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ایرانجتمسافری۱۰۰نفرهمیسازد
فارس- رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری گفت: 
مقرر شده است با استفاده 
از تــوان داخــل و در قالب 
تفاهم نامــه  ســازمان هواپیمایــی و وزارت دفاع، 
هواپیمای جت مســافری 100 نفره ایرانی ساخته 
شود. تورج دهقانی زنگنه با بیان اینکه برنامه ریزی 
برای ورود هواپیما به ناوگان هوایی کشور به صورت 
مداوم دنبال می شــود، تأکید کرد: البته در توسعه 
ناوگان هوایی فقط  بر ورود هواپیما تمرکز نداریم و 
نگاهمان فقط به دنبال خرید هواپیما نیست. معاون 
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد:  به عنوان حاکمیت 
صنعت حمل و نقل هوایــی برنامه ریزی کرده ایم 
که هواپیمای 70 نفره و جــت 100 نفره در داخل 
بسازیم، در این راستا تفاهم نامه ای با وزارت دفاع به 
امضا رسانده ایم تا بتوانیم از توان نظامی موجود برای 

ساخت هواپیماهای تجاری استفاده کنیم .
    

تاپایاندیماه
چقدرارزبهکشوربازگشت؟

توســعه ایرانی - 
سازمان توسعه تجارت در 
جدیدترین گزارش خود از 
افزایش سرعت بازگشت 
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشــور ماه های 
اخیر خبر داده اســت. حمید زادبوم گفته: میزان 
صادرات غیرنفتی مشــمول رفع تعهدات ارزی تا 
پایان شهریورماه ســال جاری ۶۵.7 میلیارد یورو 
برآورد شــده که با احتســاب حداکثر زمان ایفای 
تعهدات ارزی، میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان 
تا پایان دی  ماه سال جاری ۵۹.۹ میلیارد یورو است. 
تعداد صادرکنندگان در شهریورماه بیشترین رشد را 
در شش ماهه اول ســال جاری داشته و از رشد یک 
درصدی فروردین به رشــد ۲.۳درصدی رسیده 
است. مســئول کمیته اقدام ارزی میزان بازگشت 
ارز حاصل از صادرات از ۲1 فروردین ۹7 تا ۳0 دی 
۹۹ را ۴1.۳ میلیارد یورو اعالم کرد که با افزایش 1.۲ 
میلیارد یورو نسبت به ماه قبل نشان دهندۀ رشدی 
معادل ۳.1 درصد است. زادبوم افزایش میزان ایفای 
تعهدات ارزی صادرکنندگان را ناشی از اجرایی شدن 
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دانست و 
اظهار امیدواری کرد با ابالغ دستورالعمل تکمیلی و 
اجرایی مصوبه مذکور، شرایط برای ایفای تعهدات 

صادرکنندگان، تسهیل شود.
    

حساسیتهانسبتبهکانالمالی
ایرانوسوئیسکاهشیافتهاست

ایرنا- رییــس اتاق 
بازرگانی ایران و سوییس 
گفت: بر سر کار آمدن دولت 
جدید آمریکا باعث شده که 
حساسیت ها نسبت به کانال مالی ایران و سوئیس 
کاهش یابد. »شریف نظام مافی« گفت: شرکت های 
سوییسی از معدود کشورهای اروپایی هستند که در 
دوران تحریم ها و فشار حداکثری علیه کشور، ایران را 
ترک نکردند و کارخانجات به فعالیت خود ادامه دادند 
و حتی شاهد تولیدات آنها در بازار هستیم در حالی که 
شرکت های دیگر کشورها ایران را ترک کردند. وی 
افزود: فعالیت سرمایه گذاران و شرکت های سوییسی 
در این مدت با محدودیت های بسیاری همراه بوده 
است که از جمله آنها مشکالت بانکی برای پرداخت 
سود به شرکت مادر بود. نظام مافی با بیان اینکه این 
شرکت ها در زمینه واردات نیز با سختی هایی مواجه 
هستند، تصریح کرد: تجارت ایران و سوییس بیش از 
۲00 سال ادامه داشته و در هیچ شرایطی این کشور 

بازار ایران را ترک نکرده است.
    

ایرانایر۲۰هزارمیلیاردتومان
زیانانباشتهدارد

تسنیم - مدیرعامل 
هواپیمایــی جمهــوری 
اســالمی ایــران گفت: 
ایران ایــر طی 11 ســال 
گذشته زیان انباشــته حدود ۸۲0 میلیون دالری 
)۲0هــزار میلیارد تومــان( دارد. علیرضا برخوربا 
اشاره به حمایت های وزیر راه و شهرسازی از صنعت 
هوانوردی و ایران ایر افــزود: برای این که هما از این 
وضعیت خارج شود نیازمند یک کار جهادی از سوی 
دولت است. مدیرعامل ایران ایر تصریح کرد: درآمد 
هما کفاف پرداخت حقوق پرسنل و بازنشستگان 
را نمی دهد، واقعیت این است که درآمدهای ما به 
گونه ای نیست که بتوانیم حقوق ماهانه را پرداخت 
کنیم. برخــور ادامه داد:  اکنــون ایران ایر ۲۳ هزار 
حقوق بگیــر دارد که 1۳ هزار نفر آنها بازنشســته 
هستند. به عالوه این ها چند صد نفر شرکت اقماری 
هستند به صورت پیمانکاری برای هما کار می کنند 

و ما باید حقوق آنها را پرداخت کنیم.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

شــوک قیمت در بازار ارز، مسکن 
و خودرو خالصه نشــد و امسال بارها 
جهش قیمت میوه، روغن، مرغ و ... نیز 
خبرساز شد. بسیاری از کارشناسان در 
ابتدای سال و پیش از وقوع جهش نرخ 
ارز، نسبت به وقوع ابرتورم و ونزوئالیی 
شدن شرایط ایران هشدار دادند. حاال 
اما تورم از اقالم سرمایه ای به بازار اقالم 
مصرفی ورود کرده تا شرایط سخت تری 

پیش روی شهروندان باشد. 
به عنــوان مثال شــوک قیمت در 
بعضی بازارهای کاالهای مصرفی مانند 
میوه در سال جاری به حدی بود که نرخ 
هر عدد از  برخی اقالم میــوه از جمله 
مــوز، نارنگی، انــار و ... را به قیمت یک 
کیلوگرم آن در ماه های قبل رســاند! 
این شوک های قیمتی در شرایطی رخ 
می دهد که پارسال عبدالناصر همتی، 
رئیس بانک مرکزی بارهــا اعالم کرد 
که تورم در ســال ۹۹ به زیر ۲0 درصد 
می رســد و البته در اوایل مهر امسال 
هم حســن روحانی، رئیس جمهوری 

هدف گذاری پیش بینی تورمی ســال 
1۴00 را ۲۲ درصد اعالم کرد.

او همچنین گفته بود که نرخ دالر به 
زیر 1۵ هزار تومان می رسد و همتی نیز 

از دالر زیر ۲0 هزار تومان سخن گفت. 
اتفاقی که البته با نقد کارشناســان 
اقتصاد مواجه شــد و بســیاری از آنها 
وعده های تورمــی رئیس جمهوری و 
رئیس بانک مرکزی را غیرقابل تحقق 
دانســتند. آنها به رشــد خیره کننده 
نقدینگی در ماه های گذشــته اشــاره 
می کنند و معتقدند که نــرخ تورم در 
سال ۹۹ رکورد می زند و البته برای سال 
1۴00 هم اعتقاد دارنــد که معادالت 
پیش روی سیاســت و اقتصاد کشــور 
پیچیده تر و پرگره تر از همیشه است و 
با وجود ابهام های زیاد پیشــبینی نرخ 
تورم و شرایط اقتصاد در سال 1۴00 را 
دشوار کرده است. شرایطی که می تواند 
با بازگشت امریکا به برجام و مهار کرونا 
امیدهای بهبود را پیــش روی اقتصاد 
کشــور قرار دهد و یا بــا بدبینانه ترین 
ســناریوها مواجه شــود و اقتصاد را به 

سمت شیب تند پرتگاه ببرد.

بر اساس گزارش معاونت اقتصادی 
مرکز آمار، ایران یکی از ۴ کشور پرتورم 
جهان است و ادامه این دست فرمان به 
گفته کارشناسان اقتصاد می تواند کشور 

را به سمت ونزوئالیی شدن پیش ببرد.
 آخرین گزارش های آماری 

از نرخ تورم
آخرین گزارش از نرخ تورم امســال 
مربوط به نرخ تورم ساالنه بهمن ماه است. 
خ تورم نقطه ای در بهمن ماه1۳۹۹ به 

۴۸,۲درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
بر اســاس گزارش مرکز آمار نرخ تورم 
نقطه ای در بهمن ماه 1۳۹۹ با افزایش 
۲ درصدی نسبت ماه گذشته به ۴۸,۲ 
درصد رسیده است؛ به بیان دیگر هزینه 
خانوارها در این ماه نسبت به ماه مشابه 
سال گذشــته به طور میانگین ۴۸.۲ 

درصد افزایش یافته است.
این نرخ برای خانوارهای شــهری و 
روستایی به ترتیب ۴7.۲ و ۵۳.۶ درصد 
بوده است. نرخ تورم ماهانه بهمن نیز به 
۲,۵ درصد رسیده که در مقایسه با ماه 
گذشته، 0.7 واحد درصد افزایش داشته 

است.  این عدد برای خانوارهای شهری 
و روستایی به ترتیب ۲.۴ و ۳.۳ درصد 
بوده است.  همچنین نرخ تورم ساالنه 
بهمن ماه 1۳۹۹ برای خانوارهای کشور 
به ۳۴,۲ درصد رسیده که نسبت به ماه 

قبل، ۲ درصد افزایش نشان می دهد.
این شاخص برای خانوارهای شهری 
و روستایی به ترتیب ۳۴,1 درصد و ۳۵.0 
درصد می باشــد که برای خانوارهای 
شهری 1,۹ واحد درصد افزایش و برای 
خانوارهای روستایی ۲.۵ واحد درصد 

افزایش داشته است.
در بهمن مــاه دهک هــای پایین 
درآمدی با افزایــش هزینه بیش تری 
نسبت به خانوارهای با سطح درآمدی 
باالتر همــراه بودند. نرخ تــورم ماهانه 
پایین ترین و باالترین دهک درآمدی 
در این ماه به ترتیب برابر با ۳ و 1.۹ درصد 
بوده است.  بر اســاس آمارهای رسمی 
در دی ماه این شاخص به ۳۲.۲ درصد 
رسید و نسبت به آذر، 1.7 درصد افزایش 
داشت. نرخ تورم نقطه ای هم در این ماه 
به ۴۶.۲ درصد رسید که به این معناست 
که خانوار کشور به طور میانگین ۴۶.۲ 
درشد بیشتر از دی ماه ۹۸ برای خرید 
مجموعــه کاالها و خدمات یکســان 

هزینه کرده اند.
 مدل پیش روی نرخ تورم 

تا پایان سال
در مجموع اینکه میانگین نرخ تورم 
در 10 ماه ابتدای امســال باالتر از ۳7 
درصد است که این رقم باالترین میزان 

نرخ تورم 10 ماهه در دهه ۹0 است. 
اگر تورم نقطه به نقطه ۴۸,۲درصد 
در بهمن ماه را در نظر بگیریم، با توجه 
به اینکه در ماه های گذشته حدود 1 تا 
1.۵ درصد در ماه به نرخ تورم افزوده شده 
است، می توان پیش بینی کرد که نرخ 
تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۹۹ به 
حدود ۴۹ درصد برسد که به این ترتیب 
و با این رقم سال ۹۹ نه تنها پرتورم ترین 
سال دهه ۹0 که پرتورم ترین سال در ۲۵ 

سال اخیر است.

چرا تورم جهش داشت؟
درباره دالیل رشــد نرخ تورم بارها 
کارشناســان اقتصاد به موضوع رشد 

نقدینگی اشاره کرده اند.
 نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در 
شهریور ماه به رقم ۳۵.۴ درصد رسیده 
که این رقم باالترین نرخ ثبت شده از مهر 

۹۳ تاکنون است. 
البته باید تاکید کــرد که دولت در 
سال ۹۹ یکی از سخت ترین سال های 
اخیر را پشت سر گذاشته است. سالی که 
به تعبیر اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری سخت ترین سال پس 

از انقالب بوده است.
دولــت در ســخت ترین شــرایط 
تحریمی با بحران جهانی کرونا مواجه 
شــد و در حالی که درآمدهای نفتی به 
شدت سقوط داشت با تعطیلی گسترده 
کسب و کارها گزینه درآمدهای مالیاتی 

هم به حاشیه رفت.
این مساله موجب شد که دولت به 
صورت گسترده از منابع تنخواه بانک 
مرکزی استفاده کند. استفاده از ذخایر 
قانونی بانک ها برای پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت کرونایی به کسب وکارهای 
آسیب دیده و افزایش نسبت پول به شبه 
پول به دلیل رشد سپرده های جاری و 
همچنین افزایش انتظــارات تورمی از 
دالیل رشد نقدینگی در سال جاری بوده 
است. این مساله در شرایطی رخ می دهد 
که مجلس برای دومین ســال پیاپی 
الیحه بودجه را بر مبنای چشم اندازهای 
غیرواقعــی توصیف کــرده و آن را رد 
می کند و از آن ســمت برخالف آنکه 
تصور می شــد با خروج دونالد ترامپ از 
کاخ سفید و انتخاب جو بایدن به ریاست 
جمهوری آینده سیاســت خارجی و 
اقتصاد ایران امیدبخــش خواهد بود 
ســیگنال های کابینه بایدن چندان 
امیدوارکننده نبود و انتظارات تورمی 

دوباره به اقتصاد کشور بازگشت.
از ســوی دیگر با توجه بــه اینکه 
معادالت پیچیده دیگری مانند احتمال 

خارج شــدن ایران از پروتکل الحاقی 
برجام، وضعیت تحریم بــه ویژه برای 
فروش نفت، انتخابات ریاست جمهوری 
1۴00 و ... همــه و همــه گزینه های 
مجهول پیش روی اقتصاد کشور است 
همچنان شرایط نااطمینانی باال خواهد 
بود. از طرف دیگر وضعیت مهار بیماری 
کرونا در امسال و ســال آینده چندان 
چشم انداز روشنی ندارد و اخبار منتشر 
شــده در این زمینه آنچنان خوشایند 
نیست. بنابراین تصور می شود که شرایط 
انتظارات تورمی و نااطمینانی حداقل 
تا خردادماه 1۴00 و زمــان انتخابات 
ریاست جمهوری تغییر چندانی نداشته 
باشد و به همین دلیل تقاضای سفته بازی 

در اقتصاد باال باشد.
با این حساب پیش بینی نمی شود که 
کاهش سریع در نرخ تورم ایجاد شود و 
این نرخ بتواند به محدوده میانگین های 
بلندمدت در حدود ۲0 درصد برســد. 
البته اگر اتفاقی مانند بازگشت امریکا 
به برجام رخ دهد و قیمــت دالر دچار 
ریزش شــود می توان انتظار داشت که 
در بازه های چند ماهه نرخ تورم ســال 
آینده تا محــدوده ۲0 درصد کاهش 

داشته باشد.

تورم امسال نه تنها در دهه 90، بلکه در 25 سال اخیر بی سابقه بوده است

با همین دست فرمان، پیچ بعدی ونزوئالست!
درحال حاضر پیش بینی 

نمی شود که کاهش سریع 
در نرخ تورم ایجاد شود و 

این نرخ بتواند به محدوده 
میانگین های بلندمدت در 

حدود 20 درصد برسد. البته 
اگر اتفاقی مانند بازگشت 

امریکا به برجام رخ دهد 
و قیمت دالر دچار ریزش 

شود می توان انتظار داشت 
که در بازه های چند ماهه 

نرخ تورم سال آینده تا 
محدوده 20 درصد کاهش 

داشته باشد

بررسی

ارایه یک پیشنهاد برای افزودن شــرط عدم ارائه اطالعات 
مربوط به دور زدن تحریم ها برای تصویب لوایح FATF با استقبال 
کارشناسان مواجه شده است؛ کارشناسان تصریح می کنند که 
پیوستن به FATF نمی تواند خللی در روند دور زدن تحریم ها 
ایجاد کند. به گزارش ایرنا، روند تحوالت پیرامون بررسی لوایح 
دوگانه مربوط به FATF در مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
حکایــت از آن دارد که این بررســی ها در مراحل پایانی خود به 
سر می برد. مسئله ای که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، در روزهای گذشــته بر آن تاکید کرد و البته از 

پیشنهاد جدیدی در فرایند بررسی این دو الیحه خبر داد.
رضایی گفته است: »روحانی پیشنهاد داد که یک شرطی اضافه 
بشود که ما اطالعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل 
ندهیم.« البته رضایی بالفاصله این توضیح را هم اضافه می کند 
که از نگاه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان تحقق 
این شرط مورد تردید قرار دارد. چرا که از دید این افراد »زمانی که 
ما همه اطالعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم« آیا 
»اطالعات مربوط به دور زدن تحریم ها را می توانیم در اختیارشان 

قرار ندهیم؟«
حراست از اطالعات نظام بانکی تناقضی با FATF ندارد

اقتصاد ایران به علت فشار بی سابقه تحریم های دولت آمریکا، 
برای تداوم حیات خود ناچار بــه انجام مبادالت مالی و کاالیی با 
روش های غیرمستقیم اســت، روش هایی که به وسیله حضور 
واســطه هایی در فرایند صادرات و واردات، اصطالحا به صورت 
پوششی انجام می گیرد. همین شرایط سخت، منجر شده است 
تا برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگران شوند 
که در صورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی 
)FATF( و البته تداوم یافتن تحریم های آمریکا، راه های موجود 
دور زدن تحریم هم از ایران گرفته شود. اما کارشناسان اقتصادی 
دراین زمینه با نگرانی اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم نظر 
نیستند. »میثم رادپور«، کارشناس بازارهای مالی، از جمله این 
کارشناسان است که در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: »متاسفانه 
پرداختن به لوایح FATF در کشــور ما در گیرودار رقابت های 
سیاسی افتاده است و این که گفته می شود در صورت پیوستن به 
این سازمان، اطالعات مالی کشور در اختیار دشمن قرار می گیرد، 
نمی تواند امری موجه باشد. همانطور که می دانیم بیش از 1۹0 
کشور جهان به این سازمان بین المللی پیوسته اند، کشورهایی 

که از لحاظ سیاسی و ساختار حاکمیتی، تفاوت های فراوانی با 
یکدیگر دارند، اما عضویت در این سازمان برای آن ها مشکلی ایجاد 
نکرده است. اما ما با طرح این بهانه ها و عدم ورود به این سازمان، با 
دست خودمان می خواهیم خود را متفاوت از روال معمول دیگر 
کشورها نشان دهیم و حاصل این کار تنها ایجاد محدودیت های 
بیشتر برای کشور است.« هدف از تشکیل گروه ویژه اقدام مالی، 
مبارزه با پولشویی و قاچاق در سراسر جهان است. موضوعی که 
به اعتقاد عموم کارشناســان اقتصادی، نظام بانکداری ایران در 
سال های اخیر گام های بسیار خوبی در جهت تحقق آن برداشته 
است. تا جایی که می توان ادعا کرد نظام بانکداری ایران از لحاظ 
سالمت مالی، شرایط بدی در مقیاس جهانی ندارد، اما نگرانی های 
سیاسی ایجاد شده در پیرامون موضوع FATF باعث شده است تا 
به به دست خود به سمت خودتحریمی حرکت کنیم. مسیری که 
باعث شده است امروز ایران در کنار کره شمالی تنها کشورهایی 
باشند که از دید بین المللی، دارای سیستم بانکی بسیار پرریسک 

محسوب می شوند.
عالوه بر ایــن اقتصاددانان اذعــان دارند که هیــچ کدام از 
کشورهای عضو FATF اطالعات دارای ارزش امنیتی خود را 
در اختیار این سازمان قرار نمی دهند. به اعتقاد این کارشناسان 
کشورهایی که سال هاست با FATF همکاری می کنند برای 
حراســت از اطالعات با ارزش خود، تدابیر و اقداماتی را ترتیب 
داده اند که نظام بانکداری ایران هم بایــد آن ها را به کار ببرد. در 
همین راستا »تاج محمد قجاوند«، کارشناس پولی و بانکی، در 
گفت وگو با ایرنا پیشنهاد کرد: »نیاز است تا این تجارب جهانی 
را ما کسب کرده و در نظام بانکی خودمان به کار ببندیم. این که 
چه اطالعاتی را و به چه شیوه و تا چه اندازه ای باید در اختیار این 
سازمان جهانی قرار داد، واجد جزئیات مهمی است که توجه به 
آن ها می تواند احتمال سوء استفاده از اطالعات بانکی کشور را به 

کمترین حد ممکن برسد.«
پیوستن به FATF نمی تواند منجر به نگرانی شود

مســئله مبارزه با پولشــویی و قاچاق در هر نظام اقتصادی 
نیازمند عزم ملی و اراده همه ارکان دولتی و حاکمیتی اســت 
و به اعتقاد کارشناســان پولی و بانکی، به تنهایی با پیوستن به 
FATF یا هر نهاد دیگری، هیچ تضمینی برای ریشه کنی فساد 
در آن سیستم مالی و اقتصادی ایجاد نخواهد شد. همانگونه که 
بسیاری از نظام های اقتصادی غیرشفاف جهان در حال حاضر 

عضویت FATF را پذیرفته اند، اما الزامات این سازمان نتوانسته 
از فرایندهای مافیایی و قاچاق در این کشورها جلوگیری کند. 

کشورهای متعددی که از جمله آن ها به افغانستان و پاکستان 
در همسایگی ایران، می توان اشاره کرد.  بنابراین اقتصاددانان 
پیشنهاد می کنند اگر اتفاق نظر در ســطح داخل کشور وجود 
داشته باشــد، از زاویه نگاه اقتصادی پیوستن به FATF حتی 
در شــرایط تداوم تحریم هــای آمریکا هــم نمی تواند نگرانی 
جدیدی برای فعالین اقتصادی ایجــاد کند. »مهدی رباطی«، 
کارشــناس اقتصادی در توضیح این مسئله می گوید: »برخی 
افراد از نظارت های FATF بر مبادالت مالی و بانکی ایران نگران 

هستند، در شرایطی که آمریکا در حال حاضر بدون هیچ ارتباطی 
با مسئله  FATF، تمامی تراکنش های مالی ما را رصد می کند. 
به گونه ای که چندی قبل رئیس کل بانک مرکزی اذعان کرد؛ 
هیچ جلسه اقتصادی نبوده است که طرف ایرانی در آن شرکت 
کند و آمریکایی ها، قبل یا بعد از آن جلسه، آنجا نباشند. بنابراین 
برخالف اســتدالل مخالفین پیوســتن به FATF، قبول دو 
کنوانسیون پالرمو و CFT اختاللی نمی تواند بر انجام مبادالت 

مخفیانه امروز ایران ایجاد کند.«
در همین راستا کارشناسان اقتصادی چون »احمد مجتهد«، 
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، نیز مطرح کرده اند به شرط 
آنکه در داخل کشور »منافع ملی« در نظر گرفته شود، نظارت های 
نهادی همچون FATF نمی تواند هیچ خللی در روند کاری، تجار 
و بازرگانانی که توانسته اند در شرایط فشار سخت و بی سابقه دولت 
آمریکا، این تحریم ها را دور زده و مبادالت تجاری خود را پیش 
ببرند، ایجاد کند. بنابراین در پاســخ به دغدغه اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، جمع کثیری از اقتصاددانان معتقدند 
در این شرایط سخت و پرفشار کشور، پیوستن به FATF نه تنها 
هیچ مشکلی را برای اقتصاد کشور نمی تواند ایجاد کند، بلکه تداوم 
حضور نام ایران در لیست سیاه این نهاد بین المللی، زمینه بسته 
شدن بیش از پیش مرزهای اقتصادی کشور را حتی برای همین 

مبادالت پوششی فعلی، تقویت خواهد کرد.

آیاپذیرشFATF مانعازدورزدنتحریمهامیشود؟

شرکت گاز اســتان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه به شــماره نیاز درسامانه 
ســتاد )۲0۹۹001۴0۲0000۶7( را از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نمایــد. تاریخ ثبت  

مناقصه در سامانه  مورخ 1۳۹۹/11/۲۹  می باشد.
مبلغ برآورد اولیه: 110,۴۴1,۸۹۳,000ریال 

مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار : 
مطابــق آیین نامه تضمیــن معامالت دولتی به شــماره 
1۲۳۴0۲/ت۵0۶۵۹ هـ تاریــخ 1۳۹۴/0۹/۲۲ به مبلغ  

۴,۹0۸,۸۳۸,000ریال
 آخرین زمان بارگذاری اســناد توسط مناقصه گزار در 

سایت: ساعت 1۶:00 روز چهارشنبه  ۹۹/1۲/0۶
آخرین زمان بارگذاری اســناد توســط مناقصه گر در 

سایت: ساعت 1۶:00 روز چهارشنبه ۹۹/1۲/۲0

 

زمان بازگشــایی پاکتها: گشــایش پاکت »الف ، ب،ج«: 
ساعت :   10:00صبح روز سه شنبه تاریخ  ۲۶/ 1۲ /۹۹

شرایط مناقصه گر :  دارای سوابق اجرایی در زمینه موضوع 
مناقصه، گواهی صالحیت پیمانکاری از اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی -حداقل رتبه ۵ تاسیســات و تجهیزات معتبر از 
سازمان برنامه و بودجه کشور- گواهی نامه صالحیت ایمنی 

پیمانکاران از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدت اعتبار پیشنهادات: ۳ماه تقویمی  

آدرس : استان البرز، کرج، میدان طالقانی، بلوارتعاون، 
خیابان فرهنگ، روبروی تربیت ۶، شرکت گاز استان البرز، 

امورپیمانها
تلفن : ۳۴1۸71۴۴-0۲۶    نمابر : 0۲۶-۳۲۵۲0۸۶۸

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای
)   مدیریت نگهداشت و امداد بهره برداری اداره گاز منطقه 2 کرج و نواحی(

اول
نوبت

شماره مجوز
وزارت نفت  1399.7027


