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آثار خشكسالي و كمبود آب در حالي به شكل 
محسوسي در كشور نمايان شده است كه عمده 
آب مصرفي در كشور متعلق به حوزه كشاورزي 
اس�ت، با اين حال در مناطقي ك�ه حتي تأمين 
آب شرب با مشكل مواجه شده است، در حوزه 
كشاورزي محصوالتي كاشته مي شود كه آب بر 
شناخته مي شود، همين رخداد موجب شده است 
كارشناسان اقتصادي نسبت به رعايت الگوي 
كش�ت منطقي و عقالني در كشور تأكيد كنند. 
روز گذش��ته رئيس جمهور در جري��ان بازديد از 
وزارت كش��اورزي تأكيد كرد كه اص��اح الگوي 
كشت به زودي توسط وزارت جهاد كشاورزي اجرا 
ش��ود. با وجودي كه برنامه هاي توسعه اي عاقانه 
و منطقي در بس��ياري از بخش هاي اقتصاد ايران 
عملياتي شده است، متأسفانه مي بينيم كه هنوز 
حوزه كش��اورزي در كشور به ش��كل بسيار بدوي 

مديريت مي ش��ود و اين مش��كل مربوط به دولت 
كنوني نمي شود بلكه چالشي اس��ت كه از ديرباز 

وجود داشته است. 
مقوله خشكس��الي و كمبود آب بيش از هر زمان 
ديگري در كشور محسوس شده است، به شكلي 
كه در برخ��ي مناطق حتي تأمين آب ش��رب نيز 
با مش��كات جدي روبه رو اس��ت، با اين حال هر 
چند دولت سيزدهم تمام عزم خود را جزم كرده 
است در حوزه آب و برق و ساير خدمات رساني ها 
مشكلي وجود نداشته باش��د اما مي بينيم كه در 
نقاط كم آب گاه در حوزه كشاورزي الگوي كشت 
مناس��بي عملياتي نمي ش��ود و محصوالت آب بر 

كاشته مي شود. 
بي شك وقتي تأمين آب ش��رب با چالش مواجه 
است، اين مورد عقاني نيست كه در همين منطقه 
محصوالت آب بر را كش��ت كنيم، از اين رو به نظر 

زمان آن رسيده اس��ت در رابطه با رعايت الگوي 
كشت در كشور سختگيري هايي شود تا كشاورزي 

رنگ و لعاب منطقي به خود بگيرد. 
  كشاورزی در چارچوب الگو

بي شك در طراحي الگوي كشت بايد شاخص هاي 
مهمي چ��ون: حفاظت از محيط زيس��ت، مصرف 
صحيح آب، محص��والت اس��تراتژيك و ضروري، 
محصوالت سودآور به همراه برخورداري از مزيت و 

منطق اقتصادي در نظر گرفت. 
 ايران ب��ه دلي��ل قرار گيري در منطقه خش��ك و 
نيمه خش��ك دنيا بايد براي اصاح الگوي مصرف 
و كاهش مصرف آب اقدام��ات الزم را انجام دهد. 
در طراحي الگوي كش��ت بايد حفاظ��ت از منابع 
طبيعي و محيط زيس��ت در اولويت ها باش��د. در 
طراحي الگوي كش��ت اقام ضروري و مهم مانند 
گندم و برنج در اولويت قرار گيرند تا امنيت غذايي 

را به همراه داشته باشد و سبب خودكفايي كشور 
ش��ود. بعد از اقام ضروري طراحي الگوي كشت 
محصوالت��ي مانن��د پس��ته و زعفران كه س��بب 

سودآوري اقتصادي مي شود، بايد كاشته شود. 
شاخص اقتصادي نيز از اصلي ترين اركان طراحي 
الگوي كشت است و بايد به شكلي باشد كه سبب 
باالبردن بهره وري از منابع مانند آب و خاك باالترين 
ميزان درآمد را براي كشاورزان و باغداران داشته 
باشد و سود حاصل از آن س��بب سرمايه گذاري و 
توسعه فعاليت هاي بخش كشاورزي شود تا رونق 
اقتصادي را به همراه داشته باشد. در همين راستا 
روز گذشته كه رئيس دولت سيزدهم جهت بازديد 
به وزارت جهاد رفت، نسبت به اصاح الگوي كشت 
در كشور تأكيد كرد. سيدرضا س��اداتي نژاد، وزير 
جهاد كش��اورزي در ارتب��اط زنده با خبر ش��بكه 
يك س��يما، به نكاتي كه رئيس جمهور در جريان 
بازديد از وزارت جهاد كشاورزي عنون كرده است، 

اشاره كرد. 
س��اداتي نژاد در اظهارات��ی ي��ادآور ش��د ك��ه 
رئيس جمه��وردر اي��ن بازديد بر امني��ت غذايي 
پايدار و افزايش روحيه جهادي در كاركنان وزارت 
جهاد كش��اورزي تأكي��د كرد: » رئي��س جمهور 
همچنين تولي��د غذاي س��الم و باكيفيت و ارزان 
بر پايه توليد داخل را بس��يار مهم خواند و تأكيد 
كرد اصاح الگوي كش��ت به زودي توسط وزارت 
جهاد كشاورزي اجرا شود.   رئيس جمهور بر اصاح 
مصرف آب، تكميل زنجيره هاي ارزش، تش��كيل 
صنايع تبديلي در استان ها و قطب هاي كشاورزي 
تأكيد كرده اس��ت.  در اين بازديد رئيس جمهور 
به توسعه ش��هرك هاي گلخانه اي اش��اره كرد تا 
توليدات سبزي و صيفي در اين بستر توليد شود. 
رئيس جمه��ور به جايگزيني خ��وراك دام، توليد 
دانه هاي روغني و س��امت محصوالت كشاورزي 
تأكيد بسيار داشته است.  رئيس جمهور همچنين 
دس��تور داده است كاش��ت يك ميليارد درخت با 

كمك مردم در اين بخش صورت گيرد.«
وزير جهاد كش��اورزي گفت ك��ه مهم ترين تأكيد 
رئيس جمهور انجام پروژه ها با همكاري مردم است. 
سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور و هيئت همراه 
از وزارت جهاد كش��اورزي و معاونت هاي مربوط 
بازديد كرد و از نزدي��ك در جريان گردش كار اين 

وزارتخانه قرار گرفت. 

بر اس�اس اعالم مركز آم�ار ايران، متوس�ط درآمد س�االنه  
يك خانوار ش�هري در س�ال گذش�ته با رش�د ٥١ درصدي 
خان�وار  درآم�د  و  توم�ان  4۲١ ه�زار  و  ١١۲ ميلي�ون 
روس�تايي ۶۳ميلي�ون و ۷١۳ ه�زار توم�ان ب�وده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، مركز آمار ايران در گزارشي هزينه و درآمد 
خانوارهاي كشور در س��ال 1400 را منتش��ر كرد. در اين طرح 
آمارگيري 19 هزار و 618 خانوار نمونه در نقاط شهري و 18 هزار و 
370 نفر در نقاط روستايي بوده است. نتايج طرح آمارگيري حاكي 
از اين است كه متوسط هزينه كل خالص ساالنه يك خانوار شهري 
92 ميليون و 501 هزار ريال بود كه نسبت به رقم مشابه در سال 
قبل 49 درصد افزايش نشان مي دهد. از هزينه كل ساالنه  خانوار 
شهري 24 ميليون و 653 هزار تومان با سهم 27 درصد مربوط به 
هزينه هاي خوراكي و دخاني و 67 ميلي��ون و 848 هزار تومان با 

سهم 73 درصد مربوط به هزينه هاي غيرخوراكي بوده است. 
در بين هزينه هاي خوراكي و دخاني، بيش��ترين سهم مربوط به 
هزينه گوشت با سهم 21 درصد و در بين هزينه هاي غيرخوراكي 
بيشترين س��هم با 49 درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و 

روشنايي بوده است. متوسط درآمد اظهار شده ساالنه يك خانوار 
شهري 112 ميليون و 421 هزار تومان بوده كه نسبت به سال قبل، 
51 درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال گذشته رشد 
متوسط درآمد ساالنه خانوارهاي شهري بيشتر از رشد متوسط 
هزينه كل ساالنه اس��ت. منابع تأمين درآمد خانوارهاي شهري 
 نشان مي دهد 32/6درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 
16/5درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 9/5 درصد 

از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است. 
مقايسه  درصد خانوارهاي شهري اس��تفاده كننده از لوازم عمده 
زندگي در س��ال 1399 نس��بت به سال1400 نش��ان مي دهد 
خانواره��اي اس��تفاده كننده از اج��اق گاز از 98/9 ب��ه 98/8، 
تلويزيون رنگي از 98/1 به 97/6، جاروبرق��ي از91/5 به 92/1، 
ماش��ين لباسش��ويي از87/3به 88/1، يخچال فريزر از 71/9به 
71/8اتومبيل ش��خصي از 53/1 ب��ه 53/9، مايكروويو و فرهاي 
هال��وژن دار از 12/4 به 11/9 و ماش��ين ظرف ش��ويي از 7/6به 
8/3درصد تغيير يافته اس��ت. در س��ال1400، عمده ترين نوع 
سوخت مصرفي 95/2درصد از خانوارهاي شهري براي گرما، گاز 

طبيعي )شبكه عمومي( بوده اس��ت. متوسط هزينه كل خالص 
ساالنه يك خانوار روس��تايي 51 ميليون و 911 هزار تومان بوده 
است كه نسبت به سال قبل 52/4درصد افزايش نشان مي دهد. 
از هزينه كل س��االنه خانوار روس��تايي 20 ميلي��ون و 703 هزار 
تومان با سهم 40 درصد مربوط به هزينه هاي خوراكي و دخاني 
و 31 ميلي��ون و 208 هزار تومان با س��هم 60 درص��د مربوط به 

هزينه هاي غيرخوراكي بوده است. 
در بين هزينه هاي خوراكي و دخاني، بيش��ترين سهم مربوط به 
هزينه آرد، رشته، غات، نان و فرآورده هاي آن با 22 درصد و در 
بين هزينه هاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با 31 درصد مربوط به 
مسكن، سوخت و روشنايي بوده است. متوسط درآمد اظهارشده 
ساالنه يك خانوار روستايي 63 ميليون و 713 هزار تومان بوده كه 
نسبت به سال قبل 51/5درصد افزايش داشته است. منابع تأمين 
درآمد خانوارهاي روستايي نشان مي دهد 33/9درصد از مشاغل 
مزد و حقوق بگيري، 31/2درصد از مش��اغل آزاد كش��اورزي و 
غيركش��اورزي و 35 درصد از محل درآمده��اي متفرقه خانوار 

تأمين شده است.

جزئيات درآمد و هزينه خانوارها در سال ١400 اعالم شد

112 ميليون تومان متوسط درآمد خانوار شهري

    خبر

  گزارش  

 

 ۱۰ درصد سهم قرعه كشي خودرو
به صاحبان خودرو هاي فرسوده می رسد

وزير صنعت، معدن و تجارت از اختص�اص ١0 درصد از خودرو هاي 
قابل عرضه در قرعه كشي به دارندگان خودرو هاي فرسوده خبر داد. 
به گزارش تسنيم، سيدرضا فاطمي امين در حاشيه كميسيون هاي 
مجلس ش��وراي اس��امي گفت: در تبصره 7 قانون بودجه س��ال 
جاري، پيش بيني شده است 10 درصد از خودرو هايي كه از طريق 
قرعه كشي عرضه مي شود به دارندگان خودرو هاي فرسوده تعلق 

گيرد. 
وي افزود: به دليل فراهم نبودن زيرس��اخت ها، از م��اه آينده اين 
قانون اجرا مي شود و س��هم دارندگان خودرو هاي فرسوده كه در 
دو قرعه كشي قبل برنده نشده اند در قرعه كشي پيش رو محفوظ 

است. 
........................................................................................................................

 سرقت از خودروهاي وارداتي 
در گمرك و بنادر!

اعالم برخي واردكنندگان و البته تأييد مسئوالن مربوط از به 
سرقت رفتن قطعات خودروهاي وارداتي كه در گمرك و بنادر 
قرار دارد، حكايت دارد، آن طور كه مدير عامل سازمان اموال 
تمليكي گفته اكنون تعداد زيادي خودروي وارداتي دپوشده 
وجود دارد كه بس�ياري از قطعات آنها به س�رقت رفته است. 
به گزارش ايسنا، چندي پيش و در جريان امحاي فني سه دستگاه 
خودروي امريكايي كه در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار داشت، 
مديرعامل اين سازمان در بخشي از اظهاراتش در مورد چرايي عدم 
بازصادرات اين خودروها به موضوع قابل تأملي اشاره كرد و گفت 
كه برخي قطعات  آنها در اين سال ها به س��رقت رفته يا در هنگام 

جابه جايي آسيب ديده است. 
واردات خودرو از سال1397 ممنوع است ولي همچنان چند هزار 
خودرو كه قبل ممنوعيت وارد شده، در گمرك و بنادر باتكليف 
باقي مانده است، در اين بين ممكن است خودروهايي براي مصارف 
خاص وارد كشور ش��ود، اين در حالي اس��ت كه جريان سرقت از 
خودروهاي وارداتي در مب��ادي ورودي، از برخي واركنندگان نيز 
مورد بررسي قرار گرفت و عنوان شد كه پيش آمده، خودرويي وارد 
گمرك شده بود و در فاصله ترخيص، برخي قطعات جانبي آن به 

سرقت رفته است. 
اين موضوع از مسئوالن مربوط نيز پيگيري شد و در همين رابطه 
عبدالمجيد اجتهادي، مديرعامل س��ازمان اموال تمليكي ضمن 
تأييد اين جريان به ايسنا گفت: يكي از دغدغه هاي فعلي سازمان 
اموال تمليكي اين اس��ت كه در حال حاضر تعداد زيادي خودرو 
در بندرانزلي قرار دارد كه بس��ياري از قطعات آنها در س��ال هاي 
گذشته به سرقت رفته است. اينكه در محوطه سازمان منطقه آزاد 
انزلي است يا گمرك را مطمئن نيس��تم، ولي مسئوليت بر عهده 
نهاد يا سازماني است كه خودروها در محوطه آن پارك شده و در 

اختيار دارد. 
   اموال تمليكي: 

مسئوليت بر عهده مرجع نگهدارنده است 
و بايد شكايت شود

وي افزود: مسئوليت چنين سرقت هايي بنا به اينكه كاال در اختيار 
كدام سازمان براي نگهداري قرار گرفته، متفاوت است. زماني كه 
كاال در اختيار بندر، شركت انبارهايي عمومي يا در اختيار گمرك 
و اموال تمليكي اس��ت، طبيعتاً مس��ئوليت حفاظت نيز بر عهده 
همان س��ازمان خواهد بود. اين مقام مس��ئول در سازمان اموال 
تمليكي در مورد اينكه در سرقت هايي كه از كاال در مبادي ورودي 
صورت مي گيرد، آيا سازماني عليه ديگري اعام جرم خواهد كرد 
يا صاحب كاال بايد اقدام به ش��كايت كند؟ گفت: اگر كاال قاچاق 
باش��د و رأي قطعي به نفع دولت صادر شود كه صاحب آن دولت 
است، اگر رأي برائت باش��د كه به صاحب كاال استرداد مي شود. 
همچنين كاال ممكن اس��ت اماني باشد، بر اين اساس اگر شرايط 
نگهداري نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل جبران است. ما به 
عنوان نماينده دولت مكلف هس��تيم عليه اشخاصي كه به اموال 
دولت يا ام��وال اماني مردم در انبارها آس��يبي وارد كرده اند يا به 
جهت عدم توجه مس��ئوالن مربوط و عدم حفاظت الزم، آسيبي 
وارده شده باشد، شكايت كنيم تا مورد رس��يدگي قرار گيرد، اما 
موضوع سرقت و آسيب كاالي وارداتي از گمرك نيز مورد سؤال 
قرار گرفت و در اين باره وحيد خدرويسي، مديركل دفتر بازرسي 
گمرك ايران به ايس��نا گفت ك��ه اگر كاالي��ي در محوطه اماكن 
گمركي باشد و بدون تش��ريفات گمركي، خارجي شود كه قطعاً 
شامل مقررات قاچاق اس��ت و در مورد سرقت و خسارت كاال نيز 

قانون شرايط را مشخص كرده است. 

مراجعه مالكان 2هزارو8۰۰ خانه 
گران قيمت و باغ ويال به سامانه مالياتي

پس از ارسال پيامك اطالع رساني براي مشموالن ماليات بر واحدهاي 
مسكوني گران قيمت و باغ ويال، تاكنون حدود ۲هزارو800 مؤدي به 
درگاه ملي خدمات الكترونيك سازمان، مراجعه و ثبت نام كرده اند. 
به گزارش تس��نيم، افش��ين خدامرادي، معاون فناوري هاي مالياتي 
سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه تاكنون براي 12 هزارو400 
مالك خانه واحد مس��كوني گران قيمت و باغ ويا پيامك اطاع رساني 
ارسال و مطالبه ماليات انجام گرفته است، گفت: از اين تعداد تاكنون 
حدود 2هزارو800 مؤدي به درگاه ملي خدمات الكترونيك سازمان به 

نشاني my. tax. gov. ir مراجعه و ثبت نام كرده اند. 
وي با بي��ان اينكه اخذ مالي��ات از واحدهاي مس��كوني گران قيمت و 
باغ وياها به اس��تناد ضوابط اجرايي بند )خ( تبص��ره 6 قانون بودجه 
سال1400 و در دولت سيزدهم كليد خورد، گفت: از جمله مهم ترين 
آثار اجراي اين قانون، افزايش عدالت مالياتي، نظم بخشي به اقتصاد و 

غلبه بر سوداگري در بازار مسكن است. 
خدامرادي تصريح كرد: تاكنون 300مؤدي مشمول ماليات مذكور نسبت 
به پرداخت ماليات اقدام كرده اند و همچني��ن از مجموع 2هزارو800 
مؤدي كه در س��امانه مالياتي ثبت نام كرده اند، تعداد 921 نفر نسبت 
به ماليات تعيين ش��ده يا مش��موليت اين ماليات اعتراض كرده اند كه 
اعتراضات آنها در دس��ت پيگيري اس��ت. وي اظهار داشت: مشموالن 
ماليات بر واحدهاي مس��كوني گران قيم��ت و باغ وياه��ا كه پيامك 
اطاع رساني براي آنها ارسال ش��ده، الزم است ضمن مراجعه به درگاه 
ملي خدمات الكترونيك مالياتي به نشاني my. tax. gov. ir و ثبت نام 
در آن، ميزان ماليات متعلقه را مشاهده و نسبت به پرداخت ماليات اقدام 
كنند. معاون فناوري هاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در خصوص 
مؤدياني ك��ه به ماليات تعيين ش��ده اعتراض دارن��د و همچنين نحوه 
اعام اعتراض نيز گفت: اين دس��ته از مؤديان، براي اعتراض به ماليات 
تعيين شده، الزم است به درگاه ملي خدمات الكترونيك مالياتي مراجعه 

و ضمن ثبت نام در آن، نسبت به ثبت اعتراض اقدام كنند. 
........................................................................................................................

 مركز آزمون جاده اي
 تكليف انجام نشده سازمان استاندارد

بر اساس تبصره ماده١۳ طرح تحول بازار و صنعت خودرو، سازمان 
ملي استاندارد مكلف شده است مركز ملي آزمون هاي جاده اي را با 
مشاركت بخش خصوصي راه اندازي كند، اما اين مركز تاكنون ايجاد 
نشده است. همين موضوع باعث شده است صنعت خودرو سازي 
مجبور باشد براي تس�ت خودرو، آنها را به خارج از كشور ارسال 
كن�د و هزينه هنگفت�ي را از لح�اظ ارزي به كش�ور تحميل كند. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، سال 82 مساحتي به وسعت 850 هكتار 
براي مركز آزمون جاده اي خودرو در نظر گرفته شد؛ مركزي كه قرار بود در 
آن خودرو هاي داخلي، تست و بررسي شوند. به گفته سعيد تاجيك، مدير 
عامل شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، آزمون جاده اي خودرو يك 
شبيه سازي است از كل جاده هايي كه يك خودرو در طول دوره عمر در آن 
حركت مي كند، از جاده با شيب هاي مختلف گرفته تا جاده هاي ناهموار، 
جاده هاي با شرايط آب و هوايي مختلف در اين مركز وجود دارد.  اما مدير 
عامل اين مركز مي گويد نه تنها اين مركز افتتاح نشد بلكه زمين اختصاص 
داده ش��ده به آن هم پس گرفته ش��د.  وی در گفت وگوي اختصاصي با 
خبرگزاري صداوسيما افزود: استاندارد سازي خودرو به دليل نبود سرمايه 

عملي نشد و به دليل نبود حمايت هاي الزم، اين مركز را رها كرديم. 
به دنبال چرايي اجرا نش��دن اين طرح سراغ مس��ئوالن وزارت صمت 
و سازمان ملي اس��تاندارد به عنوان متوليان توليد و نظارت بر كيفيت 
خودرو رفتيم. عب��داهلل توكلي الهيجاني، مدي��ركل صنايع خودرويي 
وزارت صمت در گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري صداوسيما افزود: 
برنامه هاي بلندپروازانه اي در خصوص ايجاد مراكز تس��ت در كش��ور 
تعريف شده بود، متأس��فانه برخي از آن برنامه ها به دليل اينكه نياز به 
سرمايه گذاري بسيار بااليي داشت، متوقف ماند. طبق تبصره ماده13 
طرح تحول بازار و صنعت خودرو، سازمان ملي استاندارد مكلف شده 
اس��ت مركز ملي آزمون هاي جاده اي را با مش��اركت بخش خصوصي 
راه اندازي كند، از مسئوالن اين سازمان علت اجرايي نشدن اين طرح 
را پرسيديم.  مهدي انگورج، مدير كل دفتر نظارت بر اجراي استاندارد 
صنايع فلزي سازمان ملي اس��تاندارد در اين خصوص مي گويد: براي 
ايجاد و راه اندازي اين مراكز به امكانات فني و مالي فراواني نياز اس��ت 
و سازمان استاندارد پيوس��ته احداث مركز آزمون جاده اي با امكانات 

مناسب را به عنوان يك ضرورت و يك پروژه ملي پيگيري مي كند. 
از نمايندگان مردم، درباره ترك فعل سازمان ملي استاندارد در اجراي 
قانون پرسيديم. جال رش��يدي كوچي، عضو كميسيون امور داخلي 
و ش��ورا هاي مجلس در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاري صداوس��يما 
گفت: موضوع عدم راه اندازي مركز آزمون جاده اي خودرو را از سازمان 
استاندارد پيگيري خواهيم كرد. به نظر مي رسد ترك فعلي اتفاق افتاده 
اس��ت كه حتماً در كنار انتقاداتي كه به صنعت خودروسازي شده اين 
موضوع را به صورت وي��ژه پيگيري خواهيم كرد. نتيجه اجرا نش��دن 
قانون اين است كه خودرو هاي داخلي براي تس��ت و بررسي و كسب 

استاندارد ها در مراكز تست خارج كشور مورد ارزيابي قرار مي گيرند. 
به گفته رش��يدي كوچي يكي از اتفاقات خوبي كه در گذش��ته افتاد، 
تصميم براي راه اندازي مركز تست جاده اي براي صنعت خودرو بود كه 
متأسفانه با وجود اينكه شروع خوبي داشت، به نتيجه مطلوب نرسيد و 
همين موضوع باعث شده است صنعت خودرو سازي مجبور باشد براي 
تست خودرو، آنها را به خارج از كشور ارسال كند و هزينه هنگفتي را از 

لحاظ ارزي روي دست كشور بگذارد.
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رياست جمهوری

شـركت نفت فالت قاره ايـران در نظر دارد انجام خدمات 
فوق الذكر را طبق شرح كار تدوين شده از طريق 
مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط به شرح 
ذيل واگذار نمايـد. موضوع مناقصه تأميـن متريال، 
ساخت و نصب سيستم  Secondary Roof Sealing مخازن ذخيره نفت خام شماره 
4، 5 و 6 منطقه سـيري براى مدت دوازده ماه شمسـى مي باشد. كليه مراحل 
برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى، از دريافت و تحويل اسناد استعالم 
ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، صرفًا 
 از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
 www.Setadiran.ir و شـماره فراخـوان 2001094077000010 
انجام خواهد شـد. الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضوت 
قبلى، مراحل ثبـت نام در سـايت مذكور و دريافـت گواهى امضاى 
الكترونيكى را جهت شـركت در مناقصه محقق سـازند. اطالعات و 
اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال 

دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
   شرايط متقاضى:

1) توانايى ارائه سپرده يا ضمانت نامه بانكى "شركت در فرآيند اجراى كار" به مبلغ 
2،550،000،000 ريال

2) توانايى ارائه ضمانت نامه بانكى انجام تعهدات به ميزان 10٪ مبلغ كل 
قرارداد طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده شدن  و نيز كسر 10٪ جهت 

تضمين حسن انجام كار
3)داشـتن امكانات و تجهيـزات، توانايـى مالى و تخصـص در موضوع 

مناقصه 

4) ذكر خدمات موضوع مناقصه در اساسنامه  متقاضيان و داشتن سوابق 
اجرايى مشابه 

   ساير شرايط:
1.به تقاضاهاى مشروط، مبهم، ناقص و يا مغاير با شرايط مندرج در اسناد 
و مـدارك و تقاضاهايى كه بعد از مهلت مقرر دريافـت گردد، ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
2. شركت نفت فالت قاره ايران در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات 
در چارچوب قانون برگـزارى مناقصات و آيين نامه هـاى مربوطه مختار 

خواهد بود.
3. پيشنهادات مالى مى بايستى حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات 
به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران داراى اعتبار باشند.

4.مناقصه به صورت يك مرحله اى بوده و مالك تعيين برنده، پيشنهاد 
مالي براسـاس مـاده 10 آيين نامه نظام مستندسـازي و اطالع رسـاني 

مناقصات خواهد بود.
-تاريخ انتشار فراخوان: 1401/05/20

- مهلت دريافت اسناد فراخوان: 1401/05/26
- مهلت ارسال پاسخ استعالم: 1401/06/09 
   اطالعات تماس و آدرس دستگاه :

آدرس: تهرانـ  خيابان وليعصرـ  باالتر از مسجد باللـ  نرسيده به تقاطع مدرسـ  خيابان تورج

ـ  خيابان خاكزادـ  پالك 12ـ  شركت نفت فالت قاره ايران.

شماره تلفن: 12 و 23380011ـ  021 امور حقوقى و قراردادهاى منطقه سيرى.

شماره فكس: 23382188ـ  021 امور حقوقى و قراردادهاى منطقه سيرى.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه عمومى و يك مرحله اى مناقصه شماره1401-0793

 شركت نفت فالت قاره ايران

شناسه آگهى: 1363457

تأمين متريال، ساخت و نصب سيستم  Secondary Roof Sealing  مخازن ذخيره نفت خام شماره 4، 5 و 6 منطقه سيري

 نوبت دوم

 شناسه آگهى: 1361769

 نوبت دوم آگهي مناقصه عمومى دو مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي

دارد  نظر  در  پارس  گاز  و  نفت  شركت 
 P/F AIRPACK AIR قلم   94 خريد 
را  خود  نياز  مورد   COMPRESSOR
مرحله اى  دو  عمومى  مناقصه  برگزاري  با 
واجد  شركت  يك  طريق  از  زير  شرايط  طبق 

صالحيت تأمين نمايد.
شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:

الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
تغييرات (مندرج  اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي   ب)  اساسنامه، 

در روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

د) صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداكثر سه سال گذشته
پس  بالفاصله  مي گردد  دعوت  شرايط  واجد  حقوقي  اشخاص  كليه  از   
از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم 
 WWW.SETADIRAN.IR تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي
رمز  و  كاربري  اخذ كد  از  و پس  نموده  مراجعه  مناقصات  قسمت سامانه 

عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
سامانه  درگاه  طريق  از  كيفي  ارزيابي  فراخوان  برگزاري  مراحل  كليه   

تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 
در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در 

مناقصه محقق سازند.
 اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي 

ارسال خواهد  مناقصه گران  به  از طريق سامانه ستاد  ارسال دعوتنامه  و 
شد.

 به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري 
انعقاد قرارداد و  وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، 
انجام خريد صرفًا با تأمين كنندگاني كه نام آن ها در فهرست بلند سامانه 
تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار دارد، امكان پذير است. 
بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرار گرفتن در 
فهرست سامانه EP تا تاريخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از 

عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
 مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت 
دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور بارگذاري نمايند. 

واجدين شرايط خواهد  اطالع  به  متعاقبًا  اسناد مناقصه:  محل تحويل   
رسيد.

هاى  تاريخ  طبق  پيشنهادها:  گشايش  تاريخ  و  پيشنهاد  تحويل  مهلت   
مندرج در اسناد مناقصه.

 الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست 
حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.

 در صورت نياز به اطالعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن
 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند. 

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

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

شركت نفت و گاز پارس -روابط عمومي

 شركت ملي نفت ايران 
شركت نفت وگازپارس

مناقصه شماره WSS-9851424/9751235/9950366 با شماره فراخوان سامانه ستاد 2001001034000121


