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معاون وزير جهاد: اخالل موقت در بازار 
کاالهای اساسی از خريدهای هیجانی بود

وزارت جهاد هیچ مش�کلی برای تأمی�ن کاالهای اساس�ی ندارد، 
اخالل اندک ایجاد ش�ده نیز صرفاً از ناحیه خریدهای هیجانی بود.. 
به گزارش ايسنا محمد قرباني با حضور در يك برنامه تلويزيوني و در پاسخ 
به اين سؤال كه علت اختالل در توزيع برخي از كاالهاي اساسي مانند روغن 
در چند روز اخير چه بود؟ گفت: اگر ب��ازار بخواهد كاركرد واقعي خود را 
داشته باشد بايد همه حلقه ها به درستي و به موقع عمل كنند. خوشبختانه 
با توجه به پيش بيني ها و برنامه ريزي هايي كه از قبل انجام شد وزارت جهاد 

كشاورزي هيچ مشكلي در زمينه تأمين كاالهاي اساسي ندارد. 
وي ادامه داد: اما در بخشي از شبكه توزيع اصلي و شبكه فروش مقداري 
اختالل ايجاد شد كه به نظر مي رسد ناشي از خستگي باشد. يعني با توجه 
به تقاضاي بيش از حد كاال در روزهاي اول و دوم اجراي طرح يارانه ها، اين 
خستگي به وجود آمد، زيرا توزيع در شبكه اصلي اتفاق افتاد و اين شبكه ها 
فرصت توزيع كاال به شبكه هاي فرعي خود نداشتند يا اگر هم در شبكه هاي 

فرعي توزيع شد فرصت اينكه به مغازه ها برسد پيدا نشد. 
معاون برنامه ري��زي و اقتص��ادي وزارت جهاد كش��اورزي تصريح كرد: 
بازديده��اي ميداني اخير حكاي��ت از اين دارد كه موج��ودي كاالها در 

فروشگاه ها به اندازه نياز است. 
وي با اشاره به اينكه در روزهاي اول هر جراحي بزرگ ممكن است مقداري 
ناهماهنگي وجود داشته باشد، افزود: با جلس��ات مشتركي كه با وزارت 
صمت برگزار كرديم اين روند هماهنگي رو به بهبود اس��ت و اميدواريم 
نهايتاً تا پس فردا اين عمليات هماهنگي كامل شود تا هم مصرف كنندگان 
دچار زحمت نشوند و هم ش��اهد اتفاقاتي كه در روزهاي اول و دوم طرح 

بوديم، نباشيم. 
قرباني در ادامه گفت: روزانه ۳هزار تن روغن، ۷۶۰۰ تن مرغ، ۱۵۰۰ تن 
مرغ منجمد، حدود ۳۰ تن ش��ير، حدود ۳هزار ت��ن تخم مرغ، ۳۱۰ تن 
گوشت قرمز و ۶۰ تن شكر توزيع مي شود. وقتي تقاضا در يك مقطع زماني 
باال مي رود و به اوج خود مي رسد ممكن است در شبكه توليد، حمل و نقل 

يا فروش وقفه ايجاد شود. 
وي علت ديگر كمبود برخي از كاالها در روزهاي گذشته را درج قيمت هاي 
جديد عنوان كرد و گفت: درج قيمت هاي جديد و تغيير جت پرينت كاالها 
اقدامي زمانبر است. همچنين اعالم ش��د تمام محصوالتي كه به قيمت 
قديم هستند با قيمت جديد عرضه شوند كه اين موضوع هم مشكالتي 

را ايجاد كرد. 
  احتکار به کمبود کاالها دامن زد

معاون وزير جهادكشاورزي احتكار را عامل ديگر كمبود روغن دانست و 
گفت: يكي از عوامل ديگري كه باعث شد كمبود مقطعي روغن احساس 
شود، احتكار بود. در يكي از استان ها ۲۵ تن روغن جامد و ۶۳۱ تن روغن 
مايع احتكار شده بود كه كشف شد. اگر چه اين ميزان احتكار تأثير خود را 

در بازار آن استان و استان هاي همجوارش گذاشته بود. 
وي ادامه داد: مثاًل آرد در يكي از استان ها ۷۱ تن قاچاق و ۱۰ تن احتكار 
شده بود. گندم هم ۱۹تن احتكار شده بود. يعني در اين مدت رفتار هاي 

غير اخالقي هم در بازار شدت پيدا كرد. 
وي خاطرنشان كرد: در كشور هيچ مشكلي به لحاظ تأمين كاال نداريم. يعني 
قبل از اجراي برنامه و طرح آزادسازي تمهيدات الزم انديشيده شد كه ذخاير 
راهبردي بااليي داشته باشيم تا در فرآيند اجراي طرح هيچ مشكلي به وجود 
نيايد. از مردم هم به خاطر اختاللي كه در روز اول رخ داد عذرخواهي مي كنيم 
و انتظار داريم اگر نياز به خريد برخي از كاالها مانند روغن ندارند حداقل 
يك تا دو روز فرآيند خريد خود را به تأخير بيندازند تا شبكه توليد، انتقال، 
توزيع و فروش آمادگي الزم خودشان را براي انتقال كاالها به فروشگاه هاي 

زنجيره اي و خرد پيدا كنند. 
 قرباني با بيان اينكه نظام عرضه و تقاضا كاركرد خود را خواهد داش��ت و 
تعيين كننده قيمت است، اظهار كرد: ممكن است در روزهاي آينده قيمت 
كاالهايي مانند مرغ، تخم مرغ و شير كاهش پيدا كند. همانطور كه قباًل 
به اطالع توليدكنندگان رسانديم هيچ نگراني از اين بابت نداشته باشند. 
شركت پشتيباني امور دام و سازمان تعاون روستايي مازاد محصوالت را 
خريداري خواهند كرد تا توليد كنندگان ب��ا اطمينان كامل به توليدات 

خودشان ادامه دهند و عالوه بر ذخيره، صادرات را انجام خواهيم داد. 
معاون وزير جهادكشاورزي در ادامه گفت: دولت تالش مي كند كمترين 
مداخله را در بازار داشته باشد. مگر اينكه اختاللي در بازار ايجاد شود مثاًل 

مازاد يا كمبودي را شاهد باشيم. 
وي گفت: اميدواريم با بازنگري در دهك هاي درآمدي افرادي كه مشمول 
اين طرح نشده اند هم  بتوانند يارانه دريافت كنند و طرح با موفقيت انجام 

شود. 

سرانجام پس از گمانه زني هاي بسیار در خصوص 
معیار دولت ب�راي پرداخ�ت یارانه معیش�تي، 
وزیر تع�اون، کار و رفاه اجتماعي شفاف س�ازي 
و اع�الم ک�رد: »متغیر ها ی�ي ش�امل گ�ردش 
حس�اب، درآمدها، س�ود هاي بانک�ي و خودرو 
و دارایي هاي ج�اري مدنظر قرار گرفته اس�ت. 
داشتن ملك جزو این ش�اخص ها نبوده است.«

از زمان واري��ز يارانه معيش��تي دولت به حس��اب 
سرپرس��تان خان��وار، گمانه زني هاي��ي در فض��اي 
جامعه در خص��وص معيار دولت براي مس��تحقان 
دريافت يارانه در فضاي مجازي منتشر شده است. 
از آنجايي كه قيمت ملك در سال هاي اخير به شدت 
گران شده است. اين ش��ائبه وجود داشت كه دولت 
داش��تن ملك هاي ش��خصي را معيار قرار داده، از 
اين رو بسياري از خانوار هاي روستايي و شهري كه 
زندگي متوسطي دارند، هنوز يارانه معيشتي دريافت 
نكرده اند. اخيراً وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با 
حضور در گفت وگ��وي تلويزيوني مالك هاي دولت 
براي پرداخت يارانه را شفاف سازي كرده و پرداخت 

يارانه را حق الناس دانست. 
حجت اهلل عبدالملكي مي گويد: »فرض ما اين بود كه 
هيچ شخصي ملكي ندارد بر اين اساس دهك بندي 
صورت گرفت و ملك، مالك شاخص هاي دهك بندي 
يارانه نبود. گردش مالي و وض��ع خانوار ها در مدت 

زمان چندساله بررسي شد امكان داشت كه فردي به 
صورت موقت تراكنش بانكي داشته باشد كه نشانگر 

درآمد مالي باال نبود.«
 وي با تأكيد بر اينكه در شناسايي مشموالن يارانه، 
مجموعه متغير هاي اقتصادي در نظر گرفته ش��ده 
مي افزايد: »اين متغير ها ش��امل گردش حس��اب، 
درآمدها، س��ود هاي بانكي و خ��ودرو و دارايي هاي 

جاري بوده كه ملك شامل آن نيست.«
  برداشت ساالنه 400 هزار میلیارد تومان از 

جیب مردم 
وي ارز 4۲۰۰ توماني را منشأ انواع مفاسد اقتصادي 
دانس��ته و مي افزايد: »ارز 4۲۰۰ توماني بي عدالتي 
شديد را در جامعه به همراه داشت، با تخصيص ارز 
4۲۰۰ توماني، ساالنه حدود 4۰۰ هزار ميليارد تومان 
از جيب مردم برداشت مي شد. شبكه ناسالم داللي 
در كشور داشتيم كه نهاده را با ارز 4۲۰۰ توماني وارد 
مي كرد، ولي آن را به قيمت آزاد به دست توليدكننده 
مي فروخت همچنين بخش ديگري از ارز در جيب 

قاچاق مي رفت.«
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي تأكيد مي كند: 
»بخش��ي از اين س��ود ارز 4۲۰۰ توماني به حساب 
مردم در قالب يارانه 4۵ هزار توماني پرداخت مي شد 
كه به خاطر نوع اختصاص يارانه به كاال ها نامتوازن 
بود، به عنوان مثال فرد ثروتمند با استفاده بيشتر از 

كاالها، يارانه بيشتري دريافت مي كرد و قشر ضعيف 
جامعه نيز به خاطر نوع مصرف كمتر، يارانه كمتري 

در كاال ها مي گرفت.«
عبدالملكي معتقد است: »با اصالح ارز 4۲۰۰ توماني، 
قاچاق از اي��ن محل حذف مي ش��ود، توليدكننده 
داخلي رقابت پذيرتر و تقاضا براي كاال افزايش پيدا 
مي كند و در نهايت با افزايش توليد در بازار قيمت ها 
كنترل مي شود. اصالح يارانه بايد خيلي زودتر انجام 
مي شد هر يك ماهي كه اجراي اين طرح به تأخير 
مي افتاد به ازاي هر ماه ۳8 ه��زار ميليارد تومان از 
كاالبرگي كه قرار بود در اختي��ار مردم قرار گيرد از 

بين مي رفت.«
وي با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت كاال هاي اساسي 
روي ساير كاال ها تأثير قابل توجهي ندارد، مي گويد: 
»اين افزايش بسيار محدود است، دولت ۵۰۰ قلم كاال 
را بررسي مي كند و درمجموع افزايش هزينه اي كه 
اتفاق مي افتاد از ميزان افزايش درآمدي كه براي مردم 

از طريق يارانه اتفاق افتاده است، كمتر است.«
وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي ادام��ه مي دهد: 
»براس��اس برآوردها، يك خانواده چهار نفري را در 
دهك اول در نظر بگيرد كه يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
يارانه دريافت كرده اس��ت كه قب��ل از اجراي طرح 
مجموع مص��ارف در كاال هاي اساس��ي، ۲4۱ هزار 
تومان بوده كه با اعمال قيمت هاي جديد اين مصارف 

خانوار به ۵۶8 هزار تومان رسيد كه ميزان افزايش 
هزينه براي اين خانواده ۳۲۶ هزار تومان اس��ت كه 
افزايش قدرت خريد ح��دود يك ميليون تومان باال 

رفته است.«
وي مي افزايد: »از س��ال ۱۳۹۳ س��امانه س��ازمان 
هدفمندس��ازي يارانه ها بس��ته ش��د و افرادي كه 
متقاضي دريافت ياران��ه بودند نتوانس��تند به اين 
سامانه مراجعه كنند كه تا چند روز ديگر اين سامانه 
راه اندازي مي شود، در همين راستا زيرساخت هاي 
دولت الكترونيك انجام مي شود هيچ نيازي به حضور 
مردم الزم نيس��ت. اف��رادي كه ب��ه دهك بندي ها 
اعتراض دارند، از طريق تماس با شماره هاي ۶۳۶۹ 
و ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ اق��دام كنن��د يا ب��ا مراجعه به 
نشاني hemayat. mcls. gov. ir اعتراض خود 

را ثبت كنند.«
  خطاي سیستماتیك در سامانه نداریم 

وي با تأكيد بر اينكه اعتراض ها بررس��ي مي ش��ود، 
مي گويد: »افرادي كه مشمول باشند، يارانه پرداخت 
مي شود و معتقديم پرداخت يارانه حق الناس است، 
از اين رو مردم فكر نكنند كه اين پول براي آنها واريز 
نمي شود و فراموش شده اند. حق درخواست بررسي 
براي همه مردم وجود دارد، فرآيند پاس��خگويي به 
اعتراض ها هر چند زمان بر اس��ت براي استعالم از 
شبكه بانكي و مراجع قانوني نياز به اطالعات دارايي و 
ساير موارد است و همچنين پيامك هايي براي تكميل 

روند اعتراض و ارائه مستندات الزم است.«
وي به چندين مورد از نحوه اعتراض ها پاسخ داده و 
مي گويد: »گاهي اين اعتراض ها ناشي از عدم اطالع 
اعضاي خانواده از بعضي از آيتم هاي اقتصادي ساير 
اعضاي خانواده اس��ت به عنوان مث��ال خانواده اي 
كه فرزندانش��ان ازدواج كرده اند، ولي يارانه را جدا 
نكرده اند باعث شده است كه گردش مالي و دارايي 
آنها در گردش مالي كل خانواده تأثير بگذارد و اين 
خانواده از يارانه محروم شوند. اينكه شخصي، حساب 
شخصي را براي تنخواه شركتي قرار مي دهد، گردش 
حساب آن باعث مي شود كه جزو دهك بندي دهم 

قرار گيرد.«
عبدالملكي خطاي سيستماتيك در سامانه اعتراض 
به دهك بندي ها را رد كرده و مي افزايد: »خانواده ها 
اطالعات اقتصادي را شفاف كنند و براي جداسازي 

حساب شخصي از كاري يا ساير موارد اقدام كنند.«
وزير كار با اش��اره به اينكه برنامه اصلي دولت، تهيه 
كالبرگ الكترونيك است، تأكيد مي كند: »افراد در 
س��طوح مختلف درآمدي با هم��ان كارت بانكي به 
فروشگاه ها مراجعه كنند و قيمت كاال ها معادل قبل از 
افزايش قيمت ها خواهد بود. براساس دهك بندي ها، 
خانواده ها سهميه بندي مي ش��ود تا بتوانند بهتر از 
كاال ها اس��تفاده كنند. اكنون زيرساخت ها، سخت 
افزار ها و كدنويسي و ساير موارد نياز است تا برنامه در 

مدت دو ماه دولت اجرايي شود.«

لزوم اختصاص ۷۰ درصد خانه هاي سازماني 
دستگاه ها به کارکنان داراي 3 فرزند و بیشتر

براس�اس قان�ون جوان�ي جمعی�ت؛ دس�تگاه هاي مش�مول 
در قان�ون؛ بای�د ۷0 درص�د خانه ه�اي س�ازماني خ�ود را ب�ه 
کارکن�ان داراي س�ه فرزن�د و بیش�تر اختص�اص دهن�د. 
به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما فروتن دبير ستاد جواني جمعيت 
گفت: با توجه به اينكه ش��ش ماه از تصويب قان��ون جواني جمعيت 
مي گذرد هنوز در بعضي دستگاه ها ستاد جمعيت تشكيل نشده است. 
دس��تگاه ها و نهاد ها مؤظف به تشكيل س��تادي براي پيگيري قانون 

جواني جمعيت هستند. 
وي با بي��ان اينكه مردم ب��ا مطالعه دقي��ق قانون جوان��ي جمعيت از 
تس��هيالت آن مطل��ع ش��وند، اف��زود: م��ردم اگ��ر در اج��راي روند 
قانون مش��كلي ديدند به دبيرخانه س��تاد گزارش دهن��د و ما پيگير 
خواهيم ب��ود. ب��ه زودي س��امانه اي نيز ب��راي ثبت درخواس��ت ها و 
 ش��كايت هاي احتمالي مردم درب��اره اج��راي اين قان��ون راه اندازي 

خواهد شد. 

 دامداران 1۰استان 
از خشکسالی کمبود علوفه دارند

خشکس�الي و کم بارش�ي باع�ث ش�ده تا تأمی�ن علوف�ه براي 
دامداران دام س�بك در 10 اس�تان کشور به شدت دش�وار شود. 
افش��ين صدر دادرس مديرعامل اتحاديه مركزي دام سبك كشور در 
گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه قيمت نهاده هاي دامي همچنان باال 
است و قيمت جو از ابتداي سال به بيش از ۹ هزار تومان رسيده است، 
گفت: با وجود افزايش قيمت نهاده ها اما قيمت هر كيلو دام زنده سبك 
۶۵ تا ۷۰ هزار تومان اس��ت. قيمت دام از ابتداي سال باال نرفته است. 
صادرات هم ممنوع است و روزانه چندصدتن گوشت منجمد وارد بازار 
مي شود. سؤال اينجاست كه چرا با وجود موارد ذكر شده قيمت گوشت 

همچنان باال است؟
وي اف��زود: خشكس��الي تأمين علوفه ب��راي دامداران دام س��بك را 
دش��وار كرده اس��ت. حدود ۱۰ اس��تان در وضعيت اضطراري تأمين 
نهاده ه��ا قرار دارن��د. براس��اس گزارش هاي س��ازمان هواشناس��ي 
اس��تان هاي نوار غربي اعم از خوزستان، بوش��هر، فارس، كرمانشاه، 
كردس��تان، ايالم، زنجان، خراس��ان رضوي، تهران و سمنان شرايط 
خوب��ي در تأمين نهاده ندارن��د. ميانگين بارش ها در نيمه اول س��ال 
آبي جاري آنها از ميانگين بلند مدت كمتر اس��ت و براس��اس تجربه 
سال گذشته به تعداد اين اس��تان ها نيز اضافه خواهد شد و به تدريج 
تمام استان هاي كشور ش��رايط اضطراري پيدا خواهند كرد.  با وجود 
 جلسات پي درپي با وزارت جهاد كشاورزي اما هنوز نتيجه اي حاصل 

نشده است. 
  دولت مؤظف به خرید محصوالت تولیدکنندگان است

اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه در ماده ۲۰ قانون جامع نظام 
دامپروري كشور به صراحت ذكر شده كه دولت مؤظف به خريد شير، 
گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ است، اظهار كرد: قيمت خريد تضميني 
بايد به گونه اي باش��د كه توليدكنندگان بتوانند اصل س��رمايه خود 
را بازگردانند. وقتي قيمت همه مؤلفه ه��اي توليد باال مي رود چگونه 
دامداران با قيمت ه��اي قبل اقدام ب��ه فروش  دام هايش��ان به دولت 

كنند؟ 
وي در ادام��ه گف��ت: در م��اده ۲۳ قانون اح��كام دائمي كش��ور نيز 
ذكر ش��ده اس��ت كه به صرف تنظيم بازار نمي توان جلوي صادرات 
 محصوالت كش��اورزي را گرفت. بنابراين توقف ص��ادرات هم مبناي 

قانوني ندارد. 
  از 24 نژاد دام سبك کشور ۵ نژاد صادراتي داریم

وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا آزادسازي صادرات دام زنده كشور را 
با كمبود دام مواجه نخواهد كرد، گفت: ۲4 نژاد دام س��بك در كشور 
داريم كه حدود پنج نژاد آن صادراتي است و دام هاي نوار غربي كشور 
معموالً با ذائق��ه خريداران خارج��ي همخوان��ي دارد. وقتي نژادهاي 
صادراتي از كشور خارج شوند نژادهاي ديگر جاي آنها را پر مي كنند و 
هيچ كمبودي ايجاد نخواهد شد. در ضمن اين نكته نيز مهم است كه 
نژادهاي صادراتي كه داراي جثه و دنبه بزرگي هستند در بازار داخلي 

بازارپسندي كمتري دارند. 

عبدالملکی: مالك دهک بندي »ملک« نیست
 وزیر کار: به  افرادي که مشمول باشند، یارانه پرداخت مي شود و معتقدیم پرداخت یارانه حق الناس است

از این رو مردم فکر نکنند که این پول براي آنها واریز نمي شود و فراموش شده اند

 جزئیات تازه 
از ساخت و تکمیل 55 نیروگاه تجديدپذير

بررس�ي ۵۵ نی�روگاه تجدیدپذی�ر جدید ک�ه در دس�تور کار 
دولت س�یزدهم قرار دارد، بیانگ�ر افتتاح 14 نی�روگاه تاکنون 
و افتت�اح 9 نی�روگاه دیگ�ر ت�ا پای�ان م�اه ج�اري و همچنین 
پیش�رفت 10 تا بی�ش از 60 درص�دي 32 نیروگاه دیگر اس�ت. 
به گزارش فارس، بررسي شرايط انرژي كشور بيانگر اين موضوع است 
كه تأمين امنيت اين حوزه نيازمن��د توجه جدي به منابع تجديدپذير 
است. براساس پژوهش هاي انجام شده در كمتر از دو دهه آينده تأمين 
گاز طبيعي به عنوان س��وخت اصلي نزديك به ۹۰ درصد از واحدهاي 
نيروگاهي كشور با مشكالت جدي مواجه شده و تداوم وضعيت كنوني 
ايران را به يك وارد كننده صرف انرژي تبديل خواهد كرد. همين مسئله 
سبب مي شود تا توسعه توليد برق به وسيله انرژي هاي تجديدپذير از 
نان شب براي كشور واجب تر باشد و تأمين امنيت انرژي در گروه توسعه 

انرژي تجديدپذير قرار گيرد. 
در همين راس��تا گام اول حركت به س��وي رش��د ۱۰ برابري ظرفيت 
توليد برق تجديدپذير با آمادگي براي ساخت ۵۵ نيروگاه تجديدپذير 
 ب��ادي و خورش��يدي تا پي��ش از ش��روع فصل گ��رم س��ال ۱4۰۱ 

برداشته شد. 
به استناد آخرين اطالعات مستند موجود تا تاريخ 8 ارديبهشت ماه سال 
۱4۰۱، از ۵۵ نيروگاه تجديدپذير برنامه ريزي شده براي ساخت تا قبل 
از اوج بار سال ۱4۰۱، تاكنون فرآيند ساخت ۱4 نيروگاه خورشيدي به 
اتمام رسيده و فرآيند ارسال برق پاك اين نيروگاه ها به شبكه برق كشور 
از سر گرفته ش��ده است. در همين راس��تا مجموع ظرفيت واحدهاي 
نيروگاهي تكميل شده معادل ۳۲/۱۹ مگاوات برآورد مي شود و تماماً 
با س��رمايه گذاري بخش خصوصي وارد مدار شده است. از سوي ديگر 
۹ نيروگاه ديگر از ۵۵ نيروگاه ياد شده تا تاريخ 8 ارديبهشت پيشرفت 
فيزيكي 8۰ درصد دارند و براساس برنامه تا پايان ارديبهشت سال جاري 
وارد مدار مي ش��وند. مجموع ظرفيت اين واحدهاي نيروگاهي معادل 

۱۹/84 مگاوات برآورد مي شود. 

بانك »جي پ�ي م�ورگان«، بزرگ ترین بانك 
سرمایه گذاري امریکا اعالم کرد: اقتصاد روسیه 
بهتر از انتظ�ار با تحریم هاي غ�رب علیه این 
کشور بر سر موضوع اوکراین کنار آمده است. 
به گزارش راش��اتودي، بانك جي پي مورگان در 
يادداشتي به مش��تريان خود اعالم كرد، اقتصاد 
روس��يه بهت��ر از چي��زي ك��ه انتظار داش��ته با 
تحريم هاي غرب عليه اين كش��ور بر سر موضوع 

اوكراين كنار آمده است. 
بنابر اعالم بزرگ ترين بانك سرمايه گذاري امريكا، 
نظرسنجي تمايل به تجارت در اين كشور »يك 
ركود بسيار عميق در روسيه را نشان نمي  دهد و 
در نتيجه پيش بيني هاي اين بانك در مورد رشد 
اقتصادي روسيه معكوس خواهد شد.« اين بانك 
همچنين به برخي شاخص  ها مانند مصرف برق 
و جريان  هاي مالي اش��اره كرد كه نشان مي دهد 
اقتصاد اين كش��ور در وضعيت بهتري نسبت به 
پيش  بيني ها ق��رار دارد. تحليلگران اين بانك در 
يادداش��تي اعالم كردند: »بنابر اي��ن، داده هاي 
موجود به كاه��ش ناگهان��ي فعاليت ها اش��اره 
نمي كنند؛ حداقل در حال حاضر اينگونه است.«

جي پي مورگان همچني��ن از پيش بين��ي اوليه 

خود در مورد كاهش ۳۵ درصدي توليد ناخالص 
داخلي روسيه در س��ه ماهه دوم و كاهش هفت 
درصدي در كل سال ۲۰۲۲ عقب نشيني و اعالم 
كرد، اين ارقام احتماالً بسيار كمتر نگران كننده 

هستند. 
با اي��ن حال، اين بانك خاطرنش��ان ك��رد، تأثير 
تحريم  هاي فعلي و بالقوه محس��وس خواهد بود 
و اگر مس��كو عمليات نظامي خود را در اوكراين 
آغاز نمي  كرد، اقتصاد اين كشور در وضعيت بسيار 

بهتري قرار مي گرفت. 
تحليلگران اين بانك پيش بيني كردند: »ما انتظار 
داريم تأثير تحريم ها در فصل هاي آتي ادامه يابد. 
بنابر اين، به نظر مي رسد، چشم انداز توليدناخالص 
داخلي احتماالً كاهش هايي داشته اما ركود بسيار 
ش��ديدي نداش��ته باش��د.« البته آنها به كاهش 

صادرات اشاره كردند. 
از زماني كه روس��يه عمليات نظامي در اوكراين 
را آغاز ك��رد، با تحريم هاي بي س��ابقه از س��وي 
كشورهاي غربي مواجه ش��د. امريكا خريد نفت 
روسيه را ممنوع كرد و اتحاديه اروپا در حال آماده 
كردن بسته ششم تحريم روسيه است؛ همچنين 

در حال بررسي تحريم نفت روسيه نيز است. 

تحلیلگ�ران مي گوین�د انگلیس در آس�تانه 
رکود اقتصادي قرار داش�ته و اگر دولت اقدام 
فوري انجام ندهد، تعداد انگلیس�ي هاي فقیر 
در س�ال آینده به یك میلیون نفر مي رس�د. 
به گزارش فارس، همزمان با شدت گرفتن عواقب 
اقتصادي جنگ اوكراين و روس��يه بر حوزه هاي 
مختلف در جهان از جمله قيمت سوخت و امنيت 
غذايي، پيش بيني مي ش��ود صدها هزار خانواده 
انگليس��ي س��ال آينده ميالدي را با فقر ش��ديد 
س��پري كنند.  پايگاه خبري »بلومبرگ« بامداد 
يك ش��نبه پيش بيني كرد، تعداد انگليسي هايي 
كه در فقر شديد زندگي مي كنند ممكن است در 

سال ۲۰۲۳ به يك ميليون نفر برسد. 
به نوشته وبگاه »ريانووستي« به نقل از اين گزارش، 
تحليلگران مي گويند كه انگليس در آستانه ركود 
است و اگر دولت لندن براي مقابله با اين بحران 

فوري اقدام نكن��د، ۲۵۰ هزار خان��واده ديگر در 
»فقر شديد« قرار خواهند گرفت. بلومبرگ ادامه 
داد، انگليس با يكي از بدترين ش��وك ها در ميان 
اقتصادهاي بزرگ توس��عه يافته مواجه اس��ت، 
زيرا افزايش ش��ديد قيمت انرژي به دليل بحران 
اوكراين و بازارهاي كار فشرده منجر به تورم باالتر 
مي شود. براس��اس داده هاي مؤسس��ه انگليسي 
مذكور، تورم در پايان س��ال جاري در اين كشور 
به ۱4/4 درصد خواهد رس��يد ك��ه باالترين نرخ 
در چهار دهه گذشته است و پيش بيني مي شود 
اقتصاد انگليس تا پايان س��ال پنج درصد كاهش 
يابد. انگلي��س در حالي با رك��ود اقتصادي و فقر 
شديد صدها هزار خانوار دست وپنجه نرم مي كند 
كه دولت لندن قصد دارد از منابع ذخيره كه براي 
مواقع اضطراري اس��تفاده مي كند، بيش از يك 

ميليارد پوند به اوكراين كمك نظامي كند. 

 بزرگ ترين بانک آمريکا: 
درباره  اقتصاد روسیه اشتباه کرديم

پیش بیني فقر شديد براي صدها هزار خانواده انگلیسي

شركت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه 
عمومى همزمان با ارزيابى  مناقصه به شماره 
نياز در سامانه ستاد(2001001402000025) را 

از طريق سامانه تداركات الكترونيكى (دولت) برگزار نمايد. 
مبلغ برآورد اوليه:  79,125,000,000ريال 

مبلغ تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار: مطابق آيين نامه تضمين معامالت 

دولتى به شـماره 123402/ت50659 هـ تاريخ 1394/09/22 به 
مبلغ  3،956،250،000  ريال

 آخرين زمان مهلت دريافت  اسناد توسط مناقصه گر در سايت تا ساعت16:00روزسه 
شنبه 27/ 1401/02

آخرين زمان بارگذارى اسـناد توسـط مناقصه گر در سـايت تا سـاعت 16:00روز 

چهارشنبه  11/ 1401/03

زمان بازگشايى پاكت ها (از طريق سامانه سـتاد): گشايش پاكت "الف، ب،  ج": 

ساعت :  10:00 روز يكشنبه تاريخ  22/ 1401/03
شرايط مناقصه گر:

1- ارائه تاييديه وزارت نفت 
2- تاييديه سـامانه توانيران در خصوص اقـالم موضوع مناقصه 
توسـط توليدكننـدگان الزامـى بـوده و تامين كننـدگان از 
توليدكنندگانى  كه در سامانه توانيران ثبت نام نموده اند مى توانند 
نسبت به تامين كاال اقدام نمايند و تاييديه سامانه توانيران مربوط 

به توليدكننده مزبور را ارائه نمايند.
 آدرس: استان البرز، كرج، ميدان طالقانى، بلوارتعاون، خيابان فرهنگ، 

روبروى تربيت 6، شركت گاز استان البرز، امور پيمان ها

شناسه آگهى: 1316188 فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزيابى كيفى فشرده يك مرحله اى (تجديد مناقصه)

خريد شير پالگ ولو براى ايستگاه CGS 600,000,000 SCMH تقاضاى شماره 3290800159

شـركت ملى گاز ايران
شـركت گاز اسـتان البرز

نوبت  اول

تلفن: 34187144-026    نمابر: 026-32520868

شناسه آگهى: 1316885 آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اى
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزارى مناقصة 

عمومي دو مرحله اى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) تامين نمايد:

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت  اول
شـركت ملى گاز ايران

شـركت مجتمع گاز پارس جنوبي

2000093498000901 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران

تقاضاهاى 9940323 و 9940319 مناقصه شماره 1400/046 شماره مناقصه و تقاضا

خريد ماده شيميايى مولكوالرسيو A4 و اكتيو آلومينا – ساخت داخل موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستى

11/369/457/751 ريال مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 هـ
مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد 

نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

1/382/926 يورو  معادل  373/472/887/536 ريال مبلغ برآوردي مناقصه

ده (10) روز پس از درج نوبت دوم آگهى در صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ايران مى باشد آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضاى مهلت دريافت اسناد مى باشد آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي (رزومه) در سامانه ستاد

پس از ارزيابى كيفى مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنى و مالى به همراه برنامه زمانى از طريق سامانه ستاد ارسال مى گردد آخرين مهلت بارگذارى پيشنهادات فنى/ مالى در سامانه ستاد

-استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبى- ساختمان ادارى مركزى ستاد -مديريت بازرگانى   
اداره خريد- گروه خريد شيميايى

آدرس مناقصه گزار

بديهى است كليه فرآيند برگزارى مناقصه الكترونيكى از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به نشانى: WWW.SETADIRAN.IR انجام مى پذيرد وبه پيشنهادهاى 
خارج از سامانه ستاد هيچ گونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستى نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى اقدام نمايند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 2248 -07731312244 تماس حاصل فرمايند. 

شركت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه 
عمومى همزمان با ارزيابى  مناقصه به شماره 
نياز در سامانه ستاد(2001001402000025) را 

از طريق سامانه تداركات الكترونيكى (دولت) برگزار نمايد. 
مبلغ برآورد اوليه:  79,125,000,000ريال 

مبلغ تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار: مطابق آيين نامه تضمين معامالت 

دولتى به شـماره 123402/ت50659 هـ تاريخ 1394/09/22 به 
مبلغ  3،956،250،000  ريال

 آخرين زمان مهلت دريافت  اسناد توسط مناقصه گر در سايت تا ساعت16:00روزسه 
شنبه 27/ 1401/02

آخرين زمان بارگذارى اسـناد توسـط مناقصه گر در سـايت تا سـاعت 16:00روز 

چهارشنبه  11/ 1401/03

زمان بازگشايى پاكت ها (از طريق سامانه سـتاد): گشايش پاكت "الف، ب،  ج": 

ساعت :  10:00 روز يكشنبه تاريخ  22/ 1401/03
شرايط مناقصه گر:

1- ارائه تاييديه وزارت نفت 
2- تاييديه سـامانه توانيران در خصوص اقـالم موضوع مناقصه 
توسـط توليدكننـدگان الزامـى بـوده و تامين كننـدگان از 
توليدكنندگانى  كه در سامانه توانيران ثبت نام نموده اند مى توانند 
نسبت به تامين كاال اقدام نمايند و تاييديه سامانه توانيران مربوط 

به توليدكننده مزبور را ارائه نمايند.
 آدرس: استان البرز، كرج، ميدان طالقانى، بلوارتعاون، خيابان فرهنگ، 

روبروى تربيت 6، شركت گاز استان البرز، امور پيمان ها

شناسه آگهى: 1316188 فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزيابى كيفى فشرده يك مرحله اى (تجديد مناقصه)

خريد شير پالگ ولو براى ايستگاه CGS 600,000,000 SCMH تقاضاى شماره 3290800159

شـركت ملى گاز ايران
شـركت گاز اسـتان البرز

نوبت  اول

تلفن: 34187144-026    نمابر: 026-32520868

شناسه آگهى: 1316885 آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اى
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزارى مناقصة 

عمومي دو مرحله اى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) تامين نمايد:

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت  اول
شـركت ملى گاز ايران

شـركت مجتمع گاز پارس جنوبي

2000093498000901 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران

تقاضاهاى 9940323 و 9940319 مناقصه شماره 1400/046 شماره مناقصه و تقاضا

خريد ماده شيميايى مولكوالرسيو A4 و اكتيو آلومينا – ساخت داخل موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستى

11/369/457/751 ريال مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 هـ
مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد 

نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

1/382/926 يورو  معادل  373/472/887/536 ريال مبلغ برآوردي مناقصه

ده (10) روز پس از درج نوبت دوم آگهى در صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ايران مى باشد آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضاى مهلت دريافت اسناد مى باشد آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي (رزومه) در سامانه ستاد

پس از ارزيابى كيفى مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنى و مالى به همراه برنامه زمانى از طريق سامانه ستاد ارسال مى گردد آخرين مهلت بارگذارى پيشنهادات فنى/ مالى در سامانه ستاد

-استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبى- ساختمان ادارى مركزى ستاد -مديريت بازرگانى   
اداره خريد- گروه خريد شيميايى

آدرس مناقصه گزار

بديهى است كليه فرآيند برگزارى مناقصه الكترونيكى از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به نشانى: WWW.SETADIRAN.IR انجام مى پذيرد وبه پيشنهادهاى 
خارج از سامانه ستاد هيچ گونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستى نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى اقدام نمايند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 2248 -07731312244 تماس حاصل فرمايند. 

  گزارش یک

  جهان نما


