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کارشناسان در گفتوگو با «رسالت» دليل اختالل قيمت گوشت در بازار را بررسي کردند:

فوالدگ ر:

سهام عدالت ب هصورت مستقيم
به مردم واگذار ميشود

رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گفت :يکي از راهکارهاي
موردنظر استفاده از ظرفيت صندوق قابل معامله در بورس براي واگذاري
سهام عدالت بود که نقدهايي به آن وارد شد و از گردونه پيشنهادات حذف
و مقرر شد سهام عدالت به صورت مستقيم به مردم واگذار شود.به گزارش
تسنيم ،حميدرضا فوالدگر رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي
و نظارت بر اجراي اصل 44قانون اساسي درباره واگذاري سهام عدالت به
مردم گفت :جلسات بسياري با حضور رئيس سازمان خصوصي سازي،
نمايندگان وزارت اقتصاد ،بانک مرکزي و سازمان بورس به منظور بررسي
نحوه واگذاري سهام عدالت برگزار شد.نماينده مردم اصفهان در مجلس
شوراي اسالمي افزود :يکي از راهکارهاي موردنظر استفاده از ظرفيت
ETFها(صندوق قابل معامله در بورس) براي واگذاري سهام عدالت بود
که نقدهايي به آن وارد شد به همين دليل ETFها از گردونه پيشنهادات
حذف و در نهايت مقرر شد؛ سهام عدالت به صورت مستقيم به مردم
واگذار شود.وي درباره برخي گمانه زنيها مبني بر اينکه با واگذاري
سهام عدالت به مردم ،ارزش اين سهام افت شديدي پيدا ميکند،
اظهار کرد :زمينه واگذاري بايد بهگونهاي فراهم شود که مردم عالوه بر
اينکه مالکيت سهام را برعهده ميگيرند ،آن را نيز مديريت کنند.عضو
کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه هدف از واگذاري سهام
عدالت ،ايجاد نقدينگي براي مردم نيست ،اضافه کرد :نه تنها سهام عدالت
نبايد دفعتي به مردم واگذار شود بلکه بايد به تدريج در اختيار صاحبان
آن قرار گيرد ،در واقع سهام عدالت بايد جنبه ثروت براي مردم داشته
باشد.به گزارش خانه ملت ،رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و
نظارت بر اجراي اصل 44قانون اساسي با بيان اينکه مردم نبايد به دنبال
نقد کردن سهام عدالت باشند ،تصريح کرد :اگر با واگذاري سهام عدالت
به مردم ،همه به دنبال فروش آن باشند ،اين سهام از هدف خود که ايجاد
ثروت است ،دور ميشود.

ياوري عنوان کرد:

تهديد اشتغال  ۱۴۰هزار کارگر
در  ۱۲۶۲واحد مشکل دار

مديرکل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري با اشاره به اينکه تعداد بنگاه هاي
مشکل دار در سه ماهه اول سال جاري نسبت به پايان اسفند ماه  ۹۷کاهش يافته
است گفت :تعداد بنگاه هاي مشکل دار در اسفند ماه  ۹۷از  ۱۳۵۱به  ۱۲۶۲بنگاه
مشکل دار رسيده است.کريم ياوري ،مدير کل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري
در گفتوگو با تسنيم ،درباره تعداد بنگاه هاي مشکل دار در سه ماهه اول سال
جاري گفت :تعداد بنگاههاي مشکل دار در سه ماهه اول سالجاري نسبت به
پايان اسفند ماه سال  97کاهش يافته است و از  1351بنگاه در اسفند  97به
 1262بنگاه مشکل دار رسيده است .تعداد کارگران در بنگاه هاي مشکل دار
حدود  140هزار نفر مي باشد .وي ادامه داد :وزارتخانه هاي صادر کننده
مجوز براي بنگاه ها ي اقتصادي مي بايستي در حل و فصل مشکالت بنگاه ها
اهتمام نمايند  .کارفرمايان ،سهامداران ،مديران و کار آفرينان مي بايستي
نسبت به حل مشکالت بنگاه هاي تحت مسئوليت خود اقدام و رفع مشکل
نمايند.وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي به جهت صيانت از نيروي کار ،حفظ
حيات اقتصادي بنگاهها و پايداري توليد وتثبيت اشتغال اهتمام ويژه نسبت به
پيگيري و حل و فصل مشکالت بنگاههاي اقتصادي را دارد .ياوري گفت:در سه
ماهه اول سال جاري با حمايت از حدود بيش از  470بنگاه حدود يکصد هزار
فرصت شغلي تثبيت گرديده است.مدير کل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري
اعالم کرد :کارگروههاي تسهيل و رفع موانع توليد در استانها در شرايط
اقتصادي فعلي مي بايستي بيش از پيش در حل و فصل مشکالت بنگاهها
اهتمام نمايند و حتي المقدور جلسات کارگروهها با حضور ذينفعان در محل
بنگاههاي اقتصادي مشکلدار برگزار و نسبت به حل و فصل مشکالت به صورت
ميداني و عملياتي اقدام نمايند.در سال  97کارگروههاي تسهيل و رفع موانع
توليد در استانها بيش از دو هزار جلسه براي بررسي و رسيدگي به وضعيت
بنگاهها تشکيل داده اند .تعداد مقرري بگيران بيمه بيکاري هم اکنون حدود
 262هزار نفر مي باشد.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران :

تأمين آب صنايع استان ته ران
با اولويت پساب تصفيه شده است

مديرعاملشرکتآبمنطقهايتهرانبااشارهبهاينکهمباحثماليتصفيهخانه
ششمتهرانتاحدوديبرطرفشدهاست،گفت:اولويتتخصيصآببهصنايع،
پساب تصفيه شده است.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي
شرکت آب منطقه اي تهران ،سيد حسن رضوي در نشست انسجام بخشي آب
و آبفا با اشاره به اينکه اولويت تخصيص آب به صنايع ،پساب تصفيه شده است
و در صورت عدم امکان تخصيص پساب تصفيه شده ،آب خام تحويل صنايع
مي شود گفت :مجموعه آب ،آبفا و بخش برق علي رغم همه مشکالت پيک
مصرف را با يک برنامه ريزي منسجم و مشترک به پايان رساندند.وي با اشاره
به اينکه در حال حاضر از گرماي هوا نسبت به هفته هاي گذشته کاسته شده
است ،افزود :تأمين و توزيع به موقع آب و برق علي رغم همه سختي ها بدون
وقوع مشکالت خاص انجام شده است که اين موضوع اهميت برنامه ريزي و
انسجام را نشان مي دهد.مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران با بيان اينکه
در شرکت آب منطقه اي تهران بخش عمده اي از مشکالت طرح هاي تأمين
آب در دست اجرا براي سال آبي آتي برطرف شده است ،گفت :همکاري هاي
بين سازماني با دستگاه هاي اجرايي مرتبط براي اخذ مجوزهاي الزم در حال
انجام است و بسياري از چالش ها برطرف شده است.وي با اشاره به آخرين
وضعيت طرح انتقال آب از سد تنظيمي اميرکبير به تهران گفت :با تدابير اتخاذ
شده روند تکميل و تجهيز تصفيه خانه ششم جان تازه اي گرفته است به طوري
که کارگاه اين طرح حتي در عيد قربان فعال بوده و پيمانکار با تمام توان در
حال کار است.رئيس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان تهران با
تأكيد بر اينکه مهمترين مسئله تأمين مباحث مالي تصفيه خانه ششم تهران
است ،گفت :خوشبختانه با مساعدت وزارت نيرو و پيگيري هاي صورت گرفته
مباحث مالي اين طرح تاحدودي برطرف شده است و اميدواريم در زمان مقرر
وارد مدار بهره برداري شود.

معاون توانير خبر داد:

ثبت اطالعات  70درصد مشترکان برق
ب راي حذف قبوض کاغذي

معاون هماهنگي توزيع شرکت توانير گفت :از ميان  36ميليون مشترک
برق کشور تاکنون اطالعات  25ميليون مشترک براي حذف قبوض کاغذي
جمعآوري شده است و اين افراد قبوض خود را به صورت پيامکي دريافت
ميکنند".غالمعلي رخشانيمهر" در گفتوگو با پايگاه اطالع رساني وزارت
نيرو(پاون) ،با اشاره به اينکه تاکنون اطالعات  70درصد مشترکان برق کشور
به منظور حذف قبوض کاغذي در سامانه ثبت شده است ،ادامه داد :بر اساس
آخرينارزيابيصورتگرفتهتاکنوندرمناطقمختلفکشورازجملهاستانهاي
سيستان و بلوچستان ،فارس ،کرمان و شهرستان مشهد تقريبا قبوض کاغذي
برق به طور کامل حذف شده است.وي با تأكيد بر اينکه از ابتداي مهرماه ديگر
هيچ قبض کاغذي برق در کشور توزيع نخواهد شد ،افزود :تمامي مشترکان
در سراسر کشور ميتوانند از طريق شمارهگيري  ۱شناسه قبض #و يا ارسال
شناسه قبض به سرشماره  20001521شماره خود را در سامانه مربوطه ثبت و
پس از اين قبوض خود را به صورت الکترونيکي دريافت کنند.معاون هماهنگي
توزيع شرکت توانير با اشاره به اينکه شماره تلفنهاي همراه مشترکان به
منظور ارسال اطالعات قبوض در حال جمعآوري است ،گفت :پس از تکميل
اين فرآيند اطالعات اوليه همچون صورتحساب ،نحوه و زمان پرداخت و…
براي تلفن همراه مشترکان ارسال خواهد شد.

خبر

|معصومه شمسيني غياثوند|
ادامه از صفحه اول
مقدسيميگويد«:ازدوماهقبلقيمتهرکيلوگرم
گوساله نر زنده حدود  9هزارتومان کاهش يافته
وازحدود 39هزارتومانبه 30هزارتومانرسيده
است»امااينکهچرااينکاهشقيمتوبحثانباشت
دام سبک و سنگين در کشور بر قيمت گوشت
تأثيرگذار نبوده و قيمت براي مصرف کنندگان
کاهش نيافته است موضوعي است که درباره
آن رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران
عنوان ميکند« :ما از فاصلهاي که بين قيمت
توليد و مصرف وجود دارد ،انتقاد کردهايم و بايد
دستگاههاينظارتيورودومسئلهراکنترلکنند.
ضعف در اين حوزه موجب ايجاد چنين تفاوت
قيمتهايي ميشود».
علي خندان رو ،رئيس اتحاديه گوشت گاوي در
گفتوگو با «رسالت» اين قيمتها را که از سوي
رئيسهيئتمديرهانجمنصنفيگاودارانمطرح
شدهاستراغيرواقعيميداندوميگويد«:وقتي
اين قيمتها از سوي رسانهها اعالم ميشود به
دهان مردم ميافتد در نتيجه چوبدار و قصاب
قيمتها را افزايش ميدهند».
قيمت هر کيلو گوشت گوساله
بين  95تا  100هزار تومان
رئيس اتحاديه گوشت گاوي ،اظهار داشت:
«قيمت هرکيلوگرم گوساله نر بين  33و  34هزار
تومان است .اما قيمت هر کيلو گوشت گوساله
بين  95تا  100هزار تومان براي مصرف کننده
در بازار است که اين گوشت بدون استخوان و
تميز شده به دست مصرف کننده ميرسد اما
اينکه قيمت هرکيلوگرم گوساله کاهش يافته

گوشت،قربانيداللها

است و بايد براي مصرف کننده هم کاهش
پيدا کند ،واقعيت ندارد».
سيدراضينوري،عضوکميسيونکشاورزي،آبو
منابعطبيعيمجلسشوراياسالميدرگفتوگو
با «رسالت» نيز درباره افزايش قيمت گوشت و
ايجادتعادلمنطقيبينبازارتوليدکنندهومصرف

بودهايم و اين موضوع تازگي ندارد.».
اما از دستگاههاي نظارتي همواره به عنوان
يکي از مهمترين عوامل براي کنترل قيمت
توليدکننده و مصرف کننده ياد ميشود که نقش
مهمي در مقابله با سودجويان و اخاللگران بازار
را هم دارند» .

سيد راضي نوري :قدرت خريد مردم براي خريد گوشت ک مشده است و بايد با دالالن
برخوردجديازسويمقاماتقضائيکشورشود
علي خندان ،رو :قيمتهايي که از سوي رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران
مطرحشده غيرواقعي است .وقتي اين قيمتها از سوي رسانهها اعالم م يشود به
دهانمردمم يافتددرنتيجهچوبداروقصابقيمتهاراافزايشم يدهند
کنندهميگويد«:تنهامجموعهايکهميتوانداين
قيمتها را کنترل کنند که به زيان توليد کننده
و مصرف کننده نباشد انجمنهاي صنفي و
اتحاديههاي توليد کنندگان هستند در حالي که
با باال رفتن دالر همواره شاهد افزايش قيمتها

عضو کميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي
مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر روند نظارتي از
سويدستگاههاينظارتي،اظهارداشت«:انجمنها
و اتحاديه داران بايد تخلفات را به دستگاههاي
نظارتي مثل ستاد تنظيم بازار ،سازمان تعزيرات

معاون وزير راه و شهرسازي:

حکومتي ،سازمان حمايت از مصرف کنندگان
و توليد کنندگان گزارش دهند تا شاهد اين
بينظميها در قيمت گوشت نباشيم».
نقش دالالن گوشت و گوسفند
در برهم زدن قيمتها
مافيا و دالالن گوشت و گوسفند نيز نقش مهمي
در برهم زدن قيمت گوشت براي مصرفکننده
را دارند .نوري بابيان اينکه قدرت خريد مردم
براي خريد گوشت کمشده است و بايد با دالالن
برخورد جدي از سوي مقامات قضائي کشور
شود ،گفت« :برخي از دالالن و سود جويان در
کنار مرزها با انتقال الشههاي گوسفند به خارج
کشور سودهاي کالني به جيب ميزنند لذا بايد
برخورد جدي با آنها صورت بگيرد».
ويباتأكيدبرحمايتازتوليدکنندگانوصادرات
قانوني گوسفند خاطرنشان کرد« :صادرات
گوشت بايد از طريق کانال رسمي و به صورت
قانوني صورت گيرد .در حال حاضر شاهد قاچاق
معکوسنوساناتارزهستيمبرايهمينقيمتها
افزايش يافته است».
عضو کميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه بايد ضعف
دستگاههاينظارتيبهآنهاتذکردادهشود،گفت:
«نقش تعزيرات حکومتي همانند ترمزدستي
براي توقف شتاب غيرمنطقي افزايش قيمتها
بهويژه در بازار گوشت است .مردم و اتحاديههاي
توليدکنندگاننقشمهميدربرخوردباسودجوياني
که همانند خونآشام در جامعه هستند را دارند.
دراينمسيردستگاههاينظارتيمثلقوهقضائيه
نقش مهمي در برخورد با اخاللگران قيمتهاي
بازار را دارند».

« رسالت» از آخرين وضعيت دالر در مبادالت جهاني گزارش م يدهد؛

پايان زمامداري دالر در جهان

| بخش اقتصادي |
بلومبرگ طي گزارشي نوشت« :قدرت چندساله دالر رو به پايان است.
اين ارز وارد يک دوره سقوط ميشود که  ۵تا  ۷سال طول ميکشد و در اين
زمان ساير ارزها عملکرد خوبي خواهند داشت ».شايد تصور اينکه روزي دالر
در عرصه معادالت جهاني داراي قدرت اول نخواهد بود کمي دور از ذهن باشد
اما اين پيشبيني اقتصاددانان از روند فعلي دالر است .شايد يکي از مهمترين
عواملي که به اين پيشبيني دامن ميزند ،اختالف ميان آمريکا و چين بهعنوان
دو ابرقدرت اقتصادي دنيا باشد؛ مؤلفه مهمي که باعث شده پول ملي کشورها
به اهميت خود آگاه شوند و بتوانند در مبادالت دوسويه ميان کشورها نقش
مهميايفاکنند.اينموضوعباعثشدتاگفتوگوييرابابهنامملکياقتصاددان
و استاد دانشگاه داشته باشيم که در ادامه ميخوانيد.
*اصليترين علت باال بودن قدرت دالر در معامالت جهاني چيست؟
در دنياي سياست و اقتصاد هر اتفاقي ميتواند رخ دهد .اقتصاد کشورهايي که
راه پيشرفت را در پي گيرند داراي قدرت ارزي ميشوند و اقتصادهايي که مسير
درستي طي نکنند به مشکل بر مي خورند .آمريکا هم از اين قاعده مستثني
نيست .در بررسي علل قدرت يافتن دالر در جهان بايد به اين نکته اشاره کرد
که عوامل حقيقي و متغيرهاي توليدي در آمريکا وجود دارد و از سوي ديگر
قراردادهايي که آمريکا با کشورهاي عربي و نفتي بست تا بر اساس آن قيمت
نفتبادالرمحاسبهشودازاينطريقآمريکاتوانستمعيارفروشنفتدرجهان
را دالر قرار دهد بنابراين اين کشور حجم بسيار زيادي از دالر را چاپ کرد و در
دنيا به گردش درآورد به اعتبار اينکه دالر پشتوانه پولي آمريکاست.
*کارشناساناقتصاديپيشبينيميکنندطيدورههفتسالهقدرت
دالر کاهش پيدا کند .چه شرايطي در جامعه جهاني اين مسئله را
ميتواند محقق کند؟
ترامپ در دوران رياست جمهورياش توانست اقتصاد داخلي را تقويت کند اما
اختالفاتي که با چين پيدا کرد و تعرفههاي  30درصدي که بر اجناس چيني
اعمال کرد باعث شد تا دولت چين همدست بر سياست تضعيف پول بزند و

جاودان ف ر:

تحويل واحدهاي مسکن مهر
سرعتم يگيرد

| عليرضا قشقايي|
مدير اجرايي مسکن مهر پرديس در تسريع تحويل واحد ها ي
مسکن مهر پرديس خبر داد.به گزارش خبر نگار ما  ،علي اصغر جاودان فر
در جمع پيمانکاران و سازندگان مسکن مهر در خصوص تسريع در تحويل
واحد ها وتکريم متقاضيان در طول چند ماه اخير به کليه کارگاه هاي
ساختماني ما در همه فاز ها فعال شده و روند تحويل واحد ها تسريع پيدا
کرده ،گفت:هنوز مشکالتي در برخي پروژه ها داريم که عمدتا بر مي گردد
به نحوه عملکرد برخي از پيمانکاران که موجب نارضايتي مردم شده بود.و

شركت ملي گاز ايران

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

تعرفههاي آمريکا را بر کاالهاي خود خنثي کند .اين کار باعث شد کاالهاي
چيني در ساير دنيا نفوذ کنند .بنابراين با توجه به اينکه چين داراي اقتصاد
بالنده است و رتبه دوم اقتصاد دنيا را در اختيار دارد شايد در آينده بتواند
جايگزين قدرت اقتصادي آمريکا شود و دالر را تضعيف کند .اما اگر آمريکا
بتواند اقتصاد چين را تضعيف کند بالطبع شايد اين نظريه اجرايي نشود.
اگر کشورهايي که توسط آمريکا تحريم شدهاند مانند چين ،روسيه ،ايران
و ترکيه باهم متحد شوند و مبادالت تجاري خود را با پولهاي ملي يکديگر
انجام دهند و از دالر استفاده نکنند ،ميتوان به کاهش قدرت دالر اميدوار
بود اما در غير اين صورت دالر روال فعلي خود را طي ميکند .اگر اتحاديه
اروپا ،چين و روسيه  INSTEXرا عملياتي کنند و مبادله با پول ملي انجام
شود ،ميتوان به فروپاشي قدرت دالر اميدوار بود.اگر آمريکا جنبههاي مثبت
اقتصادي خود را حفظ کند ميتواند قدرت دالر را در اين سطح نگه دارد اما
در غير اين صورت عواملي وجود دارند که دالر دچار تزلزل ميشود و به همان
نسبت آمريکا قدرت خود را از دست ميدهد .بخش عمدهاي از اقتدار آمريکا
به دليل استفاده از دالر در مبادالت جهاني است.
*به نظر شما با اين روند فعلي تا چه ميزان احتمال شکسته شدن
اقتدار دالر وجود دارد؟
اين اتفاق بستگي به اراده سياسي در کشورهاي چين ،روسيه ،ايران ،هند و
ترکيه دارد .اگر قدرتنمايي اين کشورها در برابر آمريکا واقعي باشد ،دالر
تضعيف ميشود .اين مسئلهاي سياسي است و احتمال شکست يا پيروزي
آن  50درصد است .احتمال دارد در اين ميان بعضي کشورها با آمريکا البي
کنند تا آسيب نبينند اما شايد در مقابل يکجانبه نگري آمريکا ايستادگي
کنند و اين کار عملي شود .اگر اختالف بين چين و آمريکا ادامه پيدا کند
احتمال سقوط قدرت دالر به  50درصد ميرسد اما اگر چين از مبارزه دست
بردارد و با آمريکا سازش کند ،شرايط به نفع آمريکا برميگردد .چين وزنه
بسيار مهمي در اقتصاد دنيا است و اگر بخواهد بااقتدار دالر مقابله کند و يوآن
يا پولهاي ملي ديگر را تقويت کند ،اين اميدواري وجود دارد که ارزش دالر

اين براي ما اصال پذيرفتني نيست.کاري که شما انجام مي دهيد بسيار
ارزشمند است و قطعا هيچ توفيقي باالتر از خدمت به مردم نيست چرا که
شما عزيزان باني خانه دار شدن مردم خواهيد بود و در اين راه بايد همه
تالش خود را به کار گيريد.فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شرکت عمران
پرديس ادامه داد :حضرت موسي از خداوند پرسيد اگر شما بنده بوديد
براي رضايت پروردگارتان چه مي کرديد؟خداوند باري تعالي گفت :اگر
من بنده بودم براي رضايت خداوندم مشکالت بندگانش را حل مي کردم.
بنده خدمت شما عرض مي کنم که هيچ خدمتي و هيچ عبادتي باالتر
از خدمت به مردم نيست،اگر کسي به خانواده شما خدمت کند آيا شما
خوشحال نمي شويد؟حاال که اين شرايط برايتان فراهم شده رضايت
مندي مردم را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهيد .وي بيان کرد:مردم
هشت سال است که منتظر خانه دار شدن هستند بايد مشکالت آنهارا
حل کنيم تا دراين شرايط سخت اقتصادي روند تحويل واحدها را سرعت

کاهش پيدا کند اما اگر چين با آمريکا به تفاهم برسد ،بقيه کشورها قدرت
زيادي براي تأثيرگذاري بر قدرت دالر نخواهند داشت.
*آيا البيگري ايران در عرصه اقتصادي با ديگر کشورها توانسته بر
اقتدار دالر تأثير بگذارد؟
يکي از ضربههايي که تا حدودي بر اقتصاد آمريکا تأثير گذاشت ،فعاليتهاي
ايران بود اگرچه خيلي کارآمد نبوده است .ايران تالش ميکند ارزهاي ملي
کشورها را جايگزين دالر کند و کشورهايي نظير ايران  ،ترکيه و عراق در
مبادالت تجاري از پول ملي خود استفاده کنند.
*آيااينتصورکهيوروميتواندهماننددالردرمعاملههايبينالمللي
تأثيرگذار باشد ،تصور درستي است؟
يورودارايقدرتاقتصاديقابلتوجهياستاماقدرتسياسيکهازآنحمايت
ميکند خيلي قابل اتکاء نيست .زيرا اروپاييها همواره نشان دادهاند دنبالهرو
سياستهاي آمريکا هستند .اروپا از باال رفتن قدرت يورو استقبال ميکند اما
خيلي تصميمگيرنده نيست و بيشتر پيرو سياستهاي آمريکا است .ما شاهد
تأثيرگذاريالبيگريآمريکادراروپابودهايم.بهغيرازبرجامکهآنهمبهصورت
نيمبند به اجرا رسيد ،اروپاييها در عمل با آمريکا همکاري کردند و اقتدار
الزم را براي ايستادگي در برابر سياستهاي آمريکا نداشتند.جدايي انگليس
از اتحاديه اروپا (برگزيت) هم به دليل البي قدرتمند آمريکا است زيرا آمريکا
نميخواهد يورو اقتدار زيادي پيدا کند .وقتي انگليس در قلب اروپا به اتحاديه
اروپا و حوزه يورو پشت پا ميزند بقيه کشورهاي اروپايي نيز خيلي استقالل
عمل نخواهند داشت .بهطورکلي جوامع با کشورهاي قدرتمند همسويي
پيدا ميکنند .با اين اوصاف باوجود اختالفنظر ميان چين ،روسيه و آمريکا
اگر اتحاديه اروپا هم به اين کشورها بپيوندد ،اقتدار دالر شکسته خواهد شد
اما اتحاديه اروپا سياستهاي اقتصادي را در تضاد باسياستهاي آمريکا قرار
نميدهد زيرا اقتصاد آمريکا بزرگ است و بيش از  30درصد از اقتصاد جهاني
را درون خود دارد و بسياري از شرکتهاي اروپايي هم در آمريکا شعبه دارند
ت تحريمهاي آمريکايي دارند.
و نگران قرارگرفتن در فهرس 

بخشيم و واحدها را هر چه زودتر به متقاضيان تحويل داده شود.مدير
اجراييمسکن مهر پرديس پيمانکاران و سازندگان مسکن مهر گفت:
شمادرجايگاهتوليدکنندگانمسکنقراردهيد،دولتازشماحمايتميکند
اما فراموش نکنيد که عاقبت بخيريشما در خدمت به مردم است و عملکرد
شما بايد بگونه ايباشد که دعايمردم بدرقه راه شما قرار گيرد.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
يكمرحلهاي-نوبت اول

شماره مجوز1398.9020:

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تأمين نمايد:
شماره تقاضا و مناقصه

مناقصه شماره 98/9020

شرح مختصر اقالم درخواستي

تهيه و طبخ ،بستهبندي ،توزيع ،سرو غذا و اداره رستوران پااليشگاه نهم

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

پس از اتمام مرحله ارزيابي صالحيت ،مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به ميزان  4/281/000/000ريال ميباشد.

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آييننامه تضمين شماره /1234202ت  50659ه مورخ  94/09/22هيات وزيران ميباشد.
تبصره :در صورت ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت وجه نقد ،مبلغ نقدي ميبايست به شماره حساب  0111112626009بانك ملي ايران شعبه مركزي
كنگان به نام پااليشگاه نهم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي واريز و فيش واريزي ارائه گردد.
115/624/640/510

مبلغ برآوردي مناقصه
تاريخ مهلت تكميل اطالعات در سايت شركت مجتمع گاز
پارس جنوبي

98/06/10

تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط

98/06/25

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات

98/07/09

تاريخ گشايش پاكات مالي

98/07/09

آدرس و تلفن مناقصهگزار

استان بوشهر ،كنگان ،سايت دو منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،پااليشگاه نهم (فاز  ،)12ساختمان اداري اتاق شماره ،10
دفتر امور حقوقي و پيمانها

مناقصهگران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت  WWW.SPGC.IRمراجعه و يا با شماره تلفن  07731463797تماس حاصل فرمايند.
توجه :مناقصهگران ميبايست از طريق سايت ( http://tender.spgc.irسامانه برگزاري معامالت و بانك اطالعات منابع شركت مجتمع گاز پارس جنوبي) نسبت به
ثبتنام اقدام و سپس كليه فرمهاي ارزيابي صالحيت مختص اين مناقصه را به دقت مطالعه ،بررسي و تا قبل از اتمام مهلت مقرر تكميل نمايند .بررسي ارزيابي كيفي
مناقصهگران به صورت غيرحضوري ،صرفا از طريق سامانه مذكور صورت خواهد پذيرفت.
تاريخ انتشار نوبت اول98/5/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/27 :
خ ش98/5/24 :

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

بازآفريني و ساخت مسکن را
طبق برنامه پيش م يبريم

مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران گفت:با باور و اعتقادي که در تربيت
انقالبي ما ريشه دارد ،قطعا در برابر هيچ کاري حتي در سخت ترين شرايط
احساس عجز و ضعف نخواهيم کرد.به گزارش روابط عمومي شرکت بازآفريني
شهريايران،سيدمحمدپژماندرمراسممعارفهمديرحراستشرکتبازآفريني
شهري ايران تأكيد کرد :عليرغم اينکه تحقق بازآفريني و توليد مسکن بدون
داشتن بدنه اجرايي در استان ها و بدون داشتن نقش در انتخاب مديران کار
بسيار دشواري است اما با تکيه بر روحيه و توان انقالبي اين امر را مجدانه
پيگيري مي کنيم.مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران اظهار کرد :به
دنبال شيوه و برنامه اي هستيم که بدون اعتبارات بودجه اي دولت بتوانيم
تحقق بازآفريني شهري را ميسر کنيم.وي گفت:هدف از تشکيل هيئت هاي
اجرايي در استان ها درگير کردن مديريت شهري در حوزه بازآفريني است زيرا
متصديکردنوانتظارتأمينمنابعازسويدولتکاراشتباهياست.پژمانتأكيد
کرد:موضوعات محلي بايد با توان و استطاعت محلي و با تکيه بر ظرفيت هاي
مناطق مختلف حل شود و دولت به تنهايي توان و استطاعت اين کار را نخواهد
داشت.معاون وزير راه و شهرسازي گفت :مطمئنا در آينده بيش از حد انتظار،
برنامه بازآفريني و توليد مسکن را پيش مي بريم و کندي بازآفريني را سرعت
مي بخشيم.وي با اشاره به اينکه در شرکت بازآفريني شهري ايران ايده هاي
بسياري وجود دارد ،گفت :همه اختيارات دست ما نيست و چنانچه روحيه
جهادي و انقالبي در همه نهادها وجود داشته باشد ،بسياري از مشکالت حل
خواهد شد.وي با تأكيد بر لزوم کاهش تشريفات و نظارت هاي دست و پا گير،
بيان کرد :بايد به اقتضائات مختلف در زمينه پيشبرد فعاليت ها توجه کرد و
دغدغه ها و موانع را از سر راه برداشت.مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران
افزود :اختيار شرکت بازآفريني شهري در انجام امور بسيار محدود است که
اين موضوع اجراي برنامه بازآفريني شهري را با کندي رو به رو کرده است.وي
با اشاره به اينکه ساخت مسکن کاري فني و حرفه اي است که همه امکانات و
لوازم آن در کشور موجود است ،گفت :تنها دليلي که توفيقي در اين موضوع
وجود ندارد اين است که ساخت مسکن با وضعيت اقتصادي خانوار گره خورده
و به همين دليل هم حل آن از عهده ما خارج است.

تاالر صادراتي ،ميزبان عرضه
 110هزار تن کاال

تاالر صادراتي بورس کاالي ايران روز چهارشنبه  23مرداد ماه ميزبان عرضه
 80هزار و  815تن قير 30 ،هزار تن گوگرد گرانوله و  80تن عايق رطوبتي
بود.به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بورس کاالي ايران 11 ،هزار تن
تيرآهن 15 ،هزار و  400تن سبد ميلگرد 30 ،هزار تن شمش بلوم 680 ،تن
شمش روي 35 ،هزار و  500تن خاک روي و  10کيلوگرم شمش طال در تاالر
محصوالت صنعتي و معدني عرضه شد.تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي
بورس کاالي ايران در اين روز شاهد عرضه  11هزار تن وکيوم باتوم 7 ،هزار
و  900تن قير 470 ،تن مواد پليمري 36 ،هزار و  165تن مواد شيميايي و
 200تن گوگرد بود.بازار فرعي بورس کاالي ايران نيز در اين روز عرضه 500
تن تولوئن را تجربه کرد.

معاون وزير صمت تأکيد کرد:

ضرورتتوسعهصنايعمبتنيبرشرکتهاي
شبنيانوفناوريهايبومي
دان 

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت بر ضرورت توسعه صنايع مبتني بر
شرکتهاي دانشبنيان و فناوريهاي بومي تأکيد کرد و گفت :اين توسعه
ميتواند در کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد مد نظر قرار گيرد؛ چرا که اين
طرحها داراي توجيه فني و اقتصادي الزم هستند و بايد از آنها حمايت شود.
به گزارش شاتا ،محسن صالحينيا در آيين گشايش اولين نمايشگاه تخصصي
صنايع کوچک و متوسط استان فارس در شيراز اظهار داشت :بايد تالش شود
با منابعي که پيشبيني ميکنيم ،زيرساختها را توسعه دهيم و با استقرار
آن در مجموعه شهرکهاي صنعتي ،از لحاظ تأمين برق و ساير تأسيسات
همچون سيستمهاي تصفيه فاضالب وضعيت را بهبود بخشيم.وي صنايع
کوچک و متوسط را زنجيره تأمين صنايع بزرگ دانست و افزود :بيش از ۹۵
درصد واحدهاي فعال در شهرکهاي صنعتي ،کوچک است و ما بهعنوان
سازمان مادر تخصصي بهصورتي ويژه در قالب برنامهها و افزايش توانمندي
يسازيازآنانحمايتميکنيم.رئيسهيئتمديرهومديرعاملسازمان
کيف 
صنايعکوچکوشهرکهايصنعتيايرانباتأکيدبراينکهبايدبهخوشههاي
کسب و کار شناسايي شده در استان اهتمام کرد ،ادامه داد :تجربه در ديگر
استانها نشان داده است جايي که خوشههاي صنعتي با مطالعه مناسب و
استفاده از فناوريهاي نوين و تعيين عامل توسعه خوشه توانمند شدهاند،
صنعت از لحاظ صادرات بهرهوري و تأمين بازار پيشرفت شاياني کرده است.
صالحينيا اضافه کرد :در شرايط فعلي ،صنايع کوچک و متوسط با توجه
به ويژگيهايشان ميتوانند از موقعيت مناسبتري برخوردار باشند .از
همين رو بيشترين مزيتها و مشوقها را براي استقرار آنها در شهرکهاي
ح صنعتي در فارس
صنعتي بهکار خواهيم بست.وي بيان داشت ۳۳۰۰ :طر 
درحال ساخت و ساز است که معادل  4/9درصد در کشور است .اين واحدها
با حمايتهاي الزم در سطوح استاني و ملي تسهيالت دريافت ميکنند و
در صورتيکه به بهرهبرداري برسند ،شاخصهاي آتي را در استان بهبود
خواهند بخشيد.

مدير عامل بانک مسکن:

 8900ميليارد تومان تسهيالت
به خانه اول يها پرداخت شد

ابوالقاسمرحيميانارکي،مديرعاملبانکمسکناز4سالفعاليتصندوقپسانداز
مسکن يکم به عنوان دوره تجهيز مالي زوج هاي خانه اولي ياد کرد و درباره عملکرد
اين صندوق به مردم گزارش داد.رحيمي انارکي در گفتگو با پايگاه خبري بانک
مسکن-هيبنا،ضمن اشاره به زمان شروع به کار صندوق پس انداز مسکن يکم
که خرداد ماه سال  94بوده است ،اعالم کرد:طي  4سال اول فعاليت صندوق
يکم نزديک به  595هزار نفر در اين صندوق افتتاح حساب و سپرده گذاري انجام
دادند که البته روند ورود خانه اولي ها به صندوق طي اين مدت از رشد يکسان
برخوردار نبوده است بلکه در سال  96بيشترين حجم استقبال و تعداد ثبت نام
و سپرده گذاري را در صندوق پس انداز مسکن يکم شاهد بوديم و البته در سال
 97به دليل رکود معامالت مسکن در تهران و شهرهاي بزرگ از يک سو و رشد
قيمت خانه از سوي ديگر،ورودي به صندوق يکم نيز تحت تأثير قرار گرفت و در
مقايسه با سال اوج (سال  )96با کاهش مواجه شد.وي افزود:البته رشد استقبال از
سپرده گذاري در صندوق پس انداز مسکن يکم در شهرهاي کوچک طي حداقل
يکسال گذشته به قدري بوده که به لحاظ تعداد،آمار ثبت نام ماهانه خانه اولي
ها در شهرهاي کوچک تقريباً با تهران در ماه هاي اخير برابري مي کند.مدير
عامل بانک مسکن در تشريح آمارهاي ساالنه ثبت نام (ورودي) در صندوق پس
انداز مسکن يکم گفت:در سال اول تأسيس و شروع به کار اين صندوق از خرداد
تا پايان سال  94در مجموع  40هزار فقره حساب توسط متقاضيان استفاده از
تسهيالت يکم در اين صندوق افتتاح شد.در سال دوم يعني سال  95نيز در مجموع
 12ماه تعداد  135هزار فقره افتتاح حساب در صندوق يکم صورت گرفت .در
سال هاي  96و  97نيز به ترتيب  217هزار فقره و  183هزار فقره افتتاح حساب
در اين صندوق انجام شد که مطابق روند ثبت نام در اين چهار سال،ميزان افتتاح
حساب خانه اولي ها و همچنين ساير متقاضيان واجد شرايط در اين صندوق در
سال  96بيش از سه سال ديگر بوده است .همچنين در بهار امسال نيز حدود 19
هزار فقره حساب جديد از سوي متقاضيان در اين صندوق افتتاح شد.به گزارش
هيبنا،در بافت هاي فرسوده براي استفاده از تسهيالت صندوق پس انداز مسکن
يکم نيازي به خانه اولي بودن متقاضي نيست.اين صندوق در حال حاضر بيشترين
سقف تسهيالت خريد مسکن را با کمترين نرخ سود به متقاضيان پرداخت مي
کند.رحيمي انارکي در ادامه گفتوگو با پايگاه خبري بانک مسکن افزود:از خرداد
سال  94تا پايان سال  97تعداد  575هزار و  426فقره حساب در صندوق پس
انداز مسکن يکم افتتاح شد که  310هزار فقره از حساب ها مربوط به ساکنان
شهرهاي با جمعيت بيش از  200هزار نفر و  148هزار فقره ديگر نيز مربوط به
شهر تهران بوده است.

