
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس:
مجوزصيدترالبهچينيهانميدهيم

 از آنجايي ك�ه صي�د ت�رال اكوسيس�تم درياي�ي را ب�ه خط�ر 
مي ان�دازد مجل�س ب�ه خص�وص كميس�يون كش�اورزي مان�ع 
اي�ن صي�د ش�د و ق�رارداد 25 س�اله اي�ران و چي�ن ني�ز باعث 
نخواه�د ش�د ك�ه مجوز صي�د ت�رال ب�ه چيني ه�ا داده ش�ود. 
محمدجواد عسگري در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
بعد از قرارداد 25 ساله ايران و چين، دوباره شاهد صيد ترال چيني ها در 
ايران خواهيم بود؟ گفت: مطالعه و بررسي ها بر روي قرارداد 25 ساله 
صورت گرفته اس��ت و در مجموع اين قرارداد منافع دو كشور را دنبال 
مي كند. در حوزه صيد ترال كميس��يون كشاورزي به طور خاص ورود 
كرده است. در راستاي منافع آينده تأمين پروتئين دريايي بايد با تدبير 

عمل كنيم و با برنامه جلو برويم كه مشكلي پيش نياييد. 
نماينده مردم فارس ادامه داد: در ش��رايط فعلي صيد ترال، از س��وي 
چيني ها اتفاق نخواهد افتاد البته اگر ظرفيت حوزه آبزيان بيش از حد 
شود ممكن است اين مجوز به آنها داده شود كه بتوان از آن در راستاي 

صادرات و ارزآوري استفاده كنيم. 
به گفته عسگري، در شرايط فعلي و با توجه به ذخاير دريايي، صيد ترال 

از سوي چيني ها صورت نخواهد گرفت. 
اين نماينده مجلس يادآور شد: صيد ترال چيني ها با يك بي برنامه گي 
صورت مي گرفت و مي توان گفت ك��ه در اين صيد كف دريا به عبارتي 
جارو مي شد و اكوسيستم دريا را به خطر مي انداخت، از اين رو مجلس به 

خصوص كميسيون اقتصادي از اين موضوع جلوگيري كرد. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين س��خن درست است كه برخي 
مافياي گوشت مي خواهند با باال بردن نرخ گوشت قرمز در بازار داخلي 
واردات گوشت را توجيه پذير كنند؟ گفت: ظرفيت ما در حوزه پروتئين 
به خصوص گوش��ت قرمز قابل توجه است و بسترسازي خوبي صورت 
گرفته است پيش بيني شده، مي شود با توجه به اينكه توليدات پروتئين 
قرمز اشتغالزايي قابل توجه دارد روز به روز به سمت توليد بيشتر برويم 

كه ديگر نياز به واردات نداشته باشيم. 

ذخايرطالوارزخارجيروسيه
بازهمركوردزد

بانك مركزي روس�يه اع�ام كرد خريده�اي برنامه ريزي  ش�ده 
ارزه�اي خارج�ي و ارزيابي مج�دد و مثب�ت بازار حج�م ذخاير 
خارجي اين كشور را به ركورد 638/2 ميليارد دالر رسانده است. 
به گزارش تسنيم به نقل از راشاتودي، بانك مركزي روسيه اعالم كرد 
ذخاير ارز خارجي اين كشور 7/7 ميليارد دالر در هفته گذشته افزايش  
يافته و كل دارايي هاي ارز خارجي اين كشور به ركورد 638/2 ميليارد 
دالر رسيده  است. طبق گزارش بانك مركزي روسيه، ذخاير بين المللي 
اين كشور طي يك هفته از هفتم تا چهاردهم ژانويه 1/2درصد باال رفته  

و به 630/5 ميليارد دالر رسيده  است. 
اين افزايش نتيجه خريدهاي برنامه ريزي  شده ارزهاي خارجي و ارزيابي 
مجدد و مثبت بازار بوده  است. روسيه در حال حاضر از رتبه پنجم به رتبه 
چهارم در ميان بزرگ ترين دارندگان ذخاير خارج��ي در دنيا ارتقا يافته 
 است. روسيه در واقع جايگاه هند را گرفته  اس��ت كه قباًل در رتبه چهارم 
قرار داشت. ذخاير خارجي هند طي هفته اول ژانويه كاهش  يافته است. 
ذخاير بين المللي روسيه شامل طالي پولي، ارزهاي خارجي و حق برداشت 
مخصوص مي ش��ود كه در اختيار بانك مركزي و دولت ق��رار دارد. بانك 
مركزي روسيه طي شش سال گذشته ذخاير خود را حدود دو برابر كرده 
 است. ذخاير بين المللي روسيه در 2015 به خاطر تالش دولت براي بيرون 
آوردن اقتصاد از بحران قيمت نفت، تا 356 ميليارد دالر كاهش  يافته بود. 

افزايشتوليدنفتخامچيندر2021
مي�ادي  گذش�ته  س�ال  در  چي�ن  خ�ام  نف�ت  تولي�د 
2/4درص�د نس�بت ب�ه 2۰2۰ و 4درص�د نس�بت ب�ه 2۰۱۹ 
افزاي�ش داش�ت و ب�ه ح�دود ۱۹۹ ميلي�ون ت�ن رس�يد. 
به گزارش تسنيم به نقل از شينهوانت، توليد نفت خام چين در سال گذشته 
ميالدي به حدود 199 ميليون تن رسيده است، يعني 2/4درصد افزايش 
نسبت  به 2020. اطالعات اداره ملي آمار چين نشان مي دهد اين رقم 4درصد 
نسبت  به سطح توليد نفت چين در 2019 افزايش داشته است. تنها در ماه 
دسامبر 16/47 ميليون تن نفت خام در چين توليد شده بود كه 1/7درصد 
نسبت  به همين ماه در سال قبل  از آن افزايش داشت. چين در سال گذشته 
ميالدي حدود 513 ميليون تن نفت خام وارد كرده كه 5/4درصد نسبت  
به 2020 كاهش داشته  است. واردات نفت بزرگ ترين واردكننده نفت خام 
دنيا تا 512/98 ميليون تن معادل 10/26 ميليون بشكه در روز پايين آمده 

 است. اين رقم در 2020 برابر با 542/39 ميليون تن بود. 

به دنبال هجمه هايي كه اي�ن روزها عليه صنعت 
خودرو به وج�ود آمده و وزير صم�ت نيز به صف 
منتقدين پيوسته، سيدرضا فاطمي امين با انتقاد 
از خود س�هامداري خودروس�ازان در سال هاي 
اخير و صرف سرمايه ها براي خريد مجدد سهام 
خودروس�ازان و كاهش نقدينگي،  وعده داد كه 
طي برنامه دوس�اله صنعت خودرو س�ر وسامان 
يابد و در اولين قدم رش�د قيمت خودرو در سال 
آين�ده ۱5درص�د پايين ت�ر از نرخ تورم باش�د. 
وعده هاي ارزان��ي قيمت خودرو تا پايان امس��ال به 
بايگاني س��پرده ش��د. در پي اتفاقاتي كه در دو ماه 
گذش��ته اتفاق افتاده و قيمت ها ميانگين 18درصد 
رش��د يافته و انتقاداتي كه مجلس، پليس و مردم از 
كيفيت پايين خودرو ها اعالم كردن��د، به طور كلي 
پرونده كاهش قيمت ها تا پايان سال بسته شده است. 
اكنون نه تنها قيمت خودرو ارزان نش��ده؛ بلكه وزير 
صمت مي گويد: برنامه ريزي شده تا كمتر از نرخ تورم 

در سال آينده قيمت خودرو گران شود. 
س��يدرضا فاطمي امين در برنامه اي در رسانه ملي از 
برنامه هاي وزير صمت براي افزايش قيمت خودرو در 
سال آينده سخن گفت: »وضعيت فعلي صنعت خودرو 
اصالً قابل دفاع نيست، از نظر قيمت و كيفيت اما نكته 
مهم اين است كه ما در اين وضعيت باقي نمانيم. در 40 
سال گذشته در اين صنعت سرمايه گذاري هاي كالني 
شده و موفقيت هايي كسب ش��ده. بايد اين صنعت 
را سروس��امان دهيم. خودرو پروژه دو ساله است. به 
تدريج پروژه ها اجرا مي شود. آنچه كه مطلوب ماست 
بايد تا دو سال آينده اتفاق بيفتد و قول مي دهم در دو 

سال آينده اين صنعت متحول شود.« 
وي مي افزايد: »اشتباه بزرگي كه در صنعت خودرو 
اتفاق افتاده، سهام چرخه اي يا خود سهامداري است. 
شركت هايي سهامدار سايپا هستند كه خود سايپا 

مالك آنهاس��ت. اين امر چند خطا ايج��اد مي كند. 
زماني سايپا درآمدش خوب بوده، منابعي برده و سهام 
خود را خريده است. در حال حاضر ارزش بازار سايپا 
حدود 30 هزار ميليارد تومان است كه 40 درصد آن 
خود سهامداري است و حدود 12 هزار ميليارد تومان 
مي شود. اين امر باعث ش��ده منابعي كه بايد صرف 
توليد شود، به سهامداري رفته و خودروساز نقدينگي 
ندارد. پس وام مي گيرد، هزينه ها باال مي رود و باعث 
مي شود خودرو گران شود. در حال حاضر 9 ميليون 
تومان در هر خودرو سهم اين خود سهامداري است. به 
عبارت ديگر هزينه خود سهامداري سايپا را مشتريان 
اين خودرو ساز مي پردازند كه قرار است در برنامه اي 

كه پيش بيني شده اين موضوع رفع شود.« 
فاطمي امي��ن با بيان اينك��ه يكي از 9 پ��روژه ما در 
حوزه خودرو، اصالح ساختار سهامداري و مالكيتي 
ايران خودرو و سايپا اس��ت، مي گويد: »وقتي نظام 
قيمت گذاري داريم كه به كيفيت توجهي نمي شود، 
همه زيان مي كنند و فقط يك رانتي ايجاد مي شود. 
اقدامات مهمي در وزارت صمت طي پنج ماه گذشته 
انجام داده اي��م. اگر صنعت خ��ودرو را اصالح كنيم 
همه )توليدكننده، مصرف كننده و قطعه ساز( سود 

مي برند.« 
  رشد 3۰ميليونی خودروی 2۰۰ميليونی 

س��يدرضا فاطمي امين با تش��ريح وضعيت قيمت 
خودروهاي داخلي در سال آينده، مي گويد: »در سال 
1401 خودرو نه تنها بيش از تورم و اندازه تورم افزايش 
قيمت نخواهد داشت بلكه اين رشد قيمت، 15درصد 

زير نرخ تورم خواهد بود.« 
وي مي گوي��د: »طب��ق نقش��ه راه صنع��ت خودرو 
هدفگذاري ش��ده تا قيمت تمام ش��ده خ��ودرو در 
سال 1401 به ميزان 15درصد كاهش يابد. در حال 
حاضر يك س��ري از خودروها مانند تارا، ش��اهين و 

ويتارا با قيمت تمام شده عرضه مي شوند و بعضي از 
خودروها زير قيمت تمام شده در حال عرضه هستند. 
ما برنامه ريزي كرديم و ش��رايطي را فراهم مي كنيم 
كه خودروسازان در س��ال آينده قيمت تمام شده را 
15درصد كاهش دهند، البته اين با احتساب قيمت 

ثابت است.« 
وي تأكيد مي كند: »به طور مث��ال خودرويي كه در 
حال حاضر 200 ميليون تومان قيمت دارد، س��ال 
آينده با تورم 30 درصدي، قيمت��ش 260 ميليون 
تومان مي ش��ود. ما برنامه ريزي كرده ايم كه قيمت 
تمام ش��ده آن 15درصد كمتر ش��ود يعني قيمت 
خودرو با تورم 30 درصدي به 230 ميليون تومان و 

حتي كمتر مي رسد.« 
وي مي گويد: »با توجه به مس��ائل خودرو اهدافي را 
تعيين كرديم. در سال 1401 بايد 15درصد قيمت 
تمام شده خودرو پايين بيايد. اكنون دو قيمت بازار 
و قيمت خودروس��از داريم. قيمت بازار با دالر تغيير 
مي كند به دو دليل، نخست اينكه توليد خودرو كمتر 
از تقاضا است و 500 هزار دستگاه كسري داريم. دوم 
اينكه فرصت كافي براي سرمايه گذاري مردم نداريم و 

ساده ترين كار خريد خودرو است.« 
وزير صم��ت تصريح مي كند: »قيمت ه��اي خودرو 
واقعي نيستند و تا پايان سال آينده بايد قيمت تمام 
شده 15درصد پايين بيايد. اين كار از طريق روش هاي 
مختلف از جمله تأمين مالي مناسب، اصالح ساختار 
مديريتي صنعت خودرو و اصالح رابطه بين قطعه ساز 

و خودروساز صورت مي گيرد.« 
فاطمي امين مي افزايد: »س��ال آينده يك ميليون 
و 600 هزار دس��تگاه خودرو توليد مي شود. امسال 
ميزان توليد به يك ميليون و 100 هزار دستگاه خودرو 
مي رس��د. ظرفيت توليد يك ميلي��ون و 600 هزار 
دستگاه خودرو در كشور وجود دارد اما براي توليد 3 

ميليون دستگاه در سال 1404 نياز به سرمايه گذاري 
داريم. در سال 1401 س��اختار صنعت خودرو بايد 
اصالح شود. توليد افزايش مي يابد و نگرانيم در نيمه 
دوم سال آينده حتي با كمبود تقاضا مواجه شويم.« 

  2 سال آينده خودرو 2 ستاره نداريم 
وي با بيان اينكه برنامه ريزي ش��ده در سال 1402 
خودروي دو ستاره نداشته باش��يم در 1404 فقط 
خودروي چهار و پنج س��تاره داش��ته باشيم، وعده 
مي ده��د: »يكي از كاره��اي مهم، اصالح س��اختار 
بازارهاي زنجي��ره تأمين خودرو اس��ت. هم اكنون 
قيمت س��ازي در بازار خودرو اتفاق مي افتد. يكي از 
راه هاي مقابله با قيمت س��ازي، احراز اصالت خودرو 
است كه ما آن را شروع كرده ايم و ارتباطي بين پلت 
فرم ها با بيمه مركزي برقرار ش��ده ت��ا احراز هويت 

صورت گيرد.« 
وي در مورد زنجيره تأمين خودرو نيز توضيح مي دهد: 
»به طور مثال اينكه در ايران خودرو شركت ساپكو با 
800 شركت قطعه ساز بايد ارتباط داشته باشد منسوخ 
شده است و شركت هاي بزرگ خودروسازي با چند 
مجموعه ساز كار مي كنند اين كار يعني زنجيره تأمين 
و سه فايده دارد. خودروساز را از درگيري با 800 قطعه 
ساز آزاد مي كند. قيمت و كيفيت قابل كنترل مي شود 

و در طراحي مشاركت و سرمايه گذاري مي شود.« 
  وضعيت صنعت خودرو نابهنجار است

به گزارش نبض صنعت فاطمي امين در مورد اينكه 
چرا خودروهاي داخلي در حوزه مصرف س��وخت 
و تجهيزاتي همچون كيس��ه هوا وضعيت مطلوبي 
ندارن��د، نيز مي گوي��د: »وضعيت صنع��ت خودرو 
نابهنجار است اما ما تصميم گرفتيم در اين صنعت 
تحولي ايجاد كنيم، مي توانستيم فقط ايراد بگيريم 
اما اين صنعت ظرفيت باالي��ي دارد و قابل اصالح 
است.  چرا بايد به صنعت خودرو توجه كنيم؟ ما در 
چشم انداز 1404 بايد رتبه اول اقتصادي در منطقه 
باشيم، صنعت خودرو يكي از پنج صنعتي است كه 
اگر بتوانيم در آن سرآمد منطقه باشيم، چشم انداز 
1404 قابل تحقق است به همين خاطر بايد آن را 

اصالح كنيم.« 
وي در مورد امكان دس��تيابي به 3 ميليون دستگاه 
تيراژ توليد خودرو نيز مي گويد: »ما ناگزير هستيم 
براي كاهش قيمت و بهبود كيفيت، تيراژ خودرو را 
افزايش دهيم. تقاضاي خودرو در بازار موجود است 
چندين ميليون خودروي فرسوده در كشور داريم كه 

بايد جايگزين شوند.« 
وزير صمت تأكيد مي كند: »به لحاظ سرمايه گذاري تا 
يك ميليون و 600 هزار دستگاه در سال ظرفيت داريم. 
در سال 1401 ساختار صنعت خودرو اصالح و سودآور 
مي ش��ود و اين صنعت براي س��رمايه گذاري هايي 
كه بايد اتفاق بيفتد تا به توليد 3 ميليون دس��تگاه 
برسيم آماده خواهد شد. قبول دارم كه قيمت خودرو 
باالست، اما قيمت نسبي خودرو و درآمد هم متناسب 
نيست. طبق برنامه رشد 8درصدي اقتصادي، درآمد 
س��رانه افراد ارتقا پيدا مي كند و متناس��ب با قيمت 
خودرو مي شود. در تعامالت بين المللي منتظر نتيجه 
مذاكرات نيستيم و تحريم ها مانع ما نمي توانند بشوند 

و قابل خنثي سازي هستند.« 
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سه  شنبه 5 بهمن 1400 | 22 جمادی الثانی 1443 |

وزيرصمت:قولمیدهم
قيمتخودرو15درصدزيرنرختورمتعيينشود

 در حال حاضر ۹ ميليون تومان در هر خودرو سهم اين خود سهامداري است. به عبارت ديگر هزينه خود سهامداري سايپا را 
مشتريان اين خودرو ساز مي پردازند كه قرار است در برنامه اي كه پيش بيني شده اين موضوع رفع شود

حداقلحقوقكارمنداندرسالآينده
5ميليونو600هزارتومان

اعضاي كميسيون تلفيق در مصوبه روز گذشته خود حداقل حقوق 
براي س�ال آينده را 5 ميلي�ون و 6۰۰ هزار توم�ان تعيين كردند. 
عضو كميسيون تلفيق بودجه 1401 در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
نشست روز گذشته كميسيون تلفيق بودجه گفت: اعضاي كميسيون 
تلفيق در نشست خود به بررسي بخش هزينه اي تبصره 12 بودجه در 

مورد افزايش حقوق ها پرداختند. 
حجت االسالم سيدمحمدرضا ميرتاج الديني افزود: پيشنهاد دولت در 
اليحه بودجه اين بود كه حداقل حقوق در سال آينده 4 ميليون و 500 
هزار تومان باشد كه اعضاي كميسيون با مصوبه خود 5 ميليون و 600 
هزار تومان را                               به عنوان حداقل حقوق براي سال آينده در نظر گرفتند. 

عضو كميسيون تلفيق بودجه اظهار داشت: براساس مصوبه كميسيون 
تلفيق 5 ميليون و 600 هزار تومان به عنوان حداقل حقوق در س��ال 
آينده تعيين شد كه 600 هزار تومان آن براي كسورات از حقوق كسر 

خواهد شد. 

امكانعرضهسوختصرفهجوييشده
دربورسانرژي

س�وخت  تحوي�ل  اجراي�ي  دس�تورالعمل  دول�ت  هيئ�ت 
صرفه جوي�ي ش�ده ي�ا حوال�ه آن در نيروگاه ه�اي تجديد پذير 
ب�راي ف�روش و عرض�ه در ب�ورس ان�رژي را تصوي�ب ك�رد. 
امكان فروش و عرضه س��وخت صرفه جويي ش��ده در بورس انرژي به 
صداوسيما: هيئت دولت يك شنبه به رياست آقاي رئيسي رئيس جمهور 
در اجراي بند)ي( تبصره )15( قانون بودجه س��ال 1400 كل كشور 
دس��تورالعمل اجرايي اين بند مبن��ي بر تكليف دولت ب��راي تحويل 
سوخت صرفه جويي ش��ده يا حواله آن در نيروگاه هاي تجديد پذير به 
سرمايه گذاران با تأييد سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي 

برق )ساتبا( براي فروش و عرضه در بورس انرژي را تصويب كرد. 
برهمين اساس ساتبا مؤظف است در پايان هر فصل گزارش سه ماهه 
ميزان توليد برق نيروگاه هاي تجديدپذير برحس��ب كيلووات ساعت، 
معادل مقدار سوخت صرفه جويي شده و مبلغ بدهي )ريال( به تفكيك 
هر يك از س��رمايه گذاران را تهيه و به س��ازمان برنامه و بودجه كشور 

ارائه نمايد. 
وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه خود حداكثر تا پانزده روز پس از 
اعالم سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واگذاري سوخت صرفه جويي 
شده قابل تحويل به سرمايه گذاران در سقف ميزان )حجم( مجوز صادر 
شده از سوي سازمان و با ارزش��ي حداكثر معادل ميزان رقم مطالبات 
سرمايه گذار از دولت )اعالمي توسط سازمان برنامه( اقدام و معادل آن 
را به حساب بدهكار دولت منظور و مراتب را به سازمان، ساتبا و وزارت 

امور اقتصادي و دارايي اعالم مي نمايد. 
ساتبا مجاز است با تأييد سازمان نسبت به تسويه بدهي هاي قطعي خود 
تا پايان سال 1399 كه با توجه به ماده )20( قانون محاسبات عمومي 
كشور تسجيل شده و به تأييد ذيحساب رسيده باشد، از محل اين قانون 

و با رعايت مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايد. 
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مؤظف است نسبت به اتخاذ تمهيدات 
و س��از و كار هاي الزم براي تس��هيل عرضه س��وخت يا اوراق توسط 
سرمايه گذار، مطابق روش هاي متداول در بورس انرژي، حداكثر ظرف 

مدت يك ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل، اقدام كند. 
الزم به ذكر است، فروش و عرضه داخلي و صادراتي سوخت صرفه جويي 

شده يا اوراق صرفاً در بورس انرژي مجاز است. 

سهم25درصديآبخيزداري
ازكلحوزههايسيلخيزكشور

خي�ز  س�يل  حوزه ه�اي  از  25درص�د  در  تنه�ا 
اس�ت.  گرفت�ه  انج�ام  آبخي�زداري  عملي�ات  كش�ور 
به گزارش صدا وس��يما، پرويز گرشاسبي بااشاره به اثرات آبخيزداري 
در س��يالب هاي اخير كش��ور گف��ت: در س��يالب اخي��ر در جنوب 
كش��ور در بعضي از ايس��تگاه ها در 24 س��اعت 270 ميلي متر بارش 
 اتفاق افتاده اس��ت البته بايد ببينيم كه چطور اين س��يل ها را تبديل 

به نعمت كنيم. 
وي تأكيد كرد: عمليات آبخيزداري به عنوان بهترين راهكار براي تبديل 

اين خسارت به فرصت است. 
گرشاسبي با اش��اره به اينكه تنها در 25درصد از حوزه هاي سيل خيز 
كشور عمليات آبخيزداري انجام گرفته است، در رابطه با اثربخشي اين 
عمليات ها گفت: به عنوان مثال در حوزه آبخيز ش��هري شهر ميناب 
در استان هرمزگان كه هفته گذشته مورد بازديد قرار گرفت در غرب 
ش��هر عمليات آبخيزداري صورت نگرفته است كه نتيجه آن ورود آب 
و رسوبات فراوان به شهر و بسته شدن جاده ها و بروز خسارات بود، اما 
در قسمت شرق شهر كه عمليات آبخيزداري صورت گرفته است، شهر 
كاماًل در امان بوده است، يعني در دو حوزه كنار هم به صورت ملموس، 

اثر عمليات آبخيزداري قابل مشاهده است. 
معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل ها ادامه داد: در 
حوزه آبخيز زهكلوت كه يك شهر كوچك در شمال جازموريان است، 

كليه روان آب ها منتهي به اين شهر مي شود. 
وي گفت: اتفاقاً سال 96 كه كلنگ سيس��تم پخش سيالب در آنجا بر 
زمين خورد، خود بنده مي گفتم مگر اينجا سيل است كه ما داريم اينجا 
كار مي كنيم. امس��ال ديديم كه چه احجام بزرگي از سيالب را كنترل 

كرد و باعث ايمني شهر زهكلوت شده است. 

  گزارش یک

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي مناقصه گران
- كدفراخوان پايگاه اطالع رساني مناقصات: 53,107,115

ــميترهاي طرح فاز گازي واحد پلي اتين/پلي پروپيلن از طريق سامانه تداركات  ــبت به خريد ترنس ــيمي در نظر دارد نس  شركت پژوهش و فناوري پتروش
الكترونيكي دولت اقدام نمايد. (شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: 2000090260000055) كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. به 

پيشنهادهاى واصله خارج از سامانه ستاد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
نحوه دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان مي توانند از ساعت 8:00 صبح روز سه شنبه تاريخ 1400/11/05 تا ساعت 19:00 روز 

 سه شنبه تاريخ 1400/11/12 با واريز مبلغ 1,000,000 ريال به شماره حساب 960100004001045404016095IR با شناسه واريز 365105374295110860000000000134 
نزد بانك مركزي به نام شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي، منحصراً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) براي دانلود اسناد اقدام نمايند. 

مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 19:00 روز  شنبه تاريخ 1400/11/30
زمان بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: از ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاريخ 1400/12/02

زمان و محل بازگشايي پاكت هاي الف و ب: ساعت 11:00 روز   دوشنبه تاريخ 1400/12/09- تهران- نشاني مناقصه گزار
مبلغ برآورد: 500,000,000,000 ريال

نوع و مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار: 13,900,000,000 ريال (اين ضمانت نامه از تاريخ صدور بايد به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد و بنا به درخواست كتبى دستگاه مناقصه گزار بايد 
به مدت سه ماه ديگر قابل تمديد باشد.)

توضيحات: 
- زمان بازگشايي پاكات ج، روز جلسه بازگشايي پاكات الف و ب اعالم خواهد شد.

- پيشنهاد قيمت بصورت ريالي اخذ خواهد شد. پرداخت مبالغ قرارداد بصورت ريالي و بر مبناي ارزش يورو در زمان پرداخت و به نرخ لحظه اي خريد حواله يورو اعالم شده در سامانه 
نيما بانك مركزي خواهد بود.

- جزئيات مشخصات فني و نمونه فرم ارزيابي كيفي بر روي سايت شركت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 
- پاكت پيشنهادي مناقصه گري گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتياز ارزيابي كيفي (55 امتياز) را كسب نمايد.

- الزم است مناقصه گران اصل مدارك پاكت الف (تضمين فرآيند ارجاع كار) خود را تا قبل از جلسه بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي به آدرس تهران- ميدان ونك- خيابان مالصدرا- خيابان 
شيرازجنوبي- كوچه سرو- پالك 27- دبيرخانه كميسيون مناقصات ارسال نمايند. (تلفن تماس: 021-88607072)

- مدت اعتبار پيشنهادات 60 روز مي باشد.
- چنانچه قبًال عضو سامانه ستاد نشده ايد، جهت انجام مراحل عضويت با شماره هاي: مركز تماس: 1456-021، دفتر 

ثبت نام: 88969737 و 85193768 تماس حاصل فرماييد و يا به آدرس اينترنتي سامانه مراجعه نماييد.
           روابط عمومي 

نوبت اول
شناسه آگهى: 1264595

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
شركت توزيع نيروي برق استان يزد

ــروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اى با ارزيابى كيفى  به پيمانكار  ــتان يزد در نظر دارد پروژه مش ــركت توزيع نيروي برق اس ش
ــتاد ايران به  ــامانه س ــد از تاريخ 1400/11/05 لغايت 1400/11/10 از طريق س ــركت در مناقصه مي توانن ــرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان ش  واجد ش
آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند و  پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در 
سامانه ستاد ايران بارگذارى و ضمنا پاكتهاى مناقصه را به دبير خانه اين شركت تحويل نمايند .ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذارى نشده 

در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد شد .

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :   2000005066000072

ف
تضمين شركت در شرح مناقصهشماره مناقصهردي

زمان تحويلنوع ضمانتنامهمناقصه
پاكتها

زمان  بازگشائي
پاكت مالك ارزيابى كيفى

11400/152/603

واگذاري خدمات به 
مشتركين و متقاضيان 

برق 
در حوزه عمل مديريت 
برق شهرستان بافق 

670,000,000

1-ضمانتنامه 
بانكى

2-مطالبات
3-چك تضمين 

شده بانكى

ساعت 
ساعت14:301400/11/21

1400/11/23 10:30 صبح

هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد و يا در سامانه ستاد بارگذارى نگردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035 امور تداركات تماس حاصل نمايند .                                                                                                              
 روابط عمومى شركت توزيع نيروي برق استان يزد

 شناسه آگهى 1265256
نوبت اول

شهرداري با همكاري بازار سرمايه براي تأمين 
مال�ي، ش�فافيت و مولد س�ازي دارايي ه�اي 
خ�ود مخصوص�ًا در ام�اك و ام�وال غي�ر 
منقول از س�ازوكار بورس اس�تفاده مي كند. 
به گزارش صدا وس��يما: معاون مال��ی و اقتصاد 
شهری شهرداری تهران افزود: در گذشته فروش از 
طريق مزايده بود كه 1/5 تا دو ماه طول مي كشيد 
و اگر مورد استقبال قرار نمي گرفت بازهم تا دوماه 
طول مي كش��يد. ضمن اينكه ش��فافيت در آن 

حداقلي است. اما در بازار س��رمايه و بورس نهاد 
نظارتي قوي از سه قوه حضور دارند و در هفت روز 

اين عرضه اتفاق مي افتد. 
ابوالفضل فالح اضافه كرد: با استفاده از سازوكار بازار 
سرمايه مي توانيم حواله غير نقد پيمانكار را به عنوان 
آورده نقدي پيمانكار بپذيريم و پيمانكار هاي ما نيز 

مي توانند وارد شوند و طلب خود را دريافت كنند. 
معين محمدي پور رئيس اداره مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي ايران نيز گفت: بورس كاالي ايران از 

تابستان سال گذشته اين امكان را فراهم كرده كه 
امالك در آن عرضه شود. اميدواريم با شهرداري 
اين گام بزرگ را برداري��م كه البته تا اينجاي كار 
شهرداري چابك و خوب عمل كرده و مي توانيم 
اين هفته پذيرش و تا يك هفته تا 10 روز آينده 

شاهد عرضه آن باشيم. 
محمدي پور افزود: تس��ويه ام��الك مي تواند از 
طريق تسويه مطالبات ش��هرداري اتفاق بيفتد. 
در اين روند، ح��راج به صورت آنالين و ش��فاف 

صورت مي گيرد و كسي كه برنده حراج مي شود 
اگر مطالباتي از ش��هرداري داشته باشد مي تواند 
بخشي از مطالبات را از طريق قيمت ملك انجام 

دهد و تهاتر ارزش اصلي خود را پيدا مي كند. 
وي گفت: همچنين فرصت بازديد براي متقاضيان 
فراهم مي شود و اين زمان اطالع رساني مي شود و به 
صورت آزاد همه مي توانند به حراج ورود كنند. مدت 
حراج نهايتاً هفت روز است و اگر شركت كننده اي در 
حراج وجود نداشته باشد اين حراج تمديد مي شود. 

امكانپرداختبدهيشهرداريازطريقبورس
  گزیده خبر


