
سرمقاله

 فوالد هرمزگان
 توانایی ثبت رکوردهای 

باالتر را دارد

ایران کشوری امن 
برای تردد کاال 

است

آغاز بازرسی های 
میدانی با هدف کنترل 

قیمت بلیت هواپیما

سهم یک میلیارد 
دالری ایران از بازار 

آفریقا
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رئیس سازمان بورس تاکید کرد:

پیامدهای خروج خودرو از بورس

خانه های چند وجبی!

چگونه بورس اوراق شده را بهادار 
کنیم؟

ایــده تشــکیل بــورس در ایــران بــرای تامیــن مالــی پروژه هــای 
عمرانــی و صنایع، به پیــش از دهه ۲۰ خورشــیدی و حوالی ۱۳۱۶ 
باز می گردد. با این حــال و اکنون که بیش از ۶ دهــه از ایجاد این 
ســاختمان تابلــودار پرفــراز و نشــیب می گــذرد، هنــوز در اذهان 
اکثــر دولتمــردان )و همچنیــن گعــده جمــع و جــور دولتزنــان( 
بــورس بــه محلــی بــرای جمــع کــردن نقدینگــی پخش و پال شــده 
در اقتصــاد، بــرای تامیــن مالی چنــد شــرکت ســوگلی، ماننده تر 

است!
پس از تابســتان داغ ۱۳۹۹ که خالیق در بورس نقره داغ شــدند 
و آش مالشــان بــا جــاش رفــت، هــر سیاســتمداری کــه در آســتانه 
کاندیداتــوری بــرای انتخابــات پیــش رو بــود، وعــده ترمیــم بــورس 
در ســه روز و یــک هفتــه را مــی داد! صاحــب ایــن کیبــورد کــه حتی 
روی بهبــود یک هفتــه ای مــرض زکام هم هرگز حســاب نگشــوده، 
در ارتکاباتــی قلمــی، راهــکار پایدارســازی وضــع بــورس را ســیاهه 
کردم و اکنون که به لطف نامه شــورای مبارزه بــا رقابت اقتصادی، 
بــورس بــه ســرازیری دوبــاره مبتالســت )بــا رقــم اعالمــی ۱۰۰ هزار 

میلیارد تومان(، یادآوری این راهکارها، خالی از لطف نیست.
اولیــه  عرضــه  قبــال  در  کمــی  دولــت  این کــه  نخســت   .۱
اســتارت آپ ها و اکوسیستم های شــتاب دهنده، شــل کند و اجازه 
دهد که شرکت هایی چون دیجی کاال و تپســی، فیلیمو، دیوار و...
در کنــار تیم های فوتبالی و رســانه های مشــهور، توی بــورس جا باز 

کنند و آنجا خودشان را آفتابی کنند. 
۲. هم اکنون انحصــار عرضــه اوراق مشــارکت، در اختیار دولت 
اســت و کســی جــز بانک هــای گــردن شکســته، پولــی باالیشــان 
پرداخــت نمی کنــد. جــای دوری نمــی رود اگــر دولــت در ایــن فقــره 
هــم کمی شــل کنــد اجــازه دهــد کــه ۵۰ شــرکت برتــر بورســی مثل 
فوالدی هــا، خودروســازان و نفتی_پلیمری هــا، بــرای تامیــن مالــی 
خودشان، corporate bond یا اوراق مشــارکت شرکتی منتشر 

کنند و ترازنامه هایشان را کمی راست و ریست کنند.
۳.آزادسازی قیمت محصوالت پتروشــیمی ها و فلزی جات اعم 
از فوالدی هــا، ســبب افزایش حاشــیه ســود این شــرکت ها شــده و 
ســهامداران از محل سرریز این ســود، نســبت پدرآمرزیده را روانه 
بانی این امــر خیر کنند و دســت دالالن این محصــوالت از بازار هم 
قطع خواهد شــد.، خاصه این که دولت هم می تواند با آزادســازی 

نرخ فروش خوراک به این شرکت ها، حالش را ببرد!

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار بــا تاکید بر اینکه 
این ســازمان از ادامه عرضه خودرو در بــورس کامال دفاع 
می کنــد، گفــت: توقــف عرضــه خــودرو در بــورس کاال 

تبعات عجیبی درپی خواهد داشت.

بــه گــزارش ایســنا، مجیــد عشــقی  بــا بیــان اینکــه 
قیمت گذاری دســتوری بــالی جان صنعت اســت، اظهار 
کــرد: برخــی تمایــل دارنــد تجربه هــای دیگــران را بارهــا 
تجربــه کنند.  اگــر درمــورد فوالد و پتروشــیمی هــم کوتاه 

می آمدیــم زیــان انباشــته ای کــه در خودروســازها وجود 
دارد در آنجــا هــم اتفــاق می افتــاد.او ادامــه داد: صنعت 
خــودرو چندین ســال اســت کــه توســط شــورای رقابت و 

سازمان حمایت گروگان گرفته شده است. 

اهمیت و نقش نهاد ها در اقتصاد 
آب برای توسعه روستایی

تهران چگونه گران و 
نامطلوب شد؟

وزیر نیرو : بیش از ۴۰ درصد سدهای 
کشور پر شده است

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
اجتماعــی از تشــکیل ســتاد 
توسعه صادرات این وزارتخانه 
خبر داد و گفت: ســهم ایران از 
تجــارت کشــورهای آفریقایی، 
تقریباً یک میلیارد دالر اســت 
کــه بایــد بــا تســهیل روابــط و 
بسترســازی مناســب تقویــت 
شــود.به گــزارش مرکــز وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
»ســید صولت مرتضــوی« در 

نخستین...
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چهار شنبه
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  10 رجب1444 
  1 فوریه 2023

   سال سی ویکم
  شماره 8059 

 قیمت:5000 تومان
 تعداد صفحه:8

مجتبی اسکندری
سردبیر 

یادداشت یادداشتخبر
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مجوز مجلس به صمت برای واردات 
خودروهای دست دوم در سال آینده

ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفــت: اعضای 
کمیســیون صنایــع و معــادن در جریــان بررســی پیشــنهادات 
نمایندگان درباره بودجــه ۱۴۰۲ با واردات خودروهای دســت دوم با 

عمر کمتر از ۵ سال موافقت کردند.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از خانــه ملــت، روح هللا 
عباسپور به یکی از پیشنهادات تصویب شده در در جریان بررسی 
پیشــنهادات نماینــدگان دربــاره بودجــه ۱۴۰۲ در نشســت دیــروز 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس اشــاره و اظهار کــرد: در یکی از 
این پیشــنهادات به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شد 
برای توســعه حمل و نقل، تنظیم بــازار و کاهش مصرف ســوخت، 

خودروی دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال وارد کشور شود.
ســخنگوی کمیســیون صنایع و معــادن مجلــس گفــت: از آنجا 
که این خودروهــا از پیش تولید شــده، فرآیند واردات آن نســبت به 
خودروهــای نو کوتاه تر اســت. از ســوی دیگــر قیمت ایــن خودروها 
نســبت بــه خــودروی نــو کمتــر اســت بنابرایــن تعــداد خودروهــای 

وارداتی افزایش می یابد.

بررسی جایگاه کشاورزی، شیالت و 
بنادر در توسعه سواحل مکران

جایگاه کشــاورزی، شــیالت و بنــادر در توســعه ســواحل مکران 
در نشســتی بــا حضــور ســید حســین حســینی معــاون وزیــر جهاد 
کشــاورزی و رئیــس ســازمان شــیالت ایــران در مرکــز بررســی های 

استراتژیک ریاست جمهوری بررسی شد.

به گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از ســازمان شــیالت ایــران، از 
سلســله نشســت های چهارمین همایش ملی »توســعه سواحل 
مکــران بــا محوریــت حکمرانــی و تاکیــد بــر دیپلماســی و اقتصــاد 
دریامحور«، پیش نشســت هفتم این همایش با عنوان »جایگاه 
کشــاورزی، شــیالت و بنــادر در توســعه ســواحل مکــران« در مرکز 

بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
سیدحســین حســینی در این نشســت ضمــن ارائه گزارشــی در 
خصــوص شــیالت، گفــت: ظرفیت هــای توســعه ســواحل مکران 
در بخش کشــاورزی بــه خصــوص شــیالت و آبزیــان، ظرفیت های 
زارعــت، باغبانــی و میوه هــای گرمســیری، دام بــه خصــوص گاو، 
گوسفند و مرغ دشتیاری و ظرفیت های منابع طبیعی و آبخیزداری 
جهت جلوگیری از فرســایش آب و خاک نکاتی اســت که باید مورد 

توجه قرار داد.
وی بــه توضیحاتــی دربــاره صنایع وابســته بخــش کشــاورزی در 
منطقه و همچنین ایجاد شهرک های کشــاورزی، شیالتی، دامی و 
باغی پرداخت.رئیس سازمان شیالت ایران همچنین در خصوص 
اقدامــات انجام شــده در حــوزه ســواحل مکــران در بخش ســاخت 
بنادر صیادی و توسعه پرورش ماهی در دریا )قفس( و پرورش میگو 
در ســواحل و همچنیــن صیــد فراســاحلی و صیــد از ســواحل ســایر 

کشورها به نکات مهمی اشاره کرد.

مولدسازی دارایی های دولت باید در 
فضای رقابتی باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مصوبه مولدسازی، 
گفت: حتماً باید واگذاری ها از طریق مزایده صورت گیرد تا این شــائبه 

که در فضای غیررقابتی قرار است اموال دولتی واگذار شود، کنار رود.

بــه گــزارش مهــر، جعفــر قــادری در جلســه علنــی مجلــس شــورای 
اســالمی و در جریــان بررســی گــزارش کمیســیون برنامــه و بودجــه در 
خصوص عملکرد تبصره هــای درآمدی الیحه بودجه ســال جاری بیان 
کــرد: در واگــذاری امــالک، مســتغالت و دارایــی دســتگاه های دولتــی 
در طول ســال های گذشــته شــاهد بودیم کــه همــواره در بودجــه آورده 

می شد اما آن طور که باید و شاید عملیاتی نمی شد.
وی بیان کرد: با توجه به تدبیر ســران قوا و تأیید مقام معظم رهبری 
هیأت عالــی واگذاری امــالک و دارایی ها شــکل گرفته اســت. برخی ها 
این نــگاه را دارند که با ایــن اقدام از اختیارات مجلس شــورای اســالمی 
کاسته می شــود اما واقعیت این اســت که برای انجام واگذاری ها نباید 
فشــار دســتگاه های نظارتــی وجود داشــته باشــد و از ســوی دیگــر باید 

تحکم به دستگاه ها صورت گیرد.

دولت باید سال آینده ۱۰۷ همت از 
اموال دولتی را به فروش برساند

رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس گفــت: منابــع حاصل 
از فروش امــوال دولتی از ۲۶ همت در الیحه بودجه ســال جــاری به ۱۰۷ 

همت در الیحه بودجه سال آینده رسیده است.
به گــزارش خبرنگار مهــر، حمیدرضــا حاجی بابایی در جلســه علنی 
مجلس شورای اســالمی و در جریان بررســی گزارش کمیسیون برنامه 
و بودجــه پیرامــون تحقــق تبصره هــای درآمــدی در الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ بیــان کــرد: حــدود ۱۵۰ همت از تبصــره ۱۴ بــه ســال ۱۴۰۲ منتقل 
شــده و مصوبــه ای نیــز تحت عنــوان ترمیــم حقوق داشــتیم کــه آن نیز 
اضافه شــد و ۲۰ درصد نیز افزایش حقوق هاســت و ۴۲ درصد افزایش 
بودجه طبیعی است. همچنین درآمدها در سال ۱۴۰۱، ۶۹۸ همت بود 
و در ســال ۱۴۰۲ به ۹۷۸ همت افزایــش می یابد و درآمدهــای مالیاتی و 
گمرکی و از این قبیل ۳۷ درصد رشد خواهد داشت.رئیس کمیسیون 
برنامــه و بودجه مجلس با اشــاره بــه مباحث مطرح شــده در خصوص 
واگذاری هــا در بخــش دارایی های ســرمایه ای در روزهــای اخیر، گفت: 
۵۱۹ همــت در ســال ۱۴۰۱ فروش مالی در نظر گرفته شــد کــه ۱۸ درصد 
تحقق پیــدا کــرد و بــرای ســال ۱۴۰۲، ۷۱۲ همت پیــش بینی شــده برای 
فروش دارایی های ســرمایه ای مثل نفــت و اموال که ۳۷ درصد رشــد را 
نشــان می دهد و برای ســال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت فروش اموال پیش بینی 
شــده اســت یعنی آنچــه در بودجــه ۱۴۰۱، ۲۶ همــت بود بــه ۱۰۷ همت 
افزایش پیدا کرده اســت.وی ادامه داد: حرف و حدیث ها در این زمینه 
فراوان وجود دارد اما آنچه در این زمینه باید اتفاق بیافتد دولت چاره ای 
نــدارد در ســال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همــت از اموال دولتــی را به فروش برســاند. 
همچنین در واگــذاری اوراق نیز در ســال ۱۴۰۲ شــاهد ۲۹۴ همت پیش 
بینی هســتیم یعنی ۶۶ همت افزایش و دلیل این اســت که دولت ۱۸۵ 
همت برای اوراق پیش بینی کرده و مبلغی از آن را باید بــرای اوراقی قرار 

دهد که در گذشته فروخته شده و بدهکار است و باید پرداخت کند. 

 افغانستان شریک راهبردی ایران
سرپرســت اداره شــبه قاره هند ســازمان توســعه تجــارت ضمن 
تاکید بر اینکه توســعه تجارت با افغانســتان در دســتور کار اســت، 
گفت: بــا افتتاح مرکز تجاری در این کشــور بســیاری از مشــکالت و 

موانع تجاری حل می شود.

به گزارش مهر، محمدصادق قنادزاده امروز در همایش توسعه 
روابط تجاری ایران و افغانســتان، با اشــاره به مراکز تجــاری ایران در 
ســایر کشــورها، اظهار کرد: مراکز تجــاری ظرفیــت بزرگ و ویــژه ای 
هستند که تاکنون توجه کمتری به آن شده است و باید در راستای 
توسعه آن اقدام شود که در همین راستا نیز یکی از اهداف سازمان 
توسعه تجارت افزایش تأســیس مراکز تجاری در کشورهای هدف 

صادراتی است.
سرپرســت اداره شــبه قــاره هند ســازمان توســعه تجــارت ایران 
افــزود: راه انــدازی مراکــز تجــاری یکــی از راهکارهای مناســب برای 
توســعه تجــارت بیــن کشــورها اســت، زیــرا بازرگانــان می توانند به 

عنوان مامن مطمئنی از خدمات آن بهره مند شوند.
وی بــه تأســیس مرکــز تجــاری ایــران در افغانســتان طی اســفند 
ماه اشــاره کرد و گفت: بازار کشــور افغانســتان یک ظرفیــت بزرگ 
محســوب می شــود که با توجه به اشــتراکات فرهنگی، اجتماعی، 
تاریخی و اقتصادی بین دو کشــور می توانیم ســهم بیشــتری از این 

بازار را به خود اختصاص دهیم.
سرپرســت اداره شــبه قــاره هند ســازمان توســعه تجــارت ایران 
تصریــح کــرد: بــر همیــن اســاس نیــز مرکــز تجــاری در افغانســتان 
می تواند موجــب کاهش نگرانــی فعــاالن اقتصــادی در این بخش 
و تسهیل و تسریع فرایند تجارت شود. از ســویی دیگر مرکز تجاری 
می تواند بســیاری از مشــکالت و موانع تجاری در این مســیر را رفع 
کند.قنــادزاده گفــت: ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــه دنبــال 
گســترش روابط با افغانستان اســت زیرا این کشــور برای ایران یک 
شریک راهبردی محسوب می شود که فارغ از همه مشکالت، باید 

توسعه زیرساخت ها و توسعه اقتصادی را به اجرا برسانیم.

تا پایان سال حداقل یکبار از کارت 
سوخت خود استفاده کنید

شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران طــی اطالعیه ای 
اعــالم کــرد: حداقــل یکبــار تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ از کارت ســوخت 

شخصی خود استفاده کنید.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتی ایــران، در این اطالعیــه آمده اســت: قابل توجه 
مالکیــن محتــرم خودروها لطفاً بــرای جلوگیــری از غیرفعال شــدن 
کارت های ســوخت شــخصی، حداقل یکبــار تا پایــان ســال ۱۴۰۱ از 
کارت سوخت شخصی خود اســتفاده کنید و از صحت عملکرد آن 

اطمینان حاصل فرمائید.
شــرکت ملی پخــش در بخــش دیگــری از ایــن اطالعیه یــادآوری 
کرده: لطفاً در صورت نداشــتن کارت ســوخت شخصی نسبت به 

ثبت درخواست المثنی در دفاتر پلیس +۱۰ اقدام فرمائید

مجلس به توصیه رهبری مبنی 
بر کنترل هزینه ها در بودجه عمل 

می کند؟
در حالــی که رهبــر معظــم انقــالب روز گذشــته بر لــزوم خــودداری جدی 
مجلس از تحمیل هزینه اضافی در بودجه تاکید کردند، باید دید مجلس به 
این توصیه رهبری عمل خواهد کرد یا همچون دوره های گذشته به تحمیل 
هزینه هــای بی حســاب و کتــاب و اولویــت دادن دغدغه هــای انتخاباتــی بر 

دغدغه ملی کنونی یعنی »کنترل تورم« می پردازد؟

به گــزارش ایرنا، رهبر معظــم انقالب روز گذشــته در دیدار بــا صدها نفر 
از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن عرصه های دانش بنیان، با اشاره به 
عقب ماندگی کشــور در زمینه رشــد اقتصادی در دهه ۹۰، رشــد اقتصادی 
ســریع و مســتمر را نیاز فــوری اقتصــاد کشــور خواندنــد. ایشــان همچنین 
در تشریح الزامات رســیدن به رشــد اقتصادی ســریع، به موضوع انضباط 
مالــی در بودجــه تاکیــد کردنــد و غفلــت از آن در ســال های اخیــر را »یکی از 

مشکل سازترین عوارض« در اقتصاد کشور خواندند.
حضرت آیــت هللا خامنــه ای در تشــریح اهمیت انضبــاط مالی در رشــد 
اقتصادی و تبعــات بی توجهی بــه آن، فرمودند: »یکــی ]دیگــر[ از الزامات، 
مســئله ی انضبــاط مالــی در بودجــه اســت؛ متأّســفانه بودجــه ی مــا دچار 
مشــکالت ســاختاری اســت. این کســرِ بودجه های عجیب و غریبــی که در 
ســال های مختلف وجود داشــته، یکــی از مشکل ســازترین عــوارض مالی 
کشــور مــا و عــوارض اقتصــادی کشــور مــا اســت. مــا این جلســه ی شــورای 
اقتصادی ســران قوا را تشــکیل دادیم برای اینکه این مشکل برطرف بشود 
]امّا[ تا حاال هنوز برطرف نشده. ]برای[ مشکل ساختار غلط بودجه بایستی 
کاری بشــود؛ مســئله ی کســرِ بودجه حل بشــود، مســئله ی تعهّدات مالیِ 
بدون وجود منابع قابل اطمینان ]حل بشود[. حاال گاهی اوقات یک مواردی 
هســت که درآمدها چندان قابل اطمینان نیســتند که خود مســئولین هم 
می دانند؛ امّــا تعهّدهایی انجام می گیرد بــه اتّکاء ایــن درآمدهای غیر قابل 
اطمینــان. از این بدتــر، گاهــی اوقــات خواســته های مجلس اســت؛ موارد 
زیادی تعهّد بــه دولت تحمیــل می کنند در حالــی که منابــع مالی مطمئنّی 
برایش وجود ندارد؛ اینها باید متوقّف بشــود؛ اینها در اقتصاد کشور و رشد 
کشور مشکل ایجاد می کند. و باالخره از این قبیل الزامات هست.«تاکید 
رهبــر معظم انقــالب بــر لــزوم رعایت جــدی انضبــاط مالی و اشــاره ایشــان 
به هزینه تراشــی های بی حســاب و کتاب مجلس در قوانیــن بودجه آن هم 
درست در ایام بررسی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ در مجلس، پیام روشنی به 
نمایندگان خانه ملت بر لــزوم پرهیز از تکرار چنین رفتارهایی اســت.گالیه 
رهبر معظم انقالب از هزینه تراشی های بی مورد مجلس در قوانین بودجه 
در حالی اســت که به تازگــی و پس از تقدیــم الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ برخی 
نمایندگان بــدون توجه بــه محدودیــت منابــع دولت، بــر افزایش شــدید و 
بی حســاب و کتــاب هزینه هــا بــه ویــژه هزینه هــای جــاری اصــرار می ورزند. 
این مســئله به ویژه با توجــه به در پیش بــودن انتخابات ســال آتی مجلس، 
جدی تر شده و باعث شــده اظهارات و پیشنهادات نمایندگان درباره الیحه 
بودجه، بیــش از آنکــه کارشناســی و برآمــده از دغدغه مصالح ملی باشــد، 
ناشی از دغدغه انتخاباتی خود باشد. در هفته های گذشته و پس از تقدیم 
الیحه بودجه سال آتی، چندین نفر از نمایندگان بارها پیشنهاداتی مطرح 
کرده اند که هــر یک از آن هــا باعث تحمیل هزینه های ســنگین بــه دولت و 
بروز کســری بودجه و در نهایت باقی ماندن دور باطل کســری- تورم شــده و 

دستیابی به رشد اقتصادی هدف نیز ناممکن می شود. 
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۴.همچنیــن اگــر دولــت اجــازه دهــد کــه صادرکنندگان بورســی، 
بی خیــال تعهدســپاری های ارزی شــوند و دالر حاصلــه از صــادرات 
را بــا قیمــت آزاد در چهارراه اســتامبول بفروشــند، ســرخی بورس به 

سبزی میل می کند.
بورســی،  شــرکت های  بــرای  صادراتــی  ۵.محدودیت هــای 
بازارکُش تریــن اقــدام توســط سیاســت گذاران اســت. لغــو ایــن 
محدودیت ها به گســترش فضای سبز بورس کمک شــایانی خواهد 

کرد.
۶.زرت التــاری خودرویــی مطلــوب شــورای رقابــت بایــد هرچــه 
ســریع تر قمصــور شــود و توزیــع خــودرو بــه بــورس ســپرده شــود. 
همزمــان قیمــت خــودرو نیــز آزاد شــود و تعرفــه واردات خودروهــای 
نو و اســتوک، بــه ترتیــب کاهــش یافتــه و حــذف شــود. این گونه هم 
قیمت ماشین مشــتی ممدلی وطنی واقعی تر می شود و زهوار آبگیر 
کنــار در پرایــد آپشــن نخواهد بــود، هــم خودروســاز و قطعه ســاز، با 
ســود حاصله، دســت وپایشــان را در برابر رقبای خارجی جمع و جور 
می کنند و دیگر چرخ گوشــت ســیار ســرهم نخواهند کرد وگرنه کاله 

سهامشان، پس معرکه سرخ بورس خواهد بود.
۷. مسخره بازی موســوم به »حجم مبنا«فروشــی هرچه سریع تر 
جمع شــود تا عیش دالالن زیر و زرنگ خــود وارن بافت پندار، طیش 

شود.
۸. بســاط دامنــه نوســان هــم، بــرای دســت کم ۵۰ خــرس اصلــی 
بورس برچیده شــود تــا صفوف هیجانــی نوعا کاذب خریــد و فروش، 

کوتاه شوند و جریان نقدشوندگی بهبود پذیرد.
۹. جعبه ابــزار قراردادهای آپشــن اعــم از فــوروارد و فیوچــر، برای 
۱۰۰ خــرس برتــر بورس فراهم شــود تــا ســهامداران خرده پا کــه میلی 
به قمار ندارند، با بیمه سهامشــان، کمتر به خاک ســیاه بنشــینند و 
حتی از ســقوط ســهام هم_ به شــرط پیش بینی_ ســود گارانتی شده 

ببرند.
۱۰. نــرخ کارمزد کارگزاری های بورســی و امکاناتشــان آزاد شــود و 

فضا برای رقابت میان کارگزاران فراهم شود. 
در صــورت رعایت موارد یاد شــده کــه نیازمند هیچ گونــه بودجه و 
دســت اندازی به پول مردم و چــاپ پول نیســت، بورس دوباره ســبز 
خواهد شــد، وگرنه همین بهمن ســرد بــورس، خواهد مانــد تا جایی 

که دیگر پولی برای خروج از بورس باقی نماند!

وزیر نیرو :
بیش از ۴۰ درصد سدهای کشور پر 

شده است
وزیر نیرو میزان پرشدگی سدهای کشور را بیش از ۴۰ درصد اعالم 
کرد: بارش ها در نیمه جنوبی کشــور بیش از حد معمول اتفاق افتاده 

اما در نیمه شمالی نسبت به گذشته کمتر بوده است.

 علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در رابطه با آخرین وضعیت ســدهای 
کشــور گفــت: در نیمــه جنوبــی کشــور بارش ها بیــش از حــد معمول 
و نرمــال کشــور اتفــاق افتــاده امــا در نیمــه شــمالی کشــور به ویــژه در 
استان های مرکزی، تهران، قزوین، قم، همدان، البرز و سمنان میزان 

بارش ها نسبت به سال ها گذشته کمتر بوده است.
محرابیــان در ادامه میزان پرشــدگی ســدهای کشــور را بیــش از ۴۰ 
درصد اعالم کرد و افزود: البته طبیعی است که به خاطر نوع بارش ها 
که عمدتــاً به صــورت بــرف بــوده و در سرشــاخه ها هنوز ذوب نشــده، 

امیداوریم با ذوب برف ها میزان پرشدگی سدها بهبود پیدا کند.
وزیر نیرو در ادامه صحبت های خود اضافه کــرد: اگر روند بارش ها 
در ماه های آینده به گونه ای باشــد که عقب ماندگی را در اســتان های 
مذکور جبران کند، سال خوبی را در پیش خواهیم داشت، در غیر این 

صورت باید روش های مدیریت مصرف را جدی بگیریم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه سیاست هایمان 
در حوزه انــرژی و آب مدیریت مصرف اســت عنوان کرد: بــا روش های 
مدیریت مصرف تالش می کنیم میزان مصرف کاهش پیدا کند. سال 
جاری در حوزه مصرف آب نســبت به ســال گذشــته حداقــل در تهران 
رشد مصرف نداشتیم بدین معنی که با وجود اضافه تقاضاها، صرفه 
جویی قابل توجهی داشــتیم. در حوزه برق نیز در ســالی که پشت سر 

گذاشتیم نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد کاهش مصرف داشتیم.

پرداخت ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان 
تسهیالت ازدواج، فرزند آوری و ودیعه

مدیــر اداره اعتبارات بانــک مرکزی اعالم کــرد: از ابتدای ســال تا ۱۰ 
بهمن ماه به یک میلیــون و ۷۱۰ هزار متقاضــی وام ازدواج، فرزندآوری 
و ودیعه مسکن، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت 

شد.

به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از بانک مرکــزی، مهدی صحابی 
گفت: در راســتای قانون حمایــت از جوانــی جمعیــت از ۱۰ فروردین تا 
تاریخ ۱۰ بهمن ماه امســال، شــبکه بانکی کشــور بــه ۸۰۸ هــزار نفر از 
متقاضیان، تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۴۸۰ 
میلیارد تومــان پرداخت کرده اســت که ایــن میزان رشــد ۵۵ درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
صحابی همچنین افزود: از تاریخ ۳۱ فروردین تا ۱۰ بهمن ماه ســال 
جاری تســهیالت قــرض الحســنه فرزنــدآوری نیز بــه ۷۰۴ هــزار نفر به 

مبلغ ۲۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

محدودیت استفاده از درهم برای 
واردات از چین و ۷ قلم کاال

طبق اطالعیه ســامانه جامع تجارت، ثبت ســفارش های با نوع ارز 
درهم یــا دارای ردیف تخصیص ارز با نوع ارز درهــم )که فاقد تامین ارز 
یا ترخیص بوده اند( با کشور مبدا/ذی نفع/تولیدکننده چین، تعلیق 

شده اند.

به گــزارش خبرگزاری مهر، ســامانه جامــع تجارت اعالم کــرد، پیرو 
مصوبــه کمیتــه هماهنگــی سیاســت های ارزی و تجــاری، از این پس 
ثبت ســفارش تعرفه هــای ۸۵۱۷۱۳۹۰، ۸۴۷۱۳۰۲۰،۸۵۱۷۱۲۱۰،۸۵۱
۷۶۲۹۰،۹۸۸۷۰۳۱۲،۸۴۷۱۷۰۹۰ و ۸۴۷۱۳۰۴۰ بــا نــوع ارز »درهم«، 

ممنوع است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی خبر داد:

آغاز بازرسی های میدانی با هدف کنترل قیمت بلیت هواپیما

توضیحات خاندوزی در مورد مصونیت قضایی هیات ۷ نفره مولدسازی

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد ۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در مــورد چرایــی مصونیــت قضایی 
هیات ۷ نفره مولدسازی دارایی های دولت توضیح داد.

به گزارش مهر، ســید احســان خاندوزی امشــب در جلســه ســتاد 
پیگیــری رفــع موانــع ســرمایه گذاری و تولیــدی بــا بیــان اینکــه دولت 
خود پیش قدم شــد تا مالیات بر تولید را کاهش دهــد، اظهار کرد: ما 
می توانیم یک یا دو سال از درآمدهای مالیاتی چشم پوشی کنیم تا با 
به سوددهی رسیدن شرکتها بتوانیم مالیات بیشتری را وصول کنیم.

وزیر امور اقتصــادی و دارایی افزود: در حــال حاضر یکی از بحث ها 
این اســت که برخی می گویند واگذاری ها باید بازگشــت پذیر باشد. 
چقدر بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد و چرا باید 

این بی اعتمادی را تشدید کنیم.
وی ادامه داد: رئیس جمهور اعالم کرد که خبره ترین کارشناسان 
را تعییــن می کنیــم تــا خطایی بــه وجود نیایــد امــا اگر دولــت تصمیم 

می گیرد پای آن خواهد ایستاد.
وزیــر اقتصــاد تاکیــد کــرد: در برخــی مــوارد شــاهد تضــاد در 
تصمیم گیری ها هستیم اگر قرار اســت یک نهادی تجدید نظر کند، 

نه صرفاً در حــوزه خودرو، بلکه در ســایر مــوارد می تــوان زمان تعیین 
کرد و گفت که تا شش ماه مصوبه قبلی پا بر جاست.

وی به رفع تعهد ارزی اشــاره کرد و افــزود: تعهــد ارزی گرفتن حتماً 
در شرایط جنگ ارزی درست اســت. اما این انتظار وجود دارد تا ابتدا 

شرکت های دولتی تعهد ارزی خود را انجام دهند.
خاندوزی تاکید کرد: پس از رفع تعهد ارزی از ســوی بخش دولتی، 
باید از بخش خصوصی غیر دولتی انتظار داشــته باشــیم. مصلحت 
همــه مــا در اقتصــاد، ثبــات اقتصــاد کالن اســت. ایــن بــه معنــای 

نگه داشتن نرخ نیست بلکه اقدامات تدریجی است.
وزیر اقتصاد افزود: انتظار ما این اســت که تولیدکننــدگان از رویه 
رســمی حمایــت کنیــد. تولیدکننــدگان ســربازان خط مقــدم جنگ 
اقتصادی هستند. کمک متقابل دولت و تولیدکننده است که پایدار 

خواهد بود.
وی در ادامه در خصوص نرخ ســود بانکی گفــت: تنگنای اعتباری 
که به جهــت سیاســت های ضد تورمی ایجاد شــده اســت و مــا نیز به 

دنبال آن هستیم نباید منجر به بی قاعدگی در نظام بانکی شود.
خانــدوزی افــزود: نظارت هــا افزایــش یافته امــا در همین شــرایط 

برخی بانک ها بیــش از نرخ مصــوب ســود پرداخت می کنند. شــاید 
نرخ ها باالتر برود و ممکن است عده ای نرخ شکنی کنند.

وی تصریح کــرد: بانک های دولتی به دلیل رعایت بیشــتر شــاهد 
خروج پول هســتند. در ایــن بین بانک های بدحســابی که به پیشــرو 
ها تبدیل شــده اند باید در چارچوب نظارتی قــرار بگیرند. هزینه های 

اضافه ای که برای تولید ایجاد می شود از این نظر است.
وزیر اقتصاد تاکید کــرد: انتظار داریم بانک مرکزی بانک ها را ســر 
خط بیاورد. نمی شود که برخی بانک ها هر طور که می خواهند رفتار و 
به تصمیم شورای پول و اعتبار و حتی رئیس جمهور دهن کجی کنند.

وی در پایــان ایــن جلســه در جمــع خبرنــگاران نیــز در خصــوص 
مصونیت هیئــت هفــت نفــره مولدســازی گفت: وقتــی دولــت وارد 
تعامــل بــا بخــش خصوصــی می شــود، ضمــن کار کارشناســی برای 
جلوگیــری از فســاد، نیاز اســت تا واگــذاری بــه راحتی قابل بازگشــت 

نباشد.
خاندوزی افزود: اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن اســت در آینده 
پــس بگیرنــد، دیگــر کار را انجــام نمی دهــد. در نتیجه ایــن اطمینان 

خاطر داده شده است.

تهــران- ایرنــا- صنــدوق بیــن المللی پــول با پیش 
بینــی رشــد ۲ درصــدی بــرای اقتصاد ایــران در ســال 
۲۰۲۳ از ورود اقتصــاد انگلیس به رکود در این ســال 

و افت شدید رشد اقتصادی منطقه یورو خبر داد.

بــه گــزارش ایرنــا، صنــدوق بیــن المللــی پــول در 
گزارش جدید خود موسوم به چشم انداز اقتصادی 
جهان پیش بینی کرده است اقتصاد جهان در سال 
جاری میالدی به طور متوســط ۲.۹ درصد رشد کند 
کــه کمتــر از رشــد ۳.۴ درصدی ثبت شــده در ســال 

۲۰۲۲ است.

اقتصاد انگلیس وارد رکود و آلمان در مرز رکود
این نهاد بیــن المللی انتظار دارد رشــد اقتصادی 
کشــورهای توســعه یافتــه جهــان در ســال ۲۰۲۳ به 
کمتر از نصف برسد و از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به 

۱.۲ درصد در این سال کاهش یابد.
منطقه یورو با افت شدید رشد اقتصادی در سال 
۲۰۲۳ مواجه خواهد شد و در حالی که سال گذشته 
میــالدی ۳.۵ درصد رشــد اقتصــادی را تجربــه کرده 
بود در سال جاری میالدی بیشــتر از ۰.۷ درصد رشد 

نخواهد کرد.
اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ به مرز رکود می رسد 
و رشــد ۰.۱ درصــدی را تجربــه خواهــد کــرد. رشــد 
اقتصادی فرانســه نیز ۰.۷ درصد، ایتالیا ۰.۶ درصد 

و اسپانیا ۱.۱ درصد پیش بینی شده است.
اقتصــاد انگلیــس در ســال ۲۰۲۳ وارد رکــود 
خواهد شد و با رشــد منفی ۰.۶ درصدی در این سال 
مواجــه خواهــد شــد. انگلیس تنهــا کشــور در میان 
اقتصادهای بزرگ دنیاســت که با رکــود اقتصادی و 

رشد منفی در سال ۲۰۲۳ مواجه می شود.

اقتصــاد آمریــکا نیــز کــه در ســال گذشــته رشــد 
۲ درصــدی را تجربه کرده بود در ســال جاری رشــدی 

بهتر از ۱.۴ درصد بدست نخواهد آورد.
با وجود افت شدید رشد اقتصادی در کشورهای 
توســعه یافتــه، رشــد اقتصــادی کشــورهای درحال 
توســعه طی ســال ۲۰۲۳ افزایــش خواهد یافــت و از 
۳.۹ درصــد در ســال قبل بــه ۴ درصد طی این ســال 

خواهد رسید.
اقتصــاد چیــن در ســال ۲۰۲۲ رشــد ۳ درصــدی 
داشته که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی 
پــول در ســال جــاری رشــد ۵.۳ درصــدی را تجربــه 

خواهد کرد.
روســیه کــه در ســال پیــش بــا رشــد منفــی ۲.۲ 
درصــدی مواجه شــده بــود طــی ســال ۲۰۲۳ از رکود 
اقتصادی خارج شده و رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی 

را تجربه خواهد کرد.

کاهــش رشــد اقتصــادی عربســتان بــه کمتــر از 
نصف

این گــزارش همچنیــن متوســط رشــد اقتصادی 
منطقــه خاورمیانــه در ســال ۲۰۲۲ را ۵.۳ درصــد 
بــرآورد و پیــش بینــی کــرده اســت ایــن رقم در ســال 

۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد کاهش یابد.
رشد اقتصادی عربستان در ســال جاری به کمتر 
از یــک ســوم خواهــد رســید و از ۸.۷ درصد در ســال 

۲۰۲۲ به ۲.۶ درصد در سال جاری خواهد رسید.

چهارمین ســال متوالی رشــد اقتصادی ایران با 
وجود تحریم ها

صنــدوق بیــن المللــی پــول همچنیــن بــا وجــود 
تحریم ها انتظــار دارد اقتصاد ایــران در ســال ۲۰۲۳ 
نیز رونــدی رو به رشــد داشــته باشــد. ایران در ســال 
۲۰۲۲ رشــد اقتصــادی ســه درصــدی را تجربــه کرده 
بود و بر اســاس پیش بینــی این نهــاد بین المللی در 

سال ۲۰۲۳ رشــد اقتصادی ایران به ۲ درصد خواهد 
رسید.

بــر این اســاس صنــدوق بیــن المللی پــول انتظار 
دارد اقتصــاد ایــران بــرای چهارمیــن ســال متوالــی 
و بــا وجــود تــداوم تحریم هــای آمریــکا رشــد مثبــت 
داشــته باشــد. اقتصــاد ایــران کــه در ســال ۲۰۱۹ در 
پی سیاســت تحریم های حداکثری رشــد منفی ۳.۱ 
درصــدی را تجربه کرده بــود در ســال ۲۰۲۰ و با وجود 
شیوع کرونا از رکود خارج شد و رشــد ۳.۳ درصدی و 

در سال ۲۰۲۱ رشد ۴.۷ درصدی را تجربه کرد.
پیــش بینــی صنــدوق بیــن المللــی پــول از رشــد 
اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به گزارش ماه 
اکتبر این ســازمان تغییری نداشــته است. صندوق 
بین الملی پــول در گــزارش مــاه اکتبر خود نیز رشــد 
اقتصــادی ۲ درصــدی را بــرای ایــران در ســال ۲۰۲۳ 

پیش بینی کرده بود.

رتبه ۱۲ ایران از نظر رشــد اقتصــادی در میان ۳۰ 
اقتصاد بزرگ

بر اســاس این گزارش ایــران در میــان ۳۰ اقتصاد 
بزرک دنیا،  در رتبه ۱۲ از نظر رشــد اقتصادی در سال 
۲۰۲۳ قرار می گیرد. هند در میــان ۳۰ اقتصاد بزرگ 
دنیــا در رتبه نخســت قــرار گرفتــه و بر اســاس پیش 
بینی صنــدوق بین المللی پــول رشــد ۶.۱ درصدی را 

در این سال تجربه خواهد کرد.
انگلیس نیز با رشــد منفــی ۰.۶ درصــد در انتهای 
این رده بندی قرار گرفته است. از جمله کشورهایی 
که رشــد کمتری نســبت بــه ایــران خواهند داشــت 
عبارتنــد از اســپانیا بــا ۱.۱ درصــد، لهســتان بــا ۰.۳ 
درصد، کره جنوبی با ۱.۷ درصد، برزیل با ۱.۶ درصد 

و آرژانتین با ۱.۷ درصد.

تشــدید  از  هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی   
بازرســی ها از دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی و 
شــرکت های هواپیمایی با هدف بررســی وضعیت 
بازار فروش بلیت هواپیما و گرانفروشــی احتمالی 

تا پایان تعطیالت نوروز خبر داد.

به گزارش ایرنا از ســازمان هواپیمایی کشوری، 
»میراکبــر رضــوی« گفــت: برابــر دســتور معــاون 
دادســتان و ریاســت شــعبه ۳۰ دادســرای عمومی 
و انقــالب فــرودگاه مهرآبــاد، همچــون ســال هــای 
گذشــته، بازدیــد و بازرســی مســتمر و میدانــی از 
دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی و شــرکت های 

هواپیمایی در سطح شهر تهران آغاز شد.
رضــوی افزود: بازرســی ها توســط تیم مشــترک 
بازرســی دســتگاه های نظارتــی از جملــه ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی، ســازمان حمایــت، پلیــس 
امنیــت اقتصــادی، ســازمان صنعــت و معــدن و 
تجــارت و همچنیــن ســازمان هواپیمایی کشــوری 

صورت گرفت.
تیــم  تشــکیل  از  هــدف  کــرد:  تصریــح  وی 
مشــترک بازرســی دســتگاه های نظارتی، بررســی 
وضعیت بازار فــروش بلیت هواپیما، گرانفروشــی 
رصــد  و  بــازار  تقاضــای  وضعیــت  احتمالــی، 
عملکــرد شــرکت های هواپیمایــی در رســیدگی 
به امــور مســافران و تأخیــرات پــروازی و برخــورد با 
ســایت های فروش و یا دالالن مخل نظم در عرضه 

بلیت هواپیماست.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری تصریح 
کرد: در این راستا از دو شــرکت خدمات مسافرتی 
مادر تخصصی تهیه و توزیع فروش بلیت هواپیما 
بازدید شــد و ضمن اســتماع نظرات و دیدگاه های 
مدیــران بازرگانــی ایــن شــرکت هــا، راهکارهــای 
کاربــردی الزم بــرای ایجــاد نظــم در فــروش بلیــت 
هواپیمــا با نــرخ مصــوب و جلوگیــری از اختــالل در 
بازار با افزایــش غیر قانونی تا صدور ابالغیه ســتاد 

تنظیم بازار به آنان اعالم شد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بازرســی ها بــه صــورت 
شــرکت های  و  مســافرتی  دفاتــر  از  ســرزده 
هواپیمایی تا پایــان تعطیالت نــوروز ادامه خواهد 
داشــت، گفت: مســافران و هموطنان می توانند، 

در خصــوص  خــود  شــکایات  و  نظــرات  نقطــه 
گران فروشــی بلیــت را از طریــق مراجعه به ســایت 
ســازمان به آدرس caa.gov.ir در سامانه حقوق 

مسافر ثبت و پیگیری کنند.

ادامه سر مقاله
ادامه از صفحه 1

اتکا بودجه به درآمدهای مالیاتی گامی در جهت اصالح بودجه ریزی است
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: اتکا 
بودجه به درآمدهــای مالیاتی به جــای درآمدهای نفتی 
یک فاکتور مثبت در اصالح نظام بودجه ریزی به شــمار 

می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی 
امروز )سه شــنبه ۱۱ بهمن ماه( مجلس شــورای اسالمی 
و پــس از بررســی گــزارش کمیســیون برنامــه و بودجــه 
پیرامــون عملکــرد تبصره هــای درآمــدی الیحــه بودجــه 
ســال ۱۴۰۱ در جمع بنــدی بیــان کــرد: در جلســه امــروز 
مجلس شــورای اســالمی عملکرد بودجه ســال ۱۴۰۱ در 
بــاب واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای و فــروش امــوال 

منقــول و غیرمنقــول و درآمدهای مالیاتی مورد بررســی 
قرار گرفت.

وی ادامــه داد: ایــن گــزارش در کنــار نظــارت مجلس 
بر عملکرد بودجه منجــر به تصمیم گیــری آگاهانه برای 
بودجه ســال ۱۴۰۲ خواهد شد تا دولت و مجلس شورای 
اســالمی در کنــار هــم بتواننــد بودجــه ای را بــه تصویــب 
برســانند کــه قابــل تحقــق بــوده و نتیجــه آن عدالــت 

اجتماعی و رشد اقتصادی باشد.
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی تصریــح کرد: 
باید به این پرســش پاســخ داد چرا واگــذاری دارایی های 
سرمایه ای برخالف گفته وزیر نفت محقق نشده است؟ 
موضــوع میادیــن مشــترک و اورهــال تأسیســات وزارت 

نفت نیازمند اقــدام انقالبی اســت و کارآمدی مدیریت 
دارایی ها در کشور از اهمیت باالیی برخوردار است.

نماینــده مــردم اردبیــل در مجلس شــورای اســالمی 
افــزود: اتــکا بودجــه بــه درآمدهــای مالیاتــی بــه جــای 
درآمدهــای نفتــی یــک فاکتــور مثبــت در اصــالح نظــام 
بودجه ریزی به شمار می رود. شــفافیت در نظام مالی و 
مالیاتی کشــور هم حائزاهمیت اســت. راهکار افزایش 
درآمــد مالیاتی، افزایش نــرخ مالیات نیســت بلکه باید 
فرار مالیاتی کاهش یابد و پایه های جدید مالیاتی مانند 

مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکیــد کــرد: بایــد توجــه داشــت کــه افزایــش 
درآمدهای مالیاتی نباید منجر به فشار به تولیدکنندگان 

و کارآفرینان شــود. فــروش امــوال منقــول و غیرمنقول 
دولــت در بودجه ســال جــاری کمتــر از ۲۰ درصــد تحقق 
داشته اما در الیحه بودجه سال آتی به ۱۰۷ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت که مصوبه ســران قوا در این 

حوزه می تواند مؤثر باشد که این درآمدها محقق شود.
وی بیان کرد: در بودجه ســال ۱۴۰۲ کســری احتمالی 
از محل پیش برآورد منابــع پیش بینی می شــود و لذا در 
بررسی بودجه باید ســه محور مورد توجه قرار گیرد. اول 
اینکه بــی تعــارف بایــد مخــارج هزینــه ای دولــت کنترل 
شــود، نکته دوم رفع ناترازی در بودجه اســت و موضوع 
آخر استراتژی مشخص برای پروژه های راهبردی کشور 

به منظور ایجاد رشد اقتصادی است.



اخبار
تجربه روندی متفاوت 
ازگذشته

صنعت و معدن
چهار شنبه

 12 بهمن 1401  10 رجب 1444   1 فوریه 2023
گره های صادرات فوالد باز شود سال سی ویکم  شماره 8059

محمد آقاجانلو مدیرعامل شــرکت فــوالد ایران با بیــان اینکه باید 
گره های صــادرات فــوالد باز شــود، گفــت: از وارد کننــده فــوالد در ۱۰ 

سال گذشته به صادر کننده فوالد تبدیل شده ایم.

 آقاجانلــو در نخســتین همایــش ارزیابــی عملکــرد مجتمــع هــای 
هفتگانه فوالدی کشــور که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: رتبه دهم 
تولید فوالد در دنیا و رتبه هفتم ظرفیتی را در دنیا داریم. طی ۱۰ سال 
گذشــته با تمــام نامالیمــات داخلــی و خارجی رشــد ظرفیــت و تولید 

فوالد کشور به طور متوسط حدود ۸ تا ۱۲ درصد رقم خورده است.
وی افزود: طی ۱۰ ســال گذشــته ایران از وارد کننده بودن شمش و 
محصوالت فوالدی به صادرکننده عمده تبدیل شــده و خام فروشی 
کاهــش یافتــه اســت.مدیرعامل شــرکت فــوالد ایــران با بیــان اینکه 
شــرکت فوالد خوزســتان یکــی از بازوهای اصلــی تولیدکننــده فوالد 
کشور است، گفت: اگر بحث های انرژی امســال اجازه می داد تولید 
بســیار بیشــتری در واحدهای تولیدکننده فوالدی کشور محقق می 
شــد.آقاجانلو عنوان کرد: از حــدود ۳.۵ میلیون تــن واردات فوالد در 
۱۰ ســال گذشــته اکنون به عدد صفر رســیده ایــم. این در حالــی که از 
صادرات نزدیک به صفر گذشــته، در حال دســتیابی به صادرات ۶ یا 
۷ میلیون تنی هستیم.وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور در حال 
رســیدن به ظرفیت باالی تولید فوالد اســت همه بایــد کمک کنند تا 
مشــکالت صادرات مرتفع شــود. با توجه به ظرفیت ۵۰ میلیون تنی 
فوالد کشــور و تولیــد ۳۰ میلیــون تنــی، باید به صــادرات فــوالد توجه 

جدی شود.

لزوم سرعت بخشی به بومی سازی 
قطعات 

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو و مدیرعامــل ســازمان توســعه و 
نوســازی معــادن و صنایع معدنــی ایــران با بیــان اینکه بایــد به بحث 
بومــی ســازی قطعــات ســرعت داده شــود، گفــت: امــروز در زنجیــره 
فوالد در بحث بومی سازی قطعات اقدامات بسیار خوبی انجام شده 

است.

 وجیه هللا جعفری در نخســتین همایش ارزیابی عملکرد مجتمع 
های هفتگانــه فوالدی کشــور که امــروز ۱۱ بهمن مــاه در اهــواز برگزار 
شد، اظهار کرد: باید به پروژه های فوالدی که در کشور در دست اجرا 
هستند سرعت بخشــیده شــود و همچنین صنایع پایین دستی این 
صنایع نیز فعال شــوند.وی افزود: در زنجیره فــوالد از ابتدای انقالب 
اســالمی تاکنون پیشــرفت های بســیار خوبی داشــته ایم به شــکلی 
که ظرفیت ۴۵ میلیون تنی ایجاد شــده و حــدود ۳۰ میلیون تن تولید 
داریم.مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایــران )ایمیــدرو( گفــت: امــروز در بخــش آلومینیــوم، مــس و ذخایــر 
معدنی رتبه های بســیار باالیی در جهــان داریم. افــرادی در این حوزه 
ها فعالیت داشــته اند تا بــه این رتبه ها برســیم و اکنون نیــز باید نگاه 

توسعه ای به این حوزه ها داشته باشیم.

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل طی یادداشتی مطرح کرد: 

داشتن روایتی روشن از فلسفه وجودی سازمان؛ 
گامی به سوی توسعه پایدار

اســاس  بــر  اقتصــادی  هربنــگاه  برنــد 
جایــگاه آن در دیــدگاه مشــتری و درک و 
احســاس کلی نســبت به ســازمان تعریف 
می شــود. بــه همیــن دلیــل موفقیــت هــر 
برنــد وابســته بــه تمایــزات آن بــا رقبــا و 
فعالیت هــا  از  مثبــت  تصویــری  ایجــاد 
و  اقدامــات  اســت.  مخاطــب  ذهــن  در 
سیاســتگذاری های شــرکت فــوالد مبارکــه 
در طــول بیــش از ۳ دهــه فعالیــت، حیــات 
موجــب  امــروز  شــرکت،  ایــن  توســعه  و 
شــده تا نام ایــن شــرکت بــه عنــوان برندی 
شــناخته شــده و قابــل اعتمــاد نــزد بــازار 
مصــرف مخاطبــان و مردم شــناخته شــود. 
بنیان گــذاری هلدینــگ فوالد متیــل نیز که 
با هدف فروش محصوالت فوالدمبارکه در 
بازار کشــور و تامیــن نیاز مصــرف کنندگان 
داخلــی فــوالد انجــام شــد، گام بلنــدی در 
مســیر ایجــاد رضایتمنــدی برای مشــتری و 
تقویت برند گــروه فوالدمبارکــه و هلدینگ 

فوالد متیل بوده است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی هلدینــگ 
حیــدری،  رضــا  مهنــدس  متیــل،  فــوالد 
مدیرعامــل هلدینــگ فــوالد متیــل نیــز در 
ایــن زمینــه معتقــد اســت داشــتن روایتــی 
روشــن از فلســفه وجودی هــر ســازمان که 
در نهایــت منجــر بــه رضایتمندی مشــتری 
و حــک شــدن نــام مجموعــه در اذهــان 
عمومــی خواهــد شــد، گامــی در جهــت 
توســعه پایــدار و داشــتن یــک برنــد موفــق 
اســت. مدیرعامــل هلدینــگ فــوالد متیــل 
در یادداشــِت پیش روی شــما، بــه اهمیت 

و جایگاه برند ســازمانی پرداخته اســت که 
در ادامه می خوانید:

ایجــاد یــک تصویــر روشــن و خوشــنام 
کــه منجــر بــه جــذب مشــتری و گســترش 
بازار فــروش و مصرف شــود، در ابتــدا برای 
محصــوالت  تولیدکننــده  شــرکت های 
مــواد  و  پرمصــرف همچــون موادغذایــی 
شــوینده مطــرح شــد و مدیــران بــه ســمت 
حرکــت  مشــتری  رضایــت  و  برندســازی 
کردنــد؛ امــا بــا گــذر زمــان، کمپانی هــای 
صنعتــی نیــز کــه صرفــا بــا مصرف کننــده 
نهایــی ارتبــاط مســتقیم نداشــتند و نقش 
عمده آنهــا در ایجــاد زیرســاخت و توســعه 
کالن کشــور بود، به اهمیت برند سازمانی 

پی بردند و در این مسیر ورود کردند.
داشــتن  فعلــی،  شــرایط  در  بنابرایــن 
یک روایت روشــن از هــر بنــگاه اقتصادی، 
صنعتــی، تولیــدی و … بــه عنــوان یــک امــر 
مهــم و غیــر قابــل انــکار بــوده و ایجــاد یــک 
تصویــر روشــن و درســت از فعالیت هــای 
آن بــرای تمامــی بخش هــا از عمــوم جامعه 
گرفته تا ذی نفعــان درون ســازمانی همتی 
بــاال را می طلبــد کــه تنهــا بــا تکیــه بــر خــرد 
جمعــی آن مجموعه شــکل خواهد گرفت؛ 
چراکــه بــا گــذر زمــان و تغییــر نســل، در 
صــورت نبود یــک روایت روشــن از فلســفه 
وجودی سازمان، ممکن اســت این روایت 

و تصویر، دستخوش تغییر گردد.
قــدرت  بــه  توجــه  بــا  دیگــر  ســوی  از 
رســانه های جهانــی و اثراتــی کــه می توانند 
در ثبــت تصویر فعالیت هــای یک مجموعه 
داشــته باشــند و گاهــی اوقــات آگاهانــه به 
ســمت تغییــر و دورکــردن اذهــان عمــوم 
یکپارچگــی  نهایــت،  و  برونــد  جامعــه 
از  مجموعــه  آن  انســانی  ســرمایه های 
شــود،  دور  ســازمان  آن  واقعــی  روایــت 
بنابرایــن لــزوم ثبــت یــک روایــت و برنــد 
مشــخص از ســازمان بــه شــدت احســاس 

می شود.
در واقــع می تــوان گفت: روایــت صحیح 
و ثبــت برنــد می توانــد بینــش و شــاکله 
اصلــی کــه بــر اســاس آن مجموعــه بنیــان 
گذاشــته شــده را نشــان دهــد. در ایــن 
میــان یکــی از شــرکت های بــزرگ صنعتــی 

کــه امــروز بــا نــام و برنــد آن آشــنایی داریم 
یعنــی “فوالدمبارکــه”، بعــد از گذشــت ۳۰ 
ســال از بهره بــرداری آن، بــه عنــوان یکــی 
از برندهــای مطــرح در صنعــت کشــور و 
منطقــه شــناخته شــده و زیرمجموعه های 
آن نیز ماننــد هلدینــگ فوالد متیــل نیز که 
بنیــاد آن همزمــان بــا راه انــدازی شــرکت 
فوالدمبارکــه گذاشــته شــد، تا به امــروز در 
تالش بوده اند تا ضمــن ایجاد رضایتمندی 
بــرای مشــتری، برنــدی مطــرح در کشــور و 

منطقه داشته باشند.
شــرکت فــوالد مبارکــه، امــروز تنهــا بــه 
عنــوان یــک صنعتگــر بــزرگ و اقتصــادی 
مطــرح نیســت، بلکــه می تــوان از آن بــه 
عنــوان الگــو بــرای دیگــر صنایع کشــور یاد 
کرد که بــا نگاهــی بــر آن بتوانیم به ســمت 
ایجاد شــرکت های دیگــری همچــون فوالد 

مبارکه حرکت کنیم.
امروز نیــز می بینیم با گذشــت ۳۰ ســال 
از افتتــاح و راه اندازی شــرکت فوالدمبارکه 
کــه ســاخت، بهره بــرداری و توســعه آن 
تاریخــش را رقــم زده، از ابتــدای امــر نــگاه 
توســعه ای و آبادانــی کشــور در مدیریــت 
ایــن مجموعــه حاکــم بــوده و بــه دنبــال آن 
نیــز هلدینــگ فوالدمتیــل هــم بــا هــدف 
گذاشــته  بنیــادش  توســعه،  پیشــبرد 
در  را  فوالدمبارکــه  محصــوالت  تــا  شــد 
سراســر کشــور به فــروش برســاند و تمامی 
صنعتگــران از واحدهــای بــزرگ گرفتــه تــا 
صنایــع خــرد را از محصوالتــش بهره منــد 
گردانــد. حــال دغدغــه ای کــه امــروز وجود 
دارد و بایــد بیــش از پیش مــورد توجــه قرار 
گیــرد، تعریــف روشــن و واقعــی از جایــگاه 
شــرکت های  و  فوالدمبارکــه  صنعــت 
زیرمجموعه آن اســت تا جامعــه نیز ضمن 
آشــنایی با این برند بزرگ، با دید باز و بدور 

از ابهام به آن بنگرد.
در مجمــوع می تــوان گفت: آنچــه منجر 
به داشــتن برند ســازمانی موفق  می شــود، 
شــناخت صحیــح و روشــن جامعــه از آن 
مجموعــه اســت کــه جــز بــا یکپارچگــی در 
میــان شــاکله های اصلــی مجموعــه بوجود 
نخواهد آمــد و به عمــوم مخاطبیــن منتقل 

نخواهد شد.

انجــام اقدامــات اســتراتژیک 
حوزه بهره برداری به ویژه در واحد 
ذوب و ریخته گــری مــداوم باعث 
ثبــت رکوردهــای تولیــد ماهانــه 
در ســال جاری شــد کــه بــا تدابیر 
اندیشیده شــده، این رکوردها در 
ماه هــای آتــی نیــز ادامــه خواهند 

داشت.

روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
فــوالد هرمــزگان، رئیــس ذوب 
کــوره  کارشــناس   ،LF و  کــوره 
متالــورژی  کارشــناس  قــوس، 
ثانویــه و کارشــناس دفتــر فنــی 
تولید فوالدســازی شــرکت فوالد 
خصــوص  ایــن  در  هرمــزگان 
گفت وگویی انجام داده اند که در 

ادامه خواهید خواند:

عباســعلی براهیمــی، رئیس 
:LF ذوب کوره و

کارکنان واحد ذوب با خالقیت 
را  طرح هایــی  خــود  نــوآوری  و 
ایــن  در  مبتکرانــه  به صــورت 
واحــد اجــرا کردنــد کــه براینــد آن 
افزایش بهره وری و سرعت تولید 
و کاهــش زمــان توقفــات بــود. از 
دیگر پارامترهایی که برای کاهش 
زمان و افزایش تولید به کار گرفته 
شــد، بهــره وری نیــروی انســانی و 
انگیزه بــاالی آن ها و همپوشــانی 
فعالیت هــا  از  بســیاری  کــردن 
در یــک توقــف کلــی بوده اســت. 
همدلــی،  بــا  خوشــبختانه 
کار  و  هم فکــری  هم افزایــی، 
گروهی تمامی کارکنــان از طریق 
بهبــود مســتمر و حاکــم شــدن 

تفکر کایزن توانستیم رکوردهای 
متعددی را در ســال جاری بر جای 

بگذاریم.

مهدی ســبزواری، کارشناس 
کوره قوس:

ثبت چهــار رکــورد پیاپــی، پنج 
رکــورد ماهانــه و دو رکــورد روزانــه 
تولید در فوالد هرمزگان در ســال 
جــاری بــا همــت همــه مدیــران و 
کارکنان شــرکت بــه دســت آمد. 
همچنیــن  و  فروردین مــاه  در 
شــاهد  آذرمــاه  تــا  شــهریور  از 
رکوردشــکنی در تولیــد محصول 
خوشــبختانه  بودیــم.  نهایــی 
تولیــد  ماهانــه  رکــورد  آخریــن 
محصــول در فــوالد هرمــزگان بــه 
میــزان ۱۵۵ هــزار و ۶۲۲ تــن بــود. 
همچنیــن دو رکــورد تولیــد روزانه 
نیــز در آذرمــاه بــه ثبت رســید که 
موفــق بــه افزایــش تنــاژ تولیــد از 
۶ هزار و ۵۹۳ تــن به ۶ هــزار و ۶۲۵ 
تن شــدیم و با ارتقای ایــن رکورد، 
در همین ماه، ۶ هــزار و ۷۷۲ تن را 

در یک روز ثبت کردیم.
عــالوه بــر رکوردهــای فــوق بــا 
هماهنگــی و تــالش همه جانبــه 
یــک  بــه  توانســتیم  همــکاران 
دیگــر  درخشــان  دســتاورد 
آن  و  دســت یابیم  شــرکت  در 
 Tab to Tab کاهــش زمــان در
دی مــاه  در  به طوری کــه  بــود. 
زمــان 60 دقیقــه در ایــن زمینه به 
ثبت رســید. ایــن در حالی اســت 
کــه رکــورد قبلــی در ایــن زمینــه 
64 دقیقــه بــود و ایــن زمــان بــرای 
فوالدسازی بسیار شگفت انگیز 

چنیــن  اســت.  قابل توجــه  و 
دســتاوردهایی باعــث می شــود 
در فــوالد هرمــزگان بتوانیــم بــه 
اهــداف  و  بیشــتر  رکوردهــای 

متعالی سازمان دست یابیم.

کارشــناس  جاویــد،  حیــدر 
متالورژی ثانویه:

یکی از مهم ترین اقداماتی که 
در رابطه بــا افزایش میــزان تولید 
ماهانــه صــورت گرفــت. افزایش 
سرعت تولید بود. برای دستیابی 
بــه ایــن هــدف، موفق بــه کاهش 
زمان های در اختیار تولید شدیم. 
 Power شــامل  زمان هــا  ایــن 
 Power Off time و On time
می شــود. کاهــش ایــن دو زمــان 
یکی از مهم ترین عوامل افزایش 
میــزان تولیــد بــه شــمار مــی رود. 
کارکنــان فوالدســازی توانســتند 
زمــان Power On را از طریــق 
اقدامــات  و  فعالیت هــا  انجــام 
استراتژیک کاهش دهند. از اهم 
ایــن اقدامات می تــوان بــه بهبود 
مســتمر فراینــد تولیــد مــذاب، 
افزایــش حجــم کوره هــای قوس، 
کاهــش مصــرف انــرژی و کاهش 
هــوای نفــوذی بــه داخــل کوره ها 
و … اشــاره نمــود. همچنیــن در 
رابطــه بــا زمــان Power Off نیــز 
اقداماتی توسط کارکنان صورت 
گرفت کــه ازجمله آن هــا می توان 
به کاهش زمان های آماده سازی 
و زمان های اضطراری تولید اشاره 
کرد. بنابراین کاهش این زمان ها 
به همــراه مدیریــت توقفات یکی 
افزایــش  عوامــل  مهم تریــن  از 

تولید بوده است.
از  یکــی  اســت  شــایان ذکر 
اقدامات خالقانه ای که در جهت 
جمــع آوری  توقفــات  کاهــش 
ســرباره کوره هــا در واحــد ذوب 
صورت گرفت، از طریق سیســتم 
فــرم ســرباره و کاهــش  تغییــر 
دمــای ســرباره خروجــی از کــوره 
انجام شــد. بــا انجام صحیــح این 
درصورتی کــه  ابتــکاری،  اقــدام 
باعــث  انــرژی  محدودیت هــای 
توقــف اجبــاری تولیــد نشــوند، 
می توان ظرفیت اســمی شــرکت 
را حــدود ۲۰۰ هــزار تــن افزایــش 
داد. بایــد توجــه داشــته باشــیم 
جهــت اجــرای صحیــح ایــن اقدام 
نوآورانــه نیازمنــد بهبــود شــرایط 
ایمن از طریق ایجاد فشــار مثبت 
در اتاق هــای کنتــرل هســتیم که 
اقدامــات  اولویــت  در  بایســتی 

سازمان قرار گیرد.

کارشــناس  گــودرزی  ایــوب 
دفتر فنی تولید فوالدسازی:

نــرخ  کنتــرل  مدیریــت 
مصــرف  کاهــش  مصــارف، 
قــوس  کوره هــای  انــرژی 
مصــرف  کاهــش  الکتریکــی، 
الکتــرود کوره هــا، کاهــش نــرخ 
مصــارف مــواد اولیــه و مصرفــی 
فوالدســازی، افزایــش راندمــان 
آهنی کوره های قوس الکتریکی 
و… از اقدامات و دســتاوردهایی 
بودنــد کــه در راســتای افزایــش 
ســرعت و میــزان تولیــد شــرکت 
فوالد هرمــزگان از طریق تعریف 
شــاخص های  و  اقدامــات 

استراتژیک تعریف شدند.
بــا اقداماتــی کــه انجام شــد، 
در  محصــول  تولیــد  ظرفیــت 
همچنــان  هرمــزگان  فــوالد 
خواهــد  افزایــش  قابلیــت 
بــا  رکوردهــا  ایــن  داشــت. 

کار  و  هم افزایــی  همدلــی، 
کــه  حاصل شــده اند  گروهــی 
بــا توجــه بــه تــداوم ایــن تفکــر و 
روحیــه در میان کارکنــان، قطعاً 
در ماه هــای آتــی بازهــم شــاهد 
افزایش تولید و ثبت رکوردهای 

دیگر خواهیم بود.
عباســعلی براهیمــی، رئیس 
ذوب کوره و LF در پایان با اشــاره 
به هماهنگی بســیار خوب میان 
بهره بــرداری  حــوزه  کارکنــان 
گفت: با همکاری و حمایت های 
معاونــت بهره بــرداری شــرکت و 
مدیریت فوالدسازی و همچنین 
تالش های شــبانه روزی کارکنان 
ایــن رکوردهــا بــه دســت آمــد و 
امیدواریم بازهم شاهد افزایش 
فــوالد  درخشــش  و  رکوردهــا 
هرمــزگان در میان فوالدســازان 
کشــور در همــه ابعــاد ســازمانی 

باشیم.

 فوالد هرمزگان توانایی
 ثبت رکوردهای باالتر را دارد

              تجدیدآگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي )پاالیشگاه یازدهم( در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ستاد( تامین نماید:

2001096697000033 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

R11- 01/020-AA مناقصه شماره  R11- 4111201328-AA تقاضای شماره مناقصه و تقاضا 
دستگاه تراش و متعلقات جانبی ساخت داخل موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 4/250/000/000  ریال

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه 
تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران مي باشد.

نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

85/000/000/000 ریال مبلغ برآوردي مناقصه

حداقل 5 روز  پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران 
می باشد.

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه 
برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.

آخرين مهلت بارگذاری پيشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان كنگان- شركت مجتمع گاز پارس جنوبی-پااليشگاه يازدهم )فاز13( 
-ساختمان امور كاال- اداره خريد

آدرس مناقصه گزار

نوبت اول

شناسه آگهی :  1449474

سازمان جهاد کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد در نظردارد عملیات اجرایی آبگیر، ایستگاه پمپاژ، خط لوله فوالدی و پلی ایتلن و استخر تنظیم طرح ایستگاه 
پمپاژ و انتقال آب دشت بن شهرستان لنده به شماره ثبت در سامانه ســتاد 2001000185000038را  بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات ، وجزئیات 
مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران و  شرکت هاي واجد شرایط ، واگذار نماید. لذا ازشرکتها و پیمانکاران دارای حداقل رتبة 5 

آب و واجد شرایط قید شده در اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید.
1-موضوع مناقصه و محل پروژه:  عملیات اجرایی آبگیر، ایســتگاه پمپاژ، خط لوله فوالدی و پلی ایتلن و اســتخر تنظیم طرح ایستگاه پمپاژ و انتقال آب دشت بن 

شهرستان لنده استان کهگیلویه وبویراحمد
2-مبلغ برآورد اولیه: 173.101.334.695     ریال 

3-نوع و مبلغ تضمین: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( برابر با 8.656.000.000 ریال می باشد که بایستی در قالب ضمانتنامه مورد تائید کارفرما 
ارائه گردد.

4-اعتبار پروژه : پنجاه درصد نقد و مابقی طبق تخصیص ابالغی از سازمان برنامه وبودجه پرداخت می گردد.
5- دستگاه مناقصه گزار )کارفرما(: سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

6-دستگاه نظارت: مدیریت آب وخاک استان
7- مدت اجرا: 12 ماه         

توجه :داوطلب شرکت در مناقصه مطلع باشند که کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکتریکي دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است که مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاء الکتریکي را جهت شرکت در مناقصه محقق ســازند . و تنها داوطلبان ملزم به ارسال فیزیکي پاکت الف ) اصل تضمین 

شرکت در مناقصه( در مهلت مقرر به امور قراردادهای سازمان می باشند.
8- مهلت دریافت اسناد وتسلیم پیشنهادها :

الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ1401/11/11.لغایت1401/11/17ساعت 16
ب- مهلت تحویل اسناد مناقصه:ازتاریخ 1401/11/11.لغایت1401/11/27 ساعت 17

9-مهلت ارسال ضمانت نامه:1401/11/26 ساعت 14
10- تاریخ گشایش پیشنهادها:تاریخ بازگشایي پاکات مناقصه روز یکشنبه مورخ1401/11/30.راس ساعت 9 صبح در سالن جلسات 2 سازمان جهاد کشاورزی استان 

می باشد
- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه و تجدید در روزنامه، به عهده برنده مناقصه می باشد . 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09173411119 مهندس سنگری تماس حاصل نمایید. 

                                                               سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

 آگهي تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 
) یک پارچه(

 

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد و به پیشنهاد 
های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره  تلفن کارشناســان خرید: ) 07731314923 ( - ) 4545-4546-4547 - 0773231 ) 
تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی



چهار شنبه
 12 بهمن 1401  10 رجب 1444   1 فوریه 2023

 سال سی ویکم  شماره 8059
تجربه روندی متفاوت 

ازگذشته
امورزیربنایی

یادداشت

خانه دار شدن با فروش متری مسکن خیر؛ حفظ سرمایه آری

خانه های چند وجبی!
خانــه دار شــدن همیشــه یکــی از دغدغــه هــای مردم 
بوده اســت، دولــت هــم در این مــدت تمام تالش خــود را 
برای رفع کمبود مســکن انجام داده اســت اما متاسفانه 

نتوانسته این مشکل را تا کنون برطرف سازد.

از  مــردم  و  تأمیــن مســکن جوانــان  بــرای  دولــت 
طرح هایی همچون مســکن مهــر، نهضت ملی مســکن 
و وام هــای متفاوت بــرای خریــد خانــه رونمایی کــرد و این 
طرح هــا به خانه دار شــدن مــردم کمکی نکرد بــا توجه به 
اینکه برای به نتیجه رســیدن این طرح ها نیاز به ســرمایه 

گذار است.
یکی از طرح هایی که یکبار در دهه ۷۰ اجرایی شــد اما 
بعد از مدتی مســکوت شــد و اکنون دوباره در دستور کار 
قرار گرفته اســت هم فروش متری خانه اســت، این طرح 
با مخالفان و موافقــان زیادی رو به رو اســت. موفقان این 
طــرح معتقــد هســتند که ایــن طــرح راهی بــرای ســرمایه 
گذاری مردم اســت و حتی شــاید ایــن طرح بتوانــد ارزش 
پول ملی مــردم را حفظ کنــد اما قطعــاً نمی تواند مــردم را 

خانه دار کند.
در ایــن میــان مخالفــان بــر ایــن باورند کــه ایــن متغیر 
باعــث می شــود کــه بــازار مســکن را دچــار نوســان کند و 
قیمــت خانه دچــار تحــول شــود بســیاری از شــرکت های 
ســاختمانی معتقــد هســتند اگرچه بــا طرح خریــد متری 
مســکن کســی نمی تواند خانه دار شــود، امــا می تواند با 
این طرح دارایی خود را پس انــداز و مانع اثرگذاری تورم بر 

این مساله شد.
فروش متری مسکن شما را صاحبخانه نمی کند

فرشــید پور حاجت، دبیر کانون سراســری انبوه سازان 
در خصــوص فروش متــری مســکن در بورس بــه خبرنگار 
مهر گفت: بحث فــروش متری مســکن در واقع یــک ابزار 
چند وجهــی اســت، این عمــل یــک مکانیــزم بــرای تأمین 
نقدینگــی پروژه هــای عمرانــی از یک ســوی دیگر بــا توجه 
به شــرایط اقتصــادی کــه دچــار چالش تــورم اســت ارزش 
پــول ملــی مــردم حفــظ شــود.وی در ادامــه بیــان کــرد: در 
حــال حاضــر مــردم نمی تواننــد خانــه خریــداری کننــد و با 
انــدک پولی کــه دارنــد حداقــل می تواننــد چند متــر از یک 
واحــد مســکونی را خریــداری کنند بــا توجــه به اینکــه این 
طرح قرار نیســت کســی را خانه دار کند و فقط برای تأمین 
سرمایه پروژه های شــهرداری و سرمایه گذاری است.دبیر 
کانون سراســری انبوه ســازان در ادامــه درخصوص اینکه 
فروش متری خانه در تعارض با ســاخت و ســازهای دولتی 
اســت بیان کرد: فروش متری خانه همانطور که گفتید در 
تعارض با برنامه هــای دولت همچنین حتــی در تعارض با 
ساخت مســکن اجتماعی خود شــهرداری اســت با توجه 
به اینکه طرح ساخت مسکن اجتماعی هدف اصلی اش 
خانه دار کــردن دهک های مورد هدف جامعه اســت و این 

طرح فروش متری با این طرح در تعارض می باشد.
فرشــید پور حاجت در پایان به مهر گفــت: به نظر بنده 
بهتر بــود شــهرداری به جــای طــرح فــروش متــری خانه به 
برنامه ریزی برای ســاخت مســکن اجتماعی در چارچوب 

دولــت می پرداخت بــا توجه بــه اینکــه فروش متــری خانه 
ساختاری اســت که بنگاه های اقتصادی برای تأمین مالی 
پروژه های خود اقدام می کنند و این طرح قرار نیســت بازار 

را تنظیم کند.

طرح های پوچ
مرتضــی افقــه، کارشــناس اقتصــادی در خصــوص 
فروش متری خانه بــه خبرنگار مهر گفــت: طرح هایی که 
مطرح می شــود تا وقتی که ســرمایه گذار نداشــته باشــد 
قابلیــت اجرایــی نــدارد و مــردم را خانــه دار نمی کنــد بــه 
طور مثال مســکن مهر یا مســکن ملی با مشــکل زمین و 
سرمایه گذار رو به رو اســت اگر قرار بود مشکل مسکن با 

طرح حل شود با طرح ساخت و سازها حل می شد.
وی رد ادامــه بیــان کرد: ایــن طرح ها برای این اســت که 
تنش های بازار مسکن کاهش پیدا کند اما قطعاً این طرح 

فروش متری خانه مردم را خانه دار نخواهد کرد.

طرح ناموفقی که دوباره در دستور کار است
حســن محتشــم، انبــوه ســاز و کارشــناس مســکن 
درخصوص فروش متری خانــه در بورس بــه خبرنگار مهر 

گفت: فروش متری مســکن در اواخر دهه ۷۰ تجربه شــد 
اما به دالیل نامعلومی متوقف شده است و اما این فروش 

متری تأثیری بر روی تولید نخواهد گذاشت.
وی در ادامــه بیان کرد: تنهــا تأثیری که ایــن کار خواهد 
داشت این اســت که ســرمایه های جزو کوچک وارد خرید 
خانه شــود با توجــه به اینکــه ارزش پول هــر روز بــا توجه به 
تورم کاهش پیــدا می کند طرح فروش متــری خانه مقابل 

کاهش سرمایه ها را می گیرد.
ایــن کارشــناس مســکن در ادامــه درخصــوص 
ســاخت مســکن در طرح فروش متری مسکن به مهر 
گفت: این طرح باعث ساخت و ســاز نمی شود و حتی 
تقاضــا را نیــز کاهــش نمی دهد فقــط باعث می شــود 
حداقــل ارزش پــول مردم بــا خرید یــک یا ده متــر خانه 
حفظ شود اما باعث تسریع در ساخت و ساز نخواهد 
شد.حســن محتشــم در پایــان بیــان کــرد: انتظــارات 
جامعــه از طــرح فــروش متــری کنتــرل بــازار مســکن و 
همچنین خانــه دار کــردن مــردم اســت اما بــا توجه به 
اینکه خانه در پایتخت متری ۵۰ میلیون است و خرید 
ده متــر خانــه مــردم را خانــه دار نمی کنــد فقــط ارزش 

سرمایه مردم را حفظ می کند./ مهر

اهمیت و نقش نهاد ها در اقتصاد آب 
برای توسعه روستایی

نویسنده : دکتر کوروش جوادی پاشاکی مدرس دانشگاه  
مقدمه ای بر اقتصاد آب :

آب عنصــری ســازنده جهــان هســتی ، پیشــرفت و توســعه اقتصــادی کشــورها 
،منابــع حیاتی بشــر و نهــاده¬ی اصلــی تقاضــای واســطه ای فعالیــت هــای تولیدی 
،خدماتی و تقاضا نهایی خانوارها اســت.کمبود آن باعث فقراقتصادی، وفور منابع 
آب ثروتمند آفریــن ورونق اقتصادی اســت. آب اولین وســیله حمل و نقــل کاالها در 
رودخانه هــا و دریاها و پایه اصلی گســترش آبادی ها به توســعه شــهری بوده اســت.
درعلم اقتصادخردکشش درآمدی تقاضای آب یک کاالی ضروری و جانشین ندارد. 
مصرف بهینه آب درمحیط زیست تاکیدی زیادی شده اســت. بنابراین تقاضای آب 
با مصرف تابعی از رشد اقتصاد و رشد جمیت است .نتایج پیش بینی مقدار مصرف 
فیزیکی آب براساس رشد اقتصاد و جمعیت برای سال 1410 دربخش های اقتصادی 
و خانوارهــا به میــزان 119 میلیــارد مترمکعب اســت که بایســتی از آب های ســطحی 
،زیرزمینی ، برداشت ازدریا و پساب چرخشی آب تامین شود. نقش نهادها : دولت 
،خانوارها ،موسســات غیر انتفاعی خیرین، شرکت های مالی و غیرمالی ،همچنین 
نقش دنیای خارج در صادرات و واردات کاالهایی آب بری در تراز تجاری اقتصاد ایران 

مهم می باشد.
  نقش نهادها در اقتصاد آب : 

الف -دولــت : دولت بعنوان یــک نهاد و تامین کننــده کاالهای عمومی و ســرمایه 
گــذاری در زیــر ســاخت هــا و سدســازی ، آمــوزش وترویــج فرهنــگ بهینــه مصــرف 
آب ،الگــوی کشــت دربخــش کشــاورزی،رفع آالینده¬هــای زیســت محیطــی و 

سیاستگذاری درتراز تجاری کاالهای آب بری با دنیای خارج است. 
ب - شرکت ها : شرکت نقش تامین وجمع آوری آب سطحی ،زیرزمینی،تصفیه 
و توزیع و فروش به مصرف کننــدگان خانوارها و بنگاه های اقتصــادی برعهده دارند. 
تاســیس شــرکت های آب معموالبصورت بازاری می باشــد یعنی کســب و کار آنها با 
اهداف ســودهی برای پوشــش بخشــی از اســتهالک دارایی های ســرمایه و  نگهداری 

تاسیسات آبرسانی و توسعه واحد ها می باشد 
ج –خانوارها : عمــده فعالیت این بخش از نهادها برداشــت وتوزیع آب زیرزمینی 
وخدمات رسانی است.معموالخانوارها وکشاورزان بهره برداران از آب زیرزمینی برای 
شرب و برای کشت مزارع کشــاورزی اســتفاده می کنند و مازاد آب خود مصرفی را به 
خانوارها ، بخش کشــاورزی ، صنعت وخدمات به قیمت بازاری یا تهاتری عرضه می 

کنند. 
ه -دنیــای خــارج : نقــش دنیــای خــارج درصــادرات و واردات کاالهــای آب بــری 
بسیارمهم است، سیاستگذاران معموال در تراز تجاری صادرات و واردات محصوالت 
آب بری را وارد می کنند، یعنی محصوالت کشــاورزی و یا صنایع غذایی و آشــامیدنی 
کــه در اقتصــاد داخلــی کــه از آب فــراوان اســتفاده مــی شــود آنــرا وارد و در مقابــل 
محصوالت کــم آبی را صادرات می کنند. اینگونه سیاســت هــا در صــادرات و واردات 
تراز تجاری مثبت آب مجازی توسط دولت در تعرفه های  گمرکی و مالیاتی لحاظ می 

کنند.
د - نقش موسســات غیر انتفاعی خیرین عام المنفعه اقتصاد آب روستایی : این 
نهاد بعنوان تشکل های غیر انتفاعی و خیرین ازجامعه ای هستند که به آبادی ها کم 
تر توســعه یافته خدمات رســانی می کنند ، اهداف اصلی این نهاد تامین آب شرب و 
تامین آب کشــاورزان اســت به منظور جلوگیری از مهاجرت، فقر و محرومیت زدایی 

تشکیل شده اند.
چالش های اقتصاد آب روستایی:

نتایج سرشــماری عمومی نفوس مســکن ســال 1395 نشــان مــی دهد کــه ایران 
بیــش از 97581 آبــادی دارد و از کل جمعیــت ۷۹ میلیــون و ۹۲۶ هــزار و ۲۷۰ نفــری 
کشــور، ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر )۲۵.۹درصد( در روســتاها ســاکن هستند. 
این جمعیت در ۶۲ هزار و ۲۸۴ آبادی توزیع شــده انددر بین این آبادی ها،روستاهای 
هســتند که فاقد آب آشــامیدنی اند.فقــدان آب منجــر به مهاجــرت و یا ســاکنان آن 
در معرض بیماری هــا قراردارند و به لحاظ بهداشــت عمومی جان هــزاران نفر بدلیل 
فقدان آب ، آلودگی آب و هوا در خطر بیماری و گرسنگی می باشند.بررسی ها نشان 
می دهد که درکناربعضــی از این آبادی ها منابــع آبی قراردارد و بدلیــل فقرمالی توان 
انتقال آب برای ساکنان روستا مقدورنیست و یا منابع آبی وجود داردبدلیل آلودگی 
ناشــی از فاضــالب کارخانجــات ، مرغــداری هــا و کشــتارگاه هــای دام قابل اســتفاده 
نیســت.رودخانه ها محل حیــاط خلوت ســوداگری اینگونه فعالیت ها شــده اســت 
، هزینه اجتماعی این فعالیت های چه کســی پرداخت می کند؟چرا قانــون گذاران و 
مجریان قانون در این باره ســکوت می کنند؟ نقش نهادها در این موارد چیست؟ آیا 
جنگل ها و رودخانه ها برای سوداگری این فعالیت ها است؟چرا سیاست کلی محیط 

زیست نظام اجرا نمی شود؟
سیاست کلی محیط زیست

 رهبــر انقــالب اســالمی حضــرت  آیت اهللا خامنه اي بند یک اصل110  قانون 
اساسیو سیاست هاي کلی محیط زیست در مــورخ 26 آبــان ماه 1394 به شــرح ذیل 

ابالغ کرده است :
 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم سیاست هاي کلی محیط زیست

1ـ مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، از قبیل هوا، آب، خاك 
و تنوع زیستی، مبتنی بر توان و پایداري زیست بوم بویژه با افزایش ظرفیت ها و 
توانمندي هاي حقوقی و ساختاري مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی                    2ـ 
ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست.3ـ اصالح شرایط زیستی به منظور برخوردار 
ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی          4ـ 
پیشگیري و ممانعت از انتشار انواع آلودگی هاي غیرمجاز و جرم انگاري تخریب 
محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط 
زیست و الزام آنان به جبران خسارت.5ـ پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل 
آالینده هوا، آب، خاك، آلودگی هاي صوتی، امواج و اشعه هاي مخرب و تغییرات 
نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص هاي زیست محیطی در 
قوانین و مقررات،برنامه هاي توسعه و آمایش سرزمین.6ـ تهیه اطلس زیست 
بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازي و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر ،مانند 
دریا،دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاك، 
مرتع و تنوع زیستی بویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره برداري 
از این منابع متناسب با توان اکولوژیک ،ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازي) آنها 
بر اساس معیارها و شاخص هاي پایداري، مدیریــت اکوسیستم هاي حساس 
و ارزشمند از قبیل پارك هاي ملّی و آثار طبیعی ملّی و حفاظت از منابع ژنتیک و 
ارتقاء آنها تا سطح استانداردهاي بین المللی7ـ مدیریــت تغییــرات اقلیــم و مقابله با 
تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار بویژه ریزگردها،خشکسالی 
و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده نگري و شناخت پدیده 
هاي نوظهور زیست محیطی و مدیریــت آن          8ـ  گسترش اقتصاد سبز با تأکید 
بر:1- 8ـ صنعت کــم کربــن، استفاده از انرژي هاي پاك، محصوالت کشاورزي سالم و 
ارگانیک و مدیریت پســماندها و پساب ها با بهره گیري از ظرفیت ها  و توانمندي هاي 
اقتصادي، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی .2ـ8ـ  اصالح الگوي تولید در بخش 
هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی و بهینه سازي الگوي مصرف آب، منابع،غذا، 
مواد و انرژي بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.3ـ8ـ  توسعه حمل 
و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی بویژه 
در کالنشهر ها. 9ـ تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب هاي زیرزمینی از طریق اجراي 
عملیات آبخیزداري، آبخوان داري، مدیریت عوامل کاهش بهره برداري از آب هاي 
زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورود آالینده ها.10ـ استقرار نظام حسابرسی زیست 
محیطی در کشور با لحاظ ارزش ها و هزینه هاي زیست محیطی (تخریب،آلودگی 
و احیاء) در حساب هاي ملّی.11ـ حمایت و تشویق سرمایه گذاري ها و فناوري هاي 
سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و مالیات 
سبز12ـ تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازي فرهنگ 
و اخالق زیست محیطی مبتنی بر ارزش ها و الگوهاي سازنده ایرانی ـ اسالمی                                                                                                                          
13ـ ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره مندي از فناوري هاي نوآورانه زیست 
محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوم ها و پیشگیري از 
آلودگی و تخریب محیط زیست.14ـ گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست 

محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسؤولیت پذیري
امیداریم این سیاست کلی محیط زیستی  مورد توجه نهادها قرارگیرد.

مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی:

ایران کشوری امن برای تردد کاال است

عادل دریس  گفــت: از مهمترین عوامل 
مؤثر بــر اقتصادی بــودن کریدورهــا کاهش 
قیمــت تمــام شــده، زمــان ارائــه خدمــات، 

ایمنــی کار و امنیــت آنهــا اســت کــه ایــران از 
نظر امنیت، امن ترین کشــور برای تردد کاال 

است.

به گــزارش وزارت راه و شهرســازی، عادل 
دریس مدیر کل امــور بندری ســازمان بنادر 
و دریانــوردی بــا بیــان اینکــه ایــن ســازمان 
براســاس اصــل ابالغــی ۴۴ قانــون اساســی 
عمــده عملیــات بنــدری خــود را بــه بخــش 
خصوصی واگذار کرده است، اظهار داشت: 
نظارت و بررســی بر کیفیت ارائه خدمات به 
صورت مســتمر در اولویت برنامه هــای امور 
بنــدری بــوده و در جلســات کارشناســی این 

موارد را بررسی می کند.
وی افــزود: در همین راســتا همایش ســه 
روزه تخصصــی ارتقــا کیفیت ارائــه خدمات 
بندری در اداره کل بنــادر و دریانوردی گیالن 
با هدف ارتقــا کیفیــت ارائه خدمــات بندری 
با اســتفاده از نظارت مســتمر بر اپراتورهای 
بخــش خصوصــی، جــذب صاحبــان کاال 
در کریدور شــمال بــه جنــوب و اثرگــذاری در 

قیمت تمام شده کاال برگزار شده بود.
مدیــر کل امــور بنــدری ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی بــا بیــان اینکه اگــر به ایــن هدف 
در گردهمایــی برســیم، می تــوان در جــذب 
بیشــتر کاال موفــق عمــل کــرد، خاطرنشــان 
کــرد: در راســتای ارتقــای کیفــی بنــادر از 
تمامی ناظــران بندری کــه در بنادر شــمال و 
جنوب فعال کشور دعوت کردیم تا از طریق 
افزایش سرمایه گذاری در تجهیزات، ارتقای 
کیفــی خدمــات بــه مشــتریان را در اولویــت 

برنامه های خود قرار دهند.
دریس با اشــاره به به فرصت های فراهم 
شــده از ســوی کشــورهای همســایه بــرای 
جــذب کاال، تصریــح کــرد: ایــن فرصت هــا 
لــزوم بازنگــری در کیفیــت ارائــه خدمــات و 
شــاخص هایی کــه می توانــد نحــوه خدمات 
ارائه شــده از نظر زمانــی را انــدازه گیری کند، 
تاکیــد دارد.بــه گــزارش اداره کل بنــادر و 

دریانوردی استان گیالن، وی ابراز امیدواری 
کرد: با اقداماتــی از این قبیل ســازمان بنادر 
و دریانــوردی می توانــد بر قیمت تمام شــده 
کاال از طریــق افزایــش بهــره وری خدمــات به 
صاحبان خطوط اثر گذار باشد که درصورت 
تحقق ایــن امــر ســازمان بنــادر و دریانوردی 
قادر خواهــد بود بــا حداقــل زمــان، خدمات 
خوبــی ارائــه کنــد و صاحبــان کاال رغبــت 
بیشــتری بــرای مراجعــه بــه بنــادر خدمــات 

دهنده خواهند داشت.
مدیــر کل امــور بنــدری ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی با بیــان اینکه کشــوری امن برای 
تردد کاال داریم، افزود: جمهوری اسالمی در 
کریدور شــمال به جنوب و شرق به غرب قرار 
دارد اما بــرای اینکه صاحبــان کاال را از طریق 
اقتصادی کردن این مســیر جذب کنیم باید 
بتوانیم خدمات خوبی را از طریــق بنادر ارائه 

کنیم.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــر رای شــماره  وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی براب
140160301055002887 مــورخ 1401/10/20 هیــات اول/ دوم موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــالرد تصرف ــک م ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
متقاضــی - مســجد حضــرت خاتــم النبییــن)ص( کــد پســتی 31699663156- 
ــاحت  ــه مس ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــمتی از شش قس
ــی مفــروز و مجــزی واقــع در  ــع پــالک 890 فرعــی از 43 اصل 616/89 متــر مرب
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــه خری ــه راه اندیش ــرم )ص( س ــول اک ــوار رس ــالرد بل م
آقــای حســن بارگیــر محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاده اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض

صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ چاپ نوبت اول :1401/10/27
تاریخ چاپ نوبت دوم:1401/11/12

همایون خزائی
رئیس ثبت اسناد و امالک

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــر رای شــماره  وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی براب
140160301055002889 مــورخ 1401/10/25 هیــات اول/ دوم موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــالرد تصرف ــک م ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
متقاضــی- مصلــی الغدیــر شهرســتان مــالرد بــه کــد پســتی 3169748333 – کــه 
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت 36606/86 
ــی مفــروز و مجــزی واقــع در مــالرد-  ــالک 7190 فرعــی از 43 اصل ــع پ ــر مرب مت
مارلیــک بلــوار الغدیــر- تقاطــع خیابــان دکتــر حســابی و خیابــان الغدیــر خریــداری 
از مالــک رســمی شــرکت کشــاورزی و دامپــروری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته 
ــه مــدت دو مــاده اعتــراض  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب باشــند مــی تواننــد از تاری
ــاه از  ــک م ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت ی ــه ای خــود را ب
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ چاپ نوبت اول :1401/10/27
تاریخ چاپ نوبت دوم:1401/11/12

                                                                            همایون خزائی
                                                                                        رئیس ثبت اسناد و امالک

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــر رای شــماره  وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی براب
140160301055002885 مــورخ 1401/10/20 هیــات اول/ دوم موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــالرد تصرف ــک م ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
متقاضــی مســجد جامــع حضــرت ابوالفضــل) علیــه الســالم( ششــدانگ یــک قطعــه 
ــا بنــای احداثــی در آن بــه مســاحت 3574/85 متــر مربــع پــالک 6227  زمیــن ب
فرعــی از 43 اصلــی – کــد پســتی 3176199811 واقــع در خریــداری از مالــک 
رســمی خانــم : بانوعالــم احیــاء محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاده اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م انقض

صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ چاپ نوبت اول :1401/10/27
تاریخ چاپ نوبت دوم:1401/11/12

                                                                            همایون خزائی
رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
برگــه ســبز وانــت تیــپ آرســیان مدل98رنــگ ســفید-

118j5019838وشــماره  موتــور  شــماره  بــه  روغنــی 
ــی  ــماره انتظام ــیNAAB66PE7c452260  وباش شاس
256ب 96ایــران 30متعلــق بــه آقــای رامیــن ابراهیمــی 
نــژاد میباشــدکه مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبارســاقط 

میباشــد

مفقودی
ماشــین-کارت  کمپانــی-کارت  -برگــه  ســبز  برگــه 
206مدل93بــه  پــژو  ســواری  خــودروی  ســوخت 
شاســی 163B0075988وشــماره  موتــور   شــماره 

NAAP13EF5EJ490591وشــماره انتظامــی 44ل78ایــران 
30 متعلــق بــه آقــای حســین عطائــی کامیــاب میباشــد کــه مفقــود 

باشــد. مــی  اعتبارســاقط  وازدرجــه  گردیــده 

آگهی مفقودی برگ سبز خودرو
ــند  ــبز )س ــرگ س ــاند ب ــوم می رس ــالع عم ــه اط ــیله ب ــن وس بدی
انتظامــی( خــودر پــژو پــارس سیســتم ایکــس یو 7 مــدل 1394 
 124K0643129 ــا شــماره موتــور رنــگ خاکســتری متالیــک ب
بــه  و شــماره شاســی NAAN01CA4FK751534 متعلــق 
ــار ســاقط  ــز مفقــود شــده و از درجــه اعتب ــور چنگی زهــرا تقی پ

می باشــد.

مفقودی 
1401بــه  207مــدل  پــژو  ســواری  ســبز  برگــه 
شاســی 178B0118652وشــماره  موتــور  شــماره 

پــالک  وشــماره   NAAR03FE8N363717
ــه  ــه آقــای زانکــو کوهــی ال ــق ب 393ط52ایــران 61متعل
ــار  ــه اعتب ــده وازدرج ــود گردی ــه مفق ــد ک ــقال میباش س

میباشــد. ســاقط 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد

و  اراضــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 و   1 مــواد  دســتور  بــه  نظــر 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 امــالک متقاضیــان 
ــهد  ــش 14 مش ــتقر در بخ ــور مس ــون مذک ــک قان ــاده ی ــوع م ــات موض ــه در هی ک
واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــی  ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــوم ب ــالع عم ــت اط ــده جه ــادر گردی ــرز و رای الزم ص آن مح

می گــردد:
آقــای محمــد صــدرا نعمتــی  بــه شناســنامه شــماره 0971917434 کدملــی 
ــه  ــزل ب ــاب من ــد در ششــدانگ یکب ــد مجی 0971917434 صــادره مشــهد فرزن
ــع در  ــی واق ــی از 250 اصل ــالک شــماره 684 فرع ــع پ مســاحت 112.30 مترمرب
خراســان رضــوی بخــش 14 مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد و از محــل قســمتی از 

ــه 1401-108  ــالک کالس ــمتی از پ ــاه و قس ــب داورپن ــوم رج ــت مرح مالکی
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 مــاده  بموجــب  لــذا   
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئین نامــه مربوطــه ایــن آگهــی 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا 
ــند  ــته باش ــراض داش ــده اعت ــالم ش ــه آرای اع ــع ب ــخاص ذینف ــه اش در صورتیک
ــه ایــن اداره  ــا دو مــاه اعتــراض خــود را ب بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ت
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــد ظــرف مــدت ی ــن بای ــد. معترضی تســلیم و رســید اخــذ نماین
تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در 
ــی دادگاه اســت و در  ــه حکــم قطع ــه ارای ــول ب ــت موک ــات ثب ــن صــورت اقدام ای
صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور 
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــت می نمای ــند مالکی س

دادگاه نیســت.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/27

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

 رشد ۲۰ درصدی  فعالیت خط کشتیرانی چابهار-هند
مدیرکل بنــادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان گفــت: فعالیت خط 
منظــم کشــتیرانی چابهار-هند و چین-چابهــار مورد اســتقبال صاحبان کاال 
قــرار گرفتــه است.قاســم عسکری نســب   بــا اشــاره بــه فعالیت خــط منظم 
کشــتیرانی چابهار-هنــد، گفــت: فعالیــت ایــن خــط در کنــار فعالیــت خــط 
کشــتیرانی مســتقیم از چیــن بــه چابهــار موجــب رشــد ۲۰ درصــدی تخلیه و 
بارگیــری در بنــادر شهیدبهشــتی و شــهیدکالنتری شــده اســت.وی دربــاره 

فعــال شــدن خــط منظــم کشــتیرانی چابهار-هنــد، اظهار کــرد: در راســتای 
توجــه هرچــه بیشــتر بــه توســعه ســواحل مکــران بــر اســاس منویــات مقام 
معظــم رهبــری و توســعه اقتصــاد دریامحــور بــه منظــور بهبــود وضعیــت 
اقتصــادی کشــور بــر اســاس سیاســت های دولــت مردمــی و برنامه هــا و 
اقدامات ســازمان بنــادر و دریانــوردی، فعال شــدن خــط منظم کشــتیرانی 

چابهار-هند مدنظر قرار گرفته است. 



تجربه روندی متفاوت 
ازگذشته

چهار شنبه
 12 بهمن 1401  10 رجب 1444   1 فوریه 2023

 سال سی ویکم  شماره 8059
بازار

یادداشت

اخبار

تهران چگونه گران و نامطلوب شد؟
مهدی پازوکی_اقتصاددان

تهران دیگر مثــل قدیم نیســت. مردم دیگر مثــل گذشــته دل و دماغ 
شــادی و شــادمانی ندارنــد و شــانه های افــراد زیــر بار فشــارهای ســخت 
اقتصادی در حال خرد شدن است. برای فهمیدن اینکه زندگی در تهران 
چقدر دشوار شده، نیاز به مرور آمار و ارقام نیست، همه ما این فشار را با 
همه وجود احساس می کنیم. اگر اجاره نشین هستیم، افزایش قیمت 
اجاره بها، خواب از چشم مان ربوده  اســت. اگر بیکار شده ایم، این روزها 
بیشتر از همیشه باید فشــار اقتصادی را تحمل کنیم. اگر کمبود داریم، 

باید محله خود را تغییر دهیم و اگر کم آورده ایم باید تهران را ترک کنیم.
هفتــه گذشــته آمارهــای یــک اســتارت آپ حمــل بــار، دو گــزارش 
تکان دهنده درباره قیمت مسکن و قدرت خرید و یک اظهارنظر رسمی 
درباره دشواری اجاره نشــینی در تهران نشــان می داد زندگی در پایتخت 
حتــی از آنچــه فکــرش را می کنیــم دشــوارتر شــده اســت. آمارهــا نشــان 
می دهند تهران بــه یکی از بدترین شــهرهای جهــان بــرای زندگی تبدیل  

شده و در حال حاضر گرفتار ابرچالش های زیادی است.
پس شنیده های ما درباره آنکه خیلی از مردم در حال خروج از پایتخت 
هستند، چندان بیراه نیست؛ چه آنکه آمارهای اســتارت آپ نوبار که در 
زمینه حمل بــار فعالیت می کند، نشــان می دهد ۴۸ درصــد کاربران این 
شــرکت به یــک منطقــه پایین تــر اسباب کشــی کرده انــد و ۱۳ درصد نیز 

تمایل به خروج از تهران داشته اند.
دلیل این میزان تمایل به خروج از تهران را می شــود در گزارش رسمی 
بانــک مرکــزی جســت و جو کــرد؛ آنجا کــه گــزارش رســمی تحوالت بــازار 
مســکن نشــان می دهد متوســط قیمت خریــد و فــروش یــک مترمربع 
زیربنــای واحد مســکونی در تهــران بــه 40 میلیــون تومــان نزدیک شــده 

است.
همچنیــن پایــگاه تحلیــل داده Numbeo کــه قــدرت خریــد در 
کشــورهای مختلــف را ارزیابــی می کنــد، تهــران را در جایــگاه ۵۰۱ – یکی 
ماقبل آخــر- قــرار داده اســت. قدرت خریــد به زبان ســاده، یعنــی مقدار 
کاالیی که با یک واحد مشخص پول می توانید خرید کنید. برای بررسی 
ایــن شــاخص مجموعــه ای از کاالهــا بررســی می شــوند، از مــواد غذایی 
گرفته تــا ملــک و امــالک و خــودرو و آمارهــای ســایت Numbeo نشــان 

می دهد تهران با کسب رتبه ۲۵۰ از آخر دوم شده است.

و درنهایــت اینکــه شــهردار تهــران گفتــه: ۵۱ درصــد مــردم تهــران 
مســتاجرند و یک حقوق بگیر بایــد ۶۵ درصد حقوق خــود را هزینه کند تا 

یک مسکن ۷۰متری اجاره کند.
اینها تصویرهای رسمی از شرایط زندگی در تهران است و این وضعیت 
تازگی ندارد اما در شرایطی که تورم به طور فزاینده در حال افزایش است، 

تحمل آن بسیار دشوار شده است.
 تهران چگونه بد شد؟

شــهری که به سرســبزی و زیبایی معروف بود، اکنون جــزو آلوده ترین 
شــهرهای جهان اســت، شــهری که ســال های طوالنی از رونق اقتصادی 
برخوردار بــود اکنون بــه یکــی از فقیرترین شــهرهای جهان تبدیل شــده 
است. این در حالی است که شهرهای ابوظبی و دوبی برای پنجمین سال 
متوالی، به عنوان قابل زندگی ترین شهرها در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا معرفی شــده اند و از میان ۱۷۲ شــهر بررســی شــده، تهران در رتبه 
۱۶۳ اســت و وین، پایتخت اتریش، بار دیگر در صدر فهرست قرار گرفته 

است.
همچنیــن در گزارش ســال ۲۰۲۲ اکونومیســت، تهــران با رتبــه ۱۶۳ از 
میــان ۱۷۲ شــهر حاضــر در ایــن رتبه بنــدی، در میــان ۱۰ شــهر پاییــن این 
رتبه بندی قرار گرفته است. شهرهای دوآال، هراره، داکا، پورت مورسبی، 
کراچی، الجزیره، طرابلس، الگوس و دمشــق نیز بعــد از تهران به ترتیب 
در رتبه هــای بعــدی قــرار گرفته انــد. نتایج یــک بررســی تــازه از رتبه بندی 
بهترین و بدترین شهرهای جهان نشــان می دهد تهران، پایتخت ایران، 
باوجود گرانی سرســام آور مســکن و هزینه هــای باالی زندگــی، کماکان 
یکــی از بدتریــن شــهرهای جهان بــرای زندگــی اســت و در قعر جــدول در 
کنار دمشق، پایتخت ســوریه، هراره، پایتخت زیمبابوه، دوآال، پایتخت 

کامرون و طرابلس در لیبی قرار دارد )همشهری(.
پایتخت ایران در حالی یکی از پایین ترین کیفیت های زندگی در جهان 
را دارد که بسیاری از شهرهای منطقه از جمله دوبی، ابوظبی و استانبول 
در رتبه های خوبی قرار دارند. برای مثال، از میان ۱۷۲شــهری که بررســی 
شــده اســت، تهران در رتبــه ۱۶۳ اســت. در حالی که شــهرهای ابوظبی و 
دوبی در امارات  متحده ، به ترتیب در جایگاه ۷۷ و ۷۹ قرار دارند. شهرهای 
ابوظبی و دوبی برای پنجمین ســال متوالی، به عنــوان قابل زندگی ترین 

شهرها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شده اند.

اولین صادرات ماهی از محدوده 
خداآفرین ارس به اروپا

اولیــن صــادرات کشــت وصنعت خداآفریــن بــه کشــورهای روســیه و 
آذربایجان توسط شرکت نگین سبز آب بر انجام گرفت.  

به گــزارش صفحــه اقتصــاد به نقــل از روابــط عمومــی و امــور بین الملل 
ســازمان منطقــه آزاد ارس، در راســتای راهبــرد صادرات محــور ســازمان 
منطقــه آزاد ارس، ۶۰ تــن ماهــی ســالمون تولیــدی واحــد آبزی پــروری در 
محــدوده خداآفریــن به اروپــا صــادر شــد. بزرگ ترین واحــد شــیالتی ایران 
هم اکنون در محدوده خداآفرین ارس درحال احداث است که با تکمیل آن 

ساالنه ۱۵۰۰ تن ماهی تولید و صادر خواهد شد.  

رشد منفی اقتصادی آلمان در سه ماهه 
پایانی ۲۰۲۲

اقتصاد آلمان در ســه ماهه پایانی ســال گذشــته رشــد منفــی را به ثبت 
رســاند و باعث شــدت گرفتن نگرانی ها نســبت به بروز رکود در بزرگ ترین 

اقتصاد اروپا شد.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل از رویترز، آمارهای رسمی که امروز 
منتشر شد، نشــان می دهد اقتصاد آلمان در ســه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ 
رشد منفی را به ثبت رسانده و همین امر باعث شده تا نگرانی ها نسبت به 
ورود اقتصاد آلمان به رکود بیش تر شود.اقتصاد آلمان در سه ماهه پایانی 
سال گذشته نسبت به سه ماهه قبل از آن رشد منفی ۰.۲ درصدی داشته 
که البتــه برخی کارشناســان اقتصــادی قبالً پیش بینی رشــد منفــی را برای 
اقتصاد آلمان کرده بودند.از نظر فنی در صورتی که طی دو بازه زمانی ســه 
ماهه اقتصاد یک کشور رشد منفی را به ثبت برساند، رکود تکنیکال اتفاق 
افتاده اســت. با توجه به آنکه در ســه ماهه گذشــته رشــد اقتصادی آلمان 
منفی بوده، احتمال رکود در اقتصاد این کشور افزایش یافته است؛ چراکه 
بسیاری از کارشناسان برای سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ رشد منفی را برای 

اقتصاد آلمان پیش بینی کرده اند.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار بــا تاکید بر 
اینکه این ســازمان از ادامه عرضه خودرو در بورس 
کامال دفاع می کند، گفت: توقف عرضه خودرو در 

بورس کاال تبعات عجیبی درپی خواهد داشت.

به گــزارش ایســنا، مجید عشــقی  با بیــان اینکه 
قیمت گذاری دســتوری بــالی جان صنعت اســت، 
تجربه هــای  دارنــد  تمایــل  برخــی  کــرد:  اظهــار 
دیگــران را بارهــا تجربــه کنند.  اگــر درمــورد فوالد و 
پتروشــیمی هم کوتاه مــی آمدیم زیان انباشــته ای 
کــه در خودروســازها وجــود دارد در آنجا هــم اتفاق 

می افتاد.
او ادامــه داد: صنعــت خــودرو چندیــن ســال 
اســت که توسط شــورای رقابت و ســازمان حمایت 
گــروگان گرفتــه شــده اســت. ســازمان بــورس هم 

درابتــدا بــا عرضــه خــودرو در بــورس مخالــف بــود 
اما بــا توجه بــه ســاختار این صنعــت به ایــن نتیجه 

رسیدیم که این صنعت راه نجاتی جز این ندارد.
رئیــس ســازمان بــورس بــا اشــاره بــه معامــالت 
خودرو در بــورس کاال عنوان کرد: ممکن اســت در 
ابتــدا خودروها باالتــر از قیمت بازار معامله شــود، 

اما بعد از مدتی به تعادل می رسد.
عشــقی ادامــه داد: ۲۰۰ هــزار میلیــارد تومــان 
توســط مجمــوع خودروســازها توزیــع می شــود که 
۱۰۰ هــزار میلیــارد آن ماننــد یــک یارانه کــور در یک 
قرعه کشــی توزیــع و ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان آن 

پشت پرده توزیع می شود.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان بــورس عرضــه 
خودرو در بــورس را با جدیــت پیگیــری و از آن دفاع 
می کنــد،  عنوان کــرد: اگر عرضــه ادامه پیــدا نکند 

امیــدی بــه زنده شــدن ایــن صنعــت وجــود نــدارد. 
ســهامدارانی کــه ابتــدای ســال خــودرو خریدنــد 
تاکنــون ســود زیــادی کردنــد امــا ســهام دارانی کــه 

بایــد متحمــل  را خریدنــد  ســهام خودروســازها 
ریســک شــوند. توقــف عرضــه خــودرو در بــورس 

تبعات عجیبی خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد:

پیامدهای خروج خودرو 
از بورس

وزیر کار مطرح کرد:

سهم یک میلیارد دالری ایران از بازار آفریقا
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ستاد 
توســعه صــادرات ایــن وزارتخانــه خبــر داد و گفت: 
ســهم ایران از تجارت کشــورهای آفریقایی، تقریباً 
یک میلیارد دالر اســت کــه باید با تســهیل روابط و 

بسترسازی مناسب تقویت شود.

به گــزارش ایرنا از مرکــز وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، »ســید صولت مرتضوی« در نخستین 
روابــط  توســعه  مجــازی  بین المللــی  همایــش 
اجتماعــی - اقتصــادی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی با قــاره آفریقــا اظهار داشــت: مهم ترین 
ویژگی مشترک ایران و کشورهای افریقایی، حفظ 

استقالل و آزادی در مجامع بین المللی است.
وی قــاره آفریقــا را ســرزمین فرصت هــای نــاب 
دانســت و افــزود: دولــت ســیزدهم در گســترش 
همکاری هــای چندجانبــه بــا کشــورهای افریقایی 

نگاه راهبردی دارد.
مرتضوی با بیان اینکــه قاره آفریقا با ۵۵ کشــور 
جمعیتــی نزدیــک بــه یــک میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون 
نفــر دارد، گفــت: از حجــم یــک هــزار میلیــارد دالر 
تجــارت کشــورهای آفریقایی، ســهم ایــران تقریباً 
یــک میلیــارد دالر اســت کــه بایــد تســهیل روابط و 

بسترسازی مناسب تقویت شود.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پیش شــرط 
اصلی رشد ۸ درصدی اقتصادی را توسعه و تقویت 
دیپلماســی اقتصــادی عنــوان و اضافــه کرد: رشــد 
صادرات نفتی و غیرنفتی در دولت ســیزدهم روند 
افزایشی و صعودی داشــته؛ اما نیازمند یک تحول 

اساسی در صادرات غیرنفتی هستیم.
وی، یکــی از مولفه هــای اصلــی و مزیت هــای 
نســبی اقتصــاد ایــران را بخــش تعــاون دانســت و 

تأکید کرد: وزارت تعاون آمادگــی انتقال تجربیات 
بخش تعاون ایران را به کشورهای آفریقایی دارد.

مرتضــوی گفــت: بــا تشــکیل ســتاد توســعه 
ایــن  برنامــه  مهم تریــن  کار،  وزارت  صــادرات 
وزارتخانــه در ایــن حــوزه تدویــن برنامــه راهبــردی 
توســعه اقتصــادی و صــادرات، تبدیــل هیئت های 
بــا کشــورهای مختلــف و متنوع ســازی  تجــاری 

بازارهای صادراتی است.

تسهیل روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای 
افریقایی

»مهدی صفری« معاون دیپلماســی اقتصادی 
وزارت امــور خارجــه ایــران در ایــن همایــش مجازی 
آفریقــا ظرفیت هــای مناســبی در  قــاره  گفــت: 
از جملــه در  حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی 
و  پتروشــیمی  صنایــع  صنعــت،  بخش هــای 

حمل ونقل دریایی دارد.
وی قاره آفریقــا را در آینده اقتصاد جهان بســیار 
تأثیرگذار دانســت و افزود: وزارت تعــاون به عنوان 
مجموعــه جامــع اقتصــادی و اجتماعــی می توانــد 
با تســهیل روابط تجــاری و اقتصادی با کشــورهای 

افریقایی به افزایش درآمد ارزی کشور کمک کند.

تقویــت دیپلماســی کشــاورزی و معدنــی در 
آفریقا

»حامــد فــروزان« مدیــرکل امــور بین الملــل 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکه 
قــاره آفریقا با جمعیتــی بالغ بــر یک میلیــارد و ۴۰۰ 
میلیــون نفــر، دومیــن قــاره وســیع جهــان اســت 
گفــت: قــاره آفریقــا ۴۰ درصــد طــال، ۷۳ درصــد 

المــاس، ۱۶ درصــد اورانیــوم، ۹ درصد بوکســیت، 
۵ درصــد زغال ســنگ، ۵ درصــد مــس و ۳۰ درصــد 
اعضای ســازمان ملل متحد، ۵۰ درصــد از اعضای 
کنفرانــس اســالمی و ۴۰ درصــد کشــورهای عضــو 
جنبــش غیرمتعهدهــا را بــه خــود اختصــاص داده 
است.وی، توســعه زیرســاخت ها، صدور خدمات 
فنی، مهندسی و دانش بنیان به خصوص در حوزه 
پروژه های عمرانــی و بهره بــرداری از معــادن، تهاتر 
کاال بــا کاال و کاال بــا خدمــات، تبــادل هیئت هــای 
تجــاری، تقویــت زیرســاخت های تجارت بــا آفریقا 
شــامل راه انــدازی خــط پــروازی مســتقیم ایــران 
و آفریقــا، برقــراری خطــوط منظــم کشــتیرانی بــه 
شــمال، جنوب و غرب آفریقا، تقویت دیپلماســی 
کشاورزی و معدنی در آفریقا و ارائه خدمات بانکی 
به تجار را از مهم ترین الزامات برای توســعه تجارت 

با این قاره عنوان کرد.
فروزان افزود: متأســفانه طی دهه های گذشته 
همــواره بــه ایــن کشــورها کم توجهــی شــده بــود و 
هرگــز به عنــوان یــک شــریک بالقــوه راهبــردی بــه 
آنهــا نــگاه نمی شــد.وی گفــت: تعامــل و روابــط 
اقتصــادی بهتر بــا آفریقــا نیازمنــد حضــور فعاالنه 
اقتصادی در کشــورهای آفریقایی، ایجاد شناخت 
بهتــر از فرهنــگ و ظرفیت های این قاره، گســترش 
و توســعه روابــط بانکــی میــان ایــران و ایــن قــاره، 
تقویــت و توســعه بازاریابــی اقتصــادی، گســترش 
حمل ونقل دریایی و خطوط کشتیرانی میان ایران 
و آفریقا، تالش برای توسعه گردشگری میان ایران 
بــا کشــورهای ایــن حــوزه و افزایــش رفت وآمدهای 
مســتمر دیپلماتیــک، فراهــم آوردن بســتر اعــزام 
نیــروی متخصــص کار و ارائــه آموزش هــای فنــی و 
حرفه ای، صدور خدمات فنی و عمرانی و... است.

فروزان تصریح کرد: در حوزه معــادن، در تالش 
هســتیم شــرکت های زیرمجموعــه را در شــناخت 
ظرفیت های بســیاری کــه دارنــد در این قــاره فعال 
کنیــم.وی اضافــه کــرد: در حــوزه دارو باتوجه بــه 
تنوع دارویــی و ظرفیت تولیــد در مجموعه تیپیکو، 
فرصت خوبی برای صــادرات دارو، تولید مشــترک 
و صادرات فناوری های پیشــرفته وجــود دارد که در 
این راســتا اقدامــات مؤثری انجــام شــده و به زودی 
اعــالم می شود.نخســتین همایــش بین المللــی 
مجازی توســعه روابط اجتماعی - اقتصادی وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با قــاره آفریقا با حضور 
»مهــدی صفــری« معــاون دیپلماســی اقتصــادی 
وزارت امــور خارجه ایــران، »علیرضا عســگریان« 
دســتیار ویژه وزیر، »حامد فــروزان« مدیرکل امور 
بین الملــل، »علی محمــد قــادری« معــاون وزیــر و 
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور، »غالمحسین 
حسینی نیا« معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش 
فنــی و حرفــه ای کشــور و »احمدخانــی نــوذری« 

معاون امور اقتصادی وزارت کار برگزار شد.

نام مناقصه گــذار: شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان ایالم بــه نشــانی ایــالم – بلوارمــدرس – کدپســتی 69319995487 طبقــه دوم – امور تــدارکات – واحد 
قراردادها – تلفکس 08433347755

موضوع مناقصات:
1401/75: خرید انواع پایه بتنی

زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/11/10 لغایت 1401/11/17
دولــت الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  بــه  مناقصــات  اســناد  دریافــت  منظــور  بــه  تواننــد  مــی  محتــرم  گــران  مناقصــه  اســناد:  دریافــت  محــل   آدرس 

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
آدرس محل دریافت پیشــنهاد: ایالم – بلوار مدرس – شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ایالم – واحد دبیرخانه به پیشــنهادهای فاقد امضا؛ مخدوش؛مشــروط و 
پیشــنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شــوند ترتیب اثر داده نخواهد شــد. مناقصه گران محترم ضمن  تحویل پاکات به صورت فیزیکی بایــد حتما تمامی مدارک 

و پاکات را بر روی سامانه بارگزاری نمایند.
مهلت تحویل اسناد: ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 

محل برگزاری مناقصه: ایالم – بلوار مدرس – شــرکت توزیع نیروی برق استان ایالم – سالن جلسات
زمان بازگشــایی پاکات: پــاکات پیشــنهاد راس ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه مــورخ 1401/12/01 بــا حضور اعضــای کمیســیون مناقصه بازگشــایی می شــد حضور 

مناقصه گران در جلسه فوق الذکر با ارایه معرفی نامه بالمانع است.
ذکر شماره مناقصه و عنوان آن روی پاکات الزامی است.

شرکت توزیع برق اســتان ایالم در رد و یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
پیشــنهاددهندگان موظفند تا ســه روز قبل از پایان مهلت تســلیم پیشــنهاد ات با مراجعه به سایت هایی که اســناد بر روی آن ها بارگذاری شــده اند از اصالحات 

احتمالی در اسناد مطلع گردند و اسناد اصالحی را مهر وامضا کنند.
شــرط قبولی مدارک و اســناد صرفا وجــود و اثبــات آن ها در جلســه مناقصه بــوده و شــرکت از پذیرش مدارکی کــه بعد از پایــان مهلت تســلیم پیشــنهادات و حین 

جلسه و بعد از آن ارائه  شوند ترتیب اثر نمی دهد.
اطالعات برآورد تضمین 

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآوردی )ریال(شماره مناقصه ردیف 

175/140160.000.000.0002.800.000.000

000

که به صــورت الف ( چک تضمین شــده بانکــی – ضمانتنامــه بانکی به نفعــه مناقصه گزار – ضمانت نامه صادر شــده توســط موسســات بیمه گــر دارای مجوز الزم 
برای فعالیت و صدور ضمانت نامه ازســوی بیمــه مرکزی ایران – گواهی خالص مطالبات قطعی تاییده شــده از ســوی امور مالی شــرکت توزیع نیروی بــرق مطابق کار 
برگ های پیوســت – رســید بانکی واریز وجه مزبــور به حســاب شــماره 1904051930 بانک تجارت شــعبه انقالب به نام شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان ایالم مدت 
اعتبار تضمین هــای فوق باید حداقل 3 مــاه از تاریخ صدور آن بوده و بــرای همین مدت قابل تمدید باشــد و عالوه بــر آن ضمانت نامه های بانکی طبــق فرم های مورد 

قبول ضمیمه اسناد تنظیم شده باشد.
شــرط قبولی مدارک واســناد صرفا وجــود و اثبات ان هــا در جلســه مناقصه بوده و شــرکت از پذیــرش مدارکی کــه بعد از پایــان مهلت تســلیم پیشــنهادات و حین 

جلسه و بعد از ان ارائه شوندترتیب اثر نمی دهد.
نکته بسیار مهم: عدم امضای دیجیتال اسناد بر روی سامانه ســتاد منجر به رد کلی پیشنهاد می گردد.

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی شماره های 1401/75

کارشناس ارشد بازار سرمایه اعالم کرد:
افزایش سود سپرده بانکی تاثیری بر بازار 

سرمایه نخواهد داشت

کارشــناس ارشــد بازار ســرمایه گفت: افــرادی که به دنبال ســود ســپرده 
بانکی بدون ریسک بودند در ماه های گذشته فرآیند سپرده گذاری را انجام 
دادند و اکنون با ابالغیه شــورای پول و اعتبار و تثبیت سود سپرده یک ساله 
در محــدوده ۲۰.۵ درصــد، در عمل اشــخاص انگیــزه الزم را بــرای انجام این 

امر نخواهند داشت.

به گزارش ســازمان بورس، »ســیاوش وکیلــی« در رابطه بــا افزایش نرخ 
سود بانکی و تاثیر آن بر بازار ســرمایه اظهار داشــت: اکنون با افزایش سود 
ســپرده های بانکی یک ســاله به نــرخ ۲۰.۵، بعــد از مدت ها شــاهد تثبیت و 

آرام گرفتن بحث سودهای بانکی خواهیم بود.
وی افــزود: در ماه هــای اخیــر برخــی بانک هــای متخلــف نــرخ ســود 

سپرده های بانکی را به ۲۱ و اوراق را به ۲۳ درصد افزایش داده بودند.
این کارشــناس ارشــد بازارســرمایه بیان داشــت: در ماه های اخیــر بانک 
مرکزی ابالغیه ای را به منظور برخورد با بانک های متخلف در زمینه افزایش 
نــرخ نامتعــارف ســود ســپرده های بانکــی صــادر کــرد کــه تــداوم اجــرای این 

مساله بر کاهش سود اوراق بدهی نیز می تواند تاثیر بگذارد.
وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر با تثبیت نرخ سودســپرده بانکی 
یک ســاله در محــدوده ۲۰.۵ درصــد و کاهــش انگیزه ســپرده گذاران شــاهد 
تحقق خواسته های فعاالن بازار ســرمایه و بازگشت نقدینگی به سمت این 

بازار خواهیم بود.
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تجربه روندی متفاوت 

ازگذشته
انرژی

اخبار

 رشد صادرات نفت روسیه
 در آسیا بلعیده شد

بازارهای آســیایی هیچ نشــانی از کاهش تقاضا برای نفت روسیه 
نشــان نمی دهند و رشــد بزرگ صادرات نفت اورال را در ژانویه جذب 
کرده و کمک کردند با وجــود تحریم های خریــداران غربی، صادرات 

روسیه افزایش پیدا کند.

بــه گــزارش ایســنا، بنــا بــر اظهــارات معامله گــران و آمــار رفینیتیو 
آیــکان، حداقــل ۵.۱ میلیــون تــن نفــت اورال از بنــادر اروپایــی 
پریمورسک، اوســت لوگا و نووراسییســک روســیه در ژانویه به آسیا 
صادر شــده اســت. مقصد نهایی ۱.۹ میلیون تن دیگــر از گرید نفتی 
اورال هنــوز مشــخص نشــده اســت. امــا معامله گــران انتظــار دارند 
عمده این نفت به هند یا چین برود. در نتیجه، بارگیری نفت اورال به 
مقصد آسیا، در ژانویه ممکن است به حدود هفت میلیون تن برسد 

که حدود دو میلیون تن باالتر از دسامبر خواهد بود.
ترکیه و بلغارســتان تنها خریداران این گرید نفتی از بنادر اروپایی 

روسیه مانده اند.
رشــد صــادرات نفــت اورال بــه آســیا، در بحبوحــه افزایــش کلــی 
صادرات نفــت روســیه کــه از طریق دریــا حمــل می شــود، روی داده 
اســت. بارگیری نفت از بنــادر پریمورســک و اوســت لــوگا، در ژانویه 
۵۰ درصد نســبت به دســامبر افزایش پیدا کــرده و به بیــش از هفت 
میلیون تن می رســد که باالترین میزان در چهار سال گذشته است. 
عرضه نفــت اورال برای انتقال بین دو کشــتی برای تحویل بیشــتر به 

آسیا، در ژانویه به ۱.۴ میلیون تن خواهد رسید.
صــادرات نفــت روســیه بــه ترکیــه در ژانویــه، حــدود ۴۰۰ هــزار تن 
برآورد شده است و بلغارستان که در تحریم اتحادیه اروپا علیه نفت 
روســیه قرار ندارد، حــدود ۵۶۰ هزار تن نفــت اورال و ســیبری الیت را 

دریافت کرد.
روســیه در بحبوحه اختالف سیاســی شــدید با اتحادیــه اروپا پس 
از اعــزام ده هــا هــزار نیــرو بــه اوکرایــن در فوریــه ســال ۲۰۲۲، جریان 
صــادرات نفت خــود را از ایــن بلوک، بــه بازارهــای دیگر بــه خصوص 

آسیا و آمریکای التین تغییر داده است.
در این بین، دولت روســیه روز دوشــنبه با صــدور فرمانی، رعایت 
مکانیزم هــای قیمــت غربــی را بــرای شــرکتهای صادرکننــده نفــت و 
نهادهای گمرکی این کشــور ممنوع اعالم کرد. ایــن ممنوعیت برای 
کمک به اجرای فرمان ۲۷ دسامبر والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه اســت که عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی را از اول فوریه 
به مدت پنج ماه به کشــورهایی که از این مکانیزم های سقف قیمت 

تبعیت می کنند را ممنوع کرد.
اقتصادهای گروه هفــت، اتحادیه اروپا و اســترالیا پنجم دســامبر 
توافق کردنــد اســتفاده از بیمــه دریایــی، فاینانــس و کارگــزاری برای 
محموله های نفت روســیه کــه از طریق دریــا هم می شــوند و باالتر از 
۶۰ دالر در هــر بشــکه فروختــه می شــوند در راســتای تحریم ها علیه 

مسکو ممنوع شود.
تحت فرمان جدید روسیه، رعایت مکانیزم سقف قیمت نفت در 
قراردادها برای شرکتها و اشخاص روسی ممنوع می شود. همچنین 
آنها بایــد هرگونه تالش برای وضع ســقف قیمت نفــت را به مقامات 
گمرکــی و وزارت انــرژی گــزارش کنند. بعــالوه، نهادهــای گمرکی اگر 
متوجه شوند چنین مکانیزم هایی اعمال شــده اند، باید از صادرات 

کاال از روسیه جلوگیری کنند.
کشــورهای غربی قصد دارنــد از پنجــم فوریه، دو مکانیزم ســقف 
قیمــت بــرای فرآورده هــای نفتــی روســیه اجــرا کننــد کــه یکــی بــرای 
ســوخت هایی مانند دیــزل خواهد بود کــه باالتر از قیمــت نفت خام 
معامله می شوند و دیگری برای فرآورده هایی خواهد بود که پایین تر 

از قیمت نفت خام معامله می شود.
بر اســاس گــزارش رویتــرز، دولت روســیه همچنین بــا هماهنگی 
وزارت دارایــی، وزارت انرژی را مکلف کرده اســت روی رویکردی برای 

رصد قیمت صادرات نفت روسیه تا اول مارس کار کند.

گزارش  از حضور وزیر نفت در مجلس 

قول اوجی به مجلس
گــروه نفــت - نماینــده تهــران 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
از ســخنان وزیــر نفــت دربــاره 
ســاماندهی توزیع گاز مایع برای 
خانوارها و خودروها بــا قول وزیر 
بــرای انجــام تکالیــف مربوطــه 

قانع شد.
به گــزارش جهان اقتصــاد، در 
جلســه علنــی ۱۱ بهمــن مجلس 
شــورای اســالمی، ســوال مالــک 
شریعتی نیاسر نماینده تهران از 
جواد اوجی وزیر نفت در دســتور 
کار قرار گرفــت و پس از ســخنان 
نماینــده ســوال کننــده و وزیر در 
صحن علنی مجلس، شــریعتی 
با گرفتن قول از جــواد اوجی برای 
گاز  توزیــع  دقیــق  ســاماندهی 
مایع برای خانوارها و خودروها از 

پاسخ های وزیر نفت قانع شد.
در متــن ســوال از وزیــر نفــت 
نفــت  وزارت  اســت:چرا  آمــده 
به تکلیــف قانونــی خــود مصرح 
در بنــد )ح( تبصــره یــک قانــون 
بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی 
توزیع گاز مایــع بــرای خانوارها و 

خودروها عمل نمی کند؟
مالک شــریعتی درباره سوال 
خــود گفــت: قیمــت هرکیلوگرم 
گازمایــع تحویلــی بــه شــرکتهای 
توزیع کننده برابر دوسوم قیمت 
یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین 
می گــردد. از طرفــی وزارت نفــت 
تابعــه  شــرکت های  طریــق  از 
ذی ربــط موظــف اســت منابــع 
حاصــل از اجــرای ایــن بنــد تــا 
ســقف ۱۵ هــزار میلیــارد ریــال را 
متناســب با وصول درآمد و واریز 
آن بــه جــدول تبصــره )۱۴( ایــن 
قانــون، بطــور کامــل تا ســقف ۵ 
هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه 
خریــد گاز مایع بــرای خانوارهای 
ساکن در مناطق فاقد لوله کشی 
گاز طبیعــی و تــا ســقف ۱۰ هــزار 
توســعه  بــرای  ریــال  میلیــارد 
زیرســاخت اســتفاده از گاز مایع 
در نــاوگان حمــل و نقــل هزینــه 

کند.
در  تهــران  مــردم  نماینــده 
مجلــس تاکیــد کــرد: ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها موظف 

اســت بــه هــر یــک از خانوارهای 
ســاکن مناطــق فاقد لوله کشــی 
گاز طبیعــی به طــور میانگیــن، 
یارانــه ای معــادل ۳۳ کیلوگــرم 
گازمایــع در هــر مــاه متناســب 
بــا بعــد خانــوار، فصــول ســرد 
و گــرم ســال و محــل ســکونت 
دائــم آنهــا در مناطــق سردســیر 
دهــد.  اختصــاص  گرمســیر  و 
هرکیلوگــرم  یارانــه  همچنیــن 
گازمایع بــه انــدازه مابه التفاوت 
قیمــت تمام شــده هرکیلوگــرم 
از آن بــرای مصرف کننــده نهائــی 
در مناطــق مختلــف جغرافیایــی 
معــادل قیمــت نیــم لیتــر بنزین 
سهمیه ای محاســبه و به حساب 
بانکــی سرپرســت خانــوار واریــز 
می گــردد و صرفــاً جهــت خریــد 

گازمایع قابل استفاده است.
ایــن نماینــده مجلــس تاکیــد 
کــرد: آیین نامــه اجرائی ایــن بند 
ظــرف دومــاه پــس از ابــالغ ایــن 
قانــون، توســط وزارتخانه هــای 
نفت و کشــور تهیه می شــود و به 
تصویب هیــأت وزیران می رســد 
امــا در بررســی هــای انجام شــده 
مشــخص شــده کــه وزارت نفت 
به تکالیف خود به درســتی عمل 

نکرده است.
شریعتی درباره ســوال خود از 
وزیر نفت توضیح داد: مجموعه 
تولید گاز مایع کشــور ۱۲ میلیون 
اســت  الزم  البتــه  اســت،  تــن 
توضیــح دهــم گاز مایــع همــان 
کپســول هایی اســت کــه مــردم 
 LNG اســتفاده می کننــد لــذا بــا
و CNG تفــاوت دارد. در واقــع 
LNG گاز مایــع تحــت فشــار و 
سرمای عمیق اســت و CNG گاز 
طبیعی فشرده داخل کپسول ها 
اســت کــه خودروهــا اســتفاده 
می کننــد. LPG ترکیــب بوتــان و 
پروپــان اســت کــه ارزش حرارتی 
باالتــری از بنزیــن دارد و عالوه بر 
آن آلودگــی کمتــر و درجــه اکتان 
احتــراق  موتورهــای  در  بهتــری 

داخلی نیز دارد.
شریعتی نیاســر با بیان اینکه 
به علت عدم توزیع مناســب گاز 
در کشور با صف های طوالنی در 

این زمینه روبرو هســتیم و توزیع 
مناســبی اتفــاق نمی افتــد و یــا 
اینکــه در زمینــه بحــث خودروها 
این گاز به صورت غیراســتاندارد 
اســتفاده می شــود و بالــغ بر یک 
می شــود  بــرآورد  تــن  میلیــون 
تــن  میلیــون   ۲.۵ از  کــه  چــرا 
پاالیشــگاه ها تقریبا ۱.۱ میلیون 
بــرای مصــرف اســت و ۴۰۰ هــزار 
تــن و حــدود یــک میلیون تــن به 
صــورت غیررســمی در شــبکه 
توزیع می شــود کــه عمدتــاً برای 

خودروها مصرف می شود.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی 
مجلــس ادامــه داد: در قانــون 
مطلبــی  دقیقــا   ۱۴۰۰ بودجــه 
آوردیم که این ساماندهی اتفاق 
بیفتــد تــا مردمــی که لوله کشــی 
گاز ندارند بتوانند گاز را با قیمت 
مناســب دریافت کننــد و هم در 
خودروهــا بــه نحوی ســاماندهی 
شــود که این وضعیت اســتفاده 
غیررســمی از ســوخت خاتمــه 
پیدا کند امــا این مهــم در بودجه 
۱۴۰۰ اتفــاق نیفتــاد بــه همیــن 
دلیــل در بودجه ۱۴۰۱ مجــدداً در 
تبصــره ۱۴ در جــدول مصــارف ۲ 
هزار میلیارد تومان برای شــرکت 
ملی پاالیــش و پخش پیش بینی 
شــد که این ســاماندهی را انجام 
و  ایجــاد  را  جایگاه هــا  و  دهــد 
را  خودروهــا  استانداردســازی 

دنبال کند.
وی ادامــه داد: بــا ایــن وجــود 
آیین نامــه ایــن موضوع بــا تأخیر 
بســیار زیــاد آبــان مــاه بــه هیأت 
دولــت رفــت و تصویــب شــد کــه 
البتــه تمــام ایــن مراحــل را یکــی 
یکــی شــخصا پیگیــری کــردم و 
تعجب می کنم چرا وقتی قانونی 
تصویب می شــود، باید آن را گام 

بــه گام پیگیــری کــرد تا شــاید به 
مرحلــه اجــرا برســد در حالــی که 
مــا از دولــت انقالبــی و مردمــی 
انتظــار انجــام ســریع تر کارهــا را 

داشتیم.
وی افــزود: اگرچــه آیین نامــه 
تصویــب شــد و معطــل ســتاد 
تنظیــم بازار بــرای تعییــن قیمت 
بودیم و آن هم انجام شــد، بحث 
اســتاندارد را مطــرح کردنــد در 
شــماره  اســتاندارد  کــه  حالــی 
۴۲۶۴ ســازمان ملــی اســتاندارد 
در بندهــای ۱ تــا ۲۵ کامــال بحــث 
گاز  از  اســتاندارد  اســتفاده 
مایــع در خــودرو را بــا جزئیــات 
تدویــن کــرده و موجــود اســت. 
نیازمنــد  اســت  ممکــن  البتــه 
ایــن  امــا  باشــد  به روزرســانی 
به روزرســانی مانعــی بــر اجــرای 
قانون نیســت چرا که در دهه ۷۰ 

نیز انجام می شده است.
کــرد:  تاکیــد  شــریعتی 
شــماره  اســتاندارد  اکنــون 
در  اســتاندارد  ســازمان   ۴۲۶۴
ایــن ارتبــاط وجــود دارد و قبــال 
انجــام شــده اســت و نخســتین 
بار نیســت که در کشــور ایــن کار 
انجــام می شــود امــا بــه دالیلــی 
منجملــه کمبــود منابــع اتفــاق 

نیفتاده است.
این نماینده مــردم در مجلس 
یازدهــم تصریح کــرد: اســتفاده 
غیرمجــاز از گاز LPG مشــکالتی 
نیــز بــرای گاز CNG ایجــاد کــرده 
است چرا که قیمت پایین است، 
کیفیت بهتــر و اســتهالک موتور 
کمتر اســت، بســیاری از افراد به 
صــورت غیررســمی و غیرمجاز از 
آن اســتفاده می کننــد و شــبکه 
CNG مــا را دچار مشــکل کرده و 
بســیار از جایگاه داران در کشــور 

بــه ویــژه در شــهرهای کوچــک 
دچــار مشــکل شــده و در حــال 
اگــر  و  هســتند  ورشکســتگی 
ســریع تر این مهم اصالح نشــود 
بســیاری از جایــگاه داران دچــار 

ضرر می شوند.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی 
مجلــس بــا بیــان اینکــه قیمــت 
صادراتــی LPG اکنون بیشــتر از 
بنزین نیســت، افزود: اکنون در 
مفروضــات تبصــره )۱۴( قیمــت 
و  بنزیــن  میانگیــن  صادراتــی 
گازوئیــل را ۷۰۰ دالر در تن آورده 
بنابرایــن  دالر،  را ۵۰۰   LPG و 
اگــر ایــن مهــم جایگزیــن شــود 
اثــر اقتصــادی نیــز بــرای دولــت 
دارد. بخش هــای مختلفــی کــه 
LPG مــی توانــد اســتفاده کنــد، 
متعــدد اســت امــا از همــه بهتــر 
همین سوخت خودور است چرا 
ســود اقتصادی دارد و بعــد از آن 

خوراک پتروشیمی ها است.
وی بــا اشــاره بــه کشــورهای 
مختلفــی کــه ایــن کار را انجــام 
می دهند، توضیح داد: بسیاری 
از این کشــورها خود تولیدکننده 
نیســتند بلکــه واردکننــده بــوده 
و بــا قیمــت گــزاف می خرنــد و 

استفاده می کنند.
گفــت:  نیاســر  شــریعتی 
ســابقه اســتفاده از این سوخت 
در دهه ۷۰ در کشور بوده است، 
ابتــدا تاکســی ها از این ســوخت 
اســتفاده کردنــد اما بــه دلیل آن 
که میــزان تولیــد در آن زمــان کم 
بــود کنــار گذاشــته شــد و وزارت 
نفــت در دولــت قبلــی بــدون کار 
کارشناســی و علمــی آن را حذف 
کــرد. در حالــی کــه ایــن موضوع 
خــالف بحــث پدافنــد غیرعامــل 
اســت در حالی که خــود وزیر نیز 
اشاره کردند تنوع سبد سوختی 
بــه کشــور کمــک می کنــد. مثــال 
در کشــوری ماننــد ترکیــه ۷ الــی 
اســتفاده  ۸ ســوخت مختلــف 

می شود.
در  تهــران  مــردم  نماینــده 
برخــی  داد:  ادامــه  مجلــس 
حیــن  همیــن  در  همــکاران  از 
اشــاره کردنــد کــه در شــهرهای 
خود مشــکل قاچــاق و اســتفاده 
غیراســتاندارد خودروهــا از ایــن 
ســوخت را دارنــد اما ایــن LPG را 
از پاالشــگاه مــا در آن منطقــه 
بــرده و صــادر  بــه بندرعبــاس 
می کننــد در حالــی کــه در همان 

منطقه می تواند استفاده شود.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی 

مجلــس بــا بیــان اینکــه می توان 
بحــث آلودگــی هــوا را از طریــق 
استفاده از این ســوخت کاهش 
داد و خودروهــای حمــل و نقــل 
عمومــی از آن اســتفاده کننــد، 
مطــرح کــرد: بــه نظــر می رســد 
بدنــه وزارت نفــت بــه ویــژه در 
دولت گذشــته نمی خواهند این 
موضــوع را دنبــال کننــد، ســهم 
از متــان،  شــرکت ملــی نفــت 
میعانات گازی و نفــت خام طبق 
قانــون برنامــه و بودجــه ۱۴.۵ 
درصد اســت. اما بــه دیل غفلت 
در ادوار گذشــته و عــدم توجــه 
دولــت ایــن مهــم محقــق نشــده 
اســت ضمن آن کــه صــد درصد 
درآمــد LPG در اختیــار شــرکت 
ملــی گاز و نفــت قــرار می گیــرد. 
لــذا احتمــاال تمایــل ندارنــد از 
ایــن درآمــد بــزرگ چشم پوشــی 
کننــد و احتمــال مــی رود و البتــه 
نمی توانــم قطعــی بگویــم چــرا 
که هیــچ مســتنداتی بــه مــا ارائه 
نمی دهند اما احتمال می رود که 
چنین باشــد و احتمال فساد نیز 
می دهیم لذا از نهادهای نظارتی 
را  موضــوع  ایــن  می خواهیــم 

دنبال کنند.
درآمــد  کــرد:  مطــرح  وی 
شــرکت ملی گاز این مهم ســال 
۹۸ حــدود ۵.۵ هــزار میلیــارد 
تومان بوده اســت، در ســال ۹۹ 
حدود ۱۵ هــزار میلیــارد تومان، 
در ســال ۱۴۰۰ ایــن درآمــد بــا 
افزایش تصاعدی به حدود ۱۱۳ 
هزار میلیــارد تومان رســید و در 
طی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با وجود دنبال 
کــردن بنده بــرای آوردن ارقامی 
از آن در بودجــه بــا مخالفــت 
سخت دولت قبل و فعلی روبرو 
شدیم به همین دلیل به تبصره 
مســائل  خــرج  و  رفــت   )۱۴(
اکنــون الیحــه  و  دیگــری شــد 
بودجه دولــت برای ســال آینده 
صفــر ریــال از این درآمد بســیار 
زیــاد آمــده اســت در حالــی کــه 
پیش بینــی درآمــد LPG بــرای 
ســال آینــده ۲۰۰ هــزار میلیــارد 
تو مــان خواهــد بــود البتــه فقط 
در شــرکت ملــی گاز و یــک ریال 
از ایــن مهــم در بودجــه ســاالنه 
کشــور نمی آید هر چند بحث ما 
این نیســت که این بودجه برای 
هزینه هــای جاری صرف شــود، 
هزینه هــای  بــرای  می توانــد 
ســرمایه گذاری مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد امــا بایــد بــا نظــارت 

مجلس باشد.

پیرو آگهی مناقصه شماره 11359 مورخ 1401/10/12شــهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر نســبت به انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه عمومی به بخش  خصوصی طبق 
آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

مدت اجرا مبلغ اعتبار )ریال(عنوان پروژهتاریخ مصوبهشماره مصوبهردیف
)ماه(

خرید و اجرای آسفالت شهرک صنعتی سلیمان صباحی 116181401/9/27
بیدگلی

24.000.000.0006

1- دادن سپرده   جهت پروژه که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

5- مهلت و نحوه و محل دریافت و قبول اسناد: شرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت اســناد از واحد امور پیمان و قراردادها اقدام و تا پایان وقت اداری روز دوازدهم پس از 
تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به تحویل پاکت پیشنهادی خود به دفتر حراست شهرداری اقدام نمایید.

محسن صانعی
شهردار آران و بیدگل

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر به شماره 1805 مورخ 1401/10/24 نسبت به انتخاب پیمانکار تهیه ، بارگیری، حمل 
مخلوط و تخلیه در محدوده بلوار دانشگاه، بلوار احمدآباد، بلوار مالک اشتر، فاز 5مســعودآباد و صالح دشت، میدان شهیدان چاقیان، ادامه بلوار شهید قاسم پور و 

معابر فرعی محدوده ناحیه یک به مبلغ 15/000/000/000 ریال از طریق مناقصه به بخش خصوصی طبق آیین نامه مالی شهرداریها به شرح ذیل اقدام نماید: 
1- دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت  نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.

5- مدت زمان اجرای پروژه 9 ماه میباشد.
مهلت و نحوه و محل دریافت و قبول اسناد: شرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت اسناد از واحد امور پیمان و قراردادها 

اقدام و تا پایان وقت اداری روز دوازدهم پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به تحویل پاکت پیشنهادی خود به دفتر حراست شهرداری اقدام نمایند.
محسن صانعی 
شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصه )مرحله دوم(

نوبت دومآگهی مناقصه )مرحله اول(

نوبت دوم

     اداره كل نوســازي ، توســعه  وتجهيز مدارس اســتان آذربايجانغربي درنظــردارد پروژه های مشــروحه ذیــل را از طریق مناقصه عمومــی یک مرحله ای   و بر اســاس  
فهرســت بهــای ســال 1401   از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط   وداراي گواهينامــه صالحيت ورتبــه بنــدي ازمعاونــت برنامه ريزي 

استانداري واگذار نماید.
کلیــه مراحل برگــزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
)ستاد(  www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد  و الزم اســت که مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مهلت دریافت اسناد مناقـصه: 140/11/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات:1401/11/30
زمان بازگــشایی پاکــت ها : 1401/12/01      

موضوع مناقصه:

ردیف
نوع بخشنامهشرح

برآورد اولیه
)ریال(

مبلغ تضـمین
توضیحات)ریال(

احداث مدرسه 1 کالسه 1
روستای قزلداش سفلی شهرستان 

خوی)طرح شهید پناهی(

طبق مشخصات فنی 10.279.545.577514.000.000سرجمع
در اسناد

تکمیل هنرستان بابا ساعی) اجرای 2
دیوار کشی و محوطه سازی( 

شهرستان ارومیه  

طبق مشخصات فنی 11.035.568.217551.800.000سرجمع
در اسناد

احداث مدرسه 3 کالسه روستای 3
دیزج طویل شهرستان شوط)طرح 

شهید پناهی(

طبق مشخصات فنی 17.562.012.424878.200.000سرجمع
در اسناد

احداث مدرسه 3کالسه روستای 4
بروشقاالن شهرستان سلماس)بنیاد 

برکت(            

طبق مشخصات فنی 15.716.313.600786.000.000سرجمع
در اسناد

احداث مدرسه 2 کالسه روستای 5
کلوران شهرستان سلماس )طرح 

شهید پناهی(

طبق مشخصات فنی 16.201.758.284810.100.000سرجمع
در اسناد

احداث مدرسه 2 کالسه روستای 6
قرمیش شهرستان بوکان )طرح 

شهید پناهی(

طبق مشخصات فنی 16.183.974.572809.200.000سرجمع
در اسناد

احداث مدرسه 2  کالسه روستای 7
سولغه  شهرستان مهاباد )طرح 

شهید پناهی(

طبق مشخصات فنی 17.588.841.678879.500.000سرجمع
در اسناد

احداث مدرسه 1 کالسه روستای 8
مشیرآباد شهرستان میاندوآب 

)طرح شهید پناهی(

طبق مشخصات فنی 10.566.732.409528.400.000سرجمع
در اسناد
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 سال سی ویکم  شماره 8059
استان ها

اخبار

برگزاری مراسم تحویل مولدهای 
خورشیدی قابل حمل به عشایر کوچ رو 

شهرستان بافت
باحضــور امــام جمعــه و فرمانــدار شهرســتان بافــت و جمعــی از 
مدیران و پرسنل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، ۱۹ 

مولد خورشیدی قابل حمل به عشایر شهرستان تحویل داده شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان؛ این مراســم باحضور حجه االســالم محمــدزاده امام جمعه، 
آراســته فرمانــدار، شمســی رئیــس اداره عشــایری شهرســتان، 
ایران پــور رئیس دفتــر نماینــده مــردم شهرســتان های بافــت، رابر و 
ارزوئیه در مجلس شــورای اســالمی و جمعی از عشایر زحمتکش در 

محل مدیریت برق شهرستان بافت برگزار شد.
حســین یکتا مدیر برق شهرســتان بافت گفت: در راستای تامین 
برق عشــایر کــوچ رو تعــداد ۱۹ مولــد خورشــیدی ۱۰۰ وات به عشــایر 
شهرســتان بافــت بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۹۰۰ میلیــون ریــال تحویــل 

گردید.
حســین کرامتی پــور مدیــر دفتر مهندســی شــرکت توزیــع نیروی 
برق جنوب اســتان کرمان با اشــاره به اینکه یکی از موازیــن برقراری 
عدالــت اجتماعــی تامیــن بــرق عشــایر و روســتاییان می باشــد 
و شــرکت توزیــع نیــروی برق جنــوب اســتان کرمــان با جدیــت در آن 
قــدم برداشــته افــزود: تاکنــون تعــداد ۷۱۰ مولــد خورشــیدی قابــل 
حمــل بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۶۷ میلیــارد ریال بــرای اســتفاده عشــایر 
شهرســتان های تابعــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان 

کرمان خریداری و تحویل ایشان گردیده است.
وی خاطرنشــان کرد: برنامه خریــد ۲۰۰ مولد دیگر نیــز بااعتباری 
بالغ بــر ۲۶ میلیارد ریال دردســت اقدام می باشــد کــه مراحل انجام 

مناقصه و تعیین پیمانکار صورت پذیرفته است.
ایــن آییــن باحضــور حســین کرامتی پــور مدیــر دفتــر مهندســی، 
مهرداد محســنی مدیــر دفتر روابــط عمومــی و مطالعــات اجتماعی 
و عبــدهللا کریمی مجــری بــرق روســتایی شــرکت توزیع نیــروی برق 

جنوب استان برگزار گردید.

۲۴۶ میلیارد تومان پروژه  توزیع برق 
سیستان و بلوچستان در دهه فجر 

افتتاح و کلنگ زنی می شود
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
سیســتان و بلوچســتان، مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
سیستان و بلوچســتان گفت: ۱۴۵ پروژه این شــرکت با اعتبار بیش 
از ۱۶۴ میلیارد تومان در ایام دهه فجر افتتــاح و ۴۲ پروژه با اعتبار ۸۲ 

میلیارد تومان، کلنگ زنی می شود.

مهنــدس خلیل عــوض زاده اظهــار داشــت: این تعــداد پــروژه در 
بخش های برق رسانی، روشــنایی معابر، توسعه شــبکه روستایی و 
شــهری، اصالح و بهینه ســازی شــبکه برق روستایی و شــهری انجام 

می شود.
وی ادامــه داد: ۱۲۶ پــروژه افتتــاح و کلنــگ زنــی بــا اعتبــار ۱۵۴ 
میلیارد تومان تنها در بخش روســتایی سیستان و بلوچستان انجام 

می شود.
بــرق اســتان سیســتان و  مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
بلوچســتان بیــان کــرد: از جملــه پــروژه هــای مهــم ایــن شــرکت، 
برق رســانی به چهار روســتای محمد آباد تیغ آب، محمــود آباد، انور 
آبــاد و محمد آباد شهرســتان هــای ایرانشــهر، بمپــور، خــاش و زابل 

است.
وی تصریــح کــرد: این پــروژه بــا حجــم عملیــات ۲ کیلومتر شــبکه 
فشــار ضعیــف، ۳۲۰ متــر شــبکه فشــار متوســط و چهــار دســتگاه 

ترانسفورماتور با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال افتتاح می شود.
عوض زاده اظهار داشــت: با بهره برداری از پروژه های برق رسانی 
روســتایی بیــش از ۵۹ خانــوار ایــن مناطــق از نعمــت بــرق مطمئن و 

پایدار بهره مند می شوند.
وی در بخــش پروژه هــای قابــل افتتــاح در حــوزه اصالح و توســعه 
شبکه برق روســتایی، گفت: ۹۶ پروژه با حجم عملیاتی ۵۶ کیلومتر 
شــبکه فشــار متوســط، ۱۹۸ کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف، ۲۰۵ 
دســتگاه ترانســفورماتور و بهره مندی ۱۵ هــزار و ۲۵۲ خانــوار در این 

ایام افتتاح می شود.
بــرق اســتان سیســتان و  مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
بلوچســتان به پــروژه هــای قابــل افتتــاح در بخــش اصالح و توســعه 
شبکه برق شهری نیز اشــاره کرد و افزود: ۳۸ پروژه با حجم عملیاتی 
۱۹ کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط، ۸۳ کیلومتــر شــبکه فشــار 
ضعیــف، ۸۷ دســتگاه ترانســفورماتور بــا بهره منــدی ۱۲ هــزار و ۱۶۱ 

خانوار در این ایام افتتاح می شود.
وی تصریــح کــرد: ۱۲۰ کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط، ۴۱۶ 
کیلومتر شبکه فشــار ضعیف، ۳۹۷ دستگاه ترانســفورماتور با بهره 
منــدی ۸۱۹ روســتا و ۴۴ هــزار و ۷۰۱ خانــوار مجمــوع حجــم عملیاتی 
پروژه هــای قابل افتتــاح و در دســت اقدام ایــن شــرکت در دهه فجر 

است.

 مسابقات قرآنی »بهار در بهار«
 در شرکت گاز ایالم برگزار شد

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم از برگزاری چهاردهمین دوره 
مســابقات قرآن کریــم و نهــج البالغــه “بهــار در بهار”ویــژه کارکنان و 
همســران کارکنان و بیســت و چهارمین دوره ویژه فرزنــدان کارکنان 

این مجموعه در محل نمازخانه شرکت خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان ایــالم؛ محمــود 
کشــاورز بــا بیــان اینکــه در مجمــوع ۲۱ نفــر در رشــته های مفاهیــم 
نهج البالغــه، مفاهیــم قرآن کریــم، اذان و حفظ عمومــی در ایــن 
مســابقات شــرکت کردند، افزود: از این تعداد ۱۲ نفر از کارکنان آقا 
و خانــم، ۴ نفــر از همســران کارکنــان و ۵ نفــر از فرزنــدان کارکنان در 

این مسابقات حضور داشتند.
وی اظهــار داشــت: در مســابقه کتبــی مفاهیــم قرآن کریــم ویــژه 

آقایان، حامد حیدریان به عنوان نفر برتر انتخاب شد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان تصریــح کــرد: در مســابقه کتبــی 
مفاهیــم قرآن کریــم ویــژه کارکنــان خانــم  و همســران کارکنــان بــه 
ترتیب خدیجه بســطامی پور و زهــرا نوری به عنــوان نفــرات برتر این 

رشته انتخاب شدند.

مرتضــی حاجــی کاظمــی در نشســت خبــری بــا 
اشــاره بــه اینکــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی حــدود ۴۵ 
میلیون نفر در کشــور را تحت پوشش دارد و ضریب 
نفــوذ ایــن ســازمان بــه ۵۲ درصــد می رســد، اظهــار 
داشــت: از پنــج میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر جمعیــت 
اســتان اصفهان نیز ســه میلیــون و ۶۵۰ هــزار نفر با 
تبعه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند 
و ضریب نفــوذ این ســازمان در اصفهــان ۶۷ درصد 

است.

وی بــا بیــان اینکــه ۲ میلیــون و ۹۰۰ هــزار بیمــه 
شــده تأمیــن اجتماعــی در اســتان اصفهــان وجــود 
دارد، افــزود: صندوق بیمه تأمین اجتماعی اســتان 
اصفهــان هم اینــک ۳۸۷ هــزار نفــر مســتمری بگیر 

دارد.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره به اینکه در این اســتان ۱۱۰ هــزار کارگاه فعال 
وجــود دارد، ابــراز داشــت: هزینه ها و منابــع یکی از 
مشــکالت صندوق هــای بیمــه ای اســت؛ ســازمان 
بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار شــد بخشــی از دیــون 
دولت را که ســال ها جمع شده و پرداخت نشده بود 
از طریــق هلدینــگ شســتا تأمیــن کنــد در حالی که 
این شــرکت باعظمت حــدود پنج درصــد منابع ما را 

نمی تواند تأمین کند.
حاجــی کاظمی با اشــاره بــه اینکه در ســال جاری 
۲ هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان ماهیانــه در اســتان 

اصفهان مســتمری پرداخت می کنیم، خاطرنشان 
کرد: بایــد توجه داشــت که بــا افزایــش ۵۶ درصدی 
کــه بــرای دریافتــی حداقلــی بگیــران و افزایــش 
۴۰ درصــدی بــرای باالتــر از حداقلــی بگیــران اتفــاق 
افتــاد از شــهریور مــاه مابه تفــاوت ایــن افزایــش را 
پرداخت می کنیم کــه با معوقات ایــن افزایش ها در 
مــاه مبلغــی حــدود ۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان در 

اصفهان مستمری پرداخت می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق بیمــه تأمیــن 
اجتماعی اصفهان در حــوزه هزینه های کوتاه مدت 
شــامل بســتری ها و زایمــان افــراد تحــت پوشــش، 
ماهانه ۳۳ میلیارد تومــان پرداخت می کند، گفت: 
در حال حاضر ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر در استان اصفهان 
بیمه بیکاری دریافــت می کنند که مبلغ ماهیانه آن 

۸۳ میلیارد تومان است.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکه شــمار افرادی کــه بیمه بیــکاری دریافت 
می کننــد در ســال های اخیر بیــن ۱۵ هزار تــا ۱۶ هزار 
نفــر ثابــت مانــده و افزایش معنــاداری در ایــن حوزه 
نداشــتیم، افــزود: ایــن در حالــی اســت که ســالیان 
قبــل شــمار افــراد دریافت کننــده بیمــه بیــکاری در 

استان به ۲۲ هزار نفر در ماه می رسید.
حاجــی کاظمی با بیــان اینکه دولت در یک ســال 
اخیر ۹۰ هزار میلیــارد تومان دیون را بــه بیمه تأمین 
اجتماعی پرداخت کرد، ادامــه داد: مراکز درمانی و 
داروخانه هــا گله منــد بودند که معوقــات و بدهی ها 

زیاد شــده و ســال گذشــته اعتبــارات بــرای پرداخت 
مســتمری ها کفــاف نمــی داد، اضافــه کــرد: ســال 
جاری بــه دیون مــا ۱۸۰ هــزار میلیــارد تومــان اضافه 
شــد که نزدیک به ۱۰ درصد این منبع برای اصفهان 

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیش بینی مــا بــرای دیون 
دولــت در ســال آینــده بــاالی ۲۲۰ هــزار میلیــارد 
تومان اســت، افزود: اگر این مبلغ دیــون را به موقع 
دریافت کنیم مشکالت برطرف می شود اما بخشی 
از مســئله این اســت که دیــون را بــه موقــع دریافت 
نمی کنیم.حاجــی کاظمــی تصریــح کــرد: اینکــه در 
برخــی مطالــب گاهی مطــرح می شــود که ســازمان 

تأمین اجتماعی در حال ورشکســتی است، مفهوم 
درســتی نیســت و ســیاه نمایــی بــوده و الزم اســت 
قوانیــن اصــالح شــود تــا ایــن ســازمان بــه وظایــف 

حاکمیتی خود به طور مطلوب عمل کند.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا 
تاکیــد بــر اهمیــت جهــاد تبییــن در جامعــه، ابــراز 
داشــت: مشــکلی که در ســازمان تأمیــن اجتماعی 
شــاهد هســتیم این اســت که بــه درســتی از ابزارها 
بــرای تبییــن جایــگاه ســازمان اســتفاده نکردیــم 
کــه در جامعــه حتــی برخــی الفبــای ایــن ســازمان را 
نمی شناسند و یا اطالعات کمی از تأمین اجتماعی 

دارند.

دکتر رجالی  :

سازمان تامین اجتماعی دومین ارایه دهنده خدمات درمانی در کشور است

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

15 هزار وپانصد نفر در استان اصفهان 
بیمه بیکاری دریافت می کنند

نوریان خبر داد:

کارکرد بدون حادثه پاالیشگاه گاز ایالم از مرز 7 میلیون نفر ساعت گذشت

مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایالم با اشــاره 
بــه اینکــه کارکــرد بــدون حادثــه در ایــن واحــد 
صنعتــی از مــرز 7 میلیــون و 70 هــزار نفر ســاعت 
عبور کرده است،گفت: التزام همگانی به قواعد 
و مقــررات بهداشــت، ایمنــی، محیــط زیســت 
و پدافنــد غیرعامــل و رعایــت شایســته اصــول 
و الزامــات ایمنــی، دقــت و مســئولیت پذیــری 
کارکنــان از مهم تریــن عوامل در بهبود شــاخص 
های HSE و ثبت رکورد ســاعت کار بــدون حادثه 

در این مجموعه بوده است.

به گــزارش روابط عمومــی، »روح اله نوریان« 
بــا بیــان اینکــه ایــن پاالیشــگاه در حــوزه ایمنــی 
اقدامــات موثــری انجــام داده اســت،افزود: ايــن 
شــرکت در اجــرا و اســتمرار سیســتم مدیریــت 
بهداشت، ایمنی و آتش نشــانی، محیط زیست 

و پدافند غیرعامل تالش هــای قابل قبولی انجام 
داده و همــواره ســعی دارد با نــگاه فرآينــد محور، 
اهتمــام بــه الزامــات ايمنــي و ارائــه آموزش هــاي 

هدفمند، این مهم را گسترش دهد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال 99 
تاکنون 17805 پروانــه فعالیت شــامل: 12هزار و 
619 پروانه کار گرم، 615 پروانه کار ســرد، 3016 
مورد کار روزمره و یکهزار و 555 پروانه کار شــعله 
باز صادر شــده اســت،اظهار داشــت: این تعداد 
فعالیــت کاری بــا نظــارت و کنتــرل واحــد ایمنی و 
همکاری ســایر واحد هــای عملیاتی و پشــتیبانی 
بــه منظــور انجــام فعالیت هــای تعمیراتــی در 
حوزه های مکانیک و ماشینری، برق و ابزار دقیق 
و دیگــر کار هــای تعمیراتــی و فعالیت هایــی نظیر 
تعمیر و نگهداری، نصــب و راه اندازی تجهیزات، 

فعالیتهای مستغالتی و غیره صادر شده است.
بــا  ایــالم  گاز  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
بیــان اینکــه در ایــن دوره زمانــی 695 گــزارش 
شــرایط و اعمــال ناایمــن پیگیــری و انجــام شــده 
اســت،تصریح کــرد: درطــول 3 ســال گذشــته 
تــا کنــون یکهــزار و 336 مــورد خطــر در نواحــی 
فرآینــدی و غیرفرآینــدی شناســایی شــده کــه 
از ایــن تعــداد یکهــزار و 285 مــورد از آنهــا جــزء 
ریســک های قابــل قبــول، 51 مــورد قابــل تحمل 
و هیچگونــه  ریســک غیــر قابــل قبولی مشــاهده 

نشده است.
نوریــان از انجــام 2 دوره متوالــی اورهــال بدون 
حادثه در ایــن دوره زمانی در این پاالیشــگاه خبر 

داد و تصریــح کرد: به منظــور پیشــگیری از وقوع 
حوادث و حذف شرایط ناایمن در سطح شرکت، 
پرســنل واحــد ایمنــی بــه صــورت روزکار و نوبــت 
کار بــا دقــت کاری بــاال مشــغول  فعالیــت بــوده و 
بــر تمامــی فعالیت هــای انجــام شــده در نواحــی 

فرآیندی و غیرفرآیندی شرکت نظارت می کنند.
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز ایالم بــا بیان 
اینکــه در طــول 3 ســال گذشــته تاکنــون هیــچ 
گونــه حادثــه مرگبــار و ناتــوان کننــده ای در ایــن 
واحد صنعتی رخ نــداده اســت،افزود: به منظور 
توســعه فرهنــگ ایمنــی، آمــوزش و بــاز آمــوزی 
موارد مهم ایمنی توســط پرســنل شــرکت و افراد 
مراجعــه کننــده بــه نواحــی فرآینــدی بیــش از 89 
هــزار و 122 نفــر ســاعت دوره آموزشــی از جملــه 
دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی عمومی برای 
کلیــه پرســنل و خانــواده ایشــان، دوره تخصصی 
کار در ارتفــاع ، دوره  بازآمــوزی پرمیــت و غیــره با 
مشــارکت کارشناســان ایمنی و آموزش شــرکت 
و اســاتید بومی در حوزه های تخصصی ایمنی در 

این دوره زمانی برگزار شده است.
نوریان با اشاره به اینکه ایمن بودن محیط کار 
برای هر فردی مهم و حیاتی اســت که افراد درگیر 
کارهای سخت را به آینده امیدوار می کند،ادامه 
داد: پاالیشــگاه گاز ایــالم بــا نصــب العیــن قــرار 
دادن “اول ایمنــی همیشــه کار” و متفــاوت از 
ســالهای گذشــته بــا اســتفاده از متخصصــان و 
مهندســین داخلی توانســت حوادث احتمالی را 

در این واحد صنعتی به صفر برساند.

وی اظهار داشــت: واحــد ایمنی ایــن مجموعه 
عظیم صنعتــی بــه منظور جــاری ســازی فرهنگ 
ایمنــی ســازمانی و جلوگیــری از وقــوع هرگونــه 
حادثــه، بــا الگــو بــرداری از شــرکت های پیشــرو 
پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  صنایــع  در  جهانــی 
شــعار » اول ایمنــی، همیشــه کار » را ســرلوحه 

فعالیت های پاالیشگاه قرار داده است.
مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایالم با اشــاره 
بــه اینکــه ماموریــت ایــن واحــد بــا هــدف تولیــد 
ایمن، پــاک و پایــدار بســیار خطیــر اســت و نباید 
در اجــرای آن ســهل انــگاری شــود،تصریح کــرد: 
اســتقرار منظــم سیســتم مدیریــت بهداشــت، 
ایمنــی و محیــط زیســت در ایــن شــرکت بــا ســر 
لوحه قرار دادن و تمرکز بر موضوعات بهداشت، 
ایمنی و آتــش نشــانی، محیــط زیســت و پدافند 
غیرعامــل، شــرایط الزم بــرای بهبود، بهــره وری و 

تعالی سازمان را فراهم آورده است.
نوریان از برگــزاری 143 مانور ســطح 1، 2 و 3 در 
طول این 3 ســال خبر داد و گفت: از ابتدای سال 
99 تاکنــون این تعــداد مانــور به صــورت داخلی و 
رزمایش های مشترک شــرکت های تابعه وزارت 
نفــت در ســطح اســتان و بــا مشــارکت دســتگاه 
هــای پشــتیبانی، امــدادی، امنیتــی و انتظامــی 

استان برگزار شده است.
وی اظهار داشــت: از ابتــدای ســال 99 تاکنون 
9 هزار و 600 نفر ساعت اســتندبای فعالیت های 
با ریســک باال توســط همکاران آتش نشانی این 

مجموعه انجام گردیده است.

محمد رجالــی در نشســت خبری کــه به مناســبت دهه فحــر برکزار 
شــد  با اشــاره بــه اینکــه در ۹ ماهــه ســال جــاری ۶۰ هــزار بیمار در ســه 
بیمارســتان ملکی تأمین اجتماعی اســتان اصفهان بســتری شــدند، 
اظهار داشت: شــمار بستری ها در این بیمارســتان ها نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۳۶ هــزار و ۵۰۰ عمل جراحی در مراکز 
درمانــی تأمیــن اجتماعــی انجــام شــده، ادامــه داد: تعــداد عمل های 
جراحــی نیز نســبت بــه ۹ ماهه ســال پیــش ۲۵ درصــد افزایش نشــان 

می دهد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی اســتان اصفهان علت افزایش شــمار 
بستری ها و عمل های جراحی در بیمارســتان ها و مراکز درمانی مِلکی 
تأمیــن اجتماعــی را رفــع محدودیــت پذیــرش دوره کرونــا دانســت و 
افزود: باید توجه داشــت که به دلیل تغییرات پیــش آمده در وضعیت 
اقتصــادی تقاضــا بــرای انجــام امــور درمانــی در مراکــز ملکــی تأمیــن 

اجتماعی بیشتر شده زیرا خدمات این مراکز رایگان است .
رجالــی بــا بیــان اینکــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ۸۰۰ تخــت 
بیمارستانی در سه بیمارستان شــریعتی، غرضی و الزهرای نجف آباد 
و ۲۸ درمانــگاه دارد، خاطرنشــان کــرد: ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
نخســتین خریدار درمــان و دومیــن ارائــه دهنــده خدمــات درمانی در 

کشور است.

وی اضافــه کــرد: تأمیــن اجتماعی اصفهــان با چهــار هــزار مرکز نیز 
قرارداد خریــد خدمت دارد و ســال گذشــته هزینه های درمــان بالغ بر 
۳۲ هزار میلیارد ریــال و در ۹ ماهه امســال ۲۵ هزار میلیــارد ریال بوده 

است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: در 
۹ ماهه امســال حــدود هشــت میلیــون و ۷۰ هــزار ویزیت ســرپایی در 
مراکز درمانــی ملکی تأمیــن اجتماعی اســتان انجام شــده که شــامل 
ویزیــت پزشــک، دریافــت دارو، امــور پاراکلینیکــی و آزمایشــگاهی 

است.
رجالــی با بیــان اینکــه طرح بــزرگ حــذف سوبســید )یارانــه( دارو در 
ســال جاری آغاز شــد، ابراز کرد: باید توجه داشــت که اگرچــه رقمی از 
میزان مصــرف دارو در دســت نیســت امــا به لحــاظ هزینــه ای، تأمین 

دارو دومین هزینه در کشور محسوب می شود.
وی ادامــه داد: تغییــر نظــام یارانــه ای دارو کار بزرگی بود کــه حدود 
۲۰۰ تــا ۳۰۰ درصد بــرای بیمه هزینه ایجــاد می کرد و امســال این طرح 
از تیرمــاه شــروع شــد که اگــر بــا جلســات مکــرر در تهــران و اصفهان و 
عقالنیت ایــن طــرح را پیش نمــی بردیــم با مشــکل مواجه می شــدیم 
اما اکنــون بــا تدابیری که شــد دارو بــا حذف سوبســید بــه داروخانه ها 

می رسد.
رجالــی خاطرنشــان کــرد: چنــد اتفــاق بــزرگ در دولــت ســیزدهم 
رخ داده کــه یکــی از آنهــا پرداخــت ۱۹۰ هــزار میلیــارد تومــان دیــون به 

ســازمان تأمین اجتماعی بود و دیگری اینکه اگر چه پیش تر سیاست 
توقف توســعه در ســازمان تأمین اجتماعی دنبال می شد اما در رابطه 
بــا توســعه ملکــی ســازمان در این دولــت توانســتیم مجــوز ۱۲ طــرح را 
دریافت کنیم که یکی از آنها کلنگ زنی بیمارســتان ۵۰۰ تخت خوابی 

در شهرک شهید کشوری است.



بانک،بورس و بیمه
چهار شنبه

 12 بهمن 1401  10 رجب 1444   1 فوریه 2023
 سال سی ویکم  شماره 8059

خبر

بانک پارسیان؛ مقام اول 
شاخص فروش در میان بانک های 

خصوصی
در بیســت و پنجمیــن رتبه بنــدی صد شــرکت برتر ســازمان 
مدیریــت صنعتــی، موســوم بــه100IMI، بــر اســاس عملکــرد 
در عملکــرد شــاخص  پارســیان  بانــک   ،1400 مالــی  ســال 
فروش، مقــام اول در میان بانــک های خصوصــی را از آن خود 

کرد.

همچنیــن بر اســاس ایــن رتبه بنــدی، بانک پارســیان ضمن 
قرار گرفتن در فهرســت صد شــرکت برتر کشــور، توانســت در 
شــاخص فروش رتبــه پنجم در میــان تمامی بانک ها را کســب 

کند.
بانــک پارســیان همــواره تــالش کـــرده اســـت تــا بــا حمایت 
از تولیــد داخلــی و اشــتغالزایی، پیشــگامی درکارآفرینــی و 
حمایــت ازتولیــد واقتصــاد دانــش بنیــان، مشـــارکت و تأمین 
مالــی طــرح هــای توســعه ای وهدایــت تســهیالت بــه ســـمت 
بخــش حقیقــی اقتصــاد مأموریت های خـــود را به عنوان یـــک 
بانـــک در عرصـــه رونــق اقتصـــاد ملـــی بــه درســتی بـــه انجـــام 
رســـانده و بــه زعــم خــود ســهم قابــل توجهــی درپیشــبرد 

سیاســت های اقتصادمقاومتی داشته باشد.

قدردانی رئیس سازمان غذا و 
دارو از بانک صادرات ایران

معــاون وزیــر بهداشــت، درمان و آمــوزش پزشــکی و رئیس 
ســازمان غــذا و دارو از بانــک صــادرات ایــران بــه دلیــل کمــک 
به تأمیــن به موقــع دارو و تولیــد پایدار و مســتمر آن در کشــور 

قدردانی کرد.

به گــزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، ســیدحیدر 
محمــدی بــا ارســال نامــه ای خطــاب بــه ســیدضیاء ایمانــی، 
مدیرعامــل ایــن بانــک از حمایــت بانــک صــادرات ایــران برای 
پرداخــت 5 هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بــه شــرکت های 
دارویــی و کمــک بــه جلوگیــری از بــروز بحــران ناشــی از کمبود 

دارو در کشور و استمرار تولید آن قدردانی کرد.
بانــک صــادرات ایــران تامیــن مالــی واحدهــای تولیــدی و 
اقتصــادی از جمله صنایــع غذایی و دارویی کشــور را به عنوان 
بخش هــای حائــز اهمیــت و دارای اولویــت مدنظــر داشــته و 
همراســتا بــا سیاســت های کالن اقتصــادی از ایــن بخش ها با 

جدیت حمایت خواهد کرد.

عملکرد درخشان بانک رفاه کارگران در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه

شناسنامه
جهان اقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری، تحلیلی تأسیس: 
1370

• صاحب امتیاز: مؤسسه رسانه گستر ساده
http://www.rgs.org.ir ثبت شده به شماره 13899 ثبت شرکت های تهران 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com       مدیر مسئول : سعید تقی پور چنگیز •

قائم مقام مدیر مسوول: خلیل محمودی
• سردبیر : مجتبی اسکندری

• مدیر بازرگانی: مهرناز خوشبخت
 •گرافیک و صفحه آرائی : وحید قهرمان

• نشانی:خیابان فاطمی  روبروی خیابان حجاب جنب بانک پارسیان پالک ۲۴۱ طبقه اول واحد سه
•کد پستی: 1573746511  •تلفن:021-88963449 

• روابط عمومی:09۱۲0۲93358 
info@jahaneghtesad.com   :رایانامه )ایمیل( روابط عمومی •
•چاپخانه: چاپ صمیم  •نشانی چاپخانه: ایران، تهران، جاده مخصوص کیلومتر 9، شرکت عالءالدین، پالک 203، سوله چاپ صمیم 

•پخش سراسری:  احمد جراری •تلفن: 44533725 
• امور مشترکین دفتر مرکزی: ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن 021-88963449 

• جهان اقتصاد عضو تشکل های صنفی »انجمن صنفی مدیران روزنامه های غیر دولتی«، »انجمن مدیران نشریات ایران« و »تعاونی 
مطبوعات کشور« است.

• روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامه های کشور  با کسب 61/34 امتیاز به رتبه 9 در میان روزرنامه های 
خصوصی کشور و رتبه 21 در میان کل روزنامه های ایران دست یابد.

 ISO 9001:2015 دارای گواهینامه استاندارد •
• گواهینامه iso توسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.

• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکه های زیر دنبال کنید:
https://twitter.com/jahaneco:توییتر  •

https://www.instagram.com/jahaneco :اینستاگرام  •
https://telegram.me/jahaneghtesad :تلگرام •
https://www.facebook.com/jahaneco  :فیسبوک  •
http://www.aparat.com/jahaneghtesad  :آپارات • 

https://youtube.com/channel/jahaneco  :یوتیوب • 

اطالعات معامالت بازار بدهی
ارزش   1401 مــاه  بهمــن   11 معامــالت  در 
معامــالت اوراق بدهــی در بــازار امــروز 12,345 
میلیــارد ریــال بــوده اســت. بیشــترین افزایــش 
قیمــت نســبت بــه روز معامالتــی گذشــته مربــوط 
بــه اوراق مرابحــه عــام دولــت )اراد105( بــا قیمــت 
990,000 ریــال و بــه میــزان 3.95 درصــد بــوده 
قیمــت  کاهــش  بیشــترین  همچنیــن،  اســت. 
نســبت بــه روز معامالتــی گذشــته را اوراق مرابحه 
عام دولــت )اراد92( با قیمــت  906,300 ریــال و با 

میزان5 درصد داشت.  

پربازده ترین صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله
درهفته گذشته

صندوق هــای  پربازده تریــن  مــورد  در  چهار شــنبه ها 
ســرمایه گذاری قابل معامله صحبــت می کنیــم. صندوقهای قابل 
معاملــه انــواع مختلفــی دارنــد، قابــل معاملــه مختلط، ســهامی و 
بــا درآمــد ثابــت. یونیــت ایــن صندوقهــا در بــازار ســرمایه معامله 
میشــود و این بــه معنای ســرمایهگذاری غیــر مســتقیم در پرتفوی 
این صندوقها اســت.  صنــدوق ســرمایه گذاری »بــازده ثابت« در 
هفتــه گذشــته بــا ثبــت بــازده 0.47 درصــد بیشــترین بــازده را در 
بین ایــن صندوق ها ثبت کــرد. صندوقهــای ســرمایه گذاری »دارا 
الگوریتــم« و »نــوع دوم پایــدار نــو ویــرا«  بــا کســب 0.46 درصــد 
بازدهــی مشــترکاً در رتبــه دوم پــر بازده تریــن صندوق هــای قابــل 
معاملــه قــرار گرفتنــد. رتبــه ســوم بازدهــی صنــدوق قابــل معامله 
هفتــه گذشــته را نیــز صنــدوق »نــوع دوم کارا« بــا 0.45 درصــد 

بازدهی کسب کرده است.
صندوق هــای  صــد  تــا  صفــر  رســام؛  ســامانه  از  )برگرفتــه 

)www.irasam.ir سرمایه گذاری

اوراق بدهی با بیشترین بازدهی
در معامــالت 11 بهمن مــاه 1401 بــازار بدهــی، اوراق گواهي 
اعتبــار مولد رفــاه )گام020413( با بــازده معــادل بانکی 31.41 
)این نــرخ قابل مقایســه با نرخ ســود بانکی اســت( بیشــترین 
میــزان بازدهــی را در میــان اوراق موجــود در بــازار بدهــی بــه 
خــود تخصیــص داد. از میــان اوراقی کــه بیشــترین بازدهی را 
مناســب تری  اگ020659ازنقدشــوندگی  اوراق  داشــتند، 
نسبت به بقیه اوراق برخوردار بود. به این معنی که در صورت 
تصمیم سرمایه گذار به خرید و فروش،  بتواند در زمان کوتاه و 

به  سادگی آن  را معامله نماید. 

ورود و خروج وجه نقد به صندوق های ســرمایه گذاری
در روز یکشــنبه 1401/11/09 مجموعــا بــه طــور خالــص 17,125 میلیــارد 
ریــال از صندوق هــای ســرمایه گذاری خــارج شــد. ورود ســرمایه بــه کل 
صندوق هــای ســرمایه گذاری در ایــن روز 40,050 میلیــارد ریــال و خــروج 
ســرمایه 57,175 میلیــارد ریــال بــوده و بــه طــور خالــص 17,125 میلیــارد 
ریــال از آن هــا خــارج شــده اســت. در ایــن میــان بیــش از صندوق هــای 
ســرمایه گذاری ســهامی و مختلــط، ایــن صندوق هــای ســرمایه گذاری بــا 
درآمدثابــت بودند که بــا 38,142 میلیــارد ریــال ورودی و 50,673 میلیارد 
ریــال خروجــی، بیشــترین جریــان وجــوه نقــد را در ایــن روز ثبــت کردنــد و 
خالص خروج ســرمایه از این صندوق ها 12,531 میلیارد ریال بوده اســت. 
صندوق هــای ســهامی بــا خالــص خــروج 2,545 میلیــارد ریــال و مختلط با 
خالص ورود 82 میلیارد ریــال رو به رو بودهاند. با مقایســه جریان نقد کل 
صندوق ها در ایــن تاریخ با همین روز در ســال گذشــته، می تــوان دریافت 
کــه در مجمــوع صندوق هــای ســرمایه گذاری بــه نســبت همیــن تاریــخ در 
ســال گذشــته، 89 درصد به ورودی و 176 درصد به خروجی سرمایه شــان 
افزوده شــده اســت. همچنیــن به طــور خالــص 3728 درصــد جریــان نقد 

کمتری نسبت به همین تاریخ در ســال گذشته داشته اند.
)برگرفتــه از ســامانه رســام؛ صفــر تــا صــد صندوق هــای ســرمایه گذاری

) www.irasam.ir

مدیرعامل بانــک رفــاه کارگران گفــت: عملکرد 
این بانک در پرداخت تســهیالت قرض الحسنه در 

سال جاری، درخشان بوده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک رفــاه کارگران، 
دکتر اسماعیل للـه گانی از اعطای بیش از 159 هزار 
فقره تســهیالت قرض الحســنه به بازنشستگان و 
مســتمری بگیران تحــت پوشــش ســازمان تامیــن 
اجتماعــی بــه مبلــغ بالــغ بــر 19 هــزار میلیــارد ریال 
خبر داد و گفت: در راســتای رفاه حــال این عزیزان، 
پرداخت ایــن تســهیالت و دریافت اقســاط آنها به 

صورت کامال غیرحضوری انجام می شود. 
وی افــزود: ایــن تســهیالت در قالــب همــکاری 
مشــترک ســازمان تامیــن اجتماعــی، بانــک رفــاه 
کارگــران و کانــون عالــی بازنشســتگان، پرداخــت 

می شود.  

دکتر اســماعیل للـــه گانی به عملکرد بانک رفاه 
کارگــران در پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه اشاره کرد و گفت: بانک رفاه 
در این بخــش نیز از ابتدای ســال جاری تــا پایان دی 
ماه بالغ بر 34 هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه 
به مبلغ بیش از 46 هــزار میلیارد ریال بــه زوج های 
متقاضــی پرداخــت کــرده اســت. ایــن تســهیالت 
در راســتای تاکیدات مقــام معظــم رهبری)مدظله 
العالی( مبنی بر بسترســازی ازدواج آسان جوانان و 
با هدف تحکیــم بنیان خانواده و کمک به تشــکیل 

آن، پرداخت می شود. 
مدیرعامــل بانــک رفــاه کارگــران بــه تســهیالت 
قرض الحســنه اشــتغالزایی این بانک اشــاره کرد و 
گفت: در این بخش از ابتدای ســال جاری تاکنون، 
بیــش از 30 هــزار فقره تســهیالت بــه مبلــغ بالغ بر 

22 هــزار میلیارد ریــال از جانب این بانــک پرداخت 
شــده اســت که حدود 5 هزار فقره از این تسهیالت 
به مبلغ بیش از 4 هزار میلیارد ریــال به مددجویان 
تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی کشــور، حدود 
13 هــزار فقره به مبلــغ حــدود 11 هزار میلیــارد ریال 
بــه متقاضیــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امام 
خمینی)ره( و بیــش از 12 هــزار فقره بــه مبلغ حدود 
7 هزار میلیارد ریال به متقاضیان مشــاغل خانگی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پرداخت شــده 

است.  
دکتــر للـــه گانی در پایــان تصریح کــرد: اقدامات 
بانــک رفــاه کارگــران بــه عنــوان بزرگ تریــن بانــک 
تســهیالت  پرداخــت  در  کشــور  اجتماعــی 
قرض الحســنه، با هدف ایفای نقش موثر در حوزه 

مسئولیت های اجتماعی انجام می شود.

دستگاه مزایده گزار : شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان                            
نوع مزایده :  عمومی یک مرحله ای

موضوع مزایده : فروش حدود 70 تن انواع سیم و ضایعات مسی  اسقاط
زمان . مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده :

 متقاضیــان مــی تواننــد ازتاریــخ 1401/11/16 لغایــت 1401/11/20 به ســامانه الکترونیکی تــدارکات دولــت به آدرس
 www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

اطالعات تماس مزایده گزار :
تلفن  31137337-054  و 31137340 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 09307280200 

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک
در این مزایده فقط تولید کنندگان سیم و کابل مسی یا کارخانجات مطرح تولید شمش و محصوالت مسی می توانند شرکت نمایند لذا 

ارائه پروانه بهره برداری معتبر و مرتبط الزامی است.
مبلغ و نوع تضیمن شرکت در مزایده : مبلغ تضمین ارجاع فرایند کار این مزایده 6،907،720،000 ریال است پیشنهاددهندگان می 
توانند یکی از أنواع تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین شــرکتهای توزیع را در پاکت الف به مزایده گزار در زمان مقرر تحویل 

نمایند.
در ضمن شماره حساب این شرکت برای واریز نقدی تضمین ارجاع فرایند کار بشرح ذیل می باشد :

  حساب جاری103403815002 بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان
مهلت ارایه پیشنهاد قیمت و تحویل اصل پاکات : پیشنهاددهندگان می بایست ضمن ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه الکترونیکی 
دولت تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مزایده در پاکات الک 
و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشاني زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع 

نیروي برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. الزم بذکر تمامی فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایي  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در ســاعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 در سالن کنفرانس شرکت 

توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی در ســامانه تدارکات دولت . می بایست به سایت یاد شده مراجعه و نسبت 
به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشــتر در این خصوص می توانید با تلفنهای ذیل تماس حاصل 

فرمایید.
مرکز تماس41934-021     مرکز ثبت نام : 88969737 -021و 021-85193768

مدت قرارداد : 15 روز  
ضمنا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت توانیر به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت 
www.iets. همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.sbepdc.ir شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی

mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
» سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است «.  

امور تدارکات و قراردادها
شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد یک دستگاه باالبر هیدرولیکی)تلسکوپی(را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای ، از فروشندگان ، تولید 
کنندگان و واجدین شرایط و از طریق فروش اسناد مناقصه خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان، فروشندگان و واجدین شرایط دعوت به عمل می آید، طی مدت 
5 روزازتاریخ انتشارآگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به نشــانی اینترنتی WWW.setadiran.ir ، نسبت به واریزمبلغ 800000 ریال به 

حساب سپهرشماره   0205682793007  نزد بانک صادرات شعبه مهدیه همدان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و خریداسنادمناقصه اقدام نمایند. 

ف
شماره تعدادشرحردی

مناقصه
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

مبلغ ضمانت تاریخ جلسه بازگشائی پاکات
نامه بانکی 

)ریال (
توضیحات

الف و ب و جارزیابی کیفی

1
باالبر 

هیدرولیکی)تلسکوپی(
یک 

1401/93دستگاه
1401/12/06

تا ساعت 12

1401/12/07

ساعت 8

1401/12/10

ساعت 8
2.200.000.000

سایر اطالعات 
و جزئیات در 

اسناد  مناقصه 
مندرج است

توضیحات:
1- به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان  وخارج ازسامانه ستادواصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

2- به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش کمتر از مبلغ مقرر،چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- اسناد در سایت ذیل قابل دسترس می باشد ، لذا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632- 081 تماس حاصل فرمایید.             

www.setadiran.ir  )نشانی سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
درصورت عدم ثبت نام وعضویت مناقصه گران درســامانه ســتاد ، ضروری اســت مراحل ثبت نام وعضویت در سامانه مذکورانجام ونســبت به دریافت گواهی 
امضاالکترونیک ازدفاترمنتخب اسنادرسمی اقدام گردد. بدیهی است درصورت عدم اخذگواهی امضا الکترونیک ، امکان ورودبه سامانه ستاد و شرکت درمناقصه فوق 

وجودنخواهدداشت.                                                                                                                                         

                                                                                                                        روابط عمومي شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

آگهي مزایده شماره 4-1401   تجدید شده                                                                                           

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای
 همراه با ارزیابی کیفی به صورت فشرده

شماره 1401/93 

نوبت اول

نوبت اول

شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

 مدیرعامل بانك صنعت و معدن 
از دو طرح صنعتی در كیش بازدید كرد

دکتــر خورســندیان از طرح هــای صنعتی شــرکت کیش مدیفــارم و 
شرکت زمهریر کیش بازدید کرد.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک صنعــت و معــدن، شــركت كيش 
مديفارم)كيش اســتار ســابق( به منظور توليد دارو جامــد و نيمه جامد 
با اشــتغالزایی 120 نفر تاســيس گرديده است. این شــركت تاكنون 22 
فقره تســهيالت از این بانــك دریافت و تســویه نمــوده و در حال حاضر 
دارای حــد اعتباری ســرمایه در گردش به مبلــغ 300 هــزار میلیون ریال 

می باشد.
شركت زمهرير كيش نیز به ساخت دســتگاههاي برودتي و حرارتي 
) چیلر، اسپلیت و....( اشــتغال دارد و نماينده انحصاري شركت اكس 

)aux( بوده و برای 30 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده است.
این شــرکت تــا کنــون 6 فقــره تســهیالت از بانــک صنعــت و معدن 
دریافــت و تســویه نمــوده اســت و در حــال حاضــر دارای تســهیالت باز 
مرابحه بازرگانی به مبلغ تائید شــده 60 هزار میلیون ریال و خرید دین 

در حدود 235 هزار میلیون ریال می باشد. 
گفتنی اســت، دکتر خورســندیان در راســتای بازدیدهای میدانی از 
واحدهای صنعتی تأمین مالی شــده توســط بانک صنعت و معدن در 
نقاط مختلف کشــور که به منظور حل مشــکالت مرتبط با کارآفرینان 
و صنعتگــران، اســتفاده از روش هــای نویــن تأمیــن مالــی در کمــک به 
صنایع و ایجاد فرصت اشتغال بیشتر از طریق امکان توسعه واحدهای 
تولیدی انجام می شود، از شرکت های یاد شده بازدید کرد تا از نزدیک 
در جریان وضعیت این شــرکت هــا و مشــکالت و موانع آنها در مســیر 

تداوم تولید قرار گیرد. 
دکتــر خورســندیان از طرح هــای صنعتی شــرکت کیش مدیفــارم و 

شرکت زمهریر کیش بازدید کرد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک صنعــت و معــدن، شــركت كيش 
مديفارم)كيش اســتار ســابق( به منظور توليد دارو جامــد و نيمه جامد 
با اشــتغالزایی 120 نفر تاســيس گرديده است. این شــركت تاكنون 22 
فقره تســهيالت از این بانــك دریافت و تســویه نمــوده و در حال حاضر 
دارای حــد اعتباری ســرمایه در گردش به مبلــغ 300 هــزار میلیون ریال 

می باشد.
شركت زمهرير كيش نیز به ساخت دســتگاههاي برودتي و حرارتي 
) چیلر، اسپلیت و....( اشــتغال دارد و نماينده انحصاري شركت اكس 

)aux( بوده و برای 30 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده است.
این شــرکت تــا کنــون 6 فقــره تســهیالت از بانــک صنعــت و معدن 
دریافــت و تســویه نمــوده اســت و در حــال حاضــر دارای تســهیالت باز 
مرابحه بازرگانی به مبلغ تائید شــده 60 هزار میلیون ریال و خرید دین 

در حدود 235 هزار میلیون ریال می باشد. 
گفتنی اســت، دکتر خورســندیان در راســتای بازدیدهای میدانی از 
واحدهای صنعتی تأمین مالی شــده توســط بانک صنعت و معدن در 
نقاط مختلف کشــور که به منظور حل مشــکالت مرتبط با کارآفرینان 
و صنعتگــران، اســتفاده از روش هــای نویــن تأمیــن مالــی در کمــک به 
صنایع و ایجاد فرصت اشتغال بیشتر از طریق امکان توسعه واحدهای 
تولیدی انجام می شود، از شرکت های یاد شده بازدید کرد تا از نزدیک 
در جریان وضعیت این شــرکت هــا و مشــکالت و موانع آنها در مســیر 

تداوم تولید قرار گیرد.


