
اواخر كار دولت روحان�ي، كمتر از 40روز پيش 
بود كه بيژن زنگنه، وزير سابق نفت گفت: »حكم 
كرس�نت در مهرماه صادر مي ش�ود«؛ فضاي 
عمومي و حتي رس�انه اي جامعه از اين خبر جا 
ماندند و توجهي به آن نش�د. برخي رس�انه ها 
نوش�تند دولت بنفش چاله كرس�نت را براي 
دولت رئيس�ي كنده اس�ت و باي�د ميلياردها 
دالر از منابع كشور بابت تصميمات اشتباه سه 
دولت، به حساب يك دالل اماراتي واريز شود.« 
خبرگزاري رويترز، هفته گذشته در گزارشي نوشت: 
كرسنت در شكايت نخست موفق شده حكم 607 
ميليون دالري عليه ايران دريافت كند و حكم دوم 
تا سال آينده تعيين تكليف مي شود، اما ماجراي اين 

احكام چيست؟
قرارداد كرسنت، قراردادي است كه در سال 1381 
بين شركت ملي نفت ايران و شركت نفت الهالل يا 
همان كرسنت امضا شد؛ زنگنه مدافع سرسخت 
اين قرارداد بود و قصد داش��ت گاز ايران را به يك 
شركت دالل فروخته تا اين شركت، صادركننده 
گاز به ش��ارجه امارات باش��د.  قرارداد دو مرحله 
داشت؛ مرحله نخست اينكه ايران طي 5/8 سال 
به اين شركت گاز مي فروخت و مرحله دوم به مدت 
5/16سال ميزان صادرات گاز را افزايش مي داد، اما 

اين قرارداد به داليل مختلفي اجرايي نشد. 
  چرا قرارداد اجرا نشد؟

يكي از مهم ترين نقدهايي كه به دوران زنگنه در 
دولت اصالحات وارد است، اين بود كه شركت ملي 
نفت تعهد داده بود گاز ميدان سلمان در سال 1384 
آماده صادرات است؛ تعهدي بزرگ كه هر روز تأخير 
در اجرايش، ميليون ها دالر به كشور ضربه زد. اين 
تعهد در شرايطي داده ش��د كه كار توسعه ميدان 
سلمان در سال 81 آغاز ش��د، ولي در سال 84 به 
پيشرفت كمتر از 40 درصد رسيد. اين بدان معنا بود 

كه ايران نمي تواند گازي به كرسنت بفروشد. 
در همان ايام، قيمت جهاني نفت خام افزايش يافت 
و منجر به افزايش قيمت گاز منطقه هم شد؛ شركت 
ملي نفت در دولت نهم خواستار تجديدنظر بهاي 
گاز در قرارداد شد. زنگنه طوري قرارداد را بسته بود 
كه گاز ايران با بهايي ناچيز و تقريباً رايگان در اختيار 
دالل اماراتي قرار مي گرفت. به همين دليل شركت 
ملي نفت خواس��تار تجديدنظر در قيمت گذاري 
ش��د كه همين موضوع، اختالفات دو طرف را در 

پي داشت. 

اين اختالف��ات در حالي رخ داد ك��ه عماًل امكان 
صادرات گاز به دليل ك��م كاري دولت اصالحات 
در توس��عه ميدان گازي س��لمان نبود. در چنين 
شرايطي، مذاكرات در جريان بود، ولي اماراتي ها 
در اواخر سال 87 و در ميانه مذاكرات به يك باره به 

داوري شكايت بردند تا همه چيز حقوقي شود. 
ايران هم براي دفاع از اقدام خود، روي فساد سازمان 
يافته در امضاي اين قرارداد دست گذاشت تا همه 
چيز در داوري مشخص شود. اين اختالفات تا سال 
92 ادامه داش��ت كه زنگنه دوباره به وزارت نفت 
رسيد. او در روز رأي اعتماد خود، به نمايندگاني كه 
مي گفتند در صورت وزارت زنگنه ايران در كرسنت 
محكوم مي ش��ود، گفت: »اينها بازي رواني است؛ 

محكوميت ايران در داوري مضحك است!«
به هر زوري كه ب��ود، او توانس��ت از مجلس رأي 
اعتماد بگيرد و قول داد س��ه ماهه پرونده را جمع 
مي كند؛ طي هشت س��ال وزارت او، اظهارنظرات 

و تعدادي از اعضاي هيئت دولت و ايضاً مديرانش، 
فضا را به حدي به سود كرسنت كرد كه نگراني ها 

را افزايش داد. 
به عنوان نمونه، علي كاردر، مديرعامل وقت شركت 
ملي نفت، در يك اظهارنظ��ر عجيب به يك باره از 
خوب بودن قرارداد كرس��نت گف��ت و با حمله به 
منتقدان داخلي، كرسنت را نمونه عالي يك قرارداد 
دانست. همين موضع، براي محكوميت ايران كافي 
بود و كرسنتي ها و طرفدارانش با به دست گرفتن 
اين اظهارنظر در اين سور دميدند كه خود ايراني ها 
و مقامات رسمي اين كشور، در نهايت پذيرفتند كه 

اين قرارداد نقص ندارد!
با چنين دست فرماني، ايران در داوري بين المللي به 
محكوميت نزديك شد؛ قراردادي كه اجرايي نشد و 
پرونده اش در داوري بين المللي دست به دست  شد 
و در نهايت با محكوميت ايران در مرحله اول داوري 
همراه شد. دقيقاً مثل همان پيش بيني اي كه زنگنه 

كرده بود و حاال بايد بيش از 17هزار ميليارد تومان از 
منابع كشور، به جيب يك دالل اماراتي ريخته شود.  
اين در حالي بود كه زنگنه در همان سال 92 گفته بود 
خبري از محكوميت نيست و اين پرونده به زودي جمع 
مي شود، اما جداي از زنگنه و تيمش كه اين قرارداد 
را منعقد و پيگيري كردند، نبايد از افرادي گذش��ت 
كه اجازه ندادند اين پرونده در مس��ير كارشناسي به 
جريان بيفتد و با تصميمات و فضاسازي هاي اشتباه 
و جناحي خود، كرسنت را گروگان گرفتند و فضا را 
متشنج كردند، هر چند كه اشتباه آنها، بسيار كمتر 
از لجاجت وزير نفتي بود كه به شدت شيفته كرسنت 
و قراردادش بود.  همه افرادي كه در كرسنت حضور 
داشتند، اين روزها كنار نشسته اند و منتظر هستند 
تا شركت ملي نفت، بخش��ي از منابع بيت المال را به 
حساب اماراتي ها واريز كند. حكم مرحله دوم شكايت 
هم كه بيايد، اين مبلغ به حدي باال خواهد رفت كه 

شايد همه را شوكه كند. 
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مسببان كرسنت بدون یک سنت جریمه!
نگاهي به خبري كه شركت ملي نفت را شوكه كرد

ترمز تورم كشيده خواهد شد
وزير اقتصاد با اش�اره به اقدامات دولت ب�راي كنترل تورم گفت: 
ترم�ز افزايش قيمت ها طي ماه هاي آينده كش�يده خواهد ش�د. 
به گزارش تسنيم، احس��ان خاندوزي گفت: متأس��فانه آمار افزايش 
بي��ش از 3درصدي متوس��ط قيمت ه��ا در اقالم مصرف��ي خانوار در 
شهريور خبر بسيار ناخوشايندي است و اين نرخ بايد حتماً در ماه هاي 
آينده كنترل ش��ود.  وي درباره داليل اين تورم گفت: بخش��ي از اين 
تورم مربوط به افزايش قيمت ارز و همچنين فش��ار كس��ري بودجه 
 در ماه هاي ابتدايي س��ال است كه موجب برداش��ت بيش از اندازه از 

بانك مركزي شد. 
خاندوزي افزود: سياس��ت اقتصادي ب��ا تأخير تاثير خ��ود را خواهد 
گذاشت و اگر دولت با 50 هزارميليارد تومان كسري بودجه در چهار 
ماهه نخست امسال از بانك مركزي استقراض كرد، اين موضوع خود 
را در ماه هاي ششم و هفتم نشان مي دهد. دولت سيزدهم براي كنترل 
افزايش قيمت ها اقداماتي در دس��تور كار ق��رار داده، از جمله كنترل 
نوسانات نرخ ارز از طريق افزايش فروش نفت و ميعانات كه در دستور 

كار قرار گرفته است. 
وزير اقتصاد افزود: همچنين براي تسهيل دسترسي به ارز هاي بلوكه 
شده كشور در ساير كشور ها تدابيري در روز هاي اخير اتخاذ شده است.  
وي گفت: درباره اس��تقالل از بانك مركزي نيز اقداماتي انجام شده و 
بر خالف پنج ماهه ابتدايي سال دولت سيزدهم در شهريور بدون يك 
ريال اس��تقراض جديد از بانك مركزي توانست بودجه خود را تأمين 

كند و زودتر از پايان شهريور حقوق كاركنان دولت واريز شد. 
خاندوزي افزود: ما در ماه هاي ابتدايي س��ال، 16هزار ميليارد تومان 
تأمين مالي از طريق فروش اوراق داشتيم كه اين رقم در يك ماه اخير، 

به 27 هزارميليارد تومان افزايش يافته است. 
خاندوزي اضافه كرد: تداوم اين اقدامات، مي تواند كنترل تورم و كشيده 
شدن ترمز افزايش قيمت ها را در پي داشته باشد هرچند ممكن است 
با چند ماه فاصله، تأثير بگذارد. به ويژه با تغييرات اليحه بودجه سال 
1401، كمتر كسري بودجه خواهيم داشت و شاهد پايين آمدن سطح 

عمومي قيمت ها در ماه هاي آينده خواهيم بود. 
----------------------------------------------------

پرفروش ترین فرآورده هاي نفتي
در ش�ش  ماهه  نخس�ت س�ال 1400 نفتاي س�بك ب�ا 2۹درصد 
معامله بيش ترين كااليي اس�ت ك�ه در رين�گ بين الملل بورس 
ان�رژي اي�ران معامل�ه ش�ده  و پ�س از آن گاز مايع و ت�ه  مانده 
ب�رج تقطير، ب�ه  ترتيب ب�ا 2۳درص�د و 14درص�د ق�رار دارند. 
به گزارش فارس، ارزش مجموع معامالت شركت بورس انرژي ايران 
از 481هزار و 551ميليارد و 646 ميلي��ون و 162هزار و پنجاه ريال 
در »شش ماهه  نخست« سال گذش��ته به 609هزار و 961ميليارد و 
374 ميليون و 560هزار و 454 ريال در سال كنوني رسيده   است كه 
رش��دي 27درصدي را تجربه مي كند. اين در حالي است كه به دليل 
كاهش عرضه بنزين و گازوئيل نسبت به مدت مشابه سال پيش، حجم 

معامالت در بازار هيدروكربوري افت كرده  است. 
حجم معام��الت تجميعي بورس ان��رژي اي��ران در »رينگ داخلي« 
بازار فيزيكي از ي��ك  ميليون و 120هزار و 939 تن در س��ال 1399 
به يك ميليون و 174هزار و 715 تن در سال كنوني رسيده كه رشد 
5درصدي معامالت را نش��ان مي دهد. همچنين ارزش اين قراردادها 
ني��ز از 40ه��زار و 789ميلي��ارد و 471 ميليون و 410ه��زار و 646 
ريال به 110هزار و 548ميليارد و 611 ميلي��ون و 979هزار و 820 
 ريال رس��يده كه حاكي از رش��د 171درصدي اين معام��الت از نظر 

ارزش است. 
از سوي ديگر، حجم اين معامالت در »رينگ بين الملل« بورس انرژي 
ايران از 7 ميليون و 796هزار و 42 تن در س��ال گذشته به 2ميليون 
636هزار و 598 تن رسيده و اين يعني با كاهشي 66 درصدي روبه رو 
است. ارزش اين معامالت در شش  ماهه نخس��ت امسال 311هزار و 
463ميليارد و 934 ميليون و 894هزار و 894 ريال بوده كه در مقايسه 

با مدت مشابه سال گذشته 19درصد كاهش يافته  است. 
در شش  ماهه  نخست سال 1400 نفتاي س��بك با 29درصد معامله 
بيش ترين كااليي اس��ت كه در رينگ بين الملل ب��ورس انرژي ايران 
معامله ش��ده  و پس از آن گاز مايع و ته  مانده برج تقطير، به  ترتيب با 

23درصد و 14درصد قرار دارند. 
از سوي ديگر در رينگ داخلي نيز حالل 402 با 22درصد كااليي است 
كه بيش ترين ميزان معامله را داشته  است، ميعانات گازي با 21 درصد 

و متانول با 16درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. 
----------------------------------------------------

اقساطي بيشتر از حقوق كارگران!
عضو هيئت رئيسه كميس�يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه به 
دليل سرعت باالي تورم و كاهش ارزش پول ملي، بانك ها حاضر 
به پرداخت تس�هيالتي ب�ا نرخ س�ود پايين و م�دت بازپرداخت 
طوالني نيس�تند، گف�ت: اگر ب�ه دنب�ال افزايش ق�درت خريد 
مردم در بازار مس�كن هس�تيم بايد ضم�ن مهار ت�ورم، حداقل 
اقس�اطي متناس�ب با توان مالي جامع�ه هدف در نظ�ر بگيريم. 
عليرضا زنديان در گفت وگو با خانه مل��ت، در رابطه با وام هاي خريد 
مسكن، گفت: اعالم پرداخت وام مس��كن جوانان و وام 480 ميليون 
توماني در هفته هاي اخير به دليل عدم تناسب اقساط آن با توان مالي 
جامعه هدف، واكنش  متقاضيان مس��كن را به همراه داش��ت چراكه 
عالوه بر سنگين بودن پرداخت اقساط 5/6 الي 5/8 ميليون توماني آن، 

چندان كمكي هم به ارتقا قدرت خريد خانوار نمي كند. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي افزود: بي ترديد پرداخت 
تسهيالت 480 ميليون توماني خريد مسكن، نمي تواند به كارگران و 
كارمندان كمك كند، زيرا رقم اقس��اط آن گاهي از كل حقوق ماهانه 

آنها بيشتر است. 
نماينده مردم بيجار گروس در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: براي 
رفع نياز مسكن طبقه متوسط و كم درآمد جامعه پرداخت تسهيالت 
كالن با نرخ س��ود پايين و دوره بازپرداخت طوالني اثر بخش خواهد 
بود. هر چند در كشورمان به دليل سرعت باالي تورم و كاهش ارزش 
پول ملي، بانك ها حاضر به پرداخت چنين تسهيالتي نيستند بنابراين 
اگر به دنبال افزايش قدرت خريد مردم در بازار مس��كن هستيم بايد 
ضمن مهار تورم حداقل اقس��اطي متناسب با توان مالي جامعه هدف 

در نظر بگيريم. 
عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار 
كرد: بهتر اس��ت وام هاي مسكن را بيش تر به س��وي توليد واحد هاي 
مسكوني سوق دهيم كه ضمن رونق اش��تغال، موجب افزايش عرضه 
و كاهش قيمت آن ش��ود و از طرفي تسهيالت در چرخه توليد هزينه 

مي شود. 

ضربه وزارت نيرو به نيروگاه ها
ي�ك كارش�ناس انرژي ه�اي تجديدپذي�ر ب�ا بي�ان اينك�ه 
خري�د تضمين�ي سياس�ت خوب�ي ب�ود، گف�ت: هر سياس�تي 
ب�ه به روزرس�اني و بازنگ�ري ني�از دارد ك�ه البت�ه باي�د ب�ا 
اطالع رس�اني و همراه�ي ذي نفع�ان آن صنع�ت هم�راه باش�د. 
به گزارش مهر، هفته گذش��ته ابالغيه اي از سوي وزارت نيرو مبني بر 
توقف خريد تضميني تجديدپذيرها منتش��ر شد. در اين ابالغيه كه به 
شركت هاي توزيع نيروي برق سراسر كشور ارسال شد، از آنها خواسته 
شد تا اطالع ثانوي از عقد قراردادهاي خريد تضميني جلوگيري كنند. 
با توجه به اينكه اح��داث 10 هزار مگاوات ني��روگاه تجديدپذير جزو 
وعده هاي اصلي علي اكبر محرابيان بوده است، بايد ديد برنامه وي براي 

جايگزيني ساير مدل هاي خريد چگونه است. 
احمد في��روزي، كارش��ناس انرژي ه��اي تجديدپذير گفت: متأس��فانه 
تصميم هاي اين چنيني كه بارها اتخاذ و ابالغ مي شوند، ضررهاي بسياري 
براي اقتصاد كش��ور دارند و مس��ئوالن هم بايد اين را متوجه باشند كه 
اين تصميم هاي خلق الساعه مي توانند به كس��ب  و كارها و سرمايه هاي 
ريسك پذير آسيب برساند و فضاي نااطميناني را ايجاد كنند.   فيروزي افزود: 
در سال هاي اخير يك تجربه اي درباره تجديدپذيرها به دست آمده و ما يكي 
از بهترين سياست هاي حمايتي دنيا كه همان خريد تضميني بوده است را 
اجرا كرديم، اما همه مي دانيم هيچ سياستي نمي تواند سال ها بدون تغيير و 
به روزرساني باشد و هر تصميمي نياز به بازنگري به منظور افزايش بهره وري 
دارد.  وي با تأكيد بر اينكه ارتقا و بهينه سازي سياست ها الزامي است، افزود: 
با اين وجود بايد توجه داشت كه هر تغييري بايد روند معقول و منطقي را طي 

كند و پيش از ابالغ شدن به اطالع فعاالن و ذي نفعان آن صنعت برسد. 
----------------------------------------------------

موانع راه صادرات خرما 
رئي�س انجم�ن مل�ي خرم�اي اي�ران افزاي�ش س�ه ت�ا چه�ار 
براب�ري هزينه ه�اي حم�ل ونق�ل، مش�كالت بازگش�ت ارز 
به كش�ور، قواني�ن خلق الس�اعه و مش�خص نب�ودن ارزش پول 
ملي را از مش�كالت پي�ش روي صادركنن�دگان خرما دانس�ت. 
محسن رشيد فرخي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه برداشت خرماي 
جديد آغاز شده است، گفت:متوسط برداشت خرما در كشور هميشه بين 
يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 250 هزار تن بوده است كه البته اين 
عدد در برخي سال ها بيشتر و در برخي سال ها نيز به كمتر از يك ميليون 
تن رسيده است.  وي ادامه داد: قيمت خرما نسبت به قيمت هاي تورمي 
كشور رشد چنداني نداشته اس��ت. از طرفي هميشه قيمت ها در بازار بر 
اساس سيستم عرضه و تقاضا تعيين مي شود و بايد به گونه اي باشد كه 
صادركننده بتواند آن را در بازار خارجي عرضه كند، توليدكننده از فروش 
آن راضي باشد و در توان خريد مصرف كننده نيز باشد.  رئيس انجمن ملي 
خرماي ايران با بيان اينكه خرما واريته هاي بسياري دارد، گفت: قيمت انواع 
خرما از كيلويي 10هزارتومان شروع مي شود و به 70 هزارتومان مي رسد. 
خرماي 70 هزارتوماني خرماي پيارم است كه مخصوص صادرات بوده و 
مصرف داخلي آن كم و حدود 20 درصد اس��ت.  وي تصريح كرد: قيمت 
خرماي مضافتي در مبدا بسته به نوع و بسته بندي كيلويي 25 تا 30 هزار 
تومان و قيمت خرماي كبكاب نيز كيلويي 15 تا 20 هزارتومان است.  رشيد 
فرخي در پاسخ به اين سؤال كه علت اعتراض برخي از نخلداران جنوب 
كشور در هفته گذشته چه بود و آيا مشكل آنها مرتفع شد يا خير، گفت: 
حدود 10 تا 15 هزار تن خرماي سال گذشته در استان خوزستان به دليل 
تعطيلي كسب و كارها روي دست نخلداران اين استان مانده و موجبات 
نارضايتي آنها را فراهم كرده بود. خوشبختانه مشكل آنها حل شد و قرار شد 

سازمان تعاون روستايي نسبت به خريد آن مقدار خرما اقدام كند. 

  گزارش یک

  گزیده خبر

ورود دالالن به بازار موز باعث افزايش قيمت اين 
ميوه شده است. دالل ها حواله هاي مبادله موز را 
خريداري كرده و همين مسئله اين توان را به آنها 
داده است كه بتوانند موز را ماشيني 100ميليون 
بفروش�ند. در اين فرآيند م�وز كيلويي 6هزار 
تومان گران تر به دست مصرف كنندگان مي رسد. 
مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان در 
گفت وگو با ايلنا در مورد وضعيت واردات موز گفت: 
مطابق با مصوبه وزارت جهاد كشاورزي، واردات موز 
مشروط به صادرات س��يب درختي است. فعاالن 
بخش خصوصي مخالف اين موضوع هستند، چون 
بر اين باورند كه مي توان در اين مصوبه تجديدنظر 
كرد؛ چراكه در ايران 66 نوع ميوه و س��بزي توليد 
مي شود كه بيشتر آنها كيفيت الزم براي صادرات 

را دارند. 
اين فعال اقتصادي درباره دلي��ل گراني موز افزود: 
ورود دالالن به بازار م��وز باعث افزايش قيمت اين 
ميوه شده اس��ت. دالل ها حواله هاي مبادله موز را 
خريداري كردند و همين مسئله اين توان را به آنها 
داده است كه بتوانند موز را ماشيني 100ميليون 

بفروشند. در اين فرآيند موز كيلويي 6هزار تومان 
گران تر به دست مصرف كنندگان مي رسد. 

رئيس اتحاديه بار فروش��ان در ادامه بيان كرد: اگر 
وزارت جهاد كشاورزي با اتحاديه ما همكاري كند 
ما اين توان را داريم كه ظرف يك ماه آينده قيمت 
موز را به كيلويي 20هزار تومان در ميدان برسانيم. 
اگر همين روند ادامه پيدا كند و واردات موز در قبال 
صادرات سيب باشد همچنان ش��اهد دست هاي 
دالل ها خواهد بود و من پيش بيني مي كنم قيمت 

آن تا 40هزار تومان نيز در ميدان برسد. 
اين فعال صنفي در ادامه گفت: اگر جوره و واريته، 
موز از اكوادور و فيليپين وارد شود ما مي توانيم در 
شهرهايي چون گلستان، سيستان و بلوچستان اين 
ميوه را توليد كنيم. درست است كه هزينه توليد اين 
ميوه باالست، اما موز محصولي است كه بازگشت 
سرمايه آن سريع صورت مي گيرد. اينگونه ارزي هم 
براي خريد موز از كشور خارج نمي شود، اما متأسفانه 
مسئوالن در كشور به اين ما مي توانيم چندان باور 
ندارند. به گفته دارايي نژاد، موز از كشورهاي هند، 

اكوادور و فيليپين وارد مي شود. 

نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
مي گوي�د: در برخ�ي م�وارد نمايندگي هاي 
ارائه دهن�ده خدم�ات پ�س از ف�روش، براي 
مردم هزينه تراش�ي مي كنند، به اين معنا كه 
با وجود س�الم بودن قطع�ات، مصرف كننده 
ناچ�ار اس�ت اي�ن قطع�ات را تعوي�ض كند.
  سيدجواد حسيني كيا، در گفت وگو با خانه ملت 
با انتقاد از نحوه ارائه خدمات پس از فروش توسط 
خودروسازان گفت: مردم از نحوه ارائه خدمات پس 
از فروش گاليه هاي بسياري دارند و اين نارضايتي 
ناش��ي از چند مؤلفه اس��ت؛ در برخي موارد ديده 
مي شود با وجود اينكه قطعات خودروها، براساس 
ميزان مسافت طي ش��ده و مدت زمان مشخصي 
مش��مول گارانتي مي ش��وند، به دلي��ل كيفيت 

نامطلوب، زودتر از موع��د مقرر و پيش از پيمايش 
مسافت موردنظر خراب مي شوند. 

نماينده مردم سنقر در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
در برخي موارد نمايندگي هاي ارائه دهنده خدمات 
پس از فروش، هزينه تراشي مي كنند، به اين معنا كه 
با وجود سالم بودن قطعات، مصرف كننده ناچار است 
در زمان مشخصي كه بايد به نمايندگي ها مراجعه 

كند، اين قطعات را تعويض كند. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با انتقاد از اينكه 
قطعات مصرفي خودرو مشمول گارانتي نمي شود، 
توضيح داد: به طور مثال اگر تيغه برف پاك كن  يا زه 
در خودرو خراب شود، آيا شامل گارانتي مي شود؟ 
پاسخ خير است. حال آنكه بسياري از دغدغه هاي 

مردم مربوط به قطعات مصرفي است. 

دالالن حواله هاي مبادله موز را
 خريداري مي كنند

هزينه تراشي نمايندگي هاي خدمات پس از فروش 

ضربه 20ميليارد دالري به اوپک 
ارزش صادرات نفت اوپك در 2020 كاهش قابل مقايسه اي نسبت به 
201۹ داش�ت و ۳5/2 درصد معادل 240 ميليارد دالر پايين آمد. 
به گزارش اويل پرايس، تقاضا براي نفت در 2020 به خاطر همه گيري ويروس 
كرونا كاهش يافت و قيمت نفت هم به  دنبال آن سقوط كرد كه بخشي از آن 
نتيجه  عدم توافق اوپك و روسيه براي رسيدن به يك قرارداد توليد در مارس 
2020 بود. پس از به توافق رسيدن اوپك و توليدكنندگان غيراوپك در ائتالف 

اوپك پالس به رهبري روسيه، عرضه نفت به بازار تا حد زيادي مهار شد. 
متوسط قيمت فروش نفت اوپك در 2020 برابر با 41/47 دالر در هر بشكه 
بود، يعني بسيار پايين تر از 64/04 دالر در هر بشكه اي كه در 2019 به فروش 
مي رسيد. به  عبارت  ديگر، يك كاهش 35/2 درصدي. سطح بي ثباتي قيمت 
نفت در آن زمان نسبت  به متوسط س��االنه 12/55دالر در هر بشكه معادل 
30/3 درصد بود.  به  اين  ترتيب، ارزش صادرات نفت اوپك در 2020 كاهش 
قابل مقايسه اي نس��بت به 2019 داش��ت. ارزش صادرات نفت بزرگ ترين 
توليدكننده اوپك، يعني عربستان در آن سال تقريباً نصف شد و به 119ميليارد 
دالر رسيد؛ يعني بسيار پايين تر از 200 ميليارد دالر ثبت شده در 2019.  حجم 
صادرات نفت خام هم در 2020 سقوط كرد و به متوسط 19/70 ميليون بشكه 

در روز رسيد، يعني يك كاهش 12/4 درصدي نسبت به 2019. 

اعزام ۷5هزار زائر اربعين از 14 فرودگاه 
مش�اور مديرعامل ش�ركت فرودگاه ها در امور 
اجرايي با تأكيد بر اينكه موضوع تست چشمي 
كرون�ا در فرودگاه ها مطرح نيس�ت، گفت: طي 
هماهنگي با وزارت بهداش�ت، مقرر شد از همه 
زوار در فرودگاه ها تس�ت انجام ش�ود البته اين 
موضوع در حيطه اختيارات س�تاد كروناس�ت. 
 غالمرضا رستميان در گفت و گو با فارس درباره آخرين 
وضعيت اعزام و پذيرش زوار اربعين در فرودگا ه هاي 
كشور اظهار داشت: طرح سفرهاي هوايي اربعين از 
28 شهريور 1400 آغاز شد و تا 10 مهر ادامه دارد.   
مشاور مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران در امور اجرايي با بيان اينك��ه پروازهاي رفت 
زائران اربعين از 14 فرودگاه كشور انجام شد ، افزود: 
تا پايان وقت روز 5 مهر تعداد 71 ه��زار و 639 زائر 
اربعين به عراق اعزام شدند و 15 هزار و 885 زائر هم 
از عراق به كشور برگشتند.  وي با بيان اينكه در انجام 

پرواز هاي اربعين ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي 
همكاري مناسبي داشتند، اضافه كرد: امسال زوار از 
فرودگاه هاي امام خميني )ره(، مشهد، شيراز، اردبيل، 
اصفهان، اهواز بندر عباس بوش��هر، تبريز، س��اري، 

كرمان، كرمانشاه و يزد به كشور عراق اعزام شدند. 
رستميان افزود: در پروازهاي برگشت زوار اربعين هم 
عمليات پروازي به همين فرودگاه ها انجام مي شود؛ در 
اين راستا 6 مهر زائران اربعين از عراق به  فرودگاه هاي 
اهواز، ساري، كرمانشاه و مش��هد اعزام شدند و جمعا ً 
18پرواز رفت و برگشت انجام شد و در كل 13 فرودگاه 
كش��ور غير از فرودگاه امام خميني )ره( ي��ك هزار و 
110زائر ورودي و 866 زائر خروجي در 6 مهر داشتيم.   
مشاور مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
در امور اجرايي افزود: همچنين در روز هفتم مهر، تعداد 
هزار و 942 زائر ورودي و 983 زائر خروجي از 13 فرودگاه 

كشور غير از فرودگاه امام خميني )ره( داشتيم. 

آگهى مفقودى
مدل  بك  هاچ  خودروپرايد111  سبزوسند  برگ 
شماره  سفيد  ايران46رنگ  54ل666  شماره  به   89
مالك  نام   S543008914501 موتور3513906شاسى 

حامد روفى خشت مسجدى شماره ملى 2670046691

برگ سبز خودرو هيوندا تيپ جنسيس 3800 مدل 2010 
(ايران35 414 ن 21)  متاليك شماره پالك  رنگ مشكى 
شاسى  شماره   G6DAAS537504 موتور  شماره  به 
KMHGC41EBAU095208 متعلق به اردشير تبريزى 

كلهرى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 
استان چهارمحال و بختيارى

آگهي مناقصه عمومى
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه زير از طريق مناقصه عمومي دو مرحله 
اى اقدام نمايد. بدين وسيله از پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1400/07/10 ساعت 

7 صبح،  لغايت  1400/07/17  ساعت 15 به صورت الكترونيكى به سايت www.setadiran.ir مراجعه نماييد.
اجراى قسمتى از سازه توسعه بيمارستان فارسان، واقع در شهرستان فارسان، با برآورد هزينه 23/568/253/788 ريال به مساحت 
1455 مترمربع به صورت مترمربع زيربنايى برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجراى پروژه 9 ماه. مبلغ ضمانت نامه شركت در 
مناقصه برابر 1/180/000/000 ريال مى باشد.قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: مبلغ 200000 ريال، از طريق درگاه بانكى موجود 

در سايت.
آخرين مهلت تحويل اسناد: 1400/08/08 ساعت 14 در سايت www.setadiran.ir  از طريق پنل كاربرى آن شركت به صورت 

الكترونيكى و همچنين برخى اسناد به صورت دستى مطابق راهنما در شرايط مناقصه.
زمان گشايش پاكات: راس ساعت 9 صبح مورخ  1400/08/09

ضمانت نامه شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي كه داراي حداقل بيست روز(به استثناى 
ايام تعطيل) اعتبار باشد.

مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايي حداكثر 20 روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود.
هزينه چاپ آگهى روزنامه و هزينه سايت www.setadiran.ir به عهده برنده مناقصه مى باشد.

شناسه اگهى 1201453
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كلهرى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 
استان چهارمحال و بختيارى

آگهي مناقصه عمومى
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه زير از طريق مناقصه عمومي دو مرحله 
اى اقدام نمايد. بدين وسيله از پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1400/07/10 ساعت 

7 صبح،  لغايت  1400/07/17  ساعت 15 به صورت الكترونيكى به سايت www.setadiran.ir مراجعه نماييد.
اجراى قسمتى از سازه توسعه بيمارستان فارسان، واقع در شهرستان فارسان، با برآورد هزينه 23/568/253/788 ريال به مساحت 
1455 مترمربع به صورت مترمربع زيربنايى برابر نقشه ها و مشخصات، مدت اجراى پروژه 9 ماه. مبلغ ضمانت نامه شركت در 
مناقصه برابر 1/180/000/000 ريال مى باشد.قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: مبلغ 200000 ريال، از طريق درگاه بانكى موجود 

در سايت.
آخرين مهلت تحويل اسناد: 1400/08/08 ساعت 14 در سايت www.setadiran.ir  از طريق پنل كاربرى آن شركت به صورت 

الكترونيكى و همچنين برخى اسناد به صورت دستى مطابق راهنما در شرايط مناقصه.
زمان گشايش پاكات: راس ساعت 9 صبح مورخ  1400/08/09

ضمانت نامه شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي كه داراي حداقل بيست روز(به استثناى 
ايام تعطيل) اعتبار باشد.

مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايي حداكثر 20 روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود.
هزينه چاپ آگهى روزنامه و هزينه سايت www.setadiran.ir به عهده برنده مناقصه مى باشد.
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