
بع�د از هش�دارهاي    گزارش یک
پي درپي مس�ئوالن 
درخصوص کمبود برق و قطعي هاي مداوم آن در 
تهران و شهرستان ها، اين بار نوبت به قطعي آب و 
جيره بندي آن رسيده است. مسئوالن مربوطه در 
روزهاي پاياني عمر دولت نسخه افزايش قيمت 
آب را مي پيچند و با مثال زدن س�اير کش�ورها 
افزايش ۲۸درصدي قيمت آب را در چهار سال 
گذش�ته کافي نمي دانند و بدون اينکه به ضعف 
مديريت�ي وزارت نيرو و ش�رکت آبف�ا در عدم 
ذخيره سازي آب و تغذيه سفره هاي زيرزميني و 
عدم تفکيک آب شرب و مصرفي اشاره اي کنند، 
معتقدند که قيمت آب متناسب با رشد تورم بايد 
گران شود تا مردم مجبور به صرفه جويي شوند.
در دو سال گذش��ته با افزايش بارندگي ها، کنترل 
مصرف آب از سوي وزارت نيرو تقريباً رها شده بود. 
در سال آبي ۱3۹۹-۱۴۰۰ که بارندگي ها کاهش 
يافت، دوباره به فکر آسيب شناس��ي مش��کالت و 
چاره جويي افتادن��د. يکي از جيره بن��دي آب در 
استان هاي پرمصرف س��خن مي گويد و ديگري با 
تکذيب اي��ن خبر از افزايش قيم��ت آب و جريمه 
پرمصرف ها خبر مي دهد. همچنين سال هاست در 
تمام کشورها آب شرب و بهداشتي تفکيک شده، 
اما مسئوالن وزارت نيرو اين اقدام را غيراقتصادي 
و غيرفني مي دانند و افزايش قيم��ت آب را چاره 
کار عنوان مي کنند. طي دو س��ال گذشته تهران 
به عنوان پرمصرف ترين ش��هر کشور در حوزه آب 
شناخته شد و با توجه به اينکه ترسال بوديم، مشکل 
خاصي به وجود نيامد، اما امسال ماجرا با دو سال 

پيش تفاوت دارد.
مديرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان تهران در 
گفت و گو با ايسنا از کاهش 3۷ درصدي بارندگي در 
استان تهران خبر داد و مي گويد: »دو عامل کرونا و 
گرما باعث شده که ميزان مصرف در استان تهران به 
ويژه شهر تهران افزايش يابد، در حال حاضر حدود 
3ميليون ۵۰۰ هزار مترمکعب مصرف آب ش��رب 

شهر تهران است.«
محمدرضا بختياري با اشاره به طرح آب اميد و عدم 
موفقيت اين طرح در تهران مي گويد: »براس��اس 
طرح آب امي��د قرار بود افرادي که يک س��وم حد 

متوس��ط و يا کمتر مصرف آب دارند مشمول اين 
طرح شوند، در تهران 2درصد مشترکان مشمول 
اين طرح ش��ده اند که عدد بااليي نيست. در شهر 
تهران حدود ۵۰ يا ۶۰ درصد مش��ترکان کمتر از 
نرمال و يا حدود نرمال مصرف آب دارند که عددي 
حدود ۱۴ت��ا ۱۵مترمکعب مي ش��ود.« بختياري 
تأکيد مي کند: »حدود 3۰درصد مشترکان کمي 
بيش از الگو مصرف دارند و 2۰درصد مش��ترکان 
جز مشترکان پرمصرف هستند و حدود ۵درصد نيز 

مصرف فوق العاده بااليي دارند.«
   با رأي شوراي تأمين، جيره بندي و يا قطع 

آب آغاز مي شود 
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره 
به اينکه فقط با رأي شوراي تأمين آب مشترکان قطع 
مي ش��ود، مي گويد: »در مواردي که اوضاع بحراني 
شود، براساس مصوبه شوراي تأمين اقدام به قطع آب 
مشترکان پرمصرف خواهيم کرد، اما درحال حاضر 
به آن نقطه نرسيده ايم. امسال شهر و استان تهران در 
وضعيت  نارنجي قرار گرفته است و تا به اين لحظه 
وارد وضعيت قرمز نشده  و اگر خدايي نکرده ميزان 
مصرف افزايش يابد و بيش از حد مجازي که براي اين 
مسئله در نظر گرفته شده، پيش برويم در اولين اقدام 
آب مشترکان پرمصرف را قطع خواهيم کرد. در حال 
حاضر ما برنامه اي براي جيره بندي آب نداريم، ولي 

اين موضوع را به طور قطع نمي توان اعالم کرد و اين 
موضوع بستگي زيادي به ميزان مصرف مردم دارد، 
اگر مشترکان رعايت کنند ما سال آبي را با موفقيت 

پشت سر خواهيم گذاشت.«
   قطع آب به دليل قطع برق داريم

 بختياري در حالي از آمادگي چاه های آب به عنوان 
جايگزين خبر مي دهد که بيش از يک ماه اس��ت 
اکثر روستاها و ش��هرها در بي آبي به سر مي برند؛ 
به طوري که در روس��تاهاي اطراف استان تهران، 
دهياران از چهارشنبه تا  شنبه آب را قطع مي کنند 
تا مسافراني که براي تفريح به ويالهايشان آمده اند، 
از آب چاه روستا اس��تفاده نکنند. به عبارت ديگر 
دهياران حاضرند اهالي روس��تا بي آب بمانند تا به 
مسافران و يا ويالداراني که در آنجا ساکن هستند، 
آب نرس��د. اين اتفاقات تقريباً در سراسر کشور در 

حال وقوع است.
وي مي گويد: »ما در برخي مناطق شهرستان اطراف 
تهران قطعي آب ناش��ي از قطع برق داريم، برخي 
چاه ها مستقيماً به شبکه برق وصل هستند، بنابراين 
زماني که برق مي رود آب نيز قطع مي شود، ولي اين 
موضوع به دلي��ل کمبود آب نيس��ت، چاه ها آماده 
هس��تند و در برخي مناطق با نصب دي��زل از اين 
موضوع جلوگيري کرديم، اما در برخي نقاط امکان 

نصب ديزل وجود ندارد.«

وي درخص��وص ع��دم تفکي��ک آب ش��رب 
و بهداش��تي تهران به رغم تجربه موفق س��اير 
کش��ورها مي گويد: »اجراي اين طرح در تهران 
نه از نظر اقتصادي و ن��ه از نظر فني توجيه پذير 
نيست، آب خام تهران بس��يار باکيفيت بوده و 
هزينه هاي تصفيه آب نس��بت به اجراي شبکه 
دوگانه بس��يار پايين تر اس��ت. ۹۰۰۰کيلومتر 
شبکه آب در تهران وجود دارد که اگر بخواهيم 
جداسازي را اجرايي کنيم، بايد ۷۰۰۰کيلومتر 
ش��بکه جديد به وجود آيد که ب��ه هيچ عنوان 
مقرون به صرفه نيست و نوع آب تهران نيز اين 
اجازه را به ما نمي دهد، چراکه آب خام تهران آب 

بسيار باکيفتي است.«
   افزايش ۲۸ درصدي قيمت آب کافي نبود 

بختياري مي گويد: »قيمت تمام شده آب در تهران 
نزدي��ک 3 هزار تومان اس��ت و به طور متوس��ط از 
مشترکان ۷۰۰تومان در هر متر مکعب اخذ مي شود، 
دولت و نظام براي رعايت حال مردم اجازه افزايش 
قيمت آب را نمي دهد، در چهار س��ال متوالي تنها 
۷درصد قيمت آب افزايش يافته اس��ت، يعني طي 
چهار س��ال تنها 2۸درصد قيمت آب افزايش پيدا 
کرده در صورتي که افزايش قيمت در کاالهاي ديگر 

نجومي بوده است.«
مديرعامل آب و فاضالب اس��تان تهران با اشاره به 
راهکار خروج تهران و از بحران کم آبي مي گويد: »در 
تهران بايد چند کار اساس��ي انجام شود؛ اول اينکه 
پسآب بايد در بخش هاي کشاورزي، صنعت و آبياري 
فضاي سبز جايگزين آب هاي زيرزميني شود، اگر 
اين اقدام رخ ندهد در آينده با خالي شدن سفره هاي 
آب هاي زيرزميني تهران و وقوع فرونشست روبه رو 
خواهيم بود. نکته بعدي لزوم صرفه جويي مشترکان 

است.«
بختياري مي گويد: »باالترين قبض آب در تهران 
که براي يک واح��د در تهران صادر مي ش��ود به 
باالي 2۰۰ هزار تومان نمي رسد، اگر همين عدد 
۵ ميليون شود، قطعاً مردم رعايت خواهند کرد، 
در بسياري از نقاط جهان اين مسئله با اقتصاد حل 
شده و ما نيز بايد به اين سمت حرکت کنيم، هيچ 
منطقي وجود ندارد که يک ع��ده منابع طبيعي 

کشور را هدر دهند.«

لغو الزام به ثبت سفارش در مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي که ب�ا ابطال مصوب�ه هيئت وزيران 
از س�وی دي�وان عدال�ت اداري ص�ورت 
گرف�ت، نظ�ام اولويت بن�دي  تخصي�ص ارز 
براي واردات کااله�اي اساس�ي و مواداوليه 
واحده�اي توليدي را ب�ه چالش مي کش�د.

به گزارش ف��ارس، بي��ش از 3۰ س��ال از ايجاد 
نخستين مناطق آزاد تجاري - صنعتي در کيش، 
قشم و چابهار در سال ۱3۶۹ مي گذرد. به اذعان 
کارشناسان، همچنان عملکرد مناطق مذکور با 
مأموريت ها و اهداف پيش بيني ش��ده در قانون 
چگونگي اداره مناطق آزاد )مصوب ۱3۷2( فاصله 
فاحشي دارد. فاصله اي که برمبناي ناتواني در رونق 
توليد و صادرات، افزايش اشتغال، مديريت واردات 
و جذب س��رمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري 

خارجي تفسير و معنا پيدا مي کند.
   اصرار دبيرخانه بر ادغام کارنامه مناطق 

آزاد و ويژه!
فارغ از اصرار مس��ئوالن دبيرخان��ه مناطق آزاد 
و ويژه در س��ال هاي اخي��ر، براي ارائ��ه کارنامه 
عملک��رد مناطق آزاد ت��وأم با مناط��ق ويژه )به 
منظور ادغام آمار ص��ادرات نفت و فرآورده هاي 
پتروشيمي مناطق ويژه با ضعف عملکرد مناطق 
آزاد!( ش��واهد نش��ان مي دهد، برآيند قوانين و 

مقررات حاکم بر مناط��ق آزاد تجاري-صنعتي 
در همنش��يني با بي تدبيري مديريتي، موجب 
غلبه چشم گير ميزان واردات بر صادرات در اين 

مناطق شده است.
به عب��ارت ديگر، با وجود گذش��ت 3۰ س��ال از 
تأسيس نخستين مناطق آزاد در کشور، همچنان 
کشش و تقاضاي ارزي به مراتب بيش از ارزآوري 
از محل صادرات توليدات منطقه و صادرات مجدد 

در اين مناطق بوده است.
بررس��ي   کارنامه عملک��رد مناطق آزاد نش��ان 
مي دهد، ط��ي س��ال هاي ۱3۹2 ت��ا ۱3۹۸ به 
طور متوس��ط، تنه��ا ۷۱۷ميلي��ون دالر کاال از 
مناطق آزاد به خارج صادر و هزار و ۴۵۰ ميليون 
دالر کاال وارد اين مناطق ش��ده است. همچنين 
متوسط سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد 
طي سال هاي مورد اش��اره حدوداً 2۴3 ميليون 
دالر و در سرزمين اصلي 2 هزار و 3۱۴ ميليون 
دالر بوده اس��ت. از طرفي، نسبت حجم تجارت 
خارجي در مناطق آزاد نسبت به سرزمين اصلي 
به طور متوسط طي سال هاي مذکور فقط 3/2 

درصد بوده است.
   واردات کاال به مناطق آزاد و ويژه بدون 

ثبت سفارش ممنوع!
براس��اس بند اول مصوبه هيئت دولت در جلسه 

22 فروردين  س��ال ۱3۹۷ به منظ��ور مديريت 
و س��اماندهي بازار ارز، واردات تمامی کاالها به 
مناطق آزاد و ويژه و س��اير مبادي ورودي بدون 
ثبت سفارش ممنوع اعالم شد. مصوبه اي مشهور 
به دالر ۴ ه��زار و 2۰۰ توماني! ک��ه با گنجاندن 
ممنوعيت واردات بدون ثبت سفارش در آن، از 
اراده دولت براي کنترل جريان کاال و ارز در کشور 

حکايت داشت.
   ديوان عدالت اداري: واردات بدون ثبت 

سفارش آزاد!
2۱ ارديبهشت  سال جاري ديوان عدالت اداري به 
استناد مواد ۸ و ۱۴ قانون چگونگي اداره مناطق 
آزاد، رأي به عدم الزام ثبت س��فارش در مناطق 

آزاد و ويژه داده است.
در همين رابطه، س��عيد قديري دبي��ر اتحاديه 
توليد و صادرکنندگان پوش��اك در يادداشتي 
ضمن اش��اره به افزايش نرخ ارز در پي خبر لغو 
ثبت س��فارش براي واردات کاال به مناطق آزاد 
و خارج ش��دن مديريت بخش قاب��ل توجهي از 
تقاض��اي ارزي از کنترل بان��ک مرکزي، آورده 
اس��ت: »در کنار مش��کالت و محدوديت هاي 
ارزي کشور و همچنين چالش هاي ذکر شده در 
اجراي ثبت سفارش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
از ابتداي ابالغ موضوع ثبت سفارش اين مناطق، 

تالش هاي زيادي براي ملغي نمودن آن توسط 
برخي از مس��ئوالن، اف��راد و س��ازمان ها انجام 
ش��د که نهايتاً در تاريخ ۱۴۰۰/۰2/2۱ بنديک 
 مصوبه مذک��ور با حک��م ديوان عدال��ت اداري 

ملغي شد.«
البته واکن��ش يک فعال حوزه پوش��اك به رأي 
ديوان و بيان دغدغه هايش نسبت به واردات کاال 
بدون ثبت سفارش به مناطق آزاد )و بخشي از آن 
به سرزمين اصلي( قابل درك است. مسئله اي که 
تشديد پديده شبه قاچاق و قاچاق از مناطق آزاد 
براي کاالهاي کم حجمي نظير پوشاك، وسايل 
الکتريکي و لوازم خانگي کوچک را از رويه کاالي 
مسافري و يا ورود قاچاق از مرزهاي غيرمحصور 

در پي خواهد داشت.
با وجود واکن��ش برخي نماين��دگان مجلس و 
فعاالن اقتصادي نس��بت ب��ه رأي اخير ديوان 
عدال��ت اداري، حال باي��د منتظر مان��د و ديد 
مصوبه هيئت وزيران پابرجا باق��ي مي ماند و يا 
به بهانه تأمي��ن مواداوليه واحده��اي کم رونق 
صنعتي در مناط��ق آزاد و ويژه، موج جديدي از 
حمالت نابرابر کاالهاي خارجي به بازار توليدات 
داخل شکل مي گيرد و با تقاضاي ارزي در بازار 
غيررسمي تکانه هاي جديد در نرخ ارز مشاهده 

خواهد شد؟!

چالش ارزي با رأي ديوان عدالت اداري
طي سال هاي 139۲ تا 139۸ به طور متوسط، تنها 717ميليون دالر کاال از مناطق آزاد به خارج صادر  و هزار و 450 ميليون دالر کاال وارد اين مناطق شده است
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گرانی راحت ترین راهکار مسئوالن برای مدیریت مصرف آب 
مديرعامل آب و فاضالب تهران: باالترين قبض آب در تهران به باالي ۲00هزار تومان نمي رسد، اگر همين عدد 5 ميليون شود، قطعاً مردم صرفه جويي مي کنند!

 بانك هاي كوبا دالر امریکا را 
قبول نمي كنند

ورودي  گردش�گران  ک�رد:  اع�الم  کوب�ا  مرک�زي  بان�ک 
به کش�ور باي�د ارزي غي�ر از دالر امريکا همراه داش�ته باش�ند، 
چ�ون دالر ديگ�ر م�ورد قب�ول بانک ه�اي کوب�ا نيس�ت. 
به گزارش تسنيم به نقل از راشاتودي، دولت کوبا از گردشگراني که به 
اين کشور وارد مي شوند، خواسته است دالرهاي خود را به جزيره درياي 

کارائيب نياورند، چون ارز امريکا ديگر مورد قبول اين کشور نيست. 
فرانسيسکا مايوبره لنس، معاون اول رئيس بانک مرکزي کوبا گفت: »افرادي 
که وارد کشور مي شوند بايد ارزي غير از دالر امريکا همراه داشته باشند.« 
گردشگران اجازه خواهند داشت براي پرداخت از کارت هاي اعتباري استفاده 
کنند و در صورت لزوم ارز ساير کشورها را به صورت نقدي برداشت کنند. 
دولت کوبا در اوايل همين هفته اعالم کرد: بانک هاي اين کشور موقتاً قبول 
وجه نقد به دالر را متوقف مي کنند. دليل اين اقدام کوبا تحريم هاي شديد 
امريکا بوده که مانع استفاده اين کشور از دالر در معامالت بين المللي شده 
است.  بانک مرکزي کوبا اعالم کرد: اين تصميم ها از 2۱ ژوئن اجرايي مي شوند 
و مدت زمان اجراي هرکدام بستگي به برداشته شدن تحريم هاي امريکا دارد.  
بيش از 2۰بانک از زمان گسترش تحريم ها عليه کوبا از سوی دونالد ترامپ، 

نقل و انتقال هايي را که اين کشور در آنها حضور داشته متوقف کرده اند. 

 از »تولید داخلی« 
تا »زنجیره تولید داخلی«

جهان در آس��تانه ورود به قرنی تازه اس��ت. دولت های مختلف در طول 
سال های پس از انقالب تالش بسياری برای رونق بخشی به اقتصاد ملی 
کرده اند، اما در اين ميان موانعی وجود داشته که دستيابی به نتيجه را برای 
دولتمردان مشکل کرده است. تأکيد مقام معظم رهبری )دام  ظله العالی( 
بر لزوم توسعه اقتصاد ملی در بيش از يک دهه اخير، اهميت فزاينده اين 

موضوع را در اين سال ها نشان داده است.
هم اکنون در جريان تبليغات نامزدهای انتخاباتی دوره سيزدهم رياست 
جمهوری، آنچه بيش از هر چيزی مورد توجه نامزدها و همچنين مردم 

است، برنامه های و رويکردهای اقتصادی است.
مرور بيش از يک دهه تأکيدهای مداوم رهبری برای تبيين و تفهيم اقتصاد 
مقاومتی با پشتوانه توانمندی های داخلی، نش��ان می دهد که ساختار 
عمومی اقتصاد کشور بايد بازبينی و بازآرايی شود. بافت کلی اقتصاد کشور 
در دو دولت اخير، تا حد قابل توجهی مبتنی بر توس��عه روابط خارجی و 
بهره گيری از امتيازهای دولت های بيگانه بوده است. امتيازهايی که به گفته 
زمامداران همين دولت نيز عاريتی است و چندان قابل اتکا نيست. اين اتفاق 
بار گرانی روی دوش توليدکننده داخلی و فعاالن اقتصادی زنجيره توليد 
گذاشته است. نوسان نرخ ارز و نداشتن ثبات در بازارها، موجب شکل گيری 
شديدترين بحران های اقتصادی شده است، چنانکه بسياری از کارشناسان 
معتقدند، حتی در دوران جنگ هشت ساله نيز ساختار اقتصادی تا اين 
حد متزلزل و شکننده نبوده و فعاالن اقتصادی و همچنين عامه مردم در 

تنگنای تصميم های اقتصادی نبوده اند.
وضعيت اقتصادی کشور در اين سال ها با بيماری های مزمن و بحران های 
متعددی روبه رو بوده اس��ت. رکود، تورم، بی نظم��ی مديريتی، بيکاری 
فزاينده، گسترش فقر، افزايش شکاف طبقاتی و... در کنار کاهش درآمدهای 
ارزی دولت از محل صادرات نفتی و غيرنفتی، موقعيتی بسيار پيچيده را 

ايجاد کرده است که راه برون رفت آسانی برای آن متصور نيست.
در واقع کوتاه سخن آن اس��ت که دولت بعدی، با هر مکانيسم اقتصادی 
که بخواهد کش��ور را اداره کند، با اين موقعيت پيچيده روبه رو اس��ت و 
علی االصول توان حل معضالت را نخواهد داشت مگر اينکه نظم نوينی را در 

سپهر اقتصادی کشور تبيين و اجرا کند.
مهم ترين نکته آن است که اقتصاد را با نگاه کل نگر و به صورت فرآيندهای 
زنجيروار داخلی اداره کرد. نکته مهم اين است که بدانيم توليد در معنای 
عملياتی خود مش��تمل بر فرآوری کاال، معرفی کاال، توزيع کاال و مصرف 
کاالس��ت. مفهوم توليد در مديريت اقتصاد صرفاً به فراوری مواداوليه به 
محصول نهايی محدود نمی شود. مشکل اينجاس��ت بسياری از مديران 
اقتصادی کش��ور تفاوت های ميان تعاريف دانش��گاهی و عملياتی را در 
برنامه های خود لحاظ نمی کنند. صرف ا فزايش محصوالت داخلی نه تنها 
برای اقتصاد کشور مفيد نيست، بلکه زيان های متعدد اقتصادی و اجتماعی 
نيز در پی دارد. بنابراين شايسته است که مسئوالن اجرايی کشور مفهوم 
»توليد داخلی« را به مفهوم »زنجيره توليد داخلی« ترجمه و عملياتی کنند. 
توسعه و رونق زنجيره های توليد، نقطه آغاز رونق اقتصادی و ايجاد نظم نوين 
داخلی است. اين زنجيره استخراج يا تأمين مواداوليه، فراوری به محصول، 
برندينگ و تبليغات کاال، سامانه ملی عرضه، سامانه جامع خرده فروشی، 
خدمات پس از فروش و حتی ف��رآوری زبال��ه  را در بر می گيرد. مديريت 
اقتصادی به معنای ايجاد هماهنگی هدفمند ميان اين بخش هاست و اين 
مهم ترين رويکرد دولتی در مديريت اقتصادی است، چون همه اين بخش ها 
علی االصول در اختيار بخش خصوصی است و دولت سياست های مديريتی 
خود را با ايجاد قبض و بس��ط در فرآيندهای اجرايی هر بخش، مبتنی بر 

روش ها و رويکردهای هماهنگ کننده کل زنجيره تعيين خواهد کرد.
نتيجه قهری توسعه اين زنجيره ها، تقويت برندهای داخلی و زمينه سازی 

برای رونق اقتصادی کشور در خارج از مرزهاست.
انتظار می رود که نامزدهای اين دوره از  رياست جمهوری و به بيان دقيق تر 
دولت آينده درك دقيق تر و جامع تری نسبت به مقوله ها و مفاهيم اقتصادی 

داشته باشند و برنامه  های کارشناسی خود را در اين راستا بيان کنند.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

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
210-9,800فوالد مباركه اصفهان
10,0100فوالد مباركه اصفهان

227-5,350فروسيليس  ايران 
28,29080غلتك سازان سپاهان

22,860100فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
4,7636گروه صنايع بهشهرايران 

3,05159گلوكوزان 
260-10,390سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
10,6500سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

7,520-142,930قنداصفهان 
1,970-37,580كارخانجات  قند قزوين 

1,85551قطعات  اتومبيل  ايران 
2,290-43,530قندهكمتان 
3,580-32,230قند لرستان 

2,790-130,750گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
3,190-60,720قند نيشابور

220-14,240معدني و صنعتي گل گهر
2,07798گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

2,960-56,430قند ثابت  خراسان 
1,950-37,180گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

500-9,550گلتاش 
231-4,404حمل و نقل بين المللي خليج فارس

220-18,980شركت ارتباطات سيار ايران
280-6,080حفاري شمال

1,020-19,490حمل ونقل توكا
510-9,700داده گسترعصرنوين-هاي وب

850-16,340ايران ارقام 
8,370390سرمايه گذاري اعتبار ايران

1,89890ايران  خودرو
4,250104سرمايه گذاري خوارزمي

1,280-24,410كمك فنرايندامين 
200-5,700خدمات انفورماتيك 

8,030170بيمه پارسيان
50-8,570گروه پتروشيمي س. ايرانيان

830-15,940ايران دارو
470-9,080جام دارو

  گزارش 2

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي به همراه ارزیابي كیفي 
 )BMS( بانک توسعه صادرات ايران در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانکار سرويس و نگهداري تأسيسات الکتريکي ، مکانيکي و سيستم هاي مديريت هوشمند
جهت کليه ساختمانهاي ستادي بانک در شهر تهران با مشخصات و شرايط کلي زير از روش ارزيابي کيفي مناقصه گران و برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله 

اي اقدام نمايد:
الف - شرح مختصر موضوع مناقصه:

سرويس و نگهداري تأسيسات الکتريکي ، مکانيکي و سيستم هاي مديريت هوشمند)BMS( جهت کليه ساختمانهاي ستادي بانک در شهر تهران . 
ب- مدارك و شرايط اوليه متقاضي:

۱- توانايي تهيه و ارايه تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ -/۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰يال) شش ميليارد ريال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي يا سپرده نقدي . 
2- توانايي تهيه و ارايه تضمين انجام تعهدات قرارداد در صورت برنده شدن معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي يا سپرده نقدي . 

3- دارا بودن شخصيت حقوقي ، حسن سابقه کار و تجربه مرتبط و معتبر . 
۴- دارا بودن گواهينامه و توانائي کافي مالي و نيروي انساني باتجربه . 

۵- سوابق کاري و قراردادهاي مرتبط با موضوع مناقصه منعقده با سازمانهاي ديگر . 
* متقاضياني که داراي شرايط مذکور مي باشند و آمادگي اجراي خدمات را دارند مي توانند از تاريخ ۱۴۰۰/۰3/23 الي ۱۴۰۰/۰3/2۷ به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)بخش مناقصات( 
  http://iets.mporg.ir :مراجعه و نسبت به دريافت ، تکميل و بارگذاري اسناد ارزيابي کيفي اقدام نمايند.اسناد در پايگاه اطالع رساني مناقصات به آدرس http://setadiran.ir به آدرس
موجود مي باشد.از مراجعه حضوري جدا" خودداري نماييد.الزم به ذکر است کليه مراحل برگزاري مناقصه به صورت الکترونيکي و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)بخش مناقصات( 

انجام مي گردد.  ضمنا" در صورت داشتن هر گونه سوال در خصوص سامانه مناقصات و ثبت نام در سامانه مذکور با شماره تلفن ۱۴۵۶ تماس حاصل نماييد . 
*  آخرين مهلت عودت و بارگذاري اسناد ارزيابي کيفي در سامانه مناقصات دولت : ساعت 14 عصر روز پنجشنبه مورخ 1400/04/10 مي باشد.

* ضمنًا هزينه هاي مربوطه به چاپ فراخوان به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شناسه آگهی ۱۱۴۶۶۴۹

م الف ۹۱2

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
 شرکت تعاوني توليدي توزيعي مصباح پيام نور به شماره ثبت ۱۴22۰۸ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۹۸۸
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شرکت تعاوني توليدي توزيعي مصباح پيام 
نور به شماره ثبت ۱۴22۰۸ راس ساعت  ۸:3۰صبح روز چهارشنبه  مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/23در 
محل سالن اجتماعات شهيد شوش��تری واقع در بزرگراه بسيج ، بلوار هجرت  تشکيل مي 

گردد.
لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت 

مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا و کيل/ نماينده خود را کتباً معرفي نماييد.
* به موجب ماده ۱۹  آئين نامه نحوه تش��کيل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر3رأی و هرش��خص غيرعضوتنها يک رأی خواهد ب��ود. و اعضاي متقاضي اعطاي 
نمايندگي،مي بايست به همراه نماينده خود حداکثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۴/22در محل تعاونی 

حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وکالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
* دستور جلسه :

  ۱- ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس 
 2-  انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل 

3-  طرح و تصويب ترازنامه و صورتهای مالی س��ال منتهی ب��ه ۱3۹۹/۱2/2۹ و تصويب 
بودجه سال جاری  

۴- تعيين روزنامه کثيراالنتشار                                                                                     
۵- تعيين خط مشي آينده شرکت تعاوني

* داوطلبان تصدي سمت هاي بازس�ين به موجب ماده )۲( دستور العمل نحوه 
نظارت بر انتخابات تعاونيها موظفند حداکثر ظرف يکهفته پس از انتشار آگهي 

دعوت فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.

هیئت مدیره شركت تعاوني تولیدي توزیعي مصباح پیام نور

بدين وسيله راي صادره از سوي هيئت تجديد نظر رسيدگی 
به تخلفات اداری کارمندان، شعبه ۴ وزارت راه و شهرسازی 
بش��ماره ۱۰۹3 مورخ  ۱3۹۹/۱۱/۱۸ مبني ب��ر بازخريد از 
خدمت با پرداخت سالي ۴۵ روز حقوق مبنا در قبال هر سال 
خدمت به آق��اي عبداله رمضانلو فرزند علی داراي ش��ماره 
شناس��نامه ۷۸۸ و ش��ماره ملي  ۶۱۸۹3۶۸۸۰۸ صادره از 
ساوه ابالغ مي شود. اين آگهي در يک نوبت در يکي از جرايد 
کثيراالنتشار منتشر مي شود. مش��اراليه مي تواند حداکثر 
ظرف مدت يکماه از تاريخ نش��ر اين آگهي اعتراضيه خود را 
به اداره کل منابع انساني و تش��کيالت تسليم نمايد. در غير 

اينصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد .

اداره كل منابع انساني و تشکیالت 

م الف ۹۵۸

شناسه آگهی ۱۱۴۷۷2۹

آگهي ابالغ رأي

علیرضا ربیعی راد

 بانک 
توسعه صادرات ايران


