
نوبت  اول
شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه هاى مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيك 
دولت برگزار نمايد، كليه مراحل برگزارى تشريفات مناقصه از دريافت اسناد ارزيابى كيفى و ساير مراحل 
 WWW.SETADIRAN.IR بعدى مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس
انجام خواهد شد. الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت، نسـبت به ثبت نام در سايت مذكور 
و دريافت گواهى امضـاء الكترونيكى جهت شـركت در مناقصات اقـدام نمايند. ضمنـًا آگهى مناقصات 
 WWW.ABADAN-REF.IR اين شـركت به صورت همزمان در روزنامه هاى كثيراالنتشار و وب سايت شـركت پااليش نفت آبادان به آدرس 

درج و قابل مشاهده مى باشد.
 از مناقصه گران واجد شرايط كه آمادگى و توانايى انجام هر يك از مناقصه هاى ذيل را دارند دعوت به عمل مى آيد جهت شركت در مناقصه به 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد ) به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دريافت اسناد مربوط به ارزيابى كيفى (دفترچه شماره يك 
و معيارهاى ارزيابى كيفى به صورت رايگان) و مطالعه و تكميل آن به همراه كليه مدارك مورد نياز مطابق با برنامه زمان بندى مربوطه، نسبت به 

بارگذارى اسناد مذكور در سامانه اقدام نمايند.
 تكميل كليه اطالعات خواسته شـده در فرم هاى ارزيابى كيفى مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا و بارگذارى تمامى مدارك و مستندات، 
سـوابق كارى و مالى و همچنين ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده توسط سـازمان حسابرسـى و يا اعضاى جامعه حسابداران رسمى در 
قراردادهاى با مبلغ بيش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامى است، (عدم ارايه صورت هاى مالى حسابرسى شده منجر به عدم انعقاد قرارداد 

با برنده مناقصه مى شود).
در صورت عدم تكميل و بارگذارى كامل اسناد استعالم ارزيابى كيفى و ساير مدارك فوق االشاره، صالحيت شركت كنندگان قابل بررسى نخواهد 
بود و بارگذارى مدارك و سوابق مزبور هيچ گونه حقى را براى متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. ضمناً مناقصه گران مى بايست عالوه بر بارگذارى اسناد 
(حاوى رزومه، سوابق شركت بهمراه تصوير مصدق شده آخرين تغييرات و دفترچه تكميل شده شماره يك به همراه اسناد مورد نياز مندرج در 
دفترچه مذكور) و همچنين در صورت نداشتن رزومه و يا جهت به روز رسانى رزومه در كميته فنى بازرگانى اين شركت، نسبت به ارسال مدارك 
به آدرس كميسيون مناقصات شـركت پااليش نفت آبادان- صندوق پستى 111  اقدام نمايند. الزم به ذكر اسـت از مناقصه گرانى كه در ارزيابى 

كيفى تأييد شوند از طريق سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 
 مناقصه گرانى كه در ارزيابى كيفى تأييد شده اند در مرحله ارائه پيشنهاد مى بايست تصوير تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) بارگذارى كرده و اصل آن را در يك پاكت سربسته تا قبل از زمان گشايش پيشنهادها به دبيرخانه كميسيون 

مناقصات واقع در دفتر مركزى شركت پااليش نفت آبادان تسليم نمايند.
 اطالعات تماس و نشانى دسـتگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشـتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پيشـنهاد: آبادان- حاشيه 

اروندرود- جنب دروازه اصلى پااليشگاه- اداره كاال شركت پااليش نفت آبادان تلفن:  53183781-061 و شماره نمابر: 061-53229815 

فراخـوان ارزيـابى كيفـى

روابط عمـومي – شركت پااليش نفت آبادان

شماره مناقصه در رديف
دستگاه مناقصه گذار

 شماره مناقصه
 در سامانه ستاد

 مبلغ تضمين شركتموضوعشماره تقاضا
 در مناقصه به ريال

برنامه زمان بندى مراحل مناقصه

الف- مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى از سامانه ستاد P09FLAME DETECTOR (F&G)637/500/000/0043500055-90-401/7200109217900021440/ك1
از تاريخ 1401/05/10 لغايت 1401/05/19

ب-آخرين  مهلت ارائه و بارگذارى اسناد ارزيابى 
كيفى توسط مناقصه گران: مورخ 1401/06/01

G06CONDENSER TUBE690/000/000/7990300007-90-401/36200109217900021538/ك2

شركت ملى پااليش وپخش فرآورده هاى نفتى 
 شركت پااليش نفت آبادان

شناسه آگهى:1359156

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.

آگهي مناقصه عمومي شماره 2001005265000185 

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهردارى كرج

درصد تهاتر قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

تهيه مصالح و اجراى مناسب سازى 1
گذرگاه هاى عرضى عابر پياده براى 

تردد معلولين و نابينايان سطح 
منطقه 7 – تا سقف اعتبار

 5 ابنيه 15/000/000/000750/000/000
يا 5 راه و ترابرى

50%

1- سـپرده شـركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 
90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشـد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر 
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- مبلغ 1/000/000 ريال 
 به عنوان هزينه خريد اسناد به حسـاب 700785313795 به نام شهرداري كرج از طريق سـامانه الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir مى بايست واريز گردد. 4- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشـار آگهي تا ساعت 12:00 تاريخ 1401/05/23 جهت 
خريد اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكى دولت (ستاد) مراجعه نمايند. 5- شركت كنندگان مى بايست ضمن بارگذارى ضمانت نامه شركت 
در مناقصه در سامانه ستاد ، نسـبت به تحويل اصل ضمانت نامه تا سـاعت 12:00 تاريخ 1401/06/02 به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار 
بالل- اداره امور قراردادها و پيمان ها شهردارى كرج واقع در طبقه هفتم اقدام نمايند. 6- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج 
در آگهى با سامانه ستاد، مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود. 7- پيشـنهادات رسيده در مورخ 1401/06/03 در كميسيون عالى معامالت 

شهردارى كرج مطرح و پس از بررسى و كنترل، برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 8- هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
K21/.مراجعه نمائيد www.karaj.ir جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892423-026 تماس و يا به سايت  

شـهردارى اراك در نظر دارد براسـاس بودجه مصوب سال جارى نسـبت به احداث مجتمع 
چندمنظوره شهرك على ابن ابيطالب با مشخصات ذيل اقدام نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شهردارى اراك 

عليرضا كريمى- شهردار اراك

 لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشـتر مى توانند به امور قراردادهاى شـهردارى مركز واقع در خيابان جهاد- فاز 2 شهرك شهيد 
بهشتى شهردارى اراك مراجعه و يا با شماره تماس 33126523-086 تماس حاصل فرمايند.

 نوبت اول 

احداث مجتمع چند منظوره شهرك على ابن ابيطالب با برآوردى بالغ بر 73/741/144/579ريال و مبلغ تضمين 3/688/000/000ريال عنوان مناقصه و مبلغ تضمين:
(شماره مناقصه در سامانه ستاد 2001005111000048)

نحـوه و زمـان دريافت اسـناد 
مناقصه

دريافت اسناد مناقصه از ساعت 13:00 روز چهارشنبه 1401/05/19 تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 به مدت 6 روز و صرفًا از طريق سامانه تداركات 
الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir امكان پذير مى باشد.

آخرين مهلت بارگذارى مدارك
 و پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت بارگذارى مدارك به صورت الكترونيكى در سامانه ستاد با رعايت موارد مندرج در اسناد مناقصه و تحويل نسخه فيزيكى ضمانتنامه يا فيش واريزى به 
دبيرخانه شهردارى تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1401/06/05 مى باشد. 

ميزان و نوع تضمين
 شركت در مناقصه

برابر 5 درصد مبلغ برآورد و صرفًا در قالب ضمانتنامه بانكى (فرآيند ارجاع كار) با 3 ماه اعتبار يا فيش واريزى به حسـاب سپرده پيمانكاران شهردارى به شماره 
حساب 100973333338بانك شهر شعبه شهيد بهشتى 

زمان گشايش پاكت ها

 و محل تشكيل كميسيون مناقصه 
روز يكشنبه مورخ 1401/06/06 رأس ساعت 11:00 دفتر معاون مالى و اقتصادى - حضور شركت كنندگان بالمانع است

 (همراه داشتن معرفى نامه جهت شركت در جلسه مناقصه الزامى است). 

شركت هاى داراى گواهى صالحيت پيمانكارى در رشته ابنيه با حداقل پايه 5 از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشورحداقل صالحيت شركت كننده

  به پيشنهادات مبهم مشروط فاقد شرايط قانونى فاقد ضمانت نامه به فيش وريزى و يا به ميزان كمتر از مبلغ تضمين و خارج از مهلت ترتيب اثر داده نمى شود.
  هزينه كارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

  ساير اطالعات و جزيئات در اسناد مناقصه مندرج است. 
 www.setadiran.ir كليه مراحل برگزار مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد شركت كنندگان در مناقصه و بازگشايى پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به نشانى  

انجام خاهد شد و الزم است شركت كنندگانن در مناقصه در صورت عدم عضويت مراحل ثبت نام در سامانه مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.

دولت و مجلس چند سالي است بر طبل ساماندهي 
بازار خودرو مي كوبند اما ه�ر روز خودرو گران تر 
از ديروز مي ش�ود و سياس�ت هاي دول�ت براي 
آزادسازي خودرو هم تنها به گراني ها دامن مي زند. 
گويا تقاضاي مؤث�ر دهك هاي پايي�ن فراموش 
شده است. براس�اس آمارهايي كه وزارت صمت 
از تقس�يم بندي دهك هاي بازار خودروي كشور 
منتش�ر كرده، حدود 48/9 درصد از مردم ايران 
قدرت خري�د خودروهاي باالت�ر از ۲۰۰ ميليون 
تومان را ندارند. وزير صمت معتقد اس�ت: »نبود 
خودرو اقتصادي روي خ�ط توليد يكي از نقايص 
صنعت خودروسازي است كه البته شركت ايران 
خودرو توليد يك محصول جديد را آغاز كرده است 
ضمن اينكه ما هم در واردات مش�وق هايي براي 
واردات خودرو هاي اقتصادي پيش بيني كرده ايم«

براساس آمار وزارت صمت از تقسيم بندي دهك هاي 
بازار خودروي كشور، قدرت خريد 88 درصد مردم 
ايران زي��ر 400 ميليون تومان اس��ت. اهميت اين 

آمار از اين جهت است كه دولت اگر در توقف توليد 
برخي خودروها و همچني��ن در واردات خودرو به 
اين موضوع توجه نداشته باشد، اقدامات اصالحي 
كاماًل ضدعدالت و به نفع دهك هاي پردرآمد تمام 

خواهد شد. 
دولت به تازگي اعالم كرده كه زمينه ورود خودروها 
به بورس كاال فراهم شده است و به نوبت خودروها در 
بوس كاال عرضه مي شوند و اين مسئله باعث مي شود 
قيمت عرضه خودروسازي ها به قيمت بازار آزاد نزديك 
شود و قيمت ها در بازار هم تعديل شود، اين استدالل 
گرچه منطقي به نظر مي رسد و خودروسازي ها هم 
از اين مسئله دفاع مي كنند و آن را ابزاري براي فرار 
از زيان انباش��ته خود معرفي مي كنند، زيرا يكي از 
خودروسازي ها چند وقت پيش اعالم كرده بود براي 
توليد هر خودروي خود نزديك به 80 ميليون تومان 
زيان مي دهد كه رقمي بسيار عجيب و غريب است و 
نخستين واكنش به اين مسئله اين است كه اگر اينقدر 
زيان مي دهيد چرا توليد مي كنيد؟ خودروسازها هم در 

پاسخ به اين موضوع هميشه مدعي هستند كه حفظ 
اشتغال موجود اولويت كشور است و اگر اين توليد هم 
نباشد بايد واردات شود كه منجر به خروج ارز مي شود. 
اما به طور قطع اين واكنش مورد قبول هيچ متخصصي 
نيست، زيرا وقتي واردات خودروي اقتصادي با كيفيت 
ممكن است توليد آن هم بايد در كشور ممكن باشد 
نه اينكه خودروي اقتصادي بي كيفيت توليد شود يا 
خودروي با كيفيت و گران توليد كنند و مدعي توليد 

و صنعت هم باشند. 
غالمرضا ش��ريعتی، نماينده مجلس ب��ا بيان اينكه 
مجلس به طور كلي طرفدار اين است كه خودروهاي 
اقتصادي واردات و در ناوگان حمل و نقل هم به كار 
گرفته ش��وند، مي گويد: »ظرفيت صنعت خودروي 
كشور به اندازه اي نياز داخلي كشور نمي تواند پاسخگو 
باشد، به همين دليل در بودجه 1401 مجوز واردات 
خودرو صادر شده و اميدواريم كه دولت آيين نامه هاي 
الزم را تنظيم و اجرايي كند و به نظر مي رسد كه در 
شرايط كنوني گرفتار مصوبات و مشكالتي شده كه 

هنوز نتوانسته واردات خودرو را اجرايي كند.«
شريعتي در گفت وگو با نبض صنعت با اشاره به اينكه 
موضوع از سرگيري واردات خودرو همچنان در دستور 
كار مجلس قرار دارد، مي افزايد: »در حال حاضر قيمت 
برخي خودروها به بازار آزاد نزديك شده ولي باز هم 
مشكالت بازار زياد هست و سوداگري وجود دارد و اين 
روند باعث ش��ده تا مردمي كه تقاضاي مؤثري براي 
خودرو دارند نتوانند بخرند زي��را قيمت ها به قدري 
باال رفته كه نيمي از مردم اصاًل توان خريد خودرو را 
ندارند و بخش عمده اي از مردم هم تنها مي توانند با 
قيمت كارخانه خودروي مورد نياز خود را تأمين كنند 
و متقاضي خودرو در بازار آزاد نيستند و تنها دالل ها 
و دهك هاي باالي جامعه در بازار آزاد خودرو معامله 
مي كنند، به همين دليل بازار خود نيازمند ساماندهي 
هس��ت تا در حق مردمي كه خودرو براي نياز خود 

مي خواهند اجحاف نشود.«
  وزير صمت: نبود خ�ودروي اقتصادي نقص 

صنعت خودرو است
همچنين وزير صمت با اذعان به اينكه نبود خودرو 
اقتصادي روي خ��ط توليد يك��ي از نقايص صنعت 
خودروسازي كشور است، مي گويد: »ظرفيت مونتاژ ۳ 
ميليون و ۲00 هزار دستگاه خودرو در سال را داريم.« 
به گزارش تسنيم، سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، 
معدن و تجارت  مي افزايد: »نمي توانيم از همه ظرفيت 
خودروسازي كشور استفاده كنيم، زيرا ما خودروي 
اقتصادي و محصول جديدي نداريم كه متناسب با 

تقاضا و قدرت خريد عموم مردم باشد.«
وزير صمت تأكي��د مي كند: »اگر خودروس��ازان ما 
دو ش��يفت كار كنند ما براي امسال ظرفيت مونتاژ 
۳ ميليون و ۲00 هزار دس��تگاه را داريم و اگر س��ه 
ش��يفت كار كنند ظرفيت بيش��تر هم مي شود، اما 
هم اكنون توليد كمتر از ظرفيت است، به طوري كه 
 در سال گذش��ته فقط 900 هزار دس��تگاه خودرو 

توليد شد.«
وي مي افزايد: »نب��ود خودرو اقتص��ادي روي خط 
توليد، يكي از نقايص صنعت خودروسازي است كه 
البته شركت ايران خودرو توليد يك محصول جديد 
را آغاز كرده اس��ت ضمن اينكه ما هم مشوق هايي 
ب��راي واردات خودرو ه��اي اقتص��ادي پيش بيني 
كرده ايم ضمن اينكه از دو خودروس��از بزرگ كشور 
خواسته ايم تا محصوالت جديد را به سمت خودرو هاي 
 اقتصادي سوق دهند تا جايگزين محصوالتي مانند 

تيبا بشود.«
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تقاضاي دهك هاي پايين پشت درهاي گراني خودرو
وزير صمت: نبود خودرو اقتصادي روي خط توليد يكي از نقايص صنعت خودروسازي كشور است

 دليل اختالل 
در دستگاه هاي کارت خوان  نانوايان

برخي از نانوايان بعد از محاسبه پايان روز به اين نتيجه رسيدند كه 
مبلغي در حساب آنها واريز نشده است و آنها براي وصول پول بايد 
چندين مرتبه به بانك مراجعه كنند كه بررسي اين موضوع زمانبر 
است، در نهايت بانك به نانوايان اعالم كرد كه اختالف حساب ناشي 
از اقدامات آنها در راس�تاي به روزرساني سيس�تم ها بوده است. 
ب��ه تدري��ج اي��رادات اصل��ي ط��رح هوشمند س��ازي ن��ان نمايان 
مي ش��ود. در اي��ام مح��رم كه حج��م پخت ن��ان ب��راي هيئت هاي 
مذهب��ي و كبابي ها افزاي��ش يافته نانوايان در محاس��به ن��رخ نان و 
 واردك��ردن اطالع��ات از طري��ق دس��تگاه هاي پ��وز با مش��كالتي 

مواجه شدند. 
در اين خصوص محمد س��ليماني رئيس اتحاديه نانوايان سنگكي در 
گفت وگو با نبض صنعت، با اشاره به ايرادهاي نرم افزاري دستگاه هاي 
پوز نانوايان، گفت: اين دستگاه ها بي سيمي هستند از اين رو آنتن دهي 
آنها وابسته به سرعت اينترنت است و اختالل هاي اخير در اينترنت در 
عملكرد اين دستگاه ها تأثير مس��تقيم گذاشته است. نانوايان و مردم 
 بايد حداقل چند مرتبه كارت خود را در اين دستگاه ها بكشند تا ارتباط 

برقرار شود. 
وي با بيان اينك��ه گرماي نانوايي ها س��رعت اين دس��تگاه ها را كند 
كرده اس��ت، تصريح كرد: پش��تيباني اين دس��تگاه ها ضعيف است و 
 نانوايان براي س��فارش رول بايد چندين مرتبه ب��ا بانك عامل تماس 

برقرار كنند. 
اين فعال صنفي با اشاره به قيد نشدن گزينه  س��اير مصارف از جمله 
كبابي ها، نذري نان و خريد نان براي هيئت هاي نذري، اذعان كرد: اين 
ايراد به طرح وارد شده است كه كبابي ها كه نان در حجم باال خريداري 
مي كنند چگونه نيازشان را از نانوايان تهيه كنند؟ بعد از بررسي هاي 
انجام شده در نهايت وزارت اقتصاد مقرر كرد محدوديتي براي فروش 
نان براي كبابي ها وجود ندارد اما هنوز مكاني��زم فروش براي نان در 

حجم باال تعريف نشده است. 
رئي��س اتحاديه نانواي��ان س��نگكي ادام��ه داد: برخ��ي از نانوايان با 
اتحاديه تم��اس مي گيرند كه س��فارش پخت نان ب��راي يك هيئت 
را پذيرفته ان��د اما براي آنها روش��ن نيس��ت كه چگون��ه هزينه آن را 
 وصول كنند؟ اينجاست كه دوباره به دستگاه هاي پوز غير بانك سپه 

مراجعه مي كنند. 
سليماني با اشاره به برخي از اختالف حساب ها در نانوايان، بيان كرد: 
برخي از نانوايان بعد از محاس��به پايان روز به اين نتيجه رسيدند كه 
مبلغي در حس��اب آنها واريز نش��ده اس��ت آنها براي وصول پول بايد 
چندين مرتبه به بانك مراجعه كنند و بررسي اين موضوع زمانبر است، 
بانك به نانوايان اعالم كرد كه اختالف حساب ناشي از اقدامات آنها در 

راستاي به روزرساني سيستم ها بوده است. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا براي خريد نان م��ورد نياز اتباع 
خارجي در اي��ن طرح راهكاري انديش��يده ش��ده اس��ت؟ گفت: در 
جايگاه هاي سوخت كارت  تعبيه شده است كه اگر به هر دليلي خريدار 
كارت س��وخت همراهش نباش��د از طريق آن كارت نيازش را تأمين 
كند، قرار اس��ت كه كارتي به نانوايان داده ش��ود كه آنها در ش��رايط 
اضطرار از آن استفاده كنند اما تا امروز چنين كارتي به دست نانوايان 

نرسيده است. 
به گفته اين فعال صنفي؛ از 950 نانواي سنگكي در تهران ۲80 واحد 
هنوز مجهز به اين دستگاه ها نش��ده اند و حدود هزار واحد از نانوايان 

سنتي نيز مجهز به اين دستگاه  پوز نيستند. 
رئيس اتحاديه نانوايان سنگكي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نانوايان 
موافق مجهز شدن به دستگاه هاي پوز هوشمند هستند؟ خاطر نشان 
كرد: حدود يك هفته اي اين دس��تگاه ها ب��ا چالش هاي جدي مواجه 
بودند از اين رو نانوايان رغبت چنداني براي استفاده از اين دستگاه از 

خود نشان ندادند. 
وي بيان كرد: نانوايان به دنبال نرخ نامه جديد هس��تند و بناست كه 
تا پيش از اعالم نرخ نامه جديد بانك 15 درصد سود به نان بدهند كه 
متأس��فانه اين دس��تورالعمل هم به صورت جامع براي كليه نانوايان 

اجرا نمي شود. 

 11 ميليون مشترك برق خانگي 
مشمول پاداش صرفه جويي

از ابت�داي خ�رداد ت�ا پاي�ان ش�هريور، ب�ا ش�رايطي پ�اداش 
مي گي�رد.  تعل�ق  خانگ�ي  مش�تركان  ب�ه  صرفه جوي�ي 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، س��خنگوي صنعت برق كشور در 
گفت وگو با راديو اقتصاد، در خصوص شرايط پاداش صرفه جويي گفت: 
ميزان مصرف مشترك خانگي بايد نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

كمتر و ميزان مصرف برق نيز زير الگو باشد. 
به گفته مصطفي رجبي مش��هدي، از ۲9 ميليون مش��ترك خانگي، 
حدود 40 درصد يعني بيش از 11 ميليون مش��ترك خانگي مشمول 
پاداش صرفه جويي مي شوند. وي با بيان اينكه اين ميزان صرفه جويي، 
كمك بزرگي به صنعت برق اس��ت و ميزان آن را حدود 500 مگاوات 

تخمين زد. 
رجبي مش��هدي در ادامه با اش��اره به اينكه اين پاداش در سمت چپ 
قبض ها آمده اس��ت، افزود: برخي از قبض هاي مشتركان رايگان شده 
و برخي هم بستانكار شدند به طوري كه ميزان پاداش از ميزان قبض 
برق بيشتر است و منجربه اين شده كه براي دوره هاي بعدي به صورت 

بستانكاري محسوب شود. 

 سرانه مصرف لبنيات 
به کمتر از يك چهارم هدف برنامه ششم رسيد

س�رانه مص�رف لبني�ات ب�ه 4۰ ت�ا 4۵ كيل�و رس�يده در 
حالي ك�ه طب�ق برنام�ه شش�م توس�عه باي�د 18۰ كيلو باش�د. 
به گزارش نبض صنع��ت، علي احس��ان ظفري مديرعام��ل اتحاديه 
تعاوني فرآورده هاي لبني گفت: ب��ا اصالح نظام يارانه و افزايش قيمت 
لبنيات، ميزان مص��رف كاهش يافت ك��ه اين ام��ر منجربه تعطيلي 
برخي كارخانه هاي لبني ش��ده اس��ت و تعداد اندك��ي از كارخانجات 
 كه افزايش قيم��ت خ��ارج از مجوزهاي قانوني داش��تند، مش��مول 

جريمه شدند. 
به گفته وي، دولت براي افزايش سرانه مصرف لبنيات بايد تمهيداتي 
بينديش��د، در غير اين صورت لبنيات به طور جدي از س��بد مصرفي 

خانوار حذف مي شود. 
ظفري افزود: با اصالح نظام يارانه، سرانه مصرف لبنيات به 40 تا 45 
كيلو رسيد، درحالي كه طبق برنامه ششم توسعه بايد 180 كيلو باشد. 
كمك دولت در تخصيص سهميه با قيمت مناسب حداقل به يك تا ۲ 
قلم محصول لبني در اختيار تمامي دهك هاي جامعه بايد قرار گيرد 
چرا كه به دليل هزينه هاي باالي سالمت هر يك بيمار معادل تأمين 
لبنيات 100 نفر است . بنابر آمار در سال 89 به سرانه مصرف 1۲0 كيلو 
رسيديم كه هر سال با افزايش قيمت، س��رانه مصرف كاهش مي يابد 
كه اگر دولت سهميه لبني با قيمت مناسب تخصيص ندهد، عالوه بر 

تعطيلي واحدهاي لبني، سالمتی جامعه به خطر مي افتد. 

جهاننما

گزارشیک

خبرگ�زاري فايننش�ال تايمز گ�زارش داد 
ش�ركت هاي اروپاي�ي مدع�ي هس�تند 
ال ان ج�ي صادرات�ي انگلي�س ب�ه اتحاديه 
اروپايي آل�وده به م�واد راديواكتيو اس�ت. 
به گزارش فارس ب��ه نقل از فايننش��ال تايمز، 
شركت هاي توزيع گاز اروپايي شكايتي را                            مطرح 
كرده و مدعي هستند كه LNG فرآوري شده 
در انگليس براي صادرات ب��ه اروپا آلوده به مواد 
سمي و راديواكتيو است. اين شركت ها از انگليس 

خواسته اند تا اين مسئله را                            اصالح كند. 
انگليس گاز LNG دريافت��ي از امريكا و قطر را                            
فرآوري كرده و س��پس آن را                            از طريق خط لوله 
زيرسطحي به بلژيك و هلند منتقل مي كند. از 
آنجا كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در تالش 

هس��تند در س��ايه كاهش صادرات گاز روسيه 
مخازن ذخيره سازي گاز خود را                            پر كنند، انگليس 
به يكي از اصلي ترين منابع تأمين گاز آنها بدل 
شده است. طي ماه هاي گذشته چندين شركت 
آلماني، بلژيكي و فرانس��وي اعالم كرده اند كه 
گاز دريافتي از انگليس آلوده به مواد راديواكتيو 
بوده است. آنها به صورت مش��ترك از انگليس 
خواسته اند تا هرچه  سريع تر اين مشكل را                            حل 
كند. مجري خط لوله انتقال گاز انگليس به نام 
نشنال گريد      از  شركت اوفجم اين كشور خواسته 

تا حجم گاز صادراتي به اروپا را                            افزايش دهد. 
گفته مي شود  امسال به خاطر دو مورد نقص فني 
و آلوده بودن گاز، فعاليت خ��ط لوله انتقال گاز 

انگليس به بلژيك دو بار متوقف شده است.

گاز صادراتي انگليس به اروپا سمي از آب درآمد


