
اقتصادی 6
گروه اقتصادی - رســتم قاسمی 
اظهار کرد: با توجــه به تورم باالی ۴۰ 
درصد، ســود ۱۸ درصد که شــورای 
عالی پــول و اعتبار برای تســهیالت 
طــرح نهضــت ملی مســکن در نظر 
گرفته خودش یک مزیت اســت. نکته 
دیگر اینکه تســهیالت ۲۰ ساله است. 
امروز اگر یک نفــر این وام ۱۸ درصد 
را دریافت کند و به طور مثال ۵ میلیون 
تومان بپردازد با توجه به تورم کشــور 
ما تا ۱۵ سال آینده پرداخت اقساط ۱۰ 
میلیون تومان رقم قابل توجهی نیست. 
ضمن اینکه کاری می کنیم تا متقاضیان، 

اقساط را پلکانی پرداخت کنند.
وی افزود: ممکن اســت کســی 
که امــروز ۴۵۰ میلیون تومان دریافت 
می کند در ۲۰ ســال آینده ۱.۵ میلیارد 
تومــان پس بدهد ولی اقســاط حتما 
پلکانی خواهد بود. اوال کسانی که امروز 
ثبت نام می کنند قسطشان دو سال پس 
از تحویل واحد شروع می شود. یعنی دو 
سال آینده مبلغ ۴ یا ۵ میلیون تومان یا هر 
عدد دیگری که هنوز تعیین نشده اقساط 

باالیی نخواهد بود.
قاســمی دربــاره رقــم آورده 
متقاضیان نیز گفت: فکر می کنم کسی 
که در تهران زندگــی می کند اگر ۱۵۰ 
میلیــون تومان بیــاورد صاحب خانه 
می شود. البته هنوزعددش تعیین نشده 
ولی پیش بینی های اولیه این است که تا 
همین حد باشد. زمین این طرح مجانی 
است، قیمت پروانه ساخت ارزان است 
و سهم نظام مهندسی کمتر خواهد بود. 
کسی که می خواهد مسکن بسازد باید 
۴۰ میلیون تومــان مالیات بدهد که در 
نهضت ملی مســکن فقط یک میلیون 
تومان اســت و ۳۹ میلیون تومان معاف 

از مالیات خواهد بود.
جواب سوال ماندن یا نماندن 
من را از کســانی که آن را مطرح 

می کنند بپرسید

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به 
این شائبه که هرازگاهی نسبت به ماندن 
یا نماندن او صحبتهایی شنیده می شود 
گفت: جواب این موضوع را باید از آنها 
که آن رامطرح می کنند بپرســید. ما که 
داریم کار می کنیم و از آنها باید بپرسید 

این سواالت را از کجا آورده اند.
قاسمی در تشریح وضعیت پروژه 
نهضت ملی مسکن اظهارکرد: ما ثبت 
نام شــدگان طرح اقدام ملی مسکن را 
با نهضت ملی مسکن تلفیق کردیم. در 
طرح اقدام ملی، تعداد متقاضیان بعد از 
پاالیش خیلی کم شده بود. برای اینکه 
مردم بتوانند اســتفاده بیشتری از طرح 
کنند محدودیت فرم »ج« که قبال اتفاق 
دوردستی بود را کوتاه کردیم. کسی که 
۱۵ سال پیش خانه ای دریافت کرده بود 
دیگر نمی توانســت مسکن بگیرد. در 
شورای عالی مسکن فرم »ج« را اصالح 
کردیم که در شهرهای بزرگ، کسانی که 
فرم »ج« آنها قرمز اســت می توانند بعد 
از به ۵ ســال و افرادی که در شهرهای 
کوچک هســتند بعد از ۳ سال ثبت نام 

کنند.
وی تصریح کرد: ثبت نام شدگان 
اقــدام ملی را در ســامانه نهضت ملی 
مســکن آوردیم و در مجموع حدود ۳ 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کننده در 
سامانه نهضت ملی مسکن داریم که آمار 
باالیی است. در ۸۰۰ شهر ثبت نام انجام 
دادیم که تا یک ماه آینده در کل شهرها 

ثبت نام صورت می گیرد.
در حال بررسی حقوقی برای 

ثبت نام افراد مجرد هستیم
وزیر راه و شهرسازی در تشریح 
پیشنهاد ثبت نام از افراد مجرد در نهضت 
ملی مسکن گفت: مقررات قبل از مجوز 
جدید ایــن بود کــه خانمهای مجرد 
باالی ۳۵ ســال و آقایان باالی ۴۵ سال 
می توانستند ثبت نام کنند. ما برای اینکه 
ترویــج ازدواج صورت گیرد تصمیم 

گرفتیم کــه افراد مجرد بتوانند ثبت نام 
کنند ولی در موقع تحویل باید مستندات 
ازدواجشــان را ارایه دهند. حاال داریم 
فکر می کنیم که ســن ایــن افراد ۲۲ یا 
۲۵ سال باشد.وی ادامه داد: ما به لحاظ 
حقوقی در حال کار بر روی این موضوع 
هستیم که با افراد مجرد قرارداد مناسبی 
امضا کنیم. تیم حقوقی در حال کار است 
که به کسی که ازدواج کرد زمین مجانی 
داده شــود ولی اگر ازدواج نکرد زمین 

مجانی نیست.
قاسمی در خصوص مهلت پایان 
ثبــت نام مرحله اول طرح نهضت ملی 
مســکن گفت: ما با استفاده از سیستم 
ســامانه، پاالیــش را همزمــان انجام 
می دهیم. متقاضیان بــه پروژه معرفی 
و مشخص می شــود افراد در کدام این 
پروژه صاحب ملک هستند و می توانند 

شرایط آن را ببینند.
فقط مسکن نمی سازیم بلکه 

شهر می سازیم
وزیــر راه و شهرســازی با بیان 
اینکه مسکن مهر بعضا در مناطق فاقد 
متقاضی ساخته شد، تاکید کرد: مسکن 
مهر خوب بود ولی نقایصی هم داشت. 
طبــق آخرین آمار بیــش از ۲۰۰ هزار 
واحد مســکن مهر به نوعی مشکالت 
حقوقی دارد که تیمی گذاشــتیم تا آنها 

را تعییــن تکلیف کند. ولی ما در طرح 
نهضت ملی مسکن با استفاده از تجربه 
مسکن مهر به صورت متقاضی محور، 
کار را با اسم و مشخصات افراد شروع 
کردیــم. نکته دیگر اینکه ما در نهضت 
ملی مسکن، فقط مسکن سازی نمی کنیم 
بلکه شهرسازی می کنیم. این خیلی مهم 
است در جاهایی مردم اسکان پیدا کنند 
که دارای زیرساختها و روبناهای شهری 

مثل مدرسه و درمانگاه باشد.
وی تصریــح کرد: فقط یک صدم 
مســاحت کشور زیر ســاخت و ساز 
شهری است. در حالی که نباید جاهایی 
که مشکل زمین نداریم به ارتفاع سازی 
برویم. مثال در شهر بم که اصال مشکل 
زمین نداریم تصمیــم گرفتیم به مردم 
۲۰۰ متر زمین بدهیم تا ویالیی بسازند. 
سیاست ما االن بلندمرتبه سازی نیست؛ 
مگــر در جاهایی که محدودیت زمین 

داشته باشیم.
به گفته قاســمی، از چهار میلیون 
مسکنی که باید ســاخته شود بیش از 
دو میلیون زمین تدارک دیده شــده که 
عموما از زمینهای راه و شهرسازی است 
که یا الحاق شده یا در حال الحاق است. 
در شــهر قم ۴۱ هزار واحد مسکونی را 
شــروع کردیم. در یزد ۲۰ هزار واحد 
آغاز شــده کــه در حال آماده ســازی 

ساخت اســت. در شهر اراک ۱۰ هزار 
واحــد آماده شــروع عملیات اجرایی 
اســت. در زنجان ۲۰ هزار واحد را در 
سفر رییس جمهور عملیات اجرایی اش 

را آغاز کردیم.
تا پایان امســال ساخت ۸۰۰ 

هزار واحد شروع می شود
وی بــا بیان اینکه ۵۰۰ هزار واحد 
اقدام ملی مســکن شروع شده که طبق 
گزارش دیوان محاســبات به پیشرفت 
۱۰ تا ۱۲ درصد رســیده است گفت:  
این واحدها را به نهضت ملی مســکن 
آوردیــم تا بتوانیــم از مزیتهای قانون 
جهش تولید مســکن استفاده کنیم. از 
آن طرف واحدهای جدیدی را شروع 
می کنیــم که تعداد را بــاال ببریم. برای 
اینکه به زمان بندی دولت برسیم سالی 
یک میلیون را نمی توانیم قانع باشــیم. 
ســاخت مسکن بیش از یک سال و نیم 
تا دو سال طول می کشد. ما برای اینکه 
به زمان بندی چهار سال برسیم در نظر 
داریم در دو ســال اول دو میلیون واحد 
بسازیم و در گام دوم دو میلیون واحد را 
شروع کنیم. تا پایان سال جاری حدود 

۸۰۰ هزار واحد شروع می شود.
وزیــر راه و شهرســازی درباره 
اینکه طبق قانون جهش تولید مســکن 
باید دستگاههای دولتی سند زمینهای 

خود را به نام وزارت راه و شهرســازی 
صادر کننــد گفت: کمتر از یک درصد 
از دستگاهها زمین گرفتیم. یک دلیلش 
این اســت کــه در بعضی از شــهرها 
دســتگاههای دولتی زمین ندارند. دوم 
اینکه در قانون بودجــه ۱۴۰۰ ماده ای 
وجــود دارد که دســتگاهها می توانند 
بــرای تامین منابع خود امالکشــان را 
مولدســازی کننــد. بنابراین تعارضی 
بین قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون جهش 
تولید مســکن وجود دارد. با این وجود 
در حدود ۱۰۰۰ شهر تکلیف بانک زمین 
مشخص شده است. با توجه به حمایتی 
کــه رئیس جمهوری و دســتگاههای 
اجرایی دارند به نظر می رســد در ســه 
ماهه اول ســال ۱۴۰۱ زمینها را تعیین 

تکلیف کنیم.
قاســمی همچنین درخصوص 

همــکاری بانکها در حــوزه پرداخت 
تســهیالت گفت: طبق قانون جهش 
تولید مســکن باید ســالیانه ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان از تســهیالت بانکها به 
حوزه مســکن تعلق بگیرد و در قانون 
جریمه ســنگینی بــرای بانکهایی که 
تمکین نکنند در نظر گرفته شده است. 

در جلسات شــورای عالی پول 
و اعتبار توافق شــد کــه در تهران ۴۵۰ 
میلیون تومان، در دیگر کالنشهرها ۴۰۰ 
میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون تومان، 
سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت پرداخت شود. 
ســهم هر بانک نیز مشــخص شده که 
چقدر پرداخت کنــد. البته بجز بانک 
مســکن که عملیات اجرایی اش فعال 
است بقیه بانکها ابالغ نکرده اند ولی من 
فکر نمی کنم این موضوع جزو موانع ما 

باشد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای 
خود تعداد واحدهای خالی شناســایی 
شده را حدود ۲ میلیون واحد دانست و 
گفت: هنوز طرح جامع تدوین شده ای 
برای خانه های خالی در کشور  نداریم 
اگرچه در ثبت احوال و ثبت اسناد یک 
اطالعاتــی وجود دارد که به ســامانه 
امالک و اسکان متصل شده است. آمار 
خانه های خالی که ممکن است نقصی 
هم داشــته باشد حدود ۲ میلیون واحد 
اســت. این اطالعات به وزارت اقتصاد 
داده شده است. ما اطالعات ۶۰ میلیون 
نفر را داریم که مردم باید این اطالعات 
را در سامانه اصالح کنند و ممکن است 
مربوط به چند ســال قبل باشد که این 
پایــه مهمی برای بحث برنامه ریزی در 

کشور است.

وزیر راه و شهرسازی:

هنوز سن مجردها برای ثبت نام 
نهضت ملی مسکن نهایی نشده است 

وزیر راه و شهرسازی گفت: هنوز به طور دقیق مبلغ آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مشخص نشده اما فکر 
می کنم متقاضیان شهر تهران اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورند می توانند در این طرح صاحب خانه شوند. قاسمی همچنین 
درباره این شائبه که آیا در این سمت باقی می ماند یا خیر؟ بیان کرد: ما داریم کار می کنیم و باید جواب این سوال را از 

کسانی که آن را مطرح می کنند بپرسید.

 فقط یک صدم مســاحت کشــور زیر ســاخت و ساز شــهری اســت. در حالی که نباید 
جاهایی که مشــکل زمین نداریم به ارتفاع ســازی برویم. مثال در شهر بم که اصال مشکل 
زمین نداریم تصمیم گرفتیم به مردم ۲۰۰ متر زمین بدهیم تا ویالیی بســازند. سیاســت 
ما االن بلندمرتبه ســازی نیســت؛ مگر در جاهایی که محدودیت زمین داشــته باشــیم.

گروه اقتصادی -نایب رییس 
کمیســیون مالیــات، کار و تامین 
اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای معیشت بهتر 
مردم تخصیص پیدا کرد، اما به دلیل 
طی کردن مسیر اشتباه هرگز بر سر 

سفره مردم قرار نگرفت.
»اصغر آهنی ها« اظهار داشت: 
بر اســاس برنامه ریزی ها ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باید برای بخش های مربوط 
به معیشــت مردم هزینه می شد تا 
موجب بهبود شود، اما این هدف از 
همان آغاز اجرای طرح اتفاق نیفتاد.
وی بــا بیــان اینکــه این ارز 
ترجیحــی باید به ســفره مردم می 
رســید، تصریح کرد: آمارهای ارائه 
شده نشــان می دهد که تخصیص 
این ارز به اهداف پیش بینی شــده 
نرســید، زیرا مجراهــای توزیع آن 

درست نبود.
آهنی هــا بــا تاکید بــر اینکه 
بخــش بزرگــی از تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نرسید، 
خاطرنشــان کرد: اجرای این طرح 
موجب ایجاد رانت شد در حالی که 
تک نرخی کردن ارز بیشتر می تواند 

به اقتصاد کشور کمک کند.
وی افزود: برای جلوگیری از 
آسیب ناشــی از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باید به صورت کارشناسانه 
برنامه ریزی شــود تا فشــاری بر 
زندگی مردم و جامعه تحمیل نکند 
و از طرق مختلف به دســت مردم 

برسد.
نایب رییس کمیسیون مالیات، 
کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی 
ایران تصریح کــرد: تخصیص این 
ارز مشکالت بسیاری را در اقتصاد 

کشــور به وجود آورد که با کنترل 
مســتقیم دولت می توان از تبعات 
حذف آن جلوگیــری کرد و منابع 
باید به صــورت نقدی و غیرنقدی 

در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی تاکید کــرد: از ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی عده محــدودی بهره مند 
شــدند کــه موجب رانت شــد و 
تغییر و حذف آن تصمیم درســتی 
اســت که باید اجرایی شــود، زیرا 
تاکنــون آســیب های بســیاری 
 را بــه اقتصــاد کشــور وارد کرده

 است.
از فروردین ماه ســال ۱۳۹۷ و 
پس از نوســانات ارزی سال ۱۳۹۶ 
دولت به منظور حمایت از مردم در 
مقابل فشــارهای اقتصادی اقدام به 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت 
عنــوان ارز ترجیحــی کرد که طبق 

برخی برآوردها در ســال های پس 
از تصویــب این طــرح بیش از ۶۰ 
میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشــور 
برای واردات کاالهای اساســی با 
نــرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته 

است.
الیحه »تامین مطمئن کاالهای 
اساســی، نهاده های دائمی، دارو و 
تجهیزات پزشــکی و سیاست های 
جبرانی برای حمایت از معیشــت 
اقشار آســیب پذیر« چندی پیش با 
قید دو فوریت تقدیم مجلس شــد 
امــا دو فوریت و یک فوریت آن در 

مجلس به تایید نرسید.
بــا این وجود در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ کــه در ۱۵ آذرمــاه تقدیــم 
مجلس شورای اسالمی شده است 
ایــن نرخ ارز حذف و بودجه بر این 

اساس تنظیم شده است.

-مبلــغ  اقتصــادی  گــروه 
تراکنش هــای شــبکه الکترونیکی 
پرداخــت کارتی کشــور در نهمین 
ماه ســال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار 
میلیارد تومان رسید که نسبت به آبان 
ماه کاهــش ۰.۴۶ درصدی در تعداد 
و افزایــش ۰.۰۳ درصدی در ارزش 

ریالی داشته است.
 بر اســاس تازه تریــن گزارش 
اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، 
مجموع تعــداد تراکنش های انجام 
شده شاپرک در آذرماه سال جاری به 
۳۲۶۵ میلیون عدد رســیده که ارزش 
ایــن تراکنش ها در مجموع به بیش از 

۶۶۷ هزار میلیارد تومان می رســد که 
نسبت به آبان ماه معادل ۰.۴۶ درصد 
کاهــش در تعــداد و ۰.۰۳ درصــد 
افزایش در ارزش ریالی داشته است.

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه 
تراکنش های شــاپرک در آذر ســال 
جاری نســبت به ماه گذشته معادل 

منفی ۰.۰۳ درصد بوده است.
در آذر ۱۴۰۰ ســهم ابزارهــای 
پذیــرش اینترنتــی در تراکنش های 
انجــام شــده ۶.۰۱ درصــد و ابزار 
پذیرش موبایلی ۳.۲۷ درصد بوده و 
این در حالی است که کارت خوان های 
فروشــگاهی ۹۰.۷۱ درصــد از کل 

تراکنش های انجام شــده را به خود 
اختصاص داده اند.

از تعداد تراکنش های انجام شده 
۸۸.۲۳ درصــد مربوط به خرید کاال 
و خدمــات، ۷.۳۸ درصد مربوط به 
پرداخت قبض و خرید شــارژ تلفن 
همراه و معــادل ۴.۳۹ درصد مربوط 
به مانده گیری بوده اســت. همچنین، 
از مجموع کل تراکنش های انجام شده 
در آذرماه معادل ۹۲.۵۱ درصد موفق 
و ۷.۴۹ درصــد ناموفق بــوده، البته 
تراکنش هایی که با ســوییچ شاپرک 
انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده 

است.

امــا از مجمــوع تراکنش های 
ناموفق انجام شــده در این ماه، ۰.۷۹ 
درصد به دلیل خطــای پذیرندگی، 
۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، 
۱۲.۹۳ درصــد بــه دلیــل خطای 
صادرکنندگی، ۸۵.۷۲ درصد به دلیل 
خطای کاربری و ۰.۴۱ درصد به علت 

خطای کسب وکار بوده است.
بر اســاس این گزارش، نسبت 
ارزش تراکنش هــای شــاپرک بــه 
نقدینگی در آذرماه ســال جاری نیز 
۱۵.۹۱ درصد بــوده و این در حالی 
است که نسبت اسکناس و مسکوک 
در دست اشخاص به نقدینگی در این 

ماه تنها ۱.۷۹ درصد بوده  است.
بنا بر تحلیل آمارهای رســمی 
در آذر سال  جاری، ابزار کارت خوان 
فروشــگاهی با ۳۰۱ تراکنش به ازای 
هر کارت خوان در مکان نخست قرار 
می گیرد و پذیــرش اینترنتی با ۱۲۱ 
تراکنش بــه ازای هر ابزار و پذیرش 
موبایلــی با ۷۲ تراکنــش به ازای هر 
ابــزار فعال به ترتیــب در مکان های 
بعدی قــرار می گیرند.  افزون بر این 
متوســط تراکنش هر ابــزار پذیرش 
شــاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۵۲  
تراکنش اســت که این تعداد نسبت 
به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش 

۴.۷۵ واحــدی )۱.۸۵ درصــدی( را 
تجربه کرده است. همچنین بیشترین 
کاهــش متوســط تعــداد تراکنش 
 مربوط بــه پذیــرش اینترنتی بوده 
است. شــاخص مهم دیگر، شاخص 
متوســط مبلغ تراکنش ها بــه ازای 
هــر ابزار پذیرش اســت کــه بنا بر 
آمارهای رســمی، متوســط مبلغ هر 
تراکنــش در ابزار پذیــرش اینترنتی 
۴۹.۵ میلیــون تومان بوده که این عدد 
برای کارت خوان های فروشــگاهی 
۵۹ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان و برای 
پذیرش موبایلی تنها ۷۷۵ هزار تومان 

بوده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران:

ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نرسید

بر اساس آخرین گزارش اقتصادی منشر شده؛

تعداد تراکنش های الکترونیکی کم، اما مبلغ ها زیاد شد
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نوبت اول

شناسه: 1۲5۲4۸4روابط عمومي و آموزش همگاني - شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

تجدید  فراخوان مناقصه عمومی  یک  مرحله ای
شــرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه  : عملیات اجرایی ساختمان سر چاهی ، آب بندی مخزن ذخیره ، خط انتقال آب و اولویت اول شبکه توزیع آب روستاهای مجتمع طارم

مبلغ برآورد اولیه: 34,۲۰3,777,93۰  ریال ) سی و چهار میلیارد و دویست و سه  میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت   هزار  و نهصد و سی ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق تواماً از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1,71۰,1۸۸,۸97 ریال )  یک  میلیارد و هفتصد و ده  میلیون  و یکصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد و نود و هفت ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه 5آب 

مبلغ خرید اسناد : 5,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰1۰۲93499۰۰۰3 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ  1۰/14/ 14۰۰ساعت 14 تاریخ 14۰۰/1۰/۲1

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ   14۰۰/11/۰5
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 1۰  مورخ  14۰۰/11/1۰

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها 
آزاد است .

امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ) 65 (بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات 

اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار 
ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن ۸7-۸6-3335۰5۸۲ سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :۲7313131  دفتر ثبت 

نام : ۸۸969737 و ۸519376۸ .

 
گروه اقتصادی - سازمان اداری 
و استخدامی به بانک ها و سازمان ثبت 
احــوال تاکید کرد کــه دریافت کپی 

مدارک احراز هویتی ممنوع است.
دالیل اجرایی  نشــدن بخشنامه 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشور 
مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک 
احراز هویتی در دســتگاه های دولتی، 
بویــژه بانک ها، با حضور مســئوالن 
مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.

 طبق اعــالم ســازمان اداری و 
استخدامی، رفیع زاده-معاون نوسازی 
اداری ایــن ســازمان-  ضمن اعالم 
نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه 
ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی 
از مشــتریان، گفته است که رویکرد 
سازمان اداری و استخدامی کشور در 
ابالغ این بخشنامه، سهولت دسترسی 
بــه خدمــات دولت بوده اســت، اما 

علی رغــم وجــود زیرســاخت ها و 
قوانین الزم، وضعیت اجرای بخشنامه 
مطلوب نیست و متاسفانه بسیاری از 
بانک های خصوصی از اجرای قانون 
ســر باز می زنند که باعث می شــود 
خدمت گیرندگان این ضعف را به پای 

کل نظام اداری و دولت می نویسند.
وی با تاکیــد بر اینکه بانک های 
خصوصــی و دولتــی در قانون برابر 
هســتند و اگــر بخشــنامه ای صادر 
می شود باید هر دو از آن تبعیت کنند، 
تصریح کرد: نباید به بهانۀ خصوصی  
بودن و مخاطب مســتقیم بخشنامه ها 
نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. در 
برخی آیین نامه ها الزم است اصالحاتی 
صورت بگیــرد و منعی برای این کار 
وجود ندارد، مقررات دست وپاگیر را 

می توان اصالح کرد تا خدمت رسانی 
به مردم تسهیل و تسریع شود. ما بیشتر 
از اینکه تالش کنیم قوانین و مقررات 
جدیدی وضع کنیم، باید مقرراتی که 
به درستی اجرا نمی شوند را اصالح و 

عملیاتی کنیم.
رفیع زاده با درخوســت از بانک 
مرکزی مبنی بر اینکه بخشنامۀ تأکیدی 
درخصوص ممنوعیت دریافت کپی 
مدارک هویتی صادر کند. بدیهی است 
در صورت لزوم و قطع  بودن ســامانه، 
بانک هــا موظف هســتند از مدارک 
هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه 

خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند.
پاسخ بانک مرکزی

در این نشســت حنیفی - معاون 
نظارت بانک مرکزی نیز در پاســخ به 

علت عدم اجرای مطلوب بخشــنامه 
توسط بانک ها، اظهار کرد: مطابق قانون 
مبارزه با پول شویی، بانک مرکزی امر 
احراز هویت برخط را از سال ۱۳۸۸ تا 
سال ۱۳۹۸طی سه بخشنامه، اجرا کرده، 
اما در دسترســی به سامانۀ ثبت احوال 

محدودیت هایی نیز وجود داشــته که 
مانع اجرای مطلوب قانون شده است.

بخشنامه در ۹۹ درصد بانکهای 
دولتی اجرا می شود

قیطاسی-دبیر شورای هماهنگی 
بانک هــای دولتی نیز با اعالم اینکه در 

بانک های دولتی همواره تأکید شــده، 
احــراز هویت از طریق اســتعالم از 
سازمان ثبت احوال صورت گیرد، گفته 
است که گاهی اجرای قوانین باالدستی 
که در آن ها حفظ مدارک برای ارائه به 
نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی 
بخشــنامه ها مانند ممنوعیت دریافت 
کپی مدارک هویتی، همسو نیستند؛ با 
این حال بخشنامۀ ممنوعیت دریافت 
کپی مــدارک هویتــی در ۹۹ درصد 
بانک های دولتی در حال انجام اســت 
و مشتریان بانک ها در صورت مشاهدۀ 
تخطی از قانون می توانند به واحدهای 
رســیدگی به شــکایات همان بانک 
مراجعه کنند. معموالً ظرف ۲۴ ساعت 

به این شکایات رسیدگی می شود.
 روزانه ۱.۵ میلیون استعالم بانکی 

انجام می شود
امــا کریمی-مســئول فناوری 
اطالعات سازمان ثبت احوال کشور در 
این نشست با بیان اینکه موضوع احراز 
هویت مشــتریان پیش از صدور این 
بخشنامه نیز اجرا می شد، گفت که مقرر 
بود با ابالغ بخشنامۀ ممنوعیت دریافت 
کپــی مدارک هویتــی، احراز هویت 
استنادپذیر صورت گیرد. ما در سازمان 
ثبت احوال کشور، ســرویس احراز 
هویت را به نقطۀ مرکزی دستگاه های 
اجرایــی ارائه می دهیم و انتشــار این 
سرویس بر عهدۀ خود دستگاه هاست.

معاون امور اسناد هویتی سازمان 
ثبت احوال کشور نیز  با انتقاد از اینکه 
برخی بانک هــای خصوصی به بهانه 
قطعی سیســتم احــراز هویت، بانک 

اطالعاتی از مشــتریان خود تشکیل 
می دهنــد، اعالم کرد که روزانه به یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار استعالم بانک ها از 
سامانه پاســخ داده می شود و سیستم 
احراز هویــت برخط همواره در حال 
ارائــه خدمت بوده و بــه ندرت و در 
بازه هــای زمانی بســیار کوتاه ممکن 

است دچار قطعی شود.
عباســی بــا تاکید بــر اینکه به 
هیچ وجه نباید اطالعات پشت کارت 
ملی شــهروندان به راحتی در اختیار 
دیگران قرار بگیرد و افزود: بخشــنامۀ 
ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی 
بر ممنوعیت دریافت کپی شناســنامه 
هم تأکید دارد، اما متاســفانه می بینیم 
از مشــتریان بانک ها کپی شناسنامه و 
گاهی کپی پشــت و روی کارت ملی 
درخواست می شود که به لحاظ امنیتی 

این کار قابل توجیه نیست.

انتقاد از عملکرد بانک ها در ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویت


