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«ابتکار» نظر موافقان و مخالفان درخصوص تفکیک وزارتخانهها را بررسی میکند

رئیس هیئت مدیره بانک دی:

پیچوخم طرح تفکیک وزارتخانهها

یکی از مباحث داغ میان مجلس و دولت در چند مدت اخیر
به موضوع تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بازمیگردد .موافقان این طرح
که اکثرا از دولتیها و یا وابسته به آن هستند معتقدند با این
کار ،بازار تنظیم خواهد شد و بسیاری از مشکالت فعلی در
زمینه بازرگانی حل میشود .محمدصادق مفتح،معاون سابق
وزارت صنعت و بازگانی با تاکید بر ضرورت تفکیک وزراتخانه
و پیامدهای مثبت آن به «ابتکار» میگوید« :متاسفانه در بحث
تنظیم بازار مسائلی وجود دارد که در عین تخصصی بودن ،کمتر
کسی به مهم بودنش عنایت دارد .ما باید بدانیم که هر کاالیی
از خودرو گرفته تا کاالهای اساسی همانند سیبزمینی و پیاز در
هر زمانی از چهار مولفه تاثیر میپذیرند .به عبارتی دیگر واردات،
صادرات ،تولید و مصرف کاال چهار مولفهای است که در هر زمان
در بازار به شدت تاثیرگذار است و برآیند این چهار مولفه قیمتی
است که در کف بازار برای کاال تعیین میشود .البته باید بدانیم
که عواملی دیگری مانند بار روانی و تنشها هم در بازار تاثیر
زودگذر و مقطعی دارند .زمانی که برآیند این چهار مولفه در
نقطهای قرار بگیرد که مطلوب مدیرانعالی رتبه و مردم باشد
میگویند که بازار تنظیم است ،اما زمانی که در نقطهای قرار
گیرد که خارج از محدوده مشخصشده باشد حاال چه باالتر از
قیمت و چه پایینتر از قیمت مطلوب ،از تنظیم نبودن بازار سخن
میگویند».
وی میافزاید «:در شرایطی باید بدانیم که اگر باالتر از قیمت
مطلوب باشد به ضرر مصرفکننده و اگر پایینتر از نقطه مطلوب
قرار گیرد به ضرر تولیدکننده است ،تنظیم این چهار مولفه نیازمند
تخصص و برنامهریزی است .متاسفانه در ادغام وزارتخانههای،
تنظیم مولفهها کامال مغفول ماند و تصور عدهای اینگونه شد
که تنظیم بازار کاری بسیار ساده است و میتوانیم فعالیتها را
به شکلی تنظیم کنیم که فعالیتهای کشاورزی برعهده وزارت
کشاورزی و فعالیتهای صنعتی نیز برعهده وزارت صمت باشد،
با ایجاد چنین شرایطی مشکالت حل شده و بازار تنظیم خواهد
شد .این مسائل مطرح شد اما ابزارهای تنظیم را منتقل نکردند».
مفتح ،کار بازرگانی را یک کار علمی میداند و در اینباره
میگوید :کار بازرگانی یک کار علمی است که مستلزم کارشناسان
ماهر است و تنظیم روابط بینالملل به شدت در آن تاثیر
میگذارد .ما باید بدانیم که تنظیم بازار از تمام مسائل تاثیر
میگیرد و من معتقدم که وزارت بازرگانی حتما باید جدا شود.
این روزها جای انجام یک کار تخصصی در کشور بسیار خالی
است و کشور از بابت نادیده گرفتهشدن این بخش مهم به شدت
متضرر میشود».
معاون سابق وزارت صنعت و بازرگانی در بخشی دیگر از

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

طرح تفکیک وزارتخانهها از جمله مباحثی است که در شرایط کنونی جامعه واکنشها متفاوتی را به راه میاندازد .مطرح شدن این
طرح جنجالی ،نظر مخالفان و موافقان را به همراه دارد و هر گروه دالیل خود را نسبت به اجرایی شدن این طرح با ارائه مدرک
بیان میکنند .مخالفان از شکست این طرح سخن میگویند و موافقان تفکیک را راهی برای پویایی اقتصاد میبینند.

افشینکالهی:
تثبیت و
ادام هدادن
بهتصمیمات
گرفتهشده از
اهمیت ویژهای
برخوردار است،
اقتصاد و فعاالن
نیاز به آرامش
دارند
سخنانش به هزینه احتمالی تفکیک وزارتخانهها اشاره میکند
و میگوید« :من هزینهای قابلتوجه را برای تفکیک وزارتخانهها
نمیبینم .ادغام وزارتخانهها بیشتر از  5یا  6سال نگذشته است،
کارمندان هنوز هستند ،ساختمانها وجود دارد و وقتی برخی از
رقمها را از سوی صاحبنظران در مصاحبههای رسانهای برای
طرح تفکیک وزارتخانهها میشنوم تعجب میکنم .من معتقدم

تفکیک ،هزینه سنگینی برای کشور نخواهد داشت و در عین
اینکه اگر هزینهای هم داشته باشد از محلهایی دیگر در کمترین
زمان جبران خواهد شد».
تفکیک هزینهای اضافی برای اقتصاد دارد؟
بسیاری از کارشناسان نسبت به تصویب این طرح امیدوار
هستند .کشمکش میان موافقان و مخالفان همچنان ادامه دارد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98/1

نوبت دوم

واجد صالحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب پایه  5و باالتر ،ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار
از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد  ،مناقصه گران درصورت عدم
عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ردیف

موضوع مناقصه

1

پروژه آبرسانی بهمئی از سد کوثر (شامل
تهیه و اجرای لوله فوالدی  16اینچ به
ضخامت جدار  6میلیمتر به طول 4000متر
و احداث حوضچه های شیرآالت – و ) ...
طبق برآورد ومشخصات فنی

بهمئی

2

پروژه آبرسانی گچساران از سد کوثر
(دژسلیمان)(شامل تهیه و اجرای لوله
پلی اتیلن  160میلیمتر به طول  8000متر
و احداث حوضچه های شیرآالت – و )...
طبق برآورد ومشخصات فنی

گچساران

اجرای لوله پلی اتیلن  90میلیمتر به طول
 4000متر و احداث حوضچه های شیرآالت
– و  )...طبق برآورد ومشخصات فنی

بویراحمد

پروژه آبرسانی تولگهی (شامل تهیه و

3

محل
تامین اعتبار

مبلغ برآورد
اولیه(ریال)

از محل اعتبارات صندوق توسعه
ملی و بودجه ملی با شماره طرح
28712180723
1503003006
اعتبارات ملی ردیف عمومی
بصورت اوراق مدت دار می باشد.
از محل اعتبارات صندوق توسعه
ملی و بودجه ملی در قالب اسناد
خزانه و اوراق بهادار) با شماره
طرح 1503003006

18001167913

مبلغ تضمین معتبر شرکت در
فرآیند ارجاع کار (ریال)

1440000000

مدت
اجرا

بانک رفاه کارگران در راستای تداوم روند ارائه خدمات مالی به مستمریبگیران
و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان دانشگاههای علوم
پزشکی در قالب «طرح کرامت در سال  » 98تسهیالت پرداخت میکند.
به گزارش روابطعمومی بانک رفاه کارگران؛ متقاضیان یاد شده
میتوانند برای تهیه اموال و خدمات مورد نیاز همانند تهیه مصالح
ساختمانی برای تعمیرات واحد مسکونی ،هزینه درمان ،تحصیل ،تهیه
جهیزیه و ازدواج فرزند ،مسافرتهای زیارتی و سیاحتی و تعمیرات اساسی
و بازسازی کامل واحدهای مسکونی در قالب عقد مرابحه از این تسهیالت

تـقــدیــر

910000000

سرکار خانم فاطمه حق پرست
مدیریت محترم دبستان کوشش رشت

 7ماه

کمــال تقدیــر و تشــکر از حضرتعالــی بخاطــر تمامــی زحماتــی کــه
بــرای دانــش آمــوزان در راه اعتــای علــم و فرهنــگ متحمــل
شــده ایــد را مســئلت مــی نماییــم
2501

4848465204

243000000

2730

با سپاس فراوان از طرف یسنا و یمنا مبرا

 4ماه

 )1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  9صبح مورخ  98/03/02تا ساعت  19مورخ . 98/03/09
 )2آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :ساعت  14مورخ .98/03/25
 )3زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  9صبح مورخ . 98/03/26
 )4مدت اعتبار پیشنهادها  90 :روز از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .
 )5بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
 )6هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
 )7به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش  ،فاقدسپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتراز میزان مقرر  ،چک شخصی
و نظایرآن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )8سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
 )9متقاضیان ش�رکت در مناقصه که در حال حاضر با ش�رکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را
تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند.
 )10سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
 )11اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 27313131 :
دفتر ثبت نامه 85193768 - 88969737 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/2/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/01 :

استفاده کنند.
گفتنی است ،مدت اعتبار طرح مذکور تا پایان مردادماه سال  1399است و متقاضیان برای کسب
اطالعات بیشتر میتوانند به پایگاه اطالعرسانی بانک به نشانی  www.refah-bank.irمراجعه
و یا با مرکز اطالعرسانی و پاسخگویی بانک (فراد) به شماره تلفن  021- 8525تماس حاصل کنند.

 6ماه

از محل اعتبارات صندوق توسعه

ملی و بودجه ملی در قالب اسناد
خزانه و اوراق مدت دار) با
شماره طرح 1503003006

و اجرای این طرح را بیش از پیش دچار چالش کرده است .این
در حالی است که مخالفان معتقدند تفکیک وزارتخانهها هزینه
بسیاری را برای اقتصاد به همراه دارد و ادغام بخش بازرگانی
در وزارتخانههای تولیدی را کارشناسانه میدانند .آنها معتقدند
راهحل تنظیم بازار و مشکالت موجود جداسازی وزارتخانهها
نیست ،بلکه با یک نظارت صحیح و مدیریت درست مشکالت
را میتوان کنترل کرد .افشین کالهی ،عضو اتاق بازرگانی تهران
اقتصاد را نیازمند یک ثبات میداند و با اشاره به هزینه ناشی از
تفکیک وزارتخانهها به «ابتکار» میگوید« :من معتقدم تفکیک
وزارتخانهها در شرایط کنونی تنها یک هزینه اضافی برای اقتصاد
به همراه خواهد داشت ،در شرایط کنونی ایجاد ثبات در اقتصاد
اهمیت بیشتری دارد و تفکیک شدن و یا نشدن آنقدر مهم
نیست».
وی در ادامه میافزاید :اگر نگاهی به تاریخچه تفکیک
وزارتخانهها نگاه کنیم خواهیم دید که وزارت صنعت هرچند سال
یکبار تغییراتی در ماهیت آن اعمال میکند ،این بیثباتیها
درست نیست و مشکالت را دوچندان خواهد کرد.
کالهی در بخشی دیگر از سخنانش به ضرورت ثبات در
تصمیمگیریها اشاره میکند و در اینباره میگوید« :تثبیت و
ادامه دادن به تصمیمات گرفتهشده از اهمیت ویژهای برخوردار
است .اقتصاد و فعاالن نیاز به آرامش دارند ،آنها باید بدانند که
طرف معامالتشان چه کسی است ،با قوانین و مقررات آشنایی
داشته باشند و بتوانند برای آینده کاریشان برنامهریزی کنند،
هرچند که در این مقطع زمانی نمیشود برای آینده برنامهریزی
داشت».
این عضو اتاق بازرگانی ،تغییر در وزارتخانه را در شرایط کنونی
را ضروری نمیداند و میگوید«:ما به شدت مشکالت مختلفی بر
سر راه تولید داریم و حال اگر یک وزارتخانه مهم در کشور دچار
تغییر و تبدیل شود مدت زیادی برای سامانیافتن نیاز دارند.
در شرایطی که مشکالت بسیاری در کشور داریم و صادرات،
واردات و تمام مراحل تولید با چالش روبهرو هستند همچین
تغییر ساختاری ضرورت ندارد و تنها منجر به هزینه برای اقتصاد
میشود».
پرونده تفکیک وزارتخانهها همچنان باز مانده است .از یکسو
نگرانیها بر سر راه اجرای این طرح سنگ میاندازند و از سویی
دیگر امیدها راه را برای ادامه هموار میکنند .اما اگر نگاهی به
وضعیت کنونی کشور داشته باشیم درمییابیم که اقتصاد در
شرایط حساسی به سر میبرد و در این میان صاحبنظران و
سیاستگذاران باید به دنبال استراتژیها برای رفع موانع باشند تا
از این طریق بازار از آشفتگی و رهایی نجات پیدا کند و به سوی
تنظیمشدن برود.

اعطای تسهیالت به مستمری بگیران و بازنشستگان
در قالب «طرح کرامت در سال »98

ش�رکت آب وفاضالب روستایی اس�تان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج -خیابان ابن سینا  -11تلفن 074-33245035شناسه
ملی  10861933214کد اقتصادی  411133633449و کد پستی  7591961138درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه
های زیر را طبق مش�خصات فنی و برآورد پیوس�ت با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار

شهرستان
محل اجرا

اعتماد مشتریان ارزشمند ترین
سرمایه بانک دی است

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه و مغــازه بشــماره 1964فرعــی مفــروز و مجــزی
شــده از  -114اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل تحــت مالکیــت علــی قنبــر دشــتی فرزنــد احمــد تاکنون
بعمــل نیامــده اســت فلــذا طبــق مــاده  14قانــون ثبــت تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم روز پنجشــنبه مورخــه
 98/3/23راس ســاعت 10صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد بدیــن وســیله بــه مالکیــن و
مجاوریــن اخطــار میشــود در موعــد مقــرر در محــل حاضــر تــا طبــق مقــررات نســبت بــه تحدیــد حــدود
پــاک مزبــور نظــارت فرماینــد و اعتــراض بــه حقــوق ارتفاقــی و حــدود آن مطابــق مــاده  20قانــون ثبــت
از تاریــخ تحدیــد حــدود بــه مــدت  30روز خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار 98/3/1 :

رحمان حسنی قابل  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبیل 2758

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود امــاک ذیــل تــا کنــون بــه عمــل نیامــده فلــذا طبــق مــاده  14قانــون ثبــت
تحدیــد حــدود بــه شــرح ذیــل در محــل شــروع و بــه عمــل خواهدآمــد .ششــدانگ شــارع متروکــه بــه شــماره
 31480بخــش دو اردبیــل تحــت مالکیــت دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی شــهرداری
اردبیــل  .روز ســه شــنبه مورخــه  98/3/21راس ســاعت 10صبــح بدیــن وســیله بــه مالکیــن و مجاوریــن
اخطــار میشــود در موعــد مقــرر در محــل حاضــر تــا طبــق مقــررات نســبت بــه تحدیــد حــدود پــاک مزبور
نظــارت فرماینــد و اعتــراض بــه حقــوق ارتفاقــی و حــدود آن مطابــق مــاده  20قانــون ثبــت از تاریــخ تحدید
حــدود بــه مــدت  30روز خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار 98/3/1 :

حیدری  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک شهرستان اردبیل

2759

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــر اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ پــاک  36فرعــی از -381اصلــی واقــع درقریــه امیــن جــان بخــش 3
اردبیــل بمســاحت 4895متــر مربــع کــه برابــر اظهــار نامــه وارده شــماره 3451مــورخ  97/7/30عرصــه ان
بعنــوان قبرســتان متروکــه بنــام اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اردبیــل قبــول ثبت شــده تاکنــون بعمل
نیامــده لــذا تحدیــد حــدود ششــدانگ پــاک مزبــوردر روز یکشــنبه  98/3/26راس ســاعت 9صبــح در محــل
وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن ومجاوریــن اخطــار مــی گــردد در موعــد مقــرر درایــن
اداره حاضــر شــده تــا طبــق مقــررات نســبت بــه تحدیــد حدودملکــی ایشــان اقــدام گــردد  .اعتــراض برحــدود و
حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده  20قانــون ثبــت از تاریــخ تعییــن حــدود بمــدت ســی روز پذیرفتــه خواهــد
شــد .تاریــخ انتشــار:روز چهارشــنبه مــورخ 98/3/1

مولوی  -رئیس ثبت اسناد وامالک نمین

2760

رضا سهم دینی ،رئیس هیئت مدیره بانک دی
به همراه جمعی از مدیران بانک ضمن بازدید از
دو شعبه اصفهان و کاشان ،از چهار کارخانه
صنعتی و تولیدی در استان اصفهان بازدید کرد.
به گزارش اداره روابطعمومی و تبلیغات بانک
دی ،رضا سهم دینی ،رئیس هیئت مدیره بانک
دی به همراه شعبانعلی داورپناه ،معاون اعتبارات؛
احمد دهنوی ،مدیرکل پشتیبانی؛ مسعود
الویریان ،رئیس اداره امور شعب جنوب کشور و
شرق؛ و احمد حشمی پور ،مدیرکل حوزه مدیریت
در ادامه سفرهای استانی خود ضمن بازدید از دو
شعبه اصفهان و کاشان با مدیران عامل چهار
کارخانه صنعتی و تولیدی استان اصفهان دیدار
و گفتوگو کرد .رئیس هیئت مدیره بانک دی در
جریان بازدید از شعب اصفهان و کاشان ضمن
بررسی وضعیت منابع و مصارف ،اعتبارات و
تسهیالت ،مطالبات غیرجاری ،ضمانتنامهها و
نحوه دستیابی به اهداف تعیینشده برنامههای
سال  1398گفت :مطالبات معوق ،معضلی است
که طی سالیان اخیر منابع بانکها را ب ه شدت
منقبض کرده و ارائه خدمات اعتباری به مشتریان
را دچار مشکالت زیادی کرده است .سهم دینی
با اشاره به این که توجه نداشتن به اعتبارسنجی
دقیق مشتریان یکی از مهم ترین دالیل ایجاد
مطالبات معوق است افزود :شرایط اقتصادی
کشور به گونه ای است که متأسفانه برخی افراد
قادر به بازپرداخت تسهیالت اعطایی نمیباشند و
طیف دیگری نیز بنای بازپرداخت ندارند ،بنابراین
باید مشتریان بهدقت شناسایی و ارزیابی شوند
تا صالحیت آنان برای اعطای تسهیالت توسط
همکاران شعب احراز گردد که با مشکالت کمتری
در این زمینه روبهرو باشیم .وی اعتماد مردم و
مشتریان را ارزشمند ترین سرمایه بانک دی
دانست و گفت :اعتماد باالی مشتریان به بانک
دی در سایه همت و تالش یکایک کارکنان بانک
محقق شده است و جا دارد از تمامی همکاران
که تکریم مشتریان را سرلوحه فعالیت های
خود قرار داده اند صمیمانه تشکر و تقدیر کنم.
رئیس هیئت مدیره بانک دی با تاکید بر ضرورت
بازاریابی و جذب مشتریان جدید خاطرنشان
کرد :باید با تنوعبخشی به سبد اعطای تسهیالت،
رضایت مشتریان را فراهم آوریم تا آنان بتوانند
با توجه به امکانات و نیازمندیهای خود از
تسهیالت مناسب استفاده کنند .سهم دینی
افزود :در بانکداری امروز ،بازاریابی به منطقه و
یا شهر خاصی محدود نیست و همکاران شعب
میتوانند با شناسایی دقیق ظرفیت های منطقه
خود اقدام به جذب مشتریان جدید کنند .وی
با اشاره به نامگذاری سال  ،1398تحت عنوان «
رونق تولید » گفت :نظام بانکی کشور در هدایت
حرکت توسع ه ای در مسیر رونق تولید و اشتغال
و تحقق شعار سال نقش تعیینکنندهای دارد
و بانک دی نیز در راستای عینیت بخشیدن به
منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،
محور سیاستهای اعتباری خود در سال جاری
را تامین مالی بنگاههای تولیدی با استفاده از
ابزارهای متنوع و پرداخت تسهیالت خرد و کالن
در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده
کاالی داخلی تهیه و تدوین کرده است و انتظار
میرود شعب بانک نیز در این مسیر از تمام
امکانات و پتانسیلهای خود استفاده کنند.

