
شركت ملى مهندسى و سـاختمان نفت 
ايران بـه آدرس: تهران - خيابان اسـتاد 
نجات الهى شمالى- شماره 247 - صندوق 
پسـتى 11365/6714، در نظر دارد انجام 
خدمات نگهبانـى (حراسـت و حفاظت) 
از تأسيسـات و اماكن خود را در سراسركشور از طريق برگزارى 
مناقصه يك مرحله اى به شركت هاى حفاظتى و حراستى واجد 
شرايط كه صالحيت آنها در سـامانه عملياتى سازمان حراست 
صنعت نفت (سميع) و در حوزه فعاليت سراسرى و استان تهران 

مورد تأييد قرار گرفته است واگذار نمايد.
لذا شـركت هاى واجـد صالحيت مى توانند اسـناد مناقصـه را از 
 طريق سـامانه تـداركات الكترونيكى دولت (سـتاد) بـه آدرس:

 www.setadiran.ir  دريافت، نسبت به تكميل و ضميمه نمودن 
مدارك خود اقدام نموده و كليه مستندات و موارد درخواستى شامل 
پيشنهاد قيمت را مطابق با دستورالعمل مندرج در اسناد مناقصه با 
رعايت شرايط و كيفيت درخواستى طى مهلت اعالم شده در سامانه 
مذكور بارگذارى نمايند. به مدارك واصله خارج از سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت و همچنين مدارك فاقد امضاى مجاز، مشروط و 
مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً آخرين مهلت دريافت 
اسناد تاريخ 1401/07/17 و آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم و 

بارگذارى تاريخ 1401/08/07 مى باشد.
شـركت كنندگان مى توانند جهت رفـع هرگونه ابهام و پرسـش 
درخصوص نحوه بارگذارى مستندات و پيشنهادات با شماره تلفن 
روابط عمومي 81788782  و 81788629  تماس حاصل نمايند.  

 آگهى فراخوان عمومى خدمات نگهبانى (حراست و حفاظت)
ازتأسيسات و اماكن شركت ملى مهندسى و ساختمان نفت ايران

شناسه آگهى: 1385802

 شركت ملى مهندسى 
و ساختمان نفت ايران

 مناقصه شماره :
1401-4-03 

نوبت دوم   

شـهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شـوراى اسـالمى شـهر، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به 
پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي مناقصه عمومي  شماره 2001005265000249

1- سـپرده شـركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 
90 روز اعتبار داشـته و قابل تمديد باشـد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 
بانك شـهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب 
ضبط خواهد شد. 3- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 به نام 
شهرداري كرج از طريق سامانه الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مى بايست واريز 
گردد. 4- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي تا ساعت 13:00 تاريخ 1401/07/14 جهت خريد اسناد 
مناقصه به سامانه الكترونيكى دولت (ستاد) مراجعه نمايند. 5- شركت كنندگان مى بايست ضمن بارگذارى 
ضمانت نامه شركت در مناقصه در سامانه ستاد، نسـبت به تحويل اصل ضمانت نامه تا ساعت 13:00 تاريخ 
1401/07/24 به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار بالل– شهردارى كرج واقع در طبقه هفتم اداره امور قراردادها و پيمان ها 
اقدام نمايند. 6- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهى با سامانه ستاد، مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود. 
7- پيشنهادات رسيده در مورخ 1401/07/25 در كميسيون عالى معامالت شهردارى كرج مطرح و پس از بررسى و كنترل، 

برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 8- هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
 جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892423-026 تماس و يا به سايت  www.karaj.ir مراجعه نماييد./079
    اداره امور قراردادها و پيمان ها - شهردارى كرج

درصد تهاتر قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

1
مرمت و لكه گيرى دستى و مكانيزه 

آسفالت سطح منطقه پنج – تا سقف اعتبار
٪546/7 راه و ترابرى15/000/000/000750/000/000

تاراج كنندگان ديروز ايران همان تحريم كنندگان امروز هستند

 تحريم كنندگان دست شان به فقر 
و آسيب هاي اجتماعي ايران آلوده است

88498433سرويساقتصادي4

| روزنامهجوان| شماره6588

تحريم كنن�دگان اقتص�اد اي�ران ه�ر چن�د 
دست ش�ان به فق�ر و آس�يب هاي اجتماعي 
ناشي از فقر در ايران آلوده اس�ت، اما جامعه 
بايد بداند كه اساس�ًا تحريم كنن�دگان بيش 
از 10س�ال اس�ت اقتصاد اي�ران را در تحريم 
قرار داده اند تا به اهداف خود برسند و به نظر 
مي رس�د در جري�ان احياي برج�ام مقاومت 
و پافش�اري دولت بر حقوق حق�ه ملت ايران 
آنها را چنان به تن�گ آورده و از حوصله به در 
برده اس�ت كه از ابزارهاي مختلف خود براي 
فش�ار بر ايران بهره مي برند، كما اينكه اخيراً 
به طور مجدد قل�م را بر س�ياحه تحريم هاي 
اي�ران جنبانده اند و بعيد نيس�ت از ابزارهاي 
مخفي ني�ز در اي�ن مس�ير اس�تفاده كنند. 
بدون تعارف بايد عنوان داشت كه جنگي تمام عيار 
در دنياي كنوني براي دستيابي به منابع و منافع 
درگرفته است، در اين ميان كشورهاي ابرقدرت 
براي تأمين مناف��ع خود گاه��ي از تحريم هاي 
اقتصادي و گاهي نيز از ابزارهاي مخفي براي فشار 

بر ساير كشورها استفاده مي كنند. 
نگاهي به تاريخ تشديد تحريم هاي اقتصادي در 
يك دهه اخير نش��ان مي دهد كشورهاي غربي 
دست شان به فقر و آسيب هاي اجتماعي ناشي از 
فقر در ايران آلوده است، زيرا با تحريم هاي نفتي 
و مالي و بيم��ه اي و حمل و نقل در اين س��ال ها 
عالوه بر اينكه دستيابي ايران به ميلياردها دالر 
درآمدهاي حقه ناشي از صادرات نفت را مسدود 

كرده اند، در عم��ل تأمين كاال براي كش��ور را با 
هزينه هاي قابل توجه مواج��ه كرده اند و در اين 
ميان نيز از طريق ايران هراس��ي شرايطي ايجاد 
كرده اند كه هم س��رمايه وارد ايران نش��ود و هم 
اينكه س��رمايه از ايران خارج ش��ود، در حقيقت 
توسعه و پيش��رفت اقتصاد ايران را دچار اختالل 

كرده اند. 
شايد نسل جوان نداند كه كشورهاي استعمارگر 
در طول تاريخ در س��اير كش��ورها هرج و مرج و 
ناامني ايج��اد مي كردند كه در كم��ال آرامش و 
آس��ايش حقوق ملت ها را تاراج كنن��د و به يغما 
ببرند، در چنين وضعيتي س��رمايه نيز به دليل 
ناامني با پاي خود از كشورها به سوي كشورهاي 
اس��تعمارگر خارج مي ش��د و كيس��ت كه نداند 
سرمايه اصلي مغزهايي بودند كه به جاي ماندن و 

خدمت به كشور، از سوي غرب تور مي خوردند. 
هر چند بايد اين روزها بيش از هر زمان ديگري 
تاريخ بخوانيم و براي نسل جوان از تاريخ بگوييم تا 
دست هاي پيدا و پنهان و بازيگردان هاي سياسي 
داخل و خارج از كش��ور را در فض��اي حقيقي و 
مجازي بشناسند، اما بايد توجه داشت در چنين 
ش��رايطي كه غرب در موضوع برج��ام به دنبال 
زياده خواه��ي و امتيازگي��ري از ايران اس��ت از 
سرمايه هاي داخلي ايران استفاده موقت ابزاري 
نكنند، حال آنك��ه در كنار حفظ س��رمايه هايي 
كه م��ال خودمان اس��ت بايد بي��ش از هر زمان 
ديگري به شفاف سازي و رو كردن بازي سازها و 

بازيگردان هاي پشت پرده اقدام كرد. 
»ج��وان نمي دان��د و پير ه��م نمي توان��د« اين 
مثلي اس��ت كه از گذش��ته تاكنون زياد در مورد 
آن ش��نيده ايم، به همين جهت اس��ت كه پيران 
سياست باز بين المللي اين بار تالش دارند با ايجاد 
هرج و مرج و پروپاگاندا و سرعت دادن به تحوالت و 
گردش آزاد اطالعات درست و غلط از جوانان براي 
خود فرصت بسازند تا همه ناتوانايي هاي 43ساله 
خود را در ميدان براندازي جمهوري اسالمي ايران 
با ايجاد يك بليت در مذاكرات برجام به زعم خود 
جبران كنند اما سياست بازان پير غربي بايد بدانند 
كه اين بار نيز بوي كباب به مشام ش��ان رس��يده 

است، غافل از آنكه خر داغ مي كنند. 
كش��ورهايي كه به گواه فكت ه��اي تاريخي رفاه 
و توسعه ش��ان را از طريق اس��تعمار و اس��تثمار 
كشورهاي ديگر به دست آورده اند و به تصور اينكه 
مالك چاه هاي نفت در دنيا هس��تند، خط توليد 
صنايع را در كشورهاي خودشان تأسيس كرده اند 
تا هميشه محصوالت ش��ان را به بازار كشورهاي 
نفتي صادر كنن��د و مهار قيمت نف��ت را نيز در 
دست داشته باشند و در عين حال اجازه توسعه و 
ايجاد رفاه به بسياري از كشورهاي صاحب انرژي 
ندهند، اگر چه تا ديروز كار خود را با تاخت و تاز و 
تاراج و تجارت پيش مي بردند اما مدت هاست به 
دليل ژست حقوق بشري منافع خود را در دنياي 
كنوني از طريق سياست و به اصطالح ديپلماسي و 
تحريم و فشارهاي رسانه اي و انجام همان كارهاي 

ديروز به شكل پنهاني تأمين مي كنند. 
نه تنها غربي ها و بلكه بس��ياري از كارشناس��ان 
اقتصادي نيز تصور نمي كردند دولت س��يزدهم 
بتواند كشور را بدون برجام حتي براي يك فصل 
اداره كند اما خوش��بختانه شواهد نشان مي دهد 
دولت با گذشت يك سال ولو اينكه تورم هم وجود 
داشته، شرايط را مديريت كرده است. اين شرايط 
براي غربي ها كه تصور مي كردند دولت سيزدهم 
بدون هيچ چون و چرايي تمامی ش��روط آنها را 
براي احياي برجام بپذيرد، سخت است، از همين 
رو اين فرضيه ش��كل مي گيرد كه سياست بازان 
پير غربي بازهم درصدد هستند منافع خود را در 
ميدان مذاكرات به شيوه هاي ديگري اعم از ايجاد 
هرج و مرج و تحريكاتي در ب��رون و درون ايران 
تأمين كنند، استفاده از تمامی حقه هاي سياسي 
كه تاكنون عليه كشورها استفاده كرده اند، نشان 
مي دهد به واقع از دست ايران عصباني هستند، به 
طوري كه رسانه هاي فارسي زبان خود را اين روزها 
به شكل پادگان و پايگاه نظامي شبانه روزي فعال 
نگه داشته اند تا تحوالت را تا مي توانند پروپاگاندا 
كنند تا از عدسي محدب رسانه هاي فوكوس كرده 
روي ايران در مذاكرات براي خود بليت بازي فراهم 
كنند، البته بايد گفت در كنار رويداد فوق همچون 
گذشته، نوسان هاي مصنوعي ارزي در بازارهاي 
ارزي اطراف ايران نيز امكان دارد به راه بيندازند 
تا بهاي ارز در بازار داخلي را بيش از پيش افزايش 
دهند، در اين بين بايد توجه داشت كه عصبانيت 
غربي ها از به طول انجاميدن مذاكرات و پايداري 
ايران نشان مي دهد اصالحات ساختاري اقتصاد 
و مسير كنوني اقتصاد مسير صحيحي است كه 
به عصبانيت غرب منتج شده اس��ت، زيرا تصور 
نمي كردند ايران بتوان��د با اين حجم تحريم هاي 
ريزو درش��ت اينق��در در مقابل آنه��ا مقاومت و 

پايداري كند. 
بي شك تسريع در اصالحات ساختاري در اقتصاد 
ايران و عملياتي كردن طرح هاي منتج به تسريع 
مهار تورم و تشديد رشد اقتصادي مي تواند فضا را 
براي سياستمداران پير غربي در ميدان مذاكرات 
هس��ته اي محدود كند، منتها بايد توجه داشت 
كه اي��ن روزها رس��انه ها بايد بي��ش از هر زمان 
ديگري به نقش��ه هاي اس��تعماري و استثماري 
كش��ورهاي جهانخوار در كشورهايي چون ايران 
اش��اره كنند. تاريخ بيش از هر زمان ديگري بايد 
براي جامعه بازگو شود تا همگي از آن درس عبرت 
بگيريم و دس��ت پنهان سياست بازان غربي را در 

ميدان كنوني براي جامعه رو كنيم. 
تحريم كنندگاني كه دست ش��ان به فقر و ايجاد 
مش��كالت و معضالت اجتماعي در ايران آلوده 
است، خنده دار اس��ت كه اين روزها منابع خود 
را در اختيار رس��انه هاي فارس��ي زبان خارجي 
معاند ايران قرار داده اند تا درد و رنج اقتصادي و 
اجتماعي را به تصوير بكشند كه خود آنها عامل 

ايجاد آن هستند.

 تبعيض در تسهيالت دهي بانك ها
بيداد مي كند

طبق بررسي هاي انجام شده در صورت مالي بانك 
 صادرات، مديران اين بانك در سال هاي 1۳۹۲
 تا 1۳۹۹ تسهيالت بلندمدت 1۸0 تا ۲۵0ماهه 
با نرخ سود 1، 4، ۷ و 10 درصد دريافت كرده اند!

مديران بانك ها از جمله معدود گروه هايي هستند كه وام گرفتن براي 
آنها از آب خوردن آسان تر است. اين افراد به دليل امتيازات ويژه اي كه 
بانك هاي محل خدمت شان براي آنها در نظر گرفته اند، وام هاي با سود 
بسيار اندك و با دوره بازپرداخت چندصد ماهه دريافت مي كنند. به 
عنوان مثال، بانك صادرات طي سال هاي اخير وام هايي قرض الحسنه 
با دوره بازپرداخت 1۸0ماهه و تسهيالتي با نرخ سود 4 تا 10درصد با 
دوره بازپرداخت تا ۲۵0 ماهه به مديران خود پرداخت كرده اس�ت. 
صاحبنظران معتقدند: »در مقررات بانكي مجازات هايي در نظر گرفته 
شده كه از جمله آن معرفي هيئت مديره به هيئت انتظامي بانك  مركزي 
است، ولي متأسفانه تجربه 40 تا ۵0ساله نظام بانكي نشان مي دهد، 
هيئت انتظامي يا انگيزه ندارد يا توان برخورد با اين بانك ها را ندارد.«

در اقتصاد ايران به واسطه فاصله نرخ بهره و تورم، دريافت تسهيالت براي مردم 
جذاب است، از طرفي اعطاي تسهيالت توسط بانك ها به نوعي توزيع رانت 
است، از اين رو به واسطه سركوب بلندمدت نرخ بهره در كشور، سياستگذار 
مقررات تسهيالت به اشخاص مرتبط و كالن را كه در مقررات بانك ها وجود 
دارد، محدود كرد تا اعطاي تس��هيالت به اطرافيان و افراد مرتبط با بانك ها 
محدود شود، اما بانك ها اين مقررات را رعايت نمي كنند و بانك هاي خصوصي 
۷۰ تا ۸۰درصد تسهيالت خود را به اشخاص مرتبط مي دهند و در بانك هاي 

دولتي اين تسهيالت به شركت هاي زيرمجموعه خودشان داده مي شود. 
احمد خادم، كارشناس بانكي معتقد است: »در مقررات بانكي مجازات هايي 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه از جمله آن معرفي هيئ��ت مديره به هيئت 
انتظامي بانك  مركزي بود، ولي متأسفانه تجربه 4۰ تا ۵۰ساله نظام بانكي 
نشان مي دهد، هيئت انتظامي يا انگيزه ندارد يا توان برخورد با اين بانك ها  را 
ندارد. از طرفي بانك مركزي به واسطه اختيارات امكان برخورد دارد، اما باز 

هم شاهد هستيم در برخورد با اين تخلفات خيلي كوتاهي مي شود.«
اين كارشناس اقتصادي مي گويد: »از طرفي هيئت انتظامي چون ساختار 
ضعيفي دارد و حتي نماين��ده بانك ها در هيئت انتظامي ح��ق رأي دارند، 
برخورد جدي با بانك هاي متخلف انجام نمي ش��ود. پيش از اين در گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس آمده بود كه تا سال ۹۸ كمتر از ۱۰مورد بوده كه 
هيئت انتظامي با بانك هاي متخلف برخورد كرده اس��ت، در صورتي كه در 
موضوعات ديگر همچون افزايش قيم��ت مرغ و تخم مرغ، مديرعامل تغيير 
مي كند. به گفته خادم به واسطه منافعي كه وجود دارد و عدم نظام كافي بانك 

مركزي، برخورد جدي را شاهد نيستيم كه به اقتصاد ضربه مي زند.«
   تبعيض در پرداخت تسهيالت بانكي 

نگاهي به عملكرد بانك ها نشان مي دهد هميش��ه تنها عده اي خاص به 
 راحتي به اين تسهيالت دسترسي داش��ته اند، بدون آنكه موانع سختي 
همچون بوروكراسي هاي بي مورد اداري پيش روي آنها قرار داشته باشد. 
به گزارش مهر، طبق بررسي هاي انجام شده در صورت مالي بانك صادرات، 
مديران اين بانك در سال هاي ۱3۹۲ تا ۱3۹۹ تسهيالت بلندمدت ۱۸۰ تا 

۲۵۰ ماهه! با نرخ سود ۱، 4، ۷ و ۱۰ درصد دريافت كرده اند!
در بين اين تس��هيالت گيرندگان، اطالعات برخي از آنان جالب توجه 
اس��ت. مثاًل مديري دو فقره تس��هيالت جمعاً به ارزش ۶۰۰ ميليون 
تومان دريافت كرده كه دوره بازپرداخت آنها ۱۱۸ و ۲4۰ماهه اس��ت! 
در واقع اين مدير بايد اين ميزان تس��هيالت را در 3۵۸ ماه بپردازد كه 
براي يك شخص عادي آرزويي دست نيافتني است يا اينكه مرد ديگري 
۱۶۵ميليون تومان تسهيالت با نرخ سود يك درصد و با دوره بازپرداخت 
۱۸۰ماهه دريافت كرده اس��ت كه مزاياي آن حتي از وام ازدواج با سود 

4درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ماهه نيز بيشتر است. 
اما عجيب تر از آن تسهيالت يك مدير ديگر است كه دو فقره از وام هاي 
آن به ارزش ۲۰ و ۵۰ميليون تومان هر كدام دوره بازپرداخت ۲۵۰ماهه 
دارند، يعني اين ش��خص باي��د ماهانه ۲۸۰ه��زار تومان ب��راي اصل 
تسهيالتش بپردازد كه اين ميزان حدود يك چهارم وام ازدواجي است 

كه مثاًل شرايط اخذ آن را بسيار سهل و آسان عنوان كرده اند. 
   رانت كاركنان دولت از جيب مردم

اهميت اين تس��هيالت در اين اس��ت ك��ه دريافت وام ه��اي چندده و 
چند صد ميليوني با نرخ س��ود اندك يكي از آرزوه��اي افرادي بوده كه 
ماه ها براي يك وام ۵۰ميليوني در ش��عب مختلف بانك ها س��رگردان 
شده اند اما مديران بانك صادرات به دليل مزيت وابستگي به بانك از آن 
بهره مند بوده اند، البته وضعيت ساير بانك ها نيز بهتر از بانك صادرات 
نيس��ت، چنانكه بانك ملي ۲هزارو۲۰۰ميليارد تومان و بانك تجارت 
هزارو۱۷۰ميليارد تومان از منابع تسهيالت قرض الحسنه را با دوره هاي 
بازپرداخت طوالني به كاركنان خود اختصاص داده اند، حال  آنكه اين 
تسهيالت به دليل ماهيت سپرده هاي شان بايد در اختيار همه  كساني 
قرار مي گرفت كه به آن نياز داش��ته اند و مي توانستند با آن مشكلي از 

كسب وكار يا زندگي شان را برطرف كنند. 
بر اس��اس آم��ار موجود در س��ال ۱3۹۸ ح��دود ۵۵ درص��د از مردم 
هرگز تس��هيالتي از بانك دريافت نكرده اند كه اين مقدار، عدد بسيار 
قابل توجهي است كه نش��ان دهنده بي عدالتي در دسترسي به منابع 
بانكي اس��ت، البته بانك مركزي در بخش��نامه هاي متعدد به تسهيل 
پرداخت وام به اقش��ار مختلف مردم و محدوديت پرداخت تسهيالت 
خاص به كاركنان و اش��خاص مرتبط به بانك ها تأكيد كرده است اما 
تخلفات متعدد بانك ها نشان مي دهد اين بخشنامه ها هم نتوانسته اند 

عدالت را در دسترسي به منابع بانكي برقرار كنند.
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رضا  دهشيری  |   جوان

 فروش 40هزار ميليارد تومانی »فملی«
 در نيمه نخست امسال ثبت شد

ش�ركت ملي صنايع مس ايران در فروش ش�هريور خود افزايش 
4۷ درصدي درآمد در مقايس�ه با ش�هريور س�ال گذش�ته را به 
ثبت رس�اند. مجموع درآمد كل ش�ش ماهه اين ش�ركت به رقم 
۳۹ ه�زار ۷۲6 ميليارد تومان رس�يد كه نس�بت به مدت مش�ابه 
س�ال گذش�ته رش�د بي�ش از 14 درص�دي را نش�ان مي ده�د. 
دكتر علي رستمي، مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران با اعالم 
اين خبر گفت: »درآمد ش��ركت ملي مس در ش��هريورماه به ۶ هزار و 

۸4۱ ميليارد تومان رسيد كه 4۷ درصد بيشتر از مرداد بوده است.«
رستمي افزود: »اين موفقيت در شرايطي حاصل شده كه قيمت جهاني 
مس در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل حدود ۲۰ درصد كاهش را 

تجربه كرده است.«
    افزايش ۹ هزار تني توليد كنسانتره مس

نسبت به مدت مشابه سال قبل
مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران ميزان توليد كل استخراج در 
شش ماهه نخست امس��ال را ۱۰۵ ميليون و ۵۷4 هزار تن اعالم كرد و 
گفت: »ميزان استخراج شركت در مقايسه با برنامه رشد ۱3 درصدي 
داشته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل )۱۰3 ميليون و 4۹۱ هزار 

تن( افزايش ۲ درصدي را نشان مي دهد.«
وي همچنين ميزان توليد س��نگ س��ولفور را ۲۷3 ميليون و ۶۸ هزار 
تن عنوان كرد و اظهار داشت: »توليد س��نگ سولفور اين شركت نيز 
در شش ماهه نخست امسال نسبت به برنامه با رشد ۵ درصدي همراه 

بوده است.«
دكتر رستمي با بيان اينكه توليد كنسانتره مس نيز رشد ۷ درصدي را 
نسبت به برنامه ثبت كرده است، بيان كرد: ميزان توليد كنسانتره مس از 
ابتداي سال تاكنون ۶۱۵ هزار و ۵۸ تن بوده كه در مقايسه با مدت مشابه 

سال گذشته نشان دهنده افزايش توليد حدود ۹ هزار تني است. 
به گفته مديرعامل شركت مس، توليد كاتد مس نيمه نخست امسال 
به رقم ۱43 هزار و 43۰ تن رسيده كه نسبت به برنامه با ۸ درصد رشد 
همراه بوده است. وي در خصوص توليد مس محتوي مواد معدني گفت: 
با تالش تمامي پرسنل شركت ميزان توليد اين محصول در شش ماهه 
نخست امس��ال به رقم ۱4۷ هزار و 4۰۸ تن رسيد كه نسبت به برنامه 
بيانگر رشد ۶ درصدي است. مديرعامل شركت مس همچنين با بيان 
اينكه لجن آندي نيز با رشد 3۲ درصدي نس��بت به برنامه همراه بوده 

است، گفت: ميزان توليد لجن آندي بالغ بر 433 تن است 
وي در ادامه توليد اسيد سولفوريك شركت را 4۵۱ هزار ۱3۵ تن اعالم 
كرد و گفت: موفق ش��ديم در توليد اين محصول ركورد جديدي ثبت 
كنيم، به طوري  كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۲ درصدي و 

نسبت به برنامه ۲۸ درصد رشد را ثبت كرده ايم. 
رستمي در ادامه به ركورد هاي توليد ثبت شده در مجتمع ها اشاره كرد و 
گفت: ميزان توليد كنسانتره مس در مجتمع مس سرچشمه و مجتمع 
مس سونگون در نيمه نخس��ت۱4۰۰ به ترتيب 3۵4 هزار و ۹۲۹ تن 
و ۱۶۹ هزار و ۵۸3 تن بوده اس��ت، در حالي كه در شش ماهه نخست 
امسال موفق به توليد 3۵۹ هزار ۶33 تن كنسانتره مس در مجتمع مس 
سرچش��مه و ۱۷۱ هزار و ۷۹۷ تن كنسانتره در مجتمع مس سونگون 
شديم. رستمي تأكيد كرد: همچنين ميزان اس��تخراج از معدن مس 
ميدوك در نيمه نخست سال گذشته 3۰ ميليون و ۵34 هزار تن بود، 
در حالي كه در شش ماهه نخس��ت امسال به 3۱ ميليون 4۶۸ هزار تن 
رسيد كه رشد 3 درصدي را نشان مي دهد. مديرعامل شركت مس در 
بخش ديگري از سخنانش با اشاره به زيرساخت هاي فراهم شده گفت: 
ان شا ءاهلل با تالش و كار جهادي تمامي پرسنل در شش ماهه دوم شاهد 

عبور از برنامه هاي توليدي خواهيم بود. 

 احتمال تغيير دهك بندي ها
با توزيع كاالبرگ

با توجه ب�ه اوضاع اقتص�ادي موج�ود، احتم�ال دارد دولت براي 
توزيع كاالبرگ تغييرات�ي را در دهك بندي موج�ود اعمال كند. 
عليرضا ش��هبازي، عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش��وراي 
اسالمي با حضور در برنامه صبح و گفت وگوي راديو با اشاره به اينكه بر 
اساس بودجه۱4۰۱ دولت موظف به توزيع كاالبرگ براي تهيه كاال هاي 
اساسي بين مردم شده است، گفت: متأسفانه به دليل اشكاالت موجود 
فعاًل اين اتفاق رخ نداده، اما مجلس با جديت به دنبال اجراي اين مهم 
است و با توجه به اوضاع معيش��تي مردم و فشار هاي اقتصادي موجود 

ممكن است تغييراتي در دهك هاي تعيين شده به  وجود بيايد. 
او درباره نحوه دهك بندي جديد افزود: تالش دولت ابتدا تثبيت ميزان 
تورم در جامعه و پس از آن كاهش هزينه هاي خان��وار با جلوگيري از 
افزايش قيمت ها و تورم است و بر اس��اس ميزان درآمد اقشار مختلف 

جامعه اقدام به دهك بندي جديد خواهد كرد. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي گفت: دولت 
درصدد است با توزيع كاالبرگ، اقشار و طبقات بيشتري را تحت حمايت 
خود قرار دهد و يارانه كنوني را براي افراد بيشتري از جامعه واريز كند. 
دولت كاالبرگ را براي كاال هاي اساسي مانند گوشت و اقالم مورد نياز 
مردم در نظر گرفته است و اميدواريم هر چه زودتر به اين تكليف قانوني 

خود در بودجه۱4۰۱ عمل كند. 
عليرضا ش��هبازي افزود: دولت هم موظف به ارائه راهكار هاي مناسب 
براي اجراي اين قانون است و مجلس هم تا حصول نتيجه نهايي آن را 

پيگيري مي كند. 
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بنا به اع�الم مركز آمار، ش�وك تورمي ناش�ي از ح�ذف رانت 
ارز 4ه�زارو۲00 تومان�ي براي س�ه ده�ك كم درآم�د جامعه 
در ش�هريور م�اه ب�ه ط�ور كام�ل تخلي�ه ش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري صداو سيما، مركز آمار اعالم كرد در خردادماه 
امسال آثار شوك تورمي ناشي از حذف رانت ارز 4هزارو۲۰۰ توماني 
در آمار تورم پديدار شد. در نتيجه اين سياست، تورم ماهانه دهك 
اول )كم درآمدترين قشر جامعه( به ۱۹/۵ درصد افزايش يافت. تورم 
ماهانه دهك های دوم و سوم هم در خردادماه به ترتيب به ۱۷/۹ و 

۱۶/۶درصد رسيد. با اين حال، گزارش هاي مركز آمار بيانگر آن است 
كه در ماه هاي بعد از خرداد، تمام شوك تورمي ناشي از حذف رانت 

ارز 4هزارو۲۰۰ توماني براي اقشار كم درآمد تخليه شده است. 
در شهريورماه تورم ماهانه دهك هاي اول، دوم و سوم به ترتيب به 
۲/۱، ۲/۲ و ۲/۲درصد رسيد كه نس��بت به خردادماه كاهش هاي 
۱۷/4واحد درص��دی، ۱۵/۷واحد درص��دی و ۱4/4واحد درصدی 
داش��ته اس��ت.  نكته مهم ديگر آنكه در مرداد و ش��هريور امسال 
ميانگين تورم ماهانه سه دهك كم درآمد جامعه به  مراتب كمتر از 

دوران اجراي سياست ارز 4هزارو۲۰۰توماني بوده است. از ابتداي 
سال ۱3۹۷ تا ارديبهشت۱4۰۱ كه سياست ارز 4هزارو۲۰۰توماني 
اجرا مي شد، ميانگين تورم ماهانه سه دهك كم درآمد جامعه حدوداً 

۲/۸درصد بود. 
اين در حالي اس��ت كه در دو ماه اخير )مرداد و شهريور ۱4۰۱( با 
فروكش كردن آثار ش��وك تورمي حذف ارز 4هزارو۲۰۰تومانی، 
ميانگين تورم ماهانه دهك اول ۱/۸درصد، دهك دوم ۱/۹درصد و 

دهك سوم ۲ درصد بوده است.

در شهريورماه نسبت به خردادماه 1401

تورم ماهانه ۳دهك كم درآمد ۱۴ تا ۱۷ درصد كاهش يافت
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