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وزير نيرو خبر داد 
 فرصت 2ساله 

به صنایع آب بر استان های کم آب
وزير ني�رو با بي�ان اينك�ه م�ا در زمين�ه بازچرخان�ي آب ضعيف 
عمل كردي�م در حال�ي  ك�ه بازچرخاني ام�ر مهمي اس�ت كه هم 
در كش�اورزي و هم در صنع�ت و مص�ارف خانگي مي ت�وان از آن 
اس�تفاده كرد، گفت: طرح ضربتي كوتاه مدت براي حل مش�كالت 
آب چهار اس�تان به تصويب رس�يد. صناي�ع اس�تان هايي كه در 
اين محدوده ق�رار دارن�د، مكلفند طي دو تا س�ه س�ال آب مورد 
نياز خود را از طريق آب ه�اي غيرمتعارف تأمين كنن�د كه وزارت 
نيرو و س�اير دس�تگاه ها نيز در اين زمينه به صنايع كمك خواهند 
كرد تا س�هم آب كشاورزي، ش�رب و محيط زيس�ت بيشتر شود. 
دولت س��يزدهم در گام اول براي حل مش��كل آب اس��تان هايي چون 
اصفهان، چهارمحال و بختياري، يزد و خوزس��تان كه در فالت مركزي 
كشور قرار گرفته اند، تصميم گرفت  براي صنايع آب بر تكاليفي را تعيين 
كند، تا از اين رهگذر از آب شرب و محيط زيست صيانت كند، در عين حال 
با بازچرخاني آب و استفاده از پساب چراغ صنايع را هم روشن نگه دارد. 

علي اكبر محرابيان روز گذش��ته در حاشيه جلسه تشريح دستاوردها و 
نتايج سومين جلسه بررسي مس��ائل آب چهار استان به رياست معاون 
اول رئيس جمهور اظهار كرد: جلسه در رابطه با مسئله آب چهار استان 
اصفهان، چهارمحال و بختياري، يزد و خوزستان كه از حوضه زاينده رود 
متأثر مي شوند با حضور دستگاه ها و استانداران اين استان ها برگزار شد. 
وي افزود: پيش��نهادات مطرح ش��ده جلس��ه قبل به تصويب رسيد كه 
براس��اس آن طرح كوتاه مدت و ضربتي تصويب ش��ده تا دستگاه هاي 
مختلف از جمله وزارت نيرو، جهاد كش��اورزي، صمت، كشور و تعاون و 
همچنين سازمان برنامه و بودجه مكلف شدند پشتيباني كامل را از اجراي 

اين طرح هاي ضربتي انجام دهند. 
محرابيان ادامه داد: امروز مي توانيم از روش هايي براي تأمين آب صنايع 
اس��تفاده كنيم كه روش هاي مطمئن تر و پايدارتري هس��تند و از نظر 
اقتصادي هم براي صنايع كش��ور به صرفه است و اس��تفاده از آب هاي 
غيرمتعارف در دنيا يك روش مرسوم براي تأمين آب موردنياز است، مانند 

پساب تصفيه خانه هاي فاضالب و استفاده از آب دريا. 
وي گفت: در حوزه اصفهان در سال هاي گذشته براي استفاده از پساب در 
بخش صنايع اقداماتي انجام شده، اما كافي نيست. وزير نيرو افزود: يكي از 
برنامه هايي كه با جديت دنبال مي كنيم، اين است كه آب موردنياز صنايع 
آب بري را كه در مناطق كويري كشور قرار دارد با استفاده از پساب و آب 

دريا تأمين كنيم تا از آب موردنياز كشاورزي و شرب استفاده نشود. 
محرابيان تأكيد كرد: صنايع مي توانند توسعه يابند و ما مخالف توسعه 
صنايع نيستيم، اما امروز آبي كه مردم ما براي ش��رب و كشاورزي نياز 
دارند، جايگزيني ندارد، بنابراين صنايع را بايد به گونه اي گسترش دهيم 

كه مردم با مشكل تأمين آب مواجه نشوند. 
وي افزود: راه ديگر براي تأمين آب مورد نياز صنايع، بازچرخاني آب است 
كه با اين شيوه هم مردم به كسب و كار خود ادامه دهند و هم در تأمين 
آب شرب دچار تنگنا نشوند. وزير نيرو با اشاره به اينكه براي تأمين آب 
مورد نياز صنايع در چهار استان ياد شده برنامه ميان مدت و بلند مدت 
در دستور كار است، گفت: صنايع استان هايي كه در اين محدوده قرار 
دارند مكلفند طي دو تا سه سال آب مورد نياز خود را از طريق آب هاي 
غيرمتعارف تأمين كنند كه وزارت نيرو و ساير دس��تگاه ها نيز در اين 
زمينه به صنايع كمك خواهند كرد تا س��هم آب كش��اورزي، شرب و 
محيط زيست بيش��تر ش��ود. محرابيان افزود: اگر در توسعه به آموزش 
توجه نكنيم براي مردم و برنامه ريزان كشور گرفتاري به وجود مي آيد. 
وي گفت: توسعه هاي اقتصادي و اجتماعي در گذشته تابع برنامه هاي 
آمايش نبوده، اما در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۱ آمايش به عنوان يك 
موضوع محوري بايد توجه شود و نه تنها صنعت بلكه توسعه سكونتگاه ها 

و صنايع هم بايد تابع آمايش باشد. 
وزير نيرو افزود: مخالفتي با توسعه صنعت نداريم، چون توسعه صنعت 
موجب اشتغال، ايجاد ارزش افزوده و استقالل كشور مي شود، اما الزامات 
در اين زمينه بايد رعايت شود. محرابيان گفت: بسياري از صنايع مي توانند 
در كنار آب هاي دريا توسعه يابند مانند مجتمع هاي بزرگ پتروشيمي، 

فوالد و آلومينيوم كه در صنايع جنوب كشور توسعه يافته اند. 
وي تأكيد ك��رد: در مواقعي كه امكان انتقال صناي��ع در كنار آب وجود 
ندارد مي توانيم از انتقال آب دريا و پساب و روش هاي متعارف دنيا يعني 
بازچرخاني استفاده كنيم. وزير نيرو افزود: ما در زمينه بازچرخاني آب 
ضعيف عمل كرديم در حالي كه بازچرخاني امر مهمي است كه هم در 
كشاورزي و هم در صنعت و مصارف خانگي مي توان از آن استفاده كرد. 

محرابيان گفت: در مصارف خانگي با تصميمات س��اده در زمان ساخت 
واحدهاي مس��كوني و ادارات مي توان از آب باران و بازچرخاني پساب، 
از آب استفاده شده مجدد اس��تفاده كرد. وي افزود: يكي از مشكالت ما 
طوالني شدن طرح هاي عمراني است كه در سال هاي گذشته شاهد ركود 
جدي طرح هاي آبي كشور بوديم و بسياري از مشكالت امروز به خاطر 
طوالني شدن اين طرح ها است؛ به طور مثال خيلي از سدها ساخته شده، 
اما شبكه انتقال و فرعي آن ساخته نشده است و در اعتبارات اولويت رعايت 

نشده، اولويت دادن به طرح هاي مهم يكي از اقدامات كنوني ما است. 
وزير نيرو گفت: ام��كان تأمي��ن آب از طريق بازچرخان��ي را داريم، اما 
بازچرخان��ي در داخل واحده��ا از جمله صنعتي، مس��كوني، تجاري و 
كشاورزي به عهده مالك است تا بهره وري آب را افزايش دهيم. محرابيان 
افزود: در اين زمينه ها بايد مشوق ها و قوانيني وضع كنيم كه اين امكان 

فراهم شود. 
وي همچنين به خشكسالي بي سابقه اي كه در ۵۰ سال گذشته سابقه 
نداشته اش��اره كرد و گفت: دولت با علم به اين موضوع از ابتدا آب را در 

دستور كار خود قرار داد.

در حال�ي ك�ه تجرب�ه نش�ان داده اس�ت 
دس�تگاه هاي دولتي در برابر شفاف س�ازي 
ام�وال و دارايي ه�ا و مولد س�ازي و فروش 
داريي هايي مازاد دولت كارشكني مي كنند، 
رئيس دولت سيزدهم روز گذشته خواستار 
عملياتي شدن طرح مولد سازي اموال مازاد 
دولت شد. معاون اسبق وزير اقتصاد و معاون 
اسبق س�ازمان خصوصي سازي متفق القول 
بر اين باورند كه دولت پتانسيل بسيار بااليي 
براي درآمد زايي از محل مولد سازي دارايي ها 
دارد، ولي مدي�ران مياني در شفاف س�ازي 
دارايي ها و مولد سازي دارايي ها كارشكني 
مي كنند، از اين رو موفقيت دولت سيزدهم 
در مولد س�ازي دارايي ه�ا را در گرو جديت 
دولت در عملياتي كردن طرح فوق مي  دانند. 
در حالي كه كس��ري بودجه، ستون رشد تورم 
و كاهش ارزش پ��ول مل��ي را در اقتصاد ايران 
علم كرده اس��ت و دولت س��يزدهم ميراث دار 
صدها ه��زار ميلي��ارد تومان كس��ري بودجه 
است، در آس��تانه ارائه بودجه س��ال ۱۴۰۱ به 
مجل��س شوراي اس��المي دولت س��يزدهم از 
سياس��ت مولد  س��ازي دارايي ها پرده برداري 
كرده اس��ت ، كارشناس��ان اقتص��ادي ب��ر اين 
باورند كه مولد س��ازي دارايي ها طرح جديدي 
نيست، اما اگر دولت در اجراي اين طرح جديت 
داشته باشد و منابع حاصله از اجراي اين طرح را 
صرف امور زير بنايي و عمراني صحيح بكند هم 
شتاب رشد كسري بودجه گرفته مي شود و هم 
اينكه متغيرهايي چون افزايش بدون پشتوانه 

نقدينگي و تورم در اقتصاد فروكش مي كند. 
   رئيس جمهور: مولدسازي اموال مازاد 

دولت سريعًا اجرايي شود
رئيس جمهور دوش��نبه ش��ب در جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، اظهار اميدواري كرد 
برنامه مولد سازي اموال مازاد دولت با همكاري 
همه دستگاه ها و قواي كش��ور هر چه سريع تر 

اجرايي شود. 
به گفته آيت اهلل سيد ابراهيم رئيس��ي، رئيس 
دولت سيزدهم، تمام مديران براي رفع كسري 

بودجه بدون آثار تورمي بايد با وزارت اقتصاد 
و داراي��ي براي تأمي��ن بودج��ه از اين طريق 

همكاري كنند. 
   تكليف وزارت  اقتصاد

امين دليري، رئيس سابق سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تمليكي در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي روزنام��ه »جوان« در خصوص طرح 
مولد س��ازي دارايي هاي دولت و فروش اموال 
و دارايي ه��اي م��ازاد دولت با ه��دف كاهش 
تورم و تأمين كس��ري بودجه دولت مي گويد: 
مولد س��ازي دارايي دول��ت در دولت قبل هم 
مطرح ب��ود. بايد هم م��ازاد دارايي هاي دولت 
مولد  سازي و هم ش��ركت هاي غير حاكميتي 
واگذارش��ود و تصدي گري دولت كاهش يابد، 
اما س��ازوكار قانوني براي اين طرح هنوز مهيا 
نشده بود كه 3۱ مرداد امسال آيين نامه اجرايي 

از سوي دولت اصالح و ابالغ شد. 
براس��اس برنام��ه شش��م توس��عه پيش بيني 
شده  بودكه دولت با مولد سازي درآمد پايداري 
ايجاد كند. به عبارت ديگر با فروش مازاد دارايي 

به تدريج وابستگي به نفت را كاهش دهد. 
به گفته وي وزارت اقتصاد مكلف اس��ت اموال 
م��ازاد را شناس��ايي كند و ب��ا مج��وز وزير به 
فروش برس��اند. در قدم اول مي ت��وان با عرضه 
دارايي ها در ب��ورس منابعي را جمع آوري كرد. 
اما بايد توجه داشت كه در دستگاه هاي اجرايي 
كارشكني هايي وجود دارد و با پنهان كاري به 
بهانه هاي مختلف تالش مي ش��ود، اجراي اين 

طرح به تعويق بيفتد. 
وي مي افزايد: تاكنون 7 هزار هزار ميليارد تومان 
از دارايي هاي دولت شناسايي شده  است كه رقم 
بسيار بااليي است. اگر دولت ساالنه فقط بخش 
اندكي از اموال مازادش را بفروشد هم كسري 
بودجه اش را جبران مي كن��د و هم اينكه يك 
بخشي از اين منابع را در دستگاه هاي اجرايي 
هزينه مي كن��د، البته درآمد ناش��ي از فروش 
اين اموال صرفاً نبايد ب��راي هزينه هاي جاري 
مصرف شود؛ چرا كه اگر دريا هم باشد باالخره 

خشك مي شود. 

دليري به ارزش افزوده حاصل از مولد س��ازي 
اموال مازاد دولت اشاره كرده و مي افزايد: نفس 
مولد س��ازي اين اس��ت كه ارزش افزوده ايجاد 
كند و به درآمد پايدار منجر شود. مانند ماليات 
يا درآمد هاي نفتي كه در بودجه سنواتي ديده 
مي شود. اينكه اموال فروخته و صرف هزينه هاي 

مصرفي و جاري شود  فايده اي چنداني ندارد. 
وي به اصل ۴۴ قانون اساس��ي و واگذاري امور 
به بخش خصوصي اش��اره ك��رده و مي گويد: 
ش��ركت هاي دولتي بايد به بخ��ش خصوصي 

واقعي صالح ، متعهد و متخصص واگذار شود. 
وي اش��اره به اينك��ه نبايد هر ش��ركتي را نيز 
واگذار ك��رد، تأكيد مي كند: دول��ت از فروش 
ش��ركت هاي مادر تخصصي ك��ه در توليدات 
صنعتي پيشتاز هستند، بايد جداً پرهيز كند و 
شركت هايي كه كاالي مصرفي توليد مي كنند، 
در ليست واگذاري قرار دهد. البته شركت هايي 
راكه ارزش بااليي دارن��د مي توان در يك دوره 
چند ساله به صورت قس��طي با قيمتي كه براي 
بخش خصوصي جذاب باشد، واگذار كرد البته 
بايد اموال منقول و غير منقول با دقت بررسي و 

قيمتگذاري شود. 
به گفته وي مي توان مانن��د چين مالكيت ها را 
حفظ كرد و دارايي ها فقط براي توليد محصول 
به بخش خصوصي واگذار شود. يعني در قرارداد 
۱۰ س��اله توليد محصول به بخ��ش خصوصي 

واگذار شود. 
دليري در واكنش به اين پرسش كه به اجراي 
طرح مولد س��ازي دارايي ه��اي دولت و فروش 
اموال م��ازاد دولت چقدر خوش بين هس��تيد، 
مي گويد: در س��ال 99، ۴8 هزار ميليارد تومان 
ب��راي اين منظ��ور در قان��ون بودج��ه در نظر 
گرفته ش��د كه ۴۰ هزار ميلي��ارد آن مربوط به 
مولد س��ازي بود و 8 هزار ميليارد آن مربوط به 
فروش اوراق صكوك و سهام بود كه در بورس 
عرضه ش��د. دولت در زمينه اين واگذاري ها در 
بورس موفق عمل كرده است، مثل اوراق بدهي، 
اوراق اسالمي، اوراق خزانه. عالوه بر اين مازاد 
دارايي ها بايد از طريق بورس امالك و مس��كن 

به فروش برس��د. ممكن اس��ت كه همه آنچه 
دولت در اين طرح پيش بين��ي كرده به فروش 
نرسد، ولي با انجام تبليغات اين مسئله كم كم 

جا مي افتد. 
   سازمان خصوصي سازي كار را 

كليد زده است
از س��وی ديگ��ر مع��اون اس��بق س��ازمان 
خصوصي س��ازي، كارش��ناس بازار س��رمايه 
در گفت وگ��و با خبرن��گار اقتص��ادي روزنامه 
»ج��وان« در واكن��ش ب��ه طرح مولد س��ازي 
ام��وال و دارايي ه��اي دولت مي گوي��د: از نظر 
س��ازمان خصوصي س��ازي دولت اموال و گنج 
بسيار با ارزش��ي دارد كه با جلب اعتماد مردم 
و قيمتگ��ذاري درس��ت، از محل ف��روش آنها 
درآمد خوبي به دس��ت بياورد. با مطرح شدن 
مولد س��ازي اموال مازاد در هيئ��ت دولت و در 
دستور روز گذشته رئيس جمهور، مدتي است 
كه سازمان خصوصي س��ازي شناسايي اموال 
مازاد دولت را در دستور كار خود قرار داده و در 
ابتداي كار چهارشركت بزرگ در دست بررسي 
و قيمتگذاري است. مشكلي كه در فروش اموال 
وجود دارد، اين  اس��ت كه ارزش اين شركت ها 

بسيار باالست و بايد بلوكي فروخته شود. 
به گفته اس��ماعيل غالمي در ف��روش بلوكي 
س��هام، دولت بايد موافقت كند چون به دليل 
باال بودن قيمت، در چند قسط پول آن پرداخت 

مي شود. 
غالمي به قيمتگ��ذاري هلدينگ خليج فارس 
اشاره كرده و مي گويد: ارزش تنها ۱8 درصد اين 
هلدينگ حدود 8۰ ت��ا 9۰ هزار ميليارد تومان 
اس��ت كه با فرو ش آن بخش بزرگي از كمبود 

بودجه امسال دولت جبران مي شود. 
وي در پاس��خ به اينكه با توجه به قيمت باالي 
اموال، آيا بخش خصوصي وارد ميدان مي شود،يا 
خير، مي افزاي��د: صندوق ها و كنسر س��يوم ها 
بايد پ��اي كار بيايند. ضمن اينك��ه بايد تالش 
كنيم، بار ديگر اعتمادم��ردم را به بورس جلب 
كني��م و قيمت ها ني��ز جذاب باش��د. برخي از 
اموال ۱8 درصدش��ان ۱۰۰ هزار ميليارد تومان 
قيمتگذاري شده كه چاره اي جز فروش قسطي 
نداريم. اي��ن ش��ركت 2۰۰ هزار ميليارد تومان 
قيمتگذاري شده است. به عنوان مثال در حال 
حاضر پااليش��گاه اراك آم��اده قيمتگذاري و 

پذيرش در بورس است. 
وي در پاسخ به اينكه با توجه به تجربه ناموفق 
خصوصي سازي در كش��ور و كاهش مشاركت 
مردم چق��در به موفق بودن طرح مولد س��ازي 
دارايي هاي دولت يا خصوصي سازي بخش هايي 
از دولت اميد داري��د، مي افزايد: نبايد واگذاري 
دو شركت ناموفق را به همه واگذاري ها تعميم 
دهيم. واگذاري هاي موفق��ي مانند مخابرات، 
پااليشگاه بندرعباس، پااليشگاه تهران، تبريز 
و شيراز، بانك ملت و صادرات تجربه هاي خوب 
سازمان خصوصي س��ازي است و بس��ياري از 
كارگران با س��رمايه گذاري در سهام تدريجي 
سود خوبي داش��تند و خانه دار شده اند. غال می  
تأكيد مي كند: پااليش��گاه اراك كه در دستور 
كار است، ۵ درصد سهامش متعلق به كارگران 

است و سهام با ارزشي دارد. 
دولت درس��ال 99، ۴8 هزار ميليارد براي اين 
منظ��ور در بودجه آورد ك��ه 8 ه��زار ميليارد 
براي فروش س��هام بود كه موف��ق عمل كرد. 
اگر دارايي ها از طريق بورس امالك به صورت 
شفاف واگذار شود، قطعاً با اقبال مردم روبه رو 

شده و سود آور خواهد بود.

 کالهبرداري از رانندگان
به اسم واردات کامیون هاي دست دوم

كالهب�رداري  ش�يوه هاي  برخ�ي  گم�رك،  فن�ي  مع�اون 
دوم  دس�ت  كاميون ه�اي  واردكنن�ده  ش�ركت هاي 
اروپاي�ي از رانن�دگان خودروه�اي س�نگين را افش�ا ك�رد. 
به گزارش مهر، مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك ايران در نامه اي 
كه ششم آذر امسال به محمدرضا صاحبي پسنديده، معاون دادستان 
عمومي و انقالب تهران در خصوص موانع ترخيص كاميون هاي وارداتي 
دس��ت دوم اروپايي ارس��ال كرده، به رفع بخش عمده اي از مشكالت 
ترخيص اين كاميون ها اش��اره كرده و آورده اس��ت: تع��دادي از اين 

كاميون ها ترخيص شده اند. 
وي با اشاره به اتمام مهلت چهار ماهه ترخيص كاميون هاي دپو شده 
در گمركات كشور ش��امل مهلت دو ماهه دادس��تاني و سپس اضافه 
شدن مهلت دو ماهه كميس��يون اصل 9۰ مجلس مي افزايد: اخطاريه 
كتبي براي مهلت 2۰ روزه به واردكنندگان داده ش��ده كه در صورت 
عدم ترخيص اين كاميون ها در پايان 2۰ روز، به سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي واگذار خواهند شد. معاون فني و گمركي گمرك 
ايران، مالك اصلي كاميون هاي وارداتي را رانندگان زحمتكش می داند 
و ادامه می دهد: شركت هاي واردكننده به سفارش رانندگان اقدام به 

واردات اين كاميون ها كرده اند. 
ارونقي در اين نامه به برخي مشكالت براي عدم ترخيص كاميون هاي 
دست دوم اروپايي اش��اره می كند و می گويد: بررس��ي هاي به عمل 
آمده نشان مي دهد برخي از واردكنندگان كاميون ها با كالهبرداري 
از رانن��دگان، مقادير زيادي وج��ه به انحای مختل��ف دريافت كرده، 
ولي كاميون��ي به كش��ور وارد نكرده اند يا هنوز ثبت سفارش��ي براي 
كاميون هاي وارده از س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جاده اي اخذ 

و ارائه نداده اند. 
   كاميون مدل ۲۰۱۷ وارد كرده اند، ۲۰۱۸ اظهار كردند

وي يادآورد شد: برخي از ش��ركت هاي واردكننده كاميون، با اخذ 
وجه از رانندگان مبادرت به واردات كاميون هايي كرده اند كه حائز 
شرايط ترخيص نيستند، مثاًل ثبت سفارش اخذ شده براي كاميون 
با سال ساخت 2۰۱8 است، در حالي كه كاميون وارده از محل آن 
ثبت سفارش، سال س��اخت 2۰۱7 بوده اس��ت كه در زمان ورود 
كاميون به كشور، بيش از سه  سال از ساخت كاميون گذشته و در 
حال حاضر قابل ترخيص نيس��ت. ارونقي مي افزايد: تعداد زيادي 
از واردكنندگان كاميون ها از اخذ وج��وه غيرمتعارف و غيرقانوني 
توس��ط برخي از ش��ركت هاي ارائه خدمات پس از فروش شكايت 
دارند و اعالم كرده اند وجوه غيرقانوني از اين افراد دريافت شده يا 

در حال دريافت است. 
به گفته ارونقي، موضوع اسقاط كاميون هاي فرسوده و تخلفاتي 
كه در اين زمينه هم صورت مي پذيرد باعث شكايت عده زيادي 
از واردكنندگان و رانندگان خريدار كاميون هاي وارداتي ش��ده 
است. به نظر مي رس��د در حال حاضر مشكل اصلي و اساسي بعد 
از ترخيص و قب��ل از پالك گذاري كاميون هاي ترخيص ش��ده، 
موضوع اسقاط كاميون های فرسوده اس��ت كه بايد به طور ويژه 

مورد رسيدگي قرار گيرد. 
......................................................................................................................

 هشدار وزیر نفت درباره تبدیل ایران
 به کشور واردکننده بنزین!

وزير نف�ت ب�ا تأكيد ب�ر اينك�ه افزاي�ش ظرفي�ت پااليش�ي از 
رس�الت هاي مهم دولت س�يزدهم اس�ت، درباره افزايش مصرف 
فرآورده هاي نفتي كش�ور هش�دار داد و گف�ت: رئيس جمهوري 
ه�م در اي�ن ب�اره مكاتبات�ي ب�ا مق�ام معظ�م رهبري داش�ته 
ك�ه اگ�ر دغدغ�ه اي در تأمي�ن خ�وراك باش�د برطرف ش�ود. 
به گزارش تسنيم، جواد اوجي در نشست با سرمايه گذاران شركت هاي 
پتروپااليش كشور گفت: تاكنون تالش هاي زيادي انجام شده است، اما 
مصرف نيز به همان ميزان افزايش يافته، اگر كرونا نبود شايد مصرف 
بنزين در كش��ور بيش از ۱2۰ ميليون ليتر در روز ب��ود، در حالي كه 

توليدمان ۱۰6 ميليون ليتر در روز است. 
وي ادامه داد: در چند س��ال اخير براي افزايش ظرفيت پااليش كشور 
سرمايه گذاري نشده و طرح ها به بهره برداري نرسيده است كه اگر اين 
طرح ها زمين بمانند دغدغه اي كه امروز براي كسري گاز وجود دارد، به 
مرور وارد حوزه فرآورده ها هم مي شود و دو، سه سال آينده بايد به مقدار 

نصف مصرف فرآورده كشور واردات داشته باشيم. 
وزير نفت ب��ا تأكيد بر اينك��ه يك��ي از برنامه هاي دولت س��يزدهم و 
رسالت هاي مهم آن، افزايش ظرفيت پااليشي است، اظهار كرد: براي 
اين موضوع نظام پاي كار آمده است، طرح ها مصوب شده و مجوز الزم 
هم داريم. خوشبختانه زحمات زيادي كشيده شده، هرچند پيشرفت 

پروژه ها همچنان با حد مطلوب فاصله دارد. 
اوجي با بيان اينكه رئيس جمهوري هم در اين ب��اره مكاتباتي با مقام 
معظم رهبري داشته اس��ت كه اگر دغدغه اي در تأمين خوراك باشد 
برطرف خواهد شد، بيان كرد: ظرفيت پااليشي كشور تعريف چنداني 
ندارد و مصرف در بخش حمل و نقل و استفاده در صنايع و نيروگاه ها 
افزايشي است. بنابراين اين طرح ها بايد به بهره برداري برسند و وزارت 
نفت هم حمايت مي كند. اين نشست هاي مش��ترك هم هر دو تا سه 
ماه يك بار برگزار مي شود. وي همچنين اعالم كرد: هر طرحي هم كه 
پيش نرود ش��امل لغو مجوز و واگذاري به ديگر شركت ها مي شود. در 
ادامه اين نشست، مسئوالن هشت پروژه پتروپااليشي شامل سه پروژه 
با خوراك ميعانات گازي و پنج پروژه با خوراك نفت خام گزارش��ي به 

وزير نفت ارائه كردند.

محمد  مهد ی صافی  |   جوان

بهناز  قاسمی
ملیحه مرادی

  گزارش   یک

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب بزرگمهر رحيمي بوياغچي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 77ـ  
376 ي 85 و شماره شاسي  83028813 و شماره موتور 12483062425به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است . 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقي  شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  
كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است 
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.                       تبريز

تمام مدارك( اعم از سند كمپانى، كارت ماشين و برگ 
ــوارى پرايد  مدل 1382 و به  ــبز و ... ) خودروى س س
شماره انتظامى 15 ايران 422 ن 11 و به شماره موتور 
   S1412282980057 00511889 و به شماره شاسى

 تبريزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
 يك مرحله اى شماره 8016/00       نوبت اول

تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به ساختمان اداري مطابق الزامات پدافندي 

آگهى فقدان سند مالكيت"
ــماره 38904 مورخ  ــن على مقدم برابر وكالت نامه ش نظر به اينكه آقاى محس
1400/7/17 دفتر 171 مشهد از ورثه مرحوم غالمحسين حسن نژاد به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
نموده و مدعى است سند مالكيت ثالث ده هزار و چهارصد متر مشاع از سيزده هزار 
وچهار صد متر مربع ششدانگ به شماره پالك 13 فرعى از162-  اصلى بخش نه 
مشهد مفقود شده است.با بررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده ذيل 
ــند مالكيت به شماره  ــماره 259 صفحه 258 شماره 45110 ثبت وس دفتر ش
ــت.دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  2/391985 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبتى مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد 
هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند 
ــار آگهى  ــدت ده روز از تاريخ انتش ــتى ظرف م مالكيت نزد خود ميباشد،بايس
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين 
اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 667

"آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه خانم سارا تحققى عليائى با شماره ملى 0946526192 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
ــند مالكيت 1175,79 مشاع از 15583100  مراجعه نموده و مدعى است ،س
سهم ششدانگ پالك فرعى از 116- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است. 
بابررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده در ذيل دفتر امالك الكترونيك 
139520306003001394 ثبت و سند مالكيت به شماره 059994 سرى 
ــت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  ب سال 93 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهى صادر و متذكر 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى   ميگردد ،هركس نس
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  وجود سند مالكيت نزد خود است ،بايس
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد 
 بشير پاشايى-رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه پنج مشهد- م الف 668

 

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع  گاز  پارس  جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد نسبت به واگذارى تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به 

ساختمان اداري مطابق استانداردها و الزامات پدافندي مجتمع گاز پارس جنوبي، از طريق انتشار فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه 
عمومى يك مرحله اى به شماره 00/8016 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) اقدام نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى 

كيفى از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ادامه ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به پيشنهادهاى خارج از سامانه ستاد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 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 فراخوان در سامانه ستاد :  1400/09/13

شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران : 2000093498000589
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى :  ساعت:  08:00 روز شنبه تاريخ      1400/09/20 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى :    ساعت 16:00 روز شنبه   تاريخ      1400/10/04 

برآورد اوليه معادل 14,502,638,586ريال و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 725,132,000ريال و به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين 
شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/09/22 هيات وزيران است. مناقصه گران تاييد صالحيت شده، در مرحله ارائه پيشنهاد قيمت، پس از تهيه و بارگذارى تصوير آن در 

سامانه ستاد، اصل آن را در مهلت مقرر به دفتر خدمات پيمانهاى پااليشگاه هشتم واقع در عسلويه تسليم خواهند نمود. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران تاييد صالحيت شده ارسال خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR و يا به نشانى استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه 
اقتصادى انرژى پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبى، فازهاى 20و21، پااليشگاه هشتم، ساختمان ادارى، خدمات پيمانها، مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 31319681-3-

077 و 31319201-077 و دورنگار 077-31319207تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس : 41934- 021      دفتر ثبت نام  : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در بخش "ثبت نام/پروفايل تامين كننده / مناقصه گر" سايت سامانه ستاد (www.setadiran.ir) موجود است.

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
شناسه آگهى:1232754

ــايى  ــند نقل و انتقال و كارت شناس ــبز، برگ كمپانى، س برگ س
ــپ 2400 مدل  ــوز تي ــان دو گانه س ــت ون نيس ــودرو كاميون خ
ــران22 - 175 ن 55)  ــماره پالك ( اي 1386 رنگ آبى روغنى ش
 111240Kــى ــماره شاس ــماره موتور 399272 ش به ش
ــاقط  ــده و از درجه اعتبار س  متعلق به اكبر بابايى مفقود ش

مى باشد.البرز

ــى ال ايكس آى  ــد تيپ ج ــودرو پراي برگ كمپانى، خ
ــالك ــماره پ ــى ش ــفيد روغن ــگ س ــدل 1385 رن  م

ــماره موتور 1818895   ( ايران11 - 292 ى 45) به ش
شماره شاسى S 1412285017073متعلق به مهدى 
ــاقط  ــده و از درجه اعتبار س ــود ش ــهبازى خواه مفق  ش

مى باشد. البرز

ــيكلت سيستم  ــايى موتور س ــبز و كارت شناس برگ س
ــره اى  ــگ نق ــدل 1390 رن ــپ 125CC م ــى  تي نام
ــماره پالك ( ايران 541_ 24943) به شماره موتور    ش
 125A9203682 ــماره تنه 0124NBE020207 ش
متعلق به احمد يزدانفرمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.البرز

آگهي مناقصه عمومى
پروژه خريد ،نصب و راه اندازى كليه تجهيزات مورد نياز 2 ايستگاه سنجش ذرات معلق جهت اندازه گيرى همزمان PM1,PM2,5 و PM10 به همراه سيستم كاليبراسيون 

و قطعات مصرفى با داشتن استاندارد EPA   و رعايت الزامات مربوط به تائيديه هاي  Tuv و ياMcert جهت شهر اصفهان

عنوان مناقصه
مبلغ فيش واريزى(ريال)

جهت دريافت اسناد 

خريد ،نصب و راه اندازى كليه تجهيزات مورد نياز 2 ايستگاه سنجش ذرات معلق جهت اندازه گيرى 1
1/500/000همزمان PM1,PM2,5 و PM10 به همراه سيستم كاليبراسيون و قطعات مصرفى 

شهردارى اصفهان در نظر دارد در راستاى توسعه طرح جامع كنترل كيفي آلودگي هاي ناشي از  منابع متحرك آلودگى هوا  نسبت برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پيمانكاران ذيصالح جهت  مناقصه ذيل  اقدام نمايد:
تذكرات:

واجدين شرايط مى توانند از  روز چهارشنبه  مورخ 1400/09/10 تا روز  دوشنبه مورخ  1400/09/22  همه روزه باستثناي ايام تعطيل، در ساعات ادارى به حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيك ((به 
آدرس اصفهان- بزرگراه شهيد چمران- نرسيده به پل چمران – ابتداى خيابان اشراق شمالى- روبروى پاركينگ شهيد چمران ، طبقه دوم، اداره پيمان)) مراجعه و با ارائه معرفى نامه كتبى معتبر 

از شركت و اصل فيش واريزى خريد اسناد  ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
شايان ذكر است هزينه خريد اسناد مناقصه معادل مبلغ جدول فوق مى باشد، كه مى بايست طى فيش واريزى به شماره حساب 100800800  بانك شهر  به نام شهردارى اصفهان واريز شود.

درضمن تلفن پاسخگويى به سئواالت فني احتمالى متقاضيان شركت در مناقصه34593737 -031 داخلى 217 مي باشد.
كليه اسناد مناقصه مى بايست توسط شركت كننده، تائيد، مهر و امضا  اصيل شده و طبق شرايط مناقصه ضميمه پيشنهاد گردد.

ــاعت 12، به دبيرخانه حراست حوزه معاونت حمل و نقل و  شركت كنندگان مى بايست پيشنهادات خود را در روزهاى سه شنبه مورخ 1400/09/23 و چهارشنبه 1400/09/24  حداكثر تا س
ترافيك به آدرس مذكور تحويل نمايند. بديهى است دريافت پاكتها بعد از ساعت مقرر امكان پذير  نميباشد.

تاريخ  برگزارى كميسيون معامالت و بازگشايى پاكات يكشنبه  مورخ 1400/09/28 راس ساعت 9:30 صبح در محل حوزه معاونت حمل ونقل و ترافيك مى باشد.
شايان ذكر است توصيه ميگردد نماينده تام االختيار و مطلع به آناليز قيمت پيشنهادى و موارد فني، با معرفى نامه كتبى از شركت كننده در مناقصه ،در روز بازگشائى پاكتها جهت ارائه توضيحات 

تكميلى احتمالى در محل معاونت حمل و نقل و ترافيك  حضور يابد.
شهردارى اصفهان در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

برنده مناقصه جهت عقد قرارداد بايد معادل 10 درصد مبلغ مورد پيمان را به عنوان تضمين  انجام تعهدات پيمان به صورت ضمانتنامه بانكى ، به شهردارى تسليم نمايد.
هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه درج گرديده است.
جهت دريافت اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتى http://www.isfahan.ir مراجعه نمائيد.

 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان


