
سال 99 در مناطق شهري، خانوار دهك اول براي برنج ايراني حدود 
200هزار تومان و خانوار دهك دهم بيش از 3ميليون و 200 هزار تومان 
هزينه كرده اند كه نشان مي  دهد، دهك دهم حدود 17برابر بيشتر برنج 
مصرف كرده  است. به عبارت ديگر با توجه به حجم باالي مصرف آب براي 
كشت برنج ايراني،اغنيا بيشترين بهره را مي برند و به دليل گراني قيمت 
آن دهك هاي پايين درآمدي همچنان كمترين ميزان مصرف را دارند. 
هر كيلو برنج از زمان كاشت تا زماني كه مي خواهد به دست مصرف كننده 
برسد، 8000ليتر آب مصرف مي كند. از آنجا كه درآمد كشت برنج خيلي 
بيشتر از غالت است،كشاورزان رغبت بيش��تري براي كشت برنج دارند. 
اكنون سؤال اين است كه چند درصد از مردم ايران از اين محصول با كيفيت 
داخلي استفاده مي كنند؟ ميانگين مصرف سرانه برنج در ايران ساالنه ۳۶ 
تا ۳۶/5كيلوگرم است كه در دو سال اخير به مدد سودجويي دالالن برنج و 
برنج كاران و بي توجهي دولت به ميزان توليد و احتكار آن در انبار ها ميزان 
مصرف برنج خارجي در سبدغذايي اقشار ضعيف و متوسط باالتر از ميزان 
برنج ايراني شده است و به اين ترتيب، اغنيا بهره بيشتري از برنج باكيفيت 
ايراني برده اند. فعاالن بازار برنج معتقدند اگر قيمت اين كاال با نظارت دولت 
منطقي شود،قطعاً تمامي اقشار جامعه مي توانند برنج ايراني مصرف كنند، 
اما با روند فعلي بازار اين محصول كشاورزي فقط به اغنيا اختصاص يافته 
است. هر ساله برنج كاران و دالالن بازار به بهانه كاهش توليد،تالش مي كنند 
قيمت ها را گران كنند. به اين صورت كه در ماه هاي برداش��ت محصول با 
شايعه كاهش توليد بازار گرمي مي كنند و با دپو كاال براي ماه هاي پاياني 
سال قيمت را به چندين برابر قيمت واقعي آن مي رسانند، به اين ترتيب سود 
كالني به جيب مي زنند و محصول داخلي فقط نصيب اغنيا و ثروتمندان 
مي شود تا طبقه متوسط و ضعيف جامعه. داليل مختلفي از سوي متوليان 
بخش توليد و عرضه برنج براي افزايش قيمت اين محصول عنوان مي شود. 
مهم ترين علتي كه فعاالن بازار براي افزايش قيمت برنج عنوان مي كنند، 
ممنوعيت فصلي واردات برنج است. ازسال ۹0 به منظور حمايت از توليد 
داخلي، واردات برنج در فصل برداش��ت يعن��ي از اول مرداد ت��ا آخر آبان 
ممنوع است، اما موضوع مهم آن است كه با قطع ارز ۴۲00توماني واردات 
برنج از سال ۹8 و همچنين توليد باالي برنج در اين سال به خاطر مسئله 
بارش ها، واردات برنج كاهشي بوده است. با اين حال با وجود كاهش واردات، 
ممنوعيت واردات فصلي همچنان پابرجا مانده، در حالي كه عالوه بر كاهش 
واردات، توصيه فعاالن بازار لغو قانون ممنوعيت واردات برنج بود.  از ابتداي 
امسال كه قيمت برنج روند افزايشي داشت، انتظار اين بود كه ممنوعيت 
واردات در چهار ماه برداشته شود، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه به بهانه 
كاهش ۴0درصدي توليد هر كيلو برن��ج ايراني ۳5هزار توماني به بيش از 
50هزار تومان رسيد و در ماه جاري نيز قيمت برنج ركورد 70هزار تومان را 
نيز شكسته است. اين قيمت هاي نجومي در حالي است كه انبار هاي شمال 
مملو از برنج ايراني است، اما به بهانه كاهش عرضه و كمبود در بازار قيمت ها 
سير صعودي دارند. دولت نيز تصور مي كند با واردات برنج مي تواند قيمت ها 

را متعادل كند، در حالي كه در چهار ماه گذشته اين اتفاق نيفتاده است. 
  انحصار عرضه در انحصار دالالن 

رئيس اتحاديه شاليكوبي داران مازندران معتقد است: در سال جاري برنج 
۴0درصد كاهش توليد را تجربه كرده اس��ت، در حال حاضر بخش قابل 
توجهي از برنج توليد شده از س��وي دالل ها دپو شده و آنها با هر نرخي كه 
بخواهند اين محصول را عرضه مي كنند. دولت مي تواند بازار برنج را سامان 
بدهد، اما متأسفانه بنا به داليلي كه هنوز براي ما روشن نيست، در زمينه رصد 
انبارها ورود نمي كند.  تقي جعفريان در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه برنج 
در حجم قابل توجهي در انبارها دپو شده است، مي گويد: اتحاديه نماينده 
قانوني دولت نيست و همچنين ابزار قانوني ندارد كه بخواهد به كارخانه داران 
و انبارداران حكم كند كه بار خود را در انبارها دپو نكنند و در بازار عرضه كنند. 
همين مسئله باعث شده يك عده دالل، مشخص كنند برنج با چه قيمتي و 

در چه ميزاني در بازار عرضه شود. 
  آمار تكان دهنده مصرف برنج ايراني 

به گزارش فارس، بر اساس گزارش های مركز آمار ايران، بررسي متوسط 
ميزان مصرف برنج ايراني در ميان ثروتمندان به نسبت ضعيف ترين قشر 
جامعه و دهك هاي هزينه اي در بازه س��ال هاي ۹5 تا ۹۹  نش��ان مي دهد  
مصرف برنج ايراني در مناطق شهري و روستايي رويه متفاوتي دارد. در برخي 
مناطق روستايي به دليل كش��ت برنج و مصرف آن توسط خانوار و برآورد 

هزينه آن به قيمت بازاري، مصرف برنج ايراني وج��ود دارد، اما در مناطق 
شهري خانوار اين محصوالت را بايد خريداري كند. براساس داده هاي مركز 
آمار، نسبت هزينه دهك دهم )ثروتمندترين( به دهك اول )فقيرترين( در 
مناطق شهري در سال ۹5 حدود ۲۲برابر بوده كه در سال ۹۹ به 17برابر 
رسيده است. در مناطق روستايي اين نسبت از 87 برابر در سال ۹5 به ۶۴ 
برابر در سال ۹۹ رسيده است. به عبارت ديگر ثروتمندان مناطق شهري به 
نسبت فقرا حدود 17 برابر بيشتر براي خريد برنج هزينه كرده اند كه البته 

نسبت به سال ۹5 روند كاهشي دارد. 
  سير تدريجي افزايش مصرف برنج ايراني ميان دهك يك تا 9

مصرف دهك دهم به نسبت دهك نهم به طور معناداري رشد دارد، در حالي 
كه روند مصرف ديگر دهك ها منطقي به نظر مي رسد و افزايش تدريجي 
دارد، همچنين اين نسبت براي مناطق روستايي جهش قابل مالحظه اي 
داشت و هزينه خريد حدود 1/5ميليون تومان به ۴/5ميليون تومان افزايش 
يافت. سال ۹۹ در مناطق شهري دهك اول براي مصرف برنج ايراني حدود 
۲00 هزار تومان هزينه كرده، در حالي كه دهك دهم بيش از ۳ ميليون و 

۲00 هزار تومان سهم داشته كه نسبت آن 1۶/۶برابر است. 
در همين سال نسبت گفته شده براي مناطق روستايي ۶۳/5برابر شد. به 
عبارت ديگر فقيرترين دهك روستايي حدود ۶۹ هزار تومان و ثروتمندترين 

دهك ۴ ميليون و ۳۶0 هزار تومان براي برنج ايراني هزينه كرده اند. 

 وضعيت مصرف برنج خارجي ميان دهك ها در ادامه روند تغييرات هزينه 
برنج خارجي را در دهك هاي هزينه اي براي س��ال هاي ۹5 الي ۹۹ نشان 
مي دهد. در مناطق ش��هري هزينه برنج خارجي در دهك دهم به نسبت 
هزينه اين كاال در دهك اول در دوره مورد بررسي گاهي كمتر از يك است 
كه خود نشان دهنده عدم تمايل خانوارهاي پردرآمد به مصرف برنج خارجي 
نسبت به خانوارهاي كم درآمد است كه البته اينگونه خانوارها نيازي هم به 

استفاده از اين كاال در سبد خود ندارند. 
در مناطق روستايي نسبت هزينه برنج خارجي يك خانوار پردرآمد به نسبت 
هزينه اين كاال براي يك خانوار كم درآمد بين چهار تا شش برابر است كه به 
نسبت برنج ايراني رقم بسيار پاييني است.  برعكس ثروتمندترين خانوارهاي 
شهري كه سهم مصرف برنج خارجي آنها نسبت به ديگر دهك ها كمتر است، 
در خانوار روستايي دهك هاي باالي درآمدي براي خوردن اين كاال بيشتر از 
دهك هاي پايين هزينه كرده اند.  نتايج طرح آمارگيري نشان مي دهد فاصله 
هزينه يكسال خانوار شهري براي مصرف برنج خارجي ميان دهك ثروتمند 
و دهك فقير نزديك به 0/8 برابر است. اين نسبت به خانوارهاي روستايي 
5/۲ برابر محاسبه شد.  در مجموع يك خانوار ضعيف شهري براي خريد 
برنج ايراني و خارجي در سال ۹۹، بالغ بر 715 هزار تومان هزينه كرده، در 
حالي كه سهم ثروتمندترين حدود ۳ميليون ۶50 هزار تومان بوده است كه 

به وضوح سطح معيشت و قدرت خريد را در اين قلم كاال نشان مي دهد. 

ثروتمندان پارسال 17برابر كم درآمدها برنج ايراني مصرف كردند
 در مناطق شهری هزينه برنج خارجی در دهك دهم به نسبت دهك اول  كمتر از »يك« است 

كه نشان دهنده عدم تمايل پردرآمدها به مصرف برنج خارجی است

سياست  ضد دالري در تركيه شدت گرفت
وزير اقتص�اد تركي�ه تأكي�د كرد رون�د كن�ار گذاش�تن دالر از 
اقتص�اد اين كش�ور طي روزه�اي آينده ش�دت خواه�د گرفت. 
به گزارش فارس به نقل از راش��اتودي، نورالدين نباتي، وزير خزانه داري و 
اقتصاد تركيه گفته كه روند حذف دالر از اقتصاد اين كشور طي هفته هاي 

آينده شدت خواهد گرفت. 
وي تأكيد كرد: دولت تركيه مي خواهد تبديل دارايي هاي حساب ذخيره ارز 
خارجي اين كشور به لير تركيه را سرعت ببخشد و تاكنون 1۳1 ميليارد لير 
معادل ۹/۶۹ميليارد دالر در قالب اين طرح در اين حساب جاي داده شده 
است. دولت تركيه در قالب اين سياس��ت ضد دالري خود كه ماه گذشته 
ميالدي از اجراي آن خبر داد، مي خواهد از ارزش لير در برابر سقوط بيشتر 
نسبت به ديگر ارزهاي بين المللي حمايت كند و از سوي ديگر باعث شود تا 
مردم اين كشور زماني كه دارايي هاي خود را در بانك ها سپرده گذاري كرده اند 
خيال راحت تري داشته باش��ند. نباتي طي سخناني در جمع سازمان هاي 
غيردولتي در استانبول گفت: روند كاهش ارزهاي خارجي در حساب فاركس 
تركيه آغاز شده و ما شاهد پايين آمدن سريع تر نسبت به ارزهاي خارجي 
در اين حس��اب طي هفته هاي آينده خواهيم ب��ود. در حال حاضر اقتصاد 
تركيه درگير بحران اس��ت، چراكه تورم در اين كشور سر به فلك كشيده و 
رشد اقتصادي آن متوقف شده است. از سوي ديگر شاهد كاهش قابل توجه 

دارايي هاي حساب ذخيره ارز خارجي اين كشور هستيم. 
تنها طي ماه گذشته ارزش لير در برابر دالر 18/۴ درصد ريخت و به طور كلي 
در سال ۲0۲1 لير ۴۴ درصد از ارزش خود در برابر دالر را از دست داد. نباتي 
گفته كه اميدوار اس��ت نرخ تورم تركيه تا زمان برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري و پارلماني كه سال گذشته برگزار مي شود تك رقمي شود. تورم 
تركيه در دسامبر ۲0۲1 با عبور از ۳۶ درصد به باالترين ميزان در ۲0 سال 

گذشته رسيد. 

 برندهاي بزرگ خواستار توافق جهاني 
براي كاهش توليد پالستيك شدند

برندهاي ب�زرگ بين الملل�ي از جمله كوكاكوال و پپس�ي ديروز با 
انتشار بيانيه اي خواستار يك پيمان جهاني براي مبارزه با آلودگي 
پالستيكي شدند. اين پيمان شامل كاهش توليد پالستيك كه يك 
حوزه كليدي براي رشد صنعت نفت محسوب مي شود، مي باشد. 
به گزارش تس��نيم به نقل از رويت��رز، مقامات جهاني قرار اس��ت طي 
 س��ال جاري ميالدي در كنفرانس محيط زيست س��ازمان ملل متحد 
UNEA 5/2 با يكديگر ديدار كنند تا مذاكرات را در مورد معاهده اي 
براي مقابله با بحران زباله هاي پالستيكي كه باعث خطرات دفن زباله ها، 

تخريب اقيانوس ها و كشتار حيات وحش مي شود، آغاز كنند. 
هنوز مشخص نيس��ت كه اين توافق بر مديريت زباله و بازيافت متمركز 
خواهد شد يا گام هاي سخت تري مانند محدود كردن توليد پالستيك 
بردارد، اقدامي كه احتماالً با مقاومت شركت هاي بزرگ نفتي و شيميايي و 
كشورهاي بزرگ توليدكننده پالستيك مانند اياالت متحده مواجه خواهد 
ش��د. بيش از 70 امضاكننده اين بيانيه مشترك كه ديروز منتشر شد، 
شامل ش��ركت هاي توليدكننده كاالي مصرفي مانند يونيلور و نستله 
مي ش��وند كه محصوالت بي شماري را در پالس��تيك يكبار مصرف از 
شامپو گرفته تا تخته هاي شكالت مي فروشند و همچنين خرده فروشي 
والمارت و بانك فرانس��وي بي ان پي پاريباس BNP Paribasنيز از 

جمله امضاكنندگان هستند. 
كمتر از 10 درصد از كل پالستيك هاي ساخته شده بازيافت شده است و 
تحقيقات رويترز در سال گذشته نشان داد كه فناوري هاي جديد بازيافت 
كه توسط صنعت پالستيك تبليغ مي شود، براي مبارزه با اين مشكل 
تالش كرده اند. در عين حال، پيش بيني مي شود توليد پالستيك كه از 

نفت و گاز به دست مي آيد تا ۲0 سال آينده دو برابر شود. 

سخنگوي كميسيون تلفيق خبر داد
 دولت برنامه مكتوب 

حذف ارز ترجيحي را به مجلس داد
كميس�يون تلفيق نظر نهايي خ�ود را درباره ح�ذف ارز ترجيحی و 
تقويت معيش�ت مردم در صورت حذف اين ارز اع�الم خواهد كرد. 
به گزارش جماران، سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه 1۴01 از ارائه 
برنامه مكتوب حذف ارز ترجيحي ازس��وی  دولت به هيئت رئيسه اين 

كميسيون خبر داد. 
رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال آينده در پاسخ 
به اين سؤال كه هفته گذشته كميسيون تلفيق از دولت درخواست كرد 
كه اگر دولت بناي حذف ارز ۴۲00 توماني را دارد، برنامه مكتوب آن را به 
مجلس ارائه كند تا نمايندگان بتوانند درباره آن تصميم بگيرند، آيا دولت 
اين برنامه را به مجلس ارسال كرده يا نه گفت: دولت برنامه اجرايي حذف 
ارز ترجيحي و شيوه جبران تأثيرات آن در معيشت مردم را به كميسيون 

تلفيق بودجه مجلس تقديم كرد. 
وي افزود: اين برنامه در كميسيون تلفيق و در كارگروه مشتركي با دولت 
بررسي خواهد شد و اين كميسيون نظر نهايي خود را درباره اجراي آن و در 
راستاي تقويت معيشت مردم در صورت حذف اين ارز اعالم خواهد كرد. 

زارع با تأكيد بر لزوم حفظ آرامش معيشتي مردم تأكيدكرد: اولويت اصلي 
مجلس كمك به دولت براي تقويت معيشت مردم است و چنانچه در بررسي 
برنامه مكتوب دولت به اين جمع بندي برسيم كه دولت قدرت توأمان براي 
حذف ارز ترجيحي و حمايت دقيق و اطمينان بخش از معيشت مردم را 

دارد، به قوه مجريه براي اجراي آن كمك خواهيم كرد. 

 وزارت راه: درخواست های مسكن ملی 
در شهرهای مجاز ساماندهی می شود

ضرورتي ب�راي تأمين زمين در ش�هر مورد تقاض�اي نهضت ملي 
مسكن وجود ندارد و تقاضاها در شهرهاي مجاز ساماندهي مي شود. 
به گزارش تس��نيم، پروانه اصالني، مدير كل اقتصاد مس��كن گفت: در 
سامانه نهضت ملي مسكن قيد شده در هر شهري كه زمين تأمين نشده 
باشد، متقاضيان در شهرهاي مجاور ساماندهي مي شوند. بدين معنا در 
هر شهري كه زمين موجود نباشد در نزديك ترين شهر مجاور به شرط 
تأمين زمين، متقاضيان ساماندهي مي ش��وند، بنابراين هيچ ضرورتي 
وجود ندارد تا تأمين مسكن در همان شهر باشد، بلكه مي تواند در صورت 
تأمين نشدن زمين در شهرهاي مجاور ساماندهي شوند كه اين موضوع 

به اطالع متقاضيان مي رسد. 
وي افزود: در سامانه نهضت ملي مسكن اطالعيه اي وجود دارد كه درخصوص 
تأمين نشدن اراضي در شهر موردتقاضا، شهرهايي كه تأمين مسكن در آنها 
انجام مي شود، آمده است. متقاضيان وقتي وارد سامانه مي شوند و درصدد 
انتخاب ش��هر برمي آيند حتماً اطالعيه اي براي آنها باز مي شود تا شرايط 

ثبت نام را مطالعه و سپس اقدام به انتخاب شهر كنند. 
اصالني در خصوص انجام پااليش هاي ثبت ن��ام متقاضيان طرح نهضت 
ملي مسكن توضيح داد: تقريباً پااليش ها به شكل آنالين انجام شده است. 
در سامانه تعدادي نيز وجود دارد كه شرايط آنها احراز نشده كه علت آن به 
دليل انجام ثبت نام است. متقاضيان به محض آنكه ثبت نام   كنند به صورت 
سيستمي سه شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، فاقد مالكيت خصوصي و 
عدم استفاده از امكانات دولتي از اول انقالب انجام مي شود و در نهايت طي دو 
تا سه روز وارد كارتابل متوليان اجرا مي شود.  وي بررسي شرط چهارم را كه 
سابقه پنج سال سكونت است، مربوط به استان ها دانست و گفت: درخصوص 
سابقه سكونت پنج ساله نيز متقاضيان پااليش شده به كارتابل استان ها ارجاع 

شدند تا صحت اين مورد نيز پااليش شود. 

ورود خرما ب�ه بورس كاال س�بب واقعي ش�دن 
قيمت  آن مي ش�ود، اما پس از گذشت يكسال از 
پذيرش دومي�ن انبار خرما در ب�ورس كاال ديگر 
پذيرش�ي در اين ح�وزه صورت نگرف�ت. گفته 
مي ش�ود گران بودن هزين�ه انب�ار داري خرما و 
داش�تن تاري�خ انقضا باعث ش�ده كش�اورزان 
از عرض�ه در بورس اس�تقبال چندان�ي نكنند. 
به گفته فعاالن بازار سرمايه، عرضه خرما در بورس 
كاال نظام قيمت گ��ذاري اين محصول را براس��اس 
منطق عرضه و تقاضا شكل مي داد و شفافيت را براي 
اين محصول به ارمغان مي آورد، اما با وجود گذشت 
يكس��ال از پذيرش دومين انبار خرما در بورس كاال 
ديگر پذيرشي در اين حوزه صورت نگرفت و گواهي 

سپرده كااليي خرما متوقف شد. 
۲7 دي ماه سالروز پذيرش دومين انبار رطب مضافتي 
با نماد معامالتي »رطب 000۲پ0۲« در بورس كاال 
بود. نخستين انبار رطب مضافتي نيز در روز 10 دي 

سال گذشته بازگشايي شده بود. 
 كنار رفتن واسطه ها با امكان فروش مستقيم 

از مزيت هاي گواهي سپرده خرما
كارش��ناس حوزه بورس كاال گفت: اي��ران با توليد 
15درصد از خرماي جهان دومين توليدكننده اين 
محصول در دنيا محسوب مي ش��ود. عالوه بر ميزان 
توليد بيشترين تنوع محصول خرما در ايران وجود 
دارد. به گفته بيات منش كشف نرخ شفاف و عادالنه، 
كمك به ايجاد بازاري منس��جم، استاندارد س��ازي 
محصول در بلندمدت، كنار رفتن واسطه ها با امكان 
فروش مستقيم محصول كشاورز در بورس و تبديل 
شدن ايران به مرجع قيمت خرما در منطقه و حتي 
دنيا با توجه به حجم توليد مطلوب، از جمله مزاياي 
ورود خرما به بورس كاالست. فرآيند عرضه خرما در 
بستر گواهي سپرده كااليي به اين صورت بود كه پس 
از پذيرش انبار، كشاورزان مي توانستند محصول خود 
كه با استاندارد هاي تعيين شده از سوي بورس كاال 
منطبق است، به انبار بس��پارند؛ در اين مرحله يك 
قبض انبار به نام كشاورز صادر مي شد كه اين قبض 
در حكم گواهي سپرده كااليي بوده و امكان معامله آن 
به  صورت مستقيم به دست كشاورز در بستر آنالين 

يا كارگزاران در بازار گواهي سپرده بورس كاال، وجود 
داشته است. 

 سود اصلي خرما در جيب دالل ها!
تحليلگر بازار سرمايه گفت: س��اختار خرما با ساير 
محصوالت گواهي سپرده اي حوزه كشاورزي متفاوت 
است. خرما در ماه هاي مرداد، شهريور و مهر برداشت 
مي شود. اكثر كشاورزان خرماي خود را بعد از برداشت 
يا حتي روي نخل به عده اي خاص مي فروش��ند در 
نهايت اين دالل ها و واسطه ها هستند كه سود اصلي را 
مي برند و خرما به دست مصرف كننده نهايي با قيمت 

غير واقعي مي رسد. 
به گفته كوروش آس��ايش، دو انبار در سال گذشته 
در بورس كاال پذيرش ش��د، اما ب��ه داليل مختلف 
روند عرضه آن بعد از يكسال متوقف شد. يكي از اين 
داليل شرايط خاص نگهداري خرما در انبار ها و دماي 
ويژه نگهداري آن و نكته بعد داشتن تاريخ انقضاي 

مشخصي براي خرماست. 
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: پراكندگي و عدم 
آشنايي كافي كشاورزان و فعاالن بازار خرما با بورس 
كاال از ديگر داليلي است كه سبب عدم استقبال آنها 
از بورس كاال ش��د. هزينه انب��ار داري خرما نيز زياد 
است، البته فرآيند پذيرش انبار نيز تا حدودي زمانبر 
بوده و نيازمند ضمانت هاي س��نگين براي پذيرش 
است. بايد بيشتر در بحث فرهنگسازي تالش كرد و 
حداكثر سهولت را براي پذيرش انبار ها فراهم ساخت. 
كارشناسان معتقدند، امكان ادامه گواهي سپرده خرما 
وجود دارد، اما به شرط اينكه بازيگران بازار ترغيب 
شوند كه همكاري الزم را با بورس كاال براي راه اندازي 
معامالت داشته باشند. زيرساخت هاي الزم در بورس 
كاال آماده و فراهم اس��ت تا هر زمان كه فعاالن بازار 

خرما بخواهند خرما به بورس كاال بازگردد. 
آگاهسازي كش��اورزان و فعاالن بزرگ حوزه خرما 
از مزيت هاي عرضه در بورس كاالس��ت. همچنين 
تس��هيل و كاهش هزينه هاي پذي��رش و انبارداري 
مي تواند سبب بازگش��ت خرما به بورس كاال شود و 
زماني كه خرما به بورس كاال برگردد عالوه بر شفافيت 
آماري مي توان براي بلند م��دت براي اين محصول 

برنامه ريزي كرد. 

چرا خرما در بورس كاال نماند؟
  گزارش 2

  خبر کوتاه

  گزارش یک

توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرفاً بصورت الكترونيكي(توكن) و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.
مناقصه عمومى يك مرحـله اى شماره  م م/00/0251مربوط به  انجام خدمات حراست ونگهباني از پستهاي اماكن و مجتمع فرهنگي ورزشي امام رضا(ع) 

الف- شرح مختصر خدمات
انجام خدمات نگهبانى و حراست از پستهاى اماكن و مجتمع فرهنگى ورزشى امام رضا (ع)

ساير اطالعات و جززيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.
ب-   محل اجراى خدمات و مدت انجام كار

محل اجراى خدمات در اماكن و تاسيسات تحت پوشش شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب بوده و مدت انجام آن 12مـاه  مى باشد.
ج-   برآورد كارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات / بدون درصد سهم و هزينه مديريت معادل   -/126,618,297,440ريال  مي باشد
د-شرايط مناقصه گران متقاضى

- داشتن ظرفيت آزاد(تعدادي و ريالي) در رشته مربوطه 
HSE داراي مجوز از سازمان حراست وزارت نفت و ارئه مدركى دال بر دارا بودن خط مشى ايمنى -

- در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهينامه تعيين صالحيتت و تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ -/6,330,914,872ريال كه بايستى به يكى از دو صورت زير ارائه گردد :
ــاب IR940100004001111604022067  نزد بانك  مركزي جمهوري اسالمي ايران  الف:  ارائـه رسيـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري كارفـرما مبني بـر واريـز مبلـغ فـوق الـذكربه شماره حس

شعبه مركزي جمهوري اسالمي ايران - اهوازكد 0 حساب - بنام  شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت (90روز) معتبر بوده  وپس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت (90 روز) ديگر قابل تمديد باشد.

- توانايي 10درصد مبلغ پيمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمين انجام تعهدات
-ارائه يك نسخه تأييد شده از صورتهاى مالى حسابرسى شده توسط سازمان حسابرسى يا اعضاى جامعه حسابداران رسمى الزاميست

مناقصه گر جهت تحويل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى تصوير تضمين از طريق سامانه الزم است بصورت حضورى به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز، كوى فدائيان اسالم مجتمع 
تندگويان، واقع در روبروى بلوك دو، ساختمان طرحهاى راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.

  هـ-محل و  مهلت دريافت مدارك مناقصه گران
ــاني www.setadIran.ir مراجعه نمايند تا  ــرايط دعـوت بهعمل ميآيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم آمادگى از طريق سامانه ستاد و به نش از كليه متقاضـيان واجد ش

ارزيابيهاي الزم وفق آييننامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات(ارزيابي ساده)بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران بهعمل آيد.
1- مهلت اعالم آمادگى: بصورت الكترونيكى (غير حضورى و) از ساعت 8:00 تاريخ  1400/10/30 لغايت  ساعت 19:00  تاريخ   1400/11/09

www.setadIran.ir 2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبـلغ  1,428,000ريال  از طريق درگاه موجود در سامانه به نشانى
محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها 

متقاضيان مكلفند پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 14:00روز  يكشنبه مورخ  1400/11/24به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمناَ پيشنهادات در ساعت 08:00 روز دوشنبه 
مورخ  1400/11/25 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است.

همچنين مناقصه گران ميبايست ضمن بارگذارى الكترونيكى تصوير تضمين شركت در فرايند ارجاع كار در سامانه تا ساعت 14:00روز  يكشنبهمورخ1400/11/24 اصل تضمين مذكور را به صورت فيزيكى 
به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- كوى فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروى بلوك دو، ساختمان سابق طرحهاى راه و ساختمان تسليم نمايند.

همزمان ارائه معرفى نامه و كارت ملى براى متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركتها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

امور حقوقي و قراردادها - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

فراخوان  مناقصه عمومى     
شناسه آگهى: 1259246
نوبت اول

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي  مناطق نفتخيز جنوب

 شركت پااليش گاز ايالم در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تامين نمايد .
1400/040    شماره مناقصه:   

  UPS موضوع مناقصه :                                                                                                   خريد باترى هاى سيلد اسيد
مبلغ تضمين شركت در  فرآيند ارجاع كار ( مناقصه) :                  به ميزان : 550،000،000 ريال

نوع تضمين شركت در  فرآيند ارجاع كار ( مناقصه)  :                  ضمانتنامه بانكي 
1400/11/06 آخرين مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران : 

آخرين مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران:  1400/11/17
تاريخ گشايش پاكات:      1400/11/18
1400/11/25 تاريخ اعالم نتيجه ارزيابى كيفى :      
1400/12/02 تاريخ اعالم نتيجه ارزيابى فنى :   
تاريخ گشايش پاكات مالي "ج" :                                                             1400/12/09

 www.setadiran.ir    : آدرس دريافت اسناد الكترونيك
ايالم / شهرستان چوار / صندوق پستي 144-69361 / كدپستي 6937170110 /دبيرخانه كميسيون مناقصات آدرس پستي مناقصه گزار : 

* مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2077 و 32912850-084 (دبيرخانه كميسيون مناقصات) تماس حاصل فرمايند.
                                                                                                                                                  روابط عمومي شركت پااليش گاز ايالم

شناسه آگهى: 1260642آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي  
نوبت اول

شركت ملي گاز ايران   
شركت  پااليش گاز ايالم

سه شنبه 28 دی 1400 | 15 جمادی الثانی 1443 || روزنامه جوان |  ش��ماره 126402

88498433سرويس  اقتصادي

نزدي�ك ب�ه 83 درص�د از روس�تاييان كش�ور 
ب�ه آب ش�رب پاي�دار دسترس�ي پي�دا كردند. 
به گزارش فارس، تا پايان آذر س��ال 1۴00، تعداد 
۶ميليون و ۹8 مشترك آب روستايي در كشور وجود 
دارد كه 8۲/۹5 درصد از جمعيت روستايي كشور را 
در بر مي گيرد. به عبارت ديگر ه��م اكنون 8۲/۹5 
درصد از خانوارهاي روستايي كشور تحت پوشش 
شبكه آبرساني قرار دارند. براساس به روزترين آمار 
ماهانه وزارت نيرو، طول شبكه توزيع آب روستايي 
كشورهم اكنون به 187هزار ۶85كيلومتر مي رسد 

و طول خطوط انتقال آب نيز 111 هزار 77۶ كيلومتر 
است. در حال حاضر در بخش شبكه آب روستايي 
۳0 هزار ۶0۹ مخزن آب به ظرفيت ۴ ميليون و 511 
هزار متر مكعب استقرار يافته و تأسيسات ياد شده تا 
پايان آذرماه سال 1۴00 بيش از يك ميليارد و ۴۴7 
ميليون متر مكعب آب به دست مشتركان رسانده اند. 
از ميزان آب توليد شده ۲0 درصد از منابع سطحي و 
80 درصد از منابع زيرزميني تأمين شده، اين يعني 
عمده مصارف آب روستايي در كشور هم اكنون بر 

منابع آب زيرزميني تمركز كرده است. 
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