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تجارت كربن ۱۰برابر نفت

يك�ي از بزر گتري�ن ش�ركتهاي بازرگان�ي كاالي جه�ان
پيشبيني ك�رد :ب�ازار رو به رش�د پرداخ�ت هزين�ه آاليندگي
كرب�ن ممكن اس�ت ،بزرگت�ر از ب�ازار جهان�ي نفت خام ش�ود.

به گزارش ايسنا ،هانا هومان مدير جهاني تجارت كربن در شركت بازرگاني
كاالي ترافيگورا در نشست جهاني كاالهاي فايننشيال تايمز اظهار كرد:
بازار كربن پتانسيل آن را دارد تا  ۱۰برابر بزرگتر از بازار جهاني نفت خام
شود .بزرگترين بازرگانان كاال به دنبال فرصتهاي رو به رشد در تجارت
كربن و تجارت فلزات پرتقاضا در برنامههاي گذار انرژي هستند.
رويترز اوايل ماه جاري به نقل از منابع آگاه گزارش كرده بود در بحبوحه
تقاض��اي پررونقي كه ب��راي فلزات مه��م در گذار انرژي وج��ود دارد،
بازرگانان كاال و بعضي از صندوقهاي سرمايه گذاري معامله گران فلزات
را استخدام كردهاند تا از تقاضا براي مواد معدني مهم بهرهبرداري كنند.
به عنوان مثال ترافيگورا سال گذشته نخستين شركت بازرگاني كاال بود
كه ميز تجارت آلومينيوم كم كربن را تش��كيل داد و يك واحد توسعه
كس��ب و كار فلزات غيرآهني راه اندازي كرد .دپارتمان مواد معدني و
فلزات غيرآهني ترافيگورا در طول س��ال  ۲۰۲۰موفقترين عملكرد را
ارائه كرد.
عالوه ب��ر كاالهاي مهم براي گ��ذار انرژي ،بازرگانان ب��زرگ به دنبال
بهرهبرداري از رش��د قيمت كربن در بازار رو به رشد تجارت آاليندگي
كربن هستند ،چراكه دولتهاي بيشتر متعهد ميشوند سطح آاليندگي
كربن را به صفر برسانند.
بزرگتري��ن بازار كربن جه��ان ،بازار كرب��ن اتحاديه اروپاس��ت كه با
ركوردزني قيمت كربن به  60/50دالر ( ۵۰يورو) در هر تن در اوايل ماه
مه روبهرو شد كه بيش از ۵۰درصد رشد از ابتداي سال  ۲۰۲۱تاكنون
داشته است .تحليلگران بر اين باورند كه قيمتها افزايش بيشتري پيدا
ميكند ،زيرا اتحاديه اروپا قوانين سختگيرانهتري معرفي ميكند و در
حال مطالعه تعيين قيمت براي كربن مربوط به حمل و نقل جادهاي و
سوختهاي هواپيمايي است.

بحرانقيمتمسكندرتركيه

طب�ق اعلام بان�ك مرك�زي تركي�ه ،قيمته�ا در م�اه
آوري�ل نس�بت ب�ه س�ال قب�ل ب�ه ط�ور متوس�ط 32/4درصد
در سراس�ر اي�ن كش�ور افزاي�ش پي�دا ك�رده اس�ت.

به گزارش ديلي صباح ،روند صعودي تورم تركيه به شدت روي بخش
مسكن اين كشور تأثير گذاشته است تا جايي كه متوسط رشد قيمت
مسكن در اين كش��ور در  12ماه منتهي به آوريل يك ركورد تاريخي
جديد را ثبت كرده است .طبق اعالم بانك مركزي تركيه ،قيمتها در
اين ماه نسبت به سال قبل به طور متوسط 32/4درصد در سراسر كشور
افزايش پيدا كرده كه نسبت به ماه قبل 0/4درصد بيشتر شده است.
با وجود افزايش قيمت ها ،تقاضا براي خريد خانه جديد در سطح بااليي
باقي مانده تا جايي كه طي بازه زماني فوق ميزان فروش خانههاي جديد
در اين كشور 35/6درصد افزايش يافته كه اين رقم نسبت به بازه مشابه
منتهي به ماه قبل 4/1درصد بيشتر شده است.
در بي��ن ش��هرهاي مختل��ف ،اس��تانبول با متوس��ط رش��د قيمت
28/6درصدي ،ركورددار رشد يك ساله قيمت در بين شهرهاي تركيه
بوده است و پس از آن نيز شهرهاي ازمير با رشد 34/3درصدي و آنكارا
با رشد 29/8درصدي قرار دارند.
به دليل شرايط ويژه ايجادشده ناشي از كرونا ،اقتصاد تركيه كه وابستگي
زيادي به بخش گردشگري دارد زير فش��ار شديدي قرار گرفته كه در
نتيجه آن ،ارزش پول ملي شديدا كاهش و تورم به ميزان قابل توجهي
افزايش يافته است .دولت براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس ناچار
شده تا با اعمال قرنطينههاي سراسري ،محدوديت هايي را روي فعاليت
كسب و كارها وضع كند.
طبق آمارهاي منتشرشده از سوی مركز آمار تركيه ،طي يك سال اخير
چيزي بيش از  ۴۱۸هزار واحد مسكوني در اين كشور به فروش رسيده
كه نسبت به سال قبل از آن  3/8درصد كمتر شده است .بخش بزرگي
از افزايش تقاضا براي خريد خانه در تركيه متأثر از كاهش نرخ بهره و در
دسترس بودن وام ارزان قيمت بوده است .رشد تقاضا براي دريافت وام
خريد مسكن در اين كشور در ماه آوريل به نسبت آوريل سال گذشته
 11/2درصد بيشتر شده است.

خامفروشها
جادهصافكنتحريمهايامريكاهستند

رئيس كميته انرژي ش�وراي وح�دت گفت :در ايران كس�اني كه
بر خامفروش�ي نفت اصرار ميكنند ،ج�اده صافكن تحريمهاي
امريكا هس�تند ،چ�ون آنها كش�ور م�ا را تبديل به يك كش�ور
ت�ك محصول�ي كردهان�د ك�ه ب�ه راحت�ي تحريمپذير اس�ت.

هدايتاهلل خادمي ،در گفتوگو با فارس گفت :هيچ كشوري فقط به
خاطر ثروت ملي ،ابزار و امكاناتش توسعه واقعي پيدا نكرده است ،بلكه
كشورهايي توسعه پيدا كردهاند كه بر توسعه منابع انساني خود تمركز
كردهاند .بنده 12س��ال پيش به خاطر موضوعي با يكي از مس��ئوالن
اقتصادي آلمان جلسهاي داشتم .در آن جلسه بنده خيلي از خودمان
تعريف كردم .گفتيم ما اين قدر نفت داريم ،اي��ن قدر گاز داريم ،اين
قدر مس و ...داريم.
وي در ادامه اظهار داشت :صحبت بنده كه تمام شد ايشان گفت ما نفت
نداريم ،گاز نداريم ،مس و ...نداريم .هيچ كدام از اينها را نداريم ولي فكري
داريم كه ما را به غول صنعتي و اقتصادي اروپا تبديل كرده است و هم ه
اين موفقيتها را بايد از بين دو گوشمان دربياوريم ،يعني از مغزمان.
خادمي گفت :متأسفانه يكي از معضالت اصلي صنعت نفت ما خامفروشي
اس��ت .مقام معظم رهبري بارها در جلس��ه با هيئت دولت فرمودند كه
خامفروش��ي نكنيد .من نميدانم ايش��ان چگونه باي��د توضيح دهد كه
خامفروشي بد اس��ت تا مس��ئوالن دس��ت از اين كار بردارند .حتي االن
محصوالتپتروشيميمانراكهاينقدرتعريفوتمجيدميكنيممحصوالت
خام هستند ،يعني ما حتي در پتروشيمي هم خامفروش هستيم.
رئيس كميته انرژي ش��وراي وحدت گف��ت :در ايران كس��اني كه بر
خامفروش��ي نفت اصرار ميكنند ،جاده صافك��ن تحريمهاي امريكا
هستند ،چون آنها كشور ما را تبديل به يك كشور تك محصولي كردهاند،
يعني به جاي اينكه منابع هيدروكربوري در صنايع پاييندستي به انواع
و اقسام محصوالت پليمري تبديل شود و بدين صورت هم ارزش افزوده
و هم اشتغالزايي ايجاد شود ،كش��ور ما را وابسته به خامفروشي نفتي
كردهاند كه به راحتي تحريمپذير است ،درحالي كه تحريم بر صادرات
محصوالت پليمري اثر ندارد.

سرويس اقتصادي 88498433

غفلت تهران از آسياي ميانه ،به سود آنکارا تمام ميشود؟

هجوم تجاري به آسياي ميانه و قفقاز
گزارش

وحید حاجیپور

در حالي كه بازارهاي واقع در ش�مال ايران،
بهترين فرصت براي افزايش مراودات تجاري
ميان تهران و كش�ور آس�ياي ميانه و قفقاز
است ،اما تركيه باز هم با توسعه بازارهاي خود
از غفلت اي�ران بهترين اس�تفاده را ميكند.

خ��ود دولتيه��ا در آمارهايش��ان ميگوين��د
كش��ورهاي آس��ياي ميان��ه س��االنه بي��ش از
300ميليارد دالر كاال وارد ميكنند كه س��هم
ايران از اين بازار ،كمتر از 0/3درصد است؛ چيزي
در حد فاجعه!
اين در حالي است كه جمهوري اسالمي ايران،
زيرساختهاي مناسبي را براي فتح اين بازارها
دارد از جمل��ه خط��وط راهآهن سراس��ري كه
جنوب ايران را به شمال كش��ور و مناطق صفر
مرزي متص��ل ميكند؛ اين در حالي اس��ت كه
كارشناس��ان معتقدند با توجه به تن��وع بازار و
منابع موجود در كشورهاي اين منطقه ،با افزايش
سطح همكاريها ميتوان از اين طريق بخشي
از اثر تحريمها را جبران كرد .با اين وجود ،اقدام
روشن و مش��خصي در اينباره صورت نگرفته و
اين كشورهاي ديگر هستند كه بهسرعت در حال
پركردن بازارها هستند؛ كشورهايي مثل تركيه.
ورود پرقدرت تركها
آنكارا حس��اب ويژهاي روي تجارت خود باز كرده
اس��ت .بازار عراق يكي از همان بازارهايي اس��ت
كه تركيه بهس��رعت جاي خ��ود را در آن باز كرد

و حاال روي آس��ياي ميانه دس��ت گذاشته است.
ماه گذشته يك خط جديد كش��تيراني از درياي
مرمره و كاناله��اي ولگا به درياي كاس��پين در
آس��تانه راهاندازي بود ،بدين ترتيب شاهد ارتباط
مستقيم تركيه با كشورهاي منطقه آسياي ميانه و
كاسپين خواهيم بود .اين خط جديد كشتيراني كه
تركيه  -كاسپين نامگذاري شده است ،از سوی چند
شركتبزرگكشتيرانيدنياشاملپيانداومريتايم
لجستيك ،دي پي ورد ياريمكا و چند شركت بزرگ
كشتيراني فعاليت خود را آغاز ميكند.
در اولين س��فر آزمايش��ي انجام ش��ده در اين
كريدور كه ماه گذشته انجام شد ،شاهد انتقال
دريايي صدها كانتينر از منطقه مرمره تركيه به
كشورهاي همسايه كاسپين بوديم .با راهاندازي
اين كريدور ،شاهد كاهش چشمگير هزينههاي
تجاري صادرات و واردات ميان تركيه و آسياي
ميانه خواهيم بود.
اين كريدور از دو مزيت س��رعت بيشتر و هزينه
كمتر برخوردار بوده و نس��بت ب��ه حمل و نقل
زميني  17درص��د دي اكس��يد كربن كمتري
توليد خواهد كرد .كش��ورهاي آس��ياي ميانه و
همسايههاي كاس��پين به دليل قرارگرفتن در
بنبست جغرافيايي ،فاقد ارتباط دريايي با ساير
مناطق دنيا هستند و ايجاد اين كريدور ميتواند
به بهبود دسترس��ي آنها به بازاره��اي جهاني و
تسهيل در خريد و واردات كاال منجر شود.

در س��ال  ۲۰۲۰ميالدي ،مي��زان تجارت كاال
ميان كش��ورهاي تركيه ،روس��يه و دولتهاي
آسياي ميانه  31/2ميليارد دالر بود و اين منطقه
خريدار ۶درصد صادرات تركيه بود و  9/6درصد
واردات تركيه از اين كشورها انجام شود.
در س��ال گذش��ته  17/8ميليارد دالر واردات و
 4/5ميلي��ارد دالر صادرات كاال مي��ان تركيه و
روسيه انجام شده و مسكو که يكي از مهمترين
شركاي تجاري آنكارا محسوب ميشود ،از زمان
فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي در اوايل دهه
 ۱۹۹۰ميالدي ،رهبران تركيه س��رمايهگذاري
هنگفتي براي نقشآفريني در بازارهاي تجاري
اين كش��ورها انج��ام دادهاند .هرچن��د فقدان
مس��يرهاي دريايي يا راهآهن ميان تركيه و اين
كش��ورها همواره يكي از چالشهاي كليدي در
انتقال كاال ميان آنها بوده است.
تركيه از ديرباز تالش ميكند خ��ود را به هاب
تجارت انرژي و كاال تبديل كن��د و همكاري با
چينيها براي ايجاد راه ابريشم جديد در دستور
كار اردوغان قرار دارد .اين��ك تركيه ميتواند با
استفاده از رودهاي روسيه كانتينرهاي خود را به
بندر آكتائو قزاقستان يا تركمن باشي در سواحل
كاسپين منتقل كند.
تركي��ه س��االنه ميلياردها دالر ماش��ين آالت
صنعتي ،مصالح س��اختماني ،پوش��اك ،لوازم
آرايش ،حبوب��ات و موادغذايي به كش��ورهاي

آسياي ميانه صادر ميكند .با كاهش هزينههاي
صدور اي��ن كاالها ش��اهد افزايش س��هم بازار
ش��ركتهاي ترك در منطقه آس��ياي ميانه و
كاسپين خواهيم بود.
آغازي از سال 2015
در اين كريدور از ش��ناورهاي مدل امس��يوي
اس��تفاده ميش��ود ك��ه از قابلي��ت عب��ور از
رودخانههاي روسيه برخوردار بوده و ميتوانند
صده��ا كانتينر حم��ل كنند .بن��در كوكاييلي
كورفز يكي از بزرگترين بنادر تركيه در شمال
غرب اين كشور اس��ت كه از ظرفيت جابهجايي
ساالنه  1/3ميليون كانتينر  ۲۰فوتي برخوردار
ميباشد.
اين بن��ا در س��ال  ۲۰۱۵مي�لادي راهاندازي
ش��د و ميزان س��رمايهگذاري براي ساخت آن
۵۵۰ميليون دالر اعالم شده است .داشتن يك
پايانه راهآهن در اين بندر اين امكان را به وجود
میآورد تا ترانزيت مس��تقيم كاال ميان تركيه و
چين فراهم ش��ود .اين بندر از طري��ق راه آهن
كارس – تفليس  -باكو به س��واحل كاس��پين
متصل شده است كه در ادامه به كشوهاي آسياي
ميانه مرتبط ميشود.
كري آدام��ز ،مدير عامل ش��ركت دي پي ورلد
ياريم��كا ميگويد :با ايجاد اي��ن كريدور جديد
ميان تركيه و كشورهاي آسياي ميانه و كاسپين،
شاهد تسريع در صادرات كاال و كاهش هزينهها
خواهيم بود .در اين شرايط ،اين كريدور رضايت
مشتريان را فراهم كرده و به رقابتيتر شدن بازار
منجر ميشود.
مارتين هل��وگ ،مديرعامل پيان��د او مريتايم
لجس��تيك هم ميگوي��د :در س��ايه ايجاد اين
كريدور ميت��وان ظرفيت بالق��وه تجارت ميان
كشورهاي تركيه روس��يه و دولتهاي آسياي
ميانه را افزايش چش��مگيري داد .كش��تيهاي
فعال در اين كريدور ميتوانند عالوه بر كانتينر
كاالهاي فلهاي را نيز منتقل كنند ،بدين ترتيب
ش��اهد كاهش چش��مگير هزينهه��اي انتقال
خواهيم بود.
حملونقل دريايي در مقايس��ه ب��ا حملونقل
زميني سريعتر و ارزانتر بوده و به دليل انتشار
كربن كمتر دوس��تدار محيطزيست ميباشد.
۹۵درصد دياكس��يد كربن منتش��ر ش��ده در
صنعت حم��ل و نقل ب��ه كاميونه��ا و تريلرها
مربوط ميشود.
در اين كري��دور جدي��د ،ميزان انتش��ار كربن
۱۷درصد كاهش مييابد ك��ه برابر با  0/5تن به
ازاي ه��ر كانتينر خواهد ب��ود .همچنين هزينه
انتق��ال هر كانتين��ر ميان تركيه و كش��ورهاي
آس��ياي ميانه بين  ۱۰تا  ۲۰درص��د کاهش به
عالوه س��رعت انتقال هر كانتينر در اين مسير
 ۱۵درصد افزايش خواه��د يافت که بهترين راه
پيشبيني آينده ،ساختن آن است.

كاهش40درصدي توليد علوفه

مديركل دفتر امور مراتع س�ازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
از كاهش ۴۰درصدي علوفه مراتع به دليل خشكس�الي خبر داد.

ترحم بهزاد در گفت وگو با ايسنا ،در پاسخ به اين سؤال كه خشكسالي
چه اثراتي بر مراتع كشور گذاشته است گفت :هر يك ميلي متر افزايش
يا كاهش بارندگي باعث افزايش يا كاهش  0/8كيلوگرمي توليد علوفه
در عرصه مرتعها ميشود.
وي ادامه داد :براس��اس آمارهاي اعالم ش��ده تا پاي��ان فروردين ماه،
۴۳درصد نس��بت به درازمدت و ۵۳درصد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته كاهش بارندگي داشتهايم .در شرايط نرمال بايد 10/7ميليون
تن علوفه در درازمدت توليد ش��ود ،ولي در س��ال جاري اين ميزان به
6/45ميليون تن رسيده است .در حقيقت 4/25ميليون تن نسبت به
شرايط نرمال و دراز مدت كاهش توليد علوفه داشتهايم.
مديركل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري در پاسخ به
اين سؤال كه با توجه به اينكه كاهش علوفه مراتع ،دامداران را با مشكالت
بسياري مواجه كرده است ،آيا س��ازمان جنگلها تدابيري براي كاهش
خسارت به دامداران اتخاذ كرده است ،گفت :طرحي تحت عنوان كاهش
اثرات خشكس��الي در مراتع كشور به وزير جهاد كش��اورزي ارائه داديم.
همچنينجلساتيبادستگاههايمرتبطازجملهسازمانامورعشايربرگزار
شد .در اين جلسات سازمان امور عشاير پيشنهاد داد براي جلوگيري از ضرر
و زيان عشاير ،دام زنده سبك آنها با قيمت هر كيلو  ۴۵هزار تومان خريد
حمايتي شود و همچنين جو با قيمت مصوب در اختيار عشاير قرار گيرد كه
اين خريد حمايتي مورد موافقت قرار گرفت و ابالغ شد.
وي تصريح كرد :بيشتر اقدامات سازمان جنگلها در راستاي مقابله با
خشكسالي حفظ مراتع ،مديريت چرا ،مديريت روانآبها بوده و هدف
اين سازمان نيز انجام پروژههاي اصالح و احيا و اقداماتي نظير نهالكاري،
بوته كاري ،ب��ذركاري ،عمليات بيومكانيك با ه��دف ذخيره بارش در
راستاي استحصال آب باران در سال جاري است.

 ۷۰۰جايگاه سيانجي منتظر يك ابالغ

معاونمديرعاملشركتمليپخشفرآوردههاينفتيايرانگفت:باتوجه
به مزيتهاي سوخت سيانجي ،وزارت نفت به دنبال افزايش سهم اين
سوخت در سبد مصرفي انرژي كشور اس�ت و طرح احداث۷۰۰جايگاه
سيانجيرابهشوراياقتصادارسالكردهومنتظرابالغمصوبهآنهستيم.

حميد قاسمي دهچش��مه در گفت و گو با ايسنا ،با بيان اينكه با اجراي
اين طرح ظرفيت توزيع روزانه س��يانجي ب��ه ۴۰ميليون مترمكعب
ميرسد ،گفت :در حال حاضر ظرفيت واقعي جايگاههاي كشور براي
توزيع سيانجي حدود ۲۵ميليون متر مكعب است.
به گفته وي قرار است در يك بازه زماني سه ساله ۷۰۰جايگاه احداث
شود كه حدود يك سوم آن در سال  ۱۴۰۰اجرا خواهد شد ،هماكنون
نيز زمين  ۲۵۰جايگاه جديد آماده و در انتظار ابالغ مصوبه است تا بعد
از آن كمپرسور و تجهيزات آن نصب شوند.
معاون مديرعامل ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران اظهار
كرد :راه ان��دازي يك جايگاه هش��ت نازله بدون هزين��ه زمين حدود
 7تا ۱۰ميليارد تومان س��رمايه نياز دارد كه رقم بااليي براي شهرهاي
بزرگ محسوب ميش��ود .با برنامهريزيهاي انجام ش��ده براي ايجاد
جايگاههاي كوچك مقياس ،مش��كل زمين رفع شده و دسترسي اين
جايگاهها متناسب با نياز كاربران خواهد بود .به همين دليل پيشبيني
ميشود اين طرح در تهران با استقبال خوبي مواجه شود.
قاسمي با بيان اينكه قرار است راهاندازي جايگاهها در تهران بر اساس سه
مدل مادر دختري ،جايگاههاي موتوري و جايگاههاي كوچك مقياس انجام
ك مقياس با حذف مخازن ذخيره ،حريم
شود ،گفت :در جايگاههاي كوچ 
ايمني كمتري نياز است و تنها عبور و مرور و دسترسي به برق و گاز مدنظر
قرار خواهد گرفت .اين در حالي است كه در اين جايگاهها ابعاد زمين حدود
ك پانزدهم جايگاههاي قبل بوده و به  ۱۰۰متر مربع كاهش يافته است.
ي 
وي با بيان اينكه در مدل مادر دختري بخش��ي از ايس��تگاهها در شب
غيرفعال هستند ،گفت :اين ايستگاهها ميتوانند مخازن سياري را پر
كنند و اين مخازن در سطح شهر پخش شوند .اين جايگاهها از طريق
جايگاههاي اصلي همانند مادر تغذيه ميشوند و به همين دليل به آن
مدل مادر دختري گفته ميشود.

خبر کوتاه

شوك سبوس به قيمت لبنيات

نايب رئيس كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع
طبيعي و محيطزيس�ت مجلس ضمن انتقاد
از تصميمات موردي و هفتگي س�تاد تنظيم
بازار گفت :ايجاد ش�وك در قيمت س�بوس
روي قيمت لبنيات و ش�ير تأثيرگذار است.

عليرضا عباس��ي در گفتوگو ب��ا خانه ملت ،در
خصوص آزادسازي قيمت سبوس از سوی ستاد
تنظيم بازار گفت :تصميمات اتخاذي بايد تعادل
و توازن داشته باشد ،قيمت نهادههاي دامي روي
قيمت هر ليتر شير تأثير مستقيم دارد.
نماينده مردم كرج ،اشتهارد و فرديس در مجلس
ش��وراي اس�لامي با تأكيد بر اينكه ايجاد شوك
در قيمت سبوس روي قيمت لبنيات تأثيرگذار
است ،عنوان كرد :به صورت مثال در حوزه قيمت
مرغ به رغم افزايش نرخ اين محصول پيش از آغاز

سال جاري تنها با افزايش قيمت جوجه يكروزه،
مجددا ًشاهد التهاب در قيمت گوشت مرغ بوديم
و درحال حاضر در بسياري از نقاط كشور امكان
تهيه اين كاال با نرخ مصوب  24هزار  900توماني
وجود ندارد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با
اشاره به اينكه مسئوالن و ستاد تنظيم بازار بايد
قيمتها را براي بلندمدت تعيين كنند نه اينكه
هر هفته شاهد تغييرات قيمتي باشيم ،ادامه داد:
آزادسازي قيمت محصوالت مانند سبوس گندم
نبايد به صورت موردي و هفتگي باشد.
نايب رئيس كميس��يون كش��اورزي ،آب ،منابع
طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي،
گفت:واگذاريتعيينقيمتسبوسبهكارخانههاي
نيازمند ايجاد برخي از زيرساختهاست.

 ۲طرح ويژه براي حمايت از بازار سرمايه

در نشس�ت رئيس س�ازمان ب�ورس و اوراق
بهادار با اعضاي ش�وراي مشورتي بورس دو
طرح ويژه حمايتي از بازار سرمايه ارائه شد.

به گزارش تس��نيم ،محمدعلي دهقان دهنوي
در نشست رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با
اعضاي شوراي مشورتي بورس محور اين نشست
را بررسي طرح «بس��ته سياس��تي پشتيباني
و مانعزداي��ي بازار س��رمايه از تولي��د» و طرح
«ارتقاي جايگاه و عملكرد بازارسرمايه» اعالم و
اظهار كرد :بازار سرمايه در دو سال گذشته شاهد
تحوالت بس��ياري بود و از لح��اظ اندازه ،حجم
فعاليت و حضور مردم ،رشد چشمگيري داشته
كه همين تحوالت س��ريع برخي از معادالت را
تغيير داده است.
وي با اش��اره به ارائه دو طرح كلي در اين حوزه از
سوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود :يكي
از اين طرحها در مركز پژوهش سازمان بورس با
هدف آسيبشناسي مس��ائل و چالشهاي بازار
سرمايه درباره ایفاي نقش پشتيباني و مانعزدايي
از توليد تهيه ش��ده و ط��ي آن راهكارهايي براي
بيش از  40الي  50مورد از چالشها و مسائل بازار
سرمايه ،پيشبيني شده است.
رئيس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد :در

اقدامي ديگر ،مقرر ش��د در طرحي با عنوان طرح
ارتقاي جايگاه و عملكرد بازارسرمايه ،لزوم و نحوه
تدوين برنامه بهبود جايگاه و عملكرد بازار سرمايه
مطرح و مسائل و مشكالت طرح ش��ده در قالب
كارگروههاي تخصصي و باحضور كارشناس��ان،
صاحبنظ��ران ،فعاالن ب��ازار س��رمايه و مديران
بخشهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
وي از جمله پيش��نهادات و اولويته��اي ارائه
شده در اين جلس��ه را به اين ترتيب اعالم كرد:
تنظيم روابط درون بازار سرمايه ،تقويت روابط
اركان بازار و روابط بورسها با س��ازمان بورس،
تس��هيل فرآيندهاي مربوط به تأمي��ن مالي،
تقويت نقش نظارتي س��ازمان ب��ورس در بازار
س��رمايه ،بهبود س��امانههاي نظارتي ،توسعه
آموزش و فرهنگسازي ،بهبود ساختار سازماني
و منابع انساني سازمان بورس ،بينالمللي شدن
بازار سرمايه ،توس��عه ابزارهاي مشتقه و كمك
به تقويت و بازگش��ت اعتماد سرمايهگذاران به
بازار سرمايه.
به گفته رئيس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
اين موارد به طور مفصل در طرحهاي توسعهاي
سازمان گنجانده شده و سازوكار اجرايي شدن
آنها در جلسات بعدي اين شورا ارائه خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول  -نوبت دوم

شهرداری بندر ماه شهر به استناد مجوز شماره /۱۷۴ش مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱شواری اسالمی شهر در نظر دارد
اجاره ماشین آالت سنگین عملیات عمرانی و راهسازی را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه به
پیمانکارواجدالشرایط واگذار نماید :
 -۱اس�ناد مناقصه از مورخ  ۱۴۰۰ /۳/۲۹ت�ا پایان وقت اداری م�ورخ ۱۴۰۰/۴/۹

پیشنهاد خود ارا ئه نماید .

در امور ق�رار دادهای ش�هرداری واق�ع در کوی انقلاب  -بلوار ش�هرداری در

 -۳شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است .

ش�ماره  ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰بانک ملی شعبه شهرداری تس�لیم و پاکت در مورخ

باشد  - ۵ .هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد

 ۱۴۰۰/۴/۱۴می باش�د -۲ .مبلغ اولیه کار  ۳۶/۰۹۱/۶۹۴/۵۶۸ریال می باش�د که

 ۰۶۱۵۲۳۵۰۰۲۳ -۲۴تماس و یا به آدرس Www.mahshahr.irمراجعه نمایند .

سپرده ش�رکت در مناقصه به حساب سیبا ش�ماره  ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳بانک ملی

امور قرار دادهای شهرداری ماه شهر

مقاب�ل پرداخت مبل�غ 1/500/000ریال ( غیر قابل اس�ترداد ) به حس�اب س�یبا

 -۴ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمن�ی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی می

 ۱۴۰۰/۴/۱۲ب�ه ام�ور قرارداده�ا تحویل م�ی گردد .بازگش�ایی پاک�ت ها مورخ

 -۶متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر در س�اعات اداری با تلفن

پیشنهاد دهنده باید  ۵درصد قیمت پایه (  ۱/۸۰۴/۵۸۴/۷۲۹ریال ) را به عنوان

ایران به نام ش�هرداری بندر ماهش�هر بصورت نقد یا ضمانتنام�ه بانکی ضمیمه

آگهی فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابي كيفي یک مرحله ای (نوبت دوم)
(خريد تجهيزات تكميلي اكتيو مراكز داده دولت الكترونيك)
به شماره مناقصه 99/10

شماره مناقصه در سامانه ستاد()2000001011000008

سازمان فناوری اطالعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كيفي یک مرحله ای (خريد تجهيزات تكميلي اكتيو مراكز
داده دولت الكترونيك)به شماره مناقصه  99/10و شماره مناقصه در سامانه ستاد ( )2000001011000008را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) مجددا ً برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ  1400/03/26میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 18:00 :روز سه شنبه تاریخ1400/04/01 :
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد  :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/04/16
جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه :ساعت  10:00صبح روز شنبه تاریخ  1400/04/12در محل آدرس ذیل و در
طبقه  ، 6سالن جلسات برگزار می گردد.
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 10:00صبح روزشنبه تاریخ 1400/04/19
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در
فرآیند ارجاع کار) :آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره  22سازمان فناوری اطالعات ایران طبقه دوم اتاق 209
و تلفن 88115906 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

