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اخبار کوتاه

تا پایان اردیبهشت؛ توزیع بنزین سوپر محدود شد
معاون ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده هاي نفتی با 
اش��اره به محدودیت توزیع بنزین س��وپر در کشور تا اردیبهشت 

گفت: در عرضه بنزین معمولی و یورو ۴ مشکلی نداریم.
به گزارش وزارت نفت، ش��اهرخ خس��روانی اظهار داشت: با 
توجه به افزایش مص��رف بنزین در تعطیالت نوروزی، همچنین 
تعمیرات اساس��ی در پاالیش��گاه امام خمینی ش��ازند، در توزیع 

بنزین سوپر، تا اردیبهشت محدودیت داریم.
وی ب��ا تاکید بر این که در عرض��ه بنزین معمولی و یورو ۴ 
مشکلی نداریم تصریح کرد: این محدودیت نیز مقطعی است و با 

پایان تعمیرات اساسی پاالیشگاه امام خمینی برطرف مي شود.

معاون مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی 
با اش��اره به اینکه در تعطیالت نوروزی گاهی 103 میلیون لیتر 
بنزین در روز مصرف مي ش��د اف��زود: واردات بنزین یورو ۴ نیز 

افزایش داشته است و در اردیبهشت کاهش خواهد یافت.

آگهى مزايده زمين در شهرستان قره ضياءالدين 

دولت و ملت، همدلى و همزبانى

اداره كل راه وشهرسازى آذربايجان غربى

وزارت راه و شهرسازى
اداره كل راه و شهرسازى آذربايجان غربى

اداره كل راه و شهرسازى استان آذربايجان غربى در نظر دارد تعداد 17 قطعه زمين با كاربرى تجارى در شهرستان قره ضياءالدين- روستاى 

قره كندى با مشخصات ذيل از طريق مزايده عمومى بفروش برساند كليه متقاضيان مى توانند از تاريخ انتشار آگهى به مدت 10 روز درخواست 

خود را در قالب فرم ذيل تكميل و همراه يك فقره چك تضمينى به مبلغ 5درصد بهاى زمين بابت سپرده شركت در مزايده در وجه اداره كل راه 

و شهرسازى استان آذربايجان غربى به آدرس: اروميه- خيابان شهيد بهشتى جنب دانشگاه آزاد در يك پاكت سربسته به دبيرخانه اداره كل 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.

ضمنا بازگشايى پاكتهاى واصله متقاضيان راس ساعت 12 ظهر مورخ 94/2/14 در سالن اجتماعات اداره كل با حضور داوطلبانه متقاضيان برگزار 

خواهد شد و نتيجه ضمن اعالم در جلسه ياد شده در پانل آگهى اداره كل نيز نصب خواهد شد. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 

به اداره راه و شهرسازى شهرستان قره ضياءالدين مراجعه نمايند. 

شرايط مزايده:

1- فروش مورد معامله بصورت نقدى خواهد بود.

2- متقاضيان برنده بايستى پس از برنده شدن ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ نسبت به واريز مبلغ اعالمى به حساب اداره كل اقدام نمايند در 

غير اينصورت اين اداره كل حق ضبط سپرده متقاضى را خواهد داشت.

3- به پيشنهادات فاقد سپرده يا سپرده كمتر از مبلغ درخواستى و يا مبهم يا مخدوش و يا تحويل شده در خارج از مقرر و چك شخصى ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. 

4- كليه هزينه هاى ثبتى و نقل و انتقال (حق آسفالت شهردارى، دارايى،...) به عهده خريدار مى باشد.

5- اداره كل راه و شهرسازى آذربايجان غربى در رد يا قبول پيشنهادات واصله مجاز است.

مشخصات قطعات مورد مزايده

فرم تقاضا

صادره از                                   فرزند                                    بشماره شناسنامه                                                اينجانب                                  

به مبلغ                                              ضمن ارسال چك تضمين به شماره                                                        مربوط به بانك                                                   

سپرده شركت در مزايده با قبول كليه شرايط مندرج در آگهى مزايده متقاضى خريد قطعه  ريال بابت                                                                           

ريال (بحروف)                          زمين شماره                 از پالك               بمبلغ (بعدد)                           

 مى باشم.

نام و امضاى متقاضى:

آدرس و شماره تلفن:   

موقعيتكاربرى5درصد سپرده به ريالقيمت پايه قطعه به ريالمساحت به مترمربعشماره قطعهپالك ثبتى

قره كندىتجارى207134/14955920004779600 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7235945000004725000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7335910000004550000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7435875000004375000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7535875000004375000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7674/291634380008171900 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7732704000003520000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7832736000003680000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى3680000

قره كندىتجارى7932736000003680000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71032736000003680000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71132768000003840000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71231/15778750003893750 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71327/86696500003482500 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71428/72689280003446400 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71528/72660560003302800 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71628/72660560003302800 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71751/401439200007196000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى
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اداره كل راه وشهرسازى آذربايجان غربى
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خواهد شد و نتيجه ضمن اعالم در جلسه ياد شده در پانل آگهى اداره كل نيز نصب خواهد شد. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 
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شرايط مزايده:

1- فروش مورد معامله بصورت نقدى خواهد بود.

2- متقاضيان برنده بايستى پس از برنده شدن ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ نسبت به واريز مبلغ اعالمى به حساب اداره كل اقدام نمايند در 

غير اينصورت اين اداره كل حق ضبط سپرده متقاضى را خواهد داشت.

3- به پيشنهادات فاقد سپرده يا سپرده كمتر از مبلغ درخواستى و يا مبهم يا مخدوش و يا تحويل شده در خارج از مقرر و چك شخصى ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. 

4- كليه هزينه هاى ثبتى و نقل و انتقال (حق آسفالت شهردارى، دارايى،...) به عهده خريدار مى باشد.

5- اداره كل راه و شهرسازى آذربايجان غربى در رد يا قبول پيشنهادات واصله مجاز است.

مشخصات قطعات مورد مزايده

فرم تقاضا

صادره از                                   فرزند                                    بشماره شناسنامه                                                اينجانب                                  

به مبلغ                                              ضمن ارسال چك تضمين به شماره                                                        مربوط به بانك                                                   

سپرده شركت در مزايده با قبول كليه شرايط مندرج در آگهى مزايده متقاضى خريد قطعه  ريال بابت                                                                           

ريال (بحروف)                          زمين شماره                 از پالك               بمبلغ (بعدد)                           

 مى باشم.

نام و امضاى متقاضى:

آدرس و شماره تلفن:   

موقعيتكاربرى5درصد سپرده به ريالقيمت پايه قطعه به ريالمساحت به مترمربعشماره قطعهپالك ثبتى

قره كندىتجارى207134/14955920004779600 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7235945000004725000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7335910000004550000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7435875000004375000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7535875000004375000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7674/291634380008171900 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7732704000003520000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى7832736000003680000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى3680000

قره كندىتجارى7932736000003680000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71032736000003680000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71132768000003840000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71231/15778750003893750 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71327/86696500003482500 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71428/72689280003446400 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71528/72660560003302800 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71628/72660560003302800 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

قره كندىتجارى71751/401439200007196000 فرعى از 47 اصلى بخش 6 خوى

آگهى مزايده زمين در شهرستان قره ضياءالدين 

دولت و ملت، همدلى و همزبانى

اداره كل راه وشهرسازى آذربايجان غربى

وزارت راه و شهرسازى
اداره كل راه و شهرسازى آذربايجان غربى

اداره كل راه و شهرسازى استان آذربايجان غربى در نظر دارد تعداد 17 قطعه زمين با كاربرى تجارى در شهرستان قره ضياءالدين- روستاى 

قره كندى با مشخصات ذيل از طريق مزايده عمومى بفروش برساند كليه متقاضيان مى توانند از تاريخ انتشار آگهى به مدت 10 روز درخواست 

خود را در قالب فرم ذيل تكميل و همراه يك فقره چك تضمينى به مبلغ 5درصد بهاى زمين بابت سپرده شركت در مزايده در وجه اداره كل راه 

و شهرسازى استان آذربايجان غربى به آدرس: اروميه- خيابان شهيد بهشتى جنب دانشگاه آزاد در يك پاكت سربسته به دبيرخانه اداره كل 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.

ضمنا بازگشايى پاكتهاى واصله متقاضيان راس ساعت 12 ظهر مورخ 94/2/14 در سالن اجتماعات اداره كل با حضور داوطلبانه متقاضيان برگزار 

خواهد شد و نتيجه ضمن اعالم در جلسه ياد شده در پانل آگهى اداره كل نيز نصب خواهد شد. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 

به اداره راه و شهرسازى شهرستان قره ضياءالدين مراجعه نمايند. 

شرايط مزايده:

1- فروش مورد معامله بصورت نقدى خواهد بود.

2- متقاضيان برنده بايستى پس از برنده شدن ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ نسبت به واريز مبلغ اعالمى به حساب اداره كل اقدام نمايند در 

غير اينصورت اين اداره كل حق ضبط سپرده متقاضى را خواهد داشت.

3- به پيشنهادات فاقد سپرده يا سپرده كمتر از مبلغ درخواستى و يا مبهم يا مخدوش و يا تحويل شده در خارج از مقرر و چك شخصى ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. 

4- كليه هزينه هاى ثبتى و نقل و انتقال (حق آسفالت شهردارى، دارايى،...) به عهده خريدار مى باشد.

5- اداره كل راه و شهرسازى آذربايجان غربى در رد يا قبول پيشنهادات واصله مجاز است.
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اق��دام عملی دول��ت در عدم 
پنج گ�زارش 

گروه اقتصاد
پرداخ��ت یاران��ه فروردین 5 
گروه از پردرآمدها باالخره به 
کش��مکش ها بر س��ر حذف یارانه بگی��ران پردرآمد 
پای��ان داد و نش��ان داد که عزم دول��ت برای اجرای 
این موضوع جدی اس��ت. هر چن��د این اقدام دولت 
بای��د زودتر از اینه��ا انجام مي ش��د چراکه مجلس 
تکالیف قانوني این مس��اله را به شکل تمام و کمال 
ب��ه دول��ت داده بود اما وجود برخ��ی موانع مانند از 
دس��ت رفتن اعتماد مردم به دولت موجب ش��د تا 
متولیان این اقدام دس��ت به عصا ترین روش ممکن 

را برای این مهم برگزینند. 
این اقدام دولت یازدهم درحالی در فروردین ماه 
س��ال 9۴ ش��کل اجرایی به خود گرفته که تا پیش 
از این مجل��س در قانون بودجه 93 متولیان اجرایی 
را مکل��ف کرده تا نس��بت به اجرای ای��ن مهم اقدام 
کنن��د اما دولتمردان با وجود کس��ری بودجه از این 
امر امتن��اع کردند و به قول بهارس��تانی ها بر خالف 

قانون عمل کرد. 
آنچ��ه در مصوبه مجلس در قان��ون بودجه 93 
به عنوان تکلیف دولت مطرح ش��ده بود بر گرفته از 
قانون هدفمندي یارانه ها بود به این معنا که هر فرد 
براس��اس میزان درآمد خ��ود یارانه دریافت کند که 
دول��ت با پرداخت یاران��ه ۴5 هزار و 500 تومانی به 

شکلی دیگر قانون شکنی کرد. 
با وجود ای��ن اتفاقات مجلس در بودجه س��ال 
9۴ روی��ه محکم تری را در پی��ش گرفت به طوری 
که با باز گذاش��تن دس��ت دولت وی را مکلف کرد 
تا نس��بت به حذف یارانه بگی��ران پردرآمد که طبق 
گفته وزیر اقتصاد 10 میلیون نفر آن شناسایي شده  

بودند اقدام کند. 
هرچند س��خنگوی دول��ت این موض��وع را در 
مصاحبه خود تکذیب کرد و حتي سازمان هدفمندی 
یارانه ها نیز عکس العملی نسبت به رد و یا تایید این 
موضع نداشت اما مهر تایید مجلسی ها بر این اتفاق 
موجب ش��د تا برخ��ی کارشناس��ان و منتقدان این 
اق��دام دولت را به فال نی��ک گرفته و اعالم کنندکه 
دولت در مس��یر درستی برای اجرای این قانون قرار 
گرفته است. قانونی که از مبدا آغاز راهی نامشخص 
در پیش گرفته ب��ود و جز بند پرداخت یارانه نقدی 

آن مابقی مفاد آن بدون اجرا باقی مانده بود. 
طبق مس��تندات موجود هر یارانه بگیر از س��ال 

1389 تاکنون قریب به 2 میلیون و 275 هزار تومان 
یاران��ه نقدی دریافت کرده اس��ت. ۴5 ه��زار و 500 
تومان ماهانه ای که حتی در مجموع چهار س��ال نیز 
با گذر زم��ان و تغییرات تورمی رقم قابل مالحظه ای 
نبوده و برای همه یارانه بگیران اثر یکس��انی نداش��ته 
است. همچنین این در حالی است که طی چهار سال 
گذشته حدود 190 هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
یارانه نقدی هزینه ش��ده که نه تنها تمام منابع ناشی 
از افزایش قیمت حامل هاي انرژی )در چارچوب قانون 
هدفمندی( را در بر مي گی��رد بلکه از خزانه دولت و 

گاها استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
منتقدان اقتصادی تا پیش از این عوامل متعددي 

را در اجرایی نشدن این موضوع از سوی دولت مطرح 
مي کردند که عم��ده آن به تمایل دولت براي حفظ 
محبوبی��ت خود و بخش دیگر آن به مش��کل بودن 
شناسایي پردرآمدها باز می گشت اما اینکه دولت در 
گام اول یارانه نقدی 5 گروه پزشکان، اعضای هیئت 
مدیره بانک ها، مالکان خودروهای لوکس و صاحبان 
صرافی را حذف ک��رد حکایت از اقدامات جدی تری 

در سرراه اجرا این قانون دارد. 
اق��دام جدی تر ب��ه این معنا که ام��ا با توجه به 
کاهش منابع تعیین شده برای توزیع یارانه نقدی از 
۴2 هزار میلیارد تومان پیش��نهادی دولت در الیحه 
بودجه امس��ال به 39 هزار میلیارد تومان باید یارانه 
حداقل 5 میلیون نفر از ابتدای س��ال 139۴ حذف 
ش��ود تا دولت در پایان سال با کسری منابع در این 
بخش مواجه نباش��د. با این وج��ود این گونه به نظر 
مي رسد که این اقدام جدی برای حذف یارانه بگیران 
پردرآمدی که قان��ون بودجه نیز دولت را موظف به 
آن دانسته شروعی برای کاهش هزینه هاي پرداخت 

نقدی و پرداخت سهم سایر بخش ها باشد.

مجلسحمایتميکند
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در 
گفت و گو با سیاس��ت روز این اق��دام دولت را مثبت 
خواند و گفت: این اقدام دولت کار مناس��بی و به جا 
بوده است و مجلس نیز از این اقدام حمایت مي کند.

وی در پاس��خ به این س��وال که دولت در حالی 
اق��دام به این کار ک��رده که تاکن��ون فرمولی برای 
تعیی��ن ای��ن اف��راد و تش��خیص اف��راد پردرآمد از 
کم درآمد ارائه نکرده اس��ت اف��زود: بهترین کار این 
اس��ت که دولت طبقه و دسته و گروه تعیین نکرده 

است چراکه خود این موضوع حاشیه هایی به مراتب 
بیش از اصل مطلب دارد. 

گزینههايانتخابی
 محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون 
اقتص��ادی مجلس با بیان اینکه دولت حتما باید این 
موض��وع را انجام مي داد به سیاس��ت روز گفت: در 
بودجه س��ال 9۴ کامال این موض��ع به دولت واگذار 
شده است و به نوعی اختیار این موضوع را به دولت 
واگذار شده و دولت با هر روشی که بخواهد می تواند 
این موضع را اجرایی کند و مجلس کامال موافق این 

موضع است.
وی افزود: در بحث حذف افراد پردرآمد 3 سناریو 
را پی��ش روی دولت قرار داد به این معنا که در مرحله 
اول موض��وع انص��راف را مطرح کند ت��ا هر فردی که 
تمایل به انصراف داشت از گرفتن یارانه خودداری کند 
اما در محله دوم دولت مي تواند عددی را به عنوان مبنا 
در نظر بگیرد ک��ه با توجه به عدد میانگین حاصله با 
چ��ک کردن میزان درآمد افراد، افرادی که درآمد آنها 

از رقم مبنا بیشتر باشد را حذف کند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: روش محاسبه این 
عدد برای حذف افراد پردرآمد باید به گونه ای باشد که 
در حق افراد اجحاف نشود هر چند که نحوه محاسبه 

این میزان یکی از سخت ترین اقدامات است. 
وی فاز بعدی را راس��تی آزمایی اف��راد با مبالغ 
اعالم شده از سوی آنها برای حذف یا دریافت یارانه 
برش��مرد و گفت: لذا با توجه به این موارد اگر دولت 
در این چارچ��وب حرکت کند به طوری که در حق 
افراد اجحاف نش��ود قطعا مسیر درستی را در پیش 

گرفته است.

سیاست روز بررسی مي کند؛

 تامین مالی بانک توسعه صادرات حذف یارانه پردرآمد ها؛ بازگشت هدفمندی به مدار
از طرح تولید شمش فوالد آلیاژی 
بانک توس��عه صادرات ایران طرح "یزد یک" 
برای تولید ش��مش فوالد آلی��اژی را تامین 

مالی مي کند. 
به گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات، 
کل تس��هیالت ارزي اختصاص داده ش��ده به این طرح به 
مبلغ 118 میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملي 
تامین شده اس��ت که بانک توسعه صادرات با پرداخت 68 
میلیون یورو و بانک صنعت و معدن با پرداخت 50 میلیون 
ی��ورو در تامین مالي این طرح مش��ارکت دارند و عاملیت 
پرداخت تسهیالت بر عهده بانک توسعه صادرات است. کل 
س��رمایه گذاري طرح مبلغ 995 میلی��ون ریال هزینه هاي 
ریالي ب��ه عالوه 132 میلیون یورو هزینه هاي ارزي اس��ت 
که از محل تسهیالت صندوق توسعه ملي به عاملیت بانک 
توسعه صادرات و آورده شرکت تامین مي  شود. شرکت فوالد 
آلیاژي ایران سالیانه در حدود 200 هزار تن انواع محصوالت 
فوالد آلیاژي تولید مي کند و میزان اش��تغالزایي طرح یزد 

یک فوالد آلیاژي ایران 788 نفر برآورد شده است.

نسخه ویندوز فون سامانه پرداخت همراه پاسارگاد 
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این 
ام��کان دریاف��ت موج��ودی و  ب��ا  نس��خه 
صورتحس��اب کارت، انتق��ال وج��ه کارت به 
کارت، پرداخ��ت قب��ض و خرید ش��ارژ تلفن 
هم��راه در فروش��گاه الکترونیکی )Store( مایکروس��افت 
قرارگرفته است. سامانه موبایل بانک پاسارگاد نیز که عالوه 
بر خدمات مذکور، ش��امل خدمات مبتنی بر حساب است، 
به زودی در فروش��گاه الکترونیکی )Store( مایکروسافت 
ق��رار خواه��د گرف��ت. بر اس��اس ای��ن خب��ر، ب��ه دلیل 
محدودیت های اعمال ش��ده از طرف شرکت مایکروسافت، 
نرم افزار مربوطه تنها از طریق س��ایت آن شرکت به آدرس 
www.windowsphone.com قابل دریافت است. از 
این رو مش��تریان گرامی  می توانند از طریق لینک ورود به 
سایت ش��رکت مایکروس��افت در س��ایت بانک پاسارگاد، 
من��وی خدمات الکترونیک��ی، زیر من��وی پرداخت  همراه  
 http://bpi.ir/mobilePayment پاسارگاد و یا آدرس

جهت نصب نرم افزار اقدام کنند.

نخستین صندوق امانات بانک پارسیان 
راه اندازي شد
تحق��ق  و  مش��تریان  تکری��م  راس��تاي  در 
مشتري مداري و با هدف توسعه و تسهیل در 
ارائه خدمات بانکي به مش��تریان، نخس��تین 
صن��دوق امان��ات بانک پارس��یان در ش��عبه 

چهارراه تختي تهران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي بانک پارس��یان، نخس��تین 
صن��دوق امانات بانک پارس��یان با حض��ور دکتر پرویزیان 
مدیرعامل، اعضاي هیات عامل، مدیران و مش��تریان بانک 
پارس��یان در تاریخ 9۴/1/30 در محل شعبه چهاراه تختي 
تهران افتتاح ش��د و مورد بهره برداري قرار گرفت. صندوق 
امانات بانک پارس��یان در ش��عبه چهارراه تختي در تعداد 
12۴8 ع��دد و در ابعاد کوچک، متوس��ط و بزرگ طراحي 
ش��ده است و این امکان را به مشتریان مي دهد، تا اسناد و 
اش��یاي ارزشمند خود را که نگهداري آنها در محیط کار یا 
منزل با خطرات احتمالي از جمله حریق، سرقت و ... مواجه 
مي باشد، با آسودگي خاطر و امنیت کامل در این صندوق ها 
حفظ نمایند. از ویژگي هاي دیگر صندوق ها این اس��ت که 
این صندوق ها از نظر امنیت بس��یار پیش��رفته هس��تند و 
دارندگان آن براي دسترس��ي، عالوه بر دریافت کارت باید 
اثر انگش��ت، رمز و کلید صندوق را در اختیار داش��ته و به 

دلیل این ویژگي ها این صندوق ها بسیار امن هستند.

مذاکرات برقی ایران - ژاپن در تهران آغاز شد

دور جدید مذاکرات ش��رکت های توزیع برق و موسس��ه 
ک������ل جای��کای ژاپن به منظور تدوین طرح جامع بومي س��ازي د

فن��اوری و تکنولوژی ه��اي س��ازگار با محیط زیس��ت در 
صنعت برق ایران در تهران برگزار شد.

به گزارش مهر، س��یدعلی بربند مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق نواحی 
اس��تان تهران در حاشیه مذاکراتی برقی با مسئوالن موسسه جایکای ژاپن با بیان 
اینکه نیازها و دغدغه هاي شرکت هاي توزیع برق ایران، تکنولوژي روز جهان است 
که بس��یاري از کش��ورهاي بزرگ هم درگیر آن هستند، گفت: مباحثي همچون 
توس��عه ظرفی��ت تولید از انرژي هاي نو و هوشمندس��ازي ش��بکه ب��رق از جمله 
فعالیت هایي بوده که صنعت برق ایران همگام با کشورهاي بزرگ جهان همچون 

ژاپن آغاز کرده است.
این مقام مسئول با اعالم اینکه در شرایط فعلی زیرساخت هاي الزم را براي 
تسریع بخشیدن به فعالیت ها وجود ندارد، تصریح کرد: از این رو همگام با انجام 
مطالعات و تحقیقات الزم براي پیاده سازي آنها برای توسعه زیرساخت هاي الزم 

فعالیت هاي گسترده اي انجام داده ایم.
وي افزود: اس��تفاده از تکنولوژي هاي به روز جهان در جهت کاهش تلفات فني 
در شبکه برق و بهره گیري از ترانس هایي با هسته آمورف به جاي هسته سیلیکوني 
از تکنولوژي هاي نویي در ایران است اظهار داشت: هم اکنون با مشارکت سازندگان 
ایرانی بهره گیري از تجربیات کشورهایي همچون ژاپن را در دستور کار قرار داده ایم.

بربن��د همچنین تاکید کرد: نتیجه مذاکرات ما با نمایندگان جایکا نش��ان 
مي دهد که پیش��رفت و دستاوردهاي ش��بکه توزیع برق استان تهران در زمینه 
بهره گیري از اتوماسیون شبکه و MIS که یک سیستم مدیریتي نوین در جهان 

بوده، توجه ژاپنی ها را به خود جلب کرده است.
این مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد: س��ال گذش��ته دانش فن��ي برخی از 
فعالیت های برقی به کشورهاي منطقه خاورمیانه و کشورهاي آفریقایي صادر شده 

که ارزآوری قابل توجهی برای صنعت برق کشور به همراه داشته است.

 صادرات 10 میلیارد دالری پتروشیمی 
در سال 93

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی گفت: در سال گذشته 16 پت�����رول

میلیون تن انواع محصوالت پتروشیمی 
به ارزش 10 میلیارد دالر به خارج از کشور صادر شد.

ب��ه گ��زارش ایرنا، محمدحس��ن پیوندی در نشس��ت 
خبری اظهار داش��ت: در سال گذشته 32 میلیون تن انواع 
محصوالت پتروشیمی به ارزش 22 میلیارد دالر در داخل 
کش��ور تولید که بخش��ی از آن صادر و بخش��ی نیز توسط 

صنایع پایین دستی کشورمان مصرف شد.
وی ب��ا بیان آنکه در س��ال 93 ح��دود ۴ میلیون تن 
نسبت به سال قبل از آن افزایش تولید داشتیم، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر حدود 18 میلیون تن کمتر از ظرفیت 
اسمی محصوالت پتروش��یمی تولید مي شود که بخشی از 

آن ناشی از کمبود خوراک است.
وی ب��ا بیان آنکه ب��ه میزان 60 میلی��ون تن ظرفیت 
پتروش��یمی در دست اجرا داریم که قرار است 60 میلیون 
تن دیگر نیز به آن اضافه شود، تصریح کرد: مجموعا تا پایان 
برنامه شش��م توسعه، ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 

کشور به 180 میلیون تن در سال افزایش مي یابد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از اظه��ارات خود با اش��اره به 
برنامه ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی برای توسعه صنایع 
پایین دستی، گفت: با افزایش تولید متانول قصد داریم ظرفیت 
تبدیل متانول به پروپیل��ن را افزایش دهیم که از طریق آن 

صنایع پایین دستی رشد قابل توجهی پیدا مي کند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار 

داشت: باید انتقاد از نحوه خصوصی سازی را کنار بگذاریم و 
با اتخاذ یک رویکرد ملی درصدد توسعه صنعت پتروشیمی 
باش��یم. وی افزود: با توجه به نقشی که صنعت پتروشیمی 
در صنایع مختلف دارد به دنبال انسجام دوباره در مجموعه 

این صنعت باشیم.
پیوندی با اش��اره به حمایت وزیر نفت از توسعه صنعت 
پتروشیمی، تصریح کرد: بیژن زنگنه از فاز 2 توسعه پتروشیمی 
پارس جنوب��ی بازدید کرد که این امر نقش مهمی در تقویت 
این صنعت دارد. این در حالی است که قرار است دولت حجم 
س��رمایه گذاری در صنعت پتروش��یمی را تا ۴0 میلیارد دالر 
افزایش دهد. وی با اشاره به روند پیشرفت مذاکرات هسته ای، 
گفت: ما باید زیرس��اخت هاي توسعه صنعت پتروشیمی در 

دوران پس از لغو تحریم ها را آماده کنیم.
مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
خاطرنشان کرد: سواحل خلیج فارس و دریای عمان بهترین 

شرایط برای توسعه صنایع پتروشیمی دارا هستند.
وی با اعالم آنکه ایران بیش از روس��یه گاز دارد و بیش 
از هر کش��ور دیگری در خاورمیانه از نیروی انسانی مرتبط 
برخوردار است، گفت: اگر بخش خصوصی در سواحل دریای 
عمان و خلیج فارس سرمایه گذاری کرده و آن را برای استقرار 

صنایع پتروشیمی آماده کند از آن استقبال مي کنیم.
پیوندی درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز گفت: 
براساس قانون مصوب مجلس نرخ خوراک متناسب با میزان 

تولید، صادرات و قیمت محصوالت تعیین خواهد شد.
مع��اون مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی 
ادامه داد: اگر س��رمایه گذاری چند زنجیره تولید در صنعت 
پتروش��یمی ایج��اد کند و همی��ن ط��ور در مناطق محروم 
سرمایه گذاری نماید از تخفیف 30 درصدی در نرخ خوراک 

برخوردار خواهد شد.
پیون��دی در بخش دیگری از اظهارات خود با اش��اره به 
پیشنهاد ایران برای تشکیل اوپک پتروشیمی، اظهار داشت: ما 
به اعضای اوپک پیشنهاد داده ایم که به جای صادرات نفت خام 
برای ایجاد ارزش افزوده بیش��تر به سراغ صادرات محصوالت 
پتروش��یمی بروند. صادرات محصوالت پتروش��یمی به جای 

صدور نفت خام ترجمان واقعی اقتصاد مقاومتی است.
معاون مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با 
بیان اینک��ه ایران از نظر خ��وراک گازی و میعانات بهترین 
ش��رایط را داراست، گفت: سرمایه گذاران تمایل زیادی برای 

سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران دارند.
وی با اش��اره به تمایل هندی ها برای سرمایه گذاری در 
ایران، افزود: هندی ها از مدت ها پیش به دنبال سرمایه گذاری 

در سواحل دریای عمان بوده اند.
معاون مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: 
هندی ه��ا تمای��ل دارند به ج��ای وارد ک��ردن گاز از ایران 
مجتمع هاي پتروش��یمی تبدیل گاز به کود اوره در سواحل 
عمان ایجاد و محصول نهایی را به کشور خود منتقل کنند، 
البت��ه هندی ها برای ایجاد پتروش��یمی در ای��ران به دنبال 

گرفتن تخفیف در نرخ خوراک هستند.
وی گفت: نرخ دو س��نت در هر مترمکعب که پیش از 
این در ایران اعمال مي شد، هندی ها را برای سرمایه گذاری 
در کش��ورمان اغوا کرده بود اما درخص��وص نرخ جدید با 
آنها صحبت نکردیم، ضمن آنکه در صورت س��رمایه گذاری 
هندی ه��ا 7 تا 10 میلیون تن اوره در ایران تولید خواهند 

کرد.
پیون��دی اضافه کرد: در روزهای آینده دس��تورالعمل 

تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها اعالم خواهد شد.


