
اقتصاد  سياسي

رفيق نيمه راه؟ هنوز براي س��نجش عياِر دوس��تي عراق 
همسايه زود است. هفته گذشته، نخست وزير عراق گفت 
كه »با تحريم ايران از س��وي امريكا مخالف است، اما براي 
منافع ملتش، آن را رعايت خواهد كرد.« آيا بغداد به لحاظ 
اقتصادي و سياسي توان چنين اقدامي را دارد؟ اگر اينچنين 
كند، اقتصادش ضربه خواهد خورد؟ ايران چه تاثيري از اين 

نامهرباني همسايه خواهد ديد؟
اع��ام موضع ع��راق درب��اره تحريم هاي اي��ران به گفته 
حيدرالعبادي محدود نشده و بانك مركزي اين كشور هم 
با ارس��ال نامه اي به بانك هاي عراق اع��ام كرده كه ديگر 
با بانك ه��اي ايراني دالر داد و س��تد نكنند. بانك مركزي 
عراق همچنين تاكيد كرده كه ممنوعيت معامله با دالر با 
بانك هاي ايران بايد ادامه داشته باشد. اينكه حيدرالعبادي 
در گفته هاي خود تاش ك��رده تا حد ممكن موضعش را 
نرم كند، نماد نياز اقتصادي و سياسي اين همسايه غربي 

به ايران است.

كالفمنطقهاي
وضعيت كافي به هم پيچيده است. عراق نيازمند و حتي 
متحد ايران است.    از سوي ديگر، بغداد متحد واشنگتن نيز به 
شمار مي رود چراكه اياالت متحده بود كه صدام را سرنگون و 
عراق را اشغال كرد و حتي پس از خروج نيروهاي نظامي اش 
از عراق با نيروهاي اطاعاتي و لجستيك قابل توجه در آن 
ماند. نخست وزير عراق بناس��ت به ايران و تركيه كه او هم 
درگير تنش با امريكاست، س��فر كند. دولت عراق درگير 
نيروهاي بانفوذ است. تاثيرات اين درگيري چه خواهد بود؟

سعدالحديثي، سخنگوي دولت عراق هفته گذشته همزمان 
با آغاز تحريم هاي تازه عليه ايران ضمن هشدار درباره اثرات 
تحريم گفت: »دولت پيگير حل مشكات مربوط خواهد 
بود و به دنبال سازوكارهاي ديگري براي خنثي كردن تاثير 

تحريم ها بر بازار و شهروندان عراق خواهد رفت.«
اين نگراني عراقي و كوشش براي خشمگين نكردن ايراني ها 
چيز غريبي نيست. بر اس��اس تازه ترين داده ها، ايران پس 
از تركيه، دومين ش��ريك تجاري عراق است و اين حجم 
مبادالت مي تواند دو كش��ور را متاثر كند. عراق در س��ال 
2017 حدود 6.5 ميليارد دالر كاال و خدمات از ايران وارد 
كرده است كه ش��امل اقام مصرفي، مصالح ساختماني، 
مواد خ��ام، گاز طبيع��ي و برق مي ش��ود. در كنار مصالح 
ساختماني، محصوالت غذايي در صدر اين واردات هستند 
كه تاثيرپذيري مصرف كنندگان عراقي را آشكار مي كند. 
عاوه بر اين، صادرات خ��ودرو و قطعات يدكي خودروي 

ايران به عراق به شدت بر بازار اين كشور سايه انداخته است. 
روزنامه نامدار گاردين در گزارشي كه هفته گذشته منتشر 
كرد از علي عجان، يكي از مغازه داران بازار لوازم الكتريكي 
در بغداد نقل مي كن��د: »80 درصد محصوالت بازار ايراني 
است، بنابراين اگر مرز بسته شود، براي ما بحران ايجاد خواهد 
شد.« همين روزنامه از يك واردكننده به نام عباس مخيلف 
نقل مي كند كه حتي نمي توان تصور جايگزين كردن ايران 
را كرد: »ما هر س��ال حدود 200 تا 300 هزار كانتينر كولر 
از ايران وارد مي كنيم و براي بيشتر اجناس ديگر هم كاما 
به ايران وابسته ايم.« عراقي ها دلواپس جيب شان هستند. 

ارزان ترين كاالها در بازار عراق متعلق به ايرانند. 

همسايگانپردردسر
مس��اله عراق تنها واردات از ايران نيست. درست است كه 
صادركنندگان عراقي با توجه به ميزان واردات ايران )77 
ميليون دالر در سال 2017( لطمه چنداني از اين وضعيت 
نمي بينند اما زائران ايراني از منابع مهم گردشگري عراق 
هستند. مظهر محد صالح، مشاور اقتصادي نخست وزير 
عراق هشدار داده است كه »هر سال، دو-   سه ميليون زائر 
ايراني براي بازديد از اماكن مقدس شيعي به عراق مي آيند 

كه اين فعاليت اقتصادي عمده اي براي كشور است و حاال 
ممكن است از آن محروم شود.«

شكي نيست كه در مورد ايران، صادركنندگان به مشكل 
كاهش درآمد خواهند خورد زيرا عراقي ها شيفته كاالهاي 
ايراني اند، اما آسيب طرف ايراني بيشتر متوجه شركت ها و 
كارخانه هاي واحد خواهد شد تا كليت اقتصاد ايران. اما تمام 
آنچه برشمرديم، مشكات كوچك يا بزرگي است كه در 
صورت قطع واقعي تجارت شكل خواهد گرفت. آيا اوضاع از 
سه شنبه پيش كه دونالد ترامپ تحريم هاي جديد را امضا 
كرده، فرق كرده است؟ اگر نه، آيا در آينده فرق خواهد كرد؟

گزارش هاي متناقضي از وضعيت تجارت ايران و عراق در 
روزهاي گذشته منتشر شده است. برخي رسانه هاي غربي 
و عربي از تجار بغداد نقل كرده اند كه برخي از كاالهاي ايراني 
در مرزهاي خاكي و آبي بي تكليف مانده اند. از سوي ديگر 
بعضي مقامات نسبت به اين موضوع هشدار داده اند. پدرام 
سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در توييتي گفته 
كه همكارى دولت عراق با تحريم هاي امريكا موجب كاهش 
ورود دالر از اين كشور به ايران شده و بخشي از افزايش نرخ 
ارز در ب��ازار هم به اين موضوع برمي گردد. ولي رييس اتاق 
مشترك ايران و عراق، يحيي آل اسحاق در واكنشي گفته 

كه او حتما از آمار مبادالت تجاري ايران و عراق اطاعات به 
روزي ندارد. اتاق بازرگاني ايران به تجار اطمينان خاطر داده 

كه نه مشكلي پيش آمده و نه مشكلي پيش خواهد آمد.  

داليلدشواري
دولت عراق همين حاال هم با اعتراضات اقتصادي خياباني 
روبه رو است. همزمان با تظاهرات تقريبا گسترده، فسادي 
كه نهادينه ش��ده به دردسرس��ازي ادام��ه مي دهد و نرخ 
بيكاري همچنان باالس��ت. در كنار اينها، خشكسالي هم 
توليد كشاورزي را كمتر كرده تا نمك بر زخم هاي پيشين 
باشد. اين فشارهاي اقتصادي- سياسي حتي كابينه عراق را 
دودسته كرده و بايد ديد در هفته هاي آينده تجارت قانوني و 
غيرقانوني چه شرايطي خواهد داشت. يكي از مقام هاي ارشد 
صنعت خودروي عراق به »صداي امريكا« گفته كه بغداد در 
تاش است از تحريم واردات قطعات يدكي خودرو از ايران 
معاف شود چراكه در صورت توقف اين واردات، دست كم 
5 هزار شغل عراقي از دست خواهد رفت. فشارهاي داخلي 
بر دولت عراق ممكن است فشارخارجي را خنثي كند، اگر 

تاثير اقتصادي فشار خارجي بيشتر نباشد.
اما دليل ديگري كه ممكن است ايس��ت كامل تجارت را 
نشدني كند، وضعيت ش��به فدرالي و امنيتي عراق است. 
تئودور كاراسيك، تحليلگر مسائل خليج فارس در نوشته اي 
كه اخيرا منتشر شده آورده است: »گروه هاي كردي عراق به 
ايران نزديك هستند و اين اجراي تحريم ها را دشوار مي كند. 
بس��ياري از كردها در دو طرف مرز، پيوندهاي خانوادگي 
دارند.« مساله سوم سياست خارجي روابط منطقه اي است. 
اين نكته خود سه ش��اخه دارد. نخست اينكه عربستان و 
متحدان عربي اش با آنكه در دش��مني اين روزهاي شان با 
ايران مواضع بي سابقه اي دارند، چندي است در تاش براي 
افزايش نفوذ اقتصادي و سياسي خود در عراق هستند و بايد 
بسيار محتاطانه محدوديت واردات عراق را ممكن كنند تا 
خصومت تازه اي در دولت و ملت عراق كاشته نشود. جمال 
خاشوگي، تحليلگر باسابقه عربستان سعودي مي گويد: 
»عربستان مشتاق بهبود رابطه با عراق است.« آزار اقتصاد 
عراق به هر قيمتي، در اين برهه همس��و با سياس��ت هاي 
عربستان نيست. شاخه دوم بحث اين است كه تركيه هم با 
داد و ستد بسيار با عراق، فعا با امريكاي ترامپ درگير است و 
مگر عراق مي تواند به ناگاه با دردسرهاي دو شريك و همسايه 
سازگار شود؟ و شاخه سوم اينكه نفوذ ايران در عراق آنقدر 
هست كه عراق را درباره پيامدهاي نارفيقي، به فكر فرو برد.

با توجه به تمام آنچه شرحش رفت، برنده اصلي اين وضعيت، 
بازار سياه خواهد بود، آن هم در عراقي كه خود سال ها قرباني 

تحريم هاي صدام زاده بوده است.

حميدرضا  آريان پور

يكشنبه سينوسي بازارها
روند روز گذشته سكه و دالر بسيار نوساني بود

گروه اقتصادي| بازارهاي داخلي ارز و طا يكشنبه 
بس��يار نوساني بودند. با نرس��يدن داده هاي بنيادين 
ت��ازه، بازاره��اي تهران بيش��تر ب��ا تحليل هاي فني 
قيمت گذاري مي كردند. روند كاهشي بازارهاي شنبه، 
در ابتداي روز يكشنبه نيز ادامه پيدا كرد، با اين همه 

روندها مسير بازار در طول روز بارها تغيير كرد.
چنان ك��ه »اعتماد« در گ��زارش قبلي خود اش��اره 
كرده بود، بازارهاي داخلي س��ردرگم هس��تند و اين 
س��ردرگمي در روند دومين روز كار بازارها عيان بود. 
اين وضعيت باعث شده تش��خيص مسير كوتاه مدت 
دش��وار باش��د. از اين رو، با توجه به روند افت و خيز، 
عده اي تاش مي كنند ب��ا ديده باني بازه هاي كوتاه و 
ميان مدت گذش��ته، كف و سقف حمايتي و مقاومتي 
فعلي را تش��خيص دهند و بر اساس آن معامله كنند. 
با اين همه، ب��ازار ممكن اس��ت تحت تاثير داده هاي 
بنيادين واقعي يا هيجاني، مرزهاي اخير را بش��كند. 
با توجه به اينكه پس از ارايه بس��ته سياس��ت ارزي، 
ب��ازار هنوز وضعيت خود را پيدا نكرده اس��ت، برخي 
از معامله گران روي افت بيش��تر قيمت ها حساب باز 
كرده اند در حالي كه افزايش��ي هاي ب��ازار در انتظار 

هيجان هاي تازه هستند.
روز يكشنبه بازار طا با كاهش قيمت ها شروع به كار 
كرد اما در ادامه روز نوس��ان هاي بس��ياري را به ثبت 
رساند. تمام انواع سكه شامل اين نوسان مي شدند. اين 
ناپايداري قيمت ها اوال وابسته به ناپايداري بازار ارز و 
دوما ناشي از حباب عجيب اين بازار بود. نوسان هاي 

پرش��مار، پيش بيني قيمت هاي كوتاه مدت را دشوار 
كرده است. فعاالن بازار به خبرنگار »اعتماد« گفته اند 
كه بازار هنوز مس��ير خود را پيدا نكرده و براي خريد 
و فروش هاي بزرگ تر بايد مدت زمان بيش��تري صبر 
كرد. بيش��تر معامله گران در انتظار مش��خص شدن 
بازدهي هفتگي هستند تا بتوانند با اطمينان بيشتري 
دست به خريد يا فروش بزنند. مي توان انتظار داشت 
ك��ه در صورت نرس��يدن اخبار تازه، ب��ازار اين هفته 
داده هاي فني را مبنا قرار داده و بر اس��اس آن حركت 
كند. فعا در قيمت هاي باالتر از بهاي متوس��ط بازه 
10 روزه، سودگيري نوسان گيران قيمت ها را كاهش 
مي دهد و در قيمت ه��اي پايين تر از مرز پيش گفته، 

شناسايي سود همان عده، روند را افزايشي مي كند.
همس��و با بازار طا، بازار ارز نيز ش��اهد روند نوساني 
بود. در بازار ارز نيز عمده ارزه��ا روز را با كاهش آغاز 
كردند اما  بعد با افزايش خريدها رشد كردند و دوباره 
با نوسان گيري دسته اي از معامله گران و سردرگمي 
درباره چشم انداز كوتاه مدت بازار، تضعيف شدند. اين 

روند در طول روز چند بار تكرار شد.
روز يكش��نبه در سامانه »سنا« دالر 9 هزار و 217 و 
يورو 9 هزار و 305 تومان قيمت خورد. در بازار ثانويه 

نيز دالر در كانال 7 هزار توماني ماند.
در دومين روز فعاليت بازارها در هفته بازيگران غير 
رس��مي ارز دالر را به قيمت 10 هزار و 600  تومان 
مي فروختن��د. در اين بازار غيررس��مي ي��ورو نيز با 

قيمت 11 هزار و 621 تومان معامله مي شد. 
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بنگاه هاخبر خوان

محم��د ش��ريعتمداري وزي��ر 
صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
92 درص��د از صنايع كش��ور را 
واحده��اي صناي��ع كوچك و 
متوسط تشكيل مي دهد و اين 
صنايع يك ميليون اشتغال دارند 
و 16.8 درص��د توليد ناخالص داخل��ي مربوط به اين 
بخش است . در ايران سهم اشتغال واحدهاي كوچك و 
متوسط حدود 45 درصد است و اين رقم نشان مي دهد 
كه اين موضوع نياز به توجه بيشتر دارد. او اظهار داشت: 
بايد به صادرات توليدات بخش صنايع كوچك توجه 
بيشتري ش��ود و مدتي صادرات در اين بخش تعطيل 
ش��ده بود، اما در ح��ال حاضر اقداماتي انجام ش��ده و 
بخش��ي از توليدات اين بخش در حال صادرات است. 
تاب آوري صنايع كوچك از عوامل برون زاي توليد كمتر 
از صنايع بزرگ است، بنابراين از آنجا كه عدم قطعيت 
در حوزه سياست خارجي وجود دارد، بنابراين انتظارات 
عقايي منفي در واحدهاي صنعتي به وجود آمده و به 
همين دليل براي حل مشكات نيازمند كمك مجلس 
هستيم. شريعتمداري اظهار داشت: وضعيت صنعت 
امروز قابل مقايس��ه با شروع جنگ تحميلي نيست و 
تامين نيازمندي هاي اين واحدها نيازمند برنامه ريزي 
دقيق است. بسته حمايت از توليد هفته آينده تقديم 

دولت مي شود. ايرنا 

امير اميني مع��اون برنامه ريزي 
و مديري��ت مناب��ع وزي��ر راه و 
شهرسازي گفت: ميزان مطالبات 
پيمان��كاران از انجام پروژه هاي 
مختلف عمراني و تعهدات وزارت 
راه و شهرسازي به 18 هزار و 700 
ميليارد تومان رسيده است. مطالبات واقعي پيمانكاران 
حدود 12 ه��زار ميليارد تومان اس��ت، اما با تعهدات 
قانوني وزارت راه و شهرسازي در اين بخش، بدهي اين 
وزارتخانه به پيمان��كاران به 18.7 هزارميليارد تومان 

افزايش يافته است.
به گفته وي، ب��راي پرداخت بده��ي پيمانكاران اين 
وزارتخان��ه در تبصره )5( قانون بودجه س��ال 1397 
مكانيس��م هايي در نظر گرفته كه انتشار اسناد خزانه 
و اوراق تسويه بخشي از اين مكانيسم است. بر اساس 
قانون بودجه سال 97 مكانيسم ديگري براي پرداخت 
بخشي از مطالبات پيمانكاران در نظر گرفته شده كه 
تسويه بدهي پيمانكاران به دستگاه هاي اجرايي از محل 
تهاتر بدهي آنها به سيستم بانكي است و با استفاده از 
اين قانون امسال بخشي از طلب پيمانكاران پرداخت 

خواهد شد.
اميني گفت: طبق اي��ن مصوبه قانون��ي چنانچه هر 
پيمانكاري تا پايان سال 95 نتوانسته تسهيات بانكي 
خ��ود را پرداخت و يا اينكه به بانك ها بدهكار اس��ت، 
مي تواند مطالب��ات خود را از دولت با اس��تفاده از اين 
مكانيسم تهاتر كند. براي اجرايي شدن اين مكانيسم 
با اعام طلب پيمانكار توسط دستگاه هاي اجرايي به 
سازمان برنامه و بودجه اين سازمان با انجام مكاتبات 
الزم با خزانه و بانك مركزي زمينه الزم براي تس��ويه 

طلب پيمانكاران از دولت را فراهم مي كند.
اميني با بيان اينكه وزارت راه وشهرسازي ساالنه 40 
تا 60 درصد طلب پيمانكاران را تسويه مي كند، گفت: 
اجراي پروژه هاي عمراني در اين بخش موجب مي شود 
تا مطالبات جديدي به بدهي هاي قبلي اضافه ش��ود. 
امسال تاكنون چهار هزار ميليارد تومان براي پرداخت 
طلب پيمانكاران تخصيص يافته و با اس��تفاده از ساير 
مكانيسم هاي پرداختي در مجموع امسال هفت هزار 
ميليارد تومان از طلب پيمانكاران حوزه راه و شهرسازي 

پرداخت خواهد شد. وزارت راه و شهرسازي 

مدير عامل فروش��گاه زنجيره اي همواره تخفيف افق 
كوروش گفت: افق كوروش در كمتر از 5 س��ال از آغاز 
فعاليت خود، موفق شد يك هزار شعبه فروشگاه در 31 
استان و 240 شهر راه اندازي كند و به زودي وارد بورس 
مي شود. به گزارش روابط عمومي شركت فروشگاه هاي 
زنجيره اي افق كوروش، اميرخسرو فخريان، مديرعامل 
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش در نشست 
خبري با اصحاب رسانه ضمن اعام اين خبر كه تعداد 
شعب افق كوروش از يك هزار شعبه عبور كرد، گفت: 
افق كوروش اولين فروشگاه زنجيره اي كشور است كه 
موفق شد يك هزار شعبه فروشگاه در كشور افتتاح كند 
و ضمن دستيابي به اين موفقيت بزرگ، اين ركورد را در 

صنعت فروشگاه زنجيره اي كشور ثبت كرد.

جلسه كميس��يون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس 
شوراي اسامي به فوالد اختصاص داشت. اين جلسه با 
حضور نمايندگان مجلس، مديران كارخانه هاي بزرگ 
فوالد، انجمن فوالد، ايميدرو، بورس كاال و سنديكاي 
لوله و پروفيل و نيز معاون معدن و صنايع معدني وزارت 
صمت برگزار شد. دكتر بهرام سبحاني، مديرعامل فوالد 
مباركه اصفهان با اش��اره به ش��رايط حاكم بر صنعت 
فوالد در سطح جهاني گفت: جنگ دنيا، جنگ فوالد 
است و ساح دفاعي كشورها در اين جنگ، تعرفه است 
كه در اي��ران در حداقل ممكن قرار دارد. وي ادامه داد: 
قيمت هاي داخلي در همه جاي دنيا باالتر از قيمت هاي 
جهاني است، اما در ايران برعكس است. مديرعامل فوالد 
مباركه اصفهان گفت: برخي تصميمات اخير به جاي 
توسعه صادرات و ارزآوري فوالد در شرايط تحريم، منجر 
به محدوديت صادرات فوالد مي ش��ود. وي همچنين 
گفت: اينكه سهميه اي براي عرضه داخلي فوالدسازان 
تعيين شود و اسم آن را »تعهد« بگذارند و صادرات را هم 
منوط به انجام اين عرضه ها كنند با هيچ اصل اقتصادي 
سازگار نيست. وي در ادامه تاكيد كرد: فوالد مباركه كل 
توليد خود را در تاالر اصلي بورس يا به صورت مچينگ 

عرضه مي كند و به واسطه ها نمي فروشد.
تاميننيازبازارداخلي

همچنين مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه اصفهان 
گفت: فروش داخلي محصوالت شركت فوالد مباركه 
اصفه��ان از س��ال  94تا 96 ب��ا رش��د 72 درصدي از 
3 ميلي��ون و 300 هزار تن به 5 ميلي��ون و 750 هزار 
تن رسيده اس��ت. سبحاني، محصوالت اين شركت را 
متنوع تر و حجم عرضه آن را هم بيشتر از قبل برشمرد 
و گفت: ورق هاي توليدش��ده قابل استفاده در صنايع 
دريايي، نفت و گاز و خودروسازي است. با وجود افزايش 
توليد فوالد، معادل هاي شگفت انگيز در بازار در حال 
رقم خوردن است؛ چرا كه محصوالتي كه با فوالد توليد 

مي شود افزايش قيمت زيادي دارد .

بستهحمايتازتوليدبهدولتميرود

طلب18.7هزارميلياردتوماني
پيمانكارانازدولت

افقكوروشهزارشعبهايشد

جنگاقتصادي،جنگفوالداست

دوشنبه 22 مرداد 1397،  اول ذي  الحجه 1439، 13  آگوست 2018،  سال شانزد                        هم، شماره 4159

نوبت دوم

آگهيتجديدمناقصـهعمومیيکمرحلهای
تهيهمصالح،ساختونصبتابلوهایاسامیمعابروراهنمایمسيرواماکن

درجزيرهزيبایکيش
  شماره مناقصه: ن/ع/2/97/09

 نام مناقصه گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش
 نشانی مناقصه گزار: 

-  دفتر مرکزی: جزيره كيش- ميدان خليج فارس- بلوار ايران- مجتمع اداری پارس- شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد 
کيش . تلفن 44421380- 076

- دفتر تهران: بزرگراه آفريقا- باالتر از چهارراه شهيد حقانی )جهان کودک(- نبش خيابان کيش- ساختمان شماره 45 -  طبقه 
همکف. تلفن: 88780747– 021 

  موضوع مناقصه:   تهيه مصالح ، ساخت و نصب تابلوهای اسامی معابر و راهنمای مسير و اماکن در جزيره زيبای کيش
 مبلغ برآورد : 8.440.000.000 )هشت ميليارد و چهار صد و چهل ميليون ريال(

 تاريخ فروش اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهی نوبت دوم تا ساعت 16 مورخ 1397/05/28
 آخرين مهلت تحويل اسناد و ارائه پيشنهادها: از تاريخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 16 مورخ 1397/06/10

 محل فروش و تحويل پيشنهادها: دبيرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه گزار
 تاريخ و  محل گشايش پيشنهادها: 10 صبح مورخ 1397/06/12 در دفتر مرکزی مناقصه گزار

تبصره: حضور نماينده تام االختيار پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی، مجاز می  باشد.
 مبلغ خريد اسناد مناقصه: 1.500.000 )يک ميليون و پانصد هزار( ريال

 مبلغ و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : 422.000.000 ريال که می بايست به يکی از سه روش ذيل ارائه شود : 
1-  ارائه رسيد بانکی واريز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزيره کيش 

2- ارائه چک بانکی تضمينی در وجه مناقصه گزار
3- ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کيش مطابق اسناد مناقصه

  ترتيب دريافت اسناد مناقصه:
شرکت کنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهای خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم نمايند :

1- تهيه و تکميل اسناد و پيشنهاد ها
2- تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان

3- دريافت رسيد تحويل پيشنهادها
 ساير شرايط مناقصه:

- به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتيب 
اثر داده نخواهد شد.

- به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش يا کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت کنندگان در مناقصه می بايست حداقل به ميزان مبلغ مناقصه، کارکرد در قراردادهای مشابه در پنج سال گذشته )حداکثر 
در 3 قرارداد( داشته باشند و مدارک و مستندات آن )شامل رونوشت قرارداد به همراه آخرين صورت وضعيت تأييد شده يا مفاصا 
حس�اب تامين اجتماعی درخصوص کارهای اتمام يافته( را در پاکت “ب” ارائه نمايند. در غير اينصورت شرکت کننده از مناقصه 

حذف خواهد گرديد.
- هزينه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است. 

 www.urban.kish.ir و www.kish.ir جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 44421380-076 تماس يا به سايت های -
مراجعه فرماييد .

بازار

مجموعه بدهي بانك ها به بانك 
مركزي حدود 139هزار ميليارد 
تومان در پايان خردادماه افزايش 
يافته است. بدهي بانك ها به بانك 
مركزي در س��ال هاي گذشته 
همواره رو به رشد بود و در برخي 
مواق��ع و در قياس دوره اي درص��د بااليي افزايش را با 
خود به همراه داشته است؛ اين يكي از معضات شبكه 
بانكي به شمار مي رود، چرا كه افزايش بدهي بانك ها 
به بانك مركزي را عمدتا ناشي از بي انضباطي بانك ها 
و افزايش اضافه برداشت آنها مي دانند كه خود عاملي 
براي افزايش تورم به شمار مي رود. تازه ترين آمارها از 
اين حكايت دارد كه تا پايان خرداد ماه امس��ال بدهي 
بانك ها به بانك مركزي حدود 139هزار ميليارد تومان 
رسيده كه در مقايسه با رقم نزديك به 101 هزار ميليارد 
توماني خردادماه سال گذشته تا 37.8 درصد افزايش 
دارد. اين در حالي است كه در خردادماه سال گذشته 
نسبت به همين ماه در سال 1396 بدهي بانك ها حدود 
13.2درصد افزايش يافته ب��ود كه در مجموع بيانگر 

افزايش درصد رشد در سال گذشته است.
بده��ي 139 هزار ميليارد تومان��ي بانك ها به بانك 
مركزي را در چند بخش مي توان بررس��ي كرد. اول 
بدهي بانك هاي تجاري اس��ت ك��ه در خردادماه به 
6500 ميليارد تومان رس��يده كه اين رقم نسبت به 
سال هاي قبل كاهش دارد. به گونه اي كه در خرداد 
سال گذش��ته 8500 ميليارد تومان و در همين ماه 
در سال 1396 حدود 19 هزار ميليارد تومان گزارش 
شده بود. همچنين بانك هاي تخصصي كه بيشترين 
حجم بدهي را در اختيار دارند، اكنون حدود 45 هزار 
ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكارند كه اين رقم 
در خرداد سال گذشته حدود 50 هزار ميليارد تومان 
و در همين ماه در س��ال 1395 تا 56 هزار ميليارد 

تومان بوده است. 

بانكها1۳۹هزارميلياردتومان
بدهكارند

آيا بغداد مي تواند هزينه قهر با ايران را بپردازد؟

امكان سنجي توقف صادرات به عراق

محصوالت غذايي

محصوالت كشاورزي

محصوالت شيميايي

محصوالت انرژي

مصالح ساختماني

خودرو و ماشين آالت

لوازم خانگي

منسوجات

ديگر محصوالت

روند بازار سكه در روز يكشنبه
اختالفيكشنبهشنبهنوع سكه

65 هزار3 ميليون و 791 هزار3 ميليون و 856 هزارامامي 
87 هزار3 ميليون و 416 هزار3 ميليون و 503 هزاربهار آزادي 
110 هزار1 ميليون و 776 هزار1 ميليون و 886 هزارنيم سكه 
30 هزار912 هزار942 هزارربع سكه

قيمت ها به تومان و بر اساس اطالعات سايت اتحاديه طال و جواهر است.


