
بح�ران ان�رژی در اروپ�ا روزه�ای س�یاهی 
را رقم زده اس�ت؛ روز هایی که موجب ش�ده 
تا برخی سیاس�تمداران قاره س�بز ب�ا متهم 
کردن روس�یه به دس�تکاری بازار گاز، مسکو 
را عامل اصل�ی بحران به وجود آم�ده بدانند. 
از ماه گذشته بود که قیمت گاز در اروپا به شدت 
افزایش یافت. نیروگاه ه��ای تولید برق که با گاز 
کار می کردند به دلی��ل افزایش بهای گاز مجبور 
شدند قیمت فروش برق خود را افزایش دهند تا 

اعتراضات در این قاره شنیده شود. 
هفته گذش��ته بود که قیمت گاز در ب��ازار انرژی 
اتحادیه اروپا برای نخس��تین ب��ار در تاریخ این 
ق��اره از م��رز 1200 دالر عبور ک��رد.  معادالت 
روی کاغذ می گوید مهم  ترین دلی��ل این اتفاق، 
فروکش کردن بحران کرونا در غ��رب و افزایش 
فعالیت های اقتصادی اس��ت که موجب ش��ده تا 
مصرف انرژی افزایش یابد. از س��وی دیگر حجم 
ذخایر گاز ذخیره شده در اروپا نسبت به متوسط 

پنج سال گذشته بس��یار پایین تر بوده و در کنار 
آن پیش بینی می شود که این قاره باوجود پایین 
بودن دسترسی به گاز اما زمستان سردی را پیش ِ 
رو داشته باشند. در این بین، برخی سیاستمداران 
اروپایی روی روسیه متمرکز شدند؛ کشوری که 
بیش از 30 درصد نیاز گاز اروپا را تأمین می کند 
و حاال از نگاه برخ��ی رهبران غربی، کم کاری این 
کشور دلیل اصلی بروز شرایط بحرانی در اقتصاد 

غرب است. 
برخی تحلیلگران و اعضای پارلمان اروپا روسیه 
را متهم کرده ان��د عمداً عرضه گاز ب��ه بازار اروپا 
را در هفته ه��ای اخی��ر محدود کرده ت��ا بحران 
گاز در ای��ن منطقه تش��دید ش��ود و قیمت گاز 
افزای��ش یابد. هدف روس��یه از این اقدام فش��ار 
بر اتحادی��ه اروپا ب��رای قبول نیاز ای��ن اتحادیه 
به خط لول��ه ن��ورد اس��تریم 2 اس��ت. بیش از 
40 عض��و از پارلم��ان اروپ��ا از تم��ام گروه های 
سیاسی، از کمیسیون اروپا خواسته اند اقدامات 

 ش��رکت گازپروم برای دس��تکاری ب��ازار گاز را 
بررسی کند. 

   واکنش روسیه 
متهم ک��ردن کرملین به دس��تکاری ب��ازار گاز 
اروپا اما با واکنش روس��یه مواجه شد. الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد هیچ 
درخواست رسمی ای از سوی اروپا برای تأمین گاز 

بیشتر به دولت روسیه مطرح نشده است. 
معاون نخس��ت وزیر روس��یه اظهار کرد: به طور 
رسمی هیچ کس نه وزارت انرژی نه دولتی برای 
تأمین گاز بیشتر درخواست نکرده است. گازپروم 
تنها صادرکننده گاز از طریق خط لوله بوده و تا این 
تاریخ به طور کامل به همه تعهداتی که تحت همه 
قراردادهایش داشته عمل کرده است. اگر نیازی 
از س��وی خریداران قراردادهای بلندمدت برای 
افزایش حجم عرضه گاز وجود داش��ته باشد، در 
آن صورت گازپروم عرضه را مطابق با درخواست 
افزایش می دهد. اگر کسی گاز بیشتری بخواهد 

گازپروم آماده خواهد بود تأمین آن را بر اس��اس 
ظرفیت های تولیدی که دارد بررسی کند. 

نواک از اروپا برای مدیریت ضعیف بازار گاز خود 
و تغییر استراتژیک هدفمند از قراردادهای بلند 
مدت به تأمین لحظه ای انتقاد کرد و گفت: در اروپا 
تصمیمات ضعیفی گرفته ش��د. هیچ کس تقاضا 
برای گاز را برنامه ریزی نکرد و کسی فکر نکرد که 
در خصوص تأمین چه اتفاقی خواهد افتاد. انگار 
امید وجود داشت که یک نیروی نامرئی به مسئله 
تأمین گاز رسیدگی خواهد کرد. شما نمی توانید 

بازارهای دیگر را برای این مسئله مقصر بدانید. 
معاون وزیر امور خارجه روس��یه هم اعالم کرده 
است ش��رکت بزرگ گازپروم برداش��ت از ذخایر 
خود برای تثبیت بازار گاز اروپا را آغاز کرده است. 
همچنین پوتی��ن رئیس جمهور این کش��ور هم 
گفته اس��ت: افزای��ش عرضه گاز به کش��ورهای 
اروپایی برای جلوگیری از آشوب در این کشور ها 

باید انجام شود. 
    نورداستریم 2

با این وجود، هنوز هم تعدادی از کارشناس��ان بر 
این باورند که روسیه در حال ادب کردن غرب در 
پی تحریم  هایی است که موجب شد تا خط لوله 
نورد استریم 2 تحریم ش��ود. خط لوله ای که گاز 
روسیه را به آلمان می رساند و نفوذ گازی مسکو را 
افزایش می داد. امریکا و برخی اروپایی  ها این خط 
لوله را تحریم کردند ت��ا گاز امریکا جایگزین گاز 
روسیه در بازار اروپا شود ولی با این وجود، روس ها 
توانس��تند این خط لوله را اجرایی کنند و آماده 

صادرات گاز شود. 
هم اکنون ب��رای تأمین گاز اروپ��ا و البته کاهش 
قیمت گاز، این خط لول��ه در کانون توجهات قرار 
گرفته است و روسیه دوست دارد در موضع برتر، 
عملیات صادرات گاز را انجام دهد. به بیان ساده تر، 
روسیه عالقه بس��یاری دارد که عبارت »اشتباه 
کردیم « را از سوی مقامات اتحادیه اروپا بشنود؛ 
عالقه ای که به نظر می رسد حیثیتی شده و شرایط 
را به گونه ای پیش برده که تنه��ا راه برون رفت از 
این وضعیت برای اروپایی ها، دلجویی از پوتین و 

دوستان گازی اش است. 
روس��یه مکرراً اعالم کرده که راه اندازی خط لوله 
نورداستریم2 به آلمان، کمک خواهد کرد بازار گاز 
اروپا آرام شود و نواک در پاسخ به اینکه انتظار دارد 
چه زمانی فعالیت تجاری این خط لوله آغاز شود، 
گفت این به فرآیند تأیید از س��وی رگوالتورهای 

اروپایی بستگی خواهد داشت. 
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4 عامل افزایش قیمت نفت
چه�ار  عام�ل وج�ود دارد ک�ه قیم�ت نف�ت را ب�ه بی�ش 
اس�ت.  داده  افزای�ش  بش�که  ه�ر  در  دالر   84 از 
قیمت نفت وست تگزاس امریکا رشد 97 سنتی را تجربه کرد و هر بشکه 
به قیمت 81 دالر و 41 سنت به فروش رفت. در گروه سایر فرآورده های 
پاالیشگاهی قیمت بنزین بیش از یک دالر رشد کرد و هر گالن به قیمت 
2/42 دالر معامله شد. قیمت نفت کوره و گازوئیل هم افزایش  هایی به 

ترتیب2/47و 8/25 دالر را تجربه کردند. 
خبرگزاری رویترز درباره دلیل افزایش قیمت نفت خام نوشت: نخست، 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که میزان تقاضای نفت خام به 
دلیل گرانی بیش از حد گاز در سال های 2021 و 2022 افزایش یابد. 
این خبر باعث شده که کشور ها میزان ذخایر نفت خام خود را افزایش 

دهند و با رشد تقاضا قیمت  ها باال رود. 
دوم، عربستان سعودی با افزایش عرضه نفت اوپک پالس به بازارهای 
جهانی مخالفت کرده و این چراغ س��بزی به بازار برای کاهش عرضه 

است. 
س��وم،  آمار ها نش��ان می دهد ذخایر نفت خام امریکا در هفته گذشته 

رشد داشته است. 
چهارم، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی ش��ده است که تولید نفت 
خام امریکا در سال 2021 نسبت به پیش بینی های قبلی با افت مواجه 

شود. 

تورم چین در حال صفر شدن!
نرخ تورم چین در ادامه مس�یر نزولی خود به 0/7درصد رس�ید. 
به گزارش تریدینگ اکونومیکس، نرخ تورم چی��ن در 12 ماه منتهی 
به سپتامبر به مثبت 0/7 درصد رس��ید. این نرخ تورم که 0/1 درصد 
کمتر از تورم ماه قبل و 0/2 درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده توسط 
کارشناسان بوده، بیش از همه تحت تأثیر کاهش قیمت گوشت خوک 
قرار گرفته اس��ت که تورم آن به منفی 46/9درصد کاهش پیدا کرده 

است. این کمترین تورم ثبت شده شش ماه اخیر در چین بوده است. 
موادغذایی با تورم منفی 5/2 درصدی و مراقبت های درمانی با تورم 0/4 
درصدی از بخش های مهم کاهنده تورم بوده اند. در بین سایر بخش های 
تورمی، تورم بخش فرهنگ و آموزش 3/2 درصد و آب و برق 1/1 درصد 

اندازه گیری شده است. 
هس��ته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات 
باالی قیمت در آنها در نظر نمی گیرد، در این ماه به 0/6 درصد رسیده 
که در مقایسه با ماه قبل 0/1 درصد کمتر شده است. متوسط نرخ تورم 
چین در بازه زمانی 1986 تا 2021 معادل 4/95درصد بوده است که 
باال ترین تورم ثبت ش��ده مربوط به فوریه 1989 ب��ا 28/40 درصد و 
کمترین تورم نیز مربوط به آوریل 1999 با منفی2/2درصد بوده است. 
بر مبنای ماهانه، نرخ تورم چین در این ماه به صفر درصد رسیده است 
که 0/1 درصد کمتر از تورم ماهانه ثبت شده این کشور برای ماه قبل 

به حساب می آید. 
با کاهش سرعت ش��یوع کرونا، روند بازگشایی کسب و کار ها در چین 
شدت یافته اس��ت.  یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین با برشمردن 
برخی اقدامات این بانک برای ثبات بخشی به بازارهای مالی این کشور 
گفته اس��ت که تالش ها ب��رای حمایت بیش��تر از بخش های مختلف 
اقتصادی ادامه خواه��د یافت هرچن��د که به لطف زیرس��اخت های 
نیرومند، اقتصاد این کشور با وجود شیوع گسترده کرونا آسیب زیادی 

ندیده است. 

 ایرانی  ها 
باز هم بزرگ ترین خریداران خانه در ترکیه

ب�رای  خان�ه  خری�د  مقص�د  محبوب  تری�ن  اس�تانبول 
ش�هروندان خارج�ی از جمل�ه ایرانی  ه�ا در ترکی�ه اس�ت. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، کاهش محدودیت های کرونایی 
در ترکیه باعث شده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه 
افزایش داشته باشد، به گونه ای که طبق اعالم مرکز آمار این کشور در 
ماه سپتامبر، میزان خرید خانه توس��ط اتباع خارجی نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل 25/8 درصد افزایش داشته و به 6630 واحد رسیده 
است. پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، جذابیت خرید خانه توسط 

خارجی ها بیشتر شده است. 
از کل 147 هزار و 143 خانه فروخته ش��ده، اس��تانبول محبوب  ترین 
شهر برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر 28 هزار و 229 مورد از 
کل معامالت مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است. پس 
از استانبول نیز شهرهای آنکارا با 14 هزار و 218 مورد و ازمیر با 8806 

مورد، محبوب  ترین شهر ها برای خرید خانه در ترکیه بوده اند.  
به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه س��پتامبر اتباع ایرانی با خرید 1323 
واحد خانه، بزرگ ترین گروه خریدار خارجی مس��کن ترکیه بوده اند و 
عراقی ها با خرید 990 خانه در رده دوم این ماه قرار گرفته اند. شهروندان 
روسی با خرید 540 خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار 
مس��کن بوده اند. محبوب  ترین ش��هر ها برای خرید خانه توسط اتباع 
خارجی در این بازه زمانی استانبول با 2995 خانه، آنتالیا با 1358 خانه 

و آنکارا با 408 خانه بوده است. 
س��ال قبل در مجموع 40 ه��زار و 812 خانه در ترکی��ه به خارجی ها 
فروخته شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن، 10/3 درصد کاهش 

یافته است. 
طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش 250 هزار 
دالر و باالتر می توانند ش��هروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند. از 
زمان تصویب این قان��ون، خرید خانه توس��ط خارجی  ها رونق زیادی 

گرفته است. 
تامر اوزرت، مدیر گروه اوزیورتالر گفت: نوس��انات بازار ارز روی بخش 
مس��کن ترکیه هم دارای پیامدهای مثبت و هم منفی بوده اما کاهش 
ارزش پول ملی باعث ارزان تر شدن خانه پیش چشم خریداران خارجی 

شده است. 

افزایش 14درصدی تسهیالت بانکی 
در سال جاری

بررسی عملکرد بانک  ها و مؤسس�ات اعتباری کشور بیانگر این 
اس�ت که مانده تس�هیالت اعطایی تا پایان مرداد سال جاری در 
مقایسه با اسفند سال گذشته رش�د 14/3 درصدی داشته است. 
به گزارش ایسنا، طبق اطالعات منتشر ش��ده از سوی بانک مرکزی 
تسهیالت اعطایی بانک  ها و مؤسسات اعتباری تا پایان مرداد امسال، 
معادل 2735 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال 

گذشته با رشد 14/3 درصدی مواجه شده است. 
همچنین، تسهیالت قرض الحسنه 8/3 درصد از کل تسهیالت اعطایی 
بانک  ها و مؤسسات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده 
عملکرد تسهیالتی بانک  ها مربوط به مرابحه با 29/9 درصد و فروش 

اقساطی با 20 درصد است. 
به لحاظ عددی در پایان مرداد سال جاری 226 هزار و 100 میلیارد 
تومان از کل تس��هیالت اعطایی بانک  ها و مؤسس��ات اعتباری کشور 
قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اس��فند ماه سال گذشته، 

11/5درصد رشد را نشان می دهد. 
از س��وی دیگر، بانک های تجاری در کل 416 ه��زار و 800 میلیارد 
توم��ان تس��هیالت پرداخ��ت کرده اند که ب��ا رش��د 13/7 درصدی 
مواجه ش��ده و س��هم وام های قرض الحس��نه از این میزان تسهیالت 
56 ه��زار و 700 میلیارد تومان اس��ت ک��ه اعطای این وام از س��وی 
 بانک ه��ای تج��اری در پایان س��ال گذش��ته 14/1 درص��د افزایش 

یافته است. 
گفتن��ی اس��ت 13/6 درص��د از وام ه��ای بانک ه��ای تج��اری را 
قرض الحس��نه تش��کیل می ده��د. در بانک ه��ای تج��اری کش��ور 
نیز س��هم عمده تس��هیالت پرداختی مانن��د بانک  ها و مؤسس��ات 
اعتباری مربوط به فروش اقس��اطی ب��ه میزان 3/ 29 درصد اس��ت 
 که رقم آن 121 ه��زار و 900 میلیارد تومان در پای��ان مرداد 1400

بوده است. 
عالوه براین، 8/3 درصد تسهیالت بانک های تجاری به رقم 34 هزار و 
500 میلیارد تومان در پایان مرداد ماه به تسهیالت جعاله اختصاص 
داشته که این رقم در اسفند سال قبل 31/5 هزار میلیارد تومان بوده 
است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیالت پرداختی بانک های تجاری 
در پایان مرداد 1400 به فروش اقس��اطی، مرابحه و قرض الحس��نه 

اختصاص یافته است. 
همچنین، بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت تا 
پایان مرداد سال جاری نشان دهنده این است که تسهیالت اعطایی با 
4/5درصد افزایش از رقم 387 هزار و 700 میلیارد تومان به عدد 405 
هزار و 100 میلیارد تومان رس��یده که سهم تسهیالت قرض الحسنه 
از این میزان تس��هیالت اعطایی بانک های تخصصی معادل 20 هزار 
و 400 میلیارد تومان بوده که با افزایش 1/7 درصدی در مقایس��ه با 
اسفند سال گذش��ته مواجه شده است. گفتنی اس��ت که 5 درصد از 

وام های بانک های تخصصی را قرض الحسنه تشکیل می دهد. 

لوازم خانگی، صدرنشین قاچاق
مع�اون نظ�ارت و بازرس�ی س�ازمان صنع�ت، مع�دن و تجارت 
)صم�ت( اس�تان ته�ران گف�ت ک�ه بیش�ترین کاالی قاچ�اق 
کش�ف ش�ده در نیم�ه اول امس�ال، ل�وازم خانگ�ی، ان�واع 
الس�تیک خ�ودرو و ل�وازم آرایش�ی و بهداش�تی بوده اس�ت. 
سعید محمدی پور در گفت وگو با ایس��نا درباره کشف کاالی قاچاق 
در شش ماهه اول امس��ال تصریح کرد: در این مدت، 35 هزار و 904 
بازرسی با تش��کیل 274 پرونده به ارزش ریالی بیش از 700 میلیارد 
تومان انجام شده که از نظر تعداد بازرسی 9 درصد نسبت به شش ماهه 

اول سال قبل افزایش داشته است. 
ب��ه گفت��ه وی، بیش��ترین کاالی قاچ��اق کش��ف ش��ده، ل��وازم 
 خانگ��ی، ان��واع الس��تیک خ��ودرو، ل��وازم آرایش��ی و بهداش��تی 

بوده است. 
محمدی پور در ادامه با اشاره به انجام 466 هزار و 111 بازرسی در نیمه 
اول امسال اظهار کرد: در نتیجه این بازرسی ها، 40 هزار و 28 پرونده 
به ارزش بیش از 1200 میلیارد تومان تشکیل شده است. این تعداد 
بازرسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 31 درصد و از نظر تعداد 

پرونده  ها 21 درصد افزایش داشته است. 
به گفته وی، بیشترین تخلفات کشف شده در بازرسی  ها در حوزه مواد 

پروتئینی، نان، شکر و مواد غذایی بوده است. 
معاون نظارت و بازرسی همچنین از دریافت و بررسی 22 هزار و 107 
مورد ش��کایت از طریق تلفن یا به صورت حضوری در سازمان صمت 
استان تهران طی نیمه اول امس��ال خبر داد و گفت: در این مدت 29 
هزار و 897 مورد گشت مشترک انجام شده که منجر به تشکیل 5176 
پرونده به ارزش ریالی بیش از 200 میلیارد تومان شده است. به گفته 
وی بیشترین ش��کایات 124 درخصوص گرانفروشی، تقلب و نبودن 

برچسب قیمت بوده است. 

مدی�رکل دفتر ترانزی�ت و پایانه ه�ای مرزی 
سازمان راهداری گفت: گذرگاه سوم مشترک 
مرزی ایران و ترکمنستان در مرز اینچه برون 
بازگش�ایی و از صبح روز جمع�ه جریان حمل 
ونقل با عبور آزمایشی یک کامیون آغاز شد. 
جواد هدایتی در گفت وگو ب��ا فارس اظهار کرد: 
متعاقب نشست وبیناری هش��تم شهریور سال 
جاری )30 آگوست 2021( به میزبانی سازمان 
راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای و ب��ا حضور 

نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در عشق آباد 
با آژانس حم��ل و نقل جاده ای ترکمنس��تان و 
پیرو هماهنگی ه��ای به عمل آم��ده در جریان 
بازدیدهای میدانی از مرزهای چهارگانه مشترک 
با ترکمنستان به منظور بررسی آخرین اقدامات 
صورت گرفته برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
و تجهیز تونل های ضدعفونی در پایانه های مرزی 
مذکور، صبح روز پنج  شنبه نخس��تین کامیون 
ترکمن وارد پایانه مرزی اینچه برون شد و یدک 

خود را تحویل کش��نده ایرانی برای بارگیری از 
عمق کشور داد. 

 مدیرکل دفت��ر ترانزی��ت و پایانه ه��ای مرزی 
س��ازمان راهداری افزود: همچنین در جلس��ه 
وبیناری اخیر، طرفین با توجه به اشباع ظرفیت 
پایانه های مرزی س��رخس و لطف آب��اد به دلیل 
توقف های طوالنی برای استرداد یدک در روش 
تبادل تریل��ر و همچنین در پی��ش بودن فصل 
صادرات محصوالت فس��ادپذیر مانن��د تره بار و 

میوه جات، پیشنهاد بازگش��ایی مرز اینچه برون 
و باجگیران را مشابه دو مرز سرخس و لطف آباد 
مطرح کردند که بعد از بررس��ی موضوع از سوی 
مقامات ذیربط طرف ترکمنی نهایتاً با بازگشایی 
مرز اینچه ب��رون در اس��تان گلس��تان موافقت 
نموده و از صبح روز پنج  ش��نبه 22 مهر 1400 
دروازه های مرز اینچه برون بازگش��ایی و جریان 
 حم��ل ونقل ب��ا عبور آزمایش��ی ی��ک کامیون 

آغاز شد. 

بازگشایی گذرگاه سوم مشترک مرزی ایران و ترکمنستان

یارانه پنهان گاز معادل 2/5 برابر بودجه 
طب�ق گ�زارش تفری�غ بودج�ه س�ال 99، در س�ال مذک�ور 
مبل�غ 1603 ه�زار میلی�ارد توم�ان تحت عن�وان یاران�ه پنهان 
)یاران�ه کااله�ای اساس�ی، پن�ج ف�رآورده نفت�ی و س�وخت 
هوای�ی، گاز طبیع�ی، ب�رق و آب( پرداخت�ه ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، طبق گزارش تفریغ بودجه سال 99، در سال مذکور 
مبلغ 1603 هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان )یارانه کاالهای 
اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب( به 
شرح جدول پرداخته شده یا به حس��اب بدهکاری دولت منظور شده 
که حدود 2/5 برابر عملکرد بودجه عموم��ی دولت و 46 درصد حجم 

نقدینگی در سال 99 بوده است. 
بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می توان 

مصرف گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. 
این حجم از مصرف زیاد گاز طبیعی ناش��ی از سیاس��ت های اش��تباه 
استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای 
کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که عالوه بر خسارت مالی 

شدید، آلودگی هوای شهر ها را هم به دنبال خواهد داشت. 
همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به پنج فرآورده اصلی نفتی 

و سوخت هوایی تعلق دارد. 

گزارش »جوان« از رکوردهای قیمتی که اروپا را شوکه کرده است 

اتهام گازی اروپا به روسیه
اروپا: روسیه عرضه گاز را محدود کرده است / مسکو: کسی از ما گاز بیشتری نخواست

آگهي تمديد تجديد ارزيابى كيفى
 (فراخوان عمومى دوم)   

ــالمى ايران در نظر دارد بنابر آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات نسبت به ارزيابى كيفى  ــركت راه آهن جمهورى اس ش
پيمانكاران واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به نشاني www.setadiran.ir به شرح زير 
اقدام نمايد. مناقصه  گران موظفند براي شركت در مناقصه نسبت به ثبت  نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند. 

الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان ارزيابي كيفي تا انتخاب برنده از طريق سايت مزبور انجام مي گردد.    
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: تعميرات ويژه، اساسى و بازسازي تعداد 50 دستگاه لكوموتيو GE به همراه تامين اقالم مورد نياز

2- مدت و محل انجام قرارداد: مدت اجراي قرارداد بمدت 36 ماه بوده و محل انجام طبق اسناد مناقصه مي باشد.  
3- مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى: حداكثر تا ساعت 14:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/07/29
4- مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي: حداكثر تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/08/15

5- ميزان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: هشتاد ميليارد و يكصد و بيست و يك ميليون و هفتصد و بيست هزار (80,121,720,000) ريال
6- فراخوان ارزيابى كيفى فوق از طريق پايگاه ملى اطالع  رسانى مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رساني مي گردد.

7- ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار مى بايست داراى سه ماه اعتبار بوده و براى مدت سه ماه نيز قابل تمديد باشد.
8- ارائه گواهينامه معتبر صالحيت پيمانكارى در زمينه تعمير و نگهدارى ماشين آالت، اخذ شده از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى يا سازمان 
برنامه و بودجه كشور و يا پروانه بهره بردارى از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين گواهينامه معتبر صالحيت ايمنى پيمانكاران از وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعى الزامي مي باشد.
ــوزه لكوموتيو به آدرس ــن ج.ا.ا در ح ــى و اجرايى راه  آه ــخيص صالحيت نظام فن ــمند تش ــامانه جامع هوش  9- مناقصه  گران موظفند در س

 www.nezamfanni.rai.ir ثبت نام و نسبت به بارگذارى اسناد خواستارى اقدام و تائيد صالحيت گردند.
10- پس از ارزيابى كيفى از پيمانكاران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كسب نموده باشند جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد 

آمد.  
شايان ذكر است دريافت و بارگذارى اسناد صرفاً مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) صورت پذيرد. در صورت بروز هر 

گونه ابهام با شماره 41934 (پشتيبانى سامانه ستاد) تماس حاصل نمايند.
 اداره كل تداركات و پشتيبانى راه آهن ج.ا.ا

     شناسه اگهى:1192278     م الف 2149

مناقصه دو مرحله  اى شماره : 99-25-8
  وزارت راه و شهرسازى

شركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران 
(سهامى خاص)

نوبت دومنوبت اول

حملونقل

مسکن

وزیر راه و شهرس�ازی ب�ا بیان اینک�ه میزان 
تسهیالت مسکن هفته جاری مشخص می شود، 
گف�ت: پیش�نهاد ما برای س�قف تس�هیالت 
400 میلیون تومان در ش�هرهای بزرگ است. 
به گزارش ایلنا ، رس��تم قاس��می گفت: ما تعهد 
کردیم که س��الی یک میلیون مسکن در کشور 
بسازیم، هرچند کشور به بیش از این مقدار نیاز 
دارد. خیلی  ها فکر می کنند که این کار ش��دنی 
نیست، اما حتماً شدنی است. اکنون سالی 300 
تا 350 هزار واحد مس��کونی در کش��ور ساخته 
می شود. این بخشی از نیاز کشور است. بخشی از 
این نیاز در روستاهای کشور است و بنیاد مسکن 
برای رفع آن تعه��د دارد. بخش باق��ی مانده را 
ما باید بس��ازیم. در قانون جهش تولید مس��کن 
برای دهک های ی��ک تا 5 زمین مجانی اس��ت 
و قطعاً این مسئله اجرا می ش��ود. قانون جهش 
تولید مس��کن که قانون بس��یار خوبی است، اما 
الحاقیه ای نیاز است که یا به عنوان متمم قانون 
یا قانون بودجه 1401 به مجل��س ارائه خواهد 
شد. این قانون امکان مس��کن دار شدن مردم را 

فراهم کرده است. 
وی ادامه داد: نباید برای ساخت مسکن در استان 
س��قف تعیین کنیم. عددی که تعیین می شود، 
نیاز مردم اس��ت. هرچه قدر مردم نیاز داش��ته 
باشند باید مسکن بسازیم. اگر بخواهیم به برنامه 
زمانبندی برس��یم، باید احداث 2 میلیون واحد 
مسکونی را شروع کنیم چون ساخت مسکن یک 
سال و نیم تا دو سال طول می کشد. حدود 600 
هزار واحد مس��کونی را مردم می سازند و حدود 
1400 هزار واحد مسکونی باید از سوی ما ساخته 
ش��ود. در قانون به ما اجازه داده شده است که از 

زمین های متعلق به راه و شهرس��ازی در درون و 
برون شهر ها استفاده کنیم. بنابراین زمین هایی 
که در مجاورت شهر ها هستند الحاق شده در نظر 
بگیرید و ثبت نام برای احداث واحد مسکونی در 

این زمین  ها را شروع کنید. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: در بعضی شهر ها 50 
درصد از قیمت مس��کن برای زمین است که در 
این طرح مجانی در اختیار مردم قرار می گیرد که 
جاذبه  بسیار بزرگی است. تسهیالت در نظر گرفته 
شده در سال 360 هزار میلیارد تومان است و این 
عدد متناسب با تورم در س��ال های آتی افزایش 
پیدا می کند. هفته آینده در شورای عالی پول و 
اعتبار سقف وام تصویب خواهد شد. پیشنهاد ما 
در شهر ها تا 400 میلیون تومان و در روستا ها تا 
250 میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت است. 
این مسئله کاماًل محاسبه شده و از هفته آینده به 
بانک  ها ابالغ خواهد شد. برای اقشار ضعیف هم 
سود کاهش یافته و هر سال بازپرداخت افزایش 
خواهد یافت. دولت به این اقشار از طریق صندوقی 

که پیش بینی می شود، کمک خواهد کرد. 
وی افزود: نشانی س��امانه جدید ثبت نام مسکن 
هفته آینده پس از تعیین عدد تس��هیالت اعالم 
می ش��ود که مردم بتوانند به صورت مش��خص 
در آن ثبت نام کنند. نیاز ب��ه تغییراتی در فرم ج 
هست که به دنبال آن تغییرات هستیم. اگر کسی 
پیش��تر خانه داش��ته و اکنون ندارد و اگر کسی 
ازدواج نکرده اما قصد ازدواج دارد نیز باید بتواند 
از تسهیالت بهره مند ش��ود؛ چراکه هدف ما این 
اس��ت که مردم صاحبخانه ش��وند. بنابراین باید 
حداقل 100 هزار واحد مسکونی در استان فارس 

احداث شود. 

وام 4۰۰ میلیون تومانی مسکن روی میز شورای عالی پول


