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در ح��ال�ي ك�ه 
دستيابي به دالر   بانك

4 هزار و 200 تومان�ي براي توليدكنندگان و 
تج�ار غيرممكن ب�وده اس�ت و در حد يك 
روياست، وزير جهاد كشاورزي از تخصيص 
ارز 3 ه�زار و 800 تومان�ي و ياران�ه ب�ه 
واردكنندگان نهاده ه�اي دامي و طيور خبر 
مي دهد و تأكيد مي كن�د كه قيمت كاالهاي 
اساسي نبايد گران ش�ود. اين اظهارات در 
حالي است كه قيمت كاالهاي اساسي، انواع 
كنسرو، روغن و حتي لبنيات در هفته هاي 
اخير بين 8 تا ۱0درصد افزايش يافته  است. 
اين روزها با تك نرخي ش��دن ن��رخ ارز و افزايش 
قيمت آن از 3 هزار و 800 تومان به 4 هزار و 200 
تومان، قيمت نهاده هاي دامي و طيور و مواداوليه 
صنايع غذايي با افزايش قيمت مواجه شده اند و اين 
گراني قيمت بر كاالي نهايي مانند مرغ، گوشت، 

شير، تخم مرغ و روغن نيز تأثير گذاشته است. 
اين در حالي اس��ت كه وزير جهاد كش��اورزي و 
معاونان وي در چند هفته گذش��ته در گفت وگو 
با رس��انه ها تأكي��د كرده ان��د كه دول��ت يارانه 
400تومان��ي به اي��ن واردكنن��دگان تخصيص 
داده است و كاالهاي اساس��ي نبايد گران شوند، 
در حالي كه قيمت اين كاالها در بازار بي س��ر و 
صدا گران ش��ده اس��ت و توليدكنندگان نسبت 
به افزايش دوباره قيمت ها در آستانه ماه مبارك 
رمضان هش��دار مي دهند. به گفته فعاالن بازار 
اگر وعده هاي وزير جهاد درست باشد و واقعاً ارز 
4 هزار و 200 توماني وجود دارد كه دولت به آن 
يارانه دهد، اين وزارتخانه به استثناي مدلل، تنها 
يك نفر از كساني را كه موفق به دريافت اين يارانه 

شده اند، معرفي كند. 
اينكه مسئوالن در مصاحبه با رسانه ها مدام لفظ 
»بايد« را به كار مي برند و مي گويند بايد قيمت 
كاالهاي اساسي ثابت بماند، آيا منجر به كاهش 
قيمت و ارزاني مي شود؟ اين فعاالن همچنان بر 
گرفتاري واردكنندگان اي��ن نهاده ها و كاالهاي 
اساس��ي خبر مي دهند، از دول��ت و وزير جهاد 

درخواست رسيدگي به اين مش��كالت را دارند، 
مش��كالتي كه ظاهراً در كوتاه م��دت قابل حل 
نيس��ت و منجر به گراني كااله��ا و از بين رفتن 

صنعت دام و طيور مي شود. 
روز گذشته وزير جهاد كشاورزي در مراسم معارفه 
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
به سياس��ت هاي جديد ارزي دولت اشاره كرد و 
گفت: در پي يكسان سازي نرخ ارز با قيمت 4هزار 
و200 تومان، دولت به منظور پايداري توليدات 
كش��اورزي به ويژه صنعت طيور و دام صنعتي و 
همچنين كاهش تأثيرپذيري مصرف كنندگان 
از اين تغييرات، 3هزار ميليارد تومان يارانه ارزي 
به كاالهاي اساس��ي و دارو اختص��اص داده كه 
نزديك به 2هزار ميلي��ارد تومان آن براي تأمين 
كاالهاي اساسي بخش كشاورزي در نظر گرفته 

شده است. 
وي تصري��ح ك��رد: قيم��ت كاالهاي اساس��ي 
كشاورزي كه پيش از اين ارز مبادله اي دريافت 
مي كردند، با پرداخت مابه التفاوت 400توماني و 
اختصاص ارز 3 هزار و 800 توماني از سوي دولت 
نبايد افزايش قيمتي در بازار داشته باشند و اجراي 
سياس��ت ارزي دولت نيازمند تهي��ه و تصويب 
قوانين و مقررات جديد و طي تش��ريفات اداري 
و همچنين طراحي س��ازوكارها و س��امانه هايي 
توسط بانك مركزي و بانك هاي عامل بوده، اما از 
هفته گذشته اختصاص ارز 3 هزار و 800توماني 

به واردكنندگان آغاز شده است. 
حجتي ادام��ه داد: به منظور تس��ريع در امور با 
هماهنگي بانك مركزي طوري برنامه ريزي شده 
است كه تأمين كنندگان نهاده هاي كشاورزي به 
جاي پرداخت ارز 4 هزار و 200توماني و دريافت 
400تومان مابه التفاوت آن مي توانند با پرداخت 
ارز 3ه��زار و800 توماني نس��بت ب��ه ترخيص 
كاالها اقدام كنن��د و پرداخ��ت 400تومان به 
بانك عام��ل را بان��ك مركزي برعه��ده گرفته 
است. در اين مراسم، حس��ين شيرزاد به عنوان 
مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي 

ايران معرفي شد.

تأكيد مجدد وزير جهاد بر افزايش نيافتن قيمت كاالهاي اساسي  

 بانك مركزي مابه التفاوت ارز را 
به بانك هاي عامل مي دهد

 خطر غرق آب طرح هاي ورشكسته 
با سرمايه هاي بانكي!    

1- طبق اراده دولت، ني��از امروز جامعه، اقتص��اد و مصوبه بانك 
مركزي، بانك ها بايد از بنگاه داري فاصله بگيرند و تا پايان امسال 
اموال خود را واگذار كنند. اما اعتراف مس��ئوالن بانكي در اين باره 
و آمارهاي موجود نشان مي دهد كه بانك ها در اين مسير حركت 

نكرده اند. 
گفته مي ش��ود به غير از سياس��ت هاي اعمالي از س��وي دولت مانند 
تسهيالت تكليفي و شركت هاي ورشكسته ورود حريصانه برخي بانك ها 
به پروژه ها به خصوص پروژه هاي ساختماني از قبيل مراكز خريد بزرگ 
و مس��كن هاي لوكس در مناطق ويژه ش��هرهاي بزرگ باعث كاهش 
قدرت تسهيالت دهي و عاملي مهم در به حركت درآمدن گردش پول 

و در نتيجه ركود است. 
2- با توجه به توس��عه تج��ارت الكترونيك به نظر مي رس��د كه عمر 
ابر مراكز خريد رو به پايان اس��ت. س��ه س��ال پيش درس��ت در اوج 
»مال«سازي هاي سريالي در تهران )سرمايه گذاران هيجاني از روي 
دست همديگر(، يك هش��دار سراس��ري در امريكا - بورس قديمي 
فروش��گاه هاي زنجي��ره اي و مراكز تج��اري چندمنظ��وره- از »آغاز 
سراشيبي سقوط تجارت با مال ها« خبر داد. سال 2014 كارشناسان 
شهرس��ازي و دالالن ملك در امريكا با رؤيت اوليه »رقباي مجازي« 
مراكز تجاري، پيش بيني كردند كه 1۵درصد »مال«ها طي 10سال 

»تعطيل« يا »تبديل به انبار« مي شوند. 
3- خبر گزاري ف��ارس در مطلبي ب��ا عنوان »بن��گاه داري يك بانك 
خصوصي با تزريق س��پرده  مردم به زيرمجموعه ها« نوش��ته است كه 
22هزار ميليارد تومان براي يك ابر پروژه در نظر گرفته شده است. اين 
بانك كه با افزايش نرخ سود در سال گذشته دارايي  خود را از 3۵هزار 
ميليارد تومان به بيش از 80هزار ميليارد تومان رس��انده است، بيش 
از 32هزار ميليارد تومان از منابع خود را در ش��ركت هاي زيرمجموعه 

سرمايه گذاري كرده است. 
 در اين بانك ح��دود 40درصد از دارايي هاي خود را در ش��ركت هاي 
زيرمجموعه خود و در چنين شرايط و چشم انداز اقتصادي اي به سنگ، 

سيمان و آهن بدل كرده است !
نكته قابل تأمل آنكه، براساس صورت هاي مالي سال 93، بانك آينده 
9هزار و 700 ميليارد تومان از منابع بانك مركزي اضافه برداشت كرده 
است، در همان سال براي پروژه ايران مال بيش از 8 هزار و 300ميليارد 

تومان سرمايه گذاري كرده است. 
به عبارت ديگر بانك با چنين سرمايه گذاري بزرگي با مشكل نقدينگي 
مواجه ش��ده و منابع الزم را با اضافه برداش��ت از بانك مركزي تأمين 
كرده است. اضافه برداشت از منابع بانك مركزي به معناي انتشار پول 
پرقدرت است كه اثر ضريب فزاينده آن، حجم نقدينگي واقعي توليد 
شده را چند برابر مي كند. ناگفته نماند كه بانك آينده براي بازپرداخت 
بدهي خود به بانك مركزي نرخ هاي س��ود س��پرده را به حدود 27 تا 
28درصد افزايش داد و توانس��ت در مدت چندماه چند هزار ميليارد 
تومان سپرده جديد جذب و بدهي به بانك مركزي را بازپرداخت كند. 
در واقع بانك وارد بازي پونزي شد و با به هم ريختن بازار پول و جريان 
س��پرده گيري در بانك ها، براي بازپرداخت بدهي ب��ه بانك مركزي 

سپرده جذب كرد. 
سه خبر مذكور نش��ان واضحي از يك تصميم غلط و پافشاري بر اين 
تصميم است  و از سوي ديگر نشانه اي واضح بر لزوم كاهش دارايي ها و 

كاهش بنگاه داري با اين سبك در بانك هاي كشور است. 
 متأسفانه بانك مركزي نه تنها با اين نوع دورزدن هاي قانوني براساس 
مصوبات خود برخورد نمي كند، بلكه مماش��ات هاي عجيبي همچون 
اجازه سپرده گيري باالتر از نرخ مصوب را هم به برخي بانك هاي خاص 
داده است. بديهي است اين نوع مماشات ها آينده اي را خواهد ساخت 

كه جز ضرر براي سپرده گذاران و سهامدارانش نيست!
غرق آب كردن طرح هاي از پيش ورشكس��ته را به بهانه ايجاد شغل 
در بخش ساخت و س��از، آن هم با س��رمايه هاي معلمان، كارگران و 
بانكي متوقف كنيد تا چند سال ديگر باز رئيس جمهوري ديگر پاي 
تلويزيون يا در تريبوني با ابراز تأسف نگويد، 12هزار ميليارد تومان 
پول از بيت المال براي مشكالت بانكي اختصاص داديم و تورم آن را 

هم بايد مردم تحمل كنند. 

 افزايش 300 هزار بشكه اي 
با آغاز صادرات نفت از ميدان غرب كارون 
منابع آگاه به يك خبرگزاري انگليسي گفته اند، به رغم اينكه ترامپ 
تهديد هاي جديدي را عليه ايران آغاز كرده است اما  ايران صادرات 
از ميدان جديد غرب كارون را كليد مي زند كه در همان گام نخست 
300 هزار بش�كه در روز به ظرفيت صادرات ايران اضافه مي كند. 
به گزارش »رويت��رز«، دو منبع آگاه اعالم كرده اند ك��ه به رغم اعمال 
تحريم هاي جديد، ايران براي صادرات تجاري نفت خام از ميدان نفتي 

»غرب كارون« براي تحويل در ماه مي  يا ژوئن آماده مي شود. 
ايران پيش تر نمونه هايي از نفت خام »غرب كارون« را به مشتريان نفتي 
ارسال كرده است. كيفيت نفت ميدان نفتي غرب كارون باالست و بدون 

اينكه نياز به تركيب كردن با نفت ديگري باشد، صادر مي شود. 
براساس اعالم اين دو منبع آگاه محموله هاي اوليه ميدان غرب كارون 
براي مشتريان موقت فروخته مي ش��ود، چراكه هنوز براي رسيدن به 
كيفيت ايده آل وقت الزم است. براساس اين گزارش مفهوم فروش به 
مش��تريان موقت اين اس��ت كه خريداران اجباري به خريد به ميزان 
معين و در زمان معين ندارند و قراردادها بيشتر براي فروش در منطقه 

خاورميانه است. 
........................................................................................................................

 افزايش قيمت كاالهاي اساسي
فاقد وجاهت قانوني است

س�ازمان هاي حماي�ت مص�رف كنن�دگان وتعزي�رات حكومتي 
باص�دور اطاعي�ه مش�تركي اع�ام كردند:ارزتخصيص�ي 
ب�ه كاالهاي اساس�ي، همان ن�رخ قبلي ب�وده وهرگون�ه افزايش 
قيمت�ي دراي�ن كااله�ا متاثرازن�رخ ارز، فاق�د وجاهت اس�ت. 
به گزارش مهر در بخشي از اين بيانيه آمده است: با توجه به نوسانات 
و افزايش غيرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهي و مديريت بازار، هيئت 
وزيران در جلسه 22 فروردين ماه امسال نرخ ارز را براي همه مصارف 

قانوني و تعريف شده هر دالر 42 هزار ريال تعيين كرد. 
متعاقب آن دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي از ناحيه بانك مركزي 
ابالغ ش��د و بر اين اس��اس ارز تخصيصي به كاالهاي اساسي، همان 
نرخ قبلي به ازاي هر دالر 38 هزار ري��ال بوده و مابه التفاوت آن نيز از 
منابع پيش بيني شده دولتي تأمين مي ش��ود و با اين وصف در حوزه 
كاالهاي اساسي هر گونه افزايش قيمتي متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت 

قانوني است. 
اين بيانيه مي افزايد: در مورد ديگر كاالها و خدمات نيز به لحاظ تأمين 
كافي و به موقع به ازاي ه��ر دالر 42 هزار ريال و كاهش قابل توجه آن 
نسبت به نرخ ارز متقاضي قبل از مصوبه و مستند به اعالم بانك مركزي 
و اقدام سيس��تم بانكي در تخصيص و پرداخت سريع آن و عدم وجود 
تقاضاي معطل واجد شرايط، هر گونه افزايش قيمت كاال و خدمات به 
بهانه تغيير ارز غير قابل پذيرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال 

قانون اقدام خواهد شد.

تشريفاتي ترين دوره نفت    
به طور كل، ش��نيدن اظهارات تكراري از مسئول وزارت نفت يك رويه 
ثابت نشست هاي خبري شده اس��ت. اين وزارتخانه و مديرانش هيچ 
حرف جديدي از تحوالت صنعت نفت ندارند و به جاي ارائه گزارش��ي 
درباره عملكرد خود، بيشتر وقت خود را صرف ارائه برنامه هايي مي كنند 

كه سه سالي است مدام گفته مي شود، بدون هيچ اقدام مؤثري. 
عل��ي كاردر مديرعامل ش��ركت ملي نف��ت ايران كه در روز نخس��ت 
نمايش��گاه صنعت نفت در يك نشس��ت خبري حضور پيدا كرده بود، 
باز هم به كلي گويي و ارائه برنامه هاي اين شركت پرداخت، بدون آنكه 
بخواهد پاسخ بدهد چرا به وعده هاي خود در قبال توسعه ميادين نفتي 

و گازي عمل نكرده است. 
البته كاردر در شركت ملي نفت، تش��ريفاتي ترين سمت را در اختيار 
دارد و همه راه ها به غالمرضا منوچهري ختم مي شود. با اين  وجود وي 
روي كاغذ مسئول اصلي عقب ماندگي هاي ش��ركت ملي نفت است. 
افزايش توليد در غ��رب كارون طي ماه هاي آين��ده مهم ترين خبري 
بود كه مديرعامل آن را اعالم كرد، ولي اگر قرار باشد تاريخ نفت را به 
دوره فعلي و دولت گذشته تقسيم كنيم، بايد پذيرفت اين موفقيت هم 

ارتباط چنداني به »امروز نفت« ندارد. 
هر چند كه همه دولت ها براي كشور كار مي كنند اما از آنجا كه دولت 
فعلي در دوقطبي سازي و ايجاد شكاف عملكردي، هدايت فضاي ذهني 
جامعه را بر عهده دارد تا با تمسك به آن از خود عملكردي مصنوعي 
بسازد، بنابراين نمي توان افزايش توليد فعلي نفت را به حساب دولت 
يازدهم و دوازدهم گذاش��ت. كاري كه در دولت گذشته شروع شد و 
در دولت فعلي ادامه داش��ت آن  هم به بدترين شكل خود و باكيفيتي 
غيرقاب��ل  قبول، نقط��ه مثبت خاصي ب��راي وزارت نفت نيس��ت. اما 
به هرحال اگر بخواهي��م اين خبر خوب را هم به حس��اب دولت فعلي 
بگذاريم، اين سؤال پيش مي آيد كه با وجود افزايش 2۵0هزار بشكه اي 
نفت طي چند س��ال اخير، چرا تولي��د نفت ايران هيچ گاه به س��طح 

4ميليون بشكه نرسيده است؟
هم وزير نفت و هم مديرعامل شركت ملي نفت طي چند سال گذشته 
بارها از رسيدن س��طح توليد نفت كش��ور به 4ميليون بشكه در روز 
گفته اند، اما هيچ گاه رقم توليد به بيشتر از 3/9ميليون بشكه نرسيده 
اس��ت و قطعاً تا پايان دولت دوازدهم، نمي تواند به بيش از 4ميليون 
بشكه افزايش بيايد مگر آنكه با افزايش فش��ار بر مخازن نفتي، توليد 

را افزايش دهد. 
البته آقاي كاردر براي آنكه اين ضعف را پوشش دهد، مي گويد تجهيزات 
صنعت نفت كهنه و فرسوده شده  است، اما سؤال اينجاست كه مسئول 
برطرف كردن اين نقاط ضعف كيست؟ كساني جز مسئوالن وزارت نفت 

بايد به اين مسئله رسيدگي كنند؟ 
دو سال است كه بس��ته هاي س��رمايه گذاري ش��ركت ملي نفت در 
قالب هايي جز قالب IPC به حال خود رها شده است و هيچ كس هم 
پاسخ نمي دهد، چرا هيچ عزمي براي س��امان دادن به وضعيت فعلي 

وجود ندارد. 
نكته تأسف برانگيزتر آن است، دستوري با اين مضمون صادر مي شود 
كه بايد فعاليت بيش از 20 دكل حفاري متوقف شود كه در هر صورت 

اين دستور با ورود برخي نهادها، پس گرفته مي شود. 
مديرعامل شركت ملي نفت ايران و ساير مس��ئوالن وزارت نفت بايد 
به »نكرده هاي« خود پاسخگو باش��ند و نه با ترتيب دادن نشست هاي 
خبري تكراري كه پر از بي خبري است، همه را به آينده »وام« بدهند؛ 
البته وقتي يك قرارداد ساده ميان شركت ملي حفاري و مديريت امور 
اكتش��اف ايران تبديل به يك خبر مهم حوزه نفت مي ش��ود، شنيدن 

سخنان تكراري از علي كاردر هم طبيعي مي شود. 
گويا كس��ي نمي داند چه اتفاقات تلخي در حال فراگير ش��دن است، 
ركود مطلق فعاليت هاي باالدس��ت به عنوان پش��توانه اصلي اقتصاد 
ايران خطرناك تر از گذش��ته شده اس��ت، وعده هايي كه گفته مي شد 
در صندوقچه گذاشته شده اند و در مقابل، لجبازي و حركت معكوس 
در رونق فعاليت هاي صنعت نفت جايگزين »كار« ش��ده اس��ت. بارها 
گفته ايم و نوش��ته ايم راهي كه امروز نفت مي پيمايد چند سال ديگر 
تبعاتش را نش��ان مي دهد و همان روزهاس��ت كه ديگ��ر چيزي براي 
ايجاد ثروت نداريم. نشست هاي خبري كه برگزار مي شود، شايد براي 
خبرنگاران يك فرصت خوب براي طرح سؤاالت جدي باشد، اما در پس 
پرده پاسخ هاي مسئوالن، تاريك خانه هايي ديده مي شود كه كشور را 

به سمت نابودي سوق مي دهد.

وحيد  حاجي پورمهران ابراهيميان 

روحاني:  تحريم باشيم يا نباشيم
بايد روي پاي خود بايستيم

حجت االسام حسن روحاني، رئيس جمهور 
روزگذش�ته پ�س از بازدي�د از نمايش�گاه 
بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروش�يمي، 
در جمع مدي�ران عامل، مس�ئوالن و فعاالن 
حوزه صنعت نف�ت، به س�خنراني پرداخت. 
اگرچ�ه بس�ياري از مدي�ران و ش�ركت هاي 
خارجي ش�ركت كننده در اين نمايش�گاه در 
روز افتتاحي�ه منتظر رئيس جمه�ور بودند. 
نخستين بخش از سخنان حس��ن روحاني ابراز 
امي��دواري درخص��وص افتتاح فازه��اي جديد 

پارس جنوبي بود.
اين اب��راز امي��دواري رئيس جمه��ور در حالي بود 
كه به رغم آنكه يك ش��ركت ايراني كار توس��عه فاز 
11 پارس جنوبي را برعهده گرفته ب��ود، اين پروژه 
در يك فرآيند سياس��ي به توتال فرانسه واگذار شد 
و اين ش��ركت فرانس��وي نيز مدت هاست كه تحت 
تأثير فشارهاي امريكا از آغاز فعاليت در ايران امتناع 
مي كند. در حالي كه بس��ياري از كارشناسان خبره 
نفت از توقف پروژه ها و ركود در صنعت نفت گاليه مند 
هستند، رئيس جمهور فعاليت ها و اقدامات انجام شده 
در سال هاي اخير در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي 
را براي خود اتكايي و بي نيازي و تحرك بخشيدن به 
توليدات داخلي و در نتيجه اشتغال بسيار تأثيرگذار 
توصيف كرد و گفت: دولت از طرح هاي وزارت نفت به 

طور كامل پشتيباني مي كند. 
روحاني سپس با اعتراف به اين واقعيت كه صنعت 
نفت در ايران به بازي هاي سياسي آلوده شده، اظهار 

داش��ت: صنعت نفت هيچ گاه در ايران يك مسئله 
اقتصادي نبوده و هميشه بيش از هر چيز به عنوان 
يك مسئله سياس��ي مطرح بوده و پس از آن ابعاد 

اقتصادي و اجتماعي را در كنار خود داشته است. 
  تحريم باش�يم يا نباشيم، بايد روي پاي 

خود بايستيم 
رئيس جمهور همچنين بدون توجه به قابليت هاي 
اقتصادي داخلي، فعاليت مشترك با شركت ها و 
فناوري خارجي و س��پس رس��يدن به استقالل 
كامل را يك راه ميانبر ب��راي افزايش كيفيت و 
اتكا به توليد داخلي دانست و گفت: براي توليد 
محصوالت و فناوري هاي حساس اگر بتوانيم در 
آغاز با شركت هاي معروف و قابل اعتماد خارجي 
مشاركت داش��ته باش��يم، اين كار مي تواند راه 

ميانبري باشد تا سريع تر به نتيجه برسيم. 
روحاني به ش��ركت ها اطمينان خاط��ر داد كه 
دولت و دس��تگاه اجرايي هرجا تشخيص دهد 
توليدات داخلي قابل اعتماد هستند، بالفاصله 
خريد خارجي آن كاال را قطع خواهد كرد، حتي 
اگر توليد داخل��ي 10 الي 20درصد هم گران تر 
باشد، باز هم قابل قبول است كه اين خريد انجام 
ش��ود تا صنعت داخلي متحول شود و روي ريل 
س��رعت قرار بگيرد. روحاني كه س��اعاتي پيش 
از س��خنراني ترامپ درخصوص برجام صحبت 
مي كرد و احتمال بروز تحري��م را جدي تر از هر 
زمان ديگر مي دانس��ت، خاطر نشان كرد: اينكه 
گفته مي ش��ود، تحريم نعمت اس��ت بايد كاري 

كنيم كه برقراري رابطه صميمانه نعمت ش��ود، 
چنانچه تحريم باشيم يا نباشيم، بايد به سمتي 
حركت كنيم كه روي پاي خود بايس��تيم و اين 

يك ضرورت است. 
رئيس جمهور جذب آسان تر س��رمايه داخلي و 
خارجي و اعتم��اد به اين صنع��ت را از امتيازات 
صنعت نفت توصيف كرد و گف��ت: صنعت نفت 
مي تواند به خودش متكي باشد و شركت ملي نفت 
با امضای خود قادر است، سرمايه هاي بسياري را 
جذب كند. روحاني خاطر نشان كرد: بزرگ ترين 
كمك دولت به بخش صنعت نفت اين اس��ت كه 
فضاي مناسبي را براي كار و فعاليت هاي شركت ها 
در داخل و خارج كشور ايجاد كند و برقراري روابط 
خوب و حساب شده با همسايگان و كشورهاي دنيا 

مي تواند از جمله اين اقدامات باشد. 

   لزوم سرمايه گذاري 
بيشتر از مخازن مشترك

رئيس جمهور به وجود مخازن مشترك با همسايگان 
نيز اشاره كرد و گفت: در نقاط مختلف مرزي، منابع 
مشتركي با همسايگان خود داريم و در اين حوزه ها 
براي مردم بسيار اهميت دارد كه سرمايه گذاري ها 
با سرعت بيشتري به نتيجه برسد، بنابراين ضرورت 
دارد در بخش غرب كارون و پارس جنوبي كه منابع 
مش��تركي با همس��ايگان خود داريم، فعاليت ها 

سريع تر و با شتاب انجام شود. 
دكتر روحاني اظهار اميدواري كرد: تا آخر امسال 
فازه��اي جدي��دي در پارس جنوبي ب��ه افتتاح 
برسد و در طول دولت دوازدهم فازهاي مختلف 
پارس جنوبي به سرانجام برس��د و در اين راستا 
تالش بعدي بايد اين باش��د ك��ه بتوانيم توليد 
پارس جنوبي را پايدار كنيم. رئيس جمهور توجه 
به سرعت و زمان انجام پروژه ها را مورد تأكيد قرار 
داد و گفت: امروز براي انجام پروژه ها نبايد بحث 
چند سال مطرح باش��د، بلكه بايد بر مبناي ماه 

برنامه ريزي و فعاليت داشته باشيم. 
دكتر روحاني در ادامه اهميت فعاليت وزارت نفت 
در بندر جاسك را مورد اش��اره قرار داد و گفت: 
رساندن لوله نفت به بندر جاسك و اينكه در آينده 
بتوانيم از اين بندر صادرات نفت داشته باشيم، از 
لحاظ سياسي و اس��تراتژيك كار بسيار مهمي 
است و از مواردي است كه مدام روند اجراي آن را 
پيگيري مي كنم. رئيس جمهور با اشاره به تأمين 
منابع مالي در اج��راي پروژه هاي مختلف اظهار 
داشت: هر پروژه اي نيازمند تأمين مالي است كه 
معموالً توسط بانك ها و صندوق ها انجام مي شود 
و در اين زمينه وزارت نفت مي تواند صندوقي را 

ايجاد كند و روي پاي خود بايستد. 
دكتر روحاني لزوم توجه به صنايع پايين دستي 
نفت به ويژه پتروشيمي را حائز اهميت دانست 
و گف��ت: اينكه به ج��اي ص��ادرات گاز از آن در 
صنعت پتروش��يمي كشورمان اس��تفاده شود، 
مي تواند ارزش افزوده باالتري را وارد كشورمان 
كند، بنابراين اگر فعال ش��ود از لحاظ درآمدي 
و اشتغالزايي مي تواند بسيار مؤثر باشد و در اين 
راستا امس��ال وزارت نفت، سه پااليشگاه مهم را 
افتتاح مي كند و اين در چهلمين سالگرد پيروزي 

انقالب اسالمي بسيار ارزشمند است. 
رئيس جمهور گفت: اينكه شركت هاي داخلي در 
كنار شركت هاي خارجي در يك مناقصه شركت 
مي كنند و در آن برنده مي شوند، افتخارآميز است 
و باعث احساس غرور ملي مي شود. در اين مراسم 
وزير نفت گزارشي از اقدامات و فعاليت انجام شده 
در حوزه نفت و گاز و نيز استفاده از ظرفيت شركت 
داخلي براي توس��عه هر چه بيش��تر اين صنعت 
ارائه كرد. تعدادي از مديران عامل ش��ركت هاي 
نفتي و فع��االن صنعت نفت نيز در س��خناني با 
ارائه گزارش��ي از فعاليت هاي خ��ود ديدگاه ها و 

پيشنهادات خود را مطرح كردند.

صنع�ت نف�ت مي توان�د به 
خودش متكي باشد و شركت 
ملي نفت با امضای خود قادر 
است، سرمايه هاي بسياري را 
جذب كند. بزرگ ترين كمك 
دولت ب�ه بخش صنعت نفت 
اين است كه فضاي مناسبي 
را ب�راي كار و فعاليت ه�اي 
ش��ركت ه�ا در داخ�ل و 
خارج كش��ور ايجاد كن�د 

جعفر  تكبيري
   گزارش

آگهى  فراخوان مناقصه عمومی
(دو مرحله اي) ( ر/ ش97/2 )

اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي در نظر دارد مناقصه عمومی انجام پروژه هاي به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. 

تدارکات  از طریق درگاه سامانه  پاکت ها  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  مناقصه  برگزاري  مراحل  کلیه 
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 گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/2/19  

می باشد.
براساس بند "د" تبصره 3  الیحه قانونی منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی، کارکنان دولت از شرکت در این فراخوان منع گردیده اند.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  از تاریخ  97/2/19  لغایت 97/2/25 می باشد.
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  ساعت 12 روز دوشنبه مورخ  97/3/7  می باشد.

* زمان بازگشایی پاکت ها:  پاکت هاي الف و ب   مورخ  97/3/8  ساعت 10 صبح  و  پاکت هاي  ج  مورخ  97/3/10  ساعت 10 صبح می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي الف: 

آدرس: استان مرکزي- اراك- خیابان 15 خرداد- ساختمان شماره 1 - تلفن :  08633134562
الزم به ذکر است نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکی از صورت هاي زیر باشد و در پاکت الف ارائه شود .

الف) رسید بانکی واریز وجه مذکور به حساب شماره 2176315303000 بانک ملی ایران شعبه اراك 
ب) انواع اوراق مشارکت 

ج) ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما 

ف
مدت محل پروژهحوزهنام پروژهردی
(ماه)

برآورد اولیه پروژه 
مبلغ تضمین شرکت در نوع قیمت پروژه(ریال)

فرآیند ارجاع کار (ریال)

1
بهسازي محور آهنگران- 
ساروق- کمیجان

ساخت و توسعه 
1/436/850/000تجمیعی راه و باند 1828/737/000/00097کمیجانراه ها

2
بهسازي محور پل دوآب- 

خنداب
ساخت و توسعه 
1/473/850/000تجمیعی راه و باند 1829/477/000/00097خندابراه ها

3
عملیات خاکی و ابنیه فنی 
محور وفس- آقچه قلعه

ساخت و توسعه 
800/300/000تجمیعی راه و باند 1816/006/000/00097کمیجانراه ها

*  ضمنا تامین اعتبار کلیه پروژه ها به صورت غیرنقدي (اسناد خزانه اسالمی مدت دار) می باشد.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

*  مرکز تماس: 27313131        *  دفتر ثبت نام :  85193768   و  88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه  www.setadiran.ir  بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" 

موجود است.
*  همچنین متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره پیمان و رسیدگی و یا به سایت اینترنتی اداره کل راه و شهرسازي 

استان مرکزي به نشانی www.markazi.mrud.ir  مراجعه نمایند.


