
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 تأثير قطعی گاز 
بر وضعيت شرکت ها
محمدجواد ساکت 

کارشناس ارشد سیستم های انرژی

سرمقاله

در وضعیت��ی ک��ه تراز 
گاز منفی اس��ت، مانند 
سال های قبل، اولویت 
قطعی گاز با صنایع است و در این صورت 
قطعًا شاهد کاهش تولید و فروش و افزایش 
زیان دهی آن ها خواهیم بود. این اتفاق، به 
علت در دسترس بودن صورت های مالی، 
برای شرکت های بورسی قابل مشاهده تر 

و ملموس تر از ...
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 آگهی مزایده عمومی 
شماره 1401/1

بررسی های »تجارت« نشان می دهد:
 سیگنال خروج 

بازا رمسکن از رکود
تولید خودروسازان بزرگ در فصل بهار  افزایش یافت

 حرکت خودروسازان
 در جاده تولید

گروه صنعت و تجارت: تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ ها در پایان بهار پارسال 
۱۴۳ هزار دستگاه بود اما با کاهش ۷۰ درصدی امروز به کمتر از سال ۴۲ هزار دستگاه 
رس��یده اس��ت. در س��ه ماه نخست سال جاری تعداد ۲۴۶ هزار خودرو تحویل داده شده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۳۶ درصدی همراه شده است. 
گروه صنعتی ایران خودرو در سال ۱۴۰۱، برای تولید ۷۲۵ هزار دستگاه سواری و ۲۵ 
هزار خودروی تجاری برنامه ریزی کرده است. همچنین تولید ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو 
در سال جاری برای سایپا برنامه ریزی شده است. رئیس جمهوری ۱۱ اسفندماه سال 
گذشته از ایران خودرو و سایپا بازدید کرد و دستورالعمل هشت ماده ای به خودروسازان 

ابالغ کرد. لزوم افزایش ۱.۵ برابری میزان ...         صفحه 7
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»تجارت« تهدید و فرصت های پیش روی اقتصاد ایران بعد از جهش قیمت نفت را بررسی کرد

فرصت طالیی نفت 100 د الری

2

3

رئیس  کل بانک مرکزی درباره تامین ارز موردنیاز واردات 
خ��ودرو توضیحاتی ارائه کرد. علی صالح آبادی، رئیس  کل 
بانک مرکزی در گفتگو با خانه ملت درباره نظر بانک مرکزی 
درخص��وص ارز موردنیاز ب��رای واردات خودرو، گفت: این 
موضوع هنوز در دولت جمع بندی نشده اما هر زمانیکه که 
بخواهد در دولت جمع بندی شود، حتما با هماهنگی بانک 
مرک��زی خواهد ب��ود. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: منابع 

ارزی که برای این موضوع در ...

 رئیس جمه��وری در پاس��خ ب��ه تم��اس تلفن��ی امیر قطر بر 
مواضع روش��ن جمهوری اس��المی ایران در گفتگوها بر سر 
رفع تحریم ها تاکید کرد. به گزارش تجارت و به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی دولت، سیدابراهیم رئیسی در پاسخ به تماس 
تلفنی ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با اش��اره به 
گزارش های متعدد و رس��می آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مبنی بر اینکه برنامه  هسته ای جمهوری اسالمی ایران کامال 

شفاف بوده و هیچگاه از مسیر قانونی ...

لزوم واردات خودرو بدون 
فشار به منابع ارزی

سیاسی کاری غرب در 
فرآیند مذاکرات هسته ای

 صفحه2  صفحه 6

چشم انداز مبهم احیای برجام 
 مذاکرات دوحه با اصرار غرب بر مواضع زیاده خواهانه بدون نتیجه ماند

 آثار مثبت اجرای قانون 
سامانه مودیان

اصغر سلیمی 
نماینده مجلس

یادداشت

 قطع��ًا با اجرای قانون 
و  مودی��ان  س��امانه 
پایانه های فروشگاهی، 
ع��الوه بر افزای��ش درآمدهای مالیاتی و 
کاهش ف��رار مالیاتی، ناعدالتی ها در اخذ 
مالیات از بین می رود و روند این موضوع 
در کش��ور شفاف می شود. این قانون یک 
سال پیش در مجلس مصوب و مورد تایید 

شورای نگهبان قرار گرفت ...
ادامه در صفحه 3
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فروش امالک مازاد 
و تملیکی بانک 
صادرات ایران  
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 بانک صادرات 
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شعب استان اردبیل 
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وام های ازدواج تسهیل شود
رئی��س جمه��ور گف��ت: مراکز امکان��ات تفریحی دولت و 
س��ازمان های دولتی در اختیار زوج های جوان قرار گیرد. 
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی صبح روز گذش��ته در جشن 
وصال و آئین گرامیداشت هفته ازدواج که در تاالر وحدت 
برگزار شد با توجه به جایگاه ازدواج در دین مبین اسالم و 
دیگر ادیان الهی، گفت: راهکار خانواده س��از وکار مربوط 
ب��ه خ��ودرا دارد و بای��د این امر معروف ترویج ش��ود. وی با 
بیان اینکه پیش قدم شدن برای ازدواج ها ارزشمند است، 
افزود: عشق ورزیدن، مودت و دلدادگی اساس زندگی است. 
ازدواج امر بسیار مبارکی است. نگران معیشت هم نباشید. 
هیچکس نبوده که معیش��تش بعد ازدواج بدتر ش��ده باشد. 
رئیس جمهور، دولت را موظف به گس��ترش این معروف 
دانس��ت و گفت: خانواده ها هم مهریه را س��نگین نگیرند. 
رئیسی گفت: ارزش مهریه همسر من و دخترهایم هرکدام 
کمتر از یک سکه بهار آزادی است. وی به مسئوالن مربوط 
دس��تور داد: مراکز امکانات تفریحی دولت و س��ازمان های 
دولت��ی در اختی��ار زوج های ج��وان قرار گیرد. آئین نامه ای 
آن را ظرف دو هفته تنظیم و به سراسر کشور ابالغ کنید. 
رئی��س جمه��ور با تاکید بر اینکه وام های ازدواج تس��هیل 
ش��ود، اف��زود: بانک ها برای انتظ��ار زوج ها و دریافت وام 
زمان بگذارد. آئین نامه آن ظرف ۱۵ روز آینده تنظیم شود 

تا زوجین برای تسهیالت معطل نشوند.

 ایران هراسی خدمت به منافع
 رژیم صهیونیستی در منطقه است

س��خنگوی وزارت امور خارجه با مردود ش��مردن ادعاهای 
بی اساس��ی که در بیانیه مش��ترک دیدار دو مقام عربی در 
خصوص ایران آمده اس��ت گفت: ایران هراس��ی خدمت به 
منافع رژیم صهیونیس��تی در منطقه اس��ت. ناصر کنعانی 
س��خنگوی وزارت امور خارجه با مردود ش��مردن ادعاهای 
بی اساسی که اخیراً در بیانیه مشترک دیدار دو مقام عربی 
در منامه در خصوص جمهوری اسالمی ایران آمده است، 
اینگونه ادعاها را مغرضانه، غیرسازنده و ناشی از اهداف و 

انگیزه های خاص توصیف کرد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه با دعوت از کشورهای یادشده 
ب��ه درک صحی��ح معادالت منطق��ه ای و توجه به نقش و 
جایگاه ثبات ساز جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب 
آس��یا، اصرار بیهوده این کش��ورها بر ادامه مس��یر اش��تباه 
ای��ران هراس��ی را دور از حکم��ت و خدمت به منافع رژیم 
صهیونیستی در منطقه قلمداد کرد. کنعانی اظهار داشت: 
حفظ و تثبیت دستاوردهای هسته ای حق مسلم و قانونی 
جمهوری اس��المی ایران بوده و توانمندی های دفاعی و 
موش��کی نیز مبتنی بر سیاس��تی راهبردی و در چارچوب 
دکترین دفاعی جمهوری اس��المی ایران قرار داش��ته و به 
هیچ وجه تهدیدی برای همس��ایگان نیس��ت. سخنگوی 
وزارت امور خارجه در پایان با تاکید بر اراده و حس��ن نیت 
جمه��وری اس��المی ای��ران در حفظ و گس��ترش روابط با 
همسایگان و نیز کشورهای عربی و اسالمی، تالش های 
مضاع��ف دول��ت س��یزدهم جمهوری اس��المی ایران در 
این راس��تا را دلیل روش��ن و محکم دیگری بر حس��ن نیت 

کشورمان دانست.

 تکرار ادعاهای ضدایرانی 
تروئیکای اروپا درباره نشست دوحه

تروئی��کای اروپا با تک��رار برخی ادعاهای ضدایرانی، طی 
بیانیه ای مشترک مدعی شدند که تهران از فرصت ایجاد 
ش��ده در نشس��ت دوحه اس��تفاده نکرد. در این بیانیه که در 
آستانه برگزاری نشست شورای امنیت صادر شد، ادعا شده 
است که ایران به فرصتی که در نشست دوحه ایجاد شده 
بود، پشت پا زد و در این نشست، خواسته هایی غیربرجامی 
و دور از واقعیت مطرح کرد. انگلیس، آلمان و فرانس��ه با 
اعالم این که پیشرفت برنامه هسته ای ایران شتاب گرفته 
است، مدعی شدند که »اقدام های ایران به سرعت در حال 
بر هم زدن توازن بس��ته ای اس��ت که طی ماه ها مذاکره 
برای احیای برجام بر سر آن توافق کرده بودیم«. در ادامه 
این ادعاها آمده است که افزایش سرعت پیشرفت برنامه 
هس��ته ای ایران، پنجره را برای راه حل دیپلماتیک فوری 
می بن��دد. تروئی��کای اروپا همچنین اعالم کردند که ایران 
باید آنچه »تش��دید تنش هس��ته ای« خوانده شده است را 
متوق��ف ک��رده و به س��رعت به هم��کاری کامل با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی باز گردد.

 آغاز به کار نخست وزیر 
جدید رژیم صهیونیستی

در پ��ی رای کنس��ت به انحالل خ��ود، »یائیر الپید« وزیر 
خارجه رژیم صهیونیس��تی، نخس��ت وزیر موقت این رژیم 
ش��د. الپید چهاردهمین نخس��ت وزیر اسرائیل خواهد بود، 
ولی دوران نخست وزیری وی تنها تا اول نوامبر ادامه خواهد 
داش��ت. کنس��ت روز پنج شنبه گذشته به انحالل خود رای 
داد و اول نوامبر را به عنوان زمان برگزاری انتخابات تعیین 
کرد. رس��انه ها پیش��تر گزارش داده بودند که اپوزیس��یون 
تصمیم داشت تاریخ انتخابات پارلمانی را ۲۵ اکتبر تعیین 

کند اما با این درخواست مخالفت شد.

 توئیت وزارت امور خارجه
 به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی

وزارت امور خارجه کشورمان به مناسبت فرا رسیدن هفته 
حقوق بشر آمریکایی گفت آمریکا برای مقابله با تروریسم 

سياسي

گ�روه سياس�ی: با پایان مذاک�رات دوحه، برای چندمين بار 
متوالی اميدها برای احيای توافق هسته ای 2015 به نااميدی 
بدل شد. با این حال در شرایطی که هماهنگ کننده برجام 
از خط�ر ع�دم عبور از خط پایان س�خن می گوید، وزیر امور 
خارجه کش�ورمان ارزیابی مثبت�ی از آخرین دور مذاکرات 
دارد. به گزارش تجارت، روز ش�نبه گذش�ته و پس از انتظار 
4 س�اعته خبرن�گاران برای برگزاری نشس�ت خبری ميان 
مس�ئول سياس�ت خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه 
کش�ورمان، ای�ن پي�ام ب�ه جهان مخابره ش�د که بن بس�ت 
مذاکرات شکس�ته ش�ده و تهران و واشنگتن این بار در یك 
کش�ور حاش�يه خليج فارس و البته همچنان غيرمس�تقيم 
مذاکرات را از سر خواهند گرفت.  به همين منظور نيز علی 
باقری، معاون سياسی وزیر امور خارجه روز سه شنبه عازم 
قطر شد تا دور جدیدی از مذاکرات را که به زعم بسياری از 

کارشناسان دور پایانی تلقی می شد، آغاز کند. 
در غی��اب خبرن��گاران در دوح��ه، »نورنیوز« رس��انه نزدیک به 
شورای عالی امنیت ملی در خصوص روز نخست این مذاکرات 
نوشت: شروع این مرحله از مذاکرات با گفت وگوی علی باقری، 
مذاکره کننده ارش��د کش��ورمان و انریکه مورا، معاون مس��ئول 
سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا کلی��د خ��ورد. در اولین روز، 
گفت وگوه��ا بر س��ر موضوعات باق��ی مانده با »رویکردی فنی 
و با جدیت« دنبال ش��ده اس��ت. امیدواری برای نزیک شدن به 
توافق در قطر اما تنها تا بعد از ظهر روز چهارشنبه ادامه داشت 
که یکی دیگر از خبرگزاری ها از شکست و پایان مذاکرات خبر 
داد و نوشت: پایان گفت وگوهای دو روزه؛ سنگ اندازی آمریکا 

صدای مورا را هم درآورد. 
انرکی��ه م��ورا در پای��ان این مذاکرات در حس��اب توئیتری خود 
نوش��ت: دو روز مذاکرات فش��رده و غیرمس��تقیم در دوحه در 
خصوص برجام. متأسفانه هنوز پیشرفتی که تیم اتحادیه اروپا 
به عنوان هماهنگ کننده به آن امید داشت، حاصل نشده است. 
همکاری ها را با فوریت بیشتر برای دستیابی به توافقی کلیدی 
در راستای منع اشاعه و بازگشت ثبات به منطقه ادامه خواهیم 
داد. پایگاه خبری »اکسیوس« نیز به نقل از یک مقام آمریکایی 
مدعی ش��د که ایرانی ها هیچ حس فوریتی از خود نش��ان نداده 
و مسائلی که پیش از این حل شده بود را مجددا مطرح کرده و 
حتی مسائل جدید غیرمرتبط با برجام را طرح کرده اند. در همین 
راس��تا خبرنگار »وال اس��تریت ژورنال« به نقل از دو دیپلمات 
غربی مدعی شد که ایران در مذاکرات دوحه بازگشت به برجام 
را مش��روط به توقف تحقیق��ات پادمان های آژانس بین المللی 

انرژی اتمی کرده است. 

ناصر کنعانی، س��خنگوی جدید وزارت امور خارجه در صفحه 
توییت��ر خ��ود در م��ورد مذاک��رات دوحه نوش��ت: در ادامه روند 
مذاک��رات رفع تحریم ها، گفتگوهای فش��رده ای طی روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه با وساطت "انریکه مورا" در دوحه برگزار 
شد. نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقیمانده 
ط��رح ش��د و ط��رف مقابل نیز مالحظات خ��ود را ارائه کرد. در 
مورد ادامه مسیر و مرحله بعدی گفت وگوها، طبق روال همیشه 
"باقری" و "مورا" در تماس خواهند بود.  حسین امیرعبداللهیان 
در نخس��تین واکن��ش نس��بت به پایان مذاک��رات در دوحه، در 
گفت وگ��و ب��ا همتای قط��ری خود گفت: ارزیاب��ی ما از مرحله 
اخیر مذاکرات در دوحه مثبت است. تاکید می کنم که ما برای 
رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار جدی هستیم و در صورت 
واقع بینی آمریکا، توافق دست یافتنی است. مذاکره کننده ارشد 
ما همواره با ابتکار عمل و در مس��یر تحقق توافقی قابل قبول 
گام بر می دارد و ما بر ادامه مذاکره تا رس��یدن به توافق مبتنی 

بر واقع بینی مصمم هستیم.
نماینده ایران در س��ازمان ملل نیز در توییتی نوش��ت:  "به دنبال 
انجام مذاکرات دوحه، مرحله بعدی مذاکرات را با اتحادیه اروپا 
هماهن��گ خواهی��م کرد. “ مجید تخ��ت روانچی افزود: تیم ما 
آماده تعامل سازنده برای دستیابی به یک توافق است. چنانچه 
آمریکا واقع بینانه عمل کند و عزم جدی برای اجرای تعهدات 

خود داشته باشد، توافق دور از دسترس نیست."
س��فیر و نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران در سازمان ملل، 
در محل رسانه ای شورای امنیت در جمع خبرنگاران، گفت: ما 
پیام ه��ای ق��وی در تجدید حمایت از احیا و اجرای کامل برجام 
دریافت کردیم. بدیهی است که دالیل اصلی وضعیت کنونی، 
خ��روج غیرقانون��ی آمریکا از برج��ام و اعمال مجدد تحریم ها 
و همچنین عدم اراده سیاس��ی س��ه کش��ور اروپایی برای انجام 
تعهداتش��ان اس��ت. وی گفت: در حالی که دولت سابق ایاالت 
متحده بی پروا یک اصل تثبیت شده حقوق بین الملل را قربانی 
ک��رد و از تواف��ق خ��ارج و تحریم ها را مجدداً اعمال کرد، دولت 
فعلی در ادامه سیاست بدنام فشار حداکثری و اعمال تحریم ها 
علیه ایران، راه سلف خود را دنبال می کند. شکی نیست که چنین 

سیاستی به عنوان اهرمی در مذاکرات پیش می رود.
روانچی تاکید کرد: ایران به دیپلماس��ی چندجانبه متعهد اس��ت 
که نتیجه آن، باید تضمین لغو موثر و قابل راستی آزمایی همه 
تحریم های غیرقانونی باشد. وی گفت: جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یکی از اعضای مس��ئول معاهده منع اش��اعه به اصل 
همکاری با آژانس متعهد است و تمامی تعهدات خود را بر اساس 
معاهده مذکور و موافقت نامه جامع پادمان انجام داده اس��ت. 
نماین��ده ای��ران همچنین تصریح ک��رد : ما در جریان مذاکرات 
وین حداکثر انعطاف را به خرج دادیم و حسن نیت خود را برای 

دستیابی به توافقی قابل قبول نشان دادیم. همانطور که همیشه 
تاکید کرده ایم برجام باید به طور کامل، مؤثر و به گونه ای اجرا 

شود که بتوان آن را راستی آزمایی کرد. 
هیچ جایگزینی وجود ندارد. زمان آن فرا رسیده است که آمریکا 
تصمیم سیاس��ی برای کنار گذاش��تن سیاس��ت شکست خورده 

فشار حداکثری بگیرد.
وی ادامه داد: طی رایزنی های فشرده  ایران با هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا، آقای جوزف بورل، در هفته گذشته در تهران، ایران 
یک بار دیگر بر تمایل خود به ارائه راه حل های ابتکاری در مورد 
موضوعات باقیمانده و با امید به شکستن بن بست تاکید کرد. 
ما توافق کردیم که از طریق اتحادیه اروپا مذاکرات غیرمستقیم 
را با آمریکا داش��ته باش��یم تا بر آخرین موانع در مذاکرات غلبه 
کنیم. ما در مذاکرات دوحه که جدی و مثبت بود با جدیت عمل 
کردیم. مانند گذشته، برای مرحله بعدی مذاکرات با هماهنگ 

کننده اتحادیه اروپا در تماس خواهیم بود.

تهران و واش���نگتن انعطاف بیش���تری از خود نشان  � 
دهند

  همچنین یک کارشناس مسائل بین الملل اظهار کرد: ایران و 
آمریکا، برای رسیدن به توافق در مذاکرات احیای برجام و رفع 
 تحریم ها باید انعطاف بیشتری از خود در مواضع شان نشان دهند.
 حس��ن بهش��تی پور، در مصاحبه با ایس��نا با بیان اینکه آغاز 
مذاکرات احیای برجام گام خوبی اس��ت که ش��اید بتواند گره 
ای که باعث شده مذاکرات از  اسفند ماه سال گذشته، متوقف 
ش��ود، ب��از کن��د، افزود: تغییر مکان مذاک��رات، تاثیر چندانی بر  
این روند ندارد و آنچه که مهم اس��ت این اس��ت که آمریکا و 
 ایران در این مذاکرات انعطاف بیش��تری از خود نش��ان دهند.
 وی همچنی��ن ب��ا اب��راز ای��ن عقی��ده ک��ه یکی از مش��کالت 
اصل��ی در جری��ان ای��ن مذاکرات، عدم مذاکره مس��تقیم ایران 
و آمری��کا اس��ت، تصری��ح کرد: در مذاکرات وین ش��اهد انجام 
مذاک��رات غی��ر مس��تقیم بین ایران و آمریکا با تس��هیل گری 
اتحادی��ه اروپ��ا بودی��م ول��ی به نظر می رس��د ک��ه باید در این 
رون��د تجدی��د نظر ش��ود و ای��ران از طریق مذاکرات مس��تقیم 
 بهت��ر و صری��ح تر می تواند خواس��ته های خ��ود را مطرح کند.
 این کارشناس مسائل بین الملل با اعتقاد بر اینکه انجام مذاکره 
مستقیم بین ایران و آمریکا در این زمینه ضرری به روند مذاکرات 
وارد نمی کند و حتی بر س��رعت مذاکرات بر رس��یدن به توافق 
نیز تاثیر گذار اس��ت، اظهار کرد: امیدواریم گره ایجاد ش��ده در 
مذاکرات باز ش��ود چراکه رس��یدن به توافق و احیای برجام در 

راستای منافع مردم ایران، منطقه و عرصه بین الملل است.

 مذاکرات دوحه با اصرار غرب بر مواضع زیاده خواهانه بدون نتیجه ماند

چشم انداز مبهم احیای برجام 

اخبار کوتاه

جنگ راه حل بحران  اوکراین نیستسیاسی کاری غرب در فرآیند مذاکرات هسته ای
 رئیس جمهوری در پاس��خ به تماس تلفنی امیر قطر بر مواضع روش��ن جمهوری 
اس��المی ایران در گفتگوها بر س��ر رفع تحریم ها تاکید کرد. به گزارش تجارت و 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، سیدابراهیم رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی 
ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با اش��اره به گزارش های متعدد و رس��می 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه برنامه  هس��ته ای جمهوری اس��المی 
ایران کامال ش��فاف بوده و هیچگاه از مس��یر قانونی منحرف نش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: طرح مکرر اتهامات و ادعاهای تکراری علیه جمهوری اسالمی ایران در حین 

گفتگوها، بیانگر هدفگذاری سیاسی آنها در فرآیند مذاکرات است. رئیس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران تحریم های یکجانبه را ظالمانه، غیر قانونی و ناحق می داند و در دفاع از حقوق خود مصمم است، گفت: همه 
تالش ها باید در مسیر برداشتن کامل تحریم ها با ضمانت های الزم در این زمینه پیگیری شود. رییس شورای عالی 
امنیت ملی تاکید کرد: توافق پایدار مس��تلزم لغو تحریم ها و کنارگذاش��تن بی قید و ش��رط ادعاهای بی اس��اس و پایه 
است. رئیسی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به میزبانی قطر در مسابقات جام جهانی فوتبال آمادگی ایران 
را برای کمک به برگزاری هر چه بهتر این رویداد مهم ورزشی، به ویژه همکاری های فرهنگی، در کنار حمایت های 

اقتصادی با هدف تاثیرگذاری سازنده اعالم کرد.  

 امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر امور خارجه اوکراین گفت: ما از ابتدا اعالم کردیم 
که ضمن توجه به ریشه بحران، با توسل به جنگ مخالف هستیم و جنگ را راه حل 
مناسبی برای حل و فصل مسائل نمی دانیم. در تماس تلفنی امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشورمان و دمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین، طرفین در مورد برخی 
موضوعات مورد اهتمام مشترک و گفت وگو و تبادل نظر کردند. امیرعبداللهیان در 
این گفتگوی تلفنی ضمن تاکید مجدد بر موضع اصولی جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر مخالفت با جنگ، با توجه به دیدار اخیر رئیس جمهور کشورمان و والدیمیر 

پوتین رئیس جمهور روس��یه در ترکمنس��تان و مذاکرات وزرای خارجه ایران و روس��یه و ضمن یادآوری موضع ایران 
در مورد ضرورت تمرکز بر راه حل سیاسی و دوری از جنگ در اوکراین، بر آمادگی کشورمان برای پیگیری راه حل 
دیپلماتیک و مساعی جمیله جهت توقف بحران در اوکراین تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما از ابتدا 
اعالم کردیم که ضمن توجه به ریش��ه بحران، با توس��ل به جنگ مخالف هس��تیم و جنگ را راه حل مناس��بی برای 
حل و فصل مسائل نمی دانیم. امیر عبداللهیان اظهار داشت: رابطه جمهوری اسالمی ایران و اوکراین طی سه دهه 
گذشته همواره مبتنی بر دوستی، احترام و منافع متقابل و همکاری بوده است و ما آمادگی داریم در چارچوب توافقی 

که برای گشایش کریدور حمل غالت در دریای سیاه ایجاد می شود، مشارکت کنیم.

گروه سیاسی: ناتو در بیانیه پایانی نشست خود در مادرید 
چین را به عنوان یکی از اولویت های استراتژیک خود 
برای دهه آینده ذکر و اظهار کرد، سیاس��ت های پکن 
"منافع، امنیت و ارزش های" آن را به چالش می کشد. 
به گزارش پایگاه ان.اچ.کی، سازمان پیمان آتالنتیک 
ش��مالی)ناتو( همچنین از فنالند و س��وئد دعوت کرد تا 
به عضویت آن درآیند و روس��یه را تهدیدی مس��تقیم 
برای این ائتالف خواند. نشست سران ناتو در پایتخت 
اسپانیا روز چهارشنبه آغاز شد و به انتشار بیانیه سران 
این ش��رکت کننده در آن در مادرید و تصویب س��ند 

مفهوم استراتژیک این ائتالف منجر شد.
این بیانیه می گوید که اعضای ناتو با امضای پروتکل 
های الحاق برای دو کش��ور فنالند و س��وئد موافقت 
کردند. ینس اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفت: هدف 
اعضا این اس��ت که روند تصویب این عضویت را "در 
اس��رع وقت" انجام دهند. ترکیه پیش��تر با پیوستن این 
دو کش��ور مخالف��ت ک��رده بود، اما این کش��ور پس از 
گفتگ��وی رجب طیب اردوغ��ان، رئیس جمهورش با 
رهبران فنالند و سوئد و استولتنبرگ در روز سه شنبه، 

موضع خود را تغییر داد.
ناتو همچنین یک "س��ند مفهوم استراتژیک جدید" را 
برای هدایت توسعه سیاسی و نظامی این ائتالف برای 
دهه آینده تصویب کرد. این سند روسیه را "مهم ترین و 
مستقیم ترین تهدید" برای ناتو خواند. این بلوک قبال 
این کشور را شریک استراتژیک نامیده بود. ناتو اعالم 

داش��ت بازدارندگی و دفاع را برای همه متحدانش به 
میزان قابل توجهی تقویت خواهد کرد. همچنین این 
مفهوم برای اولین بار به چین اشاره و اظهار کرد که" 
جاه طلبی های اعالم ش��ده و سیاس��ت های قهرآمیز 
این کشور منافع، امنیت و ارزش های ناتو را به چالش 

می کشد."
اعضای ناتو همچنین با رهبران چهار کشور حوزه آسیا-
اقیانوسیه شامل ژاپن به تبادل نظر درباره چالش های 
جهانی پرداختند. این ائتالف نظامی غربی در حالی این 
بیانیه  را اعالم کرد که رهبرانش در ۲۹ ژوئن در مادرید 
ب��رای مقابل��ه با آنچه که ینس اس��تولتنبرگ، دبیرکل 
نات��و، "بزرگتری��ن بحران امنیتی از زمان جنگ جهانی 
دوم" نامید، در نشس��تی ش��رکت کردند. این بیانیه ناتو 
تاکید می کند که چگونه حمله روس��یه به اوکراین به 
طور چش��مگیری نظم امنیتی اروپا پس از جنگ س��رد 
را به هم ریخته است. این ائتالف همچنین وعده داده 
اس��ت که "حمایت سیاس��ی و عملی" را از اوکراین در 

مواجهه با حمله روسیه افزایش دهد.
ینس اس��تولتنبرگ دبیرکل نات��و تاکید کرد، اوکراین 
در راس��تای اس��تقالل خود و همچنین برای ارزش ها 
و امنی��ت غ��رب می جنگ��د. اما ولودیمیر زلنس��کی، 
رئیس جمهور اوکراین، در یک س��خنرانی ویدئویی در 
این نشست، ناتو را به خاطر عدم پذیرش تمام و کامل تر 
کش��ورش س��رزنش کرد و با هدف شکست نیروهای 
مسکو تسلیحات بیشتری درخواست کرد. زلنسکی به 
رهبران ناتو گفت که اوکراین به س��الح های س��نگین 
پیش��رفته تر و حمایت مالی بیش��تر برای جلوگیری از 
حمله روس��یه نیاز دارد و هش��دار داد که جاه طلبی های 
مس��کو به کش��ورش ختم نخواهد ش��د. در این بیانیه 
همچنی��ن آمده اس��ت که رهب��ران ناتو در ۲۹ ژوئن با 
دعوت رس��می از فنالند و س��وئد برای پیوستن به این 
ائتالف پس از توافق ترکیه با دو کش��ور ش��مال اروپا و 

کنار گذاشتن اعتراضاتش موافقت کردند.

گروه سیاسی: یک منبع عراقی اعالم کرد که دور ششم 
مذاکرات ایران و عربستان در سطح دیپلماتیک در بغداد 
برگزار خواهد شد. یک منبع دولتی عراقی در گفت وگو 
با روسیا الیوم اعالم کرد که بغداد میزبان نشستی میان 
دیپلمات های ایرانی و س��عودی خواهد بود. این منبع 
تاکید کرد:پیش از این پنج دور مذاکرات میان تهران و 
ریاض در بغداد انجام شد که همه آن ها در سطح امنیتی 
و اطالعات��ی ب��ود، اما دور جدید در س��طح دیپلماتیک 
خواهد بود. بر اساس این گزارش، مصطفی الکاظمی، 
نخس��ت وزیر عراق تقریبا یک هفته پیش س��فری به 
عربس��تان و ایران داش��ت و گفته می شود که این سفر 

در راستای گفت وگوهای میان دو کشور بود.
س��عید خطیب زاده، س��خنگوی پیشین وزارت خارجه 
ای��ران ک��ه اخیرا از این س��مت خ��ود خداحافظی کرد 
درخصوص این س��فر گفت:س��فر  آقای الکاظمی به 
تهران از پیش برنامه ریزی ش��ده بود و در این س��فر 
مقامات دو کش��ور در ارتباط با موضوعات دو جانبه و 
تح��والت منطق��ه رایزنی و گفت و گو کردند. از جمله 
در مورد نقش مثبت و سازنده ای که بغداد در ماه های 
گذش��ته در مورد روابط ایران و عربس��تان ایفا کردند. 
خطیب زاده با بیان این که در این سفر در مورد تعامالت 
اقتص��ادی بی��ن دو کش��ور و پروژه های موجود در این 
زمینه بحث و گفت و گو ش��د ادامه داد: در این دیدار 
در خصوص مراودات مردمی و رفت و آمد شهروندان 
دو کشور هم رایزنی شد و در ارتباط با موضوع اربعین 
و ش��رکت ش��هروندان ایرانی در راهپیمایی اربعین نیز 
بحث و گفت و گو شد. روابط ایران و عراق به عنوان دو 
کشور همسایه چندالیه و راهبردی است و سفر صورت 
گرفته متعاقب سفری است که چندی پیش آقای فواد 

حسین وزیر خارجه عراق به ایران داشت.
وی همچنی��ن اف��زود: یک��ی دیگ��ر از ابعاد این س��فر 
بررسی نقشی است که عراق در گفت و گوهای ایران 
و  عربس��تان ایفا می کند. تاکنون پنج دور گفت و گو 

بین تهران و ریاض در بغداد برگزار شده و ما در همین 
چارچوب از نقش عراق در این زمینه تقدیر می کنیم. 
آقای الکاظمی در سفر روز گذشته خود به تهران نکاتی 
را از طرف ریاض به ما منتقل کردند و بر اساس آنچه 
که شنیدیدم طرف عربستانی این آمادگی را دارد که در 
سطح دیپلماتیک مذاکرات بین دو کشور ارتقاء پیدا کند. 
به زودی این مذاکرات در بغداد در س��طح دیپلماتیک 
برگزار می شود و تاریخ آن معلوم می شود. وی افزود: 
از قبل توافقاتی بود که مقدمات س��فر هیات های فنی 
دو کش��ور ایران و عربس��تان برای بازدید از سفارتخانه 
های دو کشور فراهم شود که ان شاء اهلل همه آنها طی 

روزهای آتی پیگیری و انجام می شود.
حس��ین امیرعبداللهیان، وزی��ر امور خارجه جمهوری 
اس��المی ای��ران اخی��را در گفت وگ��وی تلفنی با فواد 
حسین، همتای عراقی خود ضمن تشکر از تالش های 
انجام ش��ده مقامات عراق در خصوص تس��هیل امور 
حجاج ایرانی، خواستار پیگیری مسائل باقیمانده امور 
حج توس��ط دولت عراق ش��د. وزیر خارجه عراق نیز 
ضمن اعالم مساعدت برای پیگیری مسائل باقیمانده 
مرتب��ط با س��فر حج امس��ال، بر آمادگ��ی دولت عراق 
جهت فراهم کردن زمینه های الزم در شروع مذاکرات 
سیاس��ی بین جمهوری اس��المی ایران و عربستان در 
بغداد تأکید و ابراز امیدواری کرد این گفتگوها منجر به 
تحوالت مثبت در ازسرگیری روابط فیمابین دو کشور 

مهم در منطقه شود.

در بیانیه پایانی نشست مادرید تاکید شد؛ 

سياست های چين امنيت ناتو را به چالش می کشد
مذاکرات تهران- ریاض به سطح دیپلماتیک رسید

بغداد ميزبان دیپلمات های ایرانی و سعودی
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تورم فرانسه به باالترین حد ۳ دهه اخیر رسید
 با توجه به رخدادهای کنونی، تورم فرانسه به باالترین حد خود 
در ۳۱ سال گذشته رسید. به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، 
آمارهای رسمی نشان می دهد که تورم فرانسه در ژوئن به باالترین 
حد خود از سال ۱۹۹۱ رسیده زیرا هزینه های غذا و انرژی از زمان 
تهاجم روس��یه به اوکراین افزایش یافته اس��ت. آژانس ملی آمار 
Insee اعالم کرد که قیمت مصرف کننده نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته ۵.۸ درصد با افزایش انرژی ۳۳.۱ درصد و مواد غذایی ۵.۷ 
درصد افزایش یافته است. رشد قیمت بر اساس شاخص هماهنگ 
قیمت ه��ای مصرف کنن��ده ۶.۵ درصد بود، ش��اخص هماهنگ 
قیمت های مصرف کننده، معیار ترجیحی بانک مرکزی اروپاست 
که وظیفه کنترل تورم در ۱۹ کشور منطقه یورو را دارد. شارلوت دو 
مونپلیه، تحلیلگر ING گفت: علیرغم افزایش، این داده ها احتماال 
بیانگر یکی از اولین نشانه های نزدیک شدن به اوج تورم در فرانسه 
است. وی افزود که رشد قیمت ها باید تا پایان سال ۲۰۲۲ کندتر 
شود زیرا قیمت های انرژی تثبیت و رشد اقتصاد از بازگشت شدید 
کووید-۱۹ کند می ش��ود. در سراس��ر بلوک ارزی، قیمت مصرف 
کننده ۸.۱ درصد در ماه مه افزایش یافت که بسیار باالتر از هدف 

بانک مرکزی اروپا )ECB( برای ۲ درصد است. 

چه عواملی بورس را سبز خواهند کرد؟
  روزهای سبز در سال جدید دوباره به بازار سرمایه برگشت و دو 
ماه نخس��تین امس��ال شاخص کل توانست کانال هایی که سال 
قبل از دست داده بود را با سرعت باز پس گیرد، اما ترمز این روند 
در ماه قبل کشیده شد و شاخص برای باقی ماندن در کانال یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تقال می کند، اتفاقی که یک کارشناس 
آن را وضعیت رکودی بازار می نامد و بر این باور است چند اتفاق 
مثبت میتواند به صعودی ش��دن دوباره بازار کمک کند. حس��ن 
کاظم زاده با تاکید بر اینکه بازار س��رمایه در ش��رایط رکودی قرار 
دارد، اظهار کرد: بازار تمایلی به حرکت منفی یا مثبت شدید ندارد 
و می توان گفت با یک خبر مثبت کمی صعود میکند و با هر خبر 
منفی یا اتمام خبر مثبت دوباره به سر جای خود برمیگرددو به نظر 

من این وضعیت در کوتاه مدت ادامه دارد.

  
تأثير قطعی گاز بر وضعيت شرکت ها

ادامه از صفحه یک...  شرکت های غیربورسی خواهد بود. با توجه 
به اینکه بخش عمده ای از سهامداران شرکت های بورسی مردم 
هستند، این زیان می تواند مستقیماً متوجه آن ها شود. شرکت ها 
چاره ای جز نظاره گر بودن نخواهند داشت و بسته به نحوه وابستگی 
فعالیتشان به گاز حتی ممکن است، این اختالل منجر به تعدیل 
نیروی این صنایع یا در مراحل حادتر تعطیلی آن ها شود. قیمت 
گاز خانگی در مقایسه با گاز صنایع و همچنین در مقایسه با سایر 
کش��ورها قیمتی کم اس��ت. البته در کنار واقعی نبودن قیمت گاز 
خانگی، درآمد مردم نیز واقعی نیست و سبد هزینه خانوارها ظرفیت 
تحمی��ل هزینه های واقعی حامل ه��ای انرژی را ندارد. البته این 
مسئله برای آن دسته از افراد که از درآمدهای باال برخوردار بوده و 
از نظر درآمدی کمتر از یک دهک از دهک های درآمدی را تشکیل 
می دهند، متفاوت است. این قشر مصرف غیربهینه گزافی از گاز 
دارند اما در نظام پرداخت پلکانی هزینه گاز، این افراد تنها هزینه 
آن بخش از مصرف خود را با نرخ های بیشتر پرداخت می کنند که 
در پله های آخر مصرفی بوده و هزینه مقدار گاز مصرف شده در 
پله های مصرفی قبلی را با همان نرخ اندک می پردازند. عالوه بر 
اینکه ظاهراً همان نرخ گران هم هزینه قابل توجهی را به این قشر 

تحمیل نمی کند تا منجر به کاهش مصرف آن ها شود.

 آثار مثبت اجرای قانون  سامانه مودیان
ادامه از صفحه یک...   و قرار اس��ت پس از اجرای آزمایش��ی یک 
ساله در روزهای آینده به صورت سراسری در کشور اجرایی شود. 
پایانه های فروشگاهی هم در فروشگاه ها و هم در مطب پزشکان 
و در خیلی از جاها در اختیار اصناف و کسبه قرار دارد، متاسفانه در 
یک سال گذشته و با اجرای قانون شاهد هستیم که نظارت های 
مناس��بی برای اجرای قانون وجود نداش��ته است که باید سازمان 
امور مالیاتی دستگاه های نظارتی عزم خود را برای اجرای قانون 
بیشتر کنند. طبق گزارشاتی که به کمیسیون اقتصادی واصل شده 
است پایانه های فروشگاهی فقط به صورت محدود و در برخی 
جاها اس��تفاده می ش��ود،  پیش از اجرای سراسری این قانون باید 
یک رصد کلی صورت گیرد و با تخلفات احتمالی از جمله اینکه 
وقتی خریداران قصد استفاده از آن را دارند به آنها گفته می شود 
که یا س��امانه مختل ش��ده است یا قطع است برخورد جدی شود. 
برخی راه های دور زدن قانون را به خوبی می دانند و از آن س��وء 
استفاده می کنند، باید با رصد دقیق راه های دور زدن قانون نیز از 
سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بسته شود تا این قانون 
که قطعاً به نفع کشور خواهد بود بسته شود. باید در زمان اجرای 
قانون سازمان امور مالیاتی گردش مالی افرادی که مشکوک به 
دور زدن قانون هستند را پیش و بعد از اجرای قانون بررسی کنند و 
با تخلفاتی که احتمااًل رخ داده برخورد جدی داشته باشند. در حین 
اجرای قانون نیز باید سازمان امور مالیاتی سامانه ای را طراحی کند 
که مردم به صورت آنالین تخلفاتی را که مشاهده می کنند اطالع 
دهند و دستگاه های نظارتی نیز در اسرع وقت به شکایت هایی 
که در این زمینه انجام می شود رسیدگی کنند. بیشتر کشورها در 
دنیا از این سیس��تم اس��تفاده می کنند زیرا مالیات هایی که از این 
طریق گرفته می ش��ود به صورت ش��فاف است و برای استفاده در 
زیرساخت های کشور استفاده می شود. باید برای اجرای قانون 
برنامه جامع و کامل و ش��فاف از س��وی وزارت اقتصاد و دارایی و 
سازمان امور مالیاتی تدوین می شود، قطعاً با اجرای قانون سامانه 
مودیان و پایانه های فروش��گاهی، عالوه بر افزایش درآمدهای 
مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، جلوی ناعدالتی ها در اخذ مالیات 
گرفته می شود و روند این موضوع در کشور شفاف میشود. قطعًا 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور می تواند با اجرای دقیق قانون منابع 
اطالعاتی خوبی درباره نظام مالیاتی کشور به دست بیاورد و راه 

درستی برای سهل الوصول کردن مالیات ایجاد کند. 

اقتصاد کالن

 گروه اقتصاد کالن: به گفته کارشناس��ان س��ال ۱۴۰۰ را باید 
اوج کاه��ش درآمده��ای نفت��ی دولت دانس��ت. این کاهش به 
سبب تحریم های گسترده دولت ها و نهادهای جهانی بوده که 
منجر به کاهش رشد اقتصادی ایران و همچنین باعث کاهش 
س��رمایه گذاری و کاهش تولید ش��ده است. کاهش درآمدهای 
نفت��ی دولت، کاهش س��رمایه گذاری دول��ت، کاهش تولید در 
هم��ه موارد صنعتی و کش��اورزی، کاه��ش صادرات صنعتی و 
کش��اورزی، کاهش ورود محصوالت اولیه مهم برای تولید در 
کارخانه ها، صنعت کش��اورزی و صنعت دام و طیور و افزایش 
تورم افسارگس��یخته و نقدینگی از جمله این مش��کالت بود. به 
گ��زارش »تج��ارت«، در حال حاضر نفت ۱۰۰ دالری می تواند 
فرصت مناس��بی برای بازپس گیری س��هم نفت ایران از بازار 
جهانی باشد. اما موانع داخلی و خارجی مانع از افزایش درآمدهای 
نفتی و در نتیجه س��رمایه گذاری در داخل اس��ت. با این حال در 
صورت اس��تفاده از این فرصت طالیی امکان رش��د اقتصادی 
و افزای��ش س��رمایه گذاری و بهب��ود انتظ��ارات در داخل وجود 
دارد. یک کارش��ناس اقتصادی در این خصوص گفت: اگر در 
یک بازه ش��ش ماهه ش��اهد کاهش صادرات نفت و درآمدهای 
حاصل از آن باش��یم، تأثیرات منفی بر اقتصاد کش��ور خواهد 
داش��ت اما در زمان های کوتاه این مس��ئله تأثیر چندانی ندارد.  
میث��م مهرپ��ور در خصوص کاهش درآمدهای نفتی و تأثیر آن 
ب��ر اقتصاد کش��ور، اظهار کرد: می��زان فروش نفت باید به طور 
ساالنه مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع که فروش نفت در 
یک ماه کاهش یافته اس��ت تأثیر چندانی بر درآمدهای ارزی 
کش��ور ندارد. وی افزود: افزایش عرضه نفت از س��وی برخی از 
صادرکنندگان نفت می تواند منجر به کاهش فروش نفت ایران 
شود. اگر در یک بازه شش ماهه شاهد کاهش صادرات نفت و 
درآمدهای حاصل از آن باشیم، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور 
خواهد داش��ت اما در زمان های کوتاه این مس��ئله تأثیر چندانی 
ندارد. این کارش��ناس اقتصادی گفت: درآمدهای نفتی ناپایدار 
ب��وده اس��ت و ب��ه طور کلی قابل اتکا نیس��ت. ای��ران در میزان 
صادرات نفت نقشی ندارد و عواملی همچون تقاضای جهانی، 
تصمیمات کشورهای عضو و غیرعضو اوپک و مسائل تحریمی 
ع��الوه ب��ر میزان ف��روش، بر قیمت نفت نیز تأثیرگذار اس��ت. 

مهرپور اضافه کرد: اصواًل درآمدهایی که خارج از اراده کش��ور 
باشد ناپایدار است و در برنامه ریزی های اقتصادی نمی توان به 
آن اتکا داش��ت.  یکي از بازارهایي که بالفاصله پس از تجاوز 
روس��یه به اوکراین دچار نوس��انات صعودي مس��تمر شد، بازار 
نفت اس��ت. کمتر از ۲۴ س��اعت پس از آغاز این بحران، قیمت 
نفت، رکوردهاي باالي ۱۰۰دالري را ثبت کرد سایه جنگ در 
شرق اروپا میان روسیه و اوکراین همچنان بر سر بازار جهانی 
نفت خام س��نگینی می کند. واحد اطالعات مجله اکونومیس��ت 
در گزارش جدید چش��م انداز جهانی خود بر اهمیت این جنگ 
برای بازار کامودیتی ها و به ویژه طالی سیاه تاکید کرده است 
و می گوی��د ک��ه تا زمان ادامه پیدا کردن درگیری ها در اوکراین 
که احتماال تا پایان۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت، نمی توان منتظر 
کاه��ش معن��ادار قیمت ه��ا بود. به تعبیری دیگ��ر، از نگاه آنان 
ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین به مثابه گارانتی حفظ سطح 
قیمتی ۱۰۰ دالر بر بش��که یا بیش��تر برای نفت خام خواهد بود. 

از س��وی دیگر، وضعیت مش��ابهی در بازار گاز، فلزات اساسی و 
کاالهای غذایی که روس��یه از تامین کنندگان اصلی آنهاس��ت 
ب��ه وج��ود آمده و این کامودیتی ها نیز روندی مش��ابه نفت خام 
خواهند داشت. از سوی دیگر، یک تحلیلگر ارشد سابق اوپک 
نیز می گوید به دلیل ویژگی کش��ش قیمتی نفت خام، افزایش 
بهای این کامودیتی به معنای کاهش تقاضا برای آن نخواهد 

بود و شرایط به همین شکل باقی می ماند.

 � پیش بینی نهادهای بین المللی
 برخي پیش بیني هاي بنگاه هاي تحلیلي بین المللي حاکي از آن 
اس��ت که قیمت نفت از این اس��تعداد برخوردار است در صورت 
تحریم نفتي و گازي روسیه و البته تداوم بحران اوکراین، رشد 
۲۰۰ دالري را نیز تجربه کند. این گزاره، باعث افزایش قیمت 
س��وخت و بنزین در کش��ورهاي غربي ش��ده و امریکا را با یکي 
از تورم هاي باال در تاریخ معاصرش روبه رو س��اخته اس��ت. در 

یک چنین ش��رایطي، نام ایران و ونزوئال به عنوان دو کش��ور 
نفت��ي جه��ان که دچار تحریم هاي نفتي هس��تند و حضور آنها 
در ب��ازار ان��رژي مي توان��د بخش قاب��ل توجهي از تبعات حذف 
نفت روسیه از بازار را جبران کند، بیشتر از هر زمان دیگري به 
گوش مي رسد. در مورد ایران، کشورهاي ۴+۱ و امریکا تالش 
مي کنند از طریق مذاکرت هس��ته اي زمینه حضورش در بازار 
نفت را فراهم س��ازند و در خصوص ونزوئال نیز هیاتي از س��وي 
ای��االت متح��ده، برنامه ریزي جهت پایان دادن به تحریم ها را 
آغاز کرده است. حضور فوري در بازار نفت براي ایران هم واجد 
ویژگي هاي مطلوبي است، چرا که ایران از این طریق مي تواند 
بخش��ي از مش��کالت اقتصادي و ارزي اش را حل وفصل کند. 
ایران به طور س��نتي و طي دهه هاي متمادي، بخش مهمي از 
واردات نفت اروپا را به عهده داشته است. طي نیم قرن گذشته، 
قس��مت مهمي از بازار اروپا در اختیار ایران بوده اس��ت. بخش��ي 
از پاالیش��گاه هاي اروپایي اساس��ا با نفت ایران سازگاري دارند. 
در ص��ورت احی��اي برجام، ایران بالفاصل��ه مي تواند صادرات 
حداقل ۵۰۰هزار بش��که اي فقط به اروپا داش��ته باش��د. اگر نرخ 
نفت صادراتي به اروپا را ۱۰۰دالر در نظر بگیریم، ایران هر روز 
۵۰میلیون دالر و هر ماه ۱.۵میلیارد دالر نفت به اروپا مي فروشد. 
ام��ا ای��ن روند فروش نفت در خصوص کش��ورهایي چون هند، 
کره جنوبي و... نیز وجود دارد و ایران مي تواند به طور متوس��ط 
س��االنه بیش از ۱۰۰میلیارد دالر درآمد نفتي داش��ته باشد. باید 
توجه داش��ت که ظرفیت تولید نفت عربس��تان و امارات متحده 
عربي نیز محدود اس��ت و این کش��ورها قادر نیس��تند، حفره اي 
که در اثر تحریم هاي روس��یه ایجادش��ده را پوشش دهند.  وزیر 
نفت هم اعالم کرده بود که بازار جهانی نیازمند افزایش عرضه 
نفت ایران اس��ت و ما نیز آمادگی داریم در س��ریع ترین زمان 
ممکن، مقدار عرضه خود به بازارهای جهانی را افزایش دهیم؛ 
موضوعی که کارشناس نیز بر آن صحه می گذارند و معتقدند 
که ایران پتانسیل های باالیی برای ورود به بازار جهانی دارد. 
در مجموع به نظر می رس��د که فرصت برای حضور ایران در 
بازار نفت بیش از همیشه باشد و با توجه به پتانسیل های ایران 
پیش بینی می ش��ود که ایران بتواند در زمان کوتاه به جایگاه 

قبلی خود برسد. 

»تجارت« تهدید و فرصت های پیش روی اقتصاد ایران بعد از جهش قیمت نفت را بررسی کرد

فرصت طالیی نفت 100 د الری

خبر کوتاه

تجار منتظر نباشند؛ حرف از برگشت ارز ۴۲۰۰ نیست!
 گروه اقتصاد کالن:  اینکه اعالم شده "دولت تصمیم دارد تکلیف 
 ETS قانون بودجه درباره تغییر نرخ ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به
را امسال اجرا نکند" در حالی است که این قانون از یک ماه پیش 
به اجرا در آمده و دولت در الیحه دو فوریتی، درخواست کاهش 
حقوق گمرکی را به مجلس ارائه کرده است، نه عدم اجرای تغییر 
مبنای محاس��به حقوق ورودی و برگش��ت ارز ۴۲۰۰ تومانی. به 
گزارش ایس��نا، آنچه در س��ال جاری برای تغییر مبنای محاسبه 
حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده ، آن را به یکی از پرحاشیه ترین 
تغییرات حوزه تجارت در س��ال جاری تبدیل کرده اس��ت. حقوق 
وروی از جمل��ه بخش ه��ای درآم��دی دولت در بودجه و ش��امل 
حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی اس��ت که تا س��ال جاری نرخ ارز 
مبن��ای محاس��به ارزش کاالی واردات��ی آن دالر ۴۲۰۰ تومانی 
بود. در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون اینکه دولت در الیحه، 
درخواستی داشته باشد تصویب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق 
ورودی کاالهای اساس��ی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی 
پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و 
۴۲۰۰  تومان باش��د و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای 
این کاالها به یک درصد کاهش پیدا کند. در مورد سایر کاالها 
مقرر  ش��د که محاس��به حقوق ورودی، براس��اس  ETS )سامانه 
مب��ادالت الکترونی��ک( و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو 
درصد باشد. با این حال گمرک معتقد بود که نتیجه اجرای این 
قانون، افزایش بهای تمام شده کاالی وارداتی و تبعات تورمی آن 
در بازار خواهد بود و از این جهت با پیشنهاداتی به دولت،  اجرای 
این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم سران قوا، در 
سال گذشته اجرا نشد. اما دولت در الیحه بودجه امسال پیشنهاد 

تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به 
مجلس ارائه کرد؛ با این تفاوت که حتی نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی 
برای کاالهای اساس��ی حذف و حقوق گمرکی س��ایر کاالها کم 
نشد؛ این عینا توسط مجلس به تصویب رسید و در فروردین ماه 
به دس��تگاه های مربوطه ابالغ ش��د. به هر حال آثار تورمی تغییر 
نرخ محاسبه حقوق ورودی آن هم در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از تامین ارز کاالهای اساسی در دستور کار قرار بود، آثار 
تورمی خود را به همراه داشت. از این جهت اعالم شد که دولت 
کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی سایر کاالها )کاالهای 
غیر اساسی( که در بودجه پیش بینی نشده بود را بررسی می کند 
تا از این طریق تا حدودی از تبعات تورمی این تصمیم جلوگیری 
شود. براین اساس سود بازرگانی که در اختیار دولت قرار داشت 
برای تعدادی از تعرفه ها کاهش پیدا کرد و با ابالغ دولت ، اجرای 
تبصره ۷ قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه 
حقوق ورودی و تغییر آن به نرخ ETS که نرخ حاشیه بازار و بیش 
از پنج برابر بود از سوم خردادماه امسال اجرایی شد . البته در کنار 
آن تغییرات نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز قرار داشت 

و در مجموعه هزینه واردات را تحت تاثیر قرار داد.

الیحه دو فوریتی با امضای وزرای اقتصاد و صمت � 
 ام��ا اخی��را با برخی برداش��تها از اظهارات رئیس جمهور در مورد 
تورم،  وزیر اقتصاد توضیحاتی با اش��اره به حقوق ورودی  ارائه 
کرده که با توجه به آنچه اتفاق افتاده و دولت پیشنهاد داده قابل 
تامل است. خاندوزی گفته که "برخی از احکام قانونی مثل حکم 
قانون بودجه مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 

گم��رک از ۴۲۰۰ توم��ان به نرخ ETS افزایش یابد که در بودجه 
دولت های گذش��ته هم بود و دولت قبل اجرا نکرد اما در بودجه 
۱۴۰۱ این حکم وجود دارد که دولت در نظر دارد این حکم را در 
سال جاری اجرا نکند . براین اساس الیحه دو فوریتی به مجلس 
داده و درخواس��ت ک��رد ک��ه مجلس با ای��ن هدف که االن زمان 
مناس��بی برای اجرای این سیاس��ت نیس��ت، با دو فوریت و اصل 
الیحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود."این در حالی مطرح 
شده که این تکلیف قانون، در اوایل خردادماه به اجرا درآمده و در 
حال حاضر محاسبه حقوق ورودی با نرخ ETS انجام می شود. 
در عین حال دولت در هفتم خردادماه یک الیحه دو فوریتی به 
مجلس فرستاد که درخواست عدم اجرا در آن نبود بلکه به اصالح 
تبصره ۷ هم اشاره و درخواست کاهش حقوق گمرکی به عنوان 
جزئی از حقوق ورودی را مطرح کرد. در این الیحه که به امضای 
وزیر اقتصاد و  وزیر صمت نیز رس��یده بود دولت خواس��ته بود که 
"حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آالت 

و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر 
۱۰ درصد اس��ت به یک درصد کاهش یابد." موضوع الیحه دو 
فوریت��ی ب��رای کاهش آثار تورمی مصوبه بودجه در مورد حقوق 
ورودی را بهادری جهرمی -سخنگوی دولت- در توضیح صحبت 
های رئیس جمهور مورد تاکید قرار داد و اعالم کرد که " افزایش 
نرخ ارز مبنای محاس��به حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان 
به ETS که در قانون بودجه امس��ال آمده از احکامی اس��ت که 
آثار تورمی دارد. از این جهت رئیس جمهور گفته که دولت برای 
کاهش آثار تورمی این مصوبه، الیحه دوفوریتی  به مجلس ارسال 
کرده است." از بررسی الیحه دوفوریتی دولت به مجلس با وجود 

گذشت بیش از یک ماه، هنوز خبری نیست اما در دوم تیرماه، بار 
دیگر فاطمی امین-وزیر صمت-در مکاتبه ای با رئیس جمهور، 
خواس��تار فوری کاهش حقوق گمرکی ش��د؛ یعنی همان موردی 
که در الیحه دو فوریتی آمده بود. وی با هشدار نسبت به اینکه 
افزایش نرخ مبنای محاس��به تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر 
ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث 
افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، 
کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. از رئیس جمهور خواست 

که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.

قرار نیست حقوق ورودی مثل پارسال و با ارز ۴۲۰۰ � 
باشد

 افزای��ش هزین��ه حق��وق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی 
واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شده است. به هر حال حدود 
۸۰ درصد کاالهای وارداتی غیراساس��ی، مواد اولیه و واس��طه ای 
تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی برای کاهش حقوق 
گمرکی آنها وجود نداشت؛ از این رو حتی کاهش سود بازگانی ، 
بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این 
بخش شود و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. تغییر در حقوق 
گمرکی نیز در اختیار دولت نیس��ت و باید مجلس و یا س��ران س��ه 
قوا در مورد آن تصمیم گیری کند که هنوز به نتیجه ای نرسیده 
است. بر این اساس، واردکنندگان نباید منتظر لغو اجرای قانون 
بودجه و برگشت محاسبات حقوق ورودی به سال قبل و بر اساس 
ارز ۴۲۰۰ باشند، بلکه احتماال با موافقت مجلس، حقوق گمرکی 

اقالم مربوط به تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

استقالل و پرسپولیس باید متن قراردادهای خود را افشا کنندرونق اقتصاد ملی با راه اندازی  سامانه مؤدیان
  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: راه اندازی سامانه مؤدیان 
و پایانه های فروشگاهی به رونق اقتصاد ملی منجر می شود و بزرگترین مزیت آن 
شناسایی و کاهش فرارهای مالیاتی است. فتح اهلل توسلی  در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس با اشاره به لزوم راه اندازی سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی اجرای 
این قانون را از مهم ترین اقدام اصالح س��اختار اقتصادی کش��ور عنوان  کرد. وی 
ادامه داد: کشور به دلیل شرایط خاص اقتصادی نقش مالیات را در بودجه جاری 
افزایش داده و رقم باالیی برای سهم مالیات در اقتصاد ملی در نظر گرفته شده 

اس��ت. توس��لی با بیان اینکه مالیات باید براس��اس عدالت وصول ش��ود، افزود: نمی شود که از کارمند، حقوق بگیر و 
کارگ��ر مالی��ات وص��ول ک��رد در حالی که ع��ده ای که فعالیت اقتصادی  و تراکنش مالی قابل توجهی دارند به دلیل 
نبود اطالعات دقیق از قوانین مالیاتی مستثنی باشند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه باید بازار را برای بخش عمده مالیات پای کار آورد که متأسفانه بازار کمی مقاومت می کنند، تأکید کرد: 
در عین حالی که مالیات بخش های مختلف بازار باید فعال شود الزم است که هوای اصناف را هم داشته باشیم. 

چون اقتصاد بازار مدتی به دلیل کرونا دچار مشکل شده و چک هایشان برگشت خورده است. 

 رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با تاکید بر اینکه اس��تقالل و پرس��پولیس باید 
مت��ن قرارداده��ای خ��ود را افش��ا کنند گفت: منابع حاصل از افزایش س��رمایه دو 
باش��گاه به صورت کوتاه مدت س��رمایه گذاری ش��ده و هیات مدیره باشگاه اختیار 
دارد از محل س��ود ماهانه این س��رمایه گذاری، هزینه کنند اما نمیتوانند از اصل 
منابع و تس��هیالتی که به پش��توانه این منابع اخذ می کنند در امور جاری اس��تفاده 
کنند. حس��ین قربانزاده در پاس��خ به س��ئوال ایسنا با بیان اینکه برخی از هواداران 
دو تیم سرخابی نسبت به قراردادهای منعقده با بازیکنان و مربیان دغدغه دارند 

که بسیار مهم است، اظهار کرد: از زمان بورسی شدن، این دو باشگاه حتما باید رویدادهای عمده مالی خود را در 
س��ایت کدال بورس افش��ا و متن کامل همه قراردادها را عالوه بر تنظیم گران تخصصی مانند س��ازمان لیگ و ... 
به ش��رکت فرابورس و س��ازمان خصوصی س��ازی ارائه کنند. وی ادامه داد: دقت کنیم که منابع حاصل از افزایش 
س��رمایه دو باش��گاه به صورت کوتاه مدت س��رمایه گذاری ش��ده و هیات مدیره باش��گاه اختیار دارد از محل س��ود 
ماهانه این س��رمایه گذاری هزینه کنند اما نمیتوانند از اصل منابع و تس��هیالتی که به پش��توانه این منابع اخذ می 

کنند در امور جاری استفاده کنند. 

 گروه اقتصاد کالن:  بانک مرکزی در راس��تای مس��اعدت 
با وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در مدیریت 
واردات اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور، 
جزئی��ات ارز اختص��اص یافته برای این منظور در راس��تای 
اجرای تفاهم نامه ی یک میلیارد دالری با این وزارتخانه را 
از ابتدای سال تاکنون منتشر کرد. به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی اعالم کرد که به منظور شفاف سازی و روشنگری 
افکار عمومی پیرو اظهارنظر عضو کمیس��یون بهداش��ت 
مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص تامین ارز مورد نیاز 
واردات دارو،  بانک مرکزی در س��ال جاری و در راس��تای 
مس��اعدت با وزارت بهداش��ت در مدیری��ت واردات اقالم 

دارویی و تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز کشور، در پایان فروردین ماه 
تفاهم نامه ی یک میلیارد دالری 
را ب��ا مهل��ت ۳۱/۰۴/۱۴۰۱ ب��ا 
س��ازمان  و  بهداش��ت  وزارت 
برنام��ه  و بودجه امضا و بالفاصله 
دس��تورالعمل مربوطه را نیز صادر 
و ب��ه منظ��ور اجرا به تمامی بانک 

ها بانک ها ارسال کرد.
 همچنی��ن بان��ک مرکزی اعالم ک��رده که با اختصاص ارز 
مناس��ب و قابل انتقال به درخواس��ت های وزارت بهداشت، 

حداکث��ر هم��کاری ممک��ن را 
در تس��ریع و تحق��ق بهین��ه این 
مهم معمول داش��ته است. طبق 
اع��الم ای��ن بان��ک، طبق تحت 
تفاهم نام��ه مزبور تاکنون بالغ بر 
۸۱۵ میلی��ون دالر تخصیص ارز 
ص��ورت گرفته که ای��ن مبلغ به 
تفکیک شامل ۴۲۰ میلیون دالر 
در اردیبهش��ت و ۳۲۴ میلیون دالر در خرداد و ۷۱ میلیون 
دالر در هفت��ه آغازی��ن تیر ماه بوده اس��ت. این روند بیانگر 
س��رعت باالی اجرای تفاهم نامه در مقایس��ه با روند مورد 

انتظار اس��ت. تمامی طرف ه��ای ذی مدخل در این فرایند 
واقفن��د ک��ه صدور کد تخصیص ارز به ثبت س��فارش های 
ارس��الی وزارت بهداش��ت )از طریق س��امانه جامع ارزی(، 
بالفاصل��ه و ب��دون هر گونه توقف انجام می ش��ود. اصلح 
است مسوالن محترم وزارت بهداشت با مساعدت سازمان 
برنامه و بودجه و سایر دستگاه های ذی ربط با اهتمام جدی 
و تمرکز بر ظرفیت های موجود به مدیریت چگونگی تداوم 
تامین واردات کشور در این حوزه خطیر بپردازند، تا با اتمام 
قریب الوق��وع مبل��غ تفاهم نامه مزبور، در واردات این اقالم 
که مس��تقیمًا با س��المت و رفاه جامعه ارتباط دارد، وقفه ای 

ایجاد نشود.

ميزان ارز تخصيص یافته برای واردات اقالم دارویی اعالم شد

یادداشت

سرمقاله
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 هماهنگی و برنامه ریزی 
مراسم ایام محرم شهر کالچای 

 

گیالن_فرحی؛ نشست ستاد هماهنگی و برنامه ریزی مراسم 
ای��ام مح��رم در محل اداره آم��وزش و پرورش کالچای برگزار 

شد. 
رییس ش��ورای اس��المی شهر کالچای در این نشست با تاکید 
بر مسجد محوری شدن برگزاری مراسم محرم گفت: معتقدم 
اگر مراسم محرم با محوریت مساجد و امامزادگان برگزار شود 
مطمئنا خروجی بهتری از آن حاصل خواهد شد. "کامران علیپور 
کالیه " با بیان اینکه باید از ظرفیت مس��اجد در ایام محرم به 
خوبی استفاده شود افزود: تمرکز هیات های مذهبی بیشتر باید 
به س��مت مس��جد محوری باشد ضمن اینکه از ظرفیت عظیم 
امام��زادگان واج��ب التعظیم در بقاع متبرکه امیربنده و ماچیان 
و نیز ش��هدای گمنام به خوبی اس��تفاده کنیم.وی اضافه کرد: 
در راس��تای تبلیغات محیطی ویژه محرم نیز ش��هرداری و شورا 
اقدام شایسته و بایسته انجام خواهد داد. رییس شورای اسالمی 
شهر کالچای یادآور شد: هدف همه ما این است که ماه محرم 
واس��طه ای ش��ود تا اس��الم به معنای واقعی کلمه ظهور و بروز 
کند.مهدی رشاد "شهردار کالچای هم در این نشست بر لزوم 
قانونمند کردن هیات های مذهبی تاکید کرد. وی با اش��اره به 
حمای��ت از هم��ه هیات های مذهب��ی افزود: مطمئنا در بودجه 
فرهنگی بازنگری انجام خواهیم داد و هر جا بودجه به ما اجازه 
دهد در چارچوب قوانین و مقررات در خدمت همه هیات های 
مذهبی خواهیم بود. شهردار کالچای اضافه کرد: انشاءاهلل ایام 

محرم پرشوری امسال شاهد باشیم.

 شرکت گاز استان ایالم 
به پایداری انرژی برق کمک کرد 

سرپرس��ت ش��رکت گاز ایالم گفت: این مجموعه با نصب مولد 
اضطراری در ش��رایط ویژه و فصل گرم س��ال موجبات تُامین 
رفاه عمومی ش��هروندان و پایداری انرژی ش��بکه برق شهری 

را فراهم کرده است.
 

محمود کش��اورز با اش��اره به اینکه بازرسان شرکت توزیع برق 
استان در بازدید سرزده از این مجموعه قدردانی کردند، افزود: 
اس��تفاده از ژنراتور اضطراری مولد برای تُامین برق مصرفی، 
جلوگیری از خاموش��ی برق مصرفی ش��هری، داشتن فرهنگ 
ب��االی کارکنان ش��رکت در رعایت الگ��وی مصرف و غیره از 

مهمترین عوامل در کاهش مصرف برق بوده است.
سرپرس��ت ش��رکت گاز اس��تان با بیان اینکه دیزل ژنرانور برق 
اضطراری این مجموعه به منظور تُامین برق مورد نیاز شرکت 
در زمان اوج مصرف راه اندازی شده است، تصریح کرد: با عنایت 
به لزوم تجهیز ش��رکت گاز به دس��تگاه تُامین برق اضطراری 
و طی انعقاد تفاهم نامه ای با ش��رکت توزیع برق اس��تان، یک 
دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت ۵۰۰ کیلو ولت آمپر و فرکانس 
۵۰ هرت��ز و RPM ۱۴۰۰ از س��اعت ۹ لغای��ت ۱۳:۳۰ بصورت 

روزانه در مدار قرار می گیرد.

 جشنواره تابستانی قشم 
از ۱۸ تا ۳۱ تیرماه برگزار می شود

مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد قشم گفت: جشنواره تابستانی 
قشم از ۱۸ تا ۳۱ تیرماه در نگین خلیج فارس برگزار می شود.
افش��ار فتح الهی بیان داش��ت: معرفی ظرفیت های گردشگری 
جزیره، کاهش هزینه س��فر و اقامت در قش��م در فصل تابستان 
و معرفی قشم به عنوان منطقه ای با شرایط خرید مناسب و با 

تخفیف ویژه از اهداف جشنواره تابستان ۱۴۰۱ قشم است.
وی اظهار کرد: برگزاری جش��نواره تابس��تانی پس از چند سال 
وقفه به دنبال زمینه س��ازی برای افزایش ورود گردش��گران، 
رون��ق فعالیت بازارها، مجتمع های تجاری و فعاالن اقتصادی 
و اماکن اقامتی و همچنین ارائه خدمات به عالقه مندان حوزه 
گردش��گری هس��تیم. این مقام مسئول ادامه داد: برنامه ریزی 
برای اجرای جش��نواره تابس��تانی بگونه ای اس��ت که عالوه بر 
تابس��تان، در ماه های آینده و ایام برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر و همچنین س��ال های آینده نیز با اس��تقبال گردش��گران 
همراه باشد. وی در پایان عنوان کرد: از مهمترین سایت های 
گردش��گری جزیره قش��م طوالنی ترین غار نمکی جهان، دره 
س��تاره ها، دره و تنگه چاهکوه، دره تندیس ها، موزه ژئوپارک، 
چاه های تال و بادگیرهای بندر تاریخی الفت، جزایر ناز، سواحل 
زیبا، سایت تخم گذاری الک پشت های پوزه عقابی، جنگل های 
دریای��ی ح��را، خلیج دلفین های هنگام، غارهای خوربس و بام 

قشم است.

ایجاد رینگ شبکه آبرسانی البرز ضرورت دارد
 اس��تاندار البرز با تاکید بر اهمیت ایجاد رینگ ش��بکه آبرس��انی 
استان گفت: ضرورت دارد که افق بلند مدت سیاست آبی استان 
ترس��یم ش��ود تا با استناد به آن زیرساخت های الزم پیش بینی 
ش��ود. مجتبی عبداللهی در ش��ورای حفاظت از منابع آب استان 
البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان 
اینکه باید الگوی درس��تی از مصرف آب برای مردم ترس��یم 
ش��ود، افزود: کاهش بارش ها در س��ال آبی گذش��ته و استمرار 
روند خشکس��الی در س��الیان اخیر موجب ش��ده که منابع آب در 
کش��ور آس��یب پذیر و محدود شود. وی ادامه داد: بر این اساس 
با پیش بینی های صورت گرفته درصدد هستیم که تأمین آب 
شرب مردم استان با وقفه و خللی مواجه نشود ولی در این راستا 

به جد نیازمند همراهی مردم هستیم.

اخبار کوتاه

شهرستان 

۷ درصد تست های کرونایی مثبت استاحیای ۳0 واحد تولیدی راکد و غیرفعال
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم با بیان اینکه ۲۹ واحد تولیدی سال 
گذشته به چرخه تولید بازگشت، گفت: یکی از مهمترین برنامه های این سازمان، 
احیای واحدهای راکد و غیرفعال بوده که در سال جاری در تالشیم با استفاده از 

ظرفیت های موجود، تعداد ۳۰ واحد دیگر را به مدار تولید بازگردانیم. 
رضا محمدرحیمی روز س��ه ش��نبه در نشس��ت با اصحاب رسانه استان ایالم اظهار 
داشت: هم اکنون در استان ایالم ۴۷۹ واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری با 
حدود سرمایه گذاری ۲۸ هزار میلیارد تومان و نزدیک به ۱۰ هزار نفر اشتغالزایی 

وجود دارد که از این تعداد واحد تولیدی حدود ۷۰ درصد یعنی ۳۳۹ واحد فعال و نیمه فعال وجود داش��ته که ۳۰ 
درصد آنها یعنی ۱۴۰ مورد واحد راکد محسوب می شوند.  وی افزود: در خصوص جواز تاسیس صنعتی و طرح های 
در دست اقدام ۵۲۵ فقره جواز تاسیس فعال با سرمایه گذاری مورد نیاز ۴۲ هزار میلیارد تومان و اشتغال بیش از ۱۵ 
هزار نفر وجود دارد.  رییس سازمان صمت ایالم بیان کرد: یکی از مهمترین برنامه های صمت، احیای واحدهای 
راکد و غیرفعال اس��ت که در س��ال گذش��ته ۲۹ واحد به چرخه ی تولید بازگش��ت که کارخانه نورد و طرح س��ولفات 
پتاس��یم شهرس��تان ایوان از طرح های بازگش��ت به چرخه تولید اس��ت، و در تالش��یم که با استفاده از ظرفیت های 

موجود، در سال جاری حداقل ۳۰ واحد صنعتی احیا و به چرخه تولید بازگردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به روند روبه رشد ابتال 
به کرونا در استان گفت: ۷ درصد تست های کرونایی در استان مثبت است.

عباس علیپور با اشاره به اینکه شمار بستری شدگان و بیماران سرپایی کرونایی 
استان هرچند کم است اما نسبت به سایر استان ها باالتر است، افزود: آنچه ما را 
نگران می کند، درصد تست مثبت کرونایی مسافران خارجی وارده و زائران وارده 
به استان است. وی افزود: موارد مثبت کرونایی در جامعه نیز به صورت کم در حال 

افزایش است و در حال حاضر هفت درصد تست های عمومی مثبت است.
وی با اظهار اینکه اگرچه مقدار مبتالیان تس��ت مثبت رو به افزایش اس��ت، ادامه داد: این نش��ان می دهد که زمان 
زیادی از آخرین دوز واکس��ن تزریقی زائران اس��تان گذش��ته اس��ت، از این رو از زائران تقاضا داریم برای س��المتی 
خودش��ان، دوز س��وم واکس��ن را دریافت کنند. علیپور ادامه داد: درصد تس��ت مثبت کرونایی زائران عتبات عالیات 
مازندرانی باال بوده و این نشان می دهد رعایت و توجه به پروتکل های بهداشتی کم بوده است. معاون بهداشتی 
علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه طبق مصوبه ستاد کرونا استفاده از ماسک در محیط روباز الزامی نیست، اظهار 

داشت: ماسک زدن در جلسات و محیط های سرپوشیده الزامی است اما متأسفانه رعایت نمی شود.

کاهش ۳۱ درصدی ذخیره آب سدهای لرستان
 خرم آباد- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از کاهش ۳۱ درصدی ذخیره آب 

سدهای این استان خبر داد.
داریوش حس��ن نژاد در گفت و گو با رس��انه ها اظهار داش��ت: هم اکنون ۳۴ درصد از 
مخازن س��دهای لرس��تان پر اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته ۳۱ درصد 

کاهش نشان می دهد.
وی با اش��اره به آخرین وضعیت مخازن س��دهای لرس��تان اظهار کرد: حجم کل مخزن 

س��دهای »مروک«، »ایوش��ان«، »تنگ هاله«، »خان آباد«، »کزنار« و »حوضیان« 
۲۰۸.۷۱ میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای لرس��تان با بیان اینکه هم اکنون ۳۴ درصد از مخازن 
س��دهای لرس��تان پر اس��ت، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۷۱.۳۱ 
میلیون متر مکعب گزارش ش��ده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ۳۱ درصد 

کاهش را نشان می دهد.

حسن نژاد افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۲۱ متر مکعب 
بر ثانیه و میزان آب خروجی از سدها ۱.۹۴۵ متر مکعب بر ثانیه است.

 وی تاکی��د ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه می��زان ن��زوالت ج��وی و کاه��ش قاب��ل مالحظه 
حجم آب موجود پش��ت س��دها و بحران خشکس��الی، برای عبور از پیک کم آبی در 
تابس��تان، الزم اس��ت رعایت الگوی کش��ت و میزان برداش��ت از منابع آبی و مصرف 

بهینه مدیریت شود.

حس��ینی مدیرکل بنیاد مس��کن گلس��تان گفت: بیش 
از ۷۰۰ هکتار زمین در گلس��تان برای احداث مس��کن 

روستایی طی مدت چهار سال تامین شده است.
نیلوفر احمدی - تجارت؛ س��ید محمد حس��ینی اظهار 
کرد: اتفاقات خوبی در حوزه طرح ملی مس��کن، مبنی 
بر واگذاری زمین مازاد دستگاه های اجرایی در گلستان 

اتفاق افتاده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی اداره 
کل بنیاد مسکن استان ، مدیرکل بنیاد مسکن گلستان 
افزود: در طول چهار س��ال برای اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن در روستاهای گلستان به ۷۰۰ هکتار زمین 
نیازمندیم که خوشبختانه بیش از ۷۰۰ هکتار زمین در 

اجرای این طرح شناسایی شده است.
وی بیان کرد: مقرر ش��ده س��االنه هفت هزار مس��کن 
روس��تایی احداث ش��ود که در سال اول حدود ۱۰ هزار 
نفر شناسایی شده و بیش از ۱۰۰ درصد تعهد متقاضیان 

ما در سال نخست است.

 حسینی حسینی مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: 
در ح��ال حاض��ر پنج هزار و ۹۰۰ نفر تس��هیالت ارزان 
قیمت با کارمزد پنج درصدی را دریافت کردند و مابقی 
ه��م منتظ��ر ابالغ افزایش تس��هیالت از ۱۰۰ میلیون 

تومان به ۲۰۰ میلیون تومان هستند.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان اضافه کرد: از آن دسته 
افرادی که منتظر ابالغ افزایش تس��هیالت بانکی به 
۲۰۰ میلی��ون تومان هس��تند تقاض��ا داریم کار خود را 
شروع کنند زیرا تمامی قراردادهای بانکی از سال ۱۴۰۰ 
متمم داش��ته و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش تسهیالت 

بانکی تعلق می گیرد.
وی افزود: تاکنون چهارهزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در 
مرحله فونداسیون، سه هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در 
مرحله سقف و بیش از دو هزار واحد مسکن روستایی 

در مرحله سفت کاری است.
حسینی حسینی مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره 
به اینکه در ش��هرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بنیاد 
مس��کن قائم مقام اداره کل راه و شهرس��ازی اس��ت 
بیان کرد: در این ش��هرها زمین توس��ط اداره کل راه و 
شهرسازی تامین و واجدان شرایط معرفی شده و کار 

ساخت توسط ما انجام می شود.
در  گف��ت:  گلس��تان  مس��کن  بنی��اد   مدی��رکل 
پنج ش��هر اس��تان تامین زمین توس��ط اداره کل راه و 
شهرسازی انجام و در اختیار بنیاد مسکن برای احداث 

گذاشته شده است.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم گفت: برای 
عبور از تنش آبی در گرمای تابس��تان امس��ال، نیازمند 

کاهش مصرف و صرفه جویی هستیم.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان قم، مهندس حس��ن بختیاری در دیدار آیت اهلل 
سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه 
)سالم اهلل علیها( اظهار داشت: افزایش شدید دمای هوا 
در روزهای اخیر افزایش مصرف آب را به دنبال داشته 

و باعث بروز چالش هایی در کشور شده است.

وی با تأکید بر اینکه کاهش بارندگی ها، کش��ور را در 
تأمی��ن آب دچ��ار چالش کرده اس��ت، گفت: قم نیز از 
این قاعده مستثنی نبوده و باعث شده سهم قم از سد 
کوچری به عنوان اصلی ترین منبع تأمین آب اس��تان 

به طور محسوسی کاهش پیدا کند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم با بیان 
اینکه کاهش ۲۵ درصدی حجم ذخیره س��دکوچری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۵۰ درصدی 
س��هم قم از آب این س��د را به دنبال داش��ته اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: این کاهش ما را مجبور به اس��تفاده 
از آب چاه های داخل ش��هر برای تأمین آب مورد نیاز 

شهروندان کرده است.
وی خاطرنش��ان کرد: ش��وری آب چاه ها باعث شده در 
ماه های اخیر شاهد افزایش شوری آب در شهر باشیم 
هر چند آب ش��بکه با وجود ش��وری از نظر بهداش��تی و 

سالمتی دارای استانداردهای الزم است.
بختی��اری بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی 
در جامعه تأکید کرد و گفت: در سه ماه نخست امسال 
نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل مصرف آب در شهر 
قم ۲.۵ درصد و در هفته جاری نسبت به هفته قبل از 

آن یک درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه امروز برای عبور از تنش آبی نیازمند 
کاهش مصرف و صرفه جویی هس��تیم، تصریح کرد: 
طب��ق هدف گذاری ه��ای ص��ورت گرفته با ۱۰ درصد 
صرفه جویی در مصرف توسط هر خانوار می توانیم به 

راحتی از پیک مصرف تابستان امسال عبور کنیم.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم با بیان 
اینکه ۱۰ درصد کاهش مصرف در سبد مصرف خانوار 
مشکلی ایجاد نخواهد کرد، گفت: در این زمینه همواره 
توصیه ه��ای مراج��ع و علم��ا به مردم راهگش��ا بوده و 
می تواند ما را در امر خدمت رس��انی چه بهتر به مردم 

یاری رساند.

الزمه عبور از تابستان گرم صرفه جویی استتامين700 هکتار زمين برای احداث مسکن ملی 

معاون برنامه ریزی، توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان بنادر و 
دریانوردی گفت: با لحاظ سیسات اقتصادی دریاپایه در دولت 
سیزدهم ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر کشور در سه ماهه 
امسال با افزایش۱۰ درصدی به بیش از ۵۱ میلیون تن افزایش 

یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
بوشهر، حسن بیک محمدلو روز در جمع خبرنگاران در بوشهر 
اظهار کرد: در راس��تای سیاس��ت دولت برای توس��عه اقتصاد 
دریاپایثه در استان بوشهر نیز توجه به بنادر کوچک به صورت 

ویژه دنبال می شود.
وی بیان کرد: برای این اس��تان همچنین اختصاص س��وخت 
یارانه ای برای س��وخت س��فرهای گردش��گری با هدف ارتقاء 
سفرها برای جام جهانی قطر محقق شده تا از این رویداد جهانی 

بهره برداری الزم صورت گیرد.
بی��ک محمدل��و ادام��ه داد: ب��رای تحق��ق موضوع یاد ش��ده 
ش��ناورهایی در دس��تور کار است و داوطلبانی نیز از اقصی نقاط 
جهان شناورهایی برای فعالیت در محور بوشهر- قطر معرفی 

کردند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی سازمان بنادر نیز 
گفت: دولت سیزدهم به دنبال استفاده از تمام ظرفیت های کشور 
برای پیش��رفت اقتصادی کش��ور و تعالی ظرفیت های موجود 
اس��ت. مهدی نورایی افزود: در این راس��تا ایجاد ظرفیت  های 
جدید در حوزه دریانوردی و اقتصاد ناظر بر این حوزه تمهیدات 

ویژه ای اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرس��ازی نیز بر اساس��ی وظایفی 
که دارد مرتب با پیگیری سازمان بنادر استفاده از ظرفیت های 

موجود و توسعه آن است.
نورایی افزود: اس��تان بوش��هر نیز در این حوزه با توجه به س��ابقه 

تاریخی خود در توس��عه و پیش��رفت اقتصادی کشور نقش مهم 
وی��ژه ای دارد ک��ه س��ازمان بن��ادر با توجه به ای��ن جایگاه نگاه 
ویژه ای به توس��عه بنادر اس��تان بوش��هر معطوف کرده است تا 
ظرفیت بندر بوشهر به عنوان راس این بنادر به ۱۵ میلیون تن 

در سال افزایش پیدا کند.
وی اظهار کرد: در همین راستا نشست خوبی نیز به میزبانی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد که تصمیم های 

خوبی نیز برای استان بوشهر به دنبال خواهد داشت.
معاون برنامه ریزی، توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان بنادر و 

دریانوردی گفت: در رویکرد جدید این س��ازمان به توس��عه و 
رونق بنادر کوچک کش��ور نگاه ویژه ای معطوف ش��ده است که 
نمونه ای از این رویکرد در اس��تان بوش��هر با اجرا طرح جامع 

نمایان شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
بوشهر، حسن بیک محمدلو روز چهارشنبه در نشست شورای 
عالی سازمان بنادر در بوشهر اظهار کرد: بنادر کوچک به واسطه 
ارتزاق و معیش��ت مردم مورد توجه ویژه س��ازمان بنادر اس��ت و 
در حوزه بودجه ریزی تالش ش��ده رس��یدگی به امورات مردم 

و پرهی��ز از پروژه ه��ای عظی��م فاقد عایدی الزم برای مردم در 
دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: استان های ساحلی از مقصدهای نخست سفرهای 
رئی��س جمه��ور بوده که در این س��فرها تکلیف هایی نیز برای 
س��ازمان بنادر و دریانوردی مش��خص شده که سعی می شود به 

طور جد پیگیری و اجرایی شود.
بیک محمدلو ادامه داد: در این زمینه نگاه ویژه به اس��تان های 
س��احلی و بوی��ژه ن��وار جنوبی به واس��طه ظرفیت های فراوان 

معطوف شده است.
مدی��رکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر نی��ز گفت: پایانه 
مسافری دریایی بندربوشهر تا پایان مهرماه امسال پیش بینی 

شده تا برای مسافران جام جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
محمد ش��کیبی نس��ب افزود: بخش دریایی این پروژه تا پایان 
مرداد و سالن آن نیز تا پایان مهرماه آماده بهره برداری خواهد 
ش��د. وی اظهار کرد: با توجه به محصور بودن محوطه بندری 
در بافت ش��هری طرح توس��عه بندر بوش��هر در مجتمع بندری 
نگین تدارک دیده ش��ده اس��ت که پیش��رفت فیزیکی احداث 

زیرساخت های این مجتمع اکنون ۸۶ درصد است.
شکیبی نسب یادآور شد: ظرفیت تخلیه و بارگیری کنونی بندر 
بوش��هر هفت میلیون تن در س��ال اس��ت که با اجرا طرح های 
توسعه ای مجتمع بندری نگین به ۱۵ میلیون تن درسال افزایش 

پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: بندر بوش��هر از لحاظ عملکرد کانتینری و تناژی 

به ترتیب رتبه های دوم و سوم کشور را دارا است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر گفت: طرح توسعه 
بندر در بخش های مختلفی در دستور کار است که اکنون بندر 
بوشهر در آستانه انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران بخش خصوصی 

برای احداث اسکله نفتی است.

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد:

ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر کشور 10 درصد افزایش یافت

ضرورت پیشرفت پروژه های مسکن ملی
 ریی��س مرک��ز توس��عه و سیاس��ت های راهب��ردی وزارت راه و 
شهرس��ازی تاکید کرد: باید ش��اهد پیشرفت پروژه های مسکن 
ملی باش��یم. فاطمه س��ادات حمیدیان در آئین تکریم و معارفه 
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان، گفت: یکی از اقدامات 
مهم وزارت راه و شهرس��ازی س��اخت مس��کن برای دهک های 
پایین جامعه و اقشار کم درآمد است که باید از ظرفیت های قانونی 
جهش تولید مسکن ملی بهره کافی را برد. وی افزود: امیدواریم با 
همدلی و هم نظری مدیران استان همدان رتبه این استان از ۱۹ 
به تک رقمی ارتقا پیدا کند. رئیس مرکز توس��عه و سیاس��ت های 

راهبردی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 
اس��تان همدان به دارالمومنین شهره است؛ 
تصریح کرد: مردم این استان لیاقت متعهدانه 
کارشدن را دارند؛ چرا که مردمی پرتالش در 

صنعت و کشاورزی هستند.
ای��ن مس��ئول ب��ا بی��ان اینکه باید ش��اهد 
پیش��رفت پروژه های مس��کن ملی باشیم، 

ابراز کرد: همچنین در بخش راه که اس��اس و زیرس��اخت توسعه 
پایدار محس��وب می ش��ود که در این زمینه، اقدامات بی نظیری 

را داش��ته باشیم و محورهای مواصالتی که 
در اه��داف وزارت خانه به ش��مار می رود به 
سرانجام برس��د.حمیدیان با اشاره به اینکه 
دغدغ��ه مقام عالی وزارت حل مش��کالت 
معیشتی کارکنان است، گفت: تمهیداتی از 
جمله عدالت در پرداخت ها به عنوان یکی از 
دغدغه های وزیر در نظر گرفته ش��ده است.
سرپرس��ت اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان همدان نیز در این 
مراسم با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به اقدام ملی مسکن 

در اس��تان گف��ت: با همکاری کارکن��ان این اداره باید به نهضت 
ملی مسکن استان سرعت بخشید.ایوب اسدالهی افزود: اهدافی 
که ریل گذاری شده باید انجام و در صورت نیاز اصالحات الزم 
انجام ش��ود. وی افزود: عملکرد ۴ ماهه یوس��فی مدیرکل سابق 
نشان دهنده همکاران قوی و متعهد است که امیدواریم در طول 
خدمت بنده کار را با دقت و سرعت پیش ببریم.وی تصریح کرد: 
یکی از دغدغه های استان درخصوص عملیات عمرانی پروژه های 
بافت فرسوده است که با همکاری شهرداری با قوت هرچه بیشتر 

قدم بر می داریم.
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عرضه بنزین تخفیف دار توتال در فرانسه
  ش��رکت توتال انرژیز تحت فش��ار دولت فرانس��ه برای کمک به 
مص��رف کنن��دگان در برابر قیمت های باالی انرژی، تخفیف در 
فروش س��وخت در پمپ بنزین  بزرگراههای این کش��ور را اعالم 
کرد. به گزارش ایس��نا، این گروه انرژی فرانس��وی اعالم کرد از 
اول ژوییه تا ۳۱ اوت، در جایگاه های سوخت بزرگراه های فرانسه، 
سوخت را با تخفیف ۱۲ سنت یورو در هر لیتر، عرضه خواهد کرد. 
در نتیجه، با در نظر گرفتن ۱۸ سنت یورو تخفیف دولت فرانسه، 
مجموع تخفیف سوخت عرضه شده از سوی توتال، به ۳۰ سنت 
یورو در هر لیتر می رس��د. دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه، از توتال انرژیز خواسته است اقدامات بیشتری برای کمک 
به مردم در برابر صورتحس��ابهای س��نگین انرژی انجام دهد. بر 
اس��اس گزارش رویترز، توتال انرژیز اعالم کرد چندین ماه اس��ت 
که افزایش قیمتهای انرژی، قیمتهای سوخت را باال برده و روی 
قدرت خرید مردم در فرانس��ه به خصوص اقش��ار کم درآمدی که 
خودرو برای سفر آنها ضروری است، تاثیر گذاشته است. در واکنش 
به این امر، توتال انرژیز بار دیگر با تخفیف تابستانی، تعهد خود به 

مصرف کنندگان در فرانسه را نشان می دهد.

هشدار به اتحادیه اروپا درباره مصرف گاز 
 مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی طی اظهاراتی هشدار داد که 
اگر جریان گاز از سمت روسیه متوقف شود، اتحادیه اروپا باید تا اواسط 
فوریه ۳۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم به نقل از راشاتودی، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی 
انرژی )IEA( روز سه شنبه طی اظهاراتی هشدار داد که اگر جریان 
گاز از سمت روسیه متوقف شود، اتحادیه اروپا باید تا اواسط فوریه ۳۰ 
درصد از مصرف خود را کاهش دهد. بیرول در ایمیلی به بلومبرگ 
گفت: بسته به زمان آن، قطع کامل صادرات گاز روسیه به اروپا می تواند 
منجر به پایین تر رفتن سطح ذخایر گاز در آستانه زمستان شود و اتحادیه 
اروپا را در موقعیتی بسیار آسیب پذیر قرار دهد. وی افزود: در شرایط 
کنونی، من احتمال قطع کامل صادرات گاز روسیه به اروپا را رد نمی 
کنم. بر اساس این گزارش، میزان ذخیره سازی گاز اتحادیه اروپا با 
سرعت کنونی تا ۱ نوامبر به ۹۰ درصد ظرفیت می رسد. با این حال، 
اگر صادرات گاز روسیه به طور کامل متوقف شود، این میزان می تواند 
به ۷۵ درصد کاهش یابد. رئیس آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان 
کرد که برای رسیدن به اهداف ذخیره سازی، ابتدا باید کاهش مصرف 
در بخش صنعت و خانوارها شروع شود. بزرگترین اقتصاد اروپا یعنی 
آلمان، پس از کاهش ۶۰ درصدی واردات گاز از طریق خط لوله نورد 
استریم در اوایل ماه جاری میالدی، با مشکل کمبود عرضه گاز از 

سوی روسیه دست و پنجه نرم می کند. 

اخبار کوتاه

انرژی

باید به سمت سرمایه گذاری در صنعت برق حرکت کنیمتصویب سه طرح راهبردی شرکت ملی نفت در شورای اقتصاد
 مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران گفت: با مس��اعدت وزیر نفت و پیگیری ها و 
برنامه ریزی های این ش��رکت، س��ه طرح راهبردی به ارزش ۴.۴ میلیارد دالر در 
شورای اقتصاد تصویب شد. به گزارش ایسنا، محسن خجسته مهر با اشاره به اینکه 
نخس��تین طرح تصویب ش��ده در ش��ورای اقتصاد، طرح فاز نخس��ت توسعه میدان 
چنگوله به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر اس��ت، اظهار کرد: قرار اس��ت حفاری ۶ حلقه 
چاه توصیفی - تولیدی و ۲ حلقه چاه تعمیری - تولیدی در این میدان انجام شود. 
وی اف��زود: ی��ک خ��ط لوله ۱۲۰ کیلومتری تا واحد بهره برداری دهلران و همچنین 

یک خط لوله ۳۰ کیلومتری برای انتقال گاز این میدان به میدان آذر احداث خواهد شد. هدف از اجرای طرح توسعه 
میدان چنگوله رس��یدن به س��قف تولید ۱۵ هزاربش��که در روز اس��ت. معاون وزیر نفت بیان کرد: سرمایه گذاری ۵۰۰ 
میلیون دالری برای احیای چاه های کم بازده دومین مصوبه شورای اقتصاد است؛ در این طرح پیش بینی شده است 
که شرکت های دانش بنیان با پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت قرارداد امضا کنند. طبق اعالم شرکت ملی نفت 
ایران، خجس��ته مهر ادامه داد: مهمترین طرحی که در نشس��ت ش��ورای اقتصاد تصویب ش��د، طرح توسعه ۱۲ میدان 
از میدان های گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و فاز دوم پاالیشگاه فراشبند است که همزمان با توسعه فاز 
۲ میدان آغار و نیز احداث ایستگاه تقویت فشار سرخون و شانول با سرمایه گذاری ۳.۶ میلیارد دالر اجرا خواهد شد. 

  س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی تاکید کرد که باید 
به س��مت اصالح اقتصاد برق و س��رمایه گذاری در صنعت برق حرکت کنیم تا 
خاموش��ی در صنعت، خدمات، کش��اورزی و خانگی رخ ندهد. مهدی طغیانی در 
گفت و گو با ایسنا با اشاره به افزایش استفاده از برق با گرم شدن هوا و به دنبال 
آن قطعی برق در صنایع گفت: اقتصاد برق در کش��ور ما دچار مش��کل اس��ت که 
اگر این طور نبود، نباید برق صنایع قطع می شد؛ این نکته مهمی است که نباید 

همه چیز معطوف به تامین برق خانگی شود. 
وی توضیح داد: در سالی که مقام معظم رهبری مزین به نام »تولید« کردند، باید به وضعیت صنایع توجه شود تا 
آن ها هم بتوانند تولیداتشان را افزایش دهند. تعطیلی صنایع به معنای از بین بردن بخشی از ظرفیت های تولید 

است البته که اصال نباید قطعی برق وجود داشته باشد. 
این نماینده مجلس افزود: با توجه به وجود مشکل در اقتصاد برق، دولت بدهی های سنگینی به نیروگاه ها دارد 
که این باعث توقف، توس��عه و از بین بردن انگیزه س��رمایه گذاری و بروز مش��کالتی در تعمیرات و نگهداری می 
ش��ود که نتیجه نهایی آن خاموش��ی اس��ت. در چنین ش��رایطی کاری که دولت انجام می دهد، جا به جا کردن و 

مدیریت خاموشی و نه تامین برق است. 

راه و مسکن 

بررسی های »تجارت« نشان می دهد:

سیگنال خروج بازا رمسکن از رکود
  گروه راه و مس�کن: کرایه خانه دائما در حال بلعیدن س��رمایه های 
مس��تاجران اس��ت و در این ش��رایط دولت و مجلس راه حل را در 
تعیین س��قف افزایش اجاره بها دیده اند. عدم تمکین از س��قف مجاز 
افزایش سالیانه اجاره بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای 
مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه ها و اعمال 
جریم��ه ب��رای بنگاه های معامالت ملکی متخلف در پی دارد؛ این در 
حالی اس��ت که کارشناس��ان معتقدند فش��ار به مالکان باعث کاهش 
عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می شود. مدیریت 
فوری بازار اجاره توس��ط دولت و مجلس در حال پیگیری اس��ت. به 
گزارش »تجارت«، دولت مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای 
اجاره بها را در دستور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید سران 
قوا رس��اند. بدین ترتیب اعالم ش��د که حد مجاز افزایش اجاره بهای 
س��الیانه در تهران ۲۵ درصد و دیگر ش��هرها ۲۰ درصد خواهد بود. 
قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید می شود. به طور مثال اگر 
نرخ قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته 
۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری 
۲۵ درصد به قیمت رهن و ۲۵ درصد به نرخ اجاره افزوده می شود. بر 
این اس��اس ودیعه واحد مورد نظر ۱۲۵ میلیون و اجاره ماهیانه آن ۳ 
میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد. از طرف دیگر مجلس شورای 
اس��المی طرح دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که 

ش��باهتهایی به برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت الیحه ای در این 
خص��وص ارای��ه نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده 
است. این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی 

بیشتر ارجاع شده است. 
 یک کارشناس بازار مسکن گفت: از سال ۱۳۹۸ تا کنون این حجم 
از معامالت مسکن اتفاق نیفتاده بود که نشان می دهد بخش تقاضا 
تحریک ش��ده اس��ت. مهدی روانشادنیا اظهار کرد: رسیدن متوسط 
قیمت مس��کن ش��هر تهران به بیش از ۳۹ میلیون تومان در هر متر 
مربع از رونق این بازار پس از رکود یک ساله حکایت دارد. متاسفانه 
تورم عمومی به قدری باالست که به تبعیت از آن بازار مسکن حرکت 
می کند. حتی رش��د قیمت خانه مقداری با س��طح عمومی قیمت ها 
فاصله دارد. این در واقع گران ش��دن قیمت واقعی مس��کن نیس��ت 
بلکه رش��د قیمت اس��می ناش��ی از تورمی اس��ت که در همه سطوح 
به دلیل کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده اس��ت. وی یادآور ش��د: 
وقتی روند تاریخی بازار مسکن را مرور می کنیم می بینیم که همواره 
همبستگی بین افزایش قیمت ها و افزایش تعداد معامالت وجود دارد. 
علت این است که وقتی مردم فضا و چشم انداز بازار ملک را تورمی 
می بینند به سمت این بازار می آیند. برخی متقاضیان مردد نیز خرید 

خود را تسریع می کنند.

رشد قیمت مسکن همچنان پایین تر از نرخ تورم � 
 روانشادنیا با بیان این که عمده پیش بینی ها برای سال ۱۴۰۱ این بود 
که بازار مسکن، پایین تر از نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد گفت: 
این بدان معنا نیس��ت که رش��د قیمت خانه متوقف می ش��ود. در حال 
حاضر نیز با وجود افزایش حدود ۳۳ درصدی قیمت سالیانه مسکن 
در ته��ران، ت��ورم عمومی نقطه ب��ه نقطه ۵۲ درصد بوده که پایین تر 
بودن رشد قیمت مسکن از تورم را تایید می کند. این کارشناس بازار 
مس��کن خاطرنش��ان کرد: نرخ ارز به طور کلی در چند ماه اخیر رش��د 
داشته است و در کنار آن ابهامات در مذاکرات سیاسی وجود داشت که 

هر دو عامل در بازارهای موازی مسکن تاثیر ایجاد کرد. وی درباره 
تاثیر اخبار مثبت مذاکرات هسته ای بر اقتصاد ایران گفت: اگر مذاکرات 
منجر به کاهش نرخ ارز شود و این افت قابل مالحظه باشد می توان 
نس��بت به ثبات بازار مس��کن امیدوار بود؛ البته به ش��رطی که کاهش 
نرخ ارز چشمگیر باشد و تداوم پیدا کند. این کارشناس بازار مسکن 
با اشاره به رکود بخش ساخت و ساز تصریح کرد: به دلیل رشد قیمت 
نهاده های ساختمانی در سه چهار سال گذشته، اوضاع تولید مسکن 
چندان مناسب نیست اما تجربه نشان داده تقاضا اثر سریع تری بر تعداد 
معامالت و سطح  قیمت ها در بازار ملک دارد. تاثیر رکود ساخت و ساز 
بر بازار مسکن در میان مدت و بلندمدت مشخص می شود. بنابراین 
اگر افق نگاه را سال ۱۴۰۱ قرار دهیم می شود گفت که موضوع نرخ 
ارز و شرایط کلی اقتصاد می تواند سمت و سوی بازار ملک را تعیین 
کند. روانش��ادنیا اظهار کرد: معامالت مس��کن در خردادماه هردو نوع 
مصرفی و سرمایه ای را شامل می شد. در بخش مصرفی از ماه های 
قبل کسانی بودند که انتظار داشتند خرید را در شرایط تثبیت به تاخیر 
بیندازند. در برخی  موارد هم توقع ریزش قیمت خانه را داش��تیم که 
رخ نداد و این افراد در اردیبهشت و خرداد به بازار ملک ورود کردند. 
گروه دیگر هم ش��امل تقاضای س��رمایه ای بود که هر زمان احساس 
می کند بازار روند صعودی دارد به قصد برداشت سود یا حفظ سرمایه 
ورود می کند. وی انعقاد حدود ۱۴ هزار معامله مس��کن  در خردادماه 

۱۴۰۱ را چش��مگیر دانس��ت و یادآور ش��د: از سال ۱۳۹۸ تا کنون این 
حجم از معامالت اتفاق نیفتاده بود که نش��ان می دهد بخش تقاضا 
تحریک شده است. بنابراین گزارش، خردادماه سال ۱۴۰۱ متوسط 
قیمت مسکن شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان در هر متر 
مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ 
و ۳۲.۸ درص��د افزای��ش دارد. طبق اع��الم بانک مرکزی همچنین 
تعداد معامالت انجام ش��ده در این ماه حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ 
درصد افزایش را نش��ان می دهد. یک کارش��ناس دیگر بازار مس��کن 
گفت: مهمترین راهکار برای ایجاد تعادل در بخش مسکن، افزایش 
س��اخت و س��از اس��ت که بانک ها موظفند ۲۰ درصد تسهیالت خود 
را ب��ه ای��ن بخ��ش اختصاص دهند اما ب��ه تکلیف خود عمل نکردند؛ 
تزریق پول بی پشتوانه هم باعث تورم در اقتصاد و به تبع آن بخش 
مسکن شده است. حسن محتشم اظهار کرد: واقعیت آن است که ما 
در شرایط اقتصادی تورم زا به سر می بریم. یکی از دالیل اصلی این 
ش��رایط، وارد کردن پول پرقدرت و بدون پش��توانه در جامعه است. از 
یک طرف با پایین بودن تولید و از سوی دیگر باال بودن هزینه های 
ج��اری دول��ت مواجهیم. وی افزود: تا زمانی که تیم  اقتصادی دولت 
نسبت به بررسی و  اصالح روند موجود اقدام نکند طبیعتا مشکالت 

ساختاری  اقتصاد حل نخواهد شد و تورم عیان می شود.  

 معاون هوانوردی و امور بین الملل س��ازمان هواپیمای کش��وری با اش��اره به جزییات نرخ گذاری ارزی قیمت بلیت هواپیما برای اتباع و مس��افران 
خارجی، گفت: درخواس��ت وزارتخانه های امورخارجه و میراث فرهنگی و گردش��گری درباره لغو این تصمیم قابل احترام بوده و در ش��ورای عالی 
هواپیمایی بررس��ی می ش��وذ. حس��ن خوش��خو در گفت وگو با ایس��نا درباره نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای اتباع و مس��افران خارجی اظهار 
کرد: تصمیمی که درباره محاس��به نرخ بلیت هواپیما برای اتباع و مس��افران خارجی به نرخ ارزی گرفته ش��ده تصمیم ایرالین ها بوده و س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری به صورت مس��تقیم در قیمت گذاری ها دخالت نمی کند چرا که با توجه به برنامه پنجم توس��عه س��ازمان برنامه ای برای تعیین 

قیمت بلیت هواپیما ندارد. 

 در ادامه واکنش ها به نرخ ارزی بلیت پروازهای داخلی برای مسافران غیرایرانی، وزارت امور خارجه در نامه ای به سازمان هواپیمایی، درباره افت 
سفر عراقی ها به ایران و گردشگری کشور هشدار داد. به گزارش ایسنا، پس از اعالم مخالفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با دو نرخی ش��دن بلیت پروازهای داخلی برای اتباع غیرایرانی و درخواس��ت معاون گردش��گری از رییس س��ازمان هواپیمایی کش��ور برای توقف 
این دس��تور تا زمان بررس��ی ابعاد مختلف این موضوع در یک کارگروه، علیرضا عنایتی � دس��تیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه 
نیز در نامه ای به حس��ن خوش��خو � سرپرس��ت معاونت هوانوردی و امور بین المللی س��ازمان هواپیمایی کش��ور �، مضرات قیمت تبعیض آمیز برای 

سفر هوایی شهروندان عراقی را متذکر شد. 

عراقی ها را از آمدن به ایران منصرف می کنید! جزییات نرخ گذاری ارزی بلیت هواپیما برای اتباع خارجی

  گ�روه ان�رژی:  قیم��ت نفت برنت پس از س��قوط ش��دیدی که 
روز گذش��ته در واکنش به تصمیم اوپک پالس داش��ت، ابتدای 
معامالت روز جمعه را با افزایش آغاز کرد. بهای معامالت نفت 
برنت با ۸۳ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۰۹ دالر و ۸۶ 
سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت برای تحویل در اوت، با ۷۰ 
سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، ۱۰۶ دالر و ۴۶ سنت بود. به 
گزارش »تجارت«، نفت برنت روز پنج ش��نبه حدود س��ه درصد 
ریزش قیمت داش��ت. گروه تولیدکنندگان اوپک پالس ش��امل 
روسیه پس از پایان نشستهای دو روزه، توافق کردند استراتژی 
تولید فعلی را حفظ کنند اما از صحبت درباره سیاست تولید پس 
از س��پتامبر، خودداری کردند. وزیران اوپک پالس در نشس��ت 
قبل��ی، تصمی��م گرفتند ب��ه جای افزایش ماهانه تولید به میزان 
۴۳۲ هزار بشکه در روز، تولید را در هر یک از ماههای ژوییه و 
اوت به میزان ۶۴۸ هزار بشکه افزایش دهند. جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا روز پنج ش��نبه اعالم کرد در س��فر ماه آینده به 
ریاض، عربستان سعودی را برای افزایش تولید نفت به منظور 
کنترل قیمتها، مستقیما تحت فشار قرار نخواهد داد. بر اساس 
گزارش رویترز، در نروژ ۷۴ نفر از کارکنان نفتی فراس��احلی در 
س��کوهای ش��رکت اکوئینور از پنجم ژوییه دس��ت به اعتصاب 
خواهند شد که باعث توقف حدود چهار درصد از تولید نفت این 
کشور می شود. قیمت نفت روند کاهش در ابتدای معامالت روز 
پنجشنبه بازار آسیا را معکوس کرد و افزایش یافت. تحلیلگران 
گروه ANZ در یادداش��تی نوش��تند: قیمت نفت پس از انتش��ار 
گ��زارش مثب��ت از ذخایر نفت، در ابت��دای معامالت روز جاری 
باالتر رفت. کاهش ذخایر تحت تاثیر افزایش تولید پاالیشگاهی 
در بحبوحه حاش��یه س��ود قوی پاالیش اتفاق افتاده است. اداره 
اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد ذخایر نفت در هفته منتهی 
به ۲۴ ژوئن، به میزان ۲.۸ میلیون بش��که کاهش پیدا کرد در 

حال��ی ک��ه تحلیلگران در نظرس��نجی رویترز، کاهش ذخایر به 
میزان ۵۶۹ هزار بشکه را پیش بینی کرده بودند. ذخایر سوخت 
با افزایش تولید پاالیشگاهها که با ۹۵ درصد ظرفیتشان فعالیت 
می کنند، افزایش یافت. اما به گفته تحلیلگران ANZ، با تعلیق 
صادرات نفت از دو بندر در شرق لیبی و افت شدید تولید اکوادور 
در بحبوحه اعتراضات داخلی، اختالالت بیش��تر در عرضه، از 
قیمت ها پش��تیبانی کرده اس��ت. با این حال، نگرانی ها نس��بت 
به کندی رش��د اقتصادی، مانع رش��د بیشتر قیمت ها شده است. 
تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره 

گفت: افزایش سریع نرخهای بهره از سوی بانکهای مرکزی و 
کندی رشد اقتصاد جهانی، بازارهای کاال را تحت فشار قرار داده 
است. انتظارات برای آزادسازی نفت بیشتر از ذخایر استراتژیک 
آمریکا و افزایش تولید اوپک هم از سرعت روند صعودی بازار 
نفت کاس��ته اس��ت. دالر قوی تر، هم رش��د قیمت های نفت را 
محدود کرده، زیرا نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گران تر 
کرده اس��ت. در این بین، نشس��ت دو روزه گروه اوپک پالس از 
روز چهارش��نبه آغاز ش��ده است اما منابع آگاه می گویند فضای 
اندکی برای افزایش بیشتر تولید از سوی این گروه وجود دارد. 

عربس��تان س��عودی که بزرگترین صادرکننده نفت عضو اوپک 
اس��ت، ممکن اس��ت قیمت نفت سبک به مقصد آسیا را در اوت 
برای دومین ماه متوالی افزایش دهد. منابع پاالیشگاهی پیش 
بینی کردند قیمت فروش رس��می نفت عرب الیت حدود ۲.۴ 
دالر در هر بش��که باالتر از قیمت ماه پیش خواهد بود. چنین 
افزایش قیمتی، قیمت فروش رس��می اوت را به رکورد باالیی 
خواهد رساند. بر اساس گزارش رویترز، حاشیه سود تولید بنزین، 
دیزل و س��وخت جت در آس��یا با بهبود تقاضا برای س��فر در پی 
تس��هیل محدودیتهای کرونایی، به رکورد باالیی جهش پیدا 
کرده است.  اختالف بین آنچه در بازارهای نفت گفته می شود 
و آنچ��ه واقع��ا در معامالت فیزیکی اتفاق می افتد با وعده گروه 
اوپک پالس برای افزایش تولید و متعاقب آن، افزایش قیمت 
از سوی عربستان سعودی نمایان شد. اوپک پالس پیش از این، 
اع��الم ک��رده بود زمان افزایش تولید نفت را جلوتر می اندازد تا 
افت تولید روس��یه که در نتیجه تحریمهای غربی بر س��ر حمله 
مسکو به اوکراین اتفاق افتاده است را جبران کند. در حالی که 
ای��ن اق��دام، تالش برای تضمین تامین تقاضا دیده می ش��ود و 
بنابراین مانع از افزایش بیش��تر قیمتها می ش��ود، بالفاصله پس 
از تصمیم اوپک پالس، عربستان سعودی قیمت رسمی فروش 
نفت در ژوییه به مشتریان خود در آسیا و اروپا را به میزان قابل 
مالحظه ای افزایش داد. اوپک پالس پس از دیدار دوم ژوئن، 
اع��الم ک��رد این گروه تولی��دش را در هر یک از ماه های ژوییه 
و اوت ب��ه می��زان ۶۴۸ هزار بش��که در روز افزایش می دهد که 
۲۰۰ هزار بشکه در روز باالتر از توافق اولیه برای افزایش تولید 
ماهانه به میزان ۴۳۲ هزار بش��که در روز اس��ت. اوپک پالس 
ش��امل اعضای اوپک و تولیدکنندگان دیگر نظیر روس��یه است 
که تولیدش از ۲۴ فوریه که جنگ در اوکراین آغاز ش��د، حدود 

یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. 

بازار همچنان سردرگم است؛

حرکت کاهشی قیمت نفت معکوس شد

 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 آسفالت معابر روستای گوار

دهیاری گوار در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی آسفالت معابر روستای گوار  به استناد مجوز شماره ۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴و به شماره۲۰۰۱۰۹۴۹۶۳۰۰۰۰۰۰۴را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۱۱می باشد .

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از زمان انتشار در سامانه: تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:تا ساعت۱۴:۰۰ مورخ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

آخرین مهلت بازگشایی پاکات مناقصه:۱۴۰۱/۰۵/02 مبلغ ضمانت فرایند ارجاع کار۹۰۹/۹۴۴/۵۳۷
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:دهیاری گوار

تلفن:۰۹۱۸۸۴۹۳۸۳۲

دهیاری گوار

ت اول
نوب

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/18

گوار

شرکت هواپیمایی آتا اخطار گرفت
  سخنگوی سازمان هواپیمایی از اخطار این سازمان به شرکت هواپیمایی آتا به دلیل عدم 
رعایت نرخ مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری مندرج در پرتال انجمن شرکتهای 
هواپیمایی خبر داد. به گزارش ایسنا، میراکبر رضوی  در این باره اظهار کرد: براساس آخرین 
مصوبات شورای عالی هواپیمایی کشوری مندرج در پرتال انجمن شرکتهای هواپیمایی 
مبنی بر اعالم نرخ مصوب برای تمامی مسیرهای داخلی، هیچ یک از ایرالین ها حق 
افزایش قیمت باالتر از نرخ مصوب را ندارند و شرکتهای هواپیمایی در صورت تخطی از 
مصوبات مذکور به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. وی افزود: با توجه اینکه 
شرکت هواپیمایی آتا در مسیرهای تبریز و اهواز به افزایش نرخ باالتر از مصوبه شورای عالی 
هواپیمایی اقدام کرده است لذا سازمان هواپیمایی کشوری به این شرکت نسبت به اصالح 
قیمتها ظرف روز جاری و  استرداد پول اضافی دریافتی از مسافران اخطار داد. رضوی تصریح 
کرد: در صورت عدم توجه به اخطارهای صورت گرفته، سازمان هواپیمایی کشوری نسبت 

به اعمال محدودیت های پروازی برای شرکت هواپیمایی آتا اقدام خواهد کرد.  

اختصاص 2500 صندلی پروازِ غیرچارتری در مسیر تهران-نجف
 سرپرست روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از اختصاص تعداد 
۲۵۰۰ صندلی هواپیما به صورت فروش سیستمی و غیرچارتری از تاریخ ۱۴ تا ۲۳ تیر در 
مسیر رفت و برگشت تهران-نجف با هدف کاهش نرخ های چارتری خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری فارس، حسام قربانعلی امروز در جمع خبرنگاران درباره برنامه ریزی هواپیمایی 
»هما« برای متعادل کردن نرخ بلیت مسیرهای تهران- نجف و پروازهای روز عرفه، اظهار 
داشت: با پیگیری انجام شده و دستور سرپرست هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، تعداد 
۲۵۰۰ صندلی پرواز به صورت فروش »سیستمی« و »غیرچارتری« از تاریخ ۱۴ تا ۲۳ 
تیر   در مسیر رفت و برگشت قرار داده شد. وی ادامه داد: این  قیمت گذاری برای تسهیل 
در  امر زیارت زوار و با هدف حمایت حداکثری با توان موجود شرکت هواپیمایی هما است. 
وی بیان کرد:  این امر  موجب کاهش قابل توجه نرخ های چارتری شده است و قیمت 
بازار جهت حمایت سیستم حمل و نقل  هوایی برای تسهیل در امر زیارت و گردشگری 

در مسیر بلعکس، برای گردشگران عراقی به کشور ایران در نظر گرفته شد.
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آگهی

آگهی ارزیابی کیفی 
» شماره 1401-۳1-02«

اداره کل خط و س��ازه هاي فني راه آهن جمهوري اس��المي ایران در نظر دارد، بنابر آئین نامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات مصوبه ش��ماره 
۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰ ه� مورخ ۸۵/۷/۱۶ نسبت به شناسایي تامین کنندگان کاالي صاحب  صالحیت جهت دعوت به مناقصه اي به شرح زیر اقدام نمایند :

1( شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید ۹۰.۰۰۰ متر مکعب باالست در منطقه شمالغرب تا آذربایجان
2( مبلغ برآورد اولیه :  ۲۲۸.۰۴۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال  

3( مدت زمان انجام قرارداد : ۹ ماه
4( مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
5( مهلت تکمیل اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

6( کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تکمیل اس��ناد ارزیابی کیفی تا انتهای فرآیند مناقصه در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نشانی www.setadiran.ir و به طور برخط انجام می شود.

7( پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی : HTTP://IETS.MPORG.IR، صرفًا  جنبه اطاع رسانی دارد . 
8( متقاضیان ش��رکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه س��تاد، ضروری اس��ت مراحل ثبت نام در این س��امانه و دریافت گواهی امضاء 

الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند.)شماره تماس سامانه ستاد ۰۲۱-۴۱۹۳۴(
مناقصه گران تائید صالحیت ش��ده در ارزیابی کیفی، درصورت ارائه پیش��نهاد قیمت، برای انجام موضوع مناقصه. باید با لحاظ قیمت کاالی  مرغوب  

ساخت داخل.  ارائه پیشنهاد نمایند.     
 

ت دوم 
نوب

 اداره کل خط و سازه های فنی  راه آهن جمهوری اسالمی ایران
 شناسه اگهی : 1342672

م الف : 1324

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
نوبت اول

م- الف 3237 

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

:شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید
۲۰۰۱۰۹۳۴۹۸۰۰۰۲۹۰ شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

 شماره مناقصه و تقاضا تقاضای ۹۹۰۰۳۲۴ مناقصه شماره ۱۴۰۰/۰۷۲
FERRULE خرید موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰ریال  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

.تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات وزیران مي باشد نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار
۱۹.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال مبلغ برآوردي مناقصه

.۵ روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد
.ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد

.پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد  آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد
استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- فاز های ۱۵ و ۱۶- ساختمان امور کاال-اداره خرید پاالیشگاه ششم آدرس مناقصه گزار

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

 .مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۴۴-۳۶-۰۷۷۳۱۳۱۸۳۳۵ تماس حاصل فرمایند WWW.SPGC.IR مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت
شناسه آگهی :  ۱۳۴۳۵۲۲

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

 آگهی اعالم مناطق مشمول ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی
 و ذخایر جنگلی کشور- ذخایر جنگلی استان تهران

اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری اس��تان ته��ران در اج��رای ص��در م��اده ی��ک قان��ون حف��ظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کش��ور مصوب مورخه ۱۳۷۱/۰۷/۰۵ و ماده یک آیین نامه اجرایی آن مصوب مورخ��ه ۱۳۷۱/۱۲/۱۶، محدوده مندرج در جدول ذیل را به عنوان ذخایر جنگلی 
استان اعالم می نماید.

وزارت جهادکشاورزی
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

رویش��گاه گونه های مورد حمایت ذخایر جنگلی فوق الذکر و س��ایر گونه های گیاهی موجود در آن عرصه ها که بعنوان پرس��تار و همراه درختان فوق موجودیت دارند، ذخایر جنگلی اعالم و قطع و آس��یب آنها را ناقض تبصره ۳ ماده یک قانون فوق الذکر دانس��ته و با متخلفین برخورد قانونی به عمل خواهد آمد. بدینوس��یله مراتب جهت اس��تحضار عموم 
اهالی روس��تاها، س��اکنین ش��هرها و مجریان طرح های جنگلداری، مرتعداری و س��ایر طرحها و اطالع کس��انی که تحت هر عنوان در آن محدوده تردد می نمایند، اعالم می گردد تا از هرگونه دخل و تصرف به هر نوع و کیفیتی در تمام عرصه و اعیانی آن از قبیل قطع اش��جار، تصرف عرصه، احداث هرگونه اعیانی، تخریب و تجاوز و غیره جداً اجتناب 

نموده، در غیر این صورت با متخلفین حسب مقررات برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.                                                      
 متن تبصره) ۳( ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور بشرح ذیل می باشد:

" متخلفین از این قانون برای بار اول عالوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد کشاورزی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شوند".

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای
ساخت و احداث گلخانه تولید نشاء

 موضوع مناقصه: ساخت و احداث گلخانه تولید نشاء
 مبلغ و نوع س�پرده ش�رکت در مناقصه: مبلغ ضمانت ش��رکت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  ۶۵۱.۱۱۳.۷۵۰  ریال  
مي باشد که مي تواند به صورت واریز به حساب ۲۰۱۸۸۰۵۸۶۶ به شماره شبای ۸۸۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۸۸۰۵۸۶۶  بانک تجارت 
 امام خمینی)ره( یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکي در وجه حس��اب مذکور به شناس��ه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۹۹۸۷ و یا اوراق مش��ارکت

 بي نام باشد. )تأییدیه ضمانت نامه بانکی الزامی می باشد(
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰ درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

نحوه تأمین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه سال۱۴۰۱ شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود. 
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۴/۰۸  می باشد.  حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه  
محرمانه اداره حراس��ت ش��هرداري تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ مي باش��د و کلیه پیش��نهادات در ساعت ۱۱.۰۰ 

صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.
محل انجام کار: شهرداری یزد )سازمان سیما، منظر (                                

setadiran.ir  محل دریافت اسناد: سایت 
قیم�ت و زم�ان ف�روش اس�ناد: مبل��غ ف��روش اس��ناد ۱.۵۰۰.۰۰۰۰ ری��ال ب��ه ص��ورت واری��ز نق��دي به حس��اب ش��ماره 

۷۹۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۱۸۰۵۴۶۶۶  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.
 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به  سایت  setadiran.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت 

و مطالعه نمایند.
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 

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 ۱۰ آیین نامه معامالت شهرداریهای 
مراکز استانها می باشد.

 هزینه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد                           
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان  منابع طبيعی و آبخيزداري کشور

اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداری استان تهران
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را  اقتص��ادي  تحلي��ل روز  و  اخب��ار   آخري��ن 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الي��ن بخوانيد
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تولید خودروسازان بزرگ در فصل بهار   افزایش یافت

حرکت خودروسازان در جاده تولید
گروه صنعت و تجارت: تعداد خودروهای ناقص کف پارکينگ ها 
در پای�ان بهار پارس�ال 143 هزار دس�تگاه ب�ود اما با کاهش 70 
درصدی امروز به کمتر از س�ال 42 هزار دس�تگاه رسيده است. 
در س�ه ماه نخس�ت سال جاری تعداد 246 هزار خودرو تحویل 
داده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 
36 درصدی همراه شده است. گروه صنعتی ایران خودرو در سال 
1401، برای توليد 725 هزار دستگاه سواری و 25 هزار خودروی 
تجاری برنامه ریزی کرده است. همچنين توليد 650 هزار دستگاه 
خودرو در س�ال جاری برای س�ایپا برنامه ریزی ش�ده اس�ت. 
رئيس جمهوری 11 اسفندماه سال گذشته از ایران خودرو و سایپا 
بازدید کرد و دستورالعمل هشت ماده ای به خودروسازان ابالغ 
کرد. لزوم افزایش 1.5 برابری ميزان توليدات خودرویی کشور در 
سال آینده، افزایش کيفيت توليدات با چند اولویت ویژه، خروج 
خودروهای دارای پلتفرم قدیمی از خطوط توليد و جایگزینی 
محصوالت جدید و به روز و افزایش گارانتی خودروهای عرضه 
شده از 2 سال و 40 هزار کيلومتر به سه سال و 60 هزار کيلومتر 

از جمله این دستورها بوده است.
بررسی ها نشان می دهد سه خودروساز بزرگ کشور در بهار امسال 
۲۲۶ هزار و ۴۲۸ دستگاه خودرو تولید کردند. این آمار در مقایسه 
با س��ه ماهه ابتدایی پارس��ال رش��د ۱۱.۲ درصدی نشان می دهد. 
بررسی آمارهای منتشر شده در سامانه ُکدال حاکی از تولید ۲۲۶ 
هزار و ۴۲۸ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی 
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان خردادماه 
اس��ت. این میزان تولید در مقایس��ه با آمار مدت مش��ابه سال قبل 
)تولید ۲۰۳ هزار و ۵۲۹ دستگاه خودرو( رشد ۱۱.۲ درصدی نشان 
می دهد. تولید ۱۰۴ هزار و ۱۴۱ دستگاه از این خودروها مربوط به 

آمارخرداد خودروسازان است.
در سه ماهه ابتدایی امسال گروه صنعتی ایران خودرو ۱۲۳ هزار و 

۸۸۷ دستگاه خودرو تولید کرد که بیش از ۶۲ درصد آنها در گروه 
پژو بوده است. این گروه صنعتی توانست در این مدت ۷۷ هزار و 
۱۲۸ دستگاه در گروه پژو، ۱۸  هزار و ۶۱۸ دستگاه در گروه سمند، 
۱۴ هزار و ۶۱۱ دستگاه دنا، هفت  هزار و ۷۸۶ دستگاه رانا، ۲ هزار 
و ۲۴۷ دستگاه تارا، سه هزار و ۴۸۳ دستگاه هایما و ۱۴۹ دستگاه 
س��ایر محص��والت تولید کند. برپای��ه این گزارش، جمع تولیدات 
آبی پوش��ان جاده مخصوص در س��ه ماهه امس��ال در هم سنجی 
با پارس��ال )۹۷ هزار و ۲۳۰ دس��تگاه( رش��د ۲۷.۴ درصدی داشته 
است. ایران خودرویی ها در خردادماه نیز موفق به تولید ۵۸ هزار و 

۴۱ دستگاه خودرو شدند.

برپایه آمارهای س��امانه کدال، در این مدت گروه س��ایپا موفق به 
تولید ۷۵ هزار و ۳۰۴ دستگاه خودرو شد که شامل ۵۹ هزار و ۹۲۰ 
دستگاه خودرو از خانواده ایکس ۲۰۰ )مشتمل بر تیبا، کوئیک و 
ساینا(،  ۶ هزار و ۲۰۱ دستگاه شاهین و ۹ هزار دستگاه سایپا ۱۵۱ 
)وانت پراید( بود. در سه ماهه امسال همچنین ۱۸۳ دستگاه خودرو 
ش��امل ۱۶۰ دس��تگاه اس. کی. دی )قطعات نیمه کامل خودرو( و 
۵۳ دس��تگاه س��ی. بی. یو )خودروی کامل صادراتی(  توس��ط این 
گروه خودروسازی به دیگر کشورها صادر شد. این میزان تولید از 
س��وی نارنجی پوش��ان جاده مخصوص در مقایسه با مدت مشابه 
سال ۱۴۰۰ )تولید ۸۱ هزار و ۶۶۹ دستگاه خودرو( کاهش ۷.۷۹ 

درصدی نشان می دهد. شایان ذکر است ۳۳ هزار و ۴۶۵ دستگاه 
از تولیدات س��ه ماهه نارنجی پوش��ان مربوط به آمار خردادماه این 

شرکت است.
براساس این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان خردادماه همچنین 
پارس خودرویی ها موفق به تولید ۲۷ هزار و ۲۳۷ دستگاه خودرو 
ش��امل ۱۴ هزار و ۳۵۸ دس��تگاه در گروه کوئیک )کیو ۲۰۰(، ۱۹۴ 
دس��تگاه کوئیک اس، ۱۱ هزار و ۹۵۷ دس��تگاه کوئیک معمولی 
دنده ای، ۴۲۷ دس��تگاه کوئیک اتومات پالس و ۳۰۱ دس��تگاه در 
گروه ساینا شدند. این میزان تولید در مقایسه با مدت بهار ۱۴۰۰ 
)تولید ۲۴ هزار و ۶۳۰ دستگاه خودرو( رشد ۱۰.۵۸ درصدی نشان 
می دهد. همچنین ۱۲ هزار و ۶۳۵ دستگاه از مجموع تولیدات سه 

ماهه پارس خودرو مربوط به آمار خردادماه این شرکت است.

 � افزای���ش قیم���ت خ���ودرو موج���ب تن���ش در ب���ازار
 می شود

در همین حال عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن گفت: 
در وضعیت فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر بحق باشد قطعا بازار 
را دچار تنش می کند و به همان نسبت نیز قیمت حاشیه بازار باال 
م��ی رود. عل��ی ج��دی در گفتگو با ایس��نا در رابطه با نظرات اخیر 
خودروسازان کشور مبنی بر زیان دیده بودن آنها در طرح فروش 
خ��ودرو بی��ان ک��رد: در وضعیت فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر 
بحق باشد و واقعا هم هزینه های خودروسازان باال رفته باشد، قطعا 
بازار را دچار تنش می کند و به همان نسبت نیز قیمت حاشیه بازار 
باال می رود. وی افزود: حرف ما هم همیش��ه این بوده که گفتیم 
شما رقابت ایجاد کنید نیازی نیست که قیمت را دولت تعیین کند 
و قیمت آزاد و در اختیار خود خودروسازان باشد، ولی بحث واردات 
نیز حتما آزاد باشد و اجازه واردات داده شود که حداقل عمال رقابت 

داخلی و بین المللی شکل بگیرد. 

اخبار کوتاه

صنعت و تجارت

تجارت ۹میلیارد دالری کشور در خردادماهتنها هدف خودروسازان، تولید محصوالت قدیمی شده است
ابوالفضل خلخالی، کارشناس خودرو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: زمانی 
که خودروس��ازان به علت نبود بازار رقابتی، محصوالت چند دهه قبل را به صورت 
انبوه تولید می کنند، دیگر نیازی به تولید محصول جدید و توسعه محصوالت ندارند؛ 
زیرا می دانند هر محصولی که تولید کنند، به فروش می رود. این موضوع باعث شده، 
خودروسازی کشور توجهی به شرکت های دانش بنیان نکند و در نتیجه، محصوالت 
تولیدی آنها، قدیمی باقی بماند. این کارشناس صنعت خودرو گفت: باید پروژه ای تعریف 
شود که با دریافت کمک از شرکت های دانش بنیان، یک خودروی با کیفیت ایرانی، 

طراحی و توسعه پیدا کند؛ زیرا هرقدر در قسمت طراحی و توسعه زنجیره ارزش تولید انواع محصوالت وقت و هزینه 
بیشتری صرف کنیم، نتیجه نهایی مطلوب تر خواهد بود. به گفته این مدرس دانشگاه، قیمت گذاری دستوری، مدیریت 
دولتی ناکارآمد و غیر دلسوزانه با بهره وری پایین و همچنین تعداد باالی نیروی انسانی در کنار تیراژ پایین، همراه با وجود 
فساد در صنعت خودرو، موضوعاتی هستند که به راحتی از کنار آن گذشته می شود؛ در حالی که عامل زیان انباشته این 
صنعت به شمار می روند. پیش از این منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفته بود: در خودروسازی 
سه مرحله وجود دارد؛ در مرحله اول، همکاری با شرکت های پیشرو جهت یادگیری و مونتاژکاری، در مرحله دوم، نوآوری 

روی اجزای خودرو همراه با همکاری های بین المللی و در مرحله سوم، تبدیل شدن به طراح اجزا و محصول.

س��خنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیر نفتی کش��ور در خرداد ماه با رش��د 
سه درصدی  به ۸.۹ میلیارد دالر رسید که  با پیشتازی صادرات کشور از واردات 
در این ماه، تراز تجاری کشور مثبت ۲۰۴میلیون دالر را نشان می هد. به گزارش 
گمرک، سید روح اله لطیفی با تشریح کارنامه یک ماهه تجارت غیرنفتی کشور 
در خردادماه اظهار داشت: تجارت غیرنفتی کشور در سومین ماه سال با ۱۳میلیون 
و ۶۲۲هزار تن کاال به  هشت میلیارد و ۹۰۲میلیون دالر رسید. وی افزود: سهم 
صادرات از این میزان تجارت خارجی غیر نفتی، ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تن کاال 

و به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۳ میلیون دالر بود و واردات نیز سهم ۲ میلیون و ۹۷۲ هزار تنی کاال به ارزش چهار 
میلیارد و ۳۴۹ میلیون دالر داش��ته اس��ت. س��خنگوی گمرک ادامه داد: با تداوم پیش��تازی صادرات بر واردات، در 
خرداد ماه  تراز تجاری کشور مثبت ۲۰۴میلیون دالر بوده است. لطیفی درخصوص تغییرات تجارت در ماه گذشته 
خاطرنشان کرد: صادرات در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل تغییری در ارزش کاالی صادراتی نداشته اما  
واردات به کشور در این ماه  ۶.۵ درصد افزایش یافته است. سخنگوی گمرک درخصوص میزان ترانزیت خارجی 
در خرداد ماه هم گفت: یک میلیون و ۱۱۴ هزار تن کاالی خارجی در این ماه از مس��یر کش��ورمان عبور کرده که 

نسبت به خرداد سال گذشته ۲۱۳ هزار تن بیشتر و با رشد ۲۴ درصدی همراه بوده است. 

 تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی
 با جدیت پیگیری می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح های نیمه تمام صنعتی 
با جدیت پیگیری می شود و در این زمینه از ظرفیت های قبلی 
ایجاد ش��ده برای ش��تاب بخش��ی به این نوع طرح ها اس��تفاده 
خواهد ش��د. به گزارش ایرنا، س��یدرضا فاطمی امین در آیین 
کلنگ زنی پنج طرح صنعتی ش��یروان اظهار داش��ت: آمایش 
صنعت و معدن و آماده سازی زیرساخت های سرمایه گذاری 
در مناطق مختلف کش��ور از یکس��ال گذش��ته آغاز شده است. 
وی گفت: در برخی از شهرها بیش از حد واحدهای تولیدی و 
سرمایه گذاری شکل گرفته که مشکالتی ایجاد کرده و باعث 
به هم خوردن ترکیب جمعیتی و در نتیجه مشکالت اجتماعی 

برای خدمات دهی شده است.

لزوم واردات خودرو بدون فشار به منابع ارزی
رئیس  کل بانک مرکزی درباره تامین ارز موردنیاز واردات خودرو 
توضیحاتی ارائه کرد. علی صالح آبادی، رئیس  کل بانک مرکزی 
در گفتگو با خانه ملت درباره نظر بانک مرکزی درخصوص ارز 
موردنیاز برای واردات خودرو، گفت: این موضوع هنوز در دولت 
جمع بندی نشده اما هر زمانیکه که بخواهد در دولت جمع بندی 
شود، حتما با هماهنگی بانک مرکزی خواهد بود. رئیس بانک 
مرک��زی ادام��ه داد: مناب��ع ارزی که ب��رای این موضوع در نظر 
گرفته می شود باید در چارچوب منابع و مصارف کشور باشد به 
گونه ای که فش��اری به منابع ارزی وارد نش��ود لذا این موضوع 

مدنظر دولت خواهد بود. 

 قطعه سازنماها جای 
قطعه سازان واقعی را گرفتند

بهرام ش��هریاری، کارش��ناس صنعت خودرو در گفتگو با مهر 
گفت: از نیمه های دهه ۸۰ عده ای وارد این صنعت ش��دند که 
منج��ر ب��ه ایج��اد مافیا ش��د. این گروه قدرت خ��ود را از زمانی 
گرفتند که عده ای قطعه س��ازنما را با عنوان قطعه س��از وارد 
مجموعه های مختلف کردند و از آن ها باقیمت های باال خرید 
ص��ورت گرفت، درحالی که بس��یاری از آن ها واردکننده قطعه 
بودند و کاال را با عنوان تولید داخل به فروش می رساندند. این 
گروه به تدریج قدرت گرفته و بزرگ تر شدند. این کارشناس و 
فعال حوزه صنعت قطعه س��ازی کش��ور همچنین تصریح کرد: 
مجل��س در دوره ه��ای قبل به دنب��ال تحقیق و تفحص از این 

گروه رفت ولی به نتایج مشخصی نرسید.  

 

آگهـی مزایـده عمومی 
  فروش امالک و مستغالت واحدهای مشارکتی 

   اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل )بصورت نقد(
ت اول 

نوب

اداره کل راه و شهرسازي استان اردبیل

  در راس��تاي سیاس��تهاي وزارت راه و شهرس��ازي ، اداره کل راه و شهرس��ازي اس��تان اردبیل به نمایندگي از س��ازمان ملي زمین و مس��کن در 
نظر دارد ، تعدادي از واحدهاي تجاری ، خدماتی و مسکونی پروژه های مشارکتی را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده عمومی و با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی www.setadiran.ir و با ش��ماره مزایده ذیل به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ  و  زمان انتشار آگهیآدرسنام پروژهشماره مزایده

اردبیل- میدان شریعتیمجتمع الماس شهر۲۰۰۱۰۰۳۷۲۳۰۰۰۰۰۹

تاریخ انتشار آگهی: 1401/04/11
مهلت دریافت اسناد مزایده:

1401/04/11 الی 1401/04/16
مهلت ارسال پیشنهاد:

 1401/04/11 الی 1401/04/28 
   )به شرط دریافت اسناد

 در مهلت مقرر(
 تاریخ بازگشائی:    1401/04/30  

  ساعت 10 صبح
تاریخ اعالم به برنده:    1401/05/01  

-   ساعت 10 صبح

اردبیل- شهرک نیایشتجاری و خدماتی بلور ۲۰۰۱۰۰۳۷۲۳۰۰۰۰۱۰۲

اردبیل- بزرگراه والیت ، جنب مسجد بقیه اهلل)عج(مجتمع ۳۰ واحدی والیت۲۰۰۱۰۰۳۷۲۳۰۰۰۰۱۱

اردبیل- پشت بیمارستان امام خمینی)ره(مجتمع پزشکان اردبیل۲۰۰۱۰۰۳۷۲۳۰۰۰۰۱۲

اردبیل- شهرک کارشناسان فاز ۳- میدان شفاتجاری و خدماتی شفا۲۰۰۱۰۰۳۷۲۳۰۰۰۰۱۳

اردبیل- شهرک سینا- جنب مسجد ابوالفضل)ع(تجاری سینا۲۰۰۱۰۰۳۷۲۳۰۰۰۰۱۴

اردبیل- مابین میدان قدس و چهارراه ججینتجاری و خدماتی ولعیصر)عج(۲۰۰۱۰۰۳۷۲۳۰۰۰۰۱۵

وزارت راه و شهرسازی                                                                                                                                          
  اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل                                                                                                                                           

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی )اداره کل راه و شهرسازي استان اردبیل(:
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱. برگزاری مزایده صرفًا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد 
مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده 

گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
۲. کلیه اطالعات امالک و مس��تغالت ش��امل مش��خصات ، ش��رایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی س��امانه مزایده ، قابل مش��اهده ، 

بررسی و انتخاب می باشد.
۳. عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.

- مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۱۴۵۶
- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تانها ، در س��ایت س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی  www.setadiran.ir بخش 

"ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگه��ی اب��الغ مف��اد رای ص��ادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
امالک و ساختمان  های فاقد سند رسمی مصوب سال۱۳۹۰/۰۹/۲۰

 برابر رای شماره۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۵۷۰۰۱۶۳۷ مورخ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ صادره از هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ، امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰/۹/۲۰ مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تصرفات مالکانه  صفر طاهری  فرد فرزند محمد به صورت ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی }گاوداری{به مساحت ۱۲۷۵مترمربع قسمتی از پالک ۲۶ 
فرعی از۹۲ اصلی واقع در شهریار محرز گردیده  و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه 
شش��دانگ یک قطعه باغ بمس��احت ۷۳۸۵/۵۰مترمربع به ش��ماره  پالک ۲۶ فرعی از۹۲اصلی ذیل 
ثبت۱۴۱۹۱۸صفحه ۵۴دفتر۸۹۶  بنام سهراب صادقی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است 
سپس طبق سند انتقال شماره ۳۱۹۹۷مورخ۸۶/۸/۳۰دفترخانه ۶شهریار به حسین رضایی بهابادی و 
خانم فاطمه هاشمی باغستانی بالمناصفه انتقال یافته است متعاقبا مساحت۱۱۲۵ متر مربع مشاع از 
س��همی حس��ین رضایی بهابادی طبق س��ند انتقال شماره۷۷۶۵۳ مورخ ۸۸/۱۲/۴دفترخانه ۳ شهریار 
به صفر طاهری انتقال یافته اس��ت که در صفحه ۱۶۰دفتر۱۵۴۳ ثبت و س��ند مالکیت جداگانه صادر 
ش��ده اس��ت مس��احت ۱۱۲۵مترمربع مشاع از  سهمی حسین رضائی بهابادی طبق سند انتقال شماره 
۷۷۶۵۴م��ورخ۸۸/۱۲/۴ دفترخان��ه ۳ ش��هریار ب��ه اکبر و قاری ف��رد گروس انتقال که در صفحه ۱۶۲ 
دفتر۱۵۴۳ ثبت و سند  مالکیت جداگانه صادر شده است سپس مساحت ۴۵۰۰ متر مربع مشاع از مورد 
ثبت طبق س��ند انتقال ش��ماره۸۵۰۹۴ مورخ۸۹/۹/۲۹ دفترخانه ۳ ش��هریار به مرتضی زنده دل محمد 
مرادی انتقال یافته اس��ت که مس��احت۸۰۷/۲۵ مترمربع مش��اع آن از سهمی حسین رضایی بهابادی 
و مس��احت۳۶۹۲/۷۵ مترمربع مش��اع آن س��همی فاطمه هاشمی باغستانی است و مساحت ۱۸۵ متر 
مربع مش��اع از س��همی حس��ین رضا بهابادی طبق سند انتقال شماره۸۹۵۴۰مورخ۹۰/۵/۲دفترخانه۷
ش��هریار به مرتضی زنده دل محمد مرادی انتقال یافته اس��ت س��پس س��همی مرتضی زنده دل محمد 
مرادی طبق سند انتقال شماره۱۱۲۸۵۳مورخ۹۶/۳/۱۱دفترخانه۷شهریار به علی موید و مهدی موید 
و هادی موید بالسویه انتقال یافته است که نسبت به آن استاد مالکیت کاداستری جداگانه صادرشده 
است و سهمی اکبر وقاری فرد گروس طبق سند انتقال شماره ۱۳۷۸۱مورخ۹۱/۹/۷دفترخانه۲۲رباط 

کریم به علیرضا حیدری ضامن انتقال یافته است دفتر امالک مربوط حکایتی بیش از این ندارد و در 
ضمن ملک  مربوطه از مالکیت بمیزان ۱۵۰ متر خریداری از حسین رضائی بهابادی و ۱۱۲۵مترمربع 
مالکیت مش��اعی متقاضی می باش��د که نامبرده در هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده با اعمال 
ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مصوب۱۳۹۱/۰۴/۲۵ نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص 
ذینفع جهت اطالع  در دو نوبت با فاصله پانزده  روز آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره 
اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲  ماه از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به اداره ثبت اس��ناد و 
امالک ش��هریار  تس��لیم  رس��ید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره 

نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
ضمنا  صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

مهدی ناصری-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار
م الف ۹۶۵۵

۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۱۴۰۱/۰۴/۲۶

تجارت 
-----------------------------------------

مفقودی - برگ س��بزو برگ کمپانی خودرو س��واری س��یتم پرایدتیپ  جی تی  ایکس ای مدل ۱۳۸۴  
به ش��ماره موتور : ۰۱۳۹۵۸۸۱وش��ماره شاس��ی : ۱۴۱۲۲۸۴۷۴۵۰۱۱Sوش��ماره پالک  ۴۷۹ق ۹۹ 
ایران ۲۱به  ش��ماره ملی ۴۹۱۱۸۱۴۰۴۷  متعلق اس��ت به امیر حس��ین بیدخت   مفقود وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد .
-----------------------------------------

مفقودی - برگ سبز خودرو پژو پارس تیپ۷PARS XU Pمدل۱۴۰۱به شماره پالک   ۳۲۳ د ۱۵ 
ایران  ۷۸ به ش��ماره موتور۰۰۰۶۷۱۹K۱۲۵وش��ماره شاسیNH۰E۱۵NAANA ۴۴۴۱۲۳متعلق به 

علی رحمانی برزگر   به کد ملی ۰۱۱۰۰۴۸۱۴۸مفقود وار درجه اعتبار ساقط می باشد

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
 شماره 20010۹004200000۷

شهرداری کنگاور در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه کامیونت آمیکو 6000kgدیزلی سبک مجهز به دستگاه پرس زباله مکانیزه از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت و به ش�رح ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل 
می آید نسبت به شرکت در مناقصه اقدام فرمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه صرفا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir انجام خواهد شد شد. 
برآورد اولیه پروژه 20/000/000/000ریال می باشد که از محل اعتبارات داخلی تامین خواهد شد.

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه 1/000/000/000 که می بایس�ت به صورت ضمانت نامه بانکی در نفع ش�هرداری کنگاور به شناس�ه 
ملی 14002447612وش�ماره اقتصادی 411385785989 و کدپس�تی 6741686175ارایه گردد.س�ایر جزییات در س�امانه ستاد 
درج گردیده اس�ت. چنانچه برنده اول یا دوم مناقصه اعالم انصراف نماید.مطابق مقررات ضمانتنامه ایش�ان به نفع ش�هرداری کنگاور 

ضبط خواهد شد.
هزینه انتش�ار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.ش�هرداری کنگاور در قبول یا رد هریک از پیش�نهادات مختار اس�ت. مهلت زمانی 

دریافت اسناد مناقصه ساعت 13:00تاریخ 1401/04/15
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد ساعت 13:00تاریخ 1401/04/25

زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 13:30تاریخ 1401/04/25
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند به شهرداری کنگاور واحد امور

قراردادها مراجعه نموده و یا با تلفن08348223111 داخلی16تماس حاصل نمایند.

علی مرادی - شهردار کنگاور
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r قاب روز                                              خداحافظی سیدجالل حسینی از فوتبالآیين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سایت روزنامه ببينيد.   
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آگهی مزایده عمومی شماره 1401/1
 فروش امالک مازاد و تملیکی بانک صادرات ایران

مدیریت شعب استان اردبیل

قیمت  پایه 
مازاد بر 10  تا  تا  10کارشناسی

500
مازاد بر 500  تا  

مازاد بر 10001000

۵۰/۵۰/۳۰/۲درصد

بانک صادرات ایران/ مدیریت شعب استان اردبیل

 بانک صادرات ایران
 مدیریت شعب استان اردبیل 

   بانک صادرات ایران – اس��تان اردبیل در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برس��اند. 
متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده )خرید پاکت مزایده(، مطالعه مدارک و بازدید 
از امالک مورد نظر خود ، همه روزه از تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۶ لغایت ۱۴۰۱/۴/۱۳ )غیر از ایام تعطیل( از ساعت ۸:۰۰  صبح 
لغایت ۱۴:۰۰ بعد از ظهر به دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان اردبیل به آدرس -  اردبیل -  میدان ورزش 
ساختمان مدیریت شعب بانک صادرات استان اردبیل -  طبقه اول مراجعه و یا با شماره تلفن هاي ۱ - ۳۳۲۵۴۱۵۰ - ۰۴۵ 
تماس حاصل نمایند و پاکت هاي حاوي پیشنهادات خرید خود را تا قبل از ساعت ۱۴روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ 
به دبیرخانه این مدیریت تسلیم و رسید اخذ نمایند. جلسه بازگشایي پاکات پیشنهادات خرید شرکت کنندگان در روز 
ش��نبه مورخ  ۱۴۰۱/۴/۲۵ رأس س��اعت ۱۱ قبل از ظهر درمحل س��الن اجالس س��اختمان مدیریت شعب استان اردبیل 
واقع در اردبیل -  میدان ورزش با حضور مسئولین ذیربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزایده 

در جلسه بازگشایي بالمانع و منوط به ارائه رسید تسلیم پاکات به بانک مي باشد.
توضیحات و شرایط:

۱- جهت خرید پاکات مزایده و دریافت اس��ناد و اوراق مزایده ، ارائه فیش واریزي به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حس��اب 
۰۱۱۳۳۵۶۰۴۶۰۰۹ بنام دایره تدارکات و ساختمان نزد شعبه میدان ورزش کد ۴۳۳۵ الزامي است. 

۲- مطالع��ه م��دارک و س��وابق ام��الک و بازدی��د از آنه��ا ، قبل از ش��رکت در مزایده براي تمامي ش��رکت کنندگان در 
مزایده ضروري است. 

۳- بانک در رد و یا قبول یک یا تمامي پیشنهادات خرید مختار است.
۴- کلیه امالک با وضع موجود به فروش مي رسند.

۵- مس��ئولیت تخلی��ه و کلی��ه هزینه ه��اي متعلق��ه مربوط به امالک داراي متصرف و نی��ز تغییر و تمدید کاربری ملک 
به عهده خریدار مي باشد.

۶- اخذ رضایت مالک یا موجر در امالک دارای حق سرقفلی و یا کسب و پیشه و تجارت به عهده خریدار می باشد.
۷- نوع تضمین شرکت در مزایده بایستی ضمانت نامه بانکی غیر از بانک صادرات ایران یا چک بانکی بانک صادرات 

ایران یا رسید واریز وجه نقد به حساب دایره تدارکات و ساختمان بوده و میزان آن به شرح جدول ذیل می باشد. 
 )ارقام به میلیارد ریال(

 

  )نوبت دوم(

میزان و نوع پالک ثبتيآدرس ملکشناسهردیف
مالکیت

نوع 
 عرصهکاربريملک

)مترمربع(
 اعیان

)مترمربع(
قیمت پایه کارشناسی 

نقدی )مبلغ به ریال(
میزان تضمین شرکت 

در مزایده ) مبلغ به 
ریال(

 شرایط
توضیحات پرداخت

اردبیل- نبش میدان عالی ۱۲۲۳۳
۱۰درصد نقد  ۱۱۷۱۹۸۱۴۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰۱.۱۹۱.۲۵۰.۰۰۰شعبهساختمانششدانگ - ملکی۱۴۲۵/۲/۱قاپو

۹۰درصد اقساط
دارای سند تک برگ - تخلیه - فروش با 

وضع موجود

تجاری - ساختمانششدانگ - ملکی۱۲/۷۴۳۴/۱اردبیل- نبش میدان مادر۲۲۲۷۰
۱۰درصد نقد  ۱۳۵۳۶۶۱۱۶.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۳۴.۷۵۰.۰۰۰مسکونی

۹۰درصد اقساط
دارای سند تک برگ - تخلیه - فروش با 

وضع موجود

خلخال- خیابان باهنر کوچه ۳۷۳۴۹
شاهد پالک ۴

۱۲۷۱/۲۴
۱۲۷۱/۲۵

ششدانگ – 
۱۰درصد نقد  ۵۹۷/۴۵۰۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰مسکونیساختمانتملیکی

۹۰درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی - از ۴ واحد ۳ 
واحد تخلیه و یک واحد در اختیار متصرف 
می باشد- رفع تصرف و معارض به عهده 
خریدار می باشد- فروش با وضع موجود 

خلخال روستای خانقاه ۴۱۰۳۱۰
۱۹۵۴/۲۷۶سادات

مقدار ۱۰۳۷۰ 
سهم مشاع از 
۱۹۲۰۵ سهم 

۱۰درصد نقد  ۱۹۲۰۵۱۰۴۰۳۱.۳۱۷.۸۸۵.۹۶۷۶۰۶.۵۹۰.۰۰۰دامداریسالن
۹۰درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی - عدم تخلیه 
- مشاعی - فروش سهم الشرکه بانک با 

وضع موجود

خلخال -خیابان سعدی - ۵۹۶۲۶
۱۶۹۷/۸خیابان دوم

مقدار ۴۶۹۴/۵ 
سهم از ۱۰۵۰۰ 

سهم 
واحد کارگاه

۱۰درصد نقد  ۱۰۵۰۰۹۰۷۳۶.۲۱۴.۷۱۴.۲۸۵۶۳۱.۰۷۴.۰۰۰تولیدی
۹۰درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی - عدم تخلیه 
- مشاعی - فروش سهم الشرکه بانک با 

وضع موجود

ششدانگ - ۱۳۱/۵۱۹پارس آباد-اسالم آباد۶۸۸۵۳
۱۰درصد نقد  ۴۲۱/۷۱۴۲/۸۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰مسکونیساختمانتملیکی

۹۰درصد اقساط
دارای سند انتقال اجرایی - عدم تخلیه - 

فروش با وضع موجود 

ششدانک - ۱۳۱/۴۸۰پارس آباد - اسالم آباد۷۸۸۵۴
۱۰درصد نقد  ۳۲۸۱۰۴۷.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰۳۸۲.۵۰۰.۰۰۰مسکونیساختمانتملیکی

۹۰درصد اقساط
دارای سند انتقال اجرایی - عدم تخلیه - 

فروش با وضع موجود 

گرمی- روستای ییل ۸۷۶۴۵
ششدانک - ۶۱/۲۷/۱/۲۸دگرمانی

۱۰درصد نقد  ۵۰۰۰۷۱۶۹.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰۴۷۸.۷۵۰.۰۰۰کارگاهکارگاهتملیکی
۹۰درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی - عدم تخلیه - 
فروش با وضع موجود - افراز عرصه در 

محل به عهده خریدار

گرمی - جنب دانشگاه ۹۱۰۱۱۸
ششدانک - ۱۳۷۸/۱۲۰/۶۰۲۹پیام نور

۱۰درصد نقد  ۲۵۶۶۰۷.۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰۳۸۴.۹۰۰.۰۰۰مزروعیزمینتملیکی
۹۰درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی -  فروش با وضع 
موجود 

گرمی- روستای بیل داشی ۱۰۹۱۳۵
- جاده بیل داشی - لنگان

۱۳۵/۹۷ مفروضی 
از ۹۶ فرعی

ششدانگ- 
۱۰درصد نقد  ۴۶۲۳۱۲۹۶۱۲.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰۵۱۴.۸۰۰.۰۰۰دامداریسالنتملیکی

۹۰درصد اقساط
دارای سند انتقال اجرایی -  تخلیه - رفع 
تصرف و معارض به عهده خریدار می 

باشد-فروش با وضع موجود 

مشکین شهر- روستای ۱۱۹۶۱۶
موئیل آبدرمانی شفا

 ۹۶/۴۸۵ قطعه 
۴۳۱ تفکیکی 
مفروز و مجزی 
شده از اصلی 

مذکور

۳۱/۶۲ سهم مشاع 
واحد ساختماناز ۱۰۰ سهم 

۱۰درصد نقد  ۲۹۱۵۱۷۷۱۶۱.۶۵۹.۰۰۰.۰۰۰۷۵۸.۲۹۵.۰۰۰تفرجگاهی
۹۰درصد اقساط

دارای سند انتقال اجرایی - عدم تخلیه 
- مشاعی - فروش سهم الشرکه بانک با 

وضع موجود

۸- جهت واگذاری امالک واقع در ش��هرکهای صنعتی بصورت » نقد و اقس��اطی« ملک ش��هری برای تضمین ترهین می 
گردد.

شرایط پرداخت:
۱- صد در صد نقد )۱۰۰ درصد نقد(

۲- نقد و اقساط :  طبق شرایط پرداخت مندرج در جدول ذیل و برگ شرایط شرکت در مزایده با کارمزد )سود( مصوب بانک 
و حداکثر در اقساط ۶۰ ماهه می باشد.

 تبصره ۱: در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي ، اولویت صرفاً با پیشنهاد "نقدي" است.
تبصره ۲: در صورتي که بین قیمت پیشنهادي » نقدي « و » نقد و اقساطي « اختالف بیش از ۱۰ درصد باشد ، پیشنهاد دهنده 

قیمت باالتر برنده خواهد بود و اگر اختالف تا ۱۰ درصد باشد. برنده ، پیشنهاد دهنده با شرایط نقدي است. 
تبصره ۳ : در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي "نقد و اقساط" ، اولویت با درصد "حصه نقدي" بیشتر و مدت زمان 

پرداخت اقساط کمتر با سود بانکي مصوب مي باشد.

 

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي – تجدید مناقصه(
ت اول 

نوب

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد جهت انجام خدمات رفع نشتی های زمینی و تجهیزات گازرسانی و مقاوم سازی 
انشعابات نواحی ابهر، خرمدره، خدابنده، سلطانیه را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه )اعم از اسناد مناقصه، دعوت نامه ها، اصالحیه ها و...( از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
ع��دم عضوی��ت قبل��ی، مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند و ملزم به پیگیری از سامانه می باشند . 
الف( شرح مختصر کار: 

-خدمات رفع نشتی از اتصاالت رزوه ای و نصب شیر برنجی
-خدمات تعمیر، جابجایی انشعابات و رفع نشتی علمی و کف خواب انشعابات

-خدمات ایمن سازی، مقاوم سازی و اصالح  انشعابات معیوب و نصب شیر برنجی
-مدت انجام کار ۳۶۵ روز مي باشد.

- قرارداد فاقد پیش پرداخت می باشد.
ب( شرایط متقاضي :

ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ۱.۲۸۶.۶۳۶.۰۰۰ ریال )به حروف: یک میلیارد و دویست و هشتاد و شش 
میلیون و ششصد و سی و شش هزار ریال( 

 شامل یکي ازانواع ذیل:
-  ضمانتنامه بانکي و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غیربانکي که داراي مجوز فعالیت از 

سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران هستند.
-  واریز وجه نقد )واریز به حس��اب ش��ماره IR۲۶۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۰۳۷۳۰۲۳۰۵۹۸ بانک مرکزی بنام ش��رکت 

گاز زنجان(.
-  ضمانت نامه صادره توس��ط مؤسس��ات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه از س��وي 

بیمه مرکزي ایران.
-  اوراق مش��ارکت بي نام تضمین ش��ده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررس��ید )موضوع قانون نحوه 

انتشار اوراق مشارکت(.
-  وثیقه ملکي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسي رسمي آن.

-  ضمانتنامه هاي صادره توس��ط صندوق هاي ضمانت دولتي که به موجب قانون تأس��یس ش��ده یا مي ش��وند و 
طبق اساسنامه فعالیت مي نمایند.

- تائیدیه صالحیت HSE از شرکت گاز استان زنجان 
- عطف به بخشنامه سازمان برنامه بودجه کشور شماره ۱۴۰۱/۷۳۰۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ، با موضوع »مدیریت 
تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار«  رعایت تمامی مفاد بخش��نامه فوق الذکر الزامی اس��ت. )ضمنا 

بخشنامه فوق به پیوست اسناد مناقصه می باشد(
-  دارا بودن رتبه ۵ و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز

   - برآورد ریالی : ۲۵.۷۳۲.۷۰۲.۱۶۸  ریال ) به حروف: بیس��ت و پنج میلیارد و هفتصد و س��ی و دو میلیون و 
هفتصد و دو هزار و یکصد و شصت و هشت ریال(

   ج ( محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک :
 از کلی��ه متقاضی��ان واج��د ش��رایط دعوت مي ش��ود با مراجعه به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
WWW.setadiran.ir  )بخش مناقصه( نسبت به دریافت و تکمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندي زیر اقدام فرمایند.

- مهلت دریافت اسناد مناقصه : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
- مهلت عودت اسناد مناقصه : تا ساعت  ۸:۳۰ صبح یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

- زمان بازگشایی پاکات مناقصه : یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  ۵۰۰.۰۰۰  ریال )به حروف: پانصد هزار ریال(

* ضمنًا هزینه درج آگهی ) هر دو نوبت ( بعهده برنده مناقصه می باشد .
د (مناقصه گران مي توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلفن: ۳۳۱۴۶۲۲۵-۰۲۴ واحد 

تنظیم پیمان شرکت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمایند.
تذکر: پیمانکاران می بایس��ت جهت عودت اس��ناد مناقصه )ش��امل پاکات الف، ب و ج(  عالوه بر بارگذاری کلیه 
اسناد و مدارک )پاکات ب و ج ( به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسال از طریق سامانه ستاد، صرفا پاکت 
»الف« )تضمین ش��رکت در مناقصه( را عالوه بر بارگذاری در س��امانه س��تاد  بصورت فیزیکي نیز در مهلت مقرر 
)حداکثر تا ۸:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶( به واحد حراست تحویل دهند، درصورت عدم بارگذاري پکیج و سایر موارد 

خواسته شده درسامانه )حتي یک آیتم(، مناقصه گر از گردونه رقابت خارج مي شود.
 بدیهي است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقي را براي متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .

بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضاء الکترونیکی در فرمتPDF مورد تایید می باشد. 
**توضیح: این آگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی ))شانا(( به آدرس www.shana.ir سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس  WWW.setadiran.ir  و پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به آدرس 

http: iets. mporg .ir درج گردیده است. 
شناسه آگهی: 1343110  

شرکت توزیع نیروي برق غرب مازند ران  ) سهامي خاص (

     آگهی مناقصه عمومی ) دو مرحله ای (
 شماره 1401/162-0۷

 مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 موضوع مناقصه : خرید انواع باالست چراغ الک پشتی به تعداد ۳۰۲۴ دستگاه به شرح زیر :

تعدادواحد کاالشرح کاالردیف
۱۶۷دستگاهباالست چراغ الک پشتی ۲۵۰ وات جیوه۱
۲۸۵۷دستگاهباالست چراغ الک پشتی ۱۲۵ وات۲

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 

  

ت اول
نوب

» شناسه آگهی: 1343973«

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
داوطلبان می توانند از روز شنبه مورخ ۰۴/۱۱/ ۱۴۰۱ لغایت روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به منظور دریافت 

اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
مبلغ خرید اسناد مناقصه :

مبلغ ۵۴۵/۰۰۰ ریال بابت خرید اس��ناد در مدت زمان تعیین ش��ده در بند فوق به حس��اب س��پهر 
)۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ ( بانک صادرات کد۲۰۰۸

 تضمین ش�رکت در مناقصه ) فرایند ارجاع کار ( به مبلغ 697/101/000 ریال 
به شرح زیر می باشد:

• ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر 
• اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۰۴۰۵/۵۰ بانک ملت شعبه مرکزی چالوس

• ضمانتنامه صادره توس��ط موسس��ات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت 
نامه از سوی بیمه مرکزی ایران

• کس��ر از محل مطالبات به صورت س��ند حس��ابداری از محل مطالبات قطعی تایید ش��ده از س��وی 
امور مالی

• چک تضمین شده بانکی ) چک شخصی مورد قبول نمی باشد (
 تاریخ بارگزاری پاکات مناقصه :

روز پنجشنبه ) ساعت ۱۴:۰۰ ( مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ 
  تاریخ گشایش پاکات مناقصه :

زمان بازگش��ایی س��اعت ۱۰:۰۰ روز ش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ در محل حوزه س��تاد شرکت اتاق 
معاون مالی و پشتیبانی 

 سایر شرایط :
• هزینه آگهی مناقصه ) هر دو نوبت ( به عهده خریدار می باشد .

• حضور یک نفر از طرف پیش��نهاد دهندگان با ارائه معرفی نامه کتبی در جلس��ه گش��ایش پاکات 
آزاد می باشد

• اعتبار موضوع مناقصه از منابع داخلی تامین شده است .
• به پیشنهاد فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان 

واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.
• سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.                

        آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره  1401/15  

شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران در نظر دارد وصول مطالبات معوقه آب بها ، انشعاب 
آب و فاضالب در محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران )شهرهای 
شهریار ، صباشهر ، وحیدیه ، فردوسیه ، باغستان و شاهد شهر و فروش انشعاب فاضالب در  

شهر شهریار ( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
1- مبلغ برآورد  : ۹۶/۵۶۹/۷۴۰/۰۰۰  )نود و شش میلیارد و پانصدو شصت و نه میلیون 

و هفتصدو چهل هزار (ریال 
2- مدت زمان انجام عملیات : ۱۲ ماه شمسی  

3- محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری 
4- الزامات مورد نظر کارفرما: دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر 

از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر موارد مندرج در اسناد مناقصه 
5- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار:  ۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )س��ه 

میلیارد و صد میلیون ( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد : 
۱-فیش واریزی به حساب شماره ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان 
به نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای 
دولت��ی ی��ا خصوصی کش��ور )دارای مج��وز از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران( 
در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران  ۳(ضمانتنامه صادره از موسس��ات اعتباری 
غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(در وجه شرکت آبفای 
غرب  استان تهران  ۴( ارائه گواهی صادره از امورمالی آبفای غرب استان  تهران مبنی 

بر کسر از مطالبات قطعی 

  ضمناً به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان 
مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا 
پایان ساعت ۱۴  روز شنبه  مورخ   ۱۴۰۱/۴/۱۸ با مراجعه به درگاه سامانه ستاد به نشانی 

setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. تلفن تماس۴۴۵۰۸۳۳۶-۹   
7 -مهلت و محل تحویل  پاکات پیشنهادی : مناقصه گران می بایست حداکثر تا 
ساعت۱۳  روز  شنبه مورخ   ۱۴۰۱/۵/۱ نسبت به بارگزاری پاکات پیشنهادی )الف، ب، ج( 
در سامانه ستاد اقدام نمایند. ارائه پاکت الف  به صورت فیزیک نیز حداکثر تا زمان مذکور به 
دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، 

میدان کمال الملک،خیابان شهید راسخ مهر الزامی میباشد.
8-زمان و محل گشایش پاکات: پاکات ساعت  ۱۲/۳۰ روز یکشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۵/۲  
در محل دفتر قراردادها و بازرگانی  ش��رکت آبفای  غرب  اس��تان تهران و از طریق درگاه 

سامانه ستاد گشایش می یابد .
9-به پیش��نهادات فاقد امضا ، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از مدت مقرر این 
آگهی واصل ش��ود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد ش��د . س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط در 

اسناد مناقصه مندرج است .
10 –هزینه انتش��ار هر دو نوبت آگهی در روزنامه های کثیراالنتش��ار بر عهده کارفرما 

می باشد.
 )http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir( نشانی های سایت اینترنتی  

 شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول:  1401/4/11    
نوبت دوم: 1401/4/12

آگهي برگزاري مناقصه عمومي 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
۹.۹۹۹.۴۱۰.۰۰۶۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰جاریتوسعه و اصالح شبکه آب و ترمیم ترانشه در سطح منطقه سه   ۴۰۱/۲-۶۳-۴

۹.۱۵۱.۲۴۴.۲۸۲۴۰۴.۵۳۷.۰۰۰جاریاصالح انشعابات و شبکه توزیع آب شهرستان خوانسار   ۴۰۱-۲-۱۲۹/۲

 اجرای عملیات توسعه شبکه فاضالب محالت۴۰۱-۲-۱۵۹
۱.۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰  ۳۳.۰۶۵.۸۲۶.۰۶۸جاری مختلف شهر درچه خمیني شهر  )با ارزیابی کیفی(

۱۶.۱۶۹.۲۰۹.۷۷۵۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰جاریترمیم ترانشه و آسفالت در سطح منطقه چهار۴۰۱-۲-۱۶۰

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  ۱۳:۰۰روز شنبه به تاریخ  ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت ۰۸:۳۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

دریافت اسناد: ساِیت اِینترنتِي
 WWW.abfaesfahan. ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گویا:  ۸-۶۶۸۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳۱)داخلي ۳۹۵ (


