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كاهش ۵۰ درصدي مصرف ميوه در كشور

میوهگراندرمیادینفقطتماشامیشود!

افزایش55درصدياجارهبهايمسكن
جديدتري�ن گ�زارش بان�ك مرك�زي از ب�ازار مس�كن نش�ان 
مي ده�د ن�رخ اجاره بهاي مس�كن در كش�ور طي آب�ان 1۴۰۰ در 
مقايس�ه با آب�ان ۹۹ بال�غ ب�ر ۵۵ درصد افزاي�ش يافته اس�ت. 
به گزارش تسنيم، بر اساس آمار بانك مركزي شاخص كرايه مسكن اجاري 
در شهر تهران و كل مناطق شهري طي آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته به ترتيب 51/6 و 54/9 درصد افزايش يافته است. 
در مهرماه امسال نيز نرخ اجاره بهاي مسكن در تهران و مناطق شهري 
كل كشور در مقايسه با مهر س��ال 99 به ترتيب 48/4 و 51/3 درصد 
افزايش يافته بود. همچنين در آبان ماه س��ال 1399 بانك مركزي از 
افزايش 28/7 درصدي نرخ اجاره بها در شهر تهران و 31/9 درصدي در 

كل مناطق شهري نسبت به آبان ماه سال 98 خبر داده بود.

بودجه۱۴۰۱بافرضتداومتحریمهابستهشد
رئيس س�ازمان برنام�ه و بودج�ه با بي�ان اينكه از لغ�و تحريم ها 
و اس�تيفاي حق�وق مل�ت اس�تقبال مي كني�م، گف�ت: اليح�ه 
بودج�ه 1۴۰1 ب�ا ف�رض ادام�ه تحريم ه�ا بس�ته ش�ده اس�ت. 
به گزارش س��ازمان برنامه و بودجه، »سيد مس��عود ميركاظمي« در 
نشست هم انديشي اليحه بودجه سال 14۰1 اظهار داشت: بودجه سال 
آينده بر مبناي سند آمايش تدوين شده است، از اين رو ظرفيت هاي 
داخلي هر استان تا سطح شهرستان تعيين و سهم هر يك از اين مناطق 

در رشد اقتصادي استان و كشور مشخص شده است. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه افزود: اولويت دولت سيزدهم افزايش 
تعامالت با كش��ورهاي همس��ايه و منطقه اس��ت و در اين راس��تا در 

برنامه هاي اين سازمان شهرهاي مرزي مورد توجه قرار مي گيرند. 
معاون رئيس جمهوري تصريح  كرد: اگر در كشور تورم كنترل و فضاي 
كار براي مردم فراهم شود، به طور قطع گره هاي اقتصادي باز خواهند 
شد. فقط در 1۰۰ روزه نخس��ت دولت س��يزدهم با مبنا قرار گرفتن 

سياست همسايگي اتفاقات خوبي افتاده است. 

ذخایراستراتژیكنفتامریكا
تا۱۰سالآیندهنصفميشود

برداش�ت از ذخاي�ر اس�تراتژيك نف�ت امري�كا طب�ق قواني�ن 
جدي�د اي�ن كش�ور و تصمي�م اخي�ر باي�دن ب�راي آزادس�ازي 
۵۰ ميلي�ون بش�كه از اين ذخاي�ر، حج�م آن را در ابتداي س�ال 
مال�ي 2۰۳2 ت�ا ح�دود ۳1۴ ميلي�ون بش�كه پايي�ن م�ي آورد. 
به گزارش تسنيم به نقل از اويل پرايس، اداره اطالعات انرژي امريكا اعالم 
كرد قوانين جديد و اعالم آزادسازي 5۰ ميليون بشكه از ذخاير استراتژيك 
نفتي امريكا حجم اين ذخاير را در ابتداي سال مالي 2۰32 تا حدود 314 
ميليون بشكه پايين مي آورد. ذخاير استراتژيك امريكا در اوايل اكتبر سال 

جاري ميالدي، 68۰ ميليون بشكه نفت در خود جاي بودند. 
اين اداره تأكيد كرد اگر ذخاير اس��تراتژيك نفت امريكا طي يك دهه 
آينده نصف شوند، در ابتداي 2۰32 به پايين ترين رقم از مارس 1983 
خواهند رس��يد. جو بايدن، رئيس جمهور امريكا هفته گذش��ته گفت 
وزارت انرژي اين كشور 5۰ ميليون بش��كه نفت از ذخاير استراتژيك 
جهت پايين آوردن قيمت بنزين برداشت مي كند اما تحليلگران عقيده 
دارند اين اقدام تأثير چنداني در پايين آوردن قيمت نفت نخواهد داشت. 
درواقع، چند ساعت پس  از انتشار اين خبر، قيمت نفت افزايش يافت، 
يعني درست مخالف با هدف امريكا براي كاهش قيمت نفت و در نتيجه 

پايين آوردن قيمت بنزين. 
قيمت نفت در روز جمعه س��قوط كرد، اما اين سقوط هيچ ارتباطي با 
اطالعيه امريكا براي برداشت از ذخاير استراتژيك نفتي نداشت. خبر 
شيوع نوع جديد ويروس كرونا و احتمال مسري تر بودن آن نسبت  به 

جهش هاي قبلي باعث سقوط بازار نفت شد. 
غير از خبر آزادسازي ذخاير استراتژيك، طبق قوانين جديد امريكا، تا پايان 
اين دهه از اين ذخاير به  صورت جداگانه برداشت خواهد شد. اداره اطالعات 
انرژي امريكا اعالم كرد قوانين جديد مستلزم برداشت 87/6 ميليون بشكه 
نفت خام از ذخاير استراتژيك نفتي در سال مالي 2۰28 تا 2۰31 مي شود. 
امريكا به عنوان عضوي از آژانس بين المللي انرژي بايد به  اندازه  9۰ روز از 

واردات خالص نفت امريكا، ذخاير استراتژيك خود را پر نگه دارد. 

مع�اون بازارياب�ي و ف�روش ايران خودرو 
گف�ت: اي�ن ش�ركت ۷ ه�زار دس�تگاه 
دارد.  م�ردم  ب�ه  مع�وق  تعه�د 
به گزارش روابط عمومي ايران خودرو، بابك 
رحماني با اش��اره به اجراي فروش فوق العاده 
با موعد تحوي��ل 45 روز در آبان ماه گفت: در 
اين طرح، همه تعه��دات 2۰6 تيپ2، ظرف 
مدت 15 روز تحويل مش��تريان شده و مابقي 
تعهدات ني��ز حداكثر ظ��رف 45 روز واگذار 
خواهد ش��د. وي عرضه بي��ش از تعهدات به 
بازار را منوط به حمايت هاي بيشتر از صنعت 
خودرو دانس��ت و گفت: در آبان ماه، 43 هزار 

دستگاه خودرو تحويل مشتريان شده است كه 
1۰ هزار دستگاه آن در قالب فروش فوق العاده 
بوده است. در حال حاضر اين شركت 7 هزار 

دستگاه، تعهد معوق به مردم دارد. 
مع��اون بازارياب��ي و ف��روش اي��ران خودرو 
درخصوص روش هاي فعلي فروش محصوالت 
گفت: س��ه نوع فروش ش��امل فوق الع��اده با 
زمان تحويل حداكثر س��ه ماهه، پيش فروش 
با موع��د تحويل يكس��اله و طرح هاي فروش 
مش��اركت در توليد ب��ا موع��د تحويل بيش 
 از يكس��ال بر اس��اس قرعه كش��ي ب��ه اجرا 

گذاشته مي شود. 

7هزارمشتريایرانخودرو
درانتظاراجرايتعهداتمعوق

انباشت7میلیونرأسدامسبك
رويدستدامداران

رئيس ش�وراي تأمين كنن�دگان دام از انباش�ت ۳۰۰ه�زار رأس 
گوساله و ۷ ميليون رأس دام سبك روي دست دامداران خبر داد. 
منصور پوريان رئيس شوراي تأمين كنندگان دام در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران »جوان« گفت: بنا بر آمار در بخش گوساله 3۰۰ هزار رأس 
و در دام سبك 7 ميليون رأس انباشت داريم. با توجه به شرايط سخت 
نگهداري دام در فصل زمستان، خشكسالي و كم آبي، عرضه نسبت به 

تقاضا باالست. 
پوريان گفت: قيمت كنوني هر كيلو دام س��بك 55 هزار تومان و دام 
س��نگين 52 تا 53 هزار تومان اس��ت، در حالي ك��ه وزارت جهاد در 
هفته هاي قبل قيمت هر كيلو دام سبك را 62 هزار تومان و دام سنگين 

را 95 هزار تومان اعالم كرده است. 
به گفته او، تاكنون به رغم هزينه باالي توليد ش��اهد افزايش قيمت به 
نرخ واقعي نيستيم كه ازدياد عرضه در برابر تقاضاي پايين يكي از علل 
اين امر است. اين مقام مسئول گفت: در بازار نوسانات قيمت هميشه 
وجود دارد، به طوري كه اگر در بحث توليد، عرضه كاهش يابد، قيمت 
افزايش مي يابد، اما در ش��رايط فعلي گراني گوش��ت هيچ ارتباطي به 

دامدار ندارد. 
وي قيمت كنوني هر كيلو الشه را 11۰ تا 115 هزار تومان اعالم كرد 
و گفت: قيمت الشه نس��بت به هفته هاي اخير تغييري نداشته است، 
حال اينكه چرا با قيمت هاي بااليي در خرده فروشي ها عرضه مي شود، 

دستگاه هاي نظارتي بايد بررسي كنند. 
رئيس ش��وراي تأمين كنندگان دام گفت: سياس��ت هاي حمايتي از 
دامدار در بخش صادرات و خريد حمايتي چندان صورت نگرفته است، 
تنها ابالغيه اخير مبني بر قيمت هاي اعالمي دام منجر به ايجاد تنش 
شده است. به طوري كه دامداران تصور مي كنند كه قيمت دام همان 
نرخ هاي اعالمي وزارت جهاد كشاورزي است. اين مقام مسئول ادامه 
داد: با توجه به انباشت دام روي دس��ت دامدار، تا پايان سال كمبودي 
در بحث عرضه نخواهيم داش��ت. كش��تار دام هاي مولد ناشي از اتخاذ 
تصميمات نادرست است كه صنعت دام نياز دارد كه هزينه هاي توليد 

براي دامدار كاهش يابد. 
اين مقام مسئول ادامه داد: در مواقعي كه هزينه ها افزايش يابد و دامدار 
نتواند دام خود را در زمان مقرر بفروشد يا از نظر علوفه تأمين مناسبي 
داشته باشد، بنابراين شاهد كش��تار دام مولد و خالص شدن كل دام  

توليدي روي دست دامدار هستيم. 
رئيس ش��وراي تأمين كنندگان دام گفت: زماني كه انگيزه اقتصادي 
توليد نباشد و دامدار وارد فاز ضرر شود، بديهي است كه دام  خود را به 
حراج مي گذارد و تمامي دام هاي خود اعم از مولد، ماده و آبستن را راهي 
كشتارگاه مي كند، از اين رو سياست حمايتي صادرات و خريد حمايتي 

مي تواند صنعت دامداري را از بحران فعلي نجات دهد. 

صنعتبرقپرمصرفترینمشتركگازاست
س�خنگوي صنع�ت ب�رق كش�ور گف�ت: صنع�ت ب�رق يك�ي 
اس�ت.  كش�ور  در  گاز  مش�تركان  پرمصرف تري�ن  از 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفي رجبي مشهدي سخنگوي 
صنعت برق كشور گفت: صنعت برق يكي از پرمصرف ترين مشتركان 
گاز براي توليد برق در كشور است. 95 درصد توليد برق كشور توسط 
سوخت هاي فسيلي است كه عماًل س��وخت گاز است. در صورتي كه 
سوخت گاز در بخش خانگي و تجاري افزايش پيدا كند، مجبور هستيم 

از سوخت هاي جايگزين استفاده كنيم. 
سخنگوي صنعت برق كشور افزود: در حال حاضر75 تا 85 درصد توليد 
برق كشور از سوخت گاز، حدود 2۰ درصد از گازوئيل و 5 الي 6 درصد 
از مازوت است. البته اگر برودت هوا در كشور افزايش پيدا كند، مجبور 

هستيم از سوخت مازوت يا گازوئيل بيشتري استفاده كنيم. 
س��خنگوي صنعت برق كش��ور بيان كرد: مصرف برق در پاييز امسال 
حدود 6 درصد افزايش يافته اس��ت. بخش��ي از اين افزايش مربوط به 
مش��تركان جديدي است كه به صنعت برق كش��ور اضافه شده اند كه 
عمدتاً بخش صنعتي كشور را شامل مي شوند. رجبي مشهدي تصريح 
كرد: در يكي دو سال اخير مصرف رمزارزها در كشور افزايش پيدا كرد 
كه ما در تأمين برق دچار مشكل شديم. ماينرهاي سازمان بورس كه 

كشف شد بدون مجوز بود و برخوردهاي الزم هم انجام شد. 
س��خنگوي صنعت برق كش��ور بيان ك��رد: در حال حاض��ر 5هزار و 
8۰۰ مركز غيرمجاز رمز ارز در كش��ور شناسايي ش��ده است. حدود 
2۰۰و 22 هزار دس��تگاه هم كش��ف ش��ده اند، با توجه به محدوديت 
تأمين برق در كش��ور، ما اجازه نمي دهيم كه برخي از افراد س��ودجو 
بقيه مش��تركان را در مضيقه بگذارند. اگر با واح��د غيرمجاز برخورد 
 كنيم، عالوه بر مجازات هاي مالي، اش��تراك آنها جمع آوري و برقشان 

قطع مي شود. 

آگهي تجديد  مناقصــه( عمـومي ) 
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد   2000092409000192

 1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي
 2-موضوع مناقصه : احداث 5 مورد ايستگاه حفاظت كاتديك در سطح استان خراسان رضوى

3- شرايط اوليه متقاضيان: 
الف- دارا بودن رتبه در رشته نيرو يا  تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار
ج- دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي

د- ثبت نام در سايت www.setadiran.ir و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي
 4- مدت اعتبار پيشنهادها : از تاريخي كه براي تسليم آن در فراخوان ذكر شده تا مدت سه ماه مي  بايست معتبر باشد. 

5- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: -/ 1,713,000,000(  يك ميليارد و هفتصد و سيزده ميليون ريال ) مي باشد كه مي بايست بر اساس يكي از تضامين 
قابل قبول وفق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهيه گردد و حتما اصل آن قبل ازآخرين مهلت ارائه پيشنهاد 

قيمت به صورت دستي تحويل دفتر حراست شركت گاز استان خراسان رضوي واقع درمشهــد - بلوار خيام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همكف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگي و دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 09/ 1400/09 لغايت 1400/09/16           

7- آخرين مهلت بارگذارى اسناد و ارائه پيشنهاد قيمت : ساعت 14:00 مورخ 1400/09/27
8- پيشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ 1400/09/28 در كميسيون مربوطه باز و خوانده مي شود و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده مجاز 

آنها با همراه داشتن معرفينامه ممهور به مهر شركت در جلسه آزاد است.
9- يادآور مي گردد كليه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

10-رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني الزامي است و صرفا موسسات و شركتهاي ايراني ثبت شده در فهرست 
توانمندي هاي مندرج در سامانه توانيران مجاز مي باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضویشناسه آگهى: 1230279                                                                                                                                                                                 

)نوبت دوم(

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب صمد عزتي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 30ـ  473 د 66 و شماره 
شاسي  NAAP41FE9EJ271534 و شماره موتور 163B0172732به علت 
ــناد مذكور را نموده است . لذا  ــناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اس فقدان اس
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
ــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج  حقوقي  ش
شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است پس از 

 تبريز  انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.

ــبز خودروى سوارى پژو  اسناد مالكيت و برگ س
ــى 14245871 و  ــمار شاس ــه ش مدل 1384 ب
ــماره  ــماره موتور 12484125205 و به ش به ش
انتظامى 25 ايران 291 ن 92 مفقود شده و از درج 

 تبريزاعتبار ساقط است.

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) يك مرحله اي
شناسه اگهى: 1232754          ( نوبت اول شماره 800/22925 )

تاريخ انتشار موضوع مناقصه
مناقصه در سامانه 

ستاد

مبلغ برآورد اوليه 
(ريال)

مبلغ تضمين 
شركت درفرآيند 
ارجاع كار(ريال)

مهلت دريافت 
اسناد ازسامانه 

ستاد

زمان و مكان جلسه 
توجيهي/ بازديد

مهلت  بارگذاري 
پاكات و اسناد 
درسامانه ستاد 

تا تاريخ

تاريخ/ مكان بازگشايي 
پاكات

مدت اجراي 
قرارداد

نوع تضمين

مناقصه 
واگذاري اداره 

امورسوختگيري 
هواپيمايي

 1400/9/10
ساعت 10

44,805,418,6892,240,270,934  1400/9/15
ساعت 19

       1400/09/17
ساعت 10صبح

سالن جلسات ستاد

 1400/9/29
ساعت 15

1400/9/30 ساعت 
8صبح (پاكت ارزيابي 
hse)و ساعت 11 صبح 
1400/10/1بازگشايي 

(پاكات الف، ب و ج)سالن 
جلسات ستاد به نشاني 

مناقصه گزار

يكسال 
شمسي

از نوع ضمانتنامه ها طبق جدول 
شماره 4 ماده 4 تصويب نامه هيأت 
وزيران به شماره 123402 مورخ 

94/9/22 ارائه گردد. در صورت واريز 
نقدي رسيد وجه امور مالي منطقه 

مورد تأئيد است.

 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده )مربوط به  واگذاري اداره امور سوختگيري هواپيمايي به شماره فراخوان 
(20000919150000018) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد مورد نياز و پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
متقاضيان مي توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد اين مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: به آدرس اصفهان- خيابان چهارباغ باال- چنب پمپ بنزين، امور قراردادها و تلفن تماس 
امورقراردادها 03136244618- تلفن تماس شركت: 03136247001 وجهت مدارك hse با شماره تماس 03133801882 (واحد hse)تماس حاصل فرماييد.

محل و نحوه دريافت و ارسال اسناد و پيشنهادات: در مهلت مقرر با مراجعه به سايت WWW.SETADIRAN.IR اسناد را دريافت و پس از بارگذاري كليه پاكات در سامانه مذكور عالوه برآن اصل 
پاكت الف (تضمين شركت در فرايند ارجاع كار) به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان واقع در آدرس فوق الذكر تحويل نماييد. شركت هاي حاضر در 

مناقصه بايد كليه اسناد و پاكات تكميل شده را در مهلت مقرر با امضاي ديجيتال در سامانه ستاد بارگذاري نمايند .
شرايط متقاضيان:

-دارا بودن و ارائه گواهينامه تائيد صالحيت كار معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت مرتبط با موضوع مناقصه باشد. تبصره: در صورتيكه 
ــتان اصفهان) اخذ و ارائه تأئيديه گواهينامه موصوف از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان توسط برنده مناقصه  ــد (اس محل صدور گواهي صالحيت كار غير از استان محل فعاليت باش

الزامي است.
-دارا بودن وارائه گواهينامه تائيد صالحيت ايمني معتبر ازاداره كل تعاون ، كار ورفاه اجتماعي استان محل فعاليت.

توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بند 1 و 2 در طول مدت فرآيند تشريفات برگذاري مناقصه و اجراي كار، الزم و به عهده شركت كننده در مناقصه مي باشد.
-احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي توانمندي بهداشت ، ايمني و زيست محيطي hse جهت شركت در مناقصه فوق 

-كليه مستندات در فرم ارزيابي hseمي بايست ضميمه فرم ها و بارگذاري در سامانه تداركات االكترونيكي دولت گردد. 
-ارائه تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت و تصوير ثبت آگهي شركت به همراه آخرين تغييرات درروزنامه رسمي و كد اقتصادي و 

شناسه ملي و تصوير گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
-قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد(خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي دارند ممنوع مي باشد).

-ضروري است متقاضي كليه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجيهي را قبل از ارائه پيشنهاد نرخ دريافت و يا علم وآگاهي كامل اعالم نرخ نمايند. 
-عدم ممنوع المعامله بودن شركت مناقصه گر(در صورت قرار داشتن در ليست شركتهاي ممنوع المعامله سپرده شركت در فرايند ارجاع كار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد).

-تاريخ اعتبار پيشنهادات سه ماه بعد از بازگشايي پاكات نرخ مي باشد.
-مسئوليت صحت مستندات ارائه شده بر عهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هر مرحله از مناقصه و فرآبند پس از آن جهت عقد قرارداد صحت آنها براي شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و 
ضمانتنامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد . برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل يا كپي برابر با اصل مستندات بارگذاري شده مي باشد و در صورت هر گونه تناقض برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد .

-كليه پيمانكاران مي بايست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحويل پاكات صورت جلسه توجيهي را دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند .
(ضمناً ارائه كپي ضمانتنامه در تاريخ ارائه پيشنهاد، جهت اخذ تأئيديه هاي الزم ضمانتنامه به واحد امور مالي منطقه الزامي است).

الزم به توضيح است كليه مدارك متقاضيان مي بايست به ترتيب اشاره شده در آگهي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و مدارك مربوط به ارزيابي hse در پاكت ارزيابي بارگزاري گردد.
  WWW.SHANA.IR  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  مركز تماس : 41934-021             دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  ضمناً متن آگهي در سايت

WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR  و HTTP://IETS.MPORG.IR .قابل رؤيت مي باشد . و اسناد مناقصه در سايتهاي ذيل قابل رؤيت مي باشد
ــتاد: 5-0316247001 فاكس:0316244427 كدپستي: 67455- ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان تلفن تماس س آدرس: اصفهان- خيابان چهار باغ باال- جنب پمپ بنزين-ش

81737
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

ــماره ثبت  ــافران ابدى به ش ــاران مس ــركت تعاونى همي ــرات ش آگهى تغيي
ــه مجمع  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14008941567 ب ــه مل 4269 و شناس
ــب تاييديه  ــورخ 31/06/1400 و به موج ــوق العاده م عمومى عادى بطور ف
ــتان  ــماره7547مورخ16/8/1400 اداره تعاون كار ورفاه اجتماعى شهرس ش
ساوه تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1-جواد صفرى به شماره ملى0590004050 
ــماره ملى0602340829 وعباس زمانى حقگو به  ــكوتى به ش وعلى اصغر س
ــماره ملى0602376531 به عنوان اعضاى اصلى هيات مديره وناصر ملكى  ش
به شماره ملى0600113388 وحميده مهرابى به شماره ملى0600269078 
ــال انتخاب  ــه س ــات مديره براى مدت س ــى البدل هي ــوان اعضاى عل به عن
ــماره ملى0580057453 به عنوان  ــگرى به ش گرديدند. 2-محمدرضا عس
ــماره ملى0589901001 به عنوان بازرس  بازرس اصلى ونادعلى قزلجه به ش
ــال مالى انتخاب گرديدند. 2-سرمايه شركت از  على البدل براى مدت يك س
مبلغ4000000ريال به مبلغ5000000ريال منقسم به50سهم100000ريالى 
ومبلغ1000000ريالى به موجب گواهى شماره2510/د/281مورخ1400/6/31 
بانك توسعه شهيد چمران ساوه افزايش يافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح 
ــتان مركزى مرجع ثبت شركت ها و  گرديد./ اداره كل ثبت اسناد و امالك اس

موسسات غيرتجارى ساوه (1232929)

ــاختمان  ــت ثبتى اراضى وس ــون تعيين تكليف وضعي ــى موضوع قان اگهى اختصاص
ــن تكليف ــه قانون تعيي ــاده 13 اِئين نام ــاده 3 وم ــر م ــمى براب ــند رس  هاى فاقد س

برابر راى شماره 20412 مورخ 25/06/85 وراى اصالحى 1000698 مورخ 1400/9/1 
ــاختمان هاى فاقد  ــى اراضى وس ــف وضعيت ثبت ــون تعيين تكلي هييت موضوع قان
ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم /گل عنبر  ــمى مس سند رس
ــماره ملى 6029665936 صادره از سراب فرزند  ــنامه 61 وبش منيرى بشماره شناس
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث  ــه پرونده 20809 درشش يداله متقاضى كالس
ــاحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در اراضى خارج  ــت بمس بنا شده اس
ــه 2 گرگان  ــش 3 حوزه ثبت ناحي ــا صادقيان بخ ــد صادق باب از مزرعه موقوفه محم
ــالع عموم مراتب  ــى دارد .لذا بمنظور اط ــادره حكايت از تصرفات متقاض طبق راى ص
ــبت به راى  ــخاصى كه نس ــود ازاين رو اش ــه فاصله پانزده روزاگهى ميش در دو نوبت ب
ــار اولين آگهى بمدت  ــته باشند ميتوانند از تاريخ انتش صادره فوق الذكر اعتراض داش
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــماره پرونده به اين اداره تس ــراض خود را با ذكر ش دوماه اعت
ــود را به  ــت خ ــليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواس ــاه از تاريخ تس ظرف مدت يكم
ــن اداره ارائه نمايند. ــت را به اي  مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواس

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
 حجت اهللا تجرى 
 رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــون تعيين تكليف ــاده 13 اِئين نامه قان ــمى برابر ماده 3 وم ــند رس  هاى فاقد س

ــى 1000698 مورخ  ــورخ 25/06/85 وراى اصالح ــماره 20412 م برابر راى ش
1400/9/1 هييت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بال معارض اقاى خانم 
ــماره ملى 6029665936 صادره از  /گل عنبر منيرى بشماره شناسنامه 61 وبش
سراب فرزند يداله متقاضى كالسه پرونده 20809 درششدانگ يك قطعه زمين كه 
دران احداث بنا شده است بمساحت 338/75 مترمربع ازپالك 107 اصلى واقع در 
اراضى خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا صادقيان بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 
2 گرگان طبق راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا بمنظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشود ازاين رو اشخاصى كه نسبت به 
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست خود را به 
 مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/9/8  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/24
حجت اهللا تجرى 
رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

منطقه اصفهان

ميوه فروش�ان مي گويند گران�ي ميوه باعث 
ش�ده كه مردم اقالم ض�روري همچون پياز 
و س�يب زميني را بيش�تر بخرن�د. رئي�س 
اتحادي�ه بارفروش�ان نيز با تأيي�د اين خبر 
از افزاي�ش عرض�ه س�بزي و صيف�ي خبر 
می دهد و مي گويد: قيمت س�بزي و صيفي 
در ماه جاري ح�دود 1۰ تا 1۵درص�د ارزان 
ش�ده، اما تقاض�ا به ش�دت كاه�ش يافته 
اس�ت. كاهش قدرت خريد م�ردم، مصرف 
مي�وه را ۵۰ درصد در كش�ور كاه�ش داده 
و چن�د هفته اي اس�ت ك�ه ميوه فروش�ان 
ب�ه ان�دازه مص�رف م�ردم مي�وه مي برند. 
در دو سال اخير همزمان با شيوع ويروس كرونا 
تقاضا براي انواع س��بزي، صيفي و به ويژه ميوه 
افزايش يافت. به دليل افزايش تقاضا قيمت ها نيز 
سر به فلك كشيد، به طوري كه ميوه هاي پاييزي 
و زمس��تاني ديگر كمتر از 2۰ تا 25هزار تومان 
در مغازه هاي عرضه كننده وج��ود ندارد. قيمت 
هويج به 2۰ ه��زار تومان، مركب��ات بيش از 3۰ 
هزار تومان و زنجبيل به 12۰ تا 15۰ هزار تومان 
رسيد. دپو و انبار كردن ليموترش نيز به معضل 
اصلي بازرسان تعزيرات و اصناف تبديل شد. اما 
امس��ال وضعيت بازار تغيير كرده اس��ت. رئيس 
اتحاديه بارفروش��ان معتقد اس��ت كه برخالف 
سال هاي گذشته آذرماه امس��ال عرضه افزايش 

و تقاضا كاهش يافته اس��ت، به طوري كه ارزاني 
15 قلم سبزي و صيفي چندان به چشم نمي آيد. 
درحالي كه ميوه فروشان عمده و خرده فروشان 
به كاهش مصرف ميوه اذعان دارند و بارفروشان 
از دپوی سيب و مركبات در ميدان اصلي پايتخت 
ابراز نگراني مي كنن��د. اما اين فعاالن بازار حاضر 
نيس��تند قيمت ها را كاهش دهند تا شايد تمام 
اقش��ار جامعه بتوانن��د از ميوه مرغ��وب داخلي 

بهره ببرند. 
همچنين فروش��ندگان مي��وه مي گويند مردم 
به خاطر گراني ميوه نمي خرن��د و ما هم مجبور 
هس��تيم به جاي چن��د كاميون ميوه ب��ه اندازه 
حداقل نياز روزانه مشتريان ميوه بياوريم و برخي 
ديگر معتقدند ب��ا افزايش قيمت ه��ا، اين روزها 
اقالم ضروري همچون پياز و سيب زميني بيشتر 

فروش مي رود!
در اين خص��وص رئي��س اتحاديه بارفروش��ان 
مي گويد: ميوه زياد و ارزان ش��ده و آنقدر حجم 
ميوه در ميادين زياد اس��ت كه بار روي دس��ت 
بارفروشان مانده اس��ت. مغازه داران نيز به اندازه 
فروش روزانه ميوه مي برند. از اين رو چند هفته اي 
اس��ت كه ميوه رو دست عمده فروش��ان ميدان 

مانده است. 
   كاهش 1۰تا 1۵ درصدي قيمت سبزي

رئيس اتحاديه بارفروش��ان با اش��اره به كاهش 

قيمت 1۰ تا 15درصدي برخ��ي صيفي جات و 
سبزي ها در ميدان تصريح مي كند: هويج، كاهو، 
كاهو پيچ، شلغم و گل كلم در روزهاي اخير افت 
قيمت را تجربه كردند. ميزان عرضه صيفي جات 
در ميادين افزايش يافته، اما از سوي ديگر تقاضا 
نيز كاه��ش يافته اس��ت. كاهش ق��درت خريد 
مردم، 5۰ درصد مصرف ميوه را در كشور كاهش 

داده است. 
مصطفي دارايي نژاد در گفت وگو با ايلنا با اش��اره 
به وف��ور ان��واع پياز در مي��دان مي گوي��د: انواع 

پياز از جمله پياز زرد، س��فيد و قرم��ز به ميزان 
كافي در ميدان موجود اس��ت و در زمينه عرضه 
س��يب زميني و پياز با مش��كلي مواجه نيستيم. 
قيمت پياز در مي��دان كيلويي 4 تا 6 هزار تومان 
است. پياز در اصفهان، تبريز و بندرعباس به اندازه 
كافي توليد مي شود. هم اكنون بيش از نياز داخلي 

پياز در انبارها موجود است. 
وي با بيان اينكه در سال جاري بيش از 2 هزار تن 
پياز در كشور توليد شد، مي افزايد: پياز به عراق، 
ارمنس��تان، تركمنستان، روس��يه، قزاقستان و 

افغانستان صادر مي شود. 
   ميوه ها خريدار ندارند

دارايي نژاد با تأكيد بر اينكه پرتقال، كيوي، انار، 
سيب و نارنگي در ميدان مانده است، گفت: تالش 
مي كنيم قيمت ميوه هاي ش��ب يلدا ثابت بماند. 
ميزان مصرف ان��ار و هندوان��ه در ماه هاي آذر و 
دي افزايش پيدا مي كند، از اي��ن رو ميداني ها از 
چند روز گذش��ته اين دو قلم را دپو كردند تا در 
عرضه آنها در شب يلدا به مش��كلي برنخوريم و 
قيمت ه��ا در روزهاي پاياني آذر روند افزايش��ي 

به خود نگيرند. 
اين فعال اقتص��ادي با بي��ان اينك��ه از 2۰ آذر 
ميوه هاي شب يلدا در ميدان عرضه خواهد شد، 
تصريح كرد: قيمت انار بنا به كيفيت مش��خص 
مي شود. به عنوان مثال قيمت انار ساوه كيلويي 
1۰ تا 18 هزار تومان، قيمت انار ش��يراز كيلويي 
15 تا 23 هزار تومان و قيمت انار دماوند كيلويي 
25 تا 3۰ هزار تومان در مي��دان خريد و فروش 

مي شود. 
وي با اعالم قيمت انواع هندوانه بيان كرد: قيمت 
هندوانه س��اكاتا كيلويي 5 هزار تومان و قيمت 
هندوانه بيض��ي صادراتي كيلويي 6 ت��ا 7 هزار 
تومان اس��ت. به گفته دارايي ن��ژاد، ميدانداران 
اجازه نمي دهند كه قيمت ميوه هاي ش��ب يلدا 
افزاي��ش 5 تا 1۰ ه��زار تومان��ي را تجربه كنند. 
اگ��ر افزايش قيمت��ي در اين اقالم ايجاد ش��ود، 
در حد هزار توم��ان خواهد بود. بن��ا به اظهارات 
اين فع��ال اقتصادي، باالي 22 ه��زار تن ميوه و 
سبزي جات در يك شبانه روز وارد ميدان تهران 
 مي ش��ود و اين رقم مي تواند نياز تمام كش��ور را 

تأمين كند. 
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه چرا گوجه فرنگي 
ارزان نشده است؟ گفت: عرضه گوجه فرنگي كم 
شده است، زيرا سرما و بارندگي داشتيم. از طرفي 
در بخ��ش گوجه فرنگي ه��اي گلخان��ه صادرات 
هم انجام مي ش��ود و به دلي��ل افزايش نرخ دالر 
كشاورزان بيشتر به صادرات عالقه مند هستند. 
همه اين م��وارد قيمت گوجه را باال برده اس��ت. 
رئيس اتحاديه بارفروش��ان اضافه كرد: با گرم تر 
ش��دن هوا و به دس��ت آمدن گوجه هاي جنوب 

حتماً كاهش قيمت خواهيم داشت. 

  گزارش یک

درحالي كه ميوه فروشان عمده و 
خرده فروش�ان به كاهش مصرف 
ميوه اذعان دارند و بارفروشان از 
دپوی س�يب و مركبات در ميدان 
اصل�ي پايتخ�ت اب�راز نگران�ي 
مي كنند. اما اين فعاالن بازار حاضر 
نيستند قيمت ها را كاهش دهند تا 
شايد تمام اقشار جامعه بتوانند از 
ميوه مرغوب داخلي به�ره ببرند

  خبر کوتاه


