
كارتل هاي بزرگ مكزيك كه با دارابودن پول هاي 
هنگفت از قدرت زيادي برخ��وردار و بخش هاي 
زيادي از خاك اين كش��ور را در اختيار دارند، در 
يك دهه اخير به چالشي بزرگ براي قانون و دولت 

مكزيك تبديل شده  است. 
بخش عظيم��ي از گ��ردش پ��ول در مكزيك و 
درآمدهاي غيرش��فافي كه در اي��ن دولت وجود 
دارد، مربوط به گروه هاي قاچاق و تبهكاري است 
كه عالوه بر تجارت موادمخ��در، در حوزه نفت و 
انرژي هم وارد عرصه ش��ده و دولت اين كشور را 

وارد چالش بزرگي كرده  است. 
سرقت سيستماتيك نفت خام و فرآورده هاي نفتي 
به ويژه سرقت گازوييل از ديرباز يكي از مشكالت 
صنعت نفت مكزيك ب��وده اس��ت. تخمين زده 
مي ش��ود كه اين گروه هاي جرايم سازمان يافته 
س��االنه 400ميليون دالر درآمد از سرقت نفت و 

فرآورده هاي نفتي به دست مي آورند. 
شركت ملي نفت مكزيك )پمكس( در گزارشي 

ابعاد اين معضل را منتش��ر كرده اس��ت؛ در اين 
گزارش اعالم ش��ده كه آنها در سال هاي اخير به 
صورت ميانگين 1/6 ميليارد دالر خسارت ساالنه 

به دليل سرقت نفت داشته اند. 
   روش سرقت

س��رقت نفت و فرآورده هاي نفتي در اين كشور 
بح��ران زده امريكاي التين عموماً با اس��تفاده از 
روش برداشت مخفيانه نفت از خطوط لوله انجام 
می شود. اين شركت ملي نفتي كه با كاهش توليد 
و افزايش بدهي ها دس��ت و پنجه نرم مي كند، با 
افزايش سرقت نفت و فرآورده هاي نفتي با چالشي 
بزرگ روبه رو شده است. در سال ۲01۸ ميالدي 
15هزار مورد س��رقت نفت از شبكه خطوط لوله 
1056۳ مايلي انتقال نف��ت و فرآورده هاي نفتي 

اين كشور گزارش شده است. 
ش��ركت ملي نفت مكزيك اعالم كرده كه روزانه 
74 هزار بش��كه نفت خام توليدي اين ش��ركت 

سرقت شده است. 

به دليل هرج و مرج كنوني حاكم بر اين كش��ور، 
پلي��س مكزيك قادر ب��ه مقابله با س��ارقان نفت 
نيست. نيروهاي ارتش نيز اعالم كرده اند به دليل 
مجهزبودن س��ارقان به خودروه��اي زره پوش و 
سالح هاي مختلف اتوماتيك تمايلي به رويارويي با 
آنها ندارند. سرقت نفت مكزيك تأثير قابل توجهي 
بر اقتصاد مكزي��ك دارد. س��االنه ۲درصد توليد 
ناخالص داخلي و 6درص��د درآمدهاي صادراتي 
مكزيك از بخش نفت تأمين مي ش��ود. س��رقت 
نفت تأثير زيادي بر عملكرد ش��ركت پيمكس و 

درآمدهاي دولت مكزيك داشته است. 
 اندرز مانويان لوپز اوبرادور، رئيس جمهور مكزيك 
چندي پيش دستور داد تا اقدامات گسترده تري 
براي مقابله با اين معضل برداش��ته شود. در سال 
گذشته ميزان سرقت روزانه نفت از شبكه خطوط 
لوله مكزيك به 6 هزار بش��كه كاه��ش يافت، اما 
تنها شاهد كاهش 10 درصدي نفت سرقت شده 
بوده ايم. هرچند در مورد درس��ت بودن اين آمار 

نيز اختالف نظرهايي وجود دارد و كارشناس��ان 
معتقدند با ورود كارتل هاي موادمخدر به اين بازار 

شاهد بدترشدن شرايط هستيم. 
   مقابله با دزدهاي نفتي

همه گيري وي��روس كرونا باعث ش��د ت��ا توليد 
ناخالص داخلي مكزيك در سال گذشته ميالدي 
۸/۲ درصد كاهش يابد. رش��د بيكاري و تورم نيز 
فش��ار زيادي بر ش��هروندان مكزيكي وارد كرده 
است. در اين شرايط، سازمان هاي مافيايي تالش 

كرده اند تا بر ميزان سرقت نفت خود بيفزايند. 
گزارش هاي منتشر شده رسمي نشان مي دهد در 
فاصله ماه هاي ژانويه تا آوريل سال ۲0۲1 ميالدي 
تعداد ش��يرهاي نصب ش��ده روي خط لوله هاي 
انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي مكزيك نسبت به 
سال پيش از آن با رش��د نگران كننده 9/5 درصد 
روبه رو شده است. در سال ۲019 ميالدي، تعداد 
شيرهاي نصب  شده 1۳ هزار مورد و در سال ۲0۲0 

ميالدي 11هزار مورد گزارش شده است. 
ايالت هاي هيدالگو، پويب��ال و مكزيكو مهم ترين 
مراكز سرقت نفت اين كشور محسوب مي شوند. در 
ايالت مكزيكو بيشترين موارد سرقت نفت مربوط 
به فرآورده هاي نفتي توليد شده در پااليشگاه هاي 

اين ايالت بوده است. 
افزايش ميزان كشف سرقت نفت از سوی  دولت 
مكزيك نشان مي دهد كه ميزان سرقت غيرمجاز 
انواع فرآورده هاي نفتي با افزايش روبه رو ش��ده 
و در دو ماه نخس��ت س��ال جاري ميالدي 794 
مورد س��رقت نفت در ايالت هيدالگو كشف شده 
و در س��ال ۲0۲0 ميالدي رقم مشابه 5۸۲ مورد 

بوده است. 
رشد ۳7 درصدي موارد كشف شده سرقت نفت 
نش��ان مي دهد كه به دليل افول ش��اخص هاي 
اقتصادي در دوره همه گيري ويروس كرونا شاهد 
رشد جرايم سازمان يافته بوده ايم. از سوي ديگر، با 
ورود كارتل هاي موادمخدر به اين بازار غيرقانوني، 

ميزان سرقت ها افزايش يافته است. 
در سال هاي اخير، س��ارقان از روش ايجاد تونل 
زيرزميني و ايجاد اتصال غيرمجاز به خط لوله هاي 
انتقال نفت و انتقال نفت س��رقت شده به مخازن 
بزرگ جمع آوري استفاده می كنند. تاكنون ده ها 
مورد انفجار، آتش سوزي و نشت نفت نيز در اين 
س��رقت ها روي داده كه به مرگ و زخمي شدن 

ده ها نفر از قاچاقچيان منجر شده است. 
اين بازي ادامه دارد. 

Oilprice :منبع

مدت هاست كه زمزمه فروش مسكن در بورس 
كاال به گ�وش مي رس�د، اقدامي ك�ه با هدف 
حفظ ارزش پول مردم در برابر گراني مس�كن 
در ح�ال انجام ب�وده و طب�ق آخري�ن اخبار، 
تأييديه هاي اوليه نيز از سازمان بورس و اوراق 
بهادار براي اجراي اين طرح گرفته شده است. 
به گزارش ايس��نا، ، بورس كاال به دنبال آن است 
كه بتواند مسكن را به شكل متري و در قالب اوراق 
سلف استاندارد مس��كن پيش فروش كند و اين 
كار را در بستري كه تضامين الزم از سازنده گرفته 

شود و خريدار با خيال راحت اقدام به خريد كند، 
انجام دهد. بر اين اساس براي راه اندازي معامالت 
س��لف مس��كن از همان ابزار سلف اس��تاندارد 
استفاده ش��ده اس��ت. اين ابزار با توجه به اينكه 
امكان انجام معامالت ثانويه را دارد مي تواند براي 
 قراردادهاي س��لف بلند مدت نيز مورد استفاده 

قرار بگيرد. 
به منظور انتش��ار اورق س��لف مس��كن، شخص 
حقيقي يا حقوقي سازنده مسكن كه سابقه فعاليت 
قابل اتكايي ني��ز در اين ح��وزه دارد پس از اخذ 

مجوزهاي اوليه س��اخت و اح��راز صالحيت، در 
زمان دلخواهي پيش از اتمام س��اخت، بخشي از 
واحدهاي ساختماني را كه مي خواهد از اين مسير 
به فروش برسانند انتخاب كرده و متناسب با ارزش 
حدودي واحدهاي منتخب، تضاميني نزد شركت 
سپرده گذاري مركزي توديع خواهد كرد. پس از 
آن با توجه به متراژ كل واحدهاي منتخب، تعداد 
اوراق قابل انتشار تعيين شده و پيش از عرضه اوليه 
اوراق سلف استاندارد مسكن، جزئيات مربوط به 
مكان، سازه، تأسيس��ات، تجهيزات و ساير موارد 

تأثيرگذار در قيمت واحدهاي ساختماني به طور 
رسمي و براي اطالع عموم منتشر خواهد شد. 

البته طراح��ي اين اوراق به گونه اي اس��ت كه در 
مرحل��ه عرضه اوليه، مش��خصات تمام��ی اوراق 
اس��تاندارد و يكسان اس��ت و تفاوتي ميان اوراق 
عرضه شده در يك مرحله عرضه نيست. اين اوراق 
معرف يك متر مربع از يك واحد ساختماني مبنا 
مي باشد و براي ساير واحدها يا طبقات ساختمان 
براساس واحد مبنا ضرايب تعديل كننده اي در نظر 

گرفته شده است. 

 شلتوك كاري 2/5 برابر صنايع كشور 
آب مصرف مي كند

مع�اون آب و آبف�اي وزي�ر نيرو گف�ت: راه ح�ل معض�ل كم آبي 
خوزس�تان توج�ه ب�ه معيش�ت جايگزي�ن كش�اورزان و 
رعايت الگوي كش�ت و كاش�ت محص�والت كم آب طلب اس�ت. 
به گزارش فارس، قاسم تقي زاده خامسي، معاون آب و آبفاي وزير نيرو 
گفت: تأمين آب موضوعي استاني نيست، بنابراين وزارت نيرو از حدود 
سه ماه قبل ساختار مديريت منابع آب كشور را بر اساس 9 حوضه آبريز 
اصلي كه در هريك از آنها كميسيون مركب از همه ذي نفعان وجود دارد، 
استوار كرده و در اين كميسيون همه ذي نفعان شامل بخش كشاورزي، 
صنعت، محيط زيس��ت، س��ازمان برنامه بودجه و نماينده كشاورزان 

درخصوص منابع و مصارف آب در آن حوضه اعالم نظر مي كنند. 
وي در ادامه از اختصاص 50 ميليون دالر براي رفع مشكالت فاضالب 
استان خوزستان گفت و افزود: پيمانكار مربوطه انتخاب شده عالوه بر 
آن در قالب طرح غدير، ظرف يك ماه آينده آبرساني به ۳0روستا در اين 
استان آغاز خواهد ش��د. معاون آب و آبفاي وزير نيرو با اشاره به تأمين 
آب مورد نياز ۸۸ هزار هكتار از اراضي كش��ت كم آب در كش��ت هاي 
فصلي خاطرنشان كرد: كشت محصوالت كشاورزي با نياز آبي باال مثل 

شلتوك در خوزستان ۳/5ميليارد متر مكعب آب نياز دارد. 
وي در پايان راه حل اين معضل را توجه به معيشت جايگزين كشاورزان 
و رعايت الگوي كشت و كاش��ت محصوالت كم آب طلب عنوان كرد. 
ميزان آب مصرف شده توسط كشت شلتوك در خوزستان ۲/5 برابر كل 

آب مصرفي بخش صنعت در كشور است. 
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تحليلی از نقش پررنگ كارتل هاي مواد مخدر در سرقت نفت مكزيك 

نفوذ قاچاقچي های مواد به تجارت نفت!

دولت منتخب و چالش هاي صنعت ساختمان 
رشد سهم مسكن در سبد خانوار، نداشتن ثبات پولي و كم كاري دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم در ساخت مسكن باعث شده، بازار مسكن از يك طرف با 
نياز انباشته و از طرف ديگر با ركود روبه رو شود. انتظارات از دولت منتخب 
مربوط به تدوين و عمل به برنامه اي حداقل چهار ساله براي پاسخگويي به 
مشكالت اين حوزه اس��ت كه در اين مطلب به چالش هاي پيش روي آن 

پرداخته مي شود:
چالش اول: ايجاد ثبات در قيمت مصالح س��اختماني است. تغيير و رشد 
مداوم قيمت ها ريسك اجراي پروژه را براي سازندگان افزايش داده، چرخه 
توليد مسكن را دچار مشكل و باعث افزايش ركود شده است. به رغم توليد 
تمام مصالح ساختماني در كشور بخشي از اين مشكل مربوط به سيستم 
توزيع خصوصاً در مصالح پايه است، بر اين اس��اس ايجاد ثبات در قيمت 
مصالح ساختماني بايد با حذف واس��طه گري خصوصاً در فوالد و سيمان 

همراه باشد. 
چالش دوم: عدم تناسب تسهيالت بانكي اعطايي با قيمت تمام شده مسكن 
است. براس��اس گزارش بانك مركزي كه براي تحوالت بازار مسكن شهر 
تهران منتشر شده در خرداد 1400 متوسط قيمت خريد و فروش يك متر 
مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
شهر تهران حدود ۳0 ميليون تومان بوده است. اگر حداكثر تسهيالت بانكي 
۲40ميليون تومان فرض شود، اين تسهيالت فقط پاسخگوي خريد حدود ۸ 

متر مربع واحد مسكوني خواهد بود. 
چالش سوم: نقش قيمت زمين در بهاي تمام شده مسكن است كه دولت 
مي تواند با كنترل قيمت زمين در بازار و اختصاص زمين مناس��ب جهت 

ساخت اين هزينه را كاهش يا حذف كند. 
مهم ترين نكته در اختصاص زمين از س��وی دولت مطالع��ه و مكان يابي 
اس��ت؛ مكان يابي عالوه بر توجه به ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي، آثار 
زيست محيطي، مخاطرات طبيعي و امكانات منطقه بايد براساس اولويت 
توسعه دروني شهرها صورت پذيرد و در مورد طرح هاي توسعه منفصل نظير 
ش��هرهاي جديد بايد خدمات روبنايي مانند طرح هاي آموزشي، درماني، 
تأمين امنيت و غيره نيز مورد توجه قرار گيرد تا مشكالتي نظير آنچه سال ها 
در مسكن مهر فوالدشهر از جمله كمبود مساجد، فضاهاي آموزشي، سالمت 

و كالنتري وجود داشته، كاهش يابد. 
چالش چهارم: ارتقای كيفيت ساخت مسكن است، اين مورد در مرتبه اول 
با عمل به قانون در به كارگيري مجريان صاحب صالحيت و تهيه شناسنامه 
فني و ملكي ساختمان امكان پذير است كه در حال حاضر حتي در برخي 
كالنش��هرها مانند اصفهان مغفول مانده و نيازمن��د اهتمام جدي مراجع 
كنترلي نظير شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي است.  همچنين هزينه 
خدمات مهندسي فعلي در زمينه طراحي و نظارت حدود يك تا ۲ درصد 
بهاي تمام شده مسكن است كه در مرتبه بعدي ايجاد تناسب بين اين هزينه 

و خدمات مهندسي خود موجب افزايش كيفيت ساخت خواهد شد. 
چالش پنجم: وجود قوانين دس��ت و پاگير در صنعت ساختمان خصوصاً 
براي حضور شركت هاي كوچك و نوپاست. از اين موارد مي توان به الزام ارائه 
سوابق بيمه مستمر كاركنان با وجود شرايط ركود در صنعت ساختمان براي 
اخذ صالحيت هاي مشاوره و پيمانكاري و همچنين لزوم سرمايه گذاري و 
تأمين تجهيزات گران قيمت براي شركت هاي خدمات فني ژئوتكنيك و 
جوش اشاره كرد. مانع زدايي از تأسيس شركت هاي نوپا بهتر است با تعريف 
پروژه هاي كوچك مخصوص اين شركت ها شروع و با حمايت و نظارت همراه 

شود تا باعث افزايش اشتغال نيز گردد. 
چالش شش��م: مديريت تعارض منافع بين ش��هرداري ها و سازمان نظام 
مهندسي ساختمان است. اين تعارض از دو عامل داشتن پروانه اشتغال به 
كار مهندسي از سوی كاركنان بخش هاي دولتي، خصوصاً شهرداري ها و 
بعضاً كنترل فعاليت هاي مهندسي از سوی هر دو ارگان شهرداري و نظام 
مهندسي نش��ئت مي گيرد. وزارت راه و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در 
زمينه ساخت و ساز مي تواند با ارائه دس��تورالعمل هاي مشخص و الزام به 
استقرار سامانه هاي الكترونيكي شفاف و هوشمند اين مسئله را مديريت كند 
تا با گردش آزاد اطالعات هم قابليت پايش و كنترل فراهم آيد و هم از حجم 

بروكراسي اداري و تطويل زمان و هزينه بين ارگان ها نيز كاسته شود. 
چالش آخر انديش��يدن به آينده و چش��م انداز صنعت س��اختمان است 
يعني چگونه با طي يك دوره رونق چهار يا هشت ساله مجدداً اين صنعت 
دچار ركود نشود؟ برخي از صنايع مرتبط همچون توليدكنندگان مصالح 
ساختماني نظير كاشي، س��راميك، پنجره و غيره با شروع طرح هاي ملي 
مس��كن، خطوط توليد و كاركنان خود را افزايش خواهند داد و در صورت 
توقف طرح، بعد از اين بازه زماني ممكن است دست به تعديل نيرو بزنند، از 
اين رو استفاده از توليدات كارخانجاتي كه توان رقابت در بازار هاي بين المللي 
را داشته يا همزمان با اين طرح كيفيت محصوالت را ارتقا داده و براي خود 

بازار هاي جديدي تعريف كنند مؤثر خواهد بود. 
 عالوه بر اين، بخشي از حمايت هاي دولت در توليد مسكن بايد به سمت 
به كارگي��ري فناوري هاي نوين و توليد صنعتي مس��كن س��وق يابد. اين 
استراتژي موجب س��بك و مقاوم شدن ساختمان ها، بهينه سازي مصرف 
انرژي، كاهش پرت مصالح و كاهش زمان و هزينه در توليد مسكن خواهد 

شد و همچنين توان صادرات غيرنفتي را نيز افزايش خواهد داد. 
از س��وي ديگر حمايت از بخش ص��ادرات خدمات مهندس��ي مي تواند 
محرك رشد اقتصادي كشور شود. در اين راستا راهبرد توجه ويژه به بازار 
كشورهاي همسايه براي توسعه صادرات مصالح و خدمات مهندسي همراه 
با به كارگيري رايزن هاي اقتصادي آگاه به مس��ايل صنعت ساختمان در 

سفارتخانه ها مي تواند راهگشا باشد. 

 دهن كجي ايرالين ها 
به شوراي عالي هواپيمايي 

در حالي كه شوراي عالي هواپيمايي مجوزي براي افزايش قيمت بليت 
نداده است، انجمن شركت هاي هواپيمايي افزايش دو برابري قيمت 
بليت را قانوني و در راستاي جلوگيري از اجحاف به مردم مي داند. 
به گزارش تسنيم، از اوايل تير امسال به دليل برخي اتفاقات در وزارت راه 
و شهرسازي، بخش حمل ونقل هوايي كشور در بخش قيمت گذاري بليت 
دچار نابه س��اماني فراواني شده است. ش��ركت هاي هواپيمايي نرخ بليت 
پروازهاي داخلي را به ش��دت افزايش داده و مدعي هس��تند اين كار آنها 
قانوني بوده است. در اين راستا بود كه سرپرست موقت سازمان هواپيمايي 
كشوري طي نامه اي به شركت هاي هواپيمايي با اشاره به مصوبه جلسه مورخ 
1۳99/0۸/۲4 شورايعالي هواپيمايي كش��وري درخصوص صدور مجوز 
افزايش نرخ بليت به ميزان 10درصد نسبت به جدول نرخي اعالم شده از 
سوی شركت هاي هواپيمايي در خرداد 1۳99 اعالم كرد: نظر به گزارش هاي 
واصله مبني بر عدم رعايت مصوبه فوق از س��وی تعدادي از شركت هاي 
هواپيمايي در بليت هاي عرضه شده به مسافران، با تأكيد بر مفاد نامه شماره 
14049 مورخ 1400/04/1 هرگونه افزايش نرخ مسيرهاي پروازي داخلي 
قبل از بررسي و اتخاذ تصميم در جلسه آتي شورايعالي هواپيمايي كشوري، 

از نظر اين سازمان فاقد وجاهت قانوني است. 
در حالي كه انتظار مي رفت انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي به اين اخطار 
توجه كند دبير اين انجمن در اظهاراتي با تأكيد بر اينكه لزومي ندارد همه 
اقشار از هواپيما استفاده كنند، دليل افزايش قيمت بليت هواپيما را مصوبه 

مجلس اعالم كرده است. 
س��اماني با بيان اينكه داوطلبانه براي اينكه به مردم اجحاف نشود، قيمت 
بليت را افزايش داديم، افزود: »محدوديت و سقف قيمتي كه شوراي عالي 
هواپيمايي تعيين كرد، قانوني نبود و اساساً ورود شوراي عالي هواپيمايي 
به نرخ گذاري بليت هواپيما قانوني نبوده و نيست. اين اقدام خالف قانون 

آزادسازي نرخ بليت هواپيماست.«
از آنجا كه سازمان هواپيمايي كش��وري با سرپرست اداره مي شود، به نظر 
مي رسد تواني براي مقابله با يكه تازي شركت هاي هواپيماي ندارد. يكي از 
نكات قابل تأمل درباره ايرالين ها اين است كه آنها حاضر نيستند صورت هاي 

مالي حسابرسي شده خود را به وزارت راه و شهرسازي ارائه كنند. 
مسئله اي كه اواخر دي  سال گذشته وزير راه و شهرسازي درباره آن به تسنيم 
گفته بود: اگر ايرالين ها زيان ده بودند تا االن صورت هاي مالي حسابرسي 
شده را به وزارت راه و شهرسازي ارائه مي كردند تا پس از بررسي از سوی يك 
كميته كارشناسي اگر ديديم اينها واقعاً زيان ده هستند براي آنها چاره اي 
بينديشيم. اين در حالي است كه هيچ كدام از ايرالين ها – صورت هاي مالي 

حسابرسي شده – را نياوردند و استقبال هم نكردند. 
اسالمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
زيان ده است، افزود: خير، هيچ ايراليني زيان ده نيست. ما مهرماه از شركت ها 
خواستيم كه صورت هاي مالي خود را براي بررسي به وزارت راه ارائه دهند كه 

تاكنون اين كار را انجام نداده اند. 
وزير راه و شهرسازي در عين حال تأكيد كرد: البته نيازي به ارائه صورت هاي 
مالي حسابرسي شده نيست، اما وقتي آنها ادعا مي كنند زيان ده هستند بايد 

شواهد و مداركي را براي اين ادعا ارائه كنند كه قابل رسيدگي باشد. 

پيش بينی بازار گوشت
مديرعام�ل اتحادي�ه سراس�ري دام�داران با اش�اره به كش�تار 
گس�ترده بره ه�ا گف�ت: بين س�ه تا ش�ش م�اه آينده ب�ا كمبود 
ش�ديد در ح�وزه عرض�ه دام و گوش�ت مواج�ه مي ش�ويم. 
مجتبي عالي، مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور در گفت وگو با مهر 
با اشاره به كشتار گسترده بره ها و دام هاي مولد در كشور گفت: خشكسالي 
منجر به فقر شديد مراتع و كمبود علوفه شده و اين مسئله در كنار گراني 

نهاده هاي دامي، تأمين خوراك براي دام ها را بسيار دشوار كرده است. 
وي قيمت تمام ش��ده توليد هر كيلوگرم گوشت گوس��فند زنده را براي 
دامداران ۸0 هزار تومان عنوان كرد و افزود: در حال حاضر حداكثر قيمتي 

كه گوسفند را از دامداران مي خرند، كيلويي 50 هزار تومان است. 
عالي با اشاره به اينكه كشتار گسترده بره ها منجر به اين شده كه عرضه دام 
در حال حاضر مناسب باشد، گفت: در سه تا شش ماه آينده ما در اين زمينه 

به مشكل برمي خوريم و با كمبود شديد مواجه خواهيم شد. 
اين فعال بخش خصوصي درباره اينكه چه راهكاري براي برون رفت از شرايط 
فعلي وجود دارد، تصريح كرد: دولتمردان بايد از خواب بيدار شوند، هم اكنون 
دولت روزهاي آخر خود را سپري مي كند و كسي كاري انجام نمي دهد و همه 

چيز را به دولت بعد حواله مي كنند. 
عالي درباره اينكه آيا فكر مي كنيد دولت بعد بتواند همه چالش هاي موجود 
را ساماندهي كند، افزود: اين كار بسيار دشواري است كه انجام آن به راحتي 
امكان پذير نيست مگر آنكه همه دست به دست هم بدهند و اراده كنند كه 
از اين وضعيت خارج شويم در اين صورت احتماالً بتوانيم شرايط فعلي را 

پشت سر بگذاريم. 
وي تأكيد كرد: شرايط به گونه اي شده كه ديگر بايد براي نجات كشور كاري 
كرد، وضعيت بد اقتصادي گريبان توليدكنندگان و مردم را گرفته و همه بايد 
با هم براي برون رفت از وضعيت فعلي همكاري كنند، در غير اين صورت 

عواقب سنگيني در انتظار همه ما خواهد بود. 

  مسکن

ممنوعي�ت فصل�ي واردات برن�ج همزم�ان ب�ا 
اول مردادم�اه آغ�از ش�د و ت�ا پايان آب�ان ماه، 
گمرك مج�از ب�ه ترخي�ص برنج ه�اي وارداتي 
نيس�ت مگ�ر طب�ق ش�رايط تعيي�ن ش�ده. 
به گزارش ايسنا، بر اساس آنچه كه در كتاب مقررات 
صادرات و واردات مشخص شده است هر ساله جهت 
حمايت از محصول داخل، از ابتداي مرداد تا پايان آبان 
ماه، ممنوعيت فصلي واردات برنج اعمال و بعد از چهار 
ماه لغو مي شود. در اين فاصله ترخيص آن از گمرك 
ممنوع است، اما براي سال جاري درخواست هايي از 
سويي انجمن واردكنندگان برنج براي لغو ممنوعيت 
مطرح بود و حتي در جلسه ستاد تنظيم بازار نيز مورد 

بررسي قرار گرفت، ولي به طور كلي لغو نشد. 
اين در حالي اس��ت كه طبق ابالغي��ه وزارت صمت 
به گمرك ايران، مقرر ش��د ك��ه ممنوعيت فصلي 
واردات برن��ج از ابتداي مردادماه اعمال ش��ود، ولي 
صرفاً آن بخش از محموله هاي برنج وارداتي كه قبل 
از ۳1 تيرماه داراي اعالميه ورود و قبض انبار هستند 
مشروط به اينكه داراي ثبت سفارش باشند، امكان 

ترخيص خواهند داشت. 
با اين وجود ط��ي روزهاي اخير اعالم ش��د، حدود 
10كش��تي حاوي برنج از مبدأ بارگيري و در مسير 
ايران ق��رار دارند كه عمده آنها بع��د از ۳1 تيرماه به 
بنادر رسيده و در اين حالت تاريخ ورود بعد از شروع 
ممنوعيت ب��وده و ديگر ام��كان ترخيص نخواهند 
داش��ت، از اين جهت با توجه به نياز داخل و ذخائر 
فعلي، رايزني هايي بين گمرك و وزارت صمت جهت 
به تعويق انداختن يك ماهه ممنوعيت فصلي صورت 
گرفت ولي ظاهراً بررسي مجدد در ستاد تنظيم بازار 

به نتيجه نرسيده است. 
طبق آخرين آمار گمرك ايران، در س��ال جاري و تا 
نيمه تيرماه فقط ۸6/۳هزار تن به ارزش 7۸/1ميليون 
دالر برنج وارد و از گمرك ترخيص شده است. در حالي 
كه در مدت مشابه سال قبل ميزان برنج چندين برابر 
بوده اس��ت؛ به طوري كه ۲7/6 هزار ت��ن به ارزش 
۲49/1ميليون دالر وارد كشور شده بود. بر اين اساس 
واردات برنج در سال جاري از نظر وزني 69 درصد و 

ارزش نيز به همين ميزان كاهش داشته است. 

واردات برنج ممنوع شد

وحید حاجی پور
  تحلیل

 آگهی مناقصه عمومی مرحله اول - نوبت دوم 
شهرداری بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره ۳۶۸\ ش مورخ 2۵\۳\1۴۰۰ شواری اسالمی شهر در 

نظر دارد پروژه عمليات  متفرقه عمرانی در شهرك طالقانی بندر ماهشهر را با رعايت تشريفات قانونی 
و آگهی مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . 

ت�ا   1۴۰۰ /۵/2 تاري�خ  از  مناقص�ه  اس�ناد   -1
 1۴۰۰ /۵/1۳ م�ورخ  اداری  وق�ت  پاي�ان 
1 ري�ال ) غي�ر قاب�ل اس�ترداد (  /۵۰۰ /۰۰۰  در مقاب�ل پرداخ�ت مبل�غ 
ش�عبه  مل�ی  بان�ك  ن�زد   ۰1۰۵2۹۳۴۸2۰۰۰ س�يبا  حس�اب  ب�ه 
واح�د  ب�ه   1۴۰۰ /۵/1۶ م�ورخ  در  پاك�ت  و  تس�ليم   ش�هرداری 

امور قراردادهای شهرداری تحويل می گردد . 
بازگشايی پاكت ها مورخ 1۴۰۰/۵/1۸ می باشد . 

۶ ري�ال م�ی باش�د ك�ه پيش�نهاد  /۳۴۶ 2- مبل�غ اولي�ه كار ۰۸۸/1۰۷/
۳1۷/۳۰۴ ( را ب�ه عن�وان   دهن�ده باي�د ۵ درص�د قيم�ت پاي�ه ) ۴۰۶/
س�پرده ش�ركت در مناقص�ه ب�ه حس�اب س�يبا ش�ماره ۰1۰۵2۹۴1۶۷۰۰۳ 
 بان�ك مل�ی اي�ران ب�ه ن�ام ش�هرداری بن�در ماهش�هر بص�ورت نق�د 

يا ضمانتنامه بانكی ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد . 
۳- شهرداری در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

۴ - ارائ�ه رتبه حداقل ۵ ابني�ه از معاونت برنامه ريزی و نظ�ارت راهبردی رئيس 
جمهور الزامی می باشد . 

۵- ارائه گواه�ی تاييد صالحيت ايمن�ی از اداره كار و ام�ور اجتماعی الزامی می 
باشد . 

۶- هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .  
۷ - متقاضي�ان می توانن�د جهت كس�ب اطالعات بيش�تر در س�اعات اداری با 
Www.mahshahr.ir  ش�ماره تلفن 1۶-۰۶1۵2۳۳۹11۴ تماس و يا به آدرس 

مراجعه نمايند .
امور قرار دادهای شهرداری ماهشهر

آگهی مزايده عمومی 
شهرداری بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره 11۴۹\ش مورخ 2۴\۷\۹۵ شورای اسالمی شهر در نظر دارد مغازه های مجتمع  تجاری 

تفريحی نگين واقع در بندر ماه شهر - خيابان طالقانی - روبروی سازمان آتش نشانی را به نحو اجاره به متقاضيان واجد شرايط  واگذار نمايد .  

1۴۰۰/۵/2 ت�ا پاي�ان  1- اس�ناد مزاي�ده از م�ورخ 
ق�رار  ام�ور  در   1۴۰۰/۵/1۳ م�ورخ  اداری  وق�ت 
- انق�الب  ك�وی  در  واق�ع  ش�هرداری   داده�ای 
بلوار ش�هرداری در مقاب�ل پرداخت مبل�غ ۳۰۰/۰۰۰ ريال 
 ) غير قابل اس�ترداد ( به ازای هر رديف به حس�اب س�يبا 
۰1۰۵2۹۳۴۸2۰۰۰ بانك ملی شعبه شهرداری تسليم و پاكت 

در مورخ 1۴۰۰/۵/1۶ به امور قراردادها تحويل می گردد . 
بازگشايی پاكت ها مورخ 1۴۰۰/۵/1۸ می باشد . 

تضمي�ن  می بايس�ت  دهن�دگان  پيش�نهاد   -2
۵ درص�د ش�ركت در مزاي�ده ب�ه ازای ه�ر ردي�ف 
نماين�د: ارائ�ه  زي�ر  طري�ق  دو  از  يك�ی  ب�ه   را 

الف - فيش واريز مبلغ به حساب سيبا ۰1۰۵2۹۴1۶۷۰۰۳ 
شهرداری بندر ماهش�هر نزد بانك ملی شعبه شهرداری 

بندر ماه شهر . 
ب - ضمانت نامه بانكی به نام شهرداری بندر ماهشهر و به 

مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها . 
۳ - ش�هرداری در رد يا قب�ول يك يا كليه پيش�نهاد ها 

مختار است . 
۴ - قيمت پيشنهادی زير قيمت پايه مردود است . 

۵ - متقاضيان می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر 
در  س�اعات اداری با تلف�ن 1۶- ۵2۳۳۹11۴ - ۰۶1 تماس 

حاصل نمايند .
امور قرار دادهای شهرداری ماهشهر

 نوبتمرحلهشماره مغازه

دومدوم2۷

دومبيستم۴۵-۸۳

دومششم۹2

دوماول۸2

دوماول ۸۴

دوماول۸۰

حامد كياني طادي / مدرس دانشگاه


