
حمايت بي چون و چرا از خودروساز و قطعه سازاني 
كه تبديل به بخش�ي از مافياي خودرو شده اند، 
باعث تحويل بي كيفيت خودرو ب�ه مردم و زيان 
انباشته خودروس�ازان شده اس�ت. از آذر96 تا 
آذر99 قيمت تيباي صندوق دار پنج برابر شده، در 
حالي كه تورم دو برابر شده است و به رغم افزايش 
قيمت خودرو همچنان زيان انباشته خودروسازان 
نيز رو به افزايش است، به طوري كه در طول سه 
و نيم سال زيانشان حدود هفت برابر شده است. 
هر چند كه گفته مي شود سياست تثبيت قيمت ها 
در س��ال هاي گذش��ته موجب درج��ازدن صنعت 
خودرو ش��ده، اما مديريت ضعيف خودروس��ازان و 
بريز و بپاش هايش��ان نيز بي تأثير نبوده است. اخيراً 
درخصوص ع��دم تغيير مدي��ران دول��ت تدبير در 
پس��ت هاي كليدي وزارت صمت انتقاداتي صورت 
گرفته اس��ت كه يكي از س��ايت ها دراين خصوص 
نوشته است: بيش از ۱۰۰ روز از تشكيل رسمي دولت 

سيزدهم مي گذرد، اما سامان بخشي به حوزه معيشت 
مردم و نيز تعيين تكليف مسئوالن و مديران ارشد 
اقتصادي دولت با كن��دي عجيبي پيش مي رود. در 
همين راستا يكي از بنگاه هاي اقتصادي مهم و حياتي 
كشور كه بر اذهان عمومي بسيار تأثيرگذار است و 
در روز هاي اخير موجي از نارضايتي را در ميان مردم 
ايجاد كرده، گروه خودروس��ازي ايران خودرو است 
كه مديرعامل آن بعد از گذش��ت دو سال همچنان 
پيگير تحقق اهداف و سياست هاي فشل اقتصادي 
دولت تدبير و اميد اس��ت. فرشاد مقيمي كه از اقوام 
نزديك محمود واعظي - رئيس دفتر رئيس جمهور 
س��ابق- اس��ت، در كمال تعجب هنوز تغيير نكرده 
است! مشخص نيست اولويت كنوني وزير صنعت، 
معدن و تجارت چيست و فاطمي امين با چه هدفي 
در تغيير افراد وابسته به دولت قبل كه كارنامه چندان 
خوبي هم نداشتند،ترديد دارد؟ در مدت دو ماهي كه 
وزير صمت در اين وزارتخانه مستقر و اخبار درباره 

صنعت خودرو به شدت زياد شده به رغم وعده هاي 
زياد در اين حوزه،اين صنعت دچار بالتكليفي و ركود 

شده است. 
 29 شهريور جلسه اي در سازمان بازرسي كل كشور 
با خودروسازان، قطعه س��ازان بزرگ كشور و ساير 
دستگاه هايي تأثيرگذار از جمله بانك مركزي، گمرك 
ايران، سازمان محيط زيست و س��ازمان استاندارد 
درخصوص بررس��ي علت دپو خودرو هاي توليدي 
برگزار شد و مشكل چالش انباشته شدن خودرو ها در 
پاركينگ هر دو شركت خودروساز مورد بررسي قرار 
گرفت. مشكل عمده خودروسازان، واردكردن قطعات 
الكترونيكي بود و خودروسازان علت انباشت خودرو ها 
و كسري قطعات خودرو را مشكل تأمين نقدينگي و 
قطعه سازان هم قيمت گذاري دس��توري را مطرح 
كردند. در آن زمان خودروس��ازان براي جمع آوري 
خودرو هاي ك��ف پاركينگ اع��الم آمادگي كردند. 
اكنون دو م��اه از اين وعده مي گ��ذرد و بازرس ويژه 

وزارت صمت معتقد اس��ت، هيچ كدام از دو شركت 
خودروساز نتوانس��ته اند به كاهش خودرو هاي دپو 

شده خود مبادرت كنند. 
اشكان ميرمحمدي، بازرس كل امور صنعت، معدن و 
تجارت سازمان بازرسي كل كشور با حضور در برنامه 
»تيتر امش��ب« در اين خصوص گفت: در جلس��ه 
2۰شهريورماه مديرعامل ايران خودرو اعالم كرد كه 
ببش از 9۰ هزارخودروي كف پاركينگ را تا نيمه آبان 
به 6۰ هزار دستگاه خودرو برساند و مديرعامل سايپا 
نيز وعده داد 53هزار دستگاه اين شركت را تا پايان 
آذر به ۱۰هزار دس��تگاه كاهش دهد، اما شواهد امر 
نشان مي دهد كه هيچ كدام از دو شركت خودروساز 
نتوانسته اند مبادرت به كاهش خودور هاي دپو شده 
خود كنند. ميرمحمدي بيان كرد: خودروس��ازان با 
توجه به مشكالتي كه دارند، به دنبال اعمال افزايش 
قيمت هستند و قرار است با افزايش توليد، موجبات 

كاهش قيمت فراهم شود. 
   رشد 2 برابري تورم و افزايش 5 برابري تيبا 
سيدمحسن دهنوي، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس كه دراين برنامه س��خن مي گف��ت، افزود: 
مجموع زيان انباشته از ۱۱ هزار و 6۰۰ ميليارد تومان 
در پايان سال 96 به 83 هزار ميليارد تومان در پايان 
شش ماهه سال گذشته رسيده و در طول سه و نيم 

سال حدود هفت برابر شده است. 
وي بي��ان ك��رد: از آذر96 ت��ا آذر99 قيمت تيباي 
صندوق دار پنج برابر شده، در حالي كه تورم دو برابر 
شده است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
ادام��ه داد: حمايت بي چ��ون و چرا از خودروس��از و 
قطعه سازاني كه تبديل به بخشي از مافياي خودرو 
ش��ده اند، باعث تحويل بي كيفيت خودرو به مردم و 
زيان انباشته خودروسازان شده است. در چند هفته 
گذشته كه اوج نوسان بازار خودرو بوده، خبري از وزير 
صمت نبوده است. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس بيان كرد: سال گذشته نزديك 8۰هزار ميليارد 

تومان رانت، بابت تفاوت قيمت با بازار توزيع شد. 
   10 درصد معطل قطعه الكترونيكي

مجيد كاغذگريان، كارش��ناس صنعت خودرو نيز 
تأكيد كرد: از 9۰هزار خودروي دپو ش��ده ش��ركت 
ايران خودرو ۱۰درصد آنها معطل قطعه الكترونيكي 
هستند. ساپكو با 2هزار نيرو وظيفه مديريت زنجيره 
تأمين را بر عهده دارد. از 9۱هزار محصول دپو شده 
ايران خودرو، همه آنها معط��ل قطعه الكترونيكي 

)چيپست( هستند. 
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 سازمان بازرسي: خودروسازان 
به وعده كاهش دپو عمل نكردند

زيان انباشته خودروسازان در 3/5سال 7 برابر شد

 رئيس خانه معدن: با كمبود 
نيروي متخصص كارگری مواجه هستيم

رئيس خانه معدن از كمبود نيروي انس�اني در اين بخش خبر داد 
و گفت: ما در كش�ور 4 هزار و 400 مع�دن فعال داري�م، اما عالوه 
بر اين حدود 4 هزار مع�دن غيرفعال وج�ود دارد كه مي خواهيم 
آنه�ا را فعال كنيم. در ش�رايطي قرار داريم كه ام�روز يك نيروي 
انساني براي ما ثروت است. براي مثال االن در شرق استان فارس 
و سيستان و بلوچستان اين مش�كل به صورت جدي وجود دارد. 
محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ايلنا، در مورد وضعيت معادن كشور و علل 
اخراج كارگران از برخي معادن اظهار كرد: يكي از مسائل و مشكالت ما در 
حوزه معادن كمبود منابع انساني است. ما در شرايطي قرار داريم كه امروز 
يك نيروي انساني براي ما ثروت است. براي مثال االن در شرق استان فارس و 
سيستان و بلوچستان اين مشكل به صورت جدي وجود دارد. بنابراين نيروي 
انساني در اين حوزه اهميت ويژه اي دارد؛ مشكل نيروي انساني به حدي است 
كه ما به فكر حفظ كارگران هستيم. كارگر در يك معدن آموزش هاي الزم را 
مي بيند، ولي بعد يك معدن ديگر اين نيرو را سريع جذب مي كند؛ چراكه ما 
با كمبود شديد در نيروي متخصص كارگري مواجه هستيم، اگر اين عارضه 

ادامه پيدا كند ممكن است مشكالت زيادي را براي ما ايجاد كند. 
وي افزود: در همين راستا ما وارد مذاكرات با دانشگاه ها شده ايم، توافقي را 
با دانشگاه معادن محالت داشته ايم كه بتوانيم تكنسين هاي معدني تربيت 
كنيم تا بتوانند ماندگار شده و شرايط و ويژگي هاي خاص داشته باشند. ما 
براي بقا اين كارها را مي كنيم، چراكه يك نگراني خاص در اين مورد براي 
آينده وجود دارد و بايد همين االن مديريت شود، در غير اين صورت ممكن 

است كه چهار سال ديگر كمبود در حوزه بسيار شديد شود. 
رئيس خانه معدن ايران ادامه داد: توسعه معدن جزو برنامه ريزي هاي دولت 
بوده و برنامه ريزي براي فعال شدن معادن غيرفعال در حال انجام است. 
اولين چيزي كه بعد از ماشين آالت به آن نياز داريم، نيروي كار است؛ نيروي 
كار معدن با نيروي كار بي تجربه تفاوت زي��ادي دارد و ما بايد نيروي كار 
تربيت كنيم تا در آينده بتوانيم بخش معدن را با توجه به برنامه توسعه اي 
پيش ببريم. بنابراين اخراج نيروي كار از سوی كارفرمايان در بخش معدن 
جز در مواقع خاص كه عارضه هايي وجود دارد مثالً معدن در حال تعطيلي 
است، منطقي نيس��ت. كارگران در اين معادن هم به صورت فصلي كار 
نمي كنند. در سال هاي گذشته چنين چيزي بود، اما االن با تكنولوژي، 

امكانات و تجهيزات موجود چنين اتفاقي نمي افتد. 
وي اضافه كرد: كار معادن كار س��خت و زيان آور است و حمايت قانون از 
آنها مورد تأييد همه كارفرمايان اس��ت و بحثي در اين مورد ندارند. نگاه 
كارفرمايان امروز كارگران را شريك عملياتي خود مي دانند، نگاهي كه 
شايد 2۰سال پيش به طور سنتي وجود داشت االن اصالً در بخش معدن 
حاكم نيست. خوش��بختانه نگاه ها در اين مورد روز به روز استانداردتر و 

مطلوب تر مي شود. 
بهرامن در ادامه خاطرنش��ان ساخت:  ما در كش��ور 4هزار و 4۰۰ معدن 
فعال داريم، اما عالوه بر اين حدود 4 هزار  معدن غيرفعال وجود دارند كه 
مي خواهيم آنها را فعال كنيم. به نظر مي رسد تا پايان سال بخش ديگري 
از معادن غيرفعال از طريق مزايده ها فعاليت خود را آغاز كنند. اگر به طور 
متوسط روي هر معدن 5۰ نفر كار كنند، با فعال شدن اين معادن با يك 

حجم بزرگ تقاضا براي نيروي انساني مواجه خواهيم بود. 
وي افزود:  سرمايه گذاري خارجي ها در بخش معدن نسبت به بقيه حوزه ها 
نسبتاً وضعيت مطلوب تري دارند. سرمايه گذاراني از كشورهاي قزاقستان، 
چين، روسيه، گرجستان و. . . در كشور ما فعال هستند. براساس قانون ورود 
سرمايه گذاري به كشور آزاد است و حتي قانون اجازه مي دهد سرمايه گذار 
خارجي با ثبت شركت ايراني، صد درصد سهام يك معدن را هم در اختيار 
خود داشته باشد، اما ما نتوانسته ايم از اين فرصت به خوبي استفاده كنيم. 

حتي حضور چيني ها هم در معادن ايران پررنگ نيست. 

 گرانفروشي وكم فروشي
بيشترين تخلفات بازار در 7 ماهه سال

براس�اس گزارش�ي كه مدير كل بازرس�ي ويژه و ام�ور تعزيرات 
از  توليدكنن�دگان  و  مصرف كنن�دگان  حماي�ت  س�ازمان 
وضعيت ش�كايت و تخلف�ات ب�ازار در هف�ت ماهه س�ال جاري 
ارائ�ه ك�رد، بيش�ترين تع�داد ش�كايات دريافت�ي ب�ه ترتيب 
ب�ه گرانفروش�ي، ك�م فروش�ي و تقل�ب تعل�ق داش�ته اس�ت. 
به گ��زارش رواب��ط عمومي س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان، سيدمجتبي س��جادي جزي افزود: از ابتداي سال تا 
پايان مهر امس��ال ۱2۱ هزار و 87۰ فقره گزارش و ش��كايت مردمي 
درخصوص كاال و خدمات از طريق س��تاد خبري مس��تقر در سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان ها دريافت شده است. 
وي تصريح كرد: از مجموع شكايات رسيدگي شده 4هزار و 753 فقره 
منجر به تنظيم برگ گزارش بازرسي و 6هزار و 33۱ فقره منجر به عدم 
احراز تخلف و 4 هزار و 463 فقره به علت انجام كار كارشناسي در حال 

پيگيري مي باشد. 
سجادي، با اعالم اينكه از اين تعداد شكايات ۱3 هزار و 534 فقره مربوط 
به كاال بوده است، گفت: 2 هزار و ۱3 فقره مربوط به خدمات بوده است. 
اين مقام مسئول اضافه كرد: در همين مدت، بيشترين شكايت دريافت شده 
در بخش كاال مربوط به انواع نان، سبزيجات و گوشت مرغ و در بخش خدمات 

مربوط به نرخ تعمير خودروهاي سبك و رستوران هاي غذاخوري است. 
مدير كل بازرسي ويژه و امور تعزيرات سازمان حمايت با اعالم اينكه بيشترين 
شكايات براساس نوع تخلف به ترتيب مربوط به گرانفروشي، كم فروشي، 
تقلب و عدم درج قيمت است، گفت: در ارتباط با نحوه دريافت شكايات در 
مجموع ۱۰ هزار و 2۱6 فقره به صورت تلفني، 2 هزار و 69 فقره به صورت 

حضوري و 3 هزار و 262 فقره به صورت كتبي بوده است. 

 وزارت جهاد: كشاورزی بايد 
30ميلياردمتر مكعب آب كمتر مصرف كند

درسال هاي گذشته هرگاه از مصرف باالي آب در بخش كشاورزي 
خبري منتشر مي ش�د،مديران وزارت جهاد كش�اورزي واكنش 
نش�ان می دادن�د و آن را محك�وم مي كردن�د، اما اين ب�ار معاون 
پژوهش�ي مركز مل�ي مطالعات راهب�ردي كش�اورزي از مصرف 
باالي آب در بخش كش�اورزي خبر داده و تأكيد كرد: بايد مصرف 
آب در بخ�ش كش�اورزي را 30 ميلي�ارد مترمكع�ب كاهش داد. 
به گ��زارش فارس، عباس كش��اورز اولين كنفرانس ملي ديپلماس��ي 
اقتصادي با عنوان ديپلماسي آب، با تأكيد بر تجارت آب مجازي گفت: 
آب مجازي يك سياست چند بعدي اقتصادي، سياسي، تجاري است و 

همين چند بعدي بودن آن تضادهاي دروني ايجاد مي كند. 
معاون پژوهشي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب با اشاره 
به تأمين معيشت برخي خانوارهاي روس��تايي از طريق كشت برخي 
محصوالت كش��اورزي آب بر مانند برنج اظهار داشت: به همين دليل 
به سياس��يون فش��ار مي آوردند كه جلوي واردات برنج گرفته ش��ود، 
بنابراين وزارت و دولت از اين مس��ئله تمكين مي كنند و با اين شرايط 
نه مصرف كننده مي تواند برنج بخورد و نه آب مجازي برنج در كش��ور 
جاري مي ش��ود و نه مي توان سياس��ت حذف برنج را در كشور جاري 
كرد، بنابراين اين وضعيت يك مجموعه اي اس��ت كه از معيشت آغاز 
و تبديل به يك پروس��ه سياس��ي و در نهايت نيز تبدي��ل به يك نهاد 

قانونمند مي شود. 
كشاورز با اشاره به لزوم تغيير در برنامه هاي غذايي گفت: در كشورهاي 
كم آب بايد نوع مص��رف تغيير كند و به جاي مصرف غالت به س��مت 

مصرف محصوالتي مثل سيب زميني حركت كرد. 
وي با بيان اينكه از يك و نيم س��ال قبل وارد مقوله تجديدنظر اندازه 
كشاورزي پايدار شده ايم، گفت: براي حفظ سرزمين بايد 3۰ ميليارد 

مترمكعب مصرف آب را كاهش داد. 
كشاورز با تأكيد بر اينكه در كش��ور كم آب ايران بايد تغيير در الگوي 
مصرف غذايي ايجاد شود، گفت: براي توليد هر كيلو گوشت قرمز ۱4تن 
آب مصرف مي شود، بنابراين در يك كشور كم آب ما نبايد اقدام به توليد 

گوشت قرمز كنيم. 
وي افزود: اين در حالي اس��ت كه وزارت بهداشت تأكيد بر مصرف ۱2 
كيلوگرم گوشت قرمز دارد و وقتي كه مسئله كم شدن توليد يا كم شدن 
مصرف چنين محصوالتي مطرح مي ش��ود، وزارت بهداش��ت كاهش 

مصرف را نمي پذيرد. 
    ضرورت واردات گوشت قرمز

كش��اورز اظهار داش��ت: اگر قرار اس��ت در كش��ور كم آبي مثل ايران 
محصوالت آب بر مانند گوشت قرمز مصرف شود بايد به سراغ وزارت 
خارجه و فعاالن اقتصادي و تعامالت تجاري رفت تا گوشت قرمز را در 
خارج از كشور توليد كنيم و با انعقاد قرارداد اين كاالي مصرفي در خارج 

كشور براي مصارف ما توليد و تأمين شود. 
وي با بيان اينكه مشكل آب مشكل جهاني است، اظهار داشت: در دنيا به 
رغم صرفه جهاني آب روي آب مجازي تعامل نمي كنند، در حالي كه در 
بخش سياست براي تفاهم سازمان ملل وجود دارد و در بخش اقتصاد نيز 

سازمان تجارت جهاني، اما در مورد آب مجازي سازماني وجود ندارد. 
معاون پژوهش��ي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب گفت: 
آب و اش��تغال دو بحران بزرگ كشور اس��ت و با هيچ چيز ديگري قابل 

مقايسه نيست. 
وي افزود: تا دهه 7۰ بين بارندگي و آبي كه حاصل مي شد، رابطه نزديك و 
تنگاتنگي وجود داشت، اما از دهه 7۰ اين فاصله مرتباً افزايش پيدا كرد و به 
عبارت ديگر حتي در سال هاي پرباران هم مثل گذشته آب نخواهيم داشت. 
 كشاورز اظهار داشت: در دهه 5۰ ميزان آب موجود در رودخانه ها حدود 9۰ 
ميليارد مترمكعب بوده است، اما در شرايط فعلي حتي اگر ميزان بارندگي 
نيز نرمال باشد، بيش از 45 ميليارد مترمكعب آب در رودخانه هاي كشور 

وجود نخواهد داشت و اين واقعيتي است كه بايد آن را پذيرفت. 
وي اظهار داشت: بايد جامعه را آگاه كرد كه كم آبي بر اثر تغيير اقليم نيست، 
بلكه علت اصلي افزايش مصرف است و بايد بدانيم كه منابع طبيعي نامحدود 
نيست و همه آنچه كه خداوند خلق كرده است براي ما نيست و فقط اجاره 
مصرف 4۰درصد آن را داريم، بنابراين اگر از حد مجاز مصرف عبور كنيم 

طبيعت با ما درگير مي شود كه اين درگيري نيز پرهزينه است. 
وي با تأكيد بر اينكه در افق ۱۰ س��اله كش��اورزي ظرفيت توس��عه 
افقي ندارد، گف��ت: لذا بايد توليد كم ش��ود و همچنين بايد در بخش 
كشاورزي تكيه بر بهره وري يا ردپاي آب باش��د و بايد الگوي مصرف 

را اصالح كرد. 
كش��اورز افزود: براي اينكه 3۰ ميليارد مترمكعب مص��رف آب از بخش 
كشاورزي كم شود، گفت: بايد كشت برخي محصوالت كشاورزي مثل 
ذرت، چغندر و يونجه در كشور كاهش يابد، بنابراين با در نظر گرفتن اين 
موضوع در الگو كشت هاي تابستان را به حداقل ممكن رسانديم و بعد هم 

ظرفيت هاي جايگزين براي آن تعريف شود. 
وي اظهار داشت: با اين رويكرد برآوردي از واردات محصوالت كشاورزي 

را به دست آورديم. 
كشاورز با بيان اينكه ۱۰سال پيش رو ۱۰ سال رياضت آب كشاورزي كشور 
است، افزود: همه سياستمداران، مديران و كارشناسان بايد رويكردهاي 
گذش��ته را فراموش كنند و بدانند كه با نس��خه هاي قبلي مشكالت ما 
قابل حل نخواهد بود، لذا نسخه جديدي براي توليد و واردات محصوالت 

كشاورزي و ظرفيت هاي جايگزين ارائه شده است. 

بايدن از اوپك پالس زهرچشم گرفت
دولت امريكا س�رانجام رس�مًا اعالم ك�رد كه 50 ميليون بش�كه 
نفت از ذخاير اس�تراتژيك را هماهنگ با كش�ورهاي چين، هند، 
كره جنوبي، ژاپن و انگلي�س براي پايين ب�ردن قيمت هاي انرژي 
در پي بي اعتنايي توليدكنندگان اوپك پالس به درخواس�ت هاي 
مك�رر مصرف كنن�دگان ب�راي نف�ت بيش�تر آزاد خواه�د كرد. 
به گزارش ايسنا، جو بايدن كه با كاهش محبوبيت عمومي در بحبوحه 
افزايش تورم در آس��تانه انتخابات ميان دوره اي كنگره در س��ال آينده 
روبه رو شده است، از اينكه مكررا از توليدكنندگان اوپك پالس براي توليد 

نفت بيشتر درخواست كرده و جوابي نشنيده، به خشم آمده است. 
بايدن در اظهاراتي كه از كاخ سفيد پخش شد، گفت: من قباًل به شما 
گفتم كه ما درباره اين مش��كالت اقدام خواهيم كرد. اين دقيقاً كاري 
است كه انجام مي دهيم. اين كار زمان مي برد، اما طولي نخواهد كشيد 
خواهيد ديد قيم��ت بنزيني كه براي پر كردن ب��اك خودرو مي زنيد، 
كاهش پيدا مي كند و در بلندمدت وابستگي ما به نفت كاهش خواهد 

يافت، زيرا به سمت انرژي پاك حركت مي كنيم. 
قيمت نفت اخيراً به باالترين ركورد هفت سال اخير صعود كرده بود و در 
نتيجه مصرف كنندگان با افزايش هزينه سوخت روبه رو شده بودند. قيمت 
خرده فروشي بنزين بيش از 6۰ درصد در سال گذشته افزايش يافت كه 
سريع ترين نرخ رشد از س��ال 2۰۰۰ بود و تحت تأثير بازگشت مردم به 

جاده ها با كاهش محدوديت هاي كرونايي و بهبود تقاضا اتفاق افتاد. 
تحت اين برنامه، امريكا 5۰ ميليون بش��كه نف��ت آزاد خواهد كرد كه 
معادل حدود دو روز و نيم تقاضاي امريكاست. در اين بين، هند اعالم 
كرد 5ميليون بشكه نفت از ذخاير استراتژيك خود برداشت مي كند. 
انگليس اعالم كرد براي برداشت ۱/5ميليون بشكه نفت از ذخايري كه 
به صورت خصوصي نگهداري مي شوند، اجازه مي دهد. روزنامه نيك كي 
ديروز گزارش كرد ژاپن حدود 4/2ميليون بشكه نفت معادل تقاضاي 

حدود يك يا دو روز را از ذخاير ملي تا پايان سال به فروش مي گذارد.

  گزارش

  بسیج

مدرك دانشگاهى( گواهينامه موقت) اينجانب يوسف شيرى فرزند رحمن به شماره 
ــتر در رشته ساختمان- كارهاى عمومى  شناسنامه 1720074372  صادره از شبس
ساختمان در مقطع كاردانى پيوسته  صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمى  واحد شبستر 
به شماره تاييديه (1173414)217  به تاريخ  17/05/91 در مورخ 1/1/1400 مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است لذا از يابنده  تقاضا مى شود آنرا به  آدرس- آذربايجان 
شرقى- شهرستان شبستر- بلوار شهردارى - جنب پارك آزادگان- مجتمع دانشگاه 
آزاد اسالمى  واحد شبستر- اداره امور فارغ التحصيالن  به كد پستى 159-53815 و 

به شماره تلفن 04712221340 ارسال يا تحويل  فرمايد.تبريز

مفقودى
ــوارى  پژو 405 به رنگ يشمى متاليك مدل  ــبز خودروى س برگ س
ــى  ــماره شاس ــور 22568115935 و به ش ــماره موت ــه ش 1381 ب
0081017132 و به شماره انتظامى 15 ايران 771 م 86 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

اصالحيه
آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران (نوبت 
اول)شماره فراخوان 2000001331000062 

صحيح مى باشد.

روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان خوزستان

شركت توسعه منابع انرژى توان
آگهى مناقصه عمومى
مناقصه شماره 14040 

ــروح مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزارى مناقصه عمومى و از شركت هاى واجد شرايط تدارك  شركت توسعه منابع انرژى توان در نظر دارد كاالى مش
نمايد.

واحدمقدار كاالشرح كاالشماره مناقصهرديف

1140400,1mm كيلوگرم900ورق فويل نيكل ضخامت

لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت تهيه اسناد و تحويل پاكت هاى مربوط به مناقصه برابر روش ذيل اقدام نمايند.
ــنامه، روزنامه رسمى و مشخصات كامل اعضاى هيات  *ارائه ضمانتنامه بانكى معادل 5درصد مبلغ پيشنهادى در پاكت دربسته*ارائه سابقه فعاليت، اساس
مديره*تاريخ دريافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى*آخرين مهلت ارسال پيشنهادات : ساعت 14 روز سى ام از انتشار آگهى*بهاى اوراق مناقصه: مبلغ 
500/000 ريال واريز به حساب جاري طاليى 1177800626802 بانك سپه شعبه شهيد چمران بنام شركت توسعه منابع انرژى توان *محل تهيه اسناد و 
تحويل پيشنهادات: خيابان پاسداران، نرسيده به ميدان نوبنياد، ابتداى بزرگراه شهيد بابايى، شركت توسعه منابع انرژى توان، معاونت بازرگانى*به پيشنهادهايى 
كه فاقد سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و پيشنهاد هايى كه پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاٌ ترتيب اثر داده نخواهد شد.*شركت 
توسعه منابع انرژى در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.*قيمت هاى ارائه شده فقط به صورت تحويل در مقصد (CPT) يا (CFR) و بصورت ارزى 

مورد قبول خواهد بود.* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
 تلفن هماهنگى: 22586221

شناسه آگهى: 1227659
م الف: 2931

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

ــت و تجهيز 1 تكميل، مرم
فرهنگسراها ، كتابخانه ها  
خانه هاى هنر و فضاهاى 
فرهنگى واجتماعى – تا 

سقف اعتبار

  50 درصد5 ابنيه و پنج تاسيسات15/000/000/000750/000/000

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 7007869448623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد 
يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 
5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور پيمانها واقع در كرج - ميدان توحيد- بلوار بالل - شهرداري كرج - طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در 
هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه در جدول آگهى و ارائه تاييد 
يه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادى و گواهى نامه صالحيت ايمنى معتبر 
يا ارائه مدارك مبتنى بر ثبت نام الزامي مي باشد.8- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها واطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه 
در پاكت مربوطه قرار دهند. 9- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاى مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت (ج) تا پايان وقت ادارى 
مورخ 1400/9/14 به آدرس كرج- ميدان توحيد – بلوار بالل - دبيرخانه شهرداري كرج واقع در طبقه اول تحويل داده شود. 10-پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/9/16 در كميسيون 

عالى معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل ، برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 11- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد./081

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

(( آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران))              (نوبت اول)
( شماره فراخوان (2000001331000066)

مفقودى سند كمپانى 
اينجانب على احمدخانى مالك خودرو به شماره شهربانى35 ايران866 ص25 و شماره 
ــماره موتور 12483018906  به علت فقدان اسناد فروش  ــى83008843و ش شاس
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعائى در مورد 
خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
تبريز

سند خودرو كاميون بارى كاويان به شماره 
ــماره  موتوEQB1252087240208 و ش
 NA5K1063CBG440393 ــى شاس
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت و اعالم آقاى مهدى كريمى بعنوان (مالك ) ضمن تسليم دو برگ  حسب درخواس
ــماره 15171 مورخ 1400/08/15دفترخانه اسناد  ــده بش ــهاديه تصديق ش استش
ــماره چاپى 901714ب99 مربوط به  رسمى شماره يك اشتهارد ،سند مالكيت بش
ششدانگ يك قطعه زمين بشماره پالك ثبتى 582 فرعى از پالك ثبتى 214 اصلى 
ــى مذكور واقع  ــالك 500 فرعى از اصل ــده از پ قطعه 60تفكيكى مفروز ومجزى ش
ــتهارد كه ذيل ثبت دفتر امالك الكترونيكى  ــتهارد بخش مزارع حوزه ثبت اش در اش
140020331014000738 بنام مهدى كريمى ثبت و صادر و تسليم گرديده است 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است مالك تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را 
نموده كه مراتب باستناد تبصره يك ذيل ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود يا انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند معامله كتبا به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل مدارك وسند ارائه نگردد 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر به متقاضى تسليم خواهد شد..
حميد شهدوست -  رييس اداره ثبت اسناد و امالك اشتهارد - م/ الف: 772/ ف

آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى على صدر آبادى به نمايندگى از شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى طبق معرفى نامه شماره 19379 مورخ 7/25/ 1400 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ يك باب كارگاه به شماره 
ــهد مفقود شده است.با بررسى  پالك 738 فرعى از 124- اصلى بخش نه مش
دفتر امالك معلوم شد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر 2294 صفحه 244 به شماره 
ــماره 977225 صادر گرديده است. دفتر  464189 ثبت و سند مالكيت به ش
امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى  ،مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هركس نس
معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در  سند مالكيت يا سند معامله رس
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 666

ــتان در نظر دارد ارزيابى كيفى مناقصه گران  شركت آب و فاضالب استان خوزس
ــعه تصفيه خانه آب  مناقصه ((رفع بحران از كارافتادگى ،  بازتوانى ، اصالح و توس
شماره 2 اهواز (كيان آباد) به روش EPC )) با شماره 2000001331000066 
ــامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل ارزيابى  را از طريق س
ــتعالم هاى ارزيابى كيفى تا ارائه استعالمهاى تكميل شده و  كيفى از دريافت اس
اسناد و مدارك مربوطه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
ــد و الزم است مناقصه گران در  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش
صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهينامه 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهاى واجد 
صالحيت دعوت مى شود به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
فوق االشاره مراجعه و اسناد ارزيابى كيفى را تا تاريخ 1400/09/06 دريافت نمايند. 
ضمنا در صورت نياز مى توانيد با شماره 33386509-061 دفتر قراردادهاى آب و 
فاضالب اهواز تماس حاصل نماييد، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مى باشد: 

1- كارفرما: شركت آب و فاضالب استان خوزستان
2- دستگاه نظارت : شركت مهندسى مشاور آب و انرژى اروند 

3- محل اجراى پروژه : اهواز 
ــزار و پانصد ميليارد )  ــراى كار : 1,500,000,000,000 (ه 4- برآورد هزينه اج

ريال
5- محل تامين اعتبار : درآمدهاى عمرانى 

6- مدت اجراى كار : 24 ماه 

ــركت در فرآيند ارجاع كار :  به ميزان  7- مبلغ تضمين ش
ــماره  31,900,000,000 ريال و مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به ش
123402/ت-50659 ه مورخ 1400/09/22 مى باشد و توسط مناقصه گرانى كه 
در ارزيابى كيفى پذيرفته شده و حائز حداقل امتياز الزم جهت دعوت به مناقصه 

شده اند، در زمان تكميل پاكات مناقصه مى بايست ارائه گردد.
8- رشته و پايه كارى: 

الف- شركتهاى داراى گواهينامه صالحيت طرح و ساخت پايه 3 رشته آب در زير 
رشته تاسيسات آب و فاضالب 

ب- مشاركت ثبتى يا مدنى پيمانكار و مشاور ( پيمانكار داراى گواهينامه صالحيت 
پايه 3 رشته آب در زير رشته خطوط انتقال آب و شبكه هاى آب و فاضالب + مشاور 

داراى گواهينامه صالحيت پايه 2 رشته تاسيسات آب و فاضالب ) 
با ظرفيت كارى مجاز مطابق دستوالعمل موضوع مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران 
ــماره 30593 مورخ  ــاع كار بش ــى كيفى و ارج ــركت در مناقصه، ارزياب براى ش
ــيوه نامه ارجاع و كنترل  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ش 94/03/05 س

ظرفيت واحد هاى خدمات مشاوره به شماره 101/39643 مورخ 1384/3/8 
9- آخرين مهلت ثبت نام و بارگذارى استعالمهاى تكميل شده ارزيابى كيفى در 

سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 19:00 
10- زمان و محل بازگشايى پاكات سند استعالم ارزيابى كيفى : روز يكشنبه مورخ 

1400/09/21 ساعت 11:00 صبح
روابط عمومى  شركت آب و فاضالب استان خوزستان

)نوبت دوم(
2

2

مسئول سازمان بسيج جامعه كشاورزي از برنامه 
اين سازمان براي توليد پنج محصول اساسي در 
كش�ور خبر داد و گفت: تمركز اين سازمان براي 
افزايش توليد گندم، برنج، جو، كل�زا و ذرت در 
كشور است و طبق برنامه هدف گذاري هشت ساله 
توليد اين محصوالت را در كشور افزايش مي دهد. 
البته در مورد ساير محصوالت مهم و استراتژيك 
مانند پس�ته و زعفران ه�م برنامه هاي�ي دارد. 
محمدرضا جهانسوز در نشست خبري روزگذشته 
گفت: فعاليت ۱۰هزار نفر در كش��ور در حال انجام 
است، 26 هزار روستا تحت پوشش قرار دارد و تمام 

اينها به صورت قرارگاه محور پيش مي رود. 
جهانسوز به بيان اينكه سال گذشته با حمايت رئيس 
س��ازمان بس��يج افزايش چهار برابري توليد را در 
پروژه هاي در دست اجرا داشتيم، گفت: اين برنامه ها 
در اس��تان ها با حضور و تعامل فرماندهان بسيج و 

مديران استاني جهاد كشاورزي انجام مي گيرد. 

مسئول سازمان بس��يج جامعه كش��اورزي اظهار 
داشت: حدود 2ميليون و 2۰۰ هزار هكتار از سوی 
323 هزار كشاورز و در قالب 446 هزار واحد برنامه ها 

اجرايي مي شود. 
   راه اندازي 500 كلينيك سيار دامپزشكي 

در كشور
جهانسوز با بيان اينكه هشت سال پيش نخستين 
كلينيك س��يار دام در كش��ور ب��ا قابلي��ت انجام 
سونوگرافي دام تا نمونه برداري در محل انجام شد، 
گفت: برنامه سازمان براي راه اندازي 5۰۰ كلينيك 
در كشور است كه مي تواند به اشتغالزايي دامپزشكان 

كشور كمك كند. 
جهانسوز با مهم خواندن خودكفايي در گوشت قرمز 
در كشور گفت: نياز كمي به واردات است و اين شكاف 

كوچك با يك اقدام جدي پوشش داده مي شود. 
به گفته وي، اين طرح قرار است چهار سال به صورت 

آزمايشي انجام و پس از آن وارد فاز اجرا شود. 

   ام�كان خودكفاي�ي و ص�ادرات در روغن 
طي 5 سال

مسئول سازمان بسيج جامعه كشاورزي با بيان اينكه 
همواره گفته مي شود در تأمين روغن نمي توانيم به 
خودكفايي برسيم، گفت: اين حرف اشتباهي است و 
سازمان بسيج برنامه ملي خودكفايي روغن را آماده 

كرده و ان شاءاهلل به زودي عملياتي خواهد شد. 
وي افزود: بر اس��اس اين برنامه كشور ظرفيت اين 
را دارد كه طي پنج س��ال آينده در تأمين روغن به 

خودكفايي برسد و حتي به سطح صادرات برسيم. 
    برنامه ملي تخصصي امنيت پايدار

جهانس��وز از برنامه ملي تخصص��ي امنيت غذايي 
پايدار در سازمان بس��يج خبر داد و گفت: در 253 
شهرستان و اس��تان هيئت هاي انديشه ورز و قوي 
داريم كه از توان هيئت علمي هم استفاده مي كنيم 
و بر اساس آن برنامه امنيت غذايي پايدار با همكاري 
مشترك فرماندهان بس��يج و دولت اجرايي خواهد 

شد. اين برنامه حوزه هاي مختلف را پوشش خواهد 
داد و هدف نهايي آن بهبود معيش��ت مردم و ايجاد 

امنيت غذايي است. 
جهانسوز در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه چرا 
توليد گندم از خودكفايي به وضعيتي رس��يده كه 
امسال گفته مي ش��ود 8ميليون تن بايد واردشود، 
گفت: مسئله اين اس��ت كه اراده اي در دولتمردان 
براي اجراي برنامه ها وجود نداشت. مرتب مي گفتند 
تحريم مانع اس��ت، اما هيچ وقت نگفتند كه چقدر 
مي تواند تأثيرگذار باشد. اوج توليد محصوالت اساسي 
مانند گندم، برنج و كاالهاي اساسي در دولت نهم بود 
كه مسائل علمي و تحقيقاتي را محور اصلي قرار داده 
بودند و سيستم قوي براي پيشبرد توليد داشتند. وي 
افزود: در حال حاضر بخشي از مشكالت مربوط به 
وضعيت جهاني و نيز كاهش بارندگي در كشور است، 
اما در دول��ت جديد برنامه ري��زي و اراده قوي براي 

افزايش توليد ديده مي شود. 

همكاري بسيج براي افزايش توليد محصوالت اساسي و امنيت غذايي
راه اندازي 500 كلينيك سيار دامپزشكي

صندوق بين المللي پول در مورد اس�تفاده از 
ارزهاي مج�ازي از جمله بيت كوين هش�دار 
داده و خواس�تار تصوي�ب قوانين بيش�تري 
ب�راي حفاظ�ت از مصرف كنن�دگان و مقابله 
با پولش�ويي و تروريس�م مالي ش�ده  است. 
به گزارش تس��نيم به نقل از راش��اتودي، صندوق 
بين المللي پول با اشاره به اقدام السالوادور در قانوني 
كردن بيت كوين و آماده ش��دن اين كش��ور براي 
راه اندازي يك شهر بيت كوين هشدار داد، بيت كوين 

تهديدي قابل توجه براي مصرف كنندگان است. 
اين صندوق اع��الم كرد: »در حال��ي كه ارزهاي 
مجازي و پول ديجيتال قابليت افزايش كارآمدي 
سيس��تم هاي پرداخ��ت را دارن��د، ام��ا تصميم 
الس��الوادور براي قانوني اعالم ك��ردن بيت كوين 

يك اقدام مخاطره آميز بوده  است. اين صندوق با 
تأكيد بر تقويت قوانين مربوط به ارزهاي مجازي و 
افزايش نظارت بر اين اكوسيستم جديد پرداخت 
و اعالم كرد: »با توجه ب��ه بي ثباتي باالي قيمت 
بيت كوين، استفاده از آن به عنوان يك ارز قانوني 
خطرات قابل توجهي براي امنيت مصرف كنندگان 

و يكپارچگي و ثبات مالي دارد.«
السالوادور از ماه سپتامبر بيت كوين را در كنار دالر 
امريكا يك ارز قانوني اعالم كرده  و اولين كشور در 
دنياست كه اين ارز مجازي را به رسميت مي شناسد. 
دولت اين كشور از آن زمان يك سيستم كيف پول 
الكترونيكي با عنوان »چيوو« ايج��اد كرده كه به 
شهروندان اجازه مي دهد با بيت كوين پرداخت و 

سكه هاي ديجيتال را به دالر امريكا تبديل كنند. 

صندوق بين المللي پول: ارزهاي مجازي خطرناك است


