل هاي موقتي و هيجاني براي 
بهبود وضعيت اقتصاد و حل مسائل اقتصادي 
پرهي��ز مي كند و ضم��ن حماي��ت از ثبات و 
تقويت اقتص��ادي به دنبال آن اس��ت كه اگر 
منابعي تحصيل شد، اين منابع صرف تقويت 

زيرساخت هاي ضروري كشور شود. 
  جبران دهه از دست رفته

از آنجاكه در دهه90 حوزه سرمايه گذاري از 
ناحيه بخش خصوصي، دولت و بخش تعاوني 
با مش��كل جدي مواجه ش��د، به طوري كه 
متغير سرمايه گذاري ثابت به رقم صفر نزديك 
ش��د و اقتصاد حت��ي به ميزان اس��تهالك با 
سرمايه گذاري همراه نشد، هم اكنون جا دارد 
در دهه1400 جريان سرمايه گذاري به سمتي 
پيش برود كه ضمن پرهيز از كارهاي گذرا و 
هيجاني كه دفعتي در بازار اثر دارد، كارهاي 
عمراني زيربنايي بزرگ و جدي انجام گيرد تا 
در دهه جاري جبران عدم سرمايه گذاري ها در 
دهه گذشته انجام گيرد و در حقيقت سرعت 
بازگشت سرانه درآمد خانوار به ابتداي دهه90 

تا حد ممكن افزايش يابد. 
با توجه به اينكه در بع��د پروژه هاي عمراني 
با انبوه��ي از پروژه هاي نيم��ه كاره روبه رو 

هستيم، جا دارد در حوزه س��رمايه گذاري 
نهايت دقت ش��ود تا س��رمايه صرف اموري 
نشود كه نتيجه تلخ پروژه هاي نيمه كاره در 
كشور تكرار ش��ود و منابع صرف پروژه هاي 
عمراني صحيح و كارشناس��ي ش��ده شود، 
به اي��ن ترتيب تجربه كار عمراني از مس��ير 
بودجه و بانك و صندوق توسعه ملي اين پيام 
را به ما مي دهد ك��ه بايد كميته و قرارگاهي 
پروژ ه هاي عمران��ي را كه قرار اس��ت كليد 
بخورد، م��ورد بررس��ي و تجزي��ه و تحليل 
قرار دهد و در صورت برخ��ورداري از طرح 
توجيهي مناس��ب و آتيه قابل قبول تأمين 

منابع براي اجراي پروژه صورت گيرد. 
 خوشبختانه شواهد امر نشان مي دهد دولت 
سيزدهم روي حوزه س��رمايه گذاري تسلط و 
حساس��يت هاي مدنظر كارشناسان را تأمين 
كرده اس��ت. رئيس س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور گفت: رويكرد دولت س��يزدهم بهبود 
ش��اخص هاي كالن از جمله رش��د اقتصادي 
اس��ت، انعق��اد ق��رارداد ۲9ميلي��ارد دالر 
سرمايه گذاري داخلي در حوزه هاي نفت و گاز 
انجام شده و 10ميليارد دالر ديگر نيز به  زودي 

به نتيجه خواهد رسيد. 
ميركاظمي گفت: منابع زيادي در كشور صرف 
مي شود، اما خروجي قابل قبولي نداريم، مثاًل 
در هفت س��ال گذش��ته، ۲هزارو700 همت 
مصارف كشور بوده، اما خروجي مؤثري براي 

مردم نداشته است. 
طي يك ماه گذشته در سازمان برنامه و بودجه 
كشور كارگروه ها و كنسرسيوم هاي مختلف 
تشكيل شده و براي توس��عه ميدان مشترك 
نفتي آزادگان، 7ميليارد دالر قرارداد بستيم. 

رئيس س��ازمان برنامه و بودج��ه گفت: براي 
احداث دو پروژه پتروپااليش��گاه، 19ميليارد 
دالر تفاهمنام��ه امض��ا كردي��م و در ح��ال 
آماده سازي حدود 10ميليارد دالر ديگر پروژه 
هستيم. پس الزم اس��ت براي خلق منابع از 
روش هاي مختلف ، خالقيت و ابتكار استفاده 

كرد، وگرنه با منابع فعلي دولتي، امكان حركت 
جديد وجود ندارد. 

پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه اين بود كه 
با تخصيص واردات خودرو به شركت هايي 
كه منابع ارزي دارند، اين كار انجام ش��ود، 
چون نه  تنها در عرضه و تقاضاي ارز داخلي 
تأثيري ندارد، بلك��ه ارزي هم كه در خارج 
از كشور اس��ت به اين وس��يله وارد كشور 

خواهد شد. 
در كش��ور، دارايي هاي ارزش��مندي از جمله 
مردم و بخش خصوصي داريم كه بايد از طريق 
تشكيل كنسرسيوم و مشاركت در تأمين منابع 
پروژه ها، رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال را به  

صورت جدي مورد توجه قرار دهيم. 
ش��ما بايد تصميم  بگيريد در ه��ر منطقه چه 
سرمايه گذاري اي انجام شود و همه استان ها 
بايد با در نظر گرفتن اسناد آمايش، اولويت هاي 
خود را احص��ا و آماده كنند ت��ا بتوانند راهبر 
س��رمايه گذاري باش��ند و منابع را در محلي 
هزينه كنند كه بيشترين ارزش و بازدهي ملي 

كسب شود. 
   بر  كاهش نرخ تورم تمركز كرده ايم

از سوي ديگر وزير اقتصاد با بيان اينكه از اين 
به بعد باي��د به فكر پايي��ن آوردن نرخ تورم و 
كاهش فشار اقتصادي به مردم باشيم، گفت:  
اميدواريم به نحوي عمل كنيم كه در س��ال 

آينده شاهد خاتمه فشارها باشيم. 
»سيداحسان خاندوزي« در ديدار با نماينده 
ولي فقي��ه در مازندران، ضمن تس��ليت ايام 
محرم اظهار كرد: بعد از اينكه دولت برنامه هاي 
اصالحي مربوط به ارز 4هزارو۲00 توماني را 
در ارديبهشت و خرداد ماه اجرايي كرد، بيشتر 
زمان در ستاد اقتصادي دولت صرف پيگيري 
اين برنامه بلندمدتي مي شود كه در سند تحول 

دولت سيزدهم ثبت و درج شد. 
وي با بيان اينكه از اين به بعد بايد به فكر پايين 
آوردن نرخ تورم و كاهش فش��ار اقتصادي به 
مردم باشيم، افزود: اميدواريم به نحوي عمل 
كنيم كه در سال آينده شاهد خاتمه فشارها 
باشيم. در كنار مديريت مسئله كنترل نوسان و 
فشارهاي تورمي، توجه به مسئله رونق درآمد 
خانواده ها كه مس��ير گنگ��ي را طي مي كند، 

پيگيري خواهد شد. 
خان��دوزي تصري��ح كرد: ب��راي كم��ك به 
فعاالن اقتص��ادي بايد زمينه تس��هيل گري 
با هزينه پايين تري را ايج��اد كنيم تا بتوانند 
مجموعه هاي بزرگ اقتصادي را مديريت كنند 
و با اين رويكرد مسئله بازگرداندن توانمندي 
و اختيارات به اقتصاد كشور با هدف كمترين 
مراجعه مدي��ران منطقه اي ب��ه پايتخت در 

دستور كار قرار دارد. 
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تأكيد 
به دبير ش��وراي هماهنگي بانك هاي دولتي 
كش��ور عنوان كرد: اينكه اختيارات باالتري 
به اس��تان ها براي تصميمات داده شود، مورد 

تأكيد ما بوده است. 
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر تالش 
داريم مس��يرهاي معيوب گذش��ته را احيا 
كنيم كه زمانبر اس��ت و تالش مي كنيم به 
سرعت اقدامات تسهيل گرانه را انجام دهيم 
و در اين مس��ير از امكان��ات و فرصت هاي 
موجود اس��تفاده كنيم. هدف اين است كه 
در جريانات اقتصادي س��هم اس��تان ها را 

پررنگ تر ببينيم.

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان 
تلفني آگهي مي پذيرد 

88498458

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

 7 ميليارد دالر قاچاق كاال
مختص چند گروه كااليي

معلاون وزيلر صملت ميلزان قاچلاق كاال در چند گلروه كااليي 
كله در اولويلت رسليدگي قلرار گرفته انلد )قطعلات يدكلي 
خلودرو و للوازم خانگلي( را 7ميليلارد دالر و رقم كللي قاچاق 
را ۱۲ميليلارد دالر اعلالم كلرد. ايلن گلزارش در حاللي اسلت 
كله بلازار همچنلان پلر از كاالي قاچلاق و تقلبلي اسلت. 
وزارت صمت همچنان از رصد بازار لوازم خانگي و لوازم يدكي خودرو 
گزارش مي دهد اما بازار اين دوكاالي پرفروش همچنان مملو از كاالي 
قاچاق اس��ت؛كاالهاي بي كيفيتي ك��ه وقتي توس��ط مصرف كننده 
خريداري مي ش��ود، ديگر قابل پيگيري قضايي نيس��ت. در اين ميان 
واس��طه ها در بازار لوازم يدكي و نصابان لوازم خانگي مهم ترين نقض 
را در فروش كاالهاي قاچاق و تقلبي دارن��د؛ فعاالن بدون مجوزي كه 
در بازار رخنه كرده اند و از آنجا كه دفتر كار مشخصي ندارند، از سوي 
مراجع قضايي نيز قابل پيگرد قانوني نيستند. هيچ سازمان نظارتي هم 

براي شناسايي اين متقلبان تالشي نمي كند. 
معاون صنايع وزير صمت براي دومين بار در مرداد ماه گزارش عملكرد 
وزارت صمت را در مقابله با كاالي قاچاق اعالم كرد و با اشاره به نظرسنجي 
صورت گرفته از وضعيت بازارهاي مختلف )به طور خاص در حوزه لوازم 
يدكي خودرو، لوازم خانگي و محصوالت دخاني( افزود: »عمدتاً در حوزه 
لوازم يدكي خودرو و لوازم خانگي، تحليل ها بر اين اساس بود كه شفافيت 
در اصالت كاالها اعم از وارداتي و داخلي مشخص نيست، حتي در مورد 
قطعات و لوازم توليد داخل برخي مشتريان پس از مدتي استفاده متوجه 
شده اند كاال تقلبي و جعلي بوده است، بنابراين وضعيت بازار از نظر مردم 

رها، آشفته و غيرنظارتي بود. « 
محمدمهدي برادران كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي گفت، اظهار 
كرد: »بسياري از شكايت ها در حوزه قطعات يدكي خودرو بوده است. در 
قطعات يدكي ديده مي شد كه بسته بندي، هولوگرام و حتي بيمه اصلي 
محصول و قطعه جعل شده بود و به بازار ارائه مي شد. دو راهكار در اين 
زمينه وجود داشت؛ راه اول اين بود كه به صورت موردي پيگيري شود. 
راه دوم اين بود در جامعه بايد مشكل به صورت همگاني رفع شود، لذا 

موضوع را علني كرديم.«
برادران ادامه داد: »نمي توان گفت موضوع تنها بحث قاچاق، كاالهاي تقلبي، 
عدم نظارت و از اين دست موضوعات است، همه اينهاست، ضمن اينكه به 
صورت فراتر سوداگري با جان و مال مردم است و از اعتماد مردم سوءاستفاده 
مي شود. اين جريان سوداگر همه  جا بوده و مختص سازمان و مجموعه خاص 
نيست. در حال حاضر در همين چند گروه كااليي، با عددهاي حداقل بيش 
از 7ميليارد دالر در حوزه قاچاق كاال در كشور مواجه هستيم )البته ميزان 

قاچاق كاالی كشور بالغ بر 1۲ميليارد دالر است(.«
مع��اون صنايع عمومي وزير صم��ت تصريح كرد: »ب��ه توليدكنندگان 
همچون خودروسازان و شبكه هاي فروش قطعات يدكي خودرو مراجعه 
و از كيفيت كااله��ا  گاليه كرديم، اين توليدكنن��دگان اعالم كردند، ما 
محصوالت خوبي توليد كرديم كه در كشورهاي مختلف مورد استقبال 
است و استانداردها وجود دارد اما گاهي با محصوالتي مواجه مي شويم 
كه به  نام توليدكنندگان برتر عرضه مي ش��ود و براي خ��ود ما هم قابل 
تش��خيص نيس��ت! در ادامه به اتحاديه فروش��ندگان قطعات يدكي و 
همچنين تعميركاران مراجعه كرديم، آنها نيز گاليه مند بودند كه حيثيت 

شغلي شان زير سؤال رفته است.«
برادران ضم��ن تأكيد بر اينكه وضعيت بس��يار نامناس��ب اس��ت، گفت: 
»عدم نظارت بر اجراي قانون و تعداد زيادي از فروشندگان كه عضو اتحاديه 
نيستند، سبب اين وضعيت شده اند. ذهنيت افراد اين است كه دولت عزمي 
براي اين كار نداشته يا شعاري عمل كرده اما حقيقت اين است كه ما در دور 

جديد مصمم هستيم مستمر پيگير باشيم.«

اراضي دولتي كه به نهضت ملي مسكن اعالم نشود 
به نام وزارت راه سند مي خورد

بر اسلاس تفاهمنامه اي كه ميان سازمان ثبت اسلناد و وزارت راه و 
شهرسازي به امضا رسليد، اراضي در اختيار دستگاه هاي دولتي كه 
به نهضت ملي مسلكن داده نشلود، به نام وزارت راه سند مي خورد. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازي، رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي در 
حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري مشترك وزارت راه و شهرسازي 
با سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در مورد موضوع قانون حدنگار عنوان 
كرد: تفاهمنامه در روز هاي گذش��ته در يك كارگروه كارشناس��ي مورد 
بررسي قرار گرفته بود و روز شنبه كليات آن به امضا رسيد. اين تفاهمنامه 
به دنبال اجراي چند موضوع مهم در كشور اس��ت، يكي از اين مباحث، 
موضوع حدنگار است كه از موضوعات مهم كش��ور است و بايد با كمك 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به سامان برسد. 
وي افزود: مسئله دوم در اين تفاهمنامه، موضوع نهضت ملي مسكن بود 
كه در قانون جهش توليد مسكن به صراحت تأكيد شده است دستگاه هاي 
مختلف زمين هاي مورد نياز طرح را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار 
دهند، اما برخي از دستگاه ها به داليل مختلف و با استناد به قوانين ديگري 
از اجراي اين تعهد استنكاف كرده اند و به هر حال بخش كمي از اين موضوع 
اجرايي شده بود. با دستور اخير رئيس جمهوري، بايد زمين هاي مورد نياز 
براي اجراي اين قانون تعيين تكليف ش��ود و اگر دستگاه ها زمين ها را در 

اختيار نگذاشتند، زمين ها به نام وزارت راه و شهرسازي سند بخورد. 
قاس��مي اضافه كرد: حتي در قانون تصريح ش��ده اس��ت كه چنانكه 
مسئوالن ذي ربط در وزارت راه و شهرسازي پيگيري هاي الزم را در اين 
خصوص انجام ندهند، جرايمي برايشان پيش بيني شده است، بنابراين 
ما وظيفه داريم بر اس��اس قانون پيگيري كنيم كه اين زمين ها تأمين 
شود كه بتوانيم طرح نهضت ملي مسكن را در سراسر كشور به  خوبي به 
اجرا برسانيم. وزير راه و شهرسازي با اشاره به دستور رئيس جمهور براي 
تعيين تكليف زمين هاي موردنياز براي ساخت 4ميليون واحد مسكوني 
در طرح نهضت ملي مسكن تا پايان ش��هريور، درباره تأثير انعقاد اين 
تفاهمنامه در تسريع در اجراي طرح نهضت ملي مسكن گفت: اجراي 
اين تفاهمنامه خيلي مي تواند در اجراي قانون جهش توليد مسكن به 
ما كمك كند و سندها به نام وزارت راه و شهرسازي صادر شود و ما هم 

بتوانيم آنها را در اختيار مردم قرار دهيم. 

خريد و فروش برنج به تصور گرانی قيمت ها 
متوقف شده است

خريلد و فروش برنج متوقف شلده اسلت و حتي فروشلگاه هاي 
زنجيلره اي نيز بلراي خريلد و دپلوی محصلول ورود نكرده اند 
چراكله اين بلاور شلكل گرفتله اسلت كله قيمت ها باالسلت، 
بايلد ريلزش كنلد و بله زيلر كيلويلي 8۰ هلزار تومان برسلد. 
حسن تقي زاده، رئيس اتحاديه برنج فروشان بابل در گفت وگو با تابناك، در پاسخ 
به اين ادعاي مطرح شده كه برخي از فروشندگان برنج آرد برنج هاي طارم را در 
برنج هايي مانند شيرودي مي ريزند و آنها را با نرخ باال عرضه مي كنند، آيا چنين 
ادعايي با واقعيت همخواني دارد؟ گفت: 90 درصد مردم توانايي تشخيص نوع 
برنج را ندارند اما پاشيدن آرد برنج موضوعي است كه براي من تازگي دارد و تا 
به امروز نديده ايم شخصي اقدام به اين كار كند. آرد برنج، باعث كاهش كيفيت 
برنج مي ش��ود. وي ادامه داد: مخلوط كردن ارقام برنج اتفاق تازه اي نيس��ت و 
سال هاست اين تخلف از س��وي برخي فروشندگان س��ودجو انجام مي شود، 
از اين رو همواره به مردم توصيه مي ش��ود برنج را از واحدهايي شناخته ش��ده 
خريداري كنند. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه برنج خارجي را با نام برنج ايراني 
در بازار عرضه مي كنند، افزود: قيمت برن��ج خارجي كيلويي 30 هزار تومان و 
برنج طارم نيز 110 هزار تومان است، اين فروشندگان بعد از مخلوط كردن برنج 
داخلي و خارجي و ريختن برنج خارجي در گوني طارم آنها را با قيمتي مابين اين 

دو نرخ به عنوان مثال كيلويي 60 هزار تومان به فروش مي رسانند. 
رئيس اتحاديه برنج فروشان بابل با اش��اره به نرخ انواع برنج در بنكداري 
شهرهاي ش��مالي اذعان كرد: طارم و هاش��مي كيلويي 97 هزار تومان، 
شيرودي كيلويي 55 هزار تومان، ندا كيلويي 50 هزار تومان و فجر كيلويي 
60 هزار تومان به فروش مي رسد. اين نرخ ها در بنكداري شهرهاي شمالي 
است و بنكداري تهران مي تواند بر اين قيمت ها 3 درصد سود در نظر بگيرد. 
وي با بيان اينكه بازار برنج در شرايط ركود قرار گرفته است، ادامه داد: خريد 
و فروش برنج متوقف شده است و حتي فروشگاه هاي زنجيره اي نيز براي 
خريد و دپوی محصول ورود نكرده اند چراكه اين باور شكل گرفته است كه 

قيمت ها باالست، بايد ريزش كند و به زير كيلويي 80 هزار تومان برسد. 
تقي زاده كيفيت و كميت برنج در سال زراعي1401 را قابل توجه عنوان 
كرد و افزود: دولت قيمت دستوري براي برنج اعالم نكرد اما به طور ضمني 
به فروشگاه ها اعالم كرد برنج باالتر از كيلويي 85 هزار تومان نبايد عرضه 
شود، از اين رو فروشگاه ها رغبتي براي خريد برنج سال زراعي جديد از خود 
نشان نداده اند. به نظر مي رس��د اگر در دو هفته آينده اقدام به خريد برنج 
نكنند، قيمت اين محصول در شهرهاي شمالي افت كند. وي تأكيد كرد: 
برنج ها در كارخانه دپو شده و در دست كشاورزان است و هيچ واسطه گر و 

داللي براي خريد برنج ورود نكرده است. 
........................................................................................................................

 خريداران قالبي خودرو 
غزل خداحافظي را بخوانند

با عرضه خودرو در بورس كاال و كشف واقعي قيمت ها در تقابل عرضه 
و تقاضا، خريداران قالبي خودرو كه ماه هاست براي دريافت رانت از 
اين صف طوالنی خارج نمي شوند، غزل خداحافظی را خواهند خواند. 
محمدرضا نجفي منش، دبير انجمن س��ازندگان قطعات خودرو در گفت و گو با 
تس��نيم با اعالم رضايت فعاالن صنعت خودرو با عرض��ه محصوالت در بورس 
كاال گفت: دولت با دخالت هاي خود در بازار و قيمت گذاري خودرو باعث ايجاد 
اختالف قابل توجه قيمت هاي جلوی در كارخانه و بازار آزاد شده است. وي افزود: 
در دهه70 با تصميم شوراي اقتصاد، قيمت خودرو در حاشيه بازار كشف و تعيين 
مي شد و اختالف قيمت جلوی در كارخانه و حاشيه بازار به عنوان سود از سوي 
سازمان حمايت مصرف كننده از خودروس��ازان گرفته مي شد تا از اين طريق 
اختالف ايجاد شده از بين برود. اين روند سبب شده بود حدود 13سال قيمت 
خودرو دستخوش تغييرات زيادي نشود و اين در حالي است كه بهاي نهاده هاي 
توليد، افزايشي بود. در اين برهه شاهد بوديم كه قيمت حاشيه بازار بعضاً كمتر 
از قيمت جلوی در كارخانه مي ش��د و هيچ صف خريدي نيز شكل نمي گرفت. 
نجفي منش ادامه داد: در س��ال90 كه توليد خودرو به يك ميليون و650 هزار 
دستگاه رسيد، خودروسازان براي فروش از روش هاي فروش قسطي استفاده 
كردند اما از زماني كه شوراي رقابت در بحث قيمت گذاري ورود كرد، اختالف 

قيمت بين كارخانه و بازار شروع شد و زيان خودروساز را به همراه داشت. 
   عمده حاضران در قرعه كشي، مصرف كننده نيستند

وي تصريح كرد: بسياري از خريداران فعلي خودرو در سيستم قرعه كشي 
مصرف كننده نيستند بلكه به دنبال استفاده از اختالف قيمت بازار و قيمت 
جلوی در كارخانه هس��تند و بررس��ي ها نش��ان مي دهد خودروهايي كه 
بيشترين اختالف قيمت را دارند، بيشترين تقاضا در قرعه كشي ها نيز براي 
همان ها ثبت مي شود. دبير انجمن قطعه سازان اظهار كرد: دولت در برهه اي 
براي رهايي از اين وضعيت و جلوگيري از افزايش بيشتر اين اختالف، زماني 
كه 40 درصد تورم در كشور وجود داشت، اجازه افزايش 18 درصدي را به 

خودروسازان داد، اما با اما و اگر نمايندگان مجلس همراه شد. 
  »بورس كاال« راه نجات صنعت خودرو

وي تأكيد كرد: تنها راه قانوني در شرايط فعلي براي رهايي صنعت خودرو از 
قيمت گذاري دستوري، بورس كاال و عرضه محصوالت در آن است. در بورس 
كاال با استفاده از مكانيسم عرضه و تقاضا قيمت واقعي كشف مي شود. زماني كه 
قيمت واقعي كشف شود، صف خريد افرادي كه در انتظار بهره بردن از اختالف 
قيمت جلوی در كارخانه و بازار هستند، جمع خواهد شد و خريداران واقعي 
به معامالت ورود مي كنند. نجفي منش در پاسخ به اين سؤال كه عرضه هاي 
مستمر تا چه ميزان به تعادل بازار خودرو كمك مي كند؟ گفت: عرضه خودرو 
در بورس باعث مي شود قيمت هايي كه در بازار به صورت غيرواقعي باال رفته اند، 
كاهش يابد و از سوي ديگر سبب مي شود افرادي كه با هدف سودجويي خودرو 
خريداري كرده اند، اقدام به فروش مي كنند و اين مسئله قيمت بازار را كاهش 
خواهد داد. وي اظهار داشت: زماني كه قيمت ها واقعي شود، داللي نيز بي معني 

مي شود و اين رويه از طريق سازوكار شفاف بورس، شدني است. 
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 شناسه آگهى: 1361769

 نوبت اول آگهي مناقصه عمومى دو مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي

دارد  نظر  در  پارس  گاز  و  نفت  شركت 
 P/F AIRPACK AIR قلم   94 خريد 
را  خود  نياز  مورد   COMPRESSOR
مرحله اى  دو  عمومى  مناقصه  برگزاري  با 
طبق شرايط زير از طريق يك شركت واجد 

صالحيت تأمين نمايد.
شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:

الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
ب)  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي  تغييرات (مندرج 

در روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

د) صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداكثر سه سال گذشته
 از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از 
چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا 
 WWW.SETADIRAN.IR اينترنتي  نشاني  به  اداري،  پايان ساعت 
قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز 

عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
از طريق درگاه سامانه  ارزيابي كيفي  برگزاري فراخوان   كليه مراحل 

تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 
در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.
 اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي 

و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد 
شد.

 به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري 
وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و 
انجام خريد صرفًا با تأمين كنندگاني كه نام آن ها در فهرست بلند سامانه 
تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار دارد، امكان پذير است. 
بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرار گرفتن در 
فهرست سامانه EP تا تاريخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از 

عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
 مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت 
دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور بارگذاري نمايند. 
خواهد  واجدين شرايط  اطالع  به  متعاقبًا  مناقصه:  اسناد  تحويل  محل   

رسيد.
هاى  تاريخ  طبق  پيشنهادها:  گشايش  تاريخ  و  پيشنهاد  تحويل  مهلت   

مندرج در اسناد مناقصه.
 الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست 

حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
 در صورت نياز به اطالعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن

 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند. 
 تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

 مركز تماس: 021-41934  
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

شركت نفت و گاز پارس -روابط عمومي

 شركت ملي نفت ايران 
شركت نفت وگازپارس

مناقصه شماره WSS-9851424/9751235/9950366 با شماره فراخوان سامانه ستاد 2001001034000121

اداره كل شيالت استان گلستان در نظر دارد 2 هكتار از اراضى مازاد مركز حفاظت 
و بازسازى شهيد مرجانى خود را به شرح مندرج در اسـناد مزايده با بهره گيرى 
از سامانه تداركات الكترونيكى دولت www.setadiran.ir جهت اجاره (كشت 

شالى) به مزايده بگذارد.
اين مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل 
دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شـركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايى 

پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه مزايده در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مى باشد.
آدرس: آق قال- كيلومتر 20 جاده گنبد – روستاى اوچ تپه

 آگهى مزايده عمومى 
اجاره اراضى مازاد زراعى مركز حفاظت و بازسازى شهيد مرجانى 

 نوبت دوم 

سازمان شيالت ايران
اداره كل شيالت استان گلستان
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 نوبت اول آگهي مناقصه عمومى دو مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي

دارد  نظر  در  پارس  گاز  و  نفت  شركت 
 P/F AIRPACK AIR قلم   94 خريد 
را  خود  نياز  مورد   COMPRESSOR
مرحله اى  دو  عمومى  مناقصه  برگزاري  با 
طبق شرايط زير از طريق يك شركت واجد 

صالحيت تأمين نمايد.
شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:

الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
ب)  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي  تغييرات (مندرج 

در روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

د) صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداكثر سه سال گذشته
 از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از 
چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا 
 WWW.SETADIRAN.IR اينترنتي  نشاني  به  اداري،  پايان ساعت 
قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز 

عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
از طريق درگاه سامانه  ارزيابي كيفي  برگزاري فراخوان   كليه مراحل 

تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 
در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.
 اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي 

و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد 
شد.

 به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري 
وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و 
انجام خريد صرفًا با تأمين كنندگاني كه نام آن ها در فهرست بلند سامانه 
تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار دارد، امكان پذير است. 
بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرار گرفتن در 
فهرست سامانه EP تا تاريخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از 

عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
 مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت 
دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور بارگذاري نمايند. 
خواهد  واجدين شرايط  اطالع  به  متعاقبًا  مناقصه:  اسناد  تحويل  محل   

رسيد.
هاى  تاريخ  طبق  پيشنهادها:  گشايش  تاريخ  و  پيشنهاد  تحويل  مهلت   

مندرج در اسناد مناقصه.
 الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست 

حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
 در صورت نياز به اطالعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن

 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند. 
 تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

 مركز تماس: 021-41934  
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

شركت نفت و گاز پارس -روابط عمومي

 شركت ملي نفت ايران 
شركت نفت وگازپارس

مناقصه شماره WSS-9851424/9751235/9950366 با شماره فراخوان سامانه ستاد 2001001034000121

اداره كل شيالت استان گلستان در نظر دارد 2 هكتار از اراضى مازاد مركز حفاظت 
و بازسازى شهيد مرجانى خود را به شرح مندرج در اسـناد مزايده با بهره گيرى 
از سامانه تداركات الكترونيكى دولت www.setadiran.ir جهت اجاره (كشت 

شالى) به مزايده بگذارد.
اين مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل 
دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شـركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايى 

پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه مزايده در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مى باشد.
آدرس: آق قال- كيلومتر 20 جاده گنبد – روستاى اوچ تپه

 آگهى مزايده عمومى 
اجاره اراضى مازاد زراعى مركز حفاظت و بازسازى شهيد مرجانى 

 نوبت دوم 

سازمان شيالت ايران
اداره كل شيالت استان گلستان

شناسه آگهى:1362680


