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بي مشتري ماندن خودرو هاي چيني در بازار 
خودرو باعث ايجاد تكاپو براي فروش اقساطي 
با نرخ هاي به شدت غيرمنصفانه شده است. 

به گزارش تحريريه، بي مشتري ماندن خودرو هاي 
چين��ي ك��ه ب��ازار خ��ودروی اي��ران را در غياب 
واردات برنده��اي معتبر بين المللي به تس��خير 
خود درآورده اند، باعث ايج��اد تكاپو براي فروش 
اقساطي با نرخ هاي به ش��دت غيرمنصفانه شده 
اس��ت كه با س��كوت رضايت آميز دولت و وزارت 
صمت ادام��ه دارد. اين مدل ها ك��ه در بازار چين 
قيمتي بين 10 هزار دالر تا 25 هزار دالر دارند، در 
بازار خودروی ايران از 35 هزار دالر تا 65 هزار دالر 
قيمت گذاري مي شوند كه اين سؤال را پيش آورده 
است كه دليل اين گران فروشي سيستماتيك به 

مصرف كننده ايراني چيست؟
در طرح آبان ماه سال1401 شركت كرمان موتور 

سه محصول با قيمت هاي زير عرضه شده است: 
»جك ِجي 4«520ميلي��ون، »كي اِم س��ي تي۸« 
96۷مي��لي����ون و »كي اِم س����ي ِج��ي۷« 

يك ميلياردو265ميليون تومان.
جك جي4 در چين 10هزارو۸90 دالر قيمت دارد 

كه معادل 295 ميليون تومان است. 
وانت بار كي ام سي تي۸ در بازار چين 16هزارو۸00 

دالر قيم��ت دارد كه مع��ادل 455 ميليون تومان 
است. كي ام سي۷ نيز در بازار چين از 12هزارو696 
تا 16هزارو93۸ قيمت دارد، يعني از 345 ميليون 

تومان تا 460 ميليون تومان فروخته مي شود. 
به زبان ساده، ش��ركت كرمان موتور اين خودروها 
را تقريباً دو برابر قيمت متعارف كه سود شركت ها 
هم در آن لحاظ شده است، به بازار عرضه مي كند. 
مردم ايران با درآمد كارگري و كارمندي 300دالر 
در ماه بايد دو برابر بي��ش از حد عادي براي خريد 
خودرو هزينه كنند، ب��ا اين تفاوت كه در س��اير 
كشورها مردم مي توانند از تسهيالت بانكي براي 
خريد اقس��اطي با بهره پايين اس��تفاده كنند، اما 
در ايران چني��ن گزينه اي وجود ندارد و ش��ركت 
كرمان موت��ور و عمده ش��ركت هاي مونتاژكننده 
خودروهاي چيني در طرح هاي اقساطي هم تمام 
پول محصول را از مشتري دريافت و سود مضاعفي 

هم براي اقساط خود وضع مي كنند. 
دليل روي آوردن بنجل فروشان داخلي به فروش 
اقس��اطي اين اس��ت كه مردم قدرت خريد اين 
مدل ها را با هزينه اي ميلياردي ندارند و به همين 
دليل شاهد فروش اقس��اطي هستيم كه قيمت 
تمام شده اين مدل ها را تا 2ميلياردو500 ميليون 

تومان هم مي رساند.

 گران فروشی دو برابری 
خودروهای بي مشتري در ایران!

 بررس�ي سرليس�ت اقالم صادراتي ايران نشان 
مي دهد كااله�اي مرتبط با ص�ادرات غيرنفتي 
عمومًا از مشتقات نفت هستند و به نظر مي رسد 
بعد از اعتياد به نفت به خام فروشي مواد نيمه خام 
كش�ور نيز اعتياد يافته اس�ت؛ اتفاقي كه رهبر 
معظم انقالب مكرراً دولت ها را به اين مهم توصيه 
كرده اند كه از حوزه خام فروشي و نيمه خام فروشي 
فاصله بگيرند و از تمام ارزش افزوده هاي مرتبط 
با حوزه انرژي تا زنجيره نهاي�ي توليد انواع كاال 
بهره بگيرن�د. در همين رابطه وزي�ر نفت گفت: 
چرا باي�د ۷۰ درص�د محصوالت پتروش�يمي به 
صورت خام و نيمه خام صادر شود و تنها ۳۰ درصد 
وارد زنجي�ره ارزش در داخ�ل ش�ود؟ تأكيد ما 
اين اس�ت كه اين نس�بت بايد معكوس ش�ود. 
بررس��ي بيانات رهبر معظم انقالب نشان مي دهد 
از سال ها پيش ايشان پيوس��ته به دولت ها توصيه 
فرموده ان��د ضم��ن پرهي��ز از خام فروش��ي نف��ت 
حتي االمكان از خام فروشي مواد نيمه خام نيز پرهيز 
شود. اين نگاه مؤيد اين واقعيت است كه زنجيره اي از 
توليد بايد در كشور شكل بگيرد كه به اوالي درجه از 
ارزش افزوده هاي حوزه نفت و گاز و پتروشيمي نهايت 

بهره و استفاده را ببرد، در اين ميان بررسي سرليست 
اقالم ص��ارات غيرنفتي نش��ام مي دهد محصوالت 
نيمه خام س��ال هاي سال اس��ت در اين ليست قرار 
دارند و آنطور كه انتظار مي رود تالش شاياني براي 
ايجاد زنجيره ارزش افزوده بيش��تر براي اين كاالها 
در كشور انجام نگرفته است. بي شك وقتي زنجيره 
توليد انواع محصوالت نهايي از مواد نفتي و مشتقات 
در كشور شكل بگيرد، خود به خود آورده ارزي براي 
كشور به چندين برابر زمان صادرات نفت خام و مواد 
نيمه خام جهش مي يابد و ضمن اصالح ماليه كشور، 
مسائل و مشكالت بخش هايي چون اشتغال و توليد 
و صندوق هاي بازنشستگي نيز حل وفصل مي شود، 
منتها بايد توجه داشت كه از سرمايه هاي موجود از 
منابع انساني گرفته تا سرمايه پولي و مالي بايد به نحو 
احسن بهره برد تا سرمايه به جاي ورود به حوزه هاي 
مهم و حيات��ي و با ارزش افزوده باال در كش��ور، وارد 

بخش هاي غيرمولد يا كانال خروج از كشور نشود. 
  توجه رهبري به تكميل زنجيره ارزش افزوده 

در حوزه نفت
در راستاي پرهيز از خام فروشي سرمايه هاي كشور 
بايد اشاره داشت كه رهبر معظم انقالب در دوم خرداد 

139۷ نيز در ديدار مسئوالن نظام به مناسبت ماه 
مبارك رمضان، ضمن تأكيد بر ضرورت بهره گيري از 
نفت و گاز در صنعت پتروشيمي فرمودند: »ما عادت 
كرده ايم كه نفت را يعني اين ذخي��ره  ملي را از زير 
زمين مي آوريم بيرون و بدون هيچ ارزش افزوده اي 
مي فروشيم. خب اقاًل كار كنيم، ارزش افزوده برايش 
درس��ت كنيم، هم نفت را، هم گاز را - حاال ]براي[ 
گاز يك مق��داري ]ارزش افزوده در[ پتروش��يمي و 
مانند اينها درست مي شود اما نفت همين جور دارد 

مي رود- اينها اشكاالت اساسي ماست.«
از س��وي ديگ��ر حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي در 
1۷ارديبهش��ت 1399 در سخناني به مناسبت روز 
كارگر، اجراي طرح هاي پتروشيمي را كه منجر به 
افزايش چندبرابري توليد محصول خواهد ش��د، از 
جمله بخش هايي توصيف كردند كه بايد در موضوع 
جهش توليد مورد اهتمام ويژه ق��رار گيرند و براي 
نخستين بار به طور مس��تقيم و صريح، برنامه هاي 
توسعه اي صنعت پتروشيمي را مورد اشاره قرار دادند 
و فرمودند: »در اين جهش توليد، برخي از بخش ها، 
بخش هاي پيشرو هستند، به اينها بايد اولويت داده 
بش��ود. اجراي طرح هاي پتروشيمي كه گفتند اگر 

اين طرح ها انجام بگيرد محصول 50ميليون تُن، اول 
به 100ميليون تن، بعد به 130ميليون تن ارتقا پيدا 
خواهد كرد و از لحاظ ارزش به سه برابر افزايش پيدا 
خواهد كرد كه اين مسئله  مهمي است، به خصوص 
در شرايط كنوني كشور و نيازي كه به ارز وجود دارد، 

اين طبعاً چيز بسيار باارزشي خواهد بود.«
اين اش��ارات از اين مهم پرده برمي دارد كه توسعه 
حوزه انرژي در ايران يك راهبرد اقتصادي و سياستي 
مهم است چراكه امروز بر همگان روشن شده نفت و 
مشتقاتش همچنان سياسي ترين كاالي موجود در 
جهان است و به واس��طه برخورداري از نعمت نفت 
و گاز مي توان در حوزه هاي امنيتي و سياس��ي نيز 

نقش آفريني خوبي در دنيا كرد. 
در همين رابطه جواد اوجي، وزير نفت در نشس��ت 
هم انديشي با فعاالن صنعت پتروشيمي اظهار كرد: 
به داليل مختلف در سال هاي گذشته سرمايه گذاري 
كافي براي توليد گاز انجام نش��ده است و به اهداف 
پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه نرسيده ايم. 
تقاضاي مصرف ه��م م��داوم در تمامي بخش هاي 
مصارف از جمله خانگ��ي، نيروگاهي و صنايع رو به 
افزايش است و از طرفي افت فشار و به دنبال آن افت 
توليد گاز در ميدان هاي گازي كشور را نيز هر سال 

شاهد خواهيم بود. 
وي با اشاره به اينكه در اين سال ها در دنيا هم به دليل 
شيوع كرونا و كاهش رشد اقتصادي، سرمايه گذاري 
قابل توجهي در صنعت گاز صورت نگرفته و همچنين 
مناقش��ه جنگ بين روس��يه و اوكراين در كنار اين 
عوامل سبب افزايش ناگهاني قيمت هاي جهاني گاز 
شده است، افزود: برآوردها از افزايش قيمت گاز نشان 
مي دهد اين شرايط زمان زيادي طول خواهد كشيد 
و افزايش توليد گاز به مقداري كه جوابگوي تقاضاي 
مصرف باشد، در كار نيست و س��رمايه گذاري هاي 

جديد سال ها طول مي كشد تا به نتيجه برسد. 
وزير نفت با تأكيد ب��ر اينكه در اي��ران هم به  دليل 
ناترازي گاز در فصل سرد، نياز به سرمايه گذاري قابل 
توجهي وجود دارد ك��ه در صورتي كه در اين بخش 
س��رمايه گذاري نكنيم، به مش��كل خواهيم خورد، 
گفت: در اي��ن چند دهه فقط در بخش باالدس��تي 
صنعت پتروشيمي سرمايه گذاري كرده ايم. توليد و 
صادرات مواد خام و نيمه خام با اين وضع اقتصادي 
نيست. چرا بايد ۷0 درصد محصوالت پتروشيمي به 
صورت خام و نيمه خام صادر شود و تنها 30 درصد 
وارد زنجيره ارزش در داخل شود؟ تأكيد ما اين است 

كه اين نسبت بايد معكوس شود. 
اوجي با بيان اينكه دسترسي به خوراك، بازار، مقدار 
س��رمايه گذاري پايين و نرخ بازگشت س��رمايه باال 
بهترين زمينه را براي تكميل و توسعه زنجيره ارزش 
فراهم مي كند، تصريح كرد: س��رمايه گذاري در اين 
بخش ريسك كم و بازدهي باال دارد. وي تأكيد كرد: 
صنعت پتروشيمي بايد وارد زنجيره پايين دستي شود 
تا هم از چت��ر حمايتي وزارت نف��ت و هم از تخفيف 
خوراك مصوب مجلس شوراي اسالمي بهره مند شود. 
وزير نفت با اش��اره به اينكه ما در هر صورت تصميم 
داريم شهرك ها و پارك هاي پايين دستي پتروشيمي 
را براي تكميل زنجيره ارزش پتروشيمي احداث كنيم 
و مي طلبد همه فعاالن حوزه صنعت پتروشيمي هم 
مشاركت كنند، بيان كرد: نرخ بازگشت سرمايه در اين 
صنعت بسيار باالست. اين پرسش مهم وجود دارد كه 

چرا وارد زنجيره ارزش متانول و pp نشده ايد؟
اوجي اف��زود: نرخ خوراك پتروش��يمي ها در قانون 
بودجه سال 1401 نرخ گاز صادراتي گذاشته شده 
كه ما در شوراي هماهنگي اقتصادي و ديگر مراجع 
تصميم گيري، تالش زيادي براي اصالح آن كرديم تا 

پتروشيمي ها دچار مشكل نشوند. 
وي ب��ا بيان اينك��ه مناب��ع كالني را ك��ه از صنعت 
پتروش��يمي به دس��ت مي آوريد در همين صنعت 
س��رمايه گذاري كني��د، اظه��ار ك��رد: در واق��ع 
پتروشيمي ها مي توانند مانند كاري كه ما با بعضي 
هلدينگ هاي صنعتي انجام داده ايم، براي توس��عه 
ميدان ها و توليد گاز سرمايه گذاري و از گاز توليدشده 

استفاده كنند.

هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

بهینهسازيمصرفگاز
باتعرفهگذاريپلكانيپُرمصرفها

كش�ور ما از نظ�ر مناب�ع گازي غني اس�ت، در برخ�ي مناطق كه 
مناط�ق تولي�دي اس�ت ب�ا اف�ت فش�ار گاز مواج�ه هس�تيم 
و باي�د فكري اساس�ي ب�راي توزيع و مص�رف عادالن�ه گاز كرد. 
عضو كميسيون انرژي مجلس با اش��اره به اينكه بهينه سازي مصرف 
گاز بسيار مهم و حياتي است تا بتوانيم ناترازي را كنترل كنيم، گفت: 
اعمال تعرفه پلكاني مؤثر براي مشتركان پرمصرف گاز، عادالنه ترين 
تصميم براي بهينه سازي مصرف گاز است، زيرا مشتركان پرمصرف، 

بيشترين يارانه را دريافت مي كنند.
مجلس شوراي اسالمي چندي پيش به مس��ئله ناترازي گاز در فصل 
سرد سال ورود كرد و وزير نفت از لزوم سرمايه گذاري براي استخراج 
نفت به واسطه تزريق گاز به برخی از چاه های نفت خبر داد، همچنين 
در رابطه با مديري��ت مصرف و جبران بخش��ي از نات��رازي از راهكار 

بهينه سازي مصرف پرده برداری شد. 
طبق داده هاي مرب��وط به مصرف گاز، از مجم��وع توليد ۸۷0 ميليون 
مترمكعبي گاز در فصول سرد سال، بيش از ۸0 درصد از كل توليد گاز 
كشور در بخش خانگي و تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. نكته بسيار 
مهم در اين زمينه، مصرف بسيار باالي مشتركان خارج از الگوي بهينه 
مصرف است كه با وجود اينكه تنها 11 درصد مشتركين در پله ۷ تا 12 
كه مشتركان پرمصرف به شمار مي آيند، هستند اما اين مشتركان عالوه 
بر اخذ حداكثري يارانه ها، حدود چهار تا پنج برابر مشتركان عادي نيز 
مصرف دارند كه همين موضوع سبب شده است بخش بزرگي از ناترازي 

گاز بر دوش همين عده قليل اما پرمصرف جامعه باشد. 
بنابراين بهترين سياست در مقابله با اين افراد عمدتاً مرفه استفاده از 
مكانيسم قيمتي و اصالحات قيمتي بدون فشار به ۸9 درصد مردم است. 
سياست تعرفه گذاري پلكاني مؤثر مش��تركان پرمصرف دقيقاً همان 
مدلي است كه موجب خواهد شد اين افراد به سمت اصالح رويه بروند. 
فاز اول اين مدل تعرفه گذاري مؤثر و پلكاني در آذر1400 بعد از روي 
كار آمدن دولت سيزدهم اجرايي شد كه نتيجه آن تنها با اجرا در چهار 
ماه پاياني سال، به كاهش روزانه 25 ميليون مترمكعبي ميزان مصرف 
مشتركان پرمصرف به نسبت مدت مشابه در سال 1399 منجر شد، اين 
در حالي است كه تأمين مالي ساالنه موردنياز براي افزايش اين ميزان 
گاز در سال، برابر با 3ميليارد دالر خواهد بود، بنابراين سياست مديريت 
مصرف از طريق اعمال تعرفه گذاري پلكاني مؤثر پرمصرف ها، در كنار 
سرمايه گذاري در توليد بهينه گاز، موجب خواهد شد نه تنها از ناترازي 
گاز عبور كنيم، بلكه به يكي از صادركنندگان گاز در منطقه نيز تبديل 

شويم و درآمد ارزي بااليي نيز از اين محل به دست بياوريم. 
    پرداخت يارانه در بخش گاز، بنزين و گازوئيل

»محمدطال مظلومي« عضو كميس��يون ان��رژي مجلس در گفت وگو 
با ايرنا در م��ورد اعمال تعرف��ه پلكاني براي مش��تركان پرمصرف گاز 
گفت: ش��موليت اعمال تعرفه پلكاني براي مشتركان پرمصرف شامل 
همه حامل هاي انرژي اس��ت. ش��يوه فعلي توزيع حامل هاي انرژي و 
عدم محاسبه واقعي قيمت انرژي براي مشتركان پرمصرف، باعث شده 
است به نقطه اي برسيم كه عالوه بر افزايش غيربهينه و مسرفانه مصرف 

گاز، دولت نيز به بدهكارترين بنگاه اقتصادي كشور شود.
عضو كميس��يون انرژي مجلس اظه��ار كرد: دولت مجبور اس��ت در 
بخش هاي مختلف يكس��ري يارانه هاي پنهاني را بدهد كه عدد اينها 
قابل توجه است. پرداخت يارانه در بخش گاز، بنزين و گازوئيل از طرف 

دولت عدد قابل توجهي است.
    مشتركان پرمصرف، بيشترين يارانه را دريافت مي كنند

وي ادامه داد: ما در مجلس طرفدار اين نيس��تيم كه قيمت ها افزايش 
پيدا كند، اما مجلس طرفدار اين است كه مصرف انرژي بهينه شود و به 
همين دليل معتقديم بايد اين فرايند اصالح شود و در عين حال افرادي 
كه بيشترين مصرف را دارند، بيشترين هزينه را بپردازند، البته اقليت 
مش��تركان پرمصرف، بخش بااليي از مصرف كل مشتركان را به خود 
اختصاص مي دهند و در عين حال بيشترين يارانه را دريافت مي كنند.

مظلومي تأكيد كرد: اعمال تعرفه پلكاني مؤثر براي مشتركان پرمصرف 
گاز، عادالنه ترين تصميم براي بهينه سازي مصرف گاز است. بهينه سازي 
مصرف گاز بسيار مهم و حياتي است تا بتوانيم ناترازي را كنترل كنيم. 
سال گذشته مجبور شديم براي اينكه گاز خانگي را قطع نكنيم، برخي 

صنايع را تعطيل كنيم كه اين اشتباه است.
    اقدام براي توزيع و مصرف عادالنه گاز

عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: همه اين مسائل سروته يك فرمولي 
است كه بايد اصالح شود. در بودجه 1400 و 1401 ما احكامي را در مورد 
تعرفه گذاري پلكاني براي مشتركان پرمصرف گاز داشتيم. كميسيون 
انرژي در مورد اين موارد در بودجه 1402 نيز تصميم گيري منسجمي 
خواهد داشت. وي خاطرنشان كرد: كش��ور ما از نظر منابع گازي غني 
است، در برخي مناطق كه مناطق توليدي است با افت فشار گاز مواجه 

هستيم و بايد فكري اساسي براي توزيع و مصرف عادالنه گاز كرد.
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دربهار1402
تا پاي�ان امس�ال پ�روژه ريل�ي بس�تان آباد- تبريز ب�ه طول 
44 كيلومتر و پروژه رش�ت- كاس�پين به طول ۳6 كيلومتر به 

بهره برداري مي رسد. 
عباس خطيبي، معاون شركت س��اخت و توسعه زيربناهاي حمل 
 و نقل كش��ور در گفت وگو ب��ا فارس، با اش��اره به افتت��اح راه آهن 
زاهدان- خاش اظهار داشت: براي احداث و اتمام 490 كيلومتر باقي 
مانده از پروژه خط آهن زاهدان - چابهار، 300 ميليون يوروي ديگر 
مورد نياز است. به طور طبيعي همه اين مبلغ را امسال نياز نداريم 
اما براي اتمام پروژه چابهار- زاهدان و اتمام آن تا پايان سال آينده 

نيازمند 300 ميليون يورو هستيم. 
وي با اش��اره به تالش قرارگاه خاتم االنبيا به عنوان پيمانكار براي 
اتمام اين پروژه اظهار داش��ت: هدف ما اين است كه توسعه شرق 
كشور را با ساخت بزرگ ترين پروژه ريلي سرعت دهيم و به همين 
دليل اين پروژه مهم ريلي را در اولويت تأمين اعتبار و ساخت قرار 

داده ايم. 
   تا پايان امسال 

خط آهن بستان آباد- تبريز و رشت- كاسپين  افتتاح مي شود
وي با بيان اينكه تأمين مالي چهار پروژه ريلي ديگر را در دستور كار 
داريم، گفت: بخشي از اعتبار مورد نياز اين چهار پروژه 14آبان ماه 
تأمين و ابالغ شد، هر چند كل مبلغ مورد نياز براي اين پروژ ه ها را 
پوشش نمي دهد اما بخشي از منابعي است كه بايد براي اين پروژه ها 

تأمين شود. 
خطيبي تصريح كرد: قطع به يقين مي گويم كه تا پايان امسال پروژه 
ريلي بستان آباد - تبريز به طول 44 كيلومتر و پروژه رشت- كاسپين 

به طول 36 كيلومتر به بهره برداري مي رسد. 
   خط آهن ميانه- اردبيل بهار 14۰2 آماده مي شود

معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل  كشور ادامه 
داد: پروژه ديگر، راه آهن ميانه- اردبيل به طول 1۷5 كيلومتر است 
كه بخش عمده آن ساخته شده اس��ت. با توجه به حمايت دولت و 
مسئوالن استان از اين پروژه تالش مي كنيم تا پايان سال يا حداكثر 
اوايل سال آينده خط آهن ميانه- اردبيل را براي بهره برداري آماده 
كنيم. وي چهارمين پروژه در حال اتمام و اولويت دار حمل و نقلي 
ريلي را پروژه همدان - سنندج عنوان كرد و گفت: كار اجرايي زيادي 

انجام شده ولي منابع مورد نياز متناظر تأمين نشده است. 
خطيبي در پاسخ به اين سؤال كه اين پروژه چند درصد پيشرفت 
فيزيكي دارد، گفت: كار زيرسازي و ساخت ايستگاه به طور كامل 
انجام ش��ده و 100 كيلومتر از 154 كيلومتر خط مس��ير عمليات 
باالس��ت ريزي و ريل گذاري انجام ش��ده و 54 كيلومتر عمليات 
ريل گذاري و باالس��ت ريزي باقي مانده اس��ت. معاون ش��ركت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كش��ور افزود: با توجه به 
اينكه فصل سرما پيش رو اس��ت و عمليات عمراني در اين منطقه 
سخت مي شود، به نظر مي رسد اين خط آهن اوايل سال آينده به 

بهره برداري خواهد رسيد.
........................................................................................................................ 
خريدارخارجيفرشراازدستدادهايم

رئيس اتحاديه فروش�ندگان فرش دس�تبافت خاطر نش�ان كرد: 
عدم تبليغ براي ف�رش ايران�ي در بازارهاي خارجي باعث ش�ده 
اس�ت نتوانيم محصول خ�ود را در بازارهاي جهان�ي عرضه كنيم. 
فرش شناس�نامه اي�ران اس�ت و اقالم ديگ�ر صادراتي م�ا مانند 
پسته و زعفران به كش�ورهاي ديگر مانند اس�پانيا مي روند و بعد 
از ف�رآوري و بس�ته بندي به ن�ام آن كش�ور عرضه مي ش�وند اما 
فرش را نمي توانند بس�ته بندي و با نام كش�ور خ�ود عرضه كنند.

مس��عود س��پهرزاد در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان از ركود 
۸0 درصدي در بازار فرش دستبافت خبر داد و گفت: فرش دستبافت 
يك كاالي صادراتي است و نوسان هاي اخير نرخ ارز بر ميزان فروش 
ما تأثير مستقيم گذاش��ته اس��ت. وي با بيان اينكه ۷0 درصد از مواد 
اوليه بافت فرش دستبافت وارداتي است، گفت: بازار شناور شده است 
و فروش��ندگان نمي توانند خريداران را قانع كنند ك��ه روزانه قيمت 
فرش تغيير مي كند. در اين بازار فروشنده نيز تمايلي براي فروش كاال 
ندارد چراكه جنسي كه فروخته است را بايد دوبرابر نرخي كه فروخته 

خريداري و جايگزين كند. 
وي در پاسخ به اين پرس��ش كه به چه علت بازار خود را در بازارهاي 
خارجي از دست داده ايم، اذهان كرد: عدم تبليغ براي فرش ايراني در 
بازارهاي خارجي باعث شده است نتوانيم محصول خود را در بازارهاي 
جهاني عرضه كنيم. فرش شناسنامه ايران است و اقالم ديگر صادراتي 
ما مانند پسته و زعفران به كشورهاي ديگر مانند اسپانيا مي روند و بعد 
از فرآوري و بس��ته بندي و به نام آن كشور عرضه مي شوند اما فرش را 
نمي توانند بسته بندي و با نام كشور خود عرضه كنند، از اين رو شرايط 
بازار ما اينگونه است. اين فعال صنفي با انتقاد از عملكرد وزارت صمت 
در زمينه صادرات فرش گفت: در ديداري كه فعاالن بازار با وزير صمت 
داش��تند، من به اين نكته اش��اره كردم كه وزارت صمت عالقه اي به 
فرش دستبافت ندارد و خط قرمز بر اين صنعت كشيده  است چراكه 
اقدامي براي حل مش��كالت اين صنعت انج��ام نمي دهيد، صادرات 
فرش دس��تبافت از س��االنه 2ميليارد دالر در دهه۷0 به 56ميليون 

دالر رسيده است. 
سپهرزاد با بيان اينكه بازار فرش ماش��يني هندي و پاكستاني در بازار 
اروپا زياد شده اس��ت، گفت: خريدار اروپايي اين پرسش را براي خود 
طرح مي كند كه با چه منطقي بايد فرش 2 هزار دالري بخرد، در صورتي 

كه مي تواند نيازش را با فرش 200دالري ماشيني تأمين كند. 
........................................................................................................................

تايرسازانثباتراحفظکنند
س�خنگوي انجم�ن صنع�ت تاي�ر اي�ران ب�ا اع�الم ب�دون 
تغيي�ر مان�دن قيم�ت ان�واع تاي�ر در ب�ازار، خواس�تار لغ�و 
قيمت گ�ذاري دس�توري اي�ن كاال يا عرض�ه آن در بورس ش�د. 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، مصطفي تنه��ا افزود: آخرين 
بار در سه ماهه نخست امسال مجوز افزايش قيمت تاير داده شد، 
اما بايد گفت ش��رايط اقتصادي و نرخ تورم به  گونه اي نيس��ت كه 
بتوان قيمت ها را ثابت نگه داش��ت.  وي با بيان اينكه توليد تاير با 
قيمت گذاري دستوري ديگر ميسر نيس��ت، به صورتحساب هاي 
شركت هاي تاير بورسي اشاره كرد كه اكثر آنها اكنون در محدوده 

زيان هستند. 
 اين مقام صنفي يادآور ش��د: در ماه هاي گذش��ته تاير هاي باياس 
از شمول قيمت گذاري خارج ش��ده اند و بازار با وجود رشد اندك 
قيمت ها دچار بحران نشد، زيرا رقابت بين شركت ها گرم است.  وي 
با بيان اينكه مهم ترين چالش اين صنعت قميت گذاري دستوري 
است، گفت: اكنون تاير هاي باري، كاميوني و سواري راديال مشمول 
قيت گذاري دستوري هستند و شركت هاي توليدكننده اين تاير ها 

وضعيت خوبي ندارند. 
سخنگوي انجمن صنعت تاير ايران افزود: در توليد الستيك هاي 
باياس كه فناوري قديمي دارند، از الياف و رشته هاي نخي و در توليد 

الستيك هاي راديال از رشته هاي سيمي استفاده مي شود. 
 تنها ادامه  داد: وقتي قيمت مواد اولي��ه مورد نياز توليد اين كاال از 
جمله سيم طوقه، كربن، محصوالت پتروشيمي و اكسيد روي آزاد 
است و در بازار تعيين مي شود، انتظار مي رود قيمت محصول نهايي 
نيز آزاد باش��د. در اين زمينه، ورود تاير به بورس با شفاف س��ازي 

قيمت ها مي تواند چاره ساز باشد.

 1- موضوع مناقصه: خريد، نصب و راه اندازى دوربين و تجهيزات 
جانبى (از قبيل سوئيچ، سرور، ذخيره ساز و غيره)جهت تكميل 
پروژه دوربين مداربسته فرودگاه بين المللى مهرآباد از طريق 

اشخاص حقوقي واجد شرايط 
2- مهلت فروش اسناد: از روز چهارشنبه مورخ 1401/8/18 لغايت 

روز پنج شنبه مورخ 1401/8/26
3- نحـوه دريافت اسـناد: به منظور دريافت اسـناد به سـامانه 
 www.setadiran.ir تداركات الكترونيكى دولت به آدرس

مراجعه شود.
4- آخرين مهلت ارسـال پيشـنهادات در سـايت: روز شـنبه مورخ 

1401/9/12 ساعت 9:00 صبح مى باشد.
5- زمان بازگشـايي پاكات: روز شـنبه مورخ 1401/9/12 ساعت 

10:00 صبح مى باشد.
6- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 7,500,000,000 ريال مى باشد.

7- مناقصه گـران بايـد داراى گواهينامه هـا و مجوزها 
طبق مشـخصات فنى اعالمى از سـوى ناظر را داشته و 
همچنين داراى گواهى صالحيت ايمنى و شناسه ملى و 

كد اقتصادى باشند.
اداره كل فرودگاه بين المللى مهرآباد

مناقصه عمومي
T-MA100-401-8-17 

(دو مرحله اي 
همراه با ارزيابى كيفى فشرده )

شناسه آگهى:1406760

م.الف:3086

 آگهى دعوت به اولين مجمع عمومى عادى ساليانه 
انجمن علمى تمدن نوين اسالمى 

بدين وسـيله از كليه اعضاى پيوسـته انجمن دعوت مى شود 
تا در اولين مجمع عمومى عادى سـاليانه انجمن علمى تمدن 
نوين اسالمى كه در روز پنج شنبه مورخ 8 آذرماه  1401 ساعت 
14 الى 17  به نشـانى تهران بزرگـراه چمران بلـوار مديريت 
دانشگاه امام صادق (عليه السالم) تاالر آيت اهللا مهدوى كنى 

(رحمت اهللا عليه) تشكيل مى شود حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

1- گزارش فرايند شكل گيرى و تبيين اساسنامه    
2- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

3- انتخاب اعضاى هيئت مديره و بازرسان               
هيئت مؤسس 4- تعيين ميزان حق عضويت  

  بازار

خري�داري  چي�ن  توس�ط  ام�ام  بن�در  تولي�دي  پروپ�ان 
مي ش�ود و گري�د 99 درص�د را تبدي�ل ب�ه 99/99 می كنن�د 
و ب�ا 2۰ براب�ر قيم�ت بيش�تر، م�ا از اي�ن كش�ور وارد مي كني�م. 
مهراد عباد، عضو هيئت نماين��دگان اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با 
موج، در ارزيابي توليد و صادرات گاز هليوم اظهار داش��ت: حدود 100 
سال است گاز هليوم به صورت صنعتي مورد مصرف قرار مي گيرد و در 
دستگاه هاي ام آر آي بيمارس��تان، آنااليزرهاي شركت هاي نفت و گاز و 
پتروشيمي، نشت يابي اكس��يژن تنفسي غواصي و جوشكاري تخصصي 

كاربرد دارد. 
وي گفت: قطر چهار كارخانه در چاه هاي مشترك با ايران راه اندازي و اخيراً 
نيز با چهار غول گازي براي توسعه ميدان قرارداد منعقد كرده است. گاز 
طبيعي مشتقات زيادي دارد كه ما آن را خام سوزي می كنيم و جداسازي 
انجام نمي شود، فقط برخي پتروشيمي ها به طور كاماًل محدود پروپان و 
بوتان را با خلوص پايين جدا مي كنند. مثاًل پروپان توليدي بندر امام توسط 
چين خريداري مي شود و گريد 99 درصد را تبديل به 99/99 می كنند و 
با 20 برابر قيمت بيشتر، ما از اين كشور وارد مي كنيم. عباد با بيان اينكه 
يكي از موارد قراردادي ما با توتال و شركت چيني برداشت گاز هليوم بوده 
است، خاطرنش��ان كرد: با كناره گيري اين شركت هاي بين المللي پروژه 
جداسازي اين گاز هم در ايران متوقف شد، اين سرمايه ملي در كشور ما از 
بين مي رود و تنها تفكر ما برداشت گاز طبيعي است، اكنون در قرارداد با 
روسيه بنا داريم جداسازي را انجام دهيم و واحد پژوهشي ارتش، دانشگاه 
صنعتي شريف و اميركبير به طور مختصر و پراكنده روي آن كار كرده اند. 

    پيشنهاد تشكيل كنسرسيوم
وي با بيان اينكه ما هنوز موفق به كار خاصي نشده ايم و سرمايه عظيمي 
از بين مي رود، گفت: بحث صنعت گازهاي فشرده و كرايوژنيك فوق سرد 
در دست بخش خصوصي است، ما پيشنهاد تشكيل كنسرسيوم متشكل 
از بخش خصوصي و دولتي را داديم كه همه اف��راد متخصص اين حوزه 
متمركز شوند و كار اجرايي ش��ود، براي اين كار الزم بود يك چاه به طور 

آزمايشگاهي در اختيار محققان قرار گيرد. 
وي با اش��اره به بازار صادراتي گاز هليوم گفت: اي��ن محصول در صنايع 
مختلفي استفاده مي شود و كش��ورهايي كه كمي صنعتي باشند، از اين 
گاز استفاده مي كنند، مخصوصاً كش��ورهاي نفتي و گازي خليج فارس 
مشتريان بزرگي هستند، اكنون كش��ورها اين گاز را از قطر و امريكا وارد 
مي كنند، يعني انحصار آن در دست امريكاست، يعني مركز زمين شناسي 
امريكا كل هليوم دنيا را خريداري مي كند و طي مزايده به ديگر كشورها 
مي فروشد، در نتيجه ما نيز اگر برداشت داشته باشيم، بازار صادراتي خوبي 
دارد و مانع از خروج ارز از كش��ور مي شود. عباد خاطرنشان كرد: در سال 
100 هزار سيلندر گاز و 100 هزار ليتر گاز مايع وارد كشور مي شود، اين كاال 
استراتژيك است. اگر هليوم وارد كشور ما نشود، تمام آزمايشگاه هاي نفت، 
گاز و پتروشيمي و ام آرآي از كار مي افتند، گاز هليوم صنعت مهجوري است 
كه ما از آن استفاده نمي كنيم. در دنيا همه كشورها به سمت انرژي هاي 
پاك مي روند كه يكي از پتانسيل هاي باال در اين زمينه هم هيدروژن است، 
ما اين پتانسيل را داريم كه توليدكننده عمده هيدروژن باشيم ولي هيچ 

برنامه و فكري براي آن نداريم. 

پروپان توليدي خودمان را با ۲۰برابر قيمت از چين وارد مي كنيم
نماینزدیک


