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نفت اوراقی می شود
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: انتشار اوراق ارزی 
اقدام جدیدی است که برای آن مصوبه شورای اقتصاد نیز اخذ 
شــده اســت  و در اولین زمــان در مرحلــه نخســت از طریق این 

اوراق، نفت به فروش خواهد رسید.

بــه گــزارش تســنیم، محســن خجســته مهر، مدیرعامــل 
شــرکت ملــی نفــت ایــران اظهــار داشــت: 65 درصــد تولیــد 
تجمعــی نفــت ایــران مربــوط بــه بعــد از انقــاب اســت؛ هــم 
اکتشــاف جدید رقم خورده، هم توســعه و هم تولیــد و زنجیره 

تأمین ســاخت کاال نیــز اتفاق افتــاده اســت.وی افــزود: امروز 
شــاهد این هســتیم که بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز 
گاز تولید می کنیم و همــه اینها حاصل بلــوغ و تکامل صنعت 

نفت ایران بعد از انقاب است.

توسعه، مسیر سعادت یا 
بالی خانمان سوز؟

مردم را به میهمانی 
شفافیت ببرید

رشد بازار سرمایه باید همراه با 
افزایش ارزش معامالت باشد

 ۵۷ کم ســابقه  رشــد 
درصــدی قیمــت محصــوالت 
بخــش خدمــات  داخلــی در 
بــه پارســال بیشــتر  نســبت 
از کــدام بخش هــا اثــر گرفتــه 

است؟
قیمت محصــوالت داخلی 
در بخــش خدمــات ۵۷ درصد 
گذشــته  ســال  از  بیشــتر 
خدمــات  کــدام  امــا  اســت؛ 
ایــن  بیشــترین نقــش را در 
تــورم تولیدکننــده بی ســابقه 

)در دهه ۹۰( داشته اند؟
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آداب تامین مالی نامتورم!

شــوربختانه الیحه بودجه در مملکت ما، همزادی دیرینــه و دیرپا 
دارد که از عهــد بوق های جارچی هــا، وبال گردن ملت اســت و نامش 
کســری بودجه اســت! ایــن پدیــدار لــزج مالی کــه همچــون بختک بر 
روی اقتصــاد ایــران افتــاده اســت، بــه کمــک فرزنــد خلــف خــود تورم 

دهه هاست که مشغول سرکیسه کردن ملت ایران هستند. 
شــیوه های مواجهه دولت بــا این پدیــده در ایران، معمــوال به عقل 
جن و پری هم خطور نمی کند و با این حال، همواره در موعد سررسید 
یک الیحــه بودجه، دســتاوردهای نامحســوس، همــه چوب_خط ها 
را پر کرده و ســقفش را شــکافته اما آخرش دخل با خــرج نمی خواند و 

هشت ملت گرو نه دولت خواهد بود!
شاید شیخ اجل این روزها را می دید که گفت:

بر احوال آن ملک باید گریست
که دخلش بود نوزده، خرج بیست!

تایپنده این ســطور بر این باورســت که عاوه بر معجــزات ابتکاری 
محیرالعقول دولت مردان، که دخل هر خرجی را در مملکت می آورد، 
راهکارهــای وجــود دارد کــه در بــاد کفــر فرنگســتان آزمــوده شــده و  
امتحان خودش را پس داده، یک بار هم که شده مورد اجرا قرار گیرند. 
از جمله شــیوه های تامیــن درآمد موقت بــرای دولت کــه مصون از 
نرخ تورم باشــد، اوراق T.I.P.S یا اوراق مصون از تورم است که دولت 
بدون پــا کردن در کفش پاشــنه بلند شــبکه بانکــی و دســتکاری نرخ 

بهره، می تواند این اوراق را به فروش برساند و حالش را ببرد!
چوب جادویی این اوراق، در نرخ ســود سررســید است که همواره 
باید باالتر از نرخ تورم باشد! بدین معنا که اگر تورم در ایران معادل ۵۰ 
درصد اســت، دولت این اوراق را با نرخ ۵۲ درصد سود، به مشتریان 
بفروشــد؛ این گونه، خریداران یقین دارند که دولت ولو به رغم میل 
قلبی اش، توانایی کاهش ارزش دارایی های ســرمایه گذاری را ندارد 
و مجبــور اســت دســت و پــای خــودش را بــدون دســتکاری در آمــار، 
جمع و جــور کنــد. فایده اش بــرای دولــت هم در این اســت کــه وقتی 
ببینــد که یک ســال بعــد، باید بــا اســکونتش، پول مــردم را بــه آن ها 
برگرداند، گوشی دستش خواهد آمد و کمی انضباط مالی و پولی به 
خرج خواهــد داد. از محــل به خــرج دادن این انضباط هــم، نرخ تورم 
فروکش می کند و هم دولت و هم خریداران، ســودش را می برند. به 

تعبیر حضرت حافظ:
هرچند آزمودم، از وی نبود سودم

من جرب المجرب، حلت به الندامه!

  مجتبی اسکندری
سردبیر

گازُکشی!
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واردات خودروی استوک آزاد می شود؟
یک عضو کمیســیون تلفیق بودجــه ســال ۱۴۰۲ از موافقت اعضای 
این کمیســیون بــا واردات خودروهــای کارکــرده زیر پنج ســال در ســال 

آینده خبر داد.

به گزارش ایســنا، جــال رشــیدی کوچی نماینــده مردم مرودشــت 
و ارســنجان در مجلــس شــورای اســامی بــا انتشــار توئیتــی در صفحه 

شخصی خود در توئیتر، نوشت:
دقایقی قبل در کمیســیون تلفیق بودجــه ۱۴۰۲ اجــازه واردات انواع 
خودروهــای دســت دوم ســواری، کشــنده، کامیــون، ون، اتوبــوس و 

مینی بوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد.«
گفتنــی اســت پــس از اتمــام بررســی الیحــه بودجــه در کمیســیون 
تلفیــق، مــواد الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۲ کل کشــور بایــد بــه تصویــب 

نمایندگان در صحن مجلس شورای اسامی برسد.

گاز ایران به عراق می رود
مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران از آغــاز مجدد صــادرات 
گاز ایران به عراق خبــر داد و گفت: قطع جریان گاز به ســمت عراق یک 

موضوع کاما فنی و توافقی بوده و اکنون مشکلی وجود ندارد.

محمدرضا جوالیی با بیان اینکه در شــرایط فعلی روند صــادرات گاز 
ایران به عراق از ســرگرفته شــد، اظهار کرد: کاهش صــادرات گاز به این 
کشــور با توافــق قبلــی و بــه صــورت برنامه ریــزی شــده در روزهــای قبل 

صورت گرفت.
وی بــا تاکید بــر اینکــه این تصمیــم ها ربطــی به مســائل سیاســی و 
موضوعاتی که به آن پرداخته شد، نداشت و به صورت توافقی این کار 
انجام شــد، گفت: قطع گاز در این زمان از قبل پیش بینی شــده و قابل 

برنامه ریزی بوده است.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه اکنون جریان 
گاز به عراق  به حالت عادی برگشــته است، اظهار کرد: علت اصلی این 
کار لــزوم انجام تعمیــرات فنــی روی خط لوله بــود که از شــش ماه پیش 

برای این موضوع برنامه ریزی شده بود.
به گفته جوالیی، هر دو طرف به صورت متناوب با یکدیگر در تماس 
هستند و جلسات مشترکی برگزار می شــود و زمان بندی های الزم برای 

برنامه ها، امور فنی، عملیاتی و تعمیراتی خود را برنامه ریزی می کنند.

گرانی در بازار »حبوبات« و »آبزیان«
نرخ لوبیا قرمز از هفته گذشــته تا هفتــه جــاری ۹.۶۲ درصد افزایش 
قیمــت داشــته و از هر کیلــو ۵۲ هــزار تومان بــه ۵۷ هــزار تومان رســیده 

است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس روال هفتگی در این هفته خبرنگار 
مهــر بــه رصــد میدانــی از بــازار کاالهــای اساســی پرداخــت و قیمت هــا 
حکایــت از دور گرانــی حبوبــات در بــازار دارد. در ایــن هفته دوبــاره نرخ 
برخی از اقام در بازار حبوبات افزایش یافت. در این راســتا قیمت لوبیا 
قرمز از هفته گذشــته تا هفته جاری بــا افزایــش ۹.۶۲ درصــدی رو به رو 
بود. لوبیا چشــم بلبلی در رتبه بعــدی قــرار دارد و طی یک هفتــه ۸.۳۳ 
درصد گران تر شــد. نخود هم افزایــش ۵.۵۶ درصــدی را تجربــه کرده و 
لپه و لوبیا چیتی هــر یــک بــا افزایــش ۲.۱۳ و ۱.۴۹ در جایگاه های بعدی 

قرار دارند.
قیمت ها در بازار آبزیان نیز ســلیقه ای اعمال می شــود بــه طوری که 
فروشگاهی هر کیلو میگو تازه را به مبلغ ۲۴۰ هزار تومان عرضه می کند 
و فروشــگاهی دیگر این محصول دریایی و منبع فســفر را بــه مبلغ ۴۰۰ 

هزار تومان به فروش می رساند.
روغــن از دیگــر کاالهای اساســی بــوده که دولــت در راســتای تنظیم 
بازار به طور هفتگی سهمیه ای را برای فروشگاه ها در نظر گرفته است. 
در این راســتا هر بطری روغن یــک لیتری به مبلــغ ۵۹ هــزار تومان قابل 

دسترس برای شهروندان است.

افزایش قیمت ساخت واحدهای 
نهضت ملی مسکن

زمانی که دولت ســیزدهم طــرح نهضت ملی مســکن را کلید زد 
قیمت ســاخت این واحدهای مســکونی ۴.۵ میلیون تومان در هر 
متــر مربع بــود اما امــروز قیمت ســاخت این واحــد ها به بیــش از ۷ 

میلیون تومان رسیده است.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، بــا توجه بــه ماه هــای گذشــته قیمت 
مصالح افزایــش پیدا کرده اســت و این امر روی قیمت مســکن نیز 
تأثیر گذاشــته اســت؛ نهضت ملی مســکن نیــز از این امر مســتثنا 

نیست و گران شده است.
ســاخت مســکن یکــی از محرک هــای رونــق اقتصــادی اســت. 
براســاس آمارهــای موجــود حــدود یــک میلیــون شــغل بــا رونــق 
ساخت وســاز ایجاد می شــود امــا هنــوز واحد مســکونی با ایــن نام 
افتتاح نشده اســت. برخی پیمانکاران می گویند قیمت تمام شده 
مســکن بــا آنچــه دولــت اعــام کــرده تفــاوت حداقــل دو میلیــون 

تومانی دارد و ۷ میلیون تومان تمام می شود.
وزارتخانه هــای  مســکن  ســاخت  برنامه ریــزی  بــرای 
راه وشهرســازی، نفــت، اقتصــاد، صنعــت، معــدن و تجــارت و 
ســازمان برنامه وبودجه کشور درگیر هســتند. مصالح ساختمانی 
و زنجیره فوالد زیر نظــر وزارت صمت فعالیــت دارد و قیمت گذاری 
محصــوالت در بــورس کاال کــه زیرمجموعــه وزارت اقتصاد اســت، 

انجام می شود.
با توجه به اینکه مصالح ساختمانی روزانه افزایش پیدا می کند 
مثل قیمــت یونولیت کــه در هفته های گذشــته چندین برابر شــده 
اســت و ایــن گرانی ها باعث می شــود تا قیمت تمام شــده ســاخت 
مســکن نیز افزایــش پیدا کنــد البته گرانــی محصوالت فــوالدی در 
حالی اتفاق افتاده کــه تقاضای آن در بورس کاال به شــدت کاهش 
یافته و رکود تورمی در معامات این محصول مشــاهده شــد. رکود 
تورمی به ایــن معنا کــه تقاضا بــرای کاال نیســت اما هــر روز گران تر 

می شود.
باید توجه داشت افزایش قیمت ســاخت مسکن برای اقشاری 
اســت که خانه ای ندارند و امیدوار بودند با این طرح و مبلغ اندکی 
که در اختیار دارند دارای ســرپناهی خواهند شــد. با این که شنیده 
می شــود ممکــن اســت رقــم تســهیات بــرای طــرح نهضــت ملــی 
مســکن افزایش یابد اما برخــی خانوارها توانایی پرداخت اقســاط 
با ارقــام باالتــر را ندارنــد. از ســوی دیگر افزایــش نرخ تــورم، قیمت 
کاالها و خدمــات را گران تر می کند و ممکن اســت دوبــاره دولت از 

هدفگذاری خود فاصله بگیرد. 

گازکُشی!

دستورالعمل خودرویی شورای رقابت کامل نبود

پلی وود مناسب برای قالب بندی بتن

 قیمت گــذاری را انجــام می دهنــد و اینطــور 
نیســت که هیئت هفت نفره خودشــان بنشــینند 

و قیمت زمین تعیین کنند.
قیمت هــای  میانگیــن  افــزود:  خانــدوزی 
کارشناســی تیم هــای یادشــده مدنظــر هیئــت 
هفت نفــره قــرار می گیــرد و خروجــی هیئــت هــم 
بیــش از آنکــه در عمــل منجــر بــه واگــذاری نهایــی 
و رد و بــدل کــردن اســناد رســمی شــود از طریــق 
مــردم  همــه  اطــاع  بــه  شــفافیت  مکانیســم 
می رســد. ســامانه مربوط بــه گــردش کار هیئت و 
مصوبــات و شــفافیت اطاعــات ۲۲ بهمــن رســما 

رونمایی می شود.

وی افــزود: مصوبــه شــورای عالــی هماهنگــی 
اقتصــادی ســران قــوا نشــانگر تغییــر اساســی و 
بنیــادی اســت کــه کشــور بــر ریــل گذشــته ادامــه 
ندهد و باز دوباره صرفاً یک عدد مولدسازی اعام 
می کردیــم، در حالــی کــه می دانســتیم بــه جهــت 
ناکارآمــدی مدیریتــی خودمــان در قیمت گذاری و 
مــواردی از این دســت دوباره نتایج ســال های قبل 

تکرار می شود.
خاندوزی ادامــه داد: مــا با این آسیب شناســی 

ایــن طــرح جدیــد مولدســازی را پیــش گرفته ایــم 
و  اقتصــادی  فعــاالن  کمــک  بــا  امیدواریــم  و 
کارشناســان این طرح به نتایج مــورد انتظار منجر 

شود. 
ســخنگوی اقتصــادی دولــت یــادآور شــد: بــر 
خاف گذشــته کــه فقط یــک راه بــرای مولدســازی 
هــای  روش  از  می تــوان  امــروز  داشــت  وجــود 
متعــددی از جملــه اجــاره دادن، پیمــان مدیریــت 
و نیــز از طریــق نهادهــا و ابزارهــای بــازار ســرمایه و 
حتی خود صنــدوق اماک و مســتغات هــم مورد 
تصویــب قــرار گرفتــه تــا بتوانیــم ظرفیت بــورس و 

بازار سرمایه را برای مولدسازی پای کار بیاوریم.

ثبــت رکــورد اشــتغال در بخش هــای صنعــت و 
خدمات

ســخنگوی اقتصــادی دولــت گفــت: در فصــل 
پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
بیــش از ۵۳۰ هــزار نفــر افزایــش خالص اشــتغال 
داشــته ایم. همچنیــن با وجــود رشــد ۰.۱ درصدی 
نرخ مشــارکت، نرخ بیکاری به رقم کم سابقه ۸.۲ 
درصد در پاییز امســال رســید و میزان اشتغال هم 

۷۵۷ هزار نفر بیش از سال قبل بوده است.

وی با اشــاره به آمارهــای اقتصادی ســال جاری 
ادامــه داد: در پاییز ۱۴۰۱ میزان اشــتغال در بخش 
صنعــت بــا دو درصــد افزایــش نســبت بــه فصــل 
مشــابه ســال قبل بــه هشــت میلیــون و ۳۲۹ هزار 
نفر رســیده اســت که ۶۶۶ هزار نفر بیــش از میزان 
اشــتغال در بخــش صنعت در ســال ۱۳۹۶ اســت. 
تعداد افراد شــاغل در بخش صنعت باالترین رقم 

در طول چند دهه اخیر است.
خانــدوزی یــادآور شــد: در بخــش خدمــات هم 
میــزان اشــتغال بــا ۵۵۲ هــزار نفر رشــد نســبت به 
پاییز ســال گذشــته بــه ۱۲ میلیــون و ۲۹۰ هــزار نفر 
افزایش یافته اســت که هیچگاه در اقتصاد ایران، 
بخش خدمات این تعداد فرصت شــغلی نداشــته 

است.
کــرد:  اظهــار  دولــت  اقتصــادی  ســخنگوی 
همچنین حــدود ۲۳۰ هزار کار آفرین توانســته اند 
بــدون حضــور در دســتگاه و ارگانــی از درگاه ملــی 
ثبــت ملــی مجوزهــا مجــوز کســب و کار خــود را 

دریافت کنند.

دســتورالعمل خودرویــی شــورای رقابت کامل 
نبود

ســخنگوی اقتصــادی دولــت بــا بیــان اینکــه 
جزئیــات دســتورالعمل خودرویــی شــورای رقابت 
کامل نبود، اظهار کرد: این جزئیات می توانســت 
بهتــر و کمک کننده تــر بــه وضعیــت اقتصــادی 
کشــور باشــد. اکنــون در حــال رایزنــی بــا مراجــع 

قانونی هستیم.
خانــدوزی افزود: براســاس مصوبه کمیســیون 
تلفیــق ، ســاز و کار بــورس کاال همچنــان مــورد 
اســتفاده قرار خواهد گرفت اما این مصوبه نیاز به 

تصویب در صحن مجلس دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در ۴۵ روز گذشــته )اول دی 
ماه تا دیــروز( حدود ۶.۲ میلیــارد دالر عرضه ارز در 
ســامانه نیما صــورت گرفته اســت، اظهار کــرد: از 
مبلغ مذکــور ۱.۲ میلیارد دالر ارز حــوزه نفتی، ۱.۷ 
میلیــارد دالر ارز پتروشــیمی ها و ۳.۳ میلیارد دالر 

ارز صادرکنندگان است.
خانــدوزی افــزود: میانگیــن قیمــت در مــدت 
مذکــور حــدود ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومــان بوده اســت. 
در حوزه تامین اســکناس ارز هم در بازار متشــکل 
ارزی بیــش از ۳۲۰ میلیــون دالر اســکناس بــرای 
مصارف دانشــجویی، درمانــی و خدماتــی و امثال 

آن عرضه شده است.

پلــی وودهــا متریال هــای جدیــدی هســتند کــه 
با بــه کارگیری دانــش تخصصــی مــواد، از دو ماده 
پــر کاربــرد طبیعــی و مصنوعــی، یعنــی چــوب و 

پاستیک تشکیل شده اند.

به گــزارش بازرگانی خبرگزاری مهــر، پلی وودها 
متریال های نویــن و تقریبــاً نوظهوری هســتند که 
با بــه کارگیری دانــش تخصصــی مــواد، از دو ماده 
پــر کاربــرد طبیعــی و مصنوعــی، یعنــی چــوب و 
پاســتیک تشــکیل شــده اند؛ درنتیجــه تبدیل به 
یک متریــال کاربــردی و دارای خواص مفید شــده 

است.
اســت  مــوادی  دســته  آن  از  محصــول  ایــن 
کــه کاالهــا و تجهیــزات مختلفــی از آن ســاخته 
می شــود؛ به همین منظور شــاید نام ایــن متریال 
را درباره انواع اســباب و وســایل منزل یــا محل کار 
خود به دفعات شــنیده باشــید. تعجبی نــدارد اگر 
امــروز اجســام پلــی وود را در جاهــای گوناگونــی 
ببینیم که بــه نحــوی جایگزین چوب خالــص برای 
ســاخت قطعــات و ابــزار گوناگــون شــده اند؛ اما با 
ایــن حــال مصالــح ســاختمانی تهیــه شــده از ایــن 

محصول یکــی از مواردی اســت کــه شــاید برایتان 
تازگی داشته باشد.

اگر تا به حال نام پلی وود را در بین انواع اجسام 
و لوازم مــورد نیاز در صنایــع عمرانی نشــنیده اید، 
جای تعجب ندارد. چون این مــواد نو به تازگی پای 
خــود را بــه صنایع ســاختمان ســازی بــاز کرده اند. 
مصالــح و تجهیزات به کار گرفته شــده در ســاخت 
ســازه ها و زیرســاخت های بتنــی یکــی از جملــه 
کارایی هــای اثربخــش ایــن مــواد در حــال حاضــر 

محسوب می شود.
قالــب بنــدی بتــن بــا انــواع قالب بندهــای پای 
وود در ســاخت ســازه ها از جملــه کارایی هــای 
پربــازده و اثر بخشــی اســت که اگــر با نیاز ســنجی 
دقیــق و بــه موقــع بــه کار گرفتــه شــود، بازدهی به 
مراتب باالتری نســبت به دیگر انــواع متریال های 
قالب بندها خواهد داشــت. در حــال حاضر انواع 
قالب بندهای با این جنس به بازار مصرفی صنایع 
عمرانــی عرضه می شــوند؛ به طــوری کــه می توان 
گفت یکــی از مــوارد کاربردهای گســترده پلی وود 
یا تخته ســه الیی در زمینه ســاخت و تولید مصالح 

غیر مستقیم ساختمانی است.

ویژگی هــای ذاتــی پــای وود باعــث کاربــرد اثــر 
بخــش آن در ســاخت و تهیه قالــب بندهــای بتنی 
در ســازه ای بتنــی ســاختنان ها و بناهــای عمرانــی 
شده اســت. مشــخصه های فنی این متریال ها به 
گونه ای اســت که گاهی باعث ترجیح آنها به دیگر 
انــواع متریال ها نظیــر چوب یــا فلزات بــرای قالب 

بندی بتن می شود.
تجهیزات قالب بندی بتنی متشــکل از پلی وود 
در انــواع مختلــف آن وجــود دارنــد و محدودیتــی 
از ایــن نظــر در تهیــه و تولیــد ایــن تجهیــزات وجود 
نــدارد. همــان طــور کــه می دانیــد قالــب بندهــای 
بتن مورد استفاده در صنایع ســاختمان سازی به 

لحاظ کاربردی دو نوع هستند.
نوع اول قالب هــا، قالب های ثابتی هســتند که 
خودشــان به عنوان جزئی از ســازه بتنی در شــکل 
دادن آن در سازه گذاشته شده و در واقع در نقش 
مصالح اصلی ســاختمانی واقع می شــوند. سبک 
دیگر قالب ها آن دســته قالب هایی هستند که به 
طور موقت در ســاختار ســازه های بتنی قرار گرفته 
و صرفــاً بــه منظــور اســتحکام بخشــی ســازه های 
بتنــی در مــدت زمــان مســتحکم شــدن بتــن مــور 

اســتفاده قــرار می گیرنــد و پــس از آن از ســازه باز و 
جدا می شوند.

بایــد گفــت پــای وود در ســاخت هــر دو نــوع 
قالب هــای بتن بندی حضــور دارد. اصــوالً خواص 
فیزیکی این متریال به گونه ای است که پتانسیل 
کاربــرد در هــر دو نــوع ایــن قالب هــا را دارد. البتــه 
اگــر یک مقایســه کلــی داشــته باشــیم، اســتفاده 
این مواد در ســاخت تجهیزات موقــت قالب بندی 
بتــن بیشــتر اســت. این مــواد بــه دالیــل فیزیکی، 
شــیمیایی و همچنین صرفــه اقتصــادی، موقتاً در 
شکل دهی و اســتحکام بخشــی دیوارها، پایه ها و 
دیگر بخش های بتنی ســاختمان اســتفاده شــده 
و در نهایــت از ســازه جــدا می شــوند. از نمونه های 
پرکاربــرد قالب هــای بتــن پلــی وودی می تــوان بــه 

موارد زیر اشاره کرد:
انــواع تجهیــزات قالب بنــدی از جنس پلــی وود 
کاربرد گسترده ای در صنایع ساختمانی و عمرانی 
پیدا کرده اند و این کاربــرد همچنان در حال ارتقا و 
رشد است. دالیل و عواملی وجود دارند که باعث 
شــده تــا ایــن مــواد عمدتــاً بــه دیگــر متریال هــای 

چوبی و فلزی ترجیح داده شوند.

در  صنعــت  عرصــه  هــای  شــگفتی   از  یکــی 
کشــور، مجمتع  هــای پلیمــری و صنایع باالدســتی 
پتروشیمی هستند. نخســت به دلیل ارزانی شدید 
قیمت خوراک این شــرکت ها کــه تقریبــا در تمامی 
لوایــح بودجــه ســاالنه از ســال هــای نخســت دهــه 
هفتاد خورشیدی تا سال های آغازین سده جدید، 
از ۳ ســنت در هــر کیلــو )۳۰ دالر در هــر تــن( تجــاوز 
نکرده اســت. ایــن در شــرایطی اســت که از ســویی 
توانگــری مالــی این شــرکت ها بســیار ممتــاز بوده و 
از ســوی دیگر، نرخ تورم در کشــور همواره به شکل 
میانگیــن از مرزهــای ۳۰ درصد فراتر بوده اســت. با 
این حال قسمت خوراک پتروشیمی تا کنون دست 
نخــورده باقــی مانــده اســت و زمزمه هــای ســه برابر 
شــدن آن برای ســال جــاری توســط دولت بــه گوش 

می رسد.

مقــدم:  پاپــری  کان_هاجــر  اقتصــاد  گــروه 
سیاســت گذاران صنعــت پلیمــر در کشــور، بــدون 
توجــه بــه قابلیت هــای اقتصــادی ایــن صنعــت و 
همچنــان بــدون التفــات بــه صنایــع اســتراتژیک 

پاییــن دســتی در ایــن حــوزه، اقــدام بــه گســترش 
چشــمگیر دامنــه طرح هــای آروماتیکــی، الفینــی، 
اتیلیک، پارازایلین و پی.وی.ســی، بــه رغم مصرف 
شــدید گاز، آورده چشــمگیری ندارنــد! بــه طــوری 

کــه قیمــت هــر تــن محصــوالت پلیمــری صادراتــی 
بــه طــور میانگیــن در بازارهــای جهانــی حــدود ۳۸۰ 
دالر اســت و ایــن در شــرایطی اســت که قیمــت گاز 
مایع ال.ان.جــی، در بازارهــای جهانی حــدود ۵۰۳ 

دالر در هــر تن اســت و ایــن بدین معناســت که یک 
تــراز منفــی ۱۲۳ دالری گازی، بــا تولیــد و صــادرات 
هر تــن محصــوالت پلیمــری باالدســتی در کشــور، 
پدیــدار می شــود و بــه طــرز عجیبــی از چشــم عموم 
سیاســت گذاران پنهــان مانــده اســت. بــه عبــارت 
دیگر، هنگامــی که هزینه همین خــوراک ۳۰ دالری 
در هر تن نیز از ارزش کل رقم صادراتی کســر شود، 
بهای خالص این صادرات، کمتــر از ۳۵۰ دالر در هر 
تن اســت و این رقم ناترازی با مزیــت های صادراتی 
گاز را، بیــش از ۱۵۳ دالر در هــر تــن می رســاند!این 
در شــرایطی اســت کــه اگر ایــران همیــن مقــدار گاز 
مصرفــی را مصــروف صــادرات می کــرد، از قــدرت 
چانه زنی بین المللی بیشتری برخوردار بود و امکان 
سرمایه گذاری قابل توجهی در صنعت گاز کشور را 
فراهم می ســاخت. گازکشــی دولت به این صنایع، 
یــا بایــد مبتنــی بــر قیمت هــای روز جهانــی خــوراک 
باشد و یا این صنایع در پی ایجاد محیط های انباری 
سرپوشــیده مناســب برای واردات ذخایــر میعانات 
گازی باشــند. سیاســت گازکُشــی هــر چه ســریع تر 

باید در کشور متوقف شود.

 خدمات چقدر گران شد؟
رشد کم سابقه ۵۷ درصدی قیمت محصوالت 
داخلــی در بخــش خدمــات نســبت بــه پارســال 

بیشتر از کدام بخش ها اثر گرفته است؟

قیمــت محصــوالت داخلــی در بخــش خدمات 
۵۷ درصــد بیشــتر از ســال گذشــته اســت؛ امــا 
کــدام خدمــات بیشــترین نقــش را در ایــن تــورم 

تولیدکننده بی سابقه )در دهه ۹۰( داشته اند؟
ایــران امــروز ۱۸ بهمــن گــزارش  مرکــز آمــار 
شــاخص قیمت تولیدکننده را برای فصل گذشته 
یعنی پاییز منتشــر کرد. تــورم تولیدکننده نشــان 
تولیــد  محصــوالت  قیمــت  شــاخص  می دهــد 
داخــل )قیمــت محصول خروجــی از بنــگاه( چقدر 
افزایش یافته اســت. بــر پایه این گــزارش، قیمت 
محصــوالت بخــش خدمــات اقتصــاد ایــران در 
فصل پاییز حدود ۱۰.۶ درصد نســبت به تابستان 

رشــد کرده اســت. این تورم فصلی نسبت به تورم 
فصلی تابستان حدود ۶ درصد کمتر است. با این 
حال همان طور که نمودار زیر نشان می دهد تورم 
فصلی پاییز در ســال های گذشــته معموالً کمتر از 

تابستان بوده است.
بــرای از بیــن بــردن اثــرات فصلــی مقایســه 
قیمت هــای هر فصــل با فصل مشــابه ســال قبلی 
می توانــد مفیــد باشــد. ایــن مقایســه کــه همــان 
تــورم نقطــه بــه نقطــه ســاالنه اســت، بــرای پاییــز 
۱۴۰۱ نشــان می دهــد که قیمــت ارائــه خدمات در 
این فصل نســبت بــه پاییز ســال قبــل، ۵۷ درصد 
رشــد داشــته اســت. این تورم ســاالنه در ده سال 
گذشــته هرگــز بــه این عــدد نزدیک نشــده بــوده و 
تازه از تابســتان امســال مرز پنجــاه درصــدی را رد 
کرده اســت. اما بخش خدمات که حــدود نیمی از 
ارزش افــزوده اقتصــاد کشــور را ایجــاد می کند، از 

زیربخش هــای مختلفی تشــکیل شــده کــه اتفاقاً 
تورم های بســیار متفاوتی را تجربه کرده اند. کدام 
بخش ها نقــش بیشــتری در تورم متوســط بخش 

داشته اند؟
آموزش در صدر تورم فصلی خدمات

در میان بخش هــای مختلف خدماتــی اقتصاد 
ایــران، بخــش آمــوزش بــه خاطــر شــروع ســال 
تحصیلــی جدیــد بیشــترین تــورم فصلــی -یعنــی 
رشــد قیمت نســبت به فصل قبــل- را تجربه کرده 
اســت. در واقــع تــورم ایــن بخــش در پاییــز صرفــاً 

پدیده ای فصلی است.
بخش هایــی مثــل بیمــه، ارتباطــات و خدمــات 
نشــان  را  پایینــی  نســبتاً  فصلــی  تــورم  اداری 
می دهنــد. امــا فعالیت هــای خدماتــی مربــوط 
بــه »تأمیــن جا و غــذا« کــه اتفاقــاً ســردمدار تورم 
ســاالنه بخــش خدمــات هــم اســت، ۱۲.۹ درصــد 

رشــد قیمت را دوباره در پاییز پشــت ســر گذاشته 
است.

رســتوران ها و هتل هــا پیشــرو تــورم ســاالنه 
خدمات

فقط سه بخش خدماتی از شاخص قیمت کل 
خدمات تورم ساالنه بیشتری دارند. باالتر از همه 
بخش تأمین جا و غــذا قرار دارد کــه عماً خدمات 
نمایندگــی  را  اقامتگاه هــا  و  انــواع رســتوران ها 
می کنــد. این بخــش طی یک ســال گذشــته بیش 
از ۱۰۰ درصــد تــورم از ســر گذرانــده اســت. جهش 
قیمــت طیــف وســیعی از خوراکی ها پــس از تغییر 
معیــار قیمتگــذاری دولتــی بــا حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باعث شــد به ویژه انواع خدمات مرتبط با 
آن درگیر تورم باال شوند. ضمن این که تورم باالی 
مســکن هــم می توانــد نقــش مؤثــری در افزایــش 

قیمت ها در اقامتگاه ها داشته باشد.
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راهی روشن برای پایان خاموشی
گــروه صنعــت و معدن_مهرنــاز خوشــبخت: 
معضــل متاخــر قطعــی بــرق و گاز در چنــد ســال 
اخیــر نــه تنهــا باعــث بــروز مشــکات پرشــمار 
و کســب   منــازل مســکونی شــهروندان  بــرای 
و کارهــای خــرد شــده، بلکــه صنایــع مــادر را 
کــرده  رو  روبــه  اساســی  چالش هــای  بــا  نیــز 
مجتمع هــای  نظیــر  ســنگینی  صنایــع  اســت. 
پاالیشــگاه ها،  و  پتروشــیمی ها  فــوالدی، 
آلومینیوم ســازی ها و خودروســازان و بسیاری از 
صنایع مشــابه دیگر، بــا معضل قطــع یک طرفه 
جریــان گاز در زمســتان و یــا بــرق در تابســتان 
دســت بــه گریبــان شــده اند. حتــی در مــواردی 
کــه قطع طوالنــی مدت جریــان انرژی بــه صنایع 
صــورت نپذیرفــت، افــت شــدید فشــار گاز، یــا 
کاهــش ولتــاژ جریــان بــرق در صنایــع رخ داد که 
منجر به کاهش شــدید تولید، کاهش چشمگیر 
حاشــیه ســود، بحران صادراتی و تغییرات منفی 
در شــاخص کل بــورس )بــه دلیــل حضــور عموم 
صنایــع در تابلــو اصلــی بــورس( شــده اســت. 
دولت برای جبران ایــن چالش در ســالیان اخیر، 

سیاســت متمایــزی نســبت بــه ادوار پیشــین 
اتخــاذ نکــرده و حتــی در بزنگاه هــای بــه مراتــب 
حیاتی تــر، بــا بخشــنامه های کوتــه  نظرانــه، راه 
را بــر امکان هــای صادراتــی و تاش هــای ایــن 

بنگاه هــای اســتراتژیک بــرای جبــران زیان هــای 
وارده، با بن بست مواجه ساخته است.

در ایــن زمینــه دو راهــکار مشــخص بــا توجــه 
بــه تجــارب جهــان وجــود دارد کــه پیشــبرد آنهــا 

صرفــا از جانــب دولــت و نهادهــای سیاســتگذار 
باالدســتی در بخــش صنایــع ســنگین، معدنــی 
و انــرژی، میســر اســت؛ نخســت ایــن کــه دولت 
اقــدام بــه تدویــن تعرفه انــرژی بــه شــکل فصلی 
کنــد و گاز و بــرق را در فصل هــای پیــک بــا ۲۰ تــا 
۳۰ باالتــر ســقف قیمتــی روز بــه ایــن شــرکت ها 
بفروشــد و پس از آن، عهده دار ضــرر و زیان های 
ناشــی از قطع احتمالــی جریــان انرژی بــرای این 
شــرکت ها باشــد. راهــکار دوم هــم معطــوف بــه 
سیال ســازی قیمتــی انــرژی بــرای این شــرکت ها 
و دادن مجــوز بــه صنایــع بــرای احــداث نیــروگاه  
کــه  باشــد  مختلــف  ابرژنراتورهــای  نصــب  یــا 
رینــگ  از  مــدت  میــان  بتواننــد در  شــرکت ها 
سراســری مصرفی انرژی در کشــور خارج شــوند 
و مــازاد بــرق تولیــدی خــود را، بــا قیمــت فــوب 
آمســتردام یا خلیــج فارس، بــه دولت بفروشــند 
یــا بــا گاز تهاتــر کننــد. در صــورت عــدم التفــات 
بــه ایــن راهکارهــا، چشــم انداز صادراتــی قابــل 
توجهــی بــرای ایــن شــرکت ها از جملــه صنایــع 

عظیم فوالدســازی، نمی توان متصور بود.

اخبار

حضور پررنگ گل گهر و جهان فوالد 
در نمایشگاه متالورژی و فوالد کرمان

نمایشــگاه تخصصی فوالد، ریخته گری و ماشــین آالت و صنایع 
وابســته از دیروز به مدت چهار روز، با حضور پررنگ شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر و شــرکت  جهــان فوالد ســیرجان در محــل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی جنوبشــرق کرمان آغاز و تا ۱۹ بهمن ماه 

ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی، در این نمایشــگاه که بــا حضور معاون 
امور اقتصادی اســتانداری کرمان و برخی مسئولین استانی افتتاح 
شــد، محورهایی همچــون محصــوالت و دســتاوردها در زمینه های 
متالــورژی، فــوالد، صنایــع فــوالدی، صنایــع زنجیــره تولیــد فــوالد، 

ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته دنبال می شود.
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر در غرفه ای مشــترک به همراه 
شــرکت  جهان فوالد ســیرجان با حضور فعال مدیران و کارشناسان 
این شرکت ها، آخرین دستاوردهای و توانمندی های منطقه بزرگ 

گل گهر را ارائه می دهند.

موافقت کمیسیون تلفیق با واردات 
خودروهای کارکرده

یــک عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال ۱۴۰۲ از موافقــت 
اعضای این کمیســیون با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج ســال 

در سال آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، جال رشــیدی کوچی نماینده مردم مرودشت 
و ارســنجان در مجلس شورای اســامی با انتشــار توئیتی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر، نوشــت:دقایقی قبل در کمیسیون تلفیق 
بودجــه ۱۴۰۲ اجــازه واردات انــواع خودروهای دســت دوم ســواری، 
کشــنده، کامیــون، ون، اتوبــوس و مینی بوس تــا ۵ ســال کارکرد به 
دولت داده شــد.«گفتنی اســت پس از اتمام بررســی الیحه بودجه 
در کمیســیون تلفیق، مواد الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ کل کشور باید 

به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسامی برسد.

برگشت سه هزار و ۱۹۶ واحد تولیدی 
راکد و نیمه راکد کشور به چرخه تولید

معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعت، معــدن و تجــارت گفت: 
ســه هزار و ۱۹۶ واحد تولیــدی راکد و نیمــه راکد از پارســال تاکنون در 

کشور به چرخه تولید برگشتند.

مهدی برادران روز ســه شــنبه در حاشــیه ســفر خود به خوزستان 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: پارســال ۲ هزار واحد تولیدی 
نیمه راکد و راکد در کشور به چرخه تولید برگشتند و امسال تاکنون 

نیز یکهزار و ۱۹۶ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتند.
وی بــا بیان اینکــه از ابتدای امســال تاکنــون ۷۴ واحــد تولیدی در 
خوزستان به چرخه تولید برگشته اند افزود: هنور واحدهای تولیدی 
راکد زیادی در کشــور داریم که باید به چرخــه تولید برگردند.معاون 
وزیر صمت بیان کــرد: در ایام دهه فجر امســال ۴۴۰ پــروژه صنعتی 
در کشــور در حال بهره برداری اســت و در خوزســتان نیز امروز هفت 
پروژه تولیدی افتتاح شــد که بالــغ بر ۱۰ هــزار میلیارد ریال بــرای این 
پروژه ها هزینه شــده اســت و ۶۰۰ نفر نیز مشــغول به کار می شوند.
وی با بیان اینکه در مجموع از وضعیت صنعت در خوزســتان راضی 
نیستیم ادامه داد: در ســال های گذشــته عملکرد حوزه صنعت در 
خوزســتان مناســب نبوده و نــوع عملکــرد خوزســتان در این بخش 

نسبت به استان های دیگر متوسط رو به پایین بوده است.

 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، چالــش اصلــی 
دولت در ســال آینده را تامین گاز واحدهای صنعتی 
عنوان کــرد و از توافــق بــا وزارت نیرو برای ســاخت ۱۴ 
هزار مــگاوات نیــروگاه بــرای واحدهای تولیــدی خبر 

داد.

به گــزارش ایرنــا، ســیدرضا فاطمــی امین پــس از 
نشســت مشــترک بــا کمیســیون عمــران مجلــس 
شــورای اســامی به موضــوع واردات ۴ هزار ماشــین 
ســنگین راهداری اشــاره کرد و گفت: تولید ماشــین 
آالت حــوزه راهســازی و معــادن و همچنیــن واردات 
ایــن خودروهــا۱۰۰ درصد افزایــش پیدا کرده اســت. 
بخشــی از نیــاز ماشــین آالت ســنگین را از ظرفیــت 
تولید داخلی اســتفاده کردیم به نحــوی که تولیدات 
داخلی به میــزان دو برابــر افزایش پیدا کرد و ســپس 
برای جبران کسری واردات صورت گرفت. اگر معادن 
به دلیل کمبــود ماشــین آالت کاهش تولید داشــته 
باشند ضربه به تولید است؛ از این رو تامین ماشین 
آالت را بــه طــور متوازن بــا اولویــت اســتفاده از تولید 
داخل پیش رفتیم.وزیر صنعت، معــدن و تجارت به 

وضعیت تامیــن گاز و بــرق واحدهای تولیدی اشــاره 
کرد و افزود: سال هاست مشکل قطعی برق و گاز در 
واحدهای تولیدی وجود دارد چرا که ســرمایه گذاری 
در دهه گذشته برای توسعه شبکه برق و گاز صورت 
نگرفتــه اســت. در موضــوع بــرق بــا وزارت نیــرو برای 
ســاخت ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه توافــق کردیم و هم 
اکنون نیز برخی از واحدهای صنعتی نیروگاه در حال 
احداث دارند که اولین آن ۵۰۰ مگاوات در سمنان راه 
اندازی شده است. همچنین یکی دیگر از نیروگاه ها 

نیز برای فوالد مبارکه بوده که راه اندازی می شود.
فاطمــی امیــن تاکیــد کــرد: در حــوزه برق بــه این 
نتیجــه رســیدیم کــه نمی توانیــم منتظــر توســعه 
صنعت برق در بخش های خارج از صنعت بمانیم، 
لذا این کار را آغاز کردیم تا طی یک برنامه ســه ساله 
بتوانیــم از تامیــن برق واحدهــای تولیــدی اطمینان 
داشته باشیم و تولید کمترین آسیب را ببیند. البته 
بخش دیگر را باید کاهش مصــرف دنبال کنیم.وی 
اضافه کرد: در حــوزه گاز نیــز با وزارت نفــت مذاکره 
کردیم تا در حوزه پاالیشــگاه و خــط لوله های انتقال 
بــه لحاظ فنــی و در حــوزه صنعــت و معــدن و تجارت 

حداکثر توان خود را به کار بگیریم تا عقب افتادگی 
در حــوزه گاز به ســرعت جبــران شــود. البتــه در این 
میان تدابیری هم صورت می گیرد بــه عنوان نمونه 
در تابســتان امســال صنعــت ۴ درصــد بــه نســبت 
مدت مشابه ســال قبل برق بیشتری اســتفاده کرد 
و این امر بــا همــکاری وزارتخانــه ای صمــت و نیرو با 
نظم خوبی انجــام شــد و قطعی های یکبــاره برق که 
به تولیــد خســارات وارد می کرد، از بیــن رفت.عضو 
کابینــه ســیزدهم تاکیــد کــرد: چالــش اصلی مــا در 
ســال آینده گاز خواهد بود تا برق؛ که آن را هم با کار 
مشترک مرتفع می کنیم.محمدرضا رضائی کوچی 
در توضیــح نشســت مشــترک اعضــای کمیســیون 

عمران مجلس شورای اسامی با فاطمی امین وزیر 
صنعت، معــدن و تجــارت، گفت:  با توجــه به اینکه 
در قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ دولت مجاز بــه واردات 
۴ هــزار خودروی ســنگین راهســازی بــرای وزارت راه 
و شهرســازی شــد، وزیــر صمــت ایــن موضــوع را در 
جلســه هیات وزیران مطرح کرده و مصوبه مربوطه 
نیــز بــه وزارت راه و شهرســازی ابــاغ شــده اســت. 
مســئوالن ســازمان راهداری نیز ثبت سفارش های 
خود را انجــام دادند تا در شــش ماه آینــده حداقل ۴ 
هزار خــودروی ســنگین راهســازی در اختیــار وزارت 
راه و شهرســازی برای توزیع میان شهرستان ها قرار 

بگیرد.

فاطمی امین خبر داد:

برنامه وزارت صمت برای احداث 
۱۴ هزار مگاوات نیروگاه برای 

واحدهای تولیدی

ســازمان فرهنگــي، اجتماعــی ورزشــی شــهرداري اصفهــان در نظــردارد مــوارد بــه شــرح و شــرایط ذیــل را بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت )www.setadiran.ir( بــه صــورت الکترونیکــی از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد:

الــف( فــروش یــک بــاب واحــد تجــاری بــه شــماره 4 واقــع در طبقــه همکــف فــاز 4 ارگ جهــان نمــا بــه مســاحت 54/85 متــر مربــع بــا مبلــغ ســپرده شــرکت 
در مزایــده 3.500.000.000 ریــال )ســه میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال(.

ب( فــروش یــک بــاب واحــد تجــاری بــه شــماره 254 واقــع در طبقــه اول مجتمــع تجــاری حکیــم بــه مســاحت 38/40 متــر مربــع بــا مبلــغ ســپرده شــرکت 
در مزایــده 600.000.000 ریــال ) ششــصد میلیــون ریــال(.

*********
•عــدم اشــتغال متقاضــی بــه مشــاغل دولتــی، خدماتــی، شــهرداری هــا و ســازمانها و شــرکتهای وابســته شــهرداری و همچنیــن رعایــت قانــون راجــع بــه منــع 

مداخلــه کارکنــان دولت...مصــوب1337
•کلیــه فرآینــد مزایــده از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه نشــانی www.setadiran.ir برگــزار مــی گــردد از ایــن رو متقاضیــان می¬بایســت 

جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکی)توکــن( اقــدام نماینــد. 
•عالقه مندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پاسخگویي سامانه تدارکات الکترونیکي دولت: 1456
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اســتانها، در ســایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل مزایده گر »موجود است.

•ارائه ســپرده شرکت در مزایده بصورت نقدي و یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده.
•دارا بودن حســن شهرت و عدم هرگونه سابقه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر.

•در صورتیکه برندگان مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده ایشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
•ســازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

•شــرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف اعالمی از سوی سازمان می¬باشد.

•پیشــنهاد دهندگان یا نمایندگان آن مجاز به حضور در محل سازمان می¬باشد.
•ســایراطالعات و شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

•پیشــنهادات واصلــه در تاریــخ 1401/12/16 ســاعت 15:30 در کمیســیون مزایــدات ســازمان مفتــوح می¬گــردد و برابــر مقــررات و مقتضیــات نتیجــه آن ظــرف 
مــدت هفــت روز در تابلــو اعالنــات ســازمان اعــالم می¬گــردد.

متقاضیــان مــي تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره 4-34487753 تمــاس حاصــل نمــوده و بــرای دریافــت اســناد مزایــده از روز پنــج شــنبه 
مــورخ 1401/11/20 لغایــت روز چهارشــنبه مــورخ 1401/12/03 و جهــت تحویــل و بارگــذاری اســناد و مــدارک و ارســال پیشــنهاد قیمــت حداکثــر تــا پایــان وقــت 

اداری روز دوشــنبه مــورخ 1401/12/15 از طریــق ســامانه ســتاد بــه نشــانی www.setadiran.ir  اقــدام نماینــد.
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

آگهي مزايده

رشد ۱۴۰ درصدی سرمایه گذاری در حفاری اکتشافی
مدیر اکتشــاف ایمیدرو گفت: در ۹ ماهه 
امســال در حــوزه اکتشــافات ســنگ آهــن، 
زغال ســنگ، پلی متــال، بوکســیت و غیره، 
۷ هــزار و ۸۳۸ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون ریــال 
ســرمایه گذاری شد که رشــد ۱۴۰ درصدی را 

نشان می دهد.

به گــزارش ایمیدرو، احمــد فتاحی مجلج 

اظهــار کــرد: میــزان حفــاری اکتشــافی ایــن 
ســازمان و شــرکت های تابعــه، از ابتــدای 
امســال تا پایان آذرماه با رشــد ۳۵ درصدی 
به ۲۰۷ هزار متر رســید که نســبت به میزان 
حفــاری اکتشــافی ۹ ماهــه ۱۴۰۰ )حــدود 
 ۱۵۳ هــزار متــر(، ۵۴ هــزار متــر افزایــش

 یافت.
وی گفــت: ایمیــدرو و شــرکت های تابعــه 

در ۹ ماهــه امســال در حــوزه اکتشــافات 
ســنگ آهــن، زغــال ســنگ، پلــی متــال، 
بوکسیت و غیره، هفت هزار و ۸۳۸ میلیارد 
و ۹۰۰ میلیــون ریــال ســرمایه گــذاری کردند 
کــه نســبت بــه رقــم مــدت مشــابه ســال 
گذشــته )ســه هزار و ۲۳۲ میلیــارد و ۳۰۰ 
میلیــون ریــال(، ۱۴۰ درصــد رشــد نشــان 

می دهد.



تجربه روندی متفاوت 
ازگذشته

چهارشنبه
 19 بهمن 1401  17 رجب 1444   8 فوریه 2023

 سال سی ویکم  شماره 8064
امورزیربنایی

یادداشت

کاالبرگ ۲۲ بهمن کی واریز می شود؟ 
در این مطلب به توضیحاتی درباره اینکه کاالبرگ ۲۲ 

بهمن شامل کدام استان ها می شود؟ پرداخته ایم.

بیش از ۲۰ میلیون نفر اردیبهشــت ماه آخرین  یارانه 
نقــدی  خــود را دریافت کردنــد. نــرخ جدید یارانــه نقدی 
بــه زودی اعــام خواهــد شــد. افزایــش صددرصــدی 
یارانــه نقدی دهــک های پاییــن. از امســال یارانــه نقدی  
هدفمنــد خواهد شــدبا توجــه بــه مابه التفاوت نــرخ ۲۳ 
هزار تومانــی تســعیر در بودجه و نــرخ نیما کــه ۲۸ هزار و 
۵۰۰ تومان اســت، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع 
ریالی بیشــتر از این محل بــه دولت خواهد رســید و یکی 
از پیشــنهادات مهم در این خصــوص اضافه شــدن این 
رقــم بــه یارانه هــا است.براســاس اطاعــات موجــود و 
جزئیــات الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۲، نــرخ ارز در الیحــه 
۲۳ هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده و نســبت به ســال 
گذشته تغییری نداشــته اســت.با توجه به این موضوع 
کلیــه درآمدهــای ارزی دولــت کــه حاصــل فــروش نفت 
و فرآورده هــای نفتــی اســت براســاس نــرخ نیما بــه ریال 
تبدیل خواهد شــد. براســاس الیحه بودجــه دولت ۶۰۳ 
هزار میلیارد تومان منابع بــرای درآمدهای نفتی در نظر 
گرفتــه اســت.پیش فرض های قانــون بودجه براســاس 
فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط 
۸۵ دالر قرار گرفته است. براســاس نرخ تسعیر ۲۳ هزار 
تومانی درآمدهای نفتی حدود هزار هزار میلیارد تومان 
خواهد بود که با کسر سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه 

ملی و ۱۴.۵ درصد ســهم وزارت نفت، ایــن رقم به همان 
عدد تعیین شــده در الیحــه بودجه می رســد.با این حال 
طبــق گفته هــای ســید احســان خانــدوزی وزیــر اقتصاد 
که در خصــوص انتفــاع مالــی دولــت از افزایش نــرخ ارز 
ســخن می گفت، ارز دولت براســاس نــرخ نیما بــه ریال 
تبدیــل می شــود کــه همــان ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومــان باقی 
مانــده و تغییــری نداشــته اســت.توجه بــه ایــن موضوع 
کلیــه درآمدهــای ارزی دولــت کــه حاصــل فــروش نفت 
و فرآورده هــای نفتــی اســت براســاس نــرخ نیما بــه ریال 
تبدیل خواهد شــد. براســاس الیحه بودجــه دولت ۶۰۳ 
هزار میلیارد تومان منابع بــرای درآمدهای نفتی در نظر 
گرفتــه اســت.پیش فرض های قانــون بودجه براســاس 
فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط 
۸۵ دالر قــرار گرفتــه اســت. براســاس نــرخ تســعیر ۲۳ 
هزار تومانــی درآمدهای نفتی حــدود هزار هــزار میلیارد 
تومان خواهد بود که با کسر ســهم ۴۰ درصدی صندوق 
توســعه ملــی و ۱۴.۵ درصد ســهم وزارت نفــت، این رقم 
به همــان عــدد تعیین شــده در الیحــه بودجه می رســد.

الزم بــه ذکــر اســت، نظــر بــه ارقــام فــروش نفــت روزانه 
تعیین شــده در بودجه، شــاهد درآمد ۲۱ میلیــارد دالری 
دولت)به اضافــه درآمدهــای پتروشــیمی و گاز( خواهیم 
بود. با توجه به پیش فرض مطرح شــده در مــورد فروش 
نرخ ارز در ســامانه نیما، شــاهد درآمد ۱۴۳ هزار میلیارد 
تومانی بیــش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شــده در 
بودجه خواهیــم بود.یکی از مهم ترین پیشــنهاداتی که 

می توان براســاس ماهیــت درآمدهــای نفتی ارائــه کرد، 
اضافه شــدن این رقــم بــه ســرفصل یارانه هــا و پرداخت 
آن در قالــب یارانه به مردم اســت. با در نظــر گرفتن تورم 
ســال جاری این انتظار وجود دارد تــا نمایندگان مجلس 
شــورای اســامی و اعضای کمیســیون تلفیق نسبت به 
این موضوع تصمیم گیــری کنند. مجری پــروژه کاالبرگ 
الکترونیکی اطمینــان دارد که بــا اجرای این طــرح یارانه 
هیچ کســی قطــع نخواهــد شــد و کاالبــرگ الکترونیکی 
به منظــور حمایت از معیشــت و کمــک به ســبد غذایی 
خانوار در حال اجراســت.حمید فرداد با اشــاره به اجرای 
طرح کاالبرگ الکترونیکی در سه استان مرکزی، قزوین 
و گیان گفت: مردم در این سه استان می توانند از تمام 

فروشگاه های موجود خرید خود را انجام بدهند.
وی از تمــام فروشــگاه ها در ایــن ســه اســتان دعــوت 
کــرد تــا درصــورت تمایــل بــرای عضویــت در ســامانه 
اپلیکیشن شــما را از ســایت shoma.sfara.ir دانلود 
کنند.مدیرعامل شــرکت خدمات فناوری رفــاه ایرانیان 
در یــک گفت وگــوی تلویزیونــی، دربــاره هدفگــذاری 
گســترش و اجــرای طــرح در اســتان های دیگــر اظهــار 
کرد: تاش بر این اســت که ســرعت و دقــت کار با حفظ 
متناســب ســازی کار در سراســر کشــور انجــام شــود. در 
طــول ایــن هفتــه ســه اســتان گیــان،  قزویــن و مرکــزی 
عاوه بــر هرمزگان فعــال خواهند شــد و پــس از آن طرح 
را در ســطح کل کشــور ارتقاء خواهیــم داد.فــرداد تاکید 
کرد: نگاه ما در حــال حاضر فراگیــری صددرصدی طرح 

اســت تا کل کشــور را بــه نقطــه حداقلی خوب برســانیم 
ولی اینکه همه فروشگاه ها را فعال کنیم، الزم است که 
فرایندهای خاص خــود را طی کند.وی همچنیــن درباره 
اعتبار پیش بینی شــده برای اجــرای طرح در ســال ۱۴۰۲ 
گفت: اینکه در سال آینده طرح ادامه می یابد یا نه، باید 
سیاستگذاران پاسخ بدهند چون ما مجری کار هستیم 
ولی ظاهــر قضیــه این اســت کــه ادامــه دار خواهــد بود. 
در حــال حاضــر گفت وگوهــای تخصصی در حــال انجام 
اســت و امیدواریم مجلس موفقیت طرح را بررسی کند 
و بــا دولت در میــان بگذارد.طــرح کاالبــرگ الکترونیکی 
در گام نخســت به شکل آزمایشــی در اســتان هرمزگان 
بــه اجــرا درآمــده اســت. طبــق گزارش هــا آمــار تراکنش 
در هرمــزگان به حــدود ۴۰۰۰ مــورد رســیده و ۱.۵ میلیارد 
خرید از طریق ســامانه ظرف ۱۴ روز گذشــته انجام شده 
اســت که نقطه قوت و موفقیتــی درخور بــرای اجرای این 
طرح به شــمار می رود.در حاشــیه جلســه هیات دولت، 
سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعام کرد که سه استان گیان،  قزوین و مرکزی به طرح 
کاالبــرگ الکتروینکی متصل شــده اند و طی هماهنگی 
صورت گرفته با فروشگاههای زنجیره ای در آینده نزدیک 
به شکل سراســری طرح کاال برگ الکترونیکی را اجرایی 
خواهیــم کــرد.وی تاکیــد کرد کــه این طــرح حتما تــا آخر 
ســال به صورت سراســری اجــرا می شــود و  دولــت بنایی 
ندارد کــه یارانه نقــدی را حــذف کنــد اما تکلیــف قانونی 

است که کاالبرگ  الکترونیکی هم باشد.

توسعه، مسیر سعادت یا بالی 
خانمان سوز؟

مهران خسروزاده_پژوهشگر و مترجم

امــروزه اغلب توســعه متــرادف بــا برنامه ریــزی قلمداد میشــود 
و تصــور میگــردد کــه جامعه ماننــد یــک ماشــین، قابلیــت کنترل 
و هدایــت دارد اما تا پیــش از قرن ۲۰، توســعه مســاله ای مربوط به 
زیرساختهای نهادی بشمار میرفت. آدام اسمیت توسعه را نتیجه 
گسترش تقسیم کارِ حاصل از نهادهایی نظیر مالکیت خصوصی، 
پولی ســازی مبادالت، حذف محدودیتهــای تجاری، تــداوم تولید و 
مبادله تخصصی میدانست. از دید او مرز تقسیم کار، وسعت بازار 
است لذا توسعه مستلزم گسترش بازارهاســت. از نگاه متفکران 
پیش از قرن ۲۰، منشــا توســعه اتخاذ نهادهایی اســت که به نظام 
»آزادی طبیعــی« و یــا همان دولــت محــدود و نگهبان شــب مورد 

تاکید در لیبرالیسم کاسیک نزدیک میشود
قــرن ۲۰ ســوال غیرمســتقیم »بــرای توســعه چــه  امــا در 
زیرساختهای نهادی نیاز است؟« به سوال مستقیم »برای توسعه 
چــه ترکیبــی از سیاســتهای اقتصــادی اجرایی از ســوی دولــت نیاز 
است؟« تغییر یافت و برنامه ریزی مناسب جای تمرکز بر قوانین و 

نهادها را گرفت. سه تحول مهم این تغییر را رقم زد:
غلبه رویکرد پوزیتیویستی در اقتصاد 

با همه گیری رویکرد تعادلی در اقتصاد، نهادهــا کاما از نظریه 
اقتصادی جریــان اصلی حــذف و یک نظریــه انتخــاب در خا پدید 
آمد. با باال گرفتــن تب علمی بودن، اقتصاددانان بــه صرافت ارائه 
نظریــه ای فاقــد جهت گیری ارزشــی مثــل علــوم طبیعــی افتادند. 
ماهیت کنشگر و بســتری که در آن کنش میکند کاما حذف شد. 
مســاله انتخاب از چارچــوب نهــادی آن جدا و به مســاله تخصیص 

ایستا تبدیل شد
هایک درمورد به دام افتادن اقتصاددانان در خوانشهای تعادل 
محــور در اقتصــاد در پی ورود گســترده پوزیتیویســم هشــدار داد. 
پوزیتیویســم بــا مشــروعیت زدایــی از مطالعــه ایدئولــوژی بعنوان 
یــک مؤلفــه مهــم در نظریــه اجتماعی، بــه برداشــته شــدن تمرکز 
از زیرســاختهای نهــادی کمک کــرد. بی شــک نهادهای سیاســی، 
حقوقی و اقتصادی بر اســاس نظامهای فکــری ایدئولوژیک تداوم 
می یابند. یعنی اســتوار ماندن هر نهــاد اجتماعی نیازمنــد افرادی 
باورمند به اندیشــه ای اســت که آن نهاد بر بنیان آن شــکل گرفته. 
پوزیتیویسم بعلت ترس از مبارزات ایدئولوژیک در پی حذف همه 
گزاره های تجربی غیرقابل آزمون از علم بود. تعــادل که به دغدغه 
تازه علم اقتصاد تبدیل شــده بود با ترکیب رویکرد پوزیتیویستی، 
تمــام ســواالتی کــه آدام اســمیت در مــورد ماهیــت و علل توســعه 
اقتصــادی و شــکوفایی پایــدار مطــرح میکــرد، از میــدان بــدر کرد. 
پرداختــن بــه زیرســاختهای نهــادی توســعه پایــدار غیرعلمــی و 

اندازه گیری به تنهایی مساوی علم دانسته شد
انقاب بلشویکی روسیه

شکست اولیه سیاستهای کمونیستی در دهه۱۹۲۰ به بحثهای 
طوالنی میان اقتصاددانان شوروی در مورد توسعه صنعتی منجر 
شد که اقتصاد توســعه مدرن، مدل استالینیستی صنعتی شدن 
و سیســتم برنامه ریــزی ۵ســاله از بطــن آن متولــد شــد. اســتدالل 
شــد که صنعتی ســازی و اشتراکی ســازی اجباری بــرای تبدیل یک 
اقتصــاد عقب مانــده به قــدرت صنعتــی پیشــرفته ای کــه بتواند از 
خود مقابــل محاصره خصمانــه ســرمایه داری دفاع کنــد، ضروری 
اســت. همزمان با رکــود ۱۹۲۹ و تزلــزل ایمان بــه بــازارآزاد در غرب، 
گزارشــات اولیه شــوروی از موفقیت این برنامه ها و در ادامه نتیجه 
جنگ جهانــی دوم توجهــات را بــه این تحفــه تازه بلشــویکی جلب 
کرد. مدلی کــه مانع از افتادن شــوروی بــه ورطه رکود بزرگ شــده و 
پیروزی بر نازیسم را به ارمغان آورده بود . دیگر جهان به کشورهای 
»توسعه یافته سرمایه داری« و »توسعه نیافته غیرسرمایه داری« 
تقســیم نمیشــد؛ طبقــه بنــدی تــازه ای متولد شــد کــه کشــورها را 
بــه جهــان اول )اقتصادهــای توســعه یافتــه ســرمایه داری(، جهان 
دوم)توســعه یافته سوسیالیســتی( و جهان سوم )توســعه نیافته( 

تقسیم میکرد
انقاب کینزی در اقتصاد

کینز بر این نظر سوسیالیستی صحه گذاشت که سرمایه داری 
ذاتا بی ثبات است. در دیدگاه او، رکود بزرگ پیامد سقوط تقاضای 
کل تلقــی میشــد کــه بطــور دوره ای و در پــی ســرمایه گذاریهای 
آشــفته بوجود می آمد و لذا نمیتوان به بازار بــرای تصحیح خودکار 
پیامدهــای سیســتمی خطاهــای فعــاالن اقتصــادی خصوصــی 
اعتمــاد کــرد. در دیــد کینــز لســه فر مــرده بــود. او در ۱۹۳۳ اظهــار 
ایتالیا)فاشیســم(،  در  بــزرگ  اجتماعــی  آزمایشــات  کــه  کــرد 
آلمان)سوسیالیســم ملی( و روسیه)کمونیســم( میتواند راه آینده 
سیاست اقتصادی را نشان دهد. در این دوران کشورها یک به یک 

پیش فرضهای قدیمی لیبرالیسم کاسیک را کنار گذاشتند
دیگر تاثیر مهم انقاب کینــزی ابداع کل هــای تجمعی از جمله 
»تولید ناخالص داخلی« بود که ابزاری برای ســنجش عملکرد در 

اختیار اقتصاددانان و دولتها قرار داد.

رشد ۴.۶ درصدی تولید مسکن

مسکن شاخص های اقتصاد ایران را باال می کشد
رشــد ۴.۶ درصدی ســاخت و ســاز کل 
کشــور در کنار کاهش ۳.۴ درصدی تورم 
فصلی قیمــت نهادهــای ســاختمانی در 
تابســتان امســال، امیــدواری نســبت به 
چشم انداز تولید مسکن را افزایش داده 
و یــک کارشــناس مســکن معتقد اســت 
ادامه ی این روند می تواند شــاخص های 

اقتصاد کان را بهبود ببخشد.

بــه گــزارش ایســنا، تابســتان امســال 
تولیــد مســکن در کل کشــور نســبت 
بــه تابســتان ســال گذشــته ۴.۶ درصــد 
همزمــان  اســت.  داشــته  افزایــش 
تــورم مصالــح ســاختمانی دچــار افــت 
شــد. تابســتان ۱۴۰۱ تــورم نهاده هــای 
ساختمانی با کاهش ۳.۴ درصد نسبت 
به بهــار ســال جــاری مواجه شــد. دومین 
فصل از ســال جاری تورم نقطــه به نقطه 
نهاده هــای ســاختمانی ۲۹ درصــد و تورم 
ســالیانه ۳۶ درصــد بــوده اســت. ایــن  در 
حالــی اســت کــه هــر دو شــاخص مذکور 
در سال گذشته به ترتیب حدود ۴۳ و ۴۵ 
درصد بود. بر این اساس تورم نهاده های 
ســاختمانی در ســال جاری کاهش یافته 
کــه امیــدواری بــه رشــد تولیــد مســکن را 

افزایش داده است.

احــداث حــدود ۱۰۰ هزار خانــه در یک 
فصل

از طــرف  دیگــر مطابق اطاعــات مرکز 
آمــار در تابســتان امســال بــرای ۹۷ هــزار  
۸۹۴ واحــد مســکونی پروانه صادر شــده 
که فعــاالن صنعت ســاختمان معتقدند 
عمــده آن بــرای واحدهــای طــرح نهضت 
ملی مســکن صادر شده اســت. ادامه ی 
این روند می تواند منجر به تولید سالیانه 

حدود ۴۰۰ هزار واحد مســکونی شــود. با 
ایــن پیش فــرض دولــت در حــال نزدیک 
شدن به هدف خود برای احداث سالیانه 

۶۰۰ هزار واحد دولتی است.
تــا قبــل از آغــاز طــرح نهضــت ملــی 
مســکن بیــن ۴۰۰ تــا ۴۵۰ هــزار واحــد 
مســکونی توســط بخــش خصوصــی در 
کشور احداث می شــد. بر این اساس اگر 
دولت بتوانــد ۶۰۰ هــزار واحد بــه این رقم 
بیافزاید هدف خود در تولید سالیانه یک 

میلیون واحد را محقق کرد است.
ارتباط مسکن با ۱۳۴ بخش اقتصادی

حســن محتشــمـ  عضوهیــات مدیــره 
تهــران،  اســتان  انبوه ســازان  انجمــن 
افزایش ســاخت و ساز در کل کشــور را به 
فــال نیــک می گیــرد. او در ایــن خصوص 
به ایســنا گفت: رشــد تعــداد پروانه های 
ســاختمانی منجــر بــه افزایــش عرضــه 
در بخــش مســکن می شــود و بــا خودش 
اشــتغال و توســعه اقتصــادی بــه همــراه 
دارد. بــا توجه به ارتباط پیشــین و پســین 
بخش مســکن بــا ۱۳۴ بخــش اقتصادی 
می توان این حوزه را یک حوزه ی پیشــران 
دانســت کــه تحــرک آن می توانــد چــرخ 

اقتصاد کشور به حرکت درآورد.
وی افزود: بــا توجه به بحــث تحریم ها 
عمــده ی تولیدات صنایــع داخلی مرتبط 
با بخش مســکن در داخل کشور مصرف 
می شود. بنابراین توسعه ی فعالیت های 
ســاختمانی می توانــد به رشــد اقتصادی 
کمــک کنــد. رشــد بخــش ســاختمان در 
شش ماهه ابتدای سال جاری منفی ۱.۶ 
درصد بود. اما اگر افزایش نسبی ساخت 
و ســاز که در تابســتان با آن مواجه بودیم 
ادامــه یابــد می توانیــم در ســال آینــده به 
رشــد مثبــت در بخش مســکن برســیم. 

در واقــع رونق مســکن، کلید توســعه در 
کشــور خواهــد بود.عضــو هیــات مدیــره 
انجمن انبوه ســازان اســتان تهــران تاکید 
کــرد: در حــال حاضــر بخــش عمــده ای 
از طــرح نهضــت ملــی مســکن توســط 
دســتگاه های دولتی از جملــه ادارات کل 
راه و شهرســازی اســتان ها، شــهرهای 
جدید، بازآفرینی شــهری، بنیاد مســکن 
و دیگــر نهادهــا از طریــق قراردادهــای 
پیمانــکاری انجــام می شــود. ســاخت و 
ســاز توســط بخــش خصوصــی چنــدان 
زیاد نیســت. اگر دولت بتواند مشکات 
انعقاد قــرارداد با انبوه ســازان را حل کند، 
ســازندگان می توانند بار دولــت را در این 
زمینه ســبک کنند و کمک حال وزارت راه 

و شهرسازی باشند.

عــدم نقدشــوندگی؛ پاشــنه آشــیل 
ساخت و ساز

محتشــم، تــورم عمومــی را عاملــی 
بازدارنــده در فعالیت هــای ســاختمانی 

تــورم  کــه  زمانــی  گفــت:  و  دانســت 
افزایــش پیــدا می کنــد ســرمایه ها بــه 
ســمت بازارهــای نقدشــونده مثــل ارز، 
طــا و خــودرو مــی رود. بخــش مســکن، 
بخصــوص فعالیت هــای ســاختمانی از 
نقدشــوندگی ســریع برخوردار نیســت. 
تورمــی،  شــرایط  در  این کــه  مضافــا 
ریســک ســاخت و ســاز افزایــش می یابد 
کــه می توانــد اثــرات منفــی بــرای بــازار 
مســکن ایجــاد کنــد. امــا در حــال حاضر 
امیدواری هایــی در بخش ســاخت و ســاز 
ایجــاد شــده کــه در صــورت ورود جــدی 
بخــش خصوصــی به طــرح نهضــت ملی 

مسکن، این امیدواری افزایش می یابد.
کنــار  در  تابســتان  آمارهــای 
صحبت هــای کارشناســان، چشــم انداز 
بــازار مســکن را مثبــت نشــان می دهــد. 
رشــد اقتصــادی ایــران در شــش ماهــه 
ابتدای امسال به ۳ درصد رسید که سهم 
مسکن ۱.۶ درصد منفی بود. اما افزایش 
ســاخت و ســاز می توانــد موتــور اقتصــاد 

ایران را روشن کند.
مرکــز آمــار ایــران بــه تازگــی اطاعــات 
تابســتان  در  ســاختمانی  پروانه هــای 
۱۴۰۱ را منتشــر کــرده که نشــان می دهد 
طی دومیــن فصــل از ســال جــاری تعداد 
کشــور  کل  ســاختمانی  پروانه هــای 
۳۰ هــزار و ۳۵۲ واحــد بــوده کــه افزایــش 
۳.۱ درصــد در مقایســه بــا فصــل قبــل و 
رشــد ۲.۴ درصــد نســبت بــه ماه مشــابه 
ســال قبــل داشــته اســت. در تهــران نیــز 
۱۵۵۸ پروانــه صادر شــده که از رشــد ۱۱۵ 
درصد و کاهــش ۰.۸ درصد بــه ترتیب در 
مقایسه با بهار امسال و تابستان پارسال 
حکایت دارد.تعداد واحدهای مسکونی 
در پروانه های ســاختمانی کل کشــور ۹۷ 
هــزار و ۸۹۴ واحد و شــهر تهران ۱۲ هــزار و 
۸۲۰ واحــد بــوده کــه بــه ترتیــب افزایــش 
۴.۶ درصــد و ۲.۶ درصــد را در مقایســه 
با تابســتان پارســال نشــان می دهــد. در 
تهــران نیــز تعــداد واحدهــای پیش بینــی 
شــده در پروانه هــای ســاختمانی ۱۲ هزار 
و ۸۲۰ فقــره بــوده کــه افزایــش ۱۱۵ و ۸.۱ 
درصد به ترتیب نســبت به بهار امسال و 

تابستان پارسال را نشان می دهد.
بخــش مســکن دارای رابطــه پیشــین 
با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پســین با ۵۶ 
بخش اقتصــادی بــا ضریــب انتشــار ۱.۲ 
اســت. یعنی به ازای هر یک اشــتغال ۱.۲ 
اشتغال غیرمســتقیم ایجاد شده است. 
همچنیــن ســهم مســکن و ســاختمان 
در اشــتغال مســتقیم کشــور حــدود ۱۲ 
درصــد و تعــداد شــاغان ایــن بخــش نیز 
۳.۱ میلیون نفر هستند. بنابراین تحرک 
مســکن می توانــد چرخــش مالــی ایجاد 
کنــد کــه نوعــی گــردش خــون در کالبــد 

اقتصاد است.

مفقودی 
ــگ  ــه رن ــس آی ب ــی ایک ــی ت ــد ج ــواری پرای ــودروی س ــبز خ ــرگ س ب
ســفید شــیری روغنــی مــدل ۱۳۸۳ بــه شــماره انتظامــی ۳۴۵ب 
۱۱ ایــران ۷۹ بــه شــماره موتــور ۰۰۷۲۳۵۴۰ و شــماره شاســی 
مفقــود  پیوندچــی  غالمرضــا  بــه  متعلــق   S۱۴۱۲۲۸۳۲۵۷۶۰۵

گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط اســت

یانــگ  ســانگ  ســواری  خــودروی  کمپانــی  بــرگ  و  ســبز  بــرگ 
ایــران ۹۹  انتظامــی۵۵۶م۳۶  بــه شــماره  اکتیــون مــدل ۱۳۹۱ 
بــه شــماره موتــورKPTC۰B۱۶SCP۰۸۰۰۷۷و شــماره موتــور 
مفقــود  درویشــوند  مجتبــی  بــه  ۱۶۱۹۵۱۱۲۰۱۷۱۰۳متعلــق 

گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط اســت

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

نظــر بــه دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی مصــوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ امــالک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع 
مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در بخــش ۱۴ مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد 
مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آن محــرز و رای الزم صــادر گردیــده 

جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی می گــردد:
ــادره  ــی ۰۷۴۸۹۳۰۷۲۸ ص ــماره ۵۰۳کدمل ــنامه ش ــه شناس ــروری ب ــد س ــای محم آق
تایبــاد فرزنــد براتعلــی در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ۲۵۷.۴۳ مترمربــع 
پــالک شــماره ۲۰۱ فرعــی از ۱۲۵ اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ۱۴ مشــهد 
حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد و از محــل قســمتی از مالکیــت حمیدرضــا ســروری احــدی از 
ورثــه محمــد ســروری احــدی از ورثــه ابراهیــم حســن زاده و قســمتی از پــالک کالســه 

 ۱۴۰۰-۶۶
 لــذا بموجــب مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی و مــاده ۱۳ آئین نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 
۱۵ روز از طریــق روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه 
آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی تــا دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معترضیــن بایــد 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویل 
دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه اســت 
و در صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند 
مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز- هادی رضایی

لزوم بکارگیری نخبگان بخش کشاورزی در ستاد و بدنه اجرایی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: نقد شجاعانه 
از ویژگی های نخبگان و از لوازم پویایی در امور 
است، بنابراین بکارگیری این قشر در ستاد و 
بدنه اجرایی دولت از جمله بخش کشاورزی 

برای پیشبردفعالیت ها ضروری است.

کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی 
در دیــدار بــا نخبــگان بخــش کشــاورزی راه 
برون رفــت از مشــکات کشــور را بهــره وری 
دانست و تاکید کرد: با شیوه های گذشته به 
جایی نمی رسیم و چاره کار در تغییر مقیاس 
انجام کارهاست و این جز با بهره وری )دانش 
و فناوری( حاصل نمی شود، در سایه فناوری 
قادریم گام های بزرگ تری برداریم و در زمان 

کوتاه عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی به رئوس برنامه های 
وزارت جهــاد کشــاورزی اشــاره کــرد و گفت: 
رصد داده ها و اطاعات کشــاورزی، پایداری 
امنیــت غذایــی، ســرمایه گذاری در بخــش 
کشاورزی، دیپلماسی غذایی و صدور اسناد 
اراضــی کشــاورزی رئــوس برنامه هــای ایــن 

وزارت اســت و امیدواریــم بتوانیــم تــا پایــان 
دولــت ایــن کارهــا را بــه ســرانجام مطلــوب 

برسانیم.
پاشــنه  را  اطاعــات  و  داده هــا  وی 
آشــیل وزارت جهــاد کشــاورزی دانســت و 
خاطرنشــان کــرد: نبــود اطاعــات دقیــق 
ضعف ریشه ای است که سال ها گریبان گیر 
بخش کشــاورزی بوده و ما برای پیشبرد امور 
نیازمند داده های دقیق هستیم در حالی که 
داده هــا تاکنون بــه صــورت بــرآورد و تخمین 

احصا می شد.
مقــام عالــی وزارت تصریــح کــرد: آمــار 
دقیق، برنامه ریزی برای دستیابی به امنیت 
غذایی پایدار را ممکن می سازد و با احاطه بر 
مســائل کشــاورزی و مدیریــت برنامه محور 
می توانیم این هدف بــزرگ را محقق کنیم به 
این منظور رصدخانه کشــاورزی را راه اندازی 
اداره  قرارگاهــی  صــورت  بــه  کــه  کردیــم 

می شود.
وی بیان کرد: عنایت رهبــر انقاب بر آمار 
نشانگر اشراف ایشان بر مشکات نیم قرن 
بخش کشاورزی ایران است لذا از محورهای 

دولت سیزدهم فرماندهی و کنترل در حوزه 
غذا مبتنی بــر آمــار و اطاعــات دقیق علمی 
اســت، آمار غیردقیــق بیش بــود و کمبود به 
دنبــال دارد و بــازار محصوالت کشــاورزی در 

فصول مختلف را دچار نقصان می کند.
از  دیگــری  بخــش  در  ســاداتی نژاد 
ســخنانش پایداری امنیت غذایی را دغدغه 
دیگر دولــت و وزارت جهاد کشــاورزی خواند 
و گفت: در یک ســال و نیم گذشــته بــا وجود 
مردمی سازی یارانه ها و سختی های موجود، 
کاال در بــازار فــراوان بــود و مــا هــم بــه عنــوان 
متولــی امنیــت غذایــی بــرای تــداوم آن چند 

سازوکار را پیاده کردیم.
به گفته وی، اولین سازوکار، تعیین الگوی 
کشــت اســت که الزامات آن نیز بایــد فراهم 
شــود و دوم؛ کشــاورزی قــراردادی اســت که 
مدرن ترین ابزار دنیا برای کشــاورزی به ویژه 
در نظــام کشــاورزی خرده مالکــی اســت. 
قــراردادی در دنیــا ۴۰ درصــد  کشــاورزی 
اســت و ما با تزریق منابع مالی و ورود بخش 
خصوصی بایــد حداقل ۲۰ درصد کشــاورزی 

را قراردادی کنیم.
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مردم را به میهمانی شفافیت ببرید
خلیل محمودی_کارشناس مدیریت

دارایی هــای  »مولدســازی  بــرای  دولــت  اخیــر  مصوبــه 
راکــد دولتــی«، چنــد زنجیــره درازآهنــگ از خطاهــای مهلــک 
تصمیم ســازی، سیاســت گذاری و اجــرا را در کشــور بــه نمایــش 
می گــذارد و عمــده مخاطبــان اخبــار را بــه پرســش های ژرفــی فــرو 

می غلتاند که چند و چونش ابدا آشکار نیست.
نخســت ایــن کــه اصــوال چــرا دولــت بایــد دارایی هــای غیرمولــد 
داشــته باشــد و ایــن دارایی هــای از چــه راهــی در اختیار دولــت قرار 
گرفتنــد؟ عدم زایایــی ثروت توســط دارایی هــای دولت، بــه معنای 
اســتهاک این دارایی هــا نیز هســت و غم انگیــز آن که قــوه مجریه 
تاکنون، اقــدام به پرداخت هزینه اســتهاک دارایی هــای غیرمولد 
می کرده )و اگر نکرده، به عنوان بدهــی  پنهانی دولت قابل احصا و 
رهگیری و محاسبه اســت( و اکنون می خواهد از شــر این دارایی ها 
خاصی یابد و بخشــی از کســری بودجه خود را هم از این راه تامین 

کند.
زاویــه دومــی کــه باید بــر مبنــای آن بــر ایــن تصمیــم پرتــو افکند 
این اســت کــه دولــت کــه ســال ها در پــی اخــذ مالیــات از خانه های 
بدون اســتفاده شــهروندان بوده، چــرا خود ایــن انــدازه دارایی ها و 
مســتغات و اماک بدون اســتفاده دارد؟ اتخاذ هرگونه سیاســت 
مالیاتــی جدیــد در قبــال امــاک شــهروندان، بایــد معطــوف بــه 
شفاف ســازی دولــت در ایــن زمینــه باشــد وگرنــه یــک جریــان فرار 
مالیاتی دیگــر در این زمینــه رخ خواهــد داد و در صورتــی که دولت 
برای احصــای چنین منابــع درآمدی )مالیــات بر خانه هــای خالی(، 
ردیف های مصارفی در الیحه بودجه آتی خود در نظر گرفته باشد، 
پیشاپیش و آشــکارا، اقدام به تحمیل یک کسری بودجه مضاعف 

دیگر به سامان اقتصادی کشور کرده است.
در حالــی کــه دولــت بــا عرضــه اوراق بدهــی و اوراق مشــارکت، 
کوشید تا مانند بسیاری از دولت های جهان درآمدزایی غیرتورمی 
از محــل اعتبار نهــادی خود به دســت بیــاورد، فــروش ایــن اوراق با 
عدم اســتقبال گســترده همراه بود و بســیاری از ایــن اوراق با اقبال 
عمومی مواجه نشدند. در این شرایط که رتبه اعتباری دولت بنابر 
عدم قطعیت های موجود در اتمســفر اقتصادی کشــور، مخدوش 
شده اســت، فروش یا واگذاری دارایی ها در این شرایط، چه توجیه 
اقتصادی دارد؟ البته که عاوه بر همه موارد یاد شــده، دولت باید 
توضیــح دهد کــه ایــن دارایی ها قــرار اســت کــه از طریق مزایــده به 
فروش برســند یــا از طریــق حــراج )یعنی بــا ســقف قیمت یــا با کف 
قیمتــی( و نتیجــه را به صــورت شــفاف به افــکار عمومی اعــام کند 
و طی آن، ارزش دارایی ها برپایه بررســی های کارشناســی، شفاف 

اعام شود و خریداران نیز با شفافیت کامل، مشخص باشند.

 پرچمدار سامسونگ 
چه زمانی وارد می شود؟

دبیــر انجمن واردکننــدگان تلفن همــراه ، تبلــت و لوازم جانبی کشــور 
ضمن اعــام اینکه مجــوز واردات S۲۳ صادر شــده و ثبت ســفارش آن در 
حال انجام اســت گفت: احتماال تا اوایل هفتــه آینده از ســوی بازرگانان و 

شرکت های واردکننده در سطح عرضه توزیع خواهد شد.
به گــزارش ایســنا، در رزوهای اخیر اخباری از رجیســتر نشــدن موبایل 
S۲۳، آخرین مدل برند سامسونگ منتشــر شده بود. موضوعی که دبیر 
انجمن واردکنندگان تلفن همراه ، تبلت و لوازم جانبی کشور آن را رد کرد.

در این رابطه مهدی عبقری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه موضوع 
آیفون ۱۴ و موبایل های پرچمدار یا موبایل هایی که جدید در سطح جهانی 
 S۲۳ رونمایی می شــود بهم مرتبط نیســت، تصریح کــرد: مجــوز واردات
صادر شده و ثبت سفارش آن در حال انجام است. احتماال تا اوایل هفته 
آینده از ســوی بازرگانان و شــرکت های واردکننده در ســطح عرضه توزیع 

خواهد شد.
وی در ادامه در پاســخ به ســوالی دربــاره واردات آیفــون ۱۴ گفت: هنوز 
هیچ مجــوزی بــرای واردات آیفون ۱۴، چه به شــکل مســافری و چه تجاری 
صادر نشــده اســت. اما یک اشــتباهی از ســوی یک عــده موج ســوار رایج 
شده رایج شــده که آیفون ۱۴ مسافری در حال رجیستر شــدن است. این 

در حالی است که آیفون ۱۴ کماکان مجوز واردات و رجیستری ندارد.
 S۲۳ عبقری با بیــان اینکه هیــچ مشــکلی در ثبــت ســفارش و واردات
سامســونگ وجــود نــدارد، گفــت: کمــاکان واردات موبایل هــای بــاالی 
۶۰۰ دالر بــا ارز حاصل از صــادرات خــود انجام می شــود. امــا امیدواریم با 
تمهیدات بانک مرکزی روش و سیستمی اعام شود که بتوانیم از طریق 
سامانه جدید ارزی که اخیرا رونمایی شــده، ارز صادر کنندگان را دریافت 
کنیم. ما مخالف وارداتی هســتیم که با ارز حاصل از صــادرات خود انجام 
می شــود، چراکــه نه بــا ایــن رویــه تجــاری آشــنایی داریم و نــه شــغل و کار 

ماست. ما وارد کننده هستیم و صادر کننده یک مقوله دیگر است.
همچنین به گفته وی موبایل های زیر ۶۰۰ دالر نیــز در حال حاضر با ارز 

نیمایی وارد می شود.

افزایش ۴۳ درصدی تسهیالت 
پرداختی خرد بانک ها

تسهیات پرداختی خرد شــبکه بانکی به اشخاص حقیقی در ۹ ماهه 
ســال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۵۹۱.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نســبت به ســال قبل 
مبلــغ ۱۹۷۸.۸ هزار میلیــارد ریــال )معــادل ۴۲.۹ درصد( افزایش داشــته 

است.

به گزارش خبرگــزاری مهر، تســهیات پرداختــی بانک ها طــی ۹ ماهه 
سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۹۷۹۱.۵ هزار میلیارد ریال اســت که در مقایسه با دوره 
مشــابه ســال قبل مبلغ ۸۷۹۰.۴ هزار میلیارد ریال )معــادل ۴۱.۹ درصد( 
افزایــش داشــته اســت. از کل تســهیات پرداختــی، مبلــغ ۹۰۳۱.۳ هزار 
میلیارد ریال معادل ۳۰.۳ درصد به اشــخاص حقیقی و مبلــغ ۲۰۷۶۰.۳ 
هزار میلیارد ریــال معادل ۶۹.۷ درصد به اشــخاص حقوقــی تعلق گرفته 
است.گفتنی اســت تســهیات پرداختی بانک ها طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ 
مبلغ ۲۱۰۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ تســهیات پرداختی 
به اشــخاص حقیقــی ۶۰۹۴.۸ هــزار میلیــارد ریال معــادل ۲۹ درصــد و به 
اشــخاص حقوقــی مبلــغ ۱۴۹۰۶.۳ هزار میلیــارد ریــال معــادل ۷۱ درصد 
است.شــایان ذکــر اســت تســهیات پرداختــی به اشــخاص حقیقــی در 
۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نســبت به مدت مشابه سال گذشــته معادل ۲۹۳۶.۴ 

هزار میلیارد ریال معادل ۴۸.۲ درصد افزایش داشته است.
تسهیات پرداختی خرد شــبکه بانکی به اشخاص حقیقی در ۹ ماهه 
ســال ۱۴۰۱ مبلــغ ۶۵۹۱.۳ هــزار میلیــارد ریــال بــوده که نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبل مبلغ ۱۹۷۸.۸ هزار میلیارد ریال )معادل ۴۲.۹ درصد( 

افزایش داشته است.

بایــد تمــام ظرفیت هــای تجــاری و تجــارت بیــن 
المللــی فعــال شــود و بــه کار صــادرات غیــر نفتــی 

پرداخته شود.

تحریــم هــای مالــی و بانکــی بــه عنــوان یکــی 
ازمصادیــق تحریم هــای هوشــمند همــواره اقتصاد 
و تجارت خارجــی ایران را تحــت تاثیر قرارداده اســت 
و در ایــن میــان یکــی از مهمتریــن مصادیــق تحریــم 
های مالی و بانکی، قطع دسترســی بانک های ایران 
ازشــبکه پیام رســانی مالــی ســوئیفت درســال های 

۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ بود.
از آنجایی که اصوال انجام مبادالت پولی و بانکی، 
دریافــت هــا و پرداخــت هــا و نقــل و انتقــال پــول از 
این طریــق انجــام می شــود، لــذا تحریم شــبکه پیام 
رسانی بانکی بین المللی نظیر ســوئیفت، کلیه داد 
و ســتد های بیــن المللی کشــور را بــا مشــکل مواجه 

می کند.
لذا صــرف نظر از زیرســاخت هــای فنــی و اجرایی، 
اعم از اینکه شــبکه بانکی ایران در آینده به ســامانه 
سوئیفت دسترســی داشته یا نداشــته باشد امکان 
ســنجی ایجــاد شــبکه انتقــال داده هــای بانکــی هم 
عــرض و جایگزین ســوئیفت به عنــوآن یــک راهکار 
بلندمدت ضرورت دارد. بررســی این موضوع از یک 
طــرف مســتلزم شــناخت زیرســاخت هــای ســامانه 
ســوئیفت و نیز تحریم های ناظر برشــبکه های پیام 
رسانی مالی ســوئیفت بوده و از طرف دیگر مستلزم 
بررسی تجربه سایر کشور ها در زمینه طراحی و ایجاد 

سیستم های پیام رسانی مالی است.
نوع نگاه ایران به مسائل بین المللی و ایستادگی 
در مقابل نظام سلطه همواره باعث بروز تهدید های 
بالقــوه امنیتــی در حوزه هــای مختلــف شــده اســت 
کانــون توجــه ایــن تهدید هــا در ســال های اخیــر 
بخش هــای اقتصــادی بــه خصــوص سیســتم مالی 
و بانکی متمرکز بوده اســت توجه نشــدن بــه جا و به 
هنگام به ایــن تهدید های بالقوه باعث شــده اســت 
که سیســتم بانکی کشــور و مراودات مالی در سطح 
بین المللی به پاشنه آشیل اقتصاد کشور در شرایط 

رویارویی با نظام سلطه تبدیل شود.
بیشــترین اثرگذاری تحریم های بین المللی علیه 
ایران نیز در این بخش نمایان شــده اســت در نتیجه 
داشتن الگویی برای مدیریت این ریسک ها ضروری 
بــه نظــر می رســد دســتیابی بــه الگــوی کارا پیــش از 
هرچیز نیازمند شناســایی ریســک بــه وجــود آمده و 

تعیین سطح اهمیت آنهاست.
کشــور های تحریــم شــده بــه دنبــال جایگزینــی 
سیستم پیام رســانی بین بانکی سوئیفت هستند. 
ایران بــا دور زدن انجمــن ارتباطات مالــی بین بانکی 
جهانی )SWIFT( در فکر پیوستن به سیستم انتقال 

پیام های مالی روسیه )SPFS( است.
توسعه روابط تجاری با ارائه طرح های بین المللی

روســیه و ایــران بــه عنــوان ۲ کشــور تحریم شــده 
تاش هــای خــود را بــر دور زدن ســوئیفت بــا یــک 
سیســتم پیام رســان بیــن بانکــی جایگزیــن متمرکز 

کرده اند.
روســیه پــس از مســدود شــدن از شــبکه مالــی 
SWIFT در تــاش بــرای یافتــن پیوند هــای پرداخــت 
جایگزیــن اســت. روســیه مکانیســم پرداخــت خود 
را به نام سیســتم انتقال پیــام مالــی )SPFS( دارد که 
عملکرد مشــابهی دارد و امــکان انتقال پیام هــا را در 
قالــب SWIFT می دهــد. ایــن مکانیســم بــه عنــوان 
آنالوگ سوئیفت ایجاد شد که توســط بانک روسیه 

از سال ۲۰۱۴ توسعه یافته است.
هفته گذشــته یــک اتفــاق مهــم در روابــط بانکی 
کشــور رقم خورد.  نشســتی کــه بیــن هیئت هایی از 
بانک های مرکــزی ایــران و روســیه بــرای انعقــاد یک 

پیمان پولی و بانکی برگزار شد.
با اجرای این قرارداد، پیام رسان های مالی رسمی 
دو کشور ایران و روسیه )سپام و SPFS( به هم متصل 
شــدند تا از این پس بانک هــای ایرانــی بتوانند بدون 

نیــاز بــه ســوئیفت، بــا بانک هــای روس و۱۰۶ شــعبه 
بانکــی در ۱۳ کشــور منطقه اوراســیا مبــادالت مالی 

بدون محدودیت داشته باشند.

ابزار قدرتمند بی اثر کردن تحریم ها
اهمیت ویژه همکاری اخیر بانک هــای مرکزی دو 
کشور در این اســت که با اتصال شــبکه بانکی ایران 
بــا طیــف بزرگــی از بانک هــای کشــور های شــمالی، 
بانک های ایرانی از سوئیفت بی نیاز شده و عماً یک 
گره بــزرگ تحریم های بانکــی گشــوده و زمینه بی اثر 

شدن تحریم های بانکی فراهم می شود.
یکی از مهم ترین و اثرگذارترین ابزار های تحریمی 
غرب علیــه کشــورمان در یک دهه گذشــته، محروم 
کــردن ایــران از ســامانه بین المللــی نقل وانتقــال 
پیام های مالی بین بانکی )SWIFT( بــود. در طراحی 
آمریکایــی، کشــور های دنیــا ناچــار بــه اســتفاده از 
چرخــه ارزی دالر و پیام رســان ســوئیفت بــرای انجام 
تراکنش هــای بین المللــی هســتند و هر کشــوری از 
این چرخه بیرون گذاشته شود، برای نقل وانتقاالت 

بین بانکی با مشکل مواجه می شود.
حــاال ایران و روســیه بــا این اقــدام مشــترک، عماً 
زمینــه خنثی ســازی تحریم هــای غــرب را فراهــم 
کرده اند؛ خبری که برای طرف غربی اصاً خوشــایند 

نیست.
عملی شــدن این راهبرد که در ســال های گذشته 
آگاهانه یــا غیرآگاهانه مــورد غفلت قــرار گرفته بود، 
آن قــدر بــزرگ بــود کــه تــا حــدود ۲۴ ســاعت جریــان 
رســانه ای غرب گرا را وارد شــوک کرد و عماً واکنشی 
به آن نداشــتند. امــا کم کم جریان ســازی رســانه ای 
در دو فــاز انــکار و کوچک نمایــی ایــن اقــدام دولــت 

سیزدهم آغاز شد.
در مرحله انکار، ابتدا ســعی شــد چنین القا شود 
که اتفاق جدیدی رخ نداده و این قرارداد، خبرســازی 
پیرامون همان ارتباط محدودی اســت کــه در دولت 
دوازدهــم بیــن یک بانــک ایرانــی و یک بانک روســی 
برقرار گردید. اما پس از ایجاد این شــبهه، به سرعت 
بانــک مرکــزی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 

این زمینه شفاف سازی کردند.

دور زدن سوئیفت
محســن کریمی؛ معاون بین الملل بانک مرکزی 
در ایــن مورد توضیــح داد: اتفاقــی که در ســال ۱۳۹۸ 
گفتــه شــده کــه حــادث شــده اســت بــه این صــورت 
اســت که یــک بانک تــک شــعبه ای در روســیه در آن 
سال توافق شد که به شبکه سپام ایران از طریق یک 
عضویت دسترســی پیدا کند که البتــه این عضویت 
اســتفاده نشــد، زیــرا ماحظات فنــی وجود داشــت 
کــه در نهایت ایــن موضــوع در نیمــه اول ســال ۱۴۰۰ 

عملیاتی شد.
وی تأکید کرد: آنچه بیــن ایران و روســیه رخ داده، 
این اســت که مــا شــبکه پیام رســان ملــی بانکــی دو 
کشــور را به هم متصل کرده ایــم و عماً از ســوئیفت 
بی نیاز شده ایم. بانک های ایرانی وقتی می خواهند 
بــا بانک هــای روســی تبــادل پیــام بانکــی داشــته 
باشــندـ  ایــن پیــام می توانــد بــاز کــردن LC یــا حوالــه 
یــا ضمانت نامــه باشــدـ  دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از 

سوئیفت ندارند.
علیرضــا پیمــان پــاک؛ رئیــس ســازمان توســعه 
تجارت هم در این باره گفت: در پیام رسانی که دولت 
قبل راه اندازی کرده بود، یک ال ســی هم باز نشد که 
بــه دروغ می گویند ارتبــاط بانکی بین ایران و روســیه 
در دولت قبل و در زمان رئیس کل وقت بانک مرکزی 

ایجاد شد.
او اظهــار کــرد: پیام  رســانی کــه دولــت قبــل بــرای 
ارتباط بانکی با روســیه معرفی کرده بــود مورد قبول 
بانک هــای روس نبــود؛ در ســه ســال گذشــته فقــط 
۱۰۰ میلیــون دالر پرداخــت از ایــن طریق انجام شــده 
بود، اما پیام رســانی که بین ایران و روســیه در دولت 
ســیزدهم منعقــد شــد مــورد تأییــد همــه بانک های 

بزرگ روسیه قرار گرفته اســت. پیمان پاک این را هم 
گفت کــه بانک مرکــزی دولت قبل، کســانی که بین 
ایران و روســیه پیام رســان راه انــدازی کردنــد را توبیخ 

کرد.

دو تفاوت اساسی
رئیس ســازمان توســعه تجارت امروز دوشنبه ۱۷ 
بهمن ماه نیز در نشســت خبری خــود دوبــاره به این 
موضوع پرداخــت و اظهــار کــرد: سیســتم بانکی دو 
کشور برقرار نبود، میر بیزینس بانک را داشتیم، اما 
پیام رسان فعال نبود. با فعال ســازی این پیام رسان، 
بانک هــای تجــاری مــا می تواننــد دســتور پرداخــت 

بدهند.
وی افــزود: همچنیــن بــا پیام رســان می توانیــم 
نســبت بــه گشــایش ال ســی اقــدام کنیــم و بــا 
کشور های حوزه اوراسیا ال سی می توانیم گشایش 

کنیم که تاکنون نداشتیم.

گام دوم؛ کوچک نمایی
با شفاف ســازی درباره تفاوت های اساســی ابعاد 
همکاری جدید بــا اتفاقی که در دوره قبل اساســاً رخ 
نــداد، گام دوم جریان ســازی رســانه ای بــا تمرکــز بــر 

تحقیر و کوچک نمایی آثار این همکاری کلید خورد.
در ایــن رابطــه چنیــن القا شــد کــه همــکاری اخیر 
بانکی بین کشور های اوراسیا به جز روسیه، در سال 
۱۴۰۰ چیزی در حــدود ۷۰۰ میلیون دالر بــوده که این 
میزان در مقایســه با حجم تجارت ۱۰۱ میلیارد دالری 
ایران، رقم اندکی اســت.این گزارش هــا که عامدانه 
آمار تجارت با روسیه را از فهرست کشور های اوراسیا 
سانسور می کنند، اظهار می کنند که حجم مبادالت 
ایران بــا کشــور های اوراســیا بــه جــز روســیه آنقدری 
نیســت که اتصــال شــبکه بانکــی طرفیــن به عنوان 

دستاوردی بزرگ برای دولت سیزدهم تلقی شود.

روابط بانکی مقدمه ارتقای تجارت
ایــن فرافکنــی از چند جنبــه مخــدوش و قابل نقد 
اســت؛ اوالً در حــال حاضــر حجــم تجــارت ایــران و 
اتحادیــه اوراســیا به پنــج میلیارد دالر رســیده اســت 
و بــر اســاس آمار رســمی بــا وجــود تمام مشــکات و 
محدودیت هــا در تجــارت اوراســیا بــا ایــران فقــط در 
یک ســال اخیر ۲۰ درصد افزایــش واردات و صادرات 

تجربه شده است.
اقتصــاد ایــن کشــور ها درهم تنیــده اســت و جــدا 
کردن روسیه از فهرست این پنج کشور، تنها با هدف 
کوچک نمایــی و تحقیر ایــن روابط اقتصــادی مطرح 
می شــود.در ضمن، برای گســترش روابط تجــاری با 
هر کشوری، یکی از پیش نیاز ها فراهم نمودن بستر 
مبادالت پولی و بانکی اســت؛ نه اینکه ابتدا تجارت 
افزایش یابد و سپس به فکر ایجاد روابط بانکی بود. 
به نظر می رسد افرادی که معتقدند ارتباطات بانکی 
به درد نمی خورد، چون حجم تجارت پایین است، یا 
از روابط تجــاری چیزی نمی داننــد یا ســرنا را از دهانه 

گشاد آن می نوازند.
اظهــارات امــروز رئیــس ســازمان تجــارت هــم در 
این زمینــه قابل تأمــل اســت. پیمان پــاک می گوید: 
اگر می گوییم تجارت با روســیه فقط ۳۰ درصد رشــد 
داشــت به دلیل عدم برقراری ارتباط پیام رسان های 
مالی بود. بازار روسیه بســیار مورد توجه تجار ایرانی 
اســت و اتصــال پیام رســان های می توانــد نقــش 

بسزایی در توسعه تجارت با این کشور داشته باشد.
سیاست زدگی تحلیل های اقتصادی

بــا هدف گــذاری ۱۰ میلیــارد دالری بــرای تجــارت 
با اوراســیا را در دســتور کار قرار داده و در این مســیر، 
موافقت نامه تجــارت آزاد بین ایران و هیئت رســمی 
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا دی مــاه در تهــران امضا 

شد.
حساب شــده،  اقدامــی  در  ســیزدهم  دولــت 
هم زمان هــم قرارداد های تجــاری را امضا کــرده و هم 
مقدمات پولی و بانکی آن را فراهم می کند و حتی در 
تاش است تا ناوگان حمل و نقلی مورد نیاز را تأمین 
کند؛ اقداماتی که در دوره قبل آگاهانه یا غیرآگاهانه 
پیگیری نشــد و زمینه اثرگــذاری بیشــتر تحریم های 

اقتصادی را فراهم کرد.
بــه نظــر می رســد برخــی تحلیل هــای اقتصــادی 
سیاست زده به جای بررسی دقیق موضوع و عملکرد 
دولت هــا و بازخواســت کم کاری هــای گذشــته، از 
نزدیــک شــدن ایــران بــه کشــور های تحریم شــده از 
ســوی غــرب و کاهش اثــر تحریم هــا بر زندگــی مردم 
جلوگیــری می کنند.به نظر می رســد چنیــن نگاهی 
بر فضای دولت و رســانه های حامی آن در ســال های 
گذشــته غلبــه داشــته و فرصت هــای بزرگــی را که در 
همسایگی ما وجود داشته، سوزانده است. نگاهی 
که نتیجه آن افزایش فشــار تحریم ها بر گــرده مردم 

بوده است.

ارجحیت توسعه روابط تجاری بر 
یک جانبه گرایی

ایــن تحلیل هــا چنیــن القــا می کننــد کــه بــرای 
پیشــرفت باید حتمــاً از مســیر یک طرفه غــرب عبور 
کــرد و متنوع ســازی روابــط تجــاری و مالــی کشــور را 
برنمی تابنــد و آمار هــای تجــاری بــا ســایر مناطــق را 
تحقیر می کنند، حال آنکه رئیس ســازمان توســعه 
تجــارت کشــور معتقــد اســت »اغلــب انتقــادات 
سیاســی اســت و اعــداد اشــتباهی گفتــه می شــود؛ 
دالر حــوزه اوراســیا و آفریقــا هیچ فرقــی با دالر ســایر 
کشــور ها نــدارد اینکــه مــا افزایــش درآمــد از تجارت 

داشته باشیم نکته مثبتی است«.
پیمان پــاک با بیــان اینکه همه بــا روســیه در حال 
کار هســتند و کاری هم بــا اوکراین نداشــتند، گفت: 
»بهتر است تسویه حساب های سیاســی را در جای 
دیگــر ببریم. کســی به تجــار تــرک و قطر نگفــت چرا 
با ایران که تحریم اســت تعامــل دارید. مــا باید تمام 
ظرفیت های تجــاری را فعال کنیــم و بــه کار صادرات 

خود بپردازیم«.

سوئفیت و مشکالت تجارت بین المللی

رشد بازار سرمایه باید همراه با افزایش ارزش معامالت باشد
برای این که شاخص کل بتواند نواحی باالتری را 

ببیند نیاز به ارزش باالتری از معامات خرد است.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، شــاخص کل بورس 
امروز بعد از چنــد روز یک مثبت متوســط و خوب را 
شــاهد بود، علی فراقــی در ایــن باره بــه مهر گفت: 
در قــدم اول همانطــور کــه اشــاره شــده بــود تــک 
ســهم های بــازار پــس از هیجــان روز معاماتــی 
یکشنبه و اخبار و حواشــی پیرامون آن روز دوشنبه 
تقریبــاً مســیر جدایــی از دیگــر نمادهــا خصوصــاً 
صنعــت خــودرو طــی کردنــد و در وضعیت بســیار 
بهتری معاملــه شــدند، چیزی کــه در تابلوی ســبز 
و قرمــز بازار بهتــر قابل مشــاهده بود و البتــه جدا از 
این مورد که دو نماد بزرگ خودرو ســاز مدتی را قرار 
اســت در تعلیق به ســر ببرنــد، مــوردی که بــه نظر 
می رسد به جز سهامداران در این دو نماد برای بقیه 
ســهامداران در نمادهــای دیگر وضعیــت بهتری را 

ایجاد کرده است.
فراقــی افــزود: مــوردی کــه مــدت زیــادی اســت 
گریبــان گیــر بــازار ســرمایه اســت و هرچقــدر هــم 

بخواهیــم آن را نادیده بگیریم ولــی در عمل باز هم 
تکــرار می شــود لیدرمحــور بــودن صنعــت خــودرو 
خصوصــاً دو خودروســاز اصلــی کشــور اســت کــه 
مدت هــا اســت صــدای خیلــی از افــراد را در آورده 
اســت.علی فراقی تشــریح کرد: حــال موضوعاتی 
در حال گفته شــدن در خصوص منتقل شدن این 
دو خودروســاز به دلیل ابهامات بســیار به بازار پایه 
اســت، موردی که بــه نظــر حداقــل از لحــاظ روانی 
از لیــدر بــودن و قابــل توجــه بــودن ایــن دو شــرکت 

کاسته و ممکن است اندکی به ثبات بهتر هیجان 
بازار کمــک نماید تــا نمادهــای دیگر بهتــر بتوانند 
مســیرهای قیمتــی پیــش روی خــود را طــی نمایند 
مــوردی کــه حتــی در روز معاماتــی اخیر بــه خوبی 
قابل لمس بود.این کارشناس بازار سرمایه اضافه 
کــرد: همانطــور که انتظــار می رفت بــازار بــا تقاضا 
شکل گرفت و شــاهد بهبود معامات بودیم البته 
تمامی احتمــاالت در صــورت ثبــات اتفاقــات بازار 
اســت و اگر امروز نیز نامــه ای مانند شــورای رقابت 

در بازار منتشر می شد باز هم بازار با هیجان مواجه 
می شــد.در مــورد نکتــه حجــم و ارزش معامــات 
هم آنچنان تغییری نســبت به رویه یکــی دو هفته 
اخیر را شــاهد نبودیــم ارزش معامات خــرد در روز 
ســه شــنبه به عدد ۴,۷۰۰ میلیارد تومان رســید که 
برای تثبیت در نواحی باالتر نیاز به ارزش معامات 
باالتری اســت و در صورت ادامه دار بودن این روند 
انتظــار افت بیشــتر نوســانات بــازار خواهــد رفت، 
مــوردی کــه اصــاً خبرخوشــی بــرای بــازار ســرمایه 
نخواهد بود.وی افزود: در مورد فعالیت و ســرمایه 
گذاری در صنعت خودرو بهتر اســت پس از تعیین 
تکلیف ابهامات پیــش آمده و حاکم شــدن اندکی 
ثبات در بــازار نســبت به فعالیــت در بــازار تصمیم 
گیری کرد.علی فراقی در پایــان گفت: در پایان هم 
باید این صحبت تکراری را بیان کنم که از لحاظ دید 
سرمایه گذاری، البته بلند مدت تمامی پارامترهای 
اقتصادی یــک رشــد قابــل توجــه را فریــاد می زنند 
مــوردی کــه هرچقــدر شــروع آن دیرتــر رخ دهــد، 
ســرعت و مقــدار آن بســیار قابــل توجه تــر خواهد 

بود.
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ازگذشته
انرژی

اخبار

زنگ خطر پایان عمر پاالیشگاه ها
یک کارشناس انرژی با بیان اینکه چند سالی است زنگ خطر پایان 
عمر تعدادی از پاالیشــگاه ها به صدا در آمده اســت، گفت: ســاخت 
هــر پاالیشــگاه )بــه ظرفیــت مشــابه اصفهــان(، حــدود ۶ ســال زمان 
و ۴ میلیــارد دالر هزینــه می طلبد و هزینــه پاالیش نفت خــام و هزینه 
مستهلک شده سرمایه گذاری و فرصت صادرات خام، قیمت واقعی 

بنزین را نمایان می کند.

مهــدی عرب صــادق در گفت وگو بــا ایلنا، با بیــان اینکــه  روزانه یک 
میلیون و هشتصد هزار بشــکه نفت به ۹ پاالیشــگاه نفت خام و ۴۰۰ 
هزار بشــکه میعانات گازی بــه تنها پاالیشــگاه میعانات گازی کشــور 

داده می شــود، اظهــار داشــت: هر بشــکه نفــت ۱۵۹ لیتــر و به قیمت 
متوسط ۶۰ دالر، قیمت یک لیتر نفت مساوی با ۱۷ هزار تومان است 
و برای تصفیه هر بشکه نفت نیاز به حدود ۲۰ هزار دالر سرمایه گذاری 
است.وی ادامه داد: برای یک پاالیشگاه مثل اصفهان )در۲واحد( که 
مجموعا ظرفیت تصفیه روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد و با 
لحاظ ۲۰ هزار دالر هزینه سرمایه گذاری برای هر بشکه، ۴ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری برای۳۰ ســال کارکرد پاالیشــگاه نیاز است و این یعنی 
برای هر بشکه نفت،  فقط و حداقل ۲ دالر هزینه ارزی سرمایه گذاری 

انجام شود.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه چند سالی است زنگ خطر پایان 

عمر تعدادی از پاالیشــگاه ها به صدا در آمده اســت، گفت: ســاخت 
هــر پاالیشــگاه )بــه ظرفیــت مشــابه اصفهــان(، حــدود ۶ ســال زمان 
و ۴ میلیــارد دالر هزینــه می طلبد و هزینــه پاالیش نفت خــام و هزینه 
مستهلک شده سرمایه گذاری و فرصت صادرات خام، قیمت واقعی 
بنزیــن را نمایــان می کنــد. )حــدود ۱۴ هزارتومــان( پس نه تنهــا بنزین 
سهمیه ای ارزان تر از آب است، که بنزین آزاد ۳ هزارتومانی هم همین 
حکایت دردنــاک را دارد. هــر خودرو بیــش از ۱۲ میلیون تومــان در ماه 
از یارانــه پنهان بهــره می برد و حال کســی در شــمال شــهر ۴ خــودروی 
پرمصرف دارد را مقایسه کنید با کارگری در جنوب شهر که در بهترین 

حالت یک خودروی پراید دارد.

زلزله ترکیه محرک صعود نفت شد
قیمت نفت روز ســه شــنبه برای دومیــن روز متوالــی تحت تاثیر 
خــوش بینی بــه بهبــود تقاضــای چیــن و نگرانی نســبت بــه کمبود 
عرضه پس از تعطیلی یــک پایانه صادراتــی مهم در پی وقــوع زلزله 

ترکیه، صعود کرد.

بهــای معامــات نفــت برنــت بــا ۸۲ ســنت معــادل ۱.۰۱ درصــد 
افزایش، به ۸۱ دالر و ۸۱ ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامات 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۲ ســنت معــادل ۱.۱۱ درصد 
افزایــش، بــه ۷۴ دالر و ۹۳ ســنت در هــر بشــکه صعــود کــرد. نفت 
برنــت شــب گذشــته بــا یــک ۱.۳ درصــد افزایــش و شــاخص نفت 

آمریکا با یک درصد افزایش، بسته شده بود.
 ،OANDA به گفتــه ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد بازار در شــرکت
قیمت نفــت تحت تاثیــر انتظارات بــرای تــداوم روند احیــای چین و 
اختال عرضــه بــر اثــر زلزلــه ویرانگــر در ترکیــه، افزایش پیــدا کرده 

است.
آژانــس بین المللــی انــرژی انتظــار دارد نیمــی از رشــد تقاضــای 
جهانی برای نفت در ســال میادی جاری از ســوی چین باشد. فاتح 
بیرول، مدیــر این آژانس در اظهاراتی خاطرنشــان کــرد تقاضا برای 

سوخت جت در چین، افزایش پیدا کرده است.
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، 
در پرتو انتظاراتی که بــرای بهبود تقاضا به خصــوص در چین وجود 
دارد، قیمــت فــروش رســمی نفــت بــه خریــداران آســیایی را بــرای 

نخستین بار در شش ماه گذشته، افزایش داد.
فعالیت پایانــه صادرات نفت ســیهان بــا ظرفیت صــادرات یک 
میلیون بشکه در روز، پس از وقوع زمین لرزه بزرگ در این منطقه، 
متوقف شــد. پایانه بی تی ســی که نفت جمهــوری آذربایجــان را به 
بازارهای بین المللی صادر می کند، از ششم تا هشتم فوریه بسته 

خواهد بود.
آذربایجان از بندر ســیهان ترکیه به عنوان هــاب اصلی صادرات 
نفت خود استفاده می کند که جریان آن به حدود ۶۵۰ هزار بشکه 
در روز می رسد. شرکت بریتیش پترولیوم آذربایجان اعام کرد یک 
نشت نفتی کوچک در سیهان شناسایی شده که به توقف فعالیت 
آن منتهــی شــد. یــک منبــع آگاه در آذربایجــان بــه رویتــرز گفــت: 
ظرفیت کافی برای نگهداری نفت در ســیهان و در آذربایجان وجود 
دارد و یک منبع دیگر اظهار کرد: در صــورت لزوم، جریان نفت می 

تواند کاهش داده شود.
پــس از زلزلــه روز دوشــنبه، دولــت منطقــه نیمــه خودمختــار 
کردســتان عراق جریــان نفــت از طریق خــط لوله کرکوک-ســیهان 
را متوقــف کــرد. این منطقــه ۴۰۰ هــزار بشــکه در روز نفــت و دولت 
فدرال عراق ۷۵ هــزار بشــکه در روز نفت به این خــط لوله پمپ می 
کند. صــادرات نفــت پس از بررســی دقیــق وضعیت خطــوط لوله، 

ازسرگرفته خواهد شد.
دانیل هاینس، استراتژیست ارشد کاال در بانک ANZ استرالیا، 
تعطیلی فاز اول میــدان نفتی یوهــان اســوردراپ در منطقه دریای 
شــمال نروژ به ظرفیــت ۵۵۳ هــزار بشــکه در روز را به عنــوان عامل 

تاثیرگذار بر قیمتها برشمرد.
بر اســاس گــزارش رویتــرز، تحلیلگــران اظهــار کردنــد: بازارهای 
نفت منتظر ســخنرانی جروم پاول، رئیس بانک مرکــزی آمریکا در 
روز چهارشنبه هستند. افزایش نرخ بهره، باعث تحکیم ارزش دالر 
شــده و با گران کردن نفت برای خریداران غیرآمریکایی، قیمت آن 

را پایین می برد.

ژاپن هم تحریم محصوالت نفتی 
روسیه را اجرا می کند

وزارت خارجه ژاپن اعام کرد که این کشور با اتخاذ تدابیری برای 
محــدود کردن قیمــت محصوالت نفتی روســیه به متحــدان غربی 

خود پیوسته است.

به گزارش تســنیم به نقــل از راشــاتودی، وزارت خارجــه ژاپن روز 
دوشــنبه اعام کرد کــه این کشــور با اتخــاذ تدابیــری بــرای محدود 
کــردن قیمــت محصــوالت نفتــی روســیه بــه متحــدان غربــی خود 

پیوسته است.
بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 7 دو سقف 
قیمت را برای واردات از روسیه معرفی کردند که تجارت محصوالت 
پاالیــش شــده را بــا قیمتــی باالتــر از نفــت و آنهایــی کــه بــا تخفیف 

فروخته می شوند را هدف قرار می دهد.
ســقف توافــق شــده بــرای گازوئیــل 100 دالر در هر بشــکه و برای 
محصوالت با تخفیف مانند نفت کوره 45 دالر در هر بشکه تعیین 

شده است.
ایــن مکانیســم در 5 فوریــه، دو مــاه پس از ســقف قیمــت اولیه 
60 دالری بــرای نفــت خــام دریایــی روســیه، اجرایــی شــد. ایــاالت 
متحده، اســترالیا و ســایر کشــورهای G7 قباً این اقدام را به عنوان 
بخشــی از تحریم هایی که برای محدود کردن درآمدهای مســکو از 
صادرات انرژی در بحبوحه جنگ اوکراین طراحی شده است، اتخاذ 
کرده انــد.وزارت خارجــه ژاپــن در اعامیــه خــود گفــت: در رابطــه با 
وضعیت کنونی اوکراین و به منظور کمک به تاش های بین المللی 
بــرای حــل ایــن مشــکل... کشــور مــا در حــال اتخــاذ تدابیــری برای 
ممنوعیــت واردات نفــت خــام و فرآورده هــای نفتی تولید شــده در 

روسیه باالتر از قیمت نهایی است.
ایــن وزارتخانــه افــزود کــه قراردادهایــی کــه از پیــش تعییــن 
شــده و بارگیــری آنهــا قبــل از 5 فوریــه صــورت گرفتــه اســت، از این 

محدودیت ها مستثنی هستند.
ســقف قیمت فرآورده های نفتی روســیه، همانطور کــه در مورد 
محدودیت های قبلی وجود داشت، شرکت های کشتیرانی، بیمه 
و بیمه اتکایی غربــی را از حمل و نقل محموله های روســیه منع می 

کند مگر اینکه به قیمت تعیین شده یا کمتر از آن فروخته شوند.
مســکو به این محدودیت ها واکنــش نشــان داده و فروش نفت 
و فرآورده های پاالیش شــده به خریدارانی را که این سقف را رعایت 

می کنند، غیرقانونی اعام کرده است.
فرمان ممنوعیت تحویل نفت و فرآورده های نفتی از روســیه به 
کشورهایی که در قراردادهای خود سقف قیمتی اعمال می کنند از 

اول فوریه 2023 اجرایی شد و تا اول ژوئیه 2023 معتبر است.
این فرمان همچنیــن در صورتی کــه قراردادها به طور مســتقیم 
یا غیرمســتقیم به این ســقف قیمت اشــاره کننــد، تحویــل نفت و 

فرآورده های نفتی را ممنوع می کند.
تاریــخ اجــرای ممنوعیت عرضــه فــرآورده هــای نفتی روســیه به 
قیمت زیر ســقف متعاقباً توســط دولت این کشــور تعیین خواهد 

شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد

نفت اوراقی می شود
مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایــران گفت: انتشــار 
اوراق ارزی اقــدام جدیــدی اســت کــه بــرای آن مصوبــه 
شــورای اقتصاد نیــز اخــذ شــده اســت  و در اولیــن زمان 
در مرحله نخســت از طریق ایــن اوراق، نفــت به فروش 

خواهد رسید.

خجســته مهر،  محســن  تســنیم،  گــزارش  بــه 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران اظهار داشــت: 65 
درصد تولید تجمعی نفت ایران مربوط به بعد از انقاب 
اســت؛ هم اکتشــاف جدیــد رقم خــورده، هم توســعه و 
هم تولید و زنجیره تأمین ســاخت کاال نیــز اتفاق افتاده 
اســت.وی افزود: امروز شــاهد این هســتیم که بیش از 
یک میلیارد مترمکعب در روز گاز تولید می کنیم و همه 
اینها حاصــل بلــوغ و تکامل صنعت نفــت ایــران بعد از 
انقاب است.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکــه »امــروز می توانیــم بگوییــم تقریباً یــک صنعت 
نفت استقال یافته، توانمند و کارآمد داریم«، گفت: 
امروز فراســرزمینی فکر می کنیم و گاهی فراســرزمینی 
پروژه اجرا می کنیــم.وی ادامه داد: میــدان گازی کیش 
بعد از میدان پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی ایران 
اســت؛ دو دکل شــرکت ملــی حفــاری در میــدان کیش 
مستقر است که به زودی کار حفاری را آغاز می کند و ما 
به سرعت قرارداد فاز اول آن را تنفیذ کردیم و کار معطل 

شرایط تحریم و... نماند.
خجسته مهر با پیش بینی اینکه »تولید 28 میلیون 
مترمکعــب گاز حاصــل توســعه فــاز اول میــدان گازی 
کیــش خواهــد بــود«، گفــت: توســعه فــاز اول میــدان 
کیــش از جهــت کاهــش ناتــرازی گاز اهمیــت باالیــی 
دارد؛ توســعه میــدان کیــش در چهــار فــاز برنامه ریــزی 
شــده اســت و روزانــه 120 میلیــون مترمکعب بــه تولید 
گاز کشــور اضافه خواهد شــد.وی اضافه کــرد: در زمان 

حاضر مشــغول مطالعات مهندســی پایه برای فازهای 
بعدی آن هستیم و ســاخت لوله های زیردریایی توسط 

شرکت های ایرانی برنامه ریزی شده است.
معاون وزیر نفت خاطرنشــان کــرد: 70 درصد تولید 
گاز کشــور مربــوط بــه میــدان پــارس جنوبــی اســت و 
تاکنــون 85 میلیــارد دالر در این میدان ســرمایه گذاری 
شــده است.خجســته مهر با ابراز اینکه »در ســال های 
89ـ90 در کشور یک تصمیم راهبردی برای توسعه 10 فاز 
پارس جنوبی با شرکت های ایرانی گرفته شد«، گفت: 
در روزهای آینده پاالیشــگاه فــاز 14 بهره بــرداری خواهد 

شد و این ایرانی ترین پاالیشگاه پارس جنوبی است.
وی ادامــه داد: بــا بهره بــرداری از ایــن پاالیشــگاه 
42 میلیــون مترمکعب به ظرفیت پاالیشــی گاز کشــور 
اضافه خواهد شــد و این نتیجه اعتمــاد به متخصصان 
و دانشــمندان ایرانــی اســت.معاون وزیــر نفــت اذعان 
داشــت:  در آن ســال ها عــده ای بــا ناامیــدی می گفتند 
»توان توســعه پــارس جنوبــی را نداریــم«، از تحریم ها 
و تهدیدهــا قطعــاً اســتقبال نمی کنیــم، امــا همــان 

خط شکنی باعث نتایج امروز شد.
بحــث  بــر  رهبــری  معظــم  مقــام  افــزود:  وی 
دانش بنیان ها تأکید کردند که در شرکت ملی نفت نیز 
اقداماتی انجام شــد؛ نقش ســاخت داخــل و ایده های 
فناورانه بسیار مهم اســت و یکی از شــرکت های ایرانی 
موفق شــد تاج ســرچاهی را تولید کند که با موفقیت در 

میادین سپهر و جفیر به کار گرفته شد.
مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت بــا تصریح بــه اینکه 
»اینها بخشــی از توانمندی های کشــور ماست و برخی 
تجهیزات بســیار مهــم مصداق تولیــد بار اول اســت که 
ما در شــرکت ملــی نفــت تضمیــن خریــد می دهیم«، 
گفت: از زمان شــروع به کار دولت ســیزدهم در میدان 
مشــترک نفتــی آزادگان 36 حلقه چــاه جدید بــه تولید 

آمد و افزایش تولید را شاهد بودیم؛ باید این کارآمدی را 
داشته باشیم که از حداکثر توان مالی داخل کشور هم 
استفاده کنیم و بر این اساس با یک ایده جدید بانک ها 

به عنوان سرمایه گذار به میدان آمدند.
وی ادامــه داد: شــرکت دشــت آزادگان ارونــد بــا 
همکاری بانک ها و شــرکت های اکتشــاف و تولید برای 
توســعه میــدان آزادگان تشــکیل شــد؛ در ایــن میــدان 
بــه زودی وارد مذاکرات فنــی و اقتصادی خواهیم شــد و 
رســاندن تولید از 190 هزار به حدود 570 هزار بشــکه در 
دســتور کار است.خجســته مهر در خصــوص همکاری 
بــا شــرکت های روســی در بخــش نفــت و گاز گفــت: 
بــا شــرکت های روســی 7 قــرارداد قطعــی داریــم کــه در 
حــال اجراســت.وی همچنیــن گفــت: بــرای تعمیــرات 
پاالیشگاه ها در بخش برون مرزی فعال هستیم؛ ما در 
شرکت ملی نفت یک زنجیره باالدستی ترسیم کردیم 

که برای هر بخش چالش ها احصا شده است.
معــاون وزیــر نفت تصریــح کرد: یکــی از مــواردی که 
به نظــر حقیــر چالــش اســت، بحــث ازدیــاد برداشــت 

اســت که 10 درصــد نســبت به متوســط جهانــی عقب 
هســتیم؛ یکــی از تصمیم هــا در شــرکت ملــی نفــت 
تســت های میدانی فناورانــه اســت  و از جملــه روش ها 
تزریق آب اســت که مناطق نفت خیز جنــوب به صورت 
پایلوت توافقی با پژوهشــگاه نفت در ایــن زمینه انجام 
داده اســت.وی ادامــه داد: ان شــاءهللا تــا پایــان برنامه 
هفتم توســعه حــدود 4.6 میلیــون بشــکه در روز تولید 
نفت خواهیم داشــت که حــدود 450 هزار بشــکه آن از 

روش های ازدیاد برداشت است.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت ایــران بــا بیــان اینکه 
»یکــی از موضوعات مهــم احیــای چاه های کم بــازده با 
توان شــرکت های دانش بنیان اســت«، گفــت: حدود 
3500ـ  1000 حلقــه چــاه نفــت داریم کــه 750 حلقه چاه 
کم بــازده هســتند و نیازمنــد روش هــای بهبــود تولید از 
نوع چاه محــور اســت.وی اضافه کرد: برای این مســئله 
حدود 50 شــرکت دانش بنیــان آمدنــد و غربال شــدند 
و 30 شــرکت ایده هــای فناورانــه دادند؛ اگــر 750 حلقه 
چاه احیا شوند 83 میلیون بشکه به صورت تجمعی به 

تولید نفت کشور اضافه خواهد شد.
معاون وزیر نفت تأکید کرد: احیای چاه های نفتی با 
حضور دانش بنیان ها یک اقدام جدید و بدیع در تاریخ 

نفت کشور است.
خجسته مهر در پاسخ به ســؤالی در خصوص توقف 
گازسوزی در مشعل ها گفت: در بخش گازهای مشعل 
نیز اتفاقــات خوبی در پیش اســت و دولت ســیزدهم از 
زمــان روی کار آمــدن به دنبــال تأمیــن مالــی پروژه هــای 
جمع آوری گازهای همراه نفت با اســتفاده از روش های 
گوناگون بوده اســت.وی ادامــه داد: انتشــار اوراق ارزی 
اقدام جدیدی است که برای آن مصوبه شورای اقتصاد 
نیز اخذ شده است  و در اولین زمان در مرحله نخست از 

طریق این اوراق، نفت به فروش خواهد رسید.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه

»شرکت سهامي عام«
به شــما  ره ثبت 112731   و   شناسه ملی10101564023

ــرکت  ــاه )ش ــره اي رف ــاي زنجی ــگاه ه ــهامداران فروش ــه س ــیله از کلی بدینوس
ســهامي عــام( دعــوت مــي نمایــد در جلســه مجمــع عمومــي عــادي ســاالنه کــه 
رأس ســاعت 14:00روز یکشــنبه مــورخ 30/ 11/ 1401  در ســالن اجتماعــات ســازمان 
حــج و زیــارت بــه نشــانی : تهــران، خیابــان آزادی، نبــش خیابــان رودکــی برگــزار 

خواهــد شــد، شــرکت فرماینــد.
ــردد  ــی گ ــت م ــا درخواس ــی آنه ــدگان قانون ــرم و نماین ــهامداران محت ــه س ازکلی
جهــت اخــذ کارت ورود بــه جلســه مجمــع، یــک ســاعت قبــل از برگــزاری مجمــع 
بــا ارایــه کارت ملــی بــه محــل برگــزاری مجمــع مراجعــه نماینــد .ضمنــًا اشــخاصی 
کــه از  طــرف ســهامداران وکالــت یــا نامــه نمایندگــی دارنــد بایــد اصــل وکالتنامــه 

معتبــر یــا نامــه نمایندگــی بــه همــراه داشــته باشــند.
همچنیــن ســهامداران  محتــرم مــی تواننــد بــه صــورت آنالیــن از طریــق لینــک

ــد. ــاهده نماین ــع را مش ــه مجم www.refah.ir    جلس
دستورجلسه:

1-اســتماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانوني
2-بررســي و تصویب ترازنامه و صورتهاي مالی دوره  منتهي به 30/ 7/ 1401 

3-تصویب میزان سود تقسیمی
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
6-تعیین حق حضور اعضاي غیرموظف هیئت مدیره

7-تعیین پاداش هیئت مدیره
8-سایر موارد

هیئت مدیره

 

فراخوان همکاری 
ــا  ــور تصــدی گــری مرتبــط ب ــن در نظــر دارد ام اداره کل اســتاندارد اســتان قزوی
ــال  ــرداری، ارس ــه ب ــامل نمون ــی ش ــی و صادرات ــای واردات ــت کااله ــی کیفی ارزیاب
ــه  ــن نمون ــنادی و همچنی ــی اس ــون، بررس ــج آزم ــت نتای ــگاه و دریاف ــه آزمایش ب
ــه  ــرا( را ب ــن زه ــن و بوئی ــرک قزوی ــی صادراتی)گم ــای نفت ــه ه ــرداری محمول ب
شــرکتهای بازرســی تاییــد صالحیــت شــده، )4 شــرکت بازرســی( واگــذار نمایــد. 
ــور و  ــرکات کش ــود در گم ــوابق کاری خ ــی، س ــی متقاض ــرکتهای بازرس ــذا ش ل
مــدارک )شــامل پروانــه بازرســی معتبــر، رزومــه کاری و آدرس شــرکت( را حداکثــر 
تــا پایــان وقــت اداری  ) هفــت روز کاری پــس از انتشــار آگهــی ( از طریــق پســت 
ــه  ــج، کوچ ــوار ح ــک ، بل ــوی ادارات پون ــر ک ــر کبی ــوار امی ــن بل ــه آدرس : قزوی ب

ــد. ــال نماین ــن، ارس ــتان قزوی ــتاندارد اس ــناد ، اداره کل اس ــت اس ثب
- شــرکتهای بازرســی بــر اســاس رتبــه اعــالم شــده از طــرف ســازمان درخواســت 

هــای خــود را ارســال نماینــد. 
- اولویت با شــرکتهای بازرسی با دامنه بازرسی کامل می باشد.

ــرکات در  ــایر گم ــا س ــن ی ــرک قزوی ــرکتها در گم ــرد ش ــوابق کاری و عملک - س
ــد.  ــی باش ــر م ــی موث ــاب نهای انتخ

ــی  ــار م ــنهادات مخت ــول پیش ــا قب ــورد رد ی ــتان در م ــتاندارد اس - اداره کل اس
ــد.  باش

- هزینه روزنامه بر عهده شــرکت های انتخاب شده است.
شناسه اگهی : 1453120

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1878 مورخ 1401/11/02 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری دو قطعه زمین طبق جدول 
ذیل از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید:

کارشناسی جمعًا کاربریمتراژ مترمربعمشخصات ملکردیف
به مبلغ )ریال(

5 درصد سپرده آدرس
)ریال(

ششدانگ قطعه زمین پالک 614 1
فرعی مفروز و مجزی شده از 601 

فرعی از 2703 اصلی

خیابان شهیدان حاجی زادگان - 8.391.000.000مسکونی139/85
خیابان امامزاده علی اکبر)ع(

419.550.000

ششدانگ قطعه زمین پالک 613 2
فرعی مفروز و مجزی شده از 601 

فرعی از 2703 اصلی

حاجی زادگان 4.036.000.000مسکونی100/9 شهیدان  خیابان 
– خیابان امامزاده علی اکبر )ع(

201.800.000

 
1- ایداع 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 مزایده 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 موضوع در اسناد مزایده 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 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

نوبت دوم آگهی مزايده )مرحله اول(
فروش نفت ایران از طریق اوراق 

ارزی در آینده نزدیک
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: انتشار اوراق ارزی اقدام 
جدیدی است که برای آن مصوبه شورای اقتصاد نیز اخذ شده است  
و در اولین زمان در مرحله نخست از طریق این اوراق، نفت به فروش 

خواهد رسید.

به گزارش تسنیم، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران اظهار داشت: 65 درصد تولید تجمعی نفت ایران مربوط 
به بعد از انقاب است؛ هم اکتشاف جدید رقم خورده، هم توسعه و 

هم تولید و زنجیره تأمین ساخت کاال نیز اتفاق افتاده است.
وی افــزود: امــروز شــاهد ایــن هســتیم کــه بیــش از یــک میلیــارد 
مترمکعــب در روز گاز تولیــد می کنیــم و همــه اینهــا حاصــل بلــوغ و 

تکامل صنعت نفت ایران بعد از انقاب است.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا بیــان اینکــه »امــروز 
می توانیم بگوییم تقریباً یک صنعت نفت استقال یافته، توانمند 
و کارآمــد داریم«، گفــت: امروز فراســرزمینی فکر می کنیــم و گاهی 

فراسرزمینی پروژه اجرا می کنیم.
وی ادامــه داد: میــدان گازی کیــش بعــد از میــدان پــارس جنوبی 
بزرگترین میدان گازی ایران اســت؛ دو دکل شــرکت ملی حفاری در 
میدان کیش مســتقر اســت که به زودی کار حفاری را آغــاز می کند و 
ما به ســرعت قرارداد فــاز اول آن را تنفیذ کردیم و کار معطل شــرایط 
تحریــم و... نماند.خجســته مهر بــا پیش بینــی اینکــه »تولیــد 28 
میلیون مترمکعــب گاز حاصل توســعه فــاز اول میــدان گازی کیش 
خواهد بود«، گفت: توســعه فاز اول میدان کیــش از جهت کاهش 
ناترازی گاز اهمیــت باالیی دارد؛ توســعه میــدان کیــش در چهار فاز 
برنامه ریزی شده اســت و روزانه 120 میلیون مترمکعب به تولید گاز 

کشور اضافه خواهد شد.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر مشــغول مطالعات مهندسی پایه 
برای فازهای بعدی آن هستیم و ســاخت لوله های زیردریایی توسط 

شرکت های ایرانی برنامه ریزی شده است.
معــاون وزیر نفــت خاطرنشــان کــرد: 70 درصــد تولید گاز کشــور 
مربوط به میدان پارس جنوبی است و تاکنون 85 میلیارد دالر در این 

میدان سرمایه گذاری شده است.
خجســته مهر بــا ابــراز اینکــه »در ســال های 89ـ90 در کشــور یک 
تصمیم راهبــردی بــرای توســعه 10 فاز پــارس جنوبی با شــرکت های 
ایرانــی گرفتــه شــد«، گفــت: در روزهــای آینــده پاالیشــگاه فــاز 14 
بهره برداری خواهد شــد و این ایرانی ترین پاالیشــگاه پــارس جنوبی 
اســت.وی ادامــه داد: بــا بهره بــرداری از ایــن پاالیشــگاه 42 میلیــون 
مترمکعب به ظرفیت پاالیشــی گاز کشــور اضافه خواهد شــد و این 

نتیجه اعتماد به متخصصان و دانشمندان ایرانی است.
معاون وزیر نفت اذعان داشــت:  در آن سال ها عده ای با ناامیدی 
می گفتند »تــوان توســعه پــارس جنوبــی را نداریــم«، از تحریم ها و 
تهدیدهــا قطعاً اســتقبال نمی کنیــم، امــا همان خط شــکنی باعث 

نتایج امروز شد.



تجربه روندی متفاوت 
ازگذشته

چهارشنبه
 19 بهمن 1401  17 رجب 1444   8 فوریه 2023

 سال سی ویکم  شماره 8064
استان ها

اخبار

36 پروژه آب شرب دهه فجر در خراسان 
رضوي افتتاح و کلنگ زني مي شود

36 پروژه تامين و توزيع آب شــرب  شــهري و روستايي دهه فجر 
امسال در خراسان رضوي کلنگ زني  و يا  بهره برداري مي شود.

فریبا شریف آباد-خبرنگار جهان اقتصاد
بــه گفتــه مديــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب خراســان رضــوي 
براي اجــراي ايــن تعداد پــروژه در 5 شــهر و 70 روســتاي شهرســتان 
هاي نيشــابور ، ســبزوار ، باخــرز، گنابــاد ، تايبــاد ، تربت جــام ، مه 
والت ، فيــروزه ، جوين ، جغتــاي ، داورزن، خواف ، زاوه و بردســکن 
کلنگ زني افتتاح و بهره برداري مي شــوند هزار و570ميليارد ريال  
اعتبــارات ملي)محروميــت زدايــي( - اســتاني  و تنش هزينه شــده 

است. 
»سيد ابراهيم علوي« اين پروژه ها را شامل 69کيلومتر اصاح 
و توســعه شــبکه ، 12 کيلومتر احداث شــبکه توزيــع ،39 کيلومتر 
اجراي خط انتقــال ،احــداث 4 باب ايســتگاه پمپــاژ و 11 باب مخزن 
ذخيره، حفــر ، تجهيز و برقرســاني به هشــت حلقه چــاه اعام کرد 
که نيشابور با 13 پروژه و هزار و 130ميليارد ريال در صدر شهرستان 

هاي استان قرار دارد.

بزرگترین شهربازی و فودکورت 
شمالغرب در مگاپروژه عتیق تکمیل 

می شود
بزرگتریــن شــهربازی و فودکــورت شــمالغرب کشــور توســط 
شرکت عمران و توســعه آذربایجان در پروژه عتیق تکمیل و تجهیز 

می شود.
تبریز- رعنا نیکرفتار-خبرنگار جهان اقتصاد

در راستای تکمیل نواقص مگاپروژه عتیق به جهت بهره برداری 
کامل از این پروژه اقدامات نهایی در حال اجراست.

تکمیــل بزرگتریــن شــهربازی و فودکورت شــمالغرب کشــور در 
پروژه عتیق یک از مهمترین اولویت های شــرکت عمران و توســعه 

آذربایجان است.
در جلســه ای که به منظور بررســی رونــد اجرای این پــروژه برگزار 
شــد، مقرر شــد با ارائــه برنامــه ای جامع از ســوی شــرکت ســرمایه 
گذار و بررســی راهکارهــای قانونی جهــت واگــذاری و تحویل محل 
شــهربازی و فودکــورت تصمیمــات الزم در ایــن خصــوص اتخــاذ 

شود.

امضاء تفاهم  نامه چهارجانبه تولید 
سوخت  امولسیونی موتورهای دیزلی 

در تبریز 
 تفاهم نامــه چهــار جانبــه همــکاری بــرای تولیــد و اســتفاده از 
تکنولــوژی ســوخت های امولســیونی در موتورهای دیزلی کشــور، 
بین شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی کشــور، گروه 
صنعتی تراکتورسازی ایران، شــرکت موتورســازان تراکتورسازی و 
دانشــگاه صنعتی ســهند تبریز برای حفاظت از محیط زیســت به 

امضاء رسید.

تبریز- سیما نیکرفتار- خبرنگار جهان اقتصاد
مدیــر پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده هــای نفتی ایــران در خصوص ایــن تفاهم نامــه گفت: این 
تفاهم نامه چهار جانبه به منظور استفاده از دانش روز و تجربیات 
موجود در هر چهار مجموعه برای ارتقای موتور برای کاهش اجزای 

آالینده هوا به امضاء رسید.
رضا کاظم  نژاد افزود: استفاده از سوخت امولسیونی که تزریق 
۱۲ تــا ۱۵ درصد آب بــه ســاختار و پایین آمــدن مصرف ســوخت و از 
همه مهمتر کاهش سطح آالیندگی را نیز به دنبال خواهد داشت 

از اصلی ترین اهداف این تفاهمنامه می باشد.
وی با اشــاره به اینکه تراکتورسازی و موتورســازان این مجموعه 
تاثیرگذارتریــن واحــد در صنعــت و حــوزه تولیــد در ایــن بخــش 
هســتند، اضافه کــرد: عــاوه بــر تامین نیــاز داخلــی، صــادرات به 
اقصــی نقــاط دنیــا را ایــن مجموعــه هــا در کارنامــه دارنــد بنابراین 

بهترین گزینه برای عملیاتی کردن این طرح می باشند.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی تراکتورســازی ایــران نیــز در مراســم 
امضــای ایــن تفاهمنامــه ضمــن یــادآوری مســائلی نظیــر آلودگی 
هوا و مصرف انرژی اظهار کرد: در شــرایط کنونــی ضرورت توجه به 
مسائل زیست محیطی وظیفه ای همگانی اســت و تراکتورسازی 
نیز نه تنها در راســتای ارتقای کیفی موتورها و اهداف تولیدی بلکه 
بــه جهــت مســئولیت اجتماعی کــه در قبــال تــک تــک هموطنان 
احساس می کند پیش قدم برای اســتفاده از این تکنولوژی جهت 

کاهش مصرف سوخت و آالیندگی در تولیداتش شده است.
مصطفی وحیدزاده کاهش و کمبود منابــع از جمله گاز، نفت، 
ســوخت های فســیلی را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد با 
اجرایی شــدن ایــن تفاهمنامه از طریق تراکتورســازی که همیشــه 
و در جهــت اهــداف کان جامعــه پیش قــدم و پیشــرو بوده شــاهد 
ثمرات آن در صنعت و اقتصاد و مهمتر از همه نیاز عمومی جامعه 

و کشور باشیم.
وی یادآور شد: که در یک ســال گذشته تفاهمنامه های متعدد 
این چنین توسط تراکتورسازی و با مراکز بیشمار از جمله دانشگاه 
آزاد، ستاد نانو، فنی و حرفه ای و غیره به منظور ارتقاء تولید و بهره 
گیری از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی به امضاء رسیده است.

رئیــس دانشــگاه صنعتی ســهند نیز بــه عنوان یکــی از امضاء 
کننــدگان ایــن تفاهمنامــه گفــت: ایــن تفاهمنامــه همزمــان بــا 
سالروز شهادت ۲۲تن از دانشــگاهیان نخبه در کارگاه دانشگاه 
تبریز منعقد شــد تــا واقف باشــیم کــه دانشــمندان و جهادگران 
علمــی مــا زمانــی در صحنــه هــای صنعتــی هــم وارد شــدند و بــا 
حداقــل امکانــات زمــان خــود توانســتند کارهــای ناممکــن را 

ممکن سازند.
اســماعیل فاتحی فــر افزود: اکنــون ما بــا امکاناتی کــه دراختیار 
داریــم و باتوجه به تحریم های که کشــور را تهدید مــی کند امیدوار 
هســتیم ایــن تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم و گام هــای 

تاثیرگذاری را در عرصه صنعت برداریم.
وی تصریح کرد: طی چند ســال گذشــته تیم هــای علمی خوبی 
در دانشــگاه هــای مختلف داشــتیم کــه در شــرکت موتورســازان و 
شرکت های زیر مجموعه گروه تراکتورســازی ایران فعال بودند و با 
تفاهمنامه امضاء شده نیز فعالیت این گروه ها تقویت شد طوری 

که در راستای اهداف مصمم تر خواهند بود.

 فرماندارشهرســتان یزد گفت : در10ســال گذشته  
به هر دلیلی مجوز نانوایی صادر نمی شد و یک مجوز 
نانوایی دویســت تا ســیصد میلیون تومان خریداری 
می شــد در حــال حاضــر 60 مجــوز جدیــد نانوایــی در 
شهرستان صادرشــده وبیش از 537واحد نانوایی در 

شهرستان به سامانه وصل شده و رصد می شوند.

یزد-زهرا افضلیان -خبرنگار جهان اقتصاد
ســید محمرضــا مدرســی در نشســت خبــری بــا 
اصحاب رسانه استان با تبریک ایام هللا ده فجراظهار 
داشــت : دریــک ســال گذشــته 114پــروژه ، بــا ۴۶۷ 
میلیــارد و ۲۲۵ میلیــون اعتبــار درســطح شهرســتان 
اجرایی شــده که از این تعداد 84 پروه شــهری و ما بقی 

روستایی بوده است.
وی افزود : بخشی از این طرح ها  درحال راه اندازی و 
بخشی هم در حال تکمیل می باشد و تعدادی هم در 
این ایام به بهره برداری می رسد هیچ کدام از این  طرح 
ها به رغم  مشکات مالی تعطیل نشده و در حال اجرا 

پیگیری است . 
مدرســی تصریح کرد: هیچ دولتی بــه مانند دولت 
ایت هللا رئیســی به بحث فرهنگی ورود نکرده است 
ودربحــث پــروژه انتقــال آب ، دردورههــای مختلــف 

آرزوی مدیــران و مســئوالن ویکــی از خواســته هــای 
دیرینه مردم یزد بود که دردولت سیزدهم محقق شد 
و با پیگیریهای مستمر استانداریزد و حمایت ریاست 

محترم حمهوری این امرمهم به سرانجام رسید. 
فرماندار گفت: هــر گونه خدمت رســانی با حضور 
حداکثری مردم ممکن است وخدمت رسانی و تعامل 
و همکاری بین مدیران و انعکاس آن توسط رسانه ها  

نقش مهمی در اعتماد سازی جامعه دارد . 
 مدرســی تصریــح کــرد: الویــت کاری فرمانــداری 
شهرستان، سند یزد نوین  در حوزه ها ی 15گانه است 
که در نهضت ملی مسکن در شهرستان یزد 38هزار 
واحــد بایــد ســاخته شــود کــه 8هــزار واحــد ســاخته  و 
تعــدادی دیگــر نیــز بــرای اولیــن بــار درکشــوربصورت 

ویایی در دست ساخت است
وی درمــورد گایــه مــردم از صــف هــا ی طوالنــی 
نانوایی هــا گفت: نان عمــده مصرف مردم می باشــد 
که تقاضا ی مصرف هم 30 در صد بیشتر شده است 
و مقرربــود بر اســاس میــزان تراکنــش ســهمیه آرد به 
نانواهــا داده دشــود و بقیــه آزاد گردد کــه هنوزمعطل 

مانده  زیرا اختیار آن در مرکز است . 
 مدرســی تصریــح کــرد :537 واحــد نانوایــی در 
شهرســتان به ســامانه وصل شــده و رصد می شوند و 

اگرتراکنش غیر متعارف صورت گرفته با شــد بر خورد 
شــده اســت در10ســال گذشــته بــه هــر دلیلــی مجوز 
نانوایی صادر نمی شــد و ایــن امر خط قرمز بــود و یک 
مجــوز نانوایــی دویســت تــا ســیصد میلیــون تومــان 

خریداری می شد.
وی ازصــدو ر60 مجوز جدید نانوایی در شهرســتان 
خبــر داد و گفــت: برخــی از افــرادی که منافعشــان در 
خطر بود مــواردی را مطــرح کردند و فشــارها ی زیادی 
را نیز بــه فرمانــداری وارد کردند که ســهمیه برخی کم 
نشــود ولــی مکــم ورود کردیــم در یــزد واحدی بــود که 
30تن ســهمیه داشــت و لی واحد دیگری 6تن ،واحد 

هایی هم بودند که ســهمیه گرفته بودند ولی تعطیل 
بودند. 

فرماندارخاطرنشــان ســاخت: برخــی نــان را کنــار 
می گذاشــتند وبرای رســتوران ها و برخی از اماکن می 
فرســتادند و ما اعام کردیم در ساعت پخت حق کنار 

گذاشتن نان را ندارند.
وی در خصــوص  شهرســتان شــدن زارچ  و الحــاق 
شــاهدیه به این شهرســتان گفت : شــاهدیه جرو یزد 
می باشد  و از لحاظ جغرافیایی و تقسمات کشور مثل 
سابق است  و شهر شــاهدیه  زیر مجموعه شهرستان 

یزد خواهد بود.

فرماندارشهرستان یزد

537واحد نانوایی در یزد به 
سامانه وصل  و رصد می شوند

احداث پیست اسکیت و دوچرخه سواری در رشته BMX ،برای اولین بار در اراک
شهردار منطقه یک اراک خبر داد:به گزارش اداره 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اراک، حســین 
زندیــه وکیلــی با اعــام خبر فــوق بیــان داشــت:برای 
اولین بار عملیات اجرایی احداث پیســت اســکیت و 
دوچرخه سواری BMX از رشته های نمایشی و دارای 
عاقمند به این رشــته طبــق اســتانداردهای تعریف 
شده، در دستور کار شهرداری منطقه یک قرار گرفته 

است.

اراک- خبرنگار جهان اقتصاد - سید محسن موسوی
شــهردار منطقــه یــک اراک بــا بیــان اینکه یکــی از 
اهداف و اولویت های اصلی این شــهرداری معطوف 
بــه ایجاد بســتر مناســب بــرای فعالیت های ورزشــی 
در ســطح بوســتان هــای شــهر بــه منظور دسترســی 
آســان عموم شــهروندان به زیرســاخت های ورزشی 
و اســتفاده بیشــتر از امکانــات ورزشــی ایــن فضاهــا 
شده اســت، افزود: در همین راستا عملیات احداث 

پیســت اســکیت و دوچرخــه ســواری بــی ام ایکــس 
در حال انجــام اســت.وی در ادامــه با اشــاره به اینکه 
توســعه فضاهــای فرهنگــی و ورزشــی در شــهر اراک 
مورد تاکیــد مدیریت شــهری اســت، افــزود: بــرآورد 
پیش بینــی شــده جهــت احداث پیســت اســکیت و 
دوچرخــه ســواری در رشــته BMX، ســیصد میلیــارد 
ریال اســت که امید اســت ظرف بازه زمانی ۲ مــاه و تا 

قبل از تعطیات نوروز به بهره برداری برسد.

زندیــه وکیلــی در پایــان گفــت: ایــن شــهرداری بــا 
توجــه بــه ضــرورت ترویــج و توســعه مقولــه ورزش، 
افزایش ســرانه های ورزشــی در ســطح شــهر و ایجاد 
روحیه در مســیر افتخارآفرینی ورزشــکاران، همواره 
تاش مــی کند بــا احــداث مجموعه هــا و پــروژه های 
ورزشــی برخــوردار از اســتانداردهای بــاال، در ایــن 
مسیر گام بردارد و رضایتمندی شــهروندان را در این 

خصوص جلب نماید.

 تاکید استاندار بر لزوم رونق نهضت توسعه کتابخانه های فارس

شهردار منطقه سه اراک: 

۱۵۰۰ اصله نهال در هفته درختکاری امسال در سطح منطقه سه اراک کاشته می شود

 اســتاندار فــارس بر لــزوم رونــق نهضت توســعه 
و راه انــدازی و فعــال ســازی کتابخانه های مــدارس، 

مساجد و اداره های استان تاکید کرد. 

قاسم توانایی -خبرنگار جهان اقتصاد 
انجمــن  جلســه  در  ایمانیــه  محمدهــادی 
کتابخانه های عمومی اســتان فارس بیان کرد: باید 
در حوزه توسعه کتابخانه ها حرکت جدی در استان 
شکل گیرد و فارس در این زمینه الگوی کشور شود.

او ادامه داد: کتابخانه های بســیاری در مدارس، 

دانشــگاه ها، ادارات، مســاجد و فرهنگســراهای 
اســتان وجــود دارد کــه الزم اســت ایــن مراکــز را بــا 
روش ها و مکانیزم های جدید فعال کنیم تا به مردم 
خدمــات ارائــه کنند.ایمانیــه اظهــار کــرد: بــا اجرای 
طرح هــای هدفمنــد می توانیــم عمــوم مــردم را بــه 

مشارکت در توسعه کتابخانه ها دعوت کنیم.
خانه هــا  اکثــر  در  افــزود:  فــارس  اســتاندار 
کتاب هایــی اســت کــه خوانــده نمی شــود و مــردم 
توســعه  و  رونــق  آنهــا در  اهــدای  بــا  می تواننــد 

کتابخانه ها مشارکت کنند.

ایمانیــه همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش توســعه 
کتابخانه هــا در کاهــش آســیب های اجتماعــی 
گفــت: دفتــر امــور اجتماعــی اســتانداری فــارس و 
کتابخانه های عمومی و شــهرداری های استان باید 
از طریق کتــاب و کتابخوانــی در کنترل آســیب های 
اجتماعی همکاری و ارتباط بیشتری داشته باشند.

او ادامــه داد: بــا هزینه هــای انــدک می تــوان 
طرح های تحول آفریــن در حوزه فرهنگ ایجاد کرد، 
باید بررســی کنیم که هــم اینک ارتباط نســل جوان 
با کتابخوانی چگونه اســت و کتــاب و کتابخانه برای 

آنها چگونه تعریف شده است.
اســتاندار فــارس عنــوان کــرد: بــا توجه بــه اینکه 
مــکان احــداث کتابخانــه مرکــزی شــیراز در یکــی از 
بوســتان های مرکــز این شــهر تعیین شــده، شــورا و 
شــهرداری روند تحویل این زمین را سرعت بخشند 
تا مطالعــات اولیــه ایــن پــروژه از ســوی مشــاور آغاز 
شــود.ایمانیه گفت: همچنیــن باید پیگیــری کنیم 
تــا فعالیــت دارالکتب شــهید آیــت هللا مطهــری در 
 شــیراز بــه میــزان فعالیــت ســابق و حتــی بیشــتر

 از آن بازگردد. 

جعفرپور گفــت: اصله های نهــال در هفته درختــکاری در چندین 
نقطــه منطقــه از جملــه پــارک امیرکبیر، پــارک کالــه و پــارک ورودی 
شــهرک اندیشــه توزیع و یکــی از نقــاط منطقــه جهت کاشــت ۱۵۰۰ 
اصلــه نهــال مثمــر و غیرمثمــر توســط معاونــت فضــای ســبز و ناظر 

فضای سبز منطقه سه جانمایی خواهد شد. 

اراک- خبرنگار جهان اقتصاد- سید محسن موسوی
شــهردار منطقــه ســه اراک گفــت: بــا توجــه بــه مناســبت های 
پیــش رو در ایــام پایانــی ســال و بــه منظــور اســتقبال از نــوروز ۱۴۰۲، 
برگزاری برنامه های فرهنگی ویژه ای در نقاط مختلف ســطح منطقه 
پیش بینی شــده اســت.  به گزارش اداره ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداری اراک، محمــد جعفرپــور بیــان داشــت: منطقــه ســه از 

مناطق کم برخوردار شهر اســت و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال 
واحدهــای مختلف منطقــه، ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری و ســازمان ســیما منظر و فضای ســبز شــهری باید نهایت 
همکاری را داشــته باشــند تا بتوانیم در ایــن ایام خدمــات خوبی را به 

شهروندان این منطقه ارائه دهیم. 
 وی افزود: در این ایــام بلوارها و میدان های اصلی منطقه توســط 
ســازمان ســیما، منظر و فضــای ســبز شــهری آذین بندی می شــود و 
واحد روابــط عمومی منطقــه نیز نمایشــگاه عکس فعالیت هــا را در 

دهه مبارک فجر برپا خواهد کرد. 
 شــهردار منطقــه ســه اراک خاطرنشــان کــرد: مقــرر شــده اســت 
رنگ آمیــزی ایســتگاه های اتوبــوس و جــداول، نورپــردازی نقــاط 
مختلف، نصب المان های جدیــد، رنگ آمیزی تابلوهــای ترافیکی و 

پرچمی، طراحی و نقاشی دیوارهای موجود در سطح منطقه توسط 
واحد مبلمان شــهری ســازمان ســیما منظر و فضای ســبز شهرداری 
پیگیــری و انجــام شــود.  جعفرپور تصریــح کــرد: اصله های نهــال در 
هفته درختــکاری در چندین نقطه منطقــه از جمله پــارک امیرکبیر، 
پــارک کالــه و پــارک ورودی شــهرک اندیشــه توزیــع و یکــی از نقــاط 
منطقــه جهــت کاشــت ۱۵۰۰ اصلــه نهــال مثمــر و غیرمثمــر توســط 
معاونت فضای سبز و ناظر فضای ســبز منطقه سه جانمایی خواهد 
شــد.  وی گفت: ناظر فضای ســبز منطقه سه کاشــت انواع گل های 
زینتی و بهاره، تعمیر و بازسازی وســایل بازی پارک های منطقه سه، 
تبدیل آنهــا از فلزی بــه پلی اتیلــن و تعمیر و بازســازی ســرویس های 
بهداشــتی پارک های ســطح منطقــه را تــا قبــل از فصل بهــار پیگیری 

خواهد کرد.

در ۹ ماهه نخست امسال:

دیدار چهره به چهره مدیر عامل شرکت گاز ایالم با ۱۷۲ نفر ارباب رجوع
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ایــام از دیــدار چهــره بــه چهــره 
خود بــا ۱۷۲ نفــر از ارباب رجــوع در ۹ ماهه نخســت ســال جاری خبر 
داد و گفــت: در راســتای ارتبــاط نزدیــک و موثر مــردم با مســئوالن و 
شناســایی درخواســت ها و انتظارات مردمی، از ابتدای ســال جاری 
تاکنــون، هــر هفتــه یکبــار برنامــه دیــدار ماقــات مردمــی بصورت 

حضوری داشته است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان ایــام؛ محمــود 
کشــاورز افزود: عــاوه بــر دیدار های چهره بــه چهره، مطابــق برنامه 
زمانبنــدی اباغــی طــی چندیــن نوبت بــا حضــور در میــز خدمت در 
مصلــی نماز جمعــه  پاســخگوی مــوارد مرتبــط با حــوزه گازرســانی، 

خدمات مشترکین و متقاضیان نیز بوده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دیــدار چهره بــه چهــره مــردم و مســئوالن 
عاوه بر اطاع یابــی از دیدگاه مــردم، زمینه حفــظ ارزش های نظام 

و خدمت رســانی را فراهم می آورد، اظهار داشــت: در ایــن دیدارها، 
جوابگویــی بــه مراجعیــن از طریــق پاســخ اقــدام مثبــت، مشــاوره و 

راهنمایی،به مراجعین خدمات رسانی شده است.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ایــام بــا اشــاره بــه اینکــه تکریم 
و پاســخگویی مراجعیــن در شــرکت گاز اســتان ایــام در ســرلوحه 
اقدامات همکاران قرار دارد، افــزود: درب این مجموعه بر روی کلیه 
مراجعه کنندگان باز است و به مشکات آنان بصورت آنی رسیدگی 
می شود.کشــاورز با اشــاره به اینکه شــرکت گاز اســتان در راســتای 
طرح تکریم ارباب رجوع و بررسی و حل مشکات و درخواست  های 
آنان، عاوه بر برگــزاری برنامه های منظم هفتگــی ماقات عمومی 
و دیدار چهــره به چهره، از طریق ســامانه غیرحضــوری جامع ارتباط 
با مشــتریان )crm( و نیــز برپایی میز خدمــت در کلیــه ادارات گاز در 
ســتاد و شهرســتان ها و مصلــی نماز جمعه، پاســخگویی مســتقیم 

روســای ادارات گاز شهرســتان ها بــه مراجعیــن، میــز خدمــت 
الکترونیکــی و تلفــن گویــای ۱۵۹۴ بــه مشــترکین و مراجعیــن ارائــه 
خدمت می کنــد.وی با بیــان اینکــه در ایــن دیدار ها برای رســیدگی 
به مشــکات مردم با رویکرد حل مســئله توجه ویژه ای شده است، 
تصریح کرد: در ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷۲ نفر بصورت حضوری 
دیــدار چهره به چهره انجام شــده کــه از این تعــداد ۱۲۴ نفــر از طریق 
مشــاوره و راهنمایی و ۴۸ نفر نیز با پاســخ مثبت اقدام شــده است.
کشــاورز با بیان اینکه شــرکت گاز اســتان بــه منظور رفع مشــکات 
مــردم، از طریــق ۵ درگاه غیر حضــوری در جهــت خدمت رســانی بــا 
مراجعیــن و مشــترکین ارتبــاط برقــرار کــرده اســت، اظهار داشــت: 
همکاران این شرکت با سعه صدر، تکریم و حسن خلق، پاسخگوی 
اربــاب رجــوع هســتند و مشــکات آنــان را در کمترین زمــان ممکن 

برطرف می کنند.



بانک،بورس و بیمه
چهارشنبه

 19 بهمن 1401  17 رجب 1444   8 فوریه 2023
 سال سی ویکم  شماره 8064

خبر

بیمه تجارت نو قهرمان مسابقات پلی 
استیشن جشنواره صنعت بیمه 

دومین دوره مســابقات پلی استیشــن جشــنواره صنعت بیمه به 
میزبانی شرکت بیمه دی یکشنبه و دوشــنبه 16 و 17 بهمن ماه سال 
جاری در ســالن اجتماعات این شرکت برگزار شــد و نمایندگان بیمه 
تجارت نــو بدون شکســت و با کســب پیــروزی هــای قاطــع در مقابل 
حریفان خود موفق به کسب مقام قهرمانی در این دوره از مسابقات 

شدند. 
 

بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه تجارت نــو ؛ مرتضــی هدهــدی و 
محمدهادی ذکریــا بازیکنان بیمــه تجارت نو که به نمایندگــی از این 
شرکت در مسابقات حضور داشتند و موفق شــدند با بردهای پی در 
پی در برابر حریفانی چون تیم های بیمه آســیا، بیمــه مرکزی، ملت، 
بیمه البرز به فینال این مســابقات راه یابنــد .درادامــه و در فینال این 
مســابقات نمایندگان بیمه تجارت نــو درمقابل تیم صنــدوق تامین 
خســارت های بدنــی قــرار گرفتنــد کــه مســابقه پایانــی نیــز بــا نتیجه 
قاطعانه 10 بر4 به ســود تیم بیمه تجارت نو به پایان رسید و در نهایت 

موفق به کسب مقام قهرمانی این دوره از مسابقات شدند.

همزمان با ایام مبارک دهه فجر و در سفر مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان چهارمحال و بختیاری مطرح شد؛ 

تامین مالی 103 هزار میلیارد ریالی واحدهای تولیدی استان
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علــی خورســندیان که به اتفــاق هیــأت همراه، 
همزمــان بــا ایــام مبــارک دهــه فجــر امــروز ســه 
شــنبه هجدهم بهمن ماه به اســتان چهارمحال و 
بختیاری ســفر کرده اســت، از پرداخــت103 هزار 
میلیارد و 391 میلیون ریال بــه طرح های صنعتی 
و معدنی اســتان چهارمحال و بختیــاری خبر داد و 
اعام داشــت: این بانــک از طرح های اشــتغال زا 

در این استان حمایت می کند. 

آمنــه قدیــم پرســت / خبرنــگار روزنامــه جهــان 
اقتصاد 

به گزارش خبرنگار ما به نقــل از روابط عمومی 
بانــک صنعــت و معــدن، وی در آییــن افتتــاح 
ســاختمان جدید سرپرســتی این بانک و در جمع 
اســتاندار، مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان، معاون اقتصادی اســتاندار، رییس اتاق 
بازرگانــی و رییــس اتــاق صنعــت و معدن اســتان 
و جمعــی از صنعتگــران و معدنــکاران اســتان 
کــه بــرای افتتــاح ســاختمان جدیــد سرپرســتی 
ایــن بانــک حضــور داشــتند، ضمــن تبریــک فــرا 
رســیدن دهه مبــارک فجــر و ایــام پیــروزی انقاب 
اســامی که تجلی حماســه ماندگار یــک ملت در 
راه آزادی و عدالتخواهــی اســت، عنوان داشــت: 
امیــدوارم در تمامی عرصــه ها مخصوصــا عرصه 
های اقتصــادی و توســعه ای کشــور بتوانیــم مایه 
سربلندی بوده و پشــتیبان خوبی برای جهادگران 

عرصه اقتصادی و صنعتی کشور باشیم.
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن اظهــار 
داشــت: در 10 ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش 
از 360 هــزار میلیــارد ریــال تســهیات بــه بنــگاه 
هــای تولیــدی از ســوی ایــن بانــک پرداخت شــده 
که از ایــن مبلــغ 103 هــزار میلیــارد و 391 میلیون 
ریــال آن بــه 53 طــرح صنعتــی و معدنــی اســتان 

چهارمحال و بختیاری پرداخت شده است.
وی یــادآور شــد: بــه 3 طــرح مــورد پیگیــری 
ســفر ریاســت جمهــوری نیــز 615 میلیــارد ریــال 
معــدن  و  صنعــت  بانــک  توســط  تســهیات 

پرداخت شده است.
دکتر خورســندیان پرداخت تسهیات به طرح 
هــای دانــش بنیــان را از دســتاوردهای ایــن بانک 
برشــمرد و بیــان داشــت: در 10 ماهه ســال جاری 

315 فقره تســهیات به 121 شــرکت دانش بنیان 
به مبلغ 29 هزار میلیــارد و 655 میلیون پرداخت 
شــده کــه ســهم اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 

این مبلغ 100 میلیارد ریال بوده است.
مدیرعامــل بانک صنعــت و معــدن از عملکرد 
بانک در مــورد پرداخت تســهیات از محل منابع 
بند الــف تبصره 18 گفــت: در مجموع از ســال 97 
تاکنــون 94 هــزار میلیــارد و 252 میلیــون ریــال از 
محــل محــل منابــع بنــد الــف تبصــره 18 بــه طرح 
هــای مختلــف صنعتــی کشــور پرداخت شــده که 
آمار تســهیات از این منبع در سال 1400 در مورد 
اســتان چهارمحال و بختیاری یک هــزار میلیارد و 

20 میلیون ریال بوده است.
دکتــر خورســندیان بــا اشــاره بــه لــزوم توجــه 
به جــذب منابــع و تعامــل با شــرکت های بــزرگ و 
خــوش حســاب در اســتان گفــت: مانــده ســپرده 
هــای چهارگانــه در 10 ماهــه امســال نســبت بــه 
مــدت مشــابه در ســال گذشــته 17 درصــد رشــد 
داشــته کــه اگرچــه رقــم قابــل توجهــی اســت امــا 
مطلوب نیســت و انتظارات بیشتری به خصوص 
از شــعب وجــود دارد تــا بــا افزایــش درآمدهــای 
و  مجــازی  خدمــات  از  اســتفاده  و  کارمــزدی 
بانکداری دیجیتال این شــاخص مهم عملکردی 

را ارتقا دهند.
از  بانکــی  ارشــد  مدیــر  ایــن 
اهمیــت وصــول مطالبــات در مــاه 
هــای پایانــی ســال ســخن گفــت 
افزایــش  کــرد:  نشــان  خاطــر  و 
وصــول مطالبــات ارزی بــه میــزان 
رشــد 16 درصــدی  و  45 درصــد 
وصول مطالبــات ریالی در ده ماهه 
امسال نشان از وجود اهتمام ویژه 
همــکاران مــا در ایــن بخــش دارد 
امــا همه مــا آگاهیــم هر چــه در این 
بخش تاش کنیم باز هم کم است 

و بــا توجه بــه تخصــص و عزمــی کــه در همــکاران 
خود سراغ داریم شکی وجود ندارد که می توانیم 
به درصدهــای رشــد باالتــری دســت پیــدا کنیم و 

منابع را به چرخه تسهیات دهی بازگردانیم.
هــای  اولویــت  بــر  دیگــر  بــار  همچنیــن  وی 
تســهیاتی ایــن بانــک توســعه ای_ تخصصــی 
تاکید کرده و افــزود: پرداخت تســهیات به طرح 
های دانش بنیان، تکمیل طــرح های نیمه تمام، 
تکمیل زنجیــره ارزش، تامین ســرمایه در گردش 
بنگاه هــای تولیدی بــا رعایت پیش شــرط اهلیت 
و صاحیت متقاضیان جزو اولویت ها و سیاست 

های اعتباری بانک صنعت و معدن است.
وی عنوان نمود: اســتان چهارمحال و بختیاری 
به لحــاظ نزدیکــی بــه صنایع فــوالدی بــرای طرح 
هــای تکمیــل زنجیــره ارزش ایــن نــوع صنایــع 
دارای اولویت اســت و این امــر می توانــد در رونق 

اقتصادی استان بسیار مؤثر باشد.
و  چهارمحــال  اســتاندار  حیــدری  غامعلــی 
بختیــاری نیــز در آییــن افتتــاح ایــن ســاختمان بــا 
تقدیــر از بانــک صنعــت و معــدن در تامیــن مالی 
واحدهای تولیدی اســتان اظهار داشت: سرمایه 
گذاری بانک در طرح های توســعه ای و اشتغال زا 
راهگشاســت و این موضــوع از اولویــت های مهم 
اســتان اســت و ســبب کاهش نرخ بیــکاری و نرخ 

مهاجرت از این استان خواهد شد.
وی افــزود: توســعه در ایــن اســتان بایــد بــر 
اســاس آمایش ســرزمین صورت بگیرد و با توجه 
بــه همجواری این اســتان با اســتان هــای صنعتی 
کشــور تکمیــل زنجیــره ارزش و تولیــد مــی توانــد 
کلیــد بســیاری از مشــکات و راهــکار محرومیت 

زدایی استان باشد.
وی نقش مثبــت و مؤثر بانــک صنعت و معدن 
در ایجــاد اشــتغال در ایــن اســتان را یــادآور شــد و 
گفــت: ایــن اســتان پتانســیل بســیار خوبــی هــم 
بــه لحــاظ منابــع طبیعــی و هــم نیــروی کار دارد و 

مســؤلیت اجتماعــی صنایــع بــزرگ اســتان مــی 
بایست توسعه و ایجاد اشــتغال باشد که بتوانیم 
بــا مشــارکت و پشــتیبانی شــبکه بانکی کشــور از 
ظرفیت های استان برای توسعه و صنعتی کردن 

آن بهره ببریم.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره 
بــه اینکــه در حــوزه بانکــداری در ســالهای پــس 
قابــل  خدمــات  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از 
توجهــی بــه مــردم ارائــه شــده اســت، افــزود: 
بانک ها بــا پرداخــت تســهیات نقــش مهمی در 
ایجــاد اشــتغال دارنــد و امیــد مــی رود بــا افزایش 
تســهیات پرداختــی بــه متقاضیــان در اســتان 

بتوان مشاغل بیشتری ایجاد کرد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه 
توزیــع عادالنه منابــع در نقــاط مختلف کشــور را 
از راهبردهای دولت ســیزدهم عنوان کرد و اظهار 
داشــت: در پرتو ایــن راهبــرد، اعتبــارات خوبی در 
ســفر رییس جمهــور بــه اســتان اختصــاص یافته 

است.
حیــدری همچنین به پیشــرفت های کشــور در 
ســالهای پــس از پیــروزی انقاب اســامی اشــاره 
کــرد و گفــت: در طــول چهــار دهــه اخیــر بــا وجود 
جنــگ تحمیلــی و تنگناهــای تحریــم اقتصــادی و 
بانکی، روند رشــد و توســعه کشــور شــتاب خوبی 
داشــته اســت و ایــن مهــم در حوزه هــای مختلــف 

نمایان است.
وی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری 
در حوزه هــای زیرســاختی، جــاده، کشــاورزی، 
صنعت، بهداشــت و درمان، شهرســازی و ورزش 
شــاهد توســعه و پیشــرفت هســتیم و خدمــات 
قابل توجهی در دورترین نقاط اســتان ارائه شــده 

است.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تصریح کرد: 
بســیاری از پیشــرفت هایی که در اســتان حاصل 
شــده در پرتوی فعالیــت هــای دانش بنیــان بوده 
اســت کــه ایــن موضــوع هــم بهــره وری را افزایش 

داده و هم در انرژی صرفه جویی می کند.
دکتــر خورســندیان همچنیــن در ادامــه ســفر 
خود بــه اســتان چهارمحــال و بختیاری از شــرکت 
های فــوالد تــاراز و ظریف مصــور که با تســهیات 
این بانک به بهــره برداری رســیده انــد بازدید کرد 
و از نزدیــک در جریــان رونــد فعالیت و مشــکات 
آنــان قــرار گرفــت و در خصــوص نحــوه حمایــت و 
تامین مالی این طرح ها با آنــان به گفتگو و تبادل 

نظر پرداخت.
شــرکت فوالد تاراز که از بانک صنعت و معدن 
تســهیات دریافــت نمــوده اســت بــه تولیــد ورق 
های گالوانیزه با ظرفیت اســمی 260 هــزار تن در 

سال اشتغال دارد.
ایــن شــرکت در ســال 1395 بــا حضــور رییــس 
جمهــور وقــت افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســیده 

است.

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات سیستم کنترل هوشمند تقاطع
محل انجام کار: سطح شهر یزد

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شــرکت در مناقصه به میزان 1.063.900.000 ریال که مي تواند به 
صورت واریز به حساب 2091520071 بانک تجارت شهرداري یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکي )با اعتبار سه ماه( در 

وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بي نام باشد.
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي 

باشد.
پیش پرداخت:  پس از انعقاد قرارداد کارفرما می تواند نســبت به پرداخت  پیش پرداخت به پیمانکار طبق آیین نامه 

معامالت مالی شهرداری در ازاي دریافت ضمانت نامه بانکي اقدام نموده و در هر پرداختي این مبلغ مستهلک مي شود.
نحوه تأمین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه سال 1401  شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود. 

مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان خرید اســناد مناقصه از تاریخ1401/11/20 تا تاریخ 1401/11/27 و حداکثر تاریخ 
ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( به آدرسsetadiran.ir و تسلیم مدارک 
)ضمانت نامه بانکی( به دبیرخانه محرمانه حراست شــهرداری یزد  تا روز  سه شنبه  مورخ 1401/12/09می باشد و کلیه 
پیشنهادات در ساعت 10 روز چهارشــنبه  مورخ1401/12/10 در سالن جلسات شهرداری مرکزی یزد مفتوح و با حضور 

اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.
محل دریافت اسناد: جهت دریافت اســناد مناقصه به ســایت  setadiran.ir  مراجعه نمایید. نظر به اینکه وجه 
پرداختي مسترد نمي گردد قبل از پرداخت وجه نســبت به مطالعه کامل نمونه اسناد اقدام و در صورت تمایل نسبت به 

واریز مبلغ و خرید اسناد اقدام نمایند.
در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.500.000 ریال به صورت واریز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانک 
تجارت  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

به پیشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده 
هاي مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و  نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع  ماده 10 آیین نامه  معامالت  
شهرداری های مراکز استان ها می باشد.

هزینه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
)عبدالحسینیـ  شماره انحصاری درخواست: 9030 مورخ 1401/11/18(

                                                                                      مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد 

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای
خريد تجهیزات سیستم کنترل هوشمند تقاطع

شناسه اگهی: 1453353


