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خبر اقتصادی

ت های
سهمیه بنزین کار 
مفقودی از بین نمیرود

باشــگاه خبرنگاران جوان -ویس کرمی
گفت :اگر به هر دلیلــی کارت المثنی برای خودرو
صادر شــود ،ســهمیهای که در کارت قبلی باقی
مانده،بهکارتجدیدمنتقلمیشود.کرامتویس
کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی در برنامه رادیویی گفت :کارت سوخت به نام
خودرو صادر میشود ،زمانی که خودرو فعال است،
کارت سوخت دارد و طبیعتا به آن خودرو سهمیه
سوخت هم تعلق میگیرد .اگر به هر دلیلی کارت
المثنی برای خودرو صادر شود هر آنچه سهمیهای
که در کارت قبلی باقی مانده باشد به کارت جدید
هم منتقل میشود .او افزود :همچنین ممکن است
کسیبخواهدعلیرغماینکهلزومیبهتعویضکارت
هوشمندخودروپسازنقلوانتقالازمالکیبهمالک
دیگر نیست ،اقدام به تعویض کارت هوشمند به نام
مالک جدید کند .باز هم تفاوتی در میزان سهمیه
سوختدرکارتجدیدوجودنخواهدداشت.

افزایش اندک قیمت سکه

توسعه ایرانی  -قیمت هــر قطعه سکه تمام
بهار آزادی طرح جدید ،دیروز در معامالت بازار آزاد
تهران به ۷میلیون و ۳۳۵هزار تومان رسید .قیمت
هرقطعهسکهتمامبهارآزادیطرحقدیم ۷میلیون
و  ۱۰۰هزار تومان ،نیم سکه  ۳میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان ،ربع سکه ۲میلیون تومان و سکه یک گرمی
 ۱میلیون و  ۶۰هزار تومان اعالم شد .هر اونس طال
در بازارهای جهانی  ۱۶۸۵دالر و هر گرم طالی ۱۸
عیارنیز ۷۱۳هزارو ۳۲۶تومانبود.

برخورد دالر با سد مقاومتی

درزمینه تعمیر خط لوله آسیبدیده واردات گاز از کشورمان؛

ایران شرایط فورسماژور ترکیه را نپذیرفت

مدیر پیشین دیسپچینگ شرکت
ملی گاز با تأکید بر اینکه ترکیه تاکنون
برقراردادخودباایرانپایبندبودهاست،
دالیل تأخیر این کشور در تعمیر خط
لوله آســیبدیده واردات گاز از ایران را
تشریحکرد.
بهگزارشایلناازوزارتنفت،واردات
گاز ترکیه از ایــران ب ه دلیل انفجار خط
لوله در خاک ترکیــه  ۱۲فروردینماه
امسال متوقف شــد .این حادثه در مرز
بازرگان و در خاک ترکیه رخ داد و اعالم
شد این کشور مسئول انجام تعمیرات و
جبرانآسیبهاست.
اما اکنون پس از گذشــت حدود دو
ماه،صادراتگازایرانبهترکیههمچنان
متوقف مانــده و این موضــوع حرف و
حدیثهایی رادرپیداشتهاست.
مهــدی جمشــیدیدانا عصر روز
سهشنبه( ۱۳خردادماه)،ساعاتیپیش

ازاینکهازمدیریتدیسپچینگشرکت
ملی گاز ایران به سرپرســتی شرکت
انتقــال گاز ایران برســد ،درباره وضع
صادراتگازایرانبهترکیه،دالیلتأخیر
تعمیر خط لوله آسیبدیده توسط این
کشوروآیندهقراردادگازیایرانوترکیه
توضیحاتمبسوطیارائهداد.
مهدی جمشیدیدانا گفت :برنامه
ترکیه همیشه این اســت که در نیمه
نخست سال میالدی بهویژه در سه ماه
دوم و سوم (مطابق با  ۶ماه نخست سال
شمسی) برداشــت گاز خود را به دلیل
آغاز فصل گرما کم میکند .این کاری
است که این کشــور سالهاست انجام
میدهد.
وی ادامــه داد :با ایــن حال ترکیه
طــوری دریافت خود را کــم کرد که
شامل جریمه نشود ،زیرا طبق قرارداد
که بــر مبنای قانــون take or pay

اســت اگر ترکیه از حداقل ساالنه گاز
کمتری دریافت کند شــامل جریمه
میشود .به این معنا که حتی اگر مقدار
معینشده را دریافت نکند باید هزینه
آن را بپردازد.
سبدانرژیترکیهمتنوعاست
جمشیدیدانا در ادامه اظهار کرد:
سبد انرژی کشور ترکیه متنوع است.
این کشــور گاز طبیعی را از خط لوله و
الانجیراازکشتیهادریافتمیکند،
بنابراین طبیعی اســت که در هر برهه
با توجه به وضــع اقتصادیاش از منابع
مختلفیاستفادهکند.
اینمقاممسئولبابیاناینکهشیوع
ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت هم
اینموضوعراتشدیدکرد،گفت:ازسوی
دیگر انفجار خط لوله صادرات گاز ایران
بهترکیهدر ۱۲فروردینماهامسالمزید
بر علت شد ،به همین دلیل شاید ترکیه

خبر
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی:

توســعه ایرانی  -قیمــت دالر آمریکا در
صرافیهای بانکی دیروز با کاهشی اندک به قیمت
 ۱۶۹۳۰تومان فروخته شد .صرافان بانکی هر دالر
را به قیمت  16هزار و  900تومان میخرند.در حال
حاضر ســد مقاومتی دالر 16هــزار و 900تومان
تعریف شده اســت .قیمت هر یورو نیز برای خرید
 ۱۸,۵۰۰تومانوبرایفروش ۱۸,۶۰۰تومانبود.

چرتکه 3

نرخ سود بانکی حتما کاهش مییابد

تمایلی هم برای تعمیر سریع این خط
لولهنشانندادهاست.
نمیتوانیمقبولکنیماینشرایط
فورسماژوراست
جمشــیدیدانا تأکید کرد :به هر
حال این اتفــاق در خاک ترکیه افتاده،
اینکشورهمدراینرابطهاعالمشرایط
فورسماژورکرد،یعنیدرشرایطیقرار
دارد که از اختیار خود خارج اســت .اما
به محض اینکه این کشــور اعالم وضع
فورسماژورکرد ،مادرچند مرحلهنامه
نوشتیم و درخواســت بازدید کردیم،
زیرا نمیتوانیم قبول کنیم این شرایط
فورسماژوراست.
وی تصریح کرد :با این حال باز هم به
دلیل شیوع ویروس کرونا ،اعالم کردند
اگر نمایندگانی از ایران بخواهند برای
بازدید به ترکیه بیاینــد باید دو هفته
در قرنطینه بمانند ،بنابراین ما بازرس
شخصثالثیراکهترکیهمبلدبودودر
این کشور اقامت داشت معرفی کردیم
که بازدید کرد و گزارش خود را برای ما
فرستاد.
این مقام مسئول با اشاره به گزارش
بازدید از خط لوله آسیبدیده در ترکیه
اظهارکرد:براساسآنگزارشایرانکتباً
بهترکیهاعالمکردشرایطفورسماژوررا
قبول نمیکند و طی چند مکاتبه اعالم
شد ایران آماده اســت در مدت هشت
روز این خط لولــه را با امکاناتی که دارد
تعمیر کند ،اما طرف ترکیه استقبالی
از این موضوع نکرد که از نظر ما این عدم
استقبال طبیعی اســت ،زیرا افزایش
دمای هوا و کاهش مصــرف انرژی هم
موردتوجهاست.
تحریممشکلیبرایصادراتگاز
ایرانبهترکیهایجادنکردهاست
جمشــیدیدانا یادآور شــد :نکته

مورد توجــه دیگر این اســت که ایران
تا ســال  ۲۰۲۵با ترکیه قرارداد دارد و
این کشور تاکنون بر اساس همه مفاد
قرارداد کار کرده و چنانچه اصراری هم
برشرایطفورسماژورداشتهباشد،ایران
میتواند از مراجع مربوطه این موضوع
را پیگیری کند ،زیرا ما اسناد ،مدارک و
اطالعاتی داریم که ثابت میکند وضع
فورسماژوری نیســت و بــه احتمال
خیلی زیاد این مراجع رسیدگی به نفع
ما رأی خواهند داد و نهایتاً ترکیه طبق
قانــون  take or payباید هزینه گاز
را بپردازند ،اما مسئله اما هنوز به اینجا
نرسیدهاست.
وی گفت :با توجه به پیگیریهای
انجامشده ،پیشبینی ما این است که
تعمیرات خط لوله صادرات گاز ایران به
ترکیه در تیرماه به پایان برسد و جریان
گازبرقرارشود.
این مقام مسئول با اشاره به مطرح
شــدن برخی نگرانیها درباره تحریم
ایران ،تصریح کرد :جای نگرانی نیست
کهبهدلیلتحریمهادریافتگازازسوی
ترکیه متوقف شــود ،زیرا این کشــور
تاکنون از منــع ورود گاز از ایران معاف
بوده و تاکنون مشــکلی در این زمینه
وجودنداشتهاست.
ترکیهتاکنونبهقراردادشبا
ایرانپایبندبودهاست
جمشیدیدانا تأکید کرد :از نظر ما
بحث اصلی ،مشکالتی اقتصادی کشور
ترکیه بهویژه با شــیوع ویروس کرونا و
کاهشدرآمدحاصلازصنعتتوریسم
در این کشور است که ترجیح میدهند
گازارزانتریمصرفکنند.
وی افزود :موضوع مورد توجه اما این
استکهترکیهدرتماماینسالهابسیار
حرفهای عمل کرده و همــواره بر مفاد

جمشیدیدانا :اینطور
نیستکهترکیهدربستن
قرارداد دست برتر را داشته
باشد و تمدید قرارداد
بهطور حتم برد-برد خواهد
بود؛نحوهوچگونگی
آن هماکنون در سطوح
کارشناسیشرکتملیگاز
ایران در حال بررسی است
قرارداد پایبند بوده است .از سویی آنها
رابطه دوستانه و حســن همجواری با
ایران را در نظر دارنــد و به این راحتی از
این منبع انرژی که در اختیارشان قرار
گرفته،نمیگذرند.
بهدنبالتمدیدقراردا ِد
برد-بردهستیم
این مقام مسئول همچنین با اشاره
به آغاز مذاکرات برای انعقاد قرارداد
جدید صادرات گاز بــه ترکیه ،گفت:
مذاکرات برای امضای قرارداد جدید
بعد از ســال  ۲۰۲۵به دلیل شــیوع
ویروس کرونا به کندی انجام میشود،
اما طبق بررســیهای ما ،واردات گاز
از ایران برای آنهــا مزیتهایی دارد،
اما اینکــه قرارداد جدیــد به چه نحو
خواهد بود هنوز مشخص نیست ،اما
ترکیه بیشک به واردات گاز از ایران
نیاز دارند .
جمشیدیدانا تصریح کرد :اینطور
نیستکهترکیهدربستنقرارداددست
برتر را داشــته باشــد و تمدید قرارداد
بهطور حتم برد-برد خواهد بود؛ نحوه
و چگونگــی آن هماکنون در ســطوح
کارشناسی شــرکت ملی گاز ایران در
حالبررسیاست.

ت اول

نوب

نوب
آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای شماره
 ۲۰۹۹۰۰۴۰۴۷۰۰۰۰۰3ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان
حضرت نبیاکرم (ص) عسلویه

ت اول

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر قصد دارد پیمان ذیل را از طریق برگزاری مناقصه

دلیل برگشت خوردن هندوانههای
صادراتی ایران به ترکیه اعالم شد

واگذار نماید.

موضوع مناقصه :ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت نبیاکرم (ص) عسلویه

تسنیم  -دبیرکل شورای مشترک بازرگانی
ایرانوترکیهدلیلعدمصادراتهندوانههایایران
به ترکیه را بسته شدن مرز در زمان مقرر به دلیل
کرونا و آغاز فصل برداشت این محصول در ترکیه
اعالم کرد که موجب کاهش قیمت هندوانه در آن
کشور و وضع تعرفههای هرساله شد .رضا کامی،
دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه
گفت :با توجه به بسته شدن مرز ایران و ترکیه به
دلیلجلوگیریازشیوعوانتقالکرونابینکشورها
بخش زیادی از تولیدات صادرکنندگان هندوانه
ایرانی در مرز ماند .وی افزود :حال بعد از باز شدن
مرز میانایرانو ترکیه،زمانبرداشتاین محصول
در خود ترکیه آغاز شده است و قیمت این محصول
در آن کشور نیز ارزان شده است و از طرفی ترکیه
برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی هرســاله
تعرفه واردات را در این فصــل  4برابر افزایش می
دهد .دبیرکل شورای مشــترک بازرگانی ایران و
ترکیه در پاسخ به این سوال که آیا با اتاق بازرگانی
ترکیه و مسئوالن دولتی این کشور مذاکراتی برای
رفع مشکل صادر کنندگان ایران انجام شده است
گفت :دلیل باقی مانــدن هندوانه ایران در ترکیه
اتفاق ناخواســته ای بود که موجب بســته شدن
مرزهای این کشــور به طور موقت شد و محصول
تولیدکنندگان ایرانی در مرز ماند.

رئیس کانون بانکها و موسســات اعتباری
خصوصی گفـت :در حال حاضر که نرخ سود در
بازار بین بانکی تعدیل شده ،اثر مثبتی بر روی
بازار سرمایه گذاشت و باعث شد ،توجه مردم به
بازار سرمایه جلب شود و بازار سرمایه هم رونق
گرفت اما وقتی نرخ به صورت دستوری و باالی
 22درصدتعیینمیشوداینانعطافپذیریرااز
دستمیدهد.
کوروش پرویزیــان در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادیایلنادربارهاثراتکاهشنرخسودبین
بانکی در نظام بانکی و سایر بازارها افزود :بانک
مرکزی سیاستهای جدیدی را دنبال میکند
و سیاست بانک مرکزی برای نرخ سود این است
که برای کشف نرخ سود زمینهسازی میکند تا
اینکهبازارپولایننرخرامشخصکند.
وی ادامه داد :هدف این است که نرخ سود به
صورت دستوری تعیین نشود و با ابزارهایی که
معرفیمیشود،بازارنرخرامشخصکند.
رئیس کانون بانکها و موسســات اعتباری
خصوصی با بیان اینکه بانکها یک صنف واحد
هستند و برای اصالح ساختار ترازنامه و اصالح
نسبت مصارف و منابع و تعادل در پرداختها،
سیاستهایی را دنبال میکنند و آن را در قالب
پیشــنهاداتی به بانک مرکزی و شورای پول و
اعتبار ارایه میدهند ،گفت :در ارتباط با کشف
نرخ ســود ،بانکها همین روند را طی کردند و
پیشنهاداتی به بانک مرکزی و دولت ارایه شد.

یکی از پیشــنهادات این بود که اجازه دهند به
جای تعیین دستور نرخ سود ،بازار در یک نظم
تعریف شده این نرخها را تجربه کند و معتقدیم
نرخیکهدربازارکشفمیشودبهتدریج منجر
بهتعادلسایربازارهاهممیشود.
پرویزیان افزود :برای مثــال در حال حاضر
که نرخ سود در بازار بین بانکی تعدیل شده ،اثر
مثبتی بر روی بازار سرمایه گذاشت و باعث شد،
توجه مردم به بازار ســرمایه جلب شود و بازار
سرمایه هم رونق گرفت اما وقتی نرخ به صورت
دستوری و باالی  22درصد تعیین میشود این
انعطافپذیریراازدستمیدهد.
وی با تاکید بر اینکه با ایــن روند حتما نرخ
ســود بانکی هم کاهش پیدا میکنــد ،ادامه
داد :وقتی نرخها متعادل میشــود در یک بازه
زمانی مشــخص تمام نرخهایی که تحت تاثیر
نرخ ســود قرار دارند ،به تدریج متناسب با آن
تعدیلمیشوند.برایمثالیکیازوثایقبانکی،
سپردههای نقد ارزی یا ریالی بود در حال حاضر
برای اخذ سپرده نقدی ،نرخ سود از  30درصد
به  15درصد رسیده و نرخ اوراق از  27درصد به
دامنه 17الی 18درصدکاهشپیداکردهاست.
رئیس کانون بانکها و موسســات اعتباری
خصوصیتاکیدکرد:اینروندنشانمیدهدکه
نرخخودرا تنظیم میکند البته یک اقدامبسیار
مهم در این مسیر ،ســاماندهی موسسات غیر
مجازبودکهبهتعدیلنرخسودبسیارکمککرد.

مهلــت دریافــت اســناد از ســامانه :دوشــنبه  1399/03/19لغایــت ســاعت 19

سه شنبه 1399/03/20

مهلت بارگذاری اسناد در سامانه :تا ساعت  09:00روز شنبه مورخ 1399/03/31

ميزان تضمین شركت در مناقصه :مبلغ تضمین  700/000/000ريال بابت مناقصه ایاب و

ذهاب کارکنان بیمارســتان حضرت نبی اکرم (ص) عســلویه به صورت واریز وجه نقد به شماره

حساب جاری همراه  1111690285نزد بانک رفاه کارگران شعبه باغ زهرا به نام مدیریت درمان
تامین اجتماعی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه .
نحوه دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات :

کلیه مراحل انجام این معامله از طریق سامانه ستاد انجام میپذیرد.
تاریخ بررسی پیشنهادات:

مناقصــه ایــاب و ذهــاب کارکنــان بیمارســتان حضــرت نبیاکــرم (ص) عســلویه شــنبه

مورخ  1399/03/31راس ساعت  10:30صبح

در محل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر انجام میپذیرد.

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر

