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خبر

گزارش
تنظيم بازارقرار است كاالهاي اساسي از جمله شكر ،برنج،
روغن مصرف خانوار ،خرما ،گوشت منجمد گوساله ،مرغ
منجمد و مرغ گرم در اين ايام در فروشگاههاي زنجيرهاي
عضو اين اتحاديه عرضهشود .او با بيان اينكه ما همچون
گذش��ته در اج��راي هماهنگ سياس��تهاي دولت در
ساماندهي و ايجاد آرامش و ثبات در بازار به خصوص ايام
رمضانگامبرميداريم،ميگويد:تناژتخصيصيافتهصرفا
براي شهر تهران از سوي ستاد تنظيم بازار براي توزيع در
فروشگاههاي زنجيرهاي شكر به ميزان 1000تن و برنج
 1300تن است كه تاكنون فرآينده جذب اين دو قلم كاال
شروع شده است .رييس اتحاديه كشوري فروشگاههاي
زنجيرهاي در ادامه اظهار داشت :قيمتگذاري براساس
مصوبه س��تاد تنظيم بازار خواهد بود .فخريان در ادامه با
اش��اره به اعمال تخفيفات ويژه در كاالهاي اساسي براي
تقويتتوانخريدوبهبودسبدكااليمصرفكنندگاندر
ايام ماه رمضان گفت :كاالهاي اساسي با تخفيفاتي بين5
تا  15درصد در فروشگاههاي عضو اين اتحاديه در سراسر
كشور عرضه ميشود ضمن اينكه جشنوارههاي متنوع
زيادي در اين ايام در نظر گرفته ش��ده است .او همچنين
اعالم كرد ساعات كاري فروشگاههاي زنجي رهاي مطابق با
ادوار گذشته است.

اسامي شركتهاي كمفروش
اينترنتي اعالم شد

رييس س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي
با اع�لام اس��امي ش��ركتهاي كمف��روش اينترنتي در
اس��تانهاي كش��ور ،از كمفروش��ي ۵ت��ا۸درصدي اين
ش��ركتها خبر داد .بع��د از اعالم وزير ارتباط��ات درباره
كمفروشي شركتهاي اينترنتي ،حسين فالح جوشقاني
رييسسازمانتنظيممقرراتوارتباطاتراديويي-بااشارهبهاينكهبررسيهايميدانيدربرخياپراتورهايارتباطات
ثابت نش��ان ميدهد بين ۵تا۸درص��د مغايرت در حجم
بستههايدرخواستيمشتركينوجوددارد،گفت:برهمين
اساستماميشركتهاتا۵درصدوشركتمخابراتايراندر
استانخراسانشمالي،شركتدادهگسترعصرنوين(هاي
وب) در استان فارس ،شركت پارس آنالين در استانهاي
فارس ،همدان ،كردستان و كرمانشاه ،شركت پيشگامان
توسعه ارتباطات در استان كهگيلويهوبويراحمد ،شركت
فناوريارتباطاتشاتلدراستانبوشهر،شركتدادهپردازي
فنآوادراستانكهگيلويهوبويراحمد،شركتانتقالدادههاي
آسياتكدراستانهمدانتا۸درصدكمفروشيداشتهاندو
بايدفرآيندهايشانرااصالح كنند.
ويژه

 ۵۵دقيقه مكالمه رايگان
هديه رمضاني همراه اول

مشتركان اپراتور اول در ماه مبارك رمضان با طرح ۵+۵۵
ميتوانند با  ۵دقيقه مكالمه ،تا س��قف  ۵۵دقيقه (داخل
شبكه) رايگان صحبت كنند .زمان اجراي اين طرح از روز
سهشنبه ١٧ارديبهشت تا پايان ماه مبارك رمضان است.
همراه اوليها ميتوانندبا ارسال عدد ۱به سرشماره۸۰۵۵
يا ش��مارهگيري ك��د  *١٠*۴٢١#در اين طرح ثبتنام
كنند.بهگزارش ادارهكل ارتباطات شركتارتباطات سيار
ايران ،در پي استقبال مشتركين همراه اول از طرح ۵+۵۵
درسالهايگذشته،اينطرحدرماهمباركرمضانامسال
نيز اجرا ميشود .بر اس��اس اين طرح ،در طول ماه مبارك
رمضانامسال،مشتركيندايميواعتباريميتوانندباثبت
نام رايگان ،در تمامي ساعات شبانهروز در هر تماس داخل
شبكه(خطوطهمراهاول)،پسازگذشت ۵دقيقهمكالمه
طبق تعرفه ،دقايق بعدي را تا س��قف  ۵۵دقيقه در همان
مكالمه ،رايگان صحبت كنند .الزم به ذكر اس��ت تخفيف
درنظر گرفته ش��ده در اين طرح شامل مكالمات خارجي،
رومين��گ بينالملل ،تماس با س��اير اپراتورها و رومينگ
داخلي نميشود .زمان اجراي اين طرح از روز سه شنبه۱۷
ارديبهشت تا پايان ماه مبارك رمضان است و مشتركين
ميتوانندبافعالسازياينطرح،ازمزايايآنبهرهمندشوند.
براساساينطرح،مكالمهمشتركپساز ۶۰دقيقهقطعو
دوبارهباتكرارشرايطمذكورانجامخواهدشد.همراهاوليها
ميتوانندازتاريخمذكور،باارسالعدد ۱بهسرشماره۸۰۵۵
ياشمارهگيريكد*۱۰*۴۲۱#دراينطرحثبتنامكنند.

مروري بر قيمت كاالهاي اساسي در ماه مبارك رمضان

اميرجديدي/اعتماد

دولت در حال پوشش تقاضا است
گروهاقتصادي
دولت به منظ��ور مديريت عرضه و كنترل قيمت در بازار
كاالها و اقالم خوراكي همزمان با فرا رسيدن ماه مبارك
رمضان اقدامات و برنامههاي متعددي انديشه شده است.
با اي��ن وجود اين بازارها تحت تاثير ش��اخصهاي كالن
اقتصادي با نوساناتي همراه بودهاند .به طور سنتي بهويژه
در نيمه نخست ماه رمضان ميزان تقاضا بيشتر ميشود
و همين فش��ار كنترل قيمتها كه متاثر از مش��كالت
اقتصاديمانندنرخارز،افزايشقيمتنهادهها،محدوديت
در واردات برخي از كاالها و  ...بوده است را سختتر ميكند.
با اين وجود به نظر ميرسد دولت توانسته تمام تقاضاي
موجود در بازار را پوشش دهد.
شكروشيريني
قائممقام مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران روز
گذشته با اشاره به حمل  ۲۰هزار تن شكر به استانهاي
سراسر كشور ميگويد :ش��كر مزبور با قيمت سه هزار و

 ۴۰۰توم��ان در اختيار مردم ق��رار ميگيرد و هيچگونه
محدوديت��ي در اين زمينه وجود ندارد .حس��ن حنان با
اشارهبهحمل 20هزارتنشكربهاستانهايسراسركشور
اعالمميكندشكرمزبوردرنمايشگاههايعرضهمستقيم
كاال ،فروشگاههاي زنجيرهاي ،غرف ميادين شهرداري و
همينطورازطريقبرخيصنوفمنتخبستادتنظيمبازار
استاني با قيمت سه هزار و 400تومان در اختيار مردم قرار
ميگيردوهيچگونهمحدوديتيدراينزمينهوجودندارد.
حنان همچنين ضمن اشاره به ورود  150هزار تن شكر
توليد داخل (واحدهاي نيشكري جنوب كشور) به بازار،
ميگويد :جدا از اين  150تا  200هزار تن ش��كر از محل
وارداتبخشخصوصيطيهفتهآيندهواردبازارميشود.
با اين وجود اين ش��ركت در ارديبهشت ماه جاري 200
هزارتن ش��كر به بازار تزريق خواهد ك��رد بنابراين هيچ
مش��كلي به لحاظ تامين و عرضه ش��كر در كشور وجود
ندارد .حنان ميگويد ش��ركت بازرگاني دولتي از ابتداي
هفته جاري اعالم كرده كه بدون هيچ گونه محدوديتي
در سه بخش صنعت ،صنوف و خانوار پيش فاكتور صادر

و شكر تحويل ميدهد.او همچنين با اشاره به اينكه توزيع
شكر تا ايجاد ثبات در بازار ادامه دارد ،ادامه ميدهد :طبق
دستور وزير جهاد كشاورزي شركت بازرگاني دولتي بايد
ماهانه  200هزار تن شكر وارد بازار كند.

قيمتزولبياوباميه
سازمان حمايت روز گذشته قيمت هر كيلوگرم زولبيا و
باميه براي ماه رمضان امسال بر اساس درجهبندي كيفي
در شهر تهران را  ۱۸تا  ۲۰هزار تومان تعيين كرد و مقرر
ش��ده روغن و ش��كر مورد نياز قنادان به نرخ مصوب در
اختي��ار آنها قرار گيرد .با اين ح��ال علي بهرهمند رييس
اتحاديه قنادان تهران ميگويد قيمت پيشنهادي اتحاديه
قنادانبرايهركيلوگرمزولبياوباميهبراساسهزينههاي
توليد براي ماه رمضان امسال  25هزار تومان به سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعالم شد اما
اين سازمان با قيمت 20هزار توماني موافقت كرد .او ادامه
ميدهد :با توجه به اينكه اين قيمت 20هزار توماني زولبيا
و باميه مورد قبول ما نبود ،تعيين نرخ نهايي اين محصول
تا به امروز به طول كش��يد و سازمان حمايت امروز بطور
رسمي اين نرخ را ابالغ كرد و ما نيز اين نرخ را براي اجرا به
واحدهاي صنفي خود اعالم ميكنيم .براي جبران بخشي
از افزايش هزينههاي توليد مقرر شد كه روغن و شكر به
نرخ مصوب در اختيار قناديها قرار گيرد به همين منظور
حواله اين محصوالت به اعضا داده شده است اما به دليل
نبودحلبكارخانههايروغنهنوزنميتوانندروغنمورد
نياز ما را تحويل دهند.
توزيع 1300تن برنج
رييس اتحاديه كش��وري فروش��گاههاي زنجي��رهاي از
توزيع كاالهاي اساس��ي ويژه ماه رمض��ان با نرخ مصوب
خبر داده اس��ت .بر اين اساس تناژ تخصيصيافته صرفا
براي شهر تهران از سوي س��تاد تنظيم بازار براي توزيع
در فروشگاههاي زنجيرهاي ش��كر به ميزان ۱۰۰۰تن و
برنج  ۱۳۰۰تن اس��ت .به گزارش روابط عمومي اتحاديه
كشوري فروشگاههاي زنجيرهاي ،اميرخسروفخريان در
اين خصوص ميگويد :بر اس��اس مصوبه كارگروه ستاد

اعالم قيمت عمده فروشي ۵۲ميوه و صيفي
قيمت عمده فروش��ي  ۵۲ميوه و صيفي اعالم شد كه در
ميان آنها لوبياس��بز  ۱۳هزار توماني گرانترين سبزي و
كاهو و هندوانه ارزانترين محصولي هستند كه در ميدان
مركزي ميوه و تربار تهران به فروش ميرس��د .در ميان
ميوهها و صيفيجات ،هر كيلوگرم هندوانه با هزار و500
تومانارزانترينوتوتفرنگيكرجباقيمت 24هزارتومان
گرانترين هستند؛ در ميان سبزي نيز انواع كاهو با قيمت
هزار تومان ارزانترين و لوبياسبز ،كلم قرمز و كلم بروكلي
با ترتيب با 12هزار و 500تومان 13،هزار تومان و 12هزار
تومان گرانترين هستند .قيمت هر كيلوگرم پياز نيز در
بخش عمدهفروشي كاهش يافته است و به قيمت  3هزار
و  500تومان تا  5هزار تومان به فروش ميرس��د ،قيمت
سبزي جور نيز  2تا  3هزار و  500تومان و سبزي خوردن
 2هزار و  500تا 4هزار تومان است .قيمت عمدهفروشي
گوج��ه اما  3ه��زار و 500تومان تا  6هزار تومان اس��ت،
س��يبزميني كهنه  2هزار تومان تا  3هزار و  500تومان
و س��يبزميني تازه  3هزار و  500تومان تا  5هزار تومان
قيمتگذاري شده است.
اطالع از گرانفروشي
رييس اتاق اصناف تهران با اش��اره ب��ه اينكه هيچيك از
اصناف حق ندارند ،اقالم مورد ني��از مردم در ماه رمضان
را با قيمتي باالتر از قيمتهاي مصوب بفروشند از مردم
خواست تا هرگونه شكايت و گرانفروشي را به سامانه۱۲۴
اطالع دهند .قاسم نوده فراهاني درخصوص جلسه اخير با
برخي اصناف براي تدارك پاسخ به نيازهاي مردم در ماه
مبارك رمضان ميگوي��د :ما با اصنافي كه در ماه مبارك
رمضان ارتباط بيشتري با نيازمنديهاي مردم همچون
بنكداران ،سوپرماركتها ،خواربارفروشها ،فروشندگان
مرغ و ماهي و ...جلسهاي داشتيم تا بتوانيم كاالهاي مورد
نياز در اين ماه را بهتر از گذشته در اختيار مردم قرار دهيم.
بر اس��اس گفتههاي نوده فراهاني در اين جلسه تصميم
بر آن ش��د تا اصناف مرتبط ،اقدام به توزيع اقالم اساسي
و كااله��اي مورد نياز م��ردم در اين م��اه در قالب فروش
فوقالعاده كنند و از اصناف و اتحاديهها درخواست شده
درصديازسودشانكمكنندتااقشارضعيفترهمبتوانند
اقالم مورد نياز خود در ماه مبارك رمضان را تامين كنند.
فراهاني با تاكيد بر ضرورت مبارزه با هرگونه گرانفروشي از
سوي اصناف و اتحاديهها ،ميگويد در كشور يك موضوع،
موضوع گراني كاال است و يك موضوع هم گران فروشي؛
دراينميانوظيفهمابهعنواناتاقاصنافمقابلهباهرگونه
گرانفروشي است و قطعا ما با هرگونه گرانفروشي برخورد
خواهيم كرد؛ مث�لا در فروش مرغ ،مردم اين اطمينان را
داشته باش��ند اگر مرغ حتي  500تومان بيش از قيمت
مصوب فروخته شود ،ما با خاطيان برخورد ميكنيم.

موضع زنگنه در مورد قيمت بنزين
درحاليكهموضوعقيمتوسهميهبنديبنزيندرروزهاي
اخيربسيارخبرسازشدهاست،وزيرنفتدرآخريناظهارنظر
خوددراينموردگفت:مناطالعيازامكانافزايشقيمت
بنزينندارم،دراينزمينهدولتبايدتصميمگيريكند.بيژن
زنگنه به موضوع قيمت و سهميهبندي بنزين اشاره كرد و
گفت :دولت در اين باره هيچ مصوبهاي نداشته ،اما برخي با
شايعاتبرايكشورمشكلايجادكردند،درحاليكهوزارت
نفت هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت بنزين نداشته
اس��ت .او درباره بازداشت سخنگوي شركت ملي پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي به مدت  ۲۴ساعت ،افزود :اگر
واقعا تخلفي انجام شده باشد ما نيز برخورد خواهيم كرد.
وزير نفت با بيان اينكه رسانهها در مقابل انتشار اخبار خود
آنهمبهصورتقطعيمسوولهستند،بهخانهملتگفت:
اطالعي از امكان افزايش قيمت بنزين ندارم ،در اين زمينه
دولتبايدتصميمگيريكند.

عبور از پيك تابستان سال ۹۸
اولويت برقي كشور
يزاده،مديرعاملشركتمادرتخصصي
محمدحسنمتول 
توانير در آيين تكريم و معارفه مديرعامل ش��ركت توزيع
نيرويبرقمازندراناظهاركرد:خوشبختانهدرايراناسالمي
شاهد پوشش صددرصدي برق هستيم .او با اشاره به اينكه
پوشش صددرصدي برق در ايران در حالي با اهميت است
كههنوزيكونيمميلياردنفرمعادل20درصدجمعيتكل
جهان از نعمت برق بيبهرهاند ،افزود :براساس آنچه اعالم
شده مقرر است در سال  2050پوشش صددرصدي برق
در جهان محقق شود .مديرعامل شركت توانير ،توان فني
و مهندسي صنعت برق در كش��ور را باال دانست و تصريح
كرد :برقرساني در سيل اخير نمونهاي از تالش همكاران
توزيع برق مازندران بود ،بهويژه اينكه مديرعامل شركت
توزيع ني��روي برق مازندران همچون س��اير همكاران در
مناطقبحرانيحاضربود.متوليزادهروشانتخابمديران
در ش��ركت را بهصورت فراخوان اعالم كرد و افزود :با روش
فراخوان ،فرصت حضور هم��ه افراد توانمند ،متخصصان
و جوان��ان براي تصدي امور فراهم ميش��ود و در اين روند
شايستهساالريصورتميگيرد.مديرعاملتوانيراولويتو
تمركزبرنامههايبرقكشوربرايسالجاريراعبورازپيك
تابستان سال ۱۳۹۸دانست و گفت :موضوع بحث كاهش
تلفات،مديريتمصرف،هوشمندسازيواتوماسيون،بايد
دراولويتبرنامههايصنعتبرقباشد.

ميزان افزايش حقوق بازنشستگان
تامين اجتماعي اعالم شد
وزيرتعاون،كارورفاهاجتماعيازافزايشحقوقبازنشستگان
تامين اجتماعي به ميزان حداقل حقوق كارگران خبر داد.
وزيرتعاون،كارورفاهاجتماعيازافزايشحقوقبازنشستگان
تاميناجتماعيبهميزانحداقلحقوقكارگرانخبرداد.
محمد ش��ريعتمداري ظهر يكش��نبه در آيين تجليل از
كارگرانوكارآفريناننمونهاسالمشهرطيسخنانيگفت:
بابانكمركزيووزارتمسكنبرايتسهيلخريدمسكن
كارگران مذاكراتي انجام ش��ده و در اين راستا كارگروهي
تشكيل ش��ده اس��ت .او افزود :نرخ حداقل دستمزد رشد
يافته در حقوق حداقلي بازنشس��تگان معادل ۳۶درصد
رشد حداقل دستمزد كارگران افزايش يافت و اين افزايش
در جلسه اخير دولت مصوب و به سازمان تامين اجتماعي
ابالغ شده است و اعمال خواهد شد .وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي گفت :اين افزايش حق��وق در همين ماه اعمال
خواهدشد.شريعتمداريبابياناينكهتوجهبهانسانمحوري
در امر توليد به معني توجه به اقتصاد دانشبنيان اس��ت،
گفت:باكسباجازهازرهبرمعظمانقالب۱.۵ميليارددالر
از صندوق ذخيره ارزي دراختيار گرفتيم و نيمي از آن را از
طريق ۴بانك عامل دراختيار فعاليت توليدي كشور با نرخ
۴درصد و ۶درصد قرار داديم كه البته ۷۰درصد اين منابع
جذببخشكشاورزيشدكهاغلباينمنابعبرايپرورش
داممصرفشد.
نوبت اول
شماره مجوز1398-750:

شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند «سهامي عام»

«آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان»
شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند «يك» آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحلهاي از توليدكننده
واجد شرايط خريداري و تامين نمايد.
)1موضوعمناقصه
الف)شرحمختصر كاال

رديف

شمارهمناقصه

شرحمختصركاال

مقدار/تعداد

برآورد هزينه انجام
موضوعمناقصه(ريال)

مبلغتضمينشركتدر
فرآيند ارجاع كار (ريال)

1

RNP-9705176-TH

)CASING ASSY (P-1532،3

 3ست

12.000.000.000

600.000.000/-

ب)شرايط اوليهمتقاضي
-1داشتنشخصيتحقوقي،شماره اقتصادي،تواناييمالي،سابقه كارمفيدومرتبط با موضوع مناقصه.
 -2داشتن كد ملي /شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
 -3داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامههاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.
 -4توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (در صورت تاييد در ارزيابي كيفي مناقصهگران) و همچنين تضمين انجام تعهدات (در صورت برنده شدن در
مناقصه) مطابق آييننامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويبنامه هيات وزيران به شماره/123402ت مورخ.1394/09/22
 -5ثبت و درج نام شركت در سامانه AVLوزارت نفت
)2نام ونشاني دستگاهمناقصهگزار
شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند واقع در استان مركزي ،اراك -كيلومتر 20جاده بروجرد.
 )3مهلت و محل دريافت فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي
متقاضيانيكهدارايشرايطاوليه(بندب)بودهوآمادگيالزمجهتانجاممناقصهمذكوررادارند،ميتوانندپسازانتشارآگهينوبتدوم( 3روزپسازانتشارآگهي
نوبتاول)بهمدت 5روزكاريضمنارسالتقاضايشركتدرمناقصهموردنظرازطريقنمابر 086-33672013فرمهاياستعالمارزيابيكيفيراازپايگاهاينترنتي
اين شركت به آدرس WWW.IKORC.IRدريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده ( )CDبه اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.
 )4زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي (تكميل شده توسط متقاضيان)
زمانتحويلاسنادارزيابيكيفيتوسطمناقصهگران 2هفتهپسازآخرينمهلتارسالتقاضايشركتدرمناقصهميباشد.ضمنامحلتحويلياارساللوحفشرده
()CDحاويفرمهاومداركتكميلشده،بهنشانياراك-كيلومتر 20جادهبروجرد-سهراهيشازند-شركتپااليشنفتامامخميني(ره)شازند-ادارهتداركات
و امور كاال -واحد تحقيق و ساخت اتاق ،106كدپستي 38671-41111تلفن 086-33491832:ميباشد .بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب
اثر داده نخواهد شد .ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد نميكند .الزم به ذكر است ،دستگاه مناقصهگزار پس از وصول
لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجه :مناقصهگران نخست با مراجعه به سايت اين شركت(همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم) ميبايست 2برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه
مدارك مربوطه صرفا بر روي لوح فشرده ( )CDدرج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند ،اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان ،از
شركتهايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند ،جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
آدرس اينترنتيWWW.IKORC.IR:
روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند

