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و احساس خطر دهلي نو

هندي ها اعالم كرده اند واردات نفت از ايران را صفر كرده و ديگر نفتي از ايران 
وارد نمي كنند؛ مودي نخست وزير هند كه در انتخابات اخير هندوستان هم 
به پيروزي رسيده است، در كشمكش تحريمي ايران به طور كامل از امريكا 
تبعيت كرد و قصد دارد نفت مورد نياز خود را از كشورهاي ديگر تأمين كند. 
قيمت نفت ايران طي يك س��ال اخير تا به امروز جزو ارزان ترين نفت هاي 
وارداتي هند بوده است و اين جداي از امتيازاتي است كه در حوزه حمل و نقل 
و تخفيف هاي پنهان نصيب پااليشگران هندي مي شود. نخست وزير اين 
كشور رابطه نزديكي با امريكا و اسرائيل دارد و در ميان سياستمداران اين 
كشور، غربگرا شناخته مي شود و با وجود روابط نسبتاً خوبي كه با تهران برقرار 

كرده بود، اما در نهايت تصميم گرفت راه خود را از ايران جدا كند. 
اين البته خصلت هندي هاست كه در اينگونه مواقع با بازي هاي خسته كننده 
به دنبال اخذ امتيازات بيشتري هستند، اما اين مرتبه، دهلي نو زمين بازي 
را تغيير داده و تصميم گرفته كنار بنشيند. يكي از داليل مهم كناره گيري 
هندي ها اين است كه در تجارت ميان دو كشور، رابطه منطقي وجود ندارد 
و خروج ارز از هند به سمت ايران، از وارداتش بيشتر است درست بر عكس 
عربستان و برخي كش��ورهاي نفتي كه تجارت ميان دو كشور، در باالترين 

سطح قرار دارد. 
از اين ماج��را بگذريم، برگ برن��ده ايران در رابطه دو طرف��ه ميان تهران و 
دهلي نو، بندر چابهار اس��ت ك��ه از تحريم ها معاف شده اس��ت. اين به چه 
معناست؟ بسيار ساده اس��ت، امريكا واردات نفت هند از ايران را از تحريم 
مستثنا نكرده و در ازاي آن بندر چابهار را مستثنا كرده است كه كامالً به سود 
هندي ها و براي ايران – دراين شرايط- چندان در اولويت نيست. اينكه امريكا 
بندر چابهار را از تحريم ها معاف كرده، به دليل تضعيف چين در منطقه است 
زيرا پكن با سرمايه گذاري در بندر گوادور پاكستان و بنا كردن زيرساخت هاي 
بندري و عمراني در اين كشور، قصد دارد بازارهاي خود را تا اروپا توسعه دهد 

و اين به معناي قدرتمند شدن چين است. 
اين در حالي است كه مقايسه بندر گوادور و چابهار نشان مي دهد بندر ايراني 
در مقايسه با بندر پاكس��تاني از موقعيت بهتري برخوردار است و با نظر به 
وجود زير ساخت هاي قوي عمراني و ريلي در ايران و همچنين امنيت كاملي 
كه در كشور وجود دارد، هندي ها سريع تر از چيني ها مي توانند راه خود را 

هموار كنند. 
امريكا طي يك دهه گذش��ته از هر ابزاري براي كند كردن رشد اقتصادي 
چين و تضعيف اقتصاد اين كشور بهره برده است و به هيچ عنوان عالقه اي 
به چيني سازي گوادور ندارد، هرچند كه حاضر نيست تحريم ها را به چين 
كشانده يا با تهديد مستقيم اسالم آباد، اين كشور را براي كنار گذاشتن چين 

از گوادور تحت فشار قرار دهد. 
هندي ها از ايران نفت وارد نمي كنند و در ازاي آن به بندري دسترسي دارند 
كه مي تواند منافع اين كشور و امريكا را تأمين كند. وزير امور خارجه ديروز 
در يك سفر مهم به چابهار سفر كرد و طي بازديد از اين بندر، بالفاصله راهي 
پاكستان شد و با نخس��ت وزير اين كش��ور ديدار كرد. سفري كه مي تواند 
هندي ها را با احساس خطر مواجه كند و اين خطر زماني جدي تر مي شود كه 

ظريف از احداث پارك پتروشيمي در چابهار توسط چيني ها خبر داد. 
اين خبر بدترين اتفاق براي هندي هاست، زيرا دهلي نو به شدت به دنبال 
احداث چند مجتمع پتروشيمي در اين بندر است تا نيازهاي خود را تأمين 
كند. هندي ها به دليل توسعه صنعت كشاورزي خود به كود شيميايي و 
اوره نياز دارند كه قصد داش��ته و دارند اين نياز را با احداث اين واحدها در 
ايران برطرف كنند. حاال ظريف با اين پيام، نشان داد در صورت عملي شدن 
توقف واردات نفت ايران توسط هند، تهران به سوي اجرايي كردن بنادر 
دو قلو – چابهار و گوادور- پيش خواهد رفت كه امتيازي مهم براي چين و 

خطري بسيار بزرگ براي هند و امريكاست. 
بهره گيري از كارت هاي بازي و نشان دادن جديت جمهوري اسالمي ايران 
در پاسداشت از منافع ملي خود در زمين چابهار، كمترين اقدامي است كه 
از دولت انتظار مي رود؛ به طور قطع هندي ها عالق��ه اي ندارند چابهار را از 
دست بدهند و در ازاي آن، ش��اهد قدرت گيري چيني باشند كه به دنبال 

اجرايي كردن جاده ابريشم تا چند سال آينده است. 

 بيشترين جوازهاي صنعتي صادرشده 
در كدام استان ها بوده است

بيش�ترين تعداد ج�واز تاس�يس واحد هاي صنعتي در س�ال 97 
مربوط به اس�تان هاي س�منان، قم و خراس�ان رضوي بوده است 
و عم�وم اي�ن جوازها ب�ه حوزه ه�اي محص�والت غذاي�ي، انواع 
آش�اميدني و س�اير محص�والت كان�ي غير فل�زي بوده اس�ت. 
به گزارش ايرنا، اطالعات رسمي نشان مي دهد در ۱۱ ماهه سال گذشته 
۲۱ هزار و ۳۵۸ فقره جواز تأسيس صنعتي صادر شد كه در مقايسه با 

مدت مشابه سال 9۶، ۱۵/9 درصد افزايش يافته است. 
برپايه آمارهاي ياد شده، اين تعداد جواز تأسيس صنعتي با پيش بيني 
سرمايه ۲4۲۲ هزار ميليارد ريال و پيش بيني اشتغال 4۸۶ هزار و 9۸4 
نفر صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 9۶ رشد ۶۱/۵ درصدي 

در سرمايه گذاري و ۱۶/9 درصدي در اشتغال را نشان مي دهد. 
بيش��ترين تعداد جواز تأسيس در استان هاي س��منان، قم و خراسان 
رضوي به ترتيب با هزار و ۸۲0، ه��زار و ۵7۵ و هزار و ۵0۵ فقره صادر 
شده است. از مجموع جواز تأسيس هاي صادر ش��ده در مدت مذكور، 
بيش��ترين تعداد مربوط به گروه محصوالت غذايي، انواع آشاميدني و 
ساير محصوالت كاني غيرفلزي به ترتيب با ۳ هزار و 9 و ۲ هزار و ۶0۱ 
فقره بوده است. همچنين باالترين سهم پيش بيني سرمايه گذاري در 
گروه هاي صنعتي متعلق به گ��روه كك و فرآورده هاي حاصل از نفت 
با سرمايه 7۳۱ هزار و ۳۵۳ ميليارد ريال با س��هم ۳0/۲ درصد از كل 

گروه ها بوده است. 
   رشد 5/7 درصدي پروانه هاي بهره برداري

از آغاز سال 97 تا پايان بهمن ماه پارس��ال، ۵ هزار و 4۶۲ فقره پروانه 
بهره برداري با سرمايه گذاري ۵۱0 هزار و 7۲۳ ميليارد ريال و اشتغال 

9۳ هزار و 9۵۳ نفر صادر شد. 
مقايسه اين ارقام با مدت مشابه سال 9۶، ۵/7 درصد افزايش در تعداد، 
۱۱۳/۸ درصد افزايش در سرمايه گذاري و ۸/7 درصد افزايش در اشتغال 
را نشان مي دهد. از اين تعداد پروانه بهره برداري صادره، ۲ هزار و 907 

فقره آن ايجادي و ۲ هزار و ۵۵۵ فقره آن توسعه اي بوده است. 
بيش��ترين تعداد پروانه بهره برداري صادره در بين اس��تان ها مربوط 
به اصفهان با ۵۵7 فقره و كمترين آنها خراس��ان ش��مالي با ۱۶ فقره 
بوده اس��ت. بيش��ترين ميزان س��رمايه گذاري مندرج در پروانه هاي 
بهره برداري صادره را استان هرمزگان با ۱9۳ هزار و ۵9۶ ميليارد ريال 

با سهم ۳7/9 درصدي به خود اختصاص داده است. 
متوسط سرمايه گذاري براي ايجاد يك واحد در اين دوره 9۳/۵ ميليارد 
ريال بوده است كه علت باال بودن اين رقم، سرمايه گذاري انجام شده در 

واحد »نفت ستاره خليج فارس« است. 
در اين مدت، بيشترين پروانه بهره برداري صادره با ۸۳۱ فقره متعلق به 
محصوالت از الستيك و پالستيك است و متوسط سرمايه گذاري براي 

راه اندازي يك واحد در اين گروه ۳0/۳ ميليارد ريال است. 
باالترين س��رمايه گذاري محقق ش��ده در ۱۱ ماهه پارسال در كك و 
فرآورده هاي حاصل از نفت ب��ا ۲0۸ هزار و ۳۳۵ ميليارد ريال اس��ت 
كه حدود 40/۸درصد از سرمايه گذاري كل كشور را به خود اختصاص 

داده است. 
همچنين بيشترين اشتغال ايجاد شده در اين مدت، در گروه محصوالت 

غذايي و آشاميدني ها با ۱۳ هزار و 4۱۵ نفر بوده است.

تراز تجاري ايران و اروپا منفي شد
 بازار ايران براي واردات از انگلستان

گرم شده است!
ت�راز تج�اري اي�ران و اروپ�ا در بخ�ش كااله�اي غي�ر نفتي به 
اس�تناد آماره�اي گمرك�ي در ۱۱ ماه�ه س�ال 97، منف�ي 8 
ميلي�ارد و 455 ميلي�ون دالر شده اس�ت، اي�ن در حالي اس�ت 
ك�ه ب�ازار اي�ران ب�راي واردات از انگلس�تان گرم شده اس�ت. 
 به گزارش »ايسنا«، مروري بر آمارهاي ۱۱ ماهه گمركي ايران گوياي 
آن است كه در سال 97 به طور مشخص در تجارت با كشورهاي اروپايي 
دستاورد قابل دفاعي نداشته ايم و در شرايطي كه واردات وزني و ارزشي 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ترتيب ۶4 و ۳4 درصد افزايش داشته، 
ايران در صادرات به قاره اروپا از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۳۳ و 7 درصد 

كاهش را تجربه كرده است. 
بدين ترتيب تا پايان بهمن ماه س��ال 97، حجم صادرات ايران به اروپا 
معادل يك ميلي��ارد و ۳۳۸ ميلي��ون دالر و واردات از اين كش��ورها 
9 ميليارد و 79۳ ميليون دالر بوده اس��ت كه ب��ه گفته مدير كل دفتر 
اروپا و امريكا سازمان توس��عه تجارت كشورهاي اروپايي عمدتاً از نظر 
صنعتي پيشرفته و داراي تكنولوژي باال هستند، برهمين اساس ايران 
به صنعت آنها نياز داريم و شايد اين موضوع بيش از يك قرن است كه 

وجود دارد. 
با توجه به واردات 47 ميليارد و ۶۵7 ميليون دالري ايران در ۱۱ ماهه 
سال قبل مي توان گفت ۲0/۵4 درصد از مجموع كاالهاي وارداتي كشور 
از مبدأ اروپا وارد شده  است. اين در حالي است كه سهم صادرات اروپا 
از مجموع صادرات كشور رقمي در حد ۳/۲ درصد است. از سوي ديگر 
آمارهاي منتشر شده گوياي آن است كه در س��ال گذشته بازار ايران 
براي كشورهايي چون انگلستان گرم شده و واردات از اين كشور ۱47 

درصد رشد داشته است. 
آلمان با صادرات ۲ ميليارد و ۶4۱ ميليون دالري از نظر ارزش صادرات 
به ايران رشدي ۲۱ درصدي داشته و س��وئيس با يك ميليارد و 9۵۳ 
ميليون دالر)7۲ درصد رشد ارزشي(، فرانس��ه با يك ميليارد و ۵۵7 
ميليون دالر )79 درصد رش��د صادرات(، هلند با يك ميليارد و ۳۲۶ 
ميليون دالر)۸۱ درصد رش��د ارزش��ي(، ايتاليا با يك ميليارد و ۲۵9 
ميليون دالر )۱۶ درصد رش��د صادراتي(، س��وئد با ۶۵۶ ميليون دالر 
صادرات و رش��دي ۱۳۲ درصدي، اس��پانيا با ص��ادرات ۳۶7 ميليون 
دالري و ۲۵ درصد رشد صادرات ارزش��ي از جمله كشورهاي اتحاديه 
اروپا هستند كه جزو ۲0 صادركننده اصلي ايران در ۱۱ ماهه سال قبل 

قرار داشته اند. 
  چرا تراز تجاري با اروپا تا اين حد منفي است؟

مدير كل دفت��ر اروپا و امريكا س��ازمان توس��عه تجارت ب��ه ارائه 
توضيحاتي در اين زمينه پرداخت و تأكيد كرد كه مهم ترين دليل 
منفي  بودن تراز تج��اري ايران با اتحاديه اروپا به تفاوت س��اختار 

اقتصادي باز مي گردد. 
بهروز حسن الفت اظهار كرد: كشورهاي اروپايي عمدتاً از نظر صنعتي 
پيش��رفته بوده و داراي تكنولوژي باال هس��تند، برهمين اساس ما به 
صنعت آنها نياز داريم و ش��ايد اين موضوع بيش از يك قرن اس��ت كه 
وجود دارد. در تكنولوژي، ماشين آالت و صنعت ما براساس محصوالت 
اروپايي شكل گرفته و در بسياري صنايع از ماشين آالت اروپايي استفاده 
شده است، اما از زمان تحريم ها با اعمال محدوديت هاي صورت گرفته 

تا حدي شرايط تغيير كرد. 
اين مسئول سازمان توس��عه تجارت همچنين به مسائل بانكي اشاره 
كرد و گفت: همچنان مسائل بانكي با بس��ياري از كشورها حل نشده 

باقي  مانده است. 

وحید حاجی پور

ارز نيمايي مي ماند
فعاليت بازار متشكل ارزي در مرحله پايلوت قرار دارد

گويي اينگون�ه تلقي ش�ده بود ك�ه همزمان با 
راه اندازي بازار متش�كل ارزي كلي�ه مبادالت 
ارزي به اين بازار منتقل مي ش�ود، اما بر اساس 
آخري�ن خبره�ا س�امانه نيما همچن�ان محور 
تب�ادل تج�ارت ارزي كش�ور مي باش�د، بدين 
ترتيب س�امانه نيما همچنان ب�ه فعاليت خود 
ادام�ه مي دهد و ب�ازار متش�كل ارزي نيز براي 
پوش�ش مب�ادالت ارزي به ش�كل اس�كناس، 
فرايند عملياتي ش�دن خ�ود را ط�ي مي كند. 
به گزارش »جوان«، شكل گيري بازارهاي مختلف 
در ح��وزه ارزي كش��ور كمي موجب س��ردرگمي 
شده است، ارز نيمايي كه از ابتداي راه اندازي سامانه 
نيما تا امروز با نقد برخ��ي صادركنندگان و فعاالن 
اقتصادي همراه بوده اس��ت، هرچند وقت يكبار با 

شايعاتي همراه مي شود. 
اين روزها بار ديگر ش��ايعه ح��ذف ارز نيمايي در 
محافل خبري مطرح شده است، اما باتوجه به ابالغ 
بسته جديد بانك مركزي براي بازگشت ارز صادرات 
اين ش��ايعه رد مي شود. در بس��ته سياستي بانك 
مركزي كه براي بازگش��ت ارز صادرات ابالغ شده، 
نحوه برگشت ارز پتروشيمي ها به چرخه اقتصادي 
در س��ال ۱۳9۸، حداقل ۶0 درصد س��امانه نيما، 
حداكثر ۱0 درصد اس��كناس و مابق��ي واردات در 

مقابل صادرات خود تعيين شده است. 
همچنين س��اير صادركنن��دگان بايد دس��ت كم 
۵0 درصد ارز خود را در س��امانه نيما عرضه كنند 
و حداكثر ت��ا ۲0 درصد به طور اس��كناس و مابقي 
واردات در مقابل صادرات خود يا س��اير اش��خاص 
نسبت به برگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصادي اقدام كنند. 
برخي اع��الم كرده اند ك��ه بانك مرك��زي بنا دارد 
قيمت ارز نيمايي را به ب��ازار آزاد نزديك كند؛ اين 
درخواس��تي اس��ت كه صادركنن��دگان از ابتداي 

راه اندازي اين سامانه از بانك مركزي داشتند. 
در همين رابطه عبدالناصر همتي رئيس كل بانك 
مركزي، در خصوص اع��الم خبري مبني بر حذف 
ارز نيمايي گفت: حذف س��امانه نيم��ا از مبادالت 
ارزي به هيچ وجه صحت ندارد و حتي تأكيد شده 
كه صادركنندگان ۵0 تا ۶0 درص��د ارز حاصل از 

صادرات خود را در سامانه نيما عرضه كنند. 
رئيس كل بانك مرك��زي، با بيان اينك��ه در حال 
حاضر سامانه نيما محور تبادل ارزي تجارت ارزي 
كشور است، افزود: سامانه نيما به هيچ وجه حذف 

نمي ش��ود. همتي درباره تش��كيل بازار متش��كل 
ارزي تصريح كرد: در اين راس��تا ش��ركتي ايجاد و 
مديرعام��ل آن ني��ز انتخاب شده اس��ت و در حال 
حاضر فعاليت هاي اين بازار در مرحله پايلوت قرار 
دارد كه پس از اتمام اين مرحله فعاليت رسمي بازار 

آغاز مي شود. 
    پيش ثبت نام بازار متشكل ارزي آغاز شد

از س��وي ديگر با اعالم كان��ون صراف��ان ايرانيان، 
پيش ثبت نام آغاز فعاليت در بازار متشكل ارزي از 
روز پنج شنبه هفته گذش��ته آغاز شد و اين كانون 
از متقاضيان درخواس��ت كرد تا مدارك مورد نياز 
را ارسال كنند. بر اساس اين گزارش، ۲9 فروردين 
ماه در راستاي ايجاد بازار متشكل ارزي اولين جلسه 
هيئت مديره تش��كيل و مدير عامل بازار متشكل 
ارزي انتخاب شد كه در اين جلسه با تصميم هيئت 
مديره مقرر شد كليه صرافي هاي مجاز و بانك هاي 
عامل از درگاهي، نسبت به اخذ كد كارگزاري بازار 
متشكل ارزي اقدام كنند. چندي پيش نيز محمود 
شكسته بند، مديرعامل بازار متشكل معامالت ارز، 
از تكميل تمام مراحل ثبت شركت در سامانه ثبت 
شركت و اجراي فاز عملياتي اين بازار خبر داد. قرار 
است پس از طي شدن فاز تأس��يس بازار متشكل 
ارزي، فاز عملياتي بازار به صورت آزمايش��ي آغاز 
شود. مدل كلي بازار به نحوي طراحي شده است كه 
در فاز اول، معامالت نقدي ارز )اسكناس( راه اندازي 
و س��اير روش هاي معام��الت ارزي در مراحل بعد 

گسترش مي يابد. بازار كارگزار محور بوده و عمليات 
مديريت بازار توسط تشكيل خود انتظام انجام شده 
و بر اساس دستور العمل هاي مصوب بانك مركزي 
فعاليت خواهد كرد. نرخ گذاري در اين بازار به اين 
صورت انجام مي شود كه سيس��تم، پيشنهادهاي 
عرضه از سوي فروشندگان را از پايين ترين قيمت به 
باالترين و پيشنهادهاي خريد را از باالترين قيمت به 
پايين ترين مي چيند سپس مظنه ها توسط سيستم 
به يكديگر مرتبط و با اولين معامله، قيمت ابتداي 
روز كش��ف خواهد ش��د. اين روند معامالتي دقيقاً 
مشابه س��اير معامالت بورسي انجام خواهد شد. بر 
اساس اطالعات موجود، در ابتدا معامالت دو يا سه 
نوع ارز اصلي )دالر، يورو و درهم( آغاز می شود، اما به 
تدريج به ساير ارزها تسري می يابد. زمان معامالت 
اين بازار از ساعت ۱0 صبح آغاز می شود و تا پايان 
س��اعت كاري بانك ها ادامه مي يابد. قرار است كه 
در پايان س��اعت معامالت، كار تسويه انجام شود و 
بدين ترتيب تسويه معامالت به روز آينده موكول 

نخواهد شد. 
    گاليه های صادركنندگان خرد 

از سوي ديگر عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران در گفت و گو با يكي از رسانه هاي داخلي درباره 
شرايط جديد وضع شده براي بازگشت ارز صادراتي 
اظهار كرد: اين شرايط جديد، حاصل مذاكرات ما با 
رئيس كل بانك مركزي بود اما متأس��فانه هميشه 
راهكار هاي ارائه ش��ده بخش خصوص��ي به دولت 

صددرصد پذيرفته نشده كه دليل اصلي آن وجود 
فضايي مبتني ب��ر عدم اعتماد بي��ن اين دو بخش 

است. 
س��يد رضي حاجي آقا ميري درباره مشكالت اين 
بخشنامه بيان كرد: اولين مشكل بخشنامه جديد 
اين اس��ت كه صادركنندگاني را كه تا س��قف يك 
ميليون يورو در سال صادرات داشته اند به طور كلي 
حذف كرده است؛ درحالي كه در بخشنامه قبلي اين 
دسته از صادركنندگان مي توانستند ارز خود را به 
نرخ سنا بفروشند، اما در اين بخشنامه ملزم به تحويل 

ارز در سامانه نيما شده اند. 
اين فع��ال بخش خصوص��ي اضافه ك��رد: اين بند 
بخش��نامه به طور حتم مشكالت بازگش��ت ارز را 
مجدد افزايش مي دهد و در نتيجه سرعت واگذاري 
ارز براي واردات در مقابل صادرات و واگذاري به غير 
و روند بازگشت ارز با سرعت كندتري پيش خواهد 
رفت. حاجي آقاميري درباره افزايش ارزش صادراتي 
اظهار كرد: پيش��نهاد ما در خصوص ن��رخ ارزيابي 
گمرك با توجه به متغيرهايي ك��ه وجود دارد، 70 
درصد بود در حالي كه در بخشنامه جديد ذكر شده 
كه ۸0 درصد ارزش آمار صادراتي صادركنندگان، 
به دليل نحوه محاس��به ارزش پاي��ه صادراتي در 
عملكرد 9۸ و سال گذشته صادر كنندگان محاسبه 
و لحاظ شود. وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
ارزيابي هاي گم��رك با واقعيت قيم��ت كاال هاي 
صادراتي مطابقت ندارد ما اين پيشنهاد را كه بر پايه 
محاسبه بود، ارائه كرديم، بنابراين بانك مركزي يا 
بايد ارزيابي هاي گم��رك را تغيير مي داد يا همين 

ضريب را اعمال مي كرد. 
وي همچنين به مهلت بازگش��ت ارز صادراتي 
اش��اره كرد و گفت: اكنون مهلت بازگش��ت ارز 
صادرات س��ال 97 از س��وي بان��ك مركزي، تا 
پايان تيرماه و اول مردادماه تعيين ش��ده است 
كه بهتر اين ب��ود دولت نظرات كارشناس��ي را 
پذيرفته و زمان پيشنهادي اتاق بازرگاني ايران 
را قبول مي كرد. حاجي آقامي��ري به بند ديگر 
اين بخشنامه مبتني بر معامالت ريالي با عراق 
و افغانستان اش��اره كرد و افزود: معامالت ريالي 
عراق و افغانس��تان كماكان وجود دارد، ولي در 
بخشنامه جديد، صادرات ريالي به اين دو كشور 
را تنها تا ۱۶ مرداد 97 پذيرفته و مابقي ايام سال 
تعيين تكليف نشده اس��ت، بنابراين اين مشكل 

بزرگ در اين بخش باقي مي ماند.

     بازرگانی

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى فرديس در نظر دارد پروژه ى ذيل را از طريق مناقصه عمومى به اشخاص 

حقوقى متقاضى واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد.

برآورد مبلغ ريالى شرح عملياترديف
پروژه

مبلغ سپرده به 
حداقل رتبه محل اجراريال

الزم
درصد نقد و 

تهاتر

تامين تجهيزات و اجراى سيستم كنترل و نظارت 1
100% نقد-سطح شهر 25/000/000/0001/250/000/000و پايش تصويرى و ثبت خودروهاى سطح شهر

ساختمان مركز 3/270/626/750164/000/000خريد دوربين مداربسته 2
100% نقد-شهردارى و شورا 

 1. سپرده شركت در مناقصه به يكى از روشهاى ذيل در وجه شهردارى فرديس ارائه گردد:
الف) ضمانت نامه بانكى معادل مبلغ به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد.

ب) واريز فيش نقدى به مبلغ فوق به حساب 100823004139 بانك شهر شعبه فرديس
 2. برندگان نفر اول يا دوم يا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

 3. شهردارى فرديس در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 4. به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوطه به پيمانكاران در نزد مناقصه گزار باقى مى ماند.

 5. ساير اطالعات و جزئيات و مشخصات كامل موارد خريد در اسناد مناقصه مندرج است و در هر شرايط مدارك مندرج در 
اسناد مناقصه مالك تعيين برنده و عقد قرارداد خواهد بود.

 6. مبلغ 2/000/000ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب شماره 400819688645 نزد بانك شهر شعبه 
فرديس به نام شهردارى فرديس توسط متقاضى واريز و رسيد آن را ارائه نمايند.

 7. براى خريد اسناد مناقصه به امور قراردادهاى شهردارى فرديس واقع در جاده مالرد روبروى پارك منظريه شهردارى 
فرديس طبقه اول مراجعه نمايند.

 8. الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن ، رتبه شوراى عالى انفورماتيك ، گواهى تاييد فنى نرم افزار، مجوز سازمان 
نظام صنفى رايانه اى و ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاى مدير عامل، روزنامه تاسيس و آخرين آگهى تغييرات اعضاى 

شركت، كارت موديان مالياتى و ماليات بر ارزش افزوده الزامى مى باشد.
 9. شركت كنندگان در مناقصه مى بايست كليه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهردارى را تكميل و به همراه ساير 

اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند.
 10. پيشنهادات مناقصه گران مى بايست در پاكت هاى مجزا (الفـ  بـ  ج ) الك وممهور به مهر شركت شده تا ساعت 
14:30 روز سه شنبه مورخ 98/3/21 به آدرس: فرديس جاده مالرد روبروى پارك منظريه شهردارى فرديس طبقه همكف 
دبيرخانه شهردارى فرديس تحويل داده شود.الزم به ذكر است فقط پاكت متقاضيانى كه اسناد مناقصه را خريدارى نمودند 
توسط دبيرخانه تحويل خواهد شد.متقاضيان مى توانند در مدت زمان فروش اسناد مناقصه براى پاسخگويى به سواالت با 

شماره تلفن 36658110 داخلى 204 تماس حاصل نمايند.
 11. ضمناً جلسه كميسيون عالى معامالت در روز سه شنبه مورخ 98/3/21ساعت 15:30 در دفتر شهردار محترم برگزار 

خواهد شد.
 12. هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

 13. ارائه رزومه خريد و تامين اين تجهيزات براى ادارات و دستگاه هاى دولتى و عمومى و سازمان ها (حداقل دو قرارداد) 
و قرار دادن سوابق مذكور در پاكت ب الزم و ضرورى مى باشد. 

    محمود شعبانى
مديرحقوقى، امور پيمان ها و امالك شهردارى فرديس                                       

نوبت اول يك واحد لبن�ي قيمت ش�ير در ب�ازار را به 
طور خودس�رانه 8۰۰ توم�ان افزاي�ش داد. 
به گزارش »فارس«، يك ش��ركت لبني قيمت 
شير كم چرب )۱/۵ درصد چربي( را ۸00 تومان 
در هر بطري يك ليتري افزاي��ش داد، تا در اين 
رهگذر حقوق مصرف كنندگان همچون هميشه 

تضيع شود. 
ش��ركت لبني »ك« كه پيش از اي��ن به                                                                                                                                                  بطري 
ش��ير كم چرب را 4400 تومان عرصه مي كرد، 
امروز قيمت ۵۲00 تومان را روي بطري ها درج 
كرده است. اين شركت لبني قيمت شير پرچرب 

را هم كيلويي ۵۵00 تومان عرضه مي كند. 
افزايش خودس��رانه قيم��ت لبنيات از س��وي 

ش��ركت هاي لبني همواره وجود داش��ته و آنها 
خود را در قيد و بند قانون و مصوبات تنظيم بازار 
نمي دانند. ستاد تنظيم بازار حدود ۶ ماه پيش 
قيمت 4400 را براي آنها اعالم كرده بود، اما آنها 
زير بار اين مصوبات قيمت ه��ا نمي روند. هفته 
پيش سازمان تعزيرات حكومتي چهار شركت 
لبني را به دليل تخطي از قيمت مصوب جريمه 
كرد. ظاهراً ديواري كوتاه تر از مصرف كننده وجود 
ندارد. توليدكننده و صنايع همواره براي حفظ 
حاشيه سود خود قيمت ها را باال مي برند، اما در 
اين ميان تنها مردم هس��تند كه بايد سنگيني 
فشار آنها را تحمل كنند، درحالي كه راهكارهايي 

براي حفظ حاشيه سود براي آنها وجود دارد. 

تولي�د غ�الت اي�ران در س�ال ج�اري 
افزاي�ش  رغ�م خس�ارات س�يل  ب�ه  و 
ياب�د و ب�ه ۱9/5 ميلي�ون ت�ن برس�د. 
به گزارش »تسنيم« سازمان جهاني خواروبار و 
كشاورزي در جديدترين گزارش خود موسوم به 
چش��م انداز غذايي جهان توليد غالت ايران در 
سال جاري را ۱9/۵ ميليون تن پيش بيني كرد. 
اين نهاد بين المللي با وجود خس��ارات سيل در 
ابتداي سال پيش بيني كرده است توليد غالت 
ايران در سال جاري نسبت به سال قبل افزايش 

يابد. در سال پيش از آن توليد غالت ايران ۱9/۱ 
ميليون تن اعالم شده اس��ت. بر اساس گزارش 
فائو، توليد گندم ايران در اين سال نسبت به سال 
قبل تغييري نخواهد داش��ت و در سطح ۱۳/4 
ميليون تن باقي خواهد مان��د. توليد برنج ايران 
نيز بدون تغيير نسبت به سال قبل در سطح ۱/9 
ميليون تن باقي مي ماند. اما توليد جو در ايران 
طي امسال ۲00 هزار تن افزايش مي يابد و به ۳ 
ميليون تن مي رسد. در سال قبل ۲/۸ ميليون تن 

جو در كشور توليد شده بود.

گرانیخودسرانهقيمتشيربرخيكارخانهها

افزايشتوليدغالتايرانباوجودخساراتسيل

محمدمهدی صافی  |   جوان

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک


