یادداشت

جریانات ریسک گریز در بازارهای
سهامجهانی
مهرداد دهقانی
تحلیلگر بازارهای بین المللی
قیمت نفت خام برنت در بازار نزدیک به  90دالر رسیده است .این در حالی است
که ریسکهای سیاسی در اروپای شرقی تشدید شده و درگیری نظامی روسیه و
اوکراین میتواند عرضه جهانی نفت خام را مختل کند .جریانات ریسک گریزی
هم در بازارهای سهام جهانی دیده میشود .تحلیلگران بر این باورند که موارد
فوق میتواند بر عرضه جهانی نفت خام آسیب وارد کند.
در اروپا شاخصهای سهام سقوط کردهاند و جریانات ریسک گریزی را در بازار
شاهد هستیم ،اما نفت خام به عنوان یک دارایی ریسکی همچنان به نوسان در
نزدیکی اوجهای قیمتی هفت ساله ادامه میدهد.
کارشناسان معتقدند بازگشت نزولی نفت خام از اوجهای هفت ساله تنها به
خاطر تثبیت سود برخی از خریداران بوده است ،یعنی روند صعودی هنوز به
پایان نرسیده است و می تواند ادامه دار باشد.
رشد قیمت نفت خام به خاطر ترکیبی از تقاضای قوی در میان بحران کرونا و
اختالل در عرضه تولیدکنندگان بزرگ بوده است .در این میان بحران اوکراین و
خلیجفارس را هم باید به آن اضافه کنیم .با این وجود به نظر میرسد که بازار
نفت خام به وضعیت اشباع خرید رسیده است.
قراردادهای آتی خرید در بازار نفت خام نشان میدهند که به ازای هر یک قرارداد
آتیفروشنفتخام۱۲ ،قراردادخریدوجودداردواز نگاهتحلیلتکنیکالهمبازار
به وضعیت اشباع خرید رسیده است.
ساختار عرضه و تقاضای جهانی نفت خام از کاهش فاصله عرضه و تقاضا حکایت
دارد .روز دوم فوریه بیست و پنجمین نشست اوپک پالس برگزار خواهد شد و به
احتمالزیادسطحعرضهنفتخامدر ماهمارسباتوجهبهتوافقاتصورت گرفته
به اندازه  ۴۰۰هزار بشکه افزایش خواهد یافت و بازار انتظار افزایش بیش از  ۴۰۰هزار
واحدی عرضه نفت خام اوپک پالس را ندارد.

خبر
وزیر اقتصاد:

چند هزار مؤدی مالیاتی جدید
شناسایی شدند كه  100درصد فرار مالیاتی داشتند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در  5ماه گذشته چند هزار مؤدی مالیاتی جدید
شناسایی شدند که  100درصد فرار مالیاتی داشتند ،تصریح کرد :برنامه ما سبک کردن بار
مالیات از بخشهای شفاف اقتصاد و اخذ مالیات از پردرآمدهاست که در الیحه بودجه
نمایش دادهشده است و اجرای قاطعانه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
و همکاری و تعامل با مجلس برای تصویب سریعتر مالیات بر سودا گری ازجمله اقدامات
دیگردولتاست.به گزارششبکهاخبار اقتصادیودارایی(شادا)،سیداحسانخاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی پیش از خطبههای ديروز نماز جمعه ( 8بهمن
)1400باتأ کیدبراهتمامدولتسیزدهمدربرقراریعدالتاقتصادیبینآحادجامعه ،گفت:
در حالحاضرعدالتاقتصادیمهمتریندغدغهمردم کشور است کهمقابلهسیستمیبا
فقروفسادوبسترسازیبرایایجادفرصتهایبرابروشفافبرایهمهاز ارکاناینعدالت
اجتماعیاستوعدالتفقطتوزیعدرآمدنیست.خاندوزیبابیاناینکهعدالتاقتصادی
همبهمعنایپاسداشتحقوقسرمای ه گذارانوهممبارزهبارانتهایغیرمولددر اقتصاد
کشوراست،بیانداشت:عدالتاقتصادیهمبهمعنایتوزیععادالنهدرآمدهایعمومی
حاصل از نفت و دسترسی همه آحاد جامعه به پول و اعتبارات است .عدالت اقتصادی
همچنین معطوف به سهم افراد جامعه از مالیات و یارانه است.وی با تأ کید بر اینکه مردم
محور اصلی برقراری عدالت اقتصادی در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم هستند ،افزود:
در چند سال اخیر شاخص عدالت ازجمله ضریب جینی متأسفانه وضعیت نامناسبی
پیدا کرده است و شاهد افزایش فاصله طبقاتی در کشور هستیم.خاندوزی با اشاره به
اقدام دولت سیزدهم در وا کسیناسیون سریع مردم ،تصریح کرد :با وا کسیناسیون عموم
مردم کسبوکارهایخردشرایطبهتریپیدا کردونخستینبرنامهتیماقتصادیدولتبر
کنترلتورمپرشتابمعطوفشد کهدر ماههایپایانیدولتدوازدهمافزایشچشمگیری
یافته بود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا کنون توانستهایم بخشی از این تورم پرشتاب را
مهار کنیم ،افزود :همچنان تا میزان مطلوب فاصله زیاد است و ما نیاز به مهلت داریم،
تورمماهانهدر شهریورماه3.8ودر مهرماه 3.3درصدبودهاستاماپساز اقداماتدولت
سیزدهم در سه ماه آبان ،آذر و دی جمعا به  1.3درصد رسید.
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کمیسیون تلفیق منتظر برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز دولتی است

چندصداییدرحذفوابقایارز 4200تومانی
مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد.
رئیس جمهور در هنگام ارائه الیحه بودجه 1401
به مجلس با بیان اینکه دولت حذف ارز 4200
تومانی را به صالح ندانسته است ،تأ کید کرده
بود« :این کار وارد کردن شوک به معیشت مردم
است».ابراهیمرئیسیدر گفتو گویتلویزیونی
اخیرخودباز هماعالم کردهبود کهحذفارز4200
تومانینبایدبهسفرهمردمآسیببزندوزمانیاین
ارز حذف میشود که اجماع نظری بین مجلس و
دولتایجادشودوبرنامهایبرایحذفارزاقالمی
مانند نان و دارو درنظر گرفته نشده است.
انحراف در اهداف تخصیص ارز دولتی
ازمهمتریندالیلی کهبرایحذفارز4200تومانی
مطرح میشود ،عدم محقق شدن اهدافی است
که برای آن درنظر گرفته شده بود .در سالهای
اخیرعلیرغمتخصیصارز4200تومانیبه کاالهای
اساسی ،این کاالها با قیمت مناسب به دست
مردم نرسیدند و تنها عدهای خاص از رانت آن
استفاده کردند .تجربه اقتصادی ما در سالهای
گذشتهنشانداده کهچندنرخیبودنارزهمواره
منشأ بسیاری از فسادها بوده است .قرار بود ارز
4200تومانیبرایحمایتمعیشتیازمردموتأمین
کاالهای اساسی آنان اختصاص یابد ،اما بیشتر
از آنکه مردم از ارز دولتی منتفع شوند ،دالالن،
رانتخواران و واسط ه گران از آن بهرهمند شدند.
موافقان حذف ارز دولتی معتقدند ارز با وجود
محدودیت های کشور و با هدف حمایت از اقشار
مختلفمردمدادهشدامابههدررفتنمنابعارزی
منجر گردیدوزمینههایایجادقاچاقاز کشورراهم
مهیا کردهاست.بنابراینبرایجلوگیریاز سرریز
بیشتر تبعات منفی این سیاست باید از تداوم آن
در سال آینده جلوگیری به عمل آید.
شوک به قیمت ها با حذف ارز دولتی
درسویدیگرمنتقدانبهسیاستارز4200تومانی،
موافقانآنایستادهاند کهمعتقدندنبایدباتوجیه
ایجاد رانت در کشور ،ارز دولتی حذف شود بلکه
باید با کسانی که رانت خواری کردند ،برخورد
شود.بایدبهجایحذفارز4200تومانی،نظارت
صحیحی بر چرخه توزیع ارز به منظور جلوگیری از

نفیسه امامی
موضوع حذف ارز  4200تومانی در الیحه
بودجه سال  1401در کمیسیون تلفیق در حال
بررسی است و مجلس در انتظار ارائه برنامه
مکتوب دولت برای جبران حذف این سیاست
است و به همین علت تا کنون تصمیمی درباره
حذف ارز  4200تومانی در مجلس و کمیسیون
اتخاذ نشده است.
مشخص است دولت و مجلس نسبت به حذف
ارزترجیحیهمنظرهستندامادر سازوکار اجرایی
این موضوع اختال فنظر دارند .از مهمترین
موضوعات مدنظر مجلس اطمینان از آمادگی
دولت در حمایت و حفاظت از معیشت مردم با
اعالم سیاست های جایگزین و مناسب است.
مجلساعالم کردهبایددربارهآلترناتیوهایدولت
به جمع بندی کامل برسد و سپس برای حذف
م گیری کند.
ارز ترجیحی تصمی 
دغدغه ایجاد تورم با حذف ارز دولتی
ازمهمتریندالیلدرعدمبهاجماعرسیدنحذف
ارزدولتی،ایجادتورماستواینکهآیاسیاستهای
جایگزین کهدر قالبتخصیصیارانهایاز 90هزار
تا130هزارتومانبرایبخشیازدهکهایجامعه
درنظر گرفته می شود ،می تواند تورم ناشی از ارز
دولتی را جبران کند یا خیر؟
دغدغهمجلسدرنحوهاجراومدیریتحذفاین
سیاست است که باید دولتیها مجلس را در این
زمینهقانع کنند.مسئوالندستگاههایاجرایی
هنوز برنامه های خود را به صورت صریح و شفاف
اعالم نکرده اند؛ اینکه یارانهای که از حلقه اول
حذفمی کنندوبهحلقهآخریعنیمصرف کننده
می دهند را چگونه مدیریت می کنند.
رحیم زار ع ،سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه
بودجه،حفظآرامشمعیشتیمردمبرایمجلسرا
مهمارزیابی کردهواولویتاصلیمجلسرا کمکبه
دولتبرایتقویتمعیشتمردمعنوان کردهاست.
به گفته زار ع ،چنانچه در بررسی برنامه مکتوب
دولت به این جمعبندی برسیم که دولت قدرت
توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق
و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد ،به قوه

انحرافات گرفتهشودتا کاالهایاساسیبهقیمت
ف کنندگان برسد.
ارزان به دست مصر 
آمار بانکمرکزیاز اسفند ۹۶تاتیرماه ۱۴۰۰نشان
ی کهمشمولارز۴۲۰۰تومانیبودند،
میدهداقالم 
تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند اما اقالمی که
مشمولارز۴۲۰۰تومانینبودند۴۳۳،درصدتورم
راشاهدبودند.اینآمارنشانمیدهد کهعلیرغم
تمام فشارها و مفاسد موجود ،ارز  ۴۲۰۰تومانی
درجلوگیریازرشدافسارگسیختهقیمت کاالهای
اساسی تأثیرگذار بوده است.
ا گرچهبخشیاز کاالهایاساسی کهازارزدولتیبهره
مند هستند باز هم گران به دست مصرف کننده
نهایی می رسند ،اما اعالم رسمی حذف این
سیاستازنهادههای کشاورزیودامیدرشرایطی
که کشور به واردات روغن خورا کی وابسته است و
مردم در تأمین نهادههای دامی و تأمین گوشت،

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس:

دو هزار میلیارد متر مکعب گاز در پاالیشگاههای
پارس جنوبی تولید شد
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس گفت :رشد تجمعی تولید گاز از پارس
جنوبی از ابتدای بهرهبرداری تا کنون دو هزار میلیارد متر مکعب است.به گزارش
خبرنگار مانا از بوشهر،علیرضا عبادی با ارائه گزارشی از فعالیت در میدان گازی
پارس جنوبی اظهار داشت :وظایف شرکت نفت و گاز پارس در دو حوزه توسعه و
تولید تقسیمبندی میشود که در حوزه توسعه ،ساخت و بهرهبرداری از طر حهای
پارس جنوبی و در حوزه تولید ،باتوجه به بهرهبرداری و راهبری بخش فراساحل

هم ا كنون بیش از  ۷۰درصد گاز کشور از میدان پارس جنوبی تولید میشود .وی
بیان کرد:پارسجنوبیبهگونهایبلوکبندیشده کهبیشترینبازدهیوبهرهبرداری
از اینمیدانوجودداشتهباشدوباتوجهبهاین کهقریببه۶۰درصداز کلمساحت
میدان را کشور قطر در اختیار دارد ،باید با احتساب این موضوع ،میزان برداشت را
سنجید.مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه میدان پارس
جنوبی به  ۱۹بلوک و  ۲۹فاز تولیدی تقسیم شده که هر بلوک دو یا سه فاز استاندارد

مر غ و لبنیات با مشکل زیادی روبهرو هستند،
مشکالت مضاعف معیشتی را به دوش خانوارها
تحمیل می کند.
در روزهای گذشتهبعضیاز نمایندگانمجلسبه
جهت گرانیهایپیشازحذفاینارزتذکردادهاند.
مجتبی یوسفی ،عضو هیئت رئیسه مجلس با
اشارهبه گرانی کاالهاتأ کید کرد کهبایدحواسمان
باشدارز۴۲۰۰تومانیهنوزحذفنشده،نان گران
شدهاستودر برخیجاها کمبودبهوجودآمدهو
در استانهایجنوبیبهویژهاهواز موجبایجاد
صفهای طوالنی شده است.
علیرضایی،عضو کمیسیوناقتصادیمجلسدر
تذکرشفاهیاشاز حذفارزترجیحیانتقاد کردو
گفت« :زیرساخت های حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در
کشور فراهم نیست و تبعات این موضوع موجب
نگرانی طبقات ضعیف جامعه خواهد شد».

را شامل میشود ،گفت :از این  ۲۹فاز ،تنها طرح توسعه فاز  ۱۱به بهرهبرداری نرسیده
است که مطابق برنامه ،بهرهبرداری از آن زمستان سال آینده محقق میشود.وی با
بیاناینکهمیدانپارسجنوبی8درصدذخایر گاز جهانو۵۰درصدذخایر گاز کشور
را در خود جا داده است ،گفت :تولید  ۷۰درصد گاز کشور از این میدان نشان دهنده
وظیفهخطیرومسئولیتبزرگشرکتنفتو گاز پارساست کهخوشبختانهتا کنون
این مسئولیت را به صورت مطلوبی عهده دار بودهایم .مدیر تولید و عملیات شرکت
نفت و گاز پارس ،با بیان اینکه تأسیسات سرچاهی پارس جنوبی در فاصله حدود
 ۱۱۰کیلومتر از بخش ساحلی قرار گرفته ،گفت :تا کنون در مجموع  ۳۳۶حلقه چاه
حفاری ۳۹ ،سکوی فراساحلی و  ۳هزار و  ۲۰۰کیلومتر خط لوله در میدان پارس
جنوبی نصب و در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است.عبادی به احداث  ۱۳پاالیشگاه
در بخش نوار ساحلی خلیج فارس اشاره کرد و گفت :از این میزان هشت پاالیشگاه
در پارس یک و پنج پاالیشگاه در پارس  ۲احداث شده که وظیفه دریافت ،تصفیه و
ارسال فرآوردههای ارزشمند گازی شامل گاز متان ،میعانات گازی ،اتان ،گاز مایع

آ گهی ابالغ
جناب آقای دکتر یوسف شاه علی

بدینوسیله به شما ابالغ می شود مستندا به رای شماره  1400/211مورخ  1400/10/28هیئت تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی به استناد بند  9ماده  8قانون
مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش به مجازات اخراج از موسسه تحقیقات وا کسن وسرم سازی رازی محکوم شده اید ،لذا در صورت
اعتراض به رای صادره می توانید ظرف  60روز از تاریخ درج آ گهی ،اعتراض خود را به صورت کتبی به نشانی – کرج موسسه تحقیقات وا کسن و سرم سازی رازی
دبیر خانه هیئت ( مستقر در اداره حقوقی آقای سید اسماعیل سید نجفی) تسلیم نمایید .بدیهی است در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر ،رای صادره قطعی و
دکترمجتبی محرمی
الزم االجراخواهد بود.

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی موسسه رازی

آ گهی مزایده عمومی

نوبت اول

فروش امالک ومستغالت شماره 1400/11

بانکملی
استانگلستان

بانک ملی استان گلستان در نظر دارد امال ک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد
مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(  )setadiran.irو با شماره مزایده  2000003681000007به صورت الکترونیکی
به فروش رساند.
تاریخ نمایش در سایت ستاد 1400/11/11 :
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ  1400/11/20تا ساعت 14/30
تاریخ بازدید از امال ک  1400/11/11لغایت 1400/11/30
مهلت ارسال پیشنهاد  1400/11/30 :تا ساعت 14/30
تاریخ بازگشایی  1400/12/1 :تاریخ اعالم به برنده 1400/12/2
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/9
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/10
خ ش 1400/11/9
شناسه آ گهی 1268741

بانک ملی استان گلستان

آ گهی ابالغ

به اطالع می رساند افراد با مشخصات ذیل به علت ترک خدمت و غیبت غیر موجه متوالی در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مطرح و منجر به صدور ابالغ اتهام گردیده است لذا با توجه به اینکه نشانی از
محل اقامت نامبردگان در دست نمی باشد به ایشان ابالغ می گردد جهت تعیین تکلیف از تاریخ نشر این آ گهی حدا کثر به مدت
ده روز به آدرس  :بندرعباس انتهای بلوار شهید چمران جنب استانداری سابق ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اداره کارگزینی
مراجعه نمایند.
رديف

نام و نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

شغل

محل خدمت

1

طالب انباز

عیسی

10661

نگهبان

مجتمع آموزشی ،درمانی و پژوهشی
پیامبر اعظم (ص)

2

محمود حیدری

ابوتراب

6

کارشناس هوشبری

مجتمع آموزشی ،درمانی و پژوهشی
پیامبر اعظم (ص)

شناسه آ گهی 1265787

بوتان و پروپان و گوگرد تولیدی را به مبادی مصرف برعهده دارند.وی به اهمیت
میدان پارس جنوبی در زمینه رفاه عمومی و رونق بخشی به اقتصاد کشور اشاره کرد
و گفت :در زمینه نخست ،میتوان به تولید  ۷۰درصد گاز مصرفی خانگی ،صنعتی
و نیروگاهها و نیز تأمین خورا ک جهت تولید  ۴۰درصد بنزین کشور از طریق فرآورش
میعانات گازی در پاالیشگاههای مربوطه و همچنین در زمینه رونق اقتصادی به
تولید ،صادرات و استفاده از محصوالت راهبردی از جمله اتان ،میعانات گازی و
گاز مایع در صنایع پایین دستی کشور اشاره کرد.عضو هیئت مدیره شرکت نفت
و گاز پارس با بیان اینکه هر طرح پارس جنوبی ،تولید ناخالص داخلی را به میزان
یک درصد افزایش میدهد ،تصریح کرد :سودآوری یک طرح دو فازی پارس جنوبی
روزانه  ۱۰میلیون دالر و ساالنه  ۳/۵میلیارد دالر است که با توجه به هزینه  5تا 6
میلیارد دالری توسعه و تکمیل آن طرح ،این رقم سرمای ه گذاری در مدت دو سال
قابل برگشت است و چنین امتیازی را با توجه به سرعت بازگشت سرمایه میتوان
منحصر به این میدان دانست.

آ گهی مزایده

کارمند پیمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

شناسه آ گهی 1268631

ابهام در حذف ارز  4200تومانی
احسان ارکانی ،دیگر نماینده مجلس و عضو
کمیسیونبرنامهوبودجه،ازوجودابهاماتحذف
ارز  4200تومانی سخن گفته است و یادآور شده:
«اثری از آزادسازی ارز دولتی در تبصره  14الیحه
بودجه1401دیدهنمیشود.تبصره14الیحهبودجه
همان تبصرهای است که کلیه مباحث مربوط به
ی گیرد» .
هدفمندی یارانهها را در برم 
این نماینده مجلس درباره ایجاد منابع ارزی
جدیداز محلحذفارز 4200گفتهاست«:دولت
پیشبینی کرده بود با حذف ارز ترجیحی بهطور
میانگین 110هزار تومانبههرنفرپرداخت کنداما
طبق محاسبات انجام گرفته حذف ارز ترجیحی
در سال آینده در حدود 400هزار میلیارد تومان
منابع درآمدی برای دولت ایجادمی کند که با
احتساب این منابع میتوان به هر نفر حدود

 ۵۵۰هزار تومان یارانه داد».
در واقع مبلغ 110هزار تومان یک پنجم درآمد
حاصل از حذف ارز ترجیحی است و دولت اعالم
نکردهاست کهچهارپنجمباقیماندهاینمنابعدر
چهبخشهاییهزینهخواهدشد.ارکانیاحتمال
داده است که دولت این منابع را برای جبران
کسریبودجهاستفاده کند.اونسبتبهرقمیارانه
 110هزار تومانی اعتراض کرده و گفته است« :این
رقمراقبولندارد،زیرانمیتوانهزینههایناشیاز
آزادسازیارزترجیحیراپوششدادوحداقلبین
 250تا 300هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد و
50درصدازمنابعناشیازآزادسازیارزترجیحیهم
میتواند مورد استفاده دولت قرار گیرد».
مردم در انتظار تصمیم دولت و مجلس
در مجموع به نظر میرسد که مجلس هنوز به
جمعبندی نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی
نرسیده است و نسبت به عواقب حذف آن در
سفره مردم نگرانیهایی را دارد که باید منتظر
ماند و دید در نهایت چه تصمیمی از سوی دولت
و مجلس اتخاذ میشود.
ا گرچه مجلس تأ کید می کند که اصل حذف
سیاست ارز دولتی اقدام مناسبی است ،اما از
ی که اطمینان
ی کند تا زمان 
سوی دیگر ،اعالم م 
حاصل نکند سیاستهای جبرانی و حمایتی
دولت درباره موضوع نرخ ارز ترجیحی ،وضعیت
ی کند ،به آن
مردم در سال  ۱۴۰۱را بهتر از  ۱۴۰۰نم 
رأی نمیدهد.
ابقا یا عدم ابقای ارز ترجیحی یکی از اصلی ترین
مباحثمطروحهدرمیانمردماستچونمستقیما
باسفرهآنها گرهخوردهاست.بنابراینبنابهضرورت
بایدبااعالمجزئیاتوبرنامههایدردستور کار،اقناع
عمومیبرایایناقدامانجامبگیردواطالعرسانی
دقیقی درباره آن انجام شود.
علیرغمترسیماهدافبرایاقشارمختلفمردم،
دولت باید تغییر قیمت و تورمی که در پی حذف
اینسیاستجانمی گیردراباابزاریحسابشده
و دقیق برای خانوارها جبران کند و این همان
مسئله مهمی است که اجماع در حذف سیاست
ارز دولتی را با مشکل روبهرو کرده است.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی بندرعباس

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبالغ در نظر دارد نسبت به وا گذاری به اجاره شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه
از رقبات موقوفات به شرح ذیل الذکر از طریق آ گهی مزایده اقدام نماید .لذا متقاضیان میتوانند پیشنهادات خود را تا پایان
ساعت اداری روز چهارشنبه  4اسفند ماه  1400به واحد دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبالغ به آدرس
هشتگرد – شهرک اداری – روبروی اداره تامین اجتماعی ارائه و رسید دریافت نمایند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به
شماره  026-44221130و ( 026-44221140واحد اجارات) تماس حاصل فرمایند.
نام موقوفه محل وقوع رقبه مدت
اجاره
میرنظام

تالیان

یک
سال

تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ش 1400/11/9

شرکتتوزیعنیرویبرق
استانقزوین

نوع بهره برداری

مساحت
(متر مربع)

پایه مزایده (به ریال)

مبلغ سپرده
مزایده
(به ریال)

باغ

4621/81

323/600/000

32/360/000
ریال

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبالغ

مناقصه عمومی شماره 57/1400

نوبت اول

دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه تجهیزات ذخیره سازی و پشتیبان گیری مکانیزه اطالعات مورد نیاز واحد فناوری
اطالعات و ارتباطات را از تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) و از طریق سامانه
ه گران و بازگشایی پا کتها از طریق درگاه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقص 
سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهآدرس WWW.SETADIRAN.IRانجامخواهدشدوالزماستمناقصه گراندر صورتعدمعضویتقبلی،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/11/10
می باشد.
مبلغ تضمین  2/570/000/000ریال (دو میلیارد و پانصد و هفتادمیلیون ریال)
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از روز یکشنبه مورخ  1400/11/10لغایت روز پنجشنبه مورخ 1400/11/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات در سایت حدا کثر تا ساعت  10روز شنبه مورخ 1400/11/23
زمان بازگشایی اسناد کیفی  :ساعت  11روز شنبه مورخ 1400/11/23
زمان بازگشایی اسناد مناقصه (پا کت الف و ب)  :ساعت  10روز شنبه مورخ 1400/11/30
شرایط احراز :
 -1دارا بودن حداقل رتبه دو شورای عالی انفورماتیک در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر  main frameو دارا بودن حداقل رتبه  2شبکه های داده های رایانه ای و
مخابراتی معتبر دارای حداقل یک ماه اعتبار در زمان تحویل اسناد الزامی می باشد.
 -2صورتهای مالی حسابرسی شده الزامی است.
* شرکت های متقاضی بایستی پا کت حاوی اسناد مناقصه (الف-ب و ج) و پا کت حاوی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی را به صورت جدا گانه در سامانه ستاد بارگذاری
نمایند .قبل از گشایش پا کت پیشنهادات (مناقصه) ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و فقط پا کات پیشنهاد مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مناقصه
مربوط تائید و حد نصاب امتیاز را کسب نموده باشند ،گشوده خواهد شد و پا کات سایر مناقصه گران عینا مسترد خواهد شد.
* نوع سپرده شرکت در مناقصه  :به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های بند ( 1 -7ماده  )7آیین نامه تضمین معامالت شرکت های توزیع برق می باشد.
* اصل ضمانت نامه می بایست در پا کت دربسته و مطابق اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت تحویل داده شوند.
* به پیشنهادهای فاقد امضا  ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده ،دارای
سپرده مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داد نخواهد شد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتهای الف
آدرس  :قزوین – تقاطع ولیعصر (عج) ابتدای خیابان طالقانی طبقه همکف دبیرخانه
تلفن 028-33239270 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه  WWW.SETADIRAN.IRبخش «ثبتنام  /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر»
موجوداست.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/9
تاریخ انتشار نوبت دوم 140/11/10
شناسه آ گهی 1268278
خ ش 1400/11/9

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

