
 قرارداد  صادرات اجباری بنزين ارزان 
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در حالي ك�ه دولت گذش�ته در ظاه�ر خود را 
مخالف اقتصاد دستوري و مدافع قاعده و قوانين 
ب�ازار آزاد معرفي مي ك�رد ام�ا در اواخر دولت 
اقدام به انعقاد قرارداد ص�ادرات بنزين كرد كه 
در اين قرارداد نرخ بنزين ثاب�ت در نظر گرفته 
ش�د و ثمن معامله نيز همان زم�ان اخذ و خرج 
ش�د، در اين ميان ه�ر چند باي�د در زمان عقد 
قرارداد عالوه ب�ر قواعد حقوق�ي و اقتصادي، 
دولت وقت مباحث آينده پژوه�ي و احتماالت 
را در عق�د قرارداد لح�اظ و بر اين اس�اس نرخ 
شناور بنزين با اندكي تخفيف را در قرارداد قيد 
مي كرد، متأس�فانه اين اتفاق نيفتاد تا اينكه بر 
اساس اظهارات مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش، دولت قبل 2 ميليارد ليتر تعهد صادرات 
بنزي�ن ارزان براي دولت س�يزدهم ايجاد كرد. 
قبح آينده فروشي در دولت های يازدهم و دوازدهم 
چنان شكس��ت كه حتي در ماه هاي پاياني دولت 
گذشته عالوه بر بدهي هاي مالي، تعهدات در حوزه 
كااليي چون بنزين نيز گريبانگير دولت سيزدهم 
شد، به طوري كه در يك قرارداد حقوقي با موضوع 
فروش بنزين به ج��اي اينكه نرخ بنزين ش��ناور و 
با اندك��ي تخفيف در قرارداد قيد ش��ود، نرخ ثابت 

مبناي عقد قرارداد قرار مي گيرد با اين مشخصه كه 
در همان زمان گويا ثمن معامله دريافت مي شود و 
شرايطي رقم مي خورد كه دولت سيزدهم در حوزه 
مديريت بنزين در كش��ور عالوه بر تأمين مصرف 
داخلي بايد تعهدات صادرات بنزين را كه مربوط به 

دولت گذشته بود، انجام دهد. 
   حداقل شفاف سازی كنيد

نكته جالب در اين بين آن اس��ت كه دولت گذش��ته 
خود را در حوزه عقد قراردادها مدعي مي دانس��ت و 
اگر اندكي به عقب برگرديم، به خاطر خواهيم آورد كه 
حسن روحاني در زمان اخذ رأي اعتماد برای اعضای 
كابينه از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي پيوسته 
روي اين موضوع تأكيد مي كرد كه يكي از شاخص هاي 
انتخاب وزرا توانمندي آنها در عقد قراردادهاي صادرات 
كاالست، با توجه به اينكه بيژن زنگنه، وزير نفت دولت 
حس��ن روحاني متولي حوزه نفت در كشور بود، اگر 
صادرات بنزين 27سنتي مرتبط با ايشان است، جاي 
دارد توضيح دهد كه چطور و تحت چه شرايطي شاهد 

عقد چنين قراردادي بوده است. 
جليل ساالري، مدير عامل ش��ركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفت��ي در گفت وگو با فارس 
عنوان ك��رد: متأس��فانه دولت قبل ب��دون توجه 

به ظرفيت هاي توليد در پااليش��گاه هاي كش��ور، 
برنامه هاي دستوري را براي صادرات بنزين تعريف 
كرده ب��ود. مثاًل اگر ب��ه اين برنامه ها در س��ال99 
مراجعه كني��م، مي بينيم كه خوراك پااليش��گاه 
ستاره خليج فارس 400هزار و خرده اي تعريف شده 
و مرتباً هم اين برنامه ه��ا به دليل غيرواقعي بودن، 
اصالح شده و واقعاً سابقه نداشته است در يك سال 

سه مرتبه بر برنامه اصالحيه زده شود. 
ساالري افزود: در اين برنامه ها، ميزان توليد بنزين 
خيلي غيرعادي و غيرواقعي تعيين شده و عددها 
در برخي ماه ها باالي 109ميليون ليتر در روز است. 
بر اس��اس اين برنامه، وزير نفت وقت، يك تكليف 
صادرات بنزين ايجاد كرده است. بر اين اساس در 
چهار ماه پاياني سال99 صادرات 26 ميليون ليتر در 
روز بنزين ديده شده است. مديرعامل شركت ملي 
پااليش و پخش گفت: با وجود اينكه توليد بنزين از 
برنامه انحراف داشت، بخش بازرگاني براي صادرات 
بنزين بدون توجه به تراز توليد و مصرف و وضعيت 

موجودي اقدام كرد و قراردادها امضا شد. 
   اردوكشی شركت ها 

برای ارزان فروشی دارايی سرمايه ای
 وي اظهار داشت: بسياري از شركت ها نيز با اين افق 

ديد كه صادرات بنزين ايران افزايشي خواهد بود، 
شروع به امضاي قرارداد با بخش بازرگاني و پرداخت 

نقدي بهاي بنزين كردند. 
ساالري ادامه داد: وقتي دولت سيزدهم بر سر كار 
آمد، ما ديديم كه حجم قابل توجه تعهدات صادرات 
بنزين باقي مانده و انجام تعه��دات به دولت فعلي 
واگذار شده است. تعهدات دولت قبل براي صادرات 
بنزين در حوزه دريايي 12 ميليون بشكه و در حوزه 

زميني هم 200 ميليون ليتر بود. 
مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش گفت: دقت 
كنيد ك��ه در دولت قبل، خريد اي��ن محموله هاي 
بنزين انجام و پول پرداخته شده و در خزانه رفته و 
مصرف شده بود و ما مجبور بوديم اين تعهدات را به 

صورت تدريجي انجام دهيم. 
وي عنوان كرد: در بندي از قرارداد هم اين شرايط 
در نظر گرفته ش��ده بود كه اگر در بازه زماني اي ما 
سوخت نداشته باشيم، مي توانيم در اسرع وقت اين 

محموله ها را به صورت تدريجي تحويل دهيم. 
    قراردادهاي صادرات بنزين در دولت قبل 

با قيمت ثابت امضا شده بود
ساالري گفت: تعهدات صادرات بنزين از دولت قبل 
در س��ال هاي 1399 و حتي1400 ايجاد شده بود 
كه طبيعتاً قيمت بنزي��ن در آن دوره ها متفاوت از 
وضعيت فعلي است، مثاًل در آن زمان محموله هايي 
با قيمت تني 235دالر فروخته ش��ده بود كه عدد 
پاييني نسبت به وضعيت فعلي قيمت بنزين است. 
مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخش گفت: 
توجه داش��ته باش��يد در اين قراردادها، قيمت 
ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و به صورت 
نقدي هم در همان زمان پرداخت شده بود. اين 
موضوع باعث شد ما مجبور باشيم در اين دولت 
بنزين را در قيمت هاي تن��ی 200 تا 400دالر 
تحويل بدهيم در حالي ك��ه قيمت فعلي روي 
تني 800دالر بود. وي اظهار داش��ت: تس��ويه 
كردن قرارداده��اي قبلي و تحوي��ل بنزين در 
آمار گمرك ه��م تأثيرگذار بوده و باعث ش��ده 
اس��ت ميانگين قيمت افت پيدا كن��د نه اينكه 

ارزان فروشي شده باشد. 
ساالري گفت: ما مجبور بوديم محموله ها را تدريجاً 
تحويل دهيم، زيرا با روي كار آمدن دولت سيزدهم 
و واردات واكس��ن، ش��يوع كرونا فروك��ش كرد و 
محدوديت هاي كرونايي برداشته شد، در نتيجه فنر 

مصرف بنزين رها و به ميزان توليد نزديك شد. 
مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخش در پايان 
گفت: از طرفي ما باي��د برنامه ريزي مي كرديم كه 
بنزين موردنياز در تعطيالت نوروز1401 را ذخيره 
و تأمين كنيم و اولويت ما اين موضوع بود و تدريجاً 

هم تعهدات صادراتي را انجام مي داديم.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک 
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سخنگوي صنعت آب با تأكيد بر اينكه جيره بندي 
در آب ش�رب نداريم، گفت: در نوار جنوبي كشور 
محدوديت�ي نداريم، ام�ا در غرب كش�ور و فالت 
مركزي، كشت پاييزه را منوط به بارندگي كرده ايم. 
به گزارش تسنيم، فيروز قاسم زاده در نشست خبري 
اظهار داشت: از ابتداي سال آبي جاري تا امروز، به طور 
متوس��ط 28ميليمتر بارندگي داش��ته ايم كه نسبت 
به متوسط بلندمدت )54س��اله( با 16درصد كاهش 
در بارش ه��ا مواجهيم. وي اف��زود: با وجود كاهش 
بارش ها و حجم پايين ذخاير آبي س��دهاي مهم 
كش��ور، هيچ برنامه اي ب��راي جيره بندي آب در 
ادامه پاييز نداريم و در هيچ نقطه اي از كشور، بابت 

جيره بندي آب شرب، نگراني وجود ندارد. 
سخنگوي صنعت آب تصريح كرد: سدهاي پنج  گانه 

تهران در مجم��وع 16درصد ذخيره  آب��ي دارند، اما 
اميدواريم در ادامه پاييز و در زمس��تان، با بارش هاي 
مناسبي كه صورت مي گيرد، نگراني ها از كمبود منابع 
آب سطحي در تهران مرتفع شود، البته ما هم در اين 
خصوص كه اگر بارش ها طب��ق پيش بيني ها صورت 

نگيرد و وضع موجود تداوم يابد، نگرانيم. 
وي ادامه داد: درحال حاضر 50 درصد از آب تهران از 
منابع س��طحي و 50 درصد از منابع زيرزميني تأمين 
مي شود و ممكن است كيفيت آب در شرايط كم آبي 
نسبت به شرايط پرآبي كاهش داشته باشد اما همواره 
كيفيت آب بر اساس استانداردهاي سختگيرانه اي كه 

لحاظ مي شود، در محدوده استاندارد است. 
     افغانستان خلف وعده كرد

قاسم زاده با بيان اينكه سد كمال خان افغانستان در 

شرايط مطلوبي قرار ندارد، گفت: به  لحاظ كاهش 
بارش ها، رهاسازي نيز از سمت افغانستان صورت 
نگرفته است و در حال حاضر ورودي از هيرمند به 
چاه نيمه ها نداريم، اما در حال رايزني هستيم تا هر 
چه سريع تر بحث اصالح سازه اي در سد كمال خان 
صورت بگيرد تا با وقوع بارش ها، رهاس��ازي آب به 
س��مت ايران، بدون مانع صورت بگيرد. سخنگوي 
صنعت آب در خصوص وضعيت كشت پاييزه اظهار 
داشت: در نوار جنوبي كش��ور محدوديتي نداريم 
اما در غرب كش��ور و فالت مركزي، كش��ت پاييزه 
را منوط به بارندگي كرده ايم، اگر بارش ها در ادامه 
پاييز مطلوب باش��د و بتوانيم با اطمينان از شرايط 
تأمي��ن پايدار آب ش��رب، آب را براي كش��اورزي 
تخصيص دهي��م، كش��ت پاييزه در اس��تان هاي 

مركزي صورت مي گي��رد، در غير اين صورت، بايد 
كشت به بهمن ماه موكول شود. 

وي اف��زود: اگر چه جلس��ات مرب��وط در خصوص 
تعيين ميزان منابع و مصارف آب برگزار شده و هفته 
گذشته تصميمات نهايي در اين زمينه اتخاذ شد، اما 
در صورت لزوم، در اسفندماه مجدداً برنامه ها بررسي 

و به روز رساني خواهند شد. 
قاس��م زاده از پيش بيني جديد وق��وع بارش ها در 
كشور در س��ه ماه آينده خبر داد و گفت: بر اساس 
پيش بيني هاي جدي��د صورت گرفته كه بر مبناي 
رصد الگوهاي هواشناس��ي بوده است، در سه ماه 
آينده در مجموع بارش هاي كشور نرمال و در برخي 
مناطق مثل بخش هاي غربي كش��ور، بارش هايي 

بيش از نرمال را شاهد خواهيم بود.

كشت پاييزه در استان هاي غربی و مركزي به شرط بارندگي
   گزارش 2

 توافق با نيروهاي مسلح براي تأمين
 ۵هزار هكتار زمين نهضت ملي مسكن

سرپرست معاونت امالك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن از 
توافق با نيروهاي مسلح براي تأمين زمين به منظور استفاده از طرح 
نهضت ملي مسكن خبر داد كه در مراحل تغيير كاربري قرار دارند. 
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازي، تقي رضايي، سرپرس��ت معاونت 
امالك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن درباره راهكارهاي در نظر 
گرفته شده براي تأمين اراضي در استان هايي كه كمبود زمين دارند، 
اظهار كرد: در اجراي طرح نهضت ملي مس��كن در برخي اس��تان ها با 
معضل كمبود زمين مواجه شديم كه براي رفع اين مشكل، سه راهكار 

در نظر گرفته شد. 
سرپرست معاونت امالك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن خاطر 
نشان كرد: توافق با مالكان بخش خصوصي و تعاوني ها، شهرك سازي در 
خارج از حريم شهرها و استفاده از زمين هاي دولتي و توافق با نيروهاي 
مسلح از جمله سپاه و ارتش، سه روش تأمين زمين براي جبران كمبود 

اراضي در طرح نهضت ملي مسكن است. 
ب��ه گفت��ه رضاي��ي، اس��تان هايي مث��ل كردس��تان، مازن��دران، 

كهگيلويه و بويراحمد و ايالم داراي كمبود زمين هستند. 
وي افزود: توافق اوليه با نيروهاي مسلح براي تأمين بالغ بر 5هزار هكتار 
زمين براي ساخت مسكن در طرح نهضت ملي انجام شده است و اين 

زمين ها در مرحله تغيير كاربري قرار دارند. 
........................................................................................................................
افزايش 214۵ واحدي شاخص بورس تهران

پاي�ان  در  ته�ران  به�ادار  اوراق  ب�ورس  كل  ش�اخص 
2هزارو145واح�دی  افزاي�ش  ب�ا  دي�روز  معام�الت 
1/4ميلي�ون واح�دي را بازپ�س گي�رد.  توانس�ت كان�ال 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت با افزايش 
2هزارو145 واحدی به رقم يك ميليون و 408هزارو384 واحد رسيد. 
همچنين شاخص كل با معيار هموزن با رشد هزارو40 واحدي به رقم 
409هزار و 684 واحد رسيد. در فرابورس ايران هم شاخص كل با 82 

واحد افزايش به رقم 18هزار و 636 واحد رسيد. 
........................................................................................................................

شوراي راهبردي خاك راه اندازي شد
تش�كيل ش�وراي راهبردي خاك در مهر 1399 به تصويب دولت 
قبل رسيد، اما در دو سال گذشته اين ش�ورا به بهانه هاي مختلف 
تش�كيل نش�د. دولت س�يزدهم به منظور حفظ خ�اك و اجرای 
صحيح الگوي كش�ت در كش�ور اخيراً ش�وراي راهب�ردي خاك 
را راه ان�دازي ك�رده اس�ت، ع�الوه بر اي�ن نقش�ه هاي مديريت 
پذيرش خاك به صورت پايلوت در 13 اس�تان كش�ور انجام شده 
اس�ت كه اين مهم براي الگوي كش�ت بهينه خاك كارب�رد دارد. 
فريبرز عباسي، سرپرست معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي 
در نشست خبري در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات وزارت جهاد 
كشاورزي در معاونت آب و خاك در حوزه خاك گفت: قانون حفاظت از 
خاك از خرداد 1398 تصويب و ابالغ شده و اصالح ساختار در تشكيالت 
معاونت آب و خاك دنبال مي شود و به زودي ابالغ رسمي خواهد شد. 

وي با بيان اينكه راه اندازي شوراي راهبردي خاك از اقدامات مؤثر در 
اين زمينه بوده اس��ت، گفت: راه اندازي ش��وراي راهبردي خاك براي 
سياستگذاري در حوزه خاك تشكيل شده كه جلسات آن طي سه سال 
گذشته برگزار شده است. عباسي با اش��اره به اينكه تعيين نقشه هاي 
مديريت پذيرش خاك به صورت پايلوت در 13 اس��تان كش��ور انجام 
شده است، افزود: اين مهم براي الگوي كشت بهينه خاك كاربرد دارد. 
آيين نامه اجراي خاك با محوريت آب و خاك در كميسيون های مختلف 
دنبال مي شود و خوشبختانه آيين نامه تدوين شده و در حال نهايي شدن 
است. عباسي يادآور شد: تهيه بخش هاي پهنه بندي شوري خاك توسط 
مؤسسه تحقيقات از ديگر اقدامات در اين حوزه بوده است كه به زودي از 
اين مهم رونمايي مي شود. در حدود كمتر از يك سال بيش از 10 تا 11 

مورد روابط مورد نياز در حوزه خاك را تدوين كرده ايم. 
وي همچنين خواستار ايجاد »شوراي عالي خاك« شد و گفت: در حوزه هاي 
ديگر مانند آب و سالمت »شوراي عالي آب« و »شوراي عالي سالمت« وجود 

دارد و در اين راستا نيازمند ايجاد شوراي عالي خاك هستيم. 
  تعيين تعرفه صادراتي براي هندوانه 

عباس��ي درباره آب بر بودن محصول هندوانه نيز گفت: بررسي هاي دقيق 
ميداني كه انجام ش��ده اس��ت نش��ان داد هندوانه برخالف تصور عمومي 
مصرف آب بااليي ندارد. بر اساس اين بررسي مصرف آب مصرفي هندوانه 
در قطب هاي هندوانه 4هزارو700 مترمكعب در هر هكتار و مصرف كل آب 
مصرفي هندوانه براي حدود 100هزار هكتار كشت اين محصول در كشور 
نيم ميليارد متر مكعب است. عباسي افزود: در الگوي كشت تمهيداتي براي 
كنترل سطح زيركشت هندوانه در نظر گرفته شده است و مشوق هاي دولتي 
به كش��ت محصوالتي داده مي شود كه الگوي كش��ت را رعايت كنند. وي 
تصريح كرد: كاهش آب بها، برق بها و يارانه نهاده ها مانند كود هاي شيميايي 
براي محصوالتي است كه در الگوي كش��ت ابالغي به استان هاي مختلف 
قرار دارند و اميدواريم در بودجه سال1402 نيز بودجه مورد نياز براي ارائه 

مشوق هاي اجراي الگوي كشت در كشور اعطا شود. 
سرپرست معاونت آب و خاك ادامه داد: هندوانه از كاال هاي اساسي مورد 
حمايت دولت نيست، يارانه و مشوقي نيز براي توليد آن در نظر گرفته 
نشده و عمالً انگيزه براي كشت اين محصول كاهش خواهد يافت و ديگر 
شاهد توليد بيش��تر از نياز اين محصول نخواهيم بود. در سياست هاي 
صادراتي هندوانه نيز عوارض صادرات دريافت مي شود كه اين امر نيز از 

خروج آب مجازي از كشور جلوگيري مي كند.

نوبت  اولآگهى مناقصات عمومى يك مرحله اى به روش معمولى

شركت ملي نفت ايران 

* بر اسـاس حداقل امتياز (50) مربوط به معيارهاى موجود در استعالم هاى ارزيابى كه توسط متقاضيان شركت در مناقصه تكميل مى شود، روش ارزيابى 
انجام مى گردد.

 نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه: 

 مشخصات مناقصه:

http://sapp.ir/nidc pr         www.nidc.ir       كانال هاى اطالع رسانى شركت ملى حفارى ايران

(H2S)موضوع مناقصات: رديف 1- تعميرات اساسى و تأمين قطعات يدكى 7 دستگاه يونتيت ارائه خدمات مقابله با گاز هيدروژن سولفيد

 شناسه آگهى: 1415642

  كليه مراحل  برگزارى مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه و بازگشايى پاكات پيشنهادى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام مى شود.

 دريافت و تحويل
اسناد

از 1401/09/12 لغايت  1401/09/21تاريخ شروع و پايان دريافت اسناد

از 1401/09/22  لغايت 1401/10/05تاريخ شروع و پايان تحويل استعالم هاى ارزيابى كيفى 

 آدرس مناقصه گزار
جهت دريافت اطالعات

                     اهواز– بلوار پاسداران– باالتر از ميدان فرودگاه– شركت ملى حفارى ايران- ساختمان پايگاه عملياتى– طبقه اول– پارتA - اداره قراردادها 
*شماره تلفن كارشناس پرونده:  46326 061-341

مبلغ تضمين

*ضمانتنامه هاى مطابق آئين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ 50659  هـ تاريخ 1394/09/22و اصالحات بعدى آن.
بانك  نزد   IR  350100004001114006376636 شبا  شماره  و  شماره4001114006376636  حساب  به  نقد  وجه  واريز  فيش  *اصل 

مركزى جمهورى اسالمى ايران تحت عنوان تمركز وجوه سپرده شركت ملى حفارى ايران

انواع تضامين قابل قبول

90 روز (براى يك بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمديد باشد) مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

 تضمين شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار): 

 1-1 صفحه  آگهي 13:03:07

نام 
گزار مناقصه  فراخوان  شماره رديف 

)يورو/ريال(مبلغ برآورد  سامانه ستاد در  مبلغ تضمين شركت 
)ريال(فرآيند ارجاع كار  

شركت ملي 
 2001093985000848 1 حفاري ايران

برآورد تعميرات 
)ريال(اساسي  

برآورد هزينه بازسازي 
)ريال( قطعات  

برآورد تأمين قطعات 
)ريال(داخلي  000/000/558/1  

000/200/312  000/500/894/2  000/300/943/27  

 
«آگهى مناقصه»

 سازمان پايانه هاى مسافربرى شـهردارى در نظر دارد 
نسـبت بـه طراحى، خريد، سـاخت، حمل و نقل، نصب، 
راه اندازى، گارانتى و تعمير و نگهدارى دو دستگاه آسانسور 
پل هوايى ترمينال آزادگان  واقع در بلوار خرمشهر- ميدان 
تهران قديم- جنب پايانه آزادگان از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد. لذا 
متقاضيان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت دريافت اسناد 
مناقصه به صورت غيرحضورى با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيك 
دولت www.setadiran.ir  اقدام نموده و جهت آگاهى و دريافت 

اسناد مناقصه به آدرس اينترنتى فوق مراجعه نمايند.  
هزينه آگهى و كارشناسى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 
سازمان در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شناسه آگهى:1414214

نشانى سازمان: بلوار خرمشهر– ميدان تهران قديم – پايانه آزادگان – 
شماره تماس: 33551225 -33552261

 نوبت دوم

 روابط عمومى سازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى قزوين

 دانشگاه آزاد اسـالمى واحد كرج  در نظر دارد 
خريد و نصب و راه اندازى دوربين هاى مداربسته، 
دستگاه ذخيره ساز، تجهيزات زيرساخت، نصب و 
اجرا از طريق مناقصه عمومـى اقدام و به پيمانكار 
واجـد شـرايط واگـذار نمايد. لـذا فروشـندگان 
مى توانند ضمن مراجعه به دانشـگاه با در دسـت 
داشـتن فيش واريزى بـه مبلـغ 1/200/000 ريال 
به حساب سـيبا شـماره 0105717105007 بانك ملى شـعبه دانشگاه 
بابت خريد اسـناد مناقصه (غيرقابل اسـترداد) با مراجعه به دبيرخانه 
كميسـيون معامالت واقع در كرج- انتهاى رجايى شـهر- بلوار شهيد 

موذن- ساختمان ادارى طبقه سوم در مناقصه شركت نمايند.
  ساير شرايط:

1- آخرين مهلت مراجعه، خريد اسـناد، تكميل وتحويل فرم اسـناد و 
پيشنهاد قيمت،تا ده روزكارى پس از تاريخ آگهى روزنامه مى باشد.

2- هزينه درج آگهى در دو روزنامه و همچنين فضاى مجازى به عهده 
برنده مناقصه مى باشد.

3- شركت كنندگان در مناقصه ملزم به واريز مبلغ 3/000/000/000 ريال 
به عنوان سـپرده شـركت در مناقصه به صورت نقدى به حساب سيبا 

شماره 0105717105007 يا ضمانتنامه بانكى مطابق اسناد مى باشند.
4- دانشگاه در رد يا قبول هر يك يا تمامى پيشنهادات مختار است.

5- سـاير شـرايط در فـرم اسـناد مناقصـه منـدرج و بـراى تمامى 
شركت كنندگان الزام آور است.

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرج

آگهى مناقصه عمومى

 امضاي قرارداد 300 ميليون دالري 
صادرات خودرو با مسكو

كش�ورهاي روس�يه و ونزوئ�ال از مش�تريان خودروه�اي ايراني 
هستند و تاكنون هزار دستگاه خودرو به ونزوئال صادر شده است. 
محمدرضا نجفي من��ش، رئيس انجمن صنايع همگ��ن نيرومحركه و 
قطعه سازان كشور در گفت وگو با فارس، با اشاره به صادرات خودروهاي 
توليدي كش��ور اظهار داش��ت: تاكنون هزار خ��ودروي توليد ايران به 
ونزوئال صادر شده است، ضمن اينكه با توجه به استقبال اين كشور از 
خودروهاي توليد ايران، روند صادرات خودرو به اين كشور ادامه دارد. 

رئيس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان كشور با بيان 
اينكه روس��يه نيز يكي از مش��تريان خودروهاي ايراني اس��ت، افزود: 
تفاهم نامه 300 ميليون دالري براي صادرات خودرو به اين كشور امضا 
شده است. وي بيان داشت: روسيه و ونزوئال دو بازار خوب براي صادرات 
خودروي ايراني اس��ت و اگر شرايط صادرات فراهم ش��ود، ما از لحاظ 

صادرات خودرو مي توانيم جايگاه مناسبي پيدا كنيم. 
نجفي منش با بيان اينكه پيش از اين نيز خودروهاي ايراني به كشورهاي 
ارمنستان و آذربايجان صادر ش��ده اس��ت، افزود: صادرات خودرو به 
كشورهاي مختلف نشان مي دهد خودروهاي توليد داخلي از كيفيت 
خوبي برخوردار است، اما براي توسعه صادرات بايد تالش كرد تا كيفيت 

خودروهاي توليد داخل باز هم ارتقا يابد. 
........................................................................................................................

 مكاتبه با چين 
براي فعال سازي 12/1ميليارد يوآن فاينانس
مديرعامل شركت ساخت و توس�عه زيربناهاي حمل و نقل كشور 
از مكاتبه دولت ب�ا چيني ها براي فعال س�ازي 12/1ميليارد يوآن 
فاينانس قطار سريع السير تهران- قم- اصفهان خبر داد و گفت: 
تاكنون 3/2ميليارد يوآن در اين پروژه هزينه ش�ده است، مجوز 
چيني ها براي تأمين 15/3ميليارد يوآن فاينانس اخذ شده است 
و مكاتبات دولت برای فعال سازي مابقي پروژه با چين ادامه دارد. 
طول مسير قطار سريع السير تهران- قم- اصفهان حدود 409كيلومتر 
است. ابتدا قرار بود سرعت اين قطار 300كيلومتر در ساعت باشد كه به 

داليلي اين سرعت به 250كيلومتر كاهش يافت. 
در اين خصوص خيراهلل خادمي در گفت وگو با تسنيم درباره جديدترين 
وضعيت قطار سريع السير تهران- قم- اصفهان با بيان اينكه مسئوليت 
پروژه مذكور بر عهده چيني هاست، گفت: توسط پيمانكار ايراني كارهاي 
مربوط به زيرسازي و بسترسازي قطار سريع السير تهران- قم- اصفهان 
محدوده قم- اصفهان در چهار قطعه در حال انجام است. معاون وزير راه 
و شهرس��ازي با يادآوري اينكه تاكنون 3/2ميليارد يوآن در اين پروژه 
هزينه شده است، افزود: تاكنون مجوز چيني ها براي تأمين 15/3ميليارد 
يوآن فاينانس اخذ  و مكاتبات دولت براي فعال س��ازي مابقي فاينانس 

)12/1ميليارد يوآن( با كشور چين انجام شده است. 
........................................................................................................................

 ثبت پايين ترين نرخ بيكاري ايران
در 18 سال گذشته

بر اس�اس آخرين گزارش مركز آمار از تابستان14۰1، نرخ بيكاري 
جوانان 15ساله و بيشتر به 8/9درصد رسيده كه طبق بررسي ها، 
اين نرخ طي 18س�ال گذش�ته كمترين نرخ بيكاري بوده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، برنامه ريزي براي كاهش نرخ بيكاري و رونق توليد 
معموالً در تمام دولت ها يك��ي از اولويت هاي اصلي اس��ت. در دولت 

سيزدهم نيز اين مسئله با اهتمام بيشتري دنبال مي شود. 
بر اس��اس آخرين گزارش مركز آمار از تابس��تان 1401، نرخ بيكاري 
جوانان 15ساله و بيشتر به 8/9درصد رسيده كه طبق بررسي ها، اين 

نرخ طي 18سال گذشته كمترين نرخ بيكاري بوده است. 
س��يدصولت مرتضوي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشستي با 
مخبر، معاون اول رئيس جمهور گزارش��ي از سامانه رصد  ملي اشتغال 
ارائه كرد و گفت: تا پاي��ان آبان ماه، 66درصد از تعهد اش��تغال دولت 
سيزدهم در سال1401در سامانه رصد ملي اشتغال وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي ثبت  شده كه اين ميزان مطابق زمانبندي پيش بيني 
شده تا پايان سال بوده است و همه موارد در سه مرحله پيامكي، تماس 

و به صورت حضوري تا پايان سال نظارت خواهند شد. 
مرتضوي با تأكيد بر افزايش آمار بيمه شدگان در دولت سيزدهم گفت: 
به دنبال طراحي سامانه ثبت بيكاران در كشور هستيم تا با اطالعات و 
آمار دقيق تر بتوانيم برنامه ريزي مناسبي براي رفع معضل بيكاري انجام 
دهيم. وزيركار با اشاره به آخرين آمار ايجاد اشتغال در هفت ماه سال 
جاري گفت: منابع برداش��تي از صندوق توسعه ملي صرف طرح هاي 
عمراني و اشتغال مي شود. بر اس��اس آخرين آمار در هفت ماه نخست 

امسال 670هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. 
........................................................................................................................

بدهي خارجي ايران 30 درصد كم شد 
پاي�ان ش�هريور امس�ال  ب�ه  اي�ران در  بده�ي خارج�ي 
ب�ه  نس�بت  ك�ه  رس�يد  دالر  6 ميليارد و9۰4 ميلي�ون 
م�دت مش�ابه س�ال قب�ل 3۰/8درص�د ك�م ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، گ��زارش جديد بانك مرك��زي از گزي��ده آمارهاي 
اقتص��ادي نش��ان مي ده��د مي��زان بدهي ه��اي كوتاه مدت كش��ور 
يك ميلياردو908 ميلي��ون دالر و بدهي ه��اي بلن��د مدت اي��ران نيز 
4 ميلياردو995 ميليون دالر است. از سوي ديگر، معادل يورويي بدهي 
خارجي ايران، 6 ميلياردو989 ميليون يورو است كه 5 ميلياردو57 ميليون 
يورو از اين مي��زان، حجم بدهي ه��اي ميان مدت و بلندم��دت بوده و 
يك ميلياردو932 ميليون يورو حجم بدهي هاي كوتاه مدت است. اين در 
حالي است كه ميزان بدهي خارجي كشور در پايان شهريور ماه سال قبل 
معادل 9 ميلياردو31 ميليون دالر ب��وده و ميزان بدهي هاي كوتاه مدت 
كش��ور 2ميلياردو457 ميليون دالر و بدهي هاي بلند م��دت ايران نيز 

6 ميلياردو574 ميليون دالر اعالم شده است. 
همچنين رقم بدهي هاي خارجي ايران در پايان سال گذشته، معادل 
8 ميلياردو675 ميليون دالر بوده اس��ت، بنابراي��ن ميزان بدهي هاي 
خارجي كشور در پايان شهريور ماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل و پايان سال  گذشته به ترتيب با كاهش 30/8 و 25/6درصدی 

مواجه شده است.


