
آخرين بررسي ها از وضعيت اثرگزاري هزينه 
مس�كن در س�بد خان�وار نش�ان مي دهد كه 
هزينه مس�كن بخش زيادي از درآمد خانوار 
را به خ�ود اختص�اص مي ده�د. در عين حال 
وضعيت مديريت بازار مس�كن نش�ان از رها 
ب�ودن اين ب�ازار در دس�تان دالالن و س�فته 
ب�ازان دارد. به طوري ك�ه بنگاه هاي مش�اور 
اماك و م�اكان ب�ه س�ادگي مي توانند اين 
بازار را با نوس�ان قيمت حتي در ركودي ترين 
وضعيت مواجه كنند. در همين راس�تا مشاور 
پيش�ين وزي�ر راه و شهرس�ازي پيش�نهاد 
برگزاري ش�وراي عالي مس�كن را داده است. 

آخرين گزارش ها از سبد هزينه خانوار از سنگيني 
هزينه اس��كان حكايت دارد. هرچن��د برخي از 
طبقات جامعه به دليل درآمد باال تنها 30درصد 
از درآم��د خود را ب��ه هزينه مس��كن اختصاص 
مي دهند اما خانوارهايي در كش��ور وجود دارند 
كه به ناچار 60 تا 70درص��د درآمد ماهانه خود 
را به هزينه مس��كن اختصاص مي دهند. در اين 
مي��ان دوران انتظ��ار براي خريد مس��كن براي 
برخي از طبق��ات جامعه به يك ق��رن افزايش 
يافته است. همين مورد مؤيد آن است كه بازار و 

قيمت مسكن و نهاده هاي توليد دهه ها است كه 
در اختيار مالكان اعم از سرمايه گذاران حقيقي 
و حقوقي رها بوده است. اگر بخواهيم در رابطه با 
رها بودن بازار مسكن به مواردي اشاره كنيم بايد 
به اين نكته اشاره داشت كه سفته بازان و دالالن 
حتي در ركودي ترين وضعيت بازار مسكن باز هم 
اين بازار را با شوك قيمتي مواجه مي كنند. شايد 
اينگونه استدالل شود كه گراني مسكن در نهايت 
مقوله خانه دار ش��دن مردم جامع��ه را به تأخير 
بيندازد اما از آنجا كه قيمت اجاره بهاي مسكن 
تابعي از قيمت مسكن است، در جريان سفته بازي 
در بازار مسكن مستاجران هم زيان مي كنند. تا 
به امروز به رغم ارائه وعده ه��اي فراوان در رابطه 
س��اماندهي بازار مس��كن و حوزه هاي مرتبط با 
اين كاال هيچ دولتي نتوانسته است حريف سفته 
بازان و مالكان شود اما در شرايط كنوني هزينه 
مسكن در س��بد خانوار چنان سنگيني مي كند 
كه يكي از داليل فقر مردم جامعه رها بودن بازار 
مسكن در دست سفته بازان و سوداگران است. از 
آنجايي كه عمده سرمايه گذاري در حوزه مسكن 
توسط بخش غير دولتي انجام مي گيرد پيوسته 
اين ادعا وجود داشته اش��ت كه دولت نبايد در 
بازار مس��كن مداخله كند. نتيجه عدم مداخله 

دولت ها در س��اماندهي بازار مس��كن امروز آن 
شده است كه مردم از رها بودن اين بازار به شدت 
ناراضي هستند. جالب آنكه با گذشت يك قرن از 
اخذ انواع ماليات ها در بازار مسكن در كشورهاي 
توسعه يافته و كاربران الگوي اقتصاد بازار در ايران 
هن��وز در بخش اخذ مالي��ات از خانه هاي خالي 
درجا مي زنيم و اخيراً از طريق البي هاي صورت 
گرفته خانه هايي بايد مالي��ات دهند كه ارزش 
آن بيش از 25 ميليارد تومان باشد. همين مورد 
نشان مي دهد كه عزم راسخي براي اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي و س��فته بازي در بازار مسكن 
وجود ندارد. به نظر مي رس��د برگزاري جلسات 
هفتگي و ماهانه شوراي عالي مسكن جهت رصد 
و شناسايي عوامل ايجاد اختالل در بازار مسكن، 
بازار مذكور به سمت ساماندهي حركت خود را 

آغاز كند. 
در همين رابطه به گزارش فارس، هادي عباسي، 
مش��اور وزير اس��بق راه و شهرس��ازي در برنامه 
گفت و گوي ويژه خبري ضمن تأكيد بر اين مسئله 
كه بايد براي مس��تأجران به صورت فوري چاره 
انديشي ش��ود، اظهار داش��ت: »افزايش توليد و 
عرضه مسكن به همراه بحث هاي مالياتي و مقابله 
با سوداگري از جمله گرفتن ماليات از خانه هاي 

خالي دو راهكاري اس��ت كه به س��اماندهي بازار 
اجاره بها منتهي مي شود ولي در عرصه عمل و اجرا 
هر كدام از اين برنامه ه��ا با كندي پيش مي رود و 

نياز به سرعت است.«
اين كارش��ناس ح��وزه اقتصاد و مس��كن گفت: 
» انتظار مي  رفت، گرفتن ماليات از 2 ميليون واحد 
مسكوني خالي در كالن ش��هر ها به ويژه مناطق 
گران قيمت آغاز شود،  انتظار داريم قانون ماليات 
بر واحد هاي مس��كن خالي با جديت پيگيري و 
گام به گام اجرا ش��ود و كالن ش��هر ها در اولويت 

قرار بگيرد.«
 وي افزود: »بايد نشانه هاي جدي بودن دولت در 
اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي به جامعه 

ارسال شود، اما هنوز اين كار انجام نشده است.«
عباسي با اش��اره به جزئيات قانون جهش توليد 
و تأمين مس��كن گفت: »دولت براس��اس قانون 
ساماندهي در جهش توليد، مؤظف است زمين با 
هزينه صفر به صورت اجاره ۹۹ ساله براي ساخت 
مسكن تأمين كند و بانك ها نيز مؤظف هستند وام 

ساخت پرداخت كنند.«
  عملكرد كمتر از 5درصدي نظام بانكي در 

تأمين مالي ساخت مسكن
مشاور وزير اس��بق راه و شهرس��ازي با اشاره به 
عملكرد نظام بانكي در تأمين مالي ساخت مسكن 
گفت: »بايد 360 هزار ميليارد تومان تس��هيالت 
ساخت را پرداخت مي كردند و بانك مركزي هم 
بايد به صورت برخط اعالم مي ك��رد كه بانك ها 

چقدر به تعهداتشان عمل كردند.«
وي ادامه داد: اكنون كه در ماه يازدهم سال ۱۴00 
هس��تيم بانك ها كمتر از 5درصد به تعهداتشان 

عمل كردند. 
 جلسات ش�وراي عالي مس�كن هفتگي 

تشكيل شود
عباس��ي با اش��اره به يكي از ملزوم��ات حركت 
طرح جهش توليد و تأمين مس��كن گفت: »براي 
ساماندهي و رفع مشكالت مسكن، رئيس جمهور 
بايد هفتگي جلس��ات ش��وراي عالي مس��كن را 
تشكيل دهد، چون سهم مس��كن در تورم بسيار 

باالست.«
اين كارشناس حوزه مسكن با اشاره به اين مسئله 
كه اگر تورم بخش مسكن كنترل نشود نمي توانيم 
تورم را تك رقمي كنيم، گفت: »اگر بخش مسكن 
را فعال نكنيم نمي توانيم 2 ميليون ش��غل را در 

كشور ايجاد كنيم.«
عباسي در بيان ش��يوه هاي خارج شدن از ركود 
اقتص��ادي گفت: »از نظر اش��تغال، تورم، رش��د 
اقتصادي و از منظر عدالت نيازمنديم سياست هاي 
مس��كن را اجرا كنيم و اين به مذاكرات ارتباطي 
ندارد، چون مصالح و زمين در داخل كشور وجود 

دارد و به منابع ارزي هم نيازي نداريم.«
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بازارمسکنازجدینبودنمسئوالنصرفهمیبرد!
با توجه به اينكه بازار مسكن با سرعت زياد از اقتصاد مبتني بر بازار آزاد عبور كرده است و قيمت در اين بازار حتي در شرايط ركودي پيوسته صعودي مي شود 

مشاور پيشين وزير راه و شهرسازي پيشنهاد داد جلسات شوراي عالي مسكن به طور هفتگي برگزار شود 

صادراتگازروسيهبهچينركوردزد
شركت گازپروم روس�يه اعام كرد كه ركورد جديدي از صادرات 
به چين در يك روز را در تاريخ 1۸ ژانويه به ثبت رس�انده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم به نقل از خبرگزاري تاس، شركت گازپروم روسيه 
روز دوشنبه اعالم كرد كه اين ش��ركت ركورد جديدي از صادرات گاز 
به چين در يك روز را در تاريخ ۱8 ژانويه به ثبت رس��اند.  براساس اين 
گزارش، اين هلدينگ گفت: در تاريخ ۱8 ژانويه، يك ركورد جديد روزانه 
صادرات گاز روس��يه به چين در چارچوب قرارداد بلندمدت دوجانبه 
گازپروم و ش��ركت ملي نفت چين  CNPC ثبت شد.  گازپروم پيشتر 
گزارش داده بود كه عرضه گاز روسيه به چين در نيمه اول ژانويه ۱/5 
برابر بيشتر از رقم مشابه در سال گذشته بوده است.  خط لوله »نيروي 
سيبري« Power of Siberia بزرگ ترين سيستم حمل ونقل گاز در 
شرق روسيه اس��ت كه گاز را به مصرف كنندگان داخلي در شرق دور 
و چين انتقال مي دهد.  ظرفيت صادرات اين خط لوله 38 ميليارد متر 
مكعب در سال است. صادرات گاز روسيه به چين از طريق اين خط لوله 

در دسامبر 20۱۹ آغاز شد. 
----------------------------------------------------

يوروهمچنانقربانيتنش
بينروسيهواوكراين

در معامات روزگذش�ته بازار جهاني ارز ش�اهد افت ارزش يورو 
در براب�ر دالر امريكا بودي�م و دالر و ي�ن ژاپن هم رش�د كردند. 
به گزارش فارس به نقل از رويترز، در معامالت روز گذشته بازار جهاني 
ارز تداوم جو متشنج بين اوكراين و روس��يه باعث شد تا ارزش يورو در 
برابر ارزهاي مرجع كاهش يابد.  از سوي ديگر اين انتظار كه بانك مركزي 
فدرال امريكا مي خواهد با سرعت بيشتري روند افزايش نرخ بهره در اين 
كشور را                               طي سال 2022 اجرايي كند، باعث رشد ارزش دالر شد.  روز هاي 
اخير قرار است نشست دو روزه هيئت مديره بانك مركزي فدرال امريكا 
برگزار شود و فعاالن بازار به شدت منتظر سيگنال هايي از سوي حاضرين 
در اين نشست درباره زمان بندي افزايش نرخ بهره دالر و همچنين سرعت 
بسته شدن پرونده اجراي سياست هاي انبساطي در اين كشور هستند.  
بسياري از بازارهاي پولي پيش بيني كرده اند كه نخستين پله افزايش 
نرخ بهره در ماه مارس اتفاق خواهد افتاد و تا پايان سال سه پله ديگر نرخ 
بهره در امريكا باال خواهد رفت.  بر همين اساس ارزش يورو در معامالت 
ساعات گذشته 0/35درصد در برابر ين ژاپن پايين آمد و به ۱28/68  ين 
رسيده است كه كمترين ميزان در پنج هفته گذشته به شمار مي رود. 
ارزش يورو در برابر دالر هم 0/۱6درصد پايين آمد و به ۱/۱3 دالر رسيد. 
البته روز گذشته ارزش دالر در برابر ين ژاپن نيز 0/2 درصد پايين آمده و 
به ۱۱3/72 ين افت كرد. با اين حال اما شاخص ارزش دالر كه ارزش اين 
ارز را                             در برابر سبد شش ارز مرجع بين المللي نشان مي دهد، 0/06درصد 

باال رفت و به ۹5/۹5 واحد رسيد. 

  گزارش

دادستان كل كش�ور در راس�تاي صيانت از حقوق عامه و حفظ 
سرمايه هاي بلند مدت و بين نسلي در نامه اي به وزير امور اقتصادي 
و دارايي با اخذ ماليات از صندوق توس�عه مل�ي مخالفت كرد. 
به گزارش تس��نيم به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه، صندوق توسعه 
ملي مديريت كننده و ناظر بر اس��تفاده بهينه از مناب��ع و ثروت ملي 
كشور در مسير توسعه و پيشرفت اس��ت به نحوي كه سهم آيندگان 
نيز در آن به بهترين شكل لحاظ شود؛ در واقع صندوق توسعه ملي با 
مسئوليتي كه بر عهده دارد، چه در حوزه ارتقای كمي و كيفي توليد 
ملي، اشتغالزايي، اجراي اهداف اقتصاد مقاومتي، توليد صادرات محور، 
توانمندسازي بخش خصوصي در قالب اصل ۴۴ و ساير بندهاي مترقي 
در قانون اساسي و سند چش��م انداز و برنامه هاي توسعه، نقش آفرين 
و بسترساز اس��ت.  بحث دريافت ماليات از صندوق توسعه ملي طي 
سال هاي گذشته يكي از چالش هاي ميان اين صندوق و سازمان امور 
مالياتي بوده است. اواخر سال ۹8 بود كه دولت وقت ۱800 ميليارد 

تومان از منابع صندوق توسعه ملي را به عنوان ماليات از اين صندوق 
برداشت كرد كه با اعتراض شديد مس��ئوالن صندوق توسعه همراه 
شد.  رئيس وقت هيئت عامل صندوق توسعه ملي اخذ ماليات ۱800 
ميليارد توماني از صندوق را خالف قانون دانس��ته و به رئيس هيئت 
نظارت صندوق و ديوان محاسبات ش��كايت كرد. مسئوالن صندوق 
توسعه ملي همواره استدالل مي كنند كه سود ناشي از تسعير نرخ ارز 
هم جزو منابع صندوق به حساب مي آيد و چون درآمد نيست نمي توان 
از آن ماليات گرفت و از سوي ديگر تأكيد مواد قانوني مختلف مبني 
بر مس��تثني بودن صندوق از پرداخت ماليات و لزوم باقيماندن اين 
سرمايه كشور براي امور مهم و آيندگان، نشان مي دهد كه نبايد مالياتي 
از صندوق اخذ و در امور جاري كشور هزينه شود.  براساس اساسنامه 
صندوق توسعه ملي، منابع ارزي ورودي به اين صندوق در حساب هاي 
آن در بانك مركزي نگهداري مي شود، اما اين صندوق مي تواند معادل 
ريالي آن را براي پرداخت تسهيالت به سرمايه گذاران، در بانك هاي 

عامل س��پرده گذاري كند.  در ماده ۱36 قانون محاس��بات عمومي 
كشور مصوب سال 66 تأكيد شده است: سود و زيان حاصل از تسعير 
دارايي ها و بدهي هاي ارزي شركت هاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي 
نمي شود؛ مابه التفاوت حاصل از تسعير  دارايي ها و بدهي هاي مذكور 
بايد در حساب » ذخيره تس��عير دارايي ها و بدهي هاي ارزي« منظور 
شود.  در پي همين اختالفات، دادستاني كل كشور در جهت صيانت از 
حقوق عامه و حفظ منابع ارزشمند ملي به موضوع مذكور ورود كرد و 
بررسي هاي الزم در اين خصوص را انجام داد. پس از انجام بررسي هاي 
كارشناسي، دادستان كل كش��ور در راستاي حفظ سرمايه هاي بلند 
مدت، اقدامات عمراني و توسعه بين نسلي و از آنجايي كه كاركرد اصلي 
اين صندوق ايجاد توليد و اشتغال و امور زيربنايي براي آينده كشور 
اس��ت و در واقع صندوق براي تأمين درآمدهاي مالياتي دولت ايجاد 
نشده است، در نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي با اخذ ماليات از 

صندوق توسعه ملي مخالفت كرده است. 

دادستان كل:  وصول ماليات از صندوق توسعه ملي غير موجه است
    ویژه

سهمحدود۱۱درصديبخشكشاورزي
ازتوليدناخالصداخلي

س�هم بخ�ش كش�اورزي از تولي�د ناخال�ص داخل�ي، ح�دود 
11 درص�د اس�ت در حالي ك�ه باالتري�ن س�رمايه گذاري در 
كش�ور چهاردرص�د ب�وده و به بي�ان ديگ�ر س�رمايه گذاري در 
اين بخش به اندازه س�هم آن در رش�د اقتصادي كش�ور نيس�ت. 
به گزارش صدا و سيما، س��يدجواد س��اداتي نژاد روزگذشته در آيين 
افتتاحيه هفدهمين كنگره ملي و سومين كنگره بين المللي علوم زراعت 
و اصالح نباتات ايران در س��خناني كه به صورت ويدئو كنفرانس انجام 
شد، گفت: بيشتر مشكالت ما در بخش كشاورزي اين است كه به اندازه 

كافي سرمايه گذاري در اين بخش انجام نشده است. 
وي افزود: سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري راغب هستند، اما بستر 
اين كار فراهم نيست ضمن اينكه جذابيت سرمايه گذاري اين حوزه را 

براي سرمايه گذاران روشن نكرده ايم. 
س��اداتي نژاد ادامه داد: تا چه زماني بايد شاهد فاسد شدن سيب ها در 
زير درختان باش��يم يعني ما عاجزيم كه يك صنعت تبديلي در آنجا 

راه اندازي كنيم؟
وزير جهاد كش��اورزي ديپلماس��ي كش��اورزي را از اولويت هاي اين 
وزارتخانه دانس��ت و گفت: حضور ما در تأمين غذايي كشور هاي ديگر 
به خصوص كشور هاي همسايه، امنيت را به همراه خواهد داشت ضمن 
اينكه سامان دادن به ديپلماسي غذا مهم است و اميدواريم با همكاري 

و تالش مسئوالن، اين مشكالت را حل كنيم. 
س��اداتي نژاد همچنين به ايجاد فرصت مطالعاتي مزرعه اشاره كرد و 
افزود: در اين راستا از ظرفيت دانشگاه ها استفاده خواهيم كرد، همه ما 
در وزارت جهاد كش��اورزي مؤظفيم با همه دانشگاه ها همكاري كنيم 

چراكه حل اين مسائل براي ما مهم است. 

ايرانبهزمرهتوليدكنندگان
پارچهايربگخودروپيوست

طرح توليد پارچه ايربگ خودروهاي س�واري ب�راي اولين بار در 
كش�ور با حمايت شستا توس�ط متخصصان داخلي عملياتي شد. 
به گزارش تسنيم به نقل از شستا رسانه،  توليد بومي پارچه هاي ايربگ 
خودرو كه طي سنوات گذشته منجربه خروج ساالنه 30 ميليون يورو ارز 
از كشور مي شد با حمايت شستا توسط متخصصان داخلي عملياتي شد.  
اين پروژه با سرمايه گذاري ۱500 ميليارد ريالي و اشتغالزايي مستقيم 
و غيرمس��تقيم براي بي��ش از 600 نفر، آغاز به كار ك��رده و با ظرفيت 
توليد ساالنه ۴/5 ميليون مترمربع پارچه ايربگ قادر به تأمين 800 تن 
كيسه هواي خودرو خواهد بود.  با فعال سازي اين خط توليدي صنعت 
خودروي ايران ضمن بي نيازي كامل از واردات اين محصول، قادر خواهد 

بود تمامي نياز ساالنه خود را از محل اين كارخانه تأمين نمايد. 
تكنولوژي تولي��د اين پارچه تاكنون در اختيار تعدادي از كش��ورهاي 
صنعتي دنيا بوده و پس از 50 سال ايران هم در زمره توليدكنندگان اين 

پارچه قرار خواهد گرفت. 

مرغبايدباچهقيمتيفروختهشود؟
ف�روش م�رغ ب�ا قيمت ه�اي باالت�ر از مص�وب گرانفروش�ي 
ب�وده و دس�تگاه هاي نظارت�ي باي�د ب�ا آن برخ�ورد كنن�د. 
حبيب اسداهلل نژاد در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سؤال كه قيمت 
مرغ در بازار بايد چقدر باشد؟ گفت: قيمت مرغ زنده در بازار ۱7 هزار و 
500 تا ۱۹ هزار و700 تومان است، بنابر اين مرغ گرم بايد با قيمت 28 

تا 3۱ هزارتومان به مصرف كنندگان عرضه شود. 
وي ادامه داد: دولت قيمت مصوب مرغ را 3۱ هزار تومان اعالم كرده و 

فروش مرغ بيش از 3۱ هزار تومان گرانفروشي است. 
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي اضافه كرد: وظيفه دستگاه هاي 
نظارتي برخورد با واحدهايي اس��ت كه تخلف مي كنند و مرغ نبايد در 
هيچ فروشگاهي در كش��ور بيش از 3۱ هزارتومان فروخته شود، زيرا 
قيمت در نظر گرفته ش��ده بيشترين حاشيه س��ود را براي واحدهاي 
صنفي دارد.  وي با اش��اره به افزايش هزينه ه��اي توليد گفت: قيمت 
 نهاده ها افزايش يافته است. همچنين جوجه يكروزه با قيمت مصوب 
6 هزار تومان به مرغداران تحويل نمي شود. از طرفي هزينه هاي پشت 
بارنامه نيز اضافه شده است. همه اين موارد باعث افزايش قيمت تمام 

شده توليد براي مرغداران شده است. 

دستگاهها۱۴هزارميلياردتومان
براياشتغالزاييازمحلهدفمندييارانههاگرفتند
تاكنون س�ازمان هدفمن�دي يارانه ها بي�ش از 1۴ ه�زار ميليارد 
توم�ان از ۳2 ه�زار ميلي�ارد توم�ان پيش بيني ش�ده در تبصره 
1۸ براي اش�تغالزايي را به حس�اب دس�تگاه ها واريز كرده است. 
محسن زنگنه در گفت وگو با خانه ملت در تشريح نشست كميسيون 
ويژه جه��ش و رونق تولي��د، گفت: در جلس��ه روزگذش��ته عملكرد 
دس��تگاه هاي اجرايي درباره تبصره ۱8 بررس��ي و مش��خص شد كه 
تاكنون سازمان هدفمندي يارانه ها بيش از ۱۴ هزار ميليارد تومان از 
32 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده در تبصره ۱8 براي اشتغالزايي 

را به حساب دستگاه ها واريز كرده است.
 نماينده مردم تربت حيدريه، مه والت و زاوه در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه بيشتر اين تس��هيالت متعلق به وزارت جهاد كشاورزي و 
وزارت صمت است، افزود: ساير دس��تگاه ها نيز مبالغي دريافت كرده 
بودند.  وي با بيان اينكه به صورت حدودي هيچ يك از دس��تگاه ها به 
مرحله پرداخت اين تسهيالت به شركت ها و بخش خصوصي نرسيده 
بودند، اضافه كرد: برخي دس��تگاه ها مانن��د وزارت ميراث فرهنگي و 
گردش��گري پروژه هاي اين حوزه را تعريف كردند ام��ا برخي ديگر از 

دستگاه ها پروژه هاي خود را به درستي مشخص نكردند.
اين نماينده مردم در مجل��س يازدهم ادامه داد: بس��ياري از الزامات 
قانوني موجود در تبصره ۱8 توسط برخي دستگاه ها رعايت نشده است؛ 
براس��اس اين تبصره پروژه هايي كه مش��مول دريافت اين تسهيالت 
مي شوند بايد به تصويب شوراي برنامه ريزي استان برسند كه بسياري 

از آنها اين مسير را طي نكرده اند. 
 زنگنه با بيان اينكه هر دستگاهي درباره نرخ تسهيالت براساس نظرات 
خود به جمع بندي رس��يده اس��ت به نگراني ديوان محاسبات در اين 
زمينه اشاره و توضيح داد: دس��تگاه ها در برنامه هاي ارائه شده ميزان 
اش��تغالزايي، توليد و سهم GDP اس��تان را به طور شفاف بيان نكرده 
بودند.  وي افزود: اين نگراني وجود دارد كه اهداف قانونگذار از تبصره 
۱8 محقق نشود و صرفاً ما به پرداخت تسهيالت به بنگاه ها، بدون برنامه 
مشخص اكتفا كنيم.  سخنگوي كميسيون ويژه جهش و رونق توليد 
مجلس با بيان اينكه در اين زمينه تذكرات و توصيه هاي الزم انجام شد، 
ادامه داد: مقرر ش��د وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه 
تبصره ۱8 گزارشات مربوط به ميزان اش��تغال و توليد را از دستگاه ها 

دريافت و ارائه كند.

رضا دهشيری |  جوان

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
دومنوبت اول

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
دوم


