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بانک و بیمه

ارزیابی منابع غربی از ورود دو میلیون بشکه نفت ایران به بازارهای جهانی

شمارش معکوس برای بازگشت ایران به بازار نفت

از ششم اردیبهشت

کدام تراکنشها برگشت میخورند؟

پیش از این بانک مرکزی در ســال گذشــته تراکنشهای بانکی فاقد «کد
شهاب» در ساتنا را برگشت زد ،حال از ششم اردیبهشت تراکنشهای بدون کد
ملی شــخص حقوقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت میخورد
که این اقدام بانک مرکزی در راســتای شفاف سازی تراکنشهای بانکی است.
بانک مرکزی پنجم بهمن پارســال تمام تراکنشهای بانکی فاقد «کد شهاب»
در ساتنا را برگشت زد و افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود
را به بانک اظهار نکرده باشــند ،نمیتوانند از این خدمت بهرهمند شــوند.حال
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی توییر خود اعالم کرده
که از ششم اردیبهشــت ،تراکنشهای بدون کد ملی شخص حقوقی و شناسه
ملی شــخص حقوقی در «پایا» برگشت میخورد.به گفته مهران محرمیان ،این
اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطالعات هویتی ایشان نزد بانکها موجود
است ،نخواهد داشت .بدین منظور بانکها برای ثبت کد شهاب و ثبت حسابها
در بانک مرکزی اقدام کنند .گفتنی اســت؛ پایا یک سیســتم تبادل اطالعات
بانکی است که به بانکها اجازه میدهد تمامیتبادالت بین بانکی مشتریان خود
را به صورت الکترونیکی انجام دهند .کاربرد اصلی این ســامانه ،مکانیزه کردن
پرداختهای خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل
مراحل پیاده ســازی ،ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر میسازد و به
کمک این سامانه ،بانکهای عضو آن میتوانند بنا به درخواست مشتری ،دستور
واریز و یا برداشت وجوه در حسابهای سایر بانکها صادر کند.بانک مرکزی با
پیاده ســازی این سامانه ،امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک
به حســابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است و مشتریان بانکها
با اســتفاده از پایا میتوانند پول را از حســاب خود به حسابی در بانک دیگر به
صورت الکترونیکی حواله کنند.همچنین ،ساتنا سامانهای الکترونیکی است که
پردازش و تســویه تراکنشهای بین بانکی و دســتور پرداختهای فوری را به
صورت انفرادی و آنی انجام میدهد .در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی
دارای یکی از انواع حســاب (جاری ،پس انداز و کوتاه مدت) هستند ،میتوانند
نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از  ۱۵میلیون تومان) به حساب خود یا سایر
افراد در ســایر بانکها اقدام کنند.ســامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این
امکان را میدهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه اینترنتی
بانک حوالههایی با مبالغ بیش از  ۱۵میلیون تومان را به هر حسابی در هر بانکی
انتقال دهند که مزایای به کارگیری ســاتنا را میتوان امنیت ،سرعت و سادگی
انجام عملیات آن نام برد.

تحویل  ۴۴۰هزار فقره چک جدید به متقاضیان

سخنگوی اجرای قانون جدید چک از تحویل  ۴۴۰هزار فقره چک جدید به
مشتریان خبر داد.به گزارش ایســنا ،آمنه نادعلیزاده به تشریح چگونگی ثبت،
تایید و انتقال چکهای جدید در سامانه صیاد پرداخت و گفت :چکهای جدید
از ابتدای ســال  ۱۴۰۰در شــبکه بانکی توزیع شده که تاکنون  ۴۴۰هزار فقره
چک جدید به مشــتریان تحویل داده شده و چکهای جدید بنفش رنگ بوده
و عبارت «کارســازی این چک منوط به ثبت صــدور ،دریافت و انتقال آن در
ســامانه صیاد است» بر روی آنها درج شده است.سخنگوی اجرای قانون جدید
چک ادامه داد :اطالعات چکهای جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و این
چکها در غیر این صورت توسط بانکها کارسازی نخواهند شد.ناد علی زاده که
در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد ،گفت :صادرکنندگان چکهای جدید،
باید اطالعات مربوط بــه «تاریخ»« ،مبلغ» و «هویت گیرنده» را عالوه بر برگه
چک در سامانه صیاد نیز ثبت کنند .این افراد میتوانند از درگاههای بانکی خود
شــامل «اینترنت بانک»« ،همراه بانک» یا «اپلیکیشنهای پرداخت» به سامانه
صیاد دسترسی داشته باشند .وی در ادامه بیان کرد :دریافت کنندگان چکهای
جدید نیز باید اطالعات مندرج در برگه چک را با اطالعات ثبت شده در سامانه
صیاد تطابق داده و نسبت به تایید یا رد چک اقدام کنند .انتقال چک نیز صرفا
از طریق ثبت کدملی گیرنده جدید در سامانه صیاد امکان پذیر است و گیرنده
جدید نیز ملزم به تایید اطالعات چک در ســامانه صیاد است.سخنگوی اجرای
قانــون جدید چک در پایان افزود :متناظر با هر ثبتی در مورد چکهای جدید
یک تایید نیز باید در ســامانه صیاد انجام شود و صدور چکهای جدید در وجه
حامل ممنوع است.

صدور کارت اعتباری سهام عدالت توسط همه بانکها
تا آخر اردیبهشت

با توجه به اینکه در راستای صدور کارت اعتباری سهام عدالت تاکنون تنها دو
بانک ملی و تجارت اعالم آمادگی کردهاند و در حال صدور این کارت به متقاضیان
هســتند ،معاون وزیر اقتصاد از ورود سایر بانکها به ارائه کارت اعتباری سهام
عدالت تا اردیبهشــت سال جاری خبر داد .دریافت کارت اعتباری سهام عدالت
از  ۲۵بهمن پارسال برای مشموالن این سهام فراهم شده است که تاکنون تنها
دو بانک ملی و تجارت برای صدور این کارت اعالم آمادگی کردهاند و متقاضیان
میتوانند به صورت غیرحضوری کارت خود را دریافت کنند.طبق آخرین اعالم
مدیر عامل بانک ملی به ایسنا ،تا اوایل اسفند سال گذشته معادل  ۷۰هزار کارت
اعتباری سهام عدالت از سوی این بانک صادر شده است .همچنین در این زمینه،
عباس معمارنژاد  -معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد  -در
گفتوگو با ایســنا ،درباره آخرین وضعیت بانکهای ارائه دهنده کارت اعتباری
سهام عدالت گفت :در این راستا مصوبهای از سوی دولت آماده شده است که به
جز بانکهای ملی و تجارت باید بانکهای دیگر هم برای صدور کارت اعتباری
سهام عدالت مشارکت کنند.به گفته او ،تا اردیبهشت سال جاری ،سایر بانکها
نیز به صدور کارت اعتباری ســهام عدالــت ورود خواهند کرد .معاون وزیر امور
اقتصادی و دارایی درباره پرداخت سود سهامداران وابسته بانکهای نظامیادغام
شــده در بانک سپه نیز اظهار کرد :ارزش گذاری انجام شده است اما اکنون در
حال بررسی و راســتی آزمایی ارزش گذاری هستیم که سازمان حسابرسی در
حال انجام این کار است و هنوز نهایی نشده است.

اعالم نحوه فعالیت بانکهای دولتی و نیمه دولتی
بانکها در تمام کشــور فعال بوده و کارکنان با توجه به وضعیت و شــرایط
هشدار هر شهر که توســط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای هر
شــهر اعالم میشود ،در محل کار حاضر خواهند شــد.به گزارش ایلنا ،علیرضا
قیطاســی ،در خصوص نحوه فعالیت بانکهــا از  ۲۱فروردین ماه  ۱۴۰۰طبق
بخشنامه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا ،اعالم کرد :بانکها در تمام
کشــور فعال بوده و کارکنان با توجه به وضعیت و شــرایط هشدار هر شهر که
توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای هر شهر اعالم میشود ،در
محل کار حاضر خواهند شــد.به گفته دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی،
طبق این بخشنامه کارکنان بانکها در شهرهای وضعیت «زرد» با  ۱۰۰درصد
پرسنل ،در شهرهای وضعیت «نارنجی» با دو سوم پرسنل و در شهرهای وضعیت
«قرمز» نیز با حضور  ۵۰درصد کارکنان فعالیت خواهند داشت .وی در پایان از
مردم عزیز کشــور درخواست کرد برای حفظ سالمتی خود و کارکنان بانکها،
خدمات بانکی را به صورت غیر حضوری از منزل و محل کار دریافت کنند.
خودرو

اقدام قابل تحسین راه اندازی
و تولید خط موتورهای یورو 6در شرکت تیوان
عضو تشــخیص مصلحت نظام گفت :آمادگی شــرکت تیــوان برای تولید
موتورهــای پر قدرت و کم صرف اقدام قابل قبولی اســت و باید زمینه حمایت
و کمک به آنها برای رســیدن هر چه سریعتر به ظرفیت 500هزار دستگاه در
سال فراهم شود.
روز پنجشنبه شرکت توسعه قوای محرکه تیوان از شرکتهای زیر مجموعه
گروه بهمن طی مراسمیبا حضور مجازی حسن روحانی رئیس جمهوری ،علی
آقــا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو تشــخیص
مصلحت نظام ،سورنا ســتاری معاون علمیو فناوری رئیس جمهوری ،جمعی
از نمایندگان مجلس و مقامات عالی رتبه کشــور افتتاح شــد.علی آقا محمدی
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو تشــخیص مصلحت نظام
در حاشیه آیین افتتاح کارخانه موتورهای پرقدرت و کم مصرف تیوان با تاکید
بر قابل تحســین بودن راه اندازی و تولید موتورهای یورو 6گفت :اعالم آمادگی
شرکت تیوان برای تولید موتورهای پر قدرت و کم صرف اقدام قابل قبولی است
و باید زمینه حمایت و کمک به آنها برای رســیدن هر چه ســریعتر به ظرفیت
500هزار دستگاه در سال فراهم شود.

گروه اقتصادی-حسین قبادیان :بازگشت ایران به
جایگاه خــود در صادرات جهانی نفت بــا رفع تحریمهای
ظالمانــه صــورت خواهــد پذیرفــت و با آغــاز مذاکرات
غیرمستقیم برای احیای برجام ،منابع غربی ارزیابی کردند
نفت ایران ممکن است زودتر از حد انتظار به بازار برگردد.
ژورنال نفت و گاز با اشــاره به گزارش شــرکت تحقیقات
نفت کپلر نوشت :شــروع مذاکرات نشانه مثبتی از اتفاقات
آتی است .ممکن اســت تهران و واشنگتن بزودی سر میز
مذاکره بنشــینند و اگر چنین اتفاقی روی دهد و به توافق
برســند ،حدود دو میلیون بشکه در روز نفت ایران میتواند
به مجموع تولید اوپک افزوده شود.
کوین رایت ،تحلیلگر شرکت کپلر در سنگاپور ماه گذشته
اظهار کرده بود واردات نفت چین از ایران در مارس به ۸۵۶
هزار بشــکه در روز خواهد رسید که بیشترین میزان در دو
سال گذشته اســت و رشد  ۱۲۹درصدی نسبت به واردات
فوریه خواهد داشــت .معامله گران میگویند محمولههای
نفت ایرانی به دلیل تحریمها ارزانتر هستند و در چین قیمت
آنها معموال ســه تا پنج دالر در هر بشکه پایین قیمت نفت
برنت اســت .این قیمت جذاب باعث شده است شرکتهای
چینی همزمان با صعود قیمتهای جهانی ،به افزایش خرید
نفت ایران اقدام کنند.مذاکرات غیرمستقیم هفته گذشته در
وین آغاز شد و از سوی مقامات موفقیت آمیز ارزیابی شد که
فصل جدیدی را در تالش برای حفظ توافق هسته ای ایران
گشود.تهران و دولت جدید آمریکا اعالم کرده اند آماده اند
مذاکرات را برای رفع تحریمهای آمریکا و بازگشت صنعت
نفت ایران به فعالیت عادی خود آغاز کنند .با این حال ایران
تاکید کرده که آمریکا باید نخســت تحریمها را رفع کند و
آمریکا خواهان آن اســت که پیــش از رفع تحریمها ،ایران
غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.
به گزارش اویل پرایس ،اگر این مذاکرات به رفع تحریمها
و بازگشت نفت ایران به بازار منتهی شود ،اوپک که در حال
حاضر تولیدش را برای تقویت قیمتها محدود کرده اســت،
ممکن است با مشکل روبرو شود اما این مشکل ممکن است
به حدی که برخی تصور میکنند بزرگ نباشــد .ایران در
حال حاضر میزان نفت بیشــتری از آنچه آمار رسمینشان
میدهند ،صادر میکند که عمده آن به مقصد چین است.

پس از رفع تحریمها ،آمار صادرات روشنتر خواهد شد .شاید
مشکل بزرگتر برای تولیدکنندگان نفت آمریکا این باشد که
صادرات نفت ایران به هند آغاز خواهد شــد و جای بخشی
از نفــت آمریکا را میگیرد .هند پــس از توقف خرید نفت
ایران به دلیل تحریمهای واشنگتن ،به واردات نفت آمریکا
پرداخت.

نفت ایران به بازار جهانی نزدیک شد

مذاکرات غیرمستقیم هفته گذشته در وین آغاز شد و از
ســوی مقامات موفقیت آمیز ارزیابی شد که فصل جدیدی
را در تالش برای حفظ توافق هسته ای ایران گشود .تهران
و دولــت جدید آمریکا اعالم کرده اند آماده اند مذاکرات را
برای رفع تحریمهای آمریکا و بازگشــت صنعت نفت ایران
به فعالیت عادی خود آغاز کننــد .با این حال ایران تاکید
کرده که آمریکا باید نخست تحریمها را رفع کند.به گزارش
اویل پرایس ،اگر این مذاکرات به رفع تحریمها و بازگشــت

نفــت ایران به بازار منتهی شــود ،اوپک که در حال حاضر
تولیدش را برای تقویت قیمتها محدود کرده است ،ممکن
اســت با مشکل روبرو شــود اما این مشکل ممکن است به
حــدی که برخی تصــور میکنند بزرگ نباشــد .ایران در
حال حاضر میزان نفت بیشــتری از آنچه آمار رسمینشان
میدهند ،صادر میکند که عمده آن به مقصد چین است.
پس از رفع تحریمها ،آمار صادرات روشنتر خواهد شد .شاید
مشکل بزرگتر برای تولیدکنندگان نفت آمریکا این باشد که
صادرات نفت ایران به هند آغاز خواهد شــد و جای بخشی
از نفــت آمریکا را میگیرد .هند پــس از توقف خرید نفت
ایران به دلیل تحریمهای واشنگتن ،به واردات نفت آمریکا
پرداخت.
در این رابطه مرتضی بهروزی فر  -کارشناس ارشد حوزه
انرژی به ایســنا گفت :ورود ایران به بازار جهانی بستگی به
نتیجه مذاکرات دارد و اگر چنین اتفاقی محقق شود تاثیرات

بسیار خوبی را شــاهد خواهیم بود لذا امیدواریم تحریمها
سریع تر برداشته شود و ایران مشکلی برای فروش و انتقال
نفت نداشته باشد.وی با بیان اینکه همانطور که در گذشته
و در دور قبلی که برجام اتفاق افتاد شاهد بودیم ظرف شش
ماه ایران توانســت میزان تولید نفت خود را افزایش دهد و
بدون مشکل صادرات نفت را آغاز کند ،بنابر این تحقق این
امر از نظر فنی امکان پذیر است ،گفت :با توجه به تجربیات
گذشته ایران بی شک در زمانی کوتاه میتوانیم میزان تولید
و صادرات را افزایش و به بیش از دو میلیون بشکه برسانیم.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه ورود
بــه بازار و اینکه بتوانیم مشــتریان خودمان را جذب کنیم
امری دور از ذهن نیست چراکه هر مصرف کننده ای ترجیح
میدهــد از منابع متعددی نیاز نفتی خود را برطرف کند و
با این کار وابســتگی خود را به یک کشــور خاص کاهش
میدهد ،تصریح کرد :قطعا ورود ایران به بازار به نفع چین و
هند خواهد بود و این یک بازی برد برد بین دو کشور است.
به گفته بهروزی فر در هنــگام ورود میتوان تمهیداتی
را درنظر گرفت که کشــورها تشویق به خرید نفت از ایران
شوند و باتوجه به اینکه ایران قبال در این رابطه تجربه دارد
نگرانــی در خصوص ورود به بازار و جذب مشــتری وجود
ندارد.وی با اشاره به وضعیت قیمتها پس از ورود ایران به
بازار نفت گفت :کشورهای تولید کننده به دنبال قیمتهای
باال هســتند و اینکه یک جنگ قیمتی اتفاق بیفتد و ورود
ایران موجب ایجاد این جنگ شــود به طــوری که تولید
کنندگان قیمتها را کاهش دهند بعید است.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه وحدت
اوپک پالس گویای این است که کشورهای تولیدکننده به
دنبال قیمتهای باالی  ۵۰دالر هستند ،لذا حتما توافقاتی
خواهند داشــت که جا برای ایران باز شود ،گفت :در حال
حاضر بازار نفت شرایط بدی را سپری میکند ،رکود ناشی
از کرونا ،کاهش مصرف و مشــکالتی که در این راســتا به
وجود آمده مشکالتی را برای بازار نفت به وجود آورده است.
بهروزی فر اظهار کرد :با این وجود کشــورهای عمده تولید
کننده نیز مشکالت متعدد مالی دارند و تمایلی برای کاهش
قیمت نفت وجود ندارد لــذا نگرانی برای کاهش قیمتها
وجود ندارد.

از سوی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران انجام شد

پیشبینی سرمایهگذاری  ۸۰میلیارد دالری چینیها در معادن کشور

رئیس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت:
چینیها عالقهمند هســتند که حدود  ۴۰۰میلیارد دالر در حوزههای مختلف
کشــور ســرمایهگذاری کنند که حدود  ۸۰میلیارد دالر آن در حوزه معادن و
صنایع معدنی است.بهرام شکوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره
ســند جامع همکاری  ۲۵ساله ایران و چین و تاثیرات آن بر حوزه معادن اظهار
کرد :در مورد ســرمایهگذاری چینیها در حوزه معادن ،اظهار نظرهای مختلفی
صورت میگیرد .عدهای معتقدند که این توافقنامه باعث آسیب به کشور میشود
اما من اعتقاد دارم که ســرمایهگذاریهای خارجی میتواند باعث رشد و تعالی
کشور شــود .اینکه ما بتوانیم یک همکاری خوب با کشورهای دنیا به خصوص
کشوری مانند چین داشته باشیم ،میتواند کمک کننده باشد.
وی با اشاره به میزان سرمایهگذاری چینیها در حوزه معادن گفت :آنچه که
در تفاهمنامه همکاری  ۲۵ساله وجود دارد نشان میدهد که چینیها عالقهمند
هســتند که حدود  ۴۰۰میلیارد دالر در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کنند
که حدود  ۸۰میلیارد دالر آن در حوزه معادن و صنایع معدنی است .برای قیاس
بهتر الزم به ذکر اســت که حجم کل سرمایهگذاری از دوره رضاشاه تا امروز در
حوزه معادن و صنایع معدنی به  ۵۰میلیارد دالر نمیرســد .رئیس کمیسیون
معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشــان ســاخت :همین میزان
ســرمایهگذاری هم باعث ایجاد این میزان اشــتغال و آبادانی شده و در تولید و
صادرات نقش داشــته است .در نتیجه  ۸۰میلیارد دالر رقم بسیار قابل توجهی
است.این رقم در کنار سایر سرمایهگذاریها در حوزههایی مانند زیرساختها،
حمل و نقل ،توســعه بنادر و غیره میتواند آثار بسیار خوبی برای کشور داشته
گزارش

از وام کرونایی چه خبر؟

دبیر کل اتاق اصناف ایران از خسارت  ۳۰۰هزار میلیارد تومانی اصناف
از آغاز شــیوع کرونا تا پایان آبان ماه بعــاوه دو هفته تعطیلی در آذر ماه
خبر داد و با بیان اینکه ســال گذشته تنها  ۷درصد مشموالن وام کرونا از
آن استقبال کردند ،دالیل استقبال کم از این وام را تشریح کرد.محمد باقر
مجتبی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه اولین خسارت از بعد مادی است،
تصریح کرد :طی  ۱۵روزی که در آذرماه ســال قبل اکثر شهرهای کشور
قرمــز و نارنجی بودند ،صنوف طی  ۱۵روز بیش از  ۵۰هزار میلیارد تومان
کاهش فروش داشــتند .همچنین از ابتدای اســفندماه سال  ۱۳۹۸یعنی
ابتدای شیوع ویروس کرونا تا پایان آبان  ،۱۳۹۹اصناف بیش از  ۲۵۰هزار
میلیارد تومان کاهش فروش داشتند.
این خسارات سنگین اســت و نداشتن فروش یعنی چک صنوف پاس
نمیشــود.وی افزود :این وضعیت زنجیره تامین و توزیع را دچار مشــکل
میکنــد و واحد تولیدی هم نمیتواند مواد اولیه خود را تامین کند .برای
مثال چکهای برگشتی در فروردین  ۱۳۹۹سه برابر شده بود.دبیرکل اتاق
اصنــاف ایران همچنین با بیان اینکه علی رغم کمکها و مســاعدتهای
دولت از طریق تسهیل قوانین و مقررات ،اصناف اکنون از بعد مادی کمک
قابل توجهی دریافت نکردند ،تصریح کرد :سال گذشته چند بسته حمایتی
به دولت ارائه کردیم که بخشی از آن تصویب شد و منتظر تصویب بخش
دیگری از آنها در ســال جاری هســتیم .بنابراین صنوف باید توجه داشته
باشــند که جبران خســارتها به میزان خسارتها نیســت و بهترین راه
پیشگیری و رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
او در ادامه از مردم و واحد صنفی خواســت پروتکلهای بهداشــت را
رعایت کنند ،چراکه هم جانشــان در معرض خطر اســت و هم به لحاظ
مالی خســارت شدید خواهند دید و درباره اســتقبال صنوف از وام کرونا
گفت :در سه ماه اول ســال  ۱۳۹۹اولین وام برای مشاغل آسیب دیده از
کرونا به چهارده رسته مثل تاالرداران که یازده ماه تعطیل بوده و خسارت
شــدیدی از شــیوع ویروس کرونا دیدند و همچنین گروه پوشاک ،کفش،
رســتورانها و غیره تخصیص داده شد .اما به دلیل شرایط سخت دریافت
این وامها از بانک و همچنین بروکراســی اداری و نبود تفاوت بین وامهای
عادی و وام کرونایی باعث شــد در ســه ماهه اول سال گذشته فقط هفت
درصد واحدهای صنفی مشمول این طرح متقاضی دریافت وام کرونا شوند.
به گفته این مقام صنفی دلیل دوم عدم استقبال صنوف از وام کرونایی در
سال گذشــته مبلغ پایین وام بود که به ازای هر کارگر  ۱۲تا  ۱۶میلیون
تومان و تا سقف سه کارگر به واحد صنفی اختصاص پیدا میکرد .این در
حالی است که در شرایط گران شدن مواد اولیه و کاالها مبلغ  ۴۸میلیون
تومان در مقابل میزان خســارت قابل توجه نبود و صنوف در حالت عادی
هم این اعتبار را در بانکها داشــتند کــه  ۵۰تا  ۱۰۰میلیون وام دریافت
کنند.
دلیل ســوم نرخ  ۱۲درصد در حالت عادی اســت اما همین  ۱۲درصد
هم با توجه به شرایط سخت دریافت وام و مبلغ پایین آن ،برای واحدهای
صنفی صرفه اقتصادی نداشــت .به عبارت دیگر واحدهای صنفی معتقد
بودند برای اســتفاده از  ۶درصد یارانه بهره بانک ،حضور در فرایند سخت
دریافت آن ارزش ندارد.البته دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به تسهیل
فرآیندهای بانکی در ادامه سال گذشته ،تصریح کرد :با این حال همچنان
منابع محدود اســت و پیشبینی میشود با وجود تسهیل شرایط بانکی به
دلیل پایین بودن مبلغ وام و ســود  ۱۲درصد این وام ،استقبال از آن قابل
توجه نباشد مگر این که در دو مورد یاد شده تجدید نظر شود.

باشد.وی در ادامه افزود :شاید دلنگرانی مردم از این جنس است که کشورهایی
که از چینیها جذب ســرمایهگذاری داشتهاند ،چندان راضی نبودند و از طرف
دیگر نگرانیهایی در مورد به قرارداد رسیدن این تفاهمات وجود دارد .شکوری
بــا تاکید بر لزوم پیگیــری منافع گفت :طبیعتاً اگر طرف قــرارداد آنها بخش
خصوصی باشــد ،از آنجا که همه پول به خود او تعلق دارد و صاحب ســرمایه
اســت ،منافع خودش را لحاظ میکند و مطمئنا اجازه نمیدهد که منافعش به
خطر بیافتد ،منافع ملی نیز تامین میشود.
وی افزود :به نظر میرســد اتاق بازرگانی ،مجلس ،نهادهای نظارتیو غیره
باید دقت و نظارت بیشــتری کنند تا منافع کشــور تامین شود ،نباید فراموش
کرد که قراردادهایی که منعقد میشــود باید حالت برد-برد داشته باشند ،هم
چینیها و هم ما باید منتفع شــویم .نمیشود فقط چینیها و یا فقط ما منتفع
شویم .بنابراین یافتن مسیری در قراردادها که بتواند منافع هر دو طرف را حفظ

کند اهمیت ویژهای دارد و میتواند آثار مثبتی در توسعه و تعالی کشور داشته
باشد.شــکوری در پاسخ به سوالی پیرامون ســرمایهگذاریهایی که تا به امروز
از طرف چینیها در معادن ایران شــده گفت :به علــت تحریمها ،خارجیها و
حتی چینیها ســرمایهگذاری چندانی در ایران نداشتند و به واسطه تحریمها
ترجیــح میدادند که خریدار محصوالت معدنی باشــند .خیلی به ندرت اتفاق
افتاده که چینیها سرمایهگذاری کنند که میزان آن اصال قابل توجه نیست .این
تفاهمنامه میتواند کمک کند تا سرمایه بیشتری وارد حوزه معادن کشور شود.
ایران نیز ظرفیتهای زیادی در این صنعت دارد که جذابت برای سرمایهگذاری
ایجاد میکند .وی همچنین تصریح کرد :نگاه ما باید نگاه مثبت و امیدوارانهای
باشــد اما در عیــن حال باید مراقبهای خود را افزایــش دهیم .یعنی در عین
حال که به اینکه این قراردادها میتوانند کمککننده باشــند خوشبین باشیم،
چارچوب را به گونهای قرار دهیم که منافع دو طرف قرارداد تامین شود.

رعايت حريم خطوط لوله فشار قوي انتقال گاز حفظ امنيت و سالمت شما را به ارمغان ميآورد.

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز

نو

بت

فراخوان مناقصه شماره س –  ( 54 -99عمومی /یک مرحلهای)
()87200010

منطقــه پنج عمليات انتقال گاز در نظر دارد خدمــات موضوع بند یک را از طریق
مناقصه عمومیواگذار نماید .لذا از مناقصهگران واجد شرائط دعوت بعمل میآید جهت
دریافت همزمان اسناد مناقصه ،بترتیب زیر اقدام نمایند.
 -1موضوع مناقصه« :تعمیر چهار دســتگاه کمپرســور هوای اینگر سولرند مدل
 MH160ایستگاههای تقویت فشار گاز خنج  4و جهرم  4مطابق شرح پیمان»
 -2نام و نشانی مناقصه گزار :شيراز _ بزرگراه امام خمینی (كمربندي احمدآباد)
 حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان  -منطقه پنج عملیات انتقال گاز  -امور پیمانها -3مبلــغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار :عبارتســت از مبلغ
( 399/500/000سیصد و نود و نه میلیون و پانصد هزار) ریال که مناقصه گر میبایست
براساس تصویب نامه شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/09/22هیات وزیران
نسبت به تهیه آن اقدام نموده ،تصویر آن را در سامانه بارگذاری نموده و نسخه اصل آن
را نیز در پاکت الف بصورت فیزیکی به کارفرما تسلیم نماید.
 -4نحوه دریافت اســناد مناقصه ،فرمها ،مدارک ارزیابی کیفی ،عودت،
تحویل ،بازگشایی فرمها و مدارک ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت مناقصهگران:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد .الزمست مناقصه گران
درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 1-4تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت (ستاد) روز یکشنبه
مورخ  1400/01/22میباشد.
 -2-4شایان ذکر است مناقصهگرانی مجاز به شرکت در این مناقصه میباشند که
دارای گواهیها /مستندات زیر باشند و تصویر این مدارک را ممهور به مهر و امضاء نفرات
مجاز شرکت کرده و در سامانه ستاد بارگذاری نماید.

 گواهی صالحیت معتبر پایه پنج در رشتههای صنعت یا تاسیسات و تجهیزات یا
نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه
 گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 مستندات کد اقتصادی ،شناسنامه ملی ،گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش
افزوده ،اساسنامه ،آگهی تاسیس و تغییرات شرکت
 -5آخرین مهلت دریافت (دانلود) اســناد مناقصــه ،فرمها و مدارک ارزیابی کیفی
ساعت  16روز دوشنبه مورخ 1400/01/30
 -6آخرین مهلت بارگذاری /عودت اســناد مناقصه ،ارائه پیشنهاد قیمت و فرمها و
مدارک ارزیابی کیفی ساعت  16روز دوشنبه مورخ 1400/02/13
 -7گشایش پیشنهادها :ساعت  10روز یکشــنبه مورخ  1400/03/02در سالن
شــهید دوران اداره مرکزی شیراز میباشد و در صورت تغییر مراتب طی اطالعیه حین
برگزاری مناقصه به مناقصهگران اطالعرسانی میگردد.
 -8درصــورت نیــاز به توضیحات تکمیلی با شــماره تلفــن  07138132319و
 07138132310تــماس حاصل نمایند.
 -9شماره فراخوان در سامانه ستاد  2000093261000001میباشد.
 -10اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 مرکز تماس021 -41934 : دفتر ثبت نامه85193768 ،88969737 : شناسه آگهی1120413:تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه مورخ 1400/01/22
تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه مورخ 1400/01/23

روابط عمومیمنطقه پنج عملیات انتقال گاز

آگهی مناقصه عمومییک مرحلهای با ارزیابی کیفی همزمان

نو

(شماره مناقصه( ،)87190018 :کد فراخوان در پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات)46050348 :
شرکت انتقال گاز ایران
منطقه  8عملیات انتقال گاز

اول

بت

دوم

(شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)2000091592000001 :

نام و نشانی دستگاه مناقصهگزار :شــرکت انتقال گاز ایران (منطقه  8عملیات
انتقــال گاز) به نشــانی تبریز -کلیومتر  15جاده تبریز -آذرشــهر -بعد از ســه راهی
پاالیشــگاه -نرسیده به شــهرک صنعتی شهید رجایی -ســاختمان مرکزی منطقه 8
عملیات انتقال گاز ،سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
 -1موضوع و نوع مناقصه :بازسازی بستر آندی ایستگاههای حفاظت کاتدی مرادلو
و رضی کرمیو تاسیســات تقویت فشــار گاز اردبیل به مدت  8ماه تقویمیبه صورت
عمومییک مرحلهای با ارزیابی کیفی همزمان.
 -2مبلغ تامین اعتبار پروژه 8/471/000/000 :ریال
 -3قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
 -4مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ  423/550/000ریال
مطابق بند «الــف» ماده « »6آییننامه تضمین معامالت دولتی (تصویبنامه شــماره
/123402ت  50659تاریخ  )1394/09/22در وجه شــرکت انتقال گاز ایران (منطقه
 8عملیات انتقال گاز).
مناقصهگران مکلفند ضمن بارگذاری تصویر ضمانتنامه مذکور در ســامانه ســتاد،
پاکــت «الف» (اصــل ضمانتنامه) را به صورت فیزیکی حداکثــر تا پایان مهلت عودت
اســناد (ساعت  14:00روز شــنبه مورخ  )1400/2/18به دستگاه مناقصهگزار به نشانی
تبریز -کیلومتر  15جاده تبریز -آذرشهر -بعد از سه راهی پاالیشگاه -نرسیده به شهرک
صنعتی شهید رجایی -ساختمان مرکزی منطقه  8عملیات انتقال گاز دفتر کمیسیون
مناقصات ،تحویل نمایند.
 -5نحوه دریافت اسناد مناقصه :فرمها و مدارک ارزیابی کیفی ،عودت ،تحویل،
بازگشــایی فرمها و مدارک ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت مناقصهگران :کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت ،تکمیل ،عودت ،تحویل ،بازگشــایی فرمها و مدارک ارزیابی
کیفی و پیشنهاد قیمت مناقصهگران ،از طریق درگاه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه
ســتاد) به آدرس  www. setadiran. irانجام خواهد شد .الزم است مناقصهگران
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز شنبه مورخ  1400/1/21میباشد.

 -1-5شــایان ذکر است مناقصهگرانی مجاز به شرکت در این مناقصه میباشند که
گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه  5رشته تاسیسات و تجهیزات یا پایه  5رشته نیرو از
سازمان برنامه و بودجه کشور ،گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،اظهارنامه ظرفیت مجاز کار ،اساسنامه شرکت ،آگهی آخرین تغییرات
روزنامه رســمیو گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده که میبایست
تصاویر این مدارک را به همراه فرمهای ارزیابی کیفی با مستندات مربوطه ،ممهور به مهر
و امضاء عوامل مجاز شرکت کرده و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
 -6آخرین مهلت دریافت (دانلود) اسناد مناقصه ،فرمها و مدارک ارزیابی
کیفی :روز دوشنبه مورخ  1400/1/30ساعت 14:00
 -7آخرین مهلت بارگذاری  /عودت اســناد مناقصه :فرمها و مدارک ارزیابی
کیفی :روز شنبه مورخ  1400/2/18ساعت 14:00
** بدیهی است پاکات قیمت مناقصهگرانی گشایش خواهد یافت که حداقل امتیاز
قابل قبول  60را از ارزیابی کیفی مناقصه (با شــرط کسب حداقل امتیاز قابل قبول هر
ردیف) به دســت آورده باشند .شایان ذکر است مناقصهگرانی که حداقل امتیاز ارزیابی
کیفی مناقصه را کسب ننمایند پاکات پیشنهاد قیمت آنها گشایش نخواهد یافت.
 -8پیش پرداخت 20 :درصد (بخش اجرا و بخش مصالح)
 -9جهت کسب اطالعات بیشتر و در صورت نیاز به توضیح فنی و اجرایی با شماره
تلفن  041-31444450و موارد پیمانی و اسنادی با شماره تلفن  041-31444178و
فاکس  041-31444175تماس حاصل فرمائید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-1456 :و 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/01/22 :
شماره مجوز1400/133 :

روابط عمومیمنطقه  8عملیات انتقال گاز

