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 بدهی326 هزار ميليارد تومانی 
تسهيالت گيرندگان به نظام بانكي

كارشناساناقتصادي:بانكهابههماطالعاتنميدهند
مشكلاساسيبانكهايماايناستكهابزاروامكاننظارتبرمصرفتسهيالتراندارند

 تهاتر امالك وزارت راه 
براي اجراي پروژه هاي مسكن 

وزي�رراهوشهرس�ازيب�ااش�ارهب�هتوافق�اتص�ورتگرفت�ه
باكشورهايپاكس�تان،قرقيزس�تان.تركمنس�تانوآذربايجانبر
ديپلماس�يحملونقلبرايتوسعهروابطباهمس�ايگانتأكيدكرد.
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 توانسته ايم 

ديپلماسي حمل ونقل را براي گسترش ترانزيت در كشور به كار بگيريم. 
وي با اش��اره به پيش بيني منابع مالي خارج از رديف بودجه براي توس��عه 
صنعت حمل ونقل در كشور افزود: راهكارهاي مختلفي در نظر داريم كه يكي 
از آنها تهاتر امالك و مستغالت وزارت راه و شهرسازي با پروژه هاي مسكن 

و راهسازي است. 
وي ادام��ه داد: براي اي��ن كار، ايجاد دو صندوق حمل ونقل و مس��كن نيز 
پيش بيني 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 حمل ونقل 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 راه آهن بين دو استان باشيم. 
قاس��مي از نمايندگان مجلس خواس��ت كه در بودجه 1401 وزارت راه و 
شهرس��ازي به مأموريت هاي كالن و قابل توجه ابن وزارتخانه در توس��عه 

زيرساخت ها توجه شود. 

تجارت 20 ميليارد دالري ايران و عراق
رئيساتاقبازرگانيايرانوعراقاظهارداشت:مادرموردكلعراقيك
قرارتجارت2۰ميليارددالريداريمكهچنداندورازذهننيست.ماتا
امروزبهصورترسميدرحد1۳تا1۴ميليارددالرراهمتجربهكردهايم.
امسالبهرغمهمهشرايطتااينجا1۷درصدرشدداشتيم.رابطهاقتصادي
ايرانوعراقبعدازايرانوچيندررتبهدومروابطاقتصاديايرانقراردارد.
به گزارش ايلنا، يحيي آل اسحاق روزگذشته با هيئت اعزامي كركوك عراق 
اظهار كرد: همه دولت هاي ايراني و عراقي عزم جدي داش��تند كه روابط 
منطقه اي دو كشور را توس��عه دهند. اين عزم ناشي از يك شرايط خاص 
استراتژيك است كه شامل همه حوزه ها سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و. .  . مي شود . وي افزود: به رغم همه حوادث ريز و درشتي كه در 
منطقه رخ مي دهد، رابطه برادرانه دو كشور وجود داشته و رو به گسترش 
است. در دولت جديد به نظر مي رس��د كه عزم جدي تري براي توسعه 
روابط وجود دارد. موضع رئيس جمهور در نشس��ت هاي 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 ويژه تري دارد و اميدواريم گسترش 
روابط عملياتي شود. استان كركوك هم قلب كشور عراق است و مي تواند 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 سرمايه گذاري هاي مشترك داشته باشيم. امكانات توسعه اي ما 

با اقليم بسيار زياد است.

 2۸شركت استاني سهام عدالت 
هنوز هيچ هيئت مديره اي ندارند

مدي�رنظارتب�رنهادهايماليس�ازمانب�ورساظهارداش�ت:
دربح�ثس�هامعدالتب�اي�كتأثي�رروان�يمواج�هبوديمو
حج�مزياديازسفارش�اتف�روشدرحدوديكس�الگذش�ته
انج�امنش�دورويزمي�نمان�دهاس�ت،بنابراي�نهم�واره
منتظ�رآث�ارآندرب�ازارهس�تيم.درح�الحاضر2۸ش�ركت
اس�تانيس�هامعدالتهن�وزهي�چهيئ�تمدي�رهايندارند.
ميثم فدايي در گفت وگو با ايلنا، درباره اثرگ��ذاري فروش اوراق بر بازار 
سرمايه اظهار داشت: بارها گفته ام كه اوراق تأثيري در جريان نقدينگي 
در بازار سرمايه ندارد و ماركت آن جدا از بازار سهام است، اما به بازار سهام 

سيگنال مي دهد 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. 
فدايی گفت: تأثير ديگر در بخش سرمايه گذاري مستقيم سهامداران 
عدالت است. در روش غيرمستفيم 28 شركت پذيرش شدند و معامالت 
اين شركت ها در حال انجام است و به هر حال بخشي از جريان نقدينگي 

بازار به آن سمت رفته و مي رود و در اين بخش از بازار اثرگذار است. 
فدايي با تأكيد بر اينكه مهم ترين و بدترين مشكل سهام عدالت در حال 
حاضر نبود ساختار حاكميتي در اين شركت هاست، اظهار داشت: در حال 
حاضر 28 شركت استاني سهام عدالت فعال هستند كه ارزش ماركت كپ 
)ارزش بازار( انها بعضا از تمام شركت هاي استان باالتر است اما هيچ هيئت 
مديره اي ندارند و تعيين تكليف هيئت مديره سهام عدالت و شركت هاي 

سرمايه پذير آنها مهم ترين مشكل ما در اين حوزه است. 
وي با بيان اينكه بسياري از مهم ترين شركت ها سياست سهام عدالت 
دارند، اما هنوز هيئت مديره اين شركت ها مشخص نشده  است، گفت: 
در اين شرايط بازار فعاًل براي فروش سهام عدالت نمي توان تصميمي 

گرفت و همچنان فروش متوقف است. 

 وزير اقتصاد: تجربه مسكن مهر را 
تكرار نمي كنيم 

وزيراموراقتصاديوداراييگفت:دربارهساختيكميليونمسكن
مكاتباتيبابانكمركزيووزارتراهوشهرسازيداشتيمتاتأمين
ماليساختاينتعدادمسكنمتنوعشودكهتجربهساختمسكن
مهرتكرارنش�ود.دراينزمينهبايدازظرفيته�ايخارجينيز
استفادهشودكهاخبارخوبيمبنيبرفراهمشدنزمينههايحضور
ظرفيتهايخارجيبرايساختيكميليونمسكنخواهيدشنيد.
به گزارش ايسنا، ديروز نشست فعاالن تشكل هاي دانشجويي دانشگاه هاي 
تهران با احس��ان خاندوزي - وزير امور اقتصادي و دارايي - برگزار ش��د. 
نماينده هاي تش��كل هاي دانش��جويي در اين نشس��ت به بيان نظرات و 
پرسش هاي خود درباره موضوعات مختلف اقتصادي چون قيمت گذاري 
دس��توري، ثبات دس��توري، بودجه ريزي و.... پرداختند. وزير اقتصاد در 
ابتداي اين نشست درباره درنظر گرفتن مؤلفه هاي ثبات اقتصادي در اليحه 
بودجه سال آينده گفت: در اليحه بودجه سال 1401 به ثبات بسياري از 
متغيرهاي اقتصادي توجه ويژه شده است تا يك فرمول قطعي براي آنها 

وجود داشته باشد. 
سهامواوراقدولتيعرضهنميشود

خاندوزی افزود: طبق قانون بودجه س��ال جاري، بناس��ت دولت معادل 
110 هزار ميليارد تومان از سهام و اوراق خود را در اختيار سازمان تأمين 
اجتماعي و صندوق هاي مربوطه قرار دهد، دولت قصد ندارد سهام و اوراقي 

در بازار سرمايه عرضه كنند. 
وی درباره حذف ارز 4 ه��زار و 200 توماني 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 مي شود با حذف ارز 4 هزار و 200 
توماني به بيماران ضربه وارد نشود و ارز ترجيحي داروها حذف نخواهد شد. 
وي با بيان اينكه حذف ارز 4 هزار و 200 توماني حتماً بر افزايش قيمت ها 
تأثير مي گذارد، اظهار كرد: براي رفع وابستگي به واردات بايد در توليدات 
كاالهايي كه ارز 4 هزار و 200 توماني به آنها تعلق مي گيرد، تنوع سازي 
صورت بگيرد. مشكل اصلي ايجاد تورم، غير از ضعف نظارت بر خلق پول، 
كسري بودجه دولت هاست كه در اين زمينه بايد هزينه هاي جاري دولت 
كم و كنترل ش��ود، زيرا افزايش هزينه هاي جاري دولت موجب رش��د 
تورم و كس��ري بودجه مي ش��ود. خاندوزي افزود: يكي از علت هايي كه 
توليدكنندگان به س��مت توليد نهاده هاي دامي در كشور نمي روند، به 
خاطر اين است كه نمي توانند با واردات نهاده ها با ارز 4 هزار و 200 توماني 

توماني رقابت كنند و توليد آنها به صرفه نيست. 
وزير اقتصاد در پاس��خ به س��ؤالي درباره قانون رمزارز ها گفت: در كشور 
نمي توانيم چش��م خود را بر اين پديده ببنديم و بايد در برابر آن مواجهه 
فعاالنه و تعيين مقررات داش��ته باشيم كه كميته تصميم گيري در حال 

تهيه پيش نويسي در اين باره است. 
متنوعسازيتأمينماليساختيكميليونمسكن

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 ظرفيت هاي خارجي نيز استفاده شود كه اخبار خوبي مبني 
بر فراهم شدن زمينه هاي حضور ظرفيت هاي خارجي براي ساخت يك 

ميليون مسكن خواهيد شنيد. 
خاندوزي با بيان اينكه همگرايي و همنظري خوبي در ستاد اقتصادي دولت 
وجود دارد، ادامه داد: نمي توانيم 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 كميته اي براي رمزارزها تشكيل شده است كه 
در اين كميته درحال تدوين پيش نويسي 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

براساسبيانيهمشتركيكهپسازمذاكراتبينوالديميرپوتين،
رئيسجمهورروسيهونارندرامودي،نخستوزيرهندمنتشرشد،
ايندوكشورقصددارندهمكاريدربخشنفتوگازراافزايشدهند.
به گزارش تسنيم به نقل از تاس، براساس بيانيه مشتركي كه پس از مذاكرات 
بين والديمير پوتين، رئيس جمهور 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 زمينه هاي جديدي را براي مشاركت سودمند 
دوجانبه در بخش انرژي تعريف كنند.  در اين بيانيه آمده است كه پوتين و 
مودي مجدداً تأكيد كردند همكاري دوجانبه در زمينه انرژي يك ركن كليدي 

روابط دوجانبه و يك پل انرژي بين دو كشور است. 
اين سند همچنين مي افزايد: دو كشور از افتتاح مركز انرژي بهارات در مسكو 
كه به نمايندگي از پنج شركت بخش دولتي نفت و گاز هند براي تقويت تعامل 

با سهامداران روسيه در بخش انرژي استقبال مي كند
بر اساس اين بيانيه، دو طرف بر گس��ترش همكاري ها در بخش گاز توافق 
كردند و از ايجاد يك كارگروه ويژه گاز براي شناسايي زمينه هاي سودمند 
متقابل از جمله توسعه سرمايه گذاري در پروژه هاي زيرساختي و توزيع گاز، 
استفاده از گاز طبيعي در بخش حمل ونقل و سوخت هاي نوظهور از جمله 

هيدروژن استقبال كردند. 
پيش از اين، يوري اوشاكوف، دستيار رئيس جمهور روسيه در گفت وگو با 
خبرنگاران اعالم ك��رده بود كه پس از گفت وگوهاي بي��ن پوتين و مودي، 

10موافقتنامه در زمينه هاي مختلف امضا خواهد شد. 
وي گفت: حدود 10 توافقنامه دوجانبه امضا خواهد شد كه بسيار مهم است و 

شامل توافقات نيمه محرمانه است كه كار روي آنها همچنان ادامه دارد

انباش�تمعوقاتبانك�يدرس�الهاياخير
ب�همعض�لب�زرگسيس�تمبانك�يتبديل
ش�دهاس�ت.سرپرس�تمعاونتاموربانكي
وزارتام�وراقتص�اديوداراييبااش�ارهبه
آم�اركالنمعوق�اتبانكيگف�ت:2۳۶هزار
ميلي�اردتوم�ان،مان�دهبده�يغيرج�اري
تس�هيالتگيرندگانبهنظامبانكيكش�ور
تاپايانشهريورسال1۴۰۰اس�تكهبايددر
اسرعوقتنس�بتبهوصولانهااقدامشود.
كساني كه معوقات بانكي و در فهرست مطالبات 
غيرج��اري نظ��ام بانكي ق��رار دارن��د، در چند 
دسته بندي قرار مي گيرند؛ 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 دلي��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 دليل نگرفتن ضمانت ه��اي الزم، نظام بانكي 

امكان وصول آن را ندارد. 

رئي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي 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 گفت وگوي ويژه خبري دوش��نبه شب 
شبكه2سيما درباره علل رش��د بدهي ها به نظام 
بانكي گفت: يك��ي از بزرگ ترين بدهكاران نظام 
بانكي دولت از جمله ش��ركت هاي 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. دستگاه هاي نظارتي نيز بايد نظارت 
الزم را داشته باشند، اگر اين نظارت ها براساس 
روش هاي نوين و برنامه ه��اي نرم افزاري جديد 

باشد، امكان تخلف كم مي شود. 
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 شهريور، 6/8درصد 

است كه اين نسبت در سال هاي گذشته، بسيار 
بيشتر بود. 

عباس مرادپ��ور افزود: برخي اوقات، مش��تريان 
خوش حس��اب و فعاالن اقتصادي به علت ركود 
اقتصادي، تحريم ها، محدوديت هاي بين المللي، 
تورم و رشد نرخ ارز، در تسويه اقساط تسهيالت 
دچار مشكل مي شوند 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 

مي شوند. 
وی اف��زود: تا پايان ش��هريور امس��ال 235هزار 
ميلي��ارد توم��ان، مان��ده بده��ی غيرتج��اری 

تسهيالت گيرندگان به نظام بانكی كشور است.
راهاندازيبانكدارييكپارچه

صمد عزيزنژاد، كارش��ناس اقتصادي هم با حضور 
در اين برنامه گفت: در تسهيالت خرد، امكان اخذ 
ضمانت هايي مانند ضامن كارمند و ضمانت اجراهاي 
قوي وجود دارد، اما در تسهيالت كالن اين امكان 
وجود ندارد و اين موضوع موجب شد بنا به داليلي 
كساني با سوء نيت اين تسهيالت را بگيرند، در حالي 

كه از ابتدا هم نمي خواستند پس بدهند. 

عزيزنژاد اظهار كرد: از جاهاي مختلف به بانك ها 
فش��ار مي آورند كه اين ش��خص مثاًل كارآفرين 
است يا قصد تأسيس كارخانه هاي توليدي دارد و 

مجبور مي كنند وثيقه هاي كافي نگيرند. 
وي افزود: يكي از داليل وصول نشدن مطالبات 
غيرجاري اين اس��ت كه وثاي��ق و تضمينات به 
صورت تلفيقي گرفته مي شود 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 نمي گردند، از جمله اين افراد بودند كه به 
روش هاي متقلبانه، تسهيالت را گرفتند و سرمايه 

را از كشور خارج كردند. 
وي ادامه داد: بدهكاران كالن خوش حس��اب در 
داخل كشور و در حال فعاليت اقتصادي هستند 
و با بانك ه��ا كار مي كنند، اما هي��چ وقت پول و 

سرمايه را از كشور خارج نمي كنند. 
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه بانك ها 
به هم اطالعات نمي دهند، گفت: بايد بانكداري 
يكپارچه و متمرك��ز را راه ان��دازي كنيم و بانك 
مركزي بايد استانداردهاي اين نوع بانكداري را 
به بانك ها دهد و به ص��ورت برخط نظارت كند. 
مشكل اساس��ي بانك هاي 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. 
بدهيدولتبهبانكها12۸هزارميليارد

تومان
سرپرست معاونت امور بانكي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي هم گفت: بر اساس آخرين آمار، بدهي دولت 
به بانك ها كه در پايان سال 1397 حسابرسي شده، 
128 هزار 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 مي شود، هرچند 
از س��ال 1386 كه وزارت اقتص��اد، مصوبه اي را 
پيشنهاد داد و هيئت وزيران، نظام سنجش اعتبار 
را تصويب كرد، دو شركت اعتبارسنجي به وجود 
آمد و در سال 1398، اين مصوبه اصالح و شوراي 
س��نجش اعتبار در بانك مركزي تشكيل شد و 
همه آئين نامه هاي مربوط، تصويب و شرايط براي 
ايجاد شركت هاي اعتبارسنجي جديد فراهم شد. 
اين ش��ركت ها خصوصي هستند و تحت نظارت 

بانك مركزي فعاليت مي كنند. 

عضواتاقبازرگانيايراناظهارداشت:حدود
1۰تا15س�الپيشكهديوارمرزيبينايران
وافغانس�تانتوس�طايراندرمرززابلبراي
حفطامنيتكش�يدهش�د،متأس�فانهديوار
روينقطهصفرم�رزيقرارنگرف�ت.اينطور
نيس�تك�هزمينهاب�هطالب�انبخش�يده
ش�دهباش�د،ام�ابخش�ياززمينه�ادرآن
طرفدي�وارق�رارگرفتندم�زارچن�دنفراز
ش�هدايماهمآنط�رفديوارماندهاس�ت.
محمود تهي دس��ت در گفت وگو با ايلنا، در مورد 
مشكالت ايجاد شده براي كش��اورزان سيستان 
و بلوچس��تان اظهار كرد: حدود 10 تا 15 س��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 زمين ها به طالبان بخشيده شده 
باش��د، اما بخش��ي از زمين ها در آن طرف ديوار 
قرار گرفتند، مزار چند نفر از ش��هداي ما هم آن 
طرف ديوار مانده است. متأسفانه به نظر مي رسد 
طالبان نمي دانستند كه اين زمين ها 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 گونه اي 
اين مش��كل حل ش��ود، يا ديوار خراب شود يا به 
نوعي به آنها فهمانده شود كه اين زمين ها متعلق 
به ايران و نقطه صفر مرزي بوده كه در نقشه هاي 

جهاني نيز آمده است. 
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: 
فاصله اي كه ديوار با مرز دارد بسياري از زمين هاي 
ما آن سمت ديوار قرار گرفته اند. نمي دانم آقاياني 
كه در زم��ان اجراي ط��رح مس��ئوليت به عهده 
داش��تند با چه سياس��تي چنين فاصله اي ايجاد 
كرده اند؟ چ��را نزديك به نقطه صف��ر مرزي اين 
ديوار ساخته نشده اس��ت؟ زمين هاي كشاورزي 
مردم آن سمت ديوار است و با مشكل زيادي بايد 
هر روز به اين زمين ه��ا رفت وآمد كنند. بايد اين 
مشكل به شكلي حل شود براي مثال برجك هايي 
روي مرز ساخته شود تا مشخص شود اين زمين ها 
براي ايران است تا طالباني ها هم ادعايي نداشته 

باشند. 

وي اف��زود: طالب��ان كش��ورداري بلد نيس��ت و 
نمي دانن��د قوانين جهاني به چه صورتي اس��ت. 
اينطور نيس��ت كه آنها بخواهند ه��ركاري انجام 
دهند. ادعا از طرف افراد زيادي مطرح مي شود ولي 
نقشه و كاغذ چيز ديگري است. اگر ديوار خراب و 
به جاي اصلي خود منتقل شود اين مشكالت هم 

حل مي شود. 
تهی دست يادآور ش��د: اينكه طالبان بخواهند از 
كار كشاورزان ايراني روي اين زمين ها جلوگيري 
كنند به صورت موردي بود، يعني تنها يك مورد 
بود كه اتفاق افتاده و ديگر هم تكرار نمي شود. اگر 
اين ديوار برداشته شود، اقتصاد منطقه هم بهتر 
مي شود. عالوه بر اين مردم دو كشور هم راحت تر 

مي توانند تبادالت كااليي داشته باشند. 

ماجراي زمين هاي كشاورزي پشت ديوار مرزي ايران- افغانستان چيست؟

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومي 
و يك مرحله اي شماره 00/1125/م ع ل نوبت اول

خدمات تخليه و بارگيري، حمل، صفافي،  بسته بندي و انبارداري مواد وكاال درخشكي و دكل هاي حفاري منطقه الوان
 شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت انجام خدمات تخليه و بارگيري، حمل، صفافي،  بسته بندي و انبارداري مواد وكاال درخشكي و دكل هاي حفاري منطقه 
ــامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل  ــماره مناقصه 00/1125/م ع ل را از طريق س الوان براي مدت 2 (دو) سال به ش
اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا تهيه ليست پيشنهاددهندگان داراي صالحيت، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.ir  و شماره فراخوان 
2000094546000032 انجام خواهدشد. الزم 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 الزم جهت شركت در ارزيابي كيفي:

1- اساسنامه شركت (تصوير صفحه اول اساسنامه كه موضوع شركت در آن ذكر شده باشد)
2- گواهي تاييد صالحيت ايمني معتبر از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ب: ساير شرايط: 
1- توانائي ارائه ضمانتنامه "شركت در فرآيند ارجاع كار" به مبلغ 6,738,490,090 (شش 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.
2- توانائى 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.
3- ذكر خدمات موضوع مناقصه در اساسنامه شركت
-تاريخ انتشار فراخوان در سامانه:  1400/09/15   

-مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: از تاريخ 1400/09/15  لغايت تاريخ 1400/09/25
-مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: 14 روز تا مورخ 1400/10/09

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: هرمزگان، جزيره الوان، شركت نفت فالت قاره ايران- منطقه الوان 
تلفن: 23945024-021        فاكس: 021-23945524    

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-1456

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
شناسه اگهى: 1235581                        روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

 شركت نفت
 فالت قاره ايران

مفقودى                                       
برگ سبز خودرو سوارى  سيستم : پرايد تيپ : جى تى ايكس آى رنگ : 
 نقره اى – متاليك   مدل:  1394   به شماره انتظامى ايران 94 /  219  ل  35
شماره موتور :   2185018   شماره شاسى:S1412286638822    به 
مالكيت آقاى  محمد عبيدى دوالبى به كد ملى 3450176455 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
هرمزگان

آگهي فراخوان عمومي
شناسايى سازندگان و توليدكنندگان داخلى براى سرمايه گذارى در توليد محصوالت مورد نياز پايانه هاى نفتى ايران 

فراخوان  تجديد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه عمومي
به شماره 1402 نوبت دوم      

1 - موضوع مناقصه: ارائه خدمات ايمنى و آتش نشانى
2- نام و نشانى مناقصهگزار: پژوهشگاه صنعت نفت به نشانى تهران، بلوار غربى مجموعه ورزشى آزادى

كد پستى 13111-14856 صندوق پستى 14665-137 
 3- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: (در صورت قرار گرفتـن در فهرسـت كوتـاه و دريـافـت دعوتـنامه) تـوان ارائه

// 2/700/000/000 ريال، بصورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار 3 ماهه و يا واريز وجه نقد به حساب پژوهشـگاه صنعت نفت 
4- مبلغ پيش پرداخت:  ندارد        

5- مدت و محل اجراى كار:  طي يكسال شمسي  از ابالغ شروع بكار در محل پژوهشگاه صنعت نفت
6- مهلت، نحوه دريافت و ارسال اسناد مناقصه: واجدين شرايط ميتوانند با مراجعه به پورتال پژوهشگاه صنعت نفت 

به نشانىWWW.RIPI.IR قسمت همكاريها - مناقصه و مزايده، نسبت به تهيه اوراق استعالم ارزيابى كيفى اقدام نموده و حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه   
مورخ 30/ 09 /1400  نسبت به تكميل و الحاق مدارك در خواستى و تحويل آن با ذكر موضوع و شماره مناقصه در پاكت در بسته الك و مهر شده به دبيرخانه كميسيون 

معامالت پژوهشگاه صنعت نفت به نشانى مناقصهگزار تحويل و رسيد دريافت دارند. 
* شايان ذكر است هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

دبيرخانه كميسيون معامالت 
     شناسه اگهى : 1235164

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 
و توليدكنندگان داخلى اقدام نمايد. 
1-شرح مختصر كاالى مورد نياز:  

- هوز هاى شناور مربوط به گوى شناور با برآورد مصرف ساالنه 3 ميليون يورو
Turn Table Type ريل گوى شناور از نوع -

- شگل هاى باالى 100 تن با برآورد مصرف ساالنه 10 ميليارد ريال 
- توپك در سايزهاى 36 ،28،10 اينچ  با مصرف ساالنه 100 هزار يورو

2- سازندگان و توليدكنندگان داخل كشور براساس معيارهاى ذيل مورد ارزيابى قرار خواهند گرفت.

امتياز معيارمعيار ارزيابىرديفامتياز معيارمعيار ارزيابىرديف

40داشتن تجربه و دانش مورد نظر154توان مالى1

10تضمين كيفيت خدمات و محصوالت155استانداردهاى مرتبط با توليد2

10ارزيابى مشتريان قبلى106ظرفيت توليد3
3- تاريخ ،مهلت و نشانى دريافت و تحويل مدارك ارزشيابى 

1-3- سازندگان و توليدكنندگان مى توانند حداكثر به مدت 14 روز پس  از  انتشار چاپ دوم آگهى فراخوان با ارائه معرفى نامه جهت بررسى به نشانى تهران- پاسداران- خيابان حجت سورى ( نيستان 
هفتم ) - پالك 11- طبقه همكف- تداركات وامور كاال،  مدارك را  ارسال نمايند. 

4- شرايط عمومى سازندگان و توليدكنندگان
1-4- داشتن تجربه، سابقه كار مفيد، تجهيزات، امكانات، تخصص الزم و توانايي فني و مالي 

2-4- داشتن نيروهاى متخصص در حوزه هاى طراحى، اجرايى، برنامه ريزى، كنترل پروژه، مالى، ادارى، مديريتى.
3-4- ارايه شناسه ملى حسب  ماده 16 آيين نامه اختصاص شناسه ملى به كليه اشخاص حقوقى ايرانى 

4-4- ارايه تصوير مصدق  كد اقتصادى شركت و كد ملى صاحبان امضاء مجاز 
5-4- ارائه اسناد شركت و مجوز بهره بردارى

مناقصه گران جهت رويت فراخوان مى توانند به سايتهاى ذيل مراجعه نمايند.www.shana.ir و www.nioc-iotc.comروابط عمومي
شناسه اگهى: 1235576

نوبت اول

  گزیده خبر

دوم


