
مدیریت شعب بانک کشاورزى در استان لرستان
مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) 

نیروهاي حجمی شماره (97/19) 
 شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیک دولت 2097003376000003

شناسه آگهی: 382370

بانک کشاورزى بر اساس قانون برگزارى مناقصات و  بنابر آیین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون مذکور، در نظر دارد نسبت 
به برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همراه با ارزیابى کیفى، از طریق تامین کنندگان صاحب صالحیت و داراى سوابق کارى 
در خصوص موضوع مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) تحت شماره2097003376000003به شرح زیر 

اقدام نماید:
ساختمان مدیریت شعب بانک کشاورزى دراستان لرستان خیابان علوى   نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: خرم آباد 

شماره تماس:  33300153-066 دایره خدمات و پشتیبانى مدیریت استان لرستان داخلى 128
 1)موضوع مناقصه: منـاقصه واگـذارى امـور مربوط به خــدمات عمومى (نظافت، نامه رسانى، ماشین نویسى، رانندگى ...)
 2)نحوه دریافت اسناد استعالم و هزینه آن: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد استعالم 
ارزیابى کیفى تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ اولین انتشار مناقصه 

نیروهاى حجمى مدیریت شعب بانک کشاورزى در استان لرستان در سامانه مورخ 1397/11/29 مى باشد.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 - دفتر ثبت نام 88969737 

 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 08:00 تاریخ 1397/12/11
 مهلت در یافت پاکت تضمین شرکت در مناقصه: پنجشنبه مورخ 1397/12/25 ساعت 8:00

 مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: ساعت 8:00 تاریخ 1397/12/25 
 زمان باز گشایى پاکتها : ساعت 8:10 تاریخ 1397/12/25

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکى (به غیر از بانک کشاورزى)و داراى حداقل 3ماه اعتبار به نفع 
مدیریت شعب بانک کشاورزى استان لرستان: 1/874/500/000 یک میلیاردو هشتصدوهفتادو چهار میلیون و پانصد هزار ریال 

 تبصره1: تصویر ضمانت نامه در سامانه بارگذارى گردد.
 تبصره2: تضمین شرکت در مناقصه در قالب پاکت الف مى بایستى بصورت فیزیکى به دایره خدمات و پشتیبانى مدیریت 
شعب بانک کشاورزى در استان لرستان طبقه اول تحویل و رسید دریافت گردد. (از الزامات شرکت در مناقصه تبصره یک و 

دو مى باشد.)
 مبلغ برآوردیک ساله: 37,490,659,446ریال بر اساس فهرست آنالیز وسایر سطح دستمزد تعداد نیروهاى انسانى مورد نیاز.
 حضور نماینده: حضور نمایندگان شرکت هاى مناقصه گر با معرفى نامه کتبى با سربرگ شرکت در جلسه گشایش پاکات 

بال مانع مى باشد.
 هزینه چاپ و نشر آگهى: هزینه چاپ و نشر آگهى مناقصه (نوبت اول و دوم) بعهده برنده مناقصه مى باشد.

مدیریت شعب بانک کشاورزى در استان لرستان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 (شماره 194/ ص ع/ 97)

 شرکت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد اجراي  مخزن  5000 مترمکعبی R2 فردیس را از محل اعتبارات طرح هاي 
عمرانی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضاي الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه، مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برآورد براساس فهرست بهاء، ابنیه،  
خطوط انتقال آب و شبکه توزیع سال 1397، مبلغ 16/808/742/496 ریال و مدت اجراي کار 10 (ده) ماه شمسی و مبلغ 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 840/437/125 ریال به صورت واریز نقدي به حساب شرکت، ضمانتنامه بانکی یا 

اوراق مشارکت می باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایل pdf تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و اسناد ارزیابی کیفی، موظف به ارائه 
آن در پاکت الك و مهر شده تا ساعت 16 روز شنبه مورخ1397/12/20 به دفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضالب 

استان البرز می باشند.
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 30: 13 روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 خواهد بود.

نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1397/11/30 تا پایان وقت 
اداري روز یکشنبه مورخ 1397/12/5 از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. 

تلفن تماس: 026-32117151
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس (iets.mporg.ir) مراجعه نمایید.

شرکت آب و فاضالب استان البرز «سهامی خاص»

نوبت اول

سیستم مدیریت یکپارچه/ کد 10/43/00/ف

شناسه آگهی: 382533

 شركت ملي نفت و متقاضي خريد نفت
از بورس به توافق نرسيدند

به رغلم ثبت يك پيشلنهاد خريلد روي تابلوي معاملات بورس 
انلرژي، بله خاطلر علدم توافلق خريلدار و شلركت مللي نفت 
ايلران روي قيملت معامله نفلت خلام، پنجمين مرحلله عرضه 
نفت خلام در ايلن بلورس ناموفلق مانلد و نفتلي معامله نشلد. 
به گزارش »ميزان«، ساعت ۱۴:۳۰ ديروز پنجمين مرحله عرضه نفت 
خام در بورس انرژي صورت گرفت و يك ميليون بش��كه نفت خام در 
رينگ بين الملل اين بورس با قيمت هر بشكه 56/8۱ دالر عرضه شد. 

در دقايق ابتدايي اين عرضه، پيشنهاد خريد ۳5 هزار بشكه نفت خام 
با قيمت ۴۳ دالر به ازاي هر بشكه روي تابلو نشست. شركت ملي نفت 
ايران با توجه به اين پيش��نهاد خريد، نرخ پايه اعالمي خود را به 5۴/6 
دالر به ازاي هر بش��كه كاهش داد. متقاضي خريد نفت هم با توجه به 
اين اقدام شركت ملي نفت ايران، قيمت ۴۷ دالر را براي خريد هر بشكه 
نفت خام ارائه داد، ولي شركت ملي نفت ايران حاضر به كاهش مجدد 

نرخ پايه اعالمي خود نشد و اين عرضه ناموفق ماند. 
........................................................................................................................

كاهش قيمت مرغ در بازار
مديرعاملل اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشلتي تهلران اعام 
كرد كه طي دو روز گذشته و با توزيع گوشلت مرغ تنظيم بازاري 
قيمت اين محصول پروتئيني تا بيش از ۱۵۰۰ تومان در بازار كاهش 
يافته و در صورت ادامه اين روند و كنترل هزينه ها با واگذار كردن 
تصدي گري به مرغداران، ارزاني گوشت مرغ ادامه خواهد داشت. 
بازار گوشت مرغ در هفته هاي گذشته با نوس��ان تازه اي روبه رو شد و 
در اواخر هفته گذشته قيمت آن به بيش از ۱5 هزار تومان در بازار هم 
رسيده بود تا اينكه شركت پش��تيباني امور دام به بازار ورود پيدا كرد و 
گوشت مرغ تنظيم بازاري را به بازار تزريق كرد. از سوي ديگر نيز بخش 
خصوصي با دستور ستاد تنظيم بازار اقدام به واردات گوشت مرغ كرد كه 
همين عوامل سبب شد تا بازار اين محصول پروتئيني رو به تعادل برود. 
در اين رابطه بهمن محمدياري، مديرعامل اتحاديه توليدكنندگان مرغ 
گوشتي تهران اينگونه توضيح داد كه هم اكنون هيچ مشكلي در توليد 
گوشت مرغ وجود ندارد؛ چراكه در دي ماه بيش از ۱۲۰ ميليون قطعه 
جوجه ريزي انجام شده است و توليدكنندگان پيش بيني تأمين بازار شب 

عيد را كرده اند تا مشكلي در تأمين بازار اين محصول به وجود نيايد. 
وي در پاس��خ به اينكه وضعيت بازار و قيمت گوشت مرغ چه تغييري 
كرده است و آيا توزيع گوش��ت مرغ تنظيم بازاري توانسته قيمت ها را 
در بازار متعادل كند، افزود: قيمت اين محصول پروتئيني در روزهاي 
گذشته با كاهش بيش از ۱5۰۰ توماني مواجه شد به گونه اي كه قيمت 
هر كيلوگرم گوشت مرغ در بازار دو روز قبل ۱۴ هزار تومان بود و ديروز 
به ۱۳ هزار و 5۰۰ تومان رسيده است كه با ادامه اين روند قطعاً ارزاني 

گوشت مرغ نيز ادامه خواهد داشت. 
........................................................................................................................

 ماهانه يك ميليارد دالر كاالي اساسي
از گمرك ترخيص مي شود

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از افزايش 2 درصدي ترخيص 
كاالهاي اساسي در ۱۰ ماه منتهي به دي ماه سال جاري خبر داد و 
گفت: در اين مدت به طور ميانگين ارزش دالري كاالهاي اساسلي 
ترخيص شده از گمركات كشور ماهانه يك ميليارد دالر بوده است. 
به گزارش »ايرنا«، مهدي مير اش��رفي اظهار داشت: ترخيص ۲5 قلم 
كاالهاي اساسي از گمركات كشور در اين مدت ۲ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته افزايش داشته اس��ت. وي ميانگين ماهانه ارزش 
كاالهاي اساسي ترخيص ش��ده از گمركات را يك ميليارد دالر اعالم 
كرد و افزود: هيچ گونه كمبودي در كاالهاي اساسي در كشور ما وجود 
ندارد؛ چراكه به اندازه سال گذشته و حتي در برخي از اقالم بيشتر از سال 

پيش واردات داشتيم و ارز مورد نياز آن تاكنون تأمين شده است. 
رئيس كل گمركات ايران با اش��اره به اينكه نگاه گمرك ايران بيش��تر به 
كشورهاي همسايه خود است، اضافه كرد: با توجه به اينكه با كشور عراق به 
لحاظ مسائل فرهنگي، اجتماعي، ديني و مذهبي اشتراكات زيادي داريم به 
همين دليل بيشترين توجه در تجارت خارجي در ايران به سمت اين كشور 
است. ميراشرفي يادآور شد: براساس برآوردهاي انجام شده تا پايان سال 
جاري حجم صادرات كاال به عراق به 9 تا ۱۰ ميليارد دالر خواهد رسيد كه 

حدود 5۰ درصد آن از طريق مرز باشماق صادر مي شود.
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پس از دو ملاه آرامش در بلازار ارز و برقراري 
ثبات نسبي در اين بازار از طريق كنترل هاي 
شلديد بانك مركلزي، حاال صعودي شلدن 
قيملت دالر آن هلم در روزهلاي پايانلي 
سلال، باعلث نگرانلي ملردم شده اسلت. 
به گزارش »جوان«، دقيقاً از اواخر آذر ماه امسال 
بود كه با سياس��ت هاي كنترل��ي بانك مركزي 
نه تنها توانست ترمز رشد دالر را بكشد، بلكه باعث 
ريزش شديد قيمت ارز ش��د. به نحوي كه حتي 
تابلوهاي صرافي ها در برخي از روزها، رقم 9 هزار 
تومان را نيز براي هر دالر نشان دادند. در همين 
حال اگرچه عدد 9 هزار تومان��ي چندان پايدار 
نبود، اما ثابت ماندن قيمت دالر در كانال ۱۰ هزار 
توماني، تا حدودي خيال واردكنندگان و مردم 
را در خصوص ايجاد ثبات در اين بازار حس��اس 
راحت كرده بود، اما طي هفته گذش��ته بار ديگر 
رشد قيمت ارز آغاز شد و ديروز قيمت هر دالر در 

بازار غير رسمي تا ۱۳5۰۰ تومان نيز رسيد. 
اين در حالي ب��ود كه ديروز هر اس��كناس يورو 
۱۴هزار و 8۰۰ تومان و هر اسكناس دالر امريكا 
۱۲ هزار و 9۰۰ تومان در صرافي هاي بانكي عرضه 

مي شود كه نسبت به ديروز افزايش دارد. 
   چرا قيمت دالر جهش كرد؟

در اين بين سؤال اصلي آن است كه به رغم آنكه 

هيچ تغييري در سياست هاي كلي بانك مركزي 
در خصوص ارز ايجاد نش��ده و حتي تالش اين 
بانك براي بازگردان��دن ارز ناش��ي از صادرات، 
روندي جدي تر به خ��ود گرفته، چ��را بار ديگر 

قيمت ارز ميل به افزايش پيدا كرده است. 
پاس��خ به اين س��ؤال را بايد در دو ح��وزه اصلي 
جست وجو كرد. نكته اول احتمال افزايش شديد 
نقدينگي در س��طح بازار و موضوع دوم نيازهاي 

عمومي پايان سال است. 
   سلپرده هاي 2۰ درصلدي در آسلتانه 

سررسيد
يك��ي از مهم ترين ش��اخصه ها و داليل رش��د 
نقدينگي در س��طح كش��ور سررس��يد گواهي 
س��پرده هاي ۲۰ درصدي است كه سال گذشته 
براي كنترل نقدينگي فروخته شد. بر اين اساس 
حدود يك س��ال پيش بود كه بان��ك مركزي با 
هدف مديريت ب��ازار ارز، اجازه انتش��ار گواهي 
س��پرده هاي ريالي را ب��ا س��ود ۲۰ درصدي به 
بانك ها داد. انتشار اين اوراق در سال گذشته، در 
شرايطي صورت گرفت كه حدود شش ماه پيش 
از آن بانك مركزي شبكه بانكي را ملزم به رعايت 
نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار يعني ۱5 
درصد براي سپرده هاي يكساله و ۱۰ درصد براي 
سپرده هاي كوتاه مدت كرده بود، اما همين چراغ 

س��بز بانك مركزي براي افتتاح سپرده هاي ۲۰ 
درصدي باعث شد كه بانك ها رقابت فشرده اي 
را براي جذب پول بيشتر در مدت دو هفته كليد 
بزنند. نتيجه اين رقابت اينگونه ش��د كه تنها در 
مدت دو هفته ۲۴۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي 
در قالب اين گواهي هاي سپرده در سيستم بانكي 

جذب و براي يكسال حبس شد. 
نكته مهم اين بود كه اگر مش��تري مي خواست 
گواهي ياد شده را پيش از سررسيد بازخريد كند، 
بانك اين س��پرده را با نرخ ۱۴ درصدي بازخريد 
مي كرد كه رقمي زير نرخ اعمال��ي بانك ها بود. 
بنابراين مش��تريان ترجيح دادند تا سپرده هاي 

خود را تا پايان مدتشان حفظ كنند. 
در س��ايه اين اقدام بود كه به اس��تناد آمارهاي 
بانك مركزي سهم سپرده هاي بلندمدت از كل 
سپرده هاي بانكي از ۴8/8درصد به 5۴/۴ درصد 
رسيد و س��هم س��پرده هاي كوتاه مدت از۲9/6 
درصد ب��ه ۲6/۱ درصد كاهش ياف��ت. بنابراين 
حاال بازار ارز كشور، بيم خود را از ورود اين حجم 
عظيم نقدينگي با جهش نش��ان داده و بسياري 
بر اين باور هس��تند كه با توجه به ثبات نس��بي 
حوزه ارز، اين احتمال وج��ود دارد كه صاحبان 
اين س��پرده ها تصميم به خري��د ارز براي حفظ 

سرمايه خود كنند. 

اما به جز موضوع سپرده ها، نكته ديگري كه اين 
روزها آرامش بازار را برهم زده، افزايش نقدينگي 
ناشي از حقوق و دستمزد اس��ت. بر اين اساس 
بسياري از كارگران و كارمندان در ماه هاي پاياني 
س��ال، عيدي و س��نوات خود را مي گيرند و اين 
احتمال وجود دارد كه اين نقدينگي به س��مت 

بازار ارز و طال برود. 
   افزايش تقاضاي پايان سال

در همين حال نكته ديگري كه هرس��اله آرامش 
بازار ارز را برهم مي زند، موضوع افزايش ش��ديد 
تقاضا براي ارز در پايان سال است. بر اين اساس 
بس��ياري از افرادي كه در تعطيالت نوروز قصد 
انجام س��فرهاي خارجي دارند، ب��راي خريد ارز 
خود وارد بازار مي ش��وند. عالوه بر اين شركت ها 
نيز براي تسويه حس��اب هاي خ��ود و پرداخت 
بدهي هاي ارزي در پايان س��ال، دست به خريد 
ارز مي زنند كه هر دو موضوع توانسته تا حدودي 

آرامش بازار ارز را برهم بزند. 
   نگراني بانك مركزي از عدم بازگشلت 

ارز صادرات
در همين حال نكته ديگري كه اين روزها بازار ارز 
را دستخوش نوس��ان كرده، موضوع عدم بازگشت 
ارز ناشي از صادرات اس��ت. ارزي كه بانك مركزي 
مدت ها است برنامه ريزي گسترده اي روي آن انجام 
داده، اما به نظر مي رسد به رغم ارائه دستور العمل هاي 
مختلف و همچنين برخي مشوق ها، هنوز هم مشكل 
عدم بازگش��ت اين ارز پابرجاس��ت. به نحوي كه 
ديروز بانك مركزي دست به بيانيه شد و با خطاب 
قرار دادن يكي از تجار سرش��ناس، به گاليه از وي 
در خصوص عدم بازگش��ت ۱6/6 ميليون يورو ارز 
صادراتي اش پرداخت. بر اين اساس بانك مركزي 
در بيانيه خود نوشته است: يكي از صادركنندگان 
مشهور كه ساليان طوالني از محل منابع و امكانات 
كش��ور فعاليت تجاري دارد و رئيس اتاق مشترك 
ايران و چين است، تاكنون هيچ اطالعاتي از نحوه 
مص��رف ارز صادراتي خ��ود در چرخ��ه اقتصادي 
كش��ور ارائه نكرده اس��ت، به طوري كه دو شركت 
صادراتي ايش��ان تا پايان آبان ماه سال ۱۳9۷ بالغ 
بر ۱6/6 ميليون يورو صادرات داش��ته و ارز حاصل 
از صادرات را وارد چرخه اقتصادي نكرده اس��ت؛ در 
حالي كه بخش عمده اي از صادركنندگان متعهد به 
كشور تاكنون بيش از ۱۰ ميليارد يورو ارز در بازار 
ثانويه عرضه و بخشي از واردات كشور از اين محل 

تأمين شده است. 
   لزوم ورود بانك مركزي

در نهايت بايد گفت كه بان��ك مركزي مي تواند 
از طريق تعيين سرنوشت سپرده ها و همچنين 
اعمال قوانين دقيق تر در خصوص بازگش��ت ارز 
صادراتي، بار ديگر آرامش را به بازار ارز كش��ور 

تزريق كند.

دليل گرانی موقت نرخ ارز چيست؟
 سررسيد سپرده های بلندمدت، تقاضای پايان سال

و عدم بازگشت ارزهای صادراتی 3 عامل موقتی باال رفتن ارز است

جعفر  تكبيري
  گزارش   یک

افتخار خودكفايي از آن كيست؟
وزير نفت در آيين بهره برداري از فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس، اين 
رخداد قابل توجه را نشان دهنده توجه خود به مقوله توسعه صنايع پااليشي 
عنوان كرده و گفته است افزايش دو برابري ظرفيت صنعت پااليشي، بيانگر 
اين اس��ت كه انتقادات به نحوه نگرش وزارت نفت به اين حوزه از اس��اس 
باطل است. اين گفته هاي وزير نفت شايد در نگاه نخست براي عموم جامعه 
قابل پذيرش باشد، ولي ادعاي آنكه وزير نفت به توسعه صنايع پااليشي اعتقاد 
دارد با عملكرد و اظهارات گذشته او تناقضي آشكار دارد. براي فهم بهتر اين 
موضوع بايد به اين مهم اشاره كرد كه پس از پيروزي انقالب اسالمي، سه 
پااليشگاه در كشور ساخته شد كه هيچ كدام از آنها، اصوالً ارتباطي به وزير 
نفت ندارد. دو پااليشگاه امام خميني شازند و بندرعباس در دولت كارگزاران 
تصويب و اجرا شد و پااليشگاه س��تاره خليج فارس هم در سال 85 كليد 

خورد و با پيشرفت باالي 6۰ درصدي تحويل دولت يازدهم شد. 
در دولت يازدهم، وعده هاي بسياري درباره بهره برداري كامل از پااليشگاه 
ستاره خليج فارس داده شد كه در نهايت سه فاز اين پااليشگاه در اواخر سال 
9۷ به بهره برداري رسيد، در حالي كه قرار بود اين مهم در سال 9۴ محقق 
شود. با هر كندي كه بود، رسانه ها فش��ارهاي خود را به تأخيرهاي صورت 
گرفته مضاعف كردند و در نهايت اين پااليشگاه به تكامل رسيد. وزير نفت از 
افزايش دو برابري ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي مي گويد، اما به اين موضوع 
اشاره نمي كند كه در مدت ۱۴ سال صدارت خود در نفت، نه يك پااليشگاه 

احداث كرده  و نه اهميتي به توسعه صنايع پايين دست داده است. 
اينكه وزير نفت روي عملكرد و ديدگاه هاي گذشتگان خود به سواركاري 
مش��غول اس��ت، اقتضاي يك سمت سياس��ي اس��ت و حرجي بر آن 
نيست، ولي نبايد فراموش كرد كه اگر ديدگاه وزير نفت توسط پيشينيان 
وي حكمفرم��ا بود، ام��روز وضعيت بغرنج��ي در پاالي��ش را به نظاره 
مي نشس��تيم. رويكرد زنگنه اين اس��ت كه واردات بنزي��ن و گازوئيل 
اقتصادي تر از توليد آن در داخل اس��ت. در دولت گذشته، طرح مهمي 
در دس��تور اجرا قرار گرفت كه بر اساس آن، با توس��عه فازهاي پارس 
جنوبي، ميزان توليد ميعانات گازي به بيش از 6۰۰ هزار بشكه خواهد 
رسيد و بهتر است به جاي خام فروشي و صادرات صرف ميعانات گازي، 
اين ثروت را تبديل به فرآورده هاي نفت��ي كرده و عالوه بر جلوگيري از 
واردات بنزين، ايران به جمع صادركنندگان فرآورده هاي نفتي بپيوندد. 
طي سال هاي 85 تا 86 بخشي از منابع بانك مركزي در اين پروژه ايراني 
هزينه شد كه با تحريم هاي صورت گرفته، هزينه ها افزايش يافت، اما هر 
طور كه بود، احداث پااليشگاه متوقف نشد و دولت يازدهم و دوازدهم، با 
وجود تأخيرهاي مكرر، اين پروژه را به پايان نزديك كرد. افتخار راه اندازي 
اين پااليشگاه براي نظام جمهوري اسالمي ايران است، ولي كساني كه از 
اساس پااليشگاه سازي را رد مي كردند، امروز معتقدند با مديريت خود 

توانستند ظرفيت پااليشي كشور را دو برابر كنند. 
اگر واقعاً وزارت نفت اعتقادي به پااليشگاه س��ازي داشت، پااليشگاه 
آناهيتا را جدي تر دنبال مي ك��رد يا با تصميم گيري هاي ش��تابزده، 
سرنوشت طرح هاي پااليشي مانند پااليش��گاه هرمز را در نطفه خفه 
نمي كرد. تنها طرح پااليشي كه وزارت نفت به صورت خام و ابتدايي 
آن را به پيش برد، هشت پااليش��گاه 6۰ هزار بشكه اي سيراف بود كه 
قرار بود تا سال 96 افتتاح ش��ود،  اما به حال خود رها شد با پيشرفت 
فيزيكي 5 درصد. وزير نفت در طول هشت سال وزارت خود در دولت 
اصالحات نيز يك طرح پااليشي را كليد نزد تا ايران متكي به واردات 
بنزين ش��ود؛  چراكه »ژنرال« معتقد بود س��اخت پااليشگاه به صرفه 
نيست. اين نقطه ضعف بزرگ، موجب شد تا امريكا صادرات بنزين به 
ايران را تحريم كند، هدف گيري دقيق آنها گرچه با شكست مواجه شد 
و بنزين پتروشيمي ها به كمك آمد، اما تبعات خطاي استراتژيكي كه 
زنگنه طي سال هاي ۷6 تا 8۴ انجام داده  بود، به خوبي نشان داد كه يك 

تصميم اشتباه، چه باليي مي تواند بر كشور نازل كند.

 ساالنه بايد بيش از يك ميليون
واحد مسكوني در كشور ساخته شود

رئيلس انبوه سلازان مسلكن اسلتان تهلران گفلت: بلراي 
تأميلن كسلري مسلكن ملورد نيلاز در كشلور سلاالنه بايلد 
يلك ميليلون و ۵۰ هلزار واحلد مسلكوني سلاخته شلود. 
به گزارش »ايرنا«، احمد خرم در جمع خبرن��گاران افزود: آمارها حاكي از 
كمبود ۴ ميليون و 5۰۰ هزار واحد مسكوني در كشور است و اگر بخواهيم 
در طول ۱۰ س��ال اين واحدها ساخته شود، س��االنه بايد ۴5۰ هزار واحد 
مسكوني در كشور توليد شود. وزير اسبق راه و ترابري تأكيد كرد: عالوه بر 
اين ساالنه بين 6۰۰ تا 65۰ هزار زوج در كشور ازدواج مي كنند كه نيازمند 
مسكن هستند و مجموع اين دو آمار نشان مي دهد كه حداقل ساالنه بايد در 
كشور يك ميليون و 5۰ هزار واحد مسكوني ساخته شود. وي بيان كرد: يك 
دهك جامعه بدون استفاده از تسهيالت بانكي مي تواند بين 5۰ تا ۷۰ هزار 
واحد مسكوني را در سال خريداري كند، اما 9 دهك ديگر بايد با استفاده از 

سپرده گذاري و تسهيالت بانكي مسكن مورد نياز خود را خريداري كند.

وحيد  حاجی  پور
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