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 عرضه کاالهای احتکاری

 با نرخ جدید
مع�اون برنامه ری�زی و اقتص�ادی وزارت جهاد کش�اورزی 
ب�ا بی�ان اینک�ه روغن ه�ای احتکار ش�ده ب�ا ن�رخ جدید 
عرضه می ش�وند، گفت: بخش�ی از مش�کل روغن به شبکه 
توزی�ع برمی گ�ردد که ای�ن مش�کل برطرف خواهد ش�د.

به گزارش نبض صنعت، محمد قربانی درب��اره وضعیت عرضه 
کاالهای اساسی و چالش های توزیع افزود: اکنون روزانه 3 هزار 
تن روغن خوراکی در کش��ور توزیع می شود. بنابراین کمبودی 
در تولید نداریم، بلکه بخشی از مش��کل مربوط به شبکه توزیع 

است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
براساس گزارش واحد نظارت و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، 
اکنون با مشکل احتکار در بس��یاری از استان های کشور روبه رو 
هستیم، به طوری که در یکی از اس��تان ها،  631 تن روغن مایع 

احتکار شده بود، اما علل احتکار را نمی توانیم اعالم کنیم.
وی اظهار داش��ت: بخش عمده روغن های احتکار ش��ده دارای 
قیمت های قبل از نرخ گذاری جدید بودند. با توجه به مصوبه اخیر 
ابالغی که روغن های قبلی با قیمت های جدید عرضه شود دیگر 
احتکار نمی تواند موضوعیت داشته باشد، مگر اینکه برخی قصد 

اختالل در بازار را داشته باشند.
قربانی ادامه داد: با توجه به قولی که شبکه توزیع داده، به زودی 

مشکل توزیع روغن در کشور برطرف خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در صورتی که مردم نیاز فوری 
به روغن خوراکی ندارند با تأخیر خرید انجام دهند تا روغن توسط 

شبکه توزیع وارد تمامی فروشگاه ها شود.
  تعلل ش�بکه توزی�ع، علت نب�ود تخم م�رغ در برخی 

فروشگاه ها 
وی درباره عرضه تخم مرغ نیز گفت: پیش از این اعالم کردیم که 
در شبکه توزیع اختاللی ایجاد شده، اما با همکاری اتحادیه مرغ 
تخم گذار این مشکل رفع شد و در حال توزیع تخم مرغ در تمامی 

فروشگاه های کشور هستیم.
قربانی افزود: طبق گفته اتحادیه مرغ تخم گذار و بررسی میدانی 
وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که با مازاد تخم مرغ روبه رو 
هس��تیم و با رفع ایجاد اختالل در ش��بکه توزیع مشکل کمبود 
و نبود این محصول در برخی فروش��گاه ها نیز برطرف می شود. 
امیدواریم عرضه فراوان این محصول در سطح بازار بالفاصله در 

سطح خرده فروشی ها اثر خود را نشان دهد.
  آغاز واردات گوشت قرمز گرم از روسیه و پاکستان

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه 
»تهران 20« در خصوص تأمین و توزیع کاالهای اساسی در بازار 
با اشاره به اجرای برنامه توزیع یارانه ها در دولت سیزدهم توضیح 
داد: قبل از اجرای این برنامه تالش بر آن شد تا ذخایر راهبردی 
کاالهای اساس��ی و نهاده ها را ارتقا دهیم تا در طول اجرای این 

برنامه، مشکلی نداشته باشیم. 
در این برنامه مقرر شد قیمت کاالهای اساسی منطبق با قیمت 
ش��هریور ماه همان کاالها در نظر گرفته شود و دولت نیز موظف 
است کاهش رفاه ایجاد ش��ده به دلیل واقعی س��ازی نرخ ارز را 

جبران کند.
قربانی در خصوص افزایش قیمت گوش��ت قرمز توضیح داد: گوشت 
قرمز مشمول آزادس��ازی قیمتی نبوده و از قبل هم یارانه ای دریافت 
نمی کرده، این اتفاق یکی از عوارض جانبی طرح اصالح نظام پرداختی 

یارانه ها بوده که موقتی است.
وی ادام��ه داد: اقداماتی برای تنظیم بازار صورت گرفته اس��ت، برای 
مثال واردات گوشت گرم قرمز از روس��یه و پاکستان را آغاز کردیم و 
میزان مناسبی گوش��ت منجمد در داخل موجود داریم که تا انتهای 
هفته با توزیع آن، تب ایجاد شده ناش��ی از آزادسازی ارز که منجر به 
افزایش قیمت غیرواقعی نرخ گوشت قرمز شده است به قیمت واقعی 

خود بازمی گردد.
قربانی در پاسخ به س��ؤال بینندگان این برنامه با مضمون آنکه مرغ 
خریداری ش��ده از در مرغداری اختالف قیمت زیادی با مرغ موجود 
در بازار برای خرید مصرف کنن��ده دارد، توضیح داد: اختالف قیمت 
زیادی وجود ندارد، چراکه با آزاد س��ازی نرخ ارز، قیمت نهاده هایی 
نظیر ذرت و جو نزدیک به 12هزار تومان و کنجاله حدوداً به 17 هزار 

تومان رسیده است.
قربان��ی قیمت تمام ش��ده مرغ را ب��ا توجه به ش��رایط جدید و 
همچنین سود در نظر گرفته شده برای تولیدکننده، نزدیک به 
40 هزار تومان دانست که اختالف قیمتی حدوداً 20 هزار تومانی 

با مرغ گرم موجود در بازار دارد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص 
افزایش پنج برابری قیمت روغن خوراکی با آزاد سازی ارز گفت: 
در ابتدا باید بدانیم که تولید داخلی روغن در کش��ورمان بسیار 
محدود است که در این راستا طرحی را با عنوان توسعه دانه های 
روغنی داشتیم که با سیاست بد ارز ترجیحی این طرح به سرانجام 
نرسید و ما نتوانس��تیم در جهت توسعه سطح زیر کشت توسعه 

دانه های روغنی حرکت کنیم.
وی در ادامه با اش��اره به رویدادهای جهانی افزود: خشکسالی و 
جنگ اوکراین نیز مزیدی بر علت افزایش قیمت روغن خوراکی 
است، چراکه نزدیک به 70 درصد دانه های روغنی از همان منطقه 

تأمین  می شد. 

بهنازقاسمي

 بی اعتنایی خودروسازان  
به ضرب االجل 72ساعته 

قالیباف: واردات خودرو یک حلقه از زنجیره 
ساماندهی صنعت خودرو است

بعد از خط و نشان قوه قضائیه و هش�دار به خودروسازان در خصوص 
اس�تانداردهای خودرویی، روز گذش�ته رئیس مجل�س و تعدادی از 
نمایندگان مجلس  از ل�زوم مدیریت واردات خودرو س�خن گفتند و 
تأکید کردند موضوع س�اماندهی صنعت خودرو و وضع قوانین الزم 
برای واردات خودرو باید در س�ند برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. 
ظاه�راً در حال حاض�ر واردات خودروه�ای اقتصادی ب�ا قیمت های 
مناس�ب تنها راه برون رفت از مشکالت این صنعت اس�ت تا هم نیاز 
مصرف کنندگان رفع و هم اینکه فضای رقابتی در کشور حاکم شود. 
این روز ها ب��ا ورود وزارت صمت به ماجرای ثبت نام ها و راه اندازی ش��بکه 
یکپارچه خودرو، به نظر می رسد تکلیف خودروسازان برای تولید خودروهای 
باکیفیت با قیمت مناسب روشن شده است، چراکه اکنون مجلس نیز چتر 
حمایتی خ��ود را از این صنعت جمع کرده اس��ت و به دول��ت برای ورود 

خودروهای خارجی کمک می کند. 
اخیراً س��خنگوی قوه قضائیه ضمن هش��دار به خودروسازان در خصوص 
استانداردهای خودرویی از آنها خواست نسبت به کار خود توجه بیشتری 
داشته باشند و سالمت مردم را بیش��تر مورد توجه قرار دهند، در غیر این 
صورت از ساخت خودروی غیراستاندارد توسط آنها جلوگیری خواهد شد.

مسعود ستایش��ی  با انتقاد از خودروس��ازان گفت: »کشته شدن هزار نفر 
طی دو هفته که بخشی از آن مرتبط با استاندارد خودرو هاست، غیرقابل 
چشم پوشی  است.« با توجه به گفته های خدابیان، رهبری و پلیس تاکنون 
دو بار در خصوص استانداردهای پایین خودرویی تذکر داده  اند و در همین 
راستا نیز تمامی دستگاه های پای کار هس��تند تا از ساخت خودرویی که 

استاندارد نیست، جلوگیری شود.
س��خنگوی قوه قضائیه در خصوص تذکر داده ش��ده به شرکت سایپا 
در خص��وص س��اخت خ��ودروی غیراس��تاندارد نیز گفت: »مس��أله 
استانداردسازی خودروها با سالمت مردم در ارتباط است و خودروسازان 
باید به این امر توجه داشته باشند. اگر خودرویی از استاندارد برخوردار 
نیست، باید جلوی ش��ماره گذاری آن گرفته ش��ود و ما هم در سازمان 

بازرسی به این امر ورود کرده ایم.«
  قالیباف: بحث های اصلی خودرو هنوز باقی است

رئیس مجلس گفت: تعیین تکلیف مصوبه مربوط به مدیریت واردات خودرو 
در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سیاستگذاری بوده و این 

موضوع یک حلقه از زنجیره خودرو است.
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در 
جلسه شورای هماهنگی مجلس که با حضور رؤسای کمیسیون ها و اعضای 
هیئت رئیسه مجلس برگزار شد، ضمن اشاره به تأیید نهایی مصوبه مجلس 
در خصوص واردات مدیریت شده خودرو در مجمع تشخص مصلحت نظام 
می گوید: »با اص��الح ماده 4 و 11 این طرح، موض��وع مورد اختالف میان 
مجلس و مجمع تشخیص برطرف و این قانون تأیید و نهایی شد. در عین 
حال ما در بحث خودرو نیازمند یک قانون مشخص و روشنی هستیم و باید 
در بررسی و تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه به صورت اساسی به موضوع 

خودروسازی کشور توجه شود.«
قالیباف می افزاید: »تعیین تکلیف مصوبه مربوط به مدیریت واردات خودرو 
در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت یک سیاستگذاری 
بود و این موضوع یک حلقه از زنجیره خودرو اس��ت، ولی بحث های اصلی 

مربوط به خودرو هنوز باقی مانده که باید مورد بررسی قرار بگیرد.« 
  عباسپور: واردات خودرو موجب افزایش کیفیت و کاهش قیمت 

تمام شده می شود
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی اجازه 
دولت ب��رای واردات خ��ودرو را باعث افزایش کیفیت خودروس��ازی و 
کاهش قیمت تمام شده خودرو می داند و می گوید: با این اتفاق قیمت 
خودرو دونرخی نیست و قدرت رقابت افزایش پیدا می کند. دو مشکل 
اساسی در موضوع خودرو وجود دارد؛ یکی قیمت تمام شده و دیگری 

بحث کیفیت خودرو است.
روح اهلل عباسپور در گفت وگو با ایسنا می افزاید: »وقتی خودرو از خارج 
وارد می شود، خودروساز داخلی خود را ملزم به افزایش کیفیت می داند 
تا بتواند رقابت کند. ضرورت رقابت هم ارتقای کیفیت و داشتن قیمت 
مناسب است. در حال حاضر مش��کل ما هم نبود قیمت مناسب و هم 
پایین بودن کیفیت خودرو است. از این رو برای پاسخ به مطالبات مردم 
باید واردات خودرو عملیاتی شود تا هم کیفیت ارتقا یابد و هم قیمت ها 

مناسب شود تا بتوانیم با خودروسازان خارجی هم رقابت کنیم.«
  بی اعتنایی نسبت به مهلت ۳ روزه مجلس 

هفته گذشته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از مهلت 
سه روزه به ایران خودرو  و سایپا برای ارائه نقشه راه ارتقای کیفیت خبر 
داد. اکنون دو روز از پایان این ضرب االجل می گذرد و هنوز از نقش��ه 
راه کیفیت خودرو خبری نیست. تالش خبرنگار »جوان« برای کسب 
اطالع از خودروسازان و تهیه این نقشه راه تا زمان تنظیم خبر بی نتیجه 
ماند، چراکه روابط عمومی یکی از خودروسازان از رسانه ای شدن این 
خبر اظهار بی اطالعی کرد و خودروس��از دیگر نیز وعده پیگیری داد، 
اما خبری نشد. به نظر می رسد خودروس��ازان در حال حاضر فقط به 
تولید و ساماندهی آن می اندیشند و دادن مهلت و ضرب االجل دیگر 

فایده ای ندارد. 
   س�امانه فروش یکپارچه به تنهایی مش�کل بازار خودرو را 

حل نمی کند
مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه مشکل تنظیم بازار خودرو از چند 
مسئله ریشه ای مانند زیرساخت های اقتصادی و تصمیم گیری های ما 
نشئت می گیرد، گفت: »معتقدم در روش قبلی ناهنجاری زیادی وجود 

نداشت و شاید ۵ تا 10 درصد ناهنجاری وجود داشت.«
به گزارش نبض صنعت، مرزبان زاد در ی��ک برنامه تلویزیونی عنوان 
کرد: »سامانه فروش یکپارچه به تنهایی برای ساماندهی بازار خودرو 
کافی نیست و وزارت صمت باید ملزومات آن را بررسی و فراهم کند. 
در کنار سامانه فروش یکپارچه خودرو باید موضوع دیگری را در نظر 
بگیریم، مثاًل اینکه فروش به چه کسانی انجام می شود. ضمن اینکه 
اطالعات سامانه بعداً باعث سوءاس��تفاده از افراد خاصی قرار نگیرد. 
همچنین مدیریت عرضه ص��ورت گیرد یا یکس��ری قیودی در نظر 
گرفته شود که افراد متقاضی ثبت نام را محدود کند تا خودرو به دست 

مصرف کننده واقعی برسد.«
   واردات خودرو نباید در اختیار خودروسازان قرار گیرد

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با فارس می گوید: 
»ما در هر جایی که انحصار داریم،  شاهد افزایش قیمت و کاهش کیفیت 
کاالهای تولید شده هستیم. با هدف حمایت از تولید داخل، واردات خودرو 
به کشور با محدودیت و ممنوعیت هایی در سال های قبل همراه بوده که 

این مسئله باعث ایجاد رانت برای خودروسازان ما شده است.«

سال های سال اس�ت که گفته می شود ایران 
ب�ه دلیل ع�دم س�رمایه گذاری در توس�عه 
بخ�ش نف�ت و گاز در میادی�ن مش�ترک با 
کش�ورهای همس�ایه و همچنی�ن صادرات 
محصوالت با ارزش افزوده ب�اال در بازارهای 
جهانی، س�رمایه قابل مالحظه ای را از دست 
می دهد. هرچند راهبرد دولت پیش�ین این 
بود که به کمک جذب سرمایه و سرمایه گذار 
خارجی عقب ماندگی در توس�عه نفت و گاز 
را جبران کند، اما در این مس�یر ن�اکام بود. 
دولت سیزدهم اما با میدان دادن به سرمایه 
و تولیدکنن�دگان داخل�ی و ش�رکت های 
دانش بنی�ان قص�د دارد عقب ماندگ�ی 
در توس�عه بخ�ش مذک�ور را جب�ران کند.
روی  بی ش��ک  نفت��ی  تحریم ه��ای 
سرمایه گذاری های ایران در بخش توسعه نفت 
و گاز تأثیر منفی گذاش��ته است و کارشناسان 
می گویند کاه��ش درآمدهای ارزی ناش��ی از 

صادرات نفت و گاز، بودجه کش��ور را به شکلی 
تحت تأثیر داده که رفاه م��ردم جامعه در دهه 

گذشته کاهش قابل مالحظه ای یافته است. 
  تفاوت راهبرد توسعه ای دو دولت

هرچند دولت پیشین قصد داشت عقب ماندگی 
صنعت نفت و گاز را در بهره ب��رداری از میادین 
مشترک با همسایه ها و همچنین توسعه صادرات 
محصوالت با ارزش افزوده باال با جذب س��رمایه 
و س��رمایه گذاری خارجی جبران کن��د، اما در 
این مس��یر ناکام  بود و بدتر از همه آنکه از توان 
تولید داخل برای توسعه صنعت استفاده نکرد، 
ولی دولت س��یزدهم قصد دارد ب��ا میدان داری 
متخصص��ان، ش��رکت های دانش بنی��ان و 
س��رمایه های داخلی، عقب ماندگی بخش نفت 

و گاز را جبران کند.
در همین راستا حجت االسالم رئیسی در بازدید 
از نمایشگاه بین المللی صنعت نفت گفت: تأمین 
70درصدی تجهیزات و نیازمندی های صنعت 

نفت در داخل کشور مایه خوشحالی است.
به گفت��ه وی در کنار توس��عه کیفی، توس��عه 
کمی صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی 
می تواند به ایجاد اشتغال دانش بنیان و ارتقای 

ظرفیت های صادراتی کشور منتج شود.
رئیس جمهور در جریان این بازدید از غرفه های 
تعدادی از ش��رکت های دانش بنی��ان فعال در 
عرصه صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی 
دیدن کرد و با توضیحات مسئوالن این شرکت ها 

از روند فعالیت ها و تولیدات آنان مطلع شد.
نمایش��گاه  بین الملل��ی نف��ت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی ایران که به عنوان بزرگ ترین رخداد 
صنعتی و تجاری ایران در این حوزه، س��االنه با 
حضور جمعی از ش��رکت های توانمند داخلی 
و خارج��ی در زمینه این صنایع برپا می ش��ود، 
فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکت های فعال 
در این صنعت، دستاوردها و محصوالت خود را 
در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان 

صنعت نفت قرار دهند.
نیاز صنعت نفت به س��رمایه گذاری و مشارکت 
در پروژه ها از یک سو و نیاز روزافزون به استفاده 
از توان ش��رکت های فن��ی و دانش بنیان برای 
حل مس��ائل و افزایش بهره وری از سوی دیگر 
باعث شده در نمایشگاه بیست و ششم، آخرین 
پیشرفت ها و پیشنهادهای شرکت های توانمند 
بخش خصوص��ی برای کمک ب��ه صنعت نفت 

مطرح و ارائه شود.
از نکات قاب��ل توجه در این دوره از نمایش��گاه، 
حضور پررنگ شرکت های دانش بنیان و فناور به 

صورت اختصاصی در سالن های متعدد است.
  آغاز بیش از ۴۰ پروژه جدید نفتی 

به گزارش تس��نیم، جواد اوج��ی، وزیر نفت در 
حاشیه بیست وشش��مین نمایشگاه بین المللی 
نف��ت، گاز، پاالی��ش و پتروش��یمی در جم��ع 
خبرن��گاران اظهار داش��ت: این نمایش��گاه از 
بزرگ تری��ن  و معتبرترین رویداده��ای نفت و 
گاز جهان به شمار می آید و امسال بیش از هزار 
و 200 شرکت داخلی و خارجی دانش بنیان در 

این نمایشگاه حاضر شدند. 
وی افزود: در حاشیه بیست  و ششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی که 
نس��بت به نمایش��گاه های س��ال های گذشته 
بسیار پرشورتر بود، قراردادها و تفاهمنامه های 

زیادی امضا شد.
وزیر نفت با اشاره به س��خنان رئیس جمهوری 
در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی در 
بازدیدی که در آخرین روز از بیست  و ششمین 
نمایش��گاه بین الملل��ی نف��ت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی داشت، اظهار کرد: تولیدکنندگان 
و شرکت های دانش بنیان ایرانی در این سال ها  
بسیار توانمند ش��ده اند. از این رو باید گام های 

بلندی برای صدور خدمات خود بردارند.
اوجی با تأکی��د بر اینکه دیپلماس��ی انرژی در 
دولت س��یزدهم، به ویژه در بخش کش��ورهای 
واقع در امریکای التین بسیار فعال شده  است، 
افزود: امسال وزارت نفت بیش از 40 پروژه جدید 
به ارزش 30میلیارد دالر را آغاز خواهد کرد که 
تکیه اصلی ما برای تأمین تجهیزات این پروژه ها 

شرکت های داخلی هستند.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: وزارت نفت برنامه های 
خوبی ب��رای حمایت از ش��رکت های داخلی برای 

افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد.

در  صنف�ی  واح�د  میلی�ون   ۳ از 
کش�ور18/6 درص�د مجه�ز ب�ه صن�دوق 
مکانی�زه ف�روش و۴7/5درص�د مجه�ز 
هس�تند. کارتخ�وان  دس�تگاه  ب�ه 

به گزارش فارس، مهاجری، کارشناس اقتصادی 
با ارائه پژوهش��ی در میزگرد واکاوی مالیات بر 
عایدی سرمایه گفت:  تعداد واحدهای صنفی 
در کشور 3میلیون و ۵0 هزار واحد است که از 
این تعداد 4/1میلیون واحد مجهز به کارتخوان 
هس��تند که 47/۵ درصد از واحدها را تشکیل 
می دهند و حدود ۵86 هزار و 162 واحد صنفی 
هم یعنی به تعداد 18/6 درصد دارای صندوق 

مکانیزه فروش هستند.
وی گفت:  این آمار بر اساس گزارش دبیرخانه 
هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور 

ارائه شده است.

این کارش��ناس اقتصاد  با اش��اره به اینکه نرخ 
تورم در کشور ما به صورت مداوم وجود دارد، 
گفت:  برخی از فعاالن اقتصادی با خرید دارایی 
می خواهند هزینه تورم را پوشش دهند. عده ای 
از کش��ورها بر دارایی های بلندمدت مالیات بر 
عایدی سرمایه وضع نمی کنند یا اینکه نرخ آن 
را برای بلندمدت بس��یار کاهش می دهند، اما 
در همان کشورها گفته می شود اگر دارایی در 
کمتر از یک سال به فروش رسید باید مالیات 
باالیی از آن گرفت، اما بیش از یک س��ال نرخ 
مالیات به شدت کاهش پیدا می کند و حداکثر 

20درصد می شود.
وی در ادامه گفت: کشورهای همسایه پاکستان 
و ترکیه ه��ر دو دارای تورم دورقم��ی بودند، 
اما داشتن عایدی بر س��رمایه که در درازمدت 
نگهداری می ش��ود را بعد پنج س��ال معاف از 

مالیات می کنند و برخی از کشورهای همسایه 
هم مالیات بر عایدی سرمایه ندارند و آنهایی هم 
که دارند بخشی از هزینه های تعمیر و نگهداری 
دارایی را ب��ه عنوان هزین��ه آن دارایی قبول و 
معاف از مالیات می کنند. این کارشناس مالیاتی 
گفت:  در طرح نمایندگان برای مالیات بر عایدی 
سرمایه داشتن 200 گرم طال برای عضو خانوار 
معاف از مالیات اس��ت. همچنین دارایی هایی 
که کمتر از یک س��ال به فروش برسد مشمول 
درصد مالیات می ش��ود و اگر بیش از یک   3۵
سال باشد، بین یک تا چهار سال مشمول ماده 
131 قانون مالیات خواهد ب��ود و اگر دارایی را 
بیش از چهار سال نگه دارد، مالیات متعلق به 
آن بسیار کاهش پیدا می کند و این تمهیدات 
برای جلوگیری از سوداگری در دارایی ها در نظر 

گرفته شده است.

47 درصد از واحدهای صنفی کارتخوان دارند
قیمت تضمینی شیر خام 
کیلویی ۱2 هزار تومان 

قیم�ت  کش�اورزی  جه�اد  وزی�ر 
تضمین�ی ش�یر خ�ام در دامداری ه�ا را 
کیلوی�ی 1۲ ه�زار توم�ان اع�الم ک�رد.
به گزارش فارس، س��یدجواد ساداتی نژاد، وزیر 
جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری 
محصوالت اساسی کش��اورزی در بخشنامه ای 
به وزراتخانه های جهاد کش��اورزی و اقتصاد و 
سازمان برنامه و بودجه، قیمت تضمینی خرید 
شیر خام در دامداری را ابالغ کرد. بر این اساس 
هر کیلوگرم ش��یرخام2/3  چرب��ی و 3درصد 
پروتئی��ن، در دامداری از دام��داران خریداری 
می ش��ود. ضمناً به ازای هر یک درصد افزایش 
یا کاهش درصد چربی، 1۵0 تومان به این مبلغ 

)12 هزار تومان( اضافه یا کسر می شود.

  خبر

  گزارش   یک

شـركت نفت فالت قاره ايران در نظـر دارد فراخـوان ارزيابي 
كيفي تأمين نيـروى انسـانى متخصص جهت انجـام خدمـات جنبي مورد 
نياز و انجـام فعاليت هاي برخـي از واحدهاي سـتادي و عملياتي به شـماره 
مناقصه 1400/030/م س را از طريق سـامانه تداركات الكترونيكي 
دولت برگـزار نمايد. كليه مراحـل برگزاري فراخـوان ارزيابي 
كيفـي از دريافت و تحويل اسـناد اسـتعالم ارزيابـي كيفي تا 
تهيـه ليسـت پيشـنهاددهندگان داراي صالحيـت، از طريق 
 درگاه سـامانه تداركات الكترونيكي دولت (سـتاد) به آدرس

 WWW.setadiran.ir و شماره فراخوان 2001093631000057 
انجام خواهد شد. الزم است پيشنهاددهندگان در صورت عدم 
عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 
امضاي الكترونيكي را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. 
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـذار: تهـران، خيابـان وليعصر، 
باالتر از مسـجد بـالل، نرسـيده به تقاطـع مـدرس، خيابان 
تـورج، خيابـان خاكـزاد، شـماره 12 تلفـن: 021-23942573

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-1456

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

 آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومى يك مرحله اي
 شماره  1400/030/م س

شناسه آگهى: 13117794

 تأمين نيروى انسانى متخصص جهت انجام خدمات جنبي مورد نياز 
و انجام فعاليت هاي برخي از واحدهاي ستادي و عملياتي  شركت نفت فالت قاره ايران

نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان ايالم 
موضوع مناقصه: شـبكه توزيع گازرسـانى به روستاى 

تنگ قير
مبلغ كل برآورد: 19،772،193،315ريال

مبلغ تضمين : 989،000،000 ريال
الزم به توضيح است كه دوره برآورد اجرا بر اساس 
سه ماهه چهارم سال 1399 مطابق فهرست بهاى سال 1400 نفت و گاز و همچنين 
بر اساس سه ماهه چهارم 1400 مطابق فهرست بهاى راه و باند سال 1401 مى باشد 

و برآورد كاال بر اساس سه ماهه اول 1401 مى باشد.
نوع تضمين: ضمانتنامه بانكي شـركت در مناقصه يا فيش واريزي به شـماره شبا 
IR890100004101029953182697 نزد بانك مركزى به نام رد وجوه سـپرده 
بودجه شركتهاى دولتى و يا ساير ضمانتنامه هاى معتبر و يا تركيبى از آنها كه 
در جدول شماره 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى شماره 123402/ ت 50659 

هـ مورخه94/9/22 قيد گرديده اند.
مدت زمان اجراي پروژه: 150روز تقويمى

محل تأمين اعتبـار: از محل وام داخلى بنـد (ق) و به اين پيمـان پيش پراخت تعلق 
نمى گيرد.

آخرين مهلت فروش اسناد: 1401/03/09 تاپايان وقت ادارى 
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات:  1401/03/24 تا ساعت 8:45 دقيقه صبح

زمان گشايش پاكات:   1401/03/24 ساعت 9 صبح
محل گشايش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم

*از دستورالعمل ارزيابى مالى و فرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت 
به شماره 796-20/2 تاريخ 1399/12/11 استفاده مى گردد.

شرايط متقاضيان:
1- داشتن شخصيت حقوقي 

2- كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهى آخرين تغييرات 
3- ارائه گواهينامـه صالحيت ايمنى امـور پيمانـكاران از وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى بر اساس مواد 85 و 91 قانون كار جمهورى اسالمى ايران مصوب 
89/3/5 وزير كار و امور اجتماعى. 

4- داشتن امكانات، ماشين آالت و نيروي متخصص 
5- داشـتن گواهي صالحيت پيمانكاري از سـازمان برنامه و بودجه در رشـته 

تأسيسات و تجهيزات با رتبه و ظرفيت مجاز و مدت اعتبار كافى.
6- داشتن تجربه كافى معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه 

7- قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
8- فروش اسناد به واجدين شرايط، تكميل و شركت در فرآيند مناقصه از طريق 

سامانه ستاد دولت به آدرس ir.setadiran سامانه ستاد صورت مى پذيرد. 
محل گشايش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم 

9- عقد قرارداد با برنده مناقصه در صورتى كه مبلغ پيشنهادى بيش از ده برابر 
نصاب معامالت متوسط باشد. منوط به ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده 

باشد.
محل تحويل ضمانتنامه: دبير خانه شركت گاز استان ايالم 

* هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* هزينه و ارائه رسـيد تأييد شده كارمزد سـامانه تداركات الكترونيك دولت 

(ستاد) قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه مى باشد.
* هزينه چاپ و تكثير اسـناد مناقصه و كتابچه هاى پيمان به مبلغ 3,500,000 
ريال بـه عهـده برنـده مناقصـه مى باشـد و مى بايسـت به حسـاب شـماره 
4001029904050531 و بـا شـماره شـبا 390100004001029904050531 
IR بانـك مركـزى به نـام شـركت گاز اسـتان ايـالم و بـا شناسـه واريـز 

361029967292790818773000003500
آدرس: ايالم – چهارراه پيام نور – بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار 

 WWW.ilam-nigc.ir و http://iets.mporg.irوWWW.Shana.ir شركت گاز استان ايالم سايت
شماره تلفن 084-59244272

كد فراخوان جهت آگهى مذكور 53,116,824 مى باشد. 

شناسه آگهى: 1317485 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي(شماره گ1401/02/35)

شـركت ملى گاز ايران
شـركت گاز اسـتان ايالم

روابط عمومى شركت گاز استان ايالم

ریاست جمهوری


