
پيش  از آغاز جنللگ ۲۰۰۳ميللادي، حاميان 
اشغال عراق معتقد بودند كه اين جنگ براي نفت 
نيست. آنها با اشاره به سوابق اشغال همسايگان 
از سوی صدام حسين، حمايت بغداد از تروريسم 
و توليد ساح هاي كشللتار جمعي معتقد بودند 
كه رژيم وي بايد نابود شللود. جورج دبليو بوش 
اعام كرده بللود كه در ۶۰ سللال اخير اقدامات 
دولت هاي غربي نتوانسته است به توسعه آزادي 
در خاورميانه منجر شود. همچنين امنيت ما نيز 
با اين راهبرد صلح جويانه محقق نشللده است. 
ثبات در درازمدت را نمي تللوان با هزينه كردن 

آزادي به دست آورد. 
صرف نظر از اينكه جنگ عللراق را جنگي براي 
نفت بدانيم يللا ندانيم، اين موضللوع قابل انكار 
نيسللت كه نفت تأثير زيادي در آغاز اين جنگ 
داشته اسللت. دولت عراق در اوايل دهه ۱۹۹۰ 
ميادي كشللور كويللت را بلله عنللوان يكي از 
بزرگ ترين توليدكنندگان نفت دنيا اشغال كرد. 
صدام حسللين چند ماه پيش از اشغال كويت، 
رهبران عربسللتان سللعودي را نيز تهديد كرده 
بود. اين اقدامات صدام حسللين تهديدي براي 
امنيت خليج فارس به عنللوان مهم ترين منطقه 

توليدكننده نفت دنيا به شمار مي رفت. 
  سلطه براي نفت

در آن زمللان، عللراق داراي ذخايللر عظيم نفت 
خام بود. وزارت انرژي اياالت متحده در سللال 
۲۰۰۳ ميادي اعام كرده بللود كه ذخاير نفت 

اين كشور خاورميانه ۱۱۲ميليارد بشكه است. 
در مقابل، اياالت متحده يك بازيگر كوچك  در 
بازارهاي جهاني انرژي بللود. بدين ترتيب حتي 
اگر دليل اين حمله را مقابله با تروريسم يا توسعه 
نظامي گري صللدام يا تهديد به هللرج و مرج در 
خاورميانه بدانيم، در سال ۲۰۰۳ ميادي اياالت 
متحده و غرب تاش كردند توليد نفت عراق را 

كنترل كنند. 
آلن گرين اسپن، رئيس اسبق فدرال ريزروز در 
خاطرات خود در سللال ۲۰۰۷ ميادي نوشته 
بود: من مي خواهم نكته تلخي را بگويم كه همه 
مي دانند. جنگ عراق تا حدود زيادي براي سلطه 

بر نفت بود. 
در همان سللال، سللناتور چوك هاكل از حزب 
جمهوريخواه و نماينده ايالت نبراسكا در دانشگاه 
حقوق كاتوليك گفت: مردم مي گويند كه ما براي 
نفت نمي جنگيم، البته ما براي نفت مي جنگيم. 

اين حقيقت را نمي توان انكار كرد. 
به سال ۲۰۱۹ ميادي مي رويم. در سايه انقاب 
شكسللت هيدروليك، امريكا امروز بزرگ ترين 
توليدكننده نفت دنياست. توليد نفت اين كشور 
به نسللبت يك دهه قبل دو برابر شده است. اگر 
در دوره بوش پسر پنتاگون با ۱۳۵ هزار سرباز، 
عراق را اشللغال كرده بود، اما با رشد توليد نفت 
شيل، امريكا به سوي اسللتقال انرژي گام هاي 

بلندي برداشت. 
اگرچه در سللايه همگللي ويروس كرونللا تعداد 

دكل هاي حفاري و عمليات شكست هيدروليك 
كاهللش يافته اسللت، امللا همچنان آنهللا نماد 
موفقيت هاي حوزه انرژي نسبت به يك دهه قبل 

محسوب مي شوند. 
  تغيير پازل امريكا

برندا شافر، از اساتيد دانشللكده نيروي دريايي 
اياالت متحده مي گويد: توليد نفت و گاز اياالت 
متحده در يك دهه اخير، نقش كليدي در تأمين 
امنيت انرژي اياالت متحده و دنيا داشته است. 
در سايه رشد توليد نفت اياالت متحده در نيمه 
نخست دهه گذشته ميادي، دولت هاي اوباما و 
ترامپ توانستند نفت ايران را از بازارهاي جهاني 
خارج كنند، بللدون اينكه شللاهد افزايش قابل 

توجهي در قيمت نفت باشيم. 
اين تغيير در قدرت نفتي به اصاحات در سياست 
خارجي اياالت متحده نيز منجر شده است. آيا 
دخالت هاي امروز امريللكا در خاورميانه همانند 
دو دهه پيش اسللت؟ اگر جنللگ نيابتي ايران و 
عربستان سعودي در يمن تهديد مستقيم براي 
ميادين نفتي عربستان سللعودي بود، آيا ۱۰۰ 

هزار سرباز امريكايي به كار گرفته مي شدند؟
كارسللتن پيفاو، اقتصللاددان و بنيانگذار گروه 
اگريتللرا مي گويد: به نظر مللن ۸۰ درصد دليل 
حضور امريكا در سللال ۲۰۰۳ ميادي در عراق 
موضوع نفت و ماشللين جنگي بود. اگر اشللغال 
عراق روي نمي داد، امريكا در آن زمان از استقال 
انرژي و ميزان كنوني توليد نفت برخوردار بود. 

  كاهش وابستگي
 جنگ عراق راه را براي حضور شركت هاي غربي 
و نه لزوماً امريكايي در خاورميانه هموارتر كرد. در 
سياست خارجي امروز اياالت متحده، وابستگي 

انرژي نقش اندكي دارد. 
در اين شرايط امريكا مي تواند با آزادي بيشتري 
با دولت هايي نظير ايللران رويارويي كند، چراكه 
تهديدهاي ناشي از توقف عرضه نفت خليج فارس 

كاهش چشمگيري يافته است. 
همچنين با تبديل شللدن اياالت متحده به يكي 
از بزرگ تريللن صادركننللدگان ال ان جللي دنيا، 
روس ها نمي توانند همانند گذشته از خط لوله هاي 
صدور گاز طبيعي به عنوان ابزاري براي پيشبرد 
سياست هاي خارجي تهاجمي خود در قاره اروپا 

بهره ببرند. 
تعدادي از كارشناسللان سياست هاي خارجي از 
سياسللت هاي انرژي داخلي دولت بايدن انتقاد 
كرده اند.  آنها معتقدند توقف سللاخت خط لوله 
كي استون ايكس ال، دستورهاي رياست جمهور 
را براي محدودكردن توليد نفت از اراضي فدرال 
و اعام كاهش انتشللار كربن به ميزان ۵۰ درصد 
مي تواند به كاهللش رقابت پذيري نفت و افزايش 
وابستگي به منابع خارجي منجر شود. همچنين با 
وجود افزايش تنش ها ميان مسكو و كيف، دولت 
بايدن همچنان تمايلي بلله تحريم خط لوله نورد 

استريم۲ ندارد. 
با وجود نياز دنيا به نفت و گاز در چند دهه آينده، 
كاهش سريع ميزان سرمايه گذاري در اين صنعت 
مي تواند پيامدهاي نگران كننده اي داشته باشد. 
همچنين در سايه كاهش توليد نفت و گاز اياالت 
متحده، امريكايي ها بار ديگللر در آينده نزديك 
به واردكننده خالص انرژي تبديل خواهند شللد. 
اين شللرايط به كاهش امنيت انللرژي جهاني و 
قدرتمندتر شدن روسيه و دولت هاي خاورميانه 
منجر مي شللود. امريكايي هللا در بلندمدت وادار 

خواهند شد تا از منابع ناپايدار نفت وارد كنند. 
از سوي ديگر اختصاص چند تريليون دالر براي 
توليد انرژي هاي تجديد پذير در امريكا تا حدود 
زيادي به توسعه شللركت هاي چيني منجر شده 

است. 
افزايللش واردات انرژي هللاي تجديدپذير نظير 
خورشيدي، بادي و باتري به كاهش امنيت انرژي 
اياالت متحده و افزايش رويارويي با چيني ها منجر 
شده است. رهبران پكن بخش اعظمي از موادخام 
و عناصر كليدي مورد نياز براي توليد انرژي هاي 

تجديد پذير را در اختيار دارند. 
امريكايي ها تا چند دهه آينده، همچنان به نفت 
نياز خواهند داشللت، اما آنها ديگر براي سلطه بر 
ميادين نفتي، جنگ جديللد را آغاز نخواهد كرد. 
اين اتفاق به افزايش صلللح و ثبات در خاورميانه 
و سللاير مناطق دنيا منجر خواهد شللد. هرچند 
شللرايط فرارو بر امنيت انرژي اياالت متحده نيز 

تأثيرگذار خواهد بود. 
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تغيير نقشه جنگ هاي نفتي
با افزايش توليد نفت امريكا، طراحي اين كشور براي خاورميانه تغيير مي كند؟

وحیدحاجیپور
تحلیل

هفته آينده، شايد خودرو به بورس بيايد
بورس

نايب رئيس كميس�يون صناي�ع مجلس از 
تصميم گيري نهايي درباره طرح ساماندهي 
بازار خ�ودرو و عرضه آن در ب�ورس در اين 
كميس�يون در جلس�ه هفته آتي خبر داد. 
علي جللدي، نايب رئيللس كميسلليون صنايع 
مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با تسنيم، در 
تشريح آخرين وضعيت بررسي طرح ساماندهي 
صنعت خودرو پس از ارجاع از جلسه علني در اين 
كميسلليون گفت: پيش از سركشي نمايندگان 
به حوزه هاي انتخابيه كميسلليون يك جلسلله 
براي تعيين تكليف و بررسي اين طرح و به ويژه 
تصميم گيللري درباره عرضه خللودرو در بورس 

برگزار كرد. 

وي ادامه داد: در اين جلسلله اعضاي كميسيون 
پيرامون ماده4 طرح ساماندهي صنعت خودرو و 
اصاح آن كه درباره نحوه عرضه و قيمت گذاري 
خودرو است، گفت وگو كردند، اما به جمع بندي 
نهايي نرسيدند كه مقرر شد در اين باره در جلسه 
بعدي يعنللي پس از سركشللي نماينللدگان به 

حوزه هاي انتخابيه تصميم گيري شود. 
عضو كميسيون صنايع مجلس تصريح كرد:پس 
از اصللاح ماده 4، طللرح سللاماندهي صنعت 
خودرو و تصويب آن در كميسيون، طرح براي 
بررسي در جلسلله علني تقديم هيئت رئيسه 

مجلس مي شود. 
بررسللي گزارش كميسلليون صنايع و معادن 

دربللاره طللرح سللاماندهي صنعللت خللودرو 
بلله منظللور تأمين نظللر شللوراي نگهبللان در 
 دسللتوركار نماينللدگان در جلسلله علنللي روز

)يك شنبه ۲۲ فروردين( قرار داشت كه در نهايت 
براي بررسي بيشللتر به كميسيون صنايع ارجاع 
شده بود. براساس اصاحاتي كه روي ماده 4 اين 
طرح از سوي كميسيون به منظور تأمين نظر 
شوراي نگهبان انجام شللده بود؛ خودروسازان 
مكلف بودند تا در شللرايطي كه بازار خودرو با 
عدم تعادل مواجه شده، انواع خودروي تعيين 
شده از سللوی شللوراي رقابت را در محدوده 
زماني كه اين شورا معين مي كند صرفاً از طريق 
بورس كاال در چارچوب ضوابط معيني به بازار 

عرضه كنند. 
الزم به ذكللر اسللت قاليباف رئيللس مجلس 
در جلسلله مذكور و در جريان بررسللي طرح 
سللاماندهي بازار خودرو و عرضه آن در بورس 
گفت كه در حال حاضر خودرو ها را به صورت 
قرعه كشي به فروش مي رسانند و رانت هايي در 
اين زمينه به وجود مي آيد. در حقيقت بند هاي 
)الف( و )ب( را به ماده4 اضافه كردند كه نحوه 

فروش خودرو ها از طريق بورس انجام شود.
 ايللن موضوع در جلسلله علنللي مجلس مورد 
بحث و بررسي قرار نگرفته و موافق و مخالفي 
صحبت نكرده و كميسيون خودش اين كار را 

انجام داده است. 

عضو انجمن صنايع خ�وراك دام، طيور و 
آبزيان ايران با بيان اينكه سياس�ت هاي 
اش�تباه دول�ت توليدكنن�دگان را ب�ه 
خاك س�ياه نش�انده اس�ت، گفت: 640 
كارخان�ه خ�وراك دام ب�ه دلي�ل اينكه 
وزارت جه�اد نه�اده ب�ه آنه�ا نمي دهد 
ب�ا 25درص�د ظرفي�ت كار مي كنن�د. 
سلليدكاظم موسللوي، عضو انجمن صنايع 
خوراك دام، طيور و آبزيان ايران در گفت و گو 
با فارس گفت: سياست هاي اشتباه دولت به 
ويژه وزارت جهاد كشللاورزي در چند سال 
اخير مشللكات زيادي را به توليدكنندگان 

كشور تحميل كرده است. 
وي با بيان اينكه صنعت طيور كشللور پس 
از نفت دومين صنعت بزرگ كشللور است، 
گفت: به رغم اينكه ۱۸ الي ۲۳درصد ظرفيت 
توليد مازاد مرغ در كشور وجود دارد، اما به 
دليل سياست هاي اشللتباه مردم در شرايط 
كرونا سللاعت ها براي صف هاي طويل مرغ 

ايستادند. 
موسوي حذف مواداوليه كارخانجات خوراك 
دام كشور را يكي از اين سياست هاي اشتباه 

عنوان كرد و گفت: در يك سللال گذشللته 
وزارت جهاد كشللاورزي هيچ سهميه نهاده 
براي توليللد خوراك آماده بلله كارخانجات 

خوراك دام كشور نداده است. 
 عضو انجمللن صنايع خللوراك دام، طيور و 
آبزيان ايران گفت: وزارت جهاد كشللاورزي 
در حالي از تحويل نهاده بلله اين كارخانه ها 
ممانعللت مي كند كلله براسللاس مصوبات 
سللتاد تنظيم بللازار و سللازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان 4۰درصد 
نهللاده وارداتي بايللد به سللمت كارخانه ها 

هدايت شوند. 
به گفته اين مسئول ۶4۰ كارخانه خوراك 
دام در كشور وجود دارد كه قبل از سال ۹۹، 
حدود ۸۰ درصد خوراك دام و طيور كشور 
را تأمين مي كردند، اما امللروز كار به جايي 
رسيده اسللت كه اين كارخانه ها تنها با يك 

چهارم ظرفيت كار مي كنند. 
كارخانه هاي خوراك با تركيب صحيح انواع 
نهاده ها و اضافه كردن افزودني هاي مجاز و 
شكستن فيبر غات، ضريب تبديل خوراك 
را كاهللش مي دهند كه بللراي مرغداران به 

صرفه و اقتصادي است. 
وي افزود: در يك سال گذشته وزارت جهاد 
كشاورزي تعمداً هيچ نهاده اي به كارخانه ها 
نللداده و نهاده خام را مسللتقيم به مرغدار و 
دامدار تحويل مي دهد و بسياري از بازارهاي 
سياه از اين طريق شللكل مي گيرد، چراكه 
براي مرغللدار فللروش يك كاميون سللويا 

۲۰۰ميليون تومان سودآوري دارد. 
موسوي مسللئله كمبود عرضه مرغ در بازار 
را به مشللكات كارخانه های خللوراك دام 
مرتبط دانست و گفت: واقعيت اين است كه 
مرغداران و دامداران دسترسللي به خوراك 
آماده كه كارخانه ها توليد مي كردند ندارند، 
آنها مجبورند كلله خودشللان نهاده ها را به 
روش هاي غلللط تركيب كننللد كه ضريب 
تبديل را بلله ۲/۲ افزايش مي دهد و در واقع 
هزينه هاي توليد را به شدت باال مي برد، در 
حالي كه ضريللب تبديل با خللوراك آماده 

۱/۶ است. 
وي افزود: اسللتفاده از خللوراك آماده براي 
دامداران ۱۵درصد صرفه جويي در مصرف 

نهاده را به دنبال خواهد داشت. 

موسوي در پاسللخ به اينكه اگر وزارت جهاد 
به شللما نهللاده نمي دهد پس يللك چهارم 
ظرفيت كارخانه ها با كدام نهاده كار مي كند، 
گفت: مرغللدار و دامللدار بخشللي از نهاده 
خود را بلله كارخانه ها مي دهللد، يعني ما به 
طور غيرمسللتقيم و به مقدار بسلليار اندك 
از توليدكننللدگان مي گيريم و آنها خوراك 
آماده را از ما به نللرخ مصوب دولتي دريافت 

مي كنند. 
اين مسئول تأكيد كرد: اكنون كارخانه هاي 
خوراك دام از چرخه توليد خارج شللده اند 
و اشللتغال اين بخللش هم خوابيده اسللت، 
در حالللي كلله ميليارد ها تومان بللراي اين 
كارخانه ها هزينه شللده و توقف فعاليت آنها 
در واقع چرخ توليد را از حركت باز داشللته 

است. 
عضو انجمللن صنايع خللوراك دام، طيور و 
آبزيان ايران به اين نكته هم اشللاره كرد كه 
درخواسللت ها و تقاضاهللاي كارخانه هللا از 
معاون وزير جهاد كشللاورزي كه مسللئول 
مسللتقيم توليدات دام و طيور كشور است 

ماه ها بي پاسخ مانده است. 

گزارش

افزايش شديد تورم تركيه
مرك�ز آم�ار تركي�ه در گزارش�ي اع�ام ك�رد، ن�رخ ت�ورم 
اي�ن كش�ور در 12م�اه منته�ي ب�ه آوري�ل ب�ه 17/14 درص�د 
رس�يده ك�ه اي�ن رق�م در مقايس�ه با م�دت مش�ابه م�اه قبل 
0/95 درص�د بيش�تر ش�ده اس�ت. اي�ن ن�رخ، باالتري�ن ن�رخ 
تورم ثبت ش�ده تركي�ه در دو س�ال اخير محس�وب مي ش�ود. 
به گزارش ديلي صباح، در بين بخش هاي مختلف باالترين نرخ تورم 
مربوط به بخش حمل و نقل با ۲۹/۳۱ درصد بوده و پس از اين بخش 
نيز، لوازم منزل با تورم ۲۲/۲۷ درصدي و موادغذايي و نوشلليدني با 

۱۶/۹۸درصد قرار دارند.
 از سللوي ديگر كمتريللن نرخ تللورم مربوط بلله لباس و پوشللاك با 

۱۱/۰۳درصد و ارتباطات با ۱۲/۲ درصد بوده است. 
 از ماه اكتبر سال ۲۰۱۸ كه نرخ تورم تركيه با رسيدن به ۲۵درصد در 
باالترين سطح ۱۵ سال اخير خود قرار گرفت، شيب افزايش قيمت ها 
عمدتاً در مسير كاهشي بوده اسللت و افزايش مجدد قيمت ها در ماه 
فوريه خبر خوبي براي سياسللتگذار محسوب نخواهد شد، به ويژه در 
زماني كه مقامات دولت و بانك مركزي حاضر شللده اند ريسك داغي 
بيش از حد را براي اقتصاد به بهاي كاهش سللرعت نللرخ تورم و نرخ 

بهره بپذيرند. 
هسللته تورمي كه تغييرات قيمتللي موادغذايي و انللرژي را به دليل 
نوسانات باالي آنها در نظر نمي گيرد، با ۳/۵۱ درصد افزايش نسبت به 

ماه قبل خود به ۱۷/۷۷ درصد رسيد. 
بر مبناي ماهانلله نيز نرخ تللورم تركيلله در اين مللاه ۱۲/4۲ درصد 
اندازه گيري شللده كه ۱/۶۸ درصد بيشللتر از تورم ثبت شده ماه قبل 

در اين كشور است. 

 تحريم هاي نفتي 
در حال بي اثر شدن

صندوق بين المللي پ�ول گزارش داد، بخش نفت�ي ايران به رغم 
افت ش�ديد و چش�مگير در س�ال 2019 كه منفي 38/9 درصد 
برآورد ش�ده اس�ت، در س�ال 2020 همزم�ان با ش�يوع كرونا و 
در عين ح�ال تحريم ه�اي نفتي، رش�د 3/1 درص�دي را ثبت و 
در س�ال جاري ميادي رش�د 4/1درصدي را ثب�ت خواهد كرد. 
به گزارش فارس، صندوق بين المللي پول IMF در بخشي از يكي از 
گزارش چشم انداز اقتصادي منطقه اي خود كه به بررسي منطقه غرب 
آسيا و آسياي ميانه پرداخته است، از رشللد بخش نفتي و غيرنفتي 
ايران در سال ۲۰۲۰ يعني سال شيوع كرونا و همچنين سال پيش رو 

يعني سال ۲۰۲۱ خبر داد. 
براساس اين گزارش، بخش نفتي ايران به رغم افت شديد و چشمگير 
در سللال ۲۰۱۹ كه منفي ۳۸/۹ درصد برآورد شللده است، در سال 
۲۰۲۰ همزمان با شيوع كرونا و در عين حال تحريم هاي نفتي، رشد 
۳/۱درصدي را ثبت و در سللال جاري ميادي رشد 4/۱ درصدي را 

ثبت خواهد كرد. 
اين امر نشللان مي دهد كه تحريم هاي نفتي در حال از دسللت دادن 

كاركرد خود هستند. 
همچنين بر اسللاس برآوردهاي اين نهاد بين المللي، بخش غيرنفتي 
ايران پس از ثبت رشد ۰/۹درصدي در سال ۲۰۱۹ در سال ۲۰۲۰ نيز 

رشد ۱/۳ درصدي را ثبت كرده است. 
بر اساس برآوردهاي IMF، رشد بخش غيرنفتي ايران در سال جاري 

ميادي به ۲/۳ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. 
صندوق بين المللي پول اعام كللرد، توليد نفت خام از ۲/۱۹ ميليون 
بشكه در روز در سللال ۲۰۱۹ به روزانه ۲/۲۳ ميليون بشكه در سال 

۲۰۲۰ افزايش يافته است. 

ونزوئال به دنبال افزايش استفاده از رمز ارز
رئيس جمهور ونزوئا اعام كرد كه از اين پس مزاياي اجتماعي و 
حقوق ها در اين كشور به ارز ديجيتال پترو محاسبه خواهد شد. 
به گزارش راشاتودي، نيكاس مادارو رئيس جمهور ونزوئا اعام كرد 
كه از اين پس مزاياي اجتماعي و حقوق ها در اين كشور به ارز ديجيتال 

پترو محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 ونزوئا به خاطر تحريم هاي سنگين هم اكنون با بحران شديد اقتصادي 

و تورم باال مواجه است. 
مادارو طي يك سخنراني در كاراكاس گفت: من امروز يك پيشنهادي 
را كه تأييد كرده ام، اعام مي كنم و آن اين است كه از اين پس حقوق 
و مزاياي اجتماعي كارگللران دولت مركزي، نهادهللاي غيردولتي و 

شركت هاي دولتي به ارز مجازي پترو پرداخت مي شود. 
رئيس جمهور ونزوئا مدعي شللد، ايللن اقدام با هللدف حفظ ارزش 

پرداختي ها در دستور كار انجام گرفته است. 
ونزوئا در سال ۲۰۱۸ ارز مجازي پترو را به عنوان ابزاري براي حفظ 
ثبات اقتصادي اين كشللور و فاصله گرفتن از دالر همللگام با مقابله با 

تحريم ها و فشار امريكا به بازار معرفي كرد. 
برخاف بيت كويللن و ديگر ارزهللاي مجازي غيرمتمركللز كه هيچ 
وابستگي و ارتباطي به يك پول يا پشللتوانه ندارند، ارز مجازي پترو با 

پشتوانه ذخاير نفتي ونزوئا منتشر شده است. 
بانك مركزي ونزوئا در آگوست سللال ۲۰۱۸ ارزش هر توكن پترو را 

۶۰دالر معادل ۳هزار و ۶۰۰ بوليوار تعيين كرده بود.
 ونزوئا در تاش است تا استفاده از اين ارز مجازي را گسترش دهد. 

سال گذشته ميادي هم مادارو اعام كرده بود كه فروش سوخت به 
پروازهاي خارجي در ونزوئا تنها از طريق پرداخت به پترو امكان پذير 
خواهد بود، البته هنوز مشللخص نيسللت كلله اين قانون بللراي تمام 
شركت هاي خارجي صادق است يا اينكه شركت هاي ونزوئاي ملزم 

به تبعيت از آن هستند. 

اولتيماتوم پوتين براي كنترل قيمت ها
م�اه  دو  كش�ور  اي�ن  دول�ت  ب�ه  روس�يه  رئيس جمه�ور 
فرص�ت داد ت�ا قيم�ت كااله�ا در اي�ن كش�ور را كنت�رل كند. 
به گزارش راشا تودي، والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه به دولت 
اين كشللور كمتر از دو ماه اولتيماتوم داد تا اقدامات الزم براي كنترل 

قيمت كاالها در بازار داخلي روسيه را در دستوركار قرار دهد. 
وي گفت: دولت روسلليه بايد با اسللتفاده از ابزارهاي بلندمدت بازار 

پيش بيني پذيري و كنترل قيمت ها را تضمين كند. 
از طرف ديگر دولت روسيه موظف است تا كاالهاي با كيفيت در بازار 

داخلي اين كشور را هم به ميزان كافي تأمين كند. 
پوتين همچنين خواسللتار آن شللد تا با كاهش مخاطرات مربوط به 
فعاليت هاي اقتصادي در اين كشللور بسللتر مناسللب براي افزايش 

سرمايه گذاري شركت ها فراهم شود. 

برگشت از ۱۵كشور ممنوع
با وجود ممنوعيت پرواز به 15 كش�ور با شرايط ويژه كرونا، انجمن 
صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي در بخشنامه اي 
فروش بليت و خدمات سفر به اين كشورها را »بدون مانع« اعام كرد. 
به گزارش ايسنا، هند، پاكستان، فرانسه، بوتسواني، برزيل، جمهوري 
چك، استوني، ايرلند، لسوتو، ماالوي، موزامبيك، اسلواكي، آفريقاي 
جنوبي و زامبيا از جمله كشورهايي هستند كه به دنبال مصوبه ستاد 
ملي كرونا پرواز به و از آنها ممنوع شده است. سازمان هواپيمايي نيز در 
بخشنامه اي به تاريخ ۱۲ ارديبهشت ماه اعام كرد، از پذيرش مسافر و 
فروش بليت هواپيما از مبدأ اين كشللورها به ايران خودداري شود، اما 
فروش بليت به اين مقاصد منوط به رعايت قوانين و مقررات آن كشورها 
باشد. انجمن صنفي دفاتر خدمات مسللافرت هوايي و جهانگردي نيز 
پيرو آن، در بخشنامه اي خطاب به آژانس ها، فروش و صدور بليت به اين 

۱۵كشور را بدون مانع اعام كرد. 
حرمت اهلل رفيعي، رئيللس هيئت مديره اين انجمللن تأكيد كرد: طي 
مذاكره با مديركل نظارت سللازمان هواپيمايي، فروش و صدور بليت 
به اين كشورها منعي ندارد و تابع مقررات كشورهاي مقصد براي ورود 
اتباع ديگر كشورها به آن كشورهاست و به تبع آن، ورود مسافر از مبدأ 
اين كشورها به ايران ممنوع است. درحال حاضر بيشتر سفرها به اين 
كشورها با توجه به محدوديت هاي كرونا، از جنبه توريستي خارج بوده 
و اغلب، ورود براي افراد مقيم و داراي مجوز تجارت، اقامت و تحصيل 

آزاد بوده است يا محدوديت كمتري دارد. 

احتمال افزايش وام مسكن 
عضو هيئت مدي�ره بانك مس�كن از كاهش 30درص�دي صدور 
پروانه هاي س�اختماني به دليل افزايش هزينه هاي ساخت وس�از 
و احتم�ال افزايش وام س�اخت در ش�هرهاي كوچك خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، محمدحسللن علمداري يادآور شللد: بررسي هاي 
انجام شللده درباره وضعيت بازار ساخت و ساز و تناسللب آن با ميزان 
تقاضاي انباشته موجود در بازار مسكن كشور نشان مي دهد تغييرات و 
نوسانات سال گذشته در بخش اقتصاد كان كشور و به تبع آن افزايش 
هزينه هاي ساخت وساز منجر به كاهش قابل توجه حجم ساخت وساز 

در شهرهاي كشور شده است. 
وي ادامه داد: روند رشد هزينه هاي ساخت وساز ناشي از افزايش قيمت 
مصالح سللاختماني حدود ۳۰ درصد صدور مجوزهاي سللاختماني را 
كاهش داده است. وقتي صدور مجوزهاي سللاختماني به ميزان قابل 
توجه كاهش مي يابد نشانه اي براي بيشتر شدن شكاف ميان عرضه و 

تقاضا در بازار مسكن طي سال هاي آتي خواهد بود. 
عضو هيئت  مديره بانك  مسكن با بيان اينكه بانك مسكن توجه مسائل 
فعلي بازار ساخت وساز، سياسللت هاي اعتباري سال ۱4۰۰ را در اين 
حوزه تدوين و تصويب كرده است، اضافه كرد: بانك مسكن به منظور 
ايجاد تسهيل گري و انگيزه ميان سازندگان و فعاالن بازار ساخت وساز، 
تاش كرده تا مطلوبيت بيشتري را براي اين گروه ايجاد كند. با همين 

هدف دو سياست مهم را در اين حوزه برنامه ريزي كرده است. 
علمللداري گفت: اولين سياسللت بللراي كاهش هزينلله تأمين مالي 
پروژه هاي ساختماني براي سازندگان، تسهيل گري در حوزه پرداخت 
تسهيات مشللاركت مدني اسللت. به اين صورت كه باتوجه به اينكه 
پرداخت تسهيات به سازندگان بر مبناي كاركرد حساب مشتري انجام 

مي شود و اين نسبت در سال هاي گذشته ۱۵ درصد بود. 
وي ادامه داد: براي ايجاد تسهيل گيري بيشتر اين نسبت براي واحدهاي 
احداثي مطابق با الگوي تقاضا به ۱۰درصد كاهش پيدا كرده است كه 
كاهش اين نسبت سبب مي شود براي فعاالن بازار ساخت وساز جذابيت 
بيشللتري براي فعاليت در اين حوزه ايجاد شللود و همينطور به روش 

ساده تري به تسهيات ساخت وساز دسترسي داشته باشند. 

رشد ۳۱ درصدي توسعه ريلي
وزير راه و شهرس�ازي با بيان اينك�ه در كريدور ش�مال و جنوب 
حج�م جابه جايي ب�ار ب�ه هندوس�تان و روس�يه ب�ه 90ميليون 
تن رس�يده اس�ت، گف�ت: ه�م اكنون س�هم م�ا از مي�زان جابه 
جاي�ي ب�ار هندوس�تان ب�ه روس�يه 10 ت�ا 15درص�د اس�ت. 
به گزارش فارس، محمد اسللامي گفت: با اجراي معاهده دو جانبه و 
چند جانبه ترانزيت ريلي را ۳۱درصد افزايش داديم و با امضاي رويه و 
تعرفه ها بين چند كشور شاهد ايجاد يك رويه ثابت هستيم كه در اين 

زمينه سهم ترانزيت در اين بخش افزايش پيدا كرد. 
اسللامي تصريح كرد: ديپلماسللي و رايزني در روند امور مؤثر است به 
طوري كه واگن هاي باري پيش از ايللن ۶۰روز در مرز مي ماندند، اما با 

تسهيل گري و روانسازي به حداكثر هفت روز رسيده است. 
وزير راه وشهرسازي عنوان كرد: ايران در اين مدت با ۱۲كشور از جمله 
ارمنستان، اوكراين، هندوستان، روسيه، ازبكستان و غيره براي اولين 
بار موافقتنامه امضا كرده و تمام تاش ما آن بوده به صورت كامًا واقعي 

اين بحث ها را عملياتي كنيم. 
وزير راه و شهرسازي، با اشاره به اينكه بندر چابهار يكي از مهم ترين بنادر 
كشور به شمار مي رود كه يك ميانبر اساسي اقتصادي و كوتاه در بين 
كشورهاي همسايه است، افزود: هم اكنون ميزان جابه جايي و تخليه بار 
را در بندر چابهار به ۸/۵ ميليون تن رسانده ايم، اين در حالي است كه در 
سال ۹۶ ميزان جابه جايي كاال در اين بندر ۹۶۰ هزار تن بود و در سال 

۹۸ اين حجم از كاال را به ۲ميليون و 4۰۰ هزار تن رسانديم. 
وي تصريح كرد: خط كشللتيراني در درياي خزر برقرار كرديم و خط 
منظمي در اين حوزه فراهم شد و با برقراري خطوط منظم در اين بخش 

فرصت هاي اقتصادي بسيار زيادي را ايجاد كرديم. 

وقتي وزارت جهاد نهاده نمي دهد 

 *موسس�ه عمران صنع�ت* در نظر دارد ب�رای تأمين فعاليت 640 كارخانه خوراك دام با يك چهارم ظرفيت
مصالح س�نگی ش�امل خريد و حمل 20000تن ماس�ه و 
20000تن شن شكسته واقع در پروژه آزادراه اراك-خرم 
آباد را از طريق برگزاری مناقصه به پيمانكار واجد شرايط 

واگذاری نمايد.
#مدت اجرای كار 60روز می باشد.

# كليه ماشين آالت كار به عهده پيمانكار می باشد
#مبل�غ تضمي�ن ش�ركت در مناقص�ه 200000000ريال 

می باشد
#لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط كه تمايل به شركت 
در مناقصه را دارند دعوت می شود از تاريخ چاپ آگهی به 
مدت 2روز جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس استان 
لرستان جاده خرم آباد_بيرانشهر-جنب روستای خليل 
بيگی-كارگاه موسسه عمران صنعت-واحد قراردادها 

مراجعه نمايند.
 *ش�ماره تلف�ن دفت�ر مرك�زی -02122780387-
09177427015- 02122762009 داخلی 112و 124** 

#هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد
 موسسه عمران صنعت

*آگهی مناقصه چاپ دوم* 


