رئیسکلپیشینبانکمرکزی:
برکناریام غیرقانونی بود

عبدالناص�ر همت�ي ،رئيس كل س�ابق بان�ك مركزي در پاس�خ
ب�ه اظه�ارات اس�حاق جهانگي�ري مع�اون اول رئيسجمه�ور
اعلام ك�رد :متأس�فانه بركن�اريام از رياس�ت بان�ك مرك�زي
ب�دون ط�ي فرآين�د قانون�ي آن در دول�ت ص�ورت گرف�ت.

به گزارش تس��نيم ،عبدالناصر همتي در يادداشتي خطاب به اسحاق
جهانگيري نوشت :معاون اول رئيسجمهور روزگذشته در سخناني در
بانك مركزي علت كنار گذاشتن اينجانب از رياست بانك مركزي را به
خاطر آنچه كه «اشتغال بنده به كار ديگر» بود ،اعالم و نيز گفتند« :امروز
حجم ذخاير ارزي اس��كناس و طالي بانك مركزي در تاريخ بيسابقه
است ».هر چند بناي پاسخگويي را نداشتم ،ولي براي ثبت درحافظه
تاريخي مردم و اصالح امور در آينده ،مجبور به توضيحاتي درخصوص
اين بخش از اظهارات جناب آقاي جهانگيري هستم:
اينجانب در ايام انتخابات به كار ديگري مشغول نشدم ،بلكه همانند رئيس
محترم قوه قضائيه در رقابت انتخاباتي شركت كردم و براي مدتي كمتر از يك
ماه و براساس ماده 19قانون پولي وبانكي كشور تمام اختيارات رئيس كل را
طي حكمي به قائم مقام تفويض كردم ،بنابراین هيچ مشكلي در اداره بانك
نبود به مانند سال96كه جنابعالي معاون اول بوديد و در انتخابات رياست
جمهوريشركتكرديد،مگرآنكهبهنظرشمامسئوليتبانكمركزيمهمتر
از معاونت اولي باشد كه امري جداست.بنده قصد ورود به داليل بركناري
رئيس كل بانك مركزي ندارم ،اما باید منوط به تحقق شرايط مقرر درمصوبه
سال 1393مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت ميگرفت كه متأسفانه
اين اقدام بدون طي فرآيند قانوني آن در دولت ،صورت گرفت .سنگ بناي
استقالل بانك مركزي ،بسته شدن دست دولت در بركناري رئيس كل است
كه اين مصوبه معطوف به آن است ،ولي در مورد اخير مغفول ماند.
البته بهجا بود ايشان ،در اين روزهاي آخر توضيح ميدادندكه افتخار
به داشتن بيسابقهترين ذخاير ارزي اسكناس در حال حاضر به خاطر
مقاومت چه كسي و در مقابله با دستورات چه كساني تحقق يافت؟

جايزه براي افشاي هكرهاي خارجي

دول�ت امري�كا حداكث�ر ۱۰ميلي�ون دالر جاي�زه ب�راي
اطالعات�ي تعيي�ن ك�رد ت�ا ب�ه شناس�ايي هوي�ت و
م�كان عوام�ل س�ايبري خراب�كاري كم�ك ميكن�د.

به گزارش ايس��نا ،وزارت خارجه امريكا در بيانيهاي اعالم كرد :بعضي
از فعاليتهاي سايبري مخربي كه زيرساخت حساس امريكا را هدف
ميگيرند ،ناقض قانون سوءاستفاده و كالهبرداري رايانهاي هستند و
اين نهاد يك كانال گزارشدهي دارد که به منظور حمايت از ايمني و
امنيت منابع احتمالي ايجاد كرده است .دولت امريكا همچنين يك هاب
آنالين براي قربانيان حمالت باج اف��زاري رونمايي كرد كه در صورت
وقوع حمالت سايبري به شركتها و نهادها به منابع و مساعدت الزم
راحتتر دسترسي پيدا كند.
وزارت دادگس��تري امريكا در بيانيهاي اعالم كرد :بس��ياري از منابع و
اطالعاتي كه سازمانها براي رويارويي با حمالت باج افزاري نياز دارند،
معموالً در وب س��ايتهاي متعدد پراكنده بوده است كه احتمال غافل
ماندن از اطالعات مهم را افزايش ميداد .اين وبسايت نخستين هاب
مركزي است كه منابع مربوط به باج افزار را از همه سازمانهاي دولت
فدرال يكجا جمع كرده است .راهاندازي وبسايت جديد و جايزه ۱۰
ميليون دالري به دنبال سلسله حمالت سايبري در سال ميالدي جاري
صورت گرفته كه شاخصترين آنها حمله به شركت كلونيال پايپ الين و
فلجشدن سيستم سوخترساني اين شركت و در نتيجه كمبود گسترده
سوخت در ايالتهاي كرانه شرقي امريكا بود .وزارت دادگستري امريكا
اندكي بعد از اين رويداد به كلونيال پاي��پ الين كمك كرد حدود 2/3
ميليون دالر از باجي كه به هكرها پرداخت كرده بود را پس بگيرد.

برنامه چين براي يوآن

برنامه چين براي جايگزيني «يوآن» به ارز منتخب كشورها به جاي
دالر تا سال 2050است و با سوئيفت هم در اين زمينه فعاليت ميكند.

به گزارش راش��اتودي ،وزير امور خارجه چين از اقدام كش��ور روسيه
در حذف دالر امري��كا از صندوق ثروت ملي و افزاي��ش نقش يوآن در
سياستهاي ارزي اين كشور قدرداني كرد.
هفته گذشته ،روسيه س��هم دالر را از صندوق ثروت ملي اين كشور به
طور كامل حذف كرد كه پيش از اين سهم  35درصدي در اين صندوق
داشت .از سوي ديگر سهم يوآن چين را در اين صندوق به  30/4درصد
افزايش داد كه جايگاه دوم پس از يورو دارد .سهم يورو در اين صندوق
 39/7درصد است.
سخنگوي وزارت خارجه چين گفت« :اقدام روسيه در حذف دالر امريكا
باعث اعتماد به نفس چين در توسعه اقتصادي و همكاريهاي بيشتر
با روسيه خواهد شد».
«وانگ ونبين» گفت :چين همكاريهاي خود را با روسيه و نيز حمايت
از همپيمانانش در حوزههاي مالي و اقتصادي ادامه خواهد داد.
چين اميدوار است با توجه به استراتژي كه اين كشور در پيش گرفته
تا سال  2050يوآن چين به عنوان ارز منتخب كشورها باشد و دالر از
سبد مبادالت ارزي كشورها حذف شود .نخستين بار در نشست كميته
سياستگذاران چين در اواسط ميبه اين موضوع اشاره شد و از آن به يك
اقدام خالقانه كه ميتواند باعث توسعه اقتصادي و بازار داخل اين كشور
شود ياد شد .سياس��ت چين توجه به بازار و توليد داخل به جاي تكيه
بيشتر بر صادرات اس��ت .چين همچنين به دنبال انتشار ارز ديجيتال
يوآن در راستاي جهانيسازي يوآن است و نيز به دنبال سرمايهگذاري
مشترك با سوئيفت ،شبكهاي كه مؤسس��ات مالي را قادر ميسازد تا
اطالعات تراكنشهاي مالي را مبادله كنند.
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گزارش

وحید حاجیپور

سرويس اقتصادي 88498433

ي به سرمایه
چوب حراج سعود 
بزرگترين شركت نفتي دنيا در نظر دارد تا دهها ميليارد دالر از داراييهاي خود را به فروش برساند

شرکت نفتی آرامكوي سعودي ،در جديدترين
مرحل�ه از واگ�ذاري ثروتهاي خ�ود در نظر
دارد ،بخ�ش مهم�ي از داراييه�اي خ�ود را
واگ�ذار كند ك�ه نش�ان ميدهد اين كش�ور
در بح�ران مالي بزرگي گرفتار ش�ده اس�ت.

ش��ركت نفتي دولتي آرامکوی عربس��تان يك
تي��م جديد را در س��ال گذش��ته براي بررس��ي
داراييهاي خود و پي��ش از همهگيري ويروس
كرونا و سقوط قيمت نفتخام كه به عدم توازن
در صورتهاي مالي اين شركت منجر شد ،تعيين
كرده بود .در آوريل امسال ،آرامكو بخشي از خط
لولههاي نفتي خود را به يك شركت سرمايهگذار
امريكاي��ي به مبل��غ 12/4ميلي��ارد دالر واگذار
كرده ب��ود .عبدالعزيز القديمي ،معاون توس��عه
تجاري آرامكو ميگويد :در س��الهاي آينده نيز
اين واگذاريها تداوم خواه��د يافت .اين راهبرد
به منظور ايجاد ارزش و بهب��ود كارايي در پيش
گرفته شده است و براي ما درآمدزايي در اولويت
قرار ندارد.
دومين قرارداد واگذاري
آرامك��و از س��ال گذش��ته بهينهس��ازي س��بد

داراييهاي خ��ود را آغاز كرده اس��ت .مديريت
اين تيم ،مس��تقيماً ب��ه امين ناص��ر ،مديرعامل
ش��ركت آرامكو گزارش ميدهد .آنه��ا در حال
بررسي ساير داراييهاي قابل واگذاري هستند.
گفته ميش��ود دومين قرارداد واگذاري در حال
اجرا ميباشد ،اما آرامكو حاضر به تأييد اين خبر
نشده است.
آرامك��و در ده��ه  ۱۹۸۰ميالدي مل��ي گرديد و
سهام ش��ركتهاي خارجي و خصوصي مصادره
شد .اين شركت در سال  ۲۰۱۹ميالدي ،فروش
اوراق قرضه بينالمللي را براي خريد سهام شركت
سابيك به مبلغ ۷۰ميليارد دالر آغاز كرد؛ سابيك
بزرگترين شركت پتروشيمي خاورميانه محسوب
ميشود.
در همان س��ال ،نخس��تين مرحل��ه عرضه 2/5
درصد سهام شركت آرامكو به مبلغ  ۳۰ميليارد
دالر انجام ش��د ،اما نتايج آن به دليل اس��تقبال
نک��ردن مدي��ران ش��ركتهاي مال��ي ،كمتر از
انتظار محمد بن س��لمان ش��اهزاده عربستاني
بود.
ش��بكه بلومبرگ در گزارش��ي اعالم ك��رده بود

كه آرامكو در نظر دارد س��هام خط لولههاي گاز
طبيعي خود را واگذار كند .همچنين بخشهاي
نيروگاهي ،ش��ركت هواپيماي��ي ،واحد امالك و
يك ش��ركت بيمه زيرمجموع��ه آرامكو در حال
آمادهسازي جهت واگذاري است.
با واگذاري خط لولههاي آرامك��و ،درآمد آن در
پروژههاي آتي توس��عه س��رمايهگذاري خواهد
ش��د .آرامك��و ت�لاش ميكن��د از داراييه��اي
خود بيش��ترين ارزش را كس��ب كن��د ،هرچند
با س��قوط قيمت نف��ت پس از آغ��از همهگيري
وي��روس كرون��ا اي��ن راهب��رد ب��ا بازنگ��ري
روبهرو شده است.
آرامكو ساالنه ۷۵ميليارد دالر سود سهام پرداخت
ميكند و با وجود طرحهاي بزرگ در دست اجرا،
بازپرداخت بدهيه��ا با موان��ع مختلفي روبهرو
خواهد شد؛ البته بخش اعظم سود سهام آرامكو
به خزانه رياض واريز ميشود.
آرامك��و در نظر دارد در س��ال ج��اري ميالدي
ب��ا ۲۵درصد رش��د نس��بت به س��ال گذش��ته
۳۵ميليارد دالر پروژه اجرا كن��د .در بلندمدت،
آرامكو ۱۱۰ميليارد دالر در طرح توسعه ميدان

گازي جافوره و افزايش ظرفي��ت توليد روزانه از
۱۲ميليون بش��كه كنوني به ۱۳ميليون بش��كه
سرمايه گذاري خواهد كرد.
در شرايط كنوني ،شاخص ميزان بدهي به سهام
آرامكو ۲۳درصد و بسيار بيش��تر از نرخ  ۵تا ۱۵
درصدي هدفگذاري ش��ده از س��وی اين غول
نفتي عربستان سعودي است .البته پس از انتشار
اوراق قرضه آرامكو جهت خريد شركت سابيك
و سقوط درآمدها به دليل س��قوط قيمت نفت،
شاهد افزايش چش��مگير ميزان بدهيهاي اين
شركت بودهايم.
در واگذاري خط��وط لوله آرامكو ش��ركتهاي
اماراتي ،كرهجنوب��ي و چيني در كنار ش��ركت
امريكاي��ي حاضر بودند ک��ه مبلغ اي��ن قرارداد
دو برابر مي��زان س��رمايهگذاري خارجي جذب
ش��ده عربس��تان در س��ال  ۲۰۲۰مي�لادي
بوده است.
تقلب از ساير شركتها
القديمی ميگويد :اي��ن اق��دام ميتواند زمينه
حضور سرمايهگذاران خارجي را در صنعت نفت
عربستان هموار كند .صنعت باالدستي نفت كشور
پادشاهي عربستان ميتواند با حضور شركتهاي
بينالمللي موفقتر و كاراتر شود.
گفته ميش��ود رهبران رياض در نظ��ر دارند تا
پس از چهار دهه حضور شركتهاي خارجي در
اكتش��اف و توليد ميادين نفت و گاز كشورشان
استقبال كنند.
چند دول��ت ديگر منطق��ه خليج ف��ارس نيز از
برنامهري��زي ب��راي واگ��ذاري داراييهاي خود
خبر ميدهند .ش��ركت قطر پترولي��وم در بهار
امس��ال با فروش 12/5ميليارد دالر اوراق قرضه
براي نخستين بار در  ۱۵سال گذشته نسبت به
تأمين مالي پروژههاي خ��ود از بازارهاي جهاني
بهره برده است.
شركت او كيو سايوك كشور عمان نيز نسبت به
فروش اوراق قرضه بينالمللي اقدام كرده است،
همچنين عمانيه��ا در نظر دارند تا نس��بت به
خصوصيسازي سهام شركتهاي دولتي صنعت
نفت خود اقدام كنند.
در ژوئن س��ال گذشته ،ش��ركت امريكايي آپولو
گلوبال منيجمنت از سرمايهگذاري  ۱۵ميليارد
دالري در خريد خطوط لوله و داراييهاي شركت
ملي نفت ابوظبي خبر داد .شركت ادنوك در نظر
دارد تا واحدهاي توليد كود شيميايي و حفاري
خود را نيز واگذار كند .همه ش��ركتهاي بزرگ
بينالمللي به سوي بهينهكردن سبد داراييهاي
خود گام هايي برداشتهاند ،بنابراین ما نيز از آنها
درسهاي زيادي آموختهايم.

ايران،پنجميناستخراجكنندهبيتكوين

براس�اس بررس�يهاي ص�ورت گرفت�ه ،اي�ران پنجمي�ن
كش�ور دني�ا از نظ�ر مي�زان اس�تخراج بيتكوي�ن اس�ت.

به گزارش ايس��نا ،ارزيابي صورت گرفته از س��وی مركز مالي دانشگاه
كمبريج نشان ميدهد كه ميزان تمايل استخراجكنندگان در جهان براي
اس��تخراج بيتكوين در ماههاي اخير كاهش معناداري را تجربه كرده
تا جايي كه هش ريت(واحد اندازهگیری عملکرد دستگاه ماینر) شبكه
بيتكوين از  5/75واحد در سپتامبر  ۲۰۱۹به تنها ۴۶واحد در ماه آوريل
امسال كاهش پيدا كرده اس��ت .از جمله داليل اصلي كاهش استخراج
بيتكوين در جهان ميتوان به س��ختگيريهاي دولت و بانك مركزي
چين روي فعاالن چيني اشاره كرد كه بسياري از آنها را وادار به خاموشي
دستگاهها يا مهاجرت از چين كرده است .چين كماكان اصليترين كانون
استخراج بيتكوين در جهان باقيمانده و امريكا نيز با افزايش سهم خود از
۴درصد كل استخراجها به۱۶درصد به مقام دوم رسيده است .قزاقستان با
8درصد كل استخراجهاي انجام شده در رده سوم قرار دارد و پس از آن نيز
نام ايران و روسيه در اين ردهبندي ديده ميشود.

چقدر آب غيرمجاز در تهران مصرف ميشود؟

تنها در س�ه ماه ابتدايي امس�ال  5هزار و  439رش�ته انش�عاب
غيرمج�از آب در س�طح اس�تان ته�ران شناس�ايي ش�ده ك�ه
 2هزار و  583رش�ته انش�عاب پس از اخذ جريم�ه و طي مراحل
قانون�ي خري�د انش�عاب ب�ه مج�از تبدي�ل ش�دهاند و ه�زار و
 290رشته انشعاب به صورت كامل قطع و متخلفان جريمه شدند.

به گزارش ايسنا ،با يك حساب سرانگشتي ميتوان ميزان تقريبي مصرف
آب از طريق انش��عابهاي غيرمجاز را به دس��ت آورد؛ اگر هر انشعاب
غيرمجاز را براي ي��ك خانوار چهار نفره در نظ��ر بگيريم و طبق الگوي
مصرف آب ،ميزان مصرف آن را ۱۴هزار ليتر لحاظ كنيم ،يعني در هر ماه
چيزي نزديك به  ۷۱ميليون ليتر آب از طريق اين انشعابها مصرف شده
است .اهميت اين رقم آنجا بيشتر به چشم ميآيد كه بدانيم متوسط
مصرف لحظهاي آب كل كالنشهر تهران ۴۲هزار ليتر است.
محمدرضا بختياري،مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان تهران
درباره اقدامات انجام شده در اين راستا به ايسنا گفت :شركتهاي آب و
فاضالب به عنوان متولي تأمين و توزيع آب شرب بهداشتي مردم نقش
اساس��ي و غيرقابل انكاري در اين امر دارند ،زيرا از يك طرف با صرف
هزينههاي گزاف آب س��الم و قابل شرب را به دس��ت مشتركان خود
ميرسانند و از طرف ديگر به دليل محدوديتهاي قانوني امكان دريافت
بهاي خدمات خود را مطابق قيمت تمامشده نيز ندارند.
وي افزود :در نتيجه چنانچه با اين اوصاف بخشي از اين محصول را نيز به
دليل تخلفات مشتركان خود از دست رفته ببينند ،عم ً
ال امكان استمرار
خدمترساني مطلوب دچار مخاطره ميشود.
مديرعامل شركت آب و فاضالب اس��تان تهران با بيان اينكه با وجود
اينكه ساالنه هزينههاي س��نگيني براي تصفيه و توزيع آب شرب در
شبكههاي شهري و روستايي پرداخت ميشود ،گفت :اما قيمت پايين
آب مصرفي مش��تركان نيز مانع رفتار غيرقانوني و خالف شرع و عرف
استفادهكنندگان غيرمجاز از آب شرب نشده است.
استفاده از آب غیرمجاز حرام است
بختياري بیان كرد :براس��اس فتواي بس��ياري از مراجع تقليد استفاده
غيرمجاز از آب ،جايز نبوده و حرام اعالم ش��ده است و قانون نيز استفاده
غيرمجاز از آب را عملي غيرمتعارف و مجرمانه ميخواند.
وي با بيان اينكه استفاده غيرمجاز از آب نهتنها موجب امكان آلودگي شبكه
توزيع و كاهش طول عمر شبكه توزيع آب به علت انشعابگيري غيراصولي
ميشود ،بلكه هدررفت آب را افزايش ميدهد و به دستگاههاي اندازهگيري
آب نيز خسارت وارد ميكند ،اظهار كرد :اين اقدام همچنين موجب اخالل
در خدماترساني به ساير زونهاي شبكه به لحاظ افت فشار وارده به شبكه
ميشود و ميزان آب بدون درآمد را افزايش ميدهد.
ب��ه گفت��ه بختي��اري ،ش��ركتهاي آب و فاض�لاب ب��راي مقابله با
اس��تفادهكنندگان غيرمجاز از آب ،گروههايي را ت��دارك ديدهاند تا با
گشتزني در محدودههاي تعيينشده ،انشعابهاي غيرمجاز را شناسايي
كنند تا ضمن قطع اين انشعابها يا تبديل آنها به انشعاب مجاز ،امكان
اين گونه استفادههاي غيرمجاز را تا حد امكان كاهش دهند.

خبر کوتاه

توزيع مرغ در مسير غير قانوني

محمولههاي م�رغ به راحت�ي از ميدان بهمن
تهران بيرون م�يرود و به نرخه�اي باالتر به
فروش ميرس�د ،در مراكز دولتي هم اثري از
مرغ 24هزار و  900تومان نيس�ت ،قيمتهابه
 36ه�زا ر توم�ان و باالت�ر رس�يده اس�ت.

به گزارش ف��ارس ،در حالي ك��ه مقامات دولتي
ادعا ميكنند ،مرغ گ��رم در ميادين ميوهوترهبار
به ان��دازه كافي به ن��رخ  24ه��زار و  900تومان
عرضه ميشود ،اما واقعيت چيز ديگري ميگويد.
قيمت م��رغ در منطق��ه 19ته��ران در محدوده
كيلوي��ي 36هزار تومان اس��ت و مراك��ز دولتي
كه براي عرضه نرخ دولتي ب��ه قيمت  24هزار و
 900تومان تعيين ش��ده بود ،تقريب��اً مرغ براي
عرضه ندارند.
مدير يك مركز توزيع مرغ دولتي در منطقه 19
تهران گفت« :سهميه مرغ تقريباً نصف شده و يك
روز در ميان يا دو روز در ميان سهميه  150كيلو
ميدهند كه براي تعداد  20نفر هم نميرس��د».
وي ادامه داد« :عرضه مرغ در ميدان بهمن تهران
هم كم شده و به عرضهكنندگان دولتي نميرسد،
ضمن اينكه هزينه كرايه و حمل داخل ميدان و
كارگري هم آنقدر باالست كه براي توزيعكننده
دولتي هم نميصرفد كه به نرخ دولتي بفروشند
و به اين دليل قطعه قطع��ه ميكنند و به صورت
قطعه ميفروشند تا ضرر نكنند».
ب��ه گفت��ه وي هزينه كامي��ون داخل ش��هري
500هزار تومان ش��ده و تحويل و گذاشتن مرغ
داخل كيسههاي پالستيك و نيز حمل به بيرون از

محوطه هزينه زيادي دارد.
وي به ع��دم نظ��ارت هم اش��اره ك��رد و گفت:
ب��راي توزيعكنن��دگان داخل مي��دان بهمن و
توزيعكنندگان مراكز دولتي داخل شهر نظارتي
وجود ندارد و مرغي كه به نرخ دولتي بايد توزيع
شود ،سر از بازار آزاد در ميآورد.
يك فروشنده مرغ هم در منطقه  19تهران گفت:
م��رغ را از دالالن كن��ار ميدان بهم��ن به قيمت
33هزار تومان خريداري ميكند.
وي افزود :روزانه  200ت��ن در ميدان بهمن مرغ
توزيع ميش��ودكه تقريباً  80ت��ن آن در اختيار
خودشان است و س��ر از بازار س��ياه در ميآورد،
يعني در س��ايه بينظارتي محمولههاي به جاي
توزيعكنن��دگان دولتي با نرخ  24ه��زار و 900
تومان به قيمتهاي باالتر به دالالن يا آزاد فروشان
داده ميشود.
مش��كل ديگري كه هم مراكز توزيع دولتي و هم
فروشندگان آزاد مرغ اشاره كردند :تعامل بازرسان
به جاي نظارت بر توزيع و فروش مرغ اس��ت كه
باعث شده برخي سودجو به راحتي محمولههاي
مرغ را در ميدان بهمن به نرخ آزاد بفروشند ،آنها
در محدوده محوطه ميدان بهمن ،مرغ را كيلويي
33هزار تومان ميفروشند.
توزيعكننده مراكز دولتي هم به خبرنگار فارس
گفت :خطاهايي در توزيع كنندگان دولتي وجود
دارد و باعث ميشود ،به راحتي به نرخ دولتي به
دست مردم ميرسد ،اما بازرسي هم مراجعه كند
تعامل خوبي دارد!

افزایش سهم معلوالن از درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه

براساس دستور رئيس سازمان برنامه و بودجه
به سازمان هدفمندي يارانهها ،مقرر شد ساير
خدمات بهزيس�تي هم مثل حقوق مستمري
باش�د و همه معوق�ات كام ً
ال تس�ويه ش�ود.

به گزارش تسنيم ،عوضپور ،رئيس امور سالمت
و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور در
هجدهمين جلس��ه س��تاد هماهنگي و پيگيري
مناسبسازي كشور با هدف مناسبسازي محيط،
گشودن درهاي جامعه به روي معلوالن ،گفت :ما
از رن��ج و محروميت معلولي��ت و معلوالن اطالع
داريم ،اما ما نيز محدوديتهايي در بودجه داريم
با اين وجود رشد هزينه بودجه امسال به نسبت

سال گذشته نزديك به  50درصد افزايش داشته
اس��ت ،ولي ما اعتب��ارات معل��والن را نزديك به
200درصد رش��د داديم و اين نوع نگاه سازمان
برنامه و بودجه را نسبت به حقوق معلوالن نشان
ميدهد اگرچه تا نقطه مطلوب فاصله داريم.
بر اين اس��اس ب��ا دس��تور نوبخت به س��ازمان
هدفمن��دي يارانهها ،مقرر ش��د س��اير خدمات
بهزيستي هم مثل حقوق مستمري باشد و همه
معوقات كام ً
ال تسويه شود.
گفتني است ،مس��تمري مددجويان نزديك به
27درصد به ش��اخص برنامه شش��م توسعه كه
20درصد بود ،افزايش داشته است.

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي به همراه ارزيابي كيفي مناقصه گران
اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران – منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر
در نظر دارد در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی بند(ج) ماده
 12آن به شماره /84136ت 33560هـ مورخ  85/7/16پروژه با مشخصات ذیل
را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

 -1موضوع مناقصه  :عملیات الیروبی حوضچه و کانال دسترسی بندر نوشهر
 -2شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران2000003822000003 :
سپرده شركت در مناقصه :شركت كننده درمناقصه بايد مبلغ (به عدد)  11/110/000/000ریال معادل
یازده میلیارد و یکصدو ده ميليون ریال به عنوان سپرده شركت در فرایند مناقصه را بصورت ضمانتنامه
بانكي يا ضمانتنامه معتبر از سوي موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز يا ضمانتنامه صادره توسط
موسسات بيمه¬گر داراي مجوز براساس آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره /123402ت
 50659هـ مورخ  94/09/22يا اصل فيش واريزی به حس��اب تنخواه گردان پرداخت بندر نوشهر نزد
بانک مرکزی به شماره  850100004101064571212360ارائه نمایند.
 -3مبلغ اولیه و مدت اجرای کار :برآورد اوليه عمليات اجرايي پروژه  360/500/000/000ريال و مدت
اولیه  12ماه می باشد
 -4حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 51 :امتیاز
 -5شرايط متقاضیان:
 -ارائه گواهي نامه صالحيت ايمني معتبر پيمانكاري موضوع تصويبنامه /135943ت  55887هـ مورخ

 1397/10/15صادر شده توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و یا ارائه گواهی (اصل و یا برابر با اصل)
موقت دو ماهه (برای موارد عدم وجود پیمان فعال) در بازه تعیین شده جهت شرکت در فرآیند مناقصه.
 ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده سال  98توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابرسانرسمي.
-6محل ،مهلت و نحوه دریافت اسناد:
مناقصه گران مي توانند حداكثر تا س��اعت  17مورخ  1400/5 /4نس��بت به دريافت اسناد مناقصه و
ارزيابي كيفي از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.irبه صورت
رايگان اقدام نمايند.
-7محل و مهلت بارگذاري اسناد مناقصه :مهلت بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكي
دولت به آدرس setadiran.irحداكثر تا ساعت  10مورخ  1399/5/ 19ميباشد .
 -8محل و مهلت تحویل پاكت الف:
مهلت تحويل پاكت الف (تضمین شركت در مناقصه يا فيش واريز نقدي) اسناد مناقصه حداكثر تا ساعت
 10مورخ 1400/5/19به آدرس استان مازندران ،نوشهر ،نبش خیابان ستارخان ،میدان بندر ،ساختمان
اداری ،طبقه همكف ،دبیرخانه مرکزی بندر نوشهر ميباشد.
-9تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :
جلسه كميسيون مناقصه راس ساعت  11مورخ 1400/5/ 19در سالن جلسات اداره كل بنادر
و دريانوردي استان مازندران برگزار مي گردد.
شناسه اگهی ١١۶٣٠٠٠

