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 هزينه خيريه اي شركت »چادرملو«!
شرکت معدني و صنعتي چادرملو، طي سال گذشته ۱۵۱ میلیارد و 
۱۶۲ میلیون تومان صرف کمك، اعانات و مسئولیت هاي اجتماعي 
کرده است. شرکت هاي بزرگي چون چادرملو، ذ وب آهن و همراه 
اول در راستاي مسئولیت هاي اجتماعي هزینه هاي زیادي را طي 
سال تقبل مي کنند. به زعم کارشناسان با توجه به هنگفت بودن 
هزینه هاي مرتبط با مسئولیت هاي اجتماعي بنگاه ها جا دارد این 
منابع به شکل هدفمندي توزیع ش�ود تا اثربخشي آن ارتقا یابد. 
شركت معدني و صنعتي چادرملو در خردادماه سال۱۳۷۱ تأسيس شده 
 است. اين شركت اكنون به دو بخش معدني و صنعتي قابل تفكيك است 
كه شركت معدني از مرحله استخراج سنگ تا توليد كنسانتره و بخش 

صنعتي از توليد گندله تا فوالد را شامل مي شود. 
مواد اصلي توليدش��ده در ش��ركت معدني چادرملو، ش��امل بيش از 
۱0ميليون تن كنسانتره سنگ آهن و حدود يك ميليون و200هزار تن 
سنگ آهن دانه بندي شده براي كوره هاي بلند در سال است كه در رونق 
اقتصاد كشور و صادرات به منطقه خاورميانه نقش بسزايي ايفا مي كند. 
ش��ركت معدني و صنعتي چادرملو يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان 
سنگ آهن در ايران اس��ت كه با بهره برداري از واحدهاي فوالدي خود 
توانسته اس��ت زنجيره توليد فوالد را از استخراج س��نگ آهن تا نورد 

محصوالت پاياني فوالد تكميل كند. 
با توجه به ارزش بازار دالر در ايران، اين شركت با درآمد 2 ميليارد دالري 
در سال۱۳۸۶، به يكي از بزرگ ترين شركت هاي فهرست شده در بورس 
اوراق بهادار تهران تبديل ش��ده  اس��ت. به گزارش »نود اقتصادي« بر 
اساس صورت مالي شركت معدني و صنعتي چادرملو، اين شركت طي 
سال گذشته ۱۵۱ ميليارد و ۱۶2 ميليون تومان صرف كمك، اعانات و 
مسئوليت هاي اجتماعي كرده است. اين رقم معادل يارانه ۴۵ هزار توماني 
يك ماه ۳/۳ ميليون ايراني در سال گذشته بوده است. پيگيري »جوان« 
از مدير روابط عمومي اين ش��ركت حاكي از آن است كه هزينه بخشي 
از درآمد ش��ركت جهت كمك، اعانات و مسئوليت هاي اجتماعي جزو 
تكاليف اين شركت است. طالبي در گفت و گو با »جوان« تأكيد كرد: اعالم 
عمومي درآمدها و هزينه ها در بورس از شفافيت اين شركت حكايت دارد 

و تمامي جزئيات در جلسه روز شنبه مجمع اطالع رساني خواهد شد. 
نكته قابل توجه اينكه شركت هاي بزرگي چون چادرملو، ذ وب آهن و 
همراه اول در راستاي مس��ئوليت هاي اجتماعي هزينه هاي زيادي را 
طي سال تقبل مي كنند. به زعم كارشناسان با توجه به هنگفت بودن 
هزينه هاي مرتبط با مسئوليت هاي اجتماعي بنگاه ها جا دارد اين منابع 

به شكل هدفمندي توزيع شود تا اثربخشي آن ارتقا يابد. 
........................................................................................................................

 نان سنگک ۲ هزار تومانی
 فقط در ۲0 درصد نانوايی ها

۲۰ درصد نانوایان س�نگك پز نان را با قیمت ۲ ه�زار تومان عرضه 
مي کنند. 

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، محمد سليماني، رئيس اتحاديه نان 
س��نگك گفت: ۱0 تا 20 درصد از نان ها از نوع يك اس��ت كه با قيمت 
2 هزار تومان در جا هايي مثل پايين شهر عرضه  مي شود و قيمت نان هاي 

نوع دوم، ۳ هزار تومان است كه در بيشتر نانوايي ها عرضه  مي شود. 
وي  بيان كرد: در سطح شهر تهران حدود ۹00نانوايي با مجوز كسب و 
تعدادي هم آزادپز وجود دارد. طبق مصوبه، نانوايي هاي سنگك فروشي 
با اضافه كردن يك رو كنجدي نان را با قيمت ۴ هزار تومان و نان دو رو 

كنجدي را با قيمت ۵ هزار تومان عرضه مي كنند. 
........................................................................................................................

 عرضه مجدد خودرو 
در سامانه يكپارچه فروش

ت�اش داری�م ت�ا پای�ان تی�ر م�اه، دوب�اره ف�روش از طری�ق 
س�امانه یکپارچ�ه خ�ودرو انج�ام ش�ود و ب�ا توجه ب�ه افزایش 
تولی�د، ت�ا پای�ان تی�ر، قرعه کش�ي دیگ�ري خواهیم داش�ت. 
منوچهر منطقي، معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت در مصاحبه 
با خبرگزاري صدا و س��يما افزود: مش��كل افرادي كه در سامانه فروش 
يكپارچه به عنوان نفر جايگزين )رزرو( بودند، حل ش��د و به همه آنها 
خودرو تخصيص يافت، بر اين اس��اس عالوه بر ۱۷۶ هزار دستگاه كه 
براي اين دوره فروش تخصيص يافته بود، ۶0 هزار دستگاه هم به افراد 
جايگزين اختصاص يافت. منطقي گف��ت: جايگزين )رزرو( يعني اگر 
نفر اصلي پول را پرداخت نكرد، امكان خريد براي نفر جايگزين فراهم 
مي شود، اما در اين دوره به همه افرادي كه به عنوان جايگزين بودند، 

خودرو تعلق گرفت. 
........................................................................................................................

بورس ۴ هزار واحد رشد كرد
ش�اخص کل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پای�ان معام�ات 
روز سه ش�نبه ب�ا افزایش ح�دود 4 ه�زار واح�دي همراه ش�د. 
به گزارش پارس��ينه، ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان 
معامالت چهارمين روز كاري هفته جاري با ۳هزارو۱۵ واحد افزايش 

روي عدد يك ميليون و ۵۱۱ هزار واحدي ايستاد. 
در پاي��ان معام��الت روز سه ش��نبه )۱۴تي��ر۱۴0۱(، معامله گ��ران 
۵ ميلياردو۶۵۸ ميلي��ون ب��رگ س��هام و اوراق به��ادار را ب��ه ارزش 
۳هزارو۷۵۸ ميليارد تومان خري��د و فروش كردن��د. در همين حال، 
ش��اخص هم وزن نيز با ۳2۴واحد افزايش روي ع��دد ۴20 هزار واحد 

قرار گرفت.

از ابت�داي دولت س�یزدهم مجموعه وزارت 
نفت و شرکت ملي ایران، تسریع در توسعه 
می�دان مش�ترك آزادگان را در دس�تور 
کار خود ق�رار داد ک�ه این موض�وع به رغم 
فرصت اندك سپري ش�ده از ش�روع دولت، 
با برنامه ریزي جدي صورت گرفت و منجر به 
موفقیت هاي قابل توجهي در این بخش شد 
که از آن جمله مي توان به افزایش ۶۰درصدي 
ن�اوگان حف�اري و تولیدي ک�ردن ۲۰چاه از 
چاه هاي حفاري ش�ده قبلي اش�اره کرد. در 
این خص�وص وزیر نف�ت اعام ک�رد: »براي 
نخس�تین بار در تاریخ صنعت نف�ت ایران، 
طرح توسعه یکپارچه میدان نفتي مشترك 
آزادگان ب�ا تأمین مال�ي ۷میلی�ارد دالري 
بانك هاي دولتي و خصوصي انجام مي شود.«

جواد اوجي، وزير نفت در صفح��ه توئيتر خود 
نوش��ت: »براي نخس��تين بار در تاريخ صنعت 
نفت ايران، طرح توس��عه يكپارچه ميدان نفتي 
مشترك آزادگان، با تأمين مالي ۷ميليارد دالري 
بانك ه��اي دولتي و خصوص��ي، هلدينگ هاي 
اقتص��ادي و صندوق توس��عه مل��ي و با هدف 
افزايش توليد اين ميدان به ۵۷0هزار بشكه در 

روز، عملياتي خواهد شد.«
وي از تش��كيل يك كنسرس��يوم ايراني براي 
توس��عه فاز دوم مي��دان آزادگان جنوبي خبر 
داده اس��ت كه در صورت تحقق مي تواند توليد 

روزانه نفت از اي��ن ميدان مش��ترك را پس از 
سال ها تأخير به هدف گذاري ۶00هزار بشكه اي 
برس��اند. ميدان آزادگان )ش��مالي و جنوبي( 
بزرگ ترين ميدان مشترك نفتي كشور، دهمين 
ميدان نفتي بزرگ جه��ان و چهارمين ميدان 
بزرگ نفتي ايران پس از ميادين اهواز، گچساران 

و مارون محسوب مي شود. 
همچنين محس��ن خجس��ته مهر، مديرعامل 
ش��ركت ملي نفت در نخس��تين روزهاي سال 
ج��اري در گفت وگويي با بيان اينك��ه افزايش 
توليد از ميدان هايي كه قباًل توسعه يافته بودند 
در دستور كار قرار گرفته است، گفت: »يكي از 
ميدان ها در اين زمينه، مربوط به توسعه ميدان 
مشترك آزادگان جنوبي است، در هفت ماهي 
ك��ه از عمر دولت س��يزدهم مي گ��ذرد، توليد 
از ميدان مش��ترك آزادگان جنوب��ي افزايش 
داشته و توسعه فاز دوم ميدان آزادگان جنوبي 
را مصوب كرديم و يكي از برنامه ها اين است كه 
با تشكيل يك كنسرسيوم از توان شركت هاي 
ايراني براي توس��عه اين ميدان مشترك نفتي 

استفاده كنيم.«
اين وع��ده مع��اون وزي��ر نفت براي تش��كيل 
كنسرس��يوم ايران��ي به منظ��ور توس��عه فاز 
دوم مي��دان نفت��ي آزادگان جنوب��ي، وع��ده 
خوشحال كننده اي اس��ت. به زعم كارشناسان 
با توجه به تسريع فعاليت ها از سمت عراق براي 

توسعه برداش��ت از اين مخزن مش��ترك، بايد 
توسعه فاز دوم اين ميدان مشترك نفتي عظيم، 
هر چه زودتر از سوي شركت ملي نفت با تشكيل 

اين كنسرسيوم آغاز شود. 
اين طرح از چندين منظر منحصربه فرد است و 

براي نخستين بار در كشور اجرا مي شود:
۱. اجراي يكپارچه طرح توسعه ميدان آزادگان با 

رويكرد مديريت يكپارچه مهندسي مخزن 
2. تشكيل شركتي با مديريت واحد يكپارچه با 
سهامداري شركت هاي E&P و بانك هاي معتبر 

ايراني براي نخستين بار در كشور
۳. اس��تفاده از ظرفي��ت بانك ه��ا ب��ه عن��وان 
سرمايه گذار و شريك در ريسك و نه صرفاً يك 

نهاد تسهيالت دهنده ريسك ناپذير
۴. اج��راي عمليات ازدياد برداش��ت به صورت 

گسترده با روش تزريق آب
۵. ايجاد اشتغال گسترده در كشور و منطقه

۶. پر كردن ظرفيت خالي سازندگان داخلي كاال 
.EPD و EPC و تجهيزات و ساير پيمانكاران

    ورود بانك ها
 براي توسعه میدان مشترك 

طرح توسعه يكپارچه ميدان آزادگان در جلسات 
متعدد براي شركت هاي E&P ايراني و بانك ها 
ارائه شده است و امروز دومين جلسه با بانك ها 
برگزار مي شود. خوشبختانه با تأييد بسياري از 
صاحبنظران، ط��رح آن از نظر اقتصادي جهت 
سرمايه گذاري بس��يار جذاب تلقي می شود و با 
توجه به نرخ بازگشت سرمايه مناسب آن مورد 

استقبال قرار گرفته است. 
قرار است با تش��كيل يك ش��ركت اكتشاف و 
 E&P توليد جديد با س��هامداري شركت هاي
موجود و بانك هاي بزرگ كشور، عمليات توسعه 
يكپارچه ميدان مشترك آزادگان آغاز شود، در 
اين خصوص ب��ه زودي تفاهمنامه اي به منظور 
مطالعه نحوه توسعه اين ميدان و آغاز مذاكرات 
فني، مالي و قراردادي بين ش��ركت ملي نفت 

ايران و اين شركت منعقد خواهد شد. 
طرح توسعه يكپارچه ميدان آزادگان كه با هدف 
رس��اندن توليد نفت خام به ۵۷0هزار بشكه در 
روز از كل ميدان اجرايي خواهد شد، براي اولين 
بار موضوع ازدياد برداشت با تزريق آب در حجم 
وسيع را شامل شده است. طول مدت اين قرارداد 
در دوره توس��عه هفت ساله اس��ت و تا ۳0سال 
بهره برداري از ميدان به ط��ول خواهد انجاميد. 
طي اين طرح پيش بيني مي شود حدود ۷ميليارد 
دالر از محل صنايع بانك ها و ساير منابع داخل 
كش��ور س��رمايه گذاري صورت پذير در ارزيابي 
اوليه طرح، حفر بي��ش از ۴20حلقه چاه جديد 
توليدي و تزريقي و احداث بيش از ۴۳0كيلومتر 
خطوط لوله جمع آوري و انتقال نفت و آب هفت 
مجموعه منيفولد جديد و توس��عه سه منيفولد 
موجود توليدي، دو مجموعه تفكيك و دو واحد 

فرآورشي پيش بيني شده است. 
با توجه به حضور مستقيم و غيرمستقيم بخش 
عمده اي از پيمانكاران باالدستي كشور در اين 
طرح و همچنين تأكيد بر استفاده حداكثري از 
توان داخل، ضمن ايجاد اش��تغال گسترده در 
كش��ور و منطقه، پويايي بسيار خوبي در بخش 
صناي��ع و تجهيزات مرتبط با نف��ت و گاز نظير 
لوله سازي، پمپ سازي و ش��يرهاي سرچاهي 

ايجاد خواهد شد.

یك فع�ال کارگري ب�ا بی�ان اینکه مناط�ق آزاد ب�ه محل 
اس�تثمار کارگران تبدیل ش�ده اس�ت، گفت: »عدم شمول 
قانون کار«، »حقوق و دس�تمزد حداقل�ي«، »قراردادهاي 
کوتاه مدت« )عدم امنیت ش�غلي( و »اخراج ب�دون دلیل« 
مهم ترین دالیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است. 
ناصر چمني، فعال كارگري در گفت وگو با تسنيم درباره مشكالت 
كارگران مناطق آزاد گفت: اينكه كارگري از ش��مول قانون كار 
خارج اس��ت، ظلم در حق كارگران اس��ت. كارگ��ران همه بايد 
يكسان باشند، اينكه به بهانه اينكه اين كارگران در كارگاه هاي 
كمتر از پنج نفر فعاليت دارند يا در مناطق آزاد هستند، بنابراين 

از شمول قانون كار خارج هستند، غيرقانوني است.
 وي با تأكيد بر اينكه مشكالت كارگران مناطق آزاد بايد ريشه اي 

حل شود، گفت: حق و حقوق كارگران شاغل در مناطق آزاد بايد 
مانند سايرين باشد و امكان پيگيري حقوق يا طرح شكايت كارگر 

در منطقه آزاد وجود داشته باشد.
چمني بيان كرد:  كارگران شاغل در اين مناطق نيز بايد از تفاوت 
مقررات روابط كار آگاه ش��وند و بدانند در فضايي كار مي كنند 
كه مقررات اجرا نمي شود، بنابراين با شناخت توانايي شخصي 
و مهارتي خود بايد در جهت بهبود شرايط شغلي خود و گشايش 

بيشتر در معيشت خود به جلو بروند.
چمني با بيان اينكه آس��يب ب��ه كارگران در مناط��ق آزاد به علت 
»عدم شمول قانون كار«، »حقوق و دستمزد حداقلي«، »قراردادهاي 
كوتاه مدت« )عدم امنيت شغلي( و »اخراج بدون دليل« مهم ترين 
داليل ضربه كارگران در مناطق آزاد و ويژه اس��ت، گفت: به اس��م 

س��رمايه گذاري در مناطق آزاد، فعاليت هاي اقتصادي به دست 
پيمانكاران سپرده مي شود. در اين ش��ركت ها پيمانكاري يك 
واسطه است كه كار را به كيفيت نمي دهند، به كميت مي دهند، 

عده اي هم در اين ميان سود مي برند. 
مناط��ق آزاد به محل اس��تثمار كارگ��ران مبدل ش��ده اند كه 
اعتراضات فراواني از س��وي كارگ��ران و جامعه هاي كارگري را 

تاكنون دربرداشته است.
 چمني با بيان اينكه اصالح قانون كار در مناطق آزاد درخواست 
جامعه كارگري است، گفت: متأسفانه س��ال هاي زيادي است 
كه مطالبات كارگران تلنبار ش��ده و تاكنون مشكالت كارگران 
حل نشده است. اميدواريم اين دولت چاره اي براي حل مشكل 

ريشه اي اين كارگران داشته باشد.

مناطق آزاد و مشكالت كارگران 
  تجارت

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان 
تلفني آگهي مي پذيرد 

88۴98۴58

چغندرهايي كه برداشت نشد و گنديد
اباغ دیرهنگام افزایش قیمت خرید تضمیني 

چغندر قند منجر به این شد که کشاورزان 
برداشت این محصول را ۲۰روز دیرتر آغاز کنند 

برداش�ت چغن�در قند بای�د اواخ�ر فروردی�ن و حداکث�ر اوایل 
اردیبهشت ماه ش�روع ش�ود و تا قبل از تیر ماه به اتمام برسد که 
با فصل گرما همزمان نش�ود، با این حال اتفاقي که امس�ال افتاد 
منجر به این ش�د که کش�اورزان ۲۰روز دیرتر برداش�ت چغندر 
قند را ش�روع کنند و در حال حاضر نیز این امر با گرماي ش�دید 
همزمان شده و همین مسئله منجر به آن شده است که چغندرها 
روي زمین بماند چراک�ه کارخانجات نی�ز با توجه ب�ه حجم زیاد 
برداشت و فاسد بودن بخش�ي از چغندرها ظرفیت کافي ندارند. 
اخيراً كشاورزان چغندركار در برداشت محصوالت خود با مشكالتي مواجه 
شده اند، در همين زمينه يك كشاورز دزفولي در تماس با خبرنگار مهر 
عنوان كرد كه حدود  هزارو۵00هكتار چغندر قند در اين شهرستان روي 
زمين مانده و در حال گنديدن است. به گفته اين كشاورز عدم ظرفيت 
كافي كارخانجات از جمله داليل اين مسئله است. در اين خصوص بهمن 
دانايي، دبير انجمن كارخانجات قند و شكر در گفت وگو با مهر، با اشاره 
به اينكه در طول بيش از ۳0سال فعاليت اين صنعت هرگز شرايط تا اين 
اندازه دشوار نبوده است، گفت: متأسفانه مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي 
با ناديده گرفتن بخش خصوصي چالش هاي زيادي را براي توليدكنندگان 
ايجاد مي كنند، به طوري كه آنها حتي يك نامه را نيز پاسخ نمي دهند و به 

وضوح بخش خصوصي را ناديده مي گيرند.
    اشتباه استراتژیك وزارت جهاد کشاورزي 

در افزایش قیمت هاي محصوالت
وي با اش��اره به اينكه به دنبال افزايش قيمت گندم به ۱۱ هزار و ۵00 
تومان قرار شد قيمت ساير محصوالت كشاورزي نيز افزايش پيدا كند، 
افزود: شوراي قيمت گذاري محصوالت استراتژيك در اوايل ارديبهشت 
ماه تصويب كرد ۳00تومان به قيمت چغندر قند اضافه شود اما تا وزير 
جهاد كشاورزي آن را ابالغ كند، حدود يك ماه طول كشيد و اين مسئله 

مشكالت زيادي را به وجود آورد.
دانايي اضافه كرد: قيم��ت چغندر قند پايي��زه ۱/۶۴۱تومان به اضافه 
۱۳0تومان كرايه حمل بود اما با تصميم ش��وراي قيمت گذاري كرايه 
حمل به ۴۳0تومان افزايش پيدا كرد. ابالغ ديرهنگام اين قيمت منجر 

به آن شد كه كشاورزان دير اقدام به برداشت محصول خود كنند.
    کشاورزان برداشت چغندر را ۲۰روز دیرتر آغاز کردند

اين فع��ال صنفي با اش��اره ب��ه مباحث مطرح ش��ده مبني ب��ر اينكه 
هزارو۵00هكتار چغندر قن��د در دزفول روي زمي��ن مانده و در حال 
خراب شدن است، گفت: برداش��ت چغندر قند بايد اواخر فروردين و 
حداكثر اوايل ارديبهشت ماه شروع شود و تا قبل از تير ماه به اتمام برسد 
كه با فصل گرما همزمان نشود، با اين حال اتفاقي كه امسال افتاد منجر 
به اين شد كه كشاورزان 20روز ديرتر برداش��ت چغندر قند را شروع 
كنند و در حال حاضر نيز اين امر با گرماي شديد همزمان شده و همين 
مسئله منجر به آن شده  اس��ت كه چغندرها روي زمين بمانند چراكه 
كارخانجات نيز با توجه به حجم زياد برداش��ت و فاسد بودن بخشي از 
چغندرها ظرفيت كافي ندارن��د. دانايي با تأكيد بر اينكه اصالح قيمت 
چغندر قند از سوي وزارت جهاد كشاورزي زماني اتفاق افتاد كه فصل 
كشت تمام ش��ده بود، گفت: افزايش قيمت جز ايجاد چالش در حوزه 
توليد نتيجه ديگري به دنبال نداشته است. دبير انجمن كارخانجات قند 
و شكر همچنين با اشاره به اينكه افزايش قيمت خريد تضميني چغندر 
قند منجر به افزايش قيمت تمام شده توليد ش��كر داخلي به 2۱ هزار 
تومان شده است، گفت: قيمت ش��كر وارداتي ۱۸ هزار تومان است و با 

اين شرايط ما مزيت رقابتي خود را از دست مي دهيم.
    اتفاقات سال هاي ۸۵ تا ۸۷ در حال تکرار است

دانايي با اشاره به اينكه نگراني توليدكنندگان در حال حاضر اين است 
كه شكر توليدي روي دست آنها بماند، اضافه كرد: حوادثي كه در حال 
رخ دادن است شبيه حوادث سال هاي ۸۵ تا ۸۷ است كه مرزهاي كشور 
به سوي شكرهاي وارداتي باز شد و هشت كارخانه توليدي به دليل اين 
مسئله بسته شدند. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه 
در حال حاضر ش��كر حاصل از چغندر پاييزه در حال توليد و عرضه به 
بازار است، گفت: دولت بايد نرخ مصوب شكر را اعالم مي كرده اما هنوز 
اين كار را انجام نداده است، در حالي كه دو ماه پيش قيمت شكرهاي 
وارداتي را تعيين و اع��الم كردند. دانايي همچنين خواس��تار افزايش 
تعرفه واردات شكر خام وارداتي به كشور شد و اضافه كرد: تعرفه واردات 
شكر خام 2درصد است كه بايد به ۳0درصد افزايش يابد چراكه در حال 
حاضر قيمت شكر توليد داخل افزايش يافته و مزيت رقابتي آن با نوع 

وارداتي كاال از بين رفته است.
    وزارت جه�اد تمام فراین�د تولید تا عرضه ش�کر را مختل 

کرده است
دبير انجمن كارخانجات قند و شكر ضمن انتقاد شديد از سياست هاي 
مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي گفت: متأسفانه مسئوالن وزارت جهاد 
كشاورزي سياست هاي تنظيم بازار را به درستي نمي دانند و از تجربيات 
بخش خصوصي نيز استفاده نمي كنند، به عنوان مثال همين يك مورد 
افزايش بي دليل نرخ خريد تضميني چغندر قند، تمام پروسه توليد و 
عرضه شكر را بر هم زده است. وي با اش��اره به اينكه در آذر ماه۱۴00 
بيش از ده ها بار مكاتبه كتبي و تلفني با دفتر معاونت توسعه بازرگاني 
وزارت جهاد كشاورزي براي برگزاري يك جلسه درباره تنظيم بازار شكر 
و واردات اين كاال را داش��تيم، گفت: متأسفانه هيچ جوابي به اين همه 
مكاتبه انجمن داده نشد، در حالي كه انجمن كارخانجات توليدكنندگان 

قند و شكر تنها تشكل تخصصي در اين حوزه است.
دانايي با اش��اره به اينكه همين بي توجهي ها منجر به تأخير در واردات 
شكر به كش��ور ش��د، اضافه كرد: ۶00 تا ۷00 هزار تن ش��كر در حال 
خريداري و حمل به كشور است كه اين محموله ها در مرداد و شهريور 
كه همزمان با فصل برداشت شكر داخل اس��ت، وارد كشور مي شود و 
نگراني بسيار زيادي در اين حوزه وجود دارد كه شكرهاي توليد داخل 
روي دست توليدكنندگان بماند. دانايي درباره اينكه با وجود تأخير در 
واردات چرا در بازار داخل با كمبود مواجه نشديم، گفت: مهم ترين دليل 
اين مسئله كاهش شديد مصرف شكر است، به طوري كه در سال هاي 
گذشته در چنين فصلي ميزان مصرف شكر در كشور بين 2۱0 تا 220تن 

بوده اما در حال حاضر به ۱۳0 تا ۱۴0 هزار تن رسيده است.

شـركت نفت فالت قاره ايران در نظـر دارد فراخوان 
ارزيابـى كيفـى "تأمين وسـايل نقليه سـبك و نيمه سـنگين 
(مينى بوس) در منطقه خارگ" براى مـدت 24 ماه را از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه 
مراحل برگزارى فراخوان ارزيابـى كيفى از دريافت و 
تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا تهيه ليست پيشنهاددهندگان داراى 
 صالحيت، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2001094395000005 انجام خواهد 
شد. الزم است پيشنهاددهندگان در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت 
نام در سـايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 

در فراخوان محقق سازند. 
   الف: مدارك الزم جهت شركت در ارزيابى كيفى:

1- اساسنامه شركت.  2- آگهى  هاى ثبت، تأسيس و تغييرات روزنامه رسمى.  
3- دارا بودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى معتبر الزامى است.  4- ارائه 
گواهينامه معتبر تشخيص صالحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با 

موضوع خدمات. 

   ب: ساير شرايط: 
1- توانايى ارائه ضمانتنامه "شركت در فرآيند ارجاع كار" به مبلغ 14/980/189/428 
(چهارده ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و صد و هشتاد و نه هزار و چهارصد و بيست و هشت) 
ريال و انجام تعهدات قراردادى طبق ضوابط كارفرما در صورت برنده شدن.

2- توانايى ارائـه ضمانتنامه "انجام تعهدات" به ميـزان 10٪ مبلغ كل قرارداد 
و نيز كسـر 10٪ از هر يك از پرداخت هاى قراردادى جهت تضمين "حسـن 

انجام كار".
3- داشـتن امكانات، توانايى و تخصص در موضوع مناقصه و كسـب حداقل امتياز 

ارزيابى كيفى الزم.
   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

جزيره خارگ – شركت نفت فالت قاره – منطقه عملياتى خارگ – امور قراردادها 
   تلفن: 23946554 -021 و 021-23946580   

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
    مركز تماس: 021-1456   

   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768   
روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه عمومى و يك مرحله اى شماره ك م خ /400/009 ت
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نوبت اول
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

  روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خوزستان

نوبت دوممناقصه گذار: شركت توزيع نيروى برق خوزستان

سپرده شركت در مناقصه (ريال)مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصهشماره مناقصه

166,043,091,9035,981,293,000تأمين نيروهاى آژانس خدمات مشتركين منطقه يك1401/37

119,362,350,0504,580,871,000تأمين نيروهاى آژانس خدمات مشتركين منطقه دو1401/38

165,794,693,8465,973,841,000تأمين نيروهاى آژانس خدمات مشتركين منطقه سه1401/39

146,955,987,6555,408,680,000تأمين نيروهاى آژانس خدمات مشتركين منطقه چهار1401/40

57,682,422,2742,730,473,000تأمين نيروهاى آژانس خدمات مشتركين منطقه پنج1401/41

197,199,655,5056,915,990,000تأمين نيروهاى پيمانكارى خدمات مشتركين – لوازم اندازه گيرى مناطق شمالى1401/42

173,613,683,5276,208,411,000تأمين نيروهاى پيمانكارى خدمات مشتركين – لوازم اندازه گيرى مناطق جنوبى1401/43

  مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1401/04/13 لغايت 1401/04/20
  محل دريافت اسناد مناقصه: آگهى و اسـناد مناقصـه در سايت ستاد ايران

(www.setadiran.ir) قابل رؤيت مى باشد.
  تاريخ تحويل پـاكات مناقصه: تـا پايان وقـت ادارى روز سه شـنبه مورخ 

1401/05/04
  محل تحويل پاكات مناقصه: اهواز امانيه خيابان شهيد منصفى شركت توزيع 

نيروى برق خوزستان طبقه اول دفتر حراست و امور محرمانه
  تاريخ گشايش پاكات مناقصه: روز دوشنبه 1401/05/10 ساعت 10 

  مبلغ خريد اسـناد مناقصه: 1,000,000 ريال واريز به حسـاب سپهر شماره 
0104978200007  نزد بانك صادرات اهواز شعبه دز 

  پيشـنهاددهنده مكلف است معادل مبلغ سـپرده، تضمين هاى معتبر 
تسـليم يا مبلغ مذكور را به حسـاب بانكى شـركت واريز و يا چك بانكى 
تضمينى در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانت نامه با رسيد واريز وجه 

يا چك بانكى را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
  به پيشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى كمتر از 

ميزان مقرر يا چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
  به پيشنهادهاى فاقد امضا، مخدوش و پيشـنهاداتى كه بعد از انقضاى 

مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
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