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اقتصاد

سال چهارم شماره 850

اخبار کوتاه
در پی اجرا نشدن الگوی کشت مناسب؛
 ۲۵۰هزار تن هندوانه بالتکلیف است

قائم مقام خانه کشــاورز گفت ۲۵۰ :هزار تن هندوانه
به علت اجرا نشــدن الگوی کشت مناسب روی دست
کشاورزان سیستانی مانده است.
عنایت اهلل بیابانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه محصول هندوانه
چند سالی اســت که با چالش مازاد تولید مواجه است
افزود :تولید هندوانه در استانی که با بحران کمبود منابع
آب مواجه است نشان می دهد که مدیریت دولت درباره
تولید این محصول رها شده است.
او تصریــح کــرد :توصیه های مســئوالن در قالب
مصاحبه های تلویزیونی و رسانه ای برای کاهش سطح
زیر کشــت هندوانه راه حل رفع این مشــکل نیست و
باید برنامه کشــت جایگزین اجرا شود .قائم مقام خانه
کشاورز گفت :از سال  95با مازاد تولید محصول هندوانه
مواجه شــدیم اما وزارت جهاد کشاورزی  ،خانه کشاورز
و وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط موفق نشدند جلوی
کشت این محصول آب بر را بگیرند و دلیل آن هم این
است که کشت مناســبی به کشاورزان پیشنهاد نشده
است و کشاورزان از روی عادت همچنان هندوانه کشت
می کنند.
بیابانی افزود :متأســفانه الگوی کشت اجرا نمی شود.
راهکار آن این اســت که بایــد بخش تحقیقات درکنار
تولیدکننده قرار گیرد تا کشاورز برای انتخاب محصول
مناســب ترغیب شود تا دیگر شاهد هدر رفت محصول
و آب نباشیم.
او تأکید کرد :با توجه به محدودیت منابع آب بخش
کشاورزی باید باز مهندسی و محدود شود و کشت های
چندمنظوره در الگوی کشت برنامه ریزی گردد .او گفت:
کشت های جایگزین برای محصوالت آب بر باید علمی
باشــد و مدیریت برای کشت آنها اجرا شود .قائم مقام
خانه کشــاورز تصریح کرد :اگر کشاورزی باز مهندسی
شود دیگر دولت مجبور نمی شود مازاد محصول گوجه
فرهنگی را کیلویی  370تومان از کشاورز خریداری کند.
بیابانی افزود :اگر برنامه ریزی دقیقی برای کشاورزی
تدوین و اجرا می شــد آن وقت شاهد بی برنامه باغات
سیب در ارومیه نبودیم .او گفت :در ارومیه به جای 200
هزار هکتار 400 ،هزار هکتار باغ سیب ایجاد و آب هدر
رفت و از طرف دیگر با مازاد این محصول مواجه ایم .قائم
مقام خانه کشــاورز تأکید کرد :برای افزایش بهره وری
از منابع تولید و حمایت از کشــاورزان با اجرای الگوی
کشت و برنامه ریزی دقیق برای صادرات و توسعه صنایع
تبدیلی و تکمیلی با چالش مازاد تولید مواجه نخواهیم
شد.
بیابانی پیش بینی کرد :تا پایان فصل برداشت بیش از
 500هزار تن هندوانه در این اســتان تولید و روانه بازار
خواهد شد این درحالی است که بازار برای مصرف این
میزان محصول هندوانه ظرفیت ندارد.

معاون استاندار تهران:
دستگاه ها تکلیف خود برای رونق تولید
را انجام دهند

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع
اســتانداری تهران با تاکید بر رفع موانع سرمایه گذاری
و تولید ،خواســتار انجام به موقع تکالیف دستگاه های
اجرایی در زمینه رونق تولید داخلی شد .به گزارش ایرنا،
محمد امامی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
اســتان تهران ،افزود :آمارها نشان می دهد اراده جدی
برای پرداخت تسهیالت به بنگاه ها و واحدهای تولیدی
از سوی برخی بانک ها وجود ندارد که باید هرچه زودتر
دراین خصوص تصمیم گیری شود.
او اظهار داشــت :برهمین اســاس باید  ٢٤٤پرونده
موجود در بانک های اســتان برای اعطای تسهیالت به
بنگاه ها و واحدهای اقتصادی ،حداکثر ظرف یک هفته
آینده تعیین تکلیف شود .رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی
از عملکرد ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان در
سال  ،٩٦گفت:
 ٤٠٥درخواست تســهیالت سرمایه در گردش سال
گذشته در این ســتاد به تصویب رسید که  ٣٣٩طرح
آن به بانک های عامل ارسال شد .یداهلل صادقی افزود:
در بخش اعطای تسهیالت طرح های نیمه تمام نیز از
 ١٥طرح مصوب ستاد ١١ ،طرح آن به بانک ارسال شده
است.

توزیع  ۱۵درصد بنزین کشور از سوی
شرکتهایبرند

ه م اکنون بیش از  ۱۵درصد بنزین و  ۱۰درصد نفتگاز
مصرف کشور از سوی شرکتهای زنجیرهای توزیع سوخت
(برند) توزیع میشــود .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدرضا موســویخواه ،مدیرعامل شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران ،با بیان این مطلب افزود :این میزان
در چهار ماه گذشته به ترتیب حدود هفت و سه درصد برای
توزیع بنزین و نفتگاز بوده که رو به افزایش است.
او با اشاره به اســتقبال اغلب جایگاه داران از طرح ایجاد
شرکتهای زنجیرهای توزیع سوخت گفت :این درحالی است
که به توصیه نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ،افزایش
تعداد شــرکتهای صاحب نشان (برند) فعال در دستور کار
ما نیست .مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
توضیح داد :نمایندگان مجلس شورای اسالمی از وزیر نفت
خواستند که تعداد شرکتهای برند اضافه نشود ،که ما نیز
به توصیه وزیر نفت عمل کردیم و با اینکه نه قانونی در این
باره وجود دارد و نه دســتوری ،از افزایش تعداد شرکتهای
زنجیرهای توزیع سوخت خودداری کردیم.
به گفته موسویخواه ،طبق اصل  ۴۶قانون اساسی کسی
ب و کار دیگری شود ،اما ما به دلیل این
نمیتواند مانع کس 
که طرح ایجاد شرکتهای زنجیرهای توزیع سوخت گام به
گام به ثبات برسد ،هماکنون شرکتی به شرکتهای موجود
که به  ۱۰۰هم نمیرسد اضافه نمیکنیم.
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معاون اول رئیسجمهور :

ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات کاال
باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد ،از بانک مرکزی خواست تا با تکمیل و
بهره برداری سریعتر از سامانه ‹نیما› نظارت جدی بر منابع ارزی حاصل از
صادرات و واردات اعمال شود .به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون
اول رئیس جمهوری ،اسحاق جهانگیری در ادامه جلسات ستاد اقتصادی
برای ساماندهی بازار ارز کشــور گفت :تخصیص مابه التفاوت قیمت ارز
مورد نیاز کاالهای اساســی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع ترین زمان
الزم تامین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تامین نیازهای کشور ایجاد
نشود .او با بیان اینکه مهمترین رمز موفقیت طرح سامان بخشی به نظام
ارزی کشور اطالع رسانی صحیح است گفت :مردم مطمئن باشند که دولت
با همراهی آنها و بنگاه های اقتصادی به دنبال پایه ریزی نظام ارزی جدید

به منظور تامین منافع ملی کشور است .معاون اول رئیس جمهور جذب
اسکناس و ارز نقدی موجود در جامعه در نظام بانکی را راهکاری موثر برای
صیانت از پول ملی و دارایی های مردم دانســت و اظهار داشت :مقررات
مطلوبی برای جذب این منابع تنظیم شده است و بانک ها باید در فضای
رسانه ای و اطالع رسانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود
در جامعه برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.
جهانگیری بر همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانک ها و نهادهای
اقتصادی نظیر صرافی ها تاکید کرد و گفت :کارگروه هایی که در دستگاه
هــای ذی ربط از جمله بانک مرکــزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شکل گرفته باید ضمن بررسی همه پیشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز
راهکارهای الزم را ارائه کنند.

در این جلسه که وزارت اقتصاد و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد
کشاورزی ،نفت ،امور خارجه و کشــور و روسای بانک مرکزی و سازمان
برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رئیس جمهور حضور داشتند آخرین
وضعیت و تحوالت بازار ارز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .رئیس
کل بانک مرکزی در این جلسه ضمن قدردانی از همه دستگاه ها در کمک به
این بانک به منظور سامان بخشیدن به نظام ارزی کشور گفت :خوشبختانه
پایه ریزی نظام جدید ارزی کشور به خوبی در ابعاد مختلف در حال انجام
اســت و بانک مرکزی در جلسات با گروه ها و بنگاه های اقتصادی و مالی
بدنبال اخذ پیشنهادات و نیز اجرای دقیق مصوبات دولت و جلسات ستاد
اقتصادی ساماندهی ارز به منظور سامان بخشیدن به بازار ارز کشور و نیز
ایجاد شفافیت و نظارت بر منابع ارزی کشور است.

رونمایی از تخلفات دولت های نهم و دهم در جلسه علنی بهارستان

مجلس از دست احمدی نژاد هنگ کرد

همدلی| دیروز فضای خانه ملت آکنده از خشمی بود
که از گلوی نمایندگان مردم بر سر دولت فریاد شد.هنوز
کابوس بالیی که در نتیجه سیاســتهای نادرست از
سوی محمود احمدینژاد بر سر ایران آوار شد ،هر چند
وقت یک بار خواب اقتصاد ایران را آشفته میکند .مثل
کودکی که به جای الالیی مادرانه ،قصه غول هفتسر
را شــنیده باشد ،هربار به یک بهانه شیون سر میدهد
و دســت و پا بر زمین میکوبد .دیروز در جلسه علنی
مجلس یک بار دیگر پرده از تخلفات اقتصادی دولتهای
نهم و دهم برداشته شــد .همینطور که آشفتگیهای
بازار ارز بینظمیهای اقتصــادی در دولت یازدهم هم
از نظرنمایندگان مــردم دور نماند .دیروز همچنین 63
نماینده مجلس خواستار استعفای ولیاهلل سیف رئیس
کل بانک مرکزی شدند .انگار که دیروز بغض مجلس
ترکیده باشد ،انتقادها با صریح ترین زبان بیان شد.
دیروز قرائت گزارش کمیســیون برنامه و بودجه از
ســالهای  87تــا  91نفسگیر بــود .نکته مهمی در
این گزارش وجود داشــت و آنهم طوالنی شدن زمان
رسیدگی به تخلفات اقتصادی دولتهای نهم و دهم بود.
نکته ای که حتی علی الریجانی رئیس مجلس هم آن را
به عنوان یک ایراد پذیرفت.
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره واردات
بنزین و نفت گاز و میزان طلبکاریهای شرکت ملی نفت
ایران مربوط به سالهای  ۸۷تا  ۹۱که حکایت از تخلفات
چنــد ده میلیــاردی در دولت احمدینژاد داشــت ،با
حاشیههایی همراه بود و تعدادی از نمایندگان به پروسه
ی برخورد قضایی با این تخلفات اعتراض کردند.
طوالن 
نادر قاضیپور در جلسه علنی دیروز در تذکری خطاب
بــه رئیس مجلس گفت :در دولت احمدی نژاد نفت به
افراد فاسدی مثل بابک زنجانی داده شد و عدالت نیست
کــه نامی از این فرد و رئیسجمهــور وقت در گزارش
کمیسیون برنامه و بودجه برده نشود .دستور دهید این
گزارش تکمیل شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجددا
تاکید کرد :لطفا آقای رئیس به این مسئله توجه کنید.
در این گزارش همه پرونده دارند ،ولی فقط نام یک نهاد
انقالبی در این گزارش آمده است .نامی از افرادی که با
هالهای نور ارتباط داشــتند ،در این گزارش برده نشده
است .الریجانی در پاسخ به این تذکر گفت :دادستانی،
محکمه و رئیس دیوان محاسبات در حال پیگیری این
مسئله هستند و باید به تخلفات افراد متخلف رسیدگی
شود.
عدم تسویه  ۶۰۰میلیارد تومانی بدهی ناجا به
ت نفت
شرک 
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش
این کمیسیون درباره عملکردها پیرامون واردات بنزین و
نفت گاز و میزان طلبکاریهای شرکت ملی نفت ایران
را قرائت کرد .به گزارش خانه ملت ،محمدمهدی مفتح
در جریان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
درخصوص عملکرد اجــزای  1و  2بند (ز) تبصره ()1
قانون بودجه سال  1396کل کشور گفت :این گزارش
حاصل بررسیهای کارشناسی و نشستهای غیررسمی
همکاران عضو کمیسیون با دستگاههای ذیربط و چندین
جلسه رسمی کمیسیون است.
نماینده مردم تویســرکان درمجلس شورای اسالمی
برهمین اســاس تصریح کرد:این گــزارش دربرگیرنده
سابقه موضوع ،اقدامات و رسیدگیهای مراجع ذیربط و
در نهایت پیشنهاداتی برای اصالح امور و رفع نارساییها
است.
در این گزارش درباره مباحثی همچون واردات بنزین
و نفــت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه
نفت خام با فرآوردههای نفتی طی ســنوات  87تا ،89
عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکتهای
پتروشــیمی بابت تحویــل مواد افزودنــی تحویلی به
شــرکتهای پاالیش و پخش طی سالهای  90و ،91
عدم تســویه حســاب فی مابین دولت و شرکت ملی
نفت ایران طی ســنوات  86تا  88و عدم تسویه مبلغ
 6.336میلیارد ریال بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ایران
صحبت شده و در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع نواقص
ارائه شده است.
طوالنیبودن فرآیند رســیدگی به تخلفات
دولت قبل
حســینعلی حاجی دلیگانی نیز با استناد به ماده ۲۴
آییننامه داخلی مجلس درباره گزارش کمیسیون برنامه
و بودجه از عملکردها پیرامون واردات بنزین و نفت و گاز
و میزان طلبکاریهای شرکت ملی نفت ایران گفت :این
گزارش در مورد تخلفاتی بود که طی سالهای  ۸۷و بعد
از آن اتفاق افتاده ،اما به دلیل فرآیند طوالنی رسیدگی به
آن ،مایه تداوم فساد در دستگاههای مختلف شده است.
چه تضمینی وجود دارد که این تخلفات تکرار نشود؟

الریجانی در پاسخ به این تذکر اینطور توضیح داد« :
بسیاری از تخلفات توسط دیوان محاسبات باید رسیدگی
شــود .گزارش کمیســیون برنامه و بودجه برای اطالع
کمیسیونها است .تا جایی که اطالع دارم برای برخی
از تخلفات عالج پیدا شــده است و برای بقیه نیز دیوان
محاسبات باید متخلفان را به دادگاه بفرستد که تاجایی
که اطالع دارم این کار در حال انجام است».
اقدامات فراقانونی ســتاد تدابیر ویژه دولت
احمدینژاد
علیرضا رحیمی نماینده تهران نیز در تذکری با استناد
به ماده  ۴۹آییننامه داخلی مجلس اعالم کرد :گزارش
کمیســیون برنامه و بودجه ناظر به مجموعه اقدامات
دولت قبل در سالهای  ۸۷تا  ۹۱است .سوالم این است
که با وجود اینکه ستاد تدابیر ویژه دولت ساختار قانونی
دارد ،چرا اقدامات این دولت فراقانونی بوده اســت و در
بودجهای که در آن ســالها به تصویب مجلس رسید،
دخل و تصرف کردند؟!
علــی الریجانی در پاســخ بــه تذکر ایــن نماینده
اصالحطلب مجلس گفت :این مشکل وجود دارد؛ ولی
در بودجه  ۹۷تصویب کردیم که تصمیمات ستاد تدابیر
ویژه دولت باید به تایید شورایعالی امنیت ملی و مقام
معظم رهبری برسد در غیر این صورت مصوبات آن قابل
اجرا نیست.
چرا با محکومــان تخلفات نفتی دولت قبل
برخوردنمیشود؟
همچنین علیرضا ســلیمی نماینده محالت در مورد
عملکرد قانون هدفمندی یارانهها و تبصرههای مربوط به
آن در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای  ۱۳۸۹لغایت
 ،۱۳۹۵در اخطاری با اســتناد به اصول  ۵۵و  ۵۲قانون
اساسی اظهار داشت :دیوان محاسبات به کلیه حسابها
رسیدگی میکند و ما موارد فراوانی داریم که هزینهها از
مصوبات بیشــتر شده است .او افزود :در بخش الف این
گزارش ۲ ،و نیم میلیارد دالر تخلف شده است .نتیجه
رسیدگی این بوده که ما به دادسرای دیوان فرستادیم و
افرادی محکوم شدند .سوال این است که با محکومان چه
کردید؟ این مبلغ چگونه باید بازگردانده شود؟ میگوییم
از حساب شــرکت ملی نفت جبران شود .چرا یک نفر
تخلف کرده اما میگوییم از حساب شرکت ملی پرداخت
شود؟
این نماینده اصولگرای محالت در مجلس همچنین
بــه موارد و مبالغ دیگر تخلفات چند ده میلیارد دالری
در این پرونده اشــاره کرد و گفت :در بخش ســوم نیز
شــاهد تخلف هنگفتی هستیم و این درحالی است که
این تخلف مربوط به ســال  ۸۹است اما هنوز در حال
رسیدگی است.تخلفات چند ده میلیارد دالری متعددی
انجام شده است .بنابر این خواهش میکنم دستور اکید
بفرمایید که متخلف محکوم شــود .علی الریجانی در
واکنش به این تذکر گفت :این گزارش بر اساس آییننامه
است که کمیسیونها تخلفها را گزارش بدهند .بر این
اســاس ،این گزارش به این معنا نیست که دادستانی و
دیوان محاسبات رسیدگی نمیکنند؛ بلکه به این معنا
است که کمیســیون زودتر رسیدگی کند که تخلفات
انجام شده به سرانجام برسد.
 ۹۰۰تخلف در بودجه سال  ۹۵صورت گرفته
است
در ادامه این جلســه علنی رئیس مجلس شــورای
اسالمی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر در رابطه
با تخلفات صورت گرفته در بودجه به این مهم اشــاره

کرد که تخلفات باید توسط دیوان محاسبات پیگیری
شود .حســینعلی حاجی دلیگانی در تذکری با استناد
به بنــد  70ماده  24مبنی بر مســئولیت و نظارت بر
رعایت اوقات و مهلت های قانونی در رســیدگی ها در
مورد تخلفات بودجه  96قرائت شــد ،تصریح کرد « :در
مورد این گزارش الزم است از کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس درخصوص رویکرد جدیدی که در امر
نظارت داشته تشکر کنیم ،اما این موضوع مربوط به سال
 87بوده و بعد از آن امر فرآیند رسیدگی و اعمال مجازات
به دلیل طوالنی شدن موجب استمرار و بقای فساد اداری
در سیستم دولتی و دستگاه های مختلف شده است».
نماینده مردم شاهین شهر ،میمه و برخوار در مجلس
خطاب به رئیس مجلس ادامه داد :در مورد پیشنهاداتی
که مطرح شده ســوال من از مجلس این است که چه
تضمینی وجود دارد که این پیشنهادات اجرایی شود و
در بایگانی ها باقی نماند ،ضمن اینکه دستگاه قضایی و
دیوان محاسبات نیز بدان پاسخ دهند ،کما اینکه نتیجه
ماده  236که برای رئیس بانک مرکزی در مورد وضعیت
موسسات مالی  5ماه هنوز مشخص نیست ،مگر رعایت
قانون برای همه الزم نیست که به سرعت بدان رسیدگی

شود.
تکرار یک مماشات
او یادآور شد :برای گزارش روز سه شنبه در کمیسیون
بودجه در رابطه با  2هزار میلیارد تومان نیز همین اتفاق
افتاد که به اعتبارات اســتانی در سال  96برمی گردد و
با وجود اینکه ابالغ شــده و تخصیص داده شده است،
اما خزانه می گوید که نقدی نیســت .در پی این روند
پیمانکاران بالتکلیف هستند ،حقوق کارگران را پرداخت
نکرده اند و این امر باعث بی اعتمادی آنها به دولت می
شود ،ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده نیز نقدی گرفته
شده اســت ،بنابراین در این مورد تخلف صورت گرفته
است.
حاجی دلیگانی تاکید کرد :در بودجه ســال  95در
حــدود  900تخلــف صورت گرفته که ایــن امر رو به
تزاید است ،در این شرایط شما به عنوان رئیس مجلس
بایــد این امر را پیش بینی کنید .علی الریجانی رئیس
مجلس شــورای اسالمی در پاســخ به حاجی دلیگانی
گفت :بسیاری از این پیشنهادات مواردی است که باید
توسط دیوان محاسبات پیگیری شود ،ارائه این گزارش
از آن جهت است که در ادامه آن کمیسیون ها تخلفات
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را بررسی کرده و گزارش دهند .این گزارش نیز براساس
دستور آیین نامه داده شده است.
چرا نباید دســت های پنهان علیه اقتصاد
کشور افشا شوند؟
همچنین مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و
عضو فراکسیون امید مجلس با سخنان انتقاد آمیز از عدم
برخورد قاطع و کافی برخی نهادها با پدیده قاچاق کاال و
افشا نشدن دست های پنهان علیه اقتصاد کشور ،گفت
 :اگر برخی اقدامات به موقع انجام نگیرند ،امکان جبران
فرصتهای از دست رفته مهیا نخواهد شد.
کواکبیان هنگام نطق میان دستور خود افزود :در حالی
که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از
کاالی ایرانی نامگذاری شــد و در و دیوارهای ادارات و
شهرها مزین به این شعار شده است ،اقدامات ما مجلسی
ها ،پاستورنشینان و دستگاه قضایی برای ممانعت از ورود
کاالی قاچاق چه بوده است؟
او با طرح پرســش هایی نظیر اینکه باید از مسئوالن
پرسید آیا نظارت کافی بر ورود کاالی قاچاق وجود دارد؟
آیا همه اسکلهها تحت کنترل و نظارت است؟ در زمینه
تشویق صادرکنندگان بهمنظور رونق تولید و اشتغال
اقدامی صورت گرفته است؟ چرا باید وضعیت نابسامان
در بــازار ارز پدید آید؟ چرا نباید دســتهای پنهان و
س جمهور
توطئههای جدید علیه اقتصاد کشور -که رئی 
از آن ســخن میگوید  -افشا شوند ،نسبت به وضعیت
موجود بخش هایی از سیاســت هــا و اوضاع اقتصادی
کشور انتقاد کرد.
نماینده مردم تهــران درمجلس با ادعای اینکه فقط
در ســال  96حــدود 19میلیارد دالر از کشــور خارج
شــده است ،افزود :آیا نباید مسئوالن نهادهای دولتی و
حکومتی از کاالها و خودروهای داخلی استفاده کنند؟
اگر خودروها و کاالهای داخلی کیفیت الزم را ندارند چرا
مردم را به استفاده از آ ن ها توصیه کنیم؟
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن
محکومیت حمالت موشــکی اخیر آمریکا ،انگلیس و
فرانسه و جنایات جنگی این کشورها در سوریه افزود :به
یقین ایران اسالمی به دنبال کشور گشایی ،لشکرکشی و
تهاجم نظامی نیست و مخالف سلطه قدرتهای خارجی
به بهانههای واهی در کشورهای همچون سوریه ،عراق،
لبنان و یمن است لذا نمایش موشکی و جنایت مشترک
آمریکا ،فرانســه و انگلیس در پی حمله به سوریه که با
سرمایههای گاوهای شیرده منطقه صورت میگیرد را
محکوممیکنیم.

نوبت دوم

موضوع  :مناقصه شماره  96127خريد 5000بشکه  25کیلوگرمی کاستیک سودا
XLS- 9640228 -TE

مديريت اكتشــاف – شــركت ملي نفت ايران در نظر د 
ارد
موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشــخصات و شرايط كلي زير
از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای از شــركتهاي واجد
شرايط خريداري نمايد.
مورد نياز  :خريد 5000بشکه  25کیلوگرمی

الف ) شرح كاالي
کاستیک سودا
اد  6 :ماه
ب ) مدت اجراي قرارد 
ج ) محل تحويل كاال :
 .1تحویل کوار  :شــیراز 45 ،کیلومتری جاده فیروز آباد،
وروردی شهر کوار ،مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اکتشاف
د ) شرايط مناقصه گر :
تولید کننده در اولویت می باشند.

 -1شرکتهای
باشند .

 -2شرکتها دارای سابقه و تجربه کاری مرتبط
 -3داشتن شخصيت حقوقي
 -4شرکت کنندگان در مناقصه بایستی همراه تحویل اسناد
کیفی ،نتایج پژوهشگاه شرکت نفت را براساس فرموالسیون
و شــرایط تســت مندرج در جدول فنی ،تحویل مدیریت
نمایند که نمونه ارسالی به پژوهشگاه شرکت نفت می

اکتشاف
باشد و مالک قرار گرفتن

تولید شده

بایست شاخص محموله
تأیید نتایج تست

شرکت کنندگان جهت ارزیابی در مناقصه،
پژوهشگاه می باشد( .تمام هزینه های تست بر عهده فروشنده
باشد).
رفرآیند ارجاع

 -5داشــتن توانايي ارائه تضمین شركت د
کار(به استثنای پســت بانک و تضامین صادره از صندوقهای
پژوهشــی و فناوری غیــر دولتی و قابل اســتعالم از بانک
مرکزی جمهوری اســامی ایران ) به مبلغ  175/000/000ریال
و در صورت برنده شدن ،ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات طبق
تصویب نامه شماره /123402ت  50659ه مورخ 1394/09/22

شماره مجوز1397.108 :

هیات محترم وزیران
باشد .

برآورد مناقصه مبلغ  3/500/000/000ريال مي

ه)
باشد .

و) تاریخ تقریبی گشایش پاکات مالی  97/3/22می
متقاضياني كه داراي شــرايط مذكور در بند « د » فوق مي
باشــند و آمادگي اجراي پروژه را دارند ،مي توانند حداكثر

تا پایان وقــت اداری روز  97/2/3آمادگي خود را به صورت
كتبــي به آدرس  :تهران  -ميدان ونك  -ابتداي خ ســئول
 ساختمان مديريت اكتشــاف  -طبقه دوم امور حقوقي وقراردادها اعالم و نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي وفق
بند "ج" مــاده  12قانون برگزاري مناقصات ( ارزيابي كيفي )
اقدام نمايند .ضمنا" بايستي اطالعات مورد درخواست را طی
نامه ای حداکثر تا پایــان وقت اداری روز  97/2/17در قالب
د زونكن مدارك ارزيابي كيفي برابر با اصل شــده و
يك عد 
يك حلقه لوح فشرده تهيه و به آدرس فوق االشاره در مقابل
رسيد تحويل گردد .بديهي است كارفرما اين حق را براي خود

ارد به مداركي كه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه
محفوظ مي د 
د ترتيب اثر ندهد.
مي گرد 
واجد شرايط كـــه

اسناد و مدارك مناقصه بين شركتهاي

شد  ،توزيع
خواهند 

به تشخيص مناقصه گزار تعيين صالحيت
يد .
خواهد گرد 

اســناد  ،تحويل و گشايش

(محل  ،زمان و مهلت دريافت
خواهد رسيد)  .بديهي است

پيشــنهادات متعاقبا" به اطالع
ارائه مدارك فوق الذكــر هيچگونه حقي را جهت متقاضيان
كرد .
نخواهد 

ايجاد

براي شركت در مناقصه
توانند با

در صورت نياز به اطالعات بيشــتر متقاضيان مي
نمايند .

تلفن  021-82703201تماس حاصل
www.SHANA.ir
www.niocexp.ir
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