وزيراقتصاد:تجربه مسكنمهررا
تكرارنميكنيم

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت :درباره ساخت يك ميليون مسكن
مكاتباتي با بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي داشتيم تا تأمين
مالي ساخت اين تعداد مسكن متنوع شود كه تجربه ساخت مسكن
مهر تكرار نش�ود .در اين زمينه بايد از ظرفيته�اي خارجي نيز
استفاده شود كه اخبار خوبي مبني بر فراهمشدن زمينههاي حضور
ظرفيتهايخارجيبرايساختيكميليونمسكنخواهيدشنيد.

به گزارش ايسنا ،ديروز نشست فعاالن تشكلهاي دانشجويي دانشگاههاي
تهران با احس��ان خاندوزي  -وزير امور اقتصادي و دارايي  -برگزار ش��د.
نمايندههاي تش��كلهاي دانش��جويي در اين نشس��ت به بيان نظرات و
پرسشهاي خود درباره موضوعات مختلف اقتصادي چون قيمتگذاري
دس��توري ،ثبات دس��توري ،بودجهريزي و ....پرداختند .وزير اقتصاد در
ابتداي اين نشست درباره درنظر گرفتن مؤلفههاي ثبات اقتصادي در اليحه
بودجه سال آينده گفت :در اليحه بودجه سال  ۱۴۰۱به ثبات بسياري از
متغيرهاي اقتصادي توجه ويژه شده است تا يك فرمول قطعي براي آنها
وجود داشته باشد.
   سهام و اوراق دولتي عرضه نميشود
خاندوزی افزود :طبق قانون بودجه س��الجاري ،بناس��ت دولت معادل
 ۱۱۰هزار ميليارد تومان از سهام و اوراق خود را در اختيار سازمان تأمين
اجتماعي و صندوقهاي مربوطه قرار دهد ،دولت قصد ندارد سهام و اوراقي
در بازار سرمايه عرضه كنند.
وی درباره حذف ارز  4ه��زار و  200توماني گفت :دولت ب��راي حذف ارز
ترجيحي عزم و قصد دارد كه اين حذف را به صورت تدريجي انجام دهد تا
شوكي ايجاد نكند .البته در اين زمينه سعي ميشود با حذف ارز 4هزار و200
توماني به بيماران ضربه وارد نشود و ارز ترجيحي داروها حذف نخواهد شد.
وي با بيان اينكه حذف ارز  4هزار و  200توماني حتماً بر افزايش قيمتها
تأثير ميگذارد ،اظهار كرد :براي رفع وابستگي به واردات بايد در توليدات
كاالهايي كه ارز  4هزار و  200توماني به آنها تعلق ميگيرد ،تنوعسازي
صورت بگيرد .مشكل اصلي ايجاد تورم ،غير از ضعف نظارت بر خلق پول،
كسري بودجه دولتهاست كه در اين زمينه بايد هزينههاي جاري دولت
كم و كنترل ش��ود ،زيرا افزايش هزينههاي جاري دولت موجب رش��د
تورم و كس��ري بودجه ميش��ود .خاندوزي افزود :يكي از علتهايي كه
توليدكنندگان به س��مت توليد نهادههاي دامي در كشور نميروند ،به
خاطر اين است كه نميتوانند با واردات نهادهها با ارز  4هزار و  200توماني
توماني رقابت كنند و توليد آنها به صرفه نيست.
وزير اقتصاد در پاس��خ به س��ؤالي درباره قانون رمزارزها گفت :در كشور
نميتوانيم چش��م خود را بر اين پديده ببنديم و بايد در برابر آن مواجهه
فعاالنه و تعيين مقررات داش��ته باشيم كه كميته تصميمگيري در حال
تهيه پيشنويسي در اينباره است.
   متنوعسازي تأمين مالي ساخت يك ميليون مسكن
وزير اقتصاد افزود :درباره س��اخت يك ميليون مسكن مكاتباتي با بانك
مركزي و وزارت راه و شهرسازي داشتيم تا تأمين مالي ساخت اين تعداد
مسكن متنوع ش��ود كه تجربه ساخت مس��كن مهر تكرار نشود .در اين
زمينه بايد از ظرفيتهاي خارجي نيز استفاده شود كه اخبار خوبي مبني
بر فراهمشدن زمينههاي حضور ظرفيتهاي خارجي براي ساخت يك
ميليون مسكن خواهيد شنيد.
خاندوزي با بيان اينكه همگرايي و همنظري خوبي در ستاد اقتصادي دولت
وجود دارد ،ادامه داد :نميتوانيم چشممان را روي رمزارزها ببنديم ،بلكه بايد
هم در استخراج و هم در توليد و مبادله رمزارزها مواجه فعال و مقررات گذارانه
داشته باشيم .در وزارت اقتصاد كميتهاي براي رمزارزها تشكيل شده است كه
در اين كميته درحال تدوين پيشنويسي در اين حوزه هستند .وي بيان كرد:
وزارت اقتصاد مخالف پولي كردن كسري بودجه جاري است.

توافق روسيه و هند
براي گسترش همكاري در بخش نفت و گاز

براساس بيانيه مشتركي كه پس از مذاكرات بين والديمير پوتين،
رئيسجمهور روسيه و نارندرا مودي ،نخستوزير هند منتشر شد،
اين دو كشور قصد دارند همكاري در بخش نفت و گاز را افزايش دهند.

به گزارش تسنيم به نقل از تاس ،براساس بيانيه مشتركي كه پس از مذاكرات
بين والديمير پوتين ،رئيسجمهور روسيه و نارندرا مودي ،نخست وزير هند
در روز دوشنبه منتشر شد ،اين دو كشور قصد دارند همكاري در بخش نفت و
گاز را افزايش دهند و همچنين زمينههاي جديدي را براي مشاركت سودمند
دوجانبه در بخش انرژي تعريف كنند .در اين بيانيه آمده است كه پوتين و
موديمجددا ًتأكيدكردندهمكاريدوجانبهدرزمينهانرژييكركنكليدي
روابط دوجانبه و يك پل انرژي بين دو كشور است.
اين سند همچنين ميافزايد :دو كشور از افتتاح مركز انرژي بهارات در مسكو
كهبهنمايندگيازپنجشركتبخشدولتينفتوگازهندبرايتقويتتعامل
با سهامداران روسيه در بخش انرژي استقبال ميكند
بر اساس اين بيانيه ،دو طرف بر گس��ترش همكاريها در بخش گاز توافق
كردند و از ايجاد يك كارگروه ويژه گاز براي شناسايي زمينههاي سودمند
متقابل از جمله توسعه سرمايهگذاري در پروژههاي زيرساختي و توزيع گاز،
استفاده از گاز طبيعي در بخش حملونقل و سوختهاي نوظهور از جمله
هيدروژن استقبال كردند.
پيش از اين ،يوري اوشاكوف ،دستيار رئيسجمهور روسيه در گفتوگو با
خبرنگاران اعالم ك��رده بود كه پس از گفتوگوهاي بي��ن پوتين و مودي،
10موافقتنامه در زمينههاي مختلف امضا خواهد شد.
وي گفت :حدود 10توافقنامه دوجانبه امضا خواهد شد كه بسيار مهم است و
شامل توافقات نيمه محرمانه است که كار روي آنها همچنان ادامه دارد
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وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا اش�اره ب�ه توافق�ات ص�ورت گرفت�ه
با كشورهاي پاكس�تان ،قرقيزس�تان .تركمنس�تان و آذربايجان بر
ديپلماس�ي حملونقل براي توسعه روابط با همس�ايگان تأكيد كرد.

بدهی 326هزار ميليارد تومانی
تسهيالت گيرندگان به نظام بانكي

كارشناسان اقتصادي :بانكها به هم اطالعات نميدهند
مشكل اساسي بانكهاي ما اين است كه ابزار و امكان نظارت بر مصرف تسهيالت را ندارند

انباش�ت معوقات بانك�ي در س�الهاي اخير
ب�ه معض�ل ب�زرگ سيس�تم بانك�ي تبديل
ش�ده اس�ت .سرپرس�ت معاونت امور بانكي
وزارت ام�ور اقتص�ادي و دارايي با اش�اره به
آم�ار كالن معوق�ات بانكي گف�ت ۲۳۶ :هزار
ميلي�ارد توم�ان ،مان�ده بده�ي غيرج�اري
تس�هيالت گيرندگان به نظام بانكي كش�ور
تا پايان شهريور سال  ۱۴۰۰اس�ت كه بايد در
اسرع وقت نس�بت به وصول انها اقدام شود.

كساني كه معوقات بانكي و در فهرست مطالبات
غيرج��اري نظ��ام بانكي ق��رار دارن��د ،در چند
دستهبندي قرار ميگيرند؛ نخست كساني كه به
واسطه شرايط اقتصادي كشور ،امكان پرداخت
معوقات را ندارند بايد به آنها كمك كنيم .بخشي
هم كساني هستند كه نه به علت شرايط اقتصادي
بلكه به دلی��ل اينكه مناب��ع را در جايي خارج از
تعهدات خود قرار دادند و با ارتباطاتي كه با شبكه
بانكي داشتند ،توانس��تند از اين منابع استفاده
كنند و منابع هم سرجاي خود قرار نگرفته است و
به همين خاطر امكان وصول آن نيست ،همچنين
به دلیل نگرفتن ضمانته��اي الزم ،نظام بانكي
امكان وصول آن را ندارد.
گزیده خبر

رئي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي
اس�لامي معتقد اس��ت :نبود نظ��ارت دقيق در
س��اختار بانك مركزي ،چالش اساس��ي اس��ت.
س��اختار نظارتي بانك مركزي ،س��اختار پس از
وقوع است و برخط نيست .پورابراهيمي با حضور
در برنامه گفتوگوي ويژه خبري دوش��نبه شب
شبكه2سيما درباره علل رش��د بدهيها به نظام
بانكي گفت :يك��ي از بزرگترين بدهكاران نظام
بانكي دولت از جمله ش��ركتهاي مس��تقيم يا
غيرمستقيم وابسته به دولت هستند.
وي گفت :تمركز نظام بانكي بايد بر آنهايي باشد
كه منابع را در جاي ديگر به غير از اهداف مربوط،
خرج كردند و بايد با آنها برخورد و اس��امي آنها
اعالم شود .دستگاههاي نظارتي نيز بايد نظارت
الزم را داشته باشند ،اگر اين نظارتها براساس
روشهاي نوين و برنامهه��اي نرمافزاري جديد
باشد ،امكان تخلف كم ميشود.
سرپرس��ت معاون��ت ام��ور بانك��ي وزارت امور
اقتص��ادي و داراي��ي كه در اين نشس��ت حضور
داشت ،با اشاره به اينكه در نظام بانكي ،بدهكاران
جاري و غيرجاري داريم ،افزود :نسبت مطالبات
غيرجاري به كل تسهيالت در شهريور6/8 ،درصد

عزيزنژاد اظهار کرد :از جاهاي مختلف به بانكها
فش��ار ميآورند كه اين ش��خص مث ً
ال كارآفرين
است يا قصد تأسيس كارخانههاي توليدي دارد و
مجبور ميكنند وثيقههاي كافي نگيرند.
وي افزود :يكي از داليل وصول نشدن مطالبات
غيرجاري اين اس��ت كه وثاي��ق و تضمينات به
صورت تلفيقي گرفته ميشود و در بيشتر موارد،
چك و سفته است و اين اسناد مال اشخاصي است
كه در آن شركت صوري ،هيچ كاره بودند.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد :عوامل اصلي،
منابع را از كش��ور خارج كردند ت��ا تحت تعقيب
قرار نگيرند و بيش��تر افراد بدحس��اب كه اكنون
در تركيه ،امارات و گرجستان ساكن هستند و به
كشور بر نميگردند ،از جمله اين افراد بودند كه به
روشهاي متقلبانه ،تسهيالت را گرفتند و سرمايه
را از كشور خارج كردند.
وي ادامه داد :بدهكاران كالن خوشحس��اب در
داخل كشور و در حال فعاليت اقتصادي هستند
و با بانكه��ا كار ميكنند ،اما هي��چ وقت پول و
سرمايه را از كشور خارج نميكنند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه بانكها
به هم اطالعات نميدهند ،گفت :بايد بانكداري
يكپارچه و متمرك��ز را راهان��دازي كنيم و بانك
مركزي بايد استانداردهاي اين نوع بانكداري را
به بانكها دهد و به ص��ورت برخط نظارت كند.
مشكل اساس��ي بانكهاي ما اين است كه ابزار و
امكان نظارت بر مصرف تسهيالت را ندارند .البته
بانك مركزي و مجلس ش��وراي اسالمي پيگير
اصالح نظام بانكي است.
   بدهي دولت به بانكها  128هزار ميليارد
تومان
سرپرست معاونت امور بانكي وزارت امور اقتصادي و
دارايي هم گفت :بر اساس آخرين آمار ،بدهي دولت
به بانكها كه در پايان سال  1397حسابرسي شده،
 128هزار ميليارد تومان است .پارسال حدود 29
هزار ميليارد تومان از اين رقم تسويه شد.
عباس مرادپور افزود :وجود نظام اعتبارس��نجي
دقيق و جامع در كشور احساس ميشود ،هرچند
از س��ال  1386كه وزارت اقتص��اد ،مصوبهاي را
پيشنهاد داد و هيئت وزيران،نظام سنجش اعتبار
را تصويب كرد ،دو شركت اعتبارسنجي به وجود
آمد و در سال  ،1398اين مصوبه اصالح و شوراي
س��نجش اعتبار در بانك مركزي تشكيل شد و
همه آئين نامههاي مربوط ،تصويب و شرايط براي
ايجاد شركتهاي اعتبارسنجي جديد فراهم شد.
اين ش��ركتها خصوصي هستند و تحت نظارت
بانك مركزي فعاليت ميكنند.

است كه اين نسبت در سالهاي گذشته ،بسيار
بيشتر بود.
عباس مرادپ��ور افزود :برخي اوقات ،مش��تريان
خوشحس��اب و فعاالن اقتصادي به علت ركود
اقتصادي ،تحريمها ،محدوديتهاي بينالمللي،
تورم و رشد نرخ ارز ،در تسويه اقساط تسهيالت
دچار مشكل ميشوند و بخشي از اين بدهكاران
نيز مش��تريان بدحساب هس��تند كه متأسفانه
تسهيالت منابع بانكي را دريافت كردند ،اما پس
ندادند .بدهكاران غيرجاري شامل هر دو بخش
ميشوند.
وی اف��زود :تا پایان ش��هریور امس��ال 235هزار
میلی��ارد توم��ان ،مان��ده بده��ی غیرتج��اری
تسهیالتگیرندگان به نظام بانکی کشور است.
   راهاندازي بانكداري يكپارچه
صمد عزيزنژاد ،كارش��ناس اقتصادي هم با حضور
در اين برنامه گفت :در تسهيالت خرد ،امكان اخذ
ضمانتهاييمانندضامنكارمندوضمانتاجراهاي
قوي وجود دارد ،اما در تسهيالت كالن اين امكان
وجود ندارد و اين موضوع موجب شد بنا به داليلي
كساني با سوءنيت اين تسهيالت را بگيرند ،در حالي
كه از ابتدا هم نميخواستند پس بدهند.

ماجراي زمينهاي كشاورزي پشت ديوار مرزي ايران -افغانستان چيست؟

عضو اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت :حدود
 10تا 15س�ال پيش كه ديوار مرزي بين ايران
و افغانس�تان توس�ط ايران در مرز زابل براي
حفط امنيت كش�يده ش�د ،متأس�فانه ديوار
روي نقطه صفر م�رزي قرار نگرف�ت .اينطور
نيس�ت ك�ه زمينها ب�ه طالب�ان بخش�يده
ش�ده باش�د ،ام�ا بخش�ي از زمينه�ا در آن
طرف دي�وار ق�رار گرفتند م�زار چن�د نفر از
ش�هداي ما هم آن ط�رف ديوار مانده اس�ت.

محمود تهيدس��ت در گفتوگو با ايلنا ،در مورد
مشكالت ايجاد شده براي كش��اورزان سيستان
و بلوچس��تان اظهار كرد :حدود  10تا  15س��ال
پيش كه ديوار مرزي بين ايران و افغانستان توسط
ايران در مرز زابل براي حفط امنيت كشيده شد،

متأسفانه ديوار روي نقطه صفر مرزي قرار نگرفت.
اينطور نيست كه زمينها به طالبان بخشيده شده
باش��د ،اما بخش��ي از زمينها در آن طرف ديوار
قرار گرفتند ،مزار چند نفر از ش��هداي ما هم آن
طرف ديوار مانده است .متأسفانه به نظر ميرسد
طالبان نميدانستند كه اين زمينها براي ايران
اس��ت و حتي نقطه صفر مرزي را نشناختند .در
واقع زمي��ن متعلق به ايران بوده و نقش��ه آن هم
مشخص است.
وي همچنين افزود :حاال اين دي��وار مرزي خود
تبديل به يك معضل ش��ده است .بايد به گونهاي
اين مش��كل حل ش��ود ،يا ديوار خراب شود يا به
نوعي به آنها فهمانده شود كه اين زمينها متعلق
به ايران و نقطه صفر مرزي بوده كه در نقشههاي

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
دوم
ﻭ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ /00/1125ﻡ ﻉ ﻝ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ،ﺣﻤﻞ ،ﺻﻔﺎﻓﻲ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻛﺎﻻ ﺩﺭﺧﺸﻜﻲ ﻭ ﺩﻛﻞﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﻭﺍﻥ

جهاني نيز آمده است.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت:
فاصلهاي كه ديوار با مرز دارد بسياري از زمينهاي
ما آن سمت ديوار قرار گرفتهاند .نميدانم آقاياني
كه در زم��ان اجراي ط��رح مس��ئوليت به عهده
داش��تند با چه سياس��تي چنين فاصلهاي ايجاد
كردهاند؟ چ��را نزديك به نقطه صف��ر مرزي اين
ديوار ساخته نشده اس��ت؟ زمينهاي كشاورزي
مردم آن سمت ديوار است و با مشكل زيادي بايد
هر روز به اين زمينه��ا رفتوآمد كنند .بايد اين
مشكل به شكلي حل شود براي مثال برجكهايي
روي مرز ساخته شود تا مشخص شود اين زمينها
براي ايران است تا طالبانيها هم ادعايي نداشته
باشند.

ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ،ﺣﻤﻞ ،ﺻﻔﺎﻓﻲ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻛﺎﻻ ﺩﺭﺧﺸﻜﻲ ﻭ ﺩﻛﻞﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻻﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ) 2ﺩﻭ( ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ /00/1125ﻡﻉﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻼﺣﻴﺖ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  WWW.setadiran.irﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ
 2000094546000032ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ .ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﺍﻟﻒ :ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ:
 -1ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ(
 -2ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺏ :ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ:
 -1ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ "ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ" ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 6,738,490,090ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﻮﺩ ( ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ
ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ.
 -2ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ »ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ« ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 10ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺮ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺟﻬﺖ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ.
 -3ﺫﻛﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ1400/09/15 :ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/09/15ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/09/25ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ 14 :ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺥ 1400/10/09ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺬﺍﺭ :ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻻﻭﺍﻥ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﻭﺍﻥ
ﺗﻠﻔﻦ 021-23945024 :ﻓﺎﻛﺲ021-23945524 :
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ021-1456 :
ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ 88969737 :ﻭ 85193768
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ1235581 :

وي اف��زود :طالب��ان كش��ورداري بلد نيس��ت و
نميدانن��د قوانين جهاني به چه صورتي اس��ت.
اينطور نيس��ت كه آنها بخواهند ه��ركاري انجام
دهند .ادعا از طرف افراد زيادي مطرح ميشود ولي
نقشه و كاغذ چيز ديگري است .اگر ديوار خراب و
به جاي اصلي خود منتقل شود اين مشكالت هم
حل ميشود.
تهیدست يادآور ش��د :اينكه طالبان بخواهند از
كار كشاورزان ايراني روي اين زمينها جلوگيري
كنند به صورت موردي بود ،يعني تنها يك مورد
بود كه اتفاق افتاده و ديگر هم تكرار نميشود .اگر
اين ديوار برداشته شود ،اقتصاد منطقه هم بهتر
ميشود .عالوه بر اين مردم دو كشور هم راحتتر
ميتوانند تبادالت كااليي داشته باشند.

به گزارش تسنيم ،رستم قاسمي با يادآوري اينكه طي دو ماه گذشته وضعيت
ترانزيت در كشور متحول شده است ،گفت :در اين مدت توافقات خوبي با
پاكستان ،قرقيزستان .تركمنستان و آذربايجان منعقد شده و توانستهايم
ديپلماسي حملونقل را براي گسترش ترانزيت در كشور به كار بگيريم.
وي با اش��اره به پيشبيني منابع مالي خارج از رديف بودجه براي توس��عه
صنعت حملونقل در كشور افزود :راهكارهاي مختلفي در نظر داريم كه يكي
از آنها تهاتر امالك و مستغالت وزارت راه و شهرسازي با پروژههاي مسكن
و راهسازي است.
وي ادام��ه داد :براي اي��ن كار ،ايجاد دو صندوق حملونقل و مس��كن نيز
پيشبيني شده كه اقدام بسيار خوبي است ،چراكه درآمدهاي وزارتخانه در
اين دو صندوق تجميع شده و بدون ورود به خزانه براي توسعه هر دو حوزه زير
نظر وزارت راه و شهرسازي يعني مسكن و حملونقل هزينه خواهد شد.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بودجه خوبي براي ايجاد كريدور شيراز-
بوشهر در نظر گرفته شده است ،گفت :اميدواريم شاهد پيشرفت هر دو پروژه
احداث آزادراه و راهآهن بين دو استان باشيم.
قاس��مي از نمايندگان مجلس خواس��ت كه در بودجه  1401وزارت راه و
شهرس��ازي به مأموريتهاي كالن و قابل توجه ابن وزارتخانه در توس��عه
زيرساختها توجه شود.

تجارت 20ميليارد دالري ايران و عراق

رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق اظهار داشت :ما در مورد كل عراق يك
قرار تجارت  ۲۰ميليارد دالري داريم كه چندان دور از ذهن نيست .ما تا
امروز به صورت رسمي در حد ۱۳تا ۱۴ميليارد دالر را هم تجربه كردهايم.
امسالبهرغمهمهشرايطتااينجا۱۷درصدرشدداشتيم.رابطهاقتصادي
ايرانوعراقبعدازايرانوچيندررتبهدومروابطاقتصاديايرانقراردارد.

به گزارش ايلنا ،يحيي آلاسحاق روزگذشته با هيئت اعزامي كركوك عراق
اظهار كرد :همه دولتهاي ايراني و عراقي عزم جدي داش��تند كه روابط
منطقهاي دو كشور را توس��عه دهند .اين عزم ناشي از يك شرايط خاص
استراتژيك است كه شامل همه حوزهها سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي و .. .ميشود .وي افزود :بهرغم همه حوادث ريز و درشتي كه در
منطقه رخ ميدهد ،رابطه برادرانه دو كشور وجود داشته و رو به گسترش
است .در دولت جديد به نظر ميرس��د كه عزم جديتري براي توسعه
روابط وجود دارد .موضع رئيسجمهور در نشس��تهاي مختلف قبل و
بعد از رياست جمهوري و همچنين نگاه وزارت خارجه بر اين است كه در
اولين فرصت گسترش روابط به صورت عملي صورت گيرد.
رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق بيان كرد :باتوجه به سابقه تاريخي
كه ما با اقليم كردس��تان داريم جايگاه ويژهتري دارد و اميدواريم گسترش
روابط عملياتي شود .استان كركوك هم قلب كشور عراق است و ميتواند به
ارتباطات در داخل عراق و همچنين به سوريه كمك كند .همچنين جايگاه
كركوك از نظر صنعت ،نفت و انرژي ،كشاورزي و ترانزيت بسيار خوب است.
آل اسحاق گفت :اگر بخواهيم اين روابط پايدار باشد بايد بلندمدت فكر
كنيم و سرمايهگذاريهاي مشترك داشته باشيم .امكانات توسعهاي ما
با اقليم بسيار زياد است.

۲۸شركت استانيسهامعدالت
هنوز هيچ هيئت مديرهاي ندارند

مدي�ر نظارت ب�ر نهادهاي مالي س�ازمان ب�ورس اظهار داش�ت:
در بح�ث س�هام عدالت ب�ا ي�ك تأثي�ر روان�ي مواج�ه بوديم و
حج�م زيادي از سفارش�ات ف�روش در حدود يكس�ال گذش�ته
انج�ام نش�د و روي زمي�ن مان�ده اس�ت ،بنابراي�ن هم�واره
منتظ�ر آث�ار آن در ب�ازار هس�تيم .درح�ال حاضر  ۲۸ش�ركت
اس�تاني س�هام عدالت هن�وز هي�چ هيئ�ت مدي�رهاي ندارند.

ميثم فدايي در گفتوگو با ايلنا ،درباره اثرگ��ذاري فروش اوراق بر بازار
سرمايه اظهار داشت :بارها گفتهام كه اوراق تأثيري در جريان نقدينگي
در بازار سرمايه ندارد و ماركت آن جدا از بازار سهام است ،اما به بازار سهام
سيگنال ميدهد و اين سيگنال درباره نرخ بهره بدون ريسك است.
وي درباره اثرگذاري عرضه س��هام عدالت در بازار سرمايه تأكيد كرد:
عرضه سهام عدالت بر بازار بس��يار اثرگذار بود .در بحث سهام عدالت
با يك تأثير رواني مواجه بوديم و حجم زيادي از سفارش��ات فروش در
حدود يكسال گذش��ته انجام نش��د و روي زمين مانده است .بنابراين
همواره منتظر آثار آن در بازار هستيم.
فدایی گفت :تأثير ديگر در بخش سرمايهگذاري مستقيم سهامداران
عدالت است .در روش غيرمستفيم  28شركت پذيرش شدند و معامالت
اين شركتها در حال انجام است و به هر حال بخشي از جريان نقدينگي
بازار به آن سمت رفته و ميرود و در اين بخش از بازار اثرگذار است.
فدايي با تأكيد بر اينكه مهمترين و بدترين مشكل سهام عدالت در حال
حاضر نبود ساختار حاكميتي در اين شركتهاست ،اظهار داشت :در حال
حاضر 28شركت استاني سهام عدالت فعال هستند كه ارزش ماركت كپ
(ارزش بازار) انها بعضا از تمام شركتهاي استان باالتر است اما هيچ هيئت
مديرهاي ندارند و تعيين تكليف هيئت مديره سهام عدالت و شركتهاي
سرمايهپذير آنها مهمترين مشكل ما در اين حوزه است.
وي با بيان اينكه بسياري از مهمترين شركتها سياست سهام عدالت
دارند ،اما هنوز هيئتمديره اين شركتها مشخص نشد ه است ،گفت:
در اين شرايط بازار فع ً
ال براي فروش سهام عدالت نميتوان تصميمي
گرفت و همچنان فروش متوقف است.

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ
ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

تهاتر امالك وزارت راه
براي اجراي پروژههاي مسكن
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ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ( ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ
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-1ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻛﺎﻻﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ:
 ﻫﻮﺯ ﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﻮﻯ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻻﻧﻪ  3ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺭﻳﻞ ﮔﻮﻯ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ Turn Table Type ﺷﮕﻞ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ  100ﺗﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻻﻧﻪ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﭘﻚ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎﻯ  28،10، 36ﺍﻳﻨﭻ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻻﻧﻪ  100ﻫﺰﺍﺭ ﻳﻮﺭﻭ -2ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺭﺩﻳﻒ

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ

ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭ

1

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ

15

4

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ

40

2

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ

15

5

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ

10

6

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻗﺒﻠﻰ

10

10
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
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ﻫﻔﺘﻢ (  -ﭘﻼﻙ  -11ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ -ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻣﻮﺭ ﻛﺎﻻ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺭﺍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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 -4-1ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ،ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ،ﺗﺨﺼﺺ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ
 -4-2ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ،ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭژﻩ ،ﻣﺎﻟﻰ ،ﺍﺩﺍﺭﻯ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ.
 -4-3ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ  16ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
 -4-4ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﻛﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎﺯ
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