
معاون برق و انرژی وزیر نیرو:
شرایط تولید نیروگاه های برق 

پایدار شد
   مع��اون ب��رق و ان��رژی وزی��ر نیرو با اش��اره به 
تامین س��وخت نیروگاه ها ، از پایدار ش��دن شرایط 

نیروگاه های تولید برق خبر داد.
همایون حائ��ری  افزود: اکنون و با کمک همکاران 
شرکت گاز س��وخت برای نیروگاه ها تامین شده و 

مشکلی ندارند.
وی در عی��ن حال برض��رورت مدیریت مصرف چه 
در بخ��ش برق و چه گاز تاکید کرد و خاطرنش��ان 
س��اخت: همکاران بخش برق در تالشند تا با تداوم 
اق��دام های خود به صرف��ه جویی در مصرف انرژی 

کمک کنند.
مع��اون وزیر نیرو یک��ی از این اقدام ه��ا را تعدیل 
روش��نایی معاب��ر و بزرگ راه ها برش��مرد و گفت: 
پایش اداره های دولتی از دیگر اقدام ها اس��ت که 
پایش می ش��وند تا در زمان تعطیالت به طور حتم 
روش��نایی ها و سیس��تم های گرمایش��ی خاموش 
باش��د. حائری ادامه داد: دانش��گاه ها و مدارس هم 
پایش می ش��وند تا در ایام تعطیل هیچ سیستمی 
در مدار نداشته باشند و این اقدام ها برای مدیریت 

مصرف بهینه انجام می شود.
وی گاز و ب��رق را واحد های خدماتی دانس��ت که 

وظیفه تامین برق و گاز مردم را بر عهده دارند.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان ساخت: روزهای سخت 
بخش برق تابس��تان اس��ت که وس��ایل سرمایشی 
وارد مدار می ش��وند اما روزهای س��خت بخش گاز 
زمستان است که میزان مصرف گاز در بخش خانگی 
بس��یار افزایش می یابد. حایری میزان مصرف برق 
در تابس��تان را دو برابر زمستان اعالم کرد و گفت: 
براین اساس همه نیروگاه ها باید آمادگی الزم برای 

تامین نیاز برقی این ایام را داشته باشند.
وی میزان مصرف گاز در بخش خانگی را بر اساس 
آمارهای اعالمی س��ه برابر تابستان دانست و افزود: 
ب��اال رفتن مصرف گاز در بخش خانگی س��بب می 
ش��ود س��وختی که بایددر اختیار نی��روگاه ها قرار 
گیرد محدود ش��ود. معاون ب��رق و انرژی وزیر نیرو 
ادامه داد: میزان مصرف گاز در بخش خانگی هشت 
برابر مصرف نیروگاه ها است و این روند محدودیت 
تحویل گاز به نیرگاه ها را به همراه دارد که دو روز 
پیش نتیجه این محدودیت منجر به خاموشی شد.

حائری گفت: اکنون با هماهنگی های انجام ش��ده 
اکنون مشکلی در تامین سوخت وجود ندارد.

وی ب��ر تداوم اقدام ه��ای مدیریت مصرف با هدف 
کمک به بخش گاز کشور تاکید کرد. پاون 

حمایت مالی از باشگاه های ورزشی و 
مراکز اقامتی

مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید با اش��اره به 
حمایت مالی باشگاههای ورزش��ی و مراکز اقامتی 
و بوم گ��ردی در دوران کرونا، از برنامه ریزی برای 
ایجاد ۵۰۰۰ صندوق خرد محلی تا س��ال آینده به 
منظ��ور کمک به بهبود وضع معیش��ت خانوارهای 

روستایی و اشتغال زنان خبر داد.
اصغ��ر نوراله زاده به اقدامات صورت گرفته صندوق 
در حمایت از کس��ب و کارها در دوران کرونا اشاره 
کرد و گفت: یکی از بخش��هایی که در دوران کرونا 
به ش��دت آس��یب دید، ح��وزه گردش��گری و بوم 
گ��ردی بود. با توجه به محدودی��ت هایی که برای 
کنترل شیوع کرونا در کشور اعمال شد بسیاری از 
مس��افرتها کاهش پیدا کرد و این مساله باعث شد 
تا مش��اغلی که در زمینه بوم گردی و گردش��گری 
فعالی��ت داش��تند دچار مش��کل ش��وند؛ بر همین 
اس��اس ۱۸۷۰ اقامتگاه بوم گردی م��ورد حمایت 
مالی صندوق قرار گرفتند و بازپرداخت اقساط آنها 

تا پایان سال به تعویق افتاد.
وی ادام��ه داد: در بحث حمایت از رس��توران ها و 
مجتمع های مسافرتی هم تالش شد تا بازپرداخت 
اقس��اط این دسته کس��ب و کارها معوق شود و با 
توجه به آس��یبی که به باش��گاههای ورزشی وارد 
ش��ده و از اسفند سال گذشته به بعد دچار تعطیلی 
شده بودند، صندوق بیش از ۱۲۵۰ باشگاه ورزشی 
را تامین مالی کرد و بازپرداخت اقساط این گروه از 

مشاغل هم معوق شد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید متذکر ش��د: به 
دلیل ع��دم مراجعه ضامن ها و اعمال محدودیهای 
کرونایی، روند پرداخت تسهیالت در حوزه کسب و 
کار با کندی همراه شد با این حال از ابتدای امسال 
در حوزه اشتغال اعم از پرداخت تسهیالت کرونایی، 
اشتغال روستایی و انعقاد تفاهم نامه ها بیش از ۶۷ 
هزار و ۷۸۰ فقره تسهیالت پرداخت کردیم که رقم 

آن نزدیک به ۱۳۲۲ میلیارد تومان است.
نوراله زاده در ادامه درباره اجرای طرح صندوق های 
خرد محلی اظهار کرد: صندوق های خرد محلی به 
تامین س��رمایه و اعتبار مورد نیاز روستاییان برای 
تولید محصول و توسعه کسب و کار آنها کمک می 
کنند و به دلیل اثربخشی بسیار در ایجاد اشتغال و 
رونق بازار کار حایز اهمیت هستند. در حال حاضر 
زنان می توانند با سرمایه اندک کسب وکار مناسبی 
راه ان��دازی کنند و با مبالغ پایین مثل ۱۰ میلیون 
تومان اشتغالزایی باالیی داشته باشند. وی با اشاره 
ب��ه وجود ۲۰۰۰ صندوق اعتب��اری خرد محلی در 
کشور از راه اندازی هزار صندوق با همکاری وزارت 
جهاد کشاورزی و هزار صندوق با همکاری سازمان 
بس��یج خبر داد و گفت: درصدد هستیم که تا سال 
آینده ۵۰۰۰ صندوق ایجاد کنیم تا از این طریق به 
بهبود وضع معیش��ت در مناطق روستایی و توسعه 

اشتغال زنان در روستا کمک شود. ایسنا

اخبار گزارش

شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را تغییر داد و بر 
این اساس قرار است از این به بعد در فرمول جدید، قیمت 

بازار در نظر گرفته شود.
شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را تغییر داد و بر 
این اساس قرار است از این به بعد در فرمول جدید، قیمت 
بازار در نظر گرفته ش��ود و اگر خودروسازان افزایش تولید 
۵۰ درصدی داش��ته باش��ند، قیمت خودرو درب کارخانه 
تغیی��ر خواهد کرد و با این افزای��ش تولید، افزایش قیمت 
ه��م خواهیم داش��ت،  اما این بین مواف��ق و مخالفایی هم 

وجود دارد. 
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، یکی از معضالت اقتصاد 
ایران، قیمت گذاری دس��توری اس��ت که هم باعث افزایش 
ران��ت و فس��اد، هم باع��ث از بین رفتن بخ��ش تولید می 
ش��ود. صنعت خودرو، یکی از بخش هایی است که انحصار 
و قیمت گذاری نه تنها این صنعت را به ورطه ورشکستگی 
کش��انده بلکه کیفیت را به پایین ترین حد تنزل داده  است. 
ش��ورای رقابت در گذشته در فرمولی که داشت، نرخ تورم 
بخش��ی را در نظر می گرفت و بر اس��اس فرمول، س��قف 
قیمت��ی خودرو های پرتیراژ خودروس��ازان داخلی را اعالم 
می کرد و  اکنون با تغییر فرمول، واکنش های تندی هم از 
سوی مصرف کنندگان و هم از سوی خودروسازان را داشته 
اس��ت. اما راه حل واقعی چیس��ت؟ این پرسش را با احمد 
نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران مطرح کردیم 

تا نگاه بخش تولید را نسبت به این موضوع بدانیم.

 تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو
احم��د نعمت بخش دبیر انجمن خودروس��ازان  با اش��اره 
ب��ه تاثیرات فرمول ش��ورای رقابت بر ب��ازار خودرو، گفت: 
هر تغییری که در واقع ش��ورای رقابت دارد و باعث ش��ود 
قیمت جدید کارخانه با بازار تفاوت داش��ته باشد، به نتیجه 
نمی رس��د، یعنی اکنون بای��د راهی را رویم که خودرو از ۲ 

نرخی خارج شود و به تک نرخی برسد.  
او بیان کرد: بار ها به مجلس و اعضای ش��ورای رقابت گفته 
ایم که باید قیمت خودرو درب کارخانه و بازار یکی ش��ود 
و اینگونه رانت و فس��اد از بی��ن خواهد رفت. اینگونه قرعه 
کشی هم از بین خواهد رفت، یعنی باید بگذاریم خودرو در 
حاش��یه بازار به فروش رود. بحث اقتصادی می گوید قیمت 

ه��ر کاالیی را عرضه و تقاضا مش��خص می کند کس��ی هم 
منکر این موضوع نیست.  

دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: ما خودروسازان برای 
اینکه خودرو گران نش��ود، تالش به افزایش تولید داش��ته 
ای��م و اکنون در ۸ ماه اول س��ال، ۲۸ درصد افزایش تولید 
سواری داشتیم، یعنی عرضه را کم نکردیم و باعث افزایش 
قیمت نش��ده ایم. ب��رای اینکه تقاضا کم ش��ود باید اجازه 

دهیم خودرو در حاشیه بازار به فروش رود.  
نعمت بخش با اش��اره به وجود رانت و فساد در قرعه کشی 
خودرو، ادامه داد: از هر هزار نفر ثبت نامی، ۳ نفر در قرعه 
کشی ها برنده می شوند، یعنی ۹۹۷ نفر نمی توانند  در این 
قرعه کش��ی ها برنده شوند. در بازار بالغ بر  ۲ هزار و ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان پول س��رگردان وجود دارد و این باعث 
می شود با ش��روع ثبت نام افراد حجوم به ثبت نام آورند و 
بتوانند از این رانت استفاده کنند. او ادامه داد: یک شرکت 
بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران داریم که خدمات پس 
از فروش ش��رکت ها را رصد می کنند و بر اساس آماری که 
داده است،   متوجه می شویم ۸۰ درصد برندگان خودرو در 
قرعه کشی پس از تحویل خودرو، آن را فروخته اند چرا که 

فروش آن در حاشیه بازار سود خوبی دارد.  
دبیر انجمن خودروس��ازان تشریح کرد: اگر پیشنهادی که 
ش��ورای رقابت داده نزدیک به قیمت بازار باشد و این رانت 
از بین رود، باعث س��ر و سامان دادن به بازار می شود و اگر 
به نتیجه نرس��د و قیمت طوری باش��د که همچنان با بازار 

اختالف داشته باشد، به نتیجه نخواهد رسید.  

 نقش پررنگ قیمت بازار، در قیمت گذاری دستوری
ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت 
ایران ، با اش��اره به تاثیرات فرمول ش��ورای رقابت بر بازار 
خودرو، گف��ت:  باید در قیمت گذاری خ��ودرو حتما بازار 
نقش داشته باشد. حالت ایده آل این است که قیمت گذاری 

در نقطه تعادل عرضه و تقاضا، در بازار تعیین شود. 
عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ایران ادامه داد: 
ما در کش��ورمان چون شرایط انحصاری داریم، مجبوریم از 
یک مکانیزم ش��ورای رقابت استفاده کنیم. وقتی مجبوریم 
از این مکانیزم استفاده کنیم حتما مهم است که در فرمول 
ها وضعیت بازار را در نظر گیریم تا قیمت ها واقعی ش��ود 

و ش��اهد مش��کالت و زیان های انباش��ته در خودروسازان 
نباش��یم.  خلخالی بیان کرد: این موضوع ممکن است برای 
مدتی بر بازار خودرو تاثیر بگذارد و قیمت ها دچار نوس��ان 
ش��ود اما مقطعی خواهد بود و به مرور هر چقدر به قیمت 
بازار نزدیک ش��ویم و می��زان تیراژ را افزای��ش دهیم این 

موضوع به مرور حل می شود. 

 التهابات کوتاه مدت بازار پس از فرمول 
شورای رقابت

نعمت اهلل کاش��انی نائ��ب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودرو با اش��اره به آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: بازار 
خودرو بعد از صحبت های رئیس شورای رقابت در خصوص 
تغیی��ر فرمول قیمت گذاری، دچار التهابات زیادی ش��د و 

مقداری شاهد افزایش قیمت در این بازار بودیم.
او بیان کرد: زمانی که ش��ورای رقابت برای اطالع رس��انی 
تغییر فرمول قیمت گذاری جلس��ه برگ��زار کرد، هیجانات 
زی��ادی در ب��ازار ایجاد ش��د و برخی تص��ور می کردند که 
منظور رئیس شورای رقابت آزاد شدن قیمت خودرو است 
که، اما پس از آن حرف های خود را تصحیح و اعالم کردند 
قرار نیس��ت قیمت خودرو آزاد شود، بلکه قرار است قیمت 
خودرو واقعی ش��ود. نائب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودرو تشریح کرد: اگر قیمت خودرو در کارخانه اتوماتیک 
وار، به قیمت بازار نزدیک ش��ود، ش��اهد به تعادل رسیدن 
قیمت ها در این بازار پر التهاب خواهیم بود. اکنون قیمت ها 

فروکش کرد و به یک ثبات نسبی رسیده است.
مازی��ار بیگلو دبیر انجمن قطعه س��ازان  گفت: بر اس��اس 
صحبت ه��ای رئیس ش��ورای رقابت می ت��وان گفت که دو 
اتفاق مهم افتاده اس��ت؛ یکی بحث حذف تورم بخش��ی و 
تمرکز بر بازار است، زیرا این موضوع همیشه محل اختالف 
بود و دیگری نیز بحث افزایش تیراژ تولید اس��ت، زیرا این 

موضوع مشوقی برای خودروساز محسوب می شود.

بیگلو ادامه داد: ش��ورای رقابت در فرمول خود گفته است 
ک��ه هر چه تی��راژ باالتر برود به خودروس��از مجوز افزایش 
قیم��ت می دهیم، ام��ا از آن طرف با توجه ب��ه اینکه یکی 
از مالک ه��ای قیمت گذاری تمرکز بر بازار اس��ت و چون 
طبق اصل اقتصاد هر چه عرضه بیش��تر ش��ود قیمت بازار 
کاه��ش می یابد لذا قیمت گ��ذاری خودرو حالت االکلنگی 
پیدا می کن��د؛ تیراژ باال می رود قیمت افزایش می یابد، اما 
همان تیراژ که باال می رود باعث می شود حاشیه بازار قیمت 
را پایی��ن می آورد و چ��ون قیمت پایین ت��ر می آید فرمول 
هم قیم��ت را پایین تر محاس��به می کن��د. در واقع حالت 
باالنس ایجاد ش��ده است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو افزود: با توجه به اینکه شورای رقابت 
به صورت جزئی مصوبه خود را تش��ریح نکرده و سران قوا 
هم هنوز در مورد طرح وزارت صمت تصمیمی نگرفته، باید 
منتظر بمانیم ببینیم طی روز های آتی چه اتفاقی می افتد.

بیگل��و در مورد انحصاری بودن بازار، گفت: از نظر ش��ورای 
رقابت انحصاری است، زیرا ۵۰ درصد بازار در اختیار یک یا 
دو خودروساز است، اما از نظر ما انحصاری نیست، زیرا غیر 
از این دو خودروس��از، خودروس��ازان دیگری هم داریم، اما 
اینکه چرا این خودروس��ازان نمی توانند به درستی فعالیت 

کنند باید به رگوالتوری دولت نگاه کنیم.
 به نظر می رس��د خود دولت هم موافق این انحصار اس��ت، 
زیرا به راحتی می تواند با کمک به آن خودروس��ازان بخش 
خصوصی، آن ها را فعال کند و بازار را از انحصار خارج کند، 
ام��ا دولت نوع��ی قانون گذاری می کند ک��ه فقط به بخش 
خصوص��ی ضرر می زند. دول��ت نه در تعرفه ه��ا فرمولی را 
گذاش��ته که خودروس��ازان خصوصی از این طریق بتوانند 
کار کنن��د و ن��ه در بخ��ش حمایت از زنجی��ره تامین این 
شرکت ها کاری کرده است. خودروسازانی که داریم را باید 
مورد حمایت قرار دهیم تا همین ش��رکت ها فعال شوند و 

بازار را انحصار خارج کنند. باشگاه خبرنگاران جوان

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
وام مسکن ملی در یک قدمی ۱۵۰ 

میلیون تومان 
 وزیر راه از ارسال پیشنهاد افزایش وام طرح ملی مسکن 
به ش��ورای پول و اعتبار خبر داد. به نظر می رس��د این 
اق��دام با هدف جبران افزایش قیمت س��اخت این طرح 

انجام می شود.
  محمد اسالمی با بیان "بدون شک پیشرفت طرح ملی 
مس��کن به مردم بستگی دارد و با پرداخت هرچه سریع 
ت��ر آورده و تامین آن به پیش��رفت کار کمک می کنند" 
اظهار کرد: پیشرفت مالی، نقشه، زمین و مدیریت پروژه 
در همه ش��هرهای کشور ساماندهی شده است و  مردم 
هرچه زودتر واریزی داشته باشند، کار سریع تر به پایان 

خواهد رسید.

وی با یادآوری این که برای دهک های ۳ تا ۵ حدود 4۰ 
درصد قیمت برآورد ش��ده از وام مس��کن در نظر گرفته 
ش��ده و ۶۰ درصد مبلغ را بای��د متقاضیان تامین کنند، 
افزود: پیش��نهاد افزایش مبلغ وام طرح ملی مس��کن از 
۱۰۰ میلی��ون به ۱۵۰ میلیون به ش��ورای پول و اعتبار 

ارسال شده است.
وی ادام��ه داد: در این مورد مالحظه موجود این اس��ت 
اف��رادی ک��ه وام را دریافت می کنن��د توانایی پرداخت 
قسط را داشته باشند. برای سازنده ۸۰ درصد مبلغی که 

مورد نیاز است که از طریق تسهیالت تامین می شود.
اواس��ط ماه گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه گفته بود: قیمت ساخت واحدهای طرح ملی مسکن 
بر اس��اس فهرس��ت بهای س��ازمان بودجه است. بر این 
اس��اس برای هرمترمربع  ۲میلی��ون و ۷۷۰ هزار تومان 
است، ولی تعدیل هایی هم مطابق اعالم سازمان برنامه 
و بودج��ه در جه��ت افزایش قیمت به آنه��ا اصابت می 

کند.
این گون��ه به نظر می رس��د که وزارت راه و شهرس��ازی 
برای جبران افزایش قیمت ساخت واحدهای طرح ملی 
مسکن، ترجیح داده که مسیر کوتاه و سریع افزایش وام 
مس��کن را طی کند. به این ترتیب متقاضیان طرح ملی 
مسکن هس��تند که هزینه تعدیل های سازمان برنامه و 
بودجه را در یک بازه ۱۲ ساله )بازپرداخت وام( پرداخت 

خواهند کرد. تسنیم 

رئیس کل بانک مرکزی؛
نرخ ارز متعادل می شود 

رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه فش��ار ناش��ی از 
تحریم ها، به ویژه تشدید انتظارات در افزایش قیمت ارز 
موثر بوده اس��ت، گفت: انتظار می رود با فروکش کردن 

انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل رود.
عبدالناص��ر همت��ی، رئی��س کل بانک مرک��زی ایران 
گف��ت: این روزها در خصوص روند کاهش��ی نرخ ارز، بر 
اساس دیدگاه های سیاس��ی، تحلیل های مختلف ارائه و 

قضاوت های خاص می شود.
وی افزود:روند نرخ ارز، بر اساس مبانی بنیادی بازار شکل 
می گی��رد. بنابراین بر اس��اس آنچه طی دو س��ال و نیم 
گذشته شاهد آن بودیم، فشار ناشی از تحریم ها، خصوصاً 
تش��دید انتظ��ارات در افزایش قیم��ت ارز مؤثر و تعیین 

کننده بوده است. بنابراین انتظار می رود با فروکش کردن 
انتظارات، نرخ ارز نیز به س��مت تعادل و ارزش اقتصادی 
آن حرکت بکند. همتی تصریح کرد:همانگونه که ریاست 
جمهوری تأکید کردند با دسترس��ی بهتر بانک مرکزی 
به منابع مس��دودی خود و نیز ش��رایط پیش رو، امکان 
مدیری��ت مؤثرت��ر در بازار ارز، در راس��تای اهداف کالن 
بانک مرکزی، فراهم می ش��ود. در این میان حفظ قدرت 
رقابت پذیری اقتصاد، به هم��راه صیانت از ذخایر ارزی، 

برای بانک مرکزی اهمیت دوچندان دارد.
 وی افزود:بانک مرکزی در طول دو س��ال و نیم گذشته 
تالش کرده اس��ت با برنامه و تدبی��ر، تحریم های دولت 
آمری��کا را خنث��ی و در حد توان از س��قوط بیش از حد 
ارزش پ��ول ملی جلوگیری و دش��من را از رس��یدن به 

هدف فروپاشی اقتصادی، مأیوس و ناموفق بسازد.
ب��ه گفته وی بانک مرکزی تمام توان خود را برای ایجاد 
تعادل در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی به کار می گیرد. 
انتظارم از فعالین سیاسی این است که رقابت های حزبی 
و جناحی خود را به تالش های بانک مرکزی برای بهبود 
شرایط اقتصاد و استفاده از فرصت های بین المللی برای 
خنثی س��ازی و کاهش تحریم و تقویت ارزش پول ملی 
وصل نکنند. در نهایت اینجانب هر چه را که بتوانم برای 
منافع مل��ی و رفاه مردم عزیز انج��ام می دهم و در این 
مس��یر بر اس��اس خوش آمد افراد و گروه های سیاسی 

تصمیم نمی گیرم.  بانک مرکزی

خ��ب��رخ��ب��ر

 کارشناسان بررسی کردند؛
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امکان تغییر وضعیت قرارداد در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از ایجاد قابلیت تغییر وضعیت 
قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( خبر داد.

علی رهبری گفت: در راس��تای تکمیل مراح��ل اجرای الکترونیکی 
معامالت بر اس��اس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه 
کش��ور، ام��کان تغییر وضعیت قرارداد مش��تمل بر اص��الح، الحاق، 
فس��خ، ابطال و خاتمه برای همه انواع معامالت در س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت فراهم شده است.
ریی��س مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک��ی، عالوه ب��ر درج اقالم 
اطالعاتی مربوط ب��ه رویداد تغییر وضعیت قرارداد، اس��ناد مربوطه 
راکه به امضای الکترونیکی اش��خاص مجاز )اعم از یک طرف یا سایر 

طرف های قرارداد( رسیده است، باید در سامانه بارگذاری شوند.
رییس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی گفت: با ایجاد این قابلیت، 
اجرای الکترونیکی تمام مراحل معامالت اعم از درخواست، استعالم، 
فراخوان، توزیع و دریافت اس��ناد، گش��ایش الکترونیکی پاکت ها یا 
پیش��نهادها، انعق��اد قرارداد، داد و س��تد وج��وه و تضامین، الحاق، 
اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت پوشش داده شده است.  شاتا

رئیس بنیاد مستضعفان اعالم کرد که تا پایان امسال 
س��اختمان جدید پالسکو س��اخته می شود اما برای 
ایمنی بیشتر و تکمیل آن به زمان بیشتری نیاز داریم 
و کس��به پالس��کو از اردیبهشت ماه س��ال آینده می 

توانند کار خود را آغاز و در پالسکو مستقر شوند.
پرویز فت��اح اظهار ک��رد: در حال حاضر س��اختمان 
پالسکو به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی رسیده است 
و با وجود محدودیتها و مشکالت فراوانی که ناشی از 
ش��یوع ویروس کرونا و تورمهای س��نگین برای ما به 
وجود آمد به قول خود وفادار بودیم و تا پایان امسال 
ساختمان پالسکو ساخته می شود وبه پیشرفت بیش 

از ۹۵ درصدی می رسیم.
وی با اش��اره به رعایت ش��دن همه ضوابط و مقررات 
س��اخت و س��از اع��الم ش��ده از س��وی ش��هرداری، 
می��راث  س��اختمان،  مهندس��ی  نظ��ام  س��ازمان 

فرهنگ��ی و غی��ره گفت: پروانه س��اختمان پالس��کو 
باالخره صادر ش��ده و دراین زمینه ش��هرداری تهران 
و ش��ورای شهر همکاری مناس��بی داشتند و با وجود 
این که س��اختمان پالسکو بیش از این هم پارکینگ 
نداشت قرار است پارکینگ پاساژ پروانه که رو به روی 
پالسکو قرار دارد بازسازی کرده و به عنوان پارکینگ 

پالسکو مورد استفاده قرار دهیم.
وی ادامه داد: از کسبه آسیب دیده ساختمان پالسکو 
م��ی خواهیم که مانند س��الهای گذش��ته صبوری به 
خرج دهند تا بتوانند از اردیبهشت ماه سال آینده در 
ساختمان پالس��کو مستقر شوند و ساختمانی زیباتر، 

ایمن تر و بهتر از پالسکوی سابق داشته باشند.
فتاح گفت: برای نمای ساختمان پالسکو نیز برنامه ریزی 
های بس��یاری صورت گرفته و تا پایان بهمن ماه نمای 
آن را به عنوان نماد ش��هر تهران به پایان می رس��انیم. 

البته این ساختمان بسیاری از مشکالت پالسکو سابق 
را ندارد چرا که آسانس��ورهای متعدد و پله برقی در آن 
تعبیه شده و برای طبقه پنجم تا پانزدهم طرح جدیدی 
برای تخلیه دود و مهار آتش به پیشنهاد شهرداری تهران 
اجرا ش��ده است. برای اولین بار در ساختمانی در ایران 
چنین طرحی اجرا می شود. رئیس بنیاد مستضعفان  با 
بیان این که بنیاد مستضعفان به عنوان مالک و دارای 
س��هم ۲۰ درصدی در س��اخت این ساختمان وظیفه 
قانونی برای س��اختن آن رانداش��ت گفت: با توجه به 
وقوع این سانحه و به وجود آمدن پیامدهای اجتماعی 
و اقتصادی بسیار برای کسب پذیرفتیم تا همه هزینه 
های س��اخت پالسکو را متقبل شویم و برای پرداخت 
بخشی از هزینه ها از تهاتر استفاده کردیم و از این به 
بعد نیز اگر هزینه ای داش��ته باشد آن را به شهرداری 
و دیگر نهادها پرداخت کنیم. س��ی ام دی ماه س��ال 
۱۳۹۵ س��اختمان ۱۵ طبقه پالسکو پس از ۵4 سال 
در آتش سوخت و فرو ریخت که البته ازآن زمان قرار 
بود این س��اختمان دو ساله س��اخته شده و به کسبه 
تحویل داده شود اما به نظر می رسد در حال حاضر با 
وجود تاخیرهای صورت گرفته س��اختمان پالسکو به 

زودی آماده بهره برداری خواهد شد. ایسنا 

  رئیس بنیاد مستضعفان اعالم کرد؛

ساخت پالسکو تا پایان امسال 


