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اعتراف رسانه  های امریکایی به شکست برنامه امریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران 

رژه نفتکش های ایران از مدیترانه تا دریای چین

شکست امریکا 

وحیدحاجیپور
گزارش

در صفـر کردن 
صـادرات نفت 
ایـران اعتـراف امریکایی هـا را نیـز در پی 
داشـته، به طـوری که نیویـورک تایمـز هم 
در گـزارشی به جزئیـات معـامـالت نفتـی 

ایران پرداختـه است.
دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا چه 
پیش از خ��روج از برجام و چ��ه بعد از آن 
»صفر شدن« صادرات نفت ایران را هدف 
اصلی احی��ای تحریم های امری��کا علیه 
کشورمان می دانست که این هدف هیچ گاه 
محقق نشد؛ چه روزی که معافیت هایی را 
برای مشتریان نفت ایران در نظر گرفت و 
چه پس از پایان معافیت ها که صفر شدن 

صادرات نفت محقق نشد.
گمرک چین هفته گذش��ته با انتشار گزارشی 
از ت��داوم واردات نفت از ایران نوش��ت که رقم 
اعالم ش��ده توس��ط گمرک، یک عدد رسمی 
اس��ت، زیرا راهکارهای متفاوتی از سوی ایران 
برای صادرات نفت به کار گرفته شده است که 
اعداد و ارقام آن به راحتی قابل ردگیری نیست. 
انتشار این گزارش نشان داد چینی ها همچنان 
به واردات نفت از ایران ادامه می دهند، هرچند 
که بخشی از این معامله به دلیل همکاری های 
چند سال پیش شرکت ملی نفت با شرکت های 

چینی بوده است.
در همی��ن رابط��ه نیویورک تایم��ز نوش��ت: 
کش��ورهای مختلف��ی در جه��ان برخ��الف 
تحریم های امری��کا که با ه��دف قطع منابع 
درآمدی ایران وضع شده است در حال واردات 
نفت از نفتکش های ایرانی بیشتری در مقایسه 

با گذشته هستند.

 ای��ن روزنامه گزارش خود را پس از بررس��ی 
نفتک��ش متعلق ب��ه ای��ران از تاریخ دوم   70
می، زمانی که تحریم ه��ای امریکا علیه ایران 
به طور کامل اجرایی شد، نوش��ته و در آن به 
ارائه جزئیاتی درباره نام و تعداد این نفتکش ها 
پرداخته است که در این بازه زمانی به چین یا 

شرق مدیترانه نفت صادر کرده اند.
  متحدان و نفت

این حج��م از خری��د نفت ایران نش��ان دهنده 
دش��واری کار دول��ت ترام��پ )رئیس جمهور 
امریکا( برای اس��تفاده از تحریم ب��ه منظور به 
صفر رس��اندن صادرات نفت ایران پس از جدا 
شدن از متحدان و شرکا در سیاستش در قبال 

ایران است. 
دولت اوباما )رئیس جمهور پیشین امریکا( با 
چین، روسیه و متحدان اروپایی برای حصول 
توافق هسته ای 2015 همکاری کرد تا برنامه 
هس��ته ای ایران را محدود کن��د، اما تصمیم 
رئیس جمهور ترامپ برای خروج از این توافق 
و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران با مخالفت 

این کشورها مواجه شد.
ریچ��ارد نفیو، یک مقام س��ابق کاخ س��فید 
و وزارت ام��ور خارج��ه امریکا ک��ه در دوران 
ریاس��ت جمهوری اوباما معم��ار تحریم های 
ایران شناخته  می شد، اظهار داشته است: شما 
نمی توانید چنین تهدیدات��ی را مطرح کنید، 

وقتی قادر به عملیاتی کردن آن نیستید.
وی ادام��ه داده اس��ت: ای��ن کار، تصمیمی را 
که سبب ش��د آنها ضعیف به نظر بیایند، بدتر 
می کند. این نشان می دهد که محدودیت هایی 
برای قدرت امریکا وجود دارد. چین و کشورهای 
دیگر آماده اند که بگویند »نه، ما نمی خواهیم از 

امریکا پیروی کنیم.«

نوآم ریدان، کارش��ناس اقتص��ادی نیز بر این 
باور است که تحریم ها باعث نشده ایران دست 
از صادرات نف��ت، به ویژه به آس��یا و مدیترانه 

بردارد.
  غیرقانونی نیست

به نوشته نیویورک تایمز، خرید نفت و مشتقات 
آن از ای��ران غیرقانون��ی و برخ��الف قوانی��ن 
بین المللی نیس��ت، چراکه تحریم های دولت 
امریکا علیه نف��ت ایران که از نوامبر گذش��ته 
اجرایی شد، یکجانبه اس��ت. واشنگتن حتی تا 
ماه می به هشت کشور اجازه داد به واردات نفت 
خود از ایران ادامه دهند، اما این معافیت را نیز 
متوقف کرد. با این حال ش��رکت های خارجی 
که تحریم ها را نادیده می گیرند و در عین حال 
با شرکت ها و بانک های امریکایی نیز تجارت 
می کنن��د در معرض خطر اقدام��ات تنبیهی 
دولت امری��کا قرار دارن��د. نیویورک تایمز در 
ادامه گزارش خود آورده است: این تحریم های 

واش��نگتن که از دوم می به طور کامل به اجرا 
درآمد بر سطح اختالفات میان ایران و امریکا 
در خلیج فارس افزود، البته اروپایی ها تالش 
کرده  اند از این تنش ها بکاهند و ایران را ترغیب 

به ماندن در توافق هسته ای کنند.
دولت ترامپ اما همچنان در تالش اس��ت تا 
صادرات نفت به چین را که هنوز بزرگ ترین 
خریدار نفت ایران به ش��مار می آید، متوقف 
کند. واشنگتن به تازگی نیز یک شرکت چینی 
را به دلیل خرید نف��ت ایران و نقض تحریم ها 
هدف قرار داده و این شرکت و مدیرعامل آن را 

تحریم کرده است.
چین، سیاس��ت دولت امریکا برای اعمال فشار 
حداکثری بر تهران را ریشه تنش های کنونی در 
منطقه می داند و تأکید دارد که واشنگتن خود 
باید اش��تباهش را تصحیح کند. ریچارد نفیو، 
معمار تحریم های س��ابق علیه ایران هم معتقد 
است، کشورهایی که شاهد ادامه واردات نفت از 
ایران هستند، ممکن است شروع به اعمال فشار 
بر دولت ترامپ کنند ت��ا معافیت هایی را برای 
آنها در نظر بگیرد یا حتی ممکن است تصمیم به 

خرید نفت ایران به صورت محرمانه بگیرند.
  صاحب خلیج  فارس

از س��وی دیگر، اقتدار ای��ران در خلیج  فارس 
موجب شده است برخی کش��ورها از مواضع 
خصمانه خ��ود علیه ای��ران عقب بکش��ند و 
کانال هایی را برای خروج از رویارویی با ایران 

در پیش بگیرند. 
به عنوان نمونه نشریه امریکایی فارین پالیسی 
طی گزارشی با این تیتر که »ایران حاال مالک 
خلیج فارس است«، نوش��ته است: امریکا در 
سیاست خارجی خود همواره مدعی بوده در 
صورتی  که اگر کش��وری حمل ونقل دریایی 
در تنگه هرمز را متوق��ف یا تهدید کند، آنها و 
متحدانش با قدرت، دریانوردی آزاد را به این 
تنگه بازمی گردانند، اما به نظر می رسد اینها 

چیزی جز تخیلی غیرواقعی نبوده است.
با اینکه دولت ترامپ حدود 1500 سرباز را در 
خلیج فارس مستقر کرده و هواپیماهای اضافی 
به پایگاه های خود در این منطقه  فرس��تاده 
است، ولی به نظر نمی رسد تهدید کننده باشند 

و ترامپ قصد استفاده از آنها را داشته باشد.
رسانه های امریکایی که اغلب به شکست برنامه 
این کشور برای صفر کردن صادرات نفت ایران 
اقرار کرده اند، گویا زودتر از ترامپ به شکست 
تحریم ها پ��ی برده اند، هرچند ک��ه باید قبول 
کرد میزان صادرات نفت ای��ران کاهش یافته، 
اما فاصله بسیار زیادی با هدف امریکایی ها در 
این باره دارد. ایران با برقراری نظارت بیش��تر 
در خلیج فارس نش��ان داده که دست بسته ای 
برای مقابله با تحریم ها ندارد و همین موضوع 
یکی از عوامل مهمی است که برنامه امریکا را به 
بن بست رسانده است. از یاد نبریم چند ماه پیش 
بود که اسرائیلی ها تهدید کردند به نفتکش هایی 
که نفت ایران را حمل می کنند، حمله خواهند 
کرد تا ج��اده صفر کردن ص��ادرات نفت ایران 
را صاف کنن��د، ولی این ماج��را و واکنش های 
منطقی ایران نشان داد هیچ اراده ای نمی تواند 

صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

 ابالغ آیین نامه فرآیند استخراج رمز ارز
از سوی معاون اول رئیس جمهور

 استخراج رمز ارز 
تا شعاع 120كیلومتري تهران ممنوع شد

هیئت وزیـران در تصویب  نامـه شـماره ۵۸۱44/ت۵۵۶۳۷ هـ 
مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ آیین نامه فرایند ماینینگ رمز ارزها را تصویب 
و اسـحاق جهانگیري، معاون اول رئیس جمهـور آن را ابالغ کرد.
هیئت وزی��ران در تصویب نام��ه ش��ماره 5۸1۴۴/ت55۶۳7ه��� م��ورخ 
1۳۹۸/5/1۳ آیین نام��ه فرآیند ماینینگ رمز ارزها را تصویب و اس��حاق 

جهانگیري، معاون اول رئیس جمهور آن را ابالغ کرد که به شرح زیر است:
1- استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیري )ریسک( از سوي 
متعاملین صورت مي گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکي 

نبوده و استفاده از آن در مبادالت داخل کشور مجاز نیست. 
2- استخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده رمزارزها )ماینینگ( 

با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. 
تبص��ره 1- وزارت صنعت، مع��دن و تجارت مي توان��د در مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادي، صالحیت صدور مجوز یادشده را به 

سازمان هاي مناطق مربوط حسب مورد واگذار کند. 
تبص��ره 2- اس��تقرار واحده��اي اس��تخراج فرآورده هاي پردازش��ي 
رمزنگاري شده رمزارزها )ماینینگ( ش��امل محدودیت محدوده 120 
کیلومتري شهر تهران،50 کیلومتري ش��هر اصفهان و ۳0کیلومتري 

مراکز سایر استان ها نمي باشند.
۳- سازمان ملي استاندارد ایران موظف است با همکاري وزارتخانه هاي 
نیرو و ارتباطات و فناوري اطالعات برچس��ب انرژي و اس��تانداردهاي 
کیفیت توان الکترونیکي و اس��تانداردهاي فناورانه مرتبط براي تولید 
و واردات تجهی��زات فرآورده هاي پردازش رمزنگاري  ش��ده رمز ارزها 

)ماینینگ( را تدوین و ابالغ کنند. 
۴- تأمین برق متقاضیان اس��تخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب 
برق از شبکه سراسري یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسري 
صورت مي گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده هاي پردازشي 
رمزنگاري شده رمزارزها )ماینینگ( با قیمت متوسط ریالي برق صادراتي 
با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعالم مي  شود، 

محاسبه و اعمال خواهد شد. 
تبصره 1- تعرفه س��وخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق 
تولیدي خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت70 درصد متوسط ریالي گاز 
صادراتي با نرخ تسعیر سامانه نیماست و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت 
متوسط ریالي سوخت مایع صادراتي با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط 

وزارت نفت تعیین و اعالم مي شود، محاسبه و اعمال خواهد شد. 
تبصره 2- مصرف برق و گاز براي اس��تخراج رمزارزه��ا )ماینینگ( در 
ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه هاي نیرو و نفت )حسب 
مورد( ساعت و زمان اوج مصرف در طي سال را تعیین و ابالغ مي کند و از 
طریق شرکت هاي تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل 

مصرف در این ساعات اقدام  کنند. 
تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها )ماینینگ( 
صرفاً با ارائه مجوزهاي تعیین شده در این تصویب نامه مجاز مي باشد و هرگونه 
استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگي، عمومي، کشاورزي، صنعتي و سایر 
مصارف براي استخراج رمزارزها )ماینینگ( ممنوع است. وزارتخانه هاي نیرو و 
نفت موظف هستند از طریق شرکت های تابع و وابسته نسبت به شناسایي، قطع 
و جمع آوري انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان 

غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضالب و گاز - مصوب 1۳۹۶- عمل کنند. 
تبصره ۴- متقاضیان اس��تخراج فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده 
رمزارزها )ماینینگ( در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع 

قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند. 
5- وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و اطالعات و استانداري ها و 
فرمانداري ها نسبت به شناسایي و اعالم مراکز استخراج فرآورده هاي پردازشي 

رمزنگاري شده رمزارزها )ماینینگ( با وزارت نیرو همکاري مي کنند. 
۶- مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتي شناخته شده 

و مشمول مقررات مالیاتي خواهند بود. 
تبصره- واحدهاي یادشده در صورتي که محصول خود را صادر و ارز حاصل 
از آن را بر اس��اس ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران به چرخه 

اقتصادي کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

 صنعت ۳0 چالش اصلی 
با نظام مالیاتی دارد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نزدیک 
بـه ۳۰ چالش اصلـی بخش صنعـت با نظـام مالیاتـی جمع آوری 
و در جلسـه ای با حضـور رئیـس سـازمان مالیاتی مطرح شـد.

س��عید زرندی اظهار کرد: امیدواریم قوانین مرتب��ط با مالیات هرچه 
سریع تر در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد.

وی افزود: اینکه بیش از ۶0 درصد مالیات کشور بر دوش بخش صنعت 
است را باید با کمک مجلس و سازمان مالیاتی حل کنیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت همچنین درباره 
برنامه های این وزارتخانه در خصوص تولید گفت: محور اصلی برنامه ها 

بر مبنای نهضت ساخت داخل دنبال می شود.
وی که در یک برنامه تلویزیونی با موضوع موانع تولید سخن می گفت، 
ادامه داد: متوس��ط زمان صدور ج��واز در داخل ای��ن وزارتخانه بطور 
متوسط سه، چهار روز است. البته برخی مجوزها منوط به اخذ موافقت 
دس��تگاه هایی همچون محیط زیست اس��ت که کمی صدور مجوز را 

زمانبر می کند.
زرندی خاطرنشان کرد: برای جواز تأسیس برخی واحدها که مواد اولیه 
آن از نفت و پتروشیمی است، باید دستگاه های مسئول موافقت برای 
تأمین مواد اولیه آن را بدهند، لذا این استعالمات زمان صدور مجوز را 

کمی طوالنی می کند.
........................................................................................................................

 فروش 5 هزار تن بنزین با اكتان 95 
برای اولین بار در بورس

مدیرعامل بورس انرژی گفت: برای اولین بار ۵ هزار تن بنزین با اکتان 
۹۵ از طریق بورس انرژی و با قیمت هر تن ۶۳۰ دالر به فروش رسید.

س��یدعلی حس��ینی، مدیرعامل بورس انرژی در گفت وگو با فارس، با 
اش��اره به اینکه بنزین با اکتان ۹5 برای اولین بار توس��ط شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه 
ش��د، گفت: اگرچه این بنزین به میزان 5 هزار تن عرضه شده بود، اما 
برای آن 15 هزار تن تقاضا وجود داشت که قیمت بنزین عرضه  شده از 
سوی شرکت ملی پخش 5۸1 دالر به ازای هر تن تعیین شده بود که در 

نهایت با قیمت ۶۳0 دالر فروش رفت.
وی تأکید کرد: این قیمت به صورت رقابتی به دست آمد که مشخص 

است کیفیت بنزین عرضه  شده بسیار باال بود.
به گفته این مقام مس��ئول از نظ��ر ریالی 75 میلی��ارد و ۹۶ میلیون و 
۶۸1 هزار و ۶۶ ریال به ازای هر تن این عرضه صورت گرفت که ارزش 
معامله نیز به میزان ۳75 میلی��ارد و ۴۸۳ میلیون و ۴0۸ هزار و ۳00 

ریال بوده است.
 در حال حاض��ر بنزین با اکتان ۹1 نیز از س��وی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با حجم 10 هزار تن به قیمت هر تن 5۸1 دالر عرضه 
شده که هنوز نتیجه این عرضه روی تابلوی معامالت دیده نشده است.

این گزارش حاکی اس��ت، در نهم مرداد س��ال جاری نیز برای اولین 
بار ۳ هزار تن بنزین با اکتان ۹1 به قیمت ه��ر تن 5۸1 دالر به مقصد 

افغانستان به فروش رسید.
........................................................................................................................

با رصد حساب های بانکی محقق شد
 شناسایی 2۴ هزار میلیارد تومان 

فرار مالیاتی
مدیـرکل دفتـر بازرسـی ویـژه، مبـارزه بـا پولشـویی و 
از  بیـش  از شناسـایی  مالیاتـی  مالیاتـی سـازمان  فـرار 
۲4هـزار میلیـارد تومـان فـرار مالیاتی بـا رصـد تراکنش های 
بانکی و صـدور بـرگ تشـخیص در سـه سـال اخیر خبـر داد.

به گزارش س��ازمان امور مالیاتی ایران، هادی خان��ی عنوان کرد: طی 
سه سال گذشته، اقدامات الزم به منظور اخذ صورتحساب های بانکی 
حدود 17 هزار مورد مش��کوک به فرار مالیات��ی و همچنین تفکیک و 
ارسال اطالعات به ادارات کل، جهت شناسایی مؤدیان و مطالبه و وصول 

مالیات متعلقه انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۴22 میلیون رکورد اطالعات 
تراکنش های بانکی افراد مش��کوک به فرار مالیاتی در سطح کشور در 

دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد.
خانی همچنین از شناس��ایی حدود ۶ ه��زار مؤدی جدی��د از طریق 
شناسایی و رس��یدگی به اطالعات تراکنش های مشکوک بانکی خبر 
داد و گفت: تاکنون از محل بررسی تراکنش های مشکوک بانکی حدود 
۸هزار شخص، بالغ بر 2۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی و 

برای این اشخاص برگ تشخیص صادر شده است.
وی اف��زود: از اقدامات مهم س��ازمان در زمینه مبارزه ب��ا فرار مالیاتی 
در این مناطق، شناس��ایی فرارهای مالیاتی ناش��ی از سوء استفاده از 
معافیت های صادرات و مناط��ق ویژه و آزاد تج��اری صنعتی از محل 
عرضه  محصوالت پتروشیمی در معامالت شرکت بورس کاالی ایران 
بابت مواد اولیه محصوالت پتروشیمی بوده که در این رابطه، اطالعات 
مالی اشخاص مش��کوک از مراجع ذی ربط اخذ شده و مطالبه حقوق 
حقه دولت صورت گرفته است. وی اظهار داشت: در این رابطه تا پایان 
سال 1۳۹7، اطالعات خرید 2۴۹ شرکت به 2۴ اداره کل حسب مورد 
ارسال شده است که پیگیری های به عمل آمده از معامالت بورس کاال، 
تاکنون منجر به مطالبه مبلغی در حدود ۴2۶0 میلیارد تومان )مالیات 

و جریمه عملکرد و ارزش افزوده( شده است.
........................................................................................................................

 قیمت دالر
وارد كانال 11 هزار تومانی شد

قیمت دالر در جریان معامالت یک شنبه ۱۳مرداد ۹۸ صرافی های 
بانکی، وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شد و نرخ آن به ۱۱۹۵۰ تومان رسید.

 در جریان معامالت دیروز صرافی ه��ای بانکی، قیمت دالر امریکا وارد 
کانال 11 هزار تومانی شد و نرخ آن به 11۹50 تومان رسید.

بر این اساس، نرخ خرید هر اسکناس دالر امریکا نیز به 11۸50 تومان 
رسید.

در عین حال، هر اسکناس یورو نیز برای خرید 1۳۳50 تومان و برای 
فروش 1۳۴50 تومان است.

رسانه های امریکایی که 
اغلب به شکست برنامه 
این کشـور بـرای صفر 
کردن صادرات نفت ایران 
اقرار کرده اند، گویا زودتر 
از ترامـپ بـه شکسـت 
تحریم هـا پی برده انـد، 
هرچند کـه بایـد قبول 
کـرد میـزان صـادرات 
نفت ایران کاهش یافته، 
اما فاصله بسـیار زیادی 
بـا هـدف امریکایی هـا 
در ایـــن بـــاره دارد

آگـهی منـاقصه 
خرید یازده دستگاه جت فن نوبت دوم

ت اول
نوب

اداره کل بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی در نظر دارد انجام قرارداد خرید یازده دستگاه جت فن جهت ساختمان جدید 
االحداث اداره کل بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی را مطابق استانداردها و مشخصات فنی مورد نظر و اشاره شده در پیوست 
شماره 1 اسناد مناقصه از طریق مناقصه ي عمومی طبق شرایط ذیل و اسناد ضمیمه از اشخاص حقوقی واجد شرایط خریداري نماید.

 محل اجراي کار، متراژ: استان آذربایجان شرقی، تبریز، انتهاي خیابان گلشهر، جنب فلکه فردوس
 مدت قرارداد: 45 روز کاري

 شرایط شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید صالحیت قانونی انجام مناقصه را طبق مجوزهاي ماخوذه بابت تولید و ساخت 
تجهیزات و دستگاه هاي تاسیساتی برودتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا گواهینامه نمایندگی رسمی را دارا باشند.

تاریخ و نحوه ي اخذ مدارك: متقاضی موظف است از تاریخ 1398/5/14 لغایت ساعت 00: 14 مورخ 13987/5/16 جهت اخذ مدارك 
شرکت در مناقصه عمومی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir مراجعه و مدارك مربوط را دریافت نماید.
 تاریخ و نحوه  ي ارسال مدارك: متقاضی موظف است از تاریخ 1398/5/16 لغایت 1398/5/27 تا اتمام ساعت اداري ساعت 00: 14 
نسبت به بارگذاري اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir اقدام و همچنین نسبت به تحویل فیزیکی 
کلیه اسناد مناقصه به دبیرخانه اداره کل بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی به آدرس: تبریز، خیابان شهید بهشتی (منصور سابق) 
جنب کوچه احتشام، طبقه اول، ساختمان شمس، شماره تلفن: 33351301-041 کدپستی 5154717766 اقدام و رسید دریافت نمایند. 
بدیهی است ارائه پیشنهادات می بایست در سه پاکت (الف، ب، ج) به صورت سربسته و حتما الك و مهر شده وبا درج کلمات 

پاکت «الف»و پاکت «ب» و پاکت «ج» صورت پذیرد.
 تاریخ و محل بازگشایی اسناد: جلسه کمیسیون مناقصه براي گشایش پاکت هاي الف و ب روز دوشنبه تاریخ 1398/5/28 ساعت 
00: 10 در محل ساختمان اداره کل بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی به آدرس:  تبریز، خیابان شهید بهشتی (منصور سابق)، جنب 
کوچه احتشام، طبقه اول، ساختمان شمس، شماره تلفن: 33351301-041 - کدپستی 5154717766 برگزار خواهد شد. از نماینده 

قانونی شرکت/موسسه دعوت می گردد در صورت تمایل در جلسه مذکور حضور یابند.
پاکت ج ساعت00: 13 روز دوشنبه تاریخ 1398/5/28 بازگشایی و نتیجه نهایی به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

 تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 400/000/000 ریال به حروف چهارصدمیلیون ریال به صورت فیش 
واریزي وجه نقد به حساب 7777211067 نزد باك رفاه کارگران شعبه ابوریحان، کد شعبه 976 و یا ارائه ضمانت نامه بانکی بنام 

اداره کل بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی با اعتبار سه ماه تضمین شده. 

اداره کل بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی شناسه آگهی: 555199

ت اولفراخوان تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى
نوب

 بـا ارزیابـى سـاده
اداره کل راه و شهرسازى استان آذربایجان غربى در نظر دارد مناقصه عمومى بهسازى و آسفالت محور روستایی ذمه - آلکاباد شهرستان اشنویه  
را از طریق سامانه تدارکات  الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/5/14مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه:  از سایت تا ساعت 00: 19 تاریخ 1398/5/20

مهلت زمانى ارائه مدارك: ساعت 00: 19 مورخه 1398/5/31
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس: ارومیه، بلوار والفجر 2، 

نرسیده به فلکه میثم ساختمان شماره 2، اداره کل راه و شهرسازى تلفن: 33379423-28
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 85193768-88969737 

سـامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کاالی اساسی، 
از دیـروز ۱۳ مـرداد ۹۸ در دسـترس بوده 
و مـردم با نصـب اپلیکیشـن مرتبـط با آن 
می توانند عالوه بر نسخه وب، قیمت کاالها 
را به لحظه بررسی و شکایات خود ثبت کنند.

سامانه رصد قیمت 100 قلم کاالی اساسی، از 
دیروز در دسترس بوده و مردم با نصب اپلیکیشن 
مرتبط با آن می توانند عالوه بر نسخه وب، قیمت 
کاالها را به لحظه بررس��ی و ش��کایات خود را 

ثبت کنند.
بر اساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
قرار است اطالع رسانی  مرتبط با قیمت کاالهای 

اساسی، حس��اس و ضروری مورد نیاز مردم در 
قالب این سامانه صورت گیرد و مردم بر مبنای 
این مقایسه قیمتی، عالوه بر اینکه می توانند کاال 
را با قیمت رقابتی خرید  کنند، ش��کایات مورد 
نظر خ��ود از عرضه کنن��دگان کاال را به صورت 
لحظه ای ثبت کرده و به واحد بازرسی و نظارت 
اصناف و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان اطالع دهند.
آنگونه که مجریان این ط��رح می گویند، دامنه 
کاالهای اعالم نرخ شده در این سامانه به سرعت 
گس��ترش خواهد یافت و تعداد آن از 100 قلم 

کاال نیز فراتر خواهد رفت.

مردم هر جا تخلفی دیدند شکایت کنند 

آغاز به کار سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کاالی اساسی

خبر


