
بررسي ها نشان مي دهد، كالهبرداري عجيبي 
در بازار برخي از كاالهاي كش�ور در پوش�ش 
حمايت از توليد داخلي رخ داده است. موضوعي 
كه برخي از مسئوالن دولتي از آن باخبرند، اما 
در پاسخ به رس�انه ها رويه سكوت را در پيش 
گرفته اند. خبرهاي رسيده از بازار لوازم خانگي 
حاكي از آن است كه برخي از شركت هاي ايراني 
با مجوز رسمي، كاالي توليدي خود را بدون اخذ 
نمايندگي از برندهاي تجاري خارجي با لوگوي 
اين ش�ركت هاي مطرح به فروش مي رسانند. 

توليدكنندگان لوازم خانگي در بازار انحصاري از 
هر ترفندي اس��تفاده مي كنند تا سود بيشتري 
عايدش��ان ش��ود؛ از محدودكردن عرضه كاال در 
بازارگرفته تا فروش كاالي خود ب��ا نام برندهاي 
خارج��ي. در اين مي��ان همچنان دس��تگاه هاي 
نظارتي در خواب خرگوشي به سر می برند و عرصه 

براي جوالن توليد كنندگان متخلف باز است. 
رصد ب��ازار لوازم خانگي، پوش��اك و تلفن همراه 
كشور بيانگر آن اس��ت كه برخي از شركت هاي 
داخلي، با وجود داش��تن مجوز از وزارت صمت و 
نهادهاي مربوطه، توليدات خود را با درج لوگوي 

شركت هاي خارجي به فروش مي رسانند. 
به عنوان نمونه، در برخي از فروشگاه هاي اينترنتي، 

شاهد حضور تلويزيون سوني هستيم، در صورتي 
 كه امكان واردات قانوني اي��ن برند تجاري وجود 
ندارد، با مراجعه ب��ه توضيحات اي��ن كاال، پرده 
عجيبي از ماجرا نمايان مي شود. استعالم شناسه 
اختصاص��ي اين كاال در س��امانه جام��ع تجارت 
بيانگر آن است كه تلويزيون سوني موجود در اين 

فروشگاه توليد يك شركت ايراني است. 
به گزارش مهر، مراجعه به تارنماي رس��مي اين 
ش��ركت نش��ان مي دهد كه نام تجاري سوني در 
سال ۱۳۸۸، اين ش��ركت ايراني را به  عنوان تنها 
توليدكننده محصوالت خ��ود معرفي كرده بود، 
البته ش��ركت فوق خود زيرمجموعه يك شركت 
بازرگاني بوده كه لوازم خانگي س��وني و چند نام 
تجاري ديگر را ب��ه ايران وارد مي كن��د، اما پس 
از خروج اياالت متحده از برج��ام و در عين حال 
ممنوعي��ت واردات لوازم خانگ��ي، ديگر واردات 
رسمي سوني در ايران مش��اهده نشد. همچنين 
بررسي شركت س��وني از تحت ليس��انس بودن 
محصوالت توليدي ايران حكايت ندارد، در واقع 
محصوالت توليد شركت ايراني، هيچ گونه ارتباطي 

با شركت سوني ندارد. 
همانطور كه مشاهده مي شود در ميان كشورهاي 
خاورميانه نام عراق، امارات، بحرين، سوريه، قطر 
و اردن به چش��م می خ��ورد و اي��ران در اين بين 

جايگاهي ندارد. حال چرا مس��ئوالن اين شركت 
از نام تجاري سوني براي فروش محصوالت خود 
بهره مي برند، سؤال بزرگي است كه بايد مسئوالن 
وزارت صمت و س��ازمان حماي��ت در اين زمينه 

پاسخگو باشند؟
 نوكياي ايراني، پديده اي عجيب در بازار 

تلفن همراه كشور!
در حوزه تلفن  همراه نيز شاهد اين تخلف بزرگ 
هستيم. رصد بازار تلفن همراه بيانگر آن است كه 
يكي از ش��ركت هاي داخلي، در س��ال هاي اخير 
كارخانه اي به جهت توليد تلفن همراه راه اندازي 
كرده است و حتي برخي از مقامات بلندپايه دولت 

نيز در اين واحد توليدي حضور پيدا كرده اند. 
اين شركت كه در حال حاضر، تلفن  همراه ساده 
يا همان فيچر ف��ون )Feature phone( توليد 
مي كند، قطعات مورد نظر توليد را به شكل رسمي 
وارد كش��ور و در نهايت محصول نهايي در واحد 
خود توليد مي كند، اما تخلف بزرگ هنگامي رخ 
مي دهد كه به جاي درج نام و نشان تجاري خود از 
برند نوكيا يا ديگر شركت هاي مطرح خارجي بهره 
مي برد، در حالي  كه هيچ ارتباطي با شركت نوكيا 
ندارد.  اطالعات موجود در سامانه جامع تجارت 
و گارانتي، حكاي��ت از توليد داخ��ل بودن تلفن 
 همراه داشته و حتي نام ش��ركت فوق نيز در اين 

دو سامانه ثبت شده است. البته مسئوالن وزارت 
صمت قادر بودند مانع ارتكاب اين تخلف شوند و 
از رجيسترشدن اين كاالها جلوگيري كنند، اما در 

عمل رويه سكوت را در پيش گرفته اند. 
اطالعات رس��يده ب��ه مه��ر نش��ان مي دهد كه 
يك ش��ركت توليدي در زمستان س��ال ۱۴۰۰، 
درخواست خود مبني بر مجوز مونتاژ محصوالت 
تلفن همراه برندهاي سامسونگ، نوكيا، شيائومي 
و اپل را بدون اخذ نمايندگي از كمپاني هاي اصلي 
در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد ثبت كرده 
است.  عجيب اينجاست كه مديران شركت فوق 
حتي اعالم كرده اند كه استعالم اصالت محصوالت 
مونتاژ شده قابل رصد است و جوابيه اي مبني بر 
ساخت تلفن همراه در چين، ويتنام و هند مشاهده 
خواهد ش��د.  با اين رويه وزارت صمت و مديران 
تمامي شركت هاي داخلي مي توانند محصوالت 
توليدي خود را با ن��ام و نش��ان برندهاي مطرح 
جهان توليد كنند. به عبارت��ي اخذ نمايندگي و 
اعتبار توليد اهميت ندارد و فقط كسب سود مهم 
است. در اين شرايط، مصرف كننده اي كه به سبب 
اعتماد يا عالقه از نام تجاري خاصي بهره مي برد، 
ديگر قادر به تشخيص اصالت كاالي فوق نبوده و 
در نهايت در بازار ش��اهد اجناس تقلبي مجوزدار 

هستيم. 
 س�كوت معنادار در مقاب�ل كالهبرداري 

شركت هاي داخلي
به گزارش مهر، با وجود اينكه نام برخي از اين افراد 
در ذيل نامه مجوز توليد ش��ركت فوق مش��اهده 
مي شود، اظهار بي اطالعي و عدم پاسخگويي اين 
افراد بس��يار عجيب و قابل تأمل است. گفت وگو 
با تعزي��رات حكومتي نيز حكاي��ت از بي اطالعي 
مس��ئوالن دارد و مشخص نيس��ت، چرا سازمان 
حمايت و تعزيرات حكومتي، نظارتي بر اجناس 

توليد داخل ندارند. 
 فروش كاالي ايراني با لوگ�وي برندهاي 

خارجي، مصداق كالهبرداري است
سيدجواد حسيني كيا، عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با مهر، 
فروش كاالي ايراني با نشان شركت هاي خارجي 
را مصداق ب��ارز كالهبرداري عن��وان می  كند و 
می گويد: »با وجود اينكه گزارش مس��تندي در 
خصوص ف��روش كاالي ايراني ب��ا برند خارجي 
براي مجلس ارس��ال نشده اس��ت، اما از گوشه و 
كنار اخب��اري در اين زمينه به گوش مي رس��د. 
قاعدتاً اين ام��ر يك تقلب بزرگ اس��ت، چراكه 
مصرف كنن��ده به دلي��ل اعتماد به ه��ر برندي، 
آن كاال را خريداري مي كن��د، ولي در عمل يك 
جن��س ديگر درياف��ت مي كند. در واقع ش��اهد 
كالهبرداري بزرگي هس��تيم كه حجم درآمدي 

بااليي نيز دارد.«
آنچه مش��خص اس��ت، ش��اهد كالهب��رداري با 
مجوز رس��مي در كشور هس��تيم، كالهي بزرگ 
كه فقط جيب عده اي از اف��راد را پر خواهد كرد و 
مصرف كننده در آن اهميتي ندارد. در صورتي  كه 
وزارت صمت و دولت به دنبال ممنوعيت واردات 
برخي از كاالها به بهانه حماي��ت از توليد داخل 
هستند، بايد ش��ركت هاي توليدي داخل از نام و 
نش��ان تجاري خود در اين زمينه بهره ببرند و با 
افزايش كيفيت و قيمت مناس��ب، مصرف كننده 
را مجاب نمايند ت��ا محصوالت تولي��دي آنها را 
خريداري كنند.  حتي رويه توليد كاالي داخلي 
و فروش آن با نام و نش��ان برندهاي مطرح جهان 
خالف قوانين حمايت از نام هاي تجاري داش��ته 
و چه بس��ا جرايم بين المللي براي اي��ران در پي 
داشته باشد، اما مهم ترين موضوع اعتماد و احترام 
مشتريان اس��ت كه در كش��اكش اين موضوع از 

بين مي رود. 
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فروش كاالهاي ايراني
 با نام برند هاي خارجي! 

رويه توليد كاالي داخلي و فروش آن با نام و نشان برندهاي مطرح جهان خالف قوانين 
حمايت از نام هاي تجاري است و چه  بسا جرايم بين المللي براي ايران در پي داشته باشد

اما مهم ترين موضوع اعتماد و احترام مشتريان است كه در كشاكش اين موضوع از بين مي رود

  گزارش یک

اكنون زمان خريد خودرو نيست
ب�ازار ب�ه ط�ور عجيب�ي ب�ا افزاي�ش قيمت ه�ا روبه روس�ت كه 
پيش�نهاد مي ش�ود خري�داران كم�ي در معامالت تأم�ل كنند. 
به گزارش مهر، اميرحسين كاكايي كارشناس بازار خودرو در گفت وگو 
با رادي��و اقتصاد گفت: برخي از خودروها به نس��بت هفته گذش��ته تا 
۱۵ميليون افزايش قيمت داشته اند كه اين متأثر از باال رفتن نرخ ارز و 
كاهش ارزش ريال است.  وي افزود: در هفته هاي اخير خروج پول افراد 
حقيقي از بازار سرمايه به سمت بازار سكه و خودرو سرازير شد تا جايي 
كه قيمت هاي خوروها بسيار غيرمنطقي افزايش يافت.  كارشناس بازار 
خودرو افزود: مصرف كنندگان خودرو هنگام معامله در شرايط تب بازار 
به شدت متضرر مي ش��وند كه پيشنهاد مي ش��ود فعاًل فقط به منظور 
سرمايه گذاري وارد اين بازار شوند. به رغم افزايش نرخ ها هيچ معامله اي 

در اين بازار انجام نمي شود. 
---------------------------------------------------

دستور پوتين براي مشاركت روسيه 
در 2 پروژه ريلي ايران

دس�تيار رئيس جمه�ور روس�يه از دس�تور پوتين به مس�ئوالن 
اين كش�ور براي اجراي خط آهن رش�ت- آس�تارا، برقي س�ازي 
ظرفيت ه�اي  افزاي�ش  و  گرمس�ار  اينچه ب�رون-  خ�ط 
همكاري ه�اي حمل و نقلي دو كش�ور اي�ران و روس�يه خبر داد. 
به گزارش تسنيم، رستم قاسمي وزير راه و شهرس��ازي ايران با ايگور 
لويتين دستيار رئيس جمهور روسيه درخصوص افزايش همكاري هاي 
حمل و نقلي و تكميل پروژه ريلي رشت- آستارا ديدار و گفت وگو كرد. 

رستم قاسمي با اعالم اينكه مذاكرات با هيئت روسي مذاكرات مناسب، 
طوالني و مثمرثمري بود، گفت: درباره تكميل خط آهن رشت- آستارا، 
طرف روسي طرح مالي اين طرح را ارائه كرد و مقرر شد تا ما آن را بررسي 

و نتيجه را اعالم كنيم؛ در مجموع مذاكرات بسيار مناسب بود. 
وزير راه و شهرسازي افزود: هم اكنون يك روز در ميان يك قطار روسي 
وارد بندر شهيدرجايي مي شود، با اين حال اين امكان وجود دارد كه در 
روز، پنج قطار روسي از سرخس وارد ايران شود و در اين باره مذاكرات 
مفصلي انجام شده است. قاسمي در اين ديدار با تأكيد بر اينكه جمهوري 
اسالمي ايران براي همكاري با روس��يه ممنوعيتي ندارد، گفت: ايران 
آمادگي دارد تا روابط حمل و نقلي خود را با روس��يه به باالترين سطح 
برس��اند.  وزير راه و شهرس��ازي حمل و نقل ريلي را با توجه به ويژگي 
ارزان بودن، حمل و نقل انبوه و ايمني و حفظ محيط زيست از بهترين 
روش هاي حمل ونقل ب��راي افزايش ظرفيت هاي ترازيت برش��مرد و 
خواستار استفاده از اين بخش با اتصال روس��يه به خطر ريلي كريدور 
شمال- جنوب شد.  همچنين ايگور لويتين دستيار رئيس جمهور روسيه 
در حاشيه اين نشست گفت: ما براساس دستور رئيس جمهور روسيه براي 
اجراي خط آهن رشت- آستارا، برقي سازي خط اينچه برون- گرمسار و 
افزايش ظرفيت هاي همكاري هاي حمل و نقلي دو كشور ايران و روسيه 
به ايران س��فر كرديم.  در مذاكرات دوجانبه هيئت هاي روسي و ايراني 
كه شامل معاون وزير حمل و نقل روسيه و معاونان وزير راه و شهرسازي 
كشورمان بود، با اشاره به بازديد بازرگانان روسي از بندرعباس و اعالم 
ظرفيت هاي بندري و عملياتي بر افزايش همكاري هاي حمل و نقلي دو 
كشور تأكيد و مقرر شد تا كارگروهي تشكيل و موضوع مربوط به تكميل 
خط آهن رشت- آس��تارا نهايي و عملياتي شود.  تأكيد بر سند حمل و 
نقلي باكو و اسناد كنفرانس وزراي حمل ونقل كشور هاي آسياي مركزي، 
موافقتنامه سه جانبه ايران، آذربايجان و روسيه و موافقتنامه دو جانبه 
ايران و روسيه، توجه جدي به مسير ترانزيتي ايران در منطقه، افزايش 
حجم ترانزيت از برنامه ۱۵ ميليون تني به ۵۰ ميليون تن و تبديل ايران 

به هاب ترانزيت منطقه از موارد مطرح اين نشست دو جانبه بود. 
---------------------------------------------------

انتقاد از اعطاي مجوز واردات خودرو
 به خودروسازان داخل 

كاربران »فارس من« با ثبت پويشي از اعطاي مجوز واردات خودرو 
به خودروسازان داخلي انتقاد و عنوان كردند خودروسازاني كه به 
تكاليف خود در زمينه توليد عمل نكردند، نبايد به واردكننده خودرو 
هم تبديل شوند كه در اين باره سخنگوي وزارت صمت توضيح داد. 
كاربران س��امانه »فارس من« با ثبت پويش��ي هايي با عنوان »توقف 
واردات خودرو از س��وی خودروس��ازان« و »نباي��د واردات خودرو در 
اختيار خودروسازان داخلي باشد« عنوان كردند كه يك ميليارد يورو 
براي واردات خودرو تخصيص داده ش��ده است تا واردات خودرو انجام 
ش��ود و خودرو از انحصار شركت هاي خودروس��از دولتي مانند سايپا، 
ايران خودرو و شركت هاي وابسته به اين خودروسازان خارج شود. در 
نتيجه خروج از اين انحصار شاهد اتفاقات خوب از جمله كاهش قيمت 
خودرو در بازار باشيم،  اما برخالف انتظار مجوز واردات خودرو باز هم به 
اين خودروسازان داده شده است. آنها عنوان كردند شركت هايي كه در 
چند سال اخير در توليد با كيفيت خودرو و عرضه آن ناتوان بوده اند، چرا 

اكنون بايد مجوز واردات خودرو را بگيرند؟ 

بلومب�رگ ت�الش غرب ب�راي اعمال س�قف 
قيمت نفت را نشانه ضعف آنها در برابر روسيه 
دانس�ت و تأكيد كرد شواهد نش�ان مي دهد 
روسيه ديگر گاز خود را با تخفيف نمي فروشد. 
به گزارش تس��نيم به نقل از بلومب��رگ، اعمال 
س��قف قيمت نفت را مي توان نش��انه ضعف و نه 
نش��انه قدرت دانس��ت، زيرا بدين معناست كه 
امتناع از خريد نفت روس��يه كاماًل فيصله يافته 
است. سقف قيمت نشان مي دهد كه غرب چقدر 
به منابع روسيه و به همه ترفندهاي اقتصادي و 
ديپلماتيك براي دس��تيابي به آن نياز دارد.  به 
دنبال طرح ايده اعم��ال محدوديت قيمت براي 
منابع انرژي روسيه، رهبران كشورهاي غربي در 
ژوئن گذشته در اجالس G7 صحبت كردند كه 
محدوديت هاي قيمتي براي نفت بايد از دسامبر 
و فرآورده هاي نفتي در فوريه اعمال شود، اما در 
مورد گاز امكان توافق وجود نداش��ت.  روس��يه 
بارها هش��دار داده اس��ت كه منابع انرژي را به 
كش��ورهايي كه به دنبال اجراي ساز و كارهايي 

مربوط به محدوديت هاي اجباري در قيمت خريد 
هس��تند، صادر نخواهد كرد.  والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه هم به دنبال آن تأكيد كرد 
مسكو قصد ندارد به بهاي منافع خود چيزي به 

خارج از كشور عرضه كند. 
از سوي ديگر، بلومبرگ به نقل از تاجران گزارش 
داد گاز طبيعي مايع ساخالين 2 روسيه ديگر با 
قيمت ارزان فروخته نمي شود و اين پروژه توانسته 
سه محموله در آس��يا را با قيمتي نزديك به بازار 
به فروش برس��اند.  همچنين ال ان جي روسيه 
ديگر با تخفيف در آسيا موجود نيست و اين نشان 
مي دهد كه نگراني خريداران در مورد تحريم هاي 
غرب و لطمه به وجهه آنها كاهش يافته اس��ت.  
ساخالين2 هفته گذشته سه محموله گاز طبيعي 
ماي��ع را فروخت ك��ه در ماه دس��امبر بارگيري 
مي شود و قيمت آنها تقريباً به قيمت هاي فعلي 
بازار بود. ساخالين2 در ماه سپتامبر در چند نوبت 
گاز طبيعي را ب��ا تخفيف قابل توجه نس��بت به 

قيمت هاي آن دوره به بازار ارسال كرد. 

س�ازمان اموال تمليك�ي اعالم ك�رد مزايده 
1۷2 ملك به ارزش 2۴۰ ميليارد تومان شروع 
شده اس�ت و تا پايان روز 2۶ آبان ادامه دارد. 
 به گزارش روابط عمومي سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي، مزايده اموال غيرمنقول 
اين سازمان به ش��ماره ۱۱۳۳ از تاريخ ۱7 آبان 

ش��روع ش��ده اس��ت و متقاضيان تا پايان روز 
2۶آبان مهلت دارند پيش��نهادات خود را ارائه 
دهند. براس��اس جزئيات آگهي مزايده امالك 
و مستغالت، تعداد ۱72 ملك مسكوني، تجاري 
و زراعي ب��ه ارزش بالغ ب��ر 2۴۰ ميليارد تومان 

عرضه مي شود. 

خياباني كه يك طرف كپرنشين 
و يك طرف الكچري نشين دارد

محروميت زدايي در حاشيه نشيني از شهرها يكي از مغفول ترين 
موضوعاتي اس�ت كه در همه دولت ها روي داده و حتي در قانون 
جهش مس�كن هم ب�ه بح�ث حاشيه نش�يني بي توجهي ش�ده 
اس�ت. در حال حاضر بين 1/5 تا 2 ميليون نفر حاشيه نش�ين در 
كش�ور وجود دارد كه اين افراد هيچ صداي�ي ندارند و عمده آنها 
در كپره�ا زندگي مي كنن�د و حتي طرح هاي جهش مس�كن هم 
شامل آنها نمي ش�ود، با اين وجود بسيج س�ازندگي به سراغ اين 
افراد رفته اس�ت. دبي�ر ق�رارگاه س�ازندگي و محروميت زدايي 
بس�يج مس�تضعفين از كپرنش�يني در بندر چابهار خب�ر داد و 
گف�ت: »چابه�ار ك�ه ب�ه بزرگ تري�ن بن�در بين المللي كش�ور 
مشهور اس�ت، هيچ اقدامي نش�ده اس�ت. در يك طرف خيابان 
حاشيه نش�يناني زندگي مي كنند كه حتي آب آش�اميدن ندارند 
و در ط�رف ديگ�ر منطق�ه آزاد چابه�ار ويالهاي الكچ�ري قرار 
دارند ك�ه قيمت آنها از ش�مال ش�هر تهران هم گران تر اس�ت و 
اختالف طبقاتي ش�ديد در يك خيابان حتي به چشم مي خورد.«
مهدي غالمي، دبير قرارگاه سازندگي و محروميت زدايي در گفت وگو 
با ف��ارس، در م��ورد محورهاي ط��رح محروميت زدايي كه از س��وي 
بسيج سازندگي دنبال مي ش��ود، افزود: »پنج محور اصلي در قرارگاه 
محروميت زدايي بسيج دنبال مي شود كه شامل آبرساني به روستاها، 
مسكن محرومان، راه روستايي، زيرساخت اشتغال و محروميت زدايي 

از حاشيه نشيني شهرهاست.«
وي در مورد محروميت زدايي در حاشيه نشيني از شهرها گفت: »افراد 
روستا ممكن است از سوي بخشدار، دهيار مورد حمايت قرار گيرند، 
اما حاشيه نش��ينان شهرها واقعاً مظلوم هس��تند؛ بزرگ ترين حاشيه 
نشيني كشور در شهرس��تان چابهار قرار دارد.« غالمی تأكيد كرد: » 
در چابهار كه به بزرگ ترين بندر بين المللي كشور مشهور است، هيچ 
اقدامي نشده و در يك طرف خيابان حاشيه نشيناني زندگي مي كنند 
كه حتي آب آش��اميدن ندارند و در  طرف ديگر منطق��ه آزاد چابهار 
ويالهاي الكچري قرار دارند كه قيمت آنها از ش��مال شهر تهران هم 
گران تر است و اختالف طبقاتي ش��ديد در يك خيابان حتي به چشم 
مي خورد.« غالمي گفت: »بايد براي حاشيه نشينان چابهار هزار واحد 
مسكوني احداث كنيم كه اين طرح از س��ال 99 شروع شده است كه 
تاكنون ۶۰ درصد پيشرفت كرده و تا بهار ۱۴۰2 تحويل داده مي شود 
و در واقع يكي از بزرگ ترين مكان هاي حاشيه نش��يني كشور از نظر 

مشكل مسكن رفع مي شود.«
دبي��ر ق��رارگاه س��ازندگي و محروميت زداي��ي اظه��ار داش��ت: 
»حاشيه نش��ينان چابهار بين ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در منطقه ميرآباد در 
هفت يا هشت محله ساكن هس��تند. مهم ترين تفاوت حاشيه نشيني 
چابهار با جاهاي ديگر مانند كردس��تان و اهواز اين اس��ت كه در آن 
استان ها زندگي حاشيه نشينان تفاوت زيادي با مردم اطراف ندارد، اما 
در چابهار در يك سمت خيابان كپرنشيناني هستند كه آب آشاميدني 
هم ندارند، روبه روي آنها مناطق آزاد است كه قصرهاي الكچري وجود 
دارد و تبعيض و فقر طبقاتي آشكارا وجود دارد؛ يعني در يك خيابان 
فقير و غني در كنار هم زندگي مي كنند كه اگر مشكل محروميت زدايي 
اين افراد حل نشود، دچار مشكالت اجتماعي خواهند شد. 99 درصد 
حاشيه نشينان چابهار از برادران اهل تسنن هستند و تاكنون فرمانده 
بسيج دهها بار بين اين كپرنش��ينان رفته و حتي يكبار رئيس جمهور 
را هم به آن منطقه برده است.« وي گفت:   »براي مسكن محرومان در 
حاشيه چابهار  هزار واحد مس��كوني آغاز شده كه ۶۰ درصد پيشرفت 
داشته است. اداره برق هم خدمات الزم را ارائه كرده، وزير نيرو هم هفته 
قبل دستور داد انشعاب آب و فاضالب براي اين منازل مسكوني متصل 
شود. مسجد و مدرسه هم بايد سازمان نوس��ازي مدارس و آموزش و 
پرورش كمك كند. آسفالت جاده هاي آن هم برعهده بسيج است كه 
از محل سهميه قير مناطق محروم كنار گذاشته ايم و تالش مي كنيم 
تا آخر بهار ۱۴۰2 همه اين  هزار واحد مس��كوني با انشعابات كامل و 
مسجد و مدرسه تحويل داده ش��ود.« غالمی در مورد انشعاب گاز هم 
گفت: »استان سيستان و بلوچستان لوله كشي گاز ندارد، بنابراين ما 

هم نمي توانيم در آنجا گازرساني انجام دهيم.«
 5 محور محروميت زدايي 

به گفته غالم��ی در برنامه جامع محروميت زدايي س��ازمان بس��يج 
مستضعفين كه در سال 99 از سوي سردار س��المي فرمانده سپاه به 
سردار سليماني رئيس بسيج مستضعفين و همچنين معاونت عمراني 
وزارت كشور براي ارسال به استان هاي كشور و استانداران ابالغ و قرار 
شد، دستگاه ها و نهادهاي مختلف در بحث محروميت زدايي به صورت 
هدفمند و هم افزا با بسيج و سپاه كار كنند؛ در اين زمينه پنج محور در 

اولويت قرار گرفت.«
دبير قرارگاه س��ازندگي و محروميت زدايي در مورد بحث آبرساني به 
روستاها افزود: »در تفاهمنامه اي كه از دو سال قبل با شركت مهندسي 
آب و فاضالب در سال 99 امضا ش��د و همچنين يك قرارداد ديگر كه 
در س��ال ۱۴۰۰ با وزارت نيرو منعقد شد، قرار بر اين شد كه بسيج در 
مجموع براي 7 هزار روستا آبرساني شرب انجام دهد كه از اين تعداد 
۳هزار و ۵۰۰ روستا مستقيم به بسيج سازندگي و ۳هزار و ۵۰۰ روستا 
نيز با كمك سازمان بسيج سازندگي و ساير دستگاه ها آبرساني شود. تا 
امروز كه هشت ماه از اجراي طرح در سال جاري مي گذرد، آبرساني به 
2۶۰ روستا به صورت كامل انجام و تحويل مردم شده است. پيش بيني 
مي شود با اجراي طرح آبرساني به 7 هزار روستا در مجموع ۳ ميليون 
نفر از مردم روستا از خدمات آب آشاميدني سالم و پايدار بهره مند شوند 
و بعد از آن انتظار مي رود، هيچ روستايي در كشور حتي با 2۰ خانوار 

بدون آب پايدار وجود نداشته باشد.«
 ۶۰ واحد مس�كن ب�راي مددجوي�ان كميته امداد س�اخته 

مي شود
غالمی گفت: »ساخت ۶۰ هزار واحد مسكوني براي افراد مشمول كميته 
امداد امام خميني)ره( در شهرها در آستانه شروع است. عمده واحدها در 
حاشيه شهرها و براي محرومان دهك هاي يك تا سه درآمدي با كمك 

بسيج سازندگي و كميته امداد امام خميني ساخته مي شود.«
وی بيان كرد: »با استانداري هاي كش��ور هم هماهنگ شده و ساالنه 
2 هزار واحد مسكوني در روستاها براي افراد كميته امداد و بهزيستي 
و نهادهاي حمايتي توسط گروه هاي جهادي و بسيج تعمير و مرمت 

مي شود.«
دبير قرارگاه س��ازندگي و محروميت زدايي ادامه داد: در حال حاضر 
۴2 هزار گروه جهادي در كش��ور وجود دارد كه حدود 7 هزار گروه به 
صورت تخصصي در پروژه هاي عمراني فعاليت دارند و ۳ هزار و ۵۰۰ 

گروه جهادي به صورت تخصصي همكاري مي كنند. 
  2۴۰۰ ميليارد تومان قير رايگان براي راهسازي روستايي

غالمي در مورد احداث راه روستايي اظهار داشت: »مجلس و دولت به 
بس��يج كمك مي كنند تا براي مناطق محروم جاده سازي و راهسازي 
كند كه در اين زمينه قير رايگان اختصاص مي يابد. طي سال گذشته 
و س��ال جاري به مبلغ 2 هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان قير رايگان براي 
احداث راه روس��تايي دريافت كرديم كه تا ام��روز ۶ميليون مترمربع 
راه هاي روستايي كش��ور و همچنين جاده هاي بين مزارع در مناطق 
محروم و پايگاه هاي بسيج و همچنين پاسگاه هاي نيروي ا نتظامي در 
مناطق مرزي و محروم آسفالت شده است.« به گفته وي، حواله هاي 
قير رايگان به مبلغ 2هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تا امروز دريافت شده، 
البته در مصرف اين قيرها نظارت ص��ورت مي گيرد، چون اگر نظارت 
نباشد امكان تخلف و فساد وجود دارد. در خود بسيج و سپاه پاسداران 
دستگاه هاي نظارتي قوي وجود دارد كه بر اين فرآيندها نظارت دارند. 

شناسه آگهى:1406732از طرفي ديوان محاسبات در هر استان ناظراني دارد. 

 آگهي فراخوان عمومي ارزيابى كيفى مناقصه گران
مناقصه شماره م.ع.پ/1401/024 به شماره سامانه ستاد 2001091645000098

روابط عمومى

ت دوم 
نوب

شـركت پايانه هاى نفتى ايران (سـهامى خاص) در 
نظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با در نظر 
گرفتن شرايط كلى زير و از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكـى دولـت (سـتاد)، به صـورت فراخوان 
عمومـى ارزيابى كيفى مناقصه گـران به مناقصه گر 

واجد شرايط واگذار نمايد: 
الف) كليـه مراحل برگزارى فراخـوان از دريافت و 
تحويل اسناد فراخوان تا تهيه فهرست مناقصه گران داراى صالحيت، ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صـورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سـايت مذكور و دريافت گواهى 
امضاى الكترو نيكى را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. خاطرنشان مى سازد 
به موجب بخشنامه وزارت صمت امكان ثبت نام برخط رايگان در اين سامانه جهت 

كليه مناقصه گران فراهم مى باشد.
شـماره تماس سـامانه سـتاد در تهـران جهت انجـام مراحل عضويت در سـامانه 
0211456 و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سـاير اسـتان ها، در سـايت سـامانه 
(www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام / پروفايل تأمين كننده/مناقصه گر" موجود 

است.
ب) نـوع فراخوان: مناقصه عمومى تـوأم با ارزيابى كيفى جهـت انتخاب مناقصه گر 

واجد شرايط به منظور انجام خدمات موضوع مناقصه/ يك مرحله اى
ج) نام و نشانى دسـتگاه مناقصه گزار: تهران- خيابان پاسداران- باالتر از برج سفيد- 
خيابان شهيد حجت سورى (نيستان هفتم) پالك 11 - شركت پايانه هاى نفتى ايران 

(سهامى خاص)
د)موضوع مناقصه: پروژه تعويض پايه هاى روشـنايى فرسوده اسكله شرقى شركت پايانه هاى 

نفتى ايران در جزيره خارگ 
هـ) شـرح مختصر خدمات: شامل انجام كليه كارهاى الزم به منظور بهسازى سيستم 
روشـنايى اسـكله شـرقى و تعويض پايه هاى روشـنايى معيوب و فرسوده شركت 

پايانه هاي نفتي ايران در جزيره خارگ
و) نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار، تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار: 
ارائــه تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 266ر041ر853 ريال حسـب 
آيين نامه شـماره 123402/ت 50659 هـ مـورخ 94/09/22 هيأت محترم وزيران و 
همچنيـن تضمين انجـام تعهدات در صورت برنده شـدن به ميـزان ده درصد نرخ 
پيشـنهادى برنده مناقصه؛ ضمنًا تضامين صادره مى بايست مطابق فرمت هاى نمونه 
پيوسـت آيين نامه مذكور ارائه گردد؛ لذا اين شـركت از پذيرش تضامينى كه فاقد 
شـرايط فوق باشـد معذور بوده و هيچ گونه مسـئوليت و تعهـدى در اين خصوص، 
نخواهد داشـت. شايان ذكر مى باشد پس از انعقاد قرارداد، به ميزان ده درصد از هر 

صورت وضعيت مناقصه گر برنده به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مى گردد.
 تبصره: بر اسـاس تبصره 2 ماده 25 آيين نامه اجرايى قانون حمايت از شـركت ها و 
مؤسسـات دانش بنيان و تجارى سـازى نوآورى ها و اختراعات به شماره 141602/ت 

46513 هــ مـورخ 1391/08/21 هيـأت محتـرم وزيران، شـركت ها و مؤسسـات 
دانش بنيـان براى ارائه و فروش محصـوالت و خدمات دانش بنيان خود در مناقصات 
دولتـى مشـمول تخفيـف 50% (پنجاه درصد) در مبلغ سـپرده فراينـد ارجاع كار 

مى گردند.
ز) محـل، مدت زمان اجراي خدمات و برآورد مناقصه گزار: محل اجراي خدمات موضوع 
مناقصه در شـركت پايانه هاى نفتـى ايران در جزيره خارگ و مـدت انجام قرارداد 
5 ماه شمسـى و دوره نگهدارى به ميزان 3 ماه شمسـى پس از تحويـل موقت پروژه 
مى باشد. برآورد مناقصه گزار برابر با 326ر825ر060ر17 (هفده ميليارد و شصت ميليون 

و هشتصد و بيست و پنج هزار و سيصد و بيست و شش) ريال مى باشد.
ح) مدت اعتبار پيشـنهاد: مدت اعتبار پيشـنهاد مالى از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت 

180 روز مى باشد.
ط) گواهى ها و مدارك مورد نياز:

1)  گواهينامـه صالحيت پيمانكارى حداقل پايه 5 در رشـته نفت و گاز يا پايه 5 در 
رشته تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه كشور. 

2) دارا بودن شخصيت حقوقي.
3) ارائـه گواهينامه تأييد صالحيت پيمانـكارى از نظر ايمنى از وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى 
4) ارائه شناسه ملى حسب ماده 16 آيين نامه اختصاص شناسه ملى به كليه اشخاص 

حقوقى ايرانى. 
5) ارائه تصوير مصدق كد اقتصادى شركت و كد ملى صاحبان مجاز امضا

 ى) زمان، مهلت و نشانى دريافت اسناد ارزيابى كيفى: 
1- با عنايت به ابالغيه شـماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبير محترم كارگروه 
سـامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) و تأكيد موكد بر الزام بكارگيرى امضاى 
الكترونيكى اسـناد پاكت هاى (ب) و (ج) و عدم پذيرش نسخ فيزيكى و اسناد فاقد 
امضـاى الكترونيكـى (داراى مهرگرم)، كليه مناقصه گران موظف مى باشـند تمامى 
اسـناد پاكت هـاى (ب) و (ج) مناقصه را با امضاى الكترونيكـى و در موعد مقرر در 
اسـناد مناقصه از طريق سيستم سامانه سـتاد بارگذارى نمايند در غير اين صورت 

مناقصه گزار از پذيرش نسخه فيزيكى اسناد پيش گفته معذور خواهد بود. 
2- كليـه مناقصه گران واجد شـرايط مى توانند به مـدت 7 روز از زمان درج آگهى 
نوبت دوم نسبت به دريافت اسناد و معيارها و جداول ارزيابي كيفي از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام و ظرف مهلت 14 روز پس از انقضاى مهلت 
دريافت اسناد، ضمن تكميل، مهر و امضاي آنها و الصاق مستندات مربوطه به همراه 
سـاير اسـناد، مدارك و گواهينامه هاي ذكر شده در آگهي نسـبت به تغذيه اسناد 
پيش گفته در سـامانه تداركات الكترونيكى دولت (سـتاد) اقـدام نمايند. همچنين 
 WWW.SHANA.IR، مناقصه گـران مي توانند جهـت رؤيت آگهي به سـايت هاي

HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمايند.
3- مناقصه گـزار در رد و يـا قبول مـدارك در تمام مراحل مطابـق قانون برگزارى 

مناقصات و آيين نامه هاى اجرايى آن مختار خواهد بود.

؟؟؟؟

  جهان نما 

   خبر

بلومبرگ: 
روسيه ديگر گاز خود را ارزان نمي فروشد

برگزاري مزايده ۱۷۲ ملك به ارزش ۲۴۰ ميليارد تومان


