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وزهای آینده  احتمال کاهش قیمت  گوشت قرمز در ر
رئی��س اتحادیه گوش��ت گوس��فندی با بی��ان اینکه رکود 
شدیدی بازار گوشت را فراگرفته است، گفت: احتمال می دهیم 
طی روزهای آینده قیمت گوشت گوسفندی روند کاهشی یابد.

علی اصغ��ر ملکی در گفت وگو ب��ا مهر با بیان اینکه قیمت 

گوش��ت گوسفندی بعد از اربعین تغییر چندانی نداشته است، 
گفت: رکود ش��دیدی بازار را فرا گرفته، مردم تمایلی به خرید 
گوش��ت نش��ان نمی دهد و حتی گوش��ت های وارداتی نیز به 

خوبی جذب بازار نمی شوند. 

وی با اش��اره به اینکه امید دامداران و دام فروش��ان به ایام 
اربعین بود که دام خود را بفروش��ند و س��ود کنند، افزود: ایام 
اربعین نیز گذشت و امسال زوار خرید زیادی انجام ندادند ضمن 
اینکه در حال حاضر عرضه گوشت در بازار بیشتر از تقاضاست. 

معاون بانک مرکزی مطرح کرد
ابالغ مقررات بیت کوین تا پایان امسال

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از پایداری ش��بکه 
بانک��ی در مناطق زلزل��ه زده خبر داد و گف��ت: از صبح پش�ت باج�ه

دیروز جلس��اتی برگزار شد تا قطعی صورت نگیرد و ارائه 
خدمات بانکی ادامه یابد.

به گزارش فارس، ناصر حکیمی درباره سیاس��ت اخیر بانک مرکزی درباره 
ف��ن آوری های مالی یا فین تک ها گفت: بانک مرکزی براس��اس بررس��ی ها و 
تجربی��ات بین الملل��ی در زمینه فین تک ها، سیاس��ت نام��ه ای را درباره این 
موض��وع تهی��ه و ارائه کرد. حکیم��ی تصریح کرد: با ارائه این سیاس��ت نامه، 
چارچوب ها برای یک سال و نیم آینده مشخص و دیدگاه بانک مرکزی در این 

زمینه در قالب این سیاست نامه اعالم شد.
وی با بیان اینکه، سیاست های کلی دارای 6 سند است، اظهارداشت: سند اول 
در تیرماه به نام پرداخت ساز ارایه شد که براساس آن فین تک هایی ایجاد می شود 
که اطالعات مربوط به پرداخت را توس��عه می دهند. معاون فناورهای نوین بانک 
مرکزی پرداخت یار را دومین س��ندی اعالم کرد و اظهارداشت: امکان استفاده از 
خدمات پذیرش کارت ها توسط فین تک فراهم شد. وی ادامه داد: پرداخت بان به 
عنوان سند سوم چند روز آینده ابالغ می شود که براساس آن فین تک هایی که ریز 
مقدارها را پوشش می دهند مثل کیف پول خرد و غیره را در بر می گیرد. حکیمی 
ادامه داد: سند چهارم اواخر دی ماه ابالغ می شود که حساب یار نامیده می شود. 
وی تصریح کرد: حساب یار نرم بین المللی است و بر همین اساس آپ هایی ایجاد 

می شود که مدیریت حساب در بانک های مختلف را فراهم می کند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی سند پنجم را سندی درباره ارزهای 
رمزینه عنوان کرد و گفت: س��ند بیت کوین یا همان ارزهای رمزگذاری شده 

تا پایان نیمه اول سال آینده نهایی و منتشر خواهد شد.

معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
واردات رسمی یک میلیون تن برنج از ابتدای امسال 

معاون بازرگانی وزیر جهاد کش��اورزی از واردات رسمی 
س����بز ی��ک میلیون تن برنج در 6 ماه امس��ال خبر داد و گفت: راه 

میل مصرف کنندگان نس��بت ب��ه برنج ایران��ی افزایش 
یافت��ه، ام��ا یکی از تهدیده��ای برنج داخلی آس��یب پذیر ش��دن آن به دلیل 

اختالط با سایر چیزهاست.
 علی اکبر مهرفرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که با توجه به 
شرایط نامطلوب بسته بندی در صنایع تبدیلی چه تمهیداتی برای این مسئله 
در نظر گرفته شده، گفت: یکی از مهم ترین مسائل رعایت موازین بهداشتی و 
بس��ته بندی در تولید، برداشت،  انتقال و در نهایت بسته بندی پایانی است و ما 
اکنون در زمینه میوه و س��بزیجات و بس��ته بندی آنها مشکالتی داریم و برای 

آنکه ضایعات این محصوالت کمتر شود، باید فکری به حال آن بکنیم.
وی تصری��ح ک��رد: البت��ه در حوزه گوش��ت و فرآورده های گوش��تی این 
محصوالت با تکنولوژی نوین در کشور عرضه می شود و نیاز است تا با استفاده 
از س��رمایه گذاری خارجی و دانش فنی کار را توسعه دهیم؛ چراکه بسیاری از 
برندها اکنون تحول خود را از بس��ته بندی شروع کرده اند و سعی می کنند در 

بسته بندی های جدید مدت ماندگاری محصوالت شان را باال ببرند.
مهرفرد در جریان بازدید از نمایشگاه میتکس گفت: اکنون یکی از شرکت ها 
نوعی از بس��ته بندی گوش��ت تازه را ارائه کرده که بین 20 ت��ا 25 روز قابلیت 
نگهداری گوشت تازه را دارد که اگر چنین چیزی باشد، بسیار خوب است، البته 

نباید فراموش کرد که بسته بندی نباید قیمت تمام شده را باال ببرد.
معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ایران اگرچه در حوزه 
بسته بندی چندان پیشرفته نیست، اما مراحل ابتدایی را هم طی نمی کند، افزود: 

باید سعی کنیم که در راستای امنیت غذایی دنیا بهتر حرکت کنیم.

 برگزاری سمینار هم اندیشی کارکنان
 استان های خراسان رضوی و شمالی

س��مینار ه��م اندیش��ی کارکنان س��تادی 
اس��تان های خراس��ان رضوی و شمالی با 
حضور مدیر و پرسنل منطقه در ساختمان 

مرکزی این مدیریت برگزار شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک ای��ران زمین، 
علی اکبر ریحانی مدیر شعب استان های خراسان رضوی 
و شمالی در ابتدای این جلسه به مسأله خدمت به خلق 
که یکی از مهمترین دستورات دینی و همسو با رسالت 
بانک است، اشاره کرد و گفت: کلیه همکاران در حیطه 
فعالیت خود می بایس��ت تالش کنند ت��ا خدمات بانک 
را ب��ا بهترین کیفیت ممکن به متقاضیان و مش��تریان 

ارائه کنند.
وی ب��ا تأکید بر نقش مهم مناب��ع مالی در بانک ها، 
اظهار داش��ت: با توجه به اینکه برخی بانک ها به منظور 
ج��ذب س��پرده گذار اقدام به پیش��نهاد نرخ س��ودهای 
غیرمتعارف به سپرده گذاران دیگر بانک ها کرده و باعث 
بوجود آمدن رقابت ناس��الم ش��ده اند، با این حال جذب 
س��پرده در بانک ایران زمین دقیقاً در چارچوب ضوابط 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و خوشبختانه 
از وضعی��ت مطلوبی نیز برخوردار اس��ت که این توفیق 
ریش��ه در تالش کارکنان شعب در جهت افزایش سهم 

بازار، اعتمادسازی بین مشتریان و حفظ منابع دارد.

وگاه برق دماوند   حضور نیر
در نمایشگاه صنعت برق ایران 
به گزارش روابط عمومی بانک دی، رضا سهم 
دینی، رئیس هیئت مدیره، احمد عبداللهیان، 
سرپرس��ت اداره کل س��رمایه گذاری و امور 
ش��رکت ها و جمش��ید قزوینیان رئیس اداره 
روابط عمومی و تبلیغات بانک دی با حضور در هفدهمین 
نمایشگاه صنعت برق ایران از غرفه نیروگاه برق دماوند در 

این نمایشگاه بازدید کردند.
رئیس هیئت مدیره بانک دی در ادامه صحبت های 
خود ضمن اثربخش دانستن حضور نیروگاه برق دماوند 
در نمایشگاه خطاب به مدیران نیروگاه افزود: حضور در 
نمایش��گاه های تجاری، یکی از بهتری��ن فرصت ها برای 
بازاریابی و ایجاد ارتباط موثر اس��ت ت��ا ضمن برقراری 
ارتباط با مشتریان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه، بتوان 
ایده های نوآورانه ای را از ش��رکت های داخلی و خارجی 
ش��رکت کننده در نمایش��گاه کس��ب کرد و نمایش��گاه 
بین المللي صنعت برق ایران به عنوان بزرگترین رخداد 
صنعت��ي و تج��اري در ای��ن حوزه که س��االنه با حضور 
شرکت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمینه صنعت 
برق برپا مي شود فرصت بسیار مغتنمي است که نیروگاه 
برق دماوند بتوانند دس��تاوردها و محصوالت خود را در 

معرض بازدید متخصصان این صنعت قرار دهند.

رئیس جمهور  صحبت ه��ای 
ک��ش خ�ط 

گروه اقتصاد
پس از اتمام جلس��ه سران 3 
قوه در روزهای اخیر نش��ان 
داد که موضوعات مربوط به مال باختگان موسسات 
مال��ی و اعتب��اری وارد مرحله جدیدی ش��ده اما 
امیدی برای رسیدن به نتیجه مطلوب دراین میان 
وجود ندارد چراکه هنوزمتولیان و دست اندرکاران 
این حوزه نمی خواهند بپذیرند که خود اولین آجر 

این بنای کج را گذارده اند. 
در پایان جلس��ه روز ش��نبه رئیس جمهوری با 
بیان اینکه "بررسی مش��کل مالباختگان موسسات 
اعتباری از موضوعات جلس��ه سران س��ه قوه بوده 
گفت: در این خصوص اوالً اینکه پیش از این مجوز 
چنین مؤسساتی را دستگاه های مختلف می دادند، 
ل��ذا اگر از این به بعد، این مؤسس��ات صرفاً از بانک 
مرکزی مجوز بگیرند و کاماًل مراقبت و نظارت شود، 

بخش بزرگی از مشکالت حل و فصل خواهد شد.
این گفته رئیس جمهور در حالی مطرح ش��ده 
که تمام موسس��اتی که امروز مال باختگان آنها هر 
روز یک گوش��ه ازاین سرزمین تحصن می کنند تا 
ش��اید بتوانند به مال از دس��ت رفته خود برسند؛ 
ی��ک به یک مجوز بانک مرکزی داش��ته اند و گواه 
این مساله لیست موسس��ات اعتباری مجوزدار در 

سایت بانک مرکزی است.
براساس آنچه س��ایت بانک مرکزی به عنوان 
مرجع اصل��ی نمای��ش می دهد موسس��اتی مالی 
و اعتب��اری مانن��د موسس��ه کاس��پین؛ می��زان و 
ثامن الحجج با مجوز بان��ک مرکزی به عنوان نهاد 
ناظر شروع به فعالیت کردند و همگی دارای مجوز 
بان��ک مرکزی هس��تند اما اینکه ام��روز از آنها به 
عنوان متخلف ی��اد می کنند و معتقدند مردم باید 
حواسشان را جمع می کردند و سپرده های خود را 
در آنجا نمی گذاش��تند در واقع دست پیشی است 
که متولیان بانک مرکزی گرفته اند تا شاید بتوانند 
نب��ود نظارت و ناهماهنگی های خ��ود را به گردن 
مردم بیندازند و نکته جالب تر آنکه هنوز، ش��عبات 
مختلف این موسس��ات در سراس��ر کشور در حال 
فعالیت هس��تند و کس��ی هم کاری به تداوم روند 

فعالیت آنها ندارد. 
داس��تان امروز این موسسات مالی و اعتباری 
مانند همچون کاس��پین؛ از آنجا ش��روع ش��د که 

راستای سیاست های ش��ورای پول و اعتبار؛ بانک 
مرک��زی برای س��اماندهی ب��ه بازار غیر متش��کل 
پولی و تاس��یس و راه اندازی موسسات اعتباری و 
تبدیل تعاونی های اعتباری به این گونه موسسات، 
موسس��ه اعتباری کاس��پین از تجمیع تعاونی های 
اعتبار فرش��تگان، امید جلین گرگان، کش��اورزان 
مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان 
کرمانش��اه، الزهرا مش��هد، بدرتوس و پیوند شکل 
گرفت. س��رمایه گذاران و داوطلبان مش��ارکت در 
تاسیس موسسه اعتباری کاسپین که اکثرا توسط 
این تعاونی ها معرفی شده اند از ابتدای سال ۹2 با 
تشکیل ستاد راه اندازی و تاسیس موسسه اعتباری 
و پیگیری ه��ای مس��تمر و رعای��ت الزامات بانک 
مرکزی و طی کردن ش��رایط قانونی موفق ش��دند 
با گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی و س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار مجوز پذیره نویسی را در آبان 
۹3 دریافت کنند .اما مشکالت کاسپین که در حال 
حاضر دارای 20 ش��عبه مجاز اعالم شده از سوی 
بان��ک مرکزی اس��ت، از تعاونی اعتبار فرش��تگان 
آغاز شد. براساس طرح ادغام، بایستی تعاونی های 
اعتباری به طور کامل منحل و حس��اب های آنها به 
موسس��ه اعتباری کاسپین منتقل می شد و سپس 
نس��بت به تغییر تابلوه��ا اقدام می کردن��د اما در 
برخی تعاونی ها بدون انح��الل و ارائه صورت های 
مالی به موسسه، به تغییر تابلوها به کاسپین اقدام 
کردن��د که باع��ث بروز مش��کالتی در صورت های 
آنها ش��د.طبق آنچه آمار وارق��ام پرونده متخلفان 
کاس��پین می گوید رقمی بالغ بر 4 ه��زار میلیارد 
تومان در آمدهای مردم پیرو فعالیت این موسسات 
بالتکلیف بوده و هس��ت ام��ا رئیس جمهوری این 
گون��ه عنوان میکن��د که "در برخ��ی از موارد هم 
مؤسس��اتی دچار مشکالتی ش��ده و مردم گرفتار 
ش��دند، از این رو تصمیم بر این شد که نمایندگان 
روس��ای سه قوه این مسأله را پیگیری کنند تا هر 

چه سریع تر حل و فصل شود."

رئیس جمهوری در سخنان خود به این موضوع 
اش��اره می کند که اگر مؤسس��اتی دچار مشکالتی 
ش��دند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکالت مردم 
را برطرف کنیم؛  از ط��رف دیگر بانک مرکزی هم 
محذورات��ی دارد و نمی توان گفت که از پول بانک 
مرکزی برای حل این مشکالت استفاده کند. البته 
برای این مسایل می توان اعتباراتی در نظر گرفت، 
ضمن اینکه در این زمینه س��ه قوه باید با یکدیگر 

همکاری داشته باشند. 

عالج واقعه بعد از وقوع
نکته جالب در این صحبت های رئیس جمهور 
آن اس��ت که؛ نماین��دگان 3 قوه بع��د ازاین همه 
س��روصدا گرد هم آمدند تا شاید چاره ای جویند؛ 
غاف��ل از آنکه اتفاقات ام��روز ماحصل عدم اجرای 
قوانی��ن و وظایفی که خود آنه��ا مصوب کردند و 
خودشان نیز باید مراقب اجرای درست این قوانین 
و وظایف می بودند و بی ش��ک اگر در همان ابتدای 
کارکه این موسس��ات مانند قارچ در هر گوش��ه و 
کنار نسبت به افتتاح ش��عبه و فعالیت خود اقدام 
کردند؛ نس��بت ب��ه جلوگیری فعالی��ت آنها اقدام 

می کردند امروز به اینجای داستان نمی رسیدیم. 
از  گش��ایش هایی  می گوید:  رئیس جمه��وری 
جلسه قبلی س��ران سه قوه در این خصوص ایجاد 
شده و گام های خوبی برداشته شده است و انشا اهلل 
در این گام ها تس��ریع خواهد ش��د ام��ا این تمام 
ماجرا نیست چراکه شعب این موسسات هنوز هم 
فعال هستند و نه کسی در آنها را تخته کرده و نه 
قرار اس��ت اتفاقی بیفتد؛ گویی باید باور کنیم که 
در این داس��تان "نه خانی آمده و ن��ه خانی رفته 
"البته بازه��م معتقدیم که این مردم هس��تند که 
باید" مراقبت کنند و س��رمایه خ��ود را به بانک ها 
و مؤسس��اتی ک��ه کاماًل مع��روف و م��ورد اعتماد 
هس��تند، بس��پارند و درخصوص مؤسساتی که به 
ارایه س��ودهای باال تشویق می کنند، تردید داشته 

باش��ند. چون متولی��ان نظارتی درخواب به س��ر 
می برن��د و یا اگر هم بیدارند دلیلی برای محافظت 
از س��رمایه های مردم نمی بینند واین سوالی است 

که باید برای آن پاسخ به انتظار نشست.
در کنار تمام این نقاط مبهمی که درخصوص 
فعالیت این موسسات ودر مقابل شرح وظایف بانک 
مرک��زی وجود دارد چند نکته کلیدی و قابل تامل 
وج��ود دارد وامی��د می رود که متولی��ان به منظور 
شفاف سازی و اطمینان خاطر مردم هم شده نسبت 

به پاسخگویی در مورد آن اهتمام به خرج دهند.
 نکته اول مربوط به وظایف قانونی اس��ت که  
نهادی مانند بانک مرکزی قرار داده شده و اجرایی 

نشده است.
طبق ماده 11 بند "ب" وظایف و اختیارات بانک  
مرکزی به عنوان تنظیم  کننده نظام پولی و اعتباری 
کش��ور، نظارت بر بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتباری، 
برعهده بانک مرکزی اس��ت و پیرو آن هر نهاد مالی 
که بخواهد نس��بت به فعالیت اقدام کند باید قبل از 
هر گامی نس��بت به اخذ مجوز از سازمان حاکمیتی 
مربوط��ه اقدام کند اما در طول تمام این س��ال ها با 
مجوز و یا بی مجوز این موسس��ات به کار خودادامه 
دادن��د و تازه فریاد وا چه کنم بانک مرکزی در آمده 
اس��ت آن هم زمانی که این موسسات پول مردم را 

بردند و معلوم نیست درکجا خرج کرده اند.
نکت��ه دیگ��ری ک��ه اگر ق��رار اس��ت "مردم 
درخصوص مؤسس��اتی که به ارایه س��ودهای باال 
تش��ویق می کنند، تردید داش��ته باشند" دیگر چه 
نیازی به این همه هزینه؛ بگیر وببند و رفت و آمد 
و... و همچنی��ن ایجاد نهادهای نظارتی اس��ت. آن 
هم وقتی که قرار اس��ت هرکس هر کاری خواست 
انجام دهد و دس��ت آخر این مردم باشند که باید 
مس��ئولیت عدم اجرای درس��ت وظایف از س��وی 

متولیان را بر دوش بکشند. 
نکته سوم آنکه چرا سیستم قوانین و مقررات 
به گونه ای اس��ت که متولیان و دست اندرکاران در 

کنار تمام این قوانین و مقرراتی که وضع می کنند؛ 
راه گریزی از مف��اد قانونی می گذارند تا به راحتی 
بتوانن��د قوانین مصوب را دور زده و برای پوش��ش 
این بی نظارت��ی بر موضوعاتی دس��ت بگذارند که 

مسبب اصلی در بروز آن خودشان بوده اند.

سیستم بیمار اقتصادی
برآین��د تمام این اتفاقات مهر تایید دیگری بر 
عملکرد س��نتی و بیمارگونه سیس��تم اقتصاد و از 
جمله نظ��ام بانکی کش��ور دارد چراکه اگر چنین 
نبود؛ ناظ��ران بانک مرکزی در تمام این س��ال ها 
می توانستند حریف موسسات مالی غیرمجاز شده 
و قب��ل از آنکه این همه س��رمایه مردم بر باد رود 

چاره ای برای آن می جستند.
و این موسس��ات به هر ش��کلی که خواستند 
ب��ه فعالیت خود ادامه دادن��د و در نهایت با توجه 
به مش��کالت پدید آم��ده بانک مرک��زی با تاخیر 
چند س��اله به فکر س��ازماندهی آنه��ا افتاد و حال 
به این متوسل ش��ده که خود مردم مراقب باشند 
اما در مقاب��ل برای نهادهای��ی مانند صندوق های 
س��رمایه گذاری که عملکرد آنها به ش��کلی شفاف 
و قابل استناد اس��ت؛ محدودیت هایی قائل شده و 
معتقد اس��ت اگر تاکنون نتوانسته مساله نرخ سود 
دس��توری را اعمال کند به فعالیت این صندوق ها 
باز می گردد و این در حالی است که این صندوق ها 
تحت نظارت س��ازمان بورس فعالیت می کنند و با 
نحوه و س��اختار فعالیت خود بسیاری از مشکالت 
نظام س��نتی پولی کش��ور را حل کرده اند. هرچند 
این صندوق ها به ش��کل شفاف نسبت به پرداخت 
سود اقدام کرده اند اما بانک مرکزی به جای اینکه 
ب��ه وظایف اصلی خود که هم��ان کنترل و نظارت 

موسسات مالی غیرمجاز است بپردازد.
نکته قابل تامل درمیان این نوع نگاه متولیان به 
منظور ساماندهی نهادهای پولی و مالی آن است که 
این متولیان نمی خواهند بپذیرند که مس��اله اصلی 
در بروز مش��کالت؛ خود متولیان اصلی هستند که 
در گام اول وظایف خود را فراموش کردند و در گام 
دوم به جای یافت��ن راه منطقی اقدامات زودگذر و 
لحظه ای را اعمال کردند و دست آخر که به نتیجه 
نرس��یدند با متهم کردن مردم س��عی در سرپوش 

گذاشتن در کارهای اشتباه خود دارند.

سیاست روز نگاه متولیان به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را بررسی می کند؛

جور بی کفایتی متولیان بانکی بر دوش مردم

ت اول
نوب

آگهى ارزيابى كيفى مناقصه يك مرحله اى 
شماره 96/087/م ق

تهيه و تامين مواد غذايى، طبخ و توزيع غذا و سرو غذاى روزانه و غذاى ميان روز

و تامين خدمات اتاقدارى، رختشويخانه، تنظيفات، آبدارخانه ها و نجات غريق در منطقه قشم
  (1396 شماره مجوز (3770

شركت ملي نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران (سهامي خاص)

شــركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذكر را طبق شــرح كار تدوين شــده پس از ارزيابى كيفى از طريق مناقصه به مدت «يكسال» به پيمانكار واجد شرايط 
و ذيصالح واگذار نمايد:

الف: خدمات مورد نياز: تهيه و تامين مواد اوليه غذايى، طبخ و توزيع غذا و ســرو غذاى روزانه و غذاى ميان روز و تامين خدمات اتاقدارى، رختشــويخانه، تنظيفات، آبدارخانه ها و 
نجات غريق

ب: محل انجام خدمات: جزيره قشم
ج) مدت خدمات مورد نياز: يك سال

د: شرايط متقاضى: 1ـ توانائى ارائه ضمانتنامه «شركت در مناقصه» به مبلغ 2/920/000/000(دو ميليارد و نهصد و بيست ميليون) ريال و انجام تعهدات قراردادى طبق ضوابط 
كارفرما در صورت برنده شــدن. 2ـ توانائى ارائه «ضمانت نامه انجام تعهدات» به ميزان 10درصد مبلغ كل قرارداد و نيز كســر 10درصد از هر يك از پرداختهاى قراردادى جهت 

تضمين حسن انجام كار. 3ـ داشتن گواهى تاييد صالحيت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان هرمزگان براى دريافت اسناد ارزيابى الزاميست.
هـ ساير شرايط: 1ـ به تقاضاهاى مشروط و مبهم و ناقص و يا مغاير با شرايط مندرج در اين آگهى و تقاضاهايى كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 2ـ 
پيشنهادات مالى مى بايستى حداقل سه ماه پس از وصول پيشنهادات به كميسيون مناقصات شركت نفت فالت قاره ايران داراى اعتبار باشند. 3ـ شركت نفت فالت قاره ايران در 

رد يا قبول هر يك با تمام پيشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار خواهد بود. 
متقاضيان واجد صالحيتى كه داراى شــرايط به شــرح فوق بوده و آمادگى جهت انجام خدمات را دارا مى باشــند مى توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ آگهى نوبت دوم جهت دريافت 
اسناد ارزيابى به همراه مدارك مشروحه ذيل حضورا به نشانى: تهران، خيابان ولى عصر، باالتر از مسجد بالل، نرسيده به تقاطع شهيد مدرس، خيابان تورج، خيابان خاكزاده، شماره 

12، شركت نفت فالت قاره ايران، طبقه پنجم، امور قراردادها مراجعه نمايند.
1ـ معرفى نامه معتبر شركت متقاضى جهت دريافت اسناد

2ـ گواهى تاييد صالحيت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان هرمزگان.
ضمنا مى بايســتى ظرف مدت 14 روز پس از آخرين مهلت دريافت مدارك ارزيابى كيفى اطالعات مورد درخواســت به آدرس ذيل در مقابل رســيد تحويل گردد. محل و زمان تحويل 

و گشايش پيشنهادها در اسناد مناقصه قيد مى گردد.
نشــانى: تهران، خيابان ولى عصر، باالتر از مســجد بالل، نرســيده به تقاطع شــهيد مدرس، خيابان تورج، خيابان خاكزاد، شــماره 12، شــركت نفت فالت قاره ايران، طبقه پنجم، امور 

قراردادها، تلفن: 23942511
تبصره: متقاضيان مى بايست جهت اطالع از تاريخ دقيق تحويل پيشنهادات به كميسيون مناقصات و نيز كسب اطالعات بيشتر در روز آگهى نوبت دوم به سايت اينترنتى اين شركت 

به نشانى WWW.IOOC.CO.IR مراجعه نمايند.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

تاس��یس مراکز مهارتی جدی��د برای ایجاد 
کار و  اش��تغال پایدار در حالی از سوی وزارت کار کس�ب 

پیش بینی ش��ده که اجرای برنامه اش��تغال 
فراگیر و به تبع آن تاس��یس این مراکز همچنان در انتظار تامین 

منابع مالی است.
ب��ه گزارش مهر، در برنامه اش��تغال فراگیر که براس��اس آن 
اش��تغالزایی ۹۷0 هزار نفر برای س��ال جاری هدفگذاری ش��ده، 
تاس��یس ۷ مرکز جدید مهارتی در نقاط مختلف کش��ور از سوی 

وزارت کار پیش بینی شده است.

ای��ن مراک��ز مهارتی که در هر منطقه از کش��ور به تناس��ب 
ظرفیت اش��تغال اس��تان مربوطه در َرس��ته های دارای ظرفیت 
اس��تان پیش بینی شده است قرار اس��ت از محل اعتبارات برنامه 
اش��تغال فراگیر تامین شود که هنوز اعتباری در این خصوص از 
سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت کار پرداخت نشده است.

در ای��ن زمینه ی��ک منب��ع آگاه در وزارت کار با اش��اره به 
نهادس��ازی و تاسیس مراکز جدید اشتغال زایی گفت: در راستای 
اجرای برنامه اش��تغال فراگیر تاسیس سه نهاد آموزش و مهارت 
پوش��اک و اتصال به بازارهای جهانی در شهرهای مشهد و تهران 

و تبریز هدفگذاری شده است.

 ب��ه گفت��ه این مق��ام مس��ئول همچنی��ن، در ح��ال حاضر 
امکان س��نجی، تهیه نقش��ه های جانمایی، تعیین ماشین آالت و 
همه توافق نامه های تخصیص فضا و همکاری با انجمن ها و بخش 
خصوصی انجام ش��ده اما ب��رای خرید ماش��ین آالت و پرداخت 
حق الزحمه مربیان برای شروع دوره های مهارتی منجر به اشتغال 

پایدار در واحدهای تولید پوشاک، منابع مالی نداریم.
وی ادامه داد: با راه اندازی این س��ه مرکز مهارت و اتصال به 
بازار پیش بینی می ش��ود ظرف مدت 6 ماه بیش از 5000 نفر در 

کشور به سرعت مشغول به فعالیت شوند.

در نبود بودجه اجرایی نشد؛

تاسیس ۷ مرکز جدید مهارتی و اتصال به بازارهای جهانی


