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 مقاومت دستگاه های دولتی
 در برابر مولدسازی ۸ هزار هزار 

ميليارد تومان دارایي
دستگاه ها و وزارتخانه ها در برابر مولدسازي دارايي ها 

مقاومت می كنند و حاضرند حتي دارايي های آنها 
بالاستفاده ذيل وزارتخانه و سازمانشان باقي بماند، اما 

مولدسازي نشود
رئي�س كميس�يون اقتص�ادي مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه 
دارايي ه�اي شناس�ايي ش�ده دول�ت مع�ادل دو براب�ر حجم 
نقدينگ�ي در اقتص�اد اس�ت، گفت: بخش�ي از اي�ن دارايي ها 
توس�ط دول�ت اس�تفاده مي ش�ود و بقي�ه بالاس�تفاده مانده 
اس�ت كه مي توان با مولدس�ازي از اين ظرفيت اس�تفاده كرد. 
محمدرضا پورابراهيمي داوراني درباره مولدسازي دارايي هاي دولت 
گفت: يكي از س��رفصل هاي مهم در حوزه اصالح ساختار اقتصادي 
ذيل سرفصل اصالح ساختار بودجه، مولدسازي دارايي هاي دولت 
است. براساس قانون، دولت و وزارت اقتصاد و دارايي مكلفند نسبت 
به احصای دارايي هاي دولت اقدام كنند كه بخش��ي از اين موضوع 

اجرايي و بخش ديگر آن عملياتي نشده است. 
وي در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه آنچه به عنوان دارايي هاي 
دولت در اقتصاد محس��وب مي ش��ود تا امروز به ص��ورت كامل 
مشخص نشده اس��ت، افزود: براس��اس گزارش��ات وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي و خزان��ه داري كل كش��ور تا اوايل امس��ال 
دارايي هاي شناسايي شده دولت معادل دو برابر حجم نقدينگي 
در اقتصاد است كه بخشي از اين دارايي ها توسط دولت استفاده 
مي ش��ود و بخش ديگر بالاس��تفاده مانده اس��ت كه مي توان با 

مولدسازي از اين ظرفيت استفاده كرد. 
   مولدسازي دارايي های دولت مي تواند به جبران كسري 

بودجه كمك كند
وي با اشاره به اينكه مولدسازي دارايي ها دولت مي تواند به جبران 
كسري بودجه كمك كند، ادامه داد: حجم نقدينگي در اقتصاد كشور 
در حال حاضر حدود 4 هزار هزار ميليارد تومان است، يعني تاكنون 
حدود 8 هزار هزار ميليارد تومان دارايي دولت شناخته شده است. 

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه مولدسازي دارايي هاي 
دولت روش ه��اي مختلفي مانن��د واگ��ذاري، بهره ب��رداري در قالب 
قراردادهاي اجاره اي و مشاركت دارد، ادامه داد: به نظر مي رسد دولت 
برنامه عملياتي و اراده و عزمي براي مولدسازي دارايي ها نداشته است. 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در تشريح داليل 
عدم مولدس��ازي دارايي هاي دولت توضيح داد: برخي دستگاه ها و 
وزارتخانه ها در برابر مولدسازي دارايي ها مقاومت می كنند و حاضرند 
حتي دارايي های آنها بالاستفاده ذيل وزارتخانه و سازمانشان باقي 
بماند، اما مولدسازي نشود. اين نگاه بخشي و وزارتخانه اي، يكي از 

داليل عدم مولدسازي دارايي هاي دولت است. 
وي با بيان اينكه يكي از داليل ناموفق بودن مولدسازي دارايي هاي 
دولت، عدم تعري��ف دقي��ق از انتف��اع دس��تگاه هاي مربوطه از 
مولدسازي دارايي هايشان اس��ت، ادامه داد: از آنجا كه دستگاه ها 
مطرح مي كنند كه از مولدسازي دارايي هايشان چه نفعي مي برند، 
وزارت امور اقتصادي و داراي��ي بايد براي اين موضوع برنامه ريزي 
و مش��خص كند به طور مثال در برابر مولدسازي X مقدار دارايي 
چه اعتباري به دس��تگاه مربوطه برمي گردد و چ��ه اعتباري وارد 

خزانه مي شود. 
  مولدسازي دارايي هاي دولت به معناي چوب حراج زدن

به دارايي هاي دولت نيست
پورابراهيمي تصريح كرد: اين موضوعات نيازمند بازنگري و اصالح از 
سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعريف برنامه راهبردي براي 
تحقق اين مهم اس��ت، به گونه اي كه ذي مدخل به ذي نفع تبديل 
شود و س��ازمان ها و وزارتخانه ها بدانند كه از مولدسازي دارايي ها، 
منتفع می شوند و سهم مي برند. با اين روش، سازمان ها به مولدسازي 

دارايي ها كمك خواهند كرد. 
نماينده مردم كرم��ان و راور در مجلس با بيان اينكه مولدس��ازي 
دارايي هاي دولت به معناي چوب حراج زدن به دارايي هاي دولت 
نيست، تصريح كرد: هرچند فروش اموال، روشي براي مولدسازي 
اموال است، اما مولدسازي دارايي ها فراتر از موضوع فروش است و 
به اس��تفاده از ظرفيت دارايي ها در قالب اجاره، مشاركت و اهرمي 
كردن بازمي گردد. رئيس كميس��يون اقتص��ادي مجلس با بيان 
اينكه عدم انتفاع دولت از عدم مولدسازي دارايي به حدي است كه 
هزينه فرصت به همراه دارد، عدم شناسايي هزينه هاي فرصت در 
اقتصاد كشور را يكي از مشكالت برشمرد و اضافه كرد: هرچند ساير 
هزينه ها در اقتصاد كشور شناسايي مي شود، اما عدم نفع ها و هزينه 

فرصت محاسبه نمي شود.

اردو كش�ي مقاب�ل صرافي ها ب�راي خريد ارز 
سهميه اي اشخاص و فروش آن در بازار آزاد اين 
روزها يادآور دوره هاي نوساني بازار ارز است، اما 
هم اكنون در حالي شاهد نوساني شدن بازار ارز 
هستيم كه در آستانه آغاز دور جديد مذاكرات 
پيرامون مسائل هسته اي در كشور قرار داريم، 
همچنين مجل�س اين روزها توج�ه ويژه اي به 
قيمت دالر داشته است و طرح هاي مختلفي را 
براي ثبات بازار ارز بررسي مي كند، از جمله اين 
طرح ها مي توان به حذف ارز 4هزارو200توماني 
اقالم اساس�ي اش�اره كرد كه طبق اعالم وزير 
اقتص�اد ط�رح ح�ذف ارز 4هزارو200توماني 
ت�ا پاي�ان س�ال ج�اري منتفي ش�ده اس�ت. 
صف مقابل صرافي ها نشان از آن  دارد كه عده اي در 
حال خريد سهميه ارزي اشخاص هستند، در اين 
بين وقتي فاصله قيمت ارز دولتي با بازار آزاد افزايش 
مي يابد، بالطبع توجيه اقتصادي خريد سهميه ارزي 
اشخاص افزايش مي يابد و پيرامون اين موضوع بازار 
شكل مي گيرد، بازاري كه اين روزها داغ داغ است، 
البته بانك مركزی با صدور بخشنامه ای به صرافی ها 
شروط دريافت ارز فيزيكی يارانه ای را افزايش داد.

با اين حال آنقدر در خلق نقدينگي بدون پشتوانه 
زياده روي شده اس��ت كه تقاضا براي خريد ارز نيز 
در بازار فراهم اس��ت و اين موضوع مي تواند براي 
سياستگذار ارزي كشور يك چالش تلقي شود كما 
اينكه هم اكنون صاحبان پول به ارز به عنوان يك 
بازار مناسب براي س��رمايه گذاري نگاه مي كنند، 
اين در حالي است كه سياس��تگذار ارزي به دليل 
تحريم ها ب��ا محدوديت هايي در ح��وزه تهيه ارز 
روبه رو است و نمي تواند به تقاضاي سرمايه اي ارز 

پاسخ دهد. 

در شرايط كنوني تقاضاي سرمايه اي در بازار ارز 
تشديد شده و شرايط نيز به شكلي است كه بازار 
با رش��د نرخ ارز روبه رو شده اس��ت، در اين ميان 
خريد سهميه ارز اشخاص يكي از راه هاي تأمين 
عطش تقاضاي سرمايه اي در بازار ارز است، شايد 
به همين دليل اس��ت كه بازار خريد سهميه ارز 

اشخاص مدت هاست داغ است. 
به نظر مي رس��د دولت س��يزدهم بايد رژيم ارزي 
خاصي را در بازار پياده كند تا تقاضاي سرمايه اي 
ارزي كه با هدف كسب سود به بازار ارز فيزيكي ورود 
مي كند از طريق اوراق و ابزار مالي كه محاس��بات 
نرخش همانند ارز كاغذي است و قابليت معامله در 

بازار ثانويه اي چون فرابورس دارد را كنترل كند. 
به اعتقاد كارشناس��ان افزايش قيمت ارز داليل 
مختلف��ي مي توان��د داشته باش��د. دور جدي��د 
مذاكرات كه قرار است به زودي شاهد آن باشيم 
در حالي پيگيري مي ش��ود كه امي��د چنداني به 
احياي برجام نيس��ت؛ چرا كه از س��وي مقامات 
كشورمان تضمين هايي براي عدم تكرار تحريم ها 
از سوي كشورهاي 1+ 5 خواسته شده كه به نظر 
نمي رسد امريكا با توجه به سوابق موجود زير بار 
آن برود، همين موضوع مي توان��د پالس هايي را 
براي ارز در كشور ارسال كند كه منجر به افزايش 
قيمت ارز مي ش��ود. از س��ويي ديگ��ر دليلي كه 
باعث افزايش قيمت ارز شده ش��رايط اقتصادي 
كشورهاي همسايه است.  طبق گزارشات موجود 
در گمركات كشور عمده ترين منبع تأمين ارز در 
كشور صادرات به كش��ورهاي عراق و افغانستان 
مي باشد كه در حال حاضر با مشكل عديده اي در 
اين زمينه مواجه هس��تيم. وجود چنين مواردي 
باعث افزايش قيم��ت ارز و پيش بيني تداوم اين 

روند شده است، اين در حالي است كه مسئولين 
ذخاي��ر ارزي را خوب ارزيابي و ب��ه مردم توصيه 
مي كنند از سرمايه گذاري هاي هيجاني خودداري 
كنند، اما با توجه به اينكه مسئولين بارها و بارها 
وعده كنترل ارز را داده اند، اما اقدامي اساسي در 
اين زمينه صورت نگرفته است، لذا اعتماد مردم 
به اين وعده ها از بين رفته اس��ت و به ناچار براي 
حفظ سرمايه خود اقدام به خريد طال و ارز و سكه 
كرده اند، همچنين ركود بازارهاي موازي سرمايه 
و مسكن نيز موجب انتقال سرمايه به سمت طال 
و ارز خواهد شد كه در همين رابطه بانك مركزي 
دستوالعملي را براي صرافي ها ابالغ كرده كه طي 
همين بخشنامه صرافي ها مجازند در قالب 25 گانه 

اقدام به فروش ارز به متقاضي ها كنند. 
    سود 4 ميليوني اختالف ارز صرافي 

و بازار آزاد 
قيمت دالر در صرافي ملي روز گذش��ته در حالي 
حول و حوش 27 هزار تومان نرخ گذاري شد كه نرخ 
بازار به بيش از 29 هزار تومان صعود كرد، در چنين 
شرايطي اگر دارنده سهميه ارزي 2هزار دالري ارز ، 
 ارزش را در بازار آزاد بفروشد، حدود 4 ميليون تومان 
سود مي كند، البته اغلب اشخاصي كه سهميه ارزي 
افراد را خريداري مي كنند واس��طه هستند و سود 
ناش��ي از فروش سهميه اش��خاص در بازار آزاد به 

جيب اشخاص پرده نشين مي رود. 
از آنجا كه در پي تحريم ها، كشور راه سختي براي 
درآمدهاي ارزي دارد و منابع ارزي موجود نيز بسيار 
ارزشمند هستند، موجي از انتقادات به بانك مركزي 
شكل گرفت كه چرا بايد در شرايط فعلي بازار ارز، 
به كد ملي افراد ارز داده شود يا اينكه نبايد تدابيري 
انديشه شود تا خريد دالر با نرخ صرافي و فروش آن 

در بازار آزاد سود چنداني نداشته باشد؟
عالوه بر اين، برخي از كارشناسان به بانك مركزي 
اين انتقاد را وارد مي كنند ك��ه چرا قيمت دالر در 

صرافي ها را برابر با قيمت بازار آزاد نمي كند؟ 
در اين زمينه، بانك مركزي در بخش��نامه اي كه 
به ش��بكه صرافي هاي كش��ور ابالغ كرده است، 
ضمن تأكيد بر تداوم روند تخصيص ارز به صورت 
اس��كناس با مصارف خدماتي 25 گانه، از شبكه 
صرافي ه��اي كش��ور، خواس��ته در صورتي ك��ه 
متقاضيان درخواس��ت خريد ارز براي مصارفي، 
به جز مصارف تعريف ش��ده  در فهرس��ت مذكور 

دارند، به بانك مركزي اعالم كنند. 
براس��اس ابالغيه بانك مرك��زي، تخصيص ارز 
در سرفصل هاي خدماتي ش��امل ارز مسافرتي، 
زيارتي، درماني، دانشجويي و دانش آموزي، هزينه 
شركت هاي هواپيمايي ايراني، هزينه شركت هاي 
بيمه ايراني، هزينه ش��ركت در نمايش��گاه هاي 
خارجي، هزينه حقوق و مزاياي كاركنان خارجي 
شاغل در ايران و رانندگان ترانزيت كما في السابق 
و بدون تغيير در ش��رايط ف��روش ارز ادامه دارد، 
ضمن اينكه ميزان ارز مس��افرتي و ارز مورد نياز 
براي ش��ركت در دوره هاي آموزشي و پژوهشي 
نيز از 2هزار ي��ورو به 2هزارو200 ي��ورو افزايش 

يافته است. 
در بخش��نامه بانك مركزي، تصريح ش��ده است 
صرافان صرفاً مجاز به تخصيص ارز در سرفصل هاي 
اعالمي هستند و در صورتي كه سرفصل خدماتي 
موردني��از متقاضيان در س��رفصل هاي اعالمي 
وجود ندارد، بانك مرك��زي آمادگي دارد مراتب 
را حس��ب اعالم كانون صرافان، بررسي و در اين 

خصوص اقدام كند. 
بانك مركزي اعالم كرد كه طي ماه هاي اخير، بارها 
گزارش هاي مختلف از سوءاستفاده دالالن از ارز 
تخصيص يافته در سرفصل نامشخص خدماتي در 
بازار با روش هايي همچون استفاده از كارت هاي 
ملي اشخاص متعدد براي خريد اين ارز از شبكه 
صرافي هاي مج��از و فروش در بازار غيررس��مي 

منتشر شده است. 
در برخي از اين موارد، حت��ي دالالن با اتوبوس، 
اقدام به انتقال افراد مختلف از ساير شهرها با هدف 
استفاده از كارت ملي و دريافت ارز از آنها در ازاي 
پرداخت مبالغ جزئي، با هدف سوداگري و فروش 
ارز در بازار غيررسمي به قيمت هاي باالتر كرده 
بودند كه همين امر، از علل ايجاد التهاب در بازار 
ارز با هدف سوداگري و كسب سودهاي نامتعارف 

در اين بازار بود. 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران طي ماه هاي 
اخير، بارها به روند مطل��وب تأمين نيازهاي ارزي 
متقاضيان در ب��ازار ارز، به صورت اس��كناس و ارز 

تجاري اشاره كرده است. 
براساس اين گزارش ها، رشد قابل توجه معامالت 
ارز به صورت اس��كناس، در بازار متش��كل ارزي و 
معامالت ارز تجاري در بازار نيما، از ابتداي س��ال 
جاري تاكنون، نسبت به س��ال گذشته به وضوح 
حاك��ي از وضعيت مطلوب تأمي��ن نيازهاي ارزي 
متقاضيان در كشور، به رغم برخي فضاسازي هاي 

رواني در اين بازار است.

نايب رئي�س اتحادي�ه فروش�ندگان ط�ال و جواه�ر گف�ت: در 
حال حاضر قيمت س�كه ط�رح قدي�م ۱2 ميلي�ون و ۳۵0 هزار 
تومان اس�ت كه نس�بت به ش�نبه گذش�ته 2۵0 ه�زار تومان 
افزايش داش�ته اس�ت. همچني�ن قيمت س�كه ط�رح جديد 
نيز ۱2 ميلي�ون و ۶۸0 هزار تومان اس�ت كه به نس�بت ش�نبه 
گذش�ته 220 ه�زار توم�ان افزاي�ش قيم�ت داش�ته اس�ت. 
محمد كشتي آراي در گفت وگو با ميزان، درباره روند قيمت هفته 
گذشته طال نسبت به روز شنبه و همچنين حباب سكه و عواملي كه 

در اونس )واحد ِجرم( - »ounce« جهاني سكه مؤثر بوده است، 
گفت: قيمت اونس جهاني به هزار و 792 دالر رسيده كه به نسبت 
هفته گذشته حدوداً 54 دالر كاهش قيمت داشته است. نايب رئيس 
اتحاديه فروشندگان طال و جواهر گفت: قيمت طال و سكه در هفته 
گذش��ته تحت تأثير نوس��انات قيمت ارز بود و اين نوسانات باعث 
شد در طول هفته، قيمت ها سير صعودي داشته باشد و به نسبت 
شنبه گذش��ته افزايش قيمت را شاهد باش��يم. وي افزود: در حال 
حاضر قيمت سكه طرح قديم 12ميليون و ۳50 هزار تومان است 

كه به نسبت شنبه گذش��ته 250 هزار تومان افزايش داشته است. 
همچنين قيمت س��كه طرح جديد نيز به 12 ميليون و ۶80 هزار 
تومان رسيده كه به نسبت شنبه گذشته 220 هزار تومان افزايش 
قيمت داشته است. نايب رئيس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر 
بيان كرد: قيمت نيم س��كه ۶ ميليون و 520 هزار تومان است كه 
نسبت به شنبه گذشته 120 هزار تومان افزايش داشته و ربع سكه 
نيز ۳ ميليون و 750 هزار تومان اس��ت كه به نسبت شنبه گذشته 

حدود 70هزار تومان كاهش قيمت داشته است.

تقاضاي خريد سكه و طال كاهش يافت   بازار

 گواهي بهداشت گياهي نخل هاي ارسالي
به قطر دستكاري شده است

معاون قرنطينه و بهداشت گياهي سازمان حفظ نباتات كشور در 
واكنش به برگشت 44۵ نخل ارسالي به قطر گفت: طبق بررسي هاي 
ص�ورت گرفته، متوج�ه ش�ديم در گواهي بهداش�ت گياهي اين 
نخل ها دس�ت برده شده و اس�ناد نخل ها دس�تكاري شده است. 
مهدي قائميان در يك نشست خبري در خصوص »بازگشت محموله 
نخل از كشور قطر« اظهار داشت: گواهي بهداشت گياهي، گواهي ای  
است كه كشور ها براي محموله هاي كشاورزي صادر مي كنند و براساس 
آن ضمانت مي كنند همراه اين محموله كشاورزي، آفت قرنطينه اي كه 
براي كشور مقصد است، جابه جا نمي شود. قائميان تأكيد كرد: اگر قرار 
باشد محموله كشاورزي جابه جا شود، سازمان حفظ نباتات كشور مبدأ 
از كشور مقصد بايد شرايط ورود محموله را جويا شود و اصلي ترين معيار 
نيز ليست آفات قرنطينه اي هر كشور است و اگر قرار باشد محموله اي 
وارد كشور ش��ود، ما ليس��ت آفات خود را در كنار ليست آفات كشور 
مبدأ قرار مي دهيم. وي در ادامه گفت: اصلي ترين مدرك براي تبادل 
محصوالت كشاورزي گواهي بهداشت گياهي است و اولين اولويت در 
جابه جايي ها، داشتن گواهي بهداشت گياهي است. اگر محموله فاقد 

گواهي بهداشت گياهي باشد، آن را برمي گردانند. 
وي تأكيد كرد: اخيراً با اين مطلب مواجه شديم كه تعدادي از محصوالت 
كشاورزي ايران ارسال شده به كشور قطر كه شامل نخل بوده به كشور 
عودت داده شده است. طبق بررسي هاي صورت گرفته متوجه شديم 
در گواهي بهداشت گياهي اين نخل ها دست برده شده است و گواهي 
بهداشت صادر شده يا مربوط به محصول نخل نبوده يا در مورد بعضي از 
اطالعات داخل گواهي بهداشت تغييراتي اعمال شده و گواهي بهداشت 
اين نخل ها تقلبي بوده است. معاون قرنطينه و بهداشت گياهي سازمان 
حفظ نبابات كشور افزود: گواهي بهداشتي كه سازمان جهاد كشاورزي 
صادر كرده با گواهي بهداش��تي كه قطر به ما تحويل داده فرق دارد و 
كسي در اين گواهي تغييراتي ايجاد كرده است. بنابراين تقلب صورت 
گرفته اس��ت و اطالعات گواهي بهداش��تي كه قطر به ما ارائه كرده با 

گواهي بهداشت ما فرق دارد. 
قائميان بيان كرد: مس��بب اين تقلب را توسط بخش حقوقي پيگيري 
مي كنيم، زيرا برخي از گواهي های بهداش��ت صادر شده كه برگشت 
خورده است مربوط به نخل نبوده، بلكه مربوط به ساير محصوالت بوده، 

ولي نخل را در گواهي جعل شده قرار داده اند. 
وي در ادامه گفت: همه اطالعات گواهي بهداشتي كه صادر مي كنيم 
داخل سيستمي است كه تمام س��ازمان هاي حفظ نباتات كشور ها به 
آن دسترسي دارند و زماني كه هر كشوري گواهي بهداشت را دريافت 
مي كند، مي تواند در س��امانه چك كند كه قطر ني��ز به همين صورت 
متوجه جعل گواهي بهداشت شده اس��ت. معاون قرنطينه و بهداشت 
گياهي سازمان حفظ نبابات كشور خاطرنشان كرد: تمام اطالعات را 
از طريق واحد حقوقي در اختيار مراجع مي گذاريم تا پيگيري شود. در 
اين بين دو مسئله مطرح است؛ اول اينكه كشور قطر محموله نخل را 
برگردانده و مسئله ديگر اعاده حيثيت كشور ماست و گواهي بهداشت 
گياهي نيز يك سند دولتي است. كسي كه در اين گواهي بهداشت دست 
برده است بايد مشخص ش��ود. نخل هايي كه در مرز خروجي برگشت 
خورده، حدوداً 445 نخل بوده و مشكل اصلي اين است كه فاقد اسناد 

هستند و اسناد آنها دستكاري شده است. 
  هيچ محموله سيب زميني از ازبكستان مرجوع نشده است 
معاون قرنطينه سازمان حفظ نباتات كشور درباره مرجوع شدن ۳ هزار 
و500 تن محموله سيب زميني از ازبكستان به ايران به دليل آلودگي نيز 
گفت: تاكنون هيچ محموله سيب زميني از ازبكستان به ايران برگشت 
داده نشده است. طي دو ماه گذش��ته حفظ نباتات مقامات ازبكستان 
درخواست وبيناري با رئيس سازمان حفظ نباتات ايران داشتند كه در 
آن جلسه طرف ازبكستاني از ورود مقداري از سيب زميني آلوده به اين  
كشور ابراز نگراني كرده بود. قائميان تصريح كرد: پس از آن به طور روزانه 
با طرف ازبكستاني مكاتباتي داشته ايم، به طوري كه چند هفته پيش نيز 
هيئتي از ازبكستان وارد ايران شد كه درخواست تغيير شرايط واردات 
سيب زميني از ايران را داشتند. البته تغيير شرايط واردات محصوالت 
گياه��ي روال معمولي بين كشورهاس��ت. طرف ازبك از ما خواس��ت 

محموله هاي وارد شده، عاري از خاك و آفات گياهي باشند. 
وي افزود: البته كشور ازبكستان هم احتمال داده است كه اين آلودگي 
مربوط به س��يب زميني هايي باشد كه از پاكس��تان يا افغانستان به نام 
سيب زميني ايران صادر مي شوند. معاون قرنطينه سازمان حفظ نباتات 
كشور گفت: در طول سال ها نشان داده شده كه جابه جايي محصوالت 
كشاورزي بدون پايش و بازديد از نظر قرنطينه اي مي تواند بسيار خطرناك 
باشد. وي اظهار داشت: آفت قرنطينه اي به آفاتي اطالق مي شود كه در 
كشور مبدأ وجود دارد و در كشور مقصد وجود ندارد. بنابراين انتقال اين 
آفات قرنطينه اي از كشور مبدأ به كشور مقصد مي تواند خطرات زيادي 

براي كشاورزي كشور مقصد داشته باشد.

رضا  دهشيری  |   جوان

فراخوان آگهى ارزيابى كيفى (00-58)

ــوارى سمند تيپ:ال ايكس   برگ سبز خودروى س
ــماره  مدل :1383 رنگ :نقره اى – متاليك  به ش
ــى :  ــماره شاس ــه ش ــور:12483080174 ب موت
83842099شماره انتظامى 35 ايران458 ص42 

معقود شده و از درحه اعتبار ساقط است.

ــناد خودرو  ــند كمپانى و تسلسل اس ــبز و س برگ س
پيكان وانت به شماره انتظامى15 ايران 141 ل 53 و 
به شماره موتور 1149000142 و به شماره انتظامى 
ــده و از  NAAA46AAoRC183105 مفقود ش

درجه اعتبار ساقط است .
تبريز

ــناد خودرو سوارى  برگ سبز و سند كمپانى و تسلسل اس
سمند به رنگ سفيد به شماره انتظامى 15 ايران 971ط63 
ــماره شاسى  ــماره موتور 13987002141 و به ش و به ش
ــده و از درجه  ــود ش NAACB1FF29F303064 مفق

اعتبار ساقط است. 
 تبريز

ــهر كرمان به متراژ تقريبى 7000متر 16 اينچ و 480 متر 20 اينچ به همراه نصب و راه  ( تهيه مصالح و اجراى فاز اول خط تغذيه 16 اينچى تقويتى ش
(  CPS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت و يك مورد CGS اندازى ايستگاه

ــتان كرمان در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه (تهيه مصالح و اجراى فاز اول خط تغذيه 16 اينچى تقويتى شهر كرمان به متراژ تقريبى  شركت گاز اس
7000متر 16 اينچ و 480 متر 20 اينچ به همراه نصب و راه اندازى ايستگاه CGS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت و يك مورد CPS  ) به  شماره  20000931640000113 
ــناد استعالم ارزيابى كيفى  تا ارسال دعوتنامه  را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اس
جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1400/09/06 

مى باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى:1400/09/14
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى: 1400/09/28 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شركت گاز استان كرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه اديب با چهار راه  شعبانيه شماره تماس: 31326000-034 شماره فكس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

2000093164000113كد فراخوان1400/09/06تاريخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا(روز)

6/275/000/000مبلغ تضمين(ريال)1400/09/07تاريخ چاپ نوبت دوميكتعداد مرحله

روابط عمومى شركت گاز استان كرمان
شناسه اگهى: 1228541

  شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان كرمان

    (سهامى خاص)

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي
 به صورت يك مرحله اي همزمان با ارزيابي(كيفى) فشرده – شماره 1400-29

نوبت اول - مناقصه شماره 0040180 

 خريد 7000 عدد آجر نسوز كوره هاي
 واحد بازيافت گوگرد ( توليد داخل كشور ))

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران

 مناقصه عمومي يك مرحله اي
"مراقبت، راهبري، تعمير و نگهداري سيستمهاي تاسيساتي و تعميراتي ساختمان شماره 31"

كليه مدارك و برگ سبز خودروى سوارى سمند مدل 
ــماره انتظامى 35 ايران 585 ج 28 و به  1394 و به ش
ــى 147H0105675 و به شماره موتور  شماره شاس
ــده و از درجه اعتبار  ــود ش NAACJ1JE4EF مفق

 تبريزساقط است

شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه توسعه شبكه و نصب شير در شبكه شهر سمنان ( بلوك بندى)را با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.      

شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني: سـمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه نام و نشاني مناقصه گزار
فجر

عمليات لوله¬گذاري شبكه فوالدي به قطر 4و6و8 اينچ با فشار psi 60 و نصب كليه نوع،كميت و كيفيت كاال يا خدمات
اتصاالت ، شير آالت و متعلقات مربوطه به طول تقريبي 1152 متر

عمليات لوله¬گذاري شبكه پلى اتيلن به قطر 200و160و90 اينچ با فشار psi 60 و نصب 
كليه اتصاالت ، شير آالت و متعلقات مربوطه به طول تقريبي 640 متر 

تهيه مصالح و اجراي اتصال ورودي وخروجي،درين زير فيلتر  يك عدد ايستگاه تقليل 
فشار T.B.S  كابينتى به ظرفيت 10000 متر مكعب در ساعت به همراه نصب كامل كليه 

اتصاالت و متعلقات مربوطه  تست و تزريق گاز ،  راه اندازي و رفع كليه نواقص
حمل، نصب و راه اندازي يك عدد ايستگاه تقليل فشار T.B.S  كابينتى به ظرفيت 10000 

مترمكعب بر ساعت و تست هيدرو استاتيك تا مرحله بهره برداري
*در مصالح مصرفي پروژه مي بايست قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ 

كيفيت ارائه گردد

مبلغ 1,408,000,000ريال و شامل تضامين معتبر مندرج در آئين نامه تضمين معامالت نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
دولتي مي باشد.

از ساعت  9  مورخ  1400/09/03  لغايت ساعت   12  مورخ 1400/09/07  از طريق مراجعه زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه
www.setadiran.ir به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  به نشاني

حداكثر تا ساعت  12  مورخ  1400/09/21  در سامانه  فوق الذكرزمان و مكان تحويل اسناد مناقصه

پس از انجام ارزيابى كيفى (ب1) , جلسه گشايش پاكات (الف، ب2، ج)  متعاقبا اعالم زمان  و محل گشايش پاكتها
خواهد شد

33453844-023تلفكس امور قراردادها
جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

روابط عمومي شركت گاز استان
شناسه اگهى: 1225605

1- نوع مناقصه :  دو مرحله اى داراي ارزيابي كيفي 
 2- نوع فراخوان : عمومى .

3 – نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد (SGPC) به آدرس : مشهد، خيابان آبكوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمى نژاد– دبيرخانه 
كميسيون مناقصات. 

- تلفن دبير كميسيون مناقصات : 37288016 -051 
- تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 1,575,000,000 ريال ( يك ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون ريال ) .  (الزم 
به ذكر است در اين مرحله نيازى به اخذ و ارايه تضمين نمى باشد.)

www. 5- نحوه و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا ساعت 19  مورخ 1400/09/18 ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به آدرس 
setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2000092134000142  در سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر است تمامى مراحل برگزارى مناقصه از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.

6- آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده: متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور 
مي بايست حداكثر تا ساعت  19  مورخ 1400/10/02  ، اسناد مناقصه تكميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگزارى و ثبت نمايند. الزم به ذكر است پس از 
پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)   ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط 

اعالم شده دراسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسى پيشنهاد فنى شركتها (ارزيابى فنى)، پاكتهاى مالى شركتهاى واجد شرايط در ساعت 10 صبح مورخ  1400/11/20  ، در محل اتاق كنفرانس اداره 
مشهد (دفتر آبكوه) به آدرس مشهد، خيابان آبكوه، نبش آبكوه 7 (دانشسراي شمالي)، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با سه پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. 

الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده (تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امكان تغيير وجود خواهد داشت. 
توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بديهي است شركت هايي كه در 

فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
روابط عمومى شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد     شناسه اگهى 1228507    

به شماره 002-084-1400-010
شركت ملي نفت ايران در نظر مراقبت، راهبري، تعمير و نگهداري سيستمهاي تاسيساتي و تعميراتي ساختمان شماره 31 به شماره 

010-1400-084-002 را طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي برگزار نمايد. از متقاضياني كه داراي شرايط ذيل 
مي باشند دعوت مي گردد تا هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي اقدام و تا چهارده روز پس از اتمام مهلت يادشده، اسناد 
 www.setadiran.ir استعالم ارزيابي كيفي را تكميل و عودت نمايند. دريافت و ارسال كليه اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني
انجام شده و مناقصه گران بايد نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي اقدام نمايند. برآورد مناقصه 289,156,918,648 ريال 
بوده و شركت كنندگان در مناقصه بايد توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 9,683,138,373 ريال را داشته باشند. محل اجراي عمليات 

شركت ملي نفت ايران و مدت اجراي كار 12 ماه شمسي مي باشد.
شرايط مناقصه گران:

1- گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانكاري معتبر صادرشده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
2- ارائه گواهي تأييد صالحيت صادرشده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتبر در بخش امورتاسيساتي

3- ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال هاي 1398 يا 1399
ntsw. تبصره: به منظور بررسي صورت هاي مالي حسابرسي شده كليه شركت كنندگان بايد نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت ايران (جام) به نشاني*

ir اقدام نمايند.
امور پيمان ها

همه آگهي هاي ستاد شركت ملي نفت ايران در سايت www.nioc.ir قابل مشاهده است.

روابط عمومي شركت ملي نفت ايران
 شناسه اگهى:1227588   

شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ( خانگيران )
 ( سهامي خاص )

نوبت دوم

  گزارش   یک


