
اقتصادی 6

دبیر انجمن برنج ایران  :

هیچ مسئولی پاسخگوی دلیل گرانی نیست
گروه اقتصادی - دبیر انجمن برنج اظهار داشت: برنج وارداتی که هیچکس به 
آن توجه نمی کند و کسی مانوری بر آن نمی دهد قیمت آن هر روز در حال افزایش 
است، افزایش نجومی قیمت برنج وارداتی عجیب است، چون برنج هندی قیمت 
جهانی دارد و نرخ آن کاماًل مشخص است ضمن اینکه این نوع برنج از نظر کیفیت 
نیز در درجه دو و سه قرار می گیرد. جمیل علیزاده  شایق ، با اشاره به آخرین وضعیت 
تولید برنج گفت: امسال تولید برنج برخالف انتطارات آنقدر هم اسفناک نبود. اوایل 
سال گفته شد که امسال هیچ ذخیره سازی برای برنج نخواهیم داشت. همه میزان 
محصول امسال را با سال گذشته را مقایسه می کنند درصورتی که سال 98 و 99 از 
لحاظ بارندگی استثنایی بود و بسیاری از کشاورزان در مناطقی مانند خوزستان که 
برنج نمی کاشتند هم اقدام به کشت کردند و محصول خوبی گرفتند. امسال شرایط 
به حالت نرمال برگشت اما در مقایسه با پارسال افت داشت. این اتفاق برای تمام 
محصوالت کشاورزی افتاد. دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به دلیل گرانی برنج 
عنوان کرد: گرانی برای تمام محصوالت غذایی رخ داد اما دالیل متفاوتی دارد. حتی 
اگر خرید خانه را خودتان انجام بدهید و ســه روز یک بار به فروشــگاه سر بزنید 
متوجه می شــوید که قیمت  ها باال می روند. شــایق با اشاره به افزایش قیمت برنج 
وارداتی گفت: برنج وارداتی که هیچکس به آن توجه نمی کند و کسی مانوری بر 
آن نمی دهد قیمت آن هر روز در حال افزایش است، افزایش نجومی قیمت برنج 
وارداتی عجیب است، چون برنج هندی قیمت جهانی دارد و نرخ آن کاماًل مشخص 
است ضمن اینکه این نوع برنج از نظر کیفیت نیز در درجه دو و سه قرار می گیرد. 
ما از هند برنج می خریم و حتی برنج درجه یک هم نمی خریم، واردات این برنج 
نه کم شده، نه زیاد شده و نه قیمت آن افزایش یافته است. دبیر انجمن برنج ایران با 
اشاره به اینکه در تولید برنج ایرانی مشکلی وجود ندارد عنوان کرد: عالوه بر تولید، 
واردات و ذخیره ســازی به خوبی انجام شده است. بحث میزان مصرف سرانه از 
سال ها پیش طرح شده است و رقم ۳۶ تا ۳۶.۵ کیلوگرم تعیین شد، اما این مصرف 
ســرانه با توجه به تغییر الگوی تغذیه افراد، رغبت کمتر جوانان به برنج و کاهش 
قدرت خرید این ارقام کاهشی شده و به اعداد فعلی رسیده است. در این میان یک 
حلقه مفقوده به نام نظارت و بازرسی وجود دارد، هیچ ارگان و سازمانی جواب این 
سوال ها را نمی دهد. برای افزایش قیمت برنج صادراتی فقط یک دلیل منطقی وجود 
دارد و آن کم شدن تولید برنج نسبت به سال گذشته است. اما برای برنج وارداتی چه 
اتفاقی افتاده که گران شده؟ دلیل گرانی چیست؟ چرا هیچ مسئولی پاسخگو نیست؟  
سازمان های نظارتی خواهشا از خواب بیدار شوید و به مسئولیت تان برسید، زیرا 
تنها در این صورت است که مشکل نخواهیم داشت. داستانی که سال هاست تعریف 
می کنم این اســت که چرا قیمت برنج در شهرهای بزرگ تفاوت زیادی با مناطق 
تولید دارند؟ خوشبختانه مناطق تولید در گیالن و مازنداران هستند و هزینه رفت 
و آمد ندارند. قیمت هر کیلوگرم برنج طارم هاشمی بدون اختالط در شمال بین 
۳۴ تا ۳۵ هزار تومان است، متأسفانه این برنج وقتی به بازار تهران می رسد، نه تنها 

ناخالصی زیادی دارد بلکه قیمت آن نیز افزایش چشمگیری دارد.

گروه اقتصادی - معاون رئیس 
جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید 
بر لزوم برقراری عدالت در جامعه گفت: 
یکی از راه های برقراری عدالت، رسیدن 
مردم به حداقل نیازها است تا فکر و هم 
و غم شــان درگیر به دست آوردن لقمه 
نان نباشد. انســیه خزعلی در نشست 
با زنان فعال و کارآفرین خوزســتان که 
در استانداری خوزستان برگزار شد، با 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس اظهار 
کرد: قابل هضم و پذیرش نیســت که 
بگویم خوزستان محروم است؛ ترجیح 
می دهم بگویم خوزستان، استانی مقاوم 

و ایستاده و صبور است که زنان در راس 
این صبوری بوده اند. هشت سال دفاع 
مقدس این موضوع را ثابت کرد و اکنون 
هم در این چند ســاعت چهره هایی را 
دیدم و صحبت هایی شنیدم که متوجه 
شدم هنوز کسانی که می خواهند این راه 
را ادامــه بدهند و با تمام توان و وجود 
کشور را بسازند، وجود دارند. این زنان 
همان گونه که در مقابل حمله فیزیکی 
دشــمن مقاومت کردند، در این جنگ 
نرم و اقتصادی نیز مقاومت کرده اند و 
ایستاده اند. این زنان با اعتماد به خود و 
به کارگیری همه توانمندی ها و امکاناتی 

که در اختیار دارند، بدون چشمداشت 
و نظر کردن به خارج فعالیت می کنند. 
خزعلی بیان کرد: چند ســال است که 
مهمتریــن و مجاهدانه تریــن کار را 
کارآفرینــی می دانم و بعد از ریاســت 
دانشگاه، تنها در راستای ایجاد کار برای 
جوانان فعالیت کرده ام. اکنون جهادی 
باالتــر از این نیســت و می بینیم چند 
سال اســت که مقام معظم رهبری نیز 

بر تولید و اقتصاد تأکید بسیاری دارند. 
تا زمانی که مردم تحت فشــار هستند 
و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکرده 
اســت، نمی توانیم بسیاری از کارهای 
فرهنگی و تعالی را انجام دهیم بنابراین 
باید زیرساخت های الزم را فراهم کنیم 
تا به تدریج آسیب ها رفع شوند. معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
بــا تاکید بر لزوم برقــراری عدالت در 

جامعه بیان کرد: یکی از راه های برقراری 
عدالت، رسیدن مردم به حداقل نیازها 
است تا تمام فکر و هم و غم شان درگیر 
به دســت آوردن لقمه نان نباشد و در 
این راستا، اشتغال زایی از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. وی گفت: برای رفع 
محرومیت ها تالش می کنیم زیرا هدف 
مــا رفع محرومیت تا فراگیری عدالت 
اســت و امیدواریم در این چهار سال، 

آرمان های دولت که بخش عمده آن در 
زمینه اجرای عدالت و رفع محرومیت 

است را محقق کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

نباید هم و غم مردم، به دست آوردن یک لقمه نان باشد

گروه اقتصادی - با توسعه فضای 
کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید 
در حوزه پرداخت، شورای پول و اعتبار 
با هدف تضمین راحتی در پرداخت، با 
صدور کیف پول الکترونیک موافقت 
کرد و ضوابط آن هم در شهریور ۱۳99 
توســط بانک مرکزی به بانک ها ابالغ 

شد.
نهاد ناظــر پولی این روزها تاکید 
دارد که عزمی جدی برای فعال ســازی 
کیف پول الکترونیــک دارد. در عصر 
حاضر دالیلی همچون سرقت، دشواری 
جابه جایی اســکناس و توسعه فضای 
کسب و کار، پرداخت های الکترونیک 
را در بین افراد رواج داده است. کشورها 
نیز با پذیرش فناوری های جدید سعی 
دارنــد بــه دنیای امــن پرداخت های 
الکترونیکی وارد شوند؛ دنیایی که پول 
نقد و مبادالت فیزیکی اسکناس در آن 
جایی نــدارد و همزمان باعث افزایش 
شفافیت و قابل ردیابی شدن تراکنش ها 
خواهد شد. کیف پول الکترونیکی یکی 
از ابزارهای پرداخت الکترونیک است. 
در ادبیات بانکی، کیف پول الکترونیکی 
یا مجازی یک سامانه نرم افزاری است و 
افــراد می توانند بدون نیاز به پول نقد یا 
کارت بانکی به کمک رایانه یا گوشــی 

هوشمند پول پرداخت کنند.
انواع کیف پول الکترونیکی

به طور کلی ســه نوع کیف پول 
الکترونیکی، بســته، نیمه بســته و باز 
وجود دارد. کیف پول بســته در کشور 
ما به صورت کارت های هدیه است که 
مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

نمونه کیف پول های نیمه بسته در 
کشور برنامه های نرم افزاری هستند که 
افراد حساب کاربری خود را با استفاده 
از کارت های بانکی شارژ می کنند و در 
خریدها از آن اســتفاده می کنند. نکته 
قابل توجه این اســت که بانک مرکزی 

برای صــدور این گونه کیف  پول های 
الکترونیکی باید مجوز صادر کند.

کیف پول هــای باز فقط از طریق 
بانک ها یا در همکاری با بانک ها صادر 
می شود. از این کیف پول ها می توان در 
تمام تراکنش ها استفاده کرد و همچنین 
می توان از دستگاه های خودپرداز پول 

دریافت کرد.
مزایای کیف پول الکترونیکی
شــاخصه اصلــی کیــف پول 
الکترونیکی ســهولت استفاده، تسهیل 
در پرداخت هــای خرد، امن و مطمئن 
بودن، ســرعت باال، ارتباط آســان با 
سایر حساب ها و تجمیع تراکنش های 
خرد اســت. به کمــک کیف پول های 
الکترونیکــی می تــوان تراکنش هایی 
همچــون افزایش و کاهش موجودی، 
کاهــش موجودی با وجــه نقد، کیف 
بــه کیف، خرید و برگشــت از خرید 
را انجــام داد. همچنیــن در این نحوه 
پرداخت خریدار نیاز به ارائه هیچ گونه 
اطالعاتی از قبیل رمز یا شماره حساب 
خود به فروشــنده ندارد. یکی دیگر از 

ویژگی هــای مثبت کیف پول امکان 
استفاده نامحدود است. کاربر 
صرفا با یک بــار وارد کردن 
اطالعات حســاب خود در 

کیــف پول می تواند بــرای تعداد 
دفعات زیــاد و مدت طوالنــی از آن 
استفاده کند. به عنوان مثال برای خرید از 
فروشگاه اینترنتی پس از برقراری ارتباط 
بین ســایت و کیف پول شما می توانید 
بدون نیاز به وارد کردن شماره کارت یا 
رمز پویا به تعداد دفعات نامحدود خرید 
کنید. برای هر خرید صرفا نیاز به تایید و 

وارد کردن یک کد خواهد بود.
در ســال 9۲ بانک مرکزی کلیات 
راه اندازی طرح کیف پول الکترونیک را 
ارائه کرد. در طرح ارائه شده کیف پول 
الکترونیکی مشــتری از طریق حساب 

بانکی خود می توانست نسبت به شارژ 
کیف الکترونیکی اقدام کند و از طریق 
مانده وجوه ریالی ذخیره شده در کیف 
پــول الکترونیکی تراکنش های انتقال، 
خرید، برگشــت از خریــد، پرداخت 

قبض و مانده گیری را انجام دهد.

در طرح ســال 9۲ کنترل و 
اختیــار کیف پول های الکترونیکی به 
طور مستقیم زیرنظر بانک مرکزی بود و 
از این جنبه این مزیت را داشت که امکان 
خلــق پول به هیچ وجه برای بانک ها یا 

خدمات دهندگان کیــف پول وجود 
نداشت. البته همین عدم امکان مدیریت 
کیف هــای پول الکترونیکی توســط 
بانک های تجاری باعث عدم استقبال 
بانک ها شــد و این طــرح به صورت 

گسترده ای اجرا و بهره برداری نشد.
کیف پول الکترونیکی مورد نظر 
بانــک مرکزی، از نــوع کیف پول باز 

است و از شهریورماه سال گذشته پس 
از ابالغ ضوابــط جدید صدور کیف 
پول الکترونیک، اجازه صدور این نوع 
از کیــف پول از ســوی بانک مرکزی 
صادر شــد. این نوع کیف پول فقط از 
طریق بانک ها یا در همکاری با بانک ها 
صادر می شــود. با استفاده از کیف پول 
باز الکترونیک می توان از دستگاه های 

خودپرداز پول نقد دریافت کرد یا اینکه 
در تمام تراکنش ها از آن استفاده کرد.

براســاس این گزارش ســقف 
تراکنش هــا در کیف پول الکترونیک 
معادل ۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد 
تنها می تواند در هر راهبر سه کیف پول 
الکترونیک داشــته باشد.  راهبر کیف 

الکترونیک پول شخص حقوقی است 
که مطابق این ضوابط و براساس قرارداد 
منعقده با موسسه اعتباری و با موافقت 
بانــک مرکزی با موسســه اعتباری در 
حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی 
»کیف الکترونیک پول« فعالیت می کند.

عزم بانک مرکزی برای فعال 
سازی کیف پول الکترونیک

معاون فناوری هــای نوین بانک 
مرکزی چندی پیش با اشاره به گذشته 
یک ســال از تصویــب مقررات کیف 
الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار 
اقدامات انجام شده در این خصوص را 
رضایت بخش ندانســت و عزم جدی 
بانک مرکزی برای فعال ســازی کیف 

پول الکترونیک خبر داد.
بــه گفته مهــران محرمیان بانک 
مرکزی از نیمه شهریورماه با شرکت هایی 
که به دنبال کیف پول باز هســتند، وارد 
تعامل می شود و شــرکت هایی که در 
موضوع کیف پول بسته فعالیت می کنند 
به تدریج وارد فرآیند شوند و خدمات 

را به مشتریان ارائه دهند. 
وی تاکید کرد: شرکت های بزرگ 
در حوزه پولی و مالی که واســطه بین 
بانک ها و مشــتریان تجاری هستند و 
خدمات بانکی را برای مردم پیاده سازی 
می کننــد باید در موضــوع کیف پول 
الکترونیک بــا بانک ها همکاری کنند 
و چنانچــه هر کدام از طرفین )بانک یا 
شرکت( همکاری نکنند بانک مرکزی 
ناچار است مقررات بانکی را تغییر دهد 

یا شرکت های جدید را وارد بازار کند.
کیف های الکترونیکی پول در 

مدار تعامل قرار گرفتند
مدیــر اداره نظام هــای پرداخت 
بانــک مرکزی بــا تاکید بــر اهمیت 
موضوع تعامل پذیری در سرویس کیف 
الکترونیکی پول، گفت: در حال حاضر 
کیف الکترونیکی پول توســط افراد در 

پرداخت های آنالین به ویژه کســب و 
کارهای غیرحضوری به طور جداگانه و 
مستقل استفاده می شود به شکلی که هر 
پذیرنده، دارای کیف الکترونیکی پول 
منحصر به خود است و امکان استفاده از 
موجودی یک کیف پول الکترونیکی در 
کسب و کارهای مختلف وجود ندارد. 
این در حالی اســت کــه تعامل پذیری 
موجب سهولت بیشــتر برای کاربران 
و ایجاد انگیزه موثر مشتری در استفاده 

بهینه از این ابزار خواهد شد.
داوود محمدبیگــی گفت: بانک 
مرکزی به دنبال عملیاتی کردن سوئیچ 
متمرکز تعامــل پذیری کیف های پول 
الکترونیکی است، به شکلی که افراد در 
صورت تمایل قادر باشند با یک کیف 
الکترونیکی در هــر درگاه و پلتفرمی، 
پرداخت هــای مورد نظر خود را انجام 

دهند. 
وی افزود: بسترهای الزم برای این 
تعامل پذیری آماده بهره برداری است و 
تا کنــون در دو ســند، جزئیات نحوه 
اتصال شرکت های راهبر که خواستار 
تعامل پذیری هستند و نیز نحوه نظارت 
شاپرک بر عملکرد شرکت های راهبر 
تشریح و به بانک ها و شرکت های فعال 
در حوزه کیف پول ارســال شده است. 
مدیــر اداره نظام هــای پرداخت بانک 
مرکــزی تصریح کــرد: در این مرحله 
الزامی بــرای پذیــرش تعامل پذیری 
توسط شرکت های راهبر وجود ندارد 
و هریک از این کیف های الکترونیکی 
پــول می تواننــد تا اطالع بعــدی، در 
فضای کســب و کاری خود کیف پول 
الکترونیکــی منحصر به فــرد خود را 
داشــته باشــند اما چنانچه مایل باشند 
بازار فعالیت و تعامل خود را به ســایر 
کیف های الکترونیکی پول گســترش 
دهند باید الزامات ســندهای ابالغی را 
رعایت و نسبت به عملیاتی سازی موارد 

اعالمی و فراهم سازی زیرساخت های 
الزم اقدام کنند. وی افزود: در عین حال 
موضوع تعامل پذیری برای راهبرانی که 
بخواهند خدمات و سرویس هایشان را 
از مدار بسته خارج کنند و در همه بازار 
گسترش دهند، یک الزام است نه اختیار؛ 
دلیل این الزام نیز تنها سهولت کاربری 
برای مردم اســت که بانک مرکزی به 

صورت جدی به ان فکر می کند.
ایــن مقام مســوول با اشــاره به 
اینکه فراگیری کیف پول الکترونیکی 
همانند هر محصول دیگر نیازمند تعامل 
بازیگــران و خالقیت در ارایه خدمات 
مورد نیاز مشتری است گفت: براساس 
قانون بازار متشکل پولی، تنها بانک ها 
امــکان تجمیع وجوه دارند و هیچ نهاد 
دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد 
اما در این سرویس، بانک ها می توانند با 
برون ســپاری خدمات خود به راهبر و 
ایجاد رابطه برد-برد نسبت به فراگیری 
این محصول نقش فعاالنه تری داشــته 

باشند. 
بر اســاس ایجاد تعامل و رقابت 
موثــر، مدل های کارمزدی در اســناد 
ابالغی بر اســاس ایجاد و حفظ تعادل 
بازار و کســب و کارها تنظیم شده اما 
چنانچه نیاز باشد امکان ورود مستقیم 
بانک مرکزی به این فرآیند وجود دارد.

وی افــزود: خدمــت کیف پول 
الکترونیکی نظیر سایر خدمات در سبد 
محصوالت شبکه بانکی و پرداخت قرار 
می گیرد و باید به مشتری حق انتخاب 
داد تا بر اســاس نیاز خود از آن استفاده 
کند. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی در پایان با اشاره به اینکه هزینه 
تراکنش های برخط کارتی برای بانک ها 
باالست، اظهار امیدواری کرد بانک ها 
نقــش فعال تری در عملیاتی ســازی 
زیست بوم کیف الکترونیکی پول داشته 

باشند.

آغاز عصر جدید تراکنش مالی 
در ایران با فعال سازی کیف های 

پول الکترونیک
بانک مرکزی بدنبال عملیاتی کردن سوئیچ متمرکز تعامل پذیری کیف های پول الکترونیکی است، به نحوی که افراد در 
صورت تمایل قادر باشند با یک کیف الکترونیکی در هر درگاه و پلتفرمی، پرداخت های مورد نظر خود را انجام دهند.

گروه اقتصادی - نه سلطان است، 
نه مافیا، یک سازمان است که شرکت 
های بسیاری دز زیرمجموعه اش فعال 
هســتند و هر سال چند بار به بهانه ها 
و انحاء مختلف قیمتها را افزایش می 
دهند. سازمانی به نام سازمان هواپیمایی 
کشور. تاکنون هم در عمل هیچ یک از 
قوا نتوانســته اند یک بار برای همیشه 
مانــع رفتارهای غیرقانونی شــرکت 
های زیر مجموعه این سازمان شوند 
با وجودی که دستگاه های نظارتی هر 
از گاهی تذکرات الزم را داده اند و دود 
این تخلفات هم مستقیما در چشم مردم 
می رود. افزایش قیمت بلیت هواپیما 
یکی از غصه هایی اســت که با شیوع 
ویروس کرونا گریبان گیر مردم شده 
و در مقطعی که بیش از هر دوره عموم 
مردم جامعه نیازمند دسترسی آسان به 
وسایل حمل و نقل عمومی به منظور 
تردد بین استانی هستند، دست بخش 
اعظمــی از جامعه را از ناوگان هوایی 
کشــور کوتاه کرده اســت. با شیوع 

گسترده ویروس کرونا ناوگان هوایی 
کشــور نیز مانند ســایر حوزه های 
اقتصادی در راســتای حفظ سالمت 
مردم با محدودیت هایی مواجه شــد 
و بنا بر دســتور ســتاد ملی کرونا تنها 
ایرالین ها مجوز استفاده از ۶۰ درصد 
ظرفیت هواپیما را کســب کردند. اما 
ایرالین ها نیز پس از کارشــکنی های 
متعــدد در اجرای این مصوبه، به بهانه 
جبــران هزینه های پرواز نرخ خود را 
افزایش داده و هر از گاهی مسیر قانون 
شــکنی را پیش گرفتند. کمیســیون 
عمران مجلس شــورای اســالمی به 
عنوان یک کمیسیون تخصصی ضمن 
اعالم مخالفت خود بــا افزایش نرخ 
ایرالیــن ها قول پیگیری این موضوع 
را داد. در نهایــت پــس از چندیــن 
جلسه با مســئوالن امر در وزارت راه 
و شهرســازی و ســازمان هواپیمایی 
کشوری کمیسیون عمران اعالم کرد 
که نرخ ایرالیــن ها باید کاهش یافته 
و تنها مجــوز افزایش ۱۰ درصدی به 

شرکت ها داده شده است.
اما با گذشت چندین ماه از اجرای 
ناقص این مصوبه و آغاز مسافرت های 
تفریحی و سیاحتی مردم مجددا نرخ 
ایرالین ها به رشــد خــود ادامه داد و 
حتی در مسیرهای شهرهای تفریحی 
یا زیارتی افزایــش چندین برابری را 
رقــم زد. برخالف وعده و وعیدهای 
سازمان هواپیمایی کشوری برای کنترل 
و نظــارت بر نرخ پروازها، ایرالین ها 
در تمام طول این مدت به تخلف خود 
ادامــه داده و به نوعی مانند یک جزیره 
خودمختار عمل کردنــد. اما در کنار 
پرواز نــرخ ایرالین ها از باند کرونا با 
فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و مجوز 
کشــور عراق برای ورود زائران تنها از 
طریق خطوط هوایی، مجددا ایرالین 
ها فرصت را غنیمت شــمرده و علی 
رغم تعیین نرخ ۵ میلیون تومانی برای 
پرواز رفت و برگشت زائران حسینی، 

نسبت به فروش چندین برابری بلیت 
هواپیمــا اقدام کرده انــد. در این میان 
متولیــان امر نیز مجــددا وعده کنترل 
نرخ ایرالین ها و برخورد با شــرکت 
های متخلف را مطرح کرده اند. محمد 
رضا رضایــی کوچی به عنوان رئیس 
کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی، تاکید کرده است که باتوجه به 
اینکه نرخ مصوب بلیت هواپیما برای 
رفت و برگشــت به کشور عراق برای 
زائــران اربعین ۵ میلیون تومان تعیین 
شده است، همه ایرالین ها موظف اند 
با این نرخ بلیط را بفروش برســانند و 
حق ندارند مبلغی بیش از این دریافت 
کننــد. وی همچنین بیان کرده که اگر 
ایرالینی بیش از ۵ میلیون تومان بلیط 
رفت و برگشــت را به زائران بفروشد 
و فــرد یا کاروان از ایرالین شــکایت 
کند، آن ایرالین موظف اســت بعد از 
ســفر مبلغ اضافه را به فرد باز گرداند 

و کمیســیون عمران این موضوع را از 
طریق سازمان هواپیمایی دنبال می کند.
از ســوی دیگر باتوجه به ترفند 
برخی از ایرالین هــا در عدم فروش 
بلیت برگشت به زائران تاکید کرده که 
ایرالین ها موظف هســتند اگر فردی 
متقاضی باشــد هم زمان با بلیط رفت، 
بلیط برگشــت را هم برای زائر صادر 
کند. اینکه ما زائر را به عراق بفرستیم و 
زائر در آنجا مجبور شود برای برگشت 
مبلغ هنگفتی را بدهد اصال قابل قبول 
نیســت.اقبال شــاکری نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اسالمی نیز 
با انتقــاد از عملکرد نهادهای نظارتی 
تاکید کرده است که نکته تامل برانگیز 
این است که مگر ستاد اربعین، وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی 
کشوری خبر ندارند که هرساله مراسم 
اربعین برپا شــده و زائران به کربال می 
روند پس چرا اجازه تکرار هر ســاله 

این تخلف را می دهند؟ متاسفانه این 
ضعف اساســی دستگاه های نظارتی 
اســت که به موقع با متخلفان برخورد 
نمی کنند. وی همچنین از ایرالین ها 
به عنوان بنگاه ها اقتصادی سرکشی یاد 
کرده که تابع هیچ قانونی نیستند و در 
نهایت از دادســتان تهران درخواست 
کرده تــا برای برخورد با ایرالین های 
متخلف هرچه سریع تر به این موضوع 
ورود کنــد.  این در حالی اســت که 
رســتم قاســمی، به عنوان وزیر راه و 
شهرســازی نیز در توئیتی تاکید کرده 
اســت: »رفاه و آرامش زائرین اربعین 
خط قرمز ماســت. به معاون حمل و 
نقل، رئیس سازمان هواپیمایی و تمام 
مسئوالن ذیربط دستور دادم با هرگونه 
گران فروشــی بلیت اربعین برخورد 
کنند. شــخصاً گزارشات را پیگیری و 
بازرس ویژه ای در فرودگاه ها مســتقر 
کرده ام و از روز سه شنبه نظارت میدانی 

در دفاتر فروش نیز ایجاد خواهد شد.« 
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در نامه های جداگانه ای 
به سرپرست سازمان هواپیمایی کشور، 
رئیس سازمان حج و زیارت، فرمانده 
نیروی انتظامی و مدیرعامل شــرکت 
پست بر لزوم افزایش پروازهای اربعین 
و همچنین تسریع در صدور و ارسال 

گذرنامه برای سفر اربعین تاکید کرد.
وی همچنیــن تاکیــد کرده که 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری نیز 
نتوانســت مدیریت قیمــت و تعداد 
پروازهــا را انجام دهــد و طبق گفته 
کارشناسان به نظر می رسد پروازها در 
واقع کمتر از ظرفیت اعالمی اســت. 
مردم و عالقمندان به زیارت، مصوبه 
۶۰ هزارنفــری را فصل الخطاب قرار 
دادند و تبعیت کردند، ولی توقع داشتند 
حداقل بــرای همین تعداد کم، برنامه 

ریزی مناسب صورت می گرفت.
به نظر می رســد قانون شــکنی 

ایرالین ها طاقت نمایندگان مجلس را 
نیز سرآورده است اما سوال اصلی این 
است که چرا نمایندگان از ابزار قانونی 
خود برای نظارت بر عملکرد سازمان 
هواپیمایی کشــوری که رییس آن از 
سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین می 

شود، استفاده نمی کنند؟
وعــده و وعیدهــای نافرجام 
متولیان امر برای نظارت بر نرخ ایرالین 
ها و تکرار تخلف از سوی ایرالین ها 
منجر به عدم دسترســی بخش قابل 
توجهــی از مردم به نــاوگان هوایی 
کشور شده است. بازنگری در قوانین 
موجود و پایان دادن به سیاســت های 
یک بام و دو هوایی در این حوزه یکی 

از مطالبات امروز مردم است.
بــا آغاز به کار دولت ســیزدهم 
که به گفته ناظران سیاســی سه قوه از 
یک خط فکری هماهنگ برخوردارند 
انتظار می رود که این بی قانونی ها در 
زمینه فروش بلیت هواپیما یک بار برای 

همیشه با تدبیر سه قوه به پایان یابد.

گروه اقتصادی - مدیر میدان 
بــزرگ میــوه و تره بار شــهرداری 
بندرعبــاس از آغاز بهــره برداری 
مجتمع خدمات رفاهــی در میدان 
بــزرگ میــوه و تره بار شهرســتان 

بندرعباس خبر داد. 
بهــروز ابویــار اظهــار کرد: 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 

فرآورده های کشاورزی شهرداری 
بندرعباس در راستای ارائه خدمات 
عمومی، نســبت به تجهیز امکانات 
زیرســاختی میدان میــوه و تره بار 
مرکز استان هرمزگان اقداماتی انجام 

داده است.
ابویار از افتتاح رستوران، فست 
فــود، ســوپرمارکت در این میدان 

عرضه میوه و تره بار خبر داد و افزود: 
امکان شرایط خرید و پذیرایی برای 
عموم مراجعه کنندگان فراهم شــده 

است.
وی همچنین با اشــاره به ایجاد 
شــرایط انجام اعمال عبــادی، ابراز 
کرد: مســجدی بزرگ و برای انجام 
فرایض دینــی و مذهبی نیز در این 

میدان بنا شده است.
مدیــر میــدان میوه و تــره بار 
بندرعباس تاســیس شعبه بانکی را 
یکی از مهم ترین اقدامات در جهت 
تسهیل در امور بانکی حجره داران و 
مردم عنوان و خاطرنشان کرد: بانک 
کشاورزی شــعبه میدان میوه و تره 

بار نیز در حال ارائه خدمات است.

نه سلطان است، نه مافیا؛ سازمان است!

مجتمع خدمات رفاهی در بزرگترین میدان تره بار جنوب کشور افتتاح شد

شنبه 3 مهر 18،1٤00 صفر 1٤٤3 ،25 سپتامبر 2021، شماره 3818

آگهي دعوت به تجدید ارزیابي کیفي فراخوان عمومي مناقصه 
شماره 1400-45-2

اداره کل راه آهــن هرمزگان در نظــر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون 
برگزاري مناقصات نسبت به ارزیابي کیفي مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به 

مناقصه به شرح زیراقدام نماید.
1-شرح مختصر موضوع مناقصه:  سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت 

سیرجان
2-مبلغ برآورد: 34.812.000.000ریال

3-مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  12  ماه بوده ومحل  اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.
4-شرکت کنندگان در فراخوان میبایست  داراي اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه 
و دارای گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری در رشــته حمل و نقل از وزارت تعاون ،کار 
و رفاه اجتماعی باشند. همچنین دارای گواهی صالحیت معتبر ایمنی از وزارت تعاون 

،کار و رفاه اجتماعی باشند..
5-مهلــت و نحــوه دریافت اســناد ارزیابي کیفي : متقاضیان  مــي توانند حداکثر تا 
ســاعت14:00 روز چهارشــنبه مورخ 1400/07/07 با مراجعه  به ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir   و با پرداخت مبلغ 300،000 )سیصد 
هزار( ریال از طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. 
کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شــرکت در 
فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،نسبت به اخذ 

آنها اقدام نمایند.
6-مهلت  و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: حداکثرتا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 

1400/07/21 از طریق سامانه فوق
7-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

8-مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست 
کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد .

پس از ارزیابي کیفي ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده 
باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .

 وزارت راه وشهرسازي
     شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران 

شناسه : 1195292اداره کل راه آهن هرمزگان

نوبت دوم

خدمت کیف پول الکترونیکی نظیر سایر خدمات در سبد 
محصوالت شبکه بانکی و پرداخت قرار می گیرد و باید به 
مشتری حق انتخاب داد تا بر اساس نیاز خود از آن استفاده 
کند. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پایان 
با اشــاره به اینکه هزینــه تراکنش های برخط کارتی 
برای بانک ها باالســت، اظهار امیدواری کرد بانک ها 
نقش فعال تری در عملیاتی ســازی زیست بوم 
کیف الکترونیکی پول داشــته باشــند.


