
ب�ر اس�اس برنامه ريزي ه�اي صورت گرفت�ه، 
تأمين آب ش�رب پايدار تمام اس�تان ها بدون 
مش�كل انجام مي ش�ود، پايتخت ني�ز دوران 
اوج مص�رف را پش�ت س�ر گذاش�ته و اكنون 
ش�رايط تأمي�ن آب كل كش�ور نرمال اس�ت. 
فيروز قاس��م زاده، س��خنگوي صنع��ت آب در 
گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به آخرين وضعيت 
منابع آبي كشور اظهار كرد: مخازن سدهاي كشور 
اكنون ۳۶درصد پرش��دگي دارند. 17/8ميليارد 
مترمكعب آب در مخازن سدها موجود است كه 
نسبت به سال گذشته يك درصد مثبت ارزيابي 
مي ش��ود. وي افزود: از ابتداي سال آبي نزديك 
2ميليارد مترمكعب آب وارد مخازن س��دهاي 
كشور شده كه نسبت به سال قبل 4درصد مثبت 
بوده، با كنترلي كه روي خروجي ها صورت گرفت، 
تاكنون ميزان خروجي 5درصد نس��بت به سال 

قبل كاهش داشته است. 
   سدهاي تهران ۱۷ درصد پر هستند

سخنگوي صنعت آب با بيان اينكه سدهاي تهران 
در حال حاضر 17 درصد پرشدگي دارند كه نسبت 
به س��ال قبل كاهش حجمي مع��ادل 2۰ درصد 
دارند، گفت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
با تمركز روي تأمين مطمئن آب شرب، با توجه به 
شروع بارش هاي پاييزه و تغذيه مجدد مخازن، با 
در دس��تور كار قرار دادن مديريت مصرف، بدون 

تنش از شرايط موجود عبور مي شود. 
قاسم زاده با تأكيد بر اينكه اين ۳۶ درصد پرشدگي 
نبايد با 1۰۰ درصد حجم مخزن مقايس��ه شود، 
گف��ت: اكن��ون در پاييز ق��رار داري��م و طبيعتاً 
بارش هاي پاييزه و در ادامه آن، بارش هاي زمستانه 
مي تواند بسيار كارگشا باش��د. معموالً 45 درصد 
بارندگي كشور در زمستان اتفاق مي افتد و مخازن 
از اين طريق تغذيه بيشتری خواهند شد. به گفته 
وي به طور متوس��ط در اين مقطع زماني مخازن 
س��دها بايد 42 تا 4۳ درصد پ��ر بودند كه اكنون 

اينگونه نيست و سدها ۳۶ درصد پر هستند. 
س��خنگوي صنعت آب با بيان اينكه در اس��تان 
اصفهان س��د زاينده رود بارش هاي��ي را دريافت 
كرد و روند كاهش حجم مخزن سد متوقف شده 
و در حال حاضر 11 درصد پرشدگي را در اين سد 

شاهد هستيم، اظهار كرد: همچنين بارش هاي 
اخير وضعيت مناس��بي را در س��دهاي اس��تان 
خوزس��تان به وجود آورد. س��د كرخه و سيمره 
ورودي داشتند و روند كاهش تعديل شده است 
و اميدواريم با بارش هاي پيش رو در س��د كرخه 

بازهم شاهد افزايش ورودي باشيم. 
   جيره بندي آب در تهران در دس�تور كار 

نيست
قاسم زاده با اشاره به وضعيت تأمين آب در تهران 
گفت: در حال حاضر در هيچ كدام از برنامه هايي كه 
تدوين شده و مطابق آنها پيش مي رويم، هيچ گونه 
جيره بندي براي آب تعريف نشده و به طور كامل 

اين مسئله از دستور كار ما خارج است. 
وي ادامه داد: ممكن است مديريت فشار در شبكه 
وجود داش��ته باش��د اما اگر يك ارزيابي از تهران 
داشته باشيم، پيك مصرف را پشت سر گذاشته ايم 
و با تغذيه مخازني كه اتفاق مي افتد، برنامه اي براي 

جيره بندي وجود نخواهد داشت. 
   در همه استان ها

آب شرب پايدار تأمين مي شود
س��خنگوي صنعت آب با بي��ان اينكه بر اس��اس 
برنامه ريزي ه��اي صورت گرفت��ه، تقريباً در همه 
استان ها آب شرب پايدار تأمين خواهد شد، تصريح 
كرد: هيچ استاني وجود ندارد كه در افق شش ماه يا 
يك سال آتي مشكلي از نظر تأمين آب شرب داشته 
باش��د، لذا تمام برنامه ها ديده شده و با طرح هاي 
اضطراري كه اجرايي شده تقريباً محدوديت هاي 

تأمين آب شرب برطرف شده است. 
قاسم زاده با بيان اينكه به بخش كشاورزي توصيه 
مي شود در تمام كشور به طور ويژه در استان هايي 
مانند خوزستان و اصفهان كشت پاييزه را وابسته 
به بارندگي ها كنند، گفت: اگر كشت هاي پاييزه با 
اتكا به بارش هاي در حال وقوع باشند، باعث ذخيره 
بيشتر آب در مخازن خواهد ش��د و در ادامه براي 
تأمين آب مشكلي نخواهيم داش��ت. وي با اشاره 
به اهميت مديريت مصرف در بخش هاي مصرف 
گفت: پايبندي به الگوی مصرف در بخش خانگي 
و الگوی كشت در بخش كشاورزي اهميت ويژه اي 
دارد و خواهش ما از همه مشتركان در تمام بخش ها 

اين است كه به اين مهم توجه داشته باشند.

سخنگوي صنعت آب: 

تهرانازشرايطبحرانيآبعبورميكند

 ۹۰۰ هزار واحد خالي در كشور 
متعلق به بانك هاست 

دبي�ركل مجمع كارآفرين�ان ايران از س�هم 40 درص�دي صنايع 
از تس�هيالت بانكي خب�ر داد و گفت: 900 ه�زار واح�د خالي در 
اختيار بانك ه�ا ق�رار دارد. فروش اي�ن منابع به وي�ژه برج هايي 
كه برخي بانك ه�ا در مناطقي همچ�ون الهي�ه، زعفرانيه و غيره 
در تهران دارند، مش�كالت توليدي كش�ور را رف�ع خواهد كرد. 
حميدرضا غزنوي در نشست خبري به مناسبت فرارسيدن هفته جهاني 
كارآفريني )24 تا ۳۰آبان ماه( اظهار كرد: قوانين مناسبي براي حمايت 
از پيشران هاي اقتصادي و شركت هاي بزرگ كه در توليد ثروت در كشور 
مؤثرند، وجود ندارد. مشكل تا آنجاست كه حتي وقتي از پيشران هاي 
اقتصادي در كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس صحبت مي ش��ود، 
بحث تازه اي براي نمايندگان اس��ت، بنابراين به نظر مي رس��د بايد در 
استراتژي هاي صنعتي مان تجديدنظر و زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي 

آن را نيز فراهم كنيم. 
دبيركل مجمع كارآفرينان ايران افزود: برنامه پنج ساله صنعتي در كشور 
وجود ندارد و حتي برنامه پنج ساله براي انتخاب صنايع مزيت دار نداريم، 
امروز در تدوين برنامه هفتم توسعه بايد اين مس��ائل را در نظر داشته 
باشيم. وي گفت: برخالف نظر عده اي، توجه صرف به بنگاه هاي كوچك و 
متوسط هيچ وقت نمي تواند موجب تنومند شدن اقتصادمان شود و بايد 
به سمت توليد انبوه برويم تا قيمت و كيفيت توليدات مان منطقي شود. 
در اين راستا نياز است ش��ركت هاي بخش خصوصي داراي پتانسيل و 
مزيت دار كه توانايي مديريت صنعتي دارند انتخاب و حمايت شوند، زيرا 
در موضوع خطيري نظير تحريم ها نيز شركت هاي بزرگ قادر به كنترل 
مشكالت هستند نه شركت هاي كوچك. غزنوي با بيان اينكه بايد براي 
هر صنعت پيشران در كشور يك تصميم خاص گرفته شود، يادآور شد: 
مطابق آمارها، ۳۰ درصد كل صادرات كشور را صادرات كاالهاي خام و 

نيمه خام تشكيل مي دهد كه حدود 7/۳ميليارد دالر است. 
   سهم صنعت از تسهيالت كمتر از 40 درصد بود

دبيركل مجمع كارآفرينان ايران در ادامه با بيان اينكه كمبود تسهيالت 
بانكي يكي از مشكالت اساسي پيشران هاس��ت، اظهار كرد: در شرايط 
كنوني، وام و تسهيالت كمتري براي تأمين سرمايه ثابت و سرمايه در 
گردش واحدها داده مي شود. وي با تقسيم بانك هاي كشور به دو دسته 
گفت: دسته نخست بانك هايي هستند كه زيان انباشته دارند، اما با وجود 
اين به راحتي در حال كار كردن هستند و حتي سود بيشتري براي جذب 
سپرده هاي بيشتر مردم در نظر مي گيرند. دسته دوم بانك هايي هستند 
كه مي توانند تسهيالت ارائه كنند، اما قوانين موجود سبب شده است به 
سمت توليد و ارائه تسهيالت به اين بخش نروند. به گفته غزنوي، مطابق 
آمارها از ابتداي امسال تاكنون كمتر از 4۰ درصد تسهيالت سهم صنعت 

در كشور از سوي بانك ها پرداخت شده است. 
وي تصريح كرد: تعداد بس��يار زيادی برج ها و خانه هاي خالي متعلق به 
بانك ها در كش��ور وجود دارد كه سال هاس��ت خالي از سكنه هستند و 
اس��تفاده اي از آنها نمي ش��ود، هر چند قانون براي مقابله با اين رويكرد 
بانك ها وجود دارد، اما تاكنون اقدامي عليه آنها انجام نشده است. برخي 
آمارها حاكي از وجود يك ميليون و 74۰ هزار واحد خالي در كشور است كه 
بيش از ۹۰۰ هزار واحد آنها متعلق به اشخاص حقوقي به ويژه بانك هاست. 
دبيركل مجمع كارآفرينان ايران تأكيد كرد: به  طور قطع فروش اين منابع 
به  ويژه برج هايي كه برخي بانك ها در مناطقي همچون الهيه، زعفرانيه و 
غيره در تهران دارند، مشكالت توليدي كشور را رفع خواهد كرد، البته اگر 
خواستيم منابعي براي بانك ها از طريق فروش امالك شان ايجاد كنيم، 
بايد قانون سختگيرانه و نظارت جدي در اين زمينه وجود داشته باشد. وي 
ارائه »وام سنديكايي« به معناي وامي را كه يك بانك داده و چند بانك در 
سود و همچنين ريسك آن سهيم مي شوند، يكي از راهكارها براي كاهش 

مشكالت تأمين تسهيالت مورد نياز پيشران ها عنوان كرد. 
........................................................................................................................

ميركاظمي: ارسال جداول بودجه به مجلس 
به صالح نيست

سازمان برنامه و بودجه، بررسي جداول اليحه بودجه در مجلس شوراي 
اسالمي را به صالح ندانست و گفت: جداول بودجه امسال ديرهنگام و 
در مردادماه به دولت ابالغ شد و از اين جهت، بررسي دومرحله اي اين 
اليحه در مجلس، يكپارچگي برنامه هاي دولت را دچار مشكل مي كند. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، سيدمسعود ميركاظمي درباره طرح 
مجلس براي بررسي دومرحله اي بودجه هاي ساالنه كشور گفت: وقتي 
قانوني در مجلس تصويب مي ش��ود، ملزم به اجرا هستيم و بايد تبعيت 
كنيم. وي در ادامه نظر دولت را بر اين دانست كه نخست مجلس اجازه 
دهد دولت اليحه خود را براي اصالح ساختار به مجلس شوراي اسالمي 
ارائه دهد. ميركاظمي به كار مشترك با كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
اشاره كرد و گفت: اين كميسيون در طرحي درخواست كرد با مشاركت 
و همراهي دولت، آن را پيش ببرند و ما هم اين كار را كرديم و با توجه به 

همكاری  هاي نزديك تالش مي كنيم به نقطه نظر مشترك برسيم. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودج��ه توضيح داد: نماين��دگان در طرحي 
دوفوريتي خواستند روند بررسي اليحه بودجه به صورت دومرحله اي 
باشد كه مرحله نخست تبصره ها و مرحله دوم جداول بررسي شود، ما 
ارس��ال جداول بودجه به مجلس را به صالح نمي دانيم، زيرا مردادماه 
امس��ال جداول بودجه14۰1 به دولت ابالغ ش��د و از اين جهت جمع 
كردن يكپارچگي برنامه هاي دولت دچار مشكل مي شود. ميركاظمي 
اظهار اميدواري كرد مجلس مراعات الزم را داشته باشد، زيرا آنچه در 
دولت براي بودجه بسته مي شود، داراي نظم و يكپارچگي است و نبايد 

دچار بخشي نگري و سليقه هاي سياسي و بخشي شود. 
........................................................................................................................

 ماشين آالت دست دوم معدني
 قيمت باالتر، بهره وري پايين تر

واردكنندگان ماش�ين آالت معدني براي رفع تعه�د ارزي، قيمت 
ماشين هاي وارداتي را دو برابر قيمت ماشين نو اظهار مي كنند. عالوه 
بر اين ماشين آالتي با عمر بيش از ۳0 سال را وارد كشور مي كنند. 
علي محم��د رفيعي، مديرعامل ش��ركت توليد و تجهيزات س��نگين هپكو 
در گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري صدا و س��يما گف��ت: انگيزه اصلي 
از واردات ماش��ين آالت معدني پولشويي اس��ت و در حالي كه طبق قانون، 
عمر ماشين آالت معدني بايد كمتر از 1۰سال باشد، اما برخي شركت هاي 
واردكننده، ماشين آالتي با عمر بيش از ۳۰سال را وارد كشور مي كنند. وي 
ادامه داد: ما اجازه مي دهيم ماشين آالت باالي پنج سال و حتي باالي 1۰سال 
وارد كشور شود، در حالي كه عمر مفيد ماشين آالت معدني پنج سال است. 
رفيعي با بيان اينكه توليدكنندگان داخلي هيچ مشكلي با واردات ماشين آالت 
نو ندارند، گفت: توليدكنندگان با وارداتي كه توسط متخصصان اين حوزه و با 
كار كارشناسي انجام شود، مشكلي ندارند، بلكه مشكل، زماني ايجاد مي شود 
كه دالل ها براي بازار تصميم مي گيرند و هر ماشين آالتي را كه در بازار منطقه 

وجود دارد، بدون توجه به عمر مفيد و كاركرد آن وارد مي كنند. 
وي بهره وري پايين را يكي از چالش هاي اصلي ح��وزه معادن عنوان كرد و 
افزود: واردات ماش��ين آالت معدني به اين شكل كه بيش��تر آنها عمر باالي 
1۰سال دارند و اغلب هم در اختيار معادن كوچك و متوسط قرار مي گيرد، 

هيچ كمكي به فرايند بهره برداري و افزايش بهره وري در معادن نمي كند. 
مديرعامل شركت توليد و تجهيزات سنگين هپكو گفت: براي حل مشكالتي 
از جمله اظهار خالف واقع و قيمت هاي غيرواقعي در واردات ماش��ين آالت 
دست دوم، بار ها اعالم آمادگي كرده ايم كه وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
گمرك مي توانند از ظرفيت كارشناسي و متخصصان مجموعه هپكو براي 
جلوگيري از واردات ماشين آالت معدني دست دوم نامناسب استفاده كنند، 

اما مسئوالن توجهي به اين موضوع ندارند.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى توأم با ارزيابى كيفى  
1- موضوع مناقصـه: احداث المـان يادمان 

شهداى گمنام بندر امام خمينى(ره) 
2-شرايط الزامي متقاضيان: 

1- ارائـه اساسنامه و آگهـى آخرين تغييرات 
معتبر

2- داشتن حداقل رتبه 5 ابنيه و ساختمان از 
سازمان برنامه و بودجه كشور (معتبر در تاريخ 

ارزيابى كيفى و بازگشايى پيشنهاد مالى و عقد قرارداد)
3- داشـتن ظرفيت خالى ريالى و تعدادى همزمان در حد برآورد انجام كار(مالك 
پذيـرش سايـت https://sajar.mporg.ir/- معتبر در تاريـخ ارزيابى كيفى و 

بازگشايى پيشنهاد مالى و عقد قرارداد) 
4- ارائه گواهى صالحيـت ايمنى از وزارت كـار و رفاه اجتماعـى (معتبر در تاريخ 
ارزيابى كيفى و بازگشـايى پيشـنهاد مالى و عقـد قرارداد) شـركت ها در صورت 
عدم وجود پيمان فعـال مى بايست نسبت بـه ارائه گواهى موقـت دو ماهه صادره 
از مرجع تعيين شـده (بخش ذيصالح در وزارت كار تعاون و رفـاه اجتماعى) اقدام 
 نمايند. الزم به ذكر است شـرط پذيرش گواهى مذكور تأييـد اصالت آن در سامانه

 https://svcc.mcls.gov.ir/ مى باشد.
  در صورت عدم احراز شرايط فوق، ساير معيارهاى ارزيابى كيفى مناقصه گران به 

شرح ذيل مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.
5- كليه شركت كنندگان در مناقصه مى بايست تأييديه عدم بدهى را از اداره كل امور 
مالى سازمان بنادر و دريانوردى اخذ نموده و در پاكت الف بارگذارى نمايند. مقتضى 
است در صورتى كه شركتى تأييديه عدم بدهى را ارائه نكند، ساير پاكات آن شركت 

بازگشايى نخواهد شد.
6- ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده براى آخرين سال مالى ( الزامى براى برنده 

مناقصه قبل از انعقاد قرارداد)
7- شاخص هاى ارزيابى و امتيازدهى به متقاضيان:

1-تجربه و سوابق اجرايى ( 40 امتياز ) 2- حسن سابقه در كارهاى قبلى (10 امتياز ) 
3 - توان مالى و اعتبارى (10 امتياز ) 4- توان فنى و برنامه ريزى (20 امتياز ) 5- توان 

تجهيزاتى (10 امتياز) 6- نحوه ارائه مستندات و ارزيابى شكلى (10 امتياز) 
  حداقل امتياز قابل قبـول در ارزيابي كيفي، جهت شـركت در مناقصه 60 از 100 

مي باشد.
3- مهلت، محل و نحوه خريد اسناد مناقصه: 

 متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ 1401/8/29 تا ساعت 15:30 مورخ 
1401/9/5 با مراجعـه به سايت www.setadiran.ir نسبـت به دريافـت (خريد) 

رايگان اسناد اقدام نمايند. 
  جلسه پرسش و پاسـخ و سايت ويزيت رأس ساعت 10:00 صبح روز چهارشـنبه 
مورخ 1401/9/9 در محل ساختمان مركزى- سالن جلسات برگزار خواهـد شـد. با 
عنايت به لزوم شفاف سازى تعهدات مندرج در قرارداد و پيوست مربوطه به صورت 
موكد توصيه مى شود متقاضيان در جلسه توجيهى رفع ابهام در اجراى ماده 17 قانون 
برگزارى مناقصات حضور يابند و سؤاالت و ابهامات احتمالى خود را جهت ارائه آناليز 
قيمت مناسب با دستگاه نظارت مطرح نمايند، ضمناً كليه پيشنهاددهندگان موظف 
هستند نسبت به اخذ صورتجلسه پرسش و پاسخ و سايت ويزيت از سامانه ستاد و 
مهر و امضا و بارگذارى آن اقدام نمايند. در صورت نياز به كسب اطالعات بيشـتر با 

تلفن هاى ادارات ذيل مى توان در طول مــدت زمـان آگهى تماس حاصل نمود. 
كارشناس اداره پيمان و رسيدگى و مديريت پروژه: 0615228-2340 

مدير پروژه: 5032- 0615228
4- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:

مناقصه گران بايد مبلغ به عدد 1,583,529,942 به حـروف (يك ميليارد و پانصد 
و هشـتاد و سه ميليون و پانصـد و بيست و نه هـزار و نهصد و چهـل و دو) ريال را 
به صورت ضمانتنامه بانكى بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعات يا اصل فيــش 

واريز وجــه به حساب تنخـواه گردان بنـدر امام خمينى(ره) به شـمـاره شـبـا 
IR 700100004101064571214861 ارائه نمايند.

(كد اقتصادى كارفرما: 411319577986- شـناسه ملى كارفرما: 14000180614 – 
كدپستى كارفرما: 63571-38420 )

5- مهلت و محل تسليم پاكات و بارگذارى اسناد: 
متقاضيان بايد پيشـنهـادات خود را تا ساعت 15:30 روز شنبه مـورخ 1401/9/19 
www.setadiran. در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد ايران) به آدرس

ir  بارگذارى نمايند. ضمناً متقاضيان مكلفند در مهلت مقرر عالوه بر بارگذارى اسناد 
خود در سايت مذكور صرفـاً نسبت به تحويل فيزيكى تضمين شـركت در مناقصه 
به همراه فـرم خود اظهارى ظرفيت كـار (پاكت الف) به دبيـرخانــه مركزي اداره 
كل بنادر و دريانـوردى استـان خوزستان- منطقه ويـــژه اقتصــادى بندر امام 
خمينى(ره) واقع در طبقه همكف - ساختمـان مركزى - صندوق پستى 159 تلفن 

4001 - 0615228 فاكس 2226900 – 0615228 تسليم و رسيد دريافت نمايند. 
  تبصـره 1: كليه مراحـل برگـزارى از دريافت اسنـاد مناقصه تا ارائه پيشـنهاد 
مناقصه گران و گشـايش پوشـه ها و اعالم برنـده از طريق درگـاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد ايـران) آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويـت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت 
مذكور و دريافـت گواهى امضـاى الكترونيكى را جهت شـركت در مناقصه محقق 
سازند فلذا از ارائه اسناد فيزيكى به استثناى تضمين شـركت در مناقصه به همراه 

فرم خوداظهارى ظرفيت كار (پاكت الف) خوددارى گردد. 
  شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 021-41934

  تبصره 2: مناقصه گران از ارسال فيزيكـى اسناد پاكت هاى (ب) و (ج) و يا ارسال 
سيستمى اسناد فاقد امضاى الكترونيكى (داراى مهرگرم) جداً خوددارى نمايند. 

6- زمان بازگشايى پاكت ارزيابى كيفى: 
پاكت ارزيابى كيفى متقاضيان در روز يك شنبه تاريخ 1401/9/20 در محـل دفتـر 
جلســات بـه آدرس خوزستــان بندر امام خمينـى(ره)، مجتمع بنـدرى امـام 

خمينى (ره) مفتوح مى گردد.
  تبصره: اسناد ارزيابـى كيفى و اسناد مناقصه بايد مطابق شـرايط مذكور توسط 

مناقصه گران به صورت الكترونيكى در سامانه ستاد ايران بارگذارى گردد.
7- زمان و محل بازگشايي پاكات ( الف- ب- ج) حاوي اسناد مناقصه:

پيشـنهادهــاي متقاضيــان رأس ساعــت 09:00 صبح روز يك شـنبه مـورخ 
1401/9/27 در محـل دفتـر جلســات بـه آدرس خوزستــان بندرامام خمينى 
(ره)، مجتمع بنـدرى امـام خمينى(ره)- ساختمان مركزى طبقه چهارم مفتوح و 
مورد ارزيابى قرار خواهد گرفت. برآورد اوليه : 31,670,598,831 ريال مدت زمان 

انجام كار: 10 ماه شمسى
8- هزينه اين پروژه از محل اعتبارات سرمايه اى سازمان بنادر و دريانوردى تأمين 
گرديده و مشـمول نحوه كسر حـق بيمه طرح هـاى عمرانى تأمين اعتبار شـده از 
طريق سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نمى گردد. بنابراين كل حق بيمه مورد 
درخواست سازمان تأمين اجتماعى به عهـده و هزينه پيمانكار است و وظيفه مورد 
عمل در خصوص نحوه كسر و واريز و تسويه حساب حق بيمه مطابق با ماده 38 تأمين 

اجتماعى خواهد بود.
9- ارائه اسناد و شركت به صورت مشاركتى و كنسرسيوم در اين مناقصه پذيرفته 

شده نمى باشد.
  مدت اعتبارپيشنهادها و تضمين شركت در مناقصه: مدت اعتبار پيشنهادها و تضمين 

شركت در مناقصه حداقل بايد 90 روز از آخرين روز تاريخ پيشنهاد قيمت باشد.
  اعضاى هيئت مديره يا نماينده شركت هاى حائز امتياز ارزيابى كيفى مى توانند 
با در دست داشتن معرفى نامه مطابق با بند "د" ماده 18 قانون برگزارى مناقصات در 

جلسه بازگشايى پيشنهاد قيمت ها شركت نمايند.
روابط عمومى اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان  
        منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى (ره)                         

  شماره مناقصه : 27434/پ34 

شناسه آگهى: 1413731

  گزارش2

پول پاشي به بهانه حمايت از مصرف كننده لوازم خانگی  
 توليد كنندگان لوازم خانگي كه طرح هاي فروش اقساطي ۱0ماهه را چندين ماه است راه اندازي كرده اند

 كااليي را كه توليد نكرده اند به فروش مي رسانند و با تأخير چندماهه به دست مشتري مي رسانند 
متأسفانه هيچ نهاد نظارتي صداي شكايت مشتريان را نمي شنود

بازاري انحصاري كه 

بهناز قاسمی 
چندين س�ال است   گزارش  یک

در اختي�ار ل�وازم 
خانگي قرار گرفته، به ح�ال و روز صنعت خودرو 
دچار شده است و توليد كنندگان لوازم خانگي در 
ادامه  مس�ير صنعت خ�ودرو حرك�ت مي كنند. 
خبر هاي رسيده از بازار حاكي است توليد كنندگان 
لوازم خانگي مانند خودروسازان محصوالت خود را 
به صورت نقد يا اقساط 1۰ماهه پيش فروش مي كنند 
اما خلف وعده می كنند و كاال را با تأخير چند ماهه 
تحويل مشتري مي دهند. به عبارتي كااليي كه هنوز 
توليد نشده فروخته مي شود؛ اتفاقي كه بيش از يك 
دهه اس��ت در صنعت خودرو اتفاق افتاده و موجب 
نارضايتی مصرف كنندگان شده است. حال در چنين 
شرايطي وزارت صمت به بهانه حمايت از توليدكننده 
و مصرف كننده از پرداخت تسهيالت 1۰۰ ميليون 
توماني براي خريد لوازم خانگي خبر مي دهد. اكنون 
اين سؤال مطرح است كه آيا وزارت صمت از وضعيت 
توليد اطالعي ندارد؟ تسهيالت بانكي براي كااليي 
كه توليد نش��ده و در بازار وجود ندارد، چه سودي 

براي مصرف كننده دارد. 
توليدكنندگان ل��وازم خانگي س��ال۹7 و در اوج 
تحريم ه��ا، از دولت خواس��تند ب��ا واردات لوازم 
خانگي مخالفت ش��ود و حتي اين اطمينان داده 
شد اين گروه مي  تواند نياز مردم را بي كم وكاست 
تأمين كند، اما اين صحبت ه��ا فقط يك »وعده« 
بود، زيرا نه تنها نياز مردم تأمين نش��د و خيلي از 
خريداران به اجبار س��راغ محص��ول ايراني رفتند 
بلكه از نظ��ر كيفيت و قيمت ه��م هيچ برتري اي 
نسبت به محصول خارجي وجود نداشت و چه بسا 
ضعف هاي عديده، برخي از مردم را نسبت به كاالي 

ايراني بدبين كرد. 
   سرنوشت خودرو در انتظار لوازم خانگي 

با ممنوعيت واردات ل��وازم خانگي كه همچنان هم 
ادامه دارد، توليدكنندگان لوازم خانگي يكه تاز بازار 
ش��دند و به صورت انحصاري اين بخش را مديريت 
مي  كنند، البته لوازم خانگ��ي قاچاق و تقلبي هم به 
جهت ممنوعيت واردات، س��ر از بازار لوازم خانگي 
درآورده كه در طرح مبارزه ب��ا قاچاق، خيلي از اين 
كاالها از سوي بازرس��ان يا فروش��ندگان در حال 

جمع آوري است. 
وضعي��ت فعلي اين صنع��ت ناخ��ودآگاه همه را 
ياد صنعت خودرو مي  ان��دازد. صنعت خودرو نيز 
چنين روزهاي��ي را به خود ديده اس��ت و اكنون 
مي  بينيم كه سطح نارضايتي مردم از خودروهاي 
وطني چگونه اس��ت. اين صنعت نيز با انحصار و 
حمايت هاي همه جانبه، ب��ه مجموعه اي تبديل 
شده اس��ت كه هيچ چابكي اي ندارد و به سختي 

مي  تواند رشد كند. دولت س��يزدهم در راستاي 
نارضايتي گسترده مردم و انحصاري كه در صنعت 
خودرو وج��ود دارد، تصميم گرف��ت ممنوعيت 
واردات خ��ودرو را بردارد تا ب��ا ورود خودروهاي 
جديد به ب��ازار، ضمن كاهش قيمت ها، ش��اهد 
تأمين رضايت مردم باشد. بيم آن مي رود همين 

بال بر سر صنعت لوازم خانگي نيز بيايد. 
   تخلفاتي كه از ديد نهادهاي نظارتي 

پنهان مانده 
از جار و جنجال هاي��ي كه در هفته ه��اي اخير در 
خصوص عرضه ل��وازم صوتي و تصويري س��وني با 
ضمانت شركت ماديران و حقوقي كه از مصرف كننده 
داخلي ضايع مي ش��ود، بگذريم، ب��ه خلف وعده دو 
شركت بزرگ توليدكننده لوازم خانگي مي رسيم كه 
با نام كارآفرين و توليد داخلي و ملي بازار را به دست 
گرفتند. اين گروه صنعتي كه سال هاست در مقابل 
واردات خودرو ايستاده و به دفعات وعده تأمين بازار 
را به دولت داده اس��ت، اكنون جا پاي خودروسازان 
گذاش��ته و پول كااليي كه هن��وز در خط توليدش 
قرار نگرفته و چه بس��ا مواد اوليه آن را وارد نكرده، 
از مش��تري مي گيرد و در تحويل بموقع خلف وعده 
مي كند، به طوري ك��ه حتي صداي نمايندگي هاي 

ف��روش نيز درآمده و مدام پاس��خگوي مش��تريان 
معترض هستند. 

اطالعات رس��يده به دفتر »جوان« حاكي اس��ت 
اين گروه صنعتي كه با برنده��اي مختلفي لوازم 
خانگ��ي توليد مي كن��د، ماه هاس��ت تحويل كاال 
به مش��تري را با تأخير چند ماهه انجام مي دهد. 
اين توليد كنندگان براي حف��ظ بازار خود فروش 
اقس��اطي 1۰ماهه با چك بانكي يا تس��هيالت را 
ماه هاست آغاز كرده اند. در فروش اقساطي هنگام 
عقد قرارداد تحويل ۳۰روزه را متعهد مي ش��وند، 
در صورتی كه دو تا سه چك مش��تري به صورت 
ماهانه پاس مي شود اما هيچ خبري از تحويل كاال 
نيست. يكي از نمايندگي هاي فروش در گفت وگو 
با »جوان« با تأييد اين خبر مي گويد: »متأس��فانه 
خلف وعده شركت ما را در مقابل مشتري قرار داده 
و مشتري بدقولي در تحويل بموقع كاال را از چشم 
ما مي بيند.« وي كه نخواس��ت نامش فاش شود، 
از روند توليد گاليه می كن��د و مي افزايد: »مطلع 
ش��ده ايم كااليي كه ما در نمايندگي مي فروشيم، 
حتي توليد هم نشده، چه رسد به اينكه در ۳۰روز 
تحويل مشتري شود. اين وضعيت خلف وعده در 
فروش نقدي اين گروه صنعتي نيز وجود دارد، به 

طوري كه كااليي كه پولش نقد گرفته مي شود نيز 
با تأخير 4۰ تا 5۰روزه تحويل مشتري مي شود و 
ادامه اين روند موجب مي شود اعتماد مصرف كننده 

سلب شود.«
   قراردادهايي كه از ۳ به 2 ماه تقليل يافت 

روندي كه قريب ب��ه اتف��اق توليد كنندگان اين 
صنعت در پيش گرفتند، در حالي است كه دولت 
حمايت هاي همه جانبه از اين صنعت داخلي دارد 
و بهانه هاي��ي مانند كمبود م��واد اوليه و قطعات 
به هيچ وجه قابل قبول نيس��ت. ع��الوه بر موارد 
فوق اين توليد كنندگان كه در سال هاي گذشته 
اس��تخدام هاي فراواني براي بخش مختلف خط 
توليد و زنجيره فروش ش��ان داش��ته اند و تالش 
مي كردند به دولت ثابت كنند س��هم بس��ياري 
در ايجاد اش��تغال و ج��ذب ني��روي كار دارند. 
قراردادهاي دو تا س��ه ماهه با پرسنل خود امضا 
مي كنند و هزاران كارگر را هر دو تا سه ماه دچار 
اس��ترس مي كنند و هر آن ممكن اس��ت نيروي 

شاغل تعديل شود. 
 اكنون اين سوال مطرح اس��ت، آيا وزارت صمت، 
س��ازمان حمايت و حتي بيمه تأمين اجتماعي از 
وضعيت تولي��د و كارگران ش��اغل و قراردادهاي 

موقت در اين صنعت بي اطالع هس��تند؟ يا اينكه 
همچنان بدون چون و چرا ش��عار حمايت از توليد 
داخل داده می ش��ود و مي خواهند با فراهم كردن 
تس��هيالت بانكي بازار لوازم خانگي ای را كه توليد 

نشده است، حفظ كنند. 
افكار عمومي هنوز فراموش نكرده است ايامي را كه 
اين توليد كنندگان بعد از خروج برندهاي خارجي 
از ايران،  جوالن مي دادند و بازار را به دست گرفته 
بودن��د و با عرض��ه قطره چكان��ي كاال، قيمت ها را 
چطور گران كردند. هر چند اين وضعيت همچنان 
نيز ادامه دارد. شايد بهتر اس��ت مسئوالن مربوط 
در وزارت صمت به بازار جمه��وري و امين حضور 
يا س��اير استان ها س��ري بزنند و پاي صحبت هاي 

عرضه كنندگان لوازم خانگي بنشينند. 
  پرداخت تسهيالت ۱00 ميليون توماني 

براي خريد لوازم خانگي
در شرايطي كه مش��تريان لوازم خانگي از تعويق 
چندماهه كاال گاليه دارن��د، از وزارت صمت خبر 
مي رسد تسهيالت 5۰ تا 1۰۰ ميليون توماني خريد 
لوازم خانگي براي 2۰۰هزار نفر در نظر گرفته شده 
اس��ت. اين خبر را اميد قاليباف، سخنگوي وزارت 
صمت اعالم مي كند و مي گويد: »در اين راستا هم 
با بانك هاي مرتبط صحبت شده است و پنج بانك 
پاي كار هستند. همچنين قيمت تخفيف دار هم در 
اين زمينه در نظر گرفته شده است. در كوتاه مدت 
وزارت صمت ش��ركت هاي توليدكنن��ده را مكلف 
كرده اس��ت گارانتي لوازم خانگ��ي را از 18ماه به 
24 افزايش دهن��د. همچنين اس��تاندارد قطعات 
براي افزايش كيفيت لوازم خانگي در دس��تور كار 

گرفته است.«
وي مي افزايد: »در تالش هستيم بدون محدوديت 
اين اعتب��ارات پرداخت ش��ود و ب��راي اين بخش 
2۰همت تأمين منابع ش��ده و براي 2۰۰هزار نفر 

در نظر گرفته ايم.« 
با توج��ه ب��ه وضعي��ت موج��ود ب��ازار و توليد 
قطره چكاني كارخانجات، آيا تخصيص تسهيالت 
بانكي براي خريد كاال، پول پاش��ي وزارت صمت 
نيس��ت؟ اين وزارتخانه ب��دون اينك��ه از تعويق 
ماهانه توليد كنندگان و نابس��اماني بازار اطالعي 
داشته باشد، به نظرس��نجي كارخانجات اعتماد 
كرده است و ميزان رضايت مشتري را ۹۰درصد 
مي داند. به نظر مي رسد دولت سيزدهم با نظارت 
دقيق ب��ر توليد و عرضه لوازم خانگ��ي، از تبديل 
ش��دن صنعت لوازم خانگي به صنعت خودرو در 
همين ابتداي كار جلوگيري كند تا به حال و روز 
صنعت خودرو دچار نشود و دولت هاي آتي مجبور 
نشوند، واردات را آزاد كنند يا زيان هاي ميلياردي 

توليد كنندگان را جبران كنند.
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