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  گزارش

وحید حاجیپور

هشدار پوتين درباره چاپ دالر

ب�ه عقي�ده رئيسجمه�ور روس�يه ،دول�ت امري�كا هم�واره
كس�ري بودج�ه خ�ود را از طري�ق چ�اپ بيحس�اب و
كت�اب دالر جب�ران ك�رده ك�ه اي�ن مس�ئله خطرن�اك اس�ت.

به گزارش ديليصباح ،رئيسجمهور روس��یه با هشدار نسبت به چاپ
بيش از اندازه دالر گفت :چنين كاري نه تنها منجر به بروز مش��كالتي
براي اقتصاد امريكا از طريق افزايش كسري بودجه ميشود ،بلكه تمام
اقتصاد جهان را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
والدیمير پوتين كه در جمع كارشناسان اقتصادي روسيه حاضر شده
بود ،در ادامه با اشاره به عبور نسبت كس��ري بودجه به توليد ناخالص
داخلي امريكا از ۱۵درصد براي دومين سال متوالي افزود :دولت امريكا
همواره كس��ري بودجه خود را از طريق چاپ بيحساب و كتاب دالر
جبران كرده و اين مسئله خطرناك است ،چراكه دالر بيشترين سهم
را از ذخاير ارزي جهان دارد و تضعيف آن داراي پيامدهايي براي همه
خواهد بود.
در ادامه پوتين به وضعيت اقتصادي روس��يه پرداخت و گفت :اقتصاد
كشورش به طور كامل به سطوح پيش از آغاز همهگيري بازگشته ،اما
تورم در س��طحي باالتر از انتظارات قرار دارد .پوتين خواهان همكاري
بيشتر دولت و بانك مركزي روسيه براي مقابله با ريسكهاي موجود
شد و افزود :در شرايط كنوني انجام اقدامات تعادل بخش اهميت بسيار
زيادي خواهد داش��ت .الزم به ذكر است كه والديمير پوتين به عنوان
يكي از طرفداران كاهش وابستگي به دالر ،در جريان سخنراني خود در
همايش اقتصادي شهر سنتپترزبورگ روسيه با اشاره به اينكه نقش
دالر به عنوان ذخيره ارزي با توجه به تبديلش��دن آن به ابزار سياسي
پيش��برد اهداف واش��نگتن بايد مورد بازبيني قرار گي��رد ،گفته بود:
سازمانهاي مالي جهاني نياز به تغييرات عميقي دارند که بايد در نقش
دالر بازبيني شود ،چراكه دالر از يك ذخيره ارزي جهاني به ابزار فشار
يك كشور بر ضد بقيه جهان تبديل شده است.
جهان از سال  ۲۰۱۹درگير مقابله با ويروس كرونا شد و در نتيجه اعمال
قرنطينه و محدوديت براي كس��ب و كارها ،اقتصاد جهاني دچار زيان
بسيار سنگيني شد.
---------------------------------------------------

تالش هند و چين براي كاهشقيمت نفت

هن�د و چي�ن ب�راي كنت�رل قيم�ت نف�ت در بازاره�اي جهاني
بخش�ي از ذخاي�ر نف�ت خ�ود را ب�ه ب�ازار تزري�ق ميكنن�د و
انباره�اي ذخير هكنن�ده نف�ت خ�ود را توس�عه ميدهن�د.

به گزارش راشاتودي ،هند در تالش است كه با تزريق ذخاير نفت خود
به بازار جهاني و پااليشگاههاي اين كش��ور قيمت نفت را در روزهاي
آتي از نقطه اوج خود پايين بكشد ،ظاهرا ً چين هم در اين ميان چنين
هدفي را دنبال ميكند و اين دو كشور به دنبال كاهش قيمت نفت در
بازارهاي جهاني هستند.
قيمت نفت برن��ت به بي��ش از  75دالر در هر بش��كه رس��يد و بارها
نخستوزير هند از قيمت باالي نفت و نيز تالش كشورهاي عضو اوپك
براي باال نگهداشتن قيمت نفت انتقاد كرده است.
هند به عنوان سومين كشور واردكننده نفت در جهان ميخواهد نيمي
از ذخاير نفت خود را در اختيار پااليشگاههاي بخش خصوصي قرار دهد
تا اوالً قيمت نفت در بازار كاهش يابد ،ثانياً بخش خصوصي حجم ذخاير
نفت خود را توسعه دهند .در حال حاضر ميزان ذخاير نفت هند 36/5
ميليون بشكه اس��ت .آمارها نش��ان ميدهد كه ميزان واردات هند به
كمترين ميزان  9ماه گذشته رسيده است .هند معتقد است در صورتي
كه نيمي از ذخاير خود را به بازار عرضه كند و ذخاير نگه دارنده نفتي
بيشتر از سوی بخش خصوصي ساخته شود ،قيمت نفت در ماههاي آتي
كاهش خواهد يافت.
اداره اطالع��ات انرژي گ��زارش داد چين ه��م روي واردات خود ترمز
گذاشته و در اولين اقدام ،واردات خود از عربستان را كاهش داده است.
منابع مختلف گفتهاند كه چين هم قصد دارد ،بخش��ي از ذخاير نفتي
خود را براي كنترل قيمت به بازار تزريق كنند كه اين عرضه نفت بين
 22تا  29ميليون بشكه يا معادل  3تا  4ميليون تن خواهد بود.
---------------------------------------------------

اقتصاد امريكا 19درصد كوچك شد

تعطيل�ي اجب�اري كس�ب و كاره�اي غي�ر ض�روري در م�اه
م�ارس س�ال گذش�ته ميلادي جه�ت آرام ك�ردن م�وج
اول همهگي�ري كرون�ا  22/362ميلي�ون نف�ر را بي�كار
ك�رد و اقتص�اد امري�كا را در رك�ودي بيس�ابقه ف�رو ب�رد.

اطالع��ات دولتي نش��ان ميده��د اقتص��اد امريكا به طور متوس��ط
19/2درصد از سه ماهه پاياني  2019تا سه ماهه دوم  2020يعني زمان
اوج همهگيري كرونا ،كوچك شده است .اين آمار نشان ميدهد ركود به
وجود آمده طي بحران كرونا بدترين ركود تاريخ امريكا بوده است.
روند بهبودي از از اين ركود هم به همين اندازه قابل توجه بوده است.
بخش تحليلهاي اقتصادي وزارت بازرگان��ي امريكا اعالم كرد :توليد
ناخالص داخلي اين كش��ور 18/3درصد طي  9ماه پاياني  2020رشد
كرده است .تعطيلي اجباري كسب و كارهاي غيرضروري در ماه مارس
س��ال گذش��ته ميالدي جهت آرامكردن م��وج اول همهگيري كرونا
 22/362ميليون نفر را بيكار كرد و اقتص��اد امريكا را در ركود فرو برد.
دولت امريكا حدود 6تريليون دالر بستههاي كمك اقتصادي توزيع كرد
و فدرال رزرو اين كشور نرخ بهره را يك شبه تا نزديك صفر پايين آورد
و در حال حاضر هم از طريق خريد ماهانه اوراق قرضه ،پول به اقتصاد
تزريق ميكند .اداره ملي تحقيقات اقتصادي در امريكا هفته گذشته
اعالم كرد ركود ناشي از همهگيري كرونا كه در فوريه  2020آغاز شده
بود ،در آوريل همان سال پايان يافته است.
محركهاي مالي دولت ،سياستهاي آسان پولي و واكسيناسيون كرونا
باعث از سرگيري فعاليتهاي اقتصادي در امريكا شده و توليد ناخالص
داخلي اين كش��ور را درسه ماهه دوم س��ال جاري ميالدي به باالتر از
سطح قبل از بحران كرونا رسانده است .دولت امريكا اعالم كرد :اقتصاد
اين كشور  3/4درصد در  2020كوچك شده كه بيشترين كاهش توليد
ناخالص داخلي را از  1946نشان ميدهد .صندوق بينالمللي پول در
روز سهش��نبه پيشبيني خود از رش��د اقتصاد امريكا را تا  7درصد در
 2021و 4/2درصد در  2022باال برد.

سرويس اقتصادي 88498433

نگاهي به تالشهاي هندوستان براي سامان دادن به برنامه خود در چابهار

تمركز هند بر تنها بندراقيانوسي ايران

هنديها براي رسيدن به چابهار تالشهاي خود
را مضاعف كردند؛ تالشهايي كه با خطر بزرگي
تهديد ش�ده اس�ت و دهلي نو قصد ن�دارد با
شكست برنامههاي اقتصادي خود مواجه شود.

توسعه بندر چابهار براي هندوستان از نان شب هم
واجبتر است؛ كشوري كه سالها پيش با حضور
در تنها بندر اقيانوس��ي جمهوري اسالمي ايران،
برنامهاي را تدوين كرد كه براساس آن ،كاالهاي
توليدي خ��ود را از جنوب ايران به كش��ورهاي
آسياي ميانه ،روسيه و شمال اروپا ميرساند .شبيه
به همان برنامهاي كه چينيه��ا در بندر گوادور
پاكستان اجرايي كردند.
هند كه چين را بزرگترين رقيب اقتصادي خود
در آس��يا ميبيند ،به دليل دوربودن از بازارهاي
بكر منطقه آسياي ميانه با محدوديت آبراه مواجه
اس��ت .مانند پك��ن؛ چينيها براي غلب��ه بر اين
محدوديت ،سرمايهگذاري در بندر گوادور را آغاز
كردند تا كاالهاي خود را در اين بندر تخليه كرده
و به وسيله حملونقل ريلي ،آن را به كشورهايي
مانن��د افغانس��تان ،تركمنس��تان ،ازبكس��تان،
قرقيزستان و ...راهي كنند.
فاصله بن��در گوادور ب��ا بندر چابه��ار تنها 100

كيلومتر اس��ت كه همين موضوع موجب ش��ده
هنديها براي مقابله با نقش��ه چين و تس��لط بر
بازارهاي هدف ،مذاكرات خود را براي توسعه بندر
چابهار با مقامات ايراني آغاز كرده و در نهايت مجوز
سرمايهگذاري در اين بندر را دريافت كنند.
با تش��ديد رقابت ميان دو كش��ور چي��ن و هند،
تحريمها دوباره آغاز شد و دهلي نو با تبعيت كامل
از دستورات ترامپ ،خريد نفت از ايران را متوقف و
نفت امريكا را جايگزين آن كرد .قطع كامل روابط
اقتصادي ميان دو كشور ،يك استثنا داشت .امريكا
با پايش دقيق فعاليتهاي رقيب خود در منطقه،
يعني چين نميخواستند شاهد تكميل راه ابريشم
و حذف كامل هند از بازار آس��ياي ميانه باش��ند،
پس تصميم گرفتند سرمايهگذاري در چابهار را
از فهرست تحريمهاي خود كنار گذاشته و از هند
براي مقابله اقتصادي با پك��ن حمايت كنند ،اما
دولت ايران تصميم گرفت تا روند سرمايهگذاري
و توس��عه چابهار ب��ا حضور هنديه��ا را محدود
كند تا دست باالي خود را در اين معادالت نشان
دهد ،هرچند كه عباس آخوندي ،وزير سابق راه و
شهرسازي كام ً
ال برخالف سياستهاي كالن نظام
حركت كرد كه در نهايت كنار رفت.

بازار ايران در عراق تقديم تركيه شد
عضو انجمن
  صادرات
فوالد گفت:
در خ�واب طوالني مديران كش�ور بازار
فوالد ايران در عراق و اربيل دودس�تي
تقديم رقيب تشنه يعني تركيه شد.

رضا شهرستاني در گفتوگو با مهر ،در مورد
تأثيرات قطعي برق ب��ر صنايع فوالد اظهار
داشت :بازاريابي صادراتي همچون كاشت
درخت گردو ،زمانبر و پرزحمت است.
عضو انجمن توليدكنن��دگان فوالد افزود:
سالها طول كشيد تا بازار عراق به تسخير
ش��ركتهاي فوالدي ايران��ي درآمد و اين
شركتها توانستند با صادرات خود ضرر و
زيان انباشته خود را جبران و سهم عمدهاي
از نياز ارزي كشور را تأمين كنند.
وي ادامه داد :متأسفانه تمام اندوخته سالها
زحمت و مرارت صنايع فوالدي در يك ماه

اخير به دليل قطع برق و تعطيلي واحدهاي
توليدي و عدم توان كارخانجات در تأمين
نياز مشتري دود شد و به هوا رفت.
شهرستاني گفت :در خواب طوالني مديران
كش��ور بازار فوالد ايران در ع��راق و اربيل
دودس��تي تقديم رقيب تشنه يعني تركيه
ش��د .اين شكس��ت اقتصادي اگر بيشتر از
شكس��ت سياس��ي و ميداني نباشد ،هرگز
كمت��ر از آن نخواهد بود .وي ب��ا يادآوري
اينكه به جه��ت جلب رضايت م��ردم برق
كارخانجات را قطع ميكنند ،اظهار داشت:
لطمه وارده بر صنايع جبرانناپذير و تأثير
آن بر زندگي تكتك مردم راخواهيد ديد.
ادامه اين رون��د بيكاري كارگ��ران صنايع
به خصوص واحدهاي فوالدي اس��تاني كه
بيشترين اشتغال كارگران را عهده دار است
به همراه خواهد داشت.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
مشاوره و هدایت شغلی

اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان
در نظر دارد مناقصه عمومی برون س�پاری مشاوره و
هدایت شغلی طرح های خود اشتغالی به شماره فراخوان2000005204000001
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه  ،از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ه�ا از طریق درگاه س�امانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت
در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/05/12
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از س�ایت ساعت  : 13روز دوشنبه
تاریخ 1400/05/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  13روز  :پنجشنبه تاریخ 1400/06/04
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  9روز  :یکشنبه تاریخ 1400/06/07
اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�زار جه�ت دریاف�ت
اطالع�ات بیش�تر در خص�وص اس�ناد مناقص�ه و ارائ�ه پاک�ت
الف  -آدرس اس�تان س�منان  -شهرس�تان س�منان  -بلوار ش�هید
اخالق�ی  -اداره کل کمیت�ه ام�داد امام خمینی (ره) اس�تان س�منان
 تلف�ن  )023( 33444095- 8و ی�ا ب�ا تلف�ن )023( 33432626شناسه اگهی ١١٧١٠٨٣

ايران و هن��د نميخواهن��د از تنها بن��دري كه
دسترس��ي آزاد به اقيانوس هن��د دارد به راحتي
عبور كنند؛ اقيانوسي كه محل اصلي گذر تجارت
دريايي بين اروپا و آسياس��ت .در كنار اين بخش
مهمي از منابع و موادخام مورد نياز آسيا از همين
مسير تأمين ميش��ود .به عنوان مثال  90درصد
نفت وارداتي چي��ن از طريق اقيانوس هند و گذر
از تنگه ماالكا به اين كشور ميرسد .چين نيز در
مقابل تالش كرده تا از طريق بنادر مهم در سواحل
استان راخين در ميانمار ،سريالنكا و بندر دقم در
عمان حضور خود را در اين منطق��ه مهم از دنيا
نهادينه كند.
اين تقاطع منافع س��بب ش��ده كه برخي اساساً
اهميت اين منطقه را بيش از منطقه اقيانوس��يه
عنوان كرده و آن را محور جديد مبادالت تجاري
در دنيا بنامند .واقعيت هم اين اس��ت ،نگاهي به
سندهاي باالدس��تي درخصوص اقيانوس هند از
سال  2015نشان ميدهد كه حوزه دريايي مورد
توجه مهمترين رده سياستگذاري قدرتهاي دنيا
به خصوص غرب بوده اس��ت .اهميت اين مسئله
زماني بيشتر ميشود كه عمق نقشآفرينيهاي
هند به عنوان كشوري هموزن با چين در راهبرد

كسري آب هورالعظيمجبران شد

امريكاييها را نيز درك كنيم.
تصميم نهايي
با وجود اينكه هنوز سرنوشت طرح راهبردي هند
در چابهار مشخض نيست ،مس��ئوالن هندي از
نشس��تي ميگويند كه قصد دارد همه چيز را در
مسير خودش قرار دهد .به نوشته روزنامه «تايمز
آف اينديا» ،وزارت امور خارجه هندوستان اعالم
كرد ،احتماالً در سال جاري ميالدي كارگروهي
متشكل از كش��ورهاي هند ،ازبكس��تان ،ايران و
افغانستان ،تشكيل جلسه خواهند داد.
در همينباره ،س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه
هند گفته اس��ت :كش��ورش شامل ش��دن بندر
چابهار در چارچ��وب كوريدور ش��مال -جنوب
را پيشنهاد كرده است و از تش��كيل كارگروهي
چهارجانبه براي اس��تفاده مش��ترك از اين بندر
استقبال ميكند.
س��خنگوي وزارت امور خارجه هند با اش��اره به
اظهارات اخير وزير امور خارجه اين كشور گفت:
دولت هند از س��ال  ۲۰۱۶گامهاي��ي عملي در
راستاي عملياتي ش��دن بندر چابهار برداشته و
«كارآمدي آن اكنون به روشني به اثبات رسيده
است».
اين كريدور شمال-جنوب ،حدود  7200كيلومتر
طول داشته و كشورهاي هند ،ايران ،افغانستان،
ارمنستان ،جمهوري آذربايجان ،روسيه ،آسياي
مركزي و اروپا را در بر ميگيرد .اواخر تيرامسال،
«س��وبرامانيام جايش��انكار» وزي��ر خارجه هند
پيشنهاد داد بندر چابهار نيز در كريدور شمال-
جنوب گنجانده شود.
جايشانكار با اشاره به س��خنراني طي كنفرانسي
در ازبكس��تان ،در صفح��ه توئيتر خود نوش��ت:
«پيشنهاد دادم كه بندر چابهار هم در چارچوب
كريدور ش��مال-جنوب قرار بگيرد تا كشورهاي
آس��ياي مركزي دسترس��ي امن ،معتبر و بدون
اختالل به دريا داشته باشند».
بندر چابهار ايران اغلب به عنوان بخش مهمي از
چشمانداز هند در حوزه اقيانوس هند -آرام ديده
ميشود .دهلي نو از س��ال  ۲۰۰۳در توسعه اين
بندر س��رمايه گذاري كرده و اين بندر راهبردي
را كه در درياي عمان قرار دارد به عنوان يك وزنه
تعادل در براب��ر حضور چين در بن��در گوادور در
پاكستان ميبينند.
پيش از اين« ،يوگندرا كومار» ديپلمات س��ابق
هندي گفته بود ك��ه تحريمه��اي ثانويه امريكا
مهمتري��ن عامل نگران��ي ش��ركتهاي هندي
براي فعاليت در پروژههاي بندر چابهار به ش��مار
ميآيد.

آب مشتركان پر مصرف تهرانی از امروز قطع ميشود
مديرعاملشركتآب
  انرژی
و فاضلاب اس�تان
ته�ران گف�ت :براس�اس اخطاره�اي قبلي آب
مشتركان پرمصرف تهراني از امروز ،روزي دو تا
پن�ج س�اعت قط�ع خواه�د ش�د.

محمدرضا بختياري در گفتوگو با ايس��نا ،با بيان
اينكه شروع اين كار از اشتراكهاي پرمصرف مناطق
شمالي تهران آغاز ميش��ود ،اظهار كرد :از ابتداي
تيرماه براي  ۲۰۰هزار مشترك بدمصرف و پرمصرف
تهراني يعني مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو آب
مصرف ميكنند اخطار پيامكي و مكتوب صادر شده
است .وي با بيان اينكه مشتركاني كه ميزان مصرف
خود را كاهش ندادند مش��مول اين طرح ميشوند،
گفت :ميزان مصرف آب در تهران نسبت به سال قبل
در حد  2تا  3درصد افزايش يافته البته بايد گفت كه
از اسفند س��ال  ۱۳۹۸به دليل شيوع بيماري كرونا
افزايش مصرف شهر تهران سير صعودي بااليي پيدا

كرد ،قبل از شيوع اين ويروس عمدتاً در اول خرداد
اين ميزان مصرف وجود داش��ت ،اما از ابتداي سال
 ۱۳۹۸تاكنون هيچ روزي مي��زان مصرف كمتر از
 3ميليون مترمكع��ب نبوده و به ط��ور كلي حدود
۱۰تا  ۱۵درصد مصرف آب شرب در تهران به دليل
ويروس كرونا افزايش يافته است .به گفته مديرعامل
شركت آب و فاضالب استان تهران ،حدود ۳۰درصد
مشتركان كمي بيش از الگو مصرف دارند و ۲۰درصد
مشتركان جز مشتركان پرمصرف هستند و حدود
5درصد نيز فوقالعاده مصرف بااليي دارند.
بختياري با اشاره به مصرف باالي آب در تهران اظهار
كرد :در تهران روزان��ه  3/5ميليون مترمكعب و در
سال حدود يك ميليارد و  ۱۰۰ميليون مترمكعب
آب مصرف ميشود ،به عبارت ديگر  ۱۷تا  ۱۸درصد
آب كل كشور در ش��هر تهران مصرف ميشود ،اگر
مردم صرف��ه جويي نكنند هر اتفاقي ممكن اس��ت
بيفتد.

معاون مطالع�ات جامع منابع آب س�ازمان آب و برق خوزس�تان
گفت :ميزان كس�ري آب ورودي ب�ه هورالعظيم كه در تير س�ال
جاري به وجود آمد ،در حال حاضر به طور كلي مرتفع شده است.

علي ش��هبازي ،در گفتوگو با فارس با اش��اره به نقش سد كرخه در
مديريت منابع آبي رودخانه خوزس��تان گفت :ورودي س��د كرخه از
حوزه سه رودخانه كشكان ،س��يمره و زال بين  10تا  12متر مكعب بر
ثانيه رسيده است .شهبازي ضمن توجه به وضعيت سد سيمره عنوان
كرد :ميزان ورودي آب سد سيمره واقع در باالدست سدكرخه در حال
حاضر با خروجي اين سد برابر شده اس��ت .مدير دفتر مطالعات منابع
آب سازمان آب و برق خوزستان با اش��اره به اينكه خروجي سد كرخه
براس��اس برنامه اعالم ش��ده در حال حاضر  160متر مكعب بر ثانيه
اس��ت ،تأكيد كرد :در حال حاضر آن ميزان از ذخيره آبي س��د كرخه
كه باالي تراز نيروگاه برقآبي قراردارد640 ،ميليون متر مكعب برآورد
ميشود .وي در تشريح وضعيت هورالعظيم افزود :ميزان كسري آب
ورودي به هورالعظيم كه در تير س��ال جاري به وج��ود آمد ،در حال
حاضر به طور كلي مرتفع شده است .ش��هبازي با اشاره به ميزان آب
ورودي به هورالعظيم از رودخانه كرخه گفت :ورودي آب هورالعظيم
از رودخانه كرخه در حال حاضر بيشتر از  35متر مكعب بر ثانيه بوده و
همين ميزان آب زمينه ايجاد شرايط پايدار در تاالب هورالعظيم را به
وجود آورده است.
---------------------------------------------------

سكوتگمرك
درباره انحالل واحد پایش

گم�رك اي�ران تاكن�ون در خص�وص انحلال واح�د پاي�ش
كارشناس�ان مج�ازي موضعگي�ري مش�خصي نداش�ته
اس�ت ،ب�ر اي�ن اس�اس باي�د مش�خص ش�ود كارشناس�ان
مج�ازي گم�رك از س�وي ك�دام واح�د مديري�ت ميش�ود.

به گزارش تس��نيم ،اخيرا ً معاون فني گمرك در مكاتبهاي با «مهدي
ميراش��رفي» رئيسكل گمرك ايران از انحالل واح��د پايش گمرك
جمهوري اس�لامي خبر داد .اين واحد وظيفه نظارت بر كارشناس��ان
مجازي گمرك را بهعهده دارد .در اين مكاتبه آمده است« :در اجراي
دستور جنابعالي و متعاقب جلسه برگزارشده با حضور معاون محترم
برنامهريزي و امور بينالملل و . . .نظر به اينكه مقرر گرديد درخصوص
مسائل مشكالت و جابهجايي كارشناسان مجازي گمركات رأساً از طريق
ادارات حراس��ت و امور انتظامي خود با دفتر حراس��ت و امور انتظامي
گمرك ايران مكاتبه نمايند ،بدين وسيله به استحضار ميرساند واحد
پايش مس��تقر در دفتر واردات منحل و حق هيچ گونه دخالت در امور
مربوط به كارشناسان مجازي را نخواهد داشت .مستدعي است دستور
فرمايند مراتب به گمركات اجرايي نيز ابالغ و از مكاتبه با دفتر واردات و
تماس تلفني با دفتر مركزي جهت پيگيري امور مربوط به كارشناسان
مجازي خودداري نمايند ».برخي مدي��ران گمرك ايران درخصوص
موضوعات مختلفي از جمله واردات نهادههاي دامي ،واردات و ترخيص
موز و ...انتقاداتي را نسبت به دستگاههاي مجاور و باالدستي از جمله
بانك مركزي و وزارت صمت و ...مطرح كردهاند .هرچند اين دستگاهها
نيز بعضاً به برخي ابهامات از جمله ّ
معطلي 45روزه اظهارنامه نهادههاي
دامي پاسخ دادهاند ،اما گمرك ايران در مورد وضعيت مديريتي واحد
پايش كه ظاهرا ً هفته گذش��ته منحل شده است ،توضيحي ارائه نداده
است .موضوعي كه از س��وي برخي ناظران مطرح شده اين است؛ اگر
اين نوع انتقادات در روزهاي پاياني دولت دوازدهم شدت گرفته است،
بهتر است درخصوص ابهامات درونسازماني گمرك ايران نيز در همين
مقطع شفافسازي صورت گيرد.
---------------------------------------------------

منابع هدفمندي یارانهها براي خريد گندم

مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها از پرداخت هزار ميليارد
تومانبرايخريدتضمينيگندمازمنابعهدفمندييارانههاخبرداد.

اميد حاجتي در گفتوگو با فارس ،با اشاره به تالش سازمان هدفمندي
يارانهها براي تأمين اعتبار منابع مورد نياز خريد تضميني خريد گندم از
كشاورزان اظهارداشت :با آخرين پيگيريهاي صورت گرفته بالغ بر 10
هزار ميليارد ريال منابع براي خريد تضميني گندم در روزهاي گذشته
پرداخت شد .مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها با بيان اينكه
در سال توليد ،خريد تضميني گندم يكي از اقدمات مؤثر در حفظ توليد
و حمايت از كشاورزان گندمكار است ،بيان داشت :اين اعتبار در اختيار
ش��ركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران قرار گرفت تا به دس��ت
كشاورزان برسد .وي تأكيد كرد :از اول سال تاكنون حداقل اعتباري
بالغ بر  83هزار و  450ميليارد ريال براي خريد تضيمني گندم از سوي
اين سازمان پرداخت شد و اين روند تا تحقق كامل تكاليف اين بخش
ادامه خواهد داشت.

آگهي مناقصه عمومي (تجدید)

شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر  ،پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد
شرايط واگذار نمايد.
رديف

شرح عملیات

مبلغ برآورد کل به ریال

مبلغ سپرده به ریال

حداقل رتبه الزم

1

خرید  ،بارگیری  ،حمل ،تحویل و تخلیه
لوله های کارو گیت جهت پروژه تقاطع
غیرهمسطح ماهان -آزادی-برآوردکل

27/075/800/000

1/354/000/000

داشتن پروانه بهره برداری مربوطه یا
نمایندگی مجاز قانونی

 100درصد نقدی

-1سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد .ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت  90روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب
 700786948623بانك شهر -2 .برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد -3 .شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها
مختار است -4 .مبلغ  1/000/000ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب  700785313795نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند.
 -5متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اس�ناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد -بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند -6 .در

هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقب ًا عقد قرارداد خواهد بود -7 .توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران

شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند -8 .الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد ارائه پروانه بهره برداری مربوطه و یا داشتن گواهی نمایندگی مجاز  ، ،معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي
مديرعامل ،روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت ،کد اقتصادی و گواهی صالحیت ایمنی معتبر الزامي ميباشد -9 .شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرمها و اطالعات مورد
درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند-10 .ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است-11.پيشنهادات مي بايست در پاكتهای مجزا
(الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر شركت شده وپس از الصاق هولوگرام برروی پاکت ج تا پایان وقت اداری روزس�ه شنبه مورخ  1400/5/19به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه
شهرداري كرج تحويل داده شود.
-12پیشنهادات رسیده در مورخ  1400/5/20در كميسيون عالی معامالت شهرداري كرج(دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .هزينه چاپ آگهي به عهده
برنده مناقصه مي باشد *.جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  026-35892421-35892418تماس و يا به سايت www.karaj.irمراجعه نمائيد.
اداره امور قراردادها و پيمانها  -شهرداري كرج

