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تبعات حکمرانی پولی  و ارزی در ایران
ادام�ه از صفح�ه ی�ک... بانک های ای��ران مقابل تحریم و دالر با 
واقعیت های اقتصادی در دنیا و با آموزه های علم اقتصاد از نظر بنده 
همخوانی ندارد، این حرف خیلی بی معنی است که بگوییم ریال 
توانسته در مقابل دالر مقاومت کند، ما خیلی از کشور ها را داریم که 
تحت شرایط اقتصادی خیلی بدتری هستند، اما توانسته اند پشتوانه 
پولی شان را به شکل مناسبی نگه دارند و گرفتار کاهش ارزش پول 
ملی نشوند. نمونه آن روسیه است که با اتخاذ سیاست پولی مناسب 
توانسته ارزش پول ملی روبل را حفظ کند و تورم باال تا این لحظه 
در آنجا گزارش نشده است. مسئله تورم در ایران ارتباطی با ارزش 
پولی ندارد و تورمی پنجاه ساله در اقتصادمان داریم، حتی پیش از 
انقالب که مقابله ی بین ایران و غرب مطرح نبود هم شاهد تورم 
بودیم و از ابتدا دهه پنجاه آغاز شد و ادامه پیدا کرد. این مسئله به 
حکمرانی بد پولی برمی گردد که نتوانسته ایم پول را به گونه ای 
س��امان دهی کنیم که ارزش آن حفظ ش��ود. مشکل اصلی بنظر 
من ضعف ساختاری و نهادی و سیاست گذاری است. می توان با 
سیاست گذاری پولی مناسب حتی در شرایط تحریمی ارزش پول 
ملی را حفظ کرد؛ در واقع تضعیف مداوم پول ملی در مقابل دالر به 
هیچ وجه حاکی از ایستادگی یا مقاومت ریال در مقابل دالر نیست. 
دلیل آن نیز فقط حکمرانی نامناسب پولی است. ما ساختار های 
پولی مان ضعف دارد و سیاس��ت گذار پولی ما نیز کار خود را بلد 
نیست. تحریم ها فقط می تواند به رشد اقتصادی لطمه وارد کند که 
کرده است. یعنی شما یک دهه گذشته را نگاه کنید، از زمانیکه با 
تشدید تحریم ها بصورت جدی مواجه بودیم رشد اقتصادی متوقف 
شد؛ تورم کامال قابل کنترل است؛ یک کشور مثل کره شمالی که 
گرفتار تحریم های شدیدتر از ماست مشکل تورم ندارد؛ تورمی که 
در اقتصاد ایران وجود دارد حاکی از ضعف ساختار ها و نهاد های 
پولی و سیاست گذار هاست. حتی اگر تحریم ها برداشته شود، اما 
حکمرانی پولی و اصالح ساختار ها و تقویت نهاد ها درست نشود 
و طبق چارچوب های علمی و مدرن روز تقویت نشود، ما همواره با 
مسئله ی تورم مواجه خواهیم بود؛ قبل از تحریم ها هم نگاه کنید ما 
تورم دو رقمی را داشته ایم، تحریم ها باعث شده است که همه ی 
ساختار های ضعیف قبلی ما هم ضعیف تر شود، مثال یک شورا به 
نام سران جایگزین سیستم های ضعیف قبلی قانون گذاری شده 
است، یعنی ساختار اولیه را شکانده ایم ساختار ضعیف تر به وجود 
آوردیم. تحریم ها س��بب ش��ده است که نهاد های تصمیم گیر در 
اقتصاد ما نه تنها بهبودی در کیفیت کارش��ان ایجاد نش��ود بلکه 
بخاطر ضرورت های ناشی از تحریم ها ضعیف تر شده اند. از دل 
این ساختار چیزی به نام مولد سازی در می آید که سر و ته ندارد. 
اگر این تضعیف نهاد ها بخواهد ادامه پیدا کند به هر حال چش��م 
انداز خوبی از اقتصاد در حوزه ی کالن در تورم و رشد اقتصادی و 
کاهش فقر شاهد نخواهیم بود. همچنین در این وضعیت، خالقیت 
و نوآوری نیز با مهاجرت نیروی کار باکیفیت و متخصص مواجه 
خواهد شد و شاهد توسعه فقر به جای توسعه پایدار خواهیم بود و 
در این شرایط فروپاشی اقتصادی محتمل است. حذف صفر که 
یک اصالح شکلی در اقتصاد است و یک اصالح پایه ای و مبنایی 
محسوب نمی شود، چون ارزش پول بر اساس واحد پول رایج کم 
ارزش شده است، پول جدید تعریف می کنند که مثال مقدار واحد 
پول جدید برابر ده هزار برابر ریال اس��ت؛ این اصالح هم ش��کلی 
است و فقط باعث می شود اعدادی که با آن کار می کنیم مقداری 
کوچک شود، اما اگر ساختار های پولی اصالح نشود واحد جدید 
هم کم ارزش می ش��ود و روز به روز قدرت خرید کم خواهد ش��د، 
لذا مشکلی را حل نمی کند. در رابطه با روسیه نیز اگر شما بتوانید 
ساختار های پولی را مثل روسیه تقویت کنید و یک بانک مرکزی 
قوی مثل روسیه داشته باشید که تخصصی کار کند و ارتباطات 
علمی مناسب داشته باشد و نیرو های آن اقتصاد را می فهمند، آن 
وقت می توان به نتیجه رسید، اما این یعنی همان اصالح ساختار 

که اشاره شد. 

تغيير نرم آرایش دیپلماسی جهان 
ادامه از صفحه یک... مجموعه غرب و آمریکا هستند، شاهد هستیم 
که تحوالتی در منطقه و جهان اتفاق می افتد و این یک واقعیت 
بسیار مهم سیاسی است. همان گونه که در مورد پدیده آب و هوا، 
گازهای گلخانه ای و... صحبت می کنیم، می بینیم که در آرایش 
سیاس��ی جهان به س��رعت تغییراتی در حال وقوع اس��ت. آمریکا 
زمانی خود را یکه تاز صحنه جهانی می دانست و بعد از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی این ذهنیت را داشت، اما امروز به سرعت 
این معادله در حال تغییر اس��ت و قدرت های نوظهور جایگزین 
قدرت آمریکا می شوند، بنابراین کشور چین این ظرفیت را دارد 
هم از نظر جمعیتی و وسعت و هم از لحاظ اقتصادی فاصله خود 
را با آمریکا هر چه بیشتر نزدیک می کند و به سمتی می رود که تا 
کمتر از ۱۰ سال آینده قدرت اول اقتصادی جهان باشد و آمریکا 
دیگر قدرت نخست اقتصادی نخواهد بود. از نظر مسائل سیاسی 
هم این معادله در حال تغییر است و در محاسبات گنجاندن حتی 
کش��ورهایی مانند عربس��تان که رابطه نزدیک و خوبی با آمریکا 
دارد، سفر رئیس جمهور چین به ریاض نمونه بارزی است که این 
کشور ارتباط قوی با کشورهای خلیج فارس برقرار می کند. بنابراین 
جمهوری اسالمی ایران از چنین فرصتی استقبال می کند، سیاست 
ما افول قدرت آمریکا است، به دلیل ظلم هایی که آمریکایی ها انجام 
می دهند این قدرت باید دچار فروپاشی شود. جمهوری اسالمی 
ایران در معادالت جهانی به سرعت در حال سرعت و توسعه است 
و از لحاظ نفوذ منطقه ای، نظامی و ارتباطات گسترده جهانی علی 
رغم تحریم های آمریکا جایگاه قابل قبولی دارد، در نتیجه شاهد 
تغییر آرایش سیاسی حاکم بر جهان هستیم. سیاست ما با عربستان 
به عنوان یک کشور همسایه به خصوص در دولت سیزدهم خوب 
بوده و بارها این موضوع را اعالم کردیم به همین علت پنج دور 
مذاکره انجام دادیم اما به دلیل رابطه خیلی خوب چین با ایران و 
عربس��تان، چین توانس��ت از این شرایط استفاده حداکثری کند و 
اجالس پکن نقطه پایانی بود بر مذاکرات که کار به نتیجه رسید، 
طبیعتا تحول مهم و تاثیرگذاری است و اکثر کشورهای منطقه 
اس��تقبال کرده و دش��منان منطقه، آمریکا و رژیم صهیونیستی از 

این اتفاق عصبانی شدند.

اقتصاد كالن

 اقتصاد کالن: بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ فراز و فرودهای زیادی 
داشت. در بعضی مقاطع از سال امیدها را ناامید کرد و در برخی 
دیگر از دوره ها بارقه هایی از خوشبینی را میان فعاالن این بازار 
ایج��اد ک��رد. به گزارش »تجارت«، در ماه های ابتدایی امس��ال 
روند بورس صعودی بود و برخی از کارشناس��ان و فعاالن بازار 
از همان زمان صحبت از رکوردشکنی شاخص می کردند اما در 
ادام��ه س��ال اتفاقات دیگری افت��اد که بر خالف پیش بینی این 
گروه بود.  واقعیت این است که مشخص بود که در سال ۱۴۰۱ 
بورس یکی از محرک های خود که قیمت دالر بود را به محرک 
دیگری واگذار کرد محرکی به نام انتظارات تورمی. مردم وقتی به 
سیاست های دولت، بودجه و تصمیمات نگاه می کنند انگار دارند 
آینده را پیش بینی می کنند و این مسئله یک انتظارات تورمی را 
برای آن ها شکل می دهد و همین رخداد را در بازار سرمایه لحاظ 
می کنند. پیش بینی  ها حتی به گونه ای بود که برخی سال ۱۴۰۱ 
را سال جبران ضرر در بورس نام گذاری کردند. در بازار بسیاری 
از صنایع به کف های حمایتی خود رس��ید و کفس��ازی خوبی در 
بازار انجام شد. به عنوان نمونه شهیر محمد نیا کارشناس بازار 
سرمایه در این باره گفته بود: »چشم انداز بازار سرمایه در سال 
۱۴۰۱ ب��ه دلی��ل تنوع و فرکانس باالی وقایع بس��یار تاثیر گذار 
مانند بحران در اقتصاد کل جهان ازجمله کاهش رشد اقتصادی 
جهان، تورم افسار گسیخته در سراسر دنیا، چالش های ریکاوری 
کووید ۱۹، بحران اوکراین و از طرفی موضوعات مربوط به اقتصاد 
ایران مانند بالتکلیفی و فرسایش��ی ش��دن مذاکرات احیا برجام 
و افزایش ابهامات در این رابطه و سایر موارد باعث می شود که 
یک تحلیلگر بس��یار دس��ت به عصا تحلیل کند و س��عی کند با 
توجه به فرکانس تغییرات مرتبا تحلیل های خود را بروزرسانی 
کند اما حتماال ش��اهد بازاری نوس��انی خواهیم بود که با تغییر و 
تحوالت مثبت و منفی روند های صعودی و نزولی کوتاه مدت 

و میان مدت را رقم بزند.«  

  تفاوت بورس در سال 1400 و 1401 �
 بازار س��رمایه در س��ال ۱۴۰۰ دارای یک حباب منفی بود. اما در 
ابتدای سال ۱۴۰۱ بازار یک جهش خوبی را تجربه کرد و عمده این 
مسئله به دو خبر باز می گشت که یک خبر مربوط به خودرویی ها 
بود و خبر بعدی هم مربوط به انتظارات تورمی مردم. مردم دیگر 
احساس می کردند که قیمت سهام به یک جایی رسیده است که 
دیگر بازار توانایی دیدن این اعداد را ندارد و قرار است قیمت های 
باالتری را بازار به خود ببیند. پیش بینی برخی از کارشناس��ان تا 
میانه امسال هم به این سمت و سو بود که با توجه به شرایط کلی 
بازار س��هام و گزارش های ش��رکت های بورسی چشم انداز مثبتی 

برای این بازار س��هام تا پایان س��ال جاری پیش بینی می ش��ود و 
شاخص کل بورس حتی در پایان سال وضعیت بهتری نسبت به 
دوره ابتدایی س��ال خواهد داش��ت. کارشناسان به موضوع اثر نرخ 
ارز بر بازار س��رمایه اش��اره می کردند. آن ها معتقد بودند که که هر 
چقدر دالر نیمایی به دالر آزاد نزدیک تر ش��ود )با توجه به اینکه 
روی سودآوری اکثر شرکت ها تاثیر مستقیم دارد( می تواند باعث 
افزایش سودآوری شرکت ها، بهبود وضعیت آنها و افزایش تقاضا 
شود. اما تصمیم رییس جدید بانک مرکزی در زمان روی کار آمدن 
مبنی بر تثبیت نرخ ارز نیمایی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شرایط 
را به سمت بدبینی سوق داد و خوشبینی های که در نیمه ابتدای 

سال شکل گرفته بود را به باد داد.  
 

 بورس سال 1401 � را چگونه به پایان می برد؟
 حسین عبدی یک کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت معامالت 
ای��ن ب��ازار در روزهای آخر س��ال می گوید:»به نظر می رس��د که 
رون��د معام��الت بورس در روزهای پایانی س��ال ۱۴۰۱ صعودی 
باش��د. او افزود: ظرف چند روز گذش��ته شاهد ورود حجم گسترده 
نقدینگی های سرگردان به بازار سرمایه بودیم، علت این امر ناشی 
از آن بود که بازار سهام به تابعیت از بازارهای موازی رفتار مشابهی 
را مانن��د معام��الت ب��ازار دالر و ط��ال در پیش گرفته که البته این 
روند را در مقایس��ه با دیگر بازارها با ش��دت کمتری دنبال کرده 
است.« وی این امر را ناشی از مشکالتی دانست که بازار سرمایه 
در حال دس��ت و پنجه نرم کردن با آن اس��ت، گفت: ظرف چند 
ماه گذشته با مشکالتی در الیحه بودجه مواجه بودیم که باعث 
ایجاد نگرانی هایی در بازار شد. عبدی خاطرنشان کرد: همچنین 
برخی از ش��رکت های حاضر در بازار س��رمایه با مش��کالت شدید 
نقدینگی، فروش و نیز مساله مربوط به تقسیم سود مواجه بودند 
که ممکن اس��ت به دلیل وجود برخی از سیاس��ت ها سود کمتری 
را در بین س��هامداران تقس��یم کنند. این کارش��ناس بازار سرمایه 
به وجود مش��کالت مربوط در بازار خودرو و نیز تاثیر آن بر روند 
معامالت بازار سهام اشاره کرد و اظهار داشت: چالش های موجود 
بر سر راه شورای رقابت و شورای عالی بورس برای عرضه خودرو 
در ب��ورس کاال ب��ه نرخی ک��ه به نفع مصرف کننده و تولیدکننده 
باشد و باعث افزایش سود خالص شرکت ها شود؛ زمینه ساز ایجاد 
چالش در بازار سرمایه و نیز رکود در معامالت بازار سهام شد. وی 
ادامه داد: با افزایش نرخ دالر آزاد به بیش از ۵۰ هزار تومان روند 
معامالت بورس تغییر کرد و نقدینگی های حاضر در صندوق های 
سرمایه گذای و صندوق های با درآمد ثابت از طریق ورود به بازار 

سهام اقدام به خرید سهام شرکت های بورسی کردند.

»تجارت« روندهای بازار سرمایه در سالی که گذشت را بررسی کرد

زیر و بم بورس در سال 1401

سرمقاله

بحران بانکی آمریکا بانك های جهانی را تهدید می کند؟تجمیع کلیه سامانه های سازمان مالیاتی
  معاون فناوری های مالیاتی سازمان مالیاتی با بیان اینکه تا پایان سال آینده به 
صورت آزمایشی)پایلوت( کار تجمیع سامانه ها در غالب سامانه جامع نظام مالیاتی 
انجام خواهد ش��د، گفت: اخیرا وب س��رویس اس��تعالم ریز تراکنش های بانکی را 
از بانک مرکزی دریافت کردیم. افش��ین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در 
پاس��خ به س��والی در مورد تجمیع س��امانه های متعدد سازمان امور مالیاتی گفت: 
در حال حاضر برای منابع درآمدی مختلف سازمان، سامانه های متعددی داریم. 

به این ترتیب بحث تجمیع س��امانه های س��ازمان امور مالیاتی را از اواس��ط س��ال جاری در دس��تور کار قرار دادیم. 
وی افزود: با توجه به اینکه باید از ظرفیت های خارج از س��ازمان)ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان( برای تجمیع 
سامانه ها و ایجاد یک سامانه متمرکز استفاده کنیم، شرح خدمات تهیه شده و مراحل آن را پیگیری می کنیم. با 
توجه به اینکه ابعاد و دامنه این پروژه بس��یار گس��ترده اس��ت، نیازمند تاییدیه مراجع نظارتی اس��ت. البته با توجه به 

اقدامات انجام شده در شرف اخذ این مجوزها هستیم.

 کرملین اعالم کرد که بحران بانکی آمریکا بر روس��یه تاثیری ندارد. به گزارش 
ایس��نا، دیمیتری پس��کوف، س��خنگوی کرملین هر گونه عواقب ناشی از سقوط 
بانک های آمریکایی بر موسسات مالی روسیه را رد و تاکید کرد که تحریم های 
موجود علیه مسکو مانع از آسیب رساندن این بحران به سیستم بانکی این کشور 
می شود. پسکوف در جریان کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: موهبتی پنهانی وجود 
دارد. ما در برابر تاثیر منفی بحرانی که اکنون در حال رخ دادن است بیمه هستیم. 
طبق اطالعات اکونومیک، س��قوط اخیر بانک س��یلیکون ولی باعث آش��فتگی در 

بخش های بانکی در سراسر جهان شد. پیش از این، رگوالتور آلمانی به  دلیل ریسک موجود برای انجام تعهدات به 
بستانکاران، به طور موقت فعالیت شعبه این بانک مستقر در کالیفرنیا را در آلمان تعطیل کرد. در حالی که سرمایه 
گذاران جهانی نگران عواقب فروپاشی چندین بانک از جمله بانک سیلیکون ولی )SVB( در آمریکا هستند، سهام 
بانک ها در بازارهای اروپا نیز شاهد سقوط بود و شاخص بورس ها را در این قاره کاهش داد. در حالی که سرمایه 
گذاران جهانی نگران عواقب فروپاشی چندین بانک از جمله بانک سیلیکون ولی )SVB( در آمریکا هستند، سهام 

بانک ها در بازارهای اروپا نیز شاهد سقوط بود و شاخص بورس ها را در این قاره کاهش داد. 

یادداشت

 هر مشمول سهام عدالت چقدر سود
 بیشتر دریافت خواهد کرد؟

 گروه اقتصاد کالن: قرار است همزمان با واریز بخش دوم سود سهام عدالت، سود 
ش��رکت های غیربورس��ی نیز به حس��اب مشموالن واریز شود؛ بر این اساس مبلغ 
س��ود س��هام دارانی که ارزش اولیه س��هام عدالت آن ها یک میلیون تومان است، از 
شرکت های غیربورسی سهام عدالت، ۲۵۵ هزار تومان خواهد بود. به گزارش ایسنا، 
طبق وعده مسئوالن مرحله دوم سود سهام عدالت تا یکشنبه واریز خواهد شد که 
مبلغ آن همانند مرحله نخست است. بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعالم 
کرده اس��ت که س��ود عملکرد ش��رکت های غیربورسی مربوط به سالهای ۱۳۹۸، 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰  و همچنین باقیمانده سود تخصیص داده نشده مربوط به سنوات 
قبل از آزادسازی )قبل از ۱۳۹۹( جهت واریز به حساب سهامداران  سهام عدالت 
به حس��اب شرکت س��پرده گذاری واریز شده است. بنابراین شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه همزمان با واریز مرحله دوم سود سهام مربوط 
به عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکتهای بورسی سهام عدالت، سود سهام نزد این سازمان 
را نیز به حساب سهامداران  واریز خواهد کرد. بر این اساس از کل مبلغ واریز شده 
توسط شرکت مذکور، مبلغ  ۲۵۵ هزار تومان برای سهامداران یک میلیون تومانی 
و مبلغ ۱۳۵ هزار تومان برای سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی، مربوط به سود واریز 

شده توسط سازمان خصوصی  سازی است.

   انجام واردات از محل منابع ارزی 
واردکننده کماکان امکان پذیر است

 گ��روه اقتص��اد کالن: انج��ام واردات از مح��ل منابع ارزی واردکننده طی ترتیبات 
مقرر کماکان امکان پذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نش��ده اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، بانک مرکزی در بخش��نامه ای به ش��بکه بانکی اعالم کرد: »پیرو 
بخشنامه  شماره ۱۱۷۱۳۲ /۰۱ تاریخ دهم مرداد ۱۴۰۱  و با عنایت به مفاد بندهای 
)۱۲( و )۱۵( از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی »واردات کاال و 
خدمت«، تأکید می نماید انجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده طی ترتیبات 
مقرر در بندهای مذکور و بند )۳( از پیوس��ت ش��ماره )۳( بخش یاد ش��ده )از جمله 
لزوم اخذ صورتحساب ارزی و سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی 
واردکننده و نیز ضرورت نظارت و کنترل واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی 
آن مؤسسه اعتباری بر دریافت اسناد مربوط توسط شعب خود( کماکان امکان پذیر 
بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نش��ده اس��ت. لذا به منظور بهره مندی از 
منابع ارزی واردکنندگان در خارج از کش��ور جهت واردات، الزم اس��ت با رعایت 

قوانین و مقررات، همکاری  الزم با واردکنندگان صورت پذیرد.«

مهلت تکمیل مدارک وام ازدواج و فرزند بیشتر می شود
 گروه اقتصاد کالن:  از ابتدای سال ۱۴۰۲ مدت زمان تکمیل مدارک در سامانه های 
ازدواج و فرزن��د از ۴۵ روزکاری ب��ه ۶۰ روزکاری افزای��ش می یابد. به گزارش ایس��نا، 
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعالم کرد که در راستای اجرای قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و  بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه سنواتی و با 
هدف تسهیل در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و فرزند، نظر به اینکه تعیین 
ضامن معتبر در اختیار بانک های عامل است و تامین شرایط ضامن مورد نظر بانکها 
توسط متقاضیان تسهیالت مذکور، زمان بر بوده و با عنایت به اینکه در صورت عدم 
تامین ضامن مورد نظر طی ۴۵ روزکاری، متقاضیان از سامانه های مربوطه خارج شده 
و مجبور به ثبت نام مجدد هستند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مدت زمان تکمیل مدارک 
در سامانه های ازدواج و فرزند از ۴۵ روزکاری به ۶۰ روزکاری افزایش پیدا می کند. 
بدیهی است در صورتیکه "تکمیل مدارک" توسط متقاضیان قبل از مدت یادشده انجام 
شود، آن بانک ملزم به پرداخت تسهیالت به متقاضیان خواهند بود. الزم به ذکر است 

رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت مذکور الزامی است.

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی)به صورت فشرده( 
)شماره مناقصه: 1401/17(

 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن 

ت دوم 
نوب

ش��رحردیف
نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن۱

نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان گیالن– بندرانزلي– غازیان– خیابان شهید مصطفي خمیني، نمابر:۴۴۴۲۳۹۰۲-۰۱۳ تلفن اداره ایمنی و ۲
حفاظت دریایی ۴۴۹۹۲۲۵۸-۰۱۳ و کارشناس حقوقی و قراردادها ۰۱۳-۴۴۹۹۲۴۰۶  

موضوع مناقصه: اجرای عملیات الیروبی در حوضچه و تاالب بندر انزلی به میزان تقریبي ۸۰۷،۰۰۰  متر مکعب۳

۴

تاریخ شروع و خاتمه دریافت اسناد و تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گزار:  
تاریخ شروع دریافت اسناد:  از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲۴

تاریخ خاتمه فروش اسناد: تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
تاریخ جلسه توجیهي: ساعت: ۱۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ )با ارایه معرفی نامه کتبی(

مهلت تحویل و بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه ستاد ایران تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

نحوه توزیع و نشاني محل دریافت اسناد ارزیابي و مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد  مناقصه گران و ۵
گشایش پوشه ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

۶

نحوه بارگذاري اسناد ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه توسط مناقصه گران:  
اسناد ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط ذکرشده، توسط مناقصه گران با درج امضاء الکترونیک در سامانه ستاد ایران )مندرج در بند 
۵ آگهی( بارگذاري گردد. همچنین مقتضی است، پوشه »الف« )اصل تضمین فرایند اجراي کار( عالوه بر بارگذاری در سایت مذکور به صورت 

فیزیکي به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان اداري به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

۷
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 

 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه بانکي با اعتبار سه ماه و یا واریز وجه نقد به حساب تنخواه گردان اداره کل به شماره 
۴۱۰۱۰۶۴۵۷۱۲۱۲۳۴۵ نزد بانک مرکزی به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حروف: سی میلیارد  ریال( 

۸

تاریخ، زمان و محل گشایش اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه مناقصه گران:
روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ راس ساعت ۱۲:۳۰ در سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی
توضیح: در تاریخ مزبور، ابتدا پوشه اسناد ارزیابی کیفی باز شده و جهت بررسی به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع می گردد. سپس شرکت هایی 

که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را اخذ نمایند به کمیسیون مناقصه اعالم مي گردد تا با حضور نمایندگان مناقصه گران )با دعوت کتبي( 
پوشه های »الف، ب و ج« آنان در تاریخ مورد نظرگشایش یابد.

۹

شرایط الزامي شرکت  در مناقصه: 
۱-ارایه مجوز الیروبی )گواهی صالحیت الیروبی( از اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی )سازمان بنادر و دریانوردي(.

 ۲-دارا بودن حداقل یک الیروب کاترساکشن دارای موتور الیروبی با توان حداقل hp ۱۶۰۰، یک دستگاه کاترساکشن با توان حداقل
 hp ۵۰۰ و یک دستگاه بیل مکانیکی دوزیست )به صورت ملکي یا استیجاري( با ارایه مستندات معتبر

۳-درج فعالیت الیروبی به عنوان موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه 
۴-ارائه گواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵-ارایه سابقه انجام کار الیروبی )کاتری و یا هاپری( به میلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در ۱۰ سال گذشته با ارایه رضایت نامه از کارفرمای مربوط.
۶-ارایه رضایت نامه از ادارات کل زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردي )از جمله این اداره کل( در صورت وجود سابقه انعقاد قرارداد در ۵ 

سال گذشته. )مطابق کاربرگ شماره ۱ مندرج در اسناد مناقصه(
۷-ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت )توسط حسابرسان حقیقی یا حقوقی رسمی( منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۰ )برابر اصل 

شده در دفتر اسناد رسمی(
۸-ارائه گواهی عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی ) با ارسال درخواست به نمابر امور مالی با شماره: ۰۲۱-۸۸۶۵۱۰۷۴(

۹-شرکت هایی که قرارداد آنها )در هر زمینه ای( توسط هر یک از ادارات سازمان بنادر و دریانوردی فسخ گردیده است، امکان حضور در این 
مناقصه را ندارند. 

گروه مشارکت : حضور مناقصه گران در قالب گروه مشارکت مورد قبول نمي باشد.۱۰

آگهی مناقصه عمومی 1401/11/د

 
  مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان در نظر 
دارد ، مناقص�ه عموم�ی ی�ک مرحله ای انجام کلیه امور مربوط به خدمات 
نظافت بیمارس�تانهای وابس�ته به دانش�گاه را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک�ی دولت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir برگزار نماید. الزم به 
ذکر اس�ت کلیه مراحل فرآیند مناقصه اعم از: دریافت اس�ناد، بارگذاری 
پیش�نهادها، گش�ایش پاکتها و ...  تا اعالم برنده از طریق س�امانه مزبور 

انجام خواهد شد.
مراجعه به س�ایت س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس

www.setadiran.ir
تاریخ انتشار دعوتنامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد دولت  : شنبه 

 1401/12/27
آخرین مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�امانه س�تاد : روز ش�نبه 

تاریخ 1402/01/05
آخرین مهلت زمان بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد : روز سه شنبه 

تاریخ 1402/01/15
زمان ومکان تش�کیل کمیس�یون مناقصه : در س�اعت 10 روز چهارشنبه 
تاریخ 1402/01/16 در س�الن جلس�ات معاونت توس�عه تش�کیل می 

گردد
جهت عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با مرکز تماس 

پشتیبانی سامانه به شماره 1456- 021 تماس حاصل فرمائید.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان


