10

شنبه  24 /اردیبهشت  / 1401شماره 5093

www.ebtekarnews.com

خبر

در جلسهای با حضور یعقوب رشنوادی

مدیرعامل بیمه سرمد و عباس معزی

مدیرعامل و علیرضا رمضانیان مشاور مالی و
برنامهریزی صندوق حمایت از توسعه مدارس
غیردولتی کشور ،تفاهمنامه بیمهای میان این

دو مجموعه به امضا رسید و خدمات بیمهای
مدارس غیردولتی سراسر کشور به سرمد

سپرده شد.

با امضای این تفاهمنامه ،کلیه خدمات بیمهای

مدارس غیردولتی در کشور برای اولین بار در

بیمه سرمد تجمیع شد تا این شرکت ،افتخار

خدمترسانی به شاغالن مدارس غیردولتی و
خانواده آنان را پیدا کند.

یعقوب رشنوادی پس از امضای این تفاهمنامه

با اشاره به اینکه تجمیع امور بیمهای مدارس
غیردولتی کشور برای اولین بار اتفاق افتاده

است ،گفت :تمام تالش ما در مجموعه بیمه
سرمد ،ارائه خدمات مناسب و بهموقع است
و امیدوارم با استفاده از تمامی ظرفیتهای

شرکت ،بتوانیم سهم کوچکی در خدمترسانی
به معلمان و شاغالن در مدارس غیردولتی و

جامعه فرهنگی کشور داشته باشیم.

مدیرعامل بیمه سرمد افزود :بیمه سرمد

شرکت جوانی است که به پشتوانه بانک صادرات
ایران اعتبار خود را با ارائه خدمات نوین و

محصوالت بهروز به دست آورده و تالش میکند
تکیهگاه مطمئنی برای بیمهگذاران خود باشد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه مدارس

غیردولتی نیز گفت :امیدواریم بیمه سرمد با
ظرفیتهایی که دارد بتواند رضایت کارکنان

مدارس غیردولتی کشور را جلب کند و این

تفاهمنامه سرآغاز همکاری میان دو مجموعه

باشد.

بیش از  17800مدرسه غیردولتی در کشور،

عضو صندوق حمایت از توسعه مدارس
غیردولتی هستند و از خدمات این صندوق

استفادهمیکنند.

موضوع واردارت خودرو بار دیگر بر سر زبانها
افتاده است و آنطور که به نظر میرسد بازار خودرو
در آستانه تغییر و تحول است .سیدرضا فاطمیامین،
وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیئت
دولت پیرو پیگیریهای این وزارتخانه خبر داده و گفته
است« :از روزهای نخست برعهده گرفتن مسئولیت،
باور به لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به
نیاز خریداران داشتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو
را بهعنوان یکی از برنامههای جدی ساماندهی صنعت
خودرو در دستور کار قراردادیم .با توجه رفع موانع
صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل
تراز ارزی کشور کمک کرد ،دیگر ضرورتی برای استمرار
ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی
واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم؛
با برگزاری چندین جلسه در مراجع ذیربط و هیئت
دولت ،آزاد شدن واردات خودرو را بهدور از هیاهوهای
رسانهای بهصورت جدی پیگیری کردیم .سرانجام با ارائه
گزارشهای کارشناسی و بیان استداللهای منطقی،
پیگیریهای مستمر نتیجه داد و پیشنهادهای این
وزارتخانه در هیئت دولت به تصویب رسید».
عزتالله اکبریتاالرپشتی ،نیز در گفتوگویی با
اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات 70
هزار خودرو گفته است« :اول ،با فرمایشات رهبری کال ً
مصوبه اصالح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا
برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم کند،
واردات خودرو را انجام دهد دوم ،ماده  4آن که مربوط
به صادرات قطعه و واردات خودرو بود ،حذف شد.
آییننامه واردات خودرو بهدست دولت تهیه میشود
و دولت شرایط را باید برای واردات آماده کند .امروز
خأل 500هزارخودرویی در بازار احساس میشود که با
واردات ،فضا رقابتی میشود».

کیمیانجفی

محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد».
کاهش قیمت خودرو با شروع واردات
منوچهر منطقی ،معاون صنایع حمل و نقل وزارت
صمت در برنامه تلویزیونی درباره مصوبه آزادسازی
واردات خودرو گفته است« :اگر عرضه و تقاضا متعادل
شود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیشبینی ما
این است که با شروع واردات و ادامه آن ،قیمتها آرام
آرام به آن حد عقالنی که مشتری انتظار دارد ،نزدیکتر
شود ».مهدی دادفر ،دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
نیز در گفتوگو با تسنیم ،در خصوص تاثیر واردات
خودرو بر قیمت بازار نیز گفته است « :به نظر میرسد
از همان ماه اول ما شاهد کاهش قیمتها باشیم چرا
که واردات خودرو شوک به بازار وارد میکند .با توجه به
قیمت خودروهای وارداتی در آینده بازار به ثبات خواهد
رسید .به نظر میرسد اولین خودروهای وارداتی اواخر
شهریورماه راهی بازار شوند چراکه تجربه ثبات کرده
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شماره مناقصه و تقاضا

تقاضای  0040009-RNمناقصه شماره 00/127

موضوع مناقصه /شرح مختصر اقالم درخواستی

STUD BOLT

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار

 1/050/000/000ریال

نوع تضمين شركت درفرایند ارجاع كار

تضميــن شــركت در فراینــد ارجــاع كار بصــورت یكــي از تضاميــن قابــل قبــول وفــق آیيــن نامــه تضميــن شــماره /123402
ت 50659ه مــورخ  94/09/22هيــات وزیــران مــي باشــد.

مبلغ برآوردي مناقصه

 21/000/000/000ریال

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كيفي در سامانه ستاد

 10روز پس از درج نوبت دوم آگهی روزنامه در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.

آخرین مهلت بارگذاري و ارسال مستندات ارزیابي كيفي (رزومه) در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.

آخرین مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی /مالی در سامانه ستاد

پــس از ارزیابــی كيفــی مناقصــه گــران ،مســتندات دریافــت پيشــنهاد فنــی و مالــی بهمــراه برنامــه زمانــی از طریــق ســامانه
ســتاد ارســال مــی گــردد.

آدرس مناقصه گزار

اســتان بوشــهر -شهرســتان عســلویه -شــركت مجتمــع گاز پــارس جنوبــی -ســاختمان اداری مركــزی ســتاد-طبقه دوم
-مدیریــت بازرگانــی-اداره خریــد -گــروه خریــد اقــالم پــروژه و اختصاصی-اتــاق 240

بدیهــی اســت كليــه فرآینــد برگــزاری مناقصــه الكترونيكــی از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــی دولــت (ســامانه ســتاد) بــه نشــانی WWW.SETADIRAN.IR :انجــام مــی پذیــرد وبــه پيشــنهاد
هــای خــارج از ســامانه ســتاد هيچگونــه ترتيــب اثــری داده نخواهــد شــد و مناقصــه گــران بایســتی نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه ســتاد و دریافــت گواهــی امضــاء الكترونيكــی اقــدام نماینــد.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفنهای ( 0773131)2279-2268-2254-2251-2249-2240-2223-2209تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی 1312963 :

5946

kimia.najafi.23@gmail.com

زاوه :هرچه
ننامه
شیوهآیی 
اجرایی به سمت
آزادنهتر در حال
حرکت باشد
تاثیر آن در
کوتا همدت برای
اصالحقیمتها
زیادتر خواهد
بود

دو شرط برای واردات خودرو!
با خبر آزادسازی واردات خودرو ،اخباری در فضای
مجازی مبنی بر اینکه واردات خودرو با  ۲شرط سقف
قیمت هفت هزار دالر و حجم موتور  ۱۰۰۰سیسی آزاد
شده ،منتشر شد .خبری که به گفته جالل رشیدی
کوچی ،نماینده مجلس دو شرط توهینآمیز برای
واردات خودرو است .کوچی در حساب توییتری خود
نوشت« :باالخره گام اول برداشته شد و واردات خودرو
آزاد شد ،در تنظیم آئین نامه واردات خودرو با تکیه بر
کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛
_۱سقف قیمت  ۷۰۰۰دالر! _۲حجم موتور  ۱۰۰۰سیسی!
اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را
اصالح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد».
البته معاون امور مجلس وزارت صنعت ،معدن
و تجارت محدودیت واردات خودرو با  ۲شرط را یک
شایعه اعالم کرده است .محمدجواد حاجیحسینی در
توییتر خود نوشت« :آییننامه مصوبه هیئت دولت در
خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت
صمت با استفاده از دیدگاههای تخصصی و کارشناسی
در دست اقدام است و شایعات منتشرشده در رابطه با

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

اصالح مصرف مرغ؛ نتیجه احتمالی
اصالح نظام یارانهای

واردات خودرو از انتهای خردادماه  ۹۷و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،این موضوع اثر مستقیم بر رشد
منحنی قیمت حتی در بازار داخلیها داشته است .حاال صحبت آزادسازی واردات خودرو مطرح شده است .آنطور که گفته میشود وزیر صمت از تصویب
کلیات واردات خودرو در هیئت دولت پیرو پیگیریهای این وزارتخانه خبر داد و تاکید کرده است که جزئیات و چگونگی آییننامه واردات خودرو بهزودی اعالم و
اطالعرسانی میشود .کارشناسان و فعاالن بازار خودرو نظرات متفاوتی در این خصوص دارند ،عدهای معتقدند که آزادسازی واردات خودرو راهی برای کاهش و
ثبات قیمت در بازار خودرو خواهد بود .از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که واردات تاثیر چشمگیری در کاهش قیمتها نخواهد داشت.

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (سامانه ستاد) تامين نمايد:

نوبت اول  1401/02/20 :نوبت دوم 1401/02/24:

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

آزادسازی واقعی؟

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای

نوبت دوم

اخبار

ابتکار تاثیر خبر مجوز وارادت خودرو بر بازار را بررسی کرد

مدارس غیردولتی کشور زیر چتر
خدمات بیمه سرمد

خدمات بیمهای مدارس غیردولتی سراسر
کشور به بیمه سرمد سپرده شد.

بازاروسرمایه

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

تا اجرایی شدن این گونه مصوبات تعللهای بسیاری
صورت میگیرد».
واردات میتواند بازار را برای مدت کوتاهی مدیریت
کند
فربد زاوه ،کارشناس صنعت خودرو نیز در خصوص
تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار به «ابتکار» گفت:
تا آییننامه اجرایی نیاید نمیتوان به طور دقیق وضعیت
را ارزیابی کرد .بنابراین ما باید منتظر باشیم تا ببینیم
که آییننامه اجرایی را چگونه مینویسند .اگر آییننامه
اجرایی را به همان شیوه کامیونهای دست دوم
بنویسند تجربه نشان میدهد که ما با افزایش قیمت
روبهرو خواهیم بود و نمیتوان انتظار کاهش قیمت
را داشت .اما هرچه شیوه آییننامه اجرایی به سمت
آزادنهتر در حال حرکت باشد تاثیر آن در کوتاهمدت
برای اصالح قیمتها زیادتر خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت

اقتصاد کالن ادامه داد :همانطور که اشاره کردم شاید
آزادسازی واردات در کوتاهمدت بتواند قیمتها را در
بازار خودرو کنترل کند اما آن چیزی که تعیینکننده
قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد است بی
برنامگی و تورم عمومی کشور بوده که بسیار باال است.
بنابراین آزادسازی واردات نمیتواند در درازمدت باعث
کنترل بازار شود.
زاوه در بخش دیگری از صحبتهایش به مشکالت
اقتصادی پرداخت و در این باره گفت :مشکل در بازار
خودرو نبوده و ما برای یافتن مشکل باید به سراغ حوزه
اقتصاد کالن ،کاهش هزینههای دولت و حل و فصل
پرونده هستهای پیدا برویم .تا زمانی که این مسائل در
کشور ما حل نشود نمیتوان امیدوار بود که تورم در
سکِنهایی یک مدت
کشور کنترل شود .شاید بتوان با م ُ َ
وضعیت بخشهای مختلف اقتصاد را کنترل کرد اما
پس از آن باز هم قیمتها منفجر خواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
میگوید اصالح احتمالی میزان مصرف مرغ در
کشور ،یکی از نتایج تصمیم اخیر دولت خواهد
بود.
به گزارش ایسنا ،احمدرضا فرشچیان اظهار
کرد :در این تردیدی وجود ندارد که ارز ۴۲۰۰
تومانی و نحوه تخصیص آن نیاز به اصالح و
تغییر داشت و باید راهی برای مقابله با رانت و
فساد به وجود آمده در چارچوب این طرح پیدا
میشد .با وجود مشکالتی که اقتصاد ایران با آن
مواجه است ،به نظر میرسد که اقدام دولت
سیزدهم در ورود به این عرصه ،اقدامی شجاعانه
بود.
وی با اشاره به تغییراتی که پس از این تصمیم
دولت به وجود میآید ،بیان کرد :این ارز برای
چند سال به تعدادی از کاالهای اساسی تعلق
میگرفت که حاال با تصمیم دولت بخشی از آن
حذف شده است .قطعا در این مسیر تغییرات
قیمتی شاهد خواهیم بود و نحوه مدیریت شرایط
و عبور از این تحوالت بیشترین اهمیت را دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره آینده قیمت
مرغ پس از تغییر در سیاستهای دولت نیز
تشریح کرد :تا پیش از این تصمیم ،نهادههای
دامی با ارز  ۴۲۰۰تومانی تهیه میشدند و با وجود
مشکالت ،الاقل سیاست رسمی اینگونه بود اما
حاال بناست این نهادهها با ارز نیمایی تهیه شوند
و به این ترتیب قیمت تمام شده آن بیش از سه
برابر میشود .قطعا در چنین شرایطی میتوان
انتظار داشت که قیمت مرغ افزایش پیدا کند و
دولت نیز این موضوع را رسما اعالم کرده است.
فرشچیان ادامه داد :در این تغییرات ما باید
یک نگاه دو سویه داشته باشیم؛ یعنی در کنار
حمایت از مصرفکنندگان ،به تولیدکنندگان نیز
توجه داشته باشیم .میتوان انتظار داشت که با
این تغییرات قیمتی ،میزان مصرف مرغ در کشور
قدری کاهش پیدا کند .البته اینکه تولیدکنندگان
به چه شکل از این شرایط عبور کنند ،موضوع
مهمی است که باید به آن فکر کرد.

