
مش�كالت چايكاران هر س�اله در شهريور و 
مهرماه رس�انه اي و در زمان بس�يار كوتاهي 
به فراموشي س�پرده مي ش�ود. در يك دهه 
اخي�ر بي توجه�ي ب�ه صنع�ت چاي كش�ور 
واردات را افزايش و توليد را سرخورده كرده 
اس�ت. توجه نداش�تن تصميم گي�ران براي 
اين صنعت باعث افت قيمت ص�ادرات چاي 
و از دس�ت دادن بازار ه�اي صادراتي ش�ده 
اس�ت، به طوري كه ب�ه گفته مدي�ر اجرايي 
سنديكاي چاي كشور در سال جاري ۱۰هزار 
تن چاي را كمتر از ي�ك دالر صادركرده ايم و 
به رغم نبود صرفه اقتص�ادي، تجار همچنان 
به دنبال صادرات ارزان چاي ايراني هستند. 
چايكاران در طول سال هاي گذشته تجربه هاي 
تلخ بس��ياري را تجربه كرده اند، از كاهش توليد 
چاي ايراني به دليل بي پول��ي آنها گرفته تا عدم 
حمايت دولت براي آماده سازي باغات و افزايش 
بهره وري و ب��ازار ناعادالنه و ج��والن چاي هاي 
وارداتي در ويتري��ن  مغازه ها. ب��ه گفته فعاالن 
بازار، گردش مالي صنع��ت چاي در ايران حدود 
2تا 3هزار ميليارد تومان است كه به دليل نبود 
ارتباط پويا بي��ن اركان توليد و بازار بيش��ترين 
س��ود اين صنعت نصيب تجار مي ش��ود. در اين 
گردش مالي چايكار ح��دود 90ميليارد تومان 
و كارخانه دار هم 60 ميليارد تومان سود مي برد 
كه كمترين سهم متعلق به چايكار و كارخانه دار 
است و همين مسئله سبب شده برخي كارخانه ها 
تعطيل يا باغ هاي چايكاري رها ش��وند. قاچاق 
يكي ديگر از مش��كالت صنعت چاي اس��ت كه 

در دو دهه گذش��ته همتي ب��راي رفع آن وجود 
نداشته است. براساس آمار بين 35تا 40هزار تن 
در سال، چاي به كشور قاچاق مي شود و در اين 
زمينه اگر دولت تعرفه گمرگي را افزايش دهد، 
قاچاق بيشتر خواهد ش��د. درحال حاضر تعرفه 
واردات 30 درصد است و نيمي از نياز كشور)50 
هزار تن( رسماً وارد و نيمي ديگر از طريق قاچاق 
تأمين مي شود و اين در صورتي است كه كشوري 
مانند تركيه براي حماي��ت از توليد داخلي خود 
146درص��د تعرفه گمرگي ب��راي واردات چاي 

اعمال مي كند. 
مش��كل ديگر صنعت چاي اس��تفاده از فناوري 
قديم��ي در كارخانجات چاي اس��ت كه در اين 
زمين��ه س��رمايه گذاري هاي مناس��بي انج��ام 
شده اس��ت و حدود 20كارخانه اقدام به تجهيز 
و اس��تفاده از فناوري ه��اي جدي��د كرده ان��د. 
باالبودن هزينه هاي توليد و پايين بودن درآمد و 
كوچك بودن قطعات سطح زير كشت از مشكالت 
ديگر اين صنعت اس��ت، به طوري ك��ه در هند 
به قطعات سطح زير كش��ت كمتر از 35هكتار 
خرده مالك مي گوين��د و در بنگالدش كه يكي 
از فقيرترين كشورهاست معموالً قطعات سطح 
زير كشت كمتر از 100هكتار نيست، اما متوسط 
س��طح زير كش��ت در ايران 3 /0 هكتار )1500 

متر( است. 
   باغاتي كه به ويال تبديل شد 

اقتصادي نبودن كش��ت چ��اي در ايران موجب 
تبديل باغات چاي به ويال شده است؛ چراكه پولي 
كه از فروش ويال عايد چايكار مي شود، چندين 

برابر سود ساالنه كشت چاي است. متأسفانه در 
يك دهه اخير با گران شدن قيمت زمين و ويال 
به ويژه در شهر هاي ش��مالي كشور و عدم توجه 
دولت به اي��ن موضوع باغات چاي ب��ه تدريج از 
بين رفتند، به طوري كه به گفته يكي از فعاالن 
اقتصادي صنعت چاي 50 درصد باغات چاي در 
طول اين سال ها به ويال تبديل شده است و اگر 
سياستگذاران بخش كشاورزي تصميم عاجلي 
براي توقف اين روند نگيرند، قطعاً ويال سازي به 

زمين هاي كشت برنج نيز كشيده خواهد شد. 
مدير اجرايي سنديكاي چاي كشور در گفت وگو با 
ايلنا، با اشاره به خريد تضميني برگ چاي از سوي 
دولت مي گويد: دولت تمامي برگ سبز چاي را 
از چايكاران خريداري مي كند و تا به امروز باالي 
80درصد از مطالبات چايكاران را پرداخت كرده 
كه اين آمار نسبت به سال هاي گذشته قابل توجه 
است. درست اس��ت دولت در پرداخت مطالبات 
چايكاران مانند سال هاي گذش��ته تعلل نكرد، 
اما اين قيمت خريد نمي توان��د جوابگوي تورم 

فعلي باشد. 
صادق حسني با اشاره به درجه بندي برگ سبز 
چاي مي افزاي��د: دولت برگ س��بز درجه يك و 
درجه 2 چاي��كاران را خري��داري مي كند. 40 
درصد از برگ چ��اي توليدي درج��ه يك و 60 

درصد آن درجه2 است. 
اين فعال اقتصادي درباره قيمت برگ سبز چاي 
مي گويد: قيم��ت درجه ي��ك، كيلويي6هزار و 
690 تومان است، در حالي كه قيمت برگ سبز 
درجه دو، كيلويي4 هزار و 700 تومان خريداري 

مي شود. دولت تمامي برگ هاي سبز خريداري 
شده را به كارخانجات چاي مي فروشد. در حال 
حاضر حدود 160 كارخانه توليد چاي خشك در 
كشور فعالند كه برخي از آنها با 20درصد از توان 

خود كار مي كنند. 
ب��ه گفت��ه وي، س��ال هاي گذش��ته ب��ا تعداد 
كارخانج��ات كمتر 70 ه��زار تن چ��اي توليد 
مي كرديم، در حالي كه امروز ب��ا افزايش تعداد 
كارخانجات توليد به 30 هزار تن هم نمي رسد. 

   صادرات ارزان چاي 
صادق حسنی با بيان اينكه خشكسالي تأثيري 
در توليد چاي نداشته است، مي گويد: چايكاران 
ايراني در مجموع 25 تا 30 درصد چاي مصرفي 
كش��ور را تأمين مي كنند. حجم قابل توجهي از 
چاي ايراني صادر مي شود كه اگر روند صادرات را 
متوقف كنيم، باز هم براي 70 درصد نياز داخلي 

با كمبود مواجه می شويم. 
حس��ني با اعالم اين مطلب كه موافق صادرات 
چاي نيست، تصريح مي كند: در پنج ماه نخست 
سال جاري حدود 10هزار تن چاي كيلويي97 
س��نت، يعني زير يك دالر صادر و از سوي ديگر 
حدود 33 ه��زار و 437 تن چاي از 24 كش��ور 
كيلويي 5 دالر وارد كرديم. در اينجا مي خواهم 
اين پرس��ش را از مس��ئوالن مربوط بپرسم كه 
صادرات چاي چه مزيتي مي تواند براي ما داشته 
باش��د؟ اگر هر كيلو چاي ايراني در داخل كشور 
مصرف شود ما حدود 4دالر به اقتصاد در شرايط 

بحران كمك كرده ايم. 
دبير اجرايي سنديكاي چاي كشور با بيان اينكه 
چاي خيزترين كشورهاي دنيا چاي ايراني را وارد 
مي كنند، گفت: چاي ايران��ي در بازارهاي هند، 
كنيا، تركيه و چين بازارهاي��ي را تصاحب كرده 
اس��ت. ديگر كش��ورهاي كه چاي به آنجا صادر 
مي كنيم عبارتند از: روس��يه، عراق، پاكستان، 
آلمان، لبنان، قطر، هلند، گرجستان، تركمنستان، 

چين، امارات متحده عربي و اوكراين. 
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه هندوستان 20 
درصد از چ��اي مورد نياز ب��ازار داخلي را تأمين 
مي كند، افزود: در پنج ماه نخس��ت سال جاري 
حدود 5 هزار و 125 تن چاي از هند وارد كرديم. 
همچنين از س��ريالنكا، امارات متح��ده عربي، 
تركيه، چين، كني��ا، ويتنام و آلم��ان چاي وارد 
كرديم. به اين نكته بايد توجه كرد ما از كشوري 
چاي وارد مي كنيم ك��ه در آن يك باغ چاي هم 

وجود ندارد؛ مانند آلمان.
وي در پاسخ به اين پرس��ش كه از هر كيلو برگ 
سبز چند كيلو چاي خشك توليد مي شود، گفت: 
در فصل بهار چون برگ ط��راوت دارد از هر پنج 
كيلو برگ س��بز يك كيلو چاي خش��ك توليد 
مي شود، اما در تابستان يا پاييز ممكن است از 23 
كيلو برگ سبز يك كيلو چاي برداشت كرد. اگر 
شرايط آب و هوايي مس��اعد باشد در سال چهار 
چين در ماه هاي ارديبهش��ت، خ��رداد، مرداد و 

اوايل مهر خواهيم داشت. 
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چای را کیلویی یک دالر صادر و 5دالر وارد می کنیم! 
 مدير اجرايي سنديكاي چاي كشور: در 5 ماه نخست سال جاري حدود ۱۰هزار تن چاي را كيلويي97سنت يعني زير يك دالر 
صادر و حدود 33 هزار و 437 تن چاي با قيمت 5 دالر وارد كرديم. با توجه به اين شرايط آيا صادرات چاي اقتصادي است؟ 

 72هزار و 600 میلیارد تومان 
سكه و اسكناس در اختیار مردم 

طبق آخرين اعالم بانك مركزي تا پايان مرداد سال جاري معادل 72 هزار 
و ۶۰۰ ميليارد تومان از انواع اسكناس و سكه ها در اختيار مردم قرار گرفت. 
به گزارش ايسنا، تا پايان مرداد سال جاري، 83 هزار و 600 ميليارد تومان 
اسكناس و مسكوك در گردش بوده كه اين رقم در قياس با مدت مشابه 
سال قبل 16/5درصد رشد دارد و نسبت به پايان سال گذشته نيز 2/6درصد 
افزايش يافته است. از 83 هزار و 600 ميليارد اسكناس و مسكوك موجود 
شبكه بانكي 72 هزار و 600 ميليارد تومان در دست مردم در گردش است 
كه اين مبلغ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 22/5درصد رشد داشته و 

نسبت به پايان سال گذشته با 1/1درصد كاهش مواجه شده است. 
بر اين اس��اس، معادل 9هزار و 300 ميليارد تومان نيز از اس��كناس و 
سكه هاي موجود در بانك ها قرار دارد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
10/5 درصد كاهش داشته و در مقايسه با پايان سال گذشته معادل 37/9 
درصد افزايش يافته است، اما موجودي اسكناس و سكه در بانك مركزي 
به بيش از هزار و 600 ميليارد تومان مي رسد كه افزايش 400ميلياردي 
نسبت به پايان سال قبل دارد و از اين موجودي اسكناس و سكه در بانك 

مركزي هر زمان كه الزم باشد بنابر نياز بازار تزريق خواهد شد. 
----------------------------------------------------

 کامیون هاي حمل بتن 
به ترافیک روزانه پایتخت اضافه شدند

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي از مجوز تردد روزانه 
كاميون هاي حمل بتن آماده با همكاري پليس راهور و شهرداري خبر داد. 
به گزارش مهر، محمد شكرچي زاده روزگذشته در مراسم رونمايي از 
طرح تردد روزانه كاميون هاي حمل بتن آم��اده اظهار كرد: 17درصد 
جمعيت كشور در تهران ساكن هستند، از سوي ديگر پايتخت مساحت 

معادل يك درصد كشور است. 
وي افزود: اين تمركز جمعيتي در تهران عالوه بر اهميت ارتقاي كيفيت 

بتن، در خصوص مقابله با لرزه خيزي مهم است. 
رئيس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي افزود: به همين دليل 
مركز تحقيقات با همكاري پليس راهور و شهرداري تهران براي ارتقاي 
كيفيت بتن امكان تردد روزانه كاميون هاي حمل بتن آماده در سطح 

شهر تهران فراهم كرده است. 
شكرچي زاده گفت: 81كيلومتر سطح شهر تهران روي پهنه گسل اصلي 
زلزله است، گفت: از اين رو بخش اصلي ساختمان هاي شهر با خطر زلزله 
مواجه هستند. بهسازي و مقاوم سازي ساختمان ها در دستور وزارت راه 

و شهرسازي و شهرداري قرار دارد. 
رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي بيان كرد: تاكنون سه شركت 

توليد بتن آماده مجوز تردد روزانه بنكرهاي بتن را دريافت كرده اند. 
وي درباره داليل تالش براي ت��ردد روزانه كاميون ها اظهار كرد: به دليل 
سرماي شب كيفيت بتن كاهش مي يابد و براي حفظ تازگي آن، آب به 
بتن اضافه شده و كيفيت بتن كاهش مي يابد. بنابراين بايد اين مخصوص 
در زمان توليد به پروژه منتقل ش��ود. در شهرهاي بزرگ دنيا اجازه تردد 
بنكرهاي بتن داده مي شود، از س��وي ديگر مردم نبايد در ترافيك بماند. 
از اين رو كميسيون حمل و نقل ش��هرداري تهران با امكان تردد روزانه 
كاميون هاي حامل بتن آماده در ساعات به خصوصي از روز موافقت كرد. 
----------------------------------------------------
رشد 61 درصدي صادرات در نیمه اول امسال

معاون سازمان توس�عه تجارت ايران گفت: طي شش ماه نخست 
امسال صادرات ۶۱/4درصد و واردات 3۶ درصد افزايش يافته است. 
به گزارش مهر، فرهاد نوري روز گذشته در نشست خبري گفت: در شش 
ماه نخست امسال 21 ميليارد و 800 ميليون دالر صادرات و 23 ميليارد 
و 100 ميليون دالر واردات داش��تيم كه نس��بت به مدت مشابه پارسال 
صادرات رش��د 61/4 درصدي و واردات رش��د 36درصدي داشته است. 
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ايران افزود: 85 درصد واردات 

مربوط به مواداوليه، ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد است. 
وي ادامه داد: تراز تجاري نيز 61 درصد بهبود يافته است. همچنين 85 
درصد صادرات ما به كشورهاي همسايه و چين و هند بوده كه صادرات 

به كشورهاي اوراسيا نيز 46 درصد افزايش يافته است. 
نوري در مورد روز ملي صادرات نيز گفت: امسال 500صادركننده براي 
انتخاب صادركنندگان نمونه و معرفي آنه��ا در روز ملي صادرات به ما 
معرفي شده اند كه در انتخاب صادركنندگان نمونه، همت صادركننده 

براي ما ارزش ويژه اي داشته است.

 وام اجاره مسكن
به 4درصد متقاضیان هم نرسید!

مع�اون مس�كن و س�اختمان وزارت راه و شهرس�ازي از اعطاي 
تسهيالت وديعه مسكن به 44 هزار و 474 نفر خبر داد و درخواست 
كرد كه بانك ه�ا مصوبه س�تاد كرونا را ب�دون نقص اج�را كنند. 
محمود محمودزاده روزگذشته در گفت وگو با ايرنا درباره آخرين وضعيت 
اعطاي تسهيالت وديعه مسكن گفت: تاكنون يك ميليون و 337 هزار و 127 
نفر به عنوان متقاضي ثبت نام وام وديعه مسكن در سامانه ثبت نام كرده اند. 

وي گفت: از اين تعداد 373 هزار و 606 نفر به بانك معرفي شده اند و تعداد وام 
پرداخت شده تا روز گذشته44 هزار و 474 فقره بوده است. 

محمودزاده از مكاتبات دايم با بانك مركزي براي حل مشكالت در پرداخت 
وام به مستأجران خبر داد و با اشاره به گاليه مستأجران از رفتار بانك ها گفت: 

برخي بانك ها در پرداخت وام به مستأجران سخت گيري مي كنند. 
وي افزود: تأكيد ستاد كرونا اين بود كه با حداقل وثايق و با حداكثر تسهيل، 
پرداخت تسهيالت به مستأجران انجام شود، اما اكنون با موضوعات جديدي 

درگير هستيم و هر بانكي شرايط خاص خود را دارد. 
محمودزاده در پاسخ به اين س��ؤال كه وزارت راه براي حل اين مشكل چه 
برنامه اي دارد، گفت: وقتي مصوبه اي صادر مي شود هر نهادي وظيفه خود 
را بايد انجام دهد. وظيفه وزارت راه تنطيم گري بازار اجاره است كه براي آن 
مصوبه اعطاي تسهيالت را از ستاد اخذ و سامانه ثبت نام را طراحي و واجدان 

شرايط را شناسايي و به نظاك بانكي معرفي كرد. 
همچنين ثبت نام وام وديعه مس��كن از 26 خرداد آغاز ش��ده است و همه 
مستأجران واجد شرايط دريافت تس��هيالت كمك وديعه مسكن كه در 
سامانه tem. mrud. ir ثبت نام كرده اند اكنون يا منتظر پاسخ استعالم 

خود هستند يا به نظام بانكي معرفي شده اند. 
س��قف تس��هيالت كمك وديعه اجاره مسكن در منطقه ش��هري تهران 
70 ميليون تومان، ساير كالن شهرها )ش��هرهاي باالي يك ميليون نفر 
جمعيت يعني شهرهاي مشهد، اصفهان، كرج، ش��يراز، تبريز، قم، اهواز 
و كرمانش��اه( 40 ميليون تومان و ساير ش��هرها 25 ميليون تومان است. 
 همچنين، متقاضيان دريافت اين تس��هيالت بايد متاهل يا سرپرس��ت 

خانوار باشند. 
متقاضيان همچنين بايد داراي اجاره نامه رسمي يا اجاره نامه ثبت شده در 

سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت و داراي كد رهگيري باشند. 
چنانچه متقاضي تا حداكثر دو هفته از تاريخ معرفي به شعب بانكي نسبت به 
تكميل مدارك خود و ضامنان اقدام نكند، درخواست متقاضي رد مي شود. 
طبق اعالم مركز آمار ايران در تابستان 1400، شاخص قيمت اجاره بهاي 
واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد 244/1 رسيد كه نسبت به 

فصل قبل 8درصد افزايش داشته است. 
در اين فصل، استان لرس��تان با 27/5 درصد بيشترين و استان سيستان 
و بلوچس��تان با 2/5 درصد كمترين نرخ تورم فصلي را در بين استان هاي 

كشور داشته اند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

1,950-45,010توريستي ورفاهي آبادگران ايران
24,510350البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,370330سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

940-18,030آلومينيوم ايران 
1,010-19,320آلومراد

700-22,750كاشي  الوند
3,63756داروسازي  امين 

690-35,000معدني  امالح  ايران 
440-10,200آسان پرداخت پرشين

670-16,650سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,580-38,550آبسال 

2,05028بيمه آسيا
190-11,460سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

8,48040آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
5,99090سرمايه گذاري پرديس

3,346159سايپاآذين 
1,800-36,460معادن  بافق 

1,200-26,980مس  شهيدباهنر
2,71066بيمه البرز

27-4,396سرمايه گذاري بوعلي 
10,800510باما

9,370200سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
250-23,560گروه  صنعتي  بارز

20-5,730بيمه دانا
52-1,865بهساز كاشانه تهران

67,3803,200بهنوش  ايران 
200-31,000فجر انرژي خليج فارس

1,85488گروه بهمن 
55-1,785سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

160-5,710بانك خاورميانه
25-1,186بيمه ملت

3,80027بانك ملت
140-11,470بين  المللي  محصوالت  پارس 

76,5502,650پتروشيمي بوعلي سينا
60,1002,940گروه صنعتي بوتان 

2,71951بانك پارسيان 
14,7200بانك پاسارگاد

180-22,230پست بانك ايران
33,4901,590گروه دارويي بركت
2,19081بانك صادرات ايران

25-2,351بين المللي توسعه ساختمان
2,20460بانك تجارت

100-7,750بيمه ما
230-12,000چرخشگر

16,410240كشت  و صنعت  چين  چين
91-3,880توليدي چدن سازان

28,220160معدني وصنعتي چادرملو
210-6,390سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

230-5,830كمباين  سازي  ايران 
2,730-121,500كربن  ايران 

230-27,300داروسازي  ابوريحان 
450-17,710داده پردازي ايران 

350-14,200البرزدارو
14,450680داروسازي زاگرس فارمد پارس

33,0001,280داروپخش  )هلدينگ 
360-26,910شيمي  داروئي  داروپخش 

290-17,490داروسازي  فارابي 
14,590240داروسازي  جابرابن حيان 

4,813229داروسازي  كوثر
35,810920دارويي  لقمان 
6,350-120,800معدني  دماوند

450-22,100دوده  صنعتي  پارس 
28,600850داروسازي  اسوه 

240-31,800كارخانجات داروپخش 
1,460-27,820درخشان  تهران 
460-43,130دارويي  رازك 
510-18,100سبحان دارو

470-20,000داروسازي  سينا
190-20,300گروه دارويي سبحان

21,300240سرمايه گذاري دارويي تامين
50-6,100داروسازي زهراوي 

6,21020تجارت الكترونيك پارسيان
3,76061بيمه اتكايي امين
650-46,000داروسازي  اكسير
16,480310فوالد آلياژي ايران

600-27,840فوالد اميركبيركاشان
7,200340فيبر ايران 

400-26,850فوالد خراسان
340-16,860فوالد خوزستان

19,680770فنرسازي زر
10-10,890فوالد مباركه اصفهان

7,200340فروسيليس  ايران 
270-30,440فرآوري موادمعدني ايران 

33,420500غلتك سازان سپاهان
340-36,800پارس فوالد سبزوار

29,980880فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
29,1001,380پديده شيمي قرن

130-6,890گروه صنايع بهشهرايران 

  گزارش

  جهان نما

  صادرات

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومى 

شركت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در 

مناقصه محقق سازند.

ستاد مبلغ تضمينمبلغ برآوردموضوع مناقصهرديف سامانه  فراخوان  شماره 
و شماره مناقصه

متر 1  300 مخزن  ساخت 
خم  روستاى   (R6) مكعبى 
منطقه  گلسار  مجتمع  پيچ 

خوانسار

10,436,918,605878,620,0002000001434000013
159-3-400

آورى 2 جمع  شبكه  اصالح 
منطقه  سطح  در  فاضالب 
خمينى شهر (يك مرحله اى 

با ارزيابى فشرده )

24،953،985،376878,620,0002000001434000014
160-3-400

 
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 1400/07/17  مى باشد.

تاريخروزساعتعنوان

1400/07/22پنج شنبه15:00مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه

1400/08/03دو شنبه15:00 مهلت زمانى ارسال پيشنهاد 

1400/08/04سه شنبه  08:00 زمان بازگشائى پاكتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خيابان شيخ كلينى، خيابان جابر ابن حيان، دبيرخانه معامالت شركت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
4-1- مركز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفايل / تامين كننده / مناقصه گر موجود است.

لبنان در پي كمبود س�وخت و توقف فعاليت 
دو نيروگاه برق بزرگ اين كش�ور روز ش�نبه 
ب�ه خاموش�ي ف�رو رف�ت و اين خاموش�ي 
در روزه�اي آين�ده ادام�ه خواهد داش�ت. 
به گزارش ايسنا، يك مقام دولتي لبنان به رويترز 
گفت: در پي كمبود س��وخت كه باعث ش��د دو 
نيروگاه بزرگ اين كش��ور فعاليتشان را متوقف 
كنند، اين كشور برقي كه به طور مركزي توليد 

شود ندارد. 
وي گفت: شبكه برق لبنان در ظهر روز شنبه به 
طور كامل متوقف شد و بعيد است تا دوشنبه يا 

چند روز ديگر كار كند. 
شركت برق دولتي لبنان در بيانيه اي تأييد كرد 
كه تأسيسات ترمو الكتريك در نيروگاه زهراني 
متوقف شده اس��ت. فعاليت تأسيسات دير عمار 

هم روز جمعه متوقف ش��د. تعطيلي دو نيروگاه 
تأثير مستقيمي بر ثبات شبكه برق داشته و باعث 
قطعي كامل شده و ازسرگيري فعاليت آنها در اين 

فاصله ممكن نيست. 
اين مقام لبناني گفت: شركت برق دولتي تالش 
مي كند از ذخاي��ر نفت كوره ارتش ب��راي اداره 
موقتي نيروگاه ها اس��تفاده كند، اما اين اتفاق به 

اين زودي نخواهد افتاد. 
براساس گزارش رويترز، بسياري از مردم لبنان 
از ژنراتورهاي خصوصي كه با ديزل كار مي كنند، 
اس��تفاده مي كنند، اما عرضه دي��زل هم دچار 
كمبود اس��ت. بحران اقتصادي لبن��ان را فلج و 
تأمين سوخت وارداتي را با مشكل روبه رو كرده 
است. ارزش ارز لبنان از سال 2019 به ميزان 90 

درصد سقوط كرده است. 

خاموشي هاي لبنان ادامه دارد 

 پیش بیني افزایش صادرات ایران به عراق 
در نیمه دوم سال

عضو هيئت رئيس�ه اتاق مش�ترك اي�ران و 
ع�راق با اش�اره ب�ه عوامل رش�د ص�ادرات 
اي�ران به ع�راق در ش�هريور امس�ال گفت: 
پيش بيني مي ش�ود ص�ادرات كش�ورمان به 
ع�راق در نيم�ه دوم س�ال افزاي�ش ياب�د. 
سيدحميد حسيني در گفت وگو با فارس در مورد 
وضعيت ص��ادرات ايران در ش��ش ماهه ابتداي 
امس��ال گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون به طور 
متوس��ط هر ماه ارزش صادرات اي��ران به عراق 
حدود 500 تا 600 ميليون دالر بوده كه از روند 

نسبتاً خوبي برخوردار بوده است. 
عضو هيئت رئيسه اتاق مش��ترك ايران و عراق 
افزود: اگرچه بخش��ي از رش��د ص��ادرات ايران 
به عراق در ش��ش م��اه ابتداي امس��ال به علت 
افزودن ارزش صادرات گاز س��ال گذشته ايران 
به عراق در آمار صادراتي خرداد امس��ال است، 
 اما به طور كلي روند صادرات كشورمان به عراق 

خوب است. 
حسيني علت رشد صادرات در شهريور نسبت به 

مرداد امسال را برگزاري مراسم اربعين عنوان كرد 
و گفت: در اين ايام صادرات برخي اقالم خوراكي 
و همچنين برخي اقالم مصرفي از قبيل ظروف 

يكبار مصرف افزايش مي يابد. 
وي با بيان اينكه افزايش قيمت ارز نيز در صادرات 
به عراق مؤثر بوده است، بيان داشت: معموالً هر 
سال در نيمه دوم س��ال صادرات ايران به عراق 
افزايش مي يابد، بنابراين پيش بيني مي شود در 
س��ال جاري نيز صادرات در نيمه دوم س��ال به 

عراق افزايش يابد. 
در ش��هريور 1400يك ميليون و 863 هزار تن 
كاال به ارزش 677 ميلي��ون دالر به عراق صادر 
ش��د كه با توجه به ميزان صادرات در ش��هريور 
س��ال گذش��ته از رش��د 30درصدي در وزن و 
19 درص��دي در ارزش برخ��وردار بوده اس��ت، 
همچنين در ش��هريور امسال نس��بت به مرداد 
صادرات كشورمان به عراق به لحاظ وزني رشد 
72 درصدي و به لحاظ ارزشي رشد 86 درصدي 

را داشته است. 

مجتبی محمدی |  ايرنا


