
اختالف نظرها درباره سرعت »گام« 
بانكمركزي:45هزارميلياردتوماناوراقگاممنتشرشدهوبازهمميشود

رئيسسازمانبورس:انتشاراوراقگامبااينسرعتبرايبازارسرمايهمشكلسازميشود

88498433سرويساقتصادي4

| روزنامهجوان| شماره6637

انتش�اراوراقگامبهعنوانيكيازابزارهاي
تأمينماليتوليدكهقابليتمعاملهايناوراق
دربازارثانوي�هنيزفراهماس�ت،گوياازمرز
45هزارميلياردتومانعبوركردهاس�ت،در
اينمي�انهرچنداي�نابزارمال�يوجودش
دراقتصاداي�رانمؤثربهنظرميرس�دامابه
نظرميرس�دتختگازدرانتش�ارايناوراق
اختالفنظرهاييرادربينمتوليانبازارپول
وبازاربورساوراقبهاداررقمزدهاست،زيرا
درشرايطيكهمديرادارهتأمينماليزنجيره
توليدبانكمركزيازنش�ر45هزارميليارد
توم�اناوراقگامخبرميدهدوب�راينباور
استكهبهكارگيرياوراقمذكوردرحمايت
ازتوليدبايدادامهيابد،رئيسسازمانبورس
درواكنشبهمعامله30همتاوراقگامبانرخ
سود30درصديدربازارسرمايهمعتقداست،
اوراقگامدريك�يدوم�اهاخيررش�دتندو
سريعيپيداكردهاستواينموضوعميتواند
برايبازارمشكلسازش�ود،بنابرايناصالح
قوانينومقرراتايناوراقدردستوركاراست.
همانط��ور كه مي داني��م در ح��وزه تأمين مالي 
دولت به دليل شرايط تحريم و ناترازي بانك ها، 
بيمه ها و صندوق هاي بازنشستگي با مشكالتي 

مواجه اس��ت، از اين رو طبيعي اس��ت كه براي 
حمايت از اقتص��اد ابزارهايي طراحي ش��ود كه 
در كنار صيانت از توليد و رش��د اقتصادي تورم 
نيز تا حد ممكن مهار شود اما موضوع اين است 
كه در ش��رايط موجود تا چه مي��زان مي توان از 
ابزارهاي تأمين مالي كم��ك گرفت كه عالوه بر 
تأمين مالي اقتصاد، شرايط در بازار سرمايه نيز به 
عنوان محلي جهت داد وستد اوراق تأمين مالي با 

مشكالت جديد مواجه نشود. 
يكي از اقداماتي كه بانك مركزي آن را اجرا كرد، 
بازنگري و اصالح دس��تورالعمل اوراق گام بود، 
اوراق گام يك ابزار تأمين مالي تعهدي است كه 
گويا از سال98 اجرايي ش��د ولي به علت برخي 
اش��كاالت و محدوديت ها، كاركرد محدودي در 

تأمين مالي توليد داشت. 
بر اساس دس��تورالعمل جديد، اوراق گام ابزاري 
بسيار كارآمد براي تأمين مالي زنجيره اي خواهد 
بود. طبق دستورالعمل جديد، بانك ها مبتني بر 
فاكتور و بنا به درخواست مشتريان، اوراق گام را 
صادر می كنند و در اختيار فروشنده مواد اوليه قرار 
مي دهند. اين اوراق از ابتداي صدور تا سررسيد 
اوراق، به راحتي به منظور خريد مواد اوليه قابليت 
انتقال در زنجيره را خواهند داش��ت، ضمن آنكه 

امكان عرضه آن در بازار ثانويه نيز همواره وجود 
دارد. در دستورالعمل جديد، حد اعتباري بنگاه 
تا ۱۳۰ درصد فروش س��ال قبل افزايش يافته و 
معافيت از نسبت هاي نظارتي و محدوديت هاي 
كنترل رش��د ترازنامه براي بانك ها منظور شده 
است. الزم به توضيح است حسب مصوبات، اوراق 
گام صرفاً در سامانه بانك مركزي و توسط بانك ها 
صادر مي شود، لذا شفافيت و نظارت پذيري آن به 

شكل مناسبي امكانپذير است. 
اين اوراق توسط بانك هاي عامل و در سررسيد 
يك تا ۱۲ماه منتشر و بازپرداخت آن نيز توسط 
بانك ها در سررس��يد تضمين مي شود. كارمزد 
صدور اين اوراق همانند كارمزد ضمانت نامه است 
و بانك ها مجازند به مش��تريان خود در كارمزد 

صدور اوراق تخفيف بدهند. 
ذي نفع اوراق س��ه گزينه دارد: انتقال به ذي نفع 
جديد بابت خريد كاال و خدم��ت تنزيل در بازار 

سرمايه و نگهداري اوراق و تسويه در سررسيد. 
انتش�اراوراقگاماز45هزارميلي�ارد

تومانگذشت
ب��ه گفته»حميد آذرمن��د« مدي��ر اداره تأمين 
مالي زنجي��ره توليد بانك مرك��زي تاكنون بالغ 
بر ۴5هزار ميليارد تومان اوراق توس��ط ۱5بانك 

منتشر شده و ساير بانك ها نيز آماده توسعه اين 
ابزار هستند. از اين ميزان، حدود ۱۱هزار ميليارد 
توم��ان سررس��يد و تعه��دات ب��ه ط��ور كامل 
بازپرداخت شده است. بر اين اساس و با توجه به 
كاركرد مؤثر اين ابزار در تأمين مالي توليد و رفع 
تنگناي اعتباري بنگاه ها با شيوه هاي غيرتورمي، 
گسترش ابزار در زنجيره هاي مختلف توليدي با 

جديت تداوم خواهد يافت. 
 واكنشعشقيبهمعامله30همتاوراق

گامبانرخسود30درصدي
از س��وي ديگر مجيد عش��قي، رئيس سازمان 
بورس در نشس��ت خبري روز گذشته خود در 
پاسخ به انتشار اوراق گام و تأثيراتي كه مي تواند 
بر بازار سرمايه داشته باشد، گفت: اوراق گام از 
سال98 راه اندازي شده ولي در يكي دو ماه اخير 
رشد تند و س��ريعي پيدا كرده است، با توجه به 
اين اتفاق، ما در حال بررس��ي هس��تيم و قطعاً 
اصالح مقرراتي در خصوص اوراق گام نياز است، 
چراكه با اين سرعت رش��دي كه در انتشار اين 
اوراق در حال حاضر وجود دارد، مي تواند براي 
بازار مشكل ساز ش��ود، بنابراين اصالح قوانين و 
مقررات اين اوراق در دستور كار است، اما انتشار 
اوراق گامي كه در شبكه بانكي صورت مي گيرد، 
در اختيار ما نيست و اظهار نظري نمي كنيم ولی 
در خصوص اوراق بازار گام در بازار س��رمايه كه 
زير نظر بازار سرمايه است، بررسي هاي جدي در 

حال انجام است. 
وي اف��زود: از ۳9هزار ميلي��ارد توم��ان اوراق 
پذيرش ش��ده در ش��رايط فعل��ي ح��دود 
۳۰هزار ميليارد آن در بازار سرمايه قابل معامله 
است. طبيعي است كه بانك هايي كه در بورس 
هستند، اوراق آنها در بورس و بانك هايي كه در 
فرابورس هستند، اوراق آنها در فرابورس عرضه 
مي شود، اما در حال حاضر مي توان گفت قانون 
فرايند معامالت اوراق و پذيرش اوراق جديد، در 

آينده اي نزديك به روزرساني خواهد شد. 
در پايان به نظر مي رس��د هر چند بخش پولي 
موانع اوراق گام را با هدف نقش آفريني هر چه 
بيش��ترش در حوزه تأمين مالي اقتصاد از بين 
مي برد و بر اين باور اس��ت كه نش��ر حداكثري 
اين اوراق ب��راي اقتصاد مفيد اس��ت اما از آنجا 
كه اين اوراق در بازار ثانوي��ه بورس نيز خريد و 
فروش مي ش��ود و اثر دارد، متولي بازار سرمايه 
نيز در اين ميان معتقد اس��ت نش��ر حداكثري 
اي��ن اوراق مي تواند در بازار س��رمايه اثر منفي 
از خود به جاي بگذارد. حال با اين شرايط بايد 
ديد اختالف نظرها در رابطه با نشر اوراق گام و 
حواشي استعفاي رئيس س��ازمان بورس مؤثر 

بوده است يا خير؟

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک 
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ازآنج�اك�هس�اخت4ميليونمس�كندر
چهارس�اليك�يازاصليتري�نوعدههاي
دول�تس�يزدهمب�ود،انتظ�ارم�يرودبا
كنارهگيريرس�تمقاس�ميازتصديگري
پ�روژه اي�ن راهوشهرس�ازي، وزارت
رنگوب�ويعمليات�يبهخودبگي�رد،زيرا
همزمانب�انش�رخبرتأمي�نزمي�نبراي
س�اخت2/5ميلي�ونواح�دمس�كوني،
بازارمس�كنب�اافزايشفايله�ايفروش
وتخفي�فف�روشروب�هروش�دهاس�ت.
عملياتي كردن پروژه هاي بزرگ كه در حوزه 
عرضه و تقاضاي بازار مس��كن اث��ر بگذارد، 
بي ش��ك در بازار مس��كن نمود دارد. وقتي 
دولتي وعده مي دهد كه در نظر دارد ۴ميليون 

مسكن در طول دوره سكانداري اش در قواي 
مجريه بسازد، اين س��يگنال به بازار مخابره 
مي شود و بازار متوجه مي شود كه هم افزايش 
عرضه در پيش اس��ت و هم اينكه بخش��ي از 
قدرت خريد متقاضيان مؤثر و غيرمؤثر بازار 
مس��كن از بازار خارج و در مش��اركت پروژه 

بزرگ مسكن دولت ورود مي كند. 
ب��ا كناره گي��ري رس��تم قاس��مي از وزارت 
راه و شهرسازي، اين خبر مخابره شده است كه 
زمين براي ساخت ۲/5ميليون واحد مسكوني 
تأمين ش��ده اس��ت، همين خبر اين سيگنال 
را به بازار مخابره مي كند كه اجرا ش��دن وعده 
س��اخت ۴ميليون مس��كن هنوز م��ورد توجه 
دولت سيزدهم است، از اين رو بازار مسكن كه با 

اطاله نقدشوندگي و افت شديد تعداد مبادالت 
ماهانه خريد وفروش مواجه اس��ت، به يكباره با 
افزايش فايل هاي ف��روش و تخفيف در فروش 

روبه رو مي شود. 
معاون وزير راه و شهرسازي و سرپرست اين 
وزارتخانه با اشاره به تأمين زمين ۲/5ميليون 
واح��د نهضت ملي مس��كن گف��ت: وظيفه 
ساخت ۴ميليون مس��كن در كشور بر عهده 

وزارت راه است. 
شهريار افندي زاده يادآور شد: در موضوع نهضت 
ملي مس��كن دول��ت وظيفه سياس��تگذاري و 
برنامه ريزي براي اجرا و احداث ۴ميليون واحد 
مسكوني ارزان براي اقشار متوسط و كم درآمد را 

بر عهده وزارت راه و شهرسازي گذاشته است. 

سرپرست وزارت راه و شهرسازي گفت: احداث 
مسكن نيازمند زيرساخت هايي است كه بخشي 
از آنها ش��امل تهيه زمين، چگونگي س��اخت، 
تأمين و پرداخت تسهيالت و نظارت بر اجراي 

مناسب از طراحي تا اجراست. 
افندي زاده از تأمين زمي��ن ۲/5ميليون واحد 
نهضت ملي مسكن طي ۱/5سال اخير خبر داد 
و افزود: تمامي اين اراضي با بررسي هاي مختلف 
از نظر عارضه هاي منابع طبيعي و شهرسازي و 
تأمين زيرساخت ها در شوراي عالي شهرسازي 
و معماري و نشس��ت هاي تخصصي وزارتخانه 
اب��الغ ش��ده اس��ت. وزارت راه و ادارات كل 
راه و شهرسازي تمامي اس��تان ها براي اجراي 

نهضت ملي مسكن بسيج شده اند.

دليل افزايش فايل هاي فروش مسكن و تخفيف ها چيست؟
   گزارش 2

 ارزانی مرغ
به بهای گرانی  تخم مرغ!

ب�راس�اسمش�اهداتميدان�يازمغازهه�ايس�طحش�هر
ته�ران،قيمتهرش�انه30ع�دديتخممرغب�هوزنحدود
دوكيلوگرم،۱05هزارتوماناس�توهرع�ددتخممرغبراي
مصرفكنندهحدود3هزارو500توم�انهزينهبهدنبالدارد.
به گزارش نبض صنعت، مشاهدات حاكي از آن است كه همچنان هر 
ش��انه ۳۰عددي تخم مرغ با قيمت باالي ۱۰۰ هزار تومان در مغازه ها 
عرضه مي شود، در حالي كه بنا بر گفته توليدكنندگان، قيمت تخم مرغ 
در مرغداري ها افزايش نداش��ته اس��ت و بايد با قيمت 85 تا 9۰ هزار 

تومان به دست مصرف كنندگان برسد. 
بر اساس مش��اهدات ميداني از مغازه هاي سطح ش��هر تهران، قيمت 
هر ش��انه ۳۰ عددي تخم مرغ به وزن ح��دود دو كيلوگرم، ۱۰5 هزار 
تومان است و هر عدد تخم مرغ براي مصرف كننده حدود ۳هزارو5۰۰ 
تومان هزينه به دنبال دارد. بيشتر از يك ماه مي شود كه قيمت شانه 
۳۰عددي تخم مرغ به باالي ۱۰۰ هزار تومان رس��يده است و اين در 
حالي است كه قيمت آن از مرداد تا مهرماه حدود 8۰ تا 9۰ هزار تومان 
بود. اين افزايش قيمت ها در حالي اس��ت كه هنوز قيمت تخم مرغ به 
صورت رسمي تغيير نكرده است. در ميادين ميوه  و تره بار نيز بر اساس 
نرخ نامه اين سازمان قيمت هر كيلو تخم مرغ، ۳9 هزارو8۰۰تومان و 

هر شانه ۳۰عددي از آن 89 هزار تومان است. 
حميد كاش��اني، رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغداران با بيان اينكه 
قيمت تخم مرغ در مرغداري ها افزايش نداش��ته است، گفت: قيمت 
هر كيلو تخم م��رغ در مرغداري ها ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان و هر ش��انه از 
آن ۷۰ هزار تومان اس��ت. اين تخم مرغ بايد به دست مصرف كننده با 
قيمت 85 تا 9۰ هزار تومان برسد. وي افزود: فروش تخم مرغ بيش از 
۱۰۰ هزار تومان و هر دانه بيش از ۳هزار تومان گران فروشي است. در 
مراكز توزيع عمده و فروش��گاه هاي زنجي��ره اي قيمت 85 تا 9۰ هزار 
تومان رعايت مي شود. افزايش نرخ تخم مرغ در حالی است كه قيمت 
هر كيلوگرم مرغ به 5۳ هزار تومان رسيده است يعنی ۱۰هزار تومان 

زير قيمت مصوب.

........................................................................................................................

 محكوميت قطعي يك واردكننده خودرو
به فرار مالياتي 23  ميليارد توماني

مع�اونحقوق�يوفن�يماليات�يس�ازمانام�ورماليات�ي
كش�وربابياناينكهش�خصيدرح�وزهوارداتخودروهاي
لوك�سمب�ادرتب�هف�رارماليات�ي230ميلي�اردريال�ي
ك�ردهب�ود،گف�ت:اي�نف�ردب�اپيگيريه�ايحقوق�ي
س�ازمان،دردادگاهتجديدنظ�رمج�رمش�ناختهش�د.
به گزارش تسنيم، سعيد توتونچي ملكي، معاون حقوقي و فني مالياتي 
سازمان امور مالياتي كش��ور با اعالم محكوميت متهم به فرار مالياتي 
۲۳۰ ميليارد ريالي در دادگاه تجديدنظر اظهار داش��ت: در راس��تاي 
دفاع از حقوق عامه و جلوگيري از تضيي��ع منافع مردم و با پيگيري و 
تالش هاي مستمر اين س��ازمان، يك متهم فرار مالياتي كه در حوزه 
واردات خودروهاي لوكس از طريق پولش��ويي، فرار مالياتي و جعل و 
با سوءاس��تفاده از كارت هاي بازرگاني يكي از مؤديان مالياتي استان 
بوشهر مرتكب جرايم مالياتي شده بود، شناسايي شد و پيگيري هاي 

قضايي براي متهم صورت گرفت. 
وي خاطرنش��ان كرد: بر اس��اس رويكردهاي تحول آفريني نظام 
مالياتي و برخ��ورد قاطعانه با پدي��ده فرار مالياتي، س��ازمان امور 
مالياتي كشور عليه برخي اشخاص كه با نحوه فعاليت خود موجبات 
فرار مالياتي و اخالل در اقتصاد كش��ور را فراهم مي  كنند، اقدام به 
طرح ش��كايت در مراجع قضايي مي كند و در همين راس��تا، براي 
متهمي كه در ح��وزه واردات خودروهاي لوكس مب��ادرت به فرار 
مالياتي كرده بود، در دادس��راي عمومي و انقالب ناحيه ۳۲ تهران 
كيفرخواست صادر و سير مراحل قضايي انجام شد اما پس از ارائه 
تمامی مس��تندات و دفاع نمايندگان حقوقي سازمان، رأي به نفع 

متهم صادر شد. 
معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور افزود: با توجه 
به اهميت و حساس��يت موضوع، دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي 
سازمان حسب وظايف خود با تنظيم و تس��ليم اليحه تجديدنظر به 
دادگاه تجديدنظر استان تهران اقدامات حقوقي الزم را به عمل آورد 
و با اهتمام بيشتر و بهره گيري از تمام ظرفيت هاي علمي، حقوقي و 
اداري و پيگيري مس��تمر نمايندگان حقوقي خود از دادنامه صادره 
تجديدنظرخواهي كرد. اين پيگيري در نهايت منجر به نقض دادنامه 
معترض و صدور دادنامه قطعي صادره از شعبه ۶8 دادگاه تجديدنظر 
استان تهران مبني بر احراز بزهكاري و محكوميت متهم يادشده به رد 
اصل مال )ماليات مربوط( بالغ بر ۲۳۰ ميليارد ريال در حق سازمان 
امور مالياتي و پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده 

در حق صندوق دولت شد. 
پيش از اين نيز داود منظور، رئيس س��ازمان امور مالياتي با اشاره 
به اينكه يك ش��ركت واردكننده خودرو كه به مبلغ هزار ميليارد 
تومان بدهي معوقه مالياتي داش��ت، با دس��تور دس��تگاه قضا و 
همكاري فراجا شناس��ايي ش��د و مورد پيگرد قانوني قرار گرفت، 
گفت: اموال مخفي ش��ده اين ش��ركت كه ۷۶۱خودروي خارجي 
بود براي بازگشت به بيت المال كارشناسي شده است و به مزايده 

گذاشته مي شود.

 برق ادارات پرمصرف 
در زمستان هم قطع مي شود

س�خنگويصنع�تب�رقگف�ت:ط�رحمديري�تمص�رف
برقدرزمس�تانه�مب�رايبخ�شاداريادامهخواهدداش�ت.
مصطفي رجبي مش��هدي در گفت وگ��وي اختصاصي ب��ا خبرگزاري 
صداوس��يما درباره مديري��ت مصرف گاز ب��ه عنوان س��وخت اصلي 
نيروگاه هاي توليدكننده برق در زمس��تان گفت: يكي از ظرفيت هاي 
كمك كننده به كاهش مصرف، بخش اداري كش��ور اس��ت، به همين 
علت، بين مديريت برق با شركت ملي گاز ايران در اين مورد، هماهنگي 
انجام شد. وي تشريح كرد: ادارات داراي هيتر هاي برقي يا حتي وسايل 
گرمايشي گازي بايد در ساعات غيراداري، وس��ايل گرمايشي خود را 
خاموش كنند و مصرف خود را نسبت به س��ال گذشته كاهش دهند. 
سخنگوي صنعت برق افزود: اداراتي كه اين موضوع را رعايت نكنند، با 
قطع برق يا گاز مواجه مي شوند. اميدواريم مانند همكاري خوبي كه در 
تابستان با صنعت برق داشتند، در دوره سرد سال هم همكاري الزم را 

با صنعت برق داشته باشند. 
........................................................................................................................

آسيب شناسی ساخت خانه هاي يك طبقه
سياستاخيرش�ركتعمرانش�هرهايجديدمبنيبرواگذاري
زمينبهمردمبرايس�اختخانههايويالييوي�كطبقهباعث
افزايشهزينهه�اوات�الفمنابعميش�ود،درحاليك�هتقريبًا
همهكش�ورهايجه�انودراكث�رش�هرهايبزرگب�اطراحي
مناسببهس�متتوس�عهعموديوبلندمرتبهس�ازيرفتهاند.
علي شماعي، كارشناس عمران در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر 
عمده كشورهاي توسعه يافته با ساخت برج و مجتمع هاي بزرگ از آب، برق و 
امكاناتي كه در شهرها وجود دارد استفاده مي كنند. به دليل تجميع امكانات 
و زيرساخت هاي شهري در كالنشهرها احداث ساختمان هاي بلند مقرون 
به صرفه تر از اين اس��ت كه هزينه ها در نقاط حومه اي صرف واحدهاي يك 
طبقه ش��ود. به گفته ش��ماعي، امروزه در موضوعات شهرسازي و ساخت 
مسكن به مسائل محيط زيست، از جمله منابع آب، فضاي سبز، هوا، انرژي و 
زيرساخت هاي شهري با وسواس نگاه مي كنند. با توجه به اقليم خشك ايران 

اگر ما به اين مسائل بي توجه باشيم به مشكل مي خوريم. 
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: احياي بافت هاي فرسوده داخل شهرها 
بسيار منطقي تر از ساخت مسكن در حومه است، اما در ايران شايد يكي 
از داليل تمركز برنامه هاي شهري در حومه كالنشهرها و شهرهاي جديد، 
عدم ساختار محله محوري پايدار با تمام كاربري هاي مورد نياز در هر محله 
و مشقت هاي ساخت وساز در بافت فرس��وده باشد، زيرا ساخت و ساز در 
بافت هاي فرسوده با توجه به مسائلي در خصوص تجميع پالك ها، موضوع 
وراثت خانه ها، دريافت پروانه و عدم مديريت يكپارچه و غيره دشوار است، 
لذا به نظر مي رسد دولت كار راحت تر را كه ساخت مسكن در شهرهاي 
جديد است، انتخاب كرده است، در حالي كه آنجا با معضل تأمين امكانات 
مواجهيم. شماعي با اشاره به مشكالت تأمين آب در شهرهاي حومه اي 
گفت: بخش قابل توجهي از آب در مسير انتقال دچار هدررفت مي شود. 
بخش��ي هم دائماً در لوله هاي اصلي كه بعضاً طوالني است جريان دارد، 
يعني از دو ناحيه با هدررفت منابع آبي و انرژي و س��رمايه مواجهيم. از 
سوي ديگر براي تأمين زيرساخت ها و امكانات كه بالغ بر ۲۰مورد را شامل 

مي شود، بودجه هاي هنگفتي بايد هزينه كرد. 
وي طرح ساخت خانه هاي وياليي را صرفاً براي مناطق روستايي و شهرهاي 
كوچك، مناسب دانست و گفت: بلندمرتبه سازي در كاهش حمل ونقل، 
كاربرد بهينه زمين، كاهش حجم ش��بكه هاي زيربنايي در شهر، كاهش 
مسافرت درون ش��هري و كاهش اتالف وقت، ايجاد ساختمان با كاربري 
مختلط، ايجاد چشم انداز زيبا و خلق فضاهاي دنج و آرام به شرط طراحي 
مناسب و امكان استفاده بهتر و بيشتر از زمين هاي مرتعي و كشاورزي و 
خاك هاي صنعتي بلندمرتبه سازي ضروري است. با توجه به وجود اراضي 
گسترده و زيرساخت هايي كه از قبل براي شهرهاي كوچك تأمين شده، 
توس��عه افقي و احداث خانه هايي با حياط هاي بزرگ توجيه دارد، اما در 
كالنشهرها و حومه آنها كه جمعيت زيادي دارند، ساخت خانه هاي بزرگ 

به نوعي اتالف زمين هاي ارزشمند اين مناطق است. 
اين كارشناس مسكن به موضوع كم آبي ش��هر تهران اشاره و تأكيد كرد: 
جمعيت توكيو و اطراف آن حدود ۳۶ميليون نفر است، زيرا در محله هاي 
مختلف اين كالنشهر خدمات و زيرساخت هاي شهري براي سكونت چنين 
جمعيتي در هر بخش و محله شهري وجود دارد، ولي ما در اكثر شهرها حتي 
تهران با مشكل ارائه خدمات عمومي مواجهيم. در تهران كساني كه باالي 
شهر زندگي مي كنند براي دريافت بسياري از نياز هاي روزمره و خدمات 
مثل تعمير اتومبيل و خريد برخي كاالها به وس��ط ش��هر يا جنوب شهر 
مي روند. در واقع تناسب و توازن چنداني در امكانات و عدالت فضاي شهري 
از لحاظ اجتماعي و اقتصادي در سطح محالت وجود ندارد. شماعي بيان 
كرد: شايد اگر در آينده بتوانيم آب دريا را شيرين و به كالنشهرها منتقل 
كنيم، بتوانيم جمعيت بيشتري را به تهران اضافه كنيم اما با توجه به منابع 
آبي موجود، زيرساخت ها و امكانات، فعاًل شرايط بارگذاري جمعيت جديد 

به تهران و حومه اين كالنشهر ۱۳ميليون نفري را نداريم. 
وي ايده توزيع زمين توسط ش��ركت عمران شهرهاي جديد را ناشي از 
عدم دستيابي به اهداف در طرح نهضت ملي مسكن دانست و گفت: به نظر 
مي رسد وزارت راه و شهرسازي قادر نبوده در ۱5ماه گذشته برنامه ساخت 
يك ميليون مسكن را عملياتي كند، بنابراين چاره را در اين ديده كه زمين 
را به مردم واگذار كند تا خودشان خانه بسازند، بدون اينكه تبعات آن را در 
نظر بگيرند. وقتي شما جمعيتي را به حومه منتقل مي كنيد، بايد از قبل 
مسائل حمل ونقل، تأمين آب، زيرساخت ها و خدمات را در نظر بگيريد، 

در حالي كه هم  اكنون چنين امكاناتي وجود ندارد.

نوبت اول

   مناقصه گـزار: شـركت خطـوط لوله و 
مخابرات نفت ايران 

   موضوع مناقصه: تغيير مسير، ايمن سازى 
و تعويـض خط لولـه 16 اينـچ تنگ فنى-

برداسـپى كيلومتر 47 و زيرزمينى كردن 
خط لوله در زير بستر رودخانه كشكان

1- مبلغ برآورد مناقصه: -/333ر459ر594ر34 ريال
2- محل و مكان اجراي كار: منطقه لرستان- كيلومتر 80 جاده خرم آباد- پلدختر- 

جنب مركز آموزش افرينه
3- مدت اجراي كار: 300 روز 

4- نام دستگاه نظارت: نگهدارى و تعميرات خطوط لوله و حفاظت خوردگى منطقه 
لرستان 

5- قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
6- روش ارزيابي مالي عبارت اسـت از «دسـتورالعمل ارزيابي مالـي و فرآيند قيمت 
متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 796-20/02 مورخ 99/12/11 وزارت نفت»

   نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ -/967ر722ر729ر1 ريال 
به صورت يك يا تركيبـي از ضمانتنامه هاي مندرج در بندهـاي الف، ب، پ، ج، چ، 
ح، خ ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شـماره 50659/123402 مورخ 
94/9/22 هيئت محترم وزيران مى باشد. تضمين وجه نقد مي بايست به شماره شبا 
IR 370100004101046871202050 بانك مركـزي واريز گردد ضمنًا ضمانتنامه يا 

رسيد وجه آن در سامانه بارگذاري گردد. 
   درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي در پيشنهاد قيمت مندرج 

در سامانه ستاد الزامى مى باشد.
   دارابودن و بارگذارى گواهينامه تعيين صالحيت پيمانكارى معتبر در رشته نفت 

و گاز از سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 5 در سامانه ستاد الزامى است.
   دارابودن و بارگذارى گواهي تأييد صالحيت ايمني معتبر از وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى در سامانه ستاد الزامي است.
   زمان و نحوه خريد اسناد مناقصه از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت 
15:00 مورخ 1401/09/15 و با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) 
به نشاني www.setadiran.ir نسـبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق 

اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.
   الزم به ذكر اسـت كليه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از 
سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلي در سامانه ستاد، نسـبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاى الكترونيكي اقدام 
نمايند و جهت عضويت با پشـتيباني سـامانه ستاد به شـماره 02141934 تماس 

حاصل فرمايند. 
   زمان و مهلت تكميل و بارگذاري پيشنهادات در سامانه: شركت كنندگان مي بايست 
تا ساعت 15:00 مورخ 1401/09/28 نسـبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در 
سـامانه تداركات الكترونيك دولت (سـتاد) و تحويل اصل پاكت الف (ضمانتنامه 
شركت در فرآيند ارجاع كار/ اصل رسيد واريز وجه نقد) الك و مهر شده در مهلت مندرج 

در اين بند به دفتر كميسيون مناقصات نيز اقدام و رسيد دريافت نمايند.
   زمـان و محل گشـايش پاكات: پيشـنهادهاي واصلـه در سـاعت 11:30 مورخ 
1401/10/03 در محل كميسيون مناقصات به آدرس: تهران- خيابان سپهبد قرني- 
نرسيده به خيابان سپنــد- پالك 188- طبقه هشـتم از طريق سامانه تداركات 

الكترونيك دولت (ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد. 
   جلسه توجيهى: با حضور شركت كنندگان در مناقصه جهت بازديد از محل انجام كار 
و توضيح و تشريح اسناد، در تاريخ 1401/09/22 ساعت 10:00 صبح به نشانى: كيلومتر 

80 جاده خرم آباد– پلدختر – جنب مركز آموزش افرينه تشكيل مى گردد.
   جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر درخصـوص موضـوع كار مناقصه بـا تلفن
 33495012-086 آقاى بيرانوند رئيس واحد تعميرات خط تماس حاصل فرماييد.

www.shana.ir            www.setadiran.ir            www.ioptc.ir

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2001001105000160)

روابط عموميشناسه آگهى:1416858

نوبت دومآگهى 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  

 


