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با اعمال تعرفه هاي    صنعت
وارداتي در عراق، در 
پايان س�ال جاري صادرات س�يمان ايران با 
كاهش ي�ك ميلي�ون تن�ي مواجه ش�د و به 

ميليون تن خواهد رسيد.   ۷
به گزارش »تسنيم«، براس��اس بررسي هاي انجام 
ش��ده از س��وي مركز پژوهش هاي مجلس، توليد 
سيمان از 34ميليون تن س��ال 95 به 33ميليون 
تن در سال 96 كاهش خواهد يافت. به اين ترتيب 
هرچند ميزان مصرف داخلي سيمان در اين سال 
29ميليون تن بوده و نسبت به سال قبل تغييري 
نخواهد ك��رد، اما صادرات س��يمان با كاهش يك 
ميليون تني رو به رو خواهد ش��د. طبق پيش بيني 
اين مركز در پايان امسال صادرات سيمان ايران از 

8 ميليون تن به 7 ميليون تن كاهش خواهد يافت. 
به نظر مي رسد، توليد سيمان كشور از سال 91 به 
بعد روند نزولي به خود گرفته اس��ت و دليل اصلي 
آن ركود در بخش س��اختمان و اعمال تعرفه هاي 
وارداتي به ويژه در كشور عراق است. وضع مقررات 
ضد دامپينگ، افزايش تعرفه واردات سيمان عراق، 
راه اندازي كارخانه هاي توليد سيمان، ناامني سياسي 
و تأثير آن بر توقف پروژه هاي عمراني در اين كشور از 
جمله داليل اصلي كاهش صادرات سيمان ايران به 
عراق بوده است. گفتني است، به تازگي فرانسوي ها 
براي توليد سيمان در عراق فعال شده اند. از سوي 
ديگر با توجه به هزينه پايين توليد در كشور چين، 
اين كشور به يكي از رقباي جدي ايران در صادرات 

محصوالت خود تبديل شده است.

چرا توليد سيمان كم شد؟

وزير صنعت:  مهران ابراهيميان
 رأي ديوان عدالت مالك ابطال 

مصوبه افزايش تعرفه خودرو نيست   
وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اين پرس�ش كه آيا رأي 
ديوان عدال�ت اداري براي ابط�ال مصوبه افزاي�ش تعرفه واردات 
خ�ودرو ماك عم�ل خواهد بود ي�ا خير گف�ت: فع�ًا در اين باره 
چيزي اباغ نش�ده و رأي ديوان قانوني اس�ت، اما در حال حاضر 
مصوبه هيئت وزي�ران ماك عم�ل تعرفه واردات خودرو اس�ت. 
 محمد شريعتمداري در حاشيه نشست استانداران با حضور در جمع 
خبرنگاران، با اشاره به اينكه در اين نشست برخي موانع بخش توليد در 
حوزه تسهيالت بانكي برداشته شد، اظهار داشت: واحدهاي توليدي 
درخواستي درباره تجديد ارزيابي وثايق خود نزد نظام بانكي ارائه كرده 
بودند و مقرر شد، بانك مركزي درباره اين موضوع موافقت كند؛ چراكه 
وثايق فعلي توليدكنندگان عالوه بر تكاپوي تس��هيالت فعلي ش��ان، 
مي تواند به عنوان وثيقه اي براي دريافت تس��هيالت جديد باشد. اين 
مصوبه موجب مي ش��ود تا بخش��ي از توليدكنندگان در حوزه تأمين 
وثايق، تسهيالت جديدي را دريافت كنند. وي همچنين در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا با وجود ابطال مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو 
توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تصميم جديدي در اين باره 
گرفته شده است يا خير گفت: رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 
قانوني اس��ت و در حال حاضر انجام واردات خودرو ب��ا مصوبه فعلي 

هيئت وزيران مالك عمل خواهد بود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا خودروهاي 
وارداتي در گمركات كشور براس��اس تعرفه هاي افزايش يافته ترخيص 
خواهند شد يا خير گفت: مصوبه هيئت وزيران مالك واردات خودروها 
خواهد بود و اين مصوبه هيچ تغييري نكرده است. شريعتمداري درباره 
اينكه آي��ا مصوبه هيئت وزي��ران با تعرفه ه��اي جدي��د و افزايش يافته 
درخصوص خودروهاي وارداتي مالك عمل است، گفت: اين مصوبه قديم 
و جديد ندارد و تنها مصوبه هيئت وزيران مالك عمل خواهد بود. وي در 
ادامه از پذيرفتن پروانه بهره ب��رداري معادن به عنوان وثايق نظام بانكي 
خبر داد و گفت: با دستورالعملي كه ظرف يك هفته توسط معاون معدني 
و صندوق بيمه اي طراحي خواهد شد، شبكه بانكي پروانه بهره برداري 

معادن را به عنوان وثايق خواهند پذيرفت. 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت در ادامه از تفوي��ض اختيارات جديد به 
اس��تان ها براي تس��هيل امور مربوط به بخش توليد خبر داد و گفت: 
عالوه بر مجموعه اختيارات قبلي، اختيارات جديدي هم به استانداران 
با موافقت رئيس جمهور داده خواهد شد. در گذشته نيز شوراي عالي 
معادن برخي از وظايف خود را به ش��وراي معادن اس��تان ها تفويض 
كرد. شريعتمداري درخصوص واگذاري صندوق هاي حمايتي وزارت 
صنعت و معدن به بخش خصوصي و نامه اش در اين باره به معاون اول 
رئيس جمهور گفت: نامه اي به رئيس جمهور و معاون اول تقديم كرديم 
كه صندوق ضمانت و صادرات چون صندوقي حاكميتي است به همين 
دليل قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست و حتماً در جلسه شوراي 

واگذاري مورد بررسي قرار مي گيرد.
........................................................................................................................

 جزئيات عيدي و پاداش
كارگران ساعتي و پاره  وقت   

مطاب�ق م�اده ۳۹ قان�ون كار، م�زد و مزاي�اي كارگران�ي ك�ه به 
ص�ورت نيمه وق�ت ي�ا كمت�ر از س�اعات قانون�ي كار كرده ان�د، 
ب�ه نس�بت س�اعات كار محاس�به و پرداخ�ت مي ش�ود. 
حميد حاج اسماعيلي، فعال بازار كار در گفت وگو با »تسنيم«، درباره 
نحوه جزئيات پرداخت عيدي و پاداش كارگران ساعتي و پاره وقت در 
پايان سال گفت: عيدي و سنوات كاماًل براس��اس آنچه قانون تعيين 
كرده اس��ت به ميزان كاركرد اف��راد و مدتي ك��ه در كارگاه فعاليت 
داش��ته اند، بايد پرداخت ش��ود. وي بيان كرد: اگر فردي پاره وقت يا 
نيمه وقت كار كرده است، بايد عيدي را مطابق مدت زمان كاركرد خود 
دريافت كند. قانون كار اعالم مي كند كه كارگر بايد هفته اي 44ساعت 
در كارگاه فعاليت كند، اگر فردي به صورت ساعتي آمده باشد،  به طور 
مثال در ماه 30ساعت كار كرده باشد، تمام اين مدت در طول سال بايد 
محاسبه و تقسيم بر تعداد ساعت شود و مدت زماني كه كاركرده است، 

عيدي دريافت مي كند. 
حاج اسماعيلي اظهار كرد: هيچ مانعي براي پرداخت عيدي براساس 
قانون به كاركنان پاره وقت و س��اعتي وجود ندارد. متناسب با شرايط 
قان��ون كار و همانطور كه كاركن��ان ديگر عيدي درياف��ت مي كنند، 
براس��اس ماده 39قانون كار، م��زد و مزاياي كارگران��ي كه به صورت 
نيمه وقت يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به 
نسبت ساعات كار انجام يافته محاس��به و پرداخت مي شود و عيدي و 
پاداش نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيست. وي ادامه داد: كارفرمايان 
كارگاه هاي مش��مول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به 
 نسبت يك سال كار معادل 60 روز آخرين مزد، به عنوان عيدي و پاداش 
بپردازند و مبلغ پرداخت��ي از اين بابت به هر ي��ك از كاركنان نبايد از 

معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند.

اسامي خريداران عمده ارز روي ميز ماليات
در پي افزايش نرخ ارز، رئيس كل بانك مركزي در نامه اي به سازمان امور مالياتي ضمن ارسال اسامي 

خريداران عمده ارز، رسيدگي به مبادالت آنان را درخواست كرد

 پارادوكس هاي گراني هاي دولتي 
براي دم عيد!    

 دالر امروز از مرز 4هزار و 850 تومان هم گذشت و اين نشان مي دهد كه 
دولت و بانك مركزي اراده كافي براي كنترل بازار ارز ندارند، يعني حاضر 
نيستند كه براي كاهش نرخ ارز بنا به گفته هاي خود رئيس كل بانك 
مركزي و اظهارات مكرر رئيس جمهوري، تزريق ارز را بيشتر كنند، اما 
در عين حال قرار است با ابزار سركشي به حساب هاي فعاالن اقتصادي 
ماليات از آنها بگيرد. )اين همان ابزاري است كه دولت حاضر نيست براي 

حذف يارانه بگيران غيرنيازمند از آن استفاده كند(.
اگرچه اين اقدام از لحاظ منطق اقتصادي كاماًل درست است، اما با توجه 
به استفاده نكردن بانك مركزي از اين ابزار براي امور واجب تر و الزم تر 

نشان داده كه نگاهش به بازار ارز نگاه درآمدزايي به هر روشي است. 
 در آن س��و واكنش وزير صنع��ت، معدن و تجارت و س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان به عنوان بخش ديگري از دولت ني��ز در قبال واردات 
خودروهاي خارجي و بر هم زدن بازار خودرو در داخل نيز قابل تأمل است. 
يعني بازار خودرو هاي خارجي و داخلي از شش ماهه دوم چنان تنظيم 
ش��ده كه در اين بازار نيز دولت به همراه شركت هاي دولتي خودروساز 
حداكثر سود را ببرند و سازمان حمايت از مصرف كنندگان به جاي حمايت 
از مصرف كنندگان، حمايت از تصميمات دولتي و كسب درآمد دولتي را 
در دستور كار قرار داده است! اين در حالي است كه در زمان حاضر مردم 
در فضاي مجازي بيشتر به اين مي پردازند كه شدت دست درازي به جيب 
مردم و ذوب كردن دارايي هايشان از سوي دولت در ماه هاي پاياني امسال 
زياد شده است، در حالي كه دولتمردان از جمله رئيس جمهور بارها تأكيد 
كرده اند كه مش��كل كمبود بودجه نداريم و با افزايش چند ده درصدي 

درآمدهاي نفتي با بحران تأمين منابع مالي مواجه نيستيم!
در ميان اين رفتار هاي دولت، يك نكته قابل تأم��ل و خنده دار نيز در 
جريان اس��ت، به فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران دستور داده شده تا 
براي محاسبه نرخ تورم كه بر مبناي آن حقوق كارگران تعيين مي شود، 

هيچ كااليي گران نشود!
 پارادوكس��ي عجيب براي دم عيد كه دولت براي آن برنامه ريزي كرده 
و اكنون توس��ط اين نماينده اصناف و رابط دولت به تمام اتحاديه ها و 
اصناف ابالغ شده است. براس��اس اين ابالغيه هيچ صنف و اتحاديه اي 

حق هيچ گونه افزايش قيمت تا پايان فروردين را ندارد.
اما چگونه ممكن اس��ت در حال��ي كه بخش مهمي از بازار ش��ب عيد 
به واردات مس��تقيم كاالهاي مصرفي اختصاص دارد و بخش ديگري 
از آن نيز با اس��تفاده از كاالهاي واس��طه اي - وارداتي در داخل توليد 
مي ش��ود، تحت الش��عاع اين رفتارهاي درآمدزايي دولت نباش��د و به 

دستورالعمل هاي ابالغي بي پشتوانه دولتي تن بدهد؟
چگونه ممكن است كه دالر ظرف هشت ماه بيش از هزار و 100 تومان 
باال برود و نزديك 29درصد روي قيمت هر يك دالري بيايد و پول ملي 
تضعيف شود، اما صرفاً براي محاسبه حداقل حقوق كارگران با ابالغيه 
دولتي از بخش خصوصي بخواهيم تا گراني كنترل شود؟ به قول خود 
فاضلي رئيس اتاق اصناف با اين پارادوكس و برنامه ريزي و تدبير دولت 

دوازدهم »به اصناف مي فهمانند كه بايد دزدي كنند!«
گويا برخي برنامه ريزان دولتي بي توجه به شرايط سخت مردم و ركود حاكم 
بر بازار كه تحت الشعاع نوسانات غيرمنطقي دالر به ركود عظما فرو رفته اند، 
به سياس��ت هاي غيرمتعارف روي آورده اند كه حداقل در فضاي موجود 
غيرقابل توجيه است كه اگر همچنان دولت اصرار به تداوم وضعيت موجود 
داشته باشد، از يك سو بازار ش��ب عيد را تحت الشعاع قرار خواهد داد و از 
سوي ديگر، سال پرتورمي را براي آينده همراه با ركود عميق تر براي اقتصاد 

و به خصوص توليدكنندگان كوچك و متوسط خواهيم داشت.

روز گذش�ته درپي 

بهناز  قاسمي
   گزارش یک

افزايش نرخ ارز به 
4هزار و 850 تومان 
رئيس كل بانك مركزي در نامه اي به سازمان 
امور مالياتي اس�امي خري�داران عمده ارز به 
همراه ميزان معاماتشان را تا 1۷ دي ماه سال 
جاري ارسال كرد و رسيدگي به مبادالت اين 
اشخاص را خواستار شد. اين در حالي است كه 
تعداد صرافان و بانك هايي كه ارز دولتي در اين 
مدت از بانك مركزي اخذ كرده اند و ميزان ارز 
توزيعی، همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
يكي از افتخارات دولت روحاني برقراري ثبات و 
آرامش در بازار ارز بود، ولي بيش از دو ماه است 
اين ب��ازار رنگ آرام��ش را به خود ندي��ده و اين 
درحالي است كه رئيس كل بانك مركزي وعده 
بازگشت آرامش به اين بخش را در بهمن و اسفند 
داده بود، ولي نه تنها آرامشي در بازار برقرار نشد، 
بلكه قيم��ت دالر به باالترين نرخ خود رس��يد و 

ركورد 4 هزار و 850 تومان را هم زد. 
به گفته فعاالن بازار، يك��ي از اصلي ترين داليل 
ركورد جديد و عجيب قيمت دالر در روز گذشته 
باال رفتن نرخ ف��روش ارز در صرافي هاي بانكي 
اس��ت، چراكه پيش از ظهر ديروز صرافي هاي 
بانك ه��ا نرخ ف��روش دالر براي اش��خاص را 4 
ه��زار و777 تومان اعالم كردن��د و دقايقي بعد 
از آن اين نرخ را به 4 هزار و 793 تومان افزايش 
دادند. از اين رو به نظر مي رسيد، ديروز به تعداد 
افراد در صف افزوده ش��ده و صفوف چند متري 

ايجاد شده بود. 
نبش خيابان منوچهري نيز غوغا بود، دالالن 
و افراد عادي آنچن��ان در كن��ار صرافي هاي 
جنب پاس��اژ افش��ار و در آن ميدانك معروف 
تجمع كرده بودند كه به سختي مي شد از بين 

جمعيت عبور كرد. 

اين اتفاقات در حالی اس��ت كه اين روزها بانك 
مركزي روزانه در حال عرضه ارز به بازار است، اما 
هر روز قيمت ارز باال مي رود و معلوم نيست نقطه 

توقف بهاي ارز دقيقاً كجاست؟
دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاددان معتقد است كه 
طوالني شدن روند صعودي قيمت ها سرمايه ها 
و نقدينگ��ي در س��اير بازارها را به س��مت بازار 
ارز مي كش��اند و در آن ش��رايط هرچقدر ارز به 
بازار تزريق ش��ود، بلعيده مي ش��ود و اقتصاد با 
تقاضاي سيري ناپذير س��وداگري ارزي مواجه 

خواهد شد. 
ب��ه گفت��ه وي، افزايش قيم��ت دالر از س��وي 
صرافي هاي بانكي مهم ترين عامل افزايش قيمت 
دالر در اين بخش اس��ت، عالوه بر صرافي هاي 
بانكي نمايندگان پتروش��يمي ها كه در روزهاي 
اخير حض��ور پررنگ��ي در ف��روش دالر مقابل 
پاساژ افش��ار داش��تند، قيمت ها را باال برده و با 
نرخي نزديك، نرخ كف بازار به عموم مردم دالر 

مي فروشند. 
رزاقي درخص��وص داليل افزايش ن��رخ دالر از 
سوي بانك مركزي مي گويد: افزايش نرخ دالر از 
سوي بانك مركزي چند دليل دارد كه نخستين 
دليل آن پراكنده كردن مردم از صف هاي طوالني 
خريد دالر است، چراكه اگر اختالف دالر دولتي 
با آزاد كم باشد، طبيعتاً مردم تمايلي به حضور 
در صف و انتظار چندين س��اعته ب��راي خريد 

دالر ندارند. 
وي مي افزايد: يكي ديگر از داليل اين اس��ت كه 
وقتي بازار ميل به خريد دارد، بانك از قيمت باال 
تزريق را شروع مي كند و البته سومين دليل هم 
اين است كه قيمت بانك واقعي تر شده و به قيمت 

بازار نزديك مي شود. 
وي تأكي��د مي كند: زماني سياس��ت هاي بانك 
مركزي در اين بخ��ش نتيجه مي دهد كه عرضه 

ارز گس��ترده باش��د، نه قط��ره چكان��ي چراكه 
روش قطره چكاني در خيابان فردوس��ي جواب 

نمي دهد. 
وي همچني��ن مي گويد: زماني ك��ه قيمت دالر 
صبح ديروز به 4 هزارو 800 تومان رس��يد، اگر 
پتروشيمي ها و نمايندگان بانك مثل روزهاي قبل 
مقابل پاساژ افشار به فروش دالر مي پرداختند، به 

يك باره نرخ ارز در بازار پرواز نمي كرد. 
رزاقي تأكيد مي كند: همين االن مقابل پاس��اژ 
افش��ار دالر به صورت نقدي و ب��دون ماليات و 
دريافت كارت ملي با قيمت 4 هزارو 850 تومان 
به مردم فروخته مي شود و بازار ساعت به ساعت 

در حال آشفتگي قيمت هاست. 
   تب خريد دالر همچنان باالست 

براساس اين گزارش، تشديد نوسانات در بازار ارز 
هرچند همزمان ب��ا توصيه هاي رئيس جمهور و 
رئيس كل بانك مركزي به مردم براي نخريدن 
دالر شده، ولي كماكان صف هاي طوالني مقابل 
صرافي هاي مجاز و البت��ه صرافي هاي بانكي در 
خيابان فردوسي وجود دارد كه اين نشان مي دهد 

تب خريد دالر همچنان در بين مردم باالست. 

يكي از فعاالن بازار ارز مي گويد: اگر بانك مركزي 
در طرح پيش فروش سكه قيمت نهايي را اعالم 
مي كرد، مردم به جاي اينكه براي خريد دالر صف 
بكشند بايد در شعب بانك ملي تجمع مي كردند، 
ولي طرح پيش فروش براي مردم جذاب نبود و به 

خاطر همين كماكان شوق خريد دالر باالست. 
   ورود سازمان امور مالياتي 

و احتمال كاهش صف خريد
در آشفته بازاري كه روزگذش��ته با افزايش نرخ 
دالر دولت��ي در صرافي ها به وج��ود آمد، بانك 
مركزي با ارسال نامه اي به سازمان امور مالياتي 

خواستار پيگيري معامالت خريداران ارز شد. 
روز گذش��ته  رئيس كل بانك مركزي در نامه اي 
به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ضمن 
معرف��ي خريداران عم��ده ارز به هم��راه ميزان 
دالر خري��داري ش��ده از ابتداي س��ال جاري تا 
17 دي ماه، خواس��تار رس��يدگي ب��ه مبادالت 
اين اش��خاص و اقدام الزم درخص��وص وصول 

ماليات هاي متعلقه شد. 
هرچند كه اين اقدام بانك مركزي ممكن است 
در كوتاه مدت صف هاي طويل مقابل صرافي ها و 
بانك ها را كاهش دهد، اما در كنار اعالم اسامي 
خريداران دالر ضروري است كه اسامي و تعداد 
بانك ها و صرافي هايي كه در اين مدت ارز دولتي 

دريافت كرده اند، اعالم شود.
 عالوه بر اين ميزان ارزي كه دولت در اين مدت 
در ميان صرافان و برخي شعبات بانك ها توزيع 

كرده نيز بايد اعالم عمومي شود. 
ضم��ن اينك��ه مي��زان ارزي ك��ه واحد ه��اي 
پتروشيمي، فوالدي ها و احياناً تجار و بازرگانان 
در بازار عرضه كرده اند، بايد شفاف سازي شود تا 
شايد پيگيري هاي سازمان امور مالياتي و برخي 
از دستگاه هاي نظارتي از آشفته بازار ارز به نتيجه 

مثبتي برسد. 
در نامه سيف آمده است: احتراماً، پيرو مكاتبات 
پيش��ين منتهي به نامه ش��ماره 100556   /96 
مورخ 07   /04   /1396 موضوع گردآوري و ارسال 
اطالعات خري��داران عمده دالر به اس��تحضار 
مي رس��اند، با عنايت به لزوم اس��تقرار ثبات در 
بازار ارز، استمرار روند معرفي خريداران موصوف 
در راس��تاي اجراي سياس��ت هاي كنترل بازار 
ارز و با هدف جلوگيري از اقدامات س��وداگرانه 
و فعاليت هاي داللي ك��ه منجر به كتمان درآمد 
واقعي و ف��رار مالياتي مي ش��ود، بانك مركزي 
به منظ��ور ارتقاي س��طح تعامالت خ��ود با آن 
سازمان تا س��ر حد امكان و شناس��ايي و وصول 
دقيق درآمدهاي مالياتي دولت، ضمن رديابي و 
تشخيص دالالن ارزي، اقدام به استخراج و ارائه 

اطالعات اين اشخاص كرده است. 
بر همي��ن اس��اس و بن��ا ب��ر نتاي��ج حاصل از 
بررسي هاي صورت گرفته در ارتباط با مبادالت 
ارزي در دوره زمان��ي مرب��وط به ابتداي س��ال 
جاري لغايت 17  /10  /1396، حجم بسيار زيادي 
از مبادالت دالر به نام اش��خاص معدودي ثبت 
شده كه به پيوست مشخصات هويتي به همراه 
ميزان دالر خريداري شده توسط ايشان ارسال 
مي شود. لذا خواهشمند است دستور فرماييد، 
پس از رس��يدگي به مبادالت اشخاص مذكور، 
اقدام��ات الزم درخصوص وص��ول ماليات هاي 

متعلقه صورت پذيرد.

ديروز به تع�داد افراد در 
صف خري�د دالر افزوده 
و صف�وف چن�د مت�ري 
ايج�اد ش�ده ب�ود. نبش 
من�وچه�ري  خي�اب�ان 
ني�ز غوغ�ا ب�ود، دالالن 
و اف�راد ع�ادي در كن�ار 
صرافي هاي جنب پاس�اژ 
افش�ار و در آن ميدانك 
معروف تجمع كرده بودند

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي:
بافت هاي فرسوده در برابر زلزله تاب نمي آورد
رئي�س مرك�ز تحقيق�ات راه، مسكن و شهرس�ازي ب�ا بي�ان 
اينك�ه ام�روز كش�ور ب�ا معض�ل ج�دي بافت ه�اي فرس�وده 
روب�ه رو اس�ت، گف�ت: باي�د مقول�ه نوس�ازي بافت ه�اي 
فرس�وده و ناكارآم�د ش�هري را در اولوي�ت ق�رار دهي�م. 
محمد شكرچي زاده در آستانه برگزاري اولين كنفرانس صنعت ساخت 
با بيان اينكه صنعت ساختمان پيشران اقتصاد كشور به شمار مي رود، 
اظهار كرد: توس��عه اقتصاد، خروج از ركود و ش��كوفايي اقتصاد كشور 

منوط به رونق گرفتن صنعت ساخت است. 
وي افزود: بايد به حوزه س��اخت توجه كني��م و چالش هاي موجود در 
اين صنعت را مورد ارزيابي قرار دهي��م و از توانمندي داخلي و تجارب 

بين المللي در جهت توسعه صنعت ساخت و ساز استفاده كنيم. 
رئيس مرك��ز تحقيق��ات راه، مسكن و شهرس��ازي با بي��ان اينكه در 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرس��ازي حركتي را در جهت صنعت 
ساخت و س��از فراهم كرده ايم، گفت: ب��ا برگزاري نمايش��گاه صنعت 
ساخت و س��از س��عي خواهيم كرد، موضوعات مرتبط با اين صنعت از 
جمله زيرس��اخت و حمل ونقل را تقويت كنيم و با شناسايي ظرفيت 
آنها راه توس��عه را در پيش بگيريم. ش��كرچي زاده يادآور شد: افزايش 
تاب آوري شهرها كاهش خطرپذيري در مقابل حوادثي مانند زلزله از 

جمله برنامه هايي است كه بايد در اولويت قرار گيرد. 
وي يادآور شد: گسل هاي ايران فعال شده و همين موضوع خطرپذيري 
در كشور را بيش��تر كرده اس��ت، بنابراين بايد براي شهرونداني كه در 
بافت هاي فرسوده ساكن هستند، اقدامات گسترده اي را انجام دهيم. 

شكرچي زاده در ادامه به ايجاد اشتغال در حوزه صنعت ساخت اشاره 
كرد و گفت: دولت اميدوار است با تسهيالتي كه در اختيار سازندگان 
قرار مي دهد، بتواند حركت جدي اي را در حوزه اشتغال كشور انجام 
دهد و از طرف ديگر با رونق گرفتن تقاضا بتوانيم زمينه اشتغال را در 
كشور ايجاد كنيم. معاون راه و شهرسازي با بيان اينكه توانمندي هاي 
بسيار خوبي در شركت هاي ساختماني وجود دارد، تصريح كرد: اين 
شركت ها براي اجراكردن فعاليت هاي خود نيازمند منابع مالي هستند، 
بنابراين بايد بتوانيم با جذب س��رمايه گذاري داخلي و خارجي از اين 

توانمندي ها استفاده كنيم.
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شرکت سهامی آب منطقه اي سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومی «عملیات اجرایی دیوارهاي 
حفاظتی حوزه شهرستان خاش (دروك سنگان و دورودي نرون)» به شماره 200963632000018 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
از طریق  پاکت ها  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  کلیه 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/11/24 می باشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 96/11/30
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 96/12/14
* زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 صبح روز دوشنبه تاریخ 96/12/14

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
الف: آدرس زاهدان خیابان دانشگاه، دانشگاه 39 کدپستی 9816843141دفتر حراست و امور محرمانه شرکت 
تلفن: 20-33429410-054  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-41934

دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768         

وزارت نیرو 
شرکت مدیریت منابع آب ایران 

شرکت سهامی آب منطقه اي سیستان و بلوچستان

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي 

نوبت اول

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه اي سیستان و بلوچستانشناسه آگهی: 140354

م الف: 3589

دانشجوى  آرمند  فهیمه  خانم  ارشد  کارشناسی  مدارك 
کارشناسی ارشد رشته ریاضی، فارغ التحصیل سال 1395 از 
دانشگاه سیستان و بلوچستان به شماره دانشجویى 9300764 
مفقود گردیده و بدینوسیله از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودي
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