
اخبار مربوط به بازگش�ت محصوالت كش�اورزي ايران به دليل غير 
استاندارد بودن و آلودگي به آفات، سال گذشته جنجال آفرين شد. 
بازگشت محموله هاي صادراتي نه تنها خسارت سنگيني به توليدكننده 
و صادركننده وارد كرد، شائبه هاي زيادي را در خصوص سالمت مردمي 
كه مصرف كننده هميشگي اين محصوالت هستند، مطرح كرد. در پي 
اين اتفاقات وزارت جهاد كشاورزي س�امانه رصد و پايش بستر هاي 
توليد محصوالت سالم و بهداشتي كشاورزي را راه اندازي كرده است. 
معاون وزير جهادكش�اورزي و رئيس سازمان حفظ نباتات مي گويد: 
»بعد از ۱۶ سال، صادرات س�يب ايران به كشور پاكستان معلق شده 
بود، براي اينكه )طبق كنوانسيون بين المللي براي صادرات محصوالت 
سالم(، استاندارد هاي كشور مقصد را ما رعايت نكرديم و هيچ گونه كار 
ديپلماسي هم انجام نداده بوديم. پس از مذاكرات و استانداردسازي ها، 
بعد از عيد قربان گذشته، صادرات سيب جمهوري اسالمي به كشور 
پاكستان كه يكي از كشور هاي مهم استفاده كننده سيب ايران است از 
سرگيري شد و اين دستاورد بزرگي است. البته صادرات مركبات نيز 
از ۲۰ روز پيش با اقدامات و مذاكرات معاون وزير امور خارجه در امور 
ديپلماسي اقتصادي انجام خواهد ش�د كه نويد خيلي خوبي است.« 
از حدود دو سال ونيم گذشته براساس مصوبه كنوانسيون بين المللي حفظ 
نباتات، نظم نويني بر محصوالت كش��اورزي دنيا حاكم شده كه تمامي 
عمليات كاشت، داشت و برداشت بايد ثبت شود تا هنگامي كه يك محصول 
وارد كشوري شد بتوانند رصد و پايش كنند كه در زمان توليد، چه اقداماتي 
روي اين محصول انجام شده است. صادرات برخي از محصوالت ايران در 
سال گذشته متوقف شد براي آنكه پرونده بستر هاي توليدمان براي توليد 

محصوالت مختلف مشخص نبود و كشور ما اين سامانه را نداشت. 
بازگشت محموله هاي كيوي از هند، س��يب زميني از ازبكستان و فلفل 
دلمه اي از روسيه و س��يب زميني از تركمنس��تان، اخباري بود كه سال 
گذشته مشكالتي را براي كش��اورزان و باغداران به وجود آورد. بازارهاي 
هدف محصوالت صادراتي ايران، هر كدام با داليلي، اين اقالم كشاورزي را 
مرجوع كردند؛ نكته جالب توجه آنكه، وجه اشتراك براي بازگشت همه اين 
محصوالت كشاورزي ايران، آلودگي و سموم غيراستانداردي بود كه براي 
توليد آنها مصرف شده بود. جريان از اين قرار بود كه اوايل آذر1400، بيش 
از ۳۵00 تن سيب زميني از ازبكستان برگشت خورد و اين كشور اعالم كرد 
اين محصول را به دليل آلودگي خطرناك برگشت داده است. پس از آن هم 
سازمان حفظ نباتات و قرنطينه هندوستان به دليل وجود ذرات سفيد روي 

كيوي هاي صادراتي ايران آن را قبول نكرد. 
همچنين در همين زمان روسيه واردات فلفل دلمه اي از ايران را به دليل 
استفاده از چهار نوع سم كه در آنجا ثبت نشده، ممنوع كرد و در دي ماه هم 
خبر بازگشت سيب زميني صادراتي از تركمنستان منتشر شد. به هر حال 
در اين بازگشت ها به غير از بي اعتماد شدن كشورهاي هدف به محصوالت 

ايران، خسارت توليدكنندگان و مهم تر از همه سالمت مردم مطرح مي شود. 
موضوعي كه مردم كشور را هم در مصرف اين محصوالت با ترديد روبه رو 
كرده است؛ زيرا در صورت صحت اين اخبار، سالمت همه در خطر است. 

بسياري از مسئوالن و فعاالن بخش كش��اورزي بي توجهي به توليد ۲۵ 
درصدي محصوالت سالم در برنامه پنجم توسعه، نبود شناسنامه توليدي 
براي محصوالت كشاورزي و نبود متولي در بحث توسعه صادرات غيرنفتي 
را دليل ايجاد چنين شرايطي براي محصوالت كش��اورزي ايران مطرح 
مي كنند و معتقدند تا زماني كه تمهيداتي براي رفع اين مشكالت انديشيده 

نشود، صادرات محصوالت كشاورزي به جايگاه اصلي خود نمي رسد. 
  واگذاري س�المت محصوالت كش�اورزي با منش�أ گياهي به 

سازمان حفظ نباتات 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، ش��اهپور عاليي مق��دم معاون وزير 
جهادكشاورزي و رئيس س��ازمان حفظ نباتات كشور در برنامه صف اول 
سازمان حفظ نباتات را سازمان حاكميتي و بين المللي در مجموعه وزارت 
جهاد كشاورزي دانسته و مي گويد: »اين سازمان عضو كنوانسيون هاي 
مختلف بين المللي است كه همه كشور هاي عضو بايد دستورالعمل ها و 
مقررات را در زمينه جلوگيري از جابه جايي آفات، بيماري ها و علف هاي 

هرز عمدتاً در بخش قرنطينه اي را كنترل كنند. هدف سازمان يك هدف 
بسيار مهمي است كه تأمين بهداشت و سالمت محصوالت كشاورزي و در 

زمينه بهداشت انساني است.«
عاليي مقدم درباره سالمت محصوالت كشاورزي با منشأ گياهي مي افزايد: 
»در دولت سيزدهم با توجه به مشكالتي كه در زمينه صادرات محصوالت 
كشاورزي به روسيه، اتحاديه اوراسيا و برخي كشور ها اتفاق افتاد، با دستور 
ساداتي نژاد وزير محترم جهاد كشاورزي، سالمت محصوالت كشاورزي با 
منشأ گياهي به سازمان حفظ نباتات واگذار شد. يكي از راهكار هايي كه 
ما بتوانيم محصول سالم و بهداشتي توليد كنيم بايد هم در تغذيه گياهي 
توجه داشته باشيم و هم در مديريت مصرف بهينه آفت كش ها كار درستي 

انجام دهيم.« 
اين مسئول مي افزايد: »چهار محصول اساس��ي كه ما صادر مي كرديم، از 
حدود ۳ ماه قبل كه گوجه فرنگي، خيار، بادمجان و فلفل دلمه اي در فاز اول 
كه بيشترين مصرف را در روسيه و اتحايه اوراسيا دارد، در بستر اين سامانه 
توليد مي شود و همچنين در فاز دوم كه از حدود ۲0 روز پيش شروع شده 
است، در صادرات مركبات، كيوي و سيب به چين و هند، مشكالتي در هم 
ترازي استاندارد هاي بين دو كشور و استفاده از جنبش نرم افزاري در سازمان 

حفظ نباتات و شناسنامه دار كردن بس��تر هاي توليد و شناسه دار كردن 
محصوالت كشاورزي با منشأ گياهي وجود داشت كه حل شده است.«

  پايش توليد محصوالت سالم كشاورزی 
عاليي مقدم مي افزايد: »بزرگ ترين دس��تاورد ما همين سامانه  است كه 
راه اندازي شد. هر كش��اورزي از هر نقطه كشور وارد سامانه فرآيند توليد 
محصوالت سالم و بهداشتي، در بستر سامانه سماك مي شود. ما 1۶ هزار 
گياه پزش��ك را كنار اين سامانه گذاش��تيم و آموزش هاي همگاني را در 
استان هاي مختلف شروع كرديم. با هماهنگي معاونت باغباني براي هر 
گلخانه دار، يك مدير كنترل كيفي گذاشتيم كه تمام تجويز ها در زمينه 
نسخه نويسي، در زمينه استفاده از آفت كش ها، در زمينه تغذيه، در بانك 
اطالعاتي بستر هاي توليد ما ثبت شوند. حدود باالي ۹۵ درصد آفت كش ها 

در سبد آفت كش هاي بخش كشاورزي، كم خطر هستند.« 
وي مي گويد: »همچنين براي هم ترازي يك تفاهمنامه بين المللي امضا 
كرديم با اوراسيا و كشور روس��يه و نيز تفاهمنامه ديگري را با چين وزير 
محترم جهاد كش��اورزي امضا كردند. همچني��ن تفاهمنامه اي با هند و 
چين در زمينه صادرات خش��كبار داريم. همچنين براي اولين بار است 
كه صادرات خشكبار ايران به چين انجام مي شود. اآلن در خصوص توليد 
كيوي، بستر هاي توليد، سيستم هاي انبارداري، سورتينگ و بسته بندي ما 
در همين سامانه بارگذاري مي شود، و اطالعاتشان تا پايان مهرماه براي همه 
باغداران توليدكننده كيوي با استاندارد هاي كشور هاي مقصد بايد صادرات 
را انجام بدهند تا توقف محصول كيوي نداشته باشيم البته با كمك سازمان 
آموزش و تحقيقات و مؤسسه ترويج در زمينه ارتقای سطح مهارت و دانش 

كشاورزان در كنار كشاورزان، كار آموزش ترويجي انجام مي دهند.«
اين مقام مسئول خاطرنش��ان مي كند: »ما سال گذشته، ۲4 ميليون تن 
ترانزيت، واردات و صادرات داشتيم كه گواهي بهداشتي با منشأ گياهي 
داشتند، اما در هشت ماه گذشته، بيش ۳1 ميليون تن كه ۲4 ميليون تن 
از آن، ۳1 ميليون تن، عمده صادرات ما به روس��يه، اوراسيا، چين، هند و 
كشور هاي همسايه است و كمترين يادداشت تذكر در زمينه غير استاندارد 

بودن محصوالت كشاورزي را دريافت كرديم.«
معاون وزير جهاد كش��اورزي همچنين تأكيد مي كند: »بعد از 1۶ سال، 
صادرات سيب ايران به كشور پاكستان معلق شده بود، براي اينكه )طبق 
كنوانس��يون بين المللي براي صادرات محصوالت سالم(، استاندارد هاي 
كشور مقصد را ما رعايت نكرديم و هيچ گونه كار ديپلماسي هم انجام نداده 
بوديم. پس از مذاكرات و استانداردس��ازي ها، بعد از عيد قربان گذشته، 
صادرات سيب جمهوري اسالمي به كشور پاكستان، يكي از كشور هاي مهم 
استفاده كننده سيب ايران است كه از سرگيري شد كه دستاورد بزرگي 
است. البته صادرات مركبات نيز از ۲0 روز پيش با اقدامات و مذاكرات آقاي 
صفري معاون محترم وزير امور خارجه در امور ديپلماسي اقتصادي انجام 

خواهد شد كه نويد خيلي خوبي است.« 

محصول سالم سامانه پیدا کرد
 رئيس سازمان حفظ نباتات: از فروردين ماه براساس تفاهمنامه  با كشور ها 

به استانداردسازي بستر هاي توليد و مديريت مصرف بهينه آفت كش ها پرداختيم كه نياز به برنامه ريزي و نظم جديدي بود

 تدوين بخشنامه ساماندهي واردات پوشاك 
از طريق ته لنجي و کوله بري 

دبي�ركل اتاق اصن�اف ايران گف�ت: بخش�ي از واردات پوش�اك 
قاچ�اق از طريق ته لنج�ي، كوله بري و مس�افري انجام مي ش�ود 
كه اخيراً س�تاد مبارزه با قاچاق كاال در حال تدوين بخش�نامه اي 
اس�ت ت�ا واردات ب�ا روش ه�اي ذكر ش�ده س�اماندهي ش�ود. 
فعاالن صنعت پوش��اك معتقدند كه مبارزه با قاچاق پوشاك كم رنگ 
بوده و قاچاقچيان در بازار آرام جوالن مي دهند. اما حميدرضا دهقاني نيا 
سخنگوي ستاد مبارزه با كاالي قاچاق و ارز در رابطه با اقدامات ستاد در 

مبارزه با كاالهاي قاچاق نظر ديگري دارد. 
وي در اين رابطه در گفت وگو با يك برنامه راديويي بيان داشت: پوشاك، 
لوازم يدكي و قطعات اتومبيل، لوازم خانگ��ي، برخي مواد غذايي، تلفن 
همراه، تبلت، لوازم  التحرير و غيره از جمله محصوالتي است كه شناسه 

كاال براي آنها تعيين شده است. 
وي با اشاره به اينكه در پنج ماهه ابتداي سال جاري ارز پرونده هاي قاچاق 
4۹۶ ميلياردو ۳۳1 ميليون و ۹۹4 هزارو 184 تومان بوده است، گفت: 
اين امر حاكي از آن است كه كم كاري در اين رابطه صورت نگرفته است. 
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز بيان داشت: دستگاه هاي 
مرتبط مي توانند با اس��تعالم الزم كاالي قاچاق را شناس��ايي كند و در 

صورت محرز شدن كاالي قاچاق اقدام قانوني مناسب را انجام دهند. 
وي افزود: اگرچه برخي اصناف انتظار برخورد بيشتر با كاالهاي قاچاق را 
دارند اما به اندازه كافي همكاري نمي كنند و براي پرداخت ماليات كمتر، 
كد شناسه را دريافت نمي كنند و روي محصول نهايي نيز درج نمي كند. 
همچنين هوشيار فقهي در گفت وگو با فارس درباره  اقدامات اتاق اصناف 
ايران در زمينه مبارزه با عرضه پوشاك قاچاق بيان داشت: مسئله مبارزه با 
پوشاك قاچاق بايد از مبدأ واردات انجام شود كه در اين بخش اتاق اصناف 

وظيفه اي بر عهده ندارد. 
دبيركل اتاق اصناف ايران با اش��اره به واردات پوش��اك قاچاق از طريق 
كوله بري، مسافري، ته لنجي، گفت: متأسفانه به علت عدم حجيم بودن 
پوشاك، بخش��ي از واردات قاچاق از اين طريق انجام مي شود كه اخيراً 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال درصدد تدوين بخشنامه اي است تا واردات از 

روش هاي ذكر شده ساماندهي شود. 
وي اظهار داشت: اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف در رابطه با مبارزه با پوشاك 
قاچاق در سطح عرضه همكاري هاي الزم را با ستاد مبارزه با قاچاق انجام 
مي دهد و در گش��ت هاي مربوطه براس��اس نياز قطعاً در كنار ضابطان 
حضور خواهيم داشت و در شناسايي كاالهاي قاچاق از غيرقاچاق كمك 
مي كنيم. وي با اشاره به اجرايي شدن شناسه پوشاك گفت: اين امر در 

شناسايي پوشاك قاچاق بسيار كمك مي كند. 
--------------------------------------------------

 23 هزار میلیارد وام بدون ضامن بانك ها 
در 7 ماه پرداخت شد

بانك ه�اي دولت�ي از ابت�داي بهم�ن ۱۴۰۰ ت�ا پاي�ان م�رداد ماه 
امس�ال، ۲۳ ه�زارو ۶۷۳ ميلي�اردو ۳۵۶ ميلي�ون توم�ان 
تس�هيالت ب�ه ۷۰۳ه�زارو ۴۶۰ نف�ر پرداخ�ت كرده ان�د. 
به گزارش تسنيم، وزير امور اقتصادي و دارايي از اواخر دي ماه بانك هاي 
دولت��ي را مؤظف كرد در پرداخت تس��هيالت كمت��ر از 100 ميليون 
تومان صرفاً اعتبارسنجي را مالك پرداخت قرار دهند و از روش سنتي 

درخواست ضامن دست بكشند. 
به دنبال اين رويك��رد، وزارت امور اقتصادي و داراي��ي اقتصاد در ۲۹ 
دي ماه سال گذشته طي بخشنامه اي بانك هاي دولتي را به پرداخت 
تس��هيالت خرد بدون ضامن مكلف كرد و با وجود آنكه بانك مركزي 
بخشنامه مرتبط را در 1۲ تير ماه به شبكه بانكي ابالغ كرد اما بانك هاي 
دولتي از همان ابتداي بهمن ماه س��ال 1400 اعطاي تسهيالت بدون 

ضامن و براساس اعتبارسنجي را در دستور كار قرار دادند. 
طبق اعالم وزارت اقتصاد از ابتداي بهمن ماه سال گذشته تا پايان تير ماه 
امسال 1۵ هزارو ۹۳1 ميلياردو ۶۳۲ ميليون تومان تسهيالت در قالب 47۵ 
هزارو 448 فقره تسهيالت توسط بانك هاي دولتي پرداخت شده است كه 
اين آمار در پايان مرداد ماه با جهشي قابل توجه به ۲۳ هزارو ۶7۳ ميلياردو 
۳۵۶ ميليون تومان تسهيالت به 70۳هزارو 4۶0 نفر رسيد كه تنها در يك 

ماه 7 هزارو 741 ميلياردو 7۲4 ميليون تومان رشد داشته است. 

افت بي سابقه ارزش يورو در 2۰ سال گذشته
يورو در بحبوحه ترس از ركود اقتصادي در حالي كه بحران انرژي 
در زمس�تان و در بحبوحه تش�ديد جن�گ اوكراين ادام�ه دارد، 
بيشترين كاهش خود را در ۲۰ س�ال اخير در برابر دالر ثبت كرد. 
به گزارش مهر، استرلينگ در روز دوشنبه به پايين ترين حد خود رسيد، 
زيرا معامله گران براي خروج عجله داشتند، در ميان گمانه زني ها مبني 
بر اينكه طرح اقتصادي دولت جديد در لندن به حداكثر افزايش مالي 

آن مي انجامد. 
كاهش شديد پوند انگليس به شاخص دالر امريكا كمك كرد كه عملكرد 
دالر را در برابر شش ارز اصلي از جمله پوند انگليس و يورو اندازه گيري 

مي كند تا به باالترين سطح خود در ۲0 سال گذشته برسد. 
يورو همچنين در بحبوحه ترس از ركود اقتصادي در حالي كه بحران 
انرژي در زمس��تان و در بحبوحه تش��ديد جنگ اوكراين ادامه دارد، 

بيشترين كاهش خود را در ۲0 سال اخير در برابر دالر ثبت كرد. 
همچنين انتظار مي رود كه انتخاباتي كه در آخر هفته در ايتاليا برگزار 

شد، يك ائتالف جناح راست با اكثريت قاطع پارلمان ايجاد كند. 
به گزارش رويترز، پوند به پايين ترين سطح خود تا كنون سقوط كرد 
و به  1/0۳۲7 دالر رسيد، زيرا پوند در نهايت با ۳/۳4 درصد كاهش به 

1/04۹0 دالر رسيد. 
اين ادام��ه كاهش  ۳/۶1 درص��دي پوند در روز جمعه پ��س از آن بود 
كه وزير دارايي جديد بريتانيا، كواس��ي كوارتينگ، از كاهش تاريخي 
مالياتي كه توسط افزايش گس��ترده وام تأمين مي شد، رونمايي كرد. 
بر اس��اس گزارش CNBC كه توس��ط العربيه. نت مش��اهده ش��ده 
است، منتقدان اس��تدالل مي كنند كه اين اقدامات اقتصادي به طور 
نامتناس��بي به نفع ثروتمندان خواهد بود و ممكن است در زماني كه 
نرخ بهره در حال افزايش است، انگليس س��طوح بااليي از بدهي را به 

خود اختصاص دهد. 
--------------------------------------------------
 رويترز: 2 کشتي حامل 3 میلیون بشكه نفت 
و میعانات ايران به زودي به ونزوئال مي رسد

دو نفتك�ش حام�ل  ۱/۲۲ ميليون بش�كه نفت خ�ام و ۲ ميليون 
بش�كه ميعانات گازي اي�ران طي روزه�اي آينده در بن�در خوزه 
ونزوئ�ال لنگ�ر انداخت�ه و محمول�ه خ�ود را تخلي�ه مي كنن�د. 
به گزارش خبرگزاري تس��نيم به نقل از رويت��رز، نفتكش هاي حامل  
1/۲۲ ميليون بشكه نفت خام و ۲ ميليون بشكه ميعانات گازي ايران 
قرار است طي روزهاي آينده محموله خود را در پايانه خوزه در ونزوئال 

تحويل دهند. 
ونزوئال براي تأمين بخش بزرگي از رقيق كننده هايي كه جهت تبديل 
نفت سنگين خود به درجات نفتي قابل صادرات الزم دارد، وابسته به 
ايران است. نفت خام ايران هم در پااليش��گاه هاي اين كشور امريكاي 

جنوبي براي توليد سوخت پااليش مي شود. 
مدارك شركت نفت ملي ونزوئال نشان مي دهد يكي از نفتكش هايي كه 
در اين ماه به آب هاي ونزوئال مي رسد نفتكشي با نام هيوج با پرچم ايران 

است كه تحت مالكيت شركت ملي نفتكش ايران قرار دارد. 

  گزارش یک

  معدن

  خبر کوتاه

ما
سي

ا و 
صد

88498433سرويس  اقتصادي۱۲
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با توجه به محدويت هايي كه در بحث اكتشاف 
در معادن داخلي وجود دارد كميسيون معدن و 
صنايع معدني اتاق بازرگاني در نظر دارد پروژه 
بهره برداري از معادن فراس�رزميني را دنبال 
 كند و تالش دارد كه سرمايه گذاري در معادن 
كش�ورهاي افغانس�تان، عراق، قزاقس�تان، 
قرقيزس�تان و آذربايج�ان را آغ�از كن�د. 
ابراهيم جميلي رئيس كميسيون معدن و صنايع 
معدني اتاق بازرگاني در گفت وگو با موج، با اشاره 
به نحوه همكاري ها در بخش معادن فراسرزميني، 
گفت: قرار است كه كنسرسيوم تشكيل دهيم و 
اگر الزم بود به كش��ورهاي داراي قابليت معدن 
تكنولوژي ببريم و در ازاي آن مواد اوليه مورد نياز 
كشور را به جاي خريداري از ديگر كشورها از اين 

معادن تهيه و تأمين كنيم. 
وي با بيان اينكه كميس��يون معادن اتاق ايران 
با توجه به محدويت هايي كه در بحث اكتش��اف 
در معادن داخلي وج��ود دارد پروژه بهره برداري 
از معادن فراس��رزميني را دنبال مي كند، گفت: 
منابع طبيعي، محيط زيست و معارضين معدني 
مشكالت زيادي براي فعاالن معدني و صاحبان 
معدن در ايران ايجاد كرده است از اين رو در اتاق 
پيشنهاد سرمايه گذاري در معادن ديگر كشورها 
را مطرح كرديم. جميلي با اش��اره به تجربه ۳0 
س��اله فعاالن بخش خصوصي در حوزه صنعت، 
خاطر نشان كرد: بخش خصوصي تالش دارد كه 
سرمايه گذاري در معادن كشورهاي افغانستان، 
عراق، قزاقس��تان، قرقيزس��تان و آذربايجان را 

آغاز كند. 
به گفت��ه جميلي؛ ط��رح معادن فراس��رزميني 
مورد اس��تقبال فع��االن بخش خصوص��ي قرار 
گرفت و اميدواريم كه در چند كش��ور به صورت 
كنسرس��يومي اين پروژه را فع��ال كنيم. وي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا زمينه فعاليت معادن 
مشخص شده است؟ گفت: معادني كه پتانسيل 
كار داشته باش��ند مي تواند در دستور كار ما قرار 

بگيرد از جمله معادن فلزي و غيرفلزي. 
اين فعال اقتصادي با بيان اينك��ه دولت در اين 

زمينه ورود نكرده اس��ت، تصريح كرد: رس��الت 
ما تقويت بخش خصوصي است و دولت بايد در 
اين زمينه از ما حمايت كن��د و در اين ميان اگر 
دولت در بخش ديپلماس��ي اقتصادي از فعاالن 
خصوصي حمايت كن��د بدون تردي��د زودتر به 

نتيجه خواهيم رسيد. 
جميل��ي ادامه داد: كش��ورها در ح��وزه صنعت 
قوانين خ��اص خود را دارد ما ب��ا توجه به ميزان 
عيار ذخيره شده در معادن، راه هاي دسترسي و 
زيرساخت های موجود در آن كشورها را تعيين 
مي كنيم كه در كدام كش��ورها س��رمايه گذاري 
را آغاز كنيم. بايد به اين نكته توجه داش��ت كه 
در بخش زيرس��اخت ها و ماش��ين آالت معدني 
ضعيف هستيم و بايد از ساير كشورها اين نيازها 

را تأمين كنيم. 
وي ب��ا بي��ان اينكه مي��زان س��رمايه گذاري در 
معادن فراس��رزميني مشخص نيس��ت، افزود: 
بهره گي��ري از علم و دانش ش��ركت هاي دانش 
بني��ان باي��د به ي��ك اولوي��ت و ه��دف تبديل 
 ش��ود و ما بايد به س��مت اين پروژه هاي بزرگ 

هدايت كنيم. 
رئيس كميس��يون معادن و صنايع معدني اتاق 
ايران با اش��اره به احياي هزار مع��دن كوچك و 
متوس��ط در دس��تور كار قرار گرفته است، بيان 
كرد: معادني در كشور هستند كه بايد مورد توجه 
قرار بگيرند در حال حاضر معادن و محدوده هاي 
زيادي در كشور فعال نيس��تند از اين رو طرحي 
با حمايت ايمي��درو و با كمك بخش خصوصي و 
خانه معدن براي احياي معادن كوچك و متوسط 

دنبال شد. 
جميلي تأكي��د ك��رد: همچنين پ��روژه احيا و 
هوشمند سازي معادن را دنبال مي كنيم در اين 
ش��رايط هر معدني يك كارت هوشمند خواهد 
داشت و مي تواند نيازها را تش��خيص و به موقع 
مش��كالت را رفع كند. اين ط��رح در غالب يك 
پروژه بزرگ از س��وي دولت دنبال مي ش��ود كه 
مي تواند به معادن راكد كمك و آنها را به معادن 

فعال تبديل كند. 

سرمايه گذاري بخش خصوصی در معادن فراسرزمیني 

 پرداخت 48۰۰ میلیارد تومان وام وديعه مسكن 
به مستأجران

با ارسال دس��تورالعمل وام وديعه مسكن توسط 
وزارت راه و ابالغ آن به بانك هاي عامل تاكنون 48 
هزارو 4۲7 ميليارد ريال تسهيالت به مستأجران 

پرداخت شده است. 
به گزارش تس��نيم، ش��ش تيرماه امسال وزارت 
راه و شهرسازي دس��تورالعمل تسهيالت وديعه 
مسكن را به بانك مركزي ارسال كرد. اين بانك نيز 

دستورالعمل پرداخت وام مذكور را به بانك هاي 
عامل ابالغ كرد.  از شش��م تير تاكنون براي 1۲1 
هزارو 1۶۹ نفر با معرفي وزارت راه و شهرسازي به 
منظور دريافت اين تسهيالت در بانك هاي عامل 
پرونده تشكيل ش��ده كه از اين تعداد 8۵ هزارو 
4۳8 فقره به مبلغ 48 ه��زارو 4۲7 ميليارد ريال 

تسهيالت به متقاضيان پرداخت شده است. 

آگهى مناقصه عمومى سازمان سيما، منظر و فضاى سبزشهرى شهردارى اراك
سـازمان سـيما، منظر و فضاى سبز شهرى شـهردارى اراك در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوب سال جارى 
نسبت به خريد گياهان مجتمع گل و نهال شهر اراك از طريق مناقصه عمومى به مناسب ترين قيمت 

پيشنهادى اقدام نمايد.

احمد كربالئى حسنى -  سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاى سبزشهرى

 نوبت دوم

لذا متقاضيان جهت كسـب اطالعات بيشـتر مى توانند به امور قراردادها واقع در شـهر صنعتى- جنب سازمان هميارى 
شـهردارى ها – سـازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شـهردارى اراك مراجعه  و يا با شماره تلفن 086-33132020 

تماس حاصل فرمايند. 

خريد گياهان مجتمع گل و نهال شهر اراك مطابق با برآورد بالغ بر 18،902،800،000 ريال وتضمين به مبلغ 945،140،000ريال  (شماره مناقصه: 2001094175000021)عنوان مناقصه و تضمين

 نحوه و زمان دريافت
 اسناد مناقصه 

دريافت اسـناد مناقصه ازسـاعت 10:00 روز شـنبه 02 /1401/07 تا سـاعت 14:30 روز پنج شـنبه مورخ  1401/07/07 به مدت 6 روز و صرفًا  از طريق سـامانه 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 ضمانت نامه يا فيش واريزى به 
دبيرخانه سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى اراك تا ساعت14:30روز دوشنبه مورخ  1401/07/18 مى باشد.

 نوع تضمين 
شركت در مناقصه 

صرفًا در قالب ضمانت نامه بانكى (فرآيند ارجاع كار) با 3 ماه اعتبار يا فيش واريزى به حسـاب سـپرده پيمانكاران به نام سـازمان سـيما، منظر و فضاى سـبز شهرى 

شهردارى اراك به شماره حساب 100833558439 بانك شهر شعبه شهيد بهشتى 

زمان گشايش پاكت هاو محل 
تشكيل كميسيون مناقصه 

روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 رأس ساعت 9-  در محل سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى اراك – 
حضور شركت كنندگان بالمانع است (همراه داشتن معرفى نامه جهت شركت در جلسه مناقصه الزامى است).

كليه شركت ها و يا فروشگاه ها و يا توليدكنندگان واجد شرايطحداقل صالحيت شركت كننده

 به پيشـنهادات مبهم، مشـروط، فاقد شـرايط قانونى، فاقد ضمانت نامه يا فيش واريزى و يا به ميزان كمتر از مبلغ تضمين و خارج از مهلت ترتيب اثر داده نمى شـود.
 هزينه كارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

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

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى

روابط عمومى شركت گاز استان ايالمشناسه آگهى:1385067

دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان ايالم  
موضوع مناقصه: گازرسانى به صنايع سطح استان ايالم

مبلغ كل برآورد: 96،364،577،860 ريال
مبلغ تضمين : 4،819،000،000 ريال

الزم به توضيح است كه دوره برآورداجرا بر اساس سه ماهه 
چهارم سال 1400 مطابق فهرست بهاى سال 1401 نفت و گاز و بر اساس فهرست بهاى 

راه و باند سال 1401 مى باشد و برآورد كاال بر اساس سه ماهه دوم 1401 مى باشد.
  نوع تضمين: ضمانتنامه بانكي شـركت در مناقصه يا فيش واريزي به شـماره شـبا 
IR890100004101029953182697 نـزد بانـك مركـزى به نام رد وجوه سـپرده 
بودجه شركت هاى دولتى و يا سـاير ضمانتنامه هاى معتبر و يا تركيبى از آنها كه در 
جدول شماره 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى شـماره 123402/ ت 50659 هـ 

مورخه94/9/22 قيد گرديده اند.
  مدت زمان اجراي پروژه : 360 روز تقويمى

  محل تأمين اعتبار: از محـل وام داخلى بند(ق) و به اين پيمـان پيش پرداخت تعلق 
نمى گيرد.

  آخرين مهلت فروش اسناد: 1401/07/20 تاپايان وقت ادارى 
  آخرين مهلت ارائه پيشنهادات قيمت و ارسال اسـناد ارزيابى كيفى: 1401/08/04 تا ساعت 

8:45 دقيقه صبح
  زمان گشايش پاكات مناقصه و ارزيابى كيفى و پيشنهاد قيمت:  1401/08/04 ساعت 9 صبح

  محل گشايش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم
  از دستورالعمل ارزيابى مالى وفرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به 

شماره 796-20/2 تاريخ 1399/12/11 استفاده مى گردد.
  شرايط متقاضيان:

1- داشتن شخصيت حقوقي 
2- كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهى آخرين تغييرات 

3- ارائه گواهينامـه صالحيت ايمنى امـور پيمانكاران از وزارت تعـاون، كار و رفاه 
اجتماعى بر اساس مواد 85 و 91 قانون كار جمهورى اسالمى ايران مصوب 89/3/5 

وزير كار و امور اجتماعى. 
4-داشتن امكانات، ماشين آالت و نيروي متخصص 

5- داشتن گواهي صالحيت پيمانكاري از سازمان برنامه و بودجه در رشته تأسيسات 
و تجهيزات با رتبه، ظرفيت و مدت اعتبار كافى.

6- داشتن تجربه كافى معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه 
7- عطـف بند 2 بخشـنامه شـماره 1401/167108 تاريـخ 1401/04/11 الزم اسـت 
مناقصه گران پايه پنج مطابق گزارش شناخت پيوست، اسناد ارزيابى خود را براساس 
دستورالعمل ارزيابى كيفى مناقصه گران به شـماره 01-110-94 سال 1394 تكميل 

و ارائه نمايند. 
8-قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

9- فروش اسـناد به واجدين شرايط، تكميل و شـركت در فرآيند مناقصه از طريق 
سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir سامانه ستاد صورت مى پذيرد. 

محل گشايش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم 
10- هزينه و ارائه رسيد تأييد شده كارمزد سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) 

قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه مى باشد.
11- عقد قرارداد با برنده مناقصه در صورتى كه مبلغ پيشنهادى بيش از ده برابر نصاب 

معامالت متوسط باشد منوط به ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده باشد.
  محل تحويل ضمانتنامه: دبيرخانه شركت گاز استان ايالم 
  هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

  هزينه و ارائه رسيد تأييد شده كارمزد سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) 
قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه مى باشد.

  هزينه چاپ و تكثيركتابچه هاى پيمـان به مبلغ 4،000،000ريـال به عهده برنده 
مناقصه مى باشد و مى بايست به حساب شماره 4001029904050531 و با شماره شبا 
IR 390100004001029904050531 بانك مركزى به نام شركت گاز استان ايالم و با 

شناسه واريز 361029967292790818773000003500
  آدرس: ايالم – چهارراه پيام نور – بلوار تعميركاري-  نبش خيابان استاد شهريار-

شركت گاز استان ايالم 
WWW.ilam-nigc.ir و http://iets.mporg.irوWWW.Shana.ir سايت  

  شماره تلفن 0843-59244271  
  كد فراخوان جهت آگهى مذكور 53،128،037 مى باشد.

شركت ملى گاز ايران
 شركت گازاستان ايالم

شماره:  گ1401/18/35

آگهى مناقصه عمومى سازمان سيما، منظر و فضاى سبزشهرى شهردارى اراك
سـازمان سـيما، منظر و فضاى سبز شهرى شـهردارى اراك در نظر دارد بر اسـاس بودجه مصوب سال جارى 
نسبت به خريد گياهان مجتمع گل و نهال شهر اراك از طريق مناقصه عمومى به مناسب ترين قيمت 

پيشنهادى اقدام نمايد.

احمد كربالئى حسنى -  سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاى سبزشهرى

 نوبت دوم

لذا متقاضيان جهت كسـب اطالعات بيشـتر مى توانند به امور قراردادها واقع در شـهر صنعتى- جنب سازمان هميارى 
شـهردارى ها – سـازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شـهردارى اراك مراجعه  و يا با شماره تلفن 086-33132020 

تماس حاصل فرمايند. 

خريد گياهان مجتمع گل و نهال شهر اراك مطابق با برآورد بالغ بر 18،902،800،000 ريال وتضمين به مبلغ 945،140،000ريال  (شماره مناقصه: 2001094175000021)عنوان مناقصه و تضمين

 نحوه و زمان دريافت
 اسناد مناقصه 

دريافت اسـناد مناقصه ازسـاعت 10:00 روز شـنبه 02 /1401/07 تا سـاعت 14:30 روز پنج شـنبه مورخ  1401/07/07 به مدت 6 روز و صرفًا  از طريق سـامانه 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 ضمانت نامه يا فيش واريزى به 
دبيرخانه سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى اراك تا ساعت14:30روز دوشنبه مورخ  1401/07/18 مى باشد.

 نوع تضمين 
شركت در مناقصه 

صرفًا در قالب ضمانت نامه بانكى (فرآيند ارجاع كار) با 3 ماه اعتبار يا فيش واريزى به حسـاب سـپرده پيمانكاران به نام سـازمان سـيما، منظر و فضاى سـبز شهرى 

شهردارى اراك به شماره حساب 100833558439 بانك شهر شعبه شهيد بهشتى 

زمان گشايش پاكت هاو محل 
تشكيل كميسيون مناقصه 

روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 رأس ساعت 9-  در محل سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى اراك – 
حضور شركت كنندگان بالمانع است (همراه داشتن معرفى نامه جهت شركت در جلسه مناقصه الزامى است).

كليه شركت ها و يا فروشگاه ها و يا توليدكنندگان واجد شرايطحداقل صالحيت شركت كننده

 به پيشـنهادات مبهم، مشـروط، فاقد شـرايط قانونى، فاقد ضمانت نامه يا فيش واريزى و يا به ميزان كمتر از مبلغ تضمين و خارج از مهلت ترتيب اثر داده نمى شـود.
 هزينه كارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

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

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى

روابط عمومى شركت گاز استان ايالمشناسه آگهى:1385067

دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان ايالم  
موضوع مناقصه: گازرسانى به صنايع سطح استان ايالم

مبلغ كل برآورد: 96،364،577،860 ريال
مبلغ تضمين : 4،819،000،000 ريال

الزم به توضيح است كه دوره برآورداجرا بر اساس سه ماهه 
چهارم سال 1400 مطابق فهرست بهاى سال 1401 نفت و گاز و بر اساس فهرست بهاى 

راه و باند سال 1401 مى باشد و برآورد كاال بر اساس سه ماهه دوم 1401 مى باشد.
  نوع تضمين: ضمانتنامه بانكي شـركت در مناقصه يا فيش واريزي به شـماره شـبا 
IR890100004101029953182697 نـزد بانـك مركـزى به نام رد وجوه سـپرده 
بودجه شركت هاى دولتى و يا سـاير ضمانتنامه هاى معتبر و يا تركيبى از آنها كه در 
جدول شماره 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى شـماره 123402/ ت 50659 هـ 

مورخه94/9/22 قيد گرديده اند.
  مدت زمان اجراي پروژه : 360 روز تقويمى

  محل تأمين اعتبار: از محـل وام داخلى بند(ق) و به اين پيمـان پيش پرداخت تعلق 
نمى گيرد.

  آخرين مهلت فروش اسناد: 1401/07/20 تاپايان وقت ادارى 
  آخرين مهلت ارائه پيشنهادات قيمت و ارسال اسـناد ارزيابى كيفى: 1401/08/04 تا ساعت 

8:45 دقيقه صبح
  زمان گشايش پاكات مناقصه و ارزيابى كيفى و پيشنهاد قيمت:  1401/08/04 ساعت 9 صبح

  محل گشايش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم
  از دستورالعمل ارزيابى مالى وفرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به 

شماره 796-20/2 تاريخ 1399/12/11 استفاده مى گردد.
  شرايط متقاضيان:

1- داشتن شخصيت حقوقي 
2- كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهى آخرين تغييرات 

3- ارائه گواهينامـه صالحيت ايمنى امـور پيمانكاران از وزارت تعـاون، كار و رفاه 
اجتماعى بر اساس مواد 85 و 91 قانون كار جمهورى اسالمى ايران مصوب 89/3/5 

وزير كار و امور اجتماعى. 
4-داشتن امكانات، ماشين آالت و نيروي متخصص 

5- داشتن گواهي صالحيت پيمانكاري از سازمان برنامه و بودجه در رشته تأسيسات 
و تجهيزات با رتبه، ظرفيت و مدت اعتبار كافى.

6- داشتن تجربه كافى معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه 
7- عطـف بند 2 بخشـنامه شـماره 1401/167108 تاريـخ 1401/04/11 الزم اسـت 
مناقصه گران پايه پنج مطابق گزارش شناخت پيوست، اسناد ارزيابى خود را براساس 
دستورالعمل ارزيابى كيفى مناقصه گران به شـماره 01-110-94 سال 1394 تكميل 

و ارائه نمايند. 
8-قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

9- فروش اسـناد به واجدين شرايط، تكميل و شـركت در فرآيند مناقصه از طريق 
سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir سامانه ستاد صورت مى پذيرد. 

محل گشايش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم 
10- هزينه و ارائه رسيد تأييد شده كارمزد سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) 

قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه مى باشد.
11- عقد قرارداد با برنده مناقصه در صورتى كه مبلغ پيشنهادى بيش از ده برابر نصاب 

معامالت متوسط باشد منوط به ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده باشد.
  محل تحويل ضمانتنامه: دبيرخانه شركت گاز استان ايالم 
  هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

  هزينه و ارائه رسيد تأييد شده كارمزد سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) 
قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه مى باشد.

  هزينه چاپ و تكثيركتابچه هاى پيمـان به مبلغ 4،000،000ريـال به عهده برنده 
مناقصه مى باشد و مى بايست به حساب شماره 4001029904050531 و با شماره شبا 
IR 390100004001029904050531 بانك مركزى به نام شركت گاز استان ايالم و با 

شناسه واريز 361029967292790818773000003500
  آدرس: ايالم – چهارراه پيام نور – بلوار تعميركاري-  نبش خيابان استاد شهريار-

شركت گاز استان ايالم 
WWW.ilam-nigc.ir و http://iets.mporg.irوWWW.Shana.ir سايت  

  شماره تلفن 0843-59244271  
  كد فراخوان جهت آگهى مذكور 53،128،037 مى باشد.

شركت ملى گاز ايران
 شركت گازاستان ايالم

شماره:  گ1401/18/35


