
در حال حاضر مهم ترين چال�ش طرح نهضت ملي 
مس�كن، بحث تأمين مالي اس�ت و اگ�ر محدود به 
بازار و سرمايه داخلي باش�يم، موفق نخواهيم بود. 
كارشناس�ان معتقدند  ب�ا روش هاي موج�ود، هر 
چقدر بخش خصوص�ي را وارد بح�ث توليد كنيم 
نمي تواني�م ط�رح نهضت مل�ي را ب�ه خوبي پيش 
ببريم، بنابراين نياز به برنامه ريزي و تحول جدي در 
مديريت اين طرح اس�ت. معاون اول رئيس جمهور 
با تأكيد ب�ر تأمين زمين براي س�اخت 1/4 ميليون 
مس�كن مي گويد: »اما هنوز دو نقص در اين زمينه 
داري�م، بايد صنع�ت س�اختمان متح�ول و منابع 
مالي م�ورد ني�از اين پ�روژه ملي تأمين ش�ود. در 
حال حاضر س�اخت س�اختمان دو طبقه دو س�ال 
زمان مي ب�رد، در حالي كه در دنيا س�اختمان هاي 
70 تا 80 طبقه را دو س�ه ماهه تحوي�ل مي دهند.«
در يك س��ال اخير چالش هاي موجود براي پيشرفت 
طرح نهضت ملي مسكن بار ها از س��وي دولتمردان و 
فعاالن صنعت ساخت و س��از مطرح شده است. آنچه 
بايد بيشتر به آن پرداخته شود صنعتي سازي ساخت و 
ساز است. براي تحقق اين وعده دولت نيازمند تغييرات 
اساسي در موضوع احداث هستيم. فعاالن اين صنعت 
مي گويند چالش هاي مالي اين پروژه عظيم بايد سريعاً 
رفع شود. موضوعي كه ماه هاست ميان سازمان برنامه 
و شبكه بانكي در حال پاسكاري است و تأمين مالی در 

حد وعده باقی مانده است.« 
  مخبر: زمين تأمين ش�د ام�ا 2 مانع همچنان 

باقي است 
به گزارش فارس، محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور 
در مراسم افتتاحيه بيست ودومين نمايشگاه بين المللي 
صنعت ساختمان در محل نمايشگاه هاي بين المللي در 
خصوص مهم ترين اقدامات دولت براي رفع مشكالت 
معيش��تي مردم در س��ال نخس��ت آغاز به كار دولت 
س��يزدهم مي گويد: » دولت س��ه اولويت مهم شامل 
معيش��ت مردم، سالمت و مس��كن مردم را در دستور 
كار قرار داده كه از ابتداي آغاز به كار دولت تا اس��فند 
ماه 1400 در زمينه معيشت مردم و قيمت ها اتفاقات 
خوبي روي داد، تورم رو به كاهش نهاد و قيمت كاالهاي 

اساسي كنترل شد و بلكه كاهش يافت.«
وي مي افزايد: »در برخي ذخاير كاالهای اس��تراتژيك 
زير خط قرمز بوديم اما اكن��ون در عمده ذخاير مانند 

كاالهاي اساسي گندم، جو و غالت به 60 تا 70 درصد 
رسيديم. همچنين وضعيت خزانه كشور به هيچ وجه 
مناس��ب نبود اما بدون قرض گرفتن از بانك مركزي 
به ذخاير خوبي در خزانه رس��يديم. همچنين مسائل 
ارزي و حذف ارز ترجيحي در ابتداي سال جاري اتفاق 
افتاد، در وضعيت بين المللي و منطقه اي هم مس��ائلي 
پيش آمد كه كم كم در حال حل و فصل آن هستيم و 
اگر حذف ارز ترجيحي اتفاق نمي افتاد در آينده دچار 

مشكل مي شديم.«
مخبر در مورد تأمين مس��كن تأكي��د می كند: » اين 
بخش جزء كليدي تري��ن اقداماتي اس��ت كه دولت و 
دس��ت اندركاران در دس��تور قرار داده اند. دولت بايد 
تسهيل گر باش��د و خود مردم كارها را انجام دهند. در 
90 درصد شهرها هم متقاضي مسكن و هم زمين وجود 

دارد و دولت فق��ط بايد تس��هيل گر و كمك كننده به 
تأمين مالي باشد. بخش عمده ساختمان ها در شهرها 
به وسيله مردم احداث مي شود، نقش تعاون هم بسيار 

كليدي است.«
وي مي گويد: »اگر بخش ه��اي مختلف و تعاون كمك 
كنند بيش از آنچه ك��ه دولت تعهد ك��رده مي توانيم 
مس��كن ايجاد كني��م. وظيف��ه دولت ه��م حمايت و 
پشتيباني اس��ت و راهي غير از آن نيس��ت. اگر تصور 
كنيم كه دولت به تنهايي يك ميليون مسكن مي سازد 
تصور غيرقابل اجرايي است اما توس��ط مردم اين كار 

شدني است.«
  ساخت و سازها سرعت گيرد 

معاون اول رئيس جمهور مي گويد:  »در 9 ماهي كه از 
زمان دولت گذشته گرچه كمبودهايي وجود داشته اما 

تاكنون زمين براي ساخت 1/4 ميليون واحد مسكوني 
فراهم شده است اما هنوز دو نقص در اين زمينه داريم، 
يكي اينكه بايد صنعت ساختمان متحول شود. در حال 
حاضر ساخت ساختمان دو طبقه دو سال زمان مي برد، 
در حالي كه در دنيا ساختمان هاي 70 تا 80 طبقه را دو 

سه ماهه تحويل مي دهند.«
وي مي افزايد: » مسئله دوم اين است كه دولت مسائل 
مالي را براي هرگونه ساخت و ساز تأمين كند. اگر قرار 
است توسط مردم يا توسط انبوه س��ازان درست شود 
تأمين مالي براي مردم و انبوه سازان را فراهم كند و بايد 

تحول جدي در اين مسئله ايجاد شود.«
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه 30 درصد سبد 
زندگي مردم مربوط به هزينه مس��كن اس��ت، تأكيد 
مي كند: »مشكل مسكن با توصيه حل نمي شود فقط 

بايد عرضه مسكن فراوان شود تا هزينه مسكن در سبد 
زندگي مردم كاهش پيدا كند.«

مخبر خطاب به ش��ركت هاي فعال مسكن مي گويد: 
»شما فقط براي 85 ميليون ايراني مسكن نمي سازيد، 
در منطقه به شعاع 2 هزار كيلومتر حدود 600 ميليون 
نفر زندگي مي كنند كه نياز به خدمات مسكن دارند اگر 
صادرات خدمات مهندسي اتفاق افتاد تنها ساختمان، 
پل و بزرگراه در كش��ورهاي ديگر نمي سازيم، بلكه در 
كنار آن مصالح ايراني و فناوري هاي آن صادر مي شود. 
حدود 70 نوع توليدات مختلف به صنعت س��اختمان 
وابسته است و 300 نوع شغل به بخش مسكن بستگي 
دارد. اين بخ��ش مي تواند نقدينگي م��ردم را جذب و 
به خلق ثروت و تقويت ارزش پول ملي و س��وق دادن 

نقدينگي به سمت توليد كمك كند.« 
  4 هزار هزار ميليارد تومان نياز داريم 

از س��وی ديگر محمود محم��ودزاده مع��اون وزير راه 
و شهرس��ازي در اين مراس��م از نياز مالي 4هزار هزار 
ميلي��ارد تومان ب��راي احداث 4ميليون مس��كن طي 
چهار س��ال خبر مي ده��د و مي گوي��د: »البت��ه اين 
اعتبار غير از هزينه تأمين زمي��ن و خدمات و مصالح 
آن اس��ت. از اين رق��م 2 ه��زار و 800 ه��زار ميليارد 
 تومان گردش مال��ي براي تأمين مصالح س��اختماني 

مورد نياز است.« 
وي مي افزايد: »براي س��اخت هر واحد مسكوني 110 
متري حدود 2/2 نفر اش��تغال ايجاد مي ش��ود كه در 
س��اخت 4 ميليون مس��كن پيش بيني مي شود 8/5 
ميليون فرصت ش��غلي ايجاد يا پايدار ش��ود. بنابراين 
نهضت ملي مسكن تنها ساخت مس��كن نيست و آثار 

اقتصادي از جمله ايجاد اشتغال هم دارد.«
به گفته محمودزاده، در نهضت ملي مسكن 3/5ميليون 
نفر متقاضي هستند و تاكنون 25 تفاهمنامه گوناگون 
با دستگاه هاي مختلف امضا ش��ده است.  نهضت ملي 
تنها ساخت مسكن نيست، بلكه مصالح هم بايد فراهم و 
در وزارت راه آمادگي براي تأمين زنجيره توليد مصالح 

ايجاد شود. 
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين تأكيد مي كند: 
»پروژه هاي نهضت ملي مسكن از خدمات بيمه كيفيت 
ساختمان به مدت سه تا 10 س��ال برخوردار خواهند 
شد كه اجزاي اصلي ساختمان تحت پوشش اين بيمه 

كيفيت قرار مي گيرد.«
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نقش دولت در نهضت ملی مسکن تسهیل گری عملیات است 
 مخبر: بايد صنعت ساختمان متحول شود. االن ساخت ساختمان دو طبقه دو سال زمان مي برد

در حالي كه در دنيا ساختمان هاي 70 تا 80 طبقه را دو سه ماهه تحويل مي دهند

غیرفعال شدن 10میلیون و 800 هزار ابزار 
پرداخت در طرح ساماندهي كارتخوان ها

از بي�ن 18ميلي�ون و 800 ه�زار اب�زار پرداخ�ت 8ميلي�ون 
اب�زار پرداخ�ت ب�ه پرون�ده مالياتي ش�ان الص�اق و س�اير 
ابزار ه�اي پرداخ�ت ه�م در اج�راي قان�ون غيرفع�ال ش�دند. 
به گزارش تس��نيم، رئيس اداره اجرايي مركز تنظيم مقررات سازمان امور 
مالياتي با حضور در برنامه گفت وگوي ويژه خبري درباره ضرورت ساماندهي 
ابزار هاي پرداخت و همچنين آخرين وضعيت اجرايي آن گفت: ساماندهي 
دستگاه هاي كارتخوان بانكي در اجراي ماده 11 قانون پايانه فروشگاهي با 
همكاري سازمان امور مالياتي و بانك مركزي انجام و از 15 دي ماه سال 1400 
اين همكاري شكل گرفت و از بين 18 ميليون و 800 هزار ابزار پرداخت، تمام 
اين ابزار ها ساماندهي شدند. 8 ميليون ابزار پرداخت به پرونده مالياتي شان 

الصاق و ساير ابزار هاي پرداخت هم در اجراي قانون غيرفعال شدند. 
اشكان هراتي درخصوص كارتخوان هاي غيرفعال شده  افزود: 10 ميليون 
و 800 هزار دستگاه كارتخوان غيرفعال شدند، طي چند مرحله به مؤديان 
اين ُفرجه داده شد كه يا دستگاه كارتخوانشان را غيرفعال يا آنها را به پرونده 
مالياتي مربوطه الصاق كنند.  ما در راس��تاي هوشمندسازي نظام مالياتي 
خواهيم ماند كه در مقطع كنوني اولويت اصلي نظام مالياتي اس��ت، يكي 
از مهم ترين اين ظرفيت ها بستري تحت عنوان قانون پايانه فروشگاهي و 

سامانه مؤديان بود. 
وي ادام��ه داد: با همكاري بانك مركزي خوش��بختانه توانس��تيم در 
دولت جديد و با تيم مديريتي جديد در يك حركت جهادي به يكي از 
آرمان هاي سازمان مالياتي كه دستيابي به يك اطالعات شفاف براي 
نظام مالياتي كشور بود  دسترسي پيدا كنيم و ما طي اين فرآيند بيش 
از 2ميليون مؤدي جديد را شناسايي كرديم كه اين خود گامي در جهت 

ايجاد شفافيت و برقراري عدالت مالياتي بود. 
وي گفت: س��از و كار هايي كه براي شناسايي حس��اب هاي تجاري از 
غيرتجاري ديده شده، ساز و كار هاي تك بعدي نيست، اما ظرفيت هايي 
كه قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان براي ما در نظر گرفته، 
اين است كه هزينه تخلف را براي مؤديان باال برده است. ما حساب هايي 
كه مؤديان به پرونده الص��اق مي كنند به آن مي گوييم حس��اب هاي 
تجاري، اما حساب هايي كه تجاري معرفي نشوند و طبق ساز و كاري به 
عنوان حساب تجاري شناسايي كنيم، صاحبان اين حساب ها در واقع 
ضرر مضاعفي خواهند كرد، زيرا مشمول ماليات بر درآمد هاي اتفاقي يا 
ماليات هديه خواهند شد و در واقع مبلغ ماليات باالتري خواهند داد. 

 ورود ديوان محاسبات 
به عملکرد شركت هاي دولتي 

رئي�س كل دي�وان محاس�بات كش�ور خب�ر داد اولوي�ت 
1401 هوشمندس�ازي  دي�وان محاس�بات در س�ال  كاري 
نظ�ارت و ورود ب�ه بررس�ي عملكرد ش�ركت هاي دولتي اس�ت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور، 
مهرداد بذرپاش در اجتماع كاركنان ديوان محاسبات گفت: اولويت ديوان 
محاسبات در سال 1401 ورود به بررسي عملكرد شركت هاي دولتي و وابسته 

به دولت و نهادهاي عمومي و هوشمندسازي نظارت و رسيدگي هاست. 
رئيس كل ديوان محاسبات كشور افزود: ارائه تفريغ بودجه 1400 شش 
ماه زودتر از موعد مقرر قانوني، با همت شبانه روزي همكاران در سراسر 

كشور و همراهي دستگاه هاي اجرايي ميسر شد. 

 سال گذشته 1/3 میلیارد دالر سبزي و صیفي 
از ايران صادر شد

در سال گذش�ته به واس�طه اقدامات صورت گرفته 4/5 ميليون 
تن انواع محصوالت س�بزي و صيفي صادر ش�ده كه اين موضوع 
ارزآوري 1/3 ميلي�ارد دالري را ني�ز ب�ه دنب�ال داش�ته اس�ت. 
به گزارش تسنيم، س��يدجواد س��اداتي وزير جهاد كش��اورزي بر لزوم 
پيش بيني پذيري و بلندمدتي صادرات و واردات بخش كشاورزي تأكيد 
كرد و در جلسه قرارگاه ديپلماسي غذايي با اشاره به اهميت توسعه كشت 
فراسرزميني گفت: بايد زراعت چوب، توليد غالت، محصوالت كشاورزي 
آب بر و... از محل كشت فراسرزميني پيگيري شود. سال گذشته در زمينه 
توسعه مراودات تجاري و بازرگاني با كشور هاي منطقه و جهان اقدامات 
خوبي انجام گرفت و تفاهمنامه هاي مختلفي در حوزه هاي بهداش��تي، 

قرنطينه اي، قوانين گمركي، تعرفه اي و... به امضا رسيد. 
ساداتي نژاد با اشاره به صادرات محصوالت كشاورزي در سال گذشته 
گفت: در سال گذشته به واسطه اقدامات صورت گرفته 4/5 ميليون تن 
انواع محصوالت سبزي و صيفي صادر شده كه اين موضوع ارزآوري 1/3 

ميليارد دالري را نيز به دنبال داشته است. 
وزير جهاد كش��اورزي تأكيد ك��رد: توليد محصوالت كش��اورزي بايد 
صادرات محور و منطبق بر اس��تاندارد هاي بهداشتي روز دنيا باشد. در 
حوزه صادرات محصوالت كشاورزي به دنبال پيش بيني پذيري هستيم و 
مخالف محدوديت هاي لحظه اي، روزانه و ماهانه حوزه صادرات و واردات 
هس��تيم. در همين راستا به دنبال آن هس��تيم كه به صادركنندگان و 

واردكنندگان بخش كشاورزي برنامه بلندمدت بازرگاني ارائه شود. 

 الزام شركت هاي فوالدي 
به افشاي قرارداد با سرخابي ها

رئيس سازمان خصوصي س�ازي در نامه اي به شركت هاي فوالدي 
و خودرويي خواستار افش�اي قرارداد با بازيكنان سرخابي ها شد. 
سال هاست كه رسانه ها خواستار شفاف سازي قراردادهاي شركت هاي 
فوالدي و خودرويي ب��ا تيم هاي اختصاصي فوتبال هس��تند اما هرگز 
هزينه هاي س��االنه اين بنگاه ها براي تيم هاي فوتبالش��ان اعالم نشده 
است. اكنون سازمان خصوصي سازي وارد ماجرا شده است. به گزارش 
فارس، حسين قربان زاده رئيس سازمان خصوصي سازي در نامه اي به 
مديران عامل شركت هاي فوالد مباركه اصفهان، ملي  صنايع مس ايران، 
ايران خودرو، گل گهر، فوالد خوزس��تان، آلوميني��وم ايران و ذوب آهن 
اصفهان نوشت: به اطالع مي رساند با عنايت به بورسي شدن باشگاه هاي 
فرهنگي �  ورزش��ي اس��تقالل و پرس��پوليس و ارتقای انضباط مالي و 
شفافيت در اين باشگاه ها مقتضي است به منظور تحقق رقابت عادالنه در 
نظام باشگاه داري حرفه اي، مجموع ارقام قراردادهاي منعقده با بازيكنان 
و كادر فني تيم فوتبال زيرمجموعه آن شركت در فصل جاري را به صورت 

جداگانه در سامانه جامع اطالع رساني ناشران )كدال( افشا نماييد.
 

اشتغال بخش صنعت و كشاورزي كاهش يافت
 1401 به�ار  در  كش�اورزي  و  صنع�ت  بخ�ش  اش�تغال 
ياف�ت.  كاه�ش  قب�ل  س�ال  مش�ابه  م�دت  ب�ه  نس�بت 
به گزارش نبض صنعت،   بررسي نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در بهار 
1401 نشان دهنده افت اشتغال بخش صنعت و كشاورزي نسبت به بهار 
سال قبل است.  بر اين اساس، اش��تغال در بخش صنعت از نظر سهم اين 
بخش در اشتغال كشور 0/5 درصد كاهش داشته است به طوري كه تعداد 
شاغالن اين بخش در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 معادل 160 هزار و 
343 نفر افت داشته است.  همچنين اشتغال در بخش كشاورزي با افت 9/1 
درصدي در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو بوده و تعداد 
افراد شاغل در اين بخش 46 هزار و 725 نفر افت داشته است. در اين شرايط، 
اطالعات دقيقي از وضعيت و آمار توليد بخش صنعت در دسترس نيست و 
اطالعات و آمار ماهانه توليد در سامانه از ابتداي سال تاكنون بارگذاري نشده 
است. در حال حاضر فقط امكان دسترسي به آمار و اطالعات صنعت، معدن 
و تجارت در سال 1400 روي س��امانه وزارت صمت فراهم است و آماري از 

سال 1401 وجود ندارد. 

جهاننما

حملونقل

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى شناسه آگهى: 1361413
 شـركت مهندسـي و توسـعه گاز ايران به 
آدرس تهـران خ طالقاني نرسـيده به 
چهارراه مفتح سـاختمان شماره 200 
در نظر دارد تأمين خدمات تهيه، طبخ، توزيع و 
اداره رستوران انبارهاى شهيد طاهرى واقع در 
اسالمشـهر بعد از ميدان قائم، خيابان 
سـرو به تعـداد حدود 160 پـرس در روز را براى مدت يك سـال و برآورد 
چهل و هشـت ميليارد ريال با توجه به موارد زير به پيمانكار واجد شرايط 

واگذار نمايد. 
 كليـه رسـتوران هاى داراى پروانه كسـب و شـركت هاي خدماتي 
داراي تأييديه صالحيت معتبر در رشته امور آشپزخانه و رستوران 
از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سـاير موارد مندرج در متن 

كامل آگهى باشند.
  كليـه مراحـل برگـزارى مناقصـه از طريـق سـامانه تـداركات 
 www.setadiran.ir الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس اينترنتى

با كد فراخوان 2001092131000028 انجام خواهد پذيرفت. 
  تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار بـه مبلغ حدود دو ميليارد و 

چهارصد ميليون ريال مى باشد.
  مهلـت دريافت (دانلود) اسـناد اسـتعالم ارزيابـى كيفى جهت 

حضور در مناقصه تاريخ 1401/06/01 مى باشد.
  اسـناد مناقصه پس از انجام ارزيابي كيفي، صرفًا توسط حائزين 
حداقـل امتياز الزمه از طريق سـامانه تـداركات الكترونيك دولت 

(ستاد) قابل دريافت مي باشد. 
  گشـايش پيشـنهادات مالي پـس از بارگذارى پيشـنهادات در 
سامانه ستاد با حضور نماينده مناقصه گران در كميسيون مناقصات 

انجام خواهد گرديد.
 عالقمنـدان جهت كسـب اطالعات بيشـتر مي توانند با شـماره 
تلفن 81313052-81313542-021 تماس و با ورود به درگاه اينترنتى 

WWW.NIGCENG.IR متن كامل آگهي را رؤيت نمايند. 
« روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران»

نوبت دوم
شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه هاى مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيك 
دولت برگزار نمايد، كليه مراحل برگزارى تشريفات مناقصه از دريافت اسناد ارزيابى كيفى و ساير مراحل 
 WWW.SETADIRAN.IR بعدى مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس
انجام خواهد شد. الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت، نسـبت به ثبت نام در سايت مذكور 
و دريافت گواهى امضـاء الكترونيكى جهت شـركت در مناقصات اقـدام نمايند. ضمنـًا آگهى مناقصات 
 WWW.ABADAN-REF.IR اين شـركت به صورت همزمان در روزنامه هاى كثيراالنتشار و وب سايت شـركت پااليش نفت آبادان به آدرس 

درج و قابل مشاهده مى باشد.
 از مناقصه گران واجد شرايط كه آمادگى و توانايى انجام هر يك از مناقصه هاى ذيل را دارند دعوت به عمل مى آيد جهت شركت در مناقصه به 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد ) به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دريافت اسناد مربوط به ارزيابى كيفى (دفترچه شماره يك 
و معيارهاى ارزيابى كيفى به صورت رايگان) و مطالعه و تكميل آن به همراه كليه مدارك مورد نياز مطابق با برنامه زمان بندى مربوطه، نسبت به 

بارگذارى اسناد مذكور در سامانه اقدام نمايند.
 تكميل كليه اطالعات خواسته شـده در فرم هاى ارزيابى كيفى مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا و بارگذارى تمامى مدارك و مستندات، 
سـوابق كارى و مالى و همچنين ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده توسط سـازمان حسابرسـى و يا اعضاى جامعه حسابداران رسمى در 
قراردادهاى با مبلغ بيش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامى است، (عدم ارايه صورت هاى مالى حسابرسى شده منجر به عدم انعقاد قرارداد 

با برنده مناقصه مى شود).
در صورت عدم تكميل و بارگذارى كامل اسناد استعالم ارزيابى كيفى و ساير مدارك فوق االشاره، صالحيت شركت كنندگان قابل بررسى نخواهد 
بود و بارگذارى مدارك و سوابق مزبور هيچ گونه حقى را براى متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. ضمناً مناقصه گران مى بايست عالوه بر بارگذارى اسناد 
(حاوى رزومه، سوابق شركت بهمراه تصوير مصدق شده آخرين تغييرات و دفترچه تكميل شده شماره يك به همراه اسناد مورد نياز مندرج در 
دفترچه مذكور) و همچنين در صورت نداشتن رزومه و يا جهت به روز رسانى رزومه در كميته فنى بازرگانى اين شركت، نسبت به ارسال مدارك 
به آدرس كميسيون مناقصات شـركت پااليش نفت آبادان- صندوق پستى 111  اقدام نمايند. الزم به ذكر اسـت از مناقصه گرانى كه در ارزيابى 

كيفى تأييد شوند از طريق سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 
 مناقصه گرانى كه در ارزيابى كيفى تأييد شده اند در مرحله ارائه پيشنهاد مى بايست تصوير تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) بارگذارى كرده و اصل آن را در يك پاكت سربسته تا قبل از زمان گشايش پيشنهادها به دبيرخانه كميسيون 

مناقصات واقع در دفتر مركزى شركت پااليش نفت آبادان تسليم نمايند.
 اطالعات تماس و نشانى دسـتگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشـتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پيشـنهاد: آبادان- حاشيه 

اروندرود- جنب دروازه اصلى پااليشگاه- اداره كاال شركت پااليش نفت آبادان تلفن:  53183781-061 و شماره نمابر: 061-53229815 

فراخـوان ارزيـابى كيفـى

روابط عمـومي – شركت پااليش نفت آبادان

شماره مناقصه در رديف
دستگاه مناقصه گذار

 شماره مناقصه
 در سامانه ستاد

 مبلغ تضمين شركتموضوعشماره تقاضا
 در مناقصه به ريال

برنامه زمان بندى مراحل مناقصه

الف- مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى از سامانه ستاد P09FLAME DETECTOR (F&G)637/500/000/0043500055-90-401/7200109217900021440/ك1
از تاريخ 1401/05/10 لغايت 1401/05/19

ب-آخرين  مهلت ارائه و بارگذارى اسناد ارزيابى 
كيفى توسط مناقصه گران: مورخ 1401/06/01

G06CONDENSER TUBE690/000/000/7990300007-90-401/36200109217900021538/ك2

شركت ملى پااليش وپخش فرآورده هاى نفتى 
 شركت پااليش نفت آبادان

شناسه آگهى:1359156

ش�ركت برق فرانس�ه )EDF( كه مجبور شده 
اس�ت برق را ب�ه رقيبان�ش پايين ت�ر از قيمت 
بازار بفروش�د، از دولت فرانس�ه ب�راي دريافت 
بيش از 8ميليارد دالر خس�ارت ش�كايت كرد. 
به گزارش ايسنا، شركت EDF مي گويد 8/3 ميليارد 
يورو )حدود 8/6 ميليارد دالر بر اساس نرخ بازار( تا 
زمان تنظيم اين ش��كايت عليه دول��ت، ضرر كرده 
اس��ت و بيش از 15 ميليارد يورو براي كل س��ال را 

پيش بيني مي كند. 
شركت نيروي فرانس��ه كه 84 درصد آن متعلق به 
دولت است و در فرآيند ملي سازي شدن كامل قرار 
دارد، مجبور شده اس��ت برقي را كه توليد مي كند 
به نيروگاه هاي رقيب بفروش��د تا رقاب��ت افزايش 

پيدا كند. 
در فرم��ان اوليه دولت تأكيد ش��ده اس��ت تأمين 
كنندگان برق مي توانند حداكثر 25 درصد از توليد 
هسته اي ساالنه ش��ركت EDF را در فاصله ژوئيه 
سال 2011 تا دسامبر س��ال 2025 به قيمت ثابت 
كه حدود 47 دالر به ازاي هر مگاوات ساعت است، 
بفروش��ند. با اين حال ژانويه امس��ال، دولت سقف 

قيمت بزرگ ت��ري را اعمال كرد ت��ا هزينه نيروي 
مصرف كننده را كاهش دهد. سپس در مارس دولت 
فرمان هاي بيشتري را صادر كرد و حجم برقي را كه 
شركت EDF بايد بفروشد افزايش و قيمت را براي 

اين شركت كاهش داد. 
ضرر مورد اشاره شركت EDF، مربوط به اين دوره 
است. ش��ركت EDF در ژوئن درآمدي را گزارش 
كرد كه بزرگ ترين ضرر نيم ساالنه را نشان داد. اين 
شركت در نيمه اول سال ميالدي جاري 5/3 ميليارد 
يورو ضرر در مقايس��ه با 4/2 ميليارد يورو سود در 

مدت مشابه سال 2021 ثبت كرد. 
نيروگاه هاي شركت EDF منبع تأمين حدود 70 تا 
75 درصد از مصرف برق فرانسه هستند و دولت مايل 
است اين شركت را ملي كند تا درباره تأمين نيرو در 
بحبوحه پديدار شدن بحران كمبود انرژي، اطمينان 
حاصل كند. بر اساس گزارش اويل پرايس، ضرر در 
حوزه هاي ديگر هم براي شركت EDF افزايش پيدا 
كرده است. شركت EDF هفته گذشته ناچار شد 
توليد در رآكتورهاي هسته اي خود را به دليل موج 

گرمايي كه سراسر اروپا را فرا گرفت، كاهش دهد. 

آمار مدعيان بيكاري در اي�االت  متحده 14هزار 
نف�ر افزايش يافت�ه كه با اي�ن رقم ب�ه باالترين 
س�طح طي ۹ م�اه گذش�ته بازگش�ته اس�ت. 
به گزارش تركيش، آمار مدعي��ان بيكاري كه براي 
اولين بار بيكاري را ثبت كردند به باالترين س��طح 
از نوامبر گذشته رسيد و بر اس��اس آمار وزارت كار، 
تعداد امريكايي هايي كه ب��راي اولين بار بيكاري را 
ثبت كردند، هفته گذش��ته با 14هزار نفر افزايش 
به 262هزار نفر رس��يد. اين ميزان باالترين سطح 

مطالبات اوليه بيكاري از نوامبر س��ال گذشته بود. 
انتظار بازار براي بيكاري 263هزار نفر بود، در حالي 
كه سطح هفته قبل با 12هزار نفر كاهش از 260هزار 
به 248ه��زار نفر رس��يده ب��ود. ميانگين متحرك 
چهارهفته اي 252هزار نفر بود كه نسبت به ميانگين 
تجديدنظر شده هفته قبل 4500 نفر افزايش داشت. 
اقتصاد اياالت متحده در ماه جوالي 528هزار شغل 
ايجاد كرد كه بسيار باالتر از تخمين بازار 250هزار 
نفري بود و نرخ بيكاري به 3/5 درصد كاهش يافت. 

رئيس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه »از 
افزايش 30 درصدي قيمت بليت پروازهاي داخلي 
جلوگيري كرده ايم«، گفت: برخي ايرالين ها عمداً 
در حال زمين گي�ر كردن هواپيماها هس�تند. 
محمدرضا رضايي كوچي در گفت وگو با تس��نيم ، 
با اش��اره به مصوبه س��ه ماه پيش ب��راي افزايش 
30درصدي قيمت بليت پروازهاي داخلي توسط 
ش��وراي عالي هواپيمايي اظهار كرد: سه ماه است 
كه اين كار را متوقف كرده اي��م. در اين بين برخي 
ش��ركت  هاي هواپيماي��ي به طور غيرمس��تقيم 

هواپيماهاي خود را زمين گير مي كنند. 
وي تأكيد كرد: به همين دليل ني��ز بليت پرواز به 
سختي تهيه مي شود. در زمان حاضر حدود 115 
فروند از ناوگان مسافري كشور فعال است. اين در 
حالي است كه ناوگان هوايي مسافربري كشور داراي 

حدود 400 فروند هواپيماست. 
رئيس كميس��يون عم��ران مجلس در پاس��خ به 
اين پرس��ش كه آيا برخي شركت هاي هواپيمايي 
عمداً در حال زمين گير كردن ن��اوگان خود براي 
فشار جهت افزايش قيمت ها هستند، گفت: دليل 
زمين گير شدن هواپيماها تركيبي از اقدامات عمدي 
و غيرعمدي است. به عبارت ديگر ايرالين ها از يك 
طرف مي گويند قطعه نداريم و قطعات معيوب شده 
است و از طرفی هم  به دنبال افزايش قيمت بليت 

پروازها هستند. 
رضايي كوچي در پاسخ به اين پرسش كه مجلس 
تا چه زماني مي تواند در برابر افزايش قيمت بليت 
پروازها مقاومت كند، افزود: اين افزايش 30 درصدي 
در ش��وراي عالي هواپيمايي تصويب شده است و 

ايرالين ها در انتظار ابالغ آن هستند. 

شکايت 8 میلیارد دالري شركت برق فرانسه از دولت

آمار بیکاري امريکا به باالترين سطح ۹ ماهه رسید

برخي ايرالين ها عمداً هواپیماها را زمین گیر كردند

بهنازقاسمی
گزارش


