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رئیس قوه  قضاییه:

 همه ابعاد سرقت از بانک ملی 
مورد بررسی قرار گیرد
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هزینه تهیه مســکن در ایران دو برابر نرخ جهانی 
اســت این اتفاق یعنی یک بحــران که ادامه آن 
باعث کاهش توان بســیاری از خانواده ها شــده و 
بازار مســکن را نیز با رکود شــدید روبرو خواهد 
کــرد و نارضایتی ها افزایــش خواهد یافت  و فقر 
آشکارتر خواهد شد. قیمت های نجومی مسکن در 
تهران و دیگر کالنشــهرهای کشور به مستأجران 

دهن کجی می کند.
چند ســالی اســت که اوضاع بازار مسکن بسیار 
آشفته و نابسامان اســت. افزایش قیمت زمین و 
ســاخت در ایران یک اتفاق عجیب اســت که در 

هیچ جای دنیا دیده نشده است. 
مســکن در ایران در حکم کاالی سرمایه ای است 
و در این بازار آشــفته آنهایی که سرمایه داشته و 
دارند اقدام به خرید زمین و ملک کردند و اکنون 
با افزایش قیمت ملک خود شادمان از این روند به 
رقم میلیاردی که سر از برج ها و پنت هاوس ها در 

آورده است می نگرند.
این روند افزایش سرســام آور و بی رویه مســکن 
تا کجا ادامه پیــدا خواهد کرد؟ آیا همچنان بازار 

مسکن ظرفیت افزایش قیمت ها را دارد؟
از نظر عقل و منطق اقتصادی شــاید کارشناسان 
نیز نسبت به این افســار گسیختگی شگفت زده 
باشــند اما حتــی طرح نهضت ملی مســکن هم 

نتوانست تلنگری به آشفته بازار مسکن بزند.
هم اکنون 70 درصد درآمد یک خانواده که مالک 
نیســت صرف اجاره می شــود و سرپرست خانوار 
برای آن که بتواند اجــاره را تأمین کند در دو یا 

سه شیفت مشغول کار است.
وضعیتی که هم اکنون در ایران به خاطر شــرایط 
اقتصادی حاکم اســت، حتی نمی توان در لیبرال 

سرمایه دارترین کشورهای دنیا پیدا کرد.
در کشورهای سرمایه داری هم یک سری ضوابط 
و قوانین می توان یافت که از بروز آشــفته بازاری 

که به بحران تبدیل می شود جلوگیری می کند.
اگر قوانین و ضوابط وجود نداشــته باشــد،  باعث 
نارضایتی قشر ضعیف جامعه می شود که اکثریت 
را تشــکیل می دهند و در این میان سرمایه داران 
که از این آشفته بازار ســود هنگفتی برده اند باز 
هم سود خواهند برد بدون آن که برای آن تالشی 
کرده باشــند. اکنون شــرایط اقتصادی کشور در 
وضعیت جنگی اســت، هر گونه اتفاق اقتصادی در 
ایران با واکنش از ســوی دشــمن همراه می شود 
و حتی اقدامات آنها نیز بر روی اقتصادی کشــور 
تأثیر می گذارد و باعث سوء استفاده از وضعیت به 

وجود آمده می شود.
پیش از این نیز گفته بودیم که در شرایط جنگی 

باید تصمیماتی در این شرایط گرفته شود.
همگان می دانند کــه قیمت های موجود در بازار 
مسکن کشور، قیمت های نادرســت و غیر واقعی 
اســت و در این آشــفته بازار هر کسی می خواهد 
جیب خود را پر کند در حالی که برای آن تالشی 
نکرده است. مالکیت خصوصی در ایران به رسمیت 
شناخته شده اما این مالکیت خصوصی نباید باعث 

بروز مشکالت اقتصادی و سیاسی شود.
اگر بازار مسکن در دست سرمایه دارانی است که 
سعی دارند با اقدامات خود نامنی فکری و ذهنی 
بــرای مردم ایجــاد کنند و شــرایط را بحرانی تر 

ساخته و باعث نارضایتی و اعتراض مردم شوند.
تهیه یک مسکن با شرایط و امکانات حداقلی که از 
حقوق هر خانواده ایرانی است، اکنون به یک کابوس 
برای آنها تبدیل شــده و در اخبــار و گزارش هایی 
که منتشــر می شــود دیده می شــود که برخی از 
سرپرستان خانوار به فشار مالکان برای افزایش نرخ 
ودیعه و اجاره پس از جســتجو برای یافتن خانه ای 

دیگر، که یافت نشده است، دچار سکته شده اند.
دولت و حاکمیت باید برای حل مشکل مسکن به 
طور جــدی ورود کند و تصمیمات قاطع، انقالبی 
و تأثیر گذار بگیرد. این که تنها گفته شــود سقف 
افزایــش اجــاره 25 درصد اســت و مالکان هیچ 
توجهی به این قانون نداشته باشند، اثبات کننده 

بی تأثیر بودن این تصمیم و دستور است.
قوانین قاطع تری نیاز است حتی مصادره ملک در 

صورت تخطی از قانون باید در نظر گرفته شود.
وضعیت مسکن در کشــور در حالی وخیم است 
که حتی قانون دریافت مالیات از خانه های خالی 
هم اجرا نمی شود، قانونی که می توانست اندکی از 

فشارها بکاهد و بازار را متعادلتر سازد.
مســئولین و مقامات کشور باید برای حل معضل 
مســکن راه حلی عاجــل بیابند. آیــا می توان از 
مستأجران درخواســت کرد تا 4 سال صبر کنند 

تا نهضت ملی مسکن به نتیجه برسد؟
همه مســتأجران در این طرح نهضت ملی مسکن 
نتوانستند ثبت نام کنند چرا که هزینه های اولیه 
را هم نداشتند با توجه به این که به گفته وزیر راه 
و شهرســازی قیمت مسکن در طرح نهضت ملی 

باید افزایش یابد!

مسئوالن! مسکن را دریابید

رئیس جمهور:

 بخش های اجرایی با تمام توان 
برای تقویت منزلت نخبگان بکوشند
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ناگفته های ساخت دومین نفتکش آفراماکس ایرانی
شرکت ایرانی صدرا با ساخت کشتی آفراماکس 2 به توانمندی ساخت نفتکش های بزرگ 

دست یافت و سهم مجموعه های داخلی در تولید افراماکس ۳ و 4 بیشتر خواهد شد.
شــنبه هفته جاری با حضور نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال در تهران، آیین تحویل 
دومین کشتی نفتکش آفراماکس ساخت شــرکت صنعتی دریایی ایران به ونزوئال برگزار 
شــد و اسناد تحویل نفتکش آفراماکس نیز ما بین مدیران شرکت صدرا و طرف ونزوئالیی 

به امضا رسید.
این کشتی نفتکش دومین کشتی از سفارش سال های گذشته کشور ونزوئال به ایران است. 
طبق قرارداد منعقد شده قرار است ایران 2 نفتکش دیگر نیز پس از ساخت به این کشور 
تحویل داده شوند. کشتی آفراماکس دارای 250 متر طول، 44 متر عرض، 21 متر ارتفاع، 
14.8 متر آبخور، با 15 نات )27 کیلومتر در ســاعت( سرعت است که قابلیت حمل 800 

هزار بشکه نفت را دارد )تصویر 1(.
علی زارعی مدیرعامل شــرکت صنعتــی دریایی ایران )صدرا( درباره نحوه ســاخت این 
نفتکش توضیح داد: با توجه به نظر کارفرما بخشــی از تجهیزات کشــتی باید از برندهای 
خارجی تامین و به کشــور وارد می شد که با توجه به مشکالت تحریم ها کار در این بخش 

خیلی دشوار و پرهزینه بود ولی در هر صورت تجهیزات را تامین کردیم.
وی افزود: ما در طول دوره ساخت کشتی اول برای بعضی کارهای حساس مانند مهندسی 
و نصب سیســتم رانش و راه اندازی تجهیزات از مشــاوره خارجی استفاده کردیم، ولی در 
کشــتی دوم تمامی این قبیل کارها به طور کامل توســط متخصصین شرکت صدرا انجام 
شــد. زارعی تاکید کرد: همچنین در کشــتی دوم برای تامین بخشی زیادی از تجهیزات 
موردنیاز کشــتی، همانند ورق، رنگ، الکترود، برخی اقالم لوله کشــی و معماری و غیره از 
توانمندی شــرکت های داخلی استفاده شد. برای کشتی های سوم و چهارم ان شااهلل سهم 

ساخت داخل مطمئنا بیشتر خواهد شد.
در روزهای اخیر برخی رســانه ها یک شــبهه ناظر به ساخت دو نفتکش آفراماکس مطرح 

کرده و مدعی شده اند که این دو نفتکش صرفا در ایران مونتاژ شده اند.
احسان موحدیان مشاور مدیرعامل شــرکت صدرا می گوید: ساخت این نفتکش بزرگ به 
صورت مونتاژکاری نبوده و تمامی مراحل ســاخت در کارخانه کشتی سازی جزیره صدرا 

بوشهر انجام شده است.
موحدیان گفت: البته بخشــی از تجهیزات از برندهای معتبر خارجی استفاده  شده است. 
البته 80 درصد از تجهیزات و ســازه های مورد نیاز این نفتکش از تولیدات داخل تامین و 

بقیه تجهیزات از برندهای معتبر خارجی استفاده شده است.
وی تاکید کرد: یک شرکت ایرانی در حوزه ساخت نفتکش گام مهمی رو به جلو برداشته 
که قبال ســابقه نداشته است. طبیعی است که در هیچ کجای دنیا همه تجهیزات و اجزای 
چنین محصول بزرگ و پیشــرفته ای مثل موتور و غیره را در خود آن کشــور نمی سازند 
چون صرفه اقتصادی ندارد، بلکه برخی را خودشــان می سازند و برخی تجهیزات را با نظر 

کارفرما از شرکت های معتبر و برندهای خاص تامین می کنند.
مشاور مدیرعامل شرکت صدرا توضیح می دهد: قیمت نفتکش افراماکس 2 توسط ونزوئال 
به طور کامل پرداخت شــده اســت. نکته جالب توجه اینکه خود ونزوئالیی ها از عملکرد 

شرکت ایرانی راضی هستند ولی در داخل برخی قصد دارند ارزش کار را پایین بیاورند.
برخی منتقدان با ایراد شبهاتی معتقدند که عملکرد ایران با توجه به تعهد ساخت کشتی 
در بازه زمانی 40 ماه مطلوب نبوده اســت. اما این انتقاد بدون توجه به تحوالت سیاســی 
ونزوئال و مالحظات تحریمی در ســال های بعد از 88 مطرح می شــود که این قضاوت را از 

دایره انصاف خارج می کند.
بعد از انعقاد قرارداد نزدیک به 4 الی 5 سال ونزوئال درگیر کودتا و تحوالت سیاسی دولت 
حاکم بود که عمال قرارداد با ایران را در هاله ای از ابهام قرار داده بود. ضمن اینکه تغییرات 

مالکیتی و مدیریتی شرکت صدرا نیز مانع از انجام کار به موقع شده بود.
با ورود قرارگاه خاتم االنبیا به شرکت صدرا، مجدد ادامه ساخت کشتی دوم در اوایل سال 
98 با حمایت قرارگاه خاتم االنبیا و با وجود شیوع کرونا آغاز شد و آفراماکس 2 نیز همانند 

کشتی اول در حدود دو سال آماده تست و بهره برداری و تحویل شد.
در مجموع ورود یک شــرکت ایرانی به ســاخت نفتکش های بزرگ و گام های رو به جلو 
در این حوزه در شــرایط تحریم، با توجه به هزینه تولید کمتر، ساخت داخل تجهیزات و 

رضایت کارفرما موضوعی نیست که با حواشی رسانه ای قابل انکار باشد.  فارس

 چرا شورای نگهبان 
طرح شفافیت را رد کرد؟
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کشتار در غرب ناشی از 
جنون فردی، در ایران 

متأثر از ایدئولوژی دینی؟

بازی دوگانه در سینمای قاتالن سریالی

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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شناســه آگهی )1326432(

آگهی تجدید مناقصه شماره 87680486
شــركت انتقــال گاز ایــران ) منطقــه ســه عملیــات انتقــال گاز( درنظــر دارد مناقصــه بــه شــرح ذیــل را بــه روش مناقصــه عمومــی یــك مرحلــه ای و ارزیابــی 
كیفــی )همزمــان( بــه شــماره فراخــوان 2001092299000017 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکاران واجــد صالحیــت واگــذار 
نمایــد. لــذا از متقاضیــان شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت و بارگــذاری اســناد مناقصــه و اســتعالم ارزیابــی کیفــی از طریــق 

ســامانه ســتاد ایــران )www.setadiran.ir( اقــدام نماینــد.
1- موضوع مناقصه: انجام تعمیرات خط لوله انتقال گاز 56 اینچ سوم سراسری در محدوده کیلومتر 927 تا 1042 بصورت پراکنده برای تعداد 161 شاخه لوله

2- زمان دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی كیفی: از روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 تا روز سه شنبه مورخ 1401/03/24
3- زمان بارگذاری اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی كیفی:  تا روز پنجشنبه مورخ 1401/04/09

4- زمان بازگشایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی: روز شنبه مورخ 1401/04/11
5- میزان و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 2,226,238,833 ریال بصورت ضمانتنامه بانكی یا واریز وجه نقد

6- زمان بازگشــایی پاكات: زمان تخمینی بازگشــایی پاكات پیشــنهادات مالی در تاریخ  1401/04/20 در تهران ـ جاده قدیم قم ـ باقرشــهر ـ بلوار فلســطین - بعد از نیروگاه 
گازی ریـ  ســتاد منطقــه ســه عملیــات انتقــال گاز می باشــد کــه تاریــخ دقیــق آن متعاقبــاً اعــالم خواهد شــد.
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http://www.setadiran.ir  /  http://iets.mporg.ir  /  http://www.District3.nigtc.ir  مراجعه فرمایند. 
 روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز

رشكت انتقال گاز اریان
منطقــه هس عملیــات انتقــال گاز

دوم
ت 

نوب

        شناســه آگهی )1330959(      م الف 972

 آگهی مناقصه عمومی شماره 03 - 1401
صنایــع شــهید مســلمی در نظــر دارد خریــد مــوارد ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه طــور جداگانــه بــه پیمانــكاران واجــد شــرایط واگــذار 
نمایــد. الزم بــه ذكــر اســت جهــت دریافــت اســناد مناقصــه داشــتن رزومــه شــركت، معرفــی نامــه الزامــی اســت و تنهــا در صورتــی اســناد مناقصــه بــه 
نماینــده شــركت ارائــه می گــردد كــه رزومــه مــورد تاییــد صنایــع واقــع گــردد. از كلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط، دعــوت می شــود از تاریــخ درج آگهــی 
ــا شــماره تلفن هــای 36076253 و 36077569 و 021-36076248 ــاً ب ــل از مراجعــه حتم ــی، قب  جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و پیوســت فن

ــی  ــح ال ــخ 1401/03/18 لغایــت 1401/03/28 از ســاعت 08:00 صب ــد. مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاری هماهنــگ و ســپس مراجعــه نماین
12:30 و از ســاعت 14:00 لغایــت 15:30 خواهــد بــود و اســناد مناقصــه را می بایســت تــا پایــان وقــت اداری روز یكشــنبه مــورخ 1401/03/29 
بــه آدرس مذكــور تحویــل نماینــد. اســتعالم های واصلــه واجــد شــرایط در روز دوشــنبه مــورخ 1401/03/30 راس ســاعت 09:00 صبــح بازگشــایی و 
بررســی خواهــد شــد. بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مهــر یــا ســپرده معتبــر، مخــدوش و مشــروط و پیشــنهادات واصلــه بعــد از مهلــت مقــرر، ترتیــب 

اثــر داده نخواهــد شــد.

 پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
 هر شركت كننده جهت حضور در یک یا چند موضوع مناقصه مختار می باشد. 

1 - فــورج و ماشــینکاری قطعــه باکــد 30-0018-01-154 بــه تعــداد 30/000 عدد 
2 - خرید قطعه ریخته گری باکد 020-330-04-154 به تعداد 60/000 عدد 

3 - خرید قطعه ریخته گری باکد01000-0028-01-154 به تعداد 20/000 عدد 
4 - خرید قطعه ریخته گری باکد01000-0029-01-154 به تعداد 20/000 عدد 
5 - خرید قطعه ریخته گری باکد01000-0034-01-154 به تعداد 20/000 عدد 

6 - فورج و ماشینکاری قطعه باکد 01-110-04-154 به تعداد 10/000 عدد 
7 - فورج قطعه باکد 360040 به تعداد 3/000 عدد 
8 - فورج قطعه باکد 0010010 به تعداد 20/000 عدد 

9 - فورج و ماشینکاری قطعه باکد01/10-100 به تعداد 10/000 عدد 
10 - فورج قطعه باکد 1000-0035-01-154 به تعداد 25/000 عدد 
11 - فورج قطعه باکد 1000-0043-01-154 به تعداد 25/000 عدد 

12 - پریفورم و ماشینكاری قطعه باکد 02000-0035-01-154 به تعداد 10/000 عدد 
13 - پریفورم و ماشینكاری قطعه باکد 02000-0043-01-154 به تعداد 10/000 عدد

»حريم خطوط لوله انتقال گاز ، حافظ ســامتي و ايمني شماست«

خریداران ارز نظاره گر شدند

 چقدر ارز امروز وارد بازار شد؟
دبیــرکل کانون صرافــان گفت: خریدارانی که برای خریــد ارز در بازار 
هجوم آورده  بودند اآلن دیگر خرید نمی کنند بلکه نظاره گر بازار هستند.

کامران سلطانی زاده درباره اثر سیاست های جدید بانک مرکزی در بازار 
ارز اظهار داشت: شــاهد توقف روند صعودی قیمت ارز هستیم، قیمت 
دالر کمتر از 24 ســاعت کانال عوض کرد و از کانال ۳۳ هزار تومان به 

کانال ۳2 هزار تومان برگشت.
وی گفت: خریدارانی که برای خرید ارز در بازار هجوم آورده  بودند اآلن 
دیگر خرید نمی کنند بلکه نظاره گر بازار هستند؛ امروز نسبت به روزهای 

قبل خریداران ارز کاهش چشم گیری داشته اند.
ســلطانی زاده با تأکید بر اینکه بانک مرکزی بدون اســتفاده از منابع و 
ذخایر خود تنها با استفاده از پتانسیل بالقوه صادرکنندگان می تواند نیاز 
واقعی بازار ارز را تأمین کند، تصریح کرد: با این سیاست، بدون استفاده 
از منابع بانک مرکزی و منابع بازار متشــکل ارزی و با استفاده از منابع 

توافقی صادرکنندگان بازار ارز به آرامش می رسد.
دبیرکل کانون صرافان در پاسخ به این سؤال که عرضه ارز در بازار آزاد 
نســبت به روزهای قبل چقدر بیشتر شده است، گفت: همزمان با ابالغ 
مصوبه بانک مرکزی، عرضه ارز از ســوی صادرکنندگان چند صد درصد 
افزایش یافت؛ یکی از مشــکالت صادرکنندگان برای فروش ارز این بود 
که قیمت خریداری شــده ارز توســط صرافی ها در ســامانه سنا قیمت 
پایینــی بود ولی با توافقی شــدن قیمت ارز، جذابیــت عرضه ارز برای 
صادرکنندگان ایجاد می شــود، ضمن اینکه در صرافی ها نیز محدودیت 
فروش وجود داشــت اما با افزایش ســرفصل ها و مجاز شدن فروش ارز 
به مردم، عماًل از دیروز عرضــه ارز افزایش یافت و خریداران نیز امکان 

خرید ارز را پیدا کردند.
وی گفت: امروز فقط از محل ارز حاصل از صادرات به غیر از بازار متشکل 
ارزی، بیــش از 1.5 میلیون یورو در بازار عرضه شــده که تا کنون فقط 
500 هزار یورو فروش رفته اســت؛ عرضه ارز توســط صادرکنندگان از 
فروش ارز توسط صرافی ها پیشــی گرفته است؛ به دلیل افزایش عرضه 

نسبت به تقاضا قیمت ها در بازار کاهشی شده است.  تسنیم

وزیر کشور:

مشکل، استثمار کودکان کار است
وزیر کشــور گفت: کار موجب رشــد و بالندگی کودک است مشکل از 

جایی شروع می شود که کودکان کار استثمار می شوند.
 احمــد وحیــدی، در همایش ملی حمایــت از اطفــال و نوجوانان با 
بیــان اینکه ما اولین بحث در خصوص مبــارزه با کار کودک با مباحث 
نظری اســت گفت: برخی از این مباحث مربــوط به قوانین بین المللی 
همانند قوانین کنوانســیون منع تبعیض و حقوق بشر کار کودک است. 
که بســیاری از آنها دچار اشــکال اســت. وی افزود: اگر بنا باشد به آن 
توصیه ها و قوانین تماماً اجرایی شــود؛ فضایی بســیار تیره و تاریک و 
منزجر کننده ای به وجود می آید.  وزیر کشــور با اشــاره به تناقض در 
عمل و حرف مقامات غربی، اظهار داشت: مقامات غربی در برابر ظلم به 
کودکان فلسطینی و یمنی ساکت هستند اما ادعای حمایت از کودکان 
دارند. وزیر کشــور با بیان اینکه کودک در مفاهیم ما متفاوت از مفهوم 
غربی اســت، گفت: کودک در مفاهیم و ارزش های ما می تواند به مقام 
واالی انســانی برســد؛ می تواند دنیا را تغییر دهد؛ امثال شهید فهمیده 

پیدا می شوند که حضرت امام )ره( وی را رهبر خواند.
وحیــدی، کار را برای کــودکان یک فریضه خواند و افــزود: ما باید به 
کودکانی رســیدگی کنیم که به دلیل مشکالت خانوادگی حامی جدی 
ندارند. این کودکان مدنظر ما هستند و من به شما تبریک می گویم که 
در این زمینه قیام کردید. از مهمترین کارهای ارزشــمند ما این اســت 
که بــرای این کودکان که روحیه پاک و مطهر دارند رســیدگی کنیم. 
فوری تریــن اقدام ما بازگرداندن این کــودکان به آغوش گرم خانواده ها 
اســت. وی با اشاره به اهمیت رســیدگی به وضع زنان سرپرست خانوار 
گفت: رسیدگی به کودکان کار به رسیدگی به زنان سرپرست خانوار هم 
منجر می شــود ما الزم است این اقدامات را باورها حرکت عظیم مردمی 
هماهنگ کنیم وحیدی با بیان اینکه کار کردن برای کودک مسیر رشد 
است گفت: مشکل ما استثمار کودک است. کار موجب رشد و بالندگی 
کودک اســت مشکل از جایی شروع می شــود که کودکان کار استثمار 
می شوند. همه ما باید در این زمینه فعالیت کنیم و باید مردم را به این 

میدان خدمت دعوت کنیم.  مهر

 ناگفته های ساخت
 دومین نفتکش

 آفراماکس ایرانی


