
ش�اخص كل بورس تهران در انتهاي معامالت 
روز گذش�ته باز هم رون�د نزولي را ب�ه نمايش 
گذاش�ت به طوري كه با اف�ت 0/81 درصدي تا 
مح�دوده ۳0۵ هزار و 80۹ واحد عقب نش�يني 
كرد، ركود اقتصادي، جن�گ اقتصادي امريكا 
عليه ايران و تنگناي مالي دولت،  پايان اثر گذاري 
نوسانات ارزي بر بازار سهام و از همه مهم تر نحوه 
بودجه ريزي دولت براي س�ال ۹۹ و سرنوشت 
نامعلوم بازار بدهي و توزي�ع 1000هزار ميليارد 
تومان يارانه پنهان در قال�ب انرژي هاي ارزان 
قيمت به صنايع از جمله مواردي است كه بازار 
سهام را به مسلخ اصالحات قيمتي برده است. 
به گزارش »جوان«، اگر چه تالش هايي در جهت 
حفظ تعادل بازار سرمايه طي هفته جاري به عمل 
آمد، اما به نظر مي رس��د بايد اصالحات قيمتي در 
بازار سرمايه را بعد از رشد هاي پي در پي پذيرفت 
و ش��ايد اين پذيرش عين برقراري تعادل در بازار 
باش��دهر چند كه رفتارهاي هيجاني سهامداران 
تازه وارد به ب��ازار را نبايد از نظر دور داش��ت زيرا 
كوچك ترين نگراني و وحشتي مي تواند به يكباره به 
تشكيل صف هاي فروش سهام تبديل شود، از اين رو 
به نظر مي رسد مقامات داخلي عالوه بر اينكه بايد 
از اظهار نظرهاي اثر گذار بر فضاي اقتصاد ايران در 
فضاي داخلي مراقبت كنند بايد واكنش هاي منفي 
اثر گذار خارجي را نيز بر اقتصاد ايران خنثي كنند. 
بي ترديد با توس��عه روز افزون بازار سرمايه و ورود 
اشخاص بيشتري از مردم به حوزه سهامداري بايد 

براي بهبود فضاي رواني بازار سرمايه برنامه داشت 
تا به واس��طه ايجاد يك نگراني به يكب��اره بازار با 
ريزش و وحشت روبه رو نشود، البته آموزش و تجربه 

در اين رابطه مي تواند كارگشا باشد. 
به ه��ر روي به نظر مي رس��د ب��ازار س��رمايه در 
مرحله گذار به سر مي برد و تحت تأثير مؤلفه هاي 
خارجي و داخلي چ��ون ركود اقتص��ادي، جنگ 
اقتصادي امريكا عليه اي��ران، تنگناي مالي دولت، 
 پايان اثر گذاري نوس��انات ارزي بر بازار سهام و از 
همه مهم تر نحوه بودجه ريزي دولت براي سال 99 
و سرنوشت نامعلوم بازار بدهي و توزيع 1000هزار 
ميليارد تومان يارانه پنهان در قالب انرژي هاي ارزان 
قيمت به صنايع در تالش اس��ت به رغم اصالحات 

قيمتي تعادل خود را به دست آورد. 
روز گذش��ته نيز ب��ازار روند منف��ي را تجربه كرد 
به طوري ك��ه ش��اخص كل بورس ته��ران با افت 
0/۸1 درص��دي تا مح��دوده ۳0۵ ه��زار و ۸09 
واحدعقب نشيني كرد همچنين شاخص كل هم 

وزن افت 1/4۳ درصدي را پشت سر گذاشت. 
 در جري��ان معامالت روز گذش��ته ب��ورس اوراق 
بهادار تهران حجم معامالت 2,446 ميليون سهم، 
تع��داد معام��الت 2۸9,۵27 و ارزش معام��الت 
10,۸۸۳,0۳9 ميلي��ون ري��ال و ارزش ب��ازار 

11,1۵6,1۳6 ميليارد ريال به ثبت رسيد 
 ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم در نمادهاي 
عادي بورس و فرابورس، هزار و 427 ميليارد تومان 
به ثبت رسيد، ارزش معامالت كل نيز 4 هزار و ۳۸۵ 

ميليارد تومان رقم خ��ورد كه در مقايس��ه با روز 
گذشته با 6۸ درصد رشد همراه بود. 

خالص خريد سهام توسط اشخاص حقيقي مجدداً 
به محدوده منفي بازگش��ت و رق��م 60- ميليارد 
تومان را به ثبت رس��اند. از بين گروه هاي بورسي، 
بيش ترين بازدهي به خرده فروشي و كمترين هم 

به وسايل ارتباطي تعلق گرفت. 
در ميان گروه ه��اي صنعتي ه��م باالترين ارزش 
معامالت به ترتيب به محصوالت شيميايي، خودرو 

و مواد دارويي اختصاص پيدا كرد. 
  تثبيت بازار منوط به فراهم س�ازي خريد 

سهام خزانه توسط شركت ها
يك كارشناس بازار سرمايه ضمن اشاره به عوامل 
اثر گذار بر رشد بازار سهام، تأمين مالي چند 10 
هزار ميليارد توماني دولت از بازار سرمايه، مي تواند 
تخصيص منابع بين سهام و اوراق با درآمد ثابت 
را دچار تغيي��ر كند. به گزارش »فارس«، س��يد 
فرهنگ حسيني كارشناس بازار سرمايه،  در مورد 
عوامل رشد بازار س��هام گفت: قيمت ارز، تورم و 
رشد قيمت هاي جهاني از جمله اين عوامل است. 
در كنار اين موضوعات، نرخ به��ره و انتظارات و 

چشم اندازها نيز مؤثر است. 
وي با بيان اينكه بازار سرمايه حدود 1۳ ماه رونق 
را پشت سر گذاشته اس��ت، گفت: اين رشد متأثر 
از رش��د س��ه برابري قيمت ارز در س��ال گذشته 
است. بر اين اس��اس، با نگاه دالري و اينكه عمده 
شركت هاي بازار سرمايه شركت هاي فلزي، معدني، 

پتروشيمي و پااليشي هستند كه درآمد آنها وابسته 
به دالر است،بنابراين رش��د سه برابري دالر عامل 
رشد سه برابري ارزش و سودآوري اين شركت ها 
مي تواند باشد. كارشناس بازار سرمايه در باره اينكه 
وضعيت و چشم انداز صنايع و بازار سرمايه چگونه 
است، گفت: بازار س��رمايه نيز ش��اهد رشد چهار 
برابري شاخص از شروع رشد قيمت ارز بوده است.

بنابراين عمده صنايع و شركت هاي بازار سرمايه به 
ثبات رسيده اند. 

حسيني گفت: رش��د بيش از اين در شركت ها با 
واقعيت سودآوري و عملكرد آنها در بخش واقعي 
اقتصاد سازگار نخواهد بود. از سوي ديگر وضعيت 
قيمت هاي جهاني به دليل جنگ تجاري و كاهش 
رشد اقتصادي چين، مناس��ب نيست. در نتيجه 
بخش اصلي از صنايع بازار س��رمايه كه صادرات 
محور و وابسته به قيمت هاي جهاني هستند، در 
وضعيت خنثي قرار گرفته اند. همچنين ش��اهد 
وضع تعرف��ه بر ص��ادرات برخ��ي از محصوالت 
هس��تيم. وي افزود: از س��وي ديگر، تأمين مالي 
چند ده هزار ميليارد توماني دولت از بازار سرمايه 
مي تواند تخصي��ص منابع بين س��هام و اوراق با 
درآمد ثابت را دچار تغيير كند و منابع صندوق ها 
و برخي شركت هاي حقوقي به سمت اوراق دولتي 

حركت كند. 
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: عامل ديگر 
نگراني برخي از فعاالن بازار سرمايه از بودجه و وضع 
تعرفه ها يا ماليات هاي جديد است. در مجموع پس 
از رشد مناسب و بازدهي بيش از بازده دالر، اكنون 
ديگر نمي توان انتظار داشت كه همه سهم هاي بازار 
سرمايه به صورت كلي رشد كنند و انتظار تحليل 
محور ش��دن و توجه بهتر و بيش��تر به سهام هاي 
بنيادي وجود دارد. از سوي ديگر، بخشي از توجهات 
به سمت ش��ركت هاي تجديد ارزيابي محور است. 
حس��يني در مورد دليل اصلي نوسانات چند هزار 
واحدي شاخص بورس در روز اين گونه عنوان كرد: 
با توجه به رشد ش��اخص، تغييرات ۳ هزار واحدي 
كمتر از يك درصد است، در حالي كه دو سال پيش 
اين رقم بيش از ۳ درصد بوده اس��ت. در نتيجه به 
دليل بزرگ شدن عدد شاخص، عدد نوسانات هم 
بزرگ شده اس��ت. همچنين به نظر شاهد فروش 

توسط بخشي از سهامداران حقيقي هستيم. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: همچنين م��وج فروش 
مي تواند به تحريك ساير س��رمايه گذاران براي 
فروش منجر شود و از سوي ديگر، توقف بازدهي 
بازار سرمايه يا منفي شدن آن مي تواند به ابطال 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مش��ترك و فشار 
فروش از سوي اين ش��ركت ها منجر شود. البته 
ش��اهد عملكرد مناسب ش��ركت هاي حقوقي و 

صندوق توسعه بازار در خريد سهام بوده ايم. 
حس��يني در پاي��ان گف��ت: در اي��ن ش��رايط، 
اجرايي ش��دن صن��دوق تثبي��ت و همچني��ن 
فراهم سازي خريد سهام خزانه توسط شركت ها 

مي تواند به تثبيت بازار كمك كند.
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پروژه ه��اي نيم��ه كاره به ي��ك چال��ش عظيم ب��راي كش��ور تبديل 
شده اس��ت، بيش از 71 هزار پروژه اي كه روند اتمامشان به فرض تأمين 
بودجه سال هاي سال طول مي كشد و چه بسا آنكه بسياري از اين پروژه ها 
ديگر توجيه اجرايي و اقتصادي خود را از دست داده باشند، از اين رو در كنار 
تعيين تكليف پروژه هاي نيمه كاره به نظر مي رسد دولت بهتر است ديگر 
در حوزه عمراني سرمايه گذاري نكند يا اينكه حتماً كميته اي فراقوه اي بر 
پروژه هاي عمراني نظارت داشته باشد. در سال ۸2 در ساختار پرداختي 
دولت به طور ميانگين از هر 1۵00 هزار ميلي��ارد توماني كه در ماه براي 
هزينه هاي جاري دولت پرداخت مي شد، بيش از ۵00 ميليارد تومان نيز 
پرداخت هاي عمراني انجام مي گرفت. يعني از هر ۳ واحد پولي كه براي 
پرداخت هاي مصرفي صورت مي گرفت يك واحد هم پرداخت عمراني 
انجام مي گرفت، اما رفته رفته اين وضعيت تغيير كرد و حجم هزينه هاي 
جاري بر حجم هزينه هاي عمراني غلبه پيدا كرد. بر اساس گزارش هاي 
دخل و خرج دولت س��ال 97 هزينه هاي جاري دول��ت در هر ماه به طور 
ميانگين در حدود 22 هزار ميليارد تومان است و پرداخت هاي عمراني 
تنها ۳ هزار و ۵00 ميليارد تومان بوده است، اين مقايسه ها نشان مي دهد 
كه بخش دولت سال ها اس��ت كه در حوزه عمراني ديگر سرمايه گذاري 

جدي ندارد؛ چراكه هزينه هاي جاري اش بسيار جهش يافته است. 
با وجودي كه طي بازه زماني ۸2 الي 97 در حدود ۳60 هزار ميليارد تومان 
پرداخت هاي عمراني از طريق دولت و بودجه عمومي انجام گرفته است، 
گويا اين پرداخت ها به اتمام پروژه هاي عمراني منتج نشده است و امروز 
گفته مي شود كه براي اتمام پروژه هاي نيمه كاره ۵00 هزار ميليارد تومان 
نياز است. از 71 هزار پروژه نيمه كاره در كشور، حدود ۵ هزار پروژه ملي و 
66 هزار پروژه استاني و شهرستاني است، براي اتمام آنها نياز به اعتباري 
بالغ بر ۵00 هزار ميليارد تومان داريم و با روند در نظر گرفتن ساالنه 20 
هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي عمراني، 2۵ س��ال طول مي كشد تا 
اين پروژه ها به اتمام برسد، اما با توجه به عمر پروژه ها و استهالك، انجام 
چنين كاري نيز سخت است. در پايان از نهاد هاي نظارتي همچون سازمان 
بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي و ساير مراجع 
بايد درخواست كرد تا مراكز دولتي و به ويژه سازمان برنامه و بودجه را در 
رابطه با وضعيت پروژ ه هاي نيمه كاره يك حسابرسي انجام دهند تا ببينيم 
چرا اين حجم انبوه از پروژه هاي نيمه كاره در ايران شكل گرفته است و براي 

عبور از سد پروژه هاي نيمه كاره بايد چقدر هزينه كرد ؟

تخصيص منابع اشتغال از محل بودجه 
نزديك به صفر است

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه تخصيص منابع اشتغال 
از محل قانون بودجه نزديك به صفر است، از به كارگيري روش هاي 
جديد تأمين مالي برنامه اشتغال از قبيل اوراق مشاركت خبر داد. 
محمد شريعتمداري در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ميزان تخصيص 
منابع اش��تغال فراگير از محل بند الف تبصره 1۸ قانون بودجه اظهار 
داشت: بودجه عمومي امسال با مشكالت و محدوديت هايي مواجه است 

و فشارهاي نظام سلطه نيز مشكالتي در بودجه ايجاد كرده  است. 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي افزود: بخش��ي از درآمد 1۵0 هزار 
ميليارد توماني دولت از محل فروش نفت خام با مشكالتي مواجه شده 

كه طبيعتاً روي بخشي از فعاليت ها سايه مي اندازد. 
وي ادامه داد: اما ما به هيچ وجه نا اميد نيس��تيم؛ چراكه سازمان برنامه و 
بودجه براي ايجاد شرايط مطلوب در اجراي بند الف تبصره 1۸ بودجه براي 
تأمين منابع برنامه اشتغال فراگير، روش هاي جديدي تأمين مالي از قبيل 
به كارگيري اوراق مشاركت براي فعاليت هاي اقتصادي را فراهم كرده كه 
اميدواريم بتوانيم با استفاده از اين مكانيزم ها سياست اشتغال فراگير را در 
كشور اجرا كنيم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين سؤال كه 
چرا با وجود گذشت نيمي از سال ميزان تخصيص منابع اشتغال فراگير از 
محل بودجه صفر است،گفت: البته شايد بخشي از منابع اشتغال پرداخت 
شده باش��د، اما مي توان گفت تخصيص اين منابع نزديك به صفر است. 
اعتبارات اجراي برنامه اشتغال فراگير طي چند سال اخير در قالب تبصره 
1۸ بودجه هاي ساالنه پيش بيني شده است كه روند تخصيص اين منابع 

در سال هاي گذشته كند و حتي نزديك به صفر بوده است. 
»برنامه اشتغال فراگير« با هدف افزايش جمعيت شاغل كشور، در ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي در ارديبهشت ماه 96 تصويب شد و در آن 
ايجاد 970 هزار فرصت شغلي از طريق منابع مختلف پيش بيني شد. 

اين برنامه در سال هاي 97 و 9۸ در قوانين بودجه تنفيذ شد. 
حتي اسفندماه س��ال گذش��ته وزير كار در »هفتمين جشنواره ملي 
تعالي مديريت تعاوني« به عدم تخصيص منابع اشتغال از محل بودجه 
انتقاد كرده و گفته بود: »من سپاسگزارم از اينكه در بودجه 97، 1000 
ميليارد تومان براي اش��تغال فراگير، البته فقط روي كاغذ اختصاص 
يافته است، اما بايد روش هايي را در نظر بگيريم كه بتوانيم منابع را توزيع 

كنيم تا در نهايت منجر به اشتغالزايي شود.«
................................................................................................................................

افزايش ۴۴۰ درصدي پروازهاي عتبات هما
متوس�ط كل تأخير پروازهاي عتب�ات عاليات اربعين امس�ال تا 
پايان مه�ر ماه، 1۵ دقيق�ه بوده كه اي�ن آمار در مقايس�ه با مدت 
مشابه سال گذشته )۲8 دقيقه(، كاهش ۵۳ درصدي داشته است. 
به گزارش خبرگ��زاري تس��نيم، از روز آغ��از پروازه��اي اربعين 
)12مهرماه( تا پايان روز 29 مهرماه س��ال جاري از س��ه فرودگاه 
كش��ور، تعداد ۳44 پرواز رفت و برگش��ت به مقصد فرودگاه نجف 
اشرف )2۳0 پرواز از فرودگاه حضرت امام )ره(، ۸۸ پرواز از فرودگاه 
كرمانش��اه و 26 پرواز از فرودگاه ايالم( انجام شده اس��ت كه با اين 
تعداد پرواز، بي��ش از 2۵ هزار زائر حس��يني، در پروازهاي رفت و 
برگشت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران» هما«جابه جا شده اند. 
گفتني است هواپيمايي جمهوي اس��المي ايران، با توجه به انجام 
۳44 پرواز در فاصله 1۵ روز ايام اربعين حسيني سال جاري افزايش 

440 درصدي در تعداد پروازها داشته است.

بورس باز هم به اصالح خورد   
شاخص كل بورس تهران با افت 0/81 درصدي تا محدوده ۳0۵ هزار و 80۹ واحد عقب نشيني كرد

حسین مهدوی
منشأ 8۰ درصد ثروت هاي باد آورده 

زمين خواري است
يك نماينده مجلس گفت: 80 درصد از ثروت هاي بادآورده حاصل 
از زمين خواري است، يك عده از مسئوالن در زد و بندهاي صورت 
گرفته مقصر بوده اند كه همه شهرهاي كشور را درگير كرده است. 
محمدي درباره توجه براي كشف مسيري براي حل مسئله قولنامه ها 
گفت: بايد بگرديم ببينيم با استفاده از قولنامه چه مفاسد ديگري شكل 
مي گيرد و براي آن راه حل هاي كارشناسي در نظر گرفت. بايد افرادي كه 

اين كارها را مي كنند، شناسايي كرد و به اشد مجازات رساند. 
اين نماينده مجلس با اش��اره ب��ه زمين خواري با اس��تفاده از قولنامه 
گفت: يكي از مس��ائل جدي جامعه ما زمين خواري اس��ت. قس��مت 
اعظم ثروت هاي بادآورده حاصل زمين است. شايد بگوييم ۸0 درصد 
از ثروت هاي ب��ادآورده حاصل از زمين خواري بوده ك��ه آن هم با زد و 
بندهايي كه صورت گرفته و يك عده مس��ئوالن مقص��ر بودند، همه 
شهرها را درگير كرده است. اينكه رئيس قوه قضائيه به اين امر اهتمام 

دارد ارزشمند است، اما بايد با جديت دنبال شود. 
................................................................................................................................

 ريزش شديد حجم معامالت مسكن 
در مناطق جنوبي تهران

رئيس اتحاديه مش�اوران امالك تهران گفت: تعداد قراردادهاي 
خري�د و ف�روش آپارتمان ش�هر ته�ران در ش�هريورماه ۲۷8۷ 
فقره بوده كه اگر اين تعداد را تقس�يم بر مناطق بيس�ت و دوگانه 
ش�هر كنيم س�هم هر منطقه بايد 1۲۶ قرارداد باش�د، در مناطق 
يك و س�ه تقريبًا همين تعداد معامله انجام ش�ده ام�ا در مناطق 
۹، 1۲، 1۳، 1۶ تا ۲۲ تعداد قراردادها كمتر از س�اير مناطق اس�ت. 
خسروي اظهار داشت: به نظر مي رسد توان متقاضيان در جنوب شهر به 
قيمت ها نمي رسد، اما با توجه به اينكه رشد قيمت در اين مناطق ديرتر از 
شمال شهر اتفاق افتاد مالكان چندان تخفيف نمي دهند. او بيان مي كند: در 
محدوده مياني شهر كه خانوارهاي متوسط زندگي مي كنند، قيمت مسكن 
مقداري كاهش يافته و اعداد و ارقام حاكي از آن اس��ت كه اين محله ها 
كانون خريد و فروش هس��تند، البته در اين بخش هم اغلب مشتريان به 
دنبال فايل هاي زير قيمت هستند. رئيس اتحاديه مشاوران امالك با بيان 
اينكه كاهش قيمت در مناطق شمال پايتخت به سرعت انجام شده است، 
مي گويد: پيش بيني مي شود، بازار مس��كن در نيمه دوم سال به سمت 

كاهش نسبي قيمت در مناطق مياني و جنوب حركت كند.
................................................................................................................................

رئيس مركز آمار ايران:
سرعت افزايش قيمت كاالها كاهش يافت

رئيس مركز آمار ايران گفت: تورم ساالنه منتهي به مهرماه امسال، 
به 4۲ درصد رسيد. 

به گزارش »مهر«، جواد حس��ين زاده امروز يكم آبان 9۸ در نشس��ت 
خبري اظهار داشت: تورم ساالنه منتهي به مهر ماه به 42 درصد رسيد. 
رئيس مركز آمار ايران افزود: تورم منتهي به مهرماه در قياس با مدت 

مشابه سال قبل 0/7 درصد كاهش داشته است. 
وي ادامه داد: تورم نقطه به نقطه مهر ماه به 2۸/۳ درصد رسيده است. 
همچنين تورم ماهانه 1/7 درصد شد كه در قياس با مدت مشابه سال 
قبل 1/2 درصد افزايش را نشان مي دهد. حسين زاده گفت: بعد از 16 ماه 
افزايش تورم ساالنه، از اين ماه روند كاهشي به خود گرفته است كه البته 

اين موضوع به معناي كاهش سرعت افزايش قيمت كاالهاست. 
وي ادامه داد: همچنين كاهش تورم نقطه به نقطه از ارديبهشت ماه و 

سرعت كاهش آن، افزايش يافته است. 
وي با بيان اينكه »همگرايي«، شعار مهم امسال ما است، اظهار داشت: 
در نظامات كنوني نمي توان صرفاً با آمارگيري س��نتي كار كرد؛ چراكه 
نظامات آماري به سمت مدرنيته پيش رفته اند، اگرچه يكي از مهم ترين 
فاكتورها در اين زمينه، روش هاي ثبتي  مبنا كه پايه اصلي آن داده هاي 

دستگاه هاي اداري و اجرايي است. 
رئيس مركز آمار ايران افزود: داده هاي اداري كه در دستگاه هاي اجرايي 
توليد مي شوند، پس از كس��ب اين ريزداده ها، با پردازش و تجميع، به 
ريزداده هاي آماري تبديل شده و با تعامل با نظام جامع ثبت هاي آماري 

)ايران استارز( تبديل به آمار رسمي مي شوند.

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

فاطمه عرفانيان   |     جوان

ب�ا تص�ميم�ات      قاچاق
نادرست در بازار 
م�واد ش�يميايي نه تنه�ا توليد كنن�دگان 
واردكننده شده اند و برخي مواد به اندازه دو تا 
 س�ه س�ال وارد كش�ور ش�ده بلك�ه م�واد 
ش�يميايي براي اولين بار قاچاق مي ش�وند. 
پرهام رضايي، رئيس انجمن واردكنندگان مواد 
شيميايي استان تهران در گفت و گو با »جوان« 
با بيان اين مطل��ب گفت: امروز تقريب��اً در اكثر 
صنايع، مواد شيميايي نقش كليد را ايفا مي كند 
كه وابس��ته ب��ه واردات هس��تند و در واقع جزو 
كاالهاي اساس��ي براي توليد و رونق به ش��مار 
مي آيند، از اين رو مديري��ت واردات اين كاالها با 
محدوديت دسترسي به منابع ارزي بسيار حايز 

اهميت است. 
وي با اش��اره به اينكه برخي مواد ش��يميايي به 
اندازه نياز دو يا سه سال وارد شده، گفت: ضعف 
كارشناس��ي در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باعث شده تا بازار مواد شيميايي بر هم خورده و از 
يك سو با مازاد واردات برخي محصوالت مواجه 
هستيم و از سوي ديگر برخي مواد شيميايي در 

بازار با كمبود مواجه هستيم. 
رضايي با تأكيد بر گس��تردگي ح��وزه مصرف 
مواد ش��يميايي در صنايعي چون نساجي، مواد 
خوراكي، رنگ و رزين افزود: دستورالعمل هاي 
ناقص كه ناش��ي از نبود اطالع��ات و آمار مورد 
نياز مواد ش��يميايي صادر ش��ده بازار را بر هم 
زده به عنوان مثال در يك دستورالعمل مبناي 
واردات ميانگين سال 96 و 97 بوده كه در همان 
سال ها برخي از مواد شيميايي با تحريم مواجه 
بوده اند و امروز كارخانجات در تأمين مواد اوليه با 
مشكل مواجهند. همچنين تصميمات غلط باعث 

ش��ده تا همانند دوران جن��گ توليدكنندگان 
به واردكننده تبديل ش��وند. وي ب��ا بيان اينكه 
گرفتاري ه��اي بازار به ش��كل عجيب��ي متنوع 
شده است، گفت: تا قبل از سال 97 واردات مواد 
شيميايي به شكل قاچاق نبود ولي براي اولين بار 

مواد شيميايي قاچاق وارد كشور شد. 
 رئيس انجمن مواد ش��يميايي اس��تان تهران با 
ياد آوري اين نكته كه مواد ش��يميايي س��همي 
بزرگ در توليد ناخالص مل��ي و صادرات كاالها 
دارند، اف��زود: چون مواد ش��يميايي با حجم باال 
و بسته بندي خاص اس��ت تا پيش از اين قاچاق 
آنها توجيه نداش��ت، اما امروز ب��ا برهم خوردن 
بازار ما شاهد قاچاق مواد شيميايي به خصوص 
براي صنايع غذايي هستيم كه بسيار خطرناك 
اس��ت، زيرا اس��تانداردها و كيفيت آنها بررسي 
نمي شود و به نوعي س��المت مردم در خطر قرار 

مي گيرد. 
وي با بيان اينكه تصميمات غلط و قاچاق مواد 
شيميايي در نهايت در قالب قيمت تمام شده 
كاالها به مردم تحميل مي شود، بر لزوم فعاليت 
انجمن هاي تخصصي در اين ب��اره تأكيد كرد 
و گفت: انجمن واردكنندگان مواد ش��يميايي 
در نخس��تين گام س��عي دارد تا با جمع آوري 
اطالعات و آمارهاي صحيح براي مواد شيميايي 
مورد ني��از صنايع مختلف اين آش��فتگي بازار 
ناشي از تصميمات بر مبناي داده هاي غلط را 

ساماندهي كند. 
رضايي همچني��ن از وجود تبعي��ض در اعطاي 
مجوزهاي واردات خبرداد وگفت:  در شش ماهه 
اخير شركت هاي توليدي عالوه بر كاالهاي مورد 
نياز خود با واردات كاالهاي مازاد بازار را در برخي 
از مواد شيميايي برهم زده اند و ما شاهد بي نظمي 

بزرگي درحوزه واردات مواد شيميايي هستيم. 
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه تا قبل از اعمال 
تحريم هاي پارس��ال، بازار چه وضعيتي داشت، 
گفت: واردات در گذشته توس��ط افراد شناخته 
شده انجام مي ش��د كه نبض بازار در دستان آنها 
بود و ب��راي چندين متقاض��ي و كارخانه تأمين 
كاال مي كردند ام��ا اكنون با واردكننده ش��دن 
توليدكنندگان در عمل مديري��ت واردات مواد 
ش��يميايي بدون برنامه وبدون توجه به نياز بازار 

صورت مي گيرد.

مواد شيميايي هم قاچاق شد

آگهی تجدید دوم مناقصه عمومى 

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

1. نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندى شمالى- ابتداى زیباشهر کدپستى 
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 2. عنوان و مشخصات کلی پروژه:
شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

 (ریال)
محل تامین 
تضمین شرکت در فرآیند رشته و پایه مورد نیازاعتبار

ارجاع کار (ریال)

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومى به 
شرکتهاى تشخیص صالحیت شده شرکت مهندسى آبفاى کشور و سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.

http://iets.3. تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه فوق از مورخه 1398/08/06 لغایت 1398/08/11 در سایتهاى
mporg.ir و  http://znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر مى بایست جهت شرکت در مناقصه ، 

نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید.
4. نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از صور درج شده در آیین نامه 

تضمین براى معامالت دولتى ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
5. مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر مى باشد.
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7. مهلت تحویل پاکات مناقصه: مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 00: 12 مورخه 1398/08/22       
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کدپستى: 4514978757 
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زنجان بازگشایى خواهد شد.

10. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11. به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتى که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب 
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