
با گذشت س�ه هفته از آغاز خاموشي هاي برق، 
وزير نيرو همچنان در حال توجيه كردن عملكرد 
ضعيف خود و مجموعه تحت مديريتش اس�ت. 
اين در حالي اس�ت ك�ه در اين مدت ع�اوه بر 
آس�يب بخش هاي توليدي، صنعتي و خدماتي 
به دليل قطعي برق چاه هاي آب، هزاران روس�تا 
در سراسر كشور هفته هاست كه بي آب ماند ه اند، 
اما اين وزارتخانه م�دام از گرم�اي زودرس هوا 
و مص�رف ۱۰درصدي ان�رژي از س�وی ماينر ها 
س�خن مي گويد. البته روزگذش�ته، س�رانجام 
وعده دادند كه صادرات برق را به صفر برسانند. 
برنامه ريزي نکردن وزارت نيرو براي مديريت بحران 
آب و برق و ع��دم پيش بيني گرم��اي زودرس هوا 
موجب شده بس��ياري از صنايع توليدي و خدماتي 
متضرر ش��وند. عالوه بر اين مشکالت بسيار زيادي 
براي روس��تاييان به وجود آمده است. به طوري كه 
به دليل نوسانات ولتاژ برق چاه هاي آب در روستاها 
تعطيل شده اند و روستاييان اطراف پايتخت و سراسر 
كشور عالوه بر قطعي برق هفته هاست كه آب شان 
نيز قطع شده است. روستاييان كه از استطاعت مالي 
زيادي برخوردار نيستند، به ناچار آب با قيمت آزاد 
خريداري مي كنند. آبي كه اصاًل بهداشتي نبوده و 
قابل آشاميدن نيست )هرتانکر ۱۰۰ليتري حدود 
۱۵۰ هزارتومان(. در اين اوضاع و احوال نانوايي هاي 
روستا نيز به دليل نبود آب تعطيل شده اند و باري از 
مشکالت گريبان روستاييان را گرفته است. حال در 
چنين آشفتگي هايي وزير نيرو به جاي چاره جويي 
مدام به ميان خبرنگاران مي آيد و حرف های تکراري 
مي زند. رضا اردكانيان روزگذشته در حاشيه جلسه 
هيئت دولت در جمع خبرنگاران بار ديگر به گرماي 
زودرس هوا اش��اره كرد و گفت: گرماي زودرس در 
فروردين و ارديبهش��ت موجب افزايش دما ش��د و 
استفاده زودهنگام از وسايل سرمايشي مصرف برق را 
باال برد. خشکسالي و كم آبي نسبت به سال گذشته، 
موجب ش��د ظرفيت توليد برق آب��ي كاهش يابد؛ 
چراكه از ۷۳ هزار مگاوات ظرفيت نصب شده حرارتي 
با توجه به عمر نيروگاه ه��ا، با كاهش توان خروجي 

مواجه هستيم. 
وزير نيرو با اشاره به برق مصرفي از سوی دستگاه هاي 
استخراج رمز ارزها گفت: »برق مجاز براي ماينرها 
۳۰۰ تا ۳۲۰مگاوات بود، ولي برآوردهايي كه صورت 
گرفت نشان داد كه ۱۰درصد انرژي مصرفي براي 
توليد رمزارزها در دنيا براي ايران است. برآوردهاي 
اوليه ما نشان مي دهد كه حدود ۲هزار مگاوات براي 

استخراج رمزارزها استفاده شده است.«

اردكانيان افزود: »ماينرهاي مجاز طبق قراردادي كه 
داشتيم، در اين شرايط خاموش شد. مجموعه اين 
ش��رايط يعني افزايش دما، خشکسالي و استخراج 
غيرمجاز رمزارزها شرايطي را براي ما به وجود آورد 
كه اواخر ارديبهشت با اوج بار مواجه شديم كه اين اوج 
بار در سال گذشته در اواخر خرداد رخ داده بود و در 

سال قبل تر آن نيز در تيرماه اتفاق افتاد.«
وي تأكيد كرد: »عددهايي كه هر روز گزارش مي شود 
حاكي از اين است، اوج باري كه ما در فصل بهار با آن 
مواجه مي شويم در س��ال هاي گذشته در تابستان 
بوده است. در زمينه جابه جايي بار، با صنايع بزرگ و 
دستگاه هاي كشاورزي توافقاتي انجام شد تا ساعات 
اوج مصرف را رها كنند و از برق رايگان بهره مند شوند. 
اين مسئله مقداري از كمبود بار را پاسخ مي گفت. در 
اين روزها نيز بايد دس��تگاه هاي سرمايشي را روي 

دماي ۲۴ و ۲۵ قرار دهيم.«
   واردات برق را افزايش داديم 

اردكانيان گفت: »ما همچنين صادرات را به ميزان 
زيادي كاهش داديم، حتي ممکن اس��ت براساس 
قراردادها، صادرات را به صفر برسانيم. واردات را نيز 
به اندازه اي كه مقدور بود افزايش داديم. در مذاكرات 
با مقامات آذربايجان،تركمنس��تان و ارمنستان به 
نتيجه هايي هم رس��يده ايم. اين كش��ورها با توجه 
به اينکه خودشان با ش��رايط اقليمي امسال مواجه 

هستند، اما اين همکاري را با ما انجام مي دهند.«
وی بيان كرد: »شركت مديريت شبکه، اگر شرايط 
را به گونه اي ديد كه ش��بکه عمومي برق كشور در 
معرض فروپاشي است و الزم بود بالفاصله خاموش 

موضعي بدهد، اصالً درنگ نمي كند. شبکه هاي برق 
دنيا به طور متوسط هر ۱۰ تا ۱۲ سال يك بار به ناچار 

اين پديده را تجربه مي كنند.«
اردكانيان تأكيد كرد: »شبکه برق ما بعد از سال ۸۳، 
هفدهمين سال است كه از فروپاشي دور مانده است. 
اگر يك زماني يك خاموش��ي خارج از برنامه اتفاق 
افتاد، اين در دستور كار شركت مديريت شبکه است. 
االن نيز برنامه خاموشي احتمالي داده مي شود، ولي 
نه به معناي اينکه ما خاموشي مي دهيم، بلکه اگر يك 
زماني محاسبات ما براي همکاري با صنعت و معدن 
جواب نداد و ناچار به خاموشي شديم، مردم بدانند كه 

اين خاموشي در اين باز زماني اتفاق مي افتد.«
وزير نيرو گفت: »هر س��ال از آخر ش��هريور، برنامه 
اورهال ي��ا تعميرات اي��ن ۵۰ ه��زار ي��ا ۷۰ هزار 
نيروگاه هاي بخار شروع مي شود. اين اورهال شامل 
هزار مگاوات نيروگاه اتمي بوشهر هم مي شود. اينها 
به مرور به تعميرات مي روند و به مرور نيز از تعميرات 

باز مي گردند.«
اردكاني��ان اف��زود: »وقتي برنامه رفت و برگش��ت 
تعميراتي نيروگاه ها را مي بينيد، مهرماه به تعميرات 
مي رون��د و آخرين واحدهاي م��ا در اواخر خرداد از 
تعمي��رات برمي گردند، اين برنام��ه طوري تنظيم 

مي شود كه ما با مشکل خاموشي مواجه نشويم.«
  كمبود گاز مشكات را زياد كرد 

وزير نيرو تصريح كرد: »اتفاقي كه در زمستان سال 
گذشته افتاد و يك مقدار برنامه رفتن واحدهاي ما به 
تعميرات را به عقب انداخت، مسئله كمبود گاز بود. 
ما سال گذشته، نيروگاهايمان به دليل مصرف گاز 

خانگي با كمبود دريافت گاز مواجه شدند. تدبيري 
كه شد اين بود نيروگاه هاي بخاري مي توانند سوخت 
مايع مصرف كنند فعالً به تعميرات نروند و توليد برق 
كنند تا خاموشي اتفاق نيفتد. اين مسئله باعث شد كه 

رفتن برخي واحدها به تعميرات به عقب بيفتد.«
وی خاطر نشان كرد: »البته همان واحدها دو هفته 
زودتر از برنامه از تعميرات برگشتند. تکنسين ها و 
مهندسين ما در دماي ۷۰ درجه كار كردند و برنامه 
تعميراتي را طبق برنامه انج��ام دادند. امروز عمده 
واحدها از تعميرات برگشتند و نيروگاه بوشهر هم 

در مدار قرار دارد.«
   انتقاد از بروكراسي پيچيده براي استفاده از 

وام 5ميليارد يورويي روسيه
اردكاني��ان گفت: »ماه پنج س��ال پيش مقدمات 
يك وام ۵ ميليارد يورويي را ب��ا تصويب مجلس 
شوراي اسالمي از روسيه شروع كرديم. پروژه ها 
در اين زمينه تعيين ش��د، اما به دليل بروكراسي 
پيچيده حاكم بر فرآيند نهايي كردن اين وام ها در 
وزارتخانه هاي دارايي و سيس��تم دولت و برخي 
تغيي��رات مديريتي و همچنين تغيي��ر پيمانکار 
باعث شد تا آخرين جلسه را هفته گذشته با وزير 
انرژي روسيه و مس��ئوالن يك شركت روسي در 

سن پترزبورگ داشته باشيم.«
وي همچنين بي��ان كرد: »ف��ردا كار اجرايي پروژه 
۱۴۰۰مگاواتي س��يريك هرمزگان آغاز مي شود. 
ضمانت هاي بانکي صادر و اعتبارات اسنادي فراهم 
شده و ش��ركاي ايراني آماده كار هستند. اين پروژه 
پايداري شبکه برق در جنوب و جنوب شرق كشور 

را تأمين مي كند.«
وزير ني��رو گفت: »از آنج��ا كه اين ني��روگاه بخار و 
نزديك دريا و دور از مناطق مسکوني است، مي تواند 
از سوخت مازوت اس��تفاده كند و در نتيجه سالي 
۲ميليارد و ۳۰۰ميليون مت��ر مکعب صرفه جويي 

گاز خواهد شد.«
اردكانيان اظهار كرد: »اين پروژه حدود چهار سال 
زمان مي برد، اما يکي از ريل گذاري هاي مناسب براي 
دولت سيزدهم است. ما فردا پنجاه و ششمين سد 
مخزني دولت تدبير و امي��د را در مدار بهره برداري 
خواهيم داش��ت. اين سد در اس��تان ايالم است كه 
۸۲ ميليون متر مکعب حجم مخزن آن است. شبکه 
آبياري زهکشي نيز آب اندازي مي شود كه جمعاً ۶ 
هزار و ۸۰۰ هکتار اراضي را مشروب خواهد كرد. واحد 
گازي نيروگاه جزيره هنگام نيز فردا به بهره برداري 
مي رس��د. مجموعاً پروژه هاي فردا ۴ هزار ميليارد 

تومان ارزش خواهد داشت.«
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آخرين تدبير دولت اميد در حوزه الكتريسيته

قطع صادرات برق و افزودن به واردات  برای جلوگیری از قطعی برق

گفتوگو

 برآورد بانك جهاني: 
رشد اقتصادي 2/1 درصدي در انتظار ايران

بان�ك جهان�ي در بررس�ي اقتص�اد كش�ورهاي خاورميان�ه 
اقتص�ادي  رش�د  ك�رد  پيش�ي بيني  آفريق�ا  ش�مال  و 
برس�د.  درص�د   2/۱ مثب�ت  ب�ه   2۰2۱ س�ال  در  اي�ران 
بانك جهاني در آخرين گزارش خود به بررس��ي چشم انداز اقتصادي 
جهان پرداخت. براساس برآورد اين نهاد رشد اقتصادي جهان در سال 
۲۰۲۱، ۵/۶ درصد خواهد بود كه بيشترين رشد اقتصادي پساركود در 

۸۰ سال اخير است. 
اين گزارش مي افزايد احتماالً بازگشت رونق و بهبودي اقتصادي به دليل 
نابرابري در دسترسي به واكسن در ميان كشورهاي بزرگ متفاوت است. 
بانك جهاني در بررسي اقتصاد كش��ورهاي خاورميانه و شمال آفريقا 
پيشي بيني كرد رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۱ به مثبت ۲/۱ درصد 
برسد. همچنين براس��اس برآورد اين نهاد بين المللي، رشد اقتصادي 
ايران در دو سال آينده روند مثبت خود را حفظ خواهد كرد و احتماالً به 

ترتيب به ۲/۲ و ۲/۳ درصد در سال هاي ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد. 

قیمت شوينده ها افزايش نمي يابد 
رئيس انجمن صنايع ش��وينده ، بهداش��تي و آرايش��ي افزايش قيمت 
ش��وينده ها را تکذيب كرد و گفت: خبر هايي كه درباره افزايش قيمت 
انواع محصوالت شوينده منتشر شده صحت ندارد و صرفاً ناشي از افشاي 

اطالعات شركت هاي بورسي در حوزه شوينده ها بود. 
بختيار علم بيگي در مصاحبه اختصاصي با صدا و س��يما ، با بيان اينکه 
شركت هاي بورسي در حوزه شوينده ها به افشاي اطالعات چه مثبت و 
چه منفي اجبار دارند، اضافه كرد: در اين باره شركت هاي بورسي اعالم 
كردند ۲۰ تا ۲۵ درصد افزايش داريم، زيرا اين افزايش روي قيمت سهام 
آنها اثر مثبت مي گذاشت، در حالي كه به طور واقعي و در عمل هيچ گونه 

افزايش قيمتي اعمال نشده و فعاًل هم اعمال نخواهد شد. 
علم بيگي گف��ت: توليدكنن��دگان محصوالت ش��وينده ب��ا توجه به 
افزايش قيمت مواد اوليه، افزاي��ش ۵۰ تا ۶۰درصدي محصوالت خود 
را تقاضا كردند ك��ه ما در انجم��ن داريم روي مي��زان افزايش قيمت 
بررسي ها را انجام مي دهيم تا در نتيجه آن قيمت ها از حد مورد انتظار 

توليدكنندگان پايين تر بيايد. 
وي افزود: از آنجا كه در حوزه محصوالت شوينده، قيمت گذاري اجباري 
نداريم سازمان حمايت مادامي كه عرف ۱۰ تا ۱۷ درصدي سود در نظر 

گرفته شده رعايت شود، در قيمت گذاري دخالت نمي كند. 
علم بيگي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با كاهش و تثبيت قيمت ارز 
درخواس��ت افزايش قيمت داريد، گفت: ما هم مي دانيم كه با كاهش 
حدود ۲۱درصدي قيم��ت ارز مردم انتظار كاهش قيم��ت دارند، اما 
قيمت مواداوليه به ويژه مواد اوليه پتروشيمي كه در صنعت شوينده ها 
مصرف مي ش��ود بيش از ۴۰درصد افزايش يافته است كه بايد گفت 
پايه قيمت گذاري پتروشيمي ها و بورسي ها غلط است، ضمن اينکه در 

روز هاي آخر دولت كسي در اين موضوع ورود نمي كند. 
وي افزود: ما به توليدكنندگان شوينده ها اعالم كرديم با افزايش قيمت، 
مصرف كاهش مي يابد و در نتيجه آن س��ود نيز پايين مي آيد از اين رو 

بررسي هاي ما ادامه دارد تا به يك قيمت منطقي در انجمن برسيم. 

 كشف 11 هزار دستگاه غیرمجاز 
تولید ارز ديجیتال در تهران

از اج�راي  ني�روي ب�رق ته�ران ب�زرگ  ش�ركت توزي�ع 
برنام�ه اي وي�ژه اي از ع�زم ج�دي اي�ن ش�ركت در مب�ارزه 
ب�ا توليدكنن�دگان غيرمج�از ارز ه�اي ديجيت�ال خب�ر داد. 
به گزارش صدا و سيما، حسين صبوري مدير عامل اين شركت، از اجراي 
برنامه اي ويژه  از عزم جدي اين ش��ركت در مب��ارزه با توليدكنندگان 
غيرمجاز ارز هاي ديجيتال خبر داد تا مشکالت پيش روي مشتركان را 

مرتفع و به تأمين برق مستمر ادامه دهد. 
شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به مشکل فعلي صنعت برق در 
خصوص برق غيرمجاز توليدكنندگان رم��زارز پرداخت و گفت: يکي 
از چالش هاي اصلي صنعت برق در ش��رايط فعلي، وجود دستگاه هاي 
استخراج رمزارز است كه متأسفانه توليدكنندگان در بسياري از موارد 
با اس��تفاده از تعرفه هاي خانگي و صنعتي اقدام به توليد ارز ديجيتال 

مي كنند كه اين موضوع فشار زيادي را به شبکه برق وارد مي كند. 
وي افزود: از ابتداي س��ال ۱۳۹۹ تا پايان ارديبهشت سال جاري اين 
شركت با عزم جدي، ۱۸۳مزرعه بزرگ توليد غيرمجاز ارز ديجيتال با 
حدود ۱۱ هزار دستگاه ماينر كشف و شناسايي كرده است كه ضروري 
است موضوع توليد و استخراج ارز ديجيتال به صورت قانوني و با استفاده 

از مجوز هاي الزم صورت گيرد. 
صب��وري در ادامه همچنين با اش��اره به تداوم عمليات كش��ف مراكز 
غيرقانوني استخراج ارز ديجيتال در تهران گفت: اين شركت مزرعه هاي 
مختلفي كه به صورت غيرقانوني اقدام به توليد رمزارز مي كنند را كشف 
و با همکاري مقام هاي قضايي و انتظامي برق آنها را قطع كرده اس��ت. 
همچنين در يکي از آخرين موارد شناسايي شده توسط كارشناسان اين 
شركت يك مركز بزرگ توليد رمزارز كه ميزان توان مصرفي لحظه اي 

اين مركز حدود ۶/۳ مگاوات بود، شناسايي و جمع آوري شد. 

دندان تیز شركت هاي سعودي براي 
پروژه هاي گاز و پتروشیمي عراق

وزي�ر نف�ت ع�راق گف�ت: ش�ركت هاي س�عودي عاقه من�د به 
س�رمايه گذاري در پروژه ه�اي متعددي از جمله توس�عه ميادين 
گازي ع�كاظ و رت�اوي و پ�روژه پتروش�يمي نب�راس هس�تند. 
به گزارش تس��نيم به نقل از اس پي گلوبال پلت��س، وزير نفت عراق با 
اشاره به تالش كشورش براي عدم وابستگي به واردات انرژي از ايران 
گفت: شركت هاي سعودي عالقه مند به سرمايه گذاري در پروژه هاي 
گاز، پتروشيمي و انرژي پاك در عراق هستند تا همکاري بين اين دو 
توليدكننده بزرگ اوپك بيش از پيش افزايش يابد. احسان اسماعيل، 
وزير نفت عراق و همتاي س��عودي او، عبدالعزيز بن سلمان، در مورد 
عالقه شركت هاي سعودي به اين پروژه ها طي يك اجالس مجازي در 

هفتم ژوئن گفت وگو كردند. 
 نمايندگان ش��ركت هاي س��عودي از جمله مقاماتي از شركت بزرگ 
پتروشيمي سابيك، آرامکو و شركت آب و برق ACWA پاور در اين 
اجالس شركت داشتند. از طرف عراق هم وزير نيرو و رئيس كميسيون 

سرمايه گذاري ملي اين كشور حضور داشتند. 
شركت هاي س��عودي به پروژه هاي متعددي از جمله توسعه ميادين 
گازي عکاظ و رتاوي و پروژه پتروشيمي نبراس عالقه دارند. وزير نفت 
عراق قباًل گفته بود شركت هاي غربي عالقه مند به سرمايه گذاري در 

اين ميادين گازي و پروژه پتروشيمي هستند. 
اسماعيل در سوم ماه مه گفته بود وزارت نفت عراق در حال مذاكره با 
شركت هاي امريکايي و ساير سرمايه گذاران براي توسعه ميدان گازي 
عکاظ در نزديکي مرز سوريه است. مذاكرات فني بسيار آهسته پيش 
مي روند ولي انتظار يك س��رمايه گذاري ۳ ميليارد دالري براي توليد 
۳۰۰ ميليون فوت مکعب در روز گاز از اين مي��دان مي رود. طبق يك 
قرارداد مشترك گاز كه در بيست و نهم مارس اعالم شد، شركت توتال 
فرانسه يك مجتمع مركزي گاز در ميدان رفتاري با هدف جمع آوري 
و پااليش گاز استخراج شده همراه با نفت از ميادين نفتي رتاوي، قرنه 

غرب۲، مجنون، طوبي و الهيس ايجاد مي كند. 

حامد ملكپور|  تسنيم

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2,690-51,230توريستي ورفاهي آبادگران ايران
430-23,330البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
430-13,890سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

670-16,700آلومينيوم ايران 
3,230-75,510آلومراد

19,770240كاشي  الوند
237-4,505داروسازي  امين 

450-33,100معدني  امالح  ايران 
14,940710آسان پرداخت پرشين

840-16,050سراميك هاي صنعتي اردكان 
4,850-43,710آبسال 

1,86034بيمه آسيا
9,230100سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

4,45013سرمايه گذاري پرديس
2,924139سايپاآذين 
2,130-40,650معادن  بافق 
4,02864بيمه البرز

124-3,953سرمايه گذاري بوعلي 
8,680120باما

7,12060سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
120-24,790گروه  صنعتي  بارز

202-4,840بيمه دانا
96-1,842بهساز كاشانه تهران

10,500-199,590سايراشخاص بورس انرژي
3,220-61,220بهنوش  ايران 

110-21,460فجر انرژي خليج فارس
1,18541گروه بهمن 

77-1,853سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
20-8,330بانك خاورميانه

3,884150بانك ملت
1,100-20,920بين  المللي  محصوالت  پارس 

180-43,860پتروشيمي بوعلي سينا
1,330-25,370بورس اوراق بهادار تهران

55,2402,630گروه صنعتي بوتان 
2,94569بانك پارسيان 

15,89030بانك پاسارگاد
24,900970پست بانك ايران

31,6701,500گروه دارويي بركت
2,02296بانك صادرات ايران

51-2,034بين المللي توسعه ساختمان
2,189104بانك تجارت

9,20030بيمه ما
640-12,350چرخشگر

980-18,650كشت  و صنعت  چين  چين
400-22,580معدني وصنعتي چادرملو

5,870100سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
370-7,190كمباين  سازي  ايران 

450-26,180داروسازي  ابوريحان 
510-16,750داده پردازي ايران 

230-11,800البرزدارو
840-16,050داروسازي زاگرس فارمد پارس

710-91,930داروپخش  )هلدينگ 
1,490-28,460شيمي  داروئي  داروپخش 
780-14,990داروسازي  جابرابن حيان 

18-4,460داروسازي  كوثر
1,140-21,800دارويي  لقمان 

2,130-19,210دوده  صنعتي  پارس 
1,430-27,290داروسازي  اسوه 

1,440-27,460كارخانجات داروپخش 
25,770530دارويي  رازك 
15,010710سبحان دارو

18,01040داروسازي  سينا
460-36,000سرمايه گذاري دارويي تامين
36,4600سرمايه گذاري دارويي تامين

5,92070داروسازي زهراوي 
5,75010تجارت الكترونيك پارسيان

30,7501,460داروسازي  اكسير
380-13,710فوالد آلياژي ايران

24,8901,180فوالد اميركبيركاشان
650-12,350فيبر ايران 

960-21,320فوالد خراسان
100-15,340فوالد خوزستان
120-15,320فوالد خوزستان

2,150-41,040فنرسازي زر

كارشناسان معتقدند امسال موضوع خشكسالي 
از مرحله بحران خارج و كشور وارد ورشكستگي 
آبي ش�ده  اس�ت، دولت بايد ش�رايط اضطراري 
خشكس�الي اعام كند و براي نجات كش�ور از 
خشكسالي با مشاركت در عرصه جهاني و گسترش 
كشت فراس�رزميني از بحران فعلی عبور كند. 
عضو هيئت علمي دانش��کده دامپزش��کي دانشگاه 
فردوس��ي با اعالم اين مطلب ب��ه آب مجازي چند 
محصول اش��اره و تصريح كرد:  دكت��ر رضا مکنون، 
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير معتقد 
است براي توليد هر جفت كفش چرم ۸۰۰۰ ليتر آب 
مصرف مي شود يا ۱۳۰۰ ليتر آب براي توليد يك كيلو 
گندم الزم است. همچنين براي توليد هر كيلوگرم 
گوشت در كشورهاي پيشرفته ۱۵ هزار و ۵۰۰ ليتر 

آب مصرف مي شود. 
كامران شريفي در گفت وگو با ايس��نا تصريح كرد: 
خشکسالي ها جنبه هاي اجتماعي نيز دارند، افراد به 
خاطر خشکسالي ديگر نمي توانند در روستاها باقي 
بمانند و به حاشيه شهرها آمده و معضالت و مشکالت 
اجتماعي ايجاد مي شود. خشکسالي در كشور ما از 
مرحله بحران خارج ش��ده و وارد ورشکستگي آبي 
ش��ده ايم. ايران امروز ما ايران گذشته نيست و بايد 
چاره اي براي آن در نظر بگيريم. بايد برنامه هاي كوتاه 
مدت ميان مدت و بلندمدت داشته باشيم. شرايطي 
كه در حال حاضر وجود دارد بن��ده را به اين نتيجه 
رسانده اس��ت كه بايد در كشور ش��رايط اضطراري 

خشکسالي اعالم شود. 
وي افزود: اگر مي خواهيم مس��ائل اجتماعي از اين 
شديدتر نشود بايد اقداماتي را انجام دهيم. اگر امسال 
كاري انجام ندهيم قيمت برخي اقالم و مواد غذايي 
مانند گوش��ت افزايش پي��دا خواهد ك��رد. افزايش 
قيمت ها اس��تعداد اعتراضات اجتماعي را به وجود 
مي آورد. براي نجات كشور بايد از مفهوم آب مجازي 
كمك بگيريم. درگذش��ته ما از اين مفهوم استفاده 
كرده ايم و از كش��ورهايي كه بارندگي زياد و مراتع 
گسترده دارند گوش��ت وارد كرده ايم؛ يعني به ازاي 
هر كيلو گوشت ۱۵هزار و ۵۰۰ ليتر آب صرفه جويي 
و فشار سرزميني را كم كرده ايم. براي نجات گله هاي 
گوسفند بايد هسته زاينده را حفظ كنيم و بتوانيم با 
واردات علوفه به خصوص يونجه ۷۰۰ الي ۸۰۰ ليتر 

آب صرفه جويي كنيم. 
   براي تأمين پروتئين م�ردم بايد تدابيري 

انديشيده شود
شريفی با اشاره به مشکالت افزايش قيمت گوشت 
قرمز و مرغ گفت: اگر قيمت گوش��ت مرغ و گوشت 
قرمز به همين منوال افزايش پيدا كند، طبيعتاً خريد 
و مصرف مردم كاهش پيدا ك��رده و در پي آن اكثر 
مردم كشور در تأمين پروتئين به مشکل برمي خورند 

و سپس براي رفع اين خأل به نشاسته رو مي آورند و 
در ادامه توانمندي سيس��تم ايمني بدنشان در برابر 
بيماري ها كاهش پيدا مي كند. بنابراين ناچاريم درپي 
اين عوامل افزايش بستري ها در بيمارستان ها، افزايش 
نرخ بيمه و. . . را در نظر بگيريم. در بعضي از كشورها، 
از جمله امريکاي جنوبي، براي جلوگيري از كمبود 
پروتئين در بدن مردم و عواقب آن، در نان مردم پودر 
ماهي اضافه مي كنند تا كمبود پروتئين ايجاد شده 
برطرف ش��ود. انجام اين كار در كشور ما امکان پذير 
نيست، اما به هرحال ما نيز بايد براي تأمين پروتئين 
مردم به اجراي تدابيري بينديش��يم، نبايد بگذاريم 

بخش عمده تغذيه مردم را نشاسته تشکيل دهد.
  ميزان مشاركت در عرصه جهاني به ما قدرت 

مي دهد
شريفي با اش��اره به اينکه »ما مي توانيم با گسترش 
كشت هاي گلخانه اي و اس��تفاده قطره قطره از آب 
كمبود ها را جب��ران كنيم«، بيان ك��رد: آقاي دكتر 
رضا مکنون مي گويد كه »ب��راي توليد هر كيلوگرم 
توت فرنگي، ۲۵۰ ليتر آب و براي توليد هر كيلوگرم 
گندم ۱۳۰۰ليتر آب مصرف مي شود.« هر كيلو گندم 
را امروز ۵ هزار تومان از كشاورز مي خريم. اگر همين 
توت فرنگي را به بازار اروپا صادرات كرده و ارز دريافت 
كنيم، چقدر مي توانيم گندم وارد كشور كنيم؟ اين 
ميزان مشاركت در عرصه جهاني به ما قدرت مي دهد. 
به همين دليل امروز نمي توانيم مهندس كشاورزي، 
دامپروري و دامپزش��کي يا حت��ي متخصص علوم 
سياسي كه از ساير حوزه ها بي خبر باشد، داشته باشيم. 
همکاري هاي بين رشته اي از درون دانشگاه ها بايد به 

نهادهاي اجرايي سرايت كند. 
وي با اشاره به خشکسالي در سال جاري بيان كرد: 
امسال سال خيلي س��ختي است. براساس گزارشي 
كه امس��ال از طرف دامداران به بنده رسيده است، 
پارسال اگر يونجه كيلويي ۲هزار تومان بود، امسال 
۶ هزار تومان اس��ت. نهادهاي دولتي ممکن اس��ت 
در فکر واردات دانه ج��و، دانه ذرت، دانه هاي روغني 
و كنجاله هاي اين موارد باش��ند، اما ب��راي حيوان 
علف خوار و نشخواركننده مثل گوسفند و گاو براي 
افزايش بهره وري از همان دانه هاي باال نياز است كه 
علوفه به ميزان حداقل در غذا باشد. اگر حيوان رو به 
مصرف كنسانتره بياورد هم بيمار شده و هم بهره وري 

كاهش مي يابد. 
شريفي با اش��اره به كشت فراس��رزميني گفت: در 
سال هاي گذشته كشت هاي فراسرزميني هم داشتيم. 
كشت فراسرزميني يعني اينکه در كشورهاي ديگر 
زمين اجاره كنيم و اين مس��ئله مورد استقبال آن 
كشورها هم هست زيرا كه اشتغال ايجاد مي شود و 
از طرفي محصول توليد شده را وارد كشور مي كنيم. 

هدف اين است كه آب مجازي وارد كشور شود. 

 نجات كشور از خشكسالي 
با استفاده از آب مجازي

گزارش

آگهی مزايده )نوبت دوم(
اس��تانداری اردبيل در نظر دارد به اس��تناد تصويب نامه بند )د( تبصره )۱۲( قانون بودجه س��ال ۱۳۹۹ كل كش��ور  و مجوز ش��ماره ۵۱/۷۶۰۲۵ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۸وزير محترم امور 

اقتصادی و دارايی، اموال غير منقول مازاد خود)يك دستگاه س��اختمان چندمنظوره( را از طريق سامانه الکترونيکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir   )شماره مزايده: 
۲۰۰۰۰۰۳۷۴۴۰۰۰۰۰۱( بر مبنای قيمت پايه مزايده با وضعيت موجود و بصورت نقد به فروش برساند متقاضيان می توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتی فوق الذكر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوط از ساعت ۱۲ 
روز  سه شنبه    مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۵ لغايت  ساعت ۱۲روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداكثر تا مهلت مقرر از طريق سامانه ستاد ثبت و بارگذاری نموده و سواالت 

احتمالی خود را در زمينه اموال مورد مزايده با شماره تلفن ۰۹۱۴۴۵۵۷۷۴۸ )آقای آشکاری( يا  ۰۴۵۳۱۲۵۱۱۲۷ )آقای ممی پور(مطرح نمايند. 

محل انجام مزايده : اردبيل چهارراه امام ساختمان استانداری 
نحوه واريز مبلغ وجه شركت در مزايده به يکی از دو روش زير:

الف- رسيد بانکی طبق جدول فوق به حساب ۴۰۷۵۰۱۱۳۰۷۸۸۰۴۴۲ بانك مركزی بنام سپرده استانداری با شناسه واريز ۹۱۹۱۰۵۰۷۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۷۵۱۰۵۵۷۵ 
ب - ارائه اصل ضمانتنامه معتبر بانکی تا تاريخ ۱۴۰۰/۴/۵  الزامی می باشد در صورت عدم تحويل به موقع به پيشنهاد قيمت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۱- تاريخ انتشار در سامانه ستاد: ۱۴۰۰/۳/۱۹
۲- بازديد از محل: ۱۴۰۰/۳/۱۹ لغايت ۱۴۰۰/۳/۲۴

۳- مهلت دريافت اسناد از طريق سايت سامانه ستاد: تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۴- مهلت ارسال پيشنهادات )بصورت اينترنتی ( : تا ساعت ۱۴      روز  شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۵

۵- زمان بازگشائی پيشنهادات : ساعت  ۱۰  روز    يکشنبه   مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۶
۶- مهلت پرداخت ثمن معامله ۱۵ روز پس از بازگشائی مزايده  و اعالم به برنده می باشد . 

۷- ساير جزئيات در شرايط مزايده درج شده است.
اداره كل امور اداری  ومالی 

مبلغ سپردهقيمت كارشناسینشانیمساحتبخشپاک ثبتیرديف

232.۱97.688.۰۰۰23.2۱9.768.8۰۰شهرستان سرعين خيابان چالدران۱58۰.9۱دو سرعين۱2۱۰-9482

شناسه آگهی ۱۱۴۵۴۸۲

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسامی شهر پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد 

شرايط واگذار نمايد. 

۱-سپرده شركت در مناقصه به يکي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق كه به مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ 
بانك شهر.   ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. ۳- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

 ۴- مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 
۵- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. ۶- در هر صورت مدارك مندرج در 

اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. ۷- توضيح اينکه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانکاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند.
 ۸- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد ارائه پروانه بهره برداری مرتبط ياارائه تفاهم نامه فی ما بين شركت با صالحيت رتبه ۵ راه و ترابری ، معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات 

اعضاي شركت، كد اقتصادی و گواهينامه صالحيت ايمنی معتبر يا ارائه مدارك مبتنی بر ثبت نام الزامي مي باشد.
۹- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. ۱۰-ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج 

است.
۱۱-پيشنهادات مي بايست در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاكت ج  تا پايان  وقت اداری روزيکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به آدرس كرج-ميدان توحيد 

– بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود.
 ۱۲-پيشنهادات رسيده در مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ در كميسيون عالی معامالت شهرداري كرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ۳۵۸۹۲۴۱۸-۳۵۸۹۲۴۲۱-۰۲۶  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد.

* جهت كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 358924۱8-3589242۱-۰26  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد.

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداري كرج

پرداخت قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ اعتبار به ريالشرح پروژهرديف

خريد و حمل مصالح سنگی پروژه های ۱
۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰امانی

ارائه پروانه يهره برداری معتبر معدن 
توليد شن و ماسه از وزارت صنعت 
، معدن و تجارت يا ارائه تفاهم نامه 
فنی ما بين شركت با صالحيت رتبه 

۵ راه و ترابری

۱۰۰ درصدنقدی


