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« اقتصادسرآمد »تورم کاهشی بازار مسکن را بررسی میکند

عملکرد 100روزه دولت سیزدهمدرحوزه مسکن چه بود؟

این روزها بحثهای مختلفی درخصوص کارنامه صد روزه دولت سیزدهم مطرح می شود که بخش
مسکن نیز عضو اصلی برنامه های رئیس جمهور بود هم نیز جزوی از انها است .تقریبا  ۱۰۰روز از آغاز
دولت ســیزدهم می گذرد و آمارهای مرکز آمار و همچنین بانک مرکزی در خصوص وضعیت بازار
مسکن حاکی از افزایش نرخ تورم در این بازار و کاهش بیشــتر قدرت خرید متقاضیان مسکن است.

براساس این گزارش دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن با اجرایی کردن وعده رئیس جمهور مبنی
بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی درکشور کار خود را آغاز کرد.در این صد روز اراضی  ۵۴۰شهر
برای ساخت  ۲میلیون واحد مسکونی تامین شد .اجرای این طرح در قالب قانون جهش تولید مسکن که
توسط مجلس دو ماه پیش مصوب شده بود صورت گرفته و تاکنون هم به گفته...
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« افزایش چند باره قیمت برنج»
نظارتیکهنیست!
روایت های متفاوت از دالیل گرانی قوت اصلی سفره ی مردم

روزنامه صبح ایران

@Eghtesadsaramad

www.Eghtesadsaramad.ir
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«اقتصادسرآمد» هدف از سوآپ گازی به
کشورهای حوزه کاسپین را بررسی میکند

سوآپگازی
برای ایران چه
سودی دارد

ترکمنستان بخشــی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی دنیا را در اختیار دارد و
عمده ذخایر این کشور در سه حوزه آمودریا در جنوب شرقی ،حوزه مرغاب
و حوزه خزر جنوبی هر دو در غرب این کشــور قرار دارند .کشف ابرمیدان
گالکنیش با ذخیره احتمالی بین  ۱۳-۲۱تریلیارد مترمکعب در ســال ۲۰۰۶
حاصل تمرکز فعالیتهای اکتشاف میدانهای گازی در منطقه جنوب شرقی
این کشــور بود .در مه  ۲۰۱۹نیز اعالم کرد که موفق به کشف میدان جدید
گازی بزرگی در  Tajibaiدر شرق این کشور شده است .در هر حال در میان
کشورهای حوزه دریای کاسپین ،ترکمنســتان به برجستهترین صادرکننده
گاز طبیعی بدل شده است .مطابق آمارهای  ،۲۰۲۱ BPمیزان صادرات گاز
ترکمنستان در پایان ســال  ۳۱.۴ ،۲۰۲۰میلیارد مترمکعب بوده که قسمت
اعظم آن به چین صادر شده و تنها از ژوئیه  ۲۰۱۹قرارداد صادرات مجدد ۵.۵
میلیارد مترمکعب به روسیه امضا شد .حجم صادرات گازی...
صفحه 6

جنابآقایمهندسمحمدکامیار

مدیر محترم روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بعثت

کسب عنوان برگزیده ملی شــانزدهمین جشنواره ملی
انتشارات روابط عمومی در شاخه ها و بخش های داستان
سرایی (رتبه ســوم) ویژه نامه (رتبه ســوم) و قابل تقدیر
در بخش انتشــارات کرونایی را به حضرتعالی و همکاران
خدومتان صمیمانه تبریک عرض مینماییم.
تحریریهروزنامه اقتصادسرآمد

تبـــریـــک

روزانهماقتصادسرآمد
استان لرستان و پروژههای سدسازی که همچنان آب می خورند

طرحهاییکه وعده ذخیره میکنند؟

با یک نگاه گذرا به به مطالبات حوزه ی وسیع آب و کشاورزی استان لرستان از دولت های گذشته تا کنون آبی از وعدها گرم نشده است .می توان دریافت
از شرقیترین تا غربیترین نقطه لرستان شاهد مطالعه و اجرای پروژههای سدسازی هستیم که سالهاست مردم را چشمبهراه نگهداشتهاند اما مسئوالن
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به سدها آب میبندند و این طرحها وعده ذخیره میکنند!در میان پروژههای نیمهتمام لرستان سهم قابلتوجهی به حوزه آب و...

تبریک

کســب جایزه ویــژه روابــط عمومی بانک مســکن در
شانزدهمین جشنواره ملی انتشــارات روابط عمومی را به
مدیریت و همکاران محترم اداره کل روابط عمومی آن بانک
تبریک و تهنیت عرض نموده  ،بی شک موفقیت های روز
افزون پیش روی آن مجموعه تالشگر خواهد بود.

تحریریهروزنامه اقتصادسرآمد

سرکار خانم آزاده کرمی
انتصاب شایسته جناب عالی بعنوان

” سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی « را تبریک عرض می نمایم.
امید است که حضور شما در این مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و والیت مدار با کوله بار گرانی از تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن مجموعه
محترم خواهد شد .دوام توفیقات روز افزون را از جهاندار جان آفرین مسالت دارم.

سرپرست روزنامه اقتصاد سرآمد در استان مرکزی

تمدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایهگذار
در پروژههای شهرداری اصفهان
(شماره فراخوان )400209
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان با نمایندگی از شهرداری منطقه  7اصفهان قصد دارد تا به منظور مولدسازی
دارایی های موجود در این منطقه با استفاده از ظرفیت و توانمندی های در اختیار بخش خصوصی نسبت به "مشارکت در احداث فضای
کار اشتراکی ،رستوران و کافی شاپ در محل بام پارکینگ عمومی شهید چمران" به روش مشارکت عمومی-خصوصی و در قالب قرارداد
تامین مالی ،تجهیز ،بهره برداری ،اجاره و واگذاری" " BOLTاقدام نماید.
از کلیه سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی عالقمند به مشارکت در این پروژه دعوت می شود از تاریخ چاپ آگهی لغایت  1400/09/28با
مراجعه به وب سایت سازمان به آدرس www.invest.isfahan.ir :نسبت به دریافت اطالعات و اسناد فراخوان مربوطه اقدام نمایند.
توجه:
عالقمندان به مشارکت در این طرح می توانند جهت اعالم آمادگی و ارائه طرح پیشنهادی و سوابق فعالیتی خود را به صورت کتبی
تا تاریخ  1400/09/28به دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به آدرس :اصفهان-بوستان سعدی-طبقه
فوقانی بانک ملت ،شماره  28کدپستی 8175666735 :ارسال نمایند.
متقاضیانی در بخش ارزیابی اولیه مورد تائید قرار خواهند گرفت که عالوه بر سابقه کاری مرتبط ،قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر
صالحیت فنی ،مالی و مدیریتی باشند.
به درخواستهایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان در
رد یا انتخاب کلیه متقاضیان جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایهگذار مختار است.
دریافت اسناد فراخوان از طریق وب سایت سازمان به نشانی www.ipoim.ir :امکان پذیر می باشد.
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

گزارش« اقتصادسرآمد» از سوءاستفاده تعمیرکاران از آشفته بازار لوازم یدکی

وضعیتنابسامانصنعتلوازمیدکی
درسال مانعزداییها
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