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پرداخت وام ودیعه ۱۰۰ میلیونی 
به مستأجران تکذیب شد

توسعه ایرانی- وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرد: طرح ارائه تسهیالت ودیعه به مستأجران در 
بانک مرکزی، در حال بررسی و رقم آن هنوز مشخص 
نشده است. در حالی که دیروز نایب رئیس مجلس، از 
ارائه تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی وام ودیعه مسکن 
از ابتدای مهر ماه خبر داد، اما یک مقام آگاه در وزارت 
راه و شهرسازی، این خبر را تکذیب کرد. بر اساس 
این گزارش، وزارت راه و شهرسازی برای توانمندی 
مســتأجران اقدام به ارائه طرحی به نام تسهیالت 
ودیعه مسکن کرد؛ این طرح برای بررسی و تصویب به 
بانک مرکزی ارسال شده، اما هنوز خبری از تصویب 
طرح نیســت. به گفته برخی منابع در وزارت راه و 
شهرسازی، قرار است سه شنبه این هفته مسئوالن 
مسکنی این وزارت، مدیران بانک عامل بخش مسکن 
و برخی مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس کل بانک 
مرکزی، جلسه ای در این رابطه برگزار کنند. هنوز 
جزئیات این طرح مشخص نیست و منتظر تصویب 

و نهایی شدن آن از سوی بانک مرکزی هستیم.
    

پروازهای ایران به ترکیه دوباره 
متوقف شد

ایســنا - در حالی که طی روزهای گذشته و 
براساس توافقات صورت گرفته پروازهای مسافری به 
مقصد ترکیه راه اندازی شده بود، مجددا متوقف شد. 
در حالی که برخی ایرالین های داخلی بلیت پرواز را 
به ترکیه را فروخته بودند اما سازمان هواپیمایی این 
کشور پرواز از ایران به ترکیه را تا اطالع ثانوی متوقف 
کرد. رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری گفت:  در دوران شیوع ویروس کرونا، همه 
کشورها براساس وضعیت بهداشتی خودشان  برای 
راه اندازی یا توقف پروازهای خارجی شان تصمیمات 
مختلفی اتخاذ کرده اند و اخیرا ترکیه به خاطر شیوع 
این بیماری پروازها خارجی خــود را برای برخی از 

کشورها از جمله ایران به تعویق انداخت.
    

 احتمال وقوع خاموشی 
در کشور

 ایسنا- سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با 
گرم شدن هوا شاهد شکسته شدن رکورد مصرف 
برق هستیم و اگر همکاری مشترکان وجود نداشته 
باشد احتماال شاهد خاموشی خواهیم بود. مصطفی 
رجبی مشــهدی با بیان ا اینکه روز گذشته رکورد 
مصرف برق شکســت و بیش از یک نیروگاه ۳۰۰ 
مگاواتی از مصرف ســال گذشته فراتر رفت، اظهار 
کرد: مصرف برق از مرز ۵۸ هزار مگاوات عبور کرده 
و به ۵۸ هزار و  ۱۶۸ مگاوات رســید که این موضوع 

نگرانی هایی را برا تامین برق به وجود آورده است.
    

قیمت سکه طرح جدید  به 
۱۱میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید

توسعه ایرانی- قیمت ســکه طرح جدید 
دیروز  در معامالت بازار آزاد تهران، به ۱۱ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان رســید. همچنین قیمت هر 
قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۱ 
میلیون تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم سکه ۵ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و 

۸۰۰ هزار تومان بود.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

کرونا بیداد می کند و مسافران متروی تهران 
درست مثل همیشــه نفس به نفس و صورت به 
صورت هم ایستاده اند. قضیه این است که واگن 
کم است. متروی پایتخت ۳ هزار واگن کم دارد و 
به همین خاطر فقط با ۵۰ درصد ظرفیتش مسافر 
جابه جا می کند. برای خریدن این ۳ هزار واگن و 
تکمیل خطوط 2۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز 
داریم و این عدد تقریبا به بزرگی مالیات یک سال 

کشور است. 
در این میان شهرداری تهران قرارداد ساخت 
۶۵۰ واگن مترو را با یک شــرکت داخلی بسته 
بود، اما این قرارداد آنقدر در چرخه بروکراســی 
شبکه بانکی و سیستم اداری چرخید تا کارخانه 

واگن سازی را به تعطیلی کشاند. 
این روایت محسن هاشــمی، رئیس شورای 
شهر تهران از یک گرفتاری به ظاهر ساده شهری 
اســت که پشــت پرده خود هزار و یک گره ریز 
و درشــت دارد. در این خــرده روایت کوتاه خبر 
تعطیلی کارخانه واگن ســازی تهران بیشتر از 
هرچیزی خبرنگاران رسانه ها را تحت تاثیر قرار 
داد و این خبر به سرعت بازتاب گسترده داشت. 
هرچند مجتبی گلشــنی، مدیرعامل کارخانه 
واگن سازی تهران تا حدی خیال رسانه ها را راحت 
کرد که قرار نیست کارخانه به طور کل تعطیل شود 
و فعال با بخش نگهداری و تعمیر واگن ها روزگار را 
می گذرانند تا فرجی حاصل شود؛ اما قصه صنعت 
واگن ســازی در ایران طوالنی است و دعواهای 
کشدار تولیدکنندگان و واردکنندگان واگن به 
جایی رسیده است که عباس آخوندی، وزیر راه 
و شهرســازی دولت یازدهم بارها گالیه کرد که 
توسعه صنعت ریلی ایران معطل تولید ناکارآمد 
داخلی مانده است و محمدرضا نعمت زاده، وزیر 

صنعت وقت در پاســخ گفت که روی ریل قطار 
می ایستد، اما اجازه نمی دهد که واگن خارجی 

وارد شود. 
این ماجرای کشــدار از دولت یازدهم شروع 
نشده است و دهه هاســت صنعت واگن سازی 
ایران با ۷-۸ کارخانه می لنگد. ۷-۸ کارخانه ای که 
چشم شان به سفارش محدود داخلی است و وقتی 
محصول را تحویل دادند خط تولید را می خوابانند 

تا سفارش تازه ای بگیرند. 
متروی تهران و معضل کمبود واگن 

کمتر مسافر تهران است که صحنه مسافران 
درهم تنیده مترو را ندیده باشــد. مسافرانی که 
بارها الی درهای قطار گیر می کنند و راهبرهای 
قطار که بارها درها را می بندند و باز می کنند که 
مسافران به زور خود را در واگن ها جا بدهند. هوای 
خفه و آسایش مخدوش مسافران مترو به کنار، 
حاال کووید ۱9 باعث شده است که فاصله گذاری 
اجتماعی در متروهای تهران مورد توجه شورای 
شهر قرار بگیرد و آنها در نشست علنی 29 تیر از 
کمبود شدید واگن های مترو بگویند و پول کالنی 

که می خواهد و دست های خالی شهرداری.  
مشکل اما فقط دســت خالی و کمبود واگن 
نیست. محسن هاشــمی، رئیس شورای شهر 
تهران داد گالیه سر داده است که قرارداد ساخت 
۶۵۰ واگن مترو مدت هاســت کــه در چرخه 
بروکراسی سیستم بانکی و اداری معطل مانده 
است و کارخانه واگن سازی تهران به دلیل اجرایی 

نشدن این قرارداد تعطیل شد. 
او تاکید کرده اســت که تعطیلــی کارخانه 
واگن سازی تهران که بیشــتر از هزار واگن برای 
متروی تهران تولید کرده است، با وجود توصیه 
مقام معظم رهبری جهت حمایت از مترو در سال 
جهش تولید باید موجب شرمندگی مسئوالن 
مربوطه شود. هاشــمی گفته است که کارخانه 

واگن ســازی ۱۵ سال اســت فعالیت می کرده 
است و سالی ۱۰۰ واگن تولید کرده و به شرکت 
بهره برداری داده است، ولی متأسفانه چون قرارداد 
جدیدی ندارد فعالیتــش می خوابد و خواهش 
می کنم از شهردار تهران به فوریت قرارداد چند ده 
واگن را با واگن سازی امضا کند و شهرداری از منابع 
در اختیارش پول بدهد تا فعاًل بدنه و دکوراسیون 
واگن ها ساخته شود تا تجهیزات خریداری و روی 

آنها نصب شود.
هاشمی گفته است بســیار زشت است که 
ببینیم کارخانه ای با ۵۰۰ نفر نیرو در سال جهش 

تولید در شهرداری تهران بخوابد.
7-8 کارخانه با سفارش  ناچیز

گرفتاری صنعت واگن ســازی اما به این یک 
مورد قرارداد شهرداری بند نیست و سال هاست 
۷-۸ کارخانه واگن سازی ایران با حداقل ظرفیت 
کار می کنند. آنها تولید مداوم و پیوســته ندارند 
و بــا توجه به اینکه ســفارش واگن هــای قطار 

سفارش های انبوهی نیست، گاهی خط تولید این 
کارخانه ها تا چند سال می خوابد. میانگین عمر 
واگن های قطار در ایران پیش از این به ۵۰ سال 
می رسید و هنوز در خطوط ریلی ایران قطارهایی 
تردد می کنند که عمر واگن شان به سال های اولیه 

ورود قطار به ایران بازمی گردد. 
شــرکت راه آهن می گوید که میانگین عمر 
واگن های قطار تازگی ها به ۳۰ تا ۴۰ سال کاهش 
داشته است و وقتی شرکت های ریلی ۳۰-۴۰ سال 
یک بار واگن های خود را نوسازی می کنند چه جای 
کاری برای فعالیت مداوم و پیوسته شرکت های 
واگن سازی می ماند؟ شرکت هایی که شاید در 
چند سال اخیر مهمترین سفارش های خود را از 
خطوط در حال توسعه متروی کشور گرفته اند 
و نه راه آهن.  میثم الجوردی، کارشــناس حمل 
و نقل ریلی به »توســعه ایرانی« می گوید که در 
کشورهای توسعه یافته حرف اول حمل و نقل را 
حمل و نقل ریلی می زند. زیرا حمل و نقل ریلی کم 
هزینه و کم خطر و دوستدار محیط زیست است و 
به همین دلیل اولویت سیاست گذاری های حمل 
و نقل در کشورهای توسعه یافته بوده است اما در 
ایران 9۰ درصد جابه جایی کاال توسط کامیون ها و 
ناوگان جاده ای است و بخش حمل و نقل مسافری 
هم با قدرت در تسخیر خودروهای شخصی است.

ریلی ها زیان ده هستند
بر اساس اعالم شرکت راه آهن بخش مسافری 
قطارهای ایران چند سالی است که با ریزش ۱۰ تا 
۱9 درصدی مسافران روبرو است و کاهش اقبال 
به قطار، قطارهای مســافربری را زیان ده کرده 
است. گرچه هم اکنون عمده درآمد شرکت های 
ریلی منحصر به قطارهای باری است اما وضعیت 
قطارهای باری هم چندان تعریفی ندارد و حمل 
و نقل کاال در دســت ناوگان جاده ای است. از آن 
ســمت در بخش حمل و نقل شهری هم همین 
الگو تکرار می شود و در نتیجه بخش ریلی ایران 
سالهاست به حاشیه رانده شده است. به تبع آن 
کارخانه های تولید واگن هم کجــدار و مریزبه 

حیات نصفه و نیم بندشان ادامه می دهند.
 بسیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند که ایجاد 
کارخانه واگن ســازی در ایران توجیه اقتصادی 
ندارد از آن بی برنامگی در چشم انداز تولید کشور 
ناشی می شود. آنها می گویند که تولید واگن قطار 
و لوکوموتیو در انحصار معدود کشورهای صنعتی 
جهان است و آنها به دلیل دسترسی به بازاری در 

مقیاس بازار جهان تولید به صرفه ای دارند اما در 
ایران تولید قطار و هواپیما و کشتی چه توجیهی 
دارد؟ آن هم زمانی که خطوط تولیدی میانه ای 
با فناوری روز ندارد و بازار به کوچکی بازار داخلی 
است که تقاضای محدودی برای این محصوالت 
دارد. این دسته از منتقدان تولید واگن در ایران 
می گویند که تولید واگــن در مقیاس کم و بازار 
کوچکی که به بازارهای جهانی متصل نیســت، 
سبب شده است که واگن تولید داخل گران قیمت 
و کم کیفیت تر از مشابه خارجی باشد و عالوه بر آن 
با زمان طوالنی تری سفارش ها تحویل داده شود. 
الجوردی، اما چندان با این استدالل ها موافق 
نیست و می گوید صنعت واگن ســازی در ایران 
می تواند با اصالحاتی ســودآور باشد. مثال ۸-۷ 
کارخانه به صورت کنسرســیوم فعالیت کنند و 
با ادغام با یکدیگر تبدیل به کمپانی قدرتمندی 

شوند که بتوانند در بازار جهان رقابت کنند. 
این کارشــناس حمل و نقل ریلی می گوید 
که این کارخانه ها می تواننــد بازار چند میلیارد 
نفری هند و پاکستان را به دست بگیرند و در بازار 
کشورهایی فعالیت کنند که تازه از بحران جنگ 
خالص شده اند. کشورهایی مانند عراق، سوریه و 
افغانستان. به اعتقاد او صنعت واگن سازی ایران 
با معضل نبود نقشه راه توسعه و تحریم و دوری از 
بازارهای جهانی مواجه است و اگر بتوان این گره ها 
را باز کرد، می شــود گفت که ایران هم می تواند 
در قد و قامت ترکیه و چه بســا باالتر یعنی در قد 
و قامت غول های این صنعــت مثل آلمان و کره 

جنوبی ظاهر شود.

ماجرای زیاندهی کارخانه های واگن سازی و پشت پرده تعطیلی یک کارخانه

میثم الجوردی، کارشناس روی ریل فقر
حمل و نقل ریلی در گفتگو با 

»توسعه ایرانی«:  حمل و نقل ریلی 
کم هزینه و کم خطر و دوستدار 

محیط زیست است و به همین دلیل 
اولویت سیاست گذاری های حمل 

و نقل در کشورهای توسعه یافته 
بوده است؛ اما در ایران 9۰ درصد 

جابه جایی کاال توسط کامیون ها و 
ناوگان جاده ای است و بخش حمل و 
نقل مسافری هم با قدرت در تسخیر 

خودروهای شخصی قرار دارد

الف- شرح مختصر خدمات:
انجام عملیات خاکبرداری و خاکریــزی، احداث جوی خاکی، 
تسطیح و شــیب بندی، اجرای مصالح قشر اســاس زیر اساس و 
آسفالت شن ریزی شکســته کارخانه ای، انجام عملیات پی کنی و 
بنایی با سنگ، لوله کشی آب و گاز، ساخت و نصب مهارهای لوله 
سوخت، احداث آبرو بتنی مســلح، کارهای فوالدی، سنگ کاری 
دیوارهای حائل جاده، احداث حوضچه فاضالب، عالئم و تجهیزات 

ایمنی مدنظر می باشد.
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در حدود 30 کیلومتری اهواز و مدت انجام 
آن 2 ماه می باشد.

ج- برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/16.857.992.012 

ریال و تعدیل پذیر می باشد.
د- شرایط مناقصه گران متقاضی

- مناقصه گران دارای حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابری
- در تعییــن برنــده مناقصه و در شــرایط برابــر اولویت با 

شرکت های بومی استانی می باشد.
- داشــتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی
- توانایی ارائه تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 
-/842.899.600.60 ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر 

ارائه گردد:
الف- ارائــه رســید وجه صــادره از ســوی حســابداری 
کارفرما مبنــی بر واریــز مبلغ فوق الذکر به شــماره حســاب 
IR940100004001111604022067  نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران شــعبه مرکزی جمهوری اسالمی ایران- 

اهواز کد، حساب- به نام شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ب- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم 
نمونه که ابتدا برای مدت )90 روز( معتبر بــوده و پس از آن نیز 
با اعالم کارفرمــا برای مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشــد. 
همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه 

روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است.
- توانایی ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن( به عنوان 

تضمین انجام تعهدات
- داشــتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشــته مربوطه 
 و نیــز معتبر بودن اســم شــرکت در پایگاه ســاجار به آدرس

http:/sajar/mporg.ir 

هـ- محل و مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید ظرف 
مهلت مقرر در این فراخوان، ضمن اعالم آمادگی به صورت کتبی 
جهت دریافت اســناد با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی 
معتبر در یکی از روزهــای اداری به یکی از آدرس های ذیل الذکر 
مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم و آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 

قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی ساده( به عمل آید.
1- مهلت دریافت اســناد از تاریــخ 1399/04/31 لغایت 

1399/05/05
2- محل دریافت اســناد واقع در اهواز- کوی فدائیان اسالم- 
خیابان پارک 4 )روبروی امور مسافرت( مجتمع اداری امور حقوقی 
و قراردادها با اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها )اتاق شماره 1( 
و یا تهران- میدان آرژانتین- ابتــدای خیابان بیهقی- پالک 28- 
ساختمان مرکزی یازدهم- شرکت ملی نفت ایران- طبقه دوم- 
دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب.

3- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب واریز مبلغ 2.380.000ریال 
به حساب شماره IR940100004001111604022067 نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران- اهواز کد و ارائه فیش مربوطه بــه امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
و- محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

متقاضیان مکلفند پیشــنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13 
روز یکشــنبه مورخ 1399/05/19 به دفتر کمیسیون مناقصات 
در اهواز، کوی فدائیان اســالم مجتمع شــهید تندگویان واقع در 
روبروی بلوک 2- ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان تسلیم 
نمایند. ضمنًا پیشــنهادات در ســاخت 8:30 روز دوشنبه مورخ 
1399/05/20 گشایش و قرائت خواهد شــد و حضور نماینده 

مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت 
در مناقصه و نمایندگان شــرکتها در همه مراحل الزم و ضروری 

می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نســخه از اساسنامه، شرکتنامه و 

آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی می باشد.
 روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب     
شماره مجوز:1399.2013
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فراخوان مناقصه عمومی
 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م/99/0104 مربوط 

به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 95 اهواز

)نوبت دوم( )نوبت دوم(

دبیر کل اتاق ایران و عراق گفت: صادرکنندگان، قاچاقچیان، سرمایه گذاران و مهاجران دالر را گران 
کردند.  حمید حسینی در گفت وگو با خبرآنالین افزود: ورود صادرکنندگان به بازار هرز با هدف خرید 

دالر جهت تسویه ارزهای صادراتی عامل مهم افزایش قیمت دالر است.
به گفته وی، آنچه سبب شده اســت قیمت دالر این روزها بی مهابا افزایش یابد نه عدم بازگشت ارز 
صادراتی بلکه ورود صادرکنندگان به بازار و خرید ارز برای تسویه پیمان های ارزی صادراتی است و به 
نظر می رسد تا هفتم مرداد که موعد تسویه پیمان هاست این وضعیت ادامه داشته باشد. حسینی افزایش 
سرمایه گذاری در بازار ارز را نیز تایید کرد و گفت افزایش خرید ارز توسط مردم عادی و صادرکنندگان 
دو دلیل مهم فشار بر بازار ارز است.  وی دلیل سوم فشــار را متوجه کسانی می داند که چمدان سفری 
بی بازگشت را بسته اند. وی می گوید سیاستگذاران باید موج جدید مهاجرت را مد نظر قرار بدهند، با شدت 
هر چه بیشتر این روزها شاهدیم که بسیاری از مردم در حال مهاجرت هستند و دوست نزدیک من که 
در این حوزه فعالیت دارد می گوید به طرز غریبی مراجعات برای ماجرت افزایش یافته و مردم حاضرند 
هزینه های گزافی را برای رفتن بپردازند.  وی گفت: این موج جدید از ورزشــکار و دانشجو و سلبریتی 
و هنرمند و استاد دانشگاه  تا کارمند و بازنشســته و مردم عادی را در برمی گیرد و باید بررسی کرد چرا 
مردم در صدند از ایران بروند. مهاجرت این افراد فشار زیادی را متوجه اقتصاد می کند چرا که این افراد 
دارایی شان را تبدیل به ارز می کنند تا بتوانند با خود ببرند. از نظر این فعال اقتصادی آخرین و چهارمین 
دلیل رشد قیمت ها در بازار ارز به افزایش حجم قاچاق درست در ۱۰ روز اخیر بازمی گردد چراکه مرزهای 

امارات باز شــده و لنج ها برای وارد کردن کاالهای قاچاق به 
حرکت درآمده اند.  حسینی گفت: طبیعی است قاچاق، 

ارز می خواهد و همین تقاضای غیرمعمول در کنار 
سه عامل پیش گفته سبب شده است بازار 
ارز با وضعیتی غیرقابل پیش بینی روبرو 
شود. یادآور می شــود دیروز - یکشنبه 
29 تیرمــاه- بهای هــر دالر آمریکا در 

آستانه2۶ هزار تومان قرار گرفت و بعد با 
اندکی کاهش به2۵9۰۰ رسید. 

 قیمت دالر به ۲۵ هزار  و 9۰۰تومان رسید

چهار عامل فشار به بازار ارز اعالم شد 

خبر


