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گزارش

آخرین وضعیت مالی دولت
بررســی وضعیت مالی دولت در  ۹ماهه سال جاری حاکی از عدم تحقق بیش
از ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده است ،با این حال ارقام نشانی از
کسری بودجه ندارد .دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها (شامل
مالیات و ســایر درآمدها) و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآوردههای
آن(فروش دارایی ســرمایهای) و درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی که
عمده آن انتشــار اوراق است ،در قالب منابع عمومی کسب درآمد میکند .برای
ســال جاری حدود  ۳۴۶هزار میلیارد تومــان منابع عمومی و به همین میزان
مصــارف در قالب قانون بودجه  ۱۳۹۶پیشبینی شــد.بر این اســاس مصوب
شــده بود تا حدود  ۱۷۴هزار میلیارد تومان از محل درآمدها ،تا مرز  ۱۱۹هزار
میلیــارد تومان از محل فروش نفت و فرآوردههــای آن و همچنین بالغ بر ۵۳
هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای مالی منابع خود را تامین کند.
در این حالت مصوب  ۹ماهه برای درآمدها تا  ۱۳۱هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان،
نفــت و فرآوردههــای آن  ۹۰هزار میلیارد تومان و واگــذاری داراییهای مالی
حدود  ۵۳هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان تعیین شــد .گزارشی که به تازگی بانک
مرکزی از عملکرد مالی دولت در پایان  ۹ماهه امسال منتشر کرد ،نشان داد که
از درآمدهای پیشبینی شده حدود  ۹۵هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان ،درآمدهای
ناشــی از فروش نفت  ۶۴هزار میلیارد تومان محقق شــده است .در این بخش
درآمدهای نفتی نســبت به پیش بینی  ۹ماهه حدود  ۲۶هزار میلیارد تومان و
درآمدها نیز تا  ۳۶هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد .در واگذاری داراییهای
مالــی  ۶۰هزار میلیارد تومان عملکرد وجود دارد که نشــان میدهد حتی ۲۰
هزار میلیارد تومان باالتر از مصوب  ۹ماهه و تا  ۷۰۰۰میلیارد تومان برای آنچه
سال جاری مصوب شده بود محقق شده است و دولت به طور گستردهای اوراق
منتشر کرده است.اما در بخش مصارف دولت دو هزینه اصلی هزینههای جاری
که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل میدهد و همچنین بودجههای عمرانی
وجود دارد .برای سال جاری مصوب شده بود تا حدود  ۲۵۳هزار و  ۸۰۰میلیارد
تومان هزینههای جاری ۷۱ ،هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و همچنین ۲۱
هزار میلیارد تومان بــرای تملک داراییهای مالی اختصاص پیدا کند .از اینرو
باید برای  ۹ماهه تا مرز  ۱۹۲هزار میلیارد تومان برای هزینههای جاری ،حدود
 ۵۴هزار میلیارد تومان بودجههای عمرانی و بیش از  ۱۶هزار میلیارد تومان برای
تملک داراییهای مالی هزینه میشد ،ولی عملکرد دوره از این حکایت دارد که
دولــت در بخش جاری  ۱۶۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان هزینه کرده که نزدیک
به  ۳۰هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب اســت .همچنین در بودجههای
عمرانــی تحقق کامل وجود ندارد و تــا  ۲۳هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب
 ۹ماهه تخصیص داده شــده ،به طوری که فقــط  ۳۰هزار میلیارد تومان برای
بودجههای عمرانی در  ۹ماهه اول سال جاری پرداخت شده است ،ولی در بخش
تملک داراییهای مالی  ۲۱هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان تخصیص وجود دارد که با
میزان مصوب سال برابری میکند .در مجموع از حدود  ۳۴۶هزار میلیارد تومان
منابع پیشبینی شــده باید در  ۹ماهه امسال  ۲۶۱هزار میلیارد تومان محقق
میشــد ،ولی عملکرد آن حاکی از عدم تحقق حدود  ۴۲هزار میلیارد و تحقق
نزدیک به  ۲۱۹هزار میلیارد تومان است .در سوی دیگر برای مصارف  ۳۴۶هزار
میلیاردی هم باید تا  ۲۶۱هزار میلیارد تومان پرداخت میشد ،ولی حدود ۲۱۶
هزار میلیارد تومان ثبت شده است که در مجموع نشاندهنده عدم ورود دولت
به هزینه  ۴۶هزار میلیاردی در نتیجه عدم تحقق منابع مورد نظر است.در کل با
وجود عدم تحقق درآمدها به دلیل کسر هزینهها ،ظاهرا در  ۹ماهه امسال دولت
با کسری بودجه مواجه نبوده است .در این مدت مسئوالن دولتی تاکید کردند
که در سال جاری هیچ کسری بودجه نخواهند داشت.
خبر

ولوو کارخانهای با آالیندگی صفر ساخت

محاسبات جدید از اوضاع اقتصاد ایران منتشر شد

رشد اقتصادی سال ۹۶؛  4/6درصد

رشد اقتصادی ســال  ۹۶به میزان  4/6درصد برآورد شد؛
در عین حال رشد بخش کشاورزی حدود  3/8درصد ،نفت
 3/1درصد ،صنعت  4/6درصد ،آب ،برق و گاز  1/8درصد،
ســاختمان منفی  2/4درصد و خدمات نیــز  5/9درصد
عنوان شد.
در گــزارش مرکز پژوهشهای مجلس که با عنوان تحلیل
بخش حقیقــی اقتصاد ایران (عملکرد رشــد اقتصادی ۶
ماهه اول و پیشبینی ســال ( )۱۳۹۶منتشر شده ،آمده
اســت :مرکز پژوهشهای مجلس در سلسله گزارشهای
تحلیل بخش واقعــی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم
نظام آماری کشور یعنی یکسان سازی سال پایه نهادهای
آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح
کرده اســت.در سال  ۱۳۹۶شاهد یکسان سازی سال پایه
حســابهای ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هستیم.
این موضوع گام مناســبی در راســتای کیفیــت آمارها و
هماهنگی بیشــتر آمارهای دو نهــاد بانک مرکزی و مرکز
آمار ایران اســت .با این حال ،با وجود این تغییر ،گزارش
آمارهای ســال  ۱۳۹۵و  ۶ماهه  ۱۳۹۶این دو نهاد نشان
مــی دهد که اختالف آمارها همچنــان قابل توجه و تامل
اســت به نحوی که ایــن دو نهاد به خصوص در ســطح
بخشها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه میدهند.
وضعیت رشد اقتصادی
براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین
آمار و اطالعات در دسترس ،برآورد وزارت جهاد کشاورزی
از تولید محصوالت کشاورزی ،برآورد هزینههای عمرانی و
جاری دولت تا انتهای سال  ،۱۳۹۶تحوالت مورد انتظار از
تولید و صادرات نفت تا انتهای ســال جاری و برآوردهای
شــرکتها و تشــکلهای مرتبط با صنایع مختلف شامل
خودروسازی ،محصوالت پتروشــیمی و  ...راجع به میزان
تولیدات محصوالت شــان در انتهای ســال  ،۱۳۹۶رشد
ارزش افزوده بخشهای کشــاورزی در سال  ۱۳۹۶حدود
 3/8درصد ،نفت  3/1درصد ،صنعت 4/6درصد ،ساختمان
منفی  2/4درصد و خدمات  5/9درصد برآورد می شــود.
از مهم ترین چالشهایی که در سالجاری رشد اقتصادی

را محدود کرده ،ســطح پایین ســرمایه گذاری دولتی و
خصوصی است .این عامل در سال جاری رشد منفی بخش
ســاختمان موجب شده و در ســالهای آتی رشد محدود
سایر بخشها را منجر خواهد شد .برآورد مرکز پژوهشها
از رشد اقتصادی سال  ۱۳۹۶حدود  4/6درصد است.
صنــدوق بینالمللــی پول و بانــک جهانــی در آخرین
گزارشهای خود رشد اقتصادی کشور در سال  ۲۰۱۷را به
ترتیب  4/2و  ۴درصد پیشبینی کردهاند .رشــد اقتصادی
یکی از مهم ترین نماگرهای عملکرد یک اقتصاد است که
همواره مورد دغدغه سیاســت گذاران و فعالین اقتصادی
اســت .رصد تحوالت اقتصاد کالن و بخش حقیقی و ارائه

پیــش بینیهای کوتاه مدت از متغیرهــای مرتبط با این
حوزه می تواند برای فعالین و سیاســت گذاران مذکور از
جمله در مجلس شورای اســامی مفید باشد.این گزارش
بنــا دارد با نــگاه تحلیلی ضمن بررســی آخرین وضعیت
تولید در بخشهای اقتصادی ،به برآورد رشــد اقتصادی تا
پایان ســال  ۱۳۹۶بپردازد .بر این اساس ،ساختار گزارش
به نحوی ســازماندهی شده که بخشهای اقتصادی اصلی
نظیر کشاورزی ،نفت ،معدن ،صنعت ،ساختمان و خدمات
مورد بررســی قرار گیرند.در این میان پرداختن به مسائل
و چالشهای آماری به خصوص در حوزه حسابهای ملی
یکی از رســالتهای این گزارش است که در جای الزم به

افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی
قیمتهای نفت صبح روز دوشنبه بیش از یک درصد
باال رفتند و بخشی از افت هفته گذشته خود را جبران
کردنــد .به گزارش ایرنا ،از خبرگزاری رویترز انگلیس،
قیمت نفت برنت دریای شــمال در روز دوشنبه با 75
ســنت یا  1/2درصد افزایش نسبت به آخرین قیمت
جمعه گذشــته به  63دالر و  54ســنت در هر بشکه
رسید.نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز در بازار
نایمکس این کشور به بهای  60دالر و چهار سنت در
هر بشکه معامله شد که از آخرین قیمت جمعه گذشته
 84ســنت یا  1/4درصد بیشتر بود.نفت هفته گذشته
به دلیل کاهش شاخص بازارهای سهام ،بیشترین افت
قیمت در  2سال گذشته را ثبت کرد .قیمت نفت برنت
هفته گذشته بیش از هشت درصد و قیمت نفت وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا بیش از  9درصد کاهش پیدا
کرد.افزایش اخیر قیمتهای نفت در حالی اتفاق افتاد

آنها پرداخته می شود.
برآورد جدید از رشد اقتصادی
خوشــبختانه با تاکیدات صــورت گرفته توســط افراد و
نهادهای مســئول برای یکسان ســازی سالهای پایه این
دو نهاد آماری ،در ســال  ۱۳۹۶شاهد یکسان سازی سال
پایه حسابهای ملی بانک مرکزی و مرکز آمار بودیم .این
موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی
بیشــتر آمارهای دو نهاد بانک مرکــزی و مرکز آمار ایران
اســت.با این حال ،با وجود این تغییر ،گــزارش آمارهای
ســال  ۱۳۹۵و  ۶ماهه  ۱۳۹۶این دو نهاد نشان می دهد
کــه اختالف آمارها همچنان قابل توجه و تامل اســت به
نحــوی که این دو نهاد به خصوص در ســطح بخشها دو
تصویــر متفــاوت از اقتصاد ایران ارائه مــی دهند .برآورد
مرکز پژوهشها از رشــد اقتصادی سال  ۱۳۹۶در حدود
 ۴.۶درصد و برآورد قبلی مرکز پژوهشها برای رشد سال
 ۱۳۹۶حدود  ۳.۷درصد بوده اســت .عمــده ترین دلیل
افزایش برآورد رشــد به بخشهــای خدماتی به خصوص
حمل و نقل و خدمات عمومی مرتبط بوده اســت.تمرکز
مخــارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول ســال ،عامل
اصلی افزایش برآورد رشــد بخش خدمات عمومی بوده و
در بخش حمل و نقل نیز عملکرد بخش باری حمل و نقل
ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش حجم تجارت
خارجی در کنار افزایش مسافرتهای خارجی هوایی تعیین
کننــده بوده اند .با این حــال ،در بعضی بخشهای دیگر
نظیر ساختمان برآورد رشد ســال کاهش یافته که دلیل
اصلی آن به کاهش مخــارج عمرانی دولت به قیمتهای
ثابت و عملکرد ضعیف تر از انتظار ســرمایه گذاری بخش
ســاختمان خصوصی با وجود رشــد مثبت آن بوده است.
برآورد رشــد بخش نفت هم به دلیــل افزایش رقابتهای
جهانی برای افزایش ســهم بــازار و کاهش صادرات نفت
ایــران در ماههای اخیر به خصوص بــه اروپا کاهش یافته
است .صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین
گزارشهای خود رشد اقتصادی کشور در سال  ۲۰۱۷را به
ترتیب  4/2و  ۴درصد پیشبینی کردهاند.

خاموشی و ساخت نیروگاه ،دو چالش دولت دوازدهم

که بازارهای ســهام جهان آرام بودند.گرگ مک کنت،
استراتژیســت ارشــد بازار در کارگزاری آتی «اکسی
تریدر» استرالیا به رویترز گفت :دیروز به دلیل نوسانات
اخیر بازار سهام آمریکا ،معامله گران در استرالیا و آسیا
انگیزه ای برای معامله نداشــتند .با این حال بازارهای
نفت هچنان با افزایش تولید نفت شــیل آمریکا که به
بیش از  10میلیون بشــکه در روز افزایش پیدا کرده
است ،روبرو هستند.بنا به اعالم شرکت نفتی بیکر هیوز
آمریکا ،تعداد دکلهای فعال حفاری فعال این کشــور
در هفته گذشته  26واحد افزایش یافته و به  791دکل
رسیده است.بانک آمریکایی گلدمن ساچز اعالم کرد،
افزایش تقاضای جهانی نفت و چگونگی افزایش تولید
نفت در آمریکا که عوامــل اصلی افزایش قیمت نفت
از ماه ســپتامبر تا هفته گذشــته بوده اند دیگر پایدار
نیستند.

هــر ســال با نزدیک شــدن بــه پیک مصــرف برق
هشدارهایی از جنس خاموشــی آغاز میشود در این
بین مسووالن صنعت برق راهکارهای متعددی را برای
دور زدن ایــن چالش ارائــه میدهند که یکی از آنها
ســاخت نیروگاه و افزایش ظرفیت صنعت برق کشور
اســت .اما این بار وزیر نیــرو صراحتا مخالفت خود را
برای این مســاله اعالم کرده و معتقد اســت که دیگر
نباید هزاران میلیارد تومان از جیب مردم برای ساخت
نیروگاه برداشــته شود.به گزارش ایسنا ،هم اکنون ۷۸
هزار و  ۵۰۰مگاوات ظرفیت نصب شده تولید برق در
ایــران وجود دارد که این عدد بیــش از دو برابر پیک
میانگین در طول ســال است ،لذا رضا اردکانیان ،وزیر
نیرو میگوید که در این شرایط باید به سمتی برویم که
با یک درصد کاهش مصرف برق ،هزاران میلیارد تومان
صرفهجویی کنیم و دیگر نباید به دنبال ساخت نیروگاه

بود .وی یکی از روشهای مناسب برای بهبود شرایط
فعلــی را اصالح قیمت این انرژی دانســت و افزود :در
این شرایط الزم است فاصله قیمت تمام شده و قیمت
تکلیفی پر شــود که در این مواقع دو مســاله اهمیت
ویــژهای پیدا میکند .مســاله اول موضــوع مدیریت
مصرف اســت ،چرا که در حال حاضر دستاندرکاران
صنعت برق میدانند که وضعیت ذخیره برق در حالت
ســر به سر قرار دارد در این شرایط هر اتفاقی میتواند
حاصل شود ،لذا هر چه زودتر باید سرمایهگذاریهای
الزم در این مسیر اتفاق افتد.بر اساس آخرین آمار ارائه
شــده درخصوص وضعیت نیروگاههای کشور ،ظرفیت
نیروگاههای کشور از ســال  ۱۳۹۲تاکنون از  ۶۹هزار
مگاوات به  ۷۹هزار مگاوات رسیده که این رقم تا قبل
از زمان اوج مصرف یعنی تابســتان سال آینده ،به ۸۰
هزار مگاوات میرسد.

وزیر نیرو خبر داد

خودروســازی ولوو توانســته کارخانه تولید پیشــرانه خود در سکوده سوئد را
ب و هوا » اعــام کند .تمام منابع این کارخانه از منابع بازیافت
«هماهنگ با آ 
شــده اخذ میشــود و ســوخت موردنیاز آن نیز از نوع بیو-دیزل است .بهنظر
میرسد کارخانههایی که قطعات خودرو را مونتاژ میکنند ،باید حداقل بهاندازه
خودروهای تولیدشده آالیندگی تولید کنند ،اما ولوو نشان داد نمیتوان این فرض
را درست دانست .زیرا این شرکت آالیندگی کارخانه تولید پیشرانه خود در سوئد
را به صفر رساند .البته ولوو از سال  ۲۰۰۸انرژی برق موردنیاز کارخانههای خود
در اروپا را از منابع تجدیدپذیــر تامین کرده بود ،اما در این پروژه جدید کاری
کرده اســت که برای اولین بار کارخانهای با آالیندگی کربن صفر داشته باشد.
اســتوارت تمپالر مدیر حفاظت از منابع ولوو درمورد این کارخانه توضیح داد:
این لحظه برای کارخانه سکوده و ولوو کار بسیار افتخارآمیزی است .حفاظت از
محیطزیست جزو ارزشهای اصلی ماست .درست مثل برنامه تولید خودروهای
برقیمان که قرار اســت دراین راستا ســال  ۲۰۱۹خودرویی تمامبرقی از ولوو
ببینیم .مهندس علینقی مدیرعامل شــرکت داتیس خودرو نماینده انحصاری
کمپانی هیکواســپورتیو آلمان (ولوو) با تشریح ویژگیهای خودروهای سواری
ولوو افزودند این کمپانی مشــهور ایمنترین اتومبیلهای دنیا را تولید میکند
که همین مساله موجب شد رغبت داتیس خودرو برای همکاری با این کمپانی
بیشتر شــود و هنگامی که موضوع تاثیر و اهمیت ورود خودروهای ایمن چون
ولوو در کاهش تلفات و مصدومیتهای ناشی از حوادث رانندگی را بررسی می
کنیم ،متوجه خواهیم شد توسعه استفاده از این برند در کشور ،چه نتایج مثبتی
را به دنبال دارد.وی با بیان اینکه هم اکنون مقوله ایمنی یکی از استانداردهای
مهم خرید خودرو محسوب شده بهصورتیکه از شکل ظاهری و تمام مشخصات
دیگر ،مهمتر اســت ،یادآور شد :متاسفانه عالوه بر آنکه تعداد تصادف شهری و
جادهای در ایران ،باالتر از استانداردهای جهانی است ،اتفاق تلختر یعنی فقدان
ایمنی الزم در اکثر خودروها باعث شــده تا ساالنه جان هزاران نفر از هموطنان
عزیــز از دســت رفته و هزاران نفــر دیگر نیز با مصدومیتهــا و جراحتهای
جبران ناپذیر مواجه شــوند.در پایان باید از مسووالن سوال کرد چرا خودرویی
بــا آالیندگی صفر و ایمنی باال که شــرکت داتیس خــودرو اقدام به ورود این
خودروها به کشور کرده است با سنگ اندازی مسووالن برای اعطای نمایندگی
مواجه میشــود .شــرکت داتیس خودرو با نامه نگاریهای متعدد با مرکز امور
اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ســال  ۹۵با کمپانیهای
بزرگ دنیا تعامالتی را صورت داده اســت که بر این اســاس قرار بر این شــد
که با شــرکتهایکو از آلمان تعامالتی را برقرار سازد .اما متأسفانه علیرغم ارائه
تمامی مستندات مبنی بر نمایندگی بودن «داتیس خودرو» از سوی این شرکت
آلمانی ،هیچ پاسخ مشخصی از سوی وزارت صنعت دریافت نشده است .این در
شرایطی است که حتی به سادگی ،حراست مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نیز از پذیرش نامهها و کارمندان این شرکت خودداری
میکنند و همچنین با پیگیریهای مکرر خبرنگار «مردم ساالری» برای جوابی
روشن از مرکز اصناف و بازرگانان متاسفانه هیچ پاسخ روشنی داده نشد.

پیکر سه دریانورد سانچی
فردا به ایران منتقل میشود
مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش از انتقال پیکر ســه دریانورد نفتکش سانچی
در  ۲۴بهمنماه (سهشــنبه شب) خبر داد و گفت :پرواز سهشنبه شب از چین
خواهد بود و چهارشنبه صبح به ایران میرسد .سیروس کیان ارثی در گفتوگو
با ایســنا با اشاره به اظهارات سرکنســول ایران در شانگهای چین ،بیان کرد:به
گفته آقای علیرضا ایروش پرواز انتقال پیکر سه دریانورد سانچی سهشنبه شب
از چین با پرواز ماهان صورت خواهد گرفت و چهارشنبه صبح به ایران میرسد.
براســاس این گزارش ،در  ۱۶دیماه یک نفتکش ایرانی به نام ســانچی با یک
کشــتی فله بر چینی تصادف کرد که باعث حریق و مفقود شــدن  ۳۱پرسنل
نفتکش شد و تنها پیکر سه دریانورد پیدا شد.

وزیــر نیرو با اشــاره به مبادالت برقی ایران با کشــورهای
همسایه ،گفت :در صدد هســتیم عالوه بر استفاده از این
فرصت ،از طریق برخی همسایهها به شبکه برق اروپا متصل
شــویم .به گزارش ایرنا،رضا اردکانیان در حاشــیه نشست
استانداران سراسر کشــور در جمع خبرنگاران اضافه کرد:
هماکنون جمهوری اسالمیایران با همه کشورهای همسایه
از جمله افغانستان ،پاکستان ،ترکیه ،آذربایجان ،ارمنستان
و عراق امکان تبادل انرژی دارد .وی با بیان اینکه مبادالت
برقی امکان استفاده از ظرفیت وسیع ایجاد شده در صنعت
برق کشــور را فراهم میکند ،افزود :در این ارتباط درصدد
هســتیم امکان مناســبتری را برای سرمایهگذاری بخش
خصوصی داخلی و خارجی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
فراهــم کنیم .وزیر نیرو ادامه داد :این شــرایط به گونهای

از طریق همسایگان به شبکه برق اروپا متصل میشویم
فراهم میشود که سرمایه گذاران بتوانند برق تولیدی خود
را براساس قراردادهای خرید تضمینی به وزارت نیرو عرضه
کنند و عالوه بر آن ،بتوانند براساس قراردادهای بینالمللی،
برق خود را با استفاده از شبکه برق کشور به دیگر کشورها
صادر کنند.اردکانیان در بخش دیگری از ســخنان خود در
مورد مهار آبهای مرزی و حل مســایل به وجود آمده در
این زمینه با کشورهای ترکیه و افغانستان ،گفت :کشور ما
از حیث تنوع در مسائل حوزه آبهای مشترک کم نظیر است
و در حوزههای آبریزی با کشورهای همسایه از تنوع آبهای
مرزی در پایین دست و باالدست برخورداریم.وزیر نیرو اضافه
کرد :باید از این شرایط بعنوان فرصت استفاده شود ،چرا که
میتوانیم از موضوع آب برای توســعه همکاریها استفاده
کنیم .وی از ادامه مذاکرات با افغانســتان و ترکیه خبر داد

و گفت :درصدد هستیم این مذاکرات را به اتمام برسانیم و
در فرصتی مناســب ،جزییات دستاوردها و گفت و گوهای
مشــترک را در اختیار مردم قرار دهیم.وزیر نیرو همچنین
درباره طرحهای انتقال آب نیز گفت :اعتقاد ما این است که
طرحهای انتقال آب به تنهایی رافع مشکالت دریافت کننده
آب نیست و توقف آن طرحها نیز به تنهایی رافع مشکالت
مناطق عرضه کننده آب نخواهد بود.اردکانیان اضافه کرد:
در این ارتباط نحوه مصرف آب اهمیت دارد و باید بتوانیم از
فرصت کم آبی استفاده کرده و توجه بیشتری به چگونگی
مصرف آبهای موجود داشــته باشیم.وی افزود :طرحهای
انتقال آب و تولید آبهای غیرمتعارف مانند آب شور دریاها
یا سایر شــیوهها در صورتی راه حل خواهد بود که قبل از
آن یا حداقل همزمان با آن به شیوههای مصرف آب موجود

پرداخته باشــیم و مطمئن باشیم از سامانههایی برخوردار
هســتیم که آب موجود را به جا و درست مصرف میکنند.
وزیر نیرو تصریح کرد :البته با رعایت این الزامات ،اگر جایی
برای مصرف آب شــرب نیاز باشد سیاست دولت این است
که به هر طریق آب شرب مورد نیاز مردم را تامین کند.وی
در پاسخ به سوال دیگری درباره باروری ابرها نیز گفت :این
طرح ،طرحی جدید نیست؛ ایران از سالها پیش مرکز ملی
باروری ابرها را راه اندازی کرده است که البته تجهیزات آن
کمیمستعمل شده و نیاز به نوسازی دارد.اردکانیان با بیان
اینکه درصدد نوســازی تجهیزات این مرکز هستیم ،درباره
مشارکت سپاه پاسداران در این زمینه افزود :وزارت نیرو از
هر دســتگاهی که امکان کمک داشته باشد از جمله سپاه
پاسداران که اعالم آمادگی کرده است ،استقبال میکنیم.

معاون وزیر راه مطرح کرد

ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در اولویت
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی با بیان اینکه
امروز کشور با معضل جدی بافتهای فرسوده روبهرو است،
گفت :باید مقوله نوســازی بافتهای فرســوده و ناکارآمد
شــهری در اولویت قرار گیرد.محمد شــکرچی زاده اظهار
ب آوری شــهرها کاهش خطرپذیری در
داشت :افزایش تا 
مقابــل حوادثی مانند زلزله از جمله برنامههایی اســت که
باید در اولویت شهری قرار گیرد.بنا بر اعالم مرکز تحقیقات

راه ،مســکن و شهرسازی ،وی با تاکید بر اینکه در ماههای
اخیر با حوادثی مانند زلزله بسیار مواجه شدیم ،گفت :ظرف
مدت چند ماه گذشــته چندین زلزلــه از جمله یک زلزله
بیش از  7ریشــتر و ســه زلزله بیش از  6ریشــتر و بیش
از  10زلزله کمتر از  5ریشــتر در کشــور به وقوع پیوست.
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،یادآور شد:
گسلهای ایران فعال شده و همین موضوع خطرپذیری در

حرارت بازار ارز کاسته نشد
بــارش باران در ســاعات
میانی روزگذشته نتوانست
مانع از رشــد قیمتها در
بازار آزاد شود و نرخ دالر
وارد کانال  48هزار ریالی
شد.در راسته صرافیها در
میدان فردوســی تهران،
همــه کاســبان اعــم از
صرافیهــای مجاز ،بدون
مجوز و نیــز صرافیهای
بانکهــا قیمت ارز را از روی تابلوهای خود جمــع کرده اند.بنابر این گزارش،
در بازار روز دوشــنبه قیمت دالر آمریکا که معامالت روز شنبه ( 21بهمن) را
بــا نرخ  47هزار و  270ریال به پایان برده بود،معامالت را با  47هزار و 320
ریال کلید زد و تا  48هزار و  450هزار ریال باال رفت.
در بازار آزاد دوشــنبه ،هر یورو  60هزار و  940ریال عرضه شــد که نسبت به
روز شــنبه  300ریال افزایش داشت؛ صرافیهای بانکها نیز اسکناس یورو را
بــه نرخ  59هزار و  990ریال بــه صرافیهای مجاز فروختند که  950ریال از
بازار ارزانتر بود.همچنین قیمت هر درهم امارات با  70ریال رشد در بازار آزاد
به  13هزار و  490ریال و پوند انگلیس با رشد  530ریالی به  68هزار و 730
ریال رسیده بود.
در بازار مســکوکات طال نیز هر قطعه ســکه تمام (طرح جدید)  15میلیون و
 673هزار ریال و هر قطعه ســکه بهار آزادی (طرح قدیم)  15میلیون و 220
هزار ریال به فروش رفت.نیم ســکه ن و ربع ســکه نیز به ترتیب  7میلیون و
 695هزار ریال و  4میلیون و  630هزار ریال عرضه شدند.ســکه گرمی نیز از
افزایش قیمتها بی نصیب نماند و  15هزار ریال باال رفت و به قیمت  3میلیون
و  90هزار ریال رسید.

شرکت ملی نفت ایران

کشور را بیشــتر کرده است؛ بنابراین باید برای شهروندانی
که در بافتهای فرسوده ساکن هستند ،اقدامات گستردهای
را انجام دهیم.ارتقای کیفیت زندگی  3میلیون خانوار با 19
میلیون بد مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری،
با اجرای برنامــه ملی بازآفرینی پایدار شــهری در برنامه
ششــم مورد توجه جدی دولت دوازدهم قرارگرفته است.
قابلیت زیســت پذیری و کیفیت زندگی پایین ،نوسازی و

بهسازی بافتها فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی
در حاشیه شهرها را بسیار ضروری کرده است .نزدیک 18
درصد مساحت شهری را در کشور بافتهای فرسوده شهری
تشکیل می دهند که  55هزار و  104هکتار آن را بافتهای
ناکارآمــد میانی 24 ،هزار و  141هکتــار آن را بافتهای
تاریخی و  61هزار و  657هکتار آن را ســکونتگاههای غیر
رسمی تشکیل می دهند.

فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار (یک مرحلهای)
مناقصه عمومی یک مرحلهای خدمات عمومی ،تنظیفات
تاسیسات و فضای سبز ساختمان شماره  32به شماره 96-29

شــرکت ملی نفت ایران در نظر دارد خدمات عمومی ،تنظیفات ،تاسیسات و فضای
سبز ساختمان شماره  32را طبق شرایط و مدارک مربوطه از طریق برگزاری مناقصه
عمومی به صورت یک مرحلهای به شرکتهای ذیصالح و واجد شرایط واگذار نماید.
از متقاضیانی که دارای شــرایط ذیل میباشن د درخواســت میگردد از زمان چاپ
آگهی نوبت اول تا حداکثر  10روز پس از درج دومین آگهی ضمن به همراه داشتن
درخواســت کتبی شــرکت در مناقصه و معرفینامه نماینده شرکت ،جهت دریافت
اسناد ارزیابی ،تکمیل و عودت آن در مهلت تعیین شده در اسناد ،به امور قراردادها و
برآورد مقادیر ،معاونت امور پشتیبانی به نشانی :تهران -خیابان حافظ -نبش خیابان
رودســر -ساختمان مرکزی جدید شــرکت ملی نفت ایران -طبقه  -11اتاق 1105
تلفن  61625041تماس حاصل نمایند.
مراجعه و در صورت لزوم با شماره 
الف -شرایط مناقصهگران
 -1داشتن شخصیت حقوقی مستقل
 -2داشــتن تجهیــزات و امکانــات و تخصــص الزم و توانایی انجــام کار مطابق
استانداردهای رایج در صنعت نفت
 -3داشتن توانایی مالی و فنی کافی جهت اجرای موضوع پیمان
 -4داشــتن توانایــی ارائه ضمانتنامــه بانکی برای شــرکت در مناقصــه به مبلغ
 1/219/000/000ریال
 -5ارائه شناسه ملی و شماره اقتصادی
 -6انطباق موضوع مناقصه با موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه
 -7ارائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات
 -8ارایــه گواهی صالحیت معتبر با موضوع مناقصــه از مراجع ذیصالح (با اعتبار
زمانی کافی)
ب -شرایط و مشخصات کار و شرکت در مناقصه
 -1شــرح مختصر عملیات ،خدمات عمومی ،تنظیفات ،تاسیسات و فضای سبز
ساختمان شماره 32
 -2محل اجرای عملیات :شیراز شرکت ملی نفت ایران
 -3مدت اجرای عملیات :دوسال شمسی میباشد

«ن

وب
ت دوم»

شماره مجوز1396/5201 :
 -4زمان ارائه پاکتهای پیشــنهاد قیمت :روز شــنبه مورخ  1397/02/01به
نشــانی تهران خیابان حافظ ،نبش خیابان رودسر شرکت ملی نفت ایران ساختمان
مرکزی جدید طبقه  2اتاق  217میباشد.
 -6زمان و محل بازگشایی پاکتهای پیشــنهاد قیمت :روز سهشنبه مورخ
 1397/02/04به نشــانی تهران خیابان حافظ ،نبش خیابان رودســر شرکت ملی
نفت ایران ســاختمان مرکزی جدید طبقه  2اتاق ســالن جلسات میباشد( .الزم به
ذکر است در صورت هر گونه تغییر زمان دقیق جلسه بازگشایی کتبا به مناقصهگران
اطالع داده خواهد شد).
ج -مدارک مورد نیاز
 -1ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 1395
 -2ارایه گواهی تایید صالحیت فعالیت در محل اجرای پیمان براساس دستورالعمل
 14971مورخ  88/02/18وزارت کار و امور اجتماعی
 -3سایر موارد در اسناد ارزیابی درج گردیده است.
پس از بررســی مدارک و اســناد ارزیابی تکمیل شده واصله از سوی مناقصهگران و
انجام ارزیابی ،اســناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط توزیع خواهد شد بدیهی
اســت در صورت عدم انطباق موضوع فعالیت شرکت با موضوع مناقصه و همچنین
عدم رضایت کارفرما از عملکرد مناقصهگر ،مدارک شــرکت مزبور مورد بررسی قرار
نخواهد گرفت.
ارائه مدارک و فرمهای استعالم ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصهگران هیچگونه
حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
معاونت امور پشتیبانی
امور قراردادها و برآورد مقادیر
آگهی فوق همزمان در سایت شرکت ملی نفت ایران www.nioc.ir
قابل مشاهده میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1396/11/15 :
روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران

