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آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به سیاست های 
مدیریت بازار ارز و پیشنهادهایی برای بهبود و حل مشکالت 
صادر کنندگان و تولیدکنندگان برای تامین ارز که بخش 
اول آن را در ش��ماره روز ش��نبه مالحظه کردید و اینک 

بخش دوم وپایانی را می خوانید:
***

رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح می کند:فارغ از این 
که چه کس����ی در این فرایند مس����ئول است، بعد از طی این 
مراحل باید کارت در اختیار متقاضی صاحب صالحیت قرار 
گیرد. اما این که صاحب کارت بازرگانی تاجر خوش����نامی 
ش����ود یا سوء اس����تفاده چی بعدا اتفاق می افتد و بخشی از 
آن به سیاست های ما برمی گردد. تا حدود سه سال قبل در 
کارت های بازرگانی قید شده بود کل فعالیت های بازرگانی 
مجاز و هر کس این مجوز را داش����ت، در هر حوزه ای اعم 
از اینکه تخصص داش����ت یا نه می توانست ورود کند و در 
واقع برای این که جلوی انحصار را بگیریم، تخصصی بودن 

کار را فدا کرده بودیم.
وی ادامه می دهد: نکته دوم آن که وقتی کارت را در 
اختیار فردی می  گذاریم، برای او سقف واردات گذاشته ایم. 
اما وقتی موضوع تعه����دات ارزی را مطرح کرده ایم، بدون 
محدودیت کارت را در اختیار افرادی قرار داده ایم تا بتوانند 
بدون هیچ گونه محدودیتی صادرات کنند و طبیعی است که 

افرادی از این موضوع سوء استفاده کنند.
الهوتی اضافه می کند: در جلس����ات متعدد ما پیشنهاد 
کرده ایم کارها تخصصی ش����ود و شرکت هایی که کار عام 
می کنند، ضمانت های جدی تری بدهند و اهلیت سنجی توسط 
تش����کل های صادراتی و مالی کش����ور انجام شود. همچنین 
کارت ها ابتدا سقف داشته باشند و به مرور سقف آنها برداشته 
شود. با این روش ها می توان نظام بهتری ایجاد کرد. حتی در 
سال ۹۷رئیس اتاق بازرگانی مکتوبی به وزیر وقت صنعت 
نوش����ت که برای کارتها سقف گذاشته شود، اما انجام نشد. 
اتفاقا ضرر اصلی از این سوء استفاده ها را صادرکنندگان اصلی 
و خوش����نام می کنند. چون با کارت خودشان صادر کرده اند 
و تعهد ارزی دارند و باید ارز را در چارچوب سیاست های 
بانک مرکزی برگردانند و نرخ کمتری در قبال ارز تحویلی 
دریافت می کنند. ولی کس����ی که از کارت اجاره ای استفاده 
ک����رده، این محدودیت ها را ندارد و در بازار هدف می تواند 

بهتر رقابت کند.
وی تاکید می کند: توجه به این نکته هم الزم است که 
کارت عضوی����ت اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی دو مقوله 
جدا از هم هس����تند؛ اولی از سوی اتاق بازرگانی به اعضای 
آن داده می شود، اما دومی از وظایف حاکمیتی و در اختیار 
سازمان صنعت استان است. تا دو ماه قبل، مدارک از سوی 
اتاق بازرگانی دریافت و برای سازمان صنعت استان ارسال 
می شد، اما از دو ماه قبل در سامانه جامع تجارت مستقیما 
به سازمان صنعت ارسال و بعد از تایید به اتاق های بازرگانی 

اجازه صدور کارت بازرگانی و کارت اتاق داده می شود.
هاش����می در خصوص سازوکار تامین ارز ارزان برای 
اس����تفاده تولیدکنندگان و تامین مواد اولیه متکی به واردات 
می گوید: ارز ۴۲۰۰تومانی اشتباه محض بود و به نفع هیچ 
کس نیست. چون حتی اگر مواد اولیه با این ارز وارد کشور 
ش����ود، بقیه هزینه های تولید در داخل کشور براساس دالر 
آزاد محاسبه می شود و از نظر روانی تاثیر خود را بر فرایند 
تولید و قیمت گذاری می گذارد و در عمل این سوبس����ید را 
مردم دارند هنگام خرید کاالها از جیب خودش����ان می دهند. 
به عالوه در دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی و فروش آن در بازار 
آزاد، طبق اعالم دس����تگاه های نظارتی و رسانه ها تخلفات 

زیادی انجام شد.
دبی����ر کل انجمن صنایع ل����وازم خانگی می افزاید: در 
صنعت لوازم خانگی ما نه تنها از ارز ۴۲۰۰تومانی بهره مند 
نیستیم، بلکه خیلی ها در دریافت ارز نیمایی هم محدودیت 
دارند. اما وجود ارز ۴۲۰۰تومانی به نفع هیچ کسی نبوده و 
تنها راه ایجاد فساد را باز گذاشته است. ما برای جلوگیری از 
فساد باید راه آن را ببندیم، نه این که راهش را باز بگذاریم 
و بعد با آن مبارزه کنیم. به نظر من سیاست تعدیل نرخ ارز 
۴۲۰۰تومانی به آرامی و پلکانی باید اتفاق بیفتد و برای این 
که به جامعه و بخش����ی از صنایع مرتبط با کاالهای اساسی 

که از آن استفاده می کردند، شوک وارد نشود، به آرامی باید 
همسان سازی و در نهایت جمع شود.

وی در پاس����خ اینکه آیا تغییر پلکانی قیمت ارز فشار 
زیادی به مردمی که مصرف کننده کاالهای اساسی هستند وارد 
نمی کند، اظهار می دارد:فکر می کنید کاالهایی که مش����مول 
ارز ۴۲۰۰تومانی شدند، قیمت عرضه آنها به مصرف کننده 
نهایی مطابق ارز ۴۲۰۰تومانی محاسبه می شود؟ پس این همه 
گرانی از کجاس����ت؟ در واقع ما داریم منابع ارزی کشور را 
هدر می دهیم، اما مصرف کننده هم سود آن را نمی برد و قیمتی 
که در اختیار آنهاست با ارز آزاد محاسبه می شود. پس بهتر 

است این تعدیل نرخ انجام شود.
الهوت����ی در ادام����ه این میزگرد درباره سیاس����ت ارز 
۴۲۰۰تومانی می گوید: موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی سیاس����ت 
اشتباهی بوده که کسانی که امروز در حال اجرای آن هستند 
هم به اشتباه بودن آن معترفند. این سیاست به خصوص در 

دو سه ماه اول باعث اتالف منابع شد و متاسفانه ۱۰میلیارد 
دالر ارز را هدر داد و باعث سوء استفاده های گسترده شد تا 
جایی که ما ۸۰میلیارد دالر ثبت سفارش در صف دریافت 
ارز ۴۲۰۰تومانی و بعدا ارز نیمایی ۸هزار تومانی داش����تیم. 
همیشه ارز ارزان متقاضی بسیار داشته، اما هیچ گاه به دست 
مردم نرسیده و تنها زمینه ساز رانت برای کسانی شده که به 
آن دسترسی داشته اند. اوال مبنای این نرخ گذاری در همان 
زمانی که ارز ۵۰۰۰تومان بود، اشتباه بود و اعالم این که به 
اندازه کافی ارز ۴۲۰۰تومانی موجود اس����ت، اشتباه دوم بود. 
ادامه این مسیر هم اشتباهی بزرگتر بود. البته لیست کاالهای 
مش����مول این ارز که ابتدا ۲۵قلم بود، بعدا به ۲۰و ۱۵قلم و 
امروز به ۵قلم کاالی اساسی مرتبط با قوت مردم کاهش یافته 
و ب����از هم معتقدم اگر این منابع به جای توزیع عمومی، به 
صورت هدفمند در اختیار دهک های پایین و اقش����ار آسیب 
پذیر قرار می گرفت، قدرت خرید آنها را افزایش می داد و 

تاثیر بهتری داشت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه می دهد: جالب این 
ک����ه رئیس محترم بانک مرکزی هم در مصاحبه تلویزیونی 
اعالم کردند شخصا با این تصمیم مخالفم اما تصمیم جمع را 
اجرا می کنم. فکر می کنم همان طور که رئیس جمهوری هم 

گفتند، بخواهیم یا نخواهیم تا پایان سال با این ارز مواجهیم. 
ولی متاس����فانه گاهی دولت ها آن قدر در تصمیم گیری های 
درست تعلل می کنند که به دیگران اجازه می دهند به جای آنها 
تصمیم بگیرند. چندي پیش شاهد تصویب طرحی در مجلس 
بودیم که کارت های الکترونیک در اختیار افراد بی بضاعت 
و ضعیف قرار بگیرد. این روش درستی است، اما معتقدم در 
حیطه اختیارات دولت و دستگاه اجرایی بود که باید زودتر 
از این انجام می دادند و االن مجلس به آن ورود کرده است. 
به هر حال هر زمان این ارز ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد کش����ور 

حذف شود، اتفاق مبارکی رخ داده است.
وی در مورد چشم انداز بازار ارز را با توجه به نتایج 
انتخابات آمریکا می گوید: کارشناس����ان اقتصادی و ریاست 
بان����ک مرکزی قیمت ۳۱هزار تومانی دالر را نه نرخ واقعی، 
بلکه قیمت حبابی و ناشی از جو روانی و نگرانی از آینده 
می دانستند. حتی قبل از مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات 

آمریکا و با ایجاد کمی امید به کنار رفتن گروه تندرو و رئیس 
جمهوری غیر منطقی این کشور، بالفاصله شاهد تاثیر مثبت 
روانی بر جامعه بودیم، تا جایی که روز جمعه ۱۶آبان که روز 
تعطیل بود، نرخ ارز ۳تا ۴هزار تومان کاهش یافت که متاثر 
از فاکتورهای بیرونی است و تاثیر خود را بر قیمت ارز، طال، 
خودرو و در آینده بازار مسکن و شاید بورس نشان بدهد. 
اما این هم یک زمان دارد و اگر بعد از زمان انتظاری جامعه 

اتفاقی نیفتد، احتمال افزایش قیمت مجدد وجود دارد.
الهوتی اضافه می کند: معتقدم اگر انتخاب آقای بایدن 
قطعی شود، شرایط روشن تر خواهد بود و البته این هم به 
سیاست های ایاالت متحده در بازگشت به برجام برمی گردد و 
هم به سیاست ها و تصمیم گیری های مقامات عالی رتبه کشور 
در س����طح کالن مرتبط است که چگونه شرایط را مدیریت 
کنند. از این رو همه فاکتورها می تواند در کاهش یا افزایش 

قیمت، تاثیر مثبت و منفی خود را داشته باشد.
هاش����می در خصوص نحوه کنترل و فرایند در اختیار 
گرفتن ارز توسط بانک مرکزی و توزیع آن در کشور می گوید: 
کاش بانک مرکزی ش����فاف تر درباره نحوه به دست آوردن 
ارز توضیح می داد. این بانک، ارز خود را طبق پلتفرمی که 
با طرف های خارجی دارد، از طریق صادرات تامین می کند. 

اما در تزریق به بازار بس����تگی دارد که با توجه به ش����رایط، 
ارز در دس����ترس بانک مرکزی چه باش����د و این خیلی مهم 
اس����ت. ما بارها وقتی برای تخصیص ارز واحدهای صنعتی 
وارد مذاکره با بانک مرکزی می شدیم، اوال نوبت های طوالنی 
برای گواهی تخصیص ارز داده می ش����د، چون برای بانک 
مرکزی مشخص نبود مثال در یک ماه آینده چه ارزهایی در 
دسترس دارد. راه بهتر این بود که ما قبال به صورت اعتباری 
و حساب باز یا open account فعالیت می کردیم. یعنی 
مواد اولیه و قطعات وارد می ش����د و بانک مرکزی پرداخت 
اعتباری )credit payment( داشت. مثال یوزانس ۶ماهه، 
یک ساله یا ۱۸ماهه بود. اما با توجه به تحریم ها و نوسانات 
باالی نرخ ارز این روش به دلیل ریسک باال منسوخ شده و 
واحد تولیدی به دلیل ریسک باال و نوسان زیاد قیمت، حتی 
اگر بتواند اعتباری خرید کند، ممکن است کاال و مواد اولیه 
ای که خریده، ۶ماه بعد که زمان تسویه حساب رسید، نرخ 

ارز افزایش زیادی یافته باشد. دبیر کل انجمن صنایع لوازم 
خانگی تصریح می کند:به هرحال بهتر این است که کشور 
به سمتی برود که بخصوص با نتایج انتخابات آمریکا و روی 
کار آمدن افرادی عاقل تر از س����ران قبلی، خریدهای اعتباری 
را بهتر انجام دهیم که کمک شایانی در تامین مواد اولیه و 

تجهیزات و گردش اقتصادی کشور خواهد داشت.
وی در پاس����خ به اینکه با توجه به تصمیمات جدید 
دولت، چش����م انداز تولید و صادرات را چگونه می بینید؟، 
پاسخ می دهد: با توجه به دستورالعمل معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری، گشایش هایی رخ داده که امیدوارم ادامه یابد. البته 
الزمه آن این اس����ت که همه دستگاه ها یک دل و یکصدا با 
هدف واحد در راس����تای تولید و سرمایه گذاری مولد گام 
بردارند و به جای رویکرد جزیره ای، هم راستا عمل کنند. 
در این صورت امیدوارم با کاهش و در نهایت برداشته شدن 
محدودیت های بین المللی، کش����ورمان در آینده نزدیک به 

جایگاهی که لیاقتش را دارد، برسد.
الهوتی درباره این تحلیل که باال رفتن نرخ ارز درآمد 
ریالی دولت را افزایش و بخشی از کسر بودجه را پوشش 
می دهد و در این زمینه نوعی تناقض منافع بین حفظ ارزش 
پول ملی و افزایش درآمدهای دولت ایجاد می شود، می گوید: 

آنچه مسئوالن دولت و بانک مرکزی اعالم می کنند، این است 
که سیاستی برای افزایش نرخ ارز ندارند و از آن طرف هم 
سیاس����ت های کالن پولی و ارزی کش����ور در راستای مهار 
تورم و کاهش نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی است و 
قطعا نمی ت����وان گفت دولت نرخ ارز را افزایش می دهد تا 
هزینه های����ش را جبران کند. گرچه معتقدیم با حجم باالیی 
از کسر بودجه مواجه است؛ دلیلش هم این است که وقتی 
افزایش نرخ ارز را داشته باشیم، رشد تورم و نقدینگی رخ 
می دهد و جو بی اعتمادی را به جامعه القا و با ایجاد تقاضای 
کاذب، دولت را با مشکل مواجه می کند؛ بنابراین، این تحلیل 
که دولت برای جبران کس����ر بودجه، عامدا به افزایش نرخ 
ارز دامن می زند، نمی تواند صحیح باشد. چون هم برخالف 
سیاست های خودش است و هم مشکالت جدی تری برای 
دولت ایجاد می کند. ولی وقتی درآمدهای کشور و هزینه ها 
را بررس����ی کنید، بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم گر و 
رگوالتور عمل می کند؛ به این معنی که از یک سمت میزان 
ورودی و از س����مت دیگر خروجی دارد و باید بحث مالی 

کشور را باالنس کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه می دهد: بانک مرکزی 
تنها از دو مس����یر فروش نف����ت و ارز حاصل از صادرات 
کاالهای غیرنفتی می تواند درآمد ارزی را فراهم کند و وقتی 
فروش نفت به حداقل می رسد و منابع ارزی کمتر به دستش 
می رس����د، ناگزیر باید به استفاده از ارز حاصل از صادرات 
کاالهای غیرنفتی بپردازد که ارز خالصی اس����ت و با وجود 
همه تحریم ها به دلیل شکل گیری در بخش خصوصی قابل 
دستیابی است و تنها منبعی است که باید تقاضاها را تامین 
کند و بانک مرکزی در بس����یاری مواقع که انتظار اس����ت با 
تزری����ق ارز در ب����ازار به کنترل قیمت بپردازد، در این دوره 
کمترین سطح ورود را داشت. دلیلش این است که منابعش را 
مدیریت می کند. از سویی واردات را باید به میزان درآمدش 
محدود کند و از سوی دیگر اطمینان پیدا کند درآمدهایش 
به چرخه برمی گردد و پاسخگوی نیازهای کشور باشد. االن 
سبد وارداتی کشور ۸۵درصد کاالهای واسطه تولید، مواد اولیه 

و بعضا خطوط تولید است.
وی اضافه می کند: همچنین ۱۵درصد کاالی س����اخته 
شده وارداتی شامل موارد ضروری مثل دارو یا برخی کاالهای 
اساسی است که باید وارد کشور شود و چاره ای غیر از آن 
نداریم. بنابراین هرچه این سبد وارداتی را محدود کنیم، به 
تولید فشار می آید. پس نیاز داریم ارز صادراتی افزایش یابد و 
عرضه آن سرعت بگیرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای تولیدی 
کشور باشد. الهوتی می افزاید: به نظر می رسد سیاست بانک 
مرکزی در یک سال و نیم گذشته، مدیریت منابع در جهت 
عرضه و تقاضا بوده و اگر جایی عرضه ارز صادراتی دچار 
مشکل شده، صف تخصیص ایجاد شده و تامین اتفاق نیفتاده و 
واحدهای تولیدی دچار کمبود مواد اولیه شده اند. در مواردی 
که ارز بیشتری تزریق شده، مثل اواسط و اواخر سال ۹۸شرایط 
بهتر شده است. من معتقدم یکی از دالیل کاهش عرضه ارز و 
ایجاد صف تقاضا برای تامین مواد اولیه، بخشنامه ۲۳تیر بود 
که با دستورالعمل اخیر معاون اقتصادی رئیس جمهوری این 
مشکل برطرف شده و از سوی دیگر معتقدم میزان صادرات 
ما می تواند پاس����خگوی میزان واردات ما در شرایط حداقلی 
مثل االن که مدیریت شده باشد و چه بسا اگر گشایشی رخ 
دهد و بانک مرکزی بتواند منابعی را آزاد کند و دست کم 
همین ۱۰میلیار  دالر ارز مورد نیاز کاالهای اساس����ی را به 

سهولت تامین کند، توازن ایجاد می شود.
وی تاکید می کند: اگر فرض کنیم واردات امسال بین ۳۲تا 
۳۵میلیارد دالر رقم بخورد، با فرض تامین حدود ۱۰میلیارد 
آن توس����ط بانک مرکزی، در بیش����ترین حالت درخواست 
واردات با این مدیریت، ۲۵میلیارد دالر خواهد بود. از سوی 
دیگر با این که ما ۶ماه به خاطر کرونا و بخش����ی هم بابت 
سیاس����ت های ارزی با کاهش صادرات مواجه بودیم، روند 
آن افزایشی شده و پیش بینی می شود تا پایان سال به حدود 
۳۲تا ۳۳میلیارد دالر برسد؛ بنابراین یک عرضه ۳۲میلیاردی 
از محل صادرات غیرنفتی و یک تقاضای ۲۵میلیارد دالری 
برای ۸۵درصد واردات )با فرض تامین ۱۰میلیارد از س����وی 
بانک مرکزی(، این روند با مدیریت، برنامه ریزی و نظارت 

صحیح می تواند باعث کاهش نرخ ارز شود.

کنکاشی در سیاست های ارزی

پیشنهادهایی برای مدیریت بازار ارز
پست؛ از دیروز تا امروز 

پست ایران در جاده تاریخ، تاکنون کوره راه های پرپیچ و خمی 
را پش���ت سرگذاش���ته و توانسته با موفقیت از آزمون های بسیاری 
عب���ور کند. امروزه در همه دنیا، ایران باس���تان به عنوان بنیانگذار 
خدمات پستی، شناخته می شود و خدمات پستی در ایران پیشینه ای 

چندهزار ساله دارد.
در دوران معاصر، نهاد رسمی و دیوانی پست به شکل امروزی 
در آغاز انقالب اسالمی و با شروع جنگ تحمیلی هم در معرض 
آزمونی به غایت دش���وار قرار گرفت و با وجود محدودیت های 
ارتباطی آن س���ال ها، پس���ت توانس���ت پل مستحکم گفتگو میان 
فرماندهان و رزمندگان در جبهه های جنگ با خانواده های نگران و 

چشم انتظار باشد.
اسناد تاریخی و ارزشمند بسیاری از آن دوران به جا مانده که 
به خوبی نقش مؤثر پس���ت را در تبادل پیام در آن دوران حس���اس 
نشان می دهد و در قالب نامه ها و اسناد مکتوب از سیر تحوالت آن 

روزهای تاریخی، منبعی ماندگار را به یادگار گذاشته است.
همه گی���ری ویروس کرون���ا و تأثیرات عظیمی که در مقیاس 
جهانی از خود به جا گذاشته، بدون تردید یکی دیگر از دوران هایی 
اس���ت که برای بس���یاری از نهادهای خدمت رسان از جمله جامعه 
پزشکی و درمانی کشورهای مختلف نقطه عطفی تاریخی به شمار 
می آید. متعاقب این بحران بزرگ، پروتکل های بهداشتی و مراقبتی 
مش���خصی تدوین و تبلیغ ش���ده تا مردم در همه جای این سیاره 
بحران زده بتوانند با تحمل کمترین خسارات ممکن، از تندباد این 

حادثه عبور کنند.
اصل اول در تمامی دستورالعمل ها، توصیه به پیشگیری و ماندن 
در خانه است. بیرون نیامدن از خانه برای کارهای غیرضروری امری 
است که همه کارشناسان بهداشتی دنیا بر آن توافق نظر دارند و مورد 

تأیید و تأکید سازمان بهداشت جهانی است.
از همان روزهای اول صدور این دستورالعمل ها، کاهش ترددهای 
عمومی در اغلب ش���هرهای کشورمان و عدم مراجعات حضوری 
مردم به اماکن تجاری و اداری می توانست باعث ایجاد اختالل در 
جریان عادی زندگی ش���ود و اس���باب نارضایتی عمومی را فراهم 
کند؛ از همین رو شرکت ملی پست خود را در موقعیتی حساس و 
کلیدی یافت. این شرکت در اولین روزهای همه گیری ویروس، با 
تشکیل کمیته بحران و برگزاری جلسات تخصصی پیرامون چگونگی 
خدمت رس���انی در این دوره حساس، به سرعت تصمیم گرفت تا 
با استفاده از نهایت توان اجرایی و عملیاتی خود در جهت جبران 
کاهش ترددهای عمومی و کمک به مردم برای حفظ فاصله اجتماعی 

و ماندن در خانه اقدام کند.
با گذشت ۹ ماه از اولین روزهای ظهور این ویروس و تأثیراتی 
که بر جامعه گذاش���ته، پرس���نل شرکت ملی پست با فداکاری های 
مثال زدنی علیرغم خطراتی که جان و سالمت آن ها را تهدید می کند، 
همچنان در میدان جنگ با این ویروس ایستاده و با وجود تعطیلی های 
گسترده در اغلب استان های کشور -بدون حتی یک روز تعطیلی- 
کمر همت به انجام وظائف خود بسته است. در این ماه ها، شرکت 
ملی پست توانسته از طریق برجای گذاشتن رکوردهای بی سابقه ای 
از جابه جایی مرسوالت و بسته های پستی، کمک شایانی به کاهش 
ترددهای غیرضروری در س���طح جامعه کند و در س���نگر مبارزه با 

ویروس کرونا نقشی تاریخی و کم سابقه ایفا کند.
این روزهای درخش���ان در کارنامه پس���ت البته همچنان ادامه 
دارد و با وجود تعطیلی های گسترده در کشور، شرکت ملی پست 
فعال تر از پیش در حال خدمت رس���انی اس���ت. در چنین شرایطی، 
خدمات پس���ت همچون همیشه به آسانی در دسترس عموم قرار 
دارد و مردم،بسیاری از مایحتاج خود را از طریق خرید الکترونیک 

و سفارش از راه دور انجام می دهند.
نامه رس���ان های شبکه پس���تی کشور در موقعیتی خطیر نقشی 
تاریخی پیدا کرده اند و قهرمانانه در خط مقدم نیروهای این شرکت 
از هرگونه تالشی برای عبور از این گذرگاه سخت دریغ نمی کنند. 
این روزهای دشوار دیر یا زود سپری خواهند شد و خاطرات تلخ 
و ش���یرین بسیاری از آن برجا خواهدماند، اما روشن است که این 
موقعیت های حساس و خارق العاده  انسان های ویژه ای را طلب می کند؛ 
انس���ان هایی که شعاع دید گسترده ای دارند، نقش تاریخی خود را 

درک می کنند و دشوارِی وظیفه را تاب می آورند.
احسان گنجی؛ کارشناس ارتباطات شرکت ملی پست

ش�ركت پيش�گاما� توس�عه كش�ا���� كوثر �� نظر ���� 
نسبت به خريد پلى كربنا� گلخانه ��قع �� شهرستا� �سال� �با� غر� 
�ستا� كرمانش���ا� �� بين ��جدين شر�يط ����� صالحيت به شر� �يل 

�قد�� نمايد :

مشخصا� شر� متريا���يف
تعد����حد سنجشفنى

24شيت7,7*2,1 مترپلى كربنا� 6 ميليمتر1

4شيت6,8*2,1 مترپلى كربنا� 6 ميليمتر2

277شيت4,3*2,1 مترپلى كربنا� 6 ميليمتر3

محل تحويل �سنا� : تهر��- �حمد �با� مستوفى- ميد�� پيامبر �عظم-
خيابا� مير�� قو��-ش���ركت پيشگاما� توسعه كشا���� كوثر – ��حد 

حر�ست-كد پستى: 3313113111
تا�يخ تحويل �سنا� مناقصه : 99/09/30

تلفن تما� : 09122723183
"هزينه چا� �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد"

آگهى مناقصه عمومى

شركت پيش�گاما� توس�عه كش�ا���� كوثر �� نظر ���� 
نس���بت به خريد تو�� ضد حش���ر� گلخانه به مساحت حد�� 
5 هكتا� ��قع �� شهرستا� �سال� �با� غر� �ستا� كرمانشا� �� بين 

��جدين شر�يط ����� صالحيت به شر� �يل �قد�� نمايد :

شر� ��يف
متريا�

شر� ��ليه 
��حد مشخصا� فنىمتريا�

تعد��سنجش

تو�� �نتى 1
تريپس

مش 50-
 �نتى يو��-

HDPE جنس 

تو� 45 متر طو� 
140طاقه� 2 متر عر�

تو�� �نتى 2
تريپس

مش 50-
 �نتى يو��- 
HDPE جنس

تو� 50 متر طو� 
28طاقه� 2,5 متر عر�

مح�ل تحوي�ل �س�نا� : تهر��- �حمد �با� مس���توفى- ميد�� 
پيامبر �عظم-خيابا� مير�� قو��-ش���ركت پيش���گاما� توسعه 

كشا���� كوثر – ��حد حر�ست-كد پستى: 3313113111
تا�يخ تحويل �سنا� مناقصه : 99/09/30

تلفن تما� : 09122723183
"هزينه چا� �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد"

آگهى مناقصه عمومى

شركت پيش�گاما�  توس�عه كش�ا���� كوثر �� نظر ���� 
نسبت به خريد سيستم جمع ���� �� با��� گلخانه5 هكتا�� 
��قع �� شهرس���تا� �سال� �با� غر� �س���تا� كرمانشا� �� بين 

��جدين شر�يط ����� صالحيت به شر� �يل �قد�� نمايد :
تعد����حد سنجششر� متريا���يف

80شاخه 6 متر�لوله كا��گيت قطر 1250

80شاخه 6 متر�لوله كا��گيت قطر 2315

137شاخه 6 متر�لوله كا��گيت قطر 3350

4عد���پو� 250 كا��گيت4

���ينگ � ��شر �� بند�5
300عد� به نسبت �تصا�

150شاخه 6 متر�لوله پلى �تيلن سايز 110� 6 با�6

10بسته���لين صنعتى7

300عد���نوپلى �تيلن110� 6 با� 90 ��جه8

150عد�تبديل لوله 160 پلى �تيلن به 9110

مح�ل تحوي�ل �س�نا� : تهر��- �حمد �با� مس���توفى- ميد�� 
پيامبر �عظم-خيابا� مير�� قو��-ش���ركت پيش���گاما� توسعه 

كشا���� كوثر – ��حد حر�ست-كد پستى: 3313113111
تا�يخ تحويل �سنا� مناقصه : 99/09/30

تلفن تما� : 09122723183
"هزينه چا� �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد"

آگهى مناقصه عمومى

شركت پيشگاما� كشا���� كوثر �� نظر ���� نسبت به تهيه� 
تأمين يك �ستگا� �يستگا� تقليل فشا� گا� 250/60 كمپكت به همر�� 
ميترينگ 10,000متر مكعب بر ساعت 60/60  �� بين ��جدين شر�يط 
����� صالحيت  � مو�� تأييد شركت ملى گا� به شر� نقشه ها � �سنا� 

مناقصه �قد�� نمايد.
مح�ل تحوي�ل �س�نا� : ته���ر��- �حمد �با� مس���توفى- ميد�� 
پيامبر �عظم-خياب���ا� مير�� قو��-ش���ركت پيش���گاما� توس���عه 

كشا���� كوثر – ��حد حر�ست-كد پستى: 3313113111
تا�يخ تحويل �سنا� مناقصه : 99/09/30

تلفن تما� : 09122723183
"هزينه چا� �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد"

آگهى مناقصه عمومى

ش�ركت پيشگاما�  توسعه كشا���� كوثر �� نظر ���� نسبت به خريد 
لوله ها� سيس���تم گرمايش گلخانه5 هكتا�� ��قع �� شهرستا� �سال� �با� غر� 
�ستا� كرمانشا� �� بين ��جدين شر�يط ����� صالحيت به شر� �يل �قد�� نمايد :

تعد����حد سنجشمشخصا� فنىشر� متريا�
لوله گرمايش 

�� كف 
سايز 1/2-1 �ينچ �هنى

 با ضخامت 2,5 ميليمتر
متر طو� (لوله 6متر� يا 

9 متر�)
69000

محل تحويل �س�نا� : تهر��- �حمد �با� مس���توفى- ميد�� پيامبر �عظم-
خيابا� مير�� قو��-شركت پيشگاما� توسعه كشا���� كوثر – ��حد حر�ست-

كد پستى: 3313113111
تا�يخ تحويل �سنا� مناقصه : 99/09/30

تلفن تما� : 09122723183
"هزينه چا� �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد"

آگهى مناقصه عمومى

شركت پيشگاما�  توس�عه كشا���� كوثر �� نظر ���� نسبت 
به تهيه � تأمين � حمل سيس���تم شيد (پر�� سايه �ند�� ) 5 هكتا� گلخانه 
خو� ��قع �� شهرس���تا� �سال� �با� غر� �ستا� كرمانشا� �� بين ��جدين 

شر�يط ����� صالحيت به شر� نقشه ها � �سنا� مناقصه �قد�� نمايد.
محل تحويل �سنا� :

تهر��- �حمد �با� مس���توفى- ميد�� پيامبر �عظم-خيابا� مير�� قو��-
 ش���ركت پيش���گاما� توس���عه كش���ا���� كوثر – ��حد حر�ست-

كد پستى: 3313113111
تا�يخ تحويل �سنا� مناقصه : 99/09/30

تلفن تما� : 09122723183
"هزينه چا� �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد"

آگهى مناقصه عمومى

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده صاحبان سهم الشركه   
موسسه خدمات حفاظتي دريا امن قشم

به شماره ثبت 100و شناسه ملي 14001945790 
�� �جر�� مفا� ما�� 8 � 9 �ساسنامه� بدينوسيله �� كليه شركا� يا نمايندگا� 
قانوني صاحبا� س���هم �لشركه موسسه �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �� ��� ش���نبه مو�� 99/09/29 
��� ساعت 14 �� محل ساختما� كش���تير�ني �.�.�  به ����: خيابا� 
پاسد����� تقاطع لو�ساني� بر� �سما�� ش���ما�� 523 برگز�� مي گر��� 

حضو� به هم �سانند. 
�ستو� جلسه: 

1�  �ستما� گز��� فعاليت هيأ� مدير�  
2� �ستما� گز��� حسابر� � با���

3� تصويب صو�� ها� مالي سا� مالي منتهي به 29 �سفند 1398
4� �نتخا� ب���ا��� �صلي � علي �لبد� جهت س���ا� مالي منتهي به 30 

�سفند 1399
5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� موسسه

6� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير�
7� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� مي باشد.

�ئيس هيأ� مدير�

ت دوم
نوب

شركت پتر�شيمى جم  �� نظر ���� تامين
PARKER" MANIFOLD VALVE, 6000 PSI // SWAGELOK //

  مطابق با مشخصا� فني � �س���تاند��� بر �سا� شر�يط مند�� �� مد��� � �سنا� 
مناقصه � �� طريق مناقصه عمومي �  به تامين كنند� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 

PJS - 982297 :شما�� مناقصه   - 
- �ستگا� نظا�� : تعمير�� �بز�� �قيق

-  مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: --//600/000/000 ميليو�  �يا�
- ��يافت �س��نا�: پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند پس �� �نتشا� �گهي �� 
سايت پتر�ش���يمي جم به ���� www.jpcomplex.com تا پايا� �قت 

����� سه شنبه  مو�خه 99/09/25 �قد�� نمايند.
�سنا� مناقصه بايستي توسط �شخا� مجا� تكميل� �مضا � ممهو� شو� � حد�كثر 
تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه مو�� 99/10/02  به نشاني:  �فتر مركز� : تهر��� 
خيابا� تو�نير� خياب���ا� نظامي گنجو�� ��بر�� ش���هر���� منطقه 6� پال� 
27�  طبقه همكف – �بيرخانه محرمانه حر�س���ت تحويل گر��.  بديهي �س���ت 
به پيشنها�هايي كه پس �� سر�س���يد تحويل گر�� هيچگونه ترتيب �ثر� ���� 

نخو�هد شد.
- تلفن تما� : 021-88656482-7 

- نمابر:  88656489 – 021
���بط عمومي شركت پتر�شيمي جم

آگهي مناقصه عمومي
 PJS - 982297 

مجتمع پتروشيمي جم

آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي (نوبت اول)
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� نسبت به خريد كابل فشا� ضعيف  70×4� �نو�� پست كمپكت مو�� نيا� خو� �� توليدكنندگا� ��خلى ��جد شر�يط  �قد�� نمايد. 

مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مناقصه: مناقصه گر�� مي بايست تضمين شركت �� مناقصه 
�� به صو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� بانكي  يا ���يز �جه به حسا� جا�� 
شما�� 0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� شعبه 
مالصد�� � يا بلوكه �� حس���ا� مطالبا�  تاييد شد� نز� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� 
���ئه نمايند. به پيشنها�ها�  فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� 

مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد .
مبلغ  �محل فر�� �س�نا� : جهت ش����ركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000�يا� به صو�� �لكتر�نيكي  
 - http://moamelat.tbtb.ir  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س����ايت ش����ركت ب����ه نش����اني

 

بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.

به پيشنها�ها� فاقد �مضا �  مشر�� �  مخد�� �پيش���نها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� 
��فر�خو�� ��صل شو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه :

هزينه ��� 2  نوبت �گهى �� ���نامه به عهد� برند� مناقصه مى باشد. 
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست  .

نش�اني ها� كس�ب �طالع�ا� بيش�تر :   س���ايت ش���بكه �طال� �س���اني معامال� شركت 
 http://iets.mporg.ir  :�س���ايت پايگا� ملى مناقص���ا www.tavanir.org.ir:تو�نير 

http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

991010582991010634شماره مناقصه

شرح

تعداد/واحدموضوع مناقصهمقدار/واحدموضوع مناقصه

خريدكابل
20,000 متر فشار ضعيف  70×4

20دستگاهپست كمپكت KVA 800 مدل Hبدون ترانسفورماتور 
15دستگاهپست كمپكت KVA 630 مدل H بدون ترانسفورماتور
2دستگاهپست كمپكت KVA 630 مدل F بدون ترانسفور ماتور

شرايط مناقصه گران جهت شركت 
درمناقصه

1-مناقصه گر مي بايست توليد كننده داخلي بوده و ضمنارائه  پروانه بهره بردارى 
به همراه گواهى ظرفيت توليد ساليانه، داراى تاييديه از شركت توانير در خصوص 

كابل فشار ضعيف 70×4 با هادى آلومينيومى ، عايق XLPE و روكش PVC نيز  باشد.
2-مناقصه گر مى بايست داراى گواهى تايپ تست وگزارش كامل انجام آزمونها از 
آزمايشگاه هاى مرجع در خصوص كابل فشار ضعيف 70×4 با هادى آلومينيومى ، 

عايق XLPE و روكش PVC  باشد.

1- مناقصه گر مي بايست توليد كننده داخلي بوده و پروانه 
 بهره بردارى و گواهى ظرفيت توليد ساليانه خود را

 ضميمه نمايد.
2- توليد كننده پست كمپكت (مناقصه گر) ، مى بايست در 

فهرست سازندگان مجاز شركت توانير باشند.

960,000,0004,662,000,000مبلغ ضمانتنامه ( ريال )
از  روز پنجشنبه تاريخ 99/09/20 لغايت روز سه شنبه تاريخ 99/09/25مهلت فروش اسناد

تا ساعت 14 روز سه شنبه   تاريخ 99/10/09مهلت   تحويل اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار
داردارزيابى كيفى

ساعت 13 روز يكشنبه تاريخ 99/10/14ساعت 13 روز شنبه تاريخ 99/10/13تاريخ بازگشايي

تهرانـ  خيابان شيخ بهايي جنوبىـ  شهرك والفجرـ  انتهاى كوچه سومـ محل تحويل و بازگشايي اسناد
 اداره دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  و محل بازگشايى: سالن جلسات

آگهى تغييرات موسسه غير تجارى نيكو كارى موالنا
 به شماره ثبت 39669 و شناسه ملى 14006181183

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/03/08 � مجو� 
ش���ما�� 79389 مو�� 99/06/01 سا�ما� �مو� �جتماعى كشو� تصميما� �يل �تخا� شد: 
�عضا� هيأ� مدير� بر�� مد� 2 س���ا� � با��سين بر�� مد� يك سا� �نتخا� شدند. �قا� 
محسن �بريشم چى با كد ملى 0380757842 بعنو�� عضو �صلى هيأ� مدير� - �قا� سيد 
مجيد ��� �ماميه با كد مل���ى 0046436383 بعنو�� عضو �صلى هيأ� مدير� -�قا� بيژ� 
عابديا� با ك���د ملى 2161529382 بعنو�� عضو �صلى هي���أ� مدير� - �قا� محمد على 
عزيز� با كد ملى 0451842601 بعنو�� عضو �صلى هيأ� مدير� - �قا� سيد عبد�لحميد 
ضيائى با كد مل���ى 4660638057 بعنو�� عضو �صلى هيأ� مدير� -�قا� على �ضا نخعى با 
كد ملى 3671625139 بعنو�� عضو على �لبد� هيأ� مدير� �قا� محمدحس���ين مقيمى 
تا� با كد ملى 0558909231 بعنو�� عضو على �لبد� هيأ� مدير� �نتخا� شدند - �قا� 
عاب���د ملكى با كد ملى 0491997663 بعنو�� با��� �صلى هيأ� مدير� � �قا� حس���ين 
عرفانى مقد� با كد ملى 3874532860 بعنو�� با��� على �لبد� هيأ� مدير� بر�� مد� 
يك س���ا� مالى �نتخا� گر�يدند. -تر��نامه � حسا� س���و� � �يا� مالى موسسه منتهى به 

تا�يخ 98/12/28 تصويب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027200)

آگهى تغييرات شركت سازه هاى فلزى شهريار سهامى خاص
 به شماره ثبت 218802 و شناسه ملى 10102601272

به �ستنا� صو�تجلس����ه هيئت مدير� مو�� 1399/06/25 تصميما� �يل �تخا� شد: 
�قا� هد�يت �ش����ر�قى ��� به كد ملى 0039903451 به سمت �ئيس هيئت مدير� � 
�قا� بابك �مير�نى به كد ملى 0039272451 به س����مت نايب �ئيس هيئت مدير� 
� �قا� فر��� حس����ينى به كد ملى 3873261618 به عضو هيئت مدير� � �قا� ��� 
�شر�قى ��� به كد ملى 0064658031 به س����مت عضو على �لبد� �نتخا� گر�يدند 
�قا� محمد �ضا علو� به كد ملى 4132393811 بسمت مدير عامل (خا�� �� �عضا� 
هيئت مدير�) بر�� مد� 2 سا� �نتخا� گر�يد - حق �مضا�كليه �سنا� � ����� بها��� 
� تعهد ��� �� قبيل چك � سفته � بر��� � كليه قر�����ها � عقو� �سالمى با �مضا� �� نفر 
�� �عضا� هيئت مدير� متفقا� همر�� با مهر ش����ركت يا مدير عامل به �تفا� يكى �� �عضا� 
هيئت مدير� همر�� با مهر ش����ركت معتبر �ست � مكاتبا� عا�� � ����� با �مضا� مدير 
عامل منفر��� همر�� با مهر ش����ركت معتبر �س����ت . �ختيا��� هيئت مدير� مند�� �� 

��يف ها� 1�2�4�7�10�13 ما�� 40 �ساسنامه به مدير عامل تفويض گر�يد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027202)

آگهى تغييرات شركت سازه هاى فلزى شهريار سهامى خاص
 به شماره ثبت 218802 و شناسه ملى 10102601272

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� ف���و� �لعا�� مو�� 
1399/06/25 تصميما� �يل �تخا� ش���د: تر��نامه � حس���ا� سو� � �يا� 
منتهى ب���ه 1398/12/29 تصويب گر�يد �قا� باب���ك �مير�نى به كد ملى 
0039272451 � �قا� فر��� حس���ينى به كد ملى 3873261618 � �قا� 
هد�يت �ش���ر�قى ��� به كد ملى 0039903451 ببه عنو�� �عضا� �صلى � 
�قا� ��� �شر�قى ��� به كد ملى 0064658031 به عنو�� عضو على �لبد� 
هيئت مدير� بر�� مد� �� س���ا� �نتخا� شدند موسسه غيرتجا�� پر���� 
حس���ا� هونا� به شناس���ه ملى 14006003961 به سمت با��� �صلى � 
�قا� فرها� خطيبى به كد ملى 0052247023 به سمت با��� على �لبد� 
بر�� سا� مالى منتهى به 1399/12/29 �نتخا� شدند ���نامه كثير�النتشا� 

�طالعا� جهت ��� �گهى شركت �نتخا� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027201)


