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 رئیسی: وزارت نیرو از نخبگان دانشگاهی 
در حل بحران های برق کمک بگیرد

رئيس جمهور منتخب با انتقاد از نشنيدن صداي واحد از مجموعه هاي 
دولتي درباره يك موضوع و وجود ناهماهنگي بين دس�تگاه ها گفت: 
بايد در يك س�تاد با حضور مس�ئوالن بخش هاي مختلف درباره هر 
موضوعي تصميم گيري ش�ود و پ�س از آن همه بخش ه�ا درباره آن 
مس�ئله حرف واحدي بزنند و اينگونه نباش�د كه مسئوالن كشوري 
و اس�تاني درباره اين موض�وع نظ�رات متفاوتي ابراز كنن�د. چنين 
ناهماهنگي هايي براي مردم قابل هضم نيست و مشكل ايجاد مي كند. 
به گزارش روابط عمومي دفتر رئيس جمهور منتخب، آيت اهلل سيدابراهيم 
رئيسي پيش از ظهر ديروز در نشست ويژه »بررسي مسائل صنعت برق 
كشور« با حضور مديران و كارشناس��ان تراز اول صنعت برق با اشاره به 
اينكه تأمين آب و برق مردم، از آن دس��ته اقداماتي است كه شب و روز 
نمي شناس��د و بايد با يك روحيه و مديريت جهادي در اين زمينه عمل 
كرد، گفت: امروز به لحاظ تأمين انرژي در وضعيت خاصي قرار داريم و اين 
جلسه براي بررس��ي اقدامات فوري و كوتاه مدتي است كه مي توان براي 
برون رفت از وضعيت فعلي تمهيد كرد. رئيسي در ادامه اين نشست پس از 
شنيدن نظرات و راهكارهاي مديران و كارشناسان حاضر در جلسه اظهار 
داشت: بر اساس جمع بندي نظرات كارشناسان اولين نكته قابل برداشت 
اين است كه بايد با فوريت نسبت به ارتقاي بهره وري نيروگاه هاي موجود 
و افزايش ظرفيت تولي��د آنها براي رفع نات��رازي در توليد و مصرف برق 
اقدام شود. رئيسي با اشاره به مباحث مطرح شده مبني بر وجود استرس 
تابستاني و زمستاني تأمين برق مورد نياز كشور، خاطرنشان كرد: وقتي 
اين استرس هر سال در تابستان و زمستان تكرار شود به اين معناست كه 
ساز و كار مناسب براي برطرف كردن كمبود برق انديشيده نشده است. 
عدم پيش بيني و لحاظ احتماالت در برنامه ريزي ها و تصميمات مديريتي، 
قابل قبول نيست. افزايش مصرف و دماي هوا در تابستان و نياز نيروگاه ها 

به تعمير و نگهداري از مسائل قابل پيش بيني است. 
رئيسي بر لزوم توسعه زمينه هاي واردات و صادرات برق توسط دولت و بخش 
خصوصي به تناسب بازه هاي كم مصرف و پرمصرف سال تأكيد كرد و گفت: 
وزارت نيرو از ظرفيت دانش��گاهي و نخبگاني كشور براي ارائه راهكارهاي 
نو و دانش بنيان براي حل مسائل صنعت برق كشور به نحو احسن استفاده 
كند. رئيس جمهور منتخب با انتقاد از نشنيدن صداي واحد از مجموعه هاي 
دولتي درباره يك موضوع و وجود ناهماهنگي بين دس��تگاه ها گفت: بايد 
در يك ستاد با حضور مس��ئوالن بخش هاي مختلف درباره هر موضوعي 
تصميم گيري شود و پس از آن همه بخش ها درباره آن مسئله حرف واحدي 
بزنند و اينگونه نباشد كه مسئوالن كش��وري و استاني درباره اين موضوع 
نظرات متفاوتي ابراز كنند. چنين ناهماهنگي هايي براي مردم قابل هضم 

نيست و مشكل ايجاد مي كند. 
رئيس��ي اتخاذ تدابير مناس��ب براي عمليات تعمير و نگهداري س��االنه 
نيروگاه ها به ويژه نيروگاه هاي حرارتي را نيز از موضوعات مهمي دانس��ت 
كه بايد در يك پروس��ه زماني دقيق مطابق نظرات كارشناسان در بازه اي 
كه كمترين بار مصرف برق در كش��ور وجود دارد، م��ورد توجه قرار گيرد 
و تأكيد كرد: پايان دوره مس��ئوليت برخي مديران و جابه جايي در دولت 
و مس��ئوالن به هيچ وجه نبايد اين اقدام را به تأخير بيندازد. قراردادهاي 
الزم براي تعميرات و به روزآوري نيروگاه ها بايد ب��دون فوت وقت و تعلل 
و مالحظات جابه جايي مديران انجام شود. رئيس جمهور منتخب بر لزوم 
تس��ريع در فرآيند افزايش 2هزارو500 مگاوات ظرفيت برق كه به گفته 
مديران بخش نيرو آماده بهره برداري است ، تأكيد و اضافه كرد: هر اقدامي 
كه براي بهره برداري س��ريع تر از اين ظرفيت الزم است انجام دهيد تا اين 
بخش هر چه زودتر وارد مدار ش��ود. رئيسي با تأكيد بر اينكه اعمال قانون 
تعارف بردار نيست و وزارت نيرو بايد مديريت مصرف را توأمان با مديريت 
توليد اعمال كند، تصريح كرد: فرهنگ سازي براي بهينه سازي مصرف برق 
نيز از جمله اقدامات اساسي است كه بايد با كمك رسانه ها انجام شود. بايد 
الگويي جامع براي بهينه س��ازي مصرف در بخش هاي خانگي، صنعتي و 

كشاورزي طراحي و اجرايي شود. 
رئيس جمهور منتخب در ادامه به موضوع لزوم پرداخت معوقات پيمانكاران 
حوزه نيرو اشاره كرد و گفت: يكي از مسائل محوري در دولت سيزدهم تالش 
براي بازسازي اعتماد بين دولت و بخش خصوصي و تعاوني است و پرداخت 
مطالبات پيمانكاران به طرق مقتضي، از جمله در حوزه نيرو جزو اقدامات 
اعتمادسازي است كه در دولت آينده مورد توجه جدي قرار خواهد داشت. 
راهكارهاي پرداخت مطالبات پيمانكاران از جمله راهكارهاي غيرريالي نظير 
تهاتر و اعطاي امتياز به آنها نيز بررسي شود. رئيسي اظهار اميدواري كرد كه 
در مدت باقيمانده از زمان خدمت مديران فعلي بتوان بر اساس فوريت ها 
براي حل مشكالت مردم اقدامات راهگشا انجام داد و اضافه كرد: هر جا قانون 
راهكاري پيش روي شما قرار داده است، با قدرت اجرا كنيد و از سوي ديگر 
از امكان گفت وگو و اقناع سازي مردم نيز غافل نشويد. مردم ايران اسالمي، 
مردمي قانونمدار و فهيم هستند كه اگر درباره اقتضائات و مشكالت با آنها 
صراحتاً صحبت كنيد، با دولت همراهي الزم را خواهند داش��ت. رئيسي 
تأكيد كرد: آنچه در اين جلسه از س��وي مديران و كارشناسان مطرح شد 
نشان مي دهد كه با وجود همه مش��كالت و تحريم ها مي توانيم با تكيه بر 
ظرفيت هاي داخلي نه در يك فاصله زماني ۱0ساله بلكه بسيار كوتاه تر بر 

مشكالت فائق شويم و آينده بسيار روشني را در پيش داشته باشيم. 

در ۱۵ماه گذشته اتفاق افتاد
واردات غیرمجاز ۱۴۷هزار تن موز

در ۱۵ م�اه اخير ۱4۷هزار تن موز غيرمجاز واردات كش�ور ش�ده 
اس�ت، بانك مركزي و وزارتخانه هاي اقتصاد، صمت، كش�اورزي 
بايد در اين رابطه شفاف س�ازي كنند و بگويند عالوه بر موز ديگر 
چه كاالهايي به شكل غيرمجاز به كش�ور وارد يا خارج مي شوند. 
به گزارش مهر به نقل از صدا و سيما، روح اهلل لطيفي، سخنگوی گمرک 
افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، صادرات سيب و واردات موز 
به هم گره خورده است، يعني در ازاي صادرات سيب به ميزان يك سوم 
آن بايد مجوز ثبت سفارش براي واردات موز صادر شود. وي گفت: در 
سال گذشته حدود ۸۸5 هزار تن و در سه ماهه نخست امسال هم حدود 
20۷ هزار تن سيب صادر شد، يعني در مدت ۱5 ماه حدود يك ميليون 
و ۹2 هزار تن س��يب صادر ش��د. لطيفي تأكيد كرد: ب��ا صادرات يك 
ميليون و ۹2 هزار تن سيب در مدت ۱5ماه امكان صدور مجوز براي 
۳۶۴هزار تن موز مي توانست ميسر باشد در حالي  كه 5۱۱ هزار و 500 
تن موز در ۱5ماهه وارد كشور شده است. س��خنگوي گمرک گفت: 
اين اختالف ۱۴۷هزار تني واردات موز باعث شد باعث مكاتبه وزارت 
اقتصاد با وزارت صمت و جهاد كشاورزي شده است، حاال يك محموله 
2هزارو۴00 تني موز در حال نزديك ش��دن به بندر بوش��هر است و 
اميدواريم قبل از رس��يدن اين محموله به بندر پاسخ صريح از سوي 

وزارت صمت يا جهاد كشاورزي به گمرک داده شود.

اختالف ۱۱درصدي نرخ ارز نیمايي و بازار 
رانت ايجاد کرده است

رئيس كميس�يون كش�اورزي اتاق بازرگاني ايران گفت: اختالف 
۱۱درصدي ميان ارز نيمايي و ارز واقعي موجب انحراف و رانت است. 
به گزارش صدا و س��يما، علي ش��ريعتي مقدم اظهار داشت: اختالف 
۱۱درصدي ميان ارز نيمايي و ارز واقعي موجب انحراف و رانت است و 

مشكالت زيادي را براي صادركنندگان واقعي ايجاد مي كند. 
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران افزود: در اين بين حتي 
در فروش ارز نيز رقابت ميان ارزهاي پتروشيمي و ديگر ارزها در سامانه 
نيما و محدوديت هاي موجود در آن مشكالتي را براي صادركنندگان به 
وجود آورده است كه بايد براي رفع آن، فروش ارز صادراتي را در اولويت 
قرار دهيم. وي اضافه كرد: مشكالت توليد از جمله تأمين ارز نهاده ها 

بايد در اولويت باشد تا در صنايع پايين دستي مشكل نداشته باشيم. 
وي گفت: مصوباتي وجود دارد كه اگر صادركنندگان تسويه ارزي خود 
را انجام دهند بايد بتوانند از مزاياي معافيت مالياتي سال ۹۷ استفاده 

كنند كه اگر اين مصوبات ابالغ شود، كمك كننده خواهد بود. 
...........................................................................................................

صندوق هاي بازنشستگي بنگاهدار تر مي شوند
در حالي كه بخ�ش زي�ادي از بودجه صندوق هاي بازنشس�تگي 
در كش�ور از طريق بودجه عمومي و جيب مردم تأمين مي ش�ود 
و بنگاه�داري صندوق هاي بازنشس�تگي و به�ره وري پايين اين 
بخش ها و مفاس�د قابل مالحظه ايجاد دغدغه كرده اس�ت، دولت 
دوازده�م در هفته هاي پاياني اي�ن بخش ه�ا را بنگاهدار تر كرد. 
بخش زيادي از بودجه صندوق هاي بازنشستگي از بودجه عمومي پرداخت 
مي شود، صندوق هاي مذكور براي خود س��رمايه گذاري هاي اقتصادي 
انجام داده اند كه بنگاهداري قابل مالحظه اين بخش ها بهره وري پايين و 
مفاس��د اقتصادي ايجاد دغدغه كرده است، در چنين شرايطي دولت در 
اوج مش��كالت اقتصادي تعدادي از بنگاه هاي خود را بابت بدهي به اين 

بخش ها ارائه داد. 
با توجه به اينكه بنگاه هاي صندوق هاي بازنشستگي را نيز چهره هايي 
نزديك به بخش هاي دولتي و عمومي مديري��ت مي كنند، عماًل گويا 
بنگاهداري در دو بخش دولتي و ش��به دولتي از اين جيب به آن جيب 
مي شود. كارشناسان اقتصادي معتقدند صندوق هاي بازنشستگي نيز 
در حوزه بنگاهداري براي خود دولتي ش��ده اند و براي كسب مديريت 
مناصب مديريتي شركت ها درگيري هاي سياسي و جناحي به پا شده 
است، از اين رو پيشنهاد مي دهند صندوق ها سهام مديريتي در بنگاه ها 

نداشته باشند، بهتر است. 
محمد ش��ريعتمداري، وزير تعاون، كارو رفاه اجتماعي در توئيتر خود 
نوشت: بدهي بعضاً چند ده ساله دولت ها به صندوق هاي بازنشستگي 
براي بار دوم پس از س��ال ۹۹ با واگذاري سهام شركت هاي دولتي در 
دولت به تصويب رس��يد. سهم س��ازمان تأمين اجتماعي ۸۹ صندوق 
كش��وري ۳0و صندوق روس��تاييان هزار ميليارد تومان اس��ت. يكي 
از مش��كالت اصلي دولت ه��ا، بدهي ب��ه صندوق تأمي��ن اجتماعي و 
صندوق هاي بازنشس��تگي اس��ت كه دولت ه��ا معموالً ب��ا واگذاري 
شركت هاي قابل واگذاري اين بدهي را تسويه مي كنند كه البته برخي 
كارشناس��ان می گويند، انحصار ش��ركت داري از دولت به مؤسسات 
عمومي مثل سازمان تأمين اجتماعي منتقل مي شود كه به ناكارآمدي 

اقتصاد مي انجامد. 
...........................................................................................................

انتظار تغییر قیمت طال و سكه را نداريم
ناي�ب رئي�س دوم اتحادي�ه ط�ال و جواهر ته�ران ب�ا پيش بيني 
وضعيت بازار طال در اولين روز معامالت پس از ش�ش روز تعطيلي 
گفت: بازار طال و س�كه ماه هاس�ت ثبات دارد، براي امروز انتظار 
افزاي�ش تقاضا و نوس�ان زي�اد در قيمت ط�ال و س�كه را نداريم. 
محمد كشتي آراي با اشاره به قيمت طال و سكه در روز هاي تعطيلي بازار 
بيان كرد: طي ش��ش روز تعطيلي ارزش اونس جهاني نوساني نداشت 
اما بهاي دالر اندكي باال رفت كه اين عامل باعث افزايش حدود ۱0هزار 

توماني طالي ۱۸عيار و ۱50هزار توماني سكه امامي شد. 
به گفته اين عضو اتحاديه طال، طي اين مدت با توجه به تعطيلي بانك ها 
و صرافي ها قيمت دالر رسمي نبوده است، به همين دليل نمي توان روي 
بهاي فعلي طال و سكه حساب كرد اما با بازگشايي بازار ها و از سرگيري 

معامالت قيمت ها شفاف خواهد شد. 
كشتي آراي با پيش بيني وضعيت بازار طال در اولين روز معامالت بعد از 
تعطيلي اظهار كرد: از آنجا كه در آستانه ماه محرم قرار داريم و همچنان 
بحث برجام بالتكليف مانده است به نظر نمي رسد طي روز هاي آينده 

شاهد افزايش حجم تقاضا و داد وستد  طال و سكه باشيم. 
نايب رئيس دوم اتحاديه طال اضافه ك��رد: از طرفي بازار طال طي چند 
ماه گذشته به ثبات رسيده و بر همين اس��اس انتظار نمي رود تا پايان 
هفته جاري نوس��ان افزايش��ي يا كاهش��ي قيمت  طال و سكه بيش از 

سه درصد باشد.

اگ�ر بپذيريم ك�ه اي�ران وارد دوره خشكس�الي 
ش�ده و 80 درصد مص�رف آب كش�ور نيز صرف 
بخش كش�اورزي مي ش�ود، عماًل با ه�دف تأمين 
امنيت آب شرب ش�ايد بايد تصميمات سختي در 
حوزه كاهش مصرف آب بخش كشاورزي و گاهي 
صنايع فعال در ف�الت مركزي اي�ران بگيريم، در 
همين راستا وزير نيرو با تأييد ورود ايران به دوره 
خشكس�الي و  تر س�الي نامنظم، اولوي�ت اصلي 
تأمي�ن آب كش�ور را حوزه ش�رب معرف�ي كرد. 
سال هاي سال اس��ت كه در مورد خشكسالي يا پايان 
يافتن دوره خشكس��الي و آغاز  تر س��الي سخن گفته 
مي شود، اما وقتي باران در كشور سيل به راه مي اندازد، 
باورش براي عامه مردم س��خت است كه همچنان در 
دوره خشكسالي قرار داريم و بايد كليه مصارف آبي در 

كاهش مصرف آب مشاركت است. 
اگرچه مصرف كنندگان خانگي آب در شهرها عمده 
آب شهري را مصرف مي كنند و گاهي اينگونه تصور 
مي ش��ود كه با كاه��ش مصرف آب خانگي مش��كل 
كم آبي حل مي ش��ود، اما حقيقت امر آن اس��ت كه 
حدود ۸0درصد مصرف آب كل كشور مربوط به حوزه 
كشاورزي مي باشد. از سوي ديگر، قرار گرفتن صنايع 
در فالت مركزي ايران نيز چالش آفرين شده است، زيرا 
بايد عالوه بر تأمين آب ش��رب براي مصارف ش��هر و 
روستا، آب صنايع و به ويژه صنايع آب بر را نيز تأمين 
كرد كه براي وزارت نيرو چالش آفرين اس��ت، بدين 
ترتيب جانمايي برخي از صنايع با انتقادات جدي در 

بخش فالت مركزي روبه رو است. 

در اين ميان همانطوركه گفته شد گويا در رأس 
هرم تنش آبي ايران، مصرف بخش كش��اورزي 
وجود دارد ك��ه بايد دقيقاً حقيق��ت امر به مردم 
اطالع رس��اني ش��ود، زيرا برخي از كارشناسان 
مي گويند بعض��ي از واردكنندگان ب��راي اينكه 
بازار واردات خود را توس��عه بخشند، از كم آبي و 
خشكسالي سخن مي گويند از اين رو بايد ابهام ها 
در اين ح��وزه برطرف ش��ود؛ چراكه اگ��ر مقوله 
خشكس��الي جدي باش��د، خداي نكرده تأمين 
آب شرب با چالش مواجه مي شود و عماًل امكان 

صيانت از منابع آبي را از دست می دهيم. 
رعايت الگوي كشت، مكانيزه كردن حوزه كشاورزي، 

ممنوعيت كاشت و صادرات محصوالت آب بر، پرداخت 
يارانه به كش��اورزاني كه در مناطق قرم��ز و زرد آبي 
كشاورزي مي كنند، در گام اول مي تواند فضا را براي 

كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي فراهم آورد. 
  غافلگيري آبي دولت

رضا اردكاني��ان، وزير ني��رو با حض��ور در برنامه نگاه 
يك شنبه شب شبكه يك سيما گفت: امروز پديده تغيير 
اقليم يك نظريه نيست، بلكه واقعيت است. در منطقه 
ما، تغيير اقليم به ميزان زيادي به اين معناست كه بايد 
آماده مواجه شدن با شرايط جديد آب وهوايي باشيم. 
اردكانيان با اش��اره به اينكه بارش در ايران يك س��وم 
ميانگين بارش جهاني است، گفت: بارش جهاني به طور 

متوسط ۷50 ميلي متر است كه در ايران 250 ميلي متر 
مي باشد و بايد اين فكر را كنار بگذاريم كه هر سال 250 
ميلي متر بارش را داشته باشيم، امسال حدود 5۳ درصد 
نسبت به سال گذش��ته كم بارش هستيم و همچنين 
نسبت به متوس��ط دوره درازمدت بيش از ۴0 درصد 
پايين تر مي باش��يم. وي افزود: در چهار سال گذشته 
در سال اول و چهارم خشك ترين سال ها در 50 سال 
اخير كشور بود و سال هاي دوم و سوم جزو ترسال ترين 
سال ها در 50 سال اخير بوده است و اين شرايط به اين 
معناس��ت كه بايد برنامه ريزي را براي مواجه شدن با 
شرايط آبي تغيير دهيم و همچنين سازه ها را متناسب 
با اين شرايط طراحي كنيم و بس��ازيم و مصرف آب، 
الگوي كشت و روش هاي آبياري بايد متناسب با اين 
شرايط باش��د. وي همچنين گفت: دو سال سيالبي، 
تاب آوري را براي مواجه شدن با يك سال شديد خشك 
فوق العاده كم كرد. وزير نيرو با يادآوري اينكه »امسال 
سال خش��كي بوده است«، گفت: س��ازمان آب و برق 
خوزستان قدمت زيادي دارد و اين يعني اين سازمان 
جزو غني ترين ش��ركت ها از نظر بنيه كارشناس��ي، 
تجربيات انباشته و تجهيزات و امكانات است بنابراين 
تجربه بسيار بااليي در مواجهه با پديده هاي جدي يعني 

خشكسالي هاي مفرط و ترسالي هاي شديد دارد. 
وي افزود: س��ازمان آب و برق خوزستان مانند هر 
سال و در ابتداي سال آبي يعني مهر ۹۹ با همكاري 
جهاد كشاورزي، صنعت و محيط زيست، زير چتر 
اس��تانداري برنامه ريزي منابع و مصارف كردند تا 
حق آبه حفظ ش��ود و در اولويت اول آب ش��رب با 

مشكل مواجه نشود و البته ساير مسائل. 
اردكانيان اضافه كرد: بر اس��اس آخرين آمار ۹0 هزار 
هكتار از زمين هاي خوزس��تان زير كشت برنج است، 
البته اختيار امسال در خود استان بود و آنها بر اساس 

شرايطي كه داشتند، كشت را ممنوع كردند. 
وي ادامه داد: هيچ طرح انتقال حوزه به حوزه اجرا نشده  
و تنها طرح هاي قديمي بوده است؛ ما آب به كويت صادر 
نمي كنيم و اصلي ترين نقطه حكمراني ما، اعتماد به 

مردم و همچنين اعتماد مردم به مسئوالن است. 
اردكانيان اضافه كرد: ب��ا اجازه مقام معظم رهبري در 
استفاده از صندوق توس��عه ملي بخش فاضالب اهواز 
تحرک جدي در آن ايجاد ش��د و پيمانكار آن تعيين 
شده است و به زودي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.  

او ادامه داد: بحث معيشت مردم كشاورز مسئله ای 
جدي است، باالخره در شرايط تحريمي بوده ايم، ما 
به  قصد اينكه دشمنانمان دلشاد نشوند در سال هاي 

گذشته خيلي جزئيات مسائل را باز نكرده ايم. 
اردكانيان گفت: آنچه جا دارد مورد پردازش قرار 
بگيرد و ما به آن كمتر پرداخته ايم، اين اس��ت كه 
ساختارها و سازوكارهاي ما لزوماً متناسب با شرايط 
اقليمي كشور نيس��ت. اگر از كلمه الگوي كشت 
استفاده مي كنيم و انگشت اشاره را به سمت وزارت 
جهاد كشاورزي مي گيريم بايد بدانيم كه كار الگوي 
كشت به يك دستگاه مربوط نمي شود، البته تدوين 
آن مربوط به يك دستگاه مي شود ولي پياده سازي 

الگوي كشت كاري ميان بخشي است.

  گزارش    یک

ب�ه  ب�ازار  در  فرنگ�ي  گوج�ه  قيم�ت 
بي�ش از ۱0ه�زار توم�ان رس�يده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، بر اساس مش��اهدات ميداني از 
خرده فروشي هاي سطح شهر تهران قيمت هركيلو 
خربزه ۱۳ تا ۱۶ ه��زار تومان، هلو انجي��ري 2۳ تا 
۴2 هزارتومان، پرتقال ۱۸هزار و500 تومان، سيب 
گالب ۱۶ تا 2۳ هزارتومان، هلو 2۸ تا ۴۳هزارتومان، 
آلبالو رس��مي 2۹ ت��ا ۳2 هزارتومان، آلو ش��ابلون 
2۸ هزارتومان، شليل شبرنگ 2۸ تا ۴۳ هزارتومان، 
موز 2۸هزار و۸00 تومان، آلو قطره طال ۳۸ هزارتومان 
و گالبي ۴۸ تا ۶5 هزارتومان است. همچنين قيمت 
هر كيلو گوجه فرنگي ۱۳هزار و500 تومان، پياز زرد 
۶هزارو۸00 تومان، پياز سفيد۷هزارو۳00تومان، 
س��يب زميني ۶ه��زارو۸00 توم��ان، انگ��ور دانه 
قرمز ۶5 هزارتوم��ان، آلو جنگل��ي ۴5 هزارتومان، 
انجير ۴5 هزارتومان، انگ��ور بي دانه ۳2هزارتومان، 
ليموت��رش 2۶ هزارتومان، طالب��ي ۱۳هزارتومان، 
انبه پاكستان 55 هزارتومان و خياررسمي ۱5 هزار 

و500 تومان اس��ت. در ميادين مي��وه و تره بار نيز 
قيمت هركيلو ليموترش س��نگي ۱۱ه��زار و۹00 
تومان، خيار گلخانه ای ۸ه��زارو۹00 تومان، انواع 
سيب ۹هزارو۸00 تومان، موز 22تا 25هزار تومان، 
هندوانه ۴ه��زارو۶00 تومان، انب��ه ۴۱ هزار و500 
تومان، گيالس تكدانه ۳۸هزار و500 تومان، سيب 
گالب ۱5 هزار و500 تومان، زردآلو 2۸ هزارتومان، 
آلو ش��ابلون 22ه��زار و500 تومان، هل��و انجيري 
۱۹ هزار و500 تومان، انجي��ر 2۱ هزارتومان، آلبالو 
20 هزار و500 تومان، انگور بي دانه ۱۹ هزار و500 

تومان و گالبي 20 هزار تومان است. 
همچنين خربزه مش��هدي ني��ز با قيم��ت هر كيلو 
۸ه��زارو۹00 توم��ان، ش��ليل و ش��برنگ 2۴هزار 
و۳00 توم��ان، گوجه فرنگي بوت��ه رس ۶هزارو200 
توم��ان، س��يب زمين��ي ن��و ۴ه��زارو500 تومان، 
ليموت��رش ميناب��ي ۱۴ه��زار و۷00 توم��ان، پياز 
س��فيد 5هزارو۱00 تومان و پياز زرد نيز با قيمت هر 

كيلو۴هزارو۸00 تومان در ميادين عرضه مي شود.

افزايش قيمت گوجه فرنگي

سازمان آگهي هاي  روزنامه 
جوان تلفني آگهي مي پذيرد 

88۴98۴58

رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان گفت: ۷0 درصد سيمان 
خريداري شده در يك سال گذشته در كشور در اختيار ۱۵ نفر بوده است. 
هلدينگ هاي بزرگ سيمان در كشور مدت هاست كه به دنبال افزايش 
نرخ محصول بودند، اين شركت ها كه از بازار نوساني سهام يكي، دو سال 
اخير نيز انتفاع خوبي به دست آوردند، حتي در سال هاي گذشته مازاد 
توليد داشتند، ولي با اين حال يك روز افزايش نرخ كاغذ و پاكت سيمان و 
روز ديگر افزايش نرخ كارگر و مسائلي از اين دست را بهانه افزايش قيمت 
محصول عنوان مي كردند و حتي در چند نوبت صرفاً با خبرسازي افزايش 
نرخ سيمان قيمت سهام اين صنعت در سال گذشته به شدت نوساني شد. 
عدم كفايت نظارتي و رگالتوري دولت و همچنين اتحاد صنفي برخي 
از توليد كنندگان بزرگ سيمان نرخ اين محصول را در كشور به شدت 
افزايش داد كه در روزهاي آتي گزارش هايي در اين حوزه منتشر خواهيم 
كرد، به طور نمونه مجموعه سازمان تأمين اجتماعي و مشخصاً شركت 
سرمايه گذاري اين سازمان جا دارد شفاف سازي كند كه چند درصد از 
صنعت سيمان ايران را در اختيار خود دارد و از افزايش نرخ سيمان تا چه 

حد شركت هايش منتفع مي شوند. از سوي ديگر جا دارد نهادهاي نظارتي 
كليه معامالت سهام و همچنين خريد و فروش هلدينگ ها و شركت هاي 
بورسي و غير بورس��ي سيمان را در كش��ور مورد بررس��ي قرار دهند و 
اش��خاصي كه در وضعيت كنوني اقتصاد ايران زمينه س��ود جويي هاي 
بي ضابطه را فراهم كرده اند، محاكمه كنند. در حالي كه چند توليد كننده 
بزرگ سيمان اقدامات صنفي گسترده اي را براي افزايش هماهنگ شده 

نرخ در بازار داخلي انجام داده اند و مشخص است كه تالش هاي آنها به 
ثمر نشسته، زيرا نرخ سيمان به بيش از ۱00 هزار تومان پرواز كرده، اين 
روزها عده اي افكار عمومي را به دنبال نخود سياه مي فرستند. به گزارش 
خبرگزاري مهر، رضا جمارانيان در يك گفت وگ��وي تلويريوني اظهار 
داشت: ۷0 درصد سيمان خريداري شده در يك سال گذشته در كشور 
در اختيار ۱5 نفر بوده اس��ت. رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت 
سيمان افزود: اسامي اين ۱5 نفر كاماًل مشخص است و بنده از واحدهاي 
نظارتي نظير سازمان بازرسي كل كش��ور و وزارت اطالعات درخواست 
مي كنم به اين موضوع ورود كنند تا مشخص شود در ۱5 سال گذشته 
چه اتفاقي در صنعت سيمان افتاده و چه كساني از اين صنعت بهره مند 
ش��ده اند. وي با بيان اينكه هر جا از نظام عرضه و تقاضا خارج ش��ديم و 
قوانين دستوري را جايگزين كرديم، به غير از رانت و فساد براي عده ای 
خاص، هيچ عايدي نه براي توليدكننده و نه براي مصرف كننده نداشت، 
گفت: عده اي با استفاده از اين رانت و ايجاد فساد، سيمان ۱۶ هزار توماني 

را به مصرف كننده به قيمت ۶0 هزار تومان فروختند. 

سالطين 70درصد سيمان کشور را خريدند
  گزارش 3

    شركت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد. لذا با توجه به 
اينكه كليه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذيرفت، الزم است كليه مناقصه گران واجد صالحيت در صورت 
عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی  امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار 

مناقصه در سامانه ۱۴00/05/05 می باشد. 

كد فراخوان در سامانه محل تامين اعتبار مبلغ تضمين )ريال( برآورد اوليه )ريال( عنوان پروژه رديف

200000۱۳۴00000۴۷ عمرانی ۴55،۹۴0،0۴۶ ۹،۱۱۸،۸00،۹۱۱ آبرسانی به روستاهای بابا پشمان از مجتمع سندركان شهرستان دورود ۱

200000۱۳۴000005۶ عمرانی ۳،۹۸۳،۴۴5،0۳۷ ۷۹،۶۶۸،۹00،۷۴۴ احداث مخزن ۱00 متر مكعبی همراه با دو حلقه چاهك،احداث مخزن 
۳00 متر مكعبی بتنی ،تجهيز كامل چاه، احداث ساختمان ايستگاه 
پمپاژ، اجرای خطوط انتقال آب ،اجرای شبكه داخلی،سامانه كلرزنی 

روستاهای خان آباد،برم و شهر شاپور آباد شهرستان اليگودرز

2

200000۱۳۴000005۷ عمرانی ۷۸۷،500،000 ۱،۳۷۳،۹۱۸،۸۷۹ تامين ۱500 عدد دريچه كامپوزيتی آب با قطر ۶0 سانتيمتر  ۳

200000۱۳۴000005۸ عمرانی ۱،۳۷۳،۹۱۸،۸۷۹ 2۷،۴۷۸،۳۷۷،5۸۱ بهره برداری و نگهداری از تاسيسات آب شرب روستاهای سطح 
شهرستان كوهدشت

۴

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 0۹  مورخ ۱۴00/05/05  لغايت ساعت ۱۹ مورخ ۱۴00/05/۱0.
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد قيمت: تا ساعت ۱۹  مورخ ۱۴00/05/2۱.

زمان بازگشايی پاكات: ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴00/05/2۳.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت : ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴00/0۸/2۱.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات )الف(:
آدرس: خرم آباد -  ميدان 22 بهمن -  بلوار وليعصر )عج( – خيابان شهيد شفيع پور )۶0 متری شمالی(- كدپستی:۶۸۱۷۸55۳۷۱ 
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شرکت آب و فاضالب لرستان

نماینزدیک

به سختي آب ۱00 شهر را تأمین کرديم 
سخنگوي شركت مهندسي آب و فاضالب كشور با بيان اينكه هم اكنون ۳04 شهر در كشور دچار 
تنش آبي است، افزود: در اين شهرها ميزان مصرف آب ۱0 تا ۳0 درصد از ميزان توليد آب بيشتر است. 
به گزارش مهر به نقل از صدا و سيما، حميدرضا كشفي با بيان اينكه در ۱00 شهر با مديريت فشار و البته 
به سختي آب مورد نياز را تأمين كرديم، گفت: در هفته هاي گذشته در برخي شهرها با قطعي برق شاهد 
قطع شدن آب شرب بوديم كه دليل آن وابستگي تأمين آب به تجهيزات برقي بوده است. سخنگوي شركت 
مهندسي آب و فاضالب براي رفع مشكل قطعي آب در اثر قطعي برق ادامه داد: ليست فيدرهاي حساس را 
كه برق مورد نياز تأسيسات حساسي مانند آب شيرين كن ها، تصفيه خانه هاي آب و فاضالب و ايستگاه هاي 
پمپاژ اصلي را تأمين مي كند به شركت توانير ارائه كرديم كه از ليست قطعي ها خارج شود كه اين موضوع 
سبب كاهش چشمگير خاموشي ها در اثر قطعي برق شد. سخنگوي شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 

گفت: در زمان اوج مصرف، در بسياري از شهرهاي كشور ميزان توليد و مصرف آب باهم برابر شده است.


