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اخالل جدی در صادرات

هشدار عسگراوالدی

تحریمهای جدید بیخ گوش ایران

گرانی  50درصدی آدامس

ایسنا-طیهفتههایاخیرقیمتآدامسهایخارجیکهبیشترآنهابهصورت
قاچاق وارد کشور میشود تا ۵۰درصد افزایش یافته و نظارتی از سوی مسووالن در
برخوردباعرضهوفروشآنهاصورتنمیگیرد.برهمیناساسدرموردبرخیبرندها
شاهد افزایش ۵۰درصدی قیمت هستیم؛ به طور مثال بسته آدامسی که تا پیش
از این  ۸۰۰۰تومان فروخته میشد اکنون به  ۱۲هزار تومان رسیده است .این در
حالی است که تقریبا همه آدامسهای خارجی که به فراوانی در ویترین مغازههای
سطح شهر یافت میشود ،قاچاق هستند و تنها یک مورد با برند «تریدنت» که
میزان واردات آن محدود است ،مجوز رسمی برای واردات دارد.
درهمینرابطهرییسانجمنصنفیصنایعبیسکویت،شیرینیوشکالتگفت:
فقط یک مورد آدامس خارجی با برند «تریدنت» که میزان واردات آن محدود است،
به صورت رسمی وارد میشود و سایر آدامسهای وارداتی قاچاق به شمار میرود.
جمشید مغازهای اظهار کرد :آدامسهای تولید داخل افزایش قیمتی نداشتهاند و
افزایش قیمت آدامس صرفا مربوط به آدامسهای خارجی اســت که به صورت
قاچاق به کشور وارد میشوند.

فاصله زیاد نرخ ارز دولتی و آزاد عامل گرانی کاالها

ایسنا -با توجه به اینکه فاصله زیاد نرخ ارز دولتی و آزاد در بازار عامل افزایش
قیمتکاالهاوخدماتاست،برخیازصاحبنظراناقتصادیمعتقدندکهاختصاص
یارانه نقدی برای اقشار آسیبپذیر میتواند بسیاری از این مشکالت را حل کند .در
همین خصوص نایبرییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
چرا با وجود تخصیص دالر ۴۲۰۰تومانی همچنان شاهد افزایش قیمتها در بازار
هستیم و دلیل وضعیت کنونی بازار چیست ،گفت :هنگامی که فاصله زیادی بین
نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار وجود دارد ،قاعدتا قیمتها به سمت باال چسبندگی
پیدا میکند؛ به این معنی که در صورت دو یا چند نرخی شدن ارز ،بازار باالترین
نرخ را در نظر میگیرد که دالیل آن مشخص است.
پدرام سلطانی اظهار کرد :در این خصوص میتوان به افزایش تقاضا برای کاالها
با اهداف مختلف اشاره کرد که سبب میشود قیمت آنها افزایش یابد .به همین
دلیل است که گفته میشود اگر دولت مابهالتفاوت آن را برای اقشار آسیبپذیر به
صورت یارانه نقدی و افزایش آن جبران کند ،بهتر است .وی افزود :بهترین کاری
که دولت میتواند برای جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم انجام دهد ،ایجاد
انضباطپولی،مالیوبانکیوتعیینتکلیفهرچهسریعترموسساتمالیواعتباری
است که در این زمینه دولتمردان هر چه سریعتر باید همه موسسات مالی و اعتباری
غیرمجازراتعطیلکنند.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران همچنین در خصوص عملکرد تیم اقتصادی
دولــت همچون وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی و...
گفت :قطعا مسووالن اقتصادی بهتر از امروز میتوانستند عمل کنند اما نمیتوان
همه مشکالت و چالشهای حوزه اقتصاد را به پای تیم اقتصادی گذاشت؛ چرا که
بسیاری از این تصمیمها از سوی برخی از اعضای دولت یا شاید با موافقت شخص
رییسجمهور اتخاذ و اجرایی میشود .به عنوان مثال اختصاص دالر ۴۲۰۰تومانی
و تخصیص آن برای همه کاالها نظر اقلیتی در تیم اقتصادی دولت بوده است و به
نظر میرسد رییسجمهور نظر آنها را ترجیح داده اما تصمیمگیریهای اخیر برای
ساماندهی منابع ارزی بخشی از مشکالت گذشته در این حوزه را جبران خواهد
کرد و به نظر میرسد اوضاع در حال اصالح شدن است.

افزایش قیمت ۲۰درصدی لوازم آرایشی و بهداشتی

ایسنا -گشت و گذاری در بازار نشان میدهد که قیمت فرآوردههای آرایشی،
بهداشتی و عطریات در سال جاری به طور متوسط  ۲۰درصد افزایش یافته است.
در همین رابطه نایب رییس انجمن واردکنندگان فرآوردههای آرایشی ،بهداشتی و
عطریات درباره آخرین وضعیت قیمت این فرآوردهها اظهار کرد :فرآوردههای وارد
شدهدراینحوزهدرگمرکدپوشدهوواردکنندگانمنتظرمشخصشدنوضعیت
ارزی هستن د چراکه به آنها ارزی اختصاص نیافته و تنها یک درصد از شرکتهای
وارداتی توانستهاند از سوی صرافی بانکها ارز دریافت کنند.
حمید مقیمی با اشاره به اینکه از طریق سامانه نیما ،ارزی به واردکنندگان
فرآوردههای آرایشی ،بهداشتی و عطریات اختصاص نیافته است ،گفت :قرار بر این
شده که ارز مورد نیاز به صورت توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود
کهمامنتظرتعیینتکلیفدراینراستاهستیم.بهگفتهمقیمی،وارداتفرآوردههای
آرایشی و بهداشتی از گروه کاالیی  2به گروه کاالیی  3انتقال یافته است.
نایبرییسانجمنواردکنندگانفرآوردههایآرایشی،بهداشتیوعطریاتبابیان
اینکه لوازم آرایشی ،بهداشتی و عطریات متقاضی زیادی در بازار دارد ،تصریح کرد:
با توجه به اینکه این فرآوردهها بازار و مشتری خود را دارد ،اگر نتوانیم محصوالت
وارداتی را از گمرک ترخیص کنیم ،شرایط برای قاچاقچیان فراهم شده و بازار را
به دست میگیرند .از این رو و به دلیل نبود محصول به هر قیمتی که بخواهند،
میتوانند فرآورده قاچاق خود را به فروش برسانند.

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
(سهامی خاص)

گــروه بازرگانــی -پرداخت خســارت
گرانفروشیهای ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله
وعدههایی است که این روزها از جانب مسووالن
مطرح میشود .گرانی ،گرانفروشی و کمفروشی
اگرچه پدیدههای آشنا در بازار کشور ما هستند
که معموال با نزدیک شدن به مناسبتهای خاص
شــدت میگیرند اما طی هفتههای اخیر شاهد
فاز جدیدی از سودجویی و گرانفروشی در بازار
بودیم که به دنبال آن بســیاری از واردکنندگان
با سوءاستفاده از جیب مردم ،سودهای کالنی را
نصیبخودکردند.اینبارگرانیهابهدلیلنوسانات
و التهابات نرخ ارز در ماههای پایانی سال گذشته
و ابتدای امسال به اوج خود رسید چرا که برخی
واردکنندگانی که برای واردات ارز  4200تومانی
دریافت کرده بودند ،کاال را به قیمت ارز بازار آزاد
به مصرفکنندگان عرضه کردند و حتی برخی از
واردکنندگان بــه احتکار روی آوردند تا در وقت
مناسب بیشترین سود را از بازار به دست آورند.
اما با توجــه به تنشهای قیمتی عجیب و
غریب در بازار خودرو ،موبایل ،کاالهای اساسی،
پوشــاک و  ...و همچنین اصرار مردم به شفاف
شدنسیاستهایارزیجدیددولت،چندیپیش
تدریافتکنندگانارزدولتیمنتشرشدکه
فهرس 
پس از آن مشخص شد بسیاری از واردکنندگانی
که اجناس خود را در بازار با افزایش قیمتهای
چند برابری به فروش رســاندهاند ،از دولت برای
واردات کاالهای خو د ارز دریافت کردهاند .از این
رو در نهایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگانواردعملشدوباصدوراطالعیهای،
برای واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردند،
مهلت یک هفتهای در نظر گرفت که تا 17تیرماه
قیمت کاالهای خود را که برای مصرفکنندگان
در بازار و فروشگاههای خود اعمال میکنند ،به
صورت رسمی اعالم کنند .اما تاکنون هیچ قیمتی
در این سامانه به ثبت نرسیده و با وجود اینکه چهار
روز از ضرباالجل سازمان حمایت میگذرد ،هیچ
برخوردی نیز با متخلفان نشده است .این در حالی
است که در شرایط فعلی و به دنبال سودجوییهای
کالنی که در بازار انجام شــد ،حداقل درخواست
مردم از دستگاههای نظارتی ،دریافت خسارتهای
ناشــی از گرانفروشــی و همچنین برخورد با
متخلفاناست.
  کمیتهبررسیگرانفروشی
بر همین اساس رییس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اســتان تهران از تشکیل کمیتههایی
برای بررســی گرانفروشی از سوی شرکتهای
دریافتکننــده ارز دولتی مانند خودرو و موبایل
خبر داد و اعالم کرد :خسارت مردم از محل جریمه
متخلفان جبران میشود لذا معترضان به سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران مراجعه و
در سامانه  ۱۲۴اعالم گزارش کنند .به گفته وی،
با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و
حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان
جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز میشود .از
سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از
این بابت زیان دیدهاند ،جبران خواهد شد .این در
حالی است که تاکنون  ۲۷۰۰پرونده تخلف در
گرانفروشی خودرو معرفی شده است.
ویهمچنینازدستورویژهرییسجمهوربرای
ذخیرهسازی کاالهای اساسی خبر داد و گفت :بر
اساسمصوباتونیزتاکیدرییسجمهورقراربراین
است که ذخیرهسازی کاالهای اساسی و مایحتاج
مورد نیاز مردم به خصوص در اقالم غذایی بدون
هیچمحدودیتیصورتگیرد.بههمیندلیلاست
که هیچ گونه کمبودی در بازار مشاهده نمیشود.
گفتههای صادقی در حالی مطرح میشــود که
بازار کاالهای اساسی به هیچ وجه تنظیم نیست
و مردم مایحتاج روزانه خود را با باالترین قیمت
خریداریمیکنند.
  زیانهایجبرانناپذیرصنایع
یداهللصادقیهمچنیندرادامهنشستخبری
خود به قطعی برق استان تهران اشاره کرد و گفت:
قطعی برق در استان تهران در برخی مناطق به

ت گرانفروشی به مردم
پرداخت خسار 

وعده بیسرانجام

صورت تصادفی صورت گرفت و در نهایت زیانهای
جبرانناپذیری به برخی از واحدهای صنفی مانند
شیشهسازیها وارد کرد.
واقعیت نیز این است که طی هفتههای اخیر
بسیاری از کارخانههای قدیمی و اسم و رس مدار در
کشور به دالیل مختلفی همچون کاهش قدرت
رقابتپذیری ،نوسانات نرخ ارز ،قطعی برق ،افزایش
هزینهها و ...تعطیل شدند.
  تصمیمــات ارزی نتیجه مثبتی برای
صنعتگراننداشته
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران همچنین در ادامه در خصوص بازار ثانویه
ارز گفت :مجموعه تصمیماتی که برای ارز گرفته
شده تاکنون گردش خوب و قانعکنندهای برای
صنعتگران نداشته اســت .وی این را هم اعالم
کرد که با مصوبه سران سه قوه ،تصمیماتی اتخاذ
شده است که صادرکنندگان مواد پتروشیمی و
محصوالت فوالدی ،موظف به پیمانسپاری ارزی
باشند .بر این اساس این امیدواری وجود دارد که
منابع ارزی حاصل از صادرات به طور شــفاف و
بر اساس پیمانسپاری ارزی ،تامین کننده مواد
اولیه و ماشــینآالت و نیازمندیهای واحدهای
تولیدیباشد.
  نوسانات بازار ارز
در پی گرانفروشــی در بازار آن هم توســط
کسانی که از ارز دولتی گرفتند ،اظهارات مختلفی
مطرح میشــود که به دنبال آن یداهلل صادقی
رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهــران در واکنش به اینکه چــه برنامهای برای
برخورد با گرانفروشیها و جبران خسارات مردم
دارید ،اظهار کرد :از زمانی که دولت اعالم کرد به
هر کسی که بخواهد کاالیی وارد کند ارز دولتی با
نرخ  ۴۲۰۰تومان داده میشود ،بسیاری اقدام به
ثبت سفارش کاال و دریافت ارز کردند .البته پس
از تغییر این مکانیسم انتظار میرفت آنهایی که با
این ارز اقدام به واردات کردند ،کاالی خود را مطابق
قیمتتمامشدهشانبفروشنداماایناتفاقنیفتادو
چالشها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.
وی افزود :این روند هماکنون به حالت کنترل
درآمده و به عنوان مثال برای واردکنندگان موبایل
کمیتهای تشکیل و ۴۰واردکننده را مورد بررسی
قرار دادیم که ۳۵شرکت از آنها مختص تهران بوده
است .در این فرآیند تعداد شرکتها ،میزان ثبت
سفارش آنها ،میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از
سوی آنها را بررسی و مشخص کردهایم .هماکنون
در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطالعات را
در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی ،ستاد
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ،بانک مرکزی ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن
عضو هستند ،ارزیابی کردهایم.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران ادامه داد :هماکنون در ســازمان حمایت

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه خرید (دو مرحلهای)

به شماره درخواست ( )86203-58-009شماره مناقصه (/12س ت)97/

نوبت اول

شرکتبهرهبردارینفتوگازگچساراندرنظردارد 4قلمتجهیزاتحفاظتکاتدیموردنیازخودراازطریقمناقصهعمومیخریداری
نماید .لذا مناقصهگران میتوانند با رعایت نکات درج شده در سایتهای( gsogpc.nisoc.irشرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران -بخش
مزایده و مناقصه) و( HTTP://IETS.MPORG.IRپایگاه ملی مناقصات) نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی ،مطابق برنامه زمانبندی شده ذیل اقدام
و مدارک مربوطه را به آدرس :گچساران -شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران دبیرخانه کمیسیون مناقصات اتاق 24ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی97/5/3:
تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی97/5/7:
الزم به ذکر است برنامه زمانبندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکتهایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند طی دعوتنامه
اطالعرسانی خواهد شد .در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمی الزامی بوده وامکانارائه 25درصد
پیشپرداختمقدورنمیباشد.
(طبق قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی ،در صورت وجود ســازندگان /تولیدکنندگان داخلی ،مشــروط به تایید فنی کاالی پیشنهادی اولویت خرید با آنها
میباشد).
شماره مجوز1397.1503

روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران

مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت کاالهای
ورودی در حال بررسی است و با توجه به توزیع
حدود ۲۲۴هزار دستگاه تلفن همراه و باقی ماندن
حدود ۹۴هزار دستگاه در انبارهای واردکنندگان،
منتظر اعالم قیمت از سوی سازمان حمایت از
مصرفکنندگانوتولیدکنندگانهستیمتانهتنها
مابهالتفاوت قیمت واقعی با آن چیزی که در بازار
فروخته شده است را محاسبه کنی م بلکه مابقی
تلفنهای همراه توزیع نشده با قیمت درست در
بازار عرضه شوند.
  دو برابر مبلغ گرانفروشــی به خزانه
واریز میشود
صادقــی تاکید کــرد :قطعا بــا متخلفان و
گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر
مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت
و به خزانه دولت واریز میشــود .از ســوی دیگر
نیز خســارت خریداران و مردمی که از این بابت
زیان دیدهاند ،جبران خواهد شد .بنابراین از مردم
میخواهیم با سامانه ۱۲۴یا وزارت صنعت ،معدن
و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به
جبران خسارتشان اقدام کنند.
وی گفت :از زمانی که طرح رجیستری تلفن
همراه اجرا شده ،هر دستگاه موبایل از زمانی که از
گمرک ترخیص میشود تا به عمدهفروش و نهایتا
مصرفکننده میرسد ،به دقت رصد شده و باید
انتقال مالکیت به صورت جداگانه در سیستم ثبت
شود چرا که در غیر این صورت امکان استفاده از
تلفنهمراهوجودنخواهدداشت.بنابراینهماکنون
اطالعاتتمامفروشندگانومیزانخسارتیکهباید
محاسبه شود ،مشخص است و به زودی با همه
متخلفان برخورد خواهد شد .از سوی دیگر نیز
فروشندگان موظفند مردمی را که از این بابت زیان
دیدهاند دعوت کرده و خسارت آنها را جبران کنند
در غیر این صورت مردم میتوانند به دستگاههای
نظارتیمراجعهکنند.
  معرفــی  ۲۷۰۰پرونــده تخلف در
گرانفروشی خودرو
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران همچنین در ادامه به وضعیت بازار خودرو
اشاره کرد و گفت :در زمینه اتومبیل نیز به همین
ترتیب کمیتهای را در سطح استان تهران فعال
کردیم و تمامی شــکایات مربوط به این حوزه را
در سراسر کشور مورد بررسی قرار دادیم که نهایتا
 ۳۷۰۰پرونده تشکیل و  ۲۷۰۰پرونده را در این
میان به صورت قطعی بررسی شد .در بررسیهای
انجام شــده مشخص شد که عدم ایفای تعهد و
گرانفروشی عمده تخلفات در پروندههای ارزیابی
شده بوده و تمامی این موارد به تعزیرات حکومتی
برای برخورد معرفی شده است .همچنین مابقی
پروندهها نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد
و روزانه حدود  ۱۵۰پرونده به تعزیرات حکومتی
معرفیمیشود.

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری
(سهامی خاص)

صادقی با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده
از ارز متقاضی سال گذشته استفاده کردهاند ،گفت:
ارز متقاضی در سال گذشته بین  ۴۲۰۰تا ۴۸۰۰
تومان شناور بوده است و همه خودروهایی که با
این ارز وارد شدهاند ،مورد بررسی قرار گرفته است
و هر کسی هم که شکایت دارد میتواند به سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان تهران مراجعه
کند .البته ممکن است که خودروهایی از سوی
دستگاههای دولتی و واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰
تومانیواردشدهباشدامامسلمابامتخلفانبرخورد
میشود که البته صالحیت رسیدگی به پرونده
سازمانهای دولتی در این سازمان نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
چرا تاکنون نرخ پایــه دالر توافقی برای واردات
کاالهای گروه سوم مشخص نشده است ،گفت:
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به توضیح در
این زمینه هستند و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در فرآیند تصمیمگیری آنها کمک میکن د اما در
مجموعمکانیسمتصمیمگیریدرهرزمینهبهویژه
در این زمینه مبتنی بر مصلحت کل کشور است.
  پیمانسپاریارزی
صادقــی همچنین با بیــان اینکه با مصوبه
ســران سه قوه ،تصمیماتی اتخاذ شده است که
صادرکنندگان مواد پتروشــیمی و محصوالت
فوالدی ،موظف به پیمانســپاری ارزی باشند،
گفت :بر این اساس این امیدواری وجود دارد که
منابع ارزی حاصل از صادرات به طور شــفاف و
بر اساس پیمانسپاری ارزی ،تامین کننده مواد
اولیه و ماشــینآالت و نیازمندیهای واحدهای
تولیدیباشد.
رییس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
استان تهران افزود :این یک مصوبه محکم برای
تولیدکنندگانی است که نیاز به مواد اولیه دارند؛
ضمن اینکه صادرکنندگانی نیز که باید ارز خود را
به چرخه اقتصاد آورده و به نرخ دولتی به سامانه
نیما تحویل دهند ،معموال شرکتهای غیردولتی
بخشعمومیهستندکهمکلفبودهصادراتخود
را بر اساس پیمانسپاری ارزی انجام دهند و همین
امر ،پشتوانه تزریق ارز خواهد بود.
ویتصریحکرد:باتوجهبهمشکالتتحریمهای
احتمالی و نیز مسایلی که ممکن است پیش روی
لوانتقاالت پول قرار گیرد ،هماهنگیهای الزم
نق 
میان بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی
و وزارت امور خارجه انجام شده تا آنچه که تولید
نیازمند بهرهمندی از ارز است ،تامین شود .به هر
حال در مجموع  ۸۰درصد کل صادرات غیرنفتی
کشوردراختیارکلصنایعقرارمیگیردکهبتوانند
مواد اولیه و ماشینآالت خود را تامین کنند.
  برای تامین کاالهای اساسی مشکلی
وجود ندارد
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران همچنین درباره تامین کاالهای اساسی و

ذخیرهسازی استراتژیک کاالها برای مواجهه با
دورانتحریمهاخاطرنشانکرد:باتوجهبهتاکیدات
مکرررییسجمهورمبنیبراینکهنبایدتحتهیچ
شرایطیدرزمینهتامینکاالهایاساسیومایحتاج
ضروری مردم با مشکل مواجه شویم ،تدابیر الزم در
این زمینه اندیشیده شده و ذخایر کشور به اندازه
کافی است بنابراین هیچ مشکل و نگرانی در حوزه
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و در
بازار این محصوالت شاهد ثبات نسبی هستیم.
  متضررشدنشیشهسازیها
صادقی در ادامه در واکنش به قطعی برق در
استانتهرانکهدربرخیمناطقبهصورتتصادفی
صورت گرفت ،گفت :واحدهای تولیدی که مانند
شیشهسازیها قطعی برق ممکن است خسارات
جبرانناپذیری به آنها بزند ،دارای برق اضطراری
هستند اما با توجه به عدم اطالعرسانی قبلی در
زمینه قطعی برق برخی از تولیدکنندگان از این
مساله متضرر شدند اما پس از تغییر ساعات کاری
ادارات در پایتخت قطعی برق به حداقل رسید.
وی افزود :برای تسهیل فرآیند دریافت اعتبار
و تسهیالت ستادی تحت عنوان ستاد تسهیل
تشکیل شده و عمدهترین مســایلی که در آن
بررسیمیشود،تامیننقدینگیموردنیازواحدهای
تولیــدی بوده چرا که این مســاله جزو یکی از
نگرانیهای اصلی تولیدکنندگان اســت .در این
زمینه نمایندگانی که از سوی استاندارد انتخاب
شده و به رییس کل بانک مرکزی معرفی شدهاند
و اگر بانکها از اعطای تســهیالت به واحدهای
تولیدی امتناع کننــد ،آنها را به هیات انتظامی
بانکها معرفی کرده و با آنها برخورد خواهد شد
که به نظر میرسد این روش میتواند در اجرایی
شدن مصوبات کمککننده باشد.رییس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ادامه داد :در
سال حمایت از کاالی ایرانی به نحوی عمل خواهد
شد که در حوزه مکانیسم مالیات بر ارزش افزوده به
گونهایسیاستگذاریشودکهبهنفعتولیدکنندگان
باشد همچنین در زمینه بیمه و تامین اجتماعی
واحدهایتولیدیروزانهدههامکاتبهانجاممیدهیم
تا اگر تولیدکنندگان معوقات خود را تسویه کنند،
جرایمشان بخشیده شود.
  لکههایصنعتی
صادقی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر
جلوگیری از واحدهای بدون مجوز برای ساماندهی
تولید بازار تصریح کرد :در این زمینه واحدهای
بدون مجوز که یکی از آنها واحدهای تولیدیاند
که برای دور زدن مقررات ممنوعیت شکلگیری
در شعاع  ۱۲۰کیلومتری استان تهران اقدام به
توسازهای غیرقانونی کردهاند و برخی دیگر
ساخ 
بوکار
نیز از طریق قانون نظام صنفی مجوز کس 
دریافت کردهاند ،شناسایی شده و جانمایی آنها نیز
صورت گرفته است.
وی گفــت ۱۰ :منطقه نیز کــه به لکههای
صنعتی معروف هستند ،مشخص شده و آنهایی
کهبتوانندزیرساختهایخودشانرااصالحکنند،
بهشهرکهایخصوصیصنعتیتبدیلمیشوند
و آنهایی که آالیندگی محیطزیستی داشت ه باشند
فعالیتشان فریز شده و به آنها امکانات میدهیم تا
در نزدیکترین شهرک صنعتی فعالیت خودشان
را از سر بگیرند.
  آخرینوضعیتشهرکپوشاک
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران درباره آخرین وضعیت شهرک پوشاک نیز
اینگونهتوضیحدادکهشهرکپوشاکمتوقفنشده
و در دست پیگیری قرار دار د اما باید همه مسایل
جانبی آن از جمله پیوستهای زیست محیطی
و حتی رفاه مردم تهران نیز در نظر گرفته شــود
اما هماکنون بررسی و فرآیند دریافت مجوز برای
ک پوشاک در حال انجام است چرا
راهاندازی شهر 
کــه برای حمایت از تولید داخل به ویژه صنعت
نساجی که ارز زیادی به صورت قاچاق از کشور
در سال خارج میشود ،تا محصوالت وارداتی در
حوزه این صنعت به کشور قاچاق شود ،الزم است
تا شهرک پوشاک راهاندازی شود.
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شرکتبهرهبردارینفتوگازآغاجاریدر
نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحلهای
کاالی مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای تامینکننده داخلی خریداری نماید:
 -1شرح مختصر کاالی مورد نیاز( :تلمبههای تفکیکگر دستگاه)MOS
ELECTRO PUMP ASSY
RECIPROCATING
SUCTION PUMP SIZE :3
DIS CHARGE PUMP SIZE:2
RATED CAPA CITY:24.4 M^ 3 /h
 -2محل تحویل کاال :شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری -اداره تدارکات
و امور کاال
 -3نــوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصــه :ضمانتنامه بانکــی به مبلغ
 750/000/000/ریال -4شرایط متقاضی :توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات
قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ایران ،داشتن شخصیت حقیقی /حقوقی،
شماره اقتصادی ،توانایی مالی ،ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامههای
مرتبط و متناســب با موضوع مناقصه .متقاضیان میتوانند پس از انتشار آگهی نوبت
دوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطالعرســانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات

تجارتخانه

تسنیم -به گفته کارشناسان ،تحریمهای جدید بیخ گوش ماست .از این رو
ضرورت دارد که تا فرصت داریم ،پادزهر ســم تحریم را درست کنیم .در همین
خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت :تحریمها پیش روی ماست و ما
باید تحریمها را پیشبینی کنیم و جلویش را بگیریم .باید خودمان پادزهر سمی
که به اقتصادمان تزریق میشو د را درست کنیم.
اسداهلل عسگراوالدی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به گونهای نیست که
بخواهیم بخش خصوصی یا دولت را مقصر قلمداد کنیم ،گفت :شرایط ویژهای
برای کشور پیش آمده ،ما مشکالت عدیدهای را در سه ماهه نخست سال پشتسر
گذشتهایم و باید از این به بعد حواسمان را جمع کنیم تا مشکالتمان را با اشتباه
بعدیتکرارنکنیم.
وی با اظهار به اینکه هر دو بخش دولتی و خصوص مقصر شرایط پیش آمده
هستند ،عنوان کرد :تقصیر بخش دولتی این است که بدون مشورت با کارشناسان
ودانشگاههاتصمیماتاقتصادیرامیگیردومدیرانیکهاینتصمیماترامیگیرند
ندانسته وارد عمل میشوند بدون اینکه آیندهنگری داشته باشند .مدیران ما نباید
اقتصادخوان باشند بلکه باید اقتصاددان باشند.

 12روز پیش بود که معاون اول رییسجمهور در راستای ساماندهی و مدیریت
بازار ارز ،در ابالغیهای به دســتگاههای اجرایی ،مدت زمان بازگشت ارز حاصل از
صادرات به چرخه اقتصادی کشــور توسط صادرکنندگان کاال را از شش ماه به
دوماه تغییر داد که به دنبال آن بسیاری از کارشناسان و تجار نسبت به این اقدام
دولت اعتراض کردند به گفته آنها کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به
چرخه اقتصاد بدعهدی دولت است .بر همین اساس کمیسیون توسعه صادرات
اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامهای به رییس سازمان توسعه تجارت ،توقف صدور
ابالغیهها و بخشنامههای متعدد علیه صادرکنندگان بخش خصوصی و لغو ابالغیه
جدید مبنی بر کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور
از شش ماه به دو ماه را خواستار شد.در بخشی از این نامه آمده است :اقتصاد ایران با

”
”

خبر

فرا رسیدن تحریمها روزهای سختی بهخصوص در کسب و انتقال درآمدهای ارزی
پیش رو خواهد داشت .این در حالی است که صادرکنندگان بخش خصوصی یکی
از عوامل موثر در پیشبرد صادرات و ارزآوری کشور هستند که باید از آنها حمایت
شود؛ اما موانع ایجاد شده در ابالغیههای اخیر از یک سو و تغییرات مکرر آنها از
سوی دیگر باعث افزایش ابهامات و بالتکلیفی در تصمیمگیری صادرکنندگان بخش
خصوصی شده و آنها را متمایل به توقف جریان صادرات کرده است.
در نامه ارسال شده تصریح شده است :جدیدترین تغییرات مشکلآفرین برای
صادرکنندگان بخش خصوصی ،ابالغیه اخیر دولت مبنی بر کاهش زمان بازگشت
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشــور ،از شــش ماه به دو ماه است که
اجرای آن موجب اخالل جدی در امر صادرات خواهد شد؛ چراکه بسیاری از اقالم
صادراتی کشور جهت حفظ رقابتپذیری بهصورت فروش اقساطی ،بلندمدت و
امانی در کشورهای هدف عرضه میشود و حتی در بسیاری از فروشهای نقدی نیز

پرداخت مشتریان با یک وقفه زمانی و پس از تشریفات حمل و تهیه اسناد مربوطه
صورت میپذیرد و بر این اساس اجرای این ابالغیه باعث کاهش قدرت چانهزنی
صادرکنندگان و رقابتپذیری محصوالت صادراتی خواهد شد.
کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تاکید کرده است :با توجه به موارد ذکر
شــده و تحت شرایط دشوار تحریمهای خارجی و مشکالت صادرات محصول از
مبدأ ایران ،این ابالغیه و موارد مشــابه قبلی آن ،نهتنها موجب توســعه صادرات
غیرنفتی کشور نمیشود بلکه حفظ ســهم کنونی این بخش از صادرات کشور
و تداوم رابطه با شــرکای تجاری را نیز با چالش جدی مواجه میســازد؛ ازاینرو
انتظار میرود سیاســتگذاریهای داخلی ،آزادی عملی حتی بیش از گذشته را
برای صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی فراهم کند .خواهشمند است دستور
معافیت این گروه از تمامی محدودیتهای ایجاد شده در ابالغیهها و بخشنامههای
اخیر صادراتی و ارزی را صادر کنید.

نوبت دوم

مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک
درخواستی حداکثر ظرف مدت 14روز پس از انتشار آگهی نوبت
دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت تامینکنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه
به آدرس مناقصهگزار تسلیم نمایند.
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزیابی
کیفیمناقصهگرانطبققانونبرگزاریمناقصاتازشرکتهایواجدشرایطجهتشرکت
در مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد .ضمنا ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای
متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون
برگزاری مناقصات مختار است.
(مدارک ارزیابی ارسالی که در دفترخانه رسمی کپی برابر اصل شده باشد مورد استناد
خواهد بود).
آدرس پایگاه اطالعرسانی http:// agogpc.nisoc.ir :بخش مناقصهها ،مزایدهها
آدرس :استان خوزستان -شهرستان امیدیه -بلوار نفت -شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
آغاجاری /اداره تدارکات و امور کاال
تلفکس06152620897 :
فکس06152622683 :
تاییدیه فاکس 3504 :داخلی 06152622273
شماره مجوز1397.1645:

روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری

