
معم�ای ص�ادرات نف�ت ب�ه چی�ن حس�اس تر 
ش�ده اس�ت؛ به ویژه پس از گزارش�ی که هفته 
پیش درب�اره کاهش ش�دید فروش نف�ت ایران 
به پکن منتش�ر ش�د و نگرانی  ها را بیش�تر کرد 
هرچن�د ک�ه نمی ت�وان آن را قب�ول ک�رد.

هفته گذش��ته ات��اق بازرگانی تهران گزارش��ی را 
منتش��ر کرد که با واکنش های مختلفی در فضای 
مجازی مواجه شد. این گزارش گفته است صادرات 
نفت ایران ب��ه چین ۹۹ درصد کم ش��د. این یعنی 
بزرگ تری��ن خریدار نف��ت ای��ران، در هفت ماهه 
نخست س��ال ۲۰۲۱ تنها ۲۲۰ هزار بشکه نفت از 
ایران خریده؛ معادل ۱۱ میلی��ون دالر. چنین رقم 
اندکی، همه را ش��وکه کرد و انتقادات را نسبت به 
سیاس��ت های دولت چین افزایش داد. رس��انه  ها 
نوشتند اگر متوسط هر بشکه نفت را ۵۰ دالر در نظر 
بگیریم، ایران در این هفت ماه در مجموع ۲۲۰ هزار 
بش��که نفت به چین صادر کرده است. یعنی ماهی 

۳۱ هزار بشکه.
قطعاً میزان صادرات نفت ایران به چین بیشتر از این 
اعداد است اما موضوع اصلی اینجاست که بخش اعظم 
صادرات نفت ایران به چی��ن، از روش  هایی تبعیت 
می کند که اصوالً در ردیف های رسمی گمرک ایران 

و چین جایی ندارند.
به بیان ساده تر، ایران بیشتر نفت و فرآورده های نفتی 
و پتروشیمیایی خود را با روش  هایی غیرمرسوم که به 
دور زدن تحریم  ها معروف هستند، به چین می رساند 

و قاعدتاً در منابع رسمی اثری از آنها دیده نمی شود. 
از زمانی که تحریم  ها شروع شده، بسیاری از منابعی 
که از صادرات نفت ایران گزارش می دهند، بار ها ذکر 
کرده اند اعدادی که اعالم می کنند گمانه زنی بیش 
نیست و نمی توان صادرات نفت ایران را به طور دقیق 

تخمین زد.
با این وجود، اتاق بازرگانی عالقه بس��یاری دارد که 
بگوید صادرات نفت ایران به این کشور تقریباً متوقف 
شده است؛ در همین باره، مجیدرضا حریری، رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و چین گفته است: صادرات نفتی 
ما به چین نسبت به سال های ۹۴ و ۹۵ کاهش پیدا 
کرده و این آمار با کمی شیطنت پخش شده است. این 
تنها بخشی از صادرات نفتی ما به چین است و میزان 

دقیق آن نیست.
   محرمانگی رقم صادرات

حریری با تأکید بر محرمانه بودن این آمار می گوید: 
میزان واقع��ی خرید نفتی چینی  ه��ا از ایران هرگز 
منتشر نمی ش��ود و جزو آمار محرمانه کشور است. 
مش��خص نیس��ت مرکز اتاق پژوهش ه��ای ایران 
این آمار را از ک��دام مجرا و با چه مجوزی منتش��ر 
کرده است. نباید روش  ها و میزان فروش در دوران 

تحریم  ها را افشا کنیم.
این در حالی است که گزارش فوق مرجع مشخصی 
ندارد و معلوم نیس��ت این اعداد از چه دس��تگاهی 
استخراج شده است؛ از گمرک چین، گمرک ایران، 

بانک مرکزی یا وزارت نفت!

خبرگزاری فارس در این باره نوش��ته است: به طور 
کلی آمار مؤسس��ات ردیابی نفتکش  ها و آمار اداره 
کمرگ چین دو منبعی هستند که می توان با استناد 
به آنها درباره وضعیت ص��ادرات نفت ایران به چین 
قضاوت کرد. البته اعداد و ارقام ذکر شده توسط این 
مراکز نیز با آنچه در واقعیت اتفاق می افتد اختالفات 
بعضاً چشمگیری دارند، زیرا در شرایط تحریم، ایران 
نفت خود را با روش های مخفیانه و دور از رهگیری 
امریکا به کش��ورهای مختلف از جمله چین صادر 
می کند و در نتیجه بس��یاری از محموله های نفت 
ایران قابل رهگیری برای این مؤسسات نیز نیستند.

   آمار ها چه می گویند؟
در حال حاضر رسانه های خارجی در توصیف شبکه 
صادراتی نفت ای��ران از عباراتی همانند »تانکرهای 
شبح وار ایران « استفاده می کنند که حاکی از مخفیانه 
بودن روش های فروش اس��ت. در این بین بخشی از 
نفت ایران تحت نام نفت دیگر کشور ها مانند اندونزی 
و مالزی راهی چین می شود، در نتیجه نمی توان به 
آمارهای گمرک چین نیز درباره واردات نفت از ایران 

اعتماد چندانی کرد.
از سوی دیگر، اداره گمرک چین در آمارهای جدید 
خود اعالم کرده در هفت ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ هیچ 
نفتی از ایران وارد این کشور نش��ده و میزان واردات 
نفت از ایران را با عدد صفر نمایش داده است. با توجه 
به برقرار بودن جریان صادرات نفت ایران به چین، این 
موضوع نشان می دهد که چین در هماهنگی کامل با 

ایران برای دور زدن تحریم های نفتی امریکا به صورت 
چراغ خاموش است.

نکته اینجاست که نه تنها آمار اتاق بازرگانی تهران 
درباره ص��ادرات نفت ایران به چی��ن در هفت ماهه 
سال ۲۰۲۱ به دالیل متعددی بدون مرجع معتبر و 
اشتباه است، بلکه آمار این اتاق درباره میزان صادرات 
نفت ایران به چین در هفت ماهه س��ال ۲۰۲۰ بنابر 
گزارش های رسمی دولت و اظهارات مقامات دولتی 

اشتباه به نظر می رسد.
طبق آمار اتاق بازرگانی تهران در هفت ماهه نخست 
سال ۲۰۲۰ مجموع درآمدهای صادراتی نفت ایران 
به چین 766 میلیون دالر بوده است. با در نظر گرفتن 
قیمت هر بش��که نفت معادل ۵۰ دالر یعنی میزان 
صادرات نفت ایران در این برهه زمانی 7۳ هزار بشکه 
در روز بوده اس��ت که این رقم با آمار رسمی کشور و 
مؤسسات معتبر )۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه( اختالف 
زیادی دارد. در نتیجه آمار ارائه ش��ده توس��ط اتاق 
بازرگانی درباره هفت ماه نخست س��ال ۲۰۲۰ هم 

اشتباه به نظر می رسد.
همچنین طبق آمار اوپک به ط��ور میانگین میزان 
تولید نفت ایران در هفت ماه نخس��ت سال ۲۰۲۱ 
نسبت به هفت ماهه نخست ۲۰۲۰، ۳۵۰ هزار بشکه 
در روز بیشتر است که این اختالف بیانگر بیشتر شدن 
میزان صادرات نفت ایران )که عمدتاً به مقصد چین 

است( به میزان ۳۵۰ هزار بشکه است.
آمار ارائه ش��ده توسط ش��رکت تانکر ترکرز )مرجع 
معتبر در تخمین صادرات نف��ت جهان( نیز ضمن 
نزدیک بودن به آمار اوپک و سایر منابع، بر کذب بودن 
ادعای اتاق بازرگانی تهران تأکید می کند. به گزارش 
بلومبرگ، گمرک چین در آمارهای جدید خود اعالم 
کرده طی شش ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ هیچ نفتی از 
ایران وارد این کشور نشده است. این در حالی است 
که آمارهای شرکت های ردیابی نفتکش ها، از دو برابر 
شدن خرید نفت چین از ایران طی این دوره نسبت به 

سال گذشته خبر می دهد.
در این راستا شرکت ردیابی نفتکش ها، تانکر ترکرز 
گزارش داده اس��ت ک��ه در نیمه اول س��ال ۲۰۲۱ 
ایران روزانه به طور متوسط یک میلیون بشکه نفت 
راهی چین کرده اس��ت. این رقم حت��ی ۳۰ درصد 
بیش��تر از خرید نفت چین از ایران در دوران قبل از 

تحریم  هاست.
همچنین شرکت ردیابی نفتکش ها، تانکر ترکرز در 
گزارشی دیگر میزان فروش نفت ایران در سال گذشته 
)۲۰۲۰( را ۵۰۰ هزار بشکه برآورد کرده است، اما در 
ادامه می گوید ایران هم اکن��ون روزانه یک میلیون 
بشکه صادرات نفت به چین دارد و در برخی ماه های 
س��ال جاری میالدی، حتی این رقم به ۱/۵میلیون 

بشکه نیز اوج گرفته  است.
با این وجود هنوز مشخص نیست اتاق بازرگانی تهران 
بر چه اس��اس و سیاس��تی اقدام به انتشار آمار هایی 
عجیب و به دور از واقعیت کرده است؛ شاید قرار است 

اتفاقی خاص مهندسی شود!
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بازی بخش خصوصی با آمار  دروغ نفتی
 بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، ایران روزانه کمی بیشتر از هزار بشکه نفت به چین صادر می کند 

درحالی که منابع بسیاری تأکید دارند صادرات روزانه نفت ایران به چین حدود یک میلیون بشکه است

چین خرید و فروش ارز دیجیتالی را ممنوع کرد
بانک مرکزی چین ضمن ممنوعیت هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای 
دیجیتالی در این کشور، نهاد هایی را مأمور نظارت بر این قانون کرده است.
به گزارش کوین تلگراف، ش��رایط برای فعاالن رمزارز ها در چین روز به 
روز در حال بدتر شدن است و حاال خبر می رسد که بانک مرکزی چین به 
طور کامل هرگونه فعالیت مرتبط با رمزارز ها را ممنوع اعالم کرده است. 
این نهاد چینی به ارائه دهندگان خدمات مالی در چین هشدار داده که به 
هیچ وجه نباید امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتالی را برای مشتریان 

خود فراهم کنند.
طبق بخشنامه صادره بانک مرکزی چین، هیچ درگاه پرداخت و شرکتی 
اجازه ندارد نسبت به تبدیل ارز دیجیتالی به پول فیات یا برعکس برای 
مشتریان خود اقدام کند. پیش از این نیز بانک مرکزی چین چندین اقدام 
علیه رمزارز ها انجام داده بود اما برخی تحلیلگران معتقدند چین در مقابله 

با رمزارز ها جدی تر شده است.
بیل بیشاپ نویسنده در پایگاه خبری سینوسیزم گفت: ممنوعیت جدید 
نش��ان می دهد تالش های چندجانبه ای در داخل چین ب��رای مقابله با 
ارزهای دیجیتالی در حال ش��کل گیری اس��ت. به عقیده بیش��اپ، این 
دستورالعمل مخرب تر از دستورالعمل قبلی در مقابله با استخراج کنندگان 

رمزارز ها در چین است.
با دستور جدید، سازمان مدیریت فضای سایبری چین، دادگاه عالی خلق 
چین، اداره امنیت عمومی و کلیه بانک ها و نهادهای مالی چین موظف 

شده اند بر اجرای این دستور العمل نظارت کنند.
پیش از این نیز یکی از دادگاه های چینی در حکمی اعالم کرده بود فعاالن 
ارزهای دیجیتالی نباید انتظار حمایت قضای��ی از خود را در صورت بروز 
مشکل داشته باش��ند چراکه از نظر قانونی انجام فعالیت های مرتبط با 
رمزارز ها در چین قانونی ش��ناخته نمی شود.  در س��ال ۲۰۱7 نیز چین 
هرگونه عرضه اولیه مبتنی بر ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم کرده بود.

یک شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی که خواست نامش فاش نشود 
گفت: قانون جدید به این معناست که اگر کسی اصرار به خرید و فروش 
ارزهای دیجیتالی دارد باید کاماًل ریسک آن را قبول کند چراکه حتی اگر 
از وی کالهبرداری ش��ود، قانون از وی حمایتی نخواهد کرد. این به ویژه 
باعث خواهد ش��د معامله گران محتاط کنند یا کسانی که سرمایه کمی 

دارند قید بازار را بزنند.
----------------------------------------------------

لیر ترکیه در قعر تاریخی
ارزش پول ملی ترکیه در کمترین سطح تاریخی خود قرار گرفت.

به گزارش بلومبرگ، تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره 
باعث ریزش مجدد ارزش لیر شد. بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت نرخ 
بهره را با یک درصد کاهش به ۱۸ درصد برساند تا نرخ بهره مجدداً به سطح 
خود در ماه آگوست برسد. این نگرانی در بین معامله گران وجود دارد که 
با روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در بانک مرکزی ترکیه، رجب طیب 

اردوغان مداخالت بیشتری را در کار این نهاد انجام دهد.
رئیس جمهور ترکیه که یکی از منتقدان سرسخت نرخ بهره باال محسوب 
می شود اخیراً در مصاحبه با یکی از شبکه های تلویزیونی این کشور گفته 
بود نرخ بهره باید از مقادیر فعلی کمتر شود. وی با بیان اینکه رسیدن به یک 
محیط سرمایه گذاری آرام نیازمند خالص شدن از شر نرخ بهره باالست، 
افزود: نرخ تورم باالی ترکیه در حال حاضر بیش از هر چیز دیگر به خاطر 
باال بودن نرخ بهره است. نگرانی از وضعیت روابط ترکیه و امریکا، کماکان 
یکی از اصلی  ترین نگرانی های معامله گران بازارهای ارز در این کشور است. 
رجب طیب اردوغان- رئیس جمهور ترکیه- با وجود دیدار با جو بایدن گفته 
ترکیه کماکان مصمم به تکمیل خرید س��امانه دفاع موشکی اس۴۰۰ از 
روسیه است که به یکی از مهم  ترین مناقشات واشنگتن- آنکارا تبدیل شده 

و امریکا نیز به همین دلیل تحریم هایی علیه ترکیه اعمال کرده است.
لیر که دو هفته پیش به باال  ترین سطح هفت هفته اخیر خود رسیده بود، 
بار دیگر روندی نزولی را تجربه کرد و به پایین  ترین نرخ برابری خود مقابل 
دالر در دو ماه ماه اخیر رس��ید تا جایی که نرخ برابری دالر در کانال ۸/۸ 
تثبیت ش��د. در آخرین دور از معامالت ارزی استانبول، هر دالر با ۲/۴۱ 

درصد افزایش به ۸/۸۹ لیر رسید.
----------------------------------------------------

خشم کاخ سفید از ثروتمندان امریکایی
کاخ سفید با انتشار یک گزارش اعالم کرد میزان مالیات پرداختی افراد 
بسیار ثروتمند در امریکا بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می شود.

به گزارش رویترز، کاخ سفید گزارش جدید اقتصادی منتشر کرد که 
نشان می داد ثروتمندان امریکایی نسبت به دیگر اقشار این کشور مالیات 
بسیار کمتری پرداخت می کنند. البته هدف از انتشار این گزارش صحه 
گذاشتن بر اهمیت اجرای سیاست جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، در 

اعمال مالیات بیشتر بر ثروتمندان است.
جو بایدن می خواهد از محل دریافت این مالیات بخشی از منابع مورد 
نیاز برنامه های اقتصادی خود را تأمین کند. بایدن روز چهار شنبه در 
توئیتر نوشت: من از اینکه افراد بسیار ثروتمند و شرکت های بزرگ سهم 

عادالنه خود از مالیات را پرداخت نمی کنند، خسته شده ام.
بایدن در تالش است تا یک برنامه ۳/۵ تریلیون دالری با هدف مقابله با 
تغییرات آب و هوایی، پایین آوردن هزینه نگهداری از کودکان و همچنین 
کاهش میزان فقر را به اجرا دربیاورد که بخشی از این حجم منابع مالی 

قرار است از محل دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان تأمین شود.
گزارش کاخ سفید می گوید: ۴۰۰ خانواده ثروتمند باالی جامعه امریکا 
که مجموع ثروت شان بین ½ میلیارد دالر تا ۱6۰ میلیارد دالر است، 

تنها معادل ۸ درصد درآمد متوسط ساالنه خود مالیات می دهند.
دولت بایدن مدعی است بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ این ۴۰۰ خانوار 
با احتس��اب باال رفتن ارزش ثروت و دارایی های آنها ۱/۸تریلیون دالر 
درآمد داش��ته، اما فقط ۱۴۹ میلیارد دالر مالی��ات داده اند. تحقیقات 
کاخ سفید همچنین می افزاید میزان مالیاتی که افراد بسیار ثروتمند و 
میلیاردر ها در امریکا پرداخت می کنند، نسبت به آن چیزی که تصور  

می شد، بسیار کمتر است.
----------------------------------------------------

بحران برق در اروپا 
تمای�ل اروپ�ا ب�ه اس�تفاده از زغ�ال س�نگ ب�رای جب�ران 
کمب�ود گاز جه�ت تولی�د ب�رق، قیم�ت کثیف   تری�ن س�وخت 
فس�یلی دنی�ا را ب�ه باال  تری�ن رق�م از 2۰۰۸ رس�انده اس�ت.

به گزارش بلومبرگ، تولید کنندگان برق در اروپا به دنبال کمبود گاز 
طبیعی مجبور شده اند به سراغ محموله های زغال سنگ بروند تا برق 

مورد نیاز را از کثیف   ترین سوخت فسیلی دنیا تأمین کنند.
یک محموله زغال س��نگ برای تحویل در ماه آین��ده در یکی از بنادر 
بزرگ اروپا ۲۰۰ دالر در هر تن معامله شده است یعنی باال  ترین رقم از 
۲۰۰۸. بسیاری از تولیدکنندگان برق در این هفته وارد بازار شده اند تا 

منابع خود را قبل از آغاز زمستان تأمین کنند.
اروپا به دنبال یک زمس��تان س��رد و طوالنی که باعث کاهش ذخایر گاز 
طبیعی شد، حاال با کمبود انرژی مواجه است. جبران کردن این ذخایر با 
توجه به عرضه محدود روسیه و نروژ، آسان نیست و اروپا مجبور است برای 
به دست آوردن محموله های گاز طبیعی مایع در بازار بجنگد. پایین بودن 
سرعت باد هم به مشکالت بخش انرژی در اروپا افزوده و این قاره را مجبور 
کرده برای جبران این کمبود، به سراغ سوخت های فسیلی کثیف تر برود. 
قیمت انرژی در شرایطی در اروپا در حال افزایش است که این قاره تالش 
می کند قراردادهای جوی بلندپروازانه ای را در مذاکرات اسکاتلند امضا کند. 
بازگشت زغال سنگ احتماالً این مذاکرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. 
سیاستمدارانی از انگلیس، اسپانیا و ایتالیا که نگران افزایش قیمت انرژی و 

تأثیر آن بر رأی دهندگان هستند در این اجالس حضور دارند.

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین قیمتنام شرکت 

50,090800توريستي ورفاهي آبادگران ايران
30-25,230البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
90-8,410سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

240-18,440آلومينيوم ايران 
23,290870آلومراد

23,900240كاشي  الوند
124-3,680داروسازي  امين 

1,320-34,900معدني  امالح  ايران 
620-11,860آسان پرداخت پرشين

420-17,100سراميك هاي صنعتي اردكان 
36,8601,750آبسال 

2,00936بيمه آسيا
10,69030سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

8,180170آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
20-5,250سرمايه گذاري پرديس

8-1,220صنايع  آذرآب 
20-3,129سايپاآذين 
720-38,980معادن  بافق 

25,10080مس  شهيدباهنر
2,61845بيمه البرز

175-4,198سرمايه گذاري بوعلي 
560-10,740باما

8,100100سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
560-23,750گروه  صنعتي  بارز

280-5,350بيمه دانا
73-1,981بهساز كاشانه تهران

72,0101,210بهنوش  ايران 
30,900470فجر انرژي خليج فارس

1,6196گروه بهمن 
13-1,600گروه بهمن 

44-1,759سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
120-5,780بانك خاورميانه

25-1,286بيمه ملت
3,70037بانك ملت

60-11,680بين  المللي  محصوالت  پارس 
66,060200پتروشيمي بوعلي سينا

2,410-56,090گروه صنعتي بوتان 
2,74817بانك پارسيان 

130-14,700بانك پاسارگاد
24,800250پست بانك ايران

680-34,480گروه دارويي بركت
15-2,098بانك صادرات ايران

60-2,339بين المللي توسعه ساختمان
10-2,149بانك تجارت

150-7,830بيمه ما
12,210580چرخشگر

580-14,840كشت  و صنعت  چين  چين
84-3,750توليدي چدن سازان

26,780280معدني وصنعتي چادرملو
10-6,550سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

190-5,710كمباين  سازي  ايران 
5,720-121,000كربن  ايران 

1,080-27,500داروسازي  ابوريحان 
520-18,130داده پردازي ايران 

80-15,590البرزدارو
580-14,890داروسازي زاگرس فارمد پارس

1,220-29,690داروپخش  )هلدينگ 
27,30040شيمي  داروئي  داروپخش 

280-17,700داروسازي  فارابي 
480-13,640داروسازي  جابرابن حيان 

50-4,770داروسازي  كوثر
1,980-37,750دارويي  لقمان 
8,290-157,590معدني  دماوند

630-20,850دوده  صنعتي  پارس 
1,480-28,290داروسازي  اسوه 

31,100940كارخانجات داروپخش 
1,630-31,010درخشان  تهران 
46,000390دارويي  رازك 
310-18,310سبحان دارو

20,42060داروسازي  سينا
1,050-20,020گروه دارويي سبحان

20,850280سرمايه گذاري دارويي تامين
30-6,150داروسازي زهراوي 

160-5,810تجارت الكترونيك پارسيان
3,891185بيمه اتكايي امين
45,000990داروسازي  اكسير
15,77010فوالد آلياژي ايران

26,250280فوالد اميركبيركاشان
180-6,810فيبر ايران 

1,040-27,230فوالد خراسان
130-16,210فوالد خوزستان

22,3901,060فنرسازي زر
10,23090فوالد مباركه اصفهان

200-6,190فروسيليس  ايران 
30,9701,100فرآوري موادمعدني ايران 

1,050-30,530غلتك سازان سپاهان
37,750750پارس فوالد سبزوار

500-29,740فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
580-28,890پديده شيمي قرن

320-7,190گروه صنايع بهشهرايران 
92-3,579گلوكوزان 

14,050350سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
3,420-93,900قنداصفهان 

1,520-29,340كارخانجات  قند قزوين 
114-2,235قطعات  اتومبيل  ايران 

180-14,780شهد
510-22,700قند لرستان 

100-27,200قند مرودشت 
1,760-40,340قند نيشابور

21,460180معدني و صنعتي گل گهر
20-21,260معدني و صنعتي گل گهر

40-2,600بيسكويت  گرجي 
62-2,460گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

8,700100فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
171-3,251قند ثابت  خراسان 

450-35,280گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
240-7,420گلتاش 

55-4,341حمل و نقل بين المللي خليج فارس
1,610-30,610حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

240-9,800شركت ارتباطات سيار ايران
5,95050حفاري شمال

وحیدحاجیپور
گزارشیک

 محمد محبتی صف سری
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری رشت

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت از ردیف کد اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ در نظر 
دارد مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( واگذاری خدمات بازرسی خطوط حمل و نقلی سطح شهر خود را به شرکت های ذیصالح از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : Www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران واجد شرایط دارای مجوز معتبر فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از نیروی انتظامی)پلیس پیشگیری ناجا ( مرتبط 
با موضوع مناقصه  ) تأمین نیروی بازرس خطوط حمل و نقلی ( باش��ند و 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 مناقصه : مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰۴ می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ ۱۴۰۰/۰7/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰7/۱۱ از ساعت 7:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰ 
مهلت ارسال پیشنهاد : از تاریخ ۱۴۰۰/۰7/۱۰ لغایت ۱۴۰۰/۰7/۲۰ تا ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ بازگشایی: راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰7/۲۱ در دفتر کار ریاست سازمان به نشانی رشت ، بلوار شهید چمران، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری رشت قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.

پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ ۳/۵7۱/۵7۳/۵۳6 ریال را به بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی یا بشماره حساب 6۴۰۲۱۱۲۲۱۲۲۵۳۵ بانک مهرایران 
شعبه طالقانی به نام حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه شهرداری رشت واریز و ضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبیرخانه سازمان مدیریت حمل 

و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به نشانی فوق الذکر تحویل  نمایند ،الزم به ذکر است که ارائه پول یا چکهای مسافرتی ویا چک تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.
* هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

* مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی پاکت ها به مدت ۳ ماه می باشد.
* سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

* بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط سازمان می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف 

آدرس : رشت، بلوار شهید چمران، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت
تلفن تماس : ۳۳۸۵۴۱۳۴ – ۳۳۸۵۹۰۳۰ - ۰۱۳

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( - نوبت دوم

نوسان شدید قیمت جوجه یک روزه در بازار پتروشیمی ای که افتتاح شد، اما فعال نیست
یک میلیارد دالر سرمایه و سود معطل اکسیژن!

با گذش�ت بیش از چهار م�اه از افتتاح یک 
مجتمع پتروش�یمی، این مجموعه به دلیل 
عدم تأمین اکس�یژن توس�ط ی�ک مجتمع 
دیگ�ر، هن�وز ب�ه تولی�د نرس�یده اس�ت.

به گزارش ایسنا، در حالی که بیش از چهار ماه 
از افتتاح پتروشیمی سبالن می گذرد، تولید در 
این واحد پتروش��یمی محقق نشده؛ موضوعی 
که از دس��ت رفتن ارزآوری ماهانه ۳۴ میلیون 
دالر را به دنبال داشته است. گفته می شود ۵۱ 
درصد از س��هام این شرکت متعلق به هلدینگ 
پتروفرهن��گ، بزرگ ترین هلدینگ مؤسس��ه 

صندوق ذخیره فرهنگیان است.
اردیبهش��ت س��ال جاری و در آخرین روزهای 
دولت دوازدهم پتروش��یمی س��بالن توس��ط 
رئیس جمه��وری وق��ت و مس��ئوالن صنعت 
نفت و پتروش��یمی کشور افتتاح ش��د. در این 
مراسم مرضیه شاهدایی- مدیرعامل هلدینگ 
پتروفرهنگ- کل س��رمایه گذاری برای اجرای 
متانول سبالن را ۴۰6 میلیون دالر دانست و بیان 
کرد: ارزش محصوالت این طرح پتروش��یمی 

ساالنه ۴۱۲ میلیون دالر است.
بر اساس اعالم رسمی برای ساخت پتروشیمی 
سبالن ۴۰6 میلیون دالر سرمایه گذاری شده که 
شامل ۳۱6 میلیون دالر سرمایه گذاری ارزی و 
۱۰ هزار و 7۳۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی 
است. تا روز افتتاح همه چیز به ظاهر خوب پیش 
رفت اما تقریباً هیچ کس از یک حلقه مفقوده مهم 
چیزی نمی گوید. هیچ خبری از نبود اکس��یژن 
نیست اما نخستین نش��انه های بروز مشکل در 

آخرین روزهای اردیبهشت پدیدار شد.
   از ما اکس�یژن نگیری�د، خودمان الزم 

داریم!
دقیق��اً در روز افتت��اح پتروش��یمی س��بالن، 
س��پهدار انصاری نیک- مدیرعامل پتروشیمی 
مرجان- خواس��تار عدم اج��رای کاهش بیش 
از ۱۰ درصدی تولید در این واحد پتروشیمی 
برای رفع نیاز مجتمع س��بالن ش��د و در این 
خصوص از ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
و ش��رکت دماوند درخواس��ت کرد با در پیش 
گرفتن مدیریت جهادی و تالش ش��بانه روزی 

زمینه تولید گاز اکسیژن در پتروشیمی دماوند 
برای رفع نیاز شرکت سبالن فراهم شود تا این 
ش��رکت در کوتاه ترین زمان ممکن به ظرفیت 

اسمی خود برگردد.
وی توضی��ح داد: در ش��رایط کنونی ش��رکت 
پتروشیمی س��بالن در مرحله راه اندازی است، 
در حالی که اکس��یژنی برای ادامه تولید در این 
شرکت وجود ندارد. بنابر درخواستی که شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی از ما داشت توافق شد 
که ما ۱۰ درص��د کاهش ظرفی��ت بدهیم که 
البته ما در راس��تای منافع ملی و پش��تیبانی و 
مانع زدایی از تولید همکاری کردیم اما با توجه 
به تعهدی که به بازپرداخت وام سرمایه گذاری 
خارجی داریم تمایل داش��تیم که در ظرفیت 
کامل کار کنیم و تعه��دات ارزی مان را هر چه 
س��ریع تر به اتمام برس��انیم و لذا من از همین 
جا از مسئوالن به خصوص شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی و شرکت پتروشیمی دماوند استدعا 
دارم با در پیش گرفتن مدیریت جهادی و تالش 
ش��بانه روزی زمینه تولید گاز اکس��یژن را در 
پتروشیمی دماوند برای رفع نیاز شرکت سبالن 
فراهم کنن��د تا ما بتوانی��م در کوتاه ترین زمان 

ممکن به ظرفیت اسمی خودمان برگردیم.
به عبارت س��اده تر همان زمان مشخص بود که 
اکسیژن طبق برنامه تأمین نخواهد شد و ظاهراً 
توافقاتی صورت گرفته بود تا با کاهش بخشی 
از ظرفیت پتروش��یمی مرجان، سبالن فعاًل در 
مدار تولید بماند و البته خبری از پتروش��یمی 

دماوند نبود.
   سرمایه ای ر ها شده روی زمین

با این تفاسیر این س��ؤال وجود دارد که چطور 
مجموعه ای بدون در نظر گرفتن نیازهای اولیه 
افتتاح رسمی ش��ده و حدود ۵۰۰ میلیون دالر 
سرمایه گذاری نادیده گرفته شود، به طوری که 
یک شرکت پتروشیمی آماده بهره برداری فقط به 
دلیل مشکل اکسیژن عماًل امکان تولید نداشته 
باشد؟ پاسخ این سؤال توسط ایسنا از مسئوالن 
وزارت نفت و صنعت پتروشیمی کشور در حال 
پیگیری اس��ت و در صورت به نتیجه رس��یدن 

منتشر خواهد شد.

دبیر کان�ون مرغ�داران گوش�تی از نوس�انات 
قیمت�ی جوج�ه ی�ک روزه در ب�ازار خب�ر داد.
پرویز فروغی در گفت وگو با ایس��نا، در پاسخ به این 
سؤال که آیا قیمت جوجه یک روزه کاهش یافته است؟ 
گفت: در هفته های گذشته وزارت جهاد کشاورزی 
دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن فاصله بین 
دو جوجه ریزی به ۹۰ روز افزایش یافت و مرغداران 
نیز با ۸۰ درصد ظرفیت خود جوجه ریزی کردند. این 
دستورالعمل باعث شد قیمت جوجه یک روزه از ۱۱ 

هزار تومان به 7 هزار تومان کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: اما این کاهش قیمت پایدار نبود، زیرا 
برخی استان  ها از این دستورالعمل مستثنی شدند 
و همین موضوع اختالفات بسیاری ایجاد کرد و در 
نهایت مجدداً قیمت جوجه یک روزه افزایش یافت 

و از 7 هزار تومان به ۹ هزار تومان رسید.
دبیر کانون مرغداران گوش��تی در بخش دیگری از 
صحبت هایش به وضعیت نهاده های دامی اشاره کرد 
و گفت: همچنان در ارسال و بارگیری نهاده های دامی 
تأخیر وجود دارد و مرغدارانی هستند که هنوز بعد از 

۴۰ روز نهاده هایشان را دریافت نکرده اند.
وی تصریح کرد: همچنین حدود یک ماهی می شود 
که ذرت و سویا در سامانه بازارگاه شارژ نشده است و 
مرغداران مجبور هستند نهاده های دامی مورد نیاز 
خود را از بازار آزاد خریداری کنند. قیمت ذرت در بازار 
آزاد حدود ۵ هزار تومان و سویا نیز ۹ هزار تومان است. 
فروغی در پایان گفت: قیمت تمام شده مرغ زنده برای 
تولیدکننده با وجود این وضعیت نهاده  ها و نوسانات 
قیمتی جوجه یک روزه بیش از ۲۰ هزار تومان است. 

اصنافانرژی


