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ابراهيم�ي  دكت�ر      بانک
مديرعام�ل بان�ك 
 انصار و دكتر حامد س�لطاني نژاد مديرعامل 
شركت  بورس  كاالي ايران، در راستاي اجراي 
سياست هاي كالن اقتصاد مقاومتي، كمك به 
بهبود فرايندهاي تجاري، ايجاد ش�فافيت و 
زمينه پوشش ريسك فعاالن تجاري در حوزه 
كااله�ا و قراردادهاي قاب�ل معامله در بورس 
كاالي اي�ران و تواف�ق برتوس�عه معامالت 
بورس كاالي ايران به عنوان بستر شفاف و 
رقابتي معامله كاالها و قراردادهاي مبتني 
بر كاال، تفاهمنامه اي 5 ماده اي را در محل 
ش�ركت مذك�ور ب�ه امض�ا رس�اندند. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تبليغات بانك 
انصار، در اين نشست دكتر ابراهيمي در سخناني 
ضمن قدرداني از فعاليت هاي مؤثر شركت مذكور 
در راستاي ايجاد بازار متش��كل و شفاف بورس 
كاال، از صرف 8/84درصد منابع بانك در راستاي 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در سالجاري خبر 
داد و گفت: تمركز هسته كسب وكار بانك انصار 
كه به بركت خون ش��هداي انقاب اس��امي به 
بالندگي رس��يده، حمايت از بنگاه هاي كوچك 

و متوس��ط، كمك به رونق ب��ازار توليد، مصرف 
كاالهاي ساخت داخل و استحكام زيرساخت هاي 

اقتصادمقاومتي است. 
وي ضمن اشاره به مزيت هاي رقابتي اين بانك 
اف��زود: بانك انصار ب��ه عنوان ش��فاف ترين نهاد 
بورسي كشور در تاش اس��ت كه در حوزه هاي 
مختلف اقتصادمقاومتي س��رمايه گذاري كند، 
در حالي كه بيشترين سود هر سهام را در شبكه 
بانكي به 100 هزار س��هامدار خ��ود مي پردازد، 
همچنان پيشتاز حمايت از توليد و خريد كاالهاي 
ايراني باشد. براس��اس اين گزارش، دكتر حامد 
س��لطاني نژاد مديرعامل ش��ركت بورس كاالي 
اي��ران نيز در س��خناني بانك انصار را ش��ريكي 
مطمئ��ن در فعاليت هاي اقتص��ادي - تجاري 
دانس��ت و گفت: بانك انصار ب��ا اولويت دادن به 
بانكداري خرد، زمينه گسترده اي را براي رونق 
توليد كاالهاي س��اخت داخل فراه��م كرده، در 
حالي كه ما بنا به مصلحت كشور به سمت حمايت 
از محصوالت كشاورزي و توسعه تجارت خارجي 
گام  برمي داريم، اين بانك با سابقه درخشانش در 
شفافيت اطاعاتي و مديريت جهادي مي تواند 

در اين دو حوزه به ما كمك شايان كند.

امضاي تفاهمنامه بانك انصار و شركت بورس كاالي ايران

وحید   حاجی پور

كالنتري: حمايت هاي يك طرفه از مخربان 
محيط زيست تا كي ادامه دارد؟

رئيس سازمان محيط زيست مي گويد كه حال محيط زيست كشور 
خوب نيست و از حمايت هاي يك طرفه دولت از خودروسازان و از 
مصرف ساالنه ۷ميليارد تومان بنزين اضافي در موتور خودروهاي 
داخلي انتقاد مي كن�د. عالوه بر اي�ن رئيس هماي�ش موتورهاي 
درون سوز و نفت نيز از بي رغبتي خودروسازان براي سرمايه گذاري 
جديد و توليد موتورهاي كم مصرف و پايه  گازس�وز گله مي كند و 
مي گويد: قرار بود در اين سال ها ۶ميليون موتور ملي توليد كنيم 
كه متأس�فانه تعداد آن حتي به يك ميليون موتور نيز نمي رس�د. 
روز گذشته دو همايش مرتبط با صنعت خودروي كشور برگزار شد؛ يكي  
پنجمين همايش بين المللي صنعت خودرو و ديگري دهمين همايش 
بين المللي موتورهاي درون سوز و نفت. در يكي، از مزيت هاي صنعت 
خودرو و پيشرفت هاي آن سخن گفته شد و در ديگري از خودروسازان 
به عنوان مخربان محيط زيست انتقاد كردند و از عقب ماندگي ها در اين 

صنعت پرده برداشتند. 
رئيس دهمين همايش موتورهاي درون سوز و نفت، كيفيت خودرو و 
نوع سوخت را دو عامل مؤثر در آلودگي هوا دانست و در حاشيه همايش 
در گفت و گو با »جوان« افزود: وزارت نفت قول داده اس��ت كه سوخت 
يورو 4 و اس��تاندارد در اختيار مردم قرار دهد و ما نيز به خودروسازان 
اعام آمادگي كرديم تا در انطباق مس��ائل فني خ��ودرو با موتور هاي 
كم مصرف كمكشان كنيم. سيدمصطفي ميرسليم گفت: در سال هاي 
اخير بايد ۶ميليون موتور ملي توليد مي كرديم كه متأسفانه آمار آن به 
۶00 هزار تا نيز نمي رس��د. اين آمار نشان دهنده عقب ماندگي ماست. 
خودروسازان به توليد موتورهاي قديمي عاقه دارند و از سرمايه گذاري 
جديد در اين حوزه نيز ابا دارند. فكر مي كنند توليد موتورهاي قديمي 
سود بيشتري دارد، در حالي كه بايد كيفيت توليد خودرو و قطعات ارتقا 

پيدا كند و ادامه روند فعلي نه اقتصادي است و نه منطقي. 
   توقف توليد خودروهاي برقي به  رغم رونمايي در هيئت دولت

همچنين مديرعامل شركت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو 
نيز در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران از البي قدرتمند برخي 
در هيئت دولت س��خن گفت و افزود: سال ۹۳ س��ه خودروي برقي به 
ساختمان هيئت دولت برديم و رئيس جمهور نيز سوار اين خودروها شد. 
در ادامه اين رونمايي توصيه هايي براي توليد اين خودروها ارائه ش��د، 
ولي متأسفانه توليد آن در نطفه خفه شد، اين در حالي است كه دولت 
بزرگ ترين مصرف كننده خودروهاست. محمد زالي افزود: با توجه به 
ميزان مصرف اين خودروها به هيئت دولت پيش��نهاد داديم كه 5هزار 
خودروي برقي از سوي دولت پيش خريد شود، اين امر موجب مي شود 
كه خودروهاي برقي جايگزين خودروهاي مكانيسم احتراقي شوند، اما 

هيچ همكاري ای در اين زمينه نشد. 
همچنين رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كه در اين همايش 
س��خن مي گفت، طي س��خناني انتقادي از صنعت خودروي داخلي 
گفت: س��االنه حدود 1۶هزار نفر در اثر س��وانح جاده اي جان خود را 
از دس��ت مي دهند، اين در حالي اس��ت كه تلفات ناش��ي از آلودگي 
موتورهاي آلوده غيراستاندارد را كه س��االنه حدود ۳0هزار نفر است، 
كسي نمي بيند. عيسي كانتري افزود: حال محيط زيست كشور خوب 
نيست، با وجود تغييرات اقليمي و خشكسالي نمي توان آينده خوبي را 
پيش بيني كرد. بررسي هاي اوليه نشان مي دهد، ساالنه 7ميليارد دالر 
بنزين اضافه مصرف مي كنيم و عاوه بر اين از لحاظ اجتماعي، بهداشتي 
و رواني مردم دچار مشكل مي شوند. معاون رئيس جمهور تأكيد كرد: 
حمايت هاي يك سويه از مخربان محيط زيست تا چه زماني بايد ادامه 

داشته باشد و چه كسي پاسخگو خواهد بود. 
   اليحه اي كه بعد از ۲۷ سال همچنان اجرا مي شود

كانتري يادآور شد: در سال ۶۹ دكتر نژادحسينيان كه وزير صنايع وقت 
بود، اليحه اي را به مجلس ارائه كردند كه براساس آن براي پنج سال فرصت 
خواستند تا خودروهاي داخلي را اصاح كنند و قرار بود پس از پنج سال 
اين قانون لغو شود. ما خيلي بي توجه هستيم، زيرا قانوني كه پس از پنج 
سال بايد لغو مي شد، پس از گذشت 27سال از تصويب آن هنوز اين اليحه 
لغو نشده است و از امتيازات آن استفاده مي شود. رئيس سازمان حفاظت 
محيط زيست افزود: انحصار و رانت سبب شده تا خودروسازان داخلي اجازه 
ورود شركت هاي دانش بنيان را به بازار ندهند و تخريب محيط زيست، به 
خطر انداختن سامت افراد و تعطيلي كشور دستاوردهاي خودروسازان 
ماست. وي گفت: ما در گذش��ته مانده ايم، زيرا خودروسازهاي سنتي كه 
50سال پيش در كشور شروع به كار كردند، هنوز هم وجود دارند، با اين 
تفاوت كه پيكان سال 4۶ به س��مند ۹۶ تبديل شده است. طبيعي است 
انحصاري كه در سال حدود 70 ميليارد تومان درآمد داشته باشد، اجازه 

نفس كشيدن به تكنولوژي هاي جديد را نخواهد داد. 
كانتري افزود: مصلحت كشور و مردم اين نيست كه يك مدير به خاطر 
اينكه خودرو توليد مي كند، سامت مردم را به خطر اندازد. كاهش آلودگي 
هوا با تعارف حل نمي شود. ما در مقابل دو خودروساز عقب نشيني كرديم 

و سؤال اينجاست كه چرا نمي توانيم با آنها مقابله كنيم.

گزارش »جوان« از وعده ارزاني معاونين رئيس جمهور و واكنش فعاالن اقتصادي 

نوبخت:  هول نزنيد دالر زير 4000 تومان مي آيد

بمب نفت در همين حوالي  
ركود مطل��ق نف��ت را فراگرفته اس��ت. همه چيز در صنع��ت نفت به 
قراردادهاي نس��ل جديد وابس��ته ش��ده و هي��چ اراده ج��دي براي 
س��رمايه گذاري وج��ود ن��دارد، ه��ر چه هس��ت ظاهر اس��ت و بس. 
متمركزسازي ساختار تصميم گيري از يك س��و و عدم تمايل مديران 
براي اتخاذ تصميم از س��وي ديگر، صنعت نفت را در راكدترين دوران 

حيات خود قرار داده است. 
در دوران جن��گ تحميلي نيز ش��اهد چنين رك��ودي نبوديم، گفتار 
درماني تنها راهكار مسئوالن وزارت نفت براي خروج از وضعيت فعلي 
است. وزير نفت و مديران وي سرمايه گذاري در نفت را متوقف كرده اند 
و تنها به ارائه آرزوها مشغول هس��تند؛ مرتباً از نياز به نوسازي صنايع 
نفت، خطوط لوله، سرمايه گذاري در ميادين مشترك مي گويند و در 
كنارش، چند آمار جذاب و زيبا ارائه مي دهند تا اين گونه القا شود كه 

برنامه داريم، اگر بگذارند. 
اين مديران در چند سال گذشته از جذاب س��ازي قراردادهاي نفتي 
براي حضور در ش��ركت هاي خارجي گفتند، كه اگر خارجي ها بيايند 
رنسانس��ي بزرگ در نفت رخ خواهد داد و ميلياردها دالر براي كشور 
ثروت خلق مي شود. IPC قرار بود نقش مهمي در اين باره داشته باشد 
و حتي قول داده شد تا پايان سال جاري 10قرارداد بزرگ نفتي با اين 

مدل منعقد  شود. 
كس��ي هم كه از اين قراردادها س��راغي مي گيرد، وزير نفت مي گويد 
تيمي جوان در حال راهبري مذاكرات به طور موازي هس��تند. چنان 
عاقبت دنيا و آخرت به اين نس��ل از قراردادهاي جدي��د نفتي پيوند 
زده ش��ده اس��ت كه فراموش كرده اند به جز IPC راهكارهاي ديگر 
براي جذب سرمايه گذاري وجود دارد. مثال س��اده اش امكان انتشار 
5هزار ميليارد تومان اوراق مش��اركت بود كه وزارت نفت از آن براي 
ايجاد تحرك در نفت استفاده نكرد. از اين راهكار بهره مند نشد، چون 

با خواسته تصميم سازان هم راستا نبود. 
از نظر مسئوالن وزارت نفت، مدل هاي ديگر قراردادي نمي تواند نفت 
را به اوج برساند و نسخه ش��فابخش نفت ايران، قراردادهاي جديدي 
است كه امتيازات بيشتري را براي طرف ها ايجاد كرده است اما با وجود 
جذابيت اين قراردادها، هيچ گام مثبتي براي جذب س��رمايه گذاري 
برنداشته ش��ده اس��ت به جز هزينه 50ميليون دالري توتال براي فاز 

11 پارس جنوبي. 
ركود مطلق در بخ��ش نفت را ش��خص وزير محترم ه��م مي داند، ما 
هم مي دانيم. اين دانستن با ندانس��تن توفير چنداني ندارد، وقتي  كه 
براي ايجاد تحرك ولو كوچك قدمي برداش��ته نمي شود. شركت هاي 
زيرمجموعه شركت ملي نفت به شدت در تنگنا قرار دارند و پيمانكاران 
هم چاره اي جز اخراج كاركنان خود ندارند. حقوق و دستمزد بسياري 
از شركت ها هم كه ماه هاست پرداخت نش��ده و تجمعات اعتراضي در 
تاريخ صنعت نفت ركورددار شده است. البد از نظر وزارت نفت مقصر 

اين ناكارآمدي هم دولت گذشته است!
در چنين شرايطي كه عدم سرمايه گذاري نفت را دچار عقب ماندگي 
كرده است، وزير نفت به مباحث حاشيه اي مانند تعداد نيروي انساني 
مانور مي دهد ت��ا نارضايتي هاي داخ��ل نفت هم به اوج خود برس��د 
كه خود موجب ايجاد ي��أس و نااميدي در ميان كاركنان اس��ت. اين 
نااميدي داخلي با عدم سرمايه گذاري و انفعال كامل وزارت نفت وقتي 
جمع شود، چه خروجي خواهد داش��ت؟ آيا فروپاشي از داخل شكل 

نمي گيرد؟ 
كس��اني كه با تفكر حاكم بر وزارت نفت آشنا هس��تند، مي دانند چه 
اتفاقاتي در ش��رف انجام اس��ت و نهايت اين ع��دم تصميم گيري ها و 
انفعال به ضرر چه كسي خواهد بود. بي پرده بگوييم وزارت نفت كه قرار 
بود نقش اصلي را در اشتغالزايي و خلق ثروت داشته باشد، بار خود را 
روي زمين گذاشته و به استراحت مشغول است؛ استراحتي كه كشور 
را براي هميشه تعطيل مي كند و مس��ئوالن زماني متوجه اين انفعال 

خواهند شد كه كار از كار گذشته است. 
در اين باره بيشتر خواهيم نوشت.

مهران  ابراهیمیان
   گزارش یک

در حالي كه روزگذشته دو معاون رئيس جمهور 
وعده كاهش قطعي نرخ ارز را دادند، خطاب به 
مردم گفتن�د براي خري�د ارز ه�ول نكنيد، 
قيمت دالر در ب�ازار تهران از 4 ه�زار و 950 
تومان هم گذش�ت تا ب�ار ديگر نش�ان دهد 
براي وضعيت فعل�ي اقتص�اد اقدامي عملي 
نياز اس�ت، نه گفتار درماني ج�واب مي دهد 
و ن�ه ژس�ت هاي اپوزيس�يوني مس�ئوالن!
در هياهوي گراني هاي دالر و تشكيل صف هاي 
طوالني در خيابان فردوس��ي براي خريد دالر، 
س��خنگوي دولت به مردم توصيه كرد كه براي 
وارد شدن به بازار ارز هول نزنند، زيرا قيمت دالر 

بايد زير 4هزار تومان باشد.
اي��ن در حالي اس��ت كه اخب��ار غيررس��مي از 
عبور قيمت نرخ ارز به بي��ش از 5هزار تومان در 
روزگذشته حكايت دارد و »ايسنا« نيز در تيتري 
عنوان كرد: »دالر به 5 هزار تومان نزديك شد كه 

ساعت ها خبر يك بخش اقتصادی اش بود.«
محمدباق��ر نوبخت س��خنگوي دول��ت درباره 
آش��فتگي بازار ارز و افزايش قيم��ت دالر گفته 
است: اين تاطم براي دولت قابل قبول  نيست. 
بانك مركزي برنامه هايي دارد كه به زودي اجرا 
خواهد ش��د. از ملت مي خواهيم به كش��ورمان 
كمك كنند و براي واردش��دن به ب��ازار ارز هول 
نزنند، خبر دارم كه قيم��ت ارز حتماً به جايگاه 

حقيقي خود بازخواهد گشت. 
س��خنگوي دولت با بيان اينكه »با محاسبات ما 
قيمت دالر زير 4هزار تومان است، در حال حاضر 

قيمت دالر حباب است و بايد بتركد«، گفت: بايد 
مديريت قوي تري از بانك مركزي داشته باشيم 
و جايي كه ثبات اقتصاد ملي مطرح است، بانك 

مركزي بايد ورود كند. 
در هفته هاي اخير همواره مس��ئوالن دولتي تنها 
با گفتار درماني سعي در كنترل بازار ارز داشته اند 
و رئيس كل بانك مركزي و سخنگو تنها به وعده 
ارزاني در بهمن و اسفندماه بسنده كرده اند. برخي 
از مسئوالن نيز با ژست اپوزيسيون و طرح مسائلي 
چون رفراندوم س��عي در انحراف اف��كار عمومي 
داشته اند و همواره مشكات مردم را فقط اقتصادي 
ندانسته اند اما آنچه براي مردم مهم است، كوچك 

نشدن سبد هاي خانوارشان است. 
فعاالن بازار ارز و مردمي ك��ه صف هاي طويلي را 
جلوی صرافي ها تش��كيل داده ان��د، بر خاف اين 
نظرات بر اين باورند كه نسخه هاي فعلي، بازار را آرام 
نمي كند و بايد اقدامي جدي از سوي بانك مركزي 
در توزيع ارز صورت گيرد. يكي از فعاالن اين بخش، 
بانك مركزي را مقصر اصلي گراني قيمت دالر در 
روزهاي اخير مي داند و مي گويد: بانك مركزي با 
افزايش قيمت دالر تزريقي در صرافي ها سيگنال 

افزايش قيمت را به بازار مي دهد. 
   پس از سود دالري 

نوبت سود سپرده هاست؟
يك كارشناس اقتصادي نيز در اين باره مي گويد: 
با همين فرمان ادامه بدهيم، به خاطر از بين رفتن 
قدرت خريد به دلي��ل نوس��ان ارز، ركود بعدي 
اقتصاد كشور عميق تر و طوالني تر خواهد شد كه 

به نظرم خيلي نمود آن در سال آينده عيان خواهد 
شد. بايد سياستمداران به جاي آرزوی سوار كردن 
بعضی ها قطار، با پاس��خگويي به نيازهاي واقعي 
مردم و برنامه ريزی صحي��ح در حوزه اقتصادی 
مراقب پياده شدن مردمي باشند كه مصداق تعبير 
مقام معظم رهبري است و حمايت خود را در 22 

بهمن از نظام و دولت به نمايش گذاشته اند. 
وي مي گويد: آنهاي��ي كه تا همي��ن چندوقت 
پيش از صبح تا ش��ام از نرخ واقعي دالر صحبت 
مي كردند، چند هفته اي است كه مي گويند، غول 
نقدينگي هم خيلي بزرگ شده و براي مهارش 
بايد نرخ بهره را هم زياد كني��م. به عبارت بهتر 
براي كنترل اين غول هم بايد بعد از گراني دالر 

به سپرده آقايان سود بيشتري تعلق گيرد!
وي با تأكيد ب��ر اينكه بايد ب��ه تحقق وعده هاي 
انتخابات��ي در ح��وزه اقتص��ادي بيش��تر توجه 
كرد، مي افزايد: ژست اپوزيس��يون يا حمايت از 
اپوزيس��يون نماها و قطاركردن آرزوها در قالب 
سخنرانی در زمان حاضر راهكار مقابله با وضعيت 

فعلي اقتصاد نيست!
   با خطر خروج سرمايه مواجهيم

مسعود خوانس��اري رئيس اتاق بازرگاني تهران 
در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
كه ديروز برگزار ش��د، در اين ب��اره اظهار كرد: 
نوس��انات ارزي به بنگاه هاي اقتصادي لطمات 
جدي اي وارد كرده و وظيفه دولت اس��ت كه به 
اين موضوع بپردازد، اميدواري��م بانك مركزي 
تدبيري بينديش��د كه اين نوس��انات به حداقل 

برس��د. اما قيمت هايي ك��ه در بازار اس��ت، ارز 
مبادله اي اس��ت كه س��ه نوع ارز ديگر شركتي، 

اسكناس و حواله نيز وجود دارد. 
به اين معنا كه ارز ش��ركتي براي واردات است، 
اين در حالي اس��ت كه قيمت حواله باالتر از ارز 
شركتي براي گش��ايش اعتبار و اسكناس است 
كه اين امر نگران كننده ب��وده و حاكي از خروج 

سرمايه از كشور است. 
   فنر ارز رها شده است

پدرام س��لطاني ناي��ب رئيس اتاق اي��ران نيز در 
اين باره گفته است: شرايط اقتصادي به گونه اي 
اس��ت كه رئيس جمهور در روز 22 بهمن درباره 
مرغ و تخم مرغ صحبت كردند و اگر تدبيري انجام 
نشود، ممكن است وي در 12فروردين مجبور به 

صحبت درباره لبنيات و شير و ماست شود!
محمد الهوتي عضو كميس��يون ات��اق بازرگاني 
تهران نيز گفته اس��ت: در دو ماه گذشته نرخ ارز 
بيش از 25درصد افزايش يافته است، البته افزايش 
تدريجي نرخ تورم به نرخ ارز رعايت نشده و به رغم 
تذكراتي كه از سوي اتاق بازرگاني تهران و فعاالن 
اقتصادي صورت مي گرفت، اين فنر رها شده است، 
اما اكنون بيش از مقداري كه بايد نرخ ارز افزايش 
مي يافت، اين ن��رخ افزايش يافته اس��ت. الهوتي 
عنوان كرده اس��ت: با وجود تراز تجاري كش��ور، 
درآمدهاي ارزي و شرايط بهتر اقتصادي، دليل اين 

آشفتگي را چطور مي توان تحليل كرد؟
  آشفتگي بازار ارز تداوم نخواهد داشت

معاون اقتصادي رئيس جمهور نيز با تأكيد بر اينكه 
نوسانات قيمت ارز كوتاه مدت بوده و قابل قبول 
نيس��ت، گفت: مردم مي توانند در حس��اب هاي 

ارزي، دالر سپرده گذاري و برداشت كنند. 
محمد نهاونديان، اما ب��راي حفظ ارزش پول به 
مردم چنين توصيه كرده است: بانك مركزي به 
زودي شرايط اوراق مشاركت ارزي خود را اعام 
خواهد كرد كه در اين راستا مردم بتوانند بخشي 
از تقاضاهاي خود را براي حفظ ارزش پول روانه 
خريد اوراق مش��اركت كنند. مع��اون اقتصادي 
رئيس جمهور گفته اس��ت: به هر ح��ال تدابير 
متنوعي براي بازار ارز از س��وي دولت انديشيده 
ش��ده و تصميم گيري هاي صورت گرفته، يكي  

پس از ديگري اعمال خواهد شد.
نهاونديان در پاسخ به اين سؤال كه آيا بازار ارز از 
آشفتگي كنوني نجات پيدا خواهد كرد، عنوان 
كرده اس��ت: به طور قطع اين اتفاق رخ خواهد 
داد، چراكه قيمت كنوني ارز در بازار كوتاه مدت 
بوده و قابل قبول نيس��ت و حتماً بايد به ثبات و 
آرامشي كه طي چهار سال گذشته در اين بازار 

تجربه كرده ايم، برسيم. 
وي با بيان اينكه نوس��ان هايي كه در بازار ديده 
مي ش��ود، به طور مقطعي بوده و دليل اقتصادي 
ندارد، خاطر نشان كرده است: اولويت اصلي دولت 
در حوزه اقتصاد ايجاد ثبات و آرامش در بازارهاي 
اقتصادي اس��ت و براي مقابله با بازار ارز ملتهب، 

هيچ كاري مهم تر از كنترل نرخ ارز نيست.

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88498473

 اعتبار 202 ميليون يورويي
براي نيروگاه خرم آباد تخصيص يافت   

مديرعام�ل گ�روه ب�رق و ان�رژي صب�ا در پ�ي گش�ايش كامل 
اعتب�ار اس�نادي ۲0۲ ميلي�ون يوروي�ي از ش�روع مج�دد 
عملي�ات اجرايي و تس�ريع در رس�يدن ب�ه زم�ان بهره برداري 
داد.  خب�ر  خرم آب�اد  تركيب�ي  س�يكل  ني�روگاه  پ�روژه 
به گ��زارش رواب��ط عمومي بني��اد مس��تضعفان انقاب اس��امي، 
دكت��ر اس��اميان مديرعامل گ��روه ب��رق و انرژي صب��ا درخصوص 
زيرمجموعه هاي بنياد مستضعفان انقاب اس��امي در مورد سوابق 
عمليات اجرايي پروژه نيروگاه سيكل تركيبي خرم آباد كه از سال 85 
وارد فاز عملياتي شده است، گفت: براي نيروگاه خرم آباد از سال 85 با 
استفاده از حساب ذخيره ارزي، دو اعتبار اسنادي به ميزان ۳2ميليون 

يورو و 151ميليون يورو گشايش يافت. 
متأسفانه در اين مدت، فقط اعتبار اس��نادي اولي محقق و به همين 
دليل ادامه عمليات اجرايي پروژه در س��ال 1۳۹2 با وقفه مواجه و در 
پي گشايش LC در بهمن ماه ۹۶ به مناسبت دهه فجر پروژه به صورت 
عملياتي آغاز شد. به گفته دكتر اساميان، حجم زياد سرمايه گذاري 
در پروژه هاي نيروگاهي را يكي از مهم ترين داليل گشايش اعتبارات 
اسنادي دانست و تأكيد كرد، اين حجم سرمايه گذاري از توان بخش 

خصوصي كشور فراتر است. 
وي گفت: افزايش سطح ولتاژ برق در منطقه، پاسخ به نياز روزافزون رشد 
مصرف برق منطقه ناشي از گسترش صنايع محلي، توسعه كشاورزي، 
تأمين بخشي از تقاضاي شبكه سراسري برق كشور و كمك به افزايش 
پايداري، افزايش ظرفيت توليدي برق منطقه و كشور، ايجاد زمينه هاي 
اشتغال در منطقه، استفاده بهينه از انرژي سوخت مصرفي و باال بردن 
بازدهي نيروگاه و كمك به سالم سازي محيط زيست از جمله اهدافي 

است كه به بنياد مستضعفان در اين پروژه دنبال مي كند.

کارت دانشجویى عیسی گمشادزهی دانشجوى رشته عمران از 
دانشگاه سیستان و بلوچستان به شماره دانشجویى 9222023 
مفقود گردیده و بدینوسیله از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودي

کارت دانشجویى فاطمه ایمانی آواز دانشجوى رشته ژنتیک از 
دانشگاه سیستان و بلوچستان به شماره دانشجویى 9626123 
مفقود گردیده و بدینوسیله از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودي

 آگهى تغییرات شرکت داتیس تجارت ایساتیس سهامى خاص به شماره ثبت 467121 
و شناسه ملى 14004691307 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396/11/2تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و 
آقاى شاهین اتحاد مروستى به شماره ملى 0440091004 به سمت مدیر تصفیه انتخاب 
گردید. نشانى محل تصفیه تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان اسفراین پالك 6 

واحد 6 کدپستى 1516943519 مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (140813)

شناسه چاپ: 157086آگهی ثبتی

آقاي حامد ایروان فر داراي شناسنامه شماره 3263 به شرح دادخواست به کالسه 
961619/7/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان توضیح داده که شادروان شکري ایروان فر به شناسنامه شماره 44244 
در تاریخ 1396/10/20اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1. حامد ایروان فر فرزند شکري ش.ش: 3263 متولد 1359/6/9 پسرمتوفی 
2. مهدي ایروان فر فرزند شکري ش.ش: 3738 متولد 1357/6/27 پسر متوفی
3. محسن ایروان فر فرزند شکري ش.ش: 44300 متولد 1365/4/1 پسر متوفی 
4. لیال بختیاري فرزند کریم ش.ش: 52562 متولد 1351/6/1 زوجه متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 7 شوراي حل اختالف کرج

م الف: 5057آگهی رونوشت حصر وراثت

بهناز قاسمي


