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جهاد كشاورزي:

  مبالغ ارزي شرکت »آريو تجارت« 
نزد بانك مرکزي است

وزارت جه�اد كش�اورزي ب�ا ص�دور اطالعي�ه اي اع�الم ك�رد: 
مبال�غ ارزي خريد غ�الت و نهاده ه�اي دامي و كاالهاي اساس�ي 
ش�ركت آري�و تج�ارت س�هيل، ن�زد بان�ك مرك�زي متمرك�ز 
می باش�د و تاكنون ارزي به اين ش�ركت پرداخت نش�ده اس�ت. 
 به گزارش پايگاه اطالع  رساني وزارت جهاد كش��اورزي، شرايط ويژه 
جهاني در توليد و تأمين چرخ��ه مواد غذايي، ب��ه صورتي غيرارادي 
شرايطي را براي كشور ايجاد كرد كه وزارت جهاد كشاورزي ملزم شد 
تمام تالش خود را براي تأمين چرخه غذايي كشور، با حداقل تغييرات 

در قيمت ها و به شيوه اي متعادل به كار ببندد. 
 وزارت جهاد كشاورزي در اين شرايط سخت تأمين كاال در بازار هاي 
جهاني تالش كرده است با تداوم روند مثبت حمايتي و با اتحاد و همدلي 
شبكه بزرگ توليد و تأمين كنندگان محصوالت كشاورزي و دامي در 
اجراي صحيح نظام كارآمدسازي يارانه ها به زودي جريان عادي توليد 
و مصرف در كشور به باالترين سطح تعادل برسد كه ماحصل آن ارتقاي 

هر چه بيشتر امنيت غذايي مردم عزيزمان و آرامش بازار خواهد بود. 
 شرايط خاص و پيچيده تأمين زنجيره توليد محصوالت غذايي، ممكن 
است در مواردي نگراني هايي را براي توليدكنندگان عرصه غذا در كشور 
به وجود بياورد كه به عنوان نمونه، مي توان به حواشي پيش آمده براي 
يكي از شركت هاي واردكننده نهاده هاي دامي در روزهاي اخير اشاره 
كرد.  پيش از انتشار موضوع تخلف ش��ركت »آريو تجارت سهيل« در 
رس��انه ها، وزارت جهاد به صورت دقيق به موض��وع ورود كرد و ضمن 
تش��كيل كميته اي براي بررس��ي و رس��يدگي به تخلفات احتمالي و 
همچنين استقبال از ورود نهادهاي نظارتي، به استحضار ملت شريف و 
جامعه خدوم كشاورزي و دامداران عزيز مي رساند كه در حوزه مربوط، 
برخالف آنچه در برخي رسانه ها در اين باره مطرح شده، روشن شد برابر 
قانون، مبالغ ارزي براي خريد غالت و نهاده هاي دامي و كاالهاي اساسي 
توسط اين شركت، نزد بانك مركزي متمركز است و تاكنون هيچ مبلغ 

ارزي توسط بانك مركزي به اين شركت پرداخت نشده است. 
 بررسي هاي اين وزارتخانه نش��ان مي دهد طبق ضوابط و مقررات بانك 
مركزي، تخصيص ارز با ارائه مس��تندات ورود كاال ب��ه گمركات صورت 
مي گيرد، لذا نامه نگاري در خصوص تخصي��ص ارز با بانك مركزي رويه 
جاري و اداري وزارت جهاد است اما پرداخت ارز توسط بانك مركزي با ارائه 
مستندات ورود كاال توسط شركت ها صورت مي گيرد.  نكته ديگر، نگراني 
درباره مبالغ واريزي دامداران عزيز در حساب شركت در سامانه بازارگاه 
بود كه بررسي دقيق اين وزارتخانه نشان مي دهد مبالغ در سامانه موجود 
و قابل رهگيري دقيق است. از آنجا كه شركت مذكور نتوانست در موعد 
مقرر تأمين كاال كند و بخش كمي از تعهد خ��ود را تاكنون به خريداران 
تحويل داده است، وزارت جهاد به اين مسئله ورود كرده و در تالش است با 
استفاده از ظرفيت هاي موجود امكان ايفاي تعهدات را براي شركت مذكور 
فراهم بياورد، لذا خريداران هيچ گونه نگراني ای از اين بابت نداشته باشند 

و با سرعت نهاده هاي آنان تأمين و حمل مي شود. 
............................................................................................................... 

۶۰ هزار تن روغن خام در انتظار ابالغ 
مصوبه کاهش حقوق ورودي به گمرکات

ب�ه دلي�ل  ابالغ نش�دن مصوبه س�تاد تنظي�م ب�ازار در خصوص 
تغيير حق�وق و عوارض گمركي كاالهاي اساس�ي ب�ه يك درصد، 
بيش از ۶۰ هزار تن روغ�ن نباتي در گمركات معطل مانده اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي انجمن صنف��ي صنايع روغن نباتي ايران، در 
حالي كه به دليل تحوالت جاري در جهان تأمين اقالم كش��اورزي به 
ويژه روغن و دانه هاي روغني با بحران همراه اس��ت، در ايران بيش از 
60هزار تن روغن بخش خصوصي به دليل تغييرنكردن تعرفه در بنادر 
كشور در انتظار انجام تشريفات گمركي براي ترخيص و ورود به كشور 

در بنادر رسوب كرده است. 
بنا بر اين گزارش با توجه به ابالغ نشدن دفتر تنظيم بازار به گمركات مبني بر 
تغيير حقوق و عوارض گمركي به عدد يك، گمرك نيز كماكان عدد تعرفه اي 
سال گذش��ته را مالك ترخيص مي داند كه با توجه به حذف ارز ترجيحي 
4هزارو200 تومانی و انجام محاسبات بر اس��اس نرخ سامانه اي-تي-اس 
هزينه بااليي به واردكنندگان تحميل مي كند، ضمن آنكه هزينه هاي باالي 
انبارداري نيز اين مهم را دوچندان مي كند. همچنين عالوه بر موارد فوق با 
توجه به هزينه هاي باالي انبارداري الزم است با ابالغ هر چه سريع تر مصوبه 
س��تاد تنظيم بازار به گمركات براي اجراي كاهش تعرف��ه واردات كاالي 

اساسي، از رسوب كاال در بنادر كشور جلوگيري شود. 
................................................................................................................

 رشد 1۰ هزار واحدي
شاخص بورس تهران

ش�اخل كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�الت 
دي�روز ب�ا افزاي�ش 1۰ ه�زارو359 واح�دی هم�راه ش�د. 
به گزارش فارس، ب��ورس اوراق بهادار تهران دي��روز در يك روند رو به 
رشد قرار گرفت، به گونه اي كه شاخص كل در پايان معامالت با افزايش 
10 هزارو359 واحدی به رقم يك ميليون و514 هزارو425 واحد رسيد. 
همچنين ش��اخص كل ب��ا افزاي��ش 3ه��زارو737 واح��دی به رقم 
421 هزارو92 واحد رس��يد. همه ش��اخص هاي بورس س��بز شدند، 
به گونه اي كه ش��اخص كل و ش��اخص قيمت با نگاه وزني- ارزش��ي 
0/69درصد رشد كردند. در فرابورس ايران هم شاخص كل فرابورس با 

رشد 87واحدی به رقم 20 هزارو438 واحد رسيد.

آزمون و خطاي وزارت صمت در درج قيمت كاالها 
از سوي توليدكنندگان در سامانه جامع تجارت 
به در بسته خورد، به طوري كه با اعالم سازمان 
حمايت، توليدكنندگان تا اطالع ثانوي الزامي به 
درج قيمت توليدكننده در سامانه جامع تجارت 
ندارند؛ اقدامي كه ممكن است در ادامه به حذف 
قيمت توليدكننده از روي كاال نيز منجر ش�ود. 
اسفند سال قبل، رضا فاطمي امين، وزير صمت از 
اجراي قانون درج قيم��ت توليدكننده روي 7 هزار 
كاال خبر داد و گفت: در مرحل��ه اول اجراي طرح 
درج قيمت توليدكنن��ده روي كاال، حدود 3 هزار 
كاال و در مرحل��ه بعدي ح��دود 4 ه��زار قلم كاال 
مشمول درج قيمت توليدكننده شده است. اين در 
حالي بود كه قبل از آن، 12تشكل ملي در نامه اي 
سرگشاده به سيدابراهيم رئيسي، خواستار توقف 
اجراي طرح شفاف سازي نظام توزيع از طريق درج 
قيمت توليدكننده روي محصوالت ش��ده بودند. 
تشكل هاي امضا كننده اين نامه با اشاره به اشكاالت 
و معايب اجراي طرح بدون انجام كار كارشناسي و 
بستر سازي مناسب و به صورت شتاب زده و در زمان 
نامناسب خواستار آن شدند پس از انجام اصالحات 
مورد نظر و ايجاد بس��ترهاي الزم و كافي، طرح با 

همراهي و حمايت همه عوامل مرتبط، دوباره ابالغ 
و اجرايي شود. 

در نهايت دولت اين ط��رح را اجرايي كرد كه البته 
باعث س��ردرگمي مصرف كنندگان و بروز دردسر 
جهت محاس��به قيم��ت مصرف كننده )توس��ط 
مش��تريان( ش��د، البته در ميانه راه متولي اجراي 
طرح، مشكالت را به زمين سيستم توزيع انداخت 
و نابساماني در بخش توزيع را دليل بروز چالش ها 
و تفاوت قيم��ت مصرف كننده در فروش��گاه هاي 
مختلف عنوان  كرد. س��رانجام پ��س از چند ماه و 
تضييع حقوق مصرف كنندگان، در نتيجه دولت در 
تصميمي ديگر، درج قيمت مصرف كننده را روي 

برخي كاالها الزامي كرد. 
   معامالت ۶ گروه توليدي 

ملزم به ثبت در سامانه جامع تجارت شد
اواسط ارديبهشت امس��ال همزمان با اجراي طرح 
مردمي سازي يارانه ها و افزايش قيمت آرد صنف و 
صنعت در حالي كه بازار بسياري از كاالهاي اساسي 
در اوج آشفتگي قرار داشت و برخي كاالها در قفسه 
فروشگاه ها كمياب شدند و بس��ياري ديگر هم به 
صورت س��هميه اي يا با قيمت هاي گزاف به  دست 
مصرف كنندگان مي رس��يدند، وزارت صمت براي 

كنترل بازار و رصد روزانه وضعي��ت توليد و توزيع 
دستور جديدي صادر كرد. 

پس از اجراي طرح هاي شكست خورده اي همچون 
قيمت گذاري دستوري و اجراي طرح درج قيمت 
توليدكنن��ده، دولت براي برخ��ي محصوالتي كه 
همواره ب��ازار رقابتي داش��ته اند و توليدكنندگان 
ب��دون دخالت دول��ت، اق��دام به توزي��ع و عرضه 
كاالهاي خود با كيفيت رو به رشد و قيمت مناسب 
و رقابتي مي كردند، تصميمات جديدي اتخاذ كرد 
و با افزايش نرخ آرد، برخي كاالها مثل ماكاروني را 

قيمت گذاري كرد. 
در همان زمان محمدمهدي برادران، معاون صنايع 
عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه اي 
به رؤساي س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
31 استان كشور، شش ضابطه را براي شش گروه 
كااليي صنايع غذايي اع��الم كرد تا بلك��ه با الزام 
توليدكنندگان به ثبت اطالعات در س��امانه جامع 
تجارت، ش��رايط را براي برق��راري آرامش در اين 

بازار فراهم كند. 
وي دليل اين تصميم را ش��فافيت گردش كاال در 
زنجيره ارزش و لزوم ثبت اطالعات صنايع غذايي 
در سامانه جامع تجارت، جهت پياده سازي برنامه ها 

و سياس��ت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
راستاي حمايت از توليد دانست. 

به گفته برادران، تمامي معامالت فعاالن اقتصادي 
از جمله خريد مواد اوليه داخلي و خارجي، مصرف 
مواد اوليه در خ��ط توليد يا هم��ان خودمصرفي، 
فروش مواد اوليه، اظهار تولي��د، اظهار موجودي، 
اظهار فروش و ثبت فاكتور بايد در س��امانه جامع 

تجارت صورت گيرد. 
تغيير موض��ع دولت در درج قيم��ت روي كاالها 
همچنان ادامه پيدا كرد تا اينك��ه ديروز صديف 
بيك زاده، رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان اعالم كرد: »پس از بررسي هاي 
انجام شده به دليل اينكه تعيين قيمت توليدكننده 
الزامات خاص خودش را دارد، در نتيجه الزام درج 
قيمت توليدكننده در سامانه جامع تجارت اصالح 

و حذف شد.« 
وي تصريح كرد: »راهبرد دولت سيزدهم حمايت 
از توليدكنن��ده و مصرف كنن��ده اس��ت و نبايد 
هيچ يك از حلقه هاي ب��ازار از توليد تا مصرف با 
مش��كل مواجه ش��ود. درج قيمت توليدكننده و 
مصرف كننده روي كاال همچن��ان ادامه خواهد 
داشت اما در تالش هستيم مشكالت در اين زمينه 

به حداقل كاهش پيدا كند.«
  الزام درج همزمان قيمت توليدكننده 

و مصرف كننده روي محصول، قانوني نيست
به گ��زارش نبض صنعت، محمدرض��ا مرتضوي، 
رئيس هيئ��ت مديره كان��ون انجمن هاي صنايع 
غذايي در مورد الزام صنايع غذايي به درج قيمت 
توليدكننده روي محصوالت ش��ان گفت: »همه 
مي دانيم شرايط س��ختي بر اقتصاد كشور حاكم 
اس��ت اما متأسفانه در اين ش��رايط سخت برخي 
دس��تورالعمل ها از جمل��ه درج همزمان قيمت 
مصرف كننده و توليدكننده باعث فش��ار مضاعف 
بر صنعت غذاي كشور شده است.« وي ادامه داد: 
»هيچ مرجع قانوني براي درج همزمان دو قيمت 
روي كاال وجود ندارد و فع��االن صنايع غذايي در 
صورت  رعايت نكردن اين امر نبايد با هيچ مشكلي 
مواجه شوند. اجراي نس��نجيده و غيركارشناسي 
طرح هايي از اين دس��ت باعث ايج��اد اختالل در 

توزيع و بازاررساني محصوالت غذايي مي شود.«
وي خاطر نش��ان ك��رد: »ايجاد س��امانه هاي جديد 
هيچ مش��كلي از صنعت، توليد و مصرف كننده حل 
نمي كند.« در هر حال، اج��راي طرح هاي مختلف از 
س��وي وزارت صمت بدون انجام كارشناسي دقيق، 
معضالتي را براي توليدكنندگان و مردم به همراه دارد 
كه نمونه آن را در اجراي طرح فروش خودرو در سامانه 
يكپارچه تخصيص خودرو و همچنين طرح درج قيمت 

توليدكننده روي كاالها مشاهده مي كنيم.

رئيس انجمن توليدكنندگان، صادركنندگان 
و واردكنن�دگان محص�والت دخان�ي با بيان 
اينكه هر كدام از دستفروشان در بازار مولوي 
تقريبًا به اندازه يك خاور بار قاچاق در مقابل 
خود می چيند، اجراي طرح شناس�ه كاال را به 
تنهايي بر كاهش قاچاق سيگار بي اثر دانست. 
به گ��زارش نبض صنعت، محمدرض��ا تاجدار از 
افزايش قاچاق سيگار در بازار مولوي خبر می دهد 
و مي گويد: هر كدام از دستفروشان تقريباً به اندازه 
يك خاور بار قاچاق در مقابل خود می چيند و به 
راحتي در ح��ال خريد و فروش هس��تند و هيچ 
برخوردي هم صورت نمي گيرد، البته اخيراً طرح 
مبارزه با قاچ��اق محصوالت دخاني در دس��تور 
كار وزارت صمت ق��رار گرفته و انجمن هم آماده 
حمايت كامل از اين طرح و پرداخت هزينه هاي 
لجستيكي آن اس��ت چراكه قاچاق محرز بيداد 
مي كند و شرايط عرضه كاالي توليد داخل بسيار 

نگران كننده و سخت شده است.
وي مي افزايد: تبصره4 م��اده18 قانون مبارزه با 
قاچاق ك��ه درباره نحوه جابه  جايي س��يگارهاي 
قانوني در كش��ور اس��ت، واحده��اي توليدي و 
توزيع كنن��دگان عم��ده كش��وري، اس��تاني و 
خرده فروشان را مكلف كرده است در هر مرحله 
نس��بت به ثبت آني كاالي م��ورد معامله اقدام 
كنند، اما به دليل عدم تكميل زنجيره توزيع، عدم 
آموزش الزم و عدم توجه قانونگذار به موضوعات 
مربوط به لجس��تيك كاال، در حال حاضر اجراي 
اين قانون از سوي نهادهاي متولي و سازمان هاي 
كاشف، معضل اصلي واحدهاي توليدي و توزيعي 
قانوني شده است تا جايي كه بسياري از بازرسان 
به ج��اي مقابله با قاچاق محرز، س��راغ انبارهاي 
توليدكنن��دگان و توزيع كنن��دگان قانون��ي كه 
اطالعات انبارهاي آنها در س��امانه ها ثبت نشده 
می رون��د و براي آنه��ا پرونده س��ازي مي كنند، 

بنابراين شرايط براي فعاليت قاچاق كاالي دخاني 
محرز سهل تر از گذشته شده است.

  قواني�ن مب�ارزه ب�ا قاچ�اق ك�ه خاك 
مي خورد

رئيس انجمن محصوالت دخاني با اشاره به تكليف 
قانوني كه بر اساس آن بايد متوليان با كشورهاي 
همسايه تفاهمنامه دوجانبه منعقد كنند تا جلوي 
تجارت غيرقانوني دخانيات گرفته شود، تصريح 
مي كند: اگر با كشورهاي اطراف تفاهمنامه منعقد 
كنيم، ديگر از اين كشورها س��يگار قاچاق وارد 
نخواهد شد. اين وظيفه بر عهده وزارت بهداشت 
و وزارت امور خارجه اس��ت كه متأسفانه تاكنون 

معطل باقي مانده است.
ب��ه گفت��ه وي، راه��كار بع��دي ب��راي مقابله 
با قاچاق، راه ان��دازي صندوق ه��اي مكانيزه در 
خرده فروشي هاست كه با ايجاد آن خرده فروش 
بايد هم براي سيگارهاي داخلي و هم سيگارهاي 

قاچاق ماليات پرداخت كند، در نتيجه با پرداخت 
ماليات براي سيگارهاي قاچاق، اختالف قيمت 
سيگار قاچاق و قانوني كمتر مي ش��ود، البته در 
مبارزه با قاچاق در سطح عرضه حتماً بايد مراكز 
عمده فروشي هم س��اماندهي شود. به گفته وي، 
نكته بعدي هم تخصي��ص بودجه به مب��ارزه با 
قاچاق دخانيات از محل ماليات اين صنعت است. 
مأموران حوزه قاچاق بايد تأمين شوند تا حاضر 
به انجام اين فعاليت سخت باشند و در عين حال 
نياز مالي نداشته باشند كه در انجام وظيفه دچار 
لغزش شوند. تاجدار تأكيد مي كند: در اين شرايط 
قاچاقچيان فقط يك مشكل دارند كه كاالي آنها 
غيرقانوني اس��ت، اما توليدكنندگان هزار و يك 
مشكل دارند. حاكميت موظف است در راستاي 
حمايت از توليدكنن��دگان قانون��ي، زودتر اين 
معضالت و مش��كالت را مرتفع و شرايط را براي 

فعاليت قانوني افراد تسهيل كند.

هر دستفروش بازار مولوی يك خاور سيگار قاچاق دارد!
  قاچاق

رضا  دهشيری  |   جوان

  گزارش  یک

آگهى مناقصه دو مرحله اى (به صورت معمولى)
  نوبت دوم 

شركت ملي نفت ايران 

 بر اساس كسب حداقل امتياز (50) مربوط به معيارهاى موجود در استعالم هاى ارزيابى كيفى كه توسط متقاضيان شركت در مناقصه تكميل مى شود، انجام مى گردد.روش ارزيابى 

 ارزيابى كيفى مناقصه گران:

 نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه: 

 مشخصات مناقصه:

 تضمين شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار):

http://sapp.ir/nidc pr         www.nidc.ir       كانال هاى اطالع رسانى شركت ملى حفارى ايران

 شماره ثبت در پايگاهشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار
ملى مناقصات

شماره فراخوان
سامانه ستاد

 مبلغ برآورد
(يورو)

9822017-22-48شركت ملى حفارى ايران
PFP/AZD/01/00353,121,42920010939850003582,384,968

مبلغ 70,226 يورومبلغ تضمين تقاضا خريد 9822017

انواع تضامين قابل قبول

  طبق تبصره ماده 9 آئين نامه تضمين معامالت دولتى اشـخاص ايرانى مجازند به جاى ضمانتنامه ارزى ضمانتنامه ريالى بانكى براساس نرخ 
تسعير بانك مركزى جمهورى اسالمى (زمان تسليم پيشنهاد) ارائه نمايند. 

 ضمانتنامه هاى مطابق آئين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 050659 تاريخ 1394/09/22 و اصالحات بعدى آن. 
 در خصوص ضمانتنامه هاى واريزى اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمركز وجوه سپرده شركت 

(IR 350100004001114006376636 شماره شبا) ملى حفارى ايران نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

 90 روز ( و براى يك بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمديد باشد.)مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

موضوع مناقصه: خريدلوله هاى بهره بردارى ("Completion tubing 3-1/2" & 4-1/2) مربوط به تقاضا خريد 9822017

 توزيع اسناد از يك روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاريخ شروع دريافت
   صرفًا از طريق سامانه ستاد انجام مى گيرد.محل دريافت اسناد

 14 روز پس از آخرين روز دريافت استعالم هاى ارزيابى كيفىآخرين مهلت

 نشانى: اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شركت ملى حفارى ايران – ساختمان پايگاه عملياتى – طبقه اول پارت B – اتاقمحل تحويل ضمانتنامه
 107- دبيرخانه كميسيون مناقصات- شماره تماس 06134148569 – 06134148580

 شناسه آگهى: 1343111

   تذكر: كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

 شناسه آگهى: 1337882

  نوبت دوم فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومي دو مرحله اى

شـركت ملي مناطـق نفتخيز جنـوب در نظر دارد 
كاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير به صورت 
فراخـوان ارزيابـى كيفى جهت برگـزاري مناقصه 
عمومـي از طريق سـامانه تـداركات الكترونيكى 
دولت (سـتاد) از بين توليدكنندگان داخلي داراي 

سـابقه تأمين نمايد. كليه مراحـل برگزارى مناقصه، از دريافت اسـناد مناقصه تا 
ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايى پاكات از طريق درگاه سـامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

شماره   0131329810163011DT1  تقاضاي شماره 11-63-98101-89-32-31/ پكيج مواد گل حفاري

 شركت ملي  نفت ايران 
شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب

لذا كليه شـركت هايي كه فعاليت آنها مرتبط با شـرح كاالي مورد درخواسـت 
مي باشـد مي بايسـت ظرف مـدت 14 روز از تاريخ درج آگهـي فراخوان نوبت 
دوم با مراجعه به درگاه سـامانه تداركات الكترونيكى دولت (سـتاد)، نسبت به 
اسـتخراج و تكميل «فرم تعهدنامه ارائه كاال مطابق با اسـتانداردهاي شـركت 
ملي مناطق نفتخيز جنوب» و بارگزارى آن به همراه مدارك و مسـتندات الزم 
منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي كيفي (براي معامالت بيشتر از بيست 
برابر نصاب معامالت متوسـط) در سـامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 

اقدام نمايند.  

 كسـب حداقل نمره 60 در ارزيابي كيفي جهت دريافت اسـناد مناقصه توسـط 
فروشندگان/سازندگان الزامي است.

 اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه 
از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد.

 ارائـه صورت هاي مالي سـال 1399، فرم هاي تعهدنامه اسـتاندارد و ارائه  نظام 
تضمين كيفيت الزامي مي باشد.

 ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه  -/ 000ر770ر691ر66  ريال مي باشد.
    تلفن تماس:  061-341-24673  

شماره فراخوان در سامانه ستادجمع عدديموضوع مناقصهتعداد اقالم

 32 قلم مواد شيميايي پكيج گل حفاريپكيج مواد گل حفاري32
(بسته بندي در بشكه 208 ليتري، كيسه 25 كيلوگرمي و كيسه هاي يك تني)

2001092288000178

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان 
تلفني آگهي مي پذيرد 

88498458

 رشد شتابان بانك ها 
در خلق نقدينگی متوقف شد

بعد از رصد و پايش بانك ه�ا و انجام اقدامات قانون�ي و انضباطي 
همچون افزايش نرخ س�پرده قانوني بانك ه�اي متخلف و تعيين 
حد مجاز رش�د مق�داري ترازنام�ه، موفق ب�ه توقف روند رش�د 
ترازنامه بانك ها ش�ديم و ادام�ه اين روند موجب كنترل بيش�تر 
بانك مركزي بر رون�د خلق نقدينگي توس�ط بانك ها مي ش�ود. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، علی اكبر ميرعمادي، مدير اداره 
ارزيابي سالمت نظام بانكي بانك مركزي اظهار داشت: با الزام بانك ها 
به رعايت حد 2درصدي ماهانه در رشد ترازنامه زمينه براي توقف رشد 

شتابان خلق نقدينگي از سوي بانك ها فراهم شده است.
وي با بيان اينكه با پيگيري هاي بانك مركزي در صورت تخطي از سوي 
هر بانكي اين امر با اقدامات انضباطي بانك مركزي مواجه خواهد شد، 
تأكيد كرد:  متناسب با درصد تخطي بانك ها از رشد مقداري ترازنامه، 
نرخ سپرده قانوني بانك افزايش مي يابد. همچنين معرفي هيئت مديره 
بانك خاطي به هيئت انتظامي بانك ها نيز در دستوركار قرار دارد و اگر 
طی يك سال بانكي نتواند خود را با قوانين و مقررات منطبق كند، هيئت 
مديره آن به هيئت انتظامي بانك ها معرفي می ش��ود و موارد تنبيهي 

براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد.
وي با اش��اره به دريافت گزارش هاي ماهانه براي ارزيابي ش��اخص ها 
تصريح كرد: آمار و اطالعات به صورت ماهانه دريافت و پردازش مي شود، 
ولي گزارش شاخص ها به صورت فصلي بررس��ي و ارائه مي شود و اگر 
بانكي مرتكب رشد مقداري ترازنامه در يك ماه بيش از حد مجاز شد، 
اين فرصت را دارد كه طي دو ماه نسبت به اصالح روند اقدام كند و در 
غير اين صورت در پايان هر فصل با اقدامات تنبيهي مواجه خواهد شد.

ميرعمادي با اشاره به رشد شتابان نقدينگي توسط بانك ها پيش از ابالغ 
بخشنامه كنترل مقداري ترازنامه بانك ها و اقدامات بانك مركزي در 
اين خصوص گفت: بعد از رصد و پايش بانك ها و انجام اقدامات قانوني و 
انضباطي همچون افزايش نرخ سپرده قانوني بانك هاي متخلف و تعيين 
حد مجاز رش��د مقداري ترازنامه، موفق به توقف روند رش��د ترازنامه 
بانك ها ش��ديم و ادامه اين روند موجب كنترل بيشتر بانك مركزي بر 

روند خلق نقدينگي توسط بانك ها مي شود.
مدير اداره ارزيابي سالمت نظام بانكي بانك مركزي گفت: برنامه بانك 
مركزي براي ميزان نقدينگي هدف گذاري ش��ده است و توزيع آن در 
ميان بانك ها نقش مؤثري در ارتقاي ثبات و سالمت شبكه بانكي ايفا 

خواهد كرد.
وي با اش��اره به حد رش��د 2درصدي ترازنامه براي بانك هاي تجاري 
و 2/5درصدي آن براي بانك هاي توس��عه اي اف��زود: بانك ها به لحاظ 
شاخص هاي ثبات و س��المت داراي وضعيت هاي متفاوتي هستند و 
بر اساس مقررات پيش بيني شده در بانك مركزي به بانك هاي داراي 
وضعيت شاخص ثبات و سالمت سالم تر، اجازه رشد ترازي بيشتر و به 
بانك هايي كه در وضعيت ناس��الم تري فعاليت مي كنند، اجازه رش��د 

ترازي كمتري داده مي شود.
ميرعمادي شاخص هاي كفايت سرمايه، ميزان اضافه برداشت بانك ها از 
بانك مركزي، ميزان مطالبات غيرجاري بانك ها، ارزيابي بانك مركزي 
تحت معياره��اي CAMELS و رعايت ضوابط و مق��ررات مبارزه با 
پولشويي و ساير موارد احتياطي را مهم ترين محورهاي مورد بررسي 

در ارزيابي عملكرد بانك ها عنوان كرد. 
وي گفت: ارزيابي بانك ها، بر اس��اس ش��اخص ها و ميزان ضرايب هر 
ش��اخص و ميزان امتياز كسب ش��ده در مجموع انجام و مبناي رشد 
ترازنامه بانك بر اس��اس امتياز كسب شده محاس��به مي شود و در اين 
راس��تا بانك هايي كه امتياز باالتري دارند و در ح��وزه عمليات پولي و 
بانكي سالم تر فعاليت مي كنند، در مقايسه با بانك هاي داراي امتيازات 
كمتر مجاز به دامنه رشد ترازي بيشتري خواهند بود. اين موضوع بانك 
مركزي را عالوه بر دستيابي به هدف كنترل نقدينگي در انضباط بخشي 
به وضعيت فعاليت هاي بانكي و هدايت آنها به سمت اصالح شاخص هاي 

عملكردي نيز ياري خواهد كرد. 

 بازپرداخت دالرهاي دريافتي 
ملي بايد به نرخ روز باشد از صندوق توسعه 

 غضنفري: ديگر به ارز 42۰۰ توماني
باز نمی گرديم

ما ديگر نمي توانيم به ارز 4هزارو2۰۰ توماني برگرديم و بازپرداخت 
اقس�اط معوق باي�د با ن�رخ جدي�د ارز به صن�دوق واريز ش�ود. 
به گزارش تسنيم، مهدي غضنفري، مدير عامل صندوق توسعه ملي در 
حاشيه جلسه مجمع كارآفرينان با اشاره به عدم بازپرداخت تسهيالت 
از س��وي برخي فعاالن اقتصادي افزود: بس��ياري از اين افراد، فعاالن 
اقتصادي موفقي بودند، ش��ايد نوس��انات قيمت ارز باعث شده است 
امكان پرداخت نداشته باشند، در حال حاضر ما براي اعالم اسامي آنها 

فرصت داريم. 
وي گفت: ممكن است شرايط اقتصادي بعضي از بنگاه ها به گونه اي باشد 
كه نتوانند به فوريت همه اقساط را پرداخت كنند، ولي ما با آنها همكاري 
كرده ايم تا مهلت پرداخت داشته باشند، البته ما سهام هم مي پذيريم و 
حتي ممكن است بنگاه آنها را به عنوان تملك برداريم. آنها بايد با نرخ 
جديدي ارز تسهيالت را برگردانند و بس��ياري از فعاالن اقتصادي هم 
پذيرفته اند كه بايد با قيمت جديد ارز، اقساط خود را بازپرداخت كنند. 
غضنفري با اشاره به طرح حمايت از پيشرانان صنعت، افزود: اين طرح 
در مجمع كارآفرينان مطرح شد، اما هنوز در جايي تصويب نشده است، 
بر اساس اين طرح امكانات كش��ور در اختيار گروه هاي خاص صنعتي 
قرار مي گيرد تا آنها بتوانند رشد كنند و ساير زيرگروه هاي صنعتي را 

به سمت جلو بكشانند. 
وي ادامه داد: اگر اين موضوع در كميس��يون ها و كميته هاي مختلف 
تصويب ش��ود، بايد هم دولت و هم فعاالن صنعتي تكاليفي را به عهده 
بگيرند، به طور مثال دولت فرصت هاي رش��د آنه��ا را به لحاظ قوانين 
گمركي و مالي فراهم كند و از طرفي آنها هم بايد متعهد ش��وند سهم 
مشخصي را در GDP كشور داشته باشند و توليدات باكيفيت و با ميزان 

مشخصي از صادرات داشته باشند.


