
توس�عه صنع�ت  در  مهم تري�ن ش�اخص 
خودروس�ازي، صنع�ت نف�ت و گاز خالص�ه 
مي ش�ود. هم اكن�ون 1/4 ميلي�ارد خودروي 
پايه احتراق س�وز در جهان تردد مي كنند كه 
معادل 99درص�د اتومبيل هاي جهان اس�ت. 
همراه با پيش��رفت زمان تا قرن 21، روند وسايل 
نقلي��ه الكتريكي به عنوان تالش��ي براي كاهش 
انتشار دي اكسيد كربن به منظور كنترل آلودگي 
هوا س��رعت بيش��تري به خود گرفته و به همين 
دليل توليد و مصرف خودروهاي برقي همچنان 

در حال توسعه است. 
بسياري از مؤسسات پژوهش��ي معتقدند تا چند 
سال بعد، خودروهاي برقي جايگزين خودروهاي 
معمولي مي شوند كه هنوز از موتور احتراق داخلي 
)ICE( اس��تفاده مي كنند. اين ام��ر بر تقاضاي 
جهاني نف��ت تأثير مي گ��ذارد و موجب تقاضاي 
جهاني نفت مي ش��ود، به طوري ك��ه پيش بيني 
مي شود تقاضاي نفت تا 70 درصد كاهش يابد، اما 

اين اعداد بسيار بعيد است محقق شود. 
اگر وسايل نقليه برقي بتوانند تا سال 2040 يك 
سوم بازار را اش��غال كنند، اين مي تواند منجر به 
كاهش تقاضاي س��وخت تا 9ميليون بش��كه در 
روز يا حدود 90درصد از توليد روزانه در عربستان 
شود كه در نوع خود يك پيشرفت بزرگ محسوب 
مي ش��ود كه  اين براي صنعت نفت ي��ك اتفاق 
بديمن است؛ هيچ كشوري نمي خواهد با كاهش 
توليد نفت و كاهش درآمدهاي نفتي خود مواجه 
شود؛ البته به اين كشورها بايد شركت هاي بزرگ 
نفتي همچون شوورن، روسنفت، اگزون موبيل، 

ساينوپك و... را اضافه كرد. 
اگرچه در قرن بيست و يكم به قبل، نفت در همه 
جا به عنوان نيروي محرك��ه فعاليت هاي روزانه 
انسان مانند حمل و نقل، تحويل كاال، بهداشت، 
سيستم هاي آب، كش��اورزي و ساختمان سازي 
مورد نياز ب��ود، اما هنگامي كه جه��ان وارد قرن 

21شد، همه چيز با تغييرات مصادف شد. 

جهان مي خواهد به آرامي مديريت انرژي خود را 
براي به حداقل رس��اندن انتشار كربن تغيير ريل 
دهد، ولي تحقق اين مهم به همين راحتي نيست؛ 
رقابت ميان توليدكنن��دگان خودروهاي برقي و 
احتراقي باال مي گيرد و البته البي هاي گس��ترده 
جهاني در اين رقابت بسيار تأثيرگذار خواهد بود. 
كش��ورهاي بزرگ جهان روي توافقنامه پاريس 
دس��ت گذاش��ته اند و مي گويند تا س��ال 2025 
ميزان انتش��ار گازهاي گلخانه اي بايد 25درصد 
كاهش يابد و تا سال 2030 اين رقم به 29 درصد 
برسد. اين يك گام بزرگ براي كاهش آاليندگي 
در س��طح جهان اس��ت و به همين دليل ترامپ، 
ترجيح داد از اين توافقنامه خارج ش��ود تا منافع 

شركت هاي نفتي را حفظ كند. 
اين در حالي است كه هر كشوري توافقنامه پاريس 
را تصويب كرده باش��د، بايد براي كاهش انتشار 
كربن در كشورش، به استراتژي اين سند پايبند 
باشد. توافقنامه پاريس بر پنج نكته تأكيد دارد كه 

بايد از سوی كشورهاي تصويب كننده رعايت شود؛ 
از جمله تالش براي كاهش س��ريع انتشار گازها، 
سيستم حسابداري شفاف كربن و كاهش انتشار، 
تقويت توانايي كشورها براي غلبه بر تأثيرات منفي 
تغييرات آب و هوا، اجراي اقدامات بهبودي ناشي 
از تغييرات آب و هوا و ارائه كمك در قالب بودجه 

براي كشورها براي ايجاد اقتصاد سبز و پايدار. 
بنابراي��ن با پن��ج نقطه تواف��ق ش��ده توافقنامه 
پاريس، به طور غيرمس��تقيم توسعه خودروهاي 
برقي را ه��دف ق��رار داده اس��ت؛ در همين باره 
تحقيق��ات آژانس ان��رژي اروپا نش��ان مي دهد 
ميزان انتشاركربن خودروهاي برقي حدود 17تا 
30درصد كمتر از خودروهايي است كه از بنزين 
اس��تفاده مي كنند. عالوه بر اين، وجود وس��ايل 
نقليه برقي، مي تواند وابس��تگي ب��ه منابع انرژي 
ساير كشورها را به حداقل برساند، زيرا برق منبع 
انرژي داخلي است. بي جهت نيست كه كشورها و 
شركت هاي نفتي افزايش سهم خودروهاي برقي 
را رقيب بزرگ خ��ود براي حياتش��ان مي دانند، 
زيرا نمي خواهند با كاهش تقاضاي نفت و بنزين 
مواجه شوند.  در دو سال آينده، شركت هاي تسال 
و چوي، قصد دارند ف��روش خودروهاي برقي به 
تعداد بيش از 200ميليون دستگاه را كه 30 هزار 
دالر قيمتگذاري شده اند، آغاز كنند. شركت هاي 
فورد، فولكس واگن، نيسان و بي ام دبليو در حال 
سرمايه گذاري چندين ميليارد دالري در زمينه 

خودروهاي برقي هستند. 
تقريباً همه شركت هاي بزرگ خودروسازي جهان 
و همچنين شركت هاي اپل و گوگل در حال كار 
روي نسل جديد خودروهايي هستند كه به جاي 
باك بنزين قرار اس��ت به پريز برق متصل شوند؛ 
اين مش��كلي براي توليد كنندگان نفت اس��ت. 
اوپك همچن��ان ادعا دارد ك��ه خودروهاي برقي 
در س��ال 2040 تنها يك درصد مي��زان فروش 
جهاني خودرو را به خ��ود اختصاص خواهند داد. 
شركت اگزون موبيل هم پيش بيني مشابهي دارد، 
حتي با وجود افت قيمت بنزين در سال گذشته 
ميالدي، ميزان ف��روش خودروهاي برقي در كل 
جهان 60 درصد جهش داش��ت. اين يك بحران 
براي كش��ورهاي توليد كننده نف��ت خواهد بود. 
زمان ظهور و همه گي��ري تكنولوژي هاي جديد 
را به دش��واري مي توان پيش بيني كرد، اما قطعاً 
در آينده اي نزدي��ك، ناديده گرفت��ن اين عامل 
در تحلي��ل واقعيت هاي بازار ان��رژي غيرممكن 

خواهد بود. 
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جنگ خودرویی برق با نفت
گزارش »جوان« از افزايش رقابت ميان ماشين های برقي و احتراقي

 مشتركان 
10درصد در مصرف  آب صرفه جویي كنند

ش�ركت آب و فاض�الب اس�تان ته�ران ب�ا ص�دور اطالعي�ه اي 
اع�الم ك�رد: ته�ران ب�ه مي�زان 1۰۰روز مص�رف ش�هروندانش 
نس�بت ب�ه س�ال گذش�ته ب�ا كمب�ود آب مواج�ه اس�ت. 
به گزارش تسنيم، شركت  آب و فاضالب تهران درخصوص كم آبي پاييز 

در اين استان اطالعيه اي صادر كرد. 
در اين اطالعيه آمده اس��ت: گذر از اين ش��رايط ويژه  تنها با همدلي و 
همراهي تمامي شهروندان امكان پذير خواهد بود. كاهش 10 درصدي 
مصارف آب توسط هر شهروند، اقدامي راهگشا در اين شرايط است. اين 
ميزان كاهش بسيار ناچيز اس��ت و به هيچ عنوان لطمه اي به نيازهاي 
روزمره مصرفي و بهداشتي خانواده ها وارد نمي كند، ولي كمك شاياني 

به تأمين آب در اين روزهاي بي باران خواهد بود. 
متوس��ط مصرف آب در تهران 3ميليارد و 300 ميليون ليتر )معادل 
3ميليون و 300 هزار متر مكعب( است كه در صورت تداوم اين روند، 
طي روزهاي آينده مقول��ه تأمين آب پايتخت نش��ينان با تنگناهاي 
دشواري روبه رو خواهد شد؛ چراكه كاهش و اتمام ذخاير آبي و پاييز 
كم بارش امسال شرايط متفاوتي براي كش��ور و به ويژه استان تهران 
فراهم آورده و سال سختي را به لحاظ تأمين مطمئن و پايدار آب رقم 
زده است. تهران در شرايطي به فصل پاييز و ش��روع سال آبي جديد 
وارد شده كه با كسري 314 ميليون مترمكعبي نسبت به سال گذشته 
مواجه است و ورودي سدهاي تأمين كننده آب تهران نيز كاهش 40 

درصدي داشته است. 

 صادرات دام زنده غير مولد مجاز شد
رئيس ش�وراي قيمتگذاري محصوالت كش�اورزي ص�ادرات دام 
زنده غيرمولد از يك گمرك مش�خص را به وزارت خانه هاي جهاد 
كش�اورزي، صمت، اقتصاد و س�ازمان برنامه و بودجه ابالغ كرد. 
به گزارش فارس، سيدجواد ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي و رئيس 
»شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصوالت اساسي 
كشاورزي«، مصوبه اين شورا درخصوص مجاز بودن صادرات دام زنده 
غيرمولد از يك گمرك مشخص را به وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، 

صمت و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابالغ كرد. 
براساس مصوبه مذكور، شركت پشتيباني امور دام به عنوان مجري مجاز 
است با مباشرت اتحاديه ها و بخش خصوصي در سقف تعداد مشخص 
و با لحاظ تعادل قيمت بين توليد و مصرف نسبت به صادرات دام زنده 

غيرمولد از يك گمرك مشخص اقدام كند. 

وحیدحاجیپور
گزارش

گزیدهخبر

بحران عرضه و تقاضا در فروشگاه های انگليس
نگرانی عميق�ي در مورد زنجيره هاي تأمي�ن، افزايش قيمت هاي 
ان�رژي و كمب�ود ني�روي كار در انگليس ب�ه وجود آمده اس�ت. 
به گزارش راش��اتودي، بحران عرضه و تقاضا در انگلستان بدتر شده و 
نگراني هاي عميقي در م��ورد زنجيره هاي تأمين، افزايش قيمت هاي 
انرژي و كمبود نيروي كار به وجود آورده اس��ت. اين ش��رايط باعث 
شده تا ميليون ها شهروند اين كشور برای خريد به فروشگاه ها هجوم 
آورده تا قبل از كريس��مس مايحتاج خود را ذخي��ره كنند. داده هاي 
اداره ملي آمار نش��ان مي دهد حدود ۸ميليون انگليس��ي در دو هفته 
بين 22س��پتامبر تا 3اكتبر نتوانس��ته اند موادغذايي ضروري خود را 
تهيه كنند، در حالي كه يك نفر از هر شش نفر گفته اند در تهيه اقالم 

غيرضروري هم مشكل داشته اند. 
 خريداران انگليسي كه در نظرس��نجي مجله خرده فروشي انگليسي 
گروسر شركت كرده اند، در مورد چشم انداز تهيه موادغذايي و نوشيدني 
در ايام كريسمس، به شدت نگران بوده اند. گزارش ها حاكي از آن است 
كه صدها هزار مصرف كننده انگليسي تحويل كاالهاي موردنياز خود 
براي كريس��مس را رزرو كرده اند. تنها فروش��گاه زنجيره اي ويت روز 
22هزار ميز ناهار خود را براي روز اول كريسمس رزرو كرده است. در 
روزهاي اخير اقتصاد انگلس��تان با بحران هاي زيادي روبه رو شده كه 
عوامل مختلفي مانند پاندمي كرونا، افزايش شديد قيمت گاز و روابط 

تجاري و مهاجرتي جديد با اتحاديه اروپا در آن مؤثر بوده اند.

افت توليدات صنعتي بزرگ ترین اقتصاد اروپا 
تولي�دات صنعت�ي آلم�ان در ماه آگوس�ت ب�ا بدترين س�قوط 
خ�ود از آوري�ل س�ال گذش�ته تاكن�ون روب�ه رو ش�دند. 
به گزارش رويترز، توليدات صنعتي آلمان در ماه آگوس��ت با بدترين 
سقوط خود از آوريل سال گذش��ته تاكنون روبه رو شدند. اختالل در 
زنجيره هاي تأمين رشد اقتصادي بزرگ ترين اقتصاد اروپا را به تأخير 

انداخته و به ويژه به بخش خودرو آسيب زده است. 
داده هاي اداره آمار فدرال آلمان نشان داد، توليدات صنعتي اين كشور 
پس از رش��د 1/3 درصدي در ماه جوالي در ماه آگوس��ت 0/4 درصد 
سقوط كرده است. اين در حالي اس��ت كه اقتصاددانان شركت كننده 
در نظرسنجي رويترز پيش بيني كرده بودند توليدات صنعتي آلمان در 
اين ماه افتي 0/4 درصدي را تجربه كنند. در اين ميان توليد خودرو و 
قطعات خودرو با سقوطي 17/5درصدي نسبت به ماه گذشته روبه رو 
شد. كمبود تراشه كامپيوتري باعث شده است تا توليد خودروسازان به 
شدت كاهش يابد.  بي ام دابليو اعالم كرد توليد اين خودروساز به علت 

كمبود جهاني تراشه 12/2 درصد در سه ماهه سوم افت داشته است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

1,820-48,500توريستي ورفاهي آبادگران ايران
660-22,950البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,20030سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,300500آلومينيوم ايران 
520-18,160آلومراد

360-22,340كاشي  الوند
3,48033داروسازي  امين 

1,120-33,570معدني  امالح  ايران 
140-10,010آسان پرداخت پرشين

380-17,100سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,350-35,010آبسال 

1,9338بيمه آسيا
120-10,940سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

50-8,170آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
80-5,600سرمايه گذاري پرديس

31-1,197صنايع  آذرآب 
3,200126سايپاآذين 
38,620880معادن  بافق 

27,14050مس  شهيدباهنر
4-2,405بيمه البرز

71-4,253سرمايه گذاري بوعلي 
110-9,740باما

100-8,790سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
270-23,720گروه  صنعتي  بارز

150-5,200بيمه دانا
44-1,896بهساز كاشانه تهران

1,030-60,670بهنوش  ايران 
420-33,900فجر انرژي خليج فارس

1,7991گروه بهمن 
35-1,676سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

140-5,600بانك خاورميانه
2-1,180بيمه ملت

44-3,601بانك ملت
380-10,920بين  المللي  محصوالت  پارس 

73,950760پتروشيمي بوعلي سينا
2,010-54,030گروه صنعتي بوتان 

38-2,513بانك پارسيان 
10-14,640بانك پاسارگاد

21,8000پست بانك ايران
31,9401,520گروه دارويي بركت
32-2,077بانك صادرات ايران

2,2478بين المللي توسعه ساختمان
28-2,063بانك تجارت

370-7,340بيمه ما
11,640380چرخشگر

310-15,750كشت  و صنعت  چين  چين
120-3,567توليدي چدن سازان

220-27,280معدني وصنعتي چادرملو
270-5,160كمباين  سازي  ايران 

121,5102,040كربن  ايران 
300-27,300داروسازي  ابوريحان 

860-16,510داده پردازي ايران 
420-14,400البرزدارو

370-13,540داروسازي زاگرس فارمد پارس
340-31,800داروپخش  )هلدينگ 

610-25,000شيمي  داروئي  داروپخش 
640-16,700داروسازي  فارابي 

270-13,670داروسازي  جابرابن حيان 
214-4,067داروسازي  كوثر

34,1201,620دارويي  لقمان 
6,470-123,050معدني  دماوند

21,000350دوده  صنعتي  پارس 
210-25,880داروسازي  اسوه 

1,510-28,810كارخانجات داروپخش 
920-26,030درخشان  تهران 
310-39,490دارويي  رازك 
960-18,310سبحان دارو

730-19,310داروسازي  سينا
980-20,750گروه دارويي سبحان

60-20,940سرمايه گذاري دارويي تامين
230-5,810داروسازي زهراوي 

90-5,780تجارت الكترونيك پارسيان
144-3,630بيمه اتكايي امين
920-44,100داروسازي  اكسير
16,70070فوالد آلياژي ايران

26,240540فوالد اميركبيركاشان
370-7,090فيبر ايران 

1,320-25,710فوالد خراسان
16,170120فوالد خوزستان

870-16,690فنرسازي زر
40-10,240فوالد مباركه اصفهان

7,73030فروسيليس  ايران 
820-30,160فرآوري موادمعدني ايران 

130-30,940غلتك سازان سپاهان
35,000500پارس فوالد سبزوار

29,62040فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
27,690210پديده شيمي قرن

260-6,210گروه صنايع بهشهرايران 
3,33929گلوكوزان 

15,900100سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
3,620-101,570قنداصفهان 

430-31,800كارخانجات  قند قزوين 
88-2,214قطعات  اتومبيل  ايران 

820-15,670شهد
60-20,990قند لرستان 

245,2001,500گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
1,560-29,700قند مرودشت 

30-38,880قند نيشابور
22,77060معدني و صنعتي گل گهر

2,66353بيسكويت  گرجي 
52-2,355گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

8,510390فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
32-3,272قند ثابت  خراسان 

37,9601,800گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
50-7,550گلتاش 

4,068193حمل و نقل بين المللي خليج فارس
27,28080حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

8,97020شركت ارتباطات سيار ايران
50-5,770حفاري شمال

فراخوان مناقصه عمومى
 يك مرحله اي

شماره مناقصه   2000005149000004      
نوبت اول      

سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد نسبت به خريد تجهيزات سيالب (لباس سيالب ،بادگير و شلوار ، كيسه پرتاب 
طناب ، چكمه  شاليزارى و طناب) مورد نياز خود از طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى اقدام نمايد.كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا 
ارائه پيشنهاد مناقصه گران (عالوه بر ارائه پاكت الف به صورت فيزيكى) و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت   www.setadiran.ir

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.   
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 1/600/000/000 ريال

تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه:  روز  سه شنبه   مورخ 1400/07/20
آخرين مهلت دريافت اسناد از سامانه : تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  مورخ  1400/07/27

آخرين مهلت بارگذارى اسناد در سامانه: تا ساعت 19:00 روز  چهار شنبه  مورخ 1400/08/12
آخرين مهلت ارائه پاكت الف(به صورت فيزيكى) : تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ   15/ 1400/08

زمان بازگشايى پاكات: ساعت 11:00  روز  دوشنبه  مورخ  17/ 1400/08
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها : تهران- كيلومتر 7 جاده قديم كرج – خيابان خليج 

فارس – سازمان امداد و نجات – اداره پشتيبانى  - تلفن 021-64042323
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 1456  دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768  ساير شرايط در اسناد 

مناقصه درج خواهد شد
سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران
شناسه اگهى 1202341 م الف 2335

دوم

«فراخوان مناقصه عمومى  يك مرحله اى-  شماره 1400-24
1- اداره كل بنادر و دريانوردى و منطقه ويژه اقتصادى اميرآباد در نظر دارد "انجام مستمر وروزانه خدمات تنظيفات ومديريت پسماند  به شماره(1400/24) خود را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى 
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و  دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در تجديد مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ، روز سه شنبه  مورخ 1400/07/20ميباشد .

2-كارفرما : اداره كل بنادر و دريانوردى و منطقه ويژه اقتصادى اميرآباد
3- شماره فراخوان در سامانه:  2000003635000017

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت9/نه صبح مورخ 1400/07/20الى ساعت 14:00 عصر مورخ1400/07/26
5-مهلت زمانى ارسال پيشنهاد:      ساعت 9   صبح روز دوشنبه  مورخ 1400/08/10
6-زمان بازگشائى پاكتها:             ساعت 9:30 صبح  روزدوشنبه  مورخ 10//1400/08

7-شرايط الزامى شركت در مناقصه:
7-1 – ارائه حداقل يك نمونه قرارداد انجام شده در زمينه تنظيفات ومديريت پسماند در پنج سال اخير تا سقف ريالى حداقل يك ميليارد ريال بهمراه رضايت نامه از كارفرماى مربوطه .

7-2- ارائه تاييديه عدم بدهى از اداره كل امور مالى سازمان بنادر و دريانوردى از طريق دورنگار (021-88651191 ) 
7-3- ارائه گواهينامه صالحيت ايمنى معتبر از وزارت كار ،تعاون ورفاه اجتماعى .

7-4- ارائه گواهينامه صالحيت معتبر در امور مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعى در پاكت (ب)
8-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاى الف: آدرس: مازندران بهشهر زاغمرز بندر اميرآباد و  تلفن: 34512411-34512410  - 011كد پستى:  48541-51331 

       -    شناسه ملى: 14000180614       -   كد اقتصادى: 411319577986     -كارشناس پاسخگو آقاى شعبانى تلفن   34512390
9-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:      مركز تماس    41934-021      دفتر ثبت نام   88969737   و  85193768    

      اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه ( www.setadiran.ir   (   بخش" ثبت نام/پروفايل تأمين كننده/ مناقصه گر  موجود است.
10-مدت اجراى قرارداد :  يكسال  شمسى.

11-مبلغ برآورد اوليه : برابر  24/946/916/108ريال مى باشد .
12-سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار: مناقصه گران بايد تصوير ضمانتنامه ى بانكى (بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعات) به مبلغ ((1/247/345/806 )) ريال و به حروف ((يك ميلياردو دويست وچهل وهفت ميليون وسيصد وچهل وپنج 
هزارو هشتصدوشش ريال ريال)) يا اصل فيش واريزى وجه به حساب شباى شماره ى IR620100004101064571212386 نزد بانك مركزى به نام سازمان بنادر و دريانوردى بندر امير آباد  (در پاكت الف)  در سامانه بارگذارى و پاكت (الف ) 

حاوى اصل ضمانت نامه يا فيش واريزى را تا ساعت 9 صبح  مورخ   1400/08/10بصورت حضورى به  دبيرخانه مركزى بندر اميرآباد تحويل ورسيد اخذ نمايند.
13-الزم به ذكر است كه ارسال مدارك هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و صرفاً از شركت هايي كه صالحيت آنان بر اساس اسناد ارزيابي احراز گردد، براي شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 

14-اسناد بايد با وضوح تصوير خوانا (حداقل 300dpi يا 400) اسكن و بارگذارى گردد. در صورت ناخوانا بودن به اسناد مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.
15-با توجه به ايجاد قابليت جديد در سامانه ستاد (مطابق بخشنامه شماره 1/140935 مورخ 99/05/11 هيئت محترم وزيران) مهر و امضاى الكترونيكى كليه اسناد بارگذارى شده در سامانه ستاد توسط صاحبان امضاى مجاز الزامى است ، بديهى 

است در صورت عدم رعايت اين بند در سامانه اسناد مناقصه مذكور بازگشايى نشده و مردود اعالم مى گردد.ضمنا هزينه درج آگهى بر عهده كارفرما مى باشد.روابط عمومى اداره كل بنادر و دريانوردى اميرآباد

وزارت راه و شهرسازى
سازماaن بنادر و دريانوردي

اداره كل بنادر و دريانوردى و منطقه ويژه اقتصادى اميرآباد
نوبت اول 

شناسه آگهى1204628

سخنگوي گمرك گفت: در نيمه نخست امسال 
حدود ۷15هزارتن برنج از گمركات كشور مجوز 
ترخيص قطعي گرفتند كه در مقايسه با مدت 
مشابه 33درصد در وزن افزايش داشته است. 
به گ��زارش صداوس��يما، س��يدروح اهلل لطيفي، 
سخنگوي گمرك گفت: در نيمه نخست امسال، 
براي 714 ه��زار و 773 تن برنج ب��ه ارزش 60۸ 
ميليون و 125 هزار و 9 دالر در گمركات كش��ور 
پروانه ترخيص قطعي صادر ش��ده كه نس��بت به 
نيمه نخست سال گذشته اين ميزان 537 هزار و 
564 تن به ارزش 491 ميليون و 9۸5 هزار و 90 
دالر بوده ازلحاظ وزني 33درصد و از لحاظ ارزش 

24درصد رشد داشته است. 
وي اضافه كرد: بر اس��اس بن��د »خ« ماده3 قانون 
امور گمركي، گمرك مس��ئول پايش اطالعات و 
اعالم آمار تجارت خارجي است و اين آمار بر اساس 
داده هاي دقيق تجاري توس��ط متخصصان علم 
آمار و فناوري اطالعات صورت مي گيرد، بنابراين 
اعالم آمار رسمي تجارت كش��ور از سوی گمرك 
براساس اطالعات، شاخص ها و مؤلفه هاي دقيق 

صورت مي گيرد. 
لطيفی در واكنش به يكي از تشكل ها گفت: زماني 
كه آمار واردات يا صادرات يك كاال در يك بازه زماني 
مشخص اعالم مي شود، اين اعالم هم مي تواند به 
ش��ناخت وضعيت تجاري كش��ور كمك كند كه 
دانش��گاهيان، سياستگذاران، دس��ت اندركاران، 
فعاالن، انجمن هاي مرتب��ط و نهايتاً ذي نفعان به 

تحليل آن بپردازند. 
وی تأكي��د كرد: گم��رك در اعالم آم��ار تجارت 
خارجي دقت و صحت را به عنوان مرجع رس��مي 
دنبال مي كن��د، بنابراين ممكن اس��ت در برخي 
اوقات كاهش يا افزايش تجارت يك كاال، موافقان يا 
مخالفان و حتي نگراني هايي را براي برخي به وجود 
بياورد كه حتماً مس��ئوالن مرتبط با داشتن آمار 

دقيق مي توانند به رفع آن مشكالت بپردازند. 
س��خنگوي گمرك گفت: بازه ه��اي زماني مورد 
محاسبه هم تعاريف شفافي دارد كه نمي توان به 
واسطه خوشايند يا ناخوشايند بودن آمار، از ارائه آن 
صرف نظر كنيم يا برخي با بازه زماني غير فني خود 

آن را زير سؤال ببرند. 

اقساط 5 ميليون توماني وام قانون جهش توليد مسكن واردات 715 هزار تن برنج طي 6 ماه نخست سال 
درحالي ق�رار اس�ت در قالب قان�ون جهش 
توليد وام 45۰ميليون توماني براي تهراني ها 
پرداخت شود كه اقساط ماهانه اين تسهيالت 
با سود 12درصد حدود 5ميليون تومان است. 
به گزارش تسنيم، اقبال شاكري عضو كميسيون 
عمران مجلس روزگذشته با تأكيد بر اينكه بانك ها 
مكلف به پرداخت تسهيالت هستند و در صورت 
عدم همراهي مطابق قانون با آنها برخورد خواهد 
شد، گفت: متأسفانه بانك ها سركش هستند و به 
س��ادگي زير بار انجام قوانين نمي روند. با توجه 
به همين مس��ئله به وزير اقتصاد پيامك زدم كه 
براي ساخت ساالنه يك ميليون مسكن بانك ها 

را سرخط بياورد. 
وي با اعالم اينكه در قانون جهش توليد مس��كن 
تس��هيالت 200تا 450ميليون توماني پرداخت 
خواهد شد، در پاسخ به پرسش تسنيم درباره سود 
و دوره بازپرداخت اين وام ها گفت: سود وام مذكور 
متغيير و از 5تا 12درصد اس��ت. به عبارت ديگر 
بسته به منطقه اي كه وام پرداخت مي شود سود 
آن نيز متفاوت است و در تهران وام 450 ميليون 

توماني با سود 12 درصدي پرداخت خواهد شد. 
وي با بيان اينكه دوره بازپرداخت اين تسهيالت 
20ساله است،  ادامه داد: واحدهاي قانون جهش 
توليد طي دو سال ساخته مي شوند و پس از تحويل 
به متقاضيان واجد شرايط بازپرداخت تسهيالت 

طي يك دوره 1۸ ساله آغاز خواهد شد. 
همچنين محاسبه ميزان اقساط وام 450 ميليون 
توماني با س��ود 12 درصدي حاكي از آن اس��ت 
كه تهراني ها ماهانه بايد حدود 5 ميليون تومان 
)4 ميلي��ون و 954ه��زار و ۸۸7 تومان( قس��ط 

پرداخت كنند. 
كل بازپرداخت اين وام يك ميليارد و 1۸9ميليون 
توم��ان و كل س��ود تس��هيالت رقم��ي معادل 

739ميليون تومان خواهد بود. 
همچنين اگر قرار باشد وام 200 ميليون توماني 
براي شهرهاي كوچك با سود 5درصدي پرداخت 
شود اقس��اط ماهانه آن 2/2ميليون تومان، سود 
تس��هيالت حدود 32۸ميلي��ون توم��ان و كل 
بازپرداخ��ت 52۸ ميلي��ون و 500 ه��زار تومان 

خواهد شد. 


