
 آقاي وزير! براي خصوصي سازي صنعت خودرو
طرح جديد بدهيد 

راهکار هایی که وزیر اقتصاد به عنوان شروط واگذاری سهام خودروسازان اعالم کرده، بهانه تراشی و به اصطالح »وقت خریدن« است 
اینکه تعیین تکلیف صنعت خودرو را به بعد از نهایی شدن سند راهبردی موکول کنیم، فقط اتالف وقت است
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هدف گذاري ایجاد اشتغال در سال1401 نسبت 
به سال قبل به دو برابر یعني 45 هزار فرصت 
ش�غلي افزایش یافت و در هفت ماه از س�ال 
جاري 31 هزار و 602 فرصت شغلي محقق شد. 
مهدي مسكني، معاون تعاون وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي در گفت وگو با فارس، در مورد 
سهم بخش تعاون در اشتغال پايدار و مؤثر اظهار 
داشت: در حال حاضر بيش از 100 هزار شركت 
تعاوني فعال در س��طح كشور فعاليت دارند كه 
براي بيش از 1/9ميليون نفر در كشور فرصت 

شغلي به وجود آورده است. 
وي در م��ورد كاره��اي انجام ش��ده در بخش 
تعاون گفت: در طول دولت س��يزدهم در سه 
نوبت )در هفته هاي تعاون دو سال اخير و دهه 
فج��ر1400( در مجموع 827ط��رح تعاوني با 
اش��تغال 25 هزار و 776 نفر و سرمايه گذاري 
هزارو30ميليارد تومان به بهره برداري رسيد. 

 معاون تعاون وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
همچنين در مورد اش��تغال ايجادشده توسط 
تعاوني ها در سال قبل بيان كرد: در سال1400 
هدف گذاري براي ايجاد 23 هزار فرصت شغلي 

حاصل از اجرا و تش��كيل ش��ركت هاي تعاوني 
پيش بيني شده بود كه بيش از 53 هزار فرصت 

شغلي محقق شد. 
    هدف گذاري  اش�تغال در س�ال جاري 
نس�بت به س�ال قبل به 45 ه�زار فرصت 

شغلي افزایش یافت
مسكني در مورد اهداف اشتغال توسط تعاوني ها 
در سال جاري نيز اعالم كرد: هدف گذاري ايجاد 
اشتغال در سال1401 نسبت به سال قبل به دو 
برابر يعني 45 هزار فرصت شغلي افزايش يافت 
كه در هفت ماه از س��ال جاري حدود 31 هزار 
و 602 فرصت ش��غلي محقق شد و پيش بيني 
مي ش��ود با اقدامات و منابع تأمين ش��ده براي 
تعاوني ها هدف ايجاد اشتغال در سال جاري دو 

برابر هدف تعيين شده  محقق شود. 
وي اضافه كرد: در سال 1401 بيش از 56 درصد 
فرصت هاي شغلي ايجادشده توسط تعاوني ها 
در بخش تولي��د و مابقي فرصت هاي ش��غلي 
شده توس��ط تعاوني ها 7 درصد در بخش  ايجاد 
خدمات و 37 درصد بخش تعاوني هاي توزيعي 

)مسكن و مصرف و تعاوني اعتبار( بوده است.

معاون وزیر کار:

  31هزارو600 فرصت شغلي 
در 7 ماه  در بخش تعاون ايجاد شد

شهریور امسال ضرب االجل رئیس جمهور 
براي واگذاري س�هام دولتي خودروسازان 
به پایان رس�ید. اکنون با گذش�ت سه ماه، 
به جاي اینکه طرح وی�ژه اي براي واگذاري 
سهام و خصوصي سازي صنعت خودرو ارائه 
ش�ود، همان طرح هاي دولت قب�ل مونتاژ 
و از زب�ان وزیر اقتصاد اعالم ش�ده اس�ت. 
 وزیر اقتصاد نهایي ش�دن س�ند راهبردي 
صنع�ت خ�ودرو را گام نخس�ت ب�راي 
خصوصي س�ازي اع�الم ک�رد و هم�ان 
نس�خه هاي تک�راري گذش�ته را پیچید. 
ظاهراً دولت نمي خواهد ابزار کنترل حجم 
نقدینگي )صنعت خودرو( را به این راحتي 
از دس�ت دهد و به جاي تعیی�ن تکلیف به 
دنبال بهانه تراشي و ش�رط و شروط است. 
ابراهي��م رئيس��ي، رئيس جمهور در اس��فند 
ماه سال گذش��ته در بازديد س��رزده خود از 
شركت ايران خودرو، هشت فرمان در راستاي 
ساماندهي و تحول صنعت خودرو صادر كرد. 
بحث واگذاري آن بخش از سهام ايران خودرو 
و سايپا كه در اختيار دولت قرار دارد طی شش 
ماه آينده)شهريور 1401 ( يكي از هفت فرماني 

بود كه توسط رئيس جمهور اعالم شد. 
اكن��ون س��ه م��اه از پاي��ان ضرب االج��ل 
رئيس جمه��ور مي گ��ذرد. وزارت اقتص��اد با 
برگزاري جلساتي با فعاالن دانشگاه ها و صنعت 
خودرو درباره واگذاري س��هام ايران خودرو و 
سايپا به نتايجي دست پيدا كرده است؛ نتايجي 
كه همان برنامه هاي دولت هاي قبل است كه 
در سال هاي گذشته به سرانجام نرسيده است 
و اكنون بار ديگر از زبان وزي��ر اقتصاد عنوان 

مي شود. 
     شروط واگذاري سهام خودروسازان 

سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در جمع 
خبرنگاران درباره جمع بندي س��ه جلسه اي 
كه با فعاالن دانشگاه و صنعت خودرو در مورد 
واگذاري سهام ايران خودرو و س��ايپا برگزار 
ش��د، مي گويد: نكته مهم اين است كه همه 
بر لزوم تغيير مديريت به سمت كارايي بخش 
خصوصي اتفاق نظر دارند، همچنين بر مسئله 
لزوم تغيير نظام قيمت گذاري هاي غلطي كه 
در بخش خودرو وجود داشته است و حركت 
كردن به س��مت ش��فافيت و رقابت و حذف 

داللي ها و واسطه ها اجماع نظر دارند.

وي مي افزايد: همچنين بر مسئله اصالح نقشه 
تنظيم گري وزارت صمت به عنوان سياستگذار 
صنعتي كشور و چشم انداز بلندمدت سياست 
صنعتي اجماع نظر داشتند كه به چه ترتيب 
قرار است با خودروسازي و فعاالن زيرمجموعه 

بخش خودرو عمل شود.
خاندوزي مي گويد: حل مس��ئله سهام توليد 
كه گره در حوزه مديريتي و مالكيتي صنعت 
خودرو ايجاد كرده است، بايد در اولويت قرار 
بگيرد نيز م��ورد اجماع نظر بود. بر اس��اس 
چارچوبي كه در اين سه نشست مورد بررسي 
قرار گرفت اميدوارم ظ��رف هفته هاي آينده 
وزارت صمت مدل نهايي پيشنهادي خود را 
قطعي بكند و ورود به واگذاري س��هام دولت 
خودروس��ازي ها، ي��ك ورود دورانديش��انه 
تخصص��ي و بلندمدت با دل نگراني نس��بت 
به سرنوش��ت اين بنگاه ها و صنعت در آينده 
باش��د تا برخي از تجديدنظر ها و بازگشت ها 
مسير معكوس��ي را كه در برخي واگذاري ها 
در سال هاي گذشته رخ داد، در اين مورد و در 

دولت سيزدهم شاهد نباشيم.
وزير اقتصاد درباره سهام وثيقه خودروسازان 

هم تأكيد مي كند: با توجه به دستوري كه به 
رئيس س��ازمان خصوصي س��ازي دادم، طي 
هفته هاي آينده س��هام وثيقه خودروسازها 
با سهام هاي ديگر از سوي دولت كه در نوبت 
واگذاري هاي فوري وجود ن��دارد، جايگزين 
خواهد شد و واگذاری سهام با مشكلی مواجه 

نخواهد شد.
  دل کن�دن از اب�زار کنت�رل حج�م 

نقدینگي 
فعاالن صنعت خودرو معتقدند راهكارهايي 
كه وزير اقتص��اد به عنوان ش��روط واگذاري 
سهام خودروسازان اعالم كرده، بهانه تراشي و 

به اصطالح  وقت خريدن است. 
وي از واگذاري سهام بعد از نهايي شدن سند 
راهبردي صنع��ت خودرو س��خن مي گويد، 
در حالي كه اين س��ند راهبردي سال هاست 
نوشته شده و تا سال1404 نيز زمان دارد، اما 
هر دولتي كه روي كار آمده به صالحديد خود 

اين سند را اصالح كرده است. 
قطع��اً دولت آين��ده نيز س��ند راهبردي كه 
دولت س��يزدهم تدوين كرده مج��دداً تغيير 
خواه��د داد، بنابراي��ن اس��تدالل خاندوزي 
مبني بر اينكه خودروساز بر اساس اين سند 
مي تواند پيش بيني از رفتار دولت داشته باشد، 

غيرمنطقي بوده و نادرست است. 
همچنين از 50سال گذشته تاكنون سند هاي 
راهبردي فراوانی تدوين شده اما هرگز ضمانت 
اجرايي نداش��ته و ب��ه مرحله اج��راي كامل 

نرسيده است. 
اينكه تعيين تكليف صنعت خودرو را به بعد از 
نهايي شدن سند راهبردي موكول كنيم، فقط 
اتالف وقت است و هيچ عايدي نخواهد داشت، 
ضمن اينكه اگر قرار باشد دولت سهم خود را 
واگذار و خ��ودرو به بخ��ش خصوصي واقعي 
سپرده شود، ديگر س��ندي كه توسط دولت 

تدوين شده است، كاربردي نخواهد داشت. 
صاحبنظران می گويند خودرو به عنوان ابزاري 
براي كنترل حجم نقدينگي در اين سال ها در 
اختيار دولت بوده و هر قدر كه در توليد مسكن 
و كنترل بازار ناتوان بوده اما توانسته در صنعت 
خودرو با پيش فروش هاي دوره اي، نقدينگي 
موجود در كشور را كنترل كند و مانع از رشد 
تورم و نقدينگي شود، بنابراين طبيعي است 
كه با پيچيدن نسخه هاي تكراري و ناكارآمد 
دولت هاي قبل و كپي از برنامه هاي گذش��ته 
تالش كند خصوصي س��ازي اين صنعت را به 
تعويق بيندازد و با وقت كش��ي ابزار كنترلي 

خود را حفظ كند.
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 سهام عدالت جديد
 به چه كساني تعلق مي گيرد؟

و600 ه�زار س�هامدار جدی�د  4 میلی�ون  ب�راي عضوی�ت 
و جاماندگان س�هام عدال�ت تأمین مال�ي صورت گرفته اس�ت. 
عسگر توكلي، رئيس هيئت مديره شركت تعاوني سهام عدالت كشور 
درباره تعيين تكليف س��هام عدالت فوت ش��دگان اظهار داشت: وراث 
اين س��هامداران پس از طي مراحل قضايي و حص��ر وراثت بايد براي 
تعيين تكليف اقدام كنند و در آخرين جلسه شوراي عالي بورس براي 
جلوگيري از سوء اس��تفاده هاي احتمالي، انتقال و تقسيم حق سهام 
تدابيري اتخاذ شده است. وي گفت: در حال حاضر هنوز خدماتي بابت 
تعيين تكليف سهام عدالت فوت شدگان در دفاتر خدمات الكترونيك و 

قضايي ارائه نمي شود و جزئيات آن به زودي اعالم مي شود. 
وي با بيان اينكه دو مركز به صورت غيرقانوني در شهرستان قائمشهر اقدام 
به ارائه خدمات سهام عدالت مي كنند، گفت: متأسفانه در اين مراكز بين 
70 تا 120 هزار تومان از مردم براي سهام عدالت وجه دريافت مي شود كه 
اقدام آنها غيرقانوني است. توكلي خواستار رسيدگي مسئوالن و متوليان امر 
به پرونده دو مركز اشاره شده در شهرستان قائمشهر شد و درباره عضويت 
اعضاي جديد س��هام عدالت گفت: براي عضوي��ت 4ميليون و600هزار 
سهامدار جديد در مرحله اول تأمين اعتبار شده است. رئيس هيئت مديره 
شركت تعاوني س��هام عدالت با بيان اينكه براي هر نفر 10 ميليون تومان 
سهام عدالت درنظر گرفته شد، گفت: درباره ساير جاماندگان نيز قرار است 
جلساتي با وزير تعاون داشته باشيم، زيرا طبق قانون فقط به شش دهك 

جامعه مي توان سهام عدالت ارائه كرد.
........................................................................................................................

 انتقاد معاون رئيس جمهور
از توقف زياد كشتي ها در اسكله ها

مع�اون رئیس جمه�وري ب�ا انتق�اد از توق�ف زیاد کش�تي ها در 
اس�کله ها گفت: توقف بی�ش از حد کش�تي ها روي دری�ا و کنار 
اس�کله ها، هزینه ه�اي زی�ادي ب�ه دول�ت وارد مي کن�د. ب�راي 
کاهش می�زان توق�ف کش�تي ها مي توان ب�ا اص�الح فرایندها و 
اتصال س�امانه هاي بین ارگان هاي ذي ربط مانند گمرك، شیالت، 
بن�ادر و وزارت بازرگاني فرایند خدمت رس�اني را تس�هیل کرد. 
به گزارش تسنيم، ميثم لطيفي با بيان اينكه در حوزه ساحل، فراساحل 
و پسكرانه مجموعه هاي فعالي در كشور داريم، اظهار كرد: با توجه به 
مطالعات قبلي و مش��اهدات ميداني، بايد در حوزه مديريت سواحل و 

بنادر مديريت واحد و منسجمی داشته باشيم. 
وي با بيان اينكه ارگان هاي مختلفي به دنبال تسهيل تجارت هستند، 
ادامه داد: گاهي اوقات، موازي كاري ها ش��رايط را براي تجار س��خت 
مي كند، از اين رو به رغم اينكه بخشي از نيازهاي كشور بايد از طريق 
واردات از بنادر تأمين ش��ود، ضرورت دارد جهت گيري حوزه بنادر به 
 جاي واردات محوري بيشتر به س��مت صادرات برود. وي با بيان اينكه 
ظرفيت هاي داخلي كشور رو به توسعه است، افزود: بخش عظيمي از 
اقتصاد در حوزه صادرات و واردات در حوزه دريايي اس��ت و اين امكان 

وجود دارد ساختار بنادر را به اين سمت حركت دهيم. 
معاون رئيس جمهوري بيان كرد: در راس��تاي افزايش بهره وري، بايد 
نيروي انساني متخصص براي امور ساحل و فراساحل جذب شوند، لذا 
هر چه به سمت تخصصي شدن و استفاده از نيروهاي متخصص پيش 

برويم، منافع آن براي مردم اين استان و هم كل كشور خواهد بود. 
لطفي گفت: توقف بيش از حد كش��تي ها روي دريا و كنار اس��كله ها، 
هزينه هاي زيادي به دول��ت وارد مي كند. براي كاه��ش ميزان توقف 
كشتي ها مي توان با اصالح فرايندها و اتصال سامانه هاي بين ارگان هاي 
ذي ربط مانند گم��رك، ش��يالت، بن��ادر و وزارت بازرگان��ي فرايند 

خدمت رساني را تسهيل كرد. 
........................................................................................................................

 پايان داللي در مزايده
و حراج هاي اموال تمليكي

رئیس هیئت عالي نظ�ارت س�ازمان جمع آوري و ف�روش اموال 
تملیک�ي با تأکید ب�ه نظارت ب�ر مزایده ها و حراج ه�اي حضوري 
گفت: بررس�ي، نظارت و تحلی�ل مزایده ها و حراج هاي س�ازمان 
ص�ورت مي گی�رد ت�ا انحصاره�ا شکس�ته ش�ود و هم�ه مردم 
بتوانند ب�ه صورت عدالت مح�ور در این مزایده ها ش�رکت کنند. 
»مجتب��ي فرمهيني فراهاني« در گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: تمام 
مزايده ها از طريق سامانه الكترونيك دولت به صورت يكپارچه برگزار 
مي شود و متقاضيان مي توانند در صورت اعالم برگزاري مزايده به اين 

سامانه مراجعه و در مزايده شركت كنند. 
وي با بيان اينكه امكان سوءاستفاده و داللي در حراج هاي حضوري و 
مزايده ها تقريباً به صفر رسيده است، گفت: دولت سيزدهم با رويكرد 
عدالت محوري و هوشمند سازي س��امانه ها، نظارت ها را تشديد كرده 
است تا انحصارها شكس��ته ش��ود و ديگر فرصت طلبان و سودجويان 
نتوانند سوءاستفاده كنند. فراهاني ابراز داشت: دالالن و فرصت طلبان 
از هر فرصتي براي تخلف و برنده شدن در حراج هاي حضوري و مزايده 
استفاده مي كنند و بنگاه ها يا اشخاصي به طرق مختلف مدعي مي شوند 
كه ثبت نام در مزاي��ده را تضميني انج��ام مي دهي��م، در حالي كه با 
هوشمند سازي سامانه ها و تشديد نظارت ها، هيچ گونه امكان دسترسي 
و دستكاري در مزايده ها وجود ندارد. وي خاطرنشان كرد: به اين افراد و 
بنگاه هاي كالهبردار تذكر جدي مي دهيم كه قطعاً برخورد می كنيم و 

آنان را به محاكم قضايي معرفي خواهيم كرد. 
........................................................................................................................

 افت توليد كاالهاي صنعتي
 در ۴ ماهه امسال 

بر اس�اس گزارش وزارت صنع�ت در چه�ار ماهه اول امس�ال از 
میان 25کاالي منتخب صنعتي در ش�ش گروه کاالیي شاهد افت 
تولید هس�تیم و مابقي کاالها نیز با رش�د تولید روبه رو شده اند. 
به گزارش نبض صنعت، وزارت صنعت بع��د از تأخيري چندماهه آمار 

توليد كاالهاي منتخب صنعتي را در چهار ماهه امسال منتشر كرد. 
بر اس��اس گزارش وزارت صنعت در چهار ماهه اول امسال از ميان 25 
كاالي منتخب صنعتي در شش گروه كااليي شاهد افت توليد هستيم 

و مابقي كاالها نيز با رشد توليد روبه رو شده اند. 
بيشترين حجم توليد در اين بازه زماني به توليد 148درصدي كشنده، 
كاميون و كاميونت نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته اختصاص 
دارد، عالوه بر اين توليد اتوبوس، ميني بوس و ون نيز رشد 127درصدي 

را تجربه كرده است. 
در گروه كاالهايي كه رشد منفي توليد داش��ته اند، بايد به توليد 26- 
روغن ساخته شده نباتي، 7/6- پودر شوينده 6/3- چرم و 12/6- فيبر 

اشاره كرد.

تأكيد 3ساله قانون بر پرداخت پاداش 
مديران بر اساس بهره وري

 مدیر مطالعات سازمان ملي بهره وري: 
پارسال 14۷شرکت اطالعات افزایش یا کاهش 

بهره وري شان را ندادند و عماًل همکاري نداشتند 
 امسال این تعداد به 64شرکت 

کاهش پیدا کرده است
بهره وري و اتص�ال پاداش هیئ�ت مدیره ش�رکت هاي دولتي 
به بح�ث ارزیابي بهره وري از س�ال۹۹ در بودجه آمده اس�ت، 
ام�ا از 320ش�رکت دولت�ي ک�ه مش�مول ارزیابي به�ره وري 
هس�تند، هن�وز 64ش�رکت آن هم�کاري الزم را با س�ازمان 
بهره وري به منظور آغاز فرایند ارزیابي نداش�ته اند. س�ازمان 
صدا وس�یما، ش�رکت هاي دولت�ي و زیرمجموعه هایش هنوز 
گزارش�ي در خصوص بهره وري ارائ�ه نداده ان�د، وزارت دفاع 
ه�م مالحظاتي امنیتي داش�ت، ول�ي آنها هم عم�اًل همکاري 
نداش�تند. وزارت راه و شهرس�ازي و وزارت صمت تعدادي از 
شرکت هاي ش�ان هنوز اطالعات شان را ارس�ال نکرده اند، اما 
در مقابل ش�رکت های  زیرمجموعه وزارت نی�رو، وزارت نفت، 
وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد همکاري بسیار خوبي داشتند. 
بحث بهره وري متأسفانه در كشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته 
است؛ اينكه ما از منابع مان تا چه ميزان استفاده مي كنيم و ميزان 
استفاده ما از سرمايه و نيروي كار و نهايتاً بهره وري كل چقدر است.  
در برنامه هاي چهارم، پنجم و شش��م چيزي ح��دود 30 درصد تا 
35 درصد رش��د اقتصادي از محل بهره وري ارتقاي بهره وري ديده 

شده بود و عماًل در كل كشور ما اين توفيق را نداشتيم.  
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، مدير مطالعات س��ازمان ملي 
بهره وري در برنامه ميز اقتصاد از بي توجهي شركت هاي دولتي به 
ارائه گزارش عملكردش��ان از ميزان افزايش بهره وري گاليه كرد و 
گفت: بهره وري و اتصال پاداش هيئت مديره شركت هاي دولتي به 
بحث ارزيابي بهره وري از س��ال99 در بودجه آمده، روند همكاري 
دس��تگاه ها و ش��ركت دولتي هم رو به افزايش بوده است. پارسال 
147ش��ركت اطالعات را نداده بودند و عماًل همكاري نداش��تند، 
امس��ال اين به 64 ش��ركت كاهش پيدا كرده تا االن كه اميدواريم 

همان 64 شركت اطالعات شان را به ما بدهند.
حميدرضا صادقي افزود: طبق قانون بودجه، سازمان ملي بهره وري 
موظف اس��ت گزارش ارزيابي بهره وري ش��ركت هاي دولتي را در 
اختيار س��ازمان برنامه و بودجه و س��ازمان امور اداري استخدامي 
كشور قرار بدهد تا مالكي براي تعيين پاداش مديران عامل و اعضاي 
هيئت مديره آنها باشد. در اسناد باالدستي ماده5 قانون برنامه ششم 
و همچنين سياست هاي كلي برنامه هفتم در ماده يك آمده است 

رشد اقتصادي كشور از محل بهره وري بايد 2/8درصد باشد.
وي تأكي��د ك��رد: س��ازمان صدا وس��يما، ش��ركت هاي دولتي و 
زيرمجموعه هايش هن��وز گزارش��ي در خصوص به��ره وري ارائه 
نداده اند، وزارت دفاع هم مالحظاتي امنيتي داشتند، ولي آنها هم 
عماًل همكاري نداش��تند. وزارت راه و شهرس��ازي و وزارت صمت 
تعدادي از شركت هاي شان هنوز اطالعات شان را ارسال نكرده اند، 
اما در مقابل شركت های  زيرمجموعه وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت 

ارتباطات و وزارت اقتصاد همكاري بسيار خوبي داشتند.
مدير مطالعات س��ازمان ملي بهره وري گفت: م��ا مجموعاً بالغ بر 
400ش��ركت دولتي داري��م، تع��دادي از اينها در ح��ال انحالل و 
عدم فعاليت هس��تند، حدود 320ش��ركت دولتی وج��ود دارد كه 
زيرمجموعه هفت ، هش��ت وزارتخانه مي ش��وند كه بيشترين آنها 
مربوط به وزارت نفت و نيرو است، همچنين وزارت صمت و وزارت 
اقتصاد كه بيشترين تعداد شركت ها را دارند و ما امسال با تك تك 
ش��ركت هاي مادر تخصصي جلسه گذاش��تيم، اقالم اطالعاتي كه 
حاال صورت مالي ش��ان بود و وجود دارد اقالم اطالعاتي كه بيش از 
صورت مالي مورد احتياج بود را خواستار شديم، چون خيلي وقت ها 
صورت هاي مالي براي محاسبه بهره وري كفايت الزم را ندارد و براي 

موضوعاتي نوشته مي شود كه عماًل شايد كفايت نكند.
وي در خصوص مجازات كيفري متخلفان گف��ت: چهار يا پنج بار 
نامه نگاري كرديم اما ش��ركت هاي متخلف پاس��خي ندادند، البته 
در قانون براي اين موضوع مجازات كيفري هم ديده ش��ده اس��ت، 
ولي 64ش��ركت هنوز متأس��فانه همكاري نكرده ان��د. به هر حال 
عدم پاسخگويي كم هزينه نيست. اتصال، جبران خدمات و پاداش 
اينها گاهي موجب مي ش��ود مديران احتماالً تماي��ل به همكاري 

نداشته باشند. 
وي با اش��اره به معيار س��نجش افزايش بهره وري گفت: س��ازمان 
بهره وري بر اساس گزارش ارائه شده تصميم مي گيرد شركت در واقع 
مستحق پاداش است يا نه. مديرانش ممكن است شركتي را ببينند 
كه آنچه موجب شده مثاًل كاهش بهره وري داشته واقعاً در اختيار 
خودش نبود، قضاوت با آن دوس��تان است. سعي مي كنيم گزارش 

كاماًل فني باشد، اصاًل وارد مالحظات نشويم.
مدي��ر مطالعات س��ازمان ملي به��ره وري افزود: از س��ال99 ارائه 
گزارش ها ش��روع شده اس��ت، ما االن در گزارش هاي مان عملكرد 
1397 تا 1399 را داريم. وي در پاس��خ به اينكه از سال97 تا االن 
يعني پنج س��ال بهره وري در ايران چقدر رش��د و كاهش داش��ته 
اس��ت؟ افزود: در مورد شركت هاي دولتي در س��ال هاي97 و 98 
رشد بهره وري منفي 18/5درصد بوده است كه عمدتاً شركت هاي 

نفتي بوده اند.

   كار

رئیس س�ازمان امور 
اراض�ي از تخصی�ص   خبر

یك میلیارد تومان اعتبار به هر اس�تان براي 
تس�ریع در رف�ع تداخ�الت اراض�ي مل�ي و 
کشاورزي خبر داد و گفت: در این زمینه چهار 
استان کش�ور بهترین عملکرد را داشته اند. 
به گزارش صدا وسيما، رئيس سازمان امور اراضي 
از تخصيص يك ميليارد تومان اعتبار به هر استان 
براي تس��ريع در رف��ع تداخالت اراض��ي ملي و 

كشاورزي خبر داد. 
صفدر نيازي در ادامه افزود: اس��تان هاي قزوين، 
زنج��ان، ي��زد و چهارمحال و بختي��اري بهترين 

عملكرد را در اين زمينه داشته اند. 
رئيس س��ازمان امور اراضي با اش��اره به وجود 
برخي مشكالت در روند رفع تداخالت، از جمله 

نقص س��اختار و كمبود نيروي انس��اني گفت: 
به هر اس��تان براي تجهيز دبيرخانه كميسيون 
رفع تداخالت استاني، يك ميليارد تومان اعتبار 
تخصيص داده شده است تا در فرايند صدور سند 

تسريع شود. 
بهبهاني، مشاور رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور هم از اختصاص روزهاي يك شنبه هر هفته 
در سازمان ثبت اس��ناد و امالك، به رسيدگي به 
امور مربوط به صدور اسناد اراضي كشاورزي خبر 
داد و گفت: در اين روز همه مديران كل استاني، 
مس��ئوالن كاداستر، رؤس��اي واحدهاي ثبتي و 
كارشناسان مربوط در روستاهاي هدف مستقر 
خواهند ش��د و با تشويق كش��اورزان به دريافت 
سند، امور مربوط به صدور اس��ناد كشاورزي را 

انجام خواهند داد.

مدیرعام�ل اتحادیه 
مرغ�داران  گوش�تي   بازار

گفت: در شرایط کنوني قیمت مرغ ۸ تا 10 هزار 
تومان کمت�ر از نرخ مصوب اس�ت و نیازي به 

توزیع مرغ منجمد نیست. 
به گزارش نبض صنعت، حبيب اسداهلل نژاد گفت: 
بنا بر آم��ار در آبان بي��ش از 120 ميليون قطعه 
جوجه ريزي صورت گرفته كه اين ميزان مازاد بر 

نياز كشور است. 
به گفت��ه وي، بي برنامگي توليد مرغ كش��ور از 
اراده توليدكنن��دگان خارج اس��ت و به صورت 
اجباري انجام مي شود كه با تشديد مازاد ناشي از 
جوجه ريزي آذر اين  نگراني وجود دارد كه عماًل 
پشتيباني امور دام و وزارت جهاد نتواند اقدامي 

براي جلوگيري از زيان مرغداران انجام دهد. 

اس��داهلل نژاد افزود: عرضه مرغ منجمد سياست 
تنظيم ب��ازاري اس��ت، لذا عرضه م��رغ منجمد 
زماني بايد صورت گيرد كه قيمت از نرخ مصوب 
باالتر است. در شرايط كنوني كه قيمت مرغ 8 تا 
10 هزار تومان كمتر از نرخ مصوب است، نيازي به 
توزيع مرغ منجمد نيست. به گفته وي، مرغ هاي 
منجمد وارداتي كه تا دو ماه پيش وارد مي شدند، 
تاريخ مصرف برخ��ي از آنها پايان يافته اس��ت. 
سازمان دامپزشكي با در نظر گرفتن پروتكل هاي 
بهداشتي اعتبار برخي را تمديد كرده است، اما در 
مجموع مرغداران مقص��ر بي برنامگي در واردات 

مرغ منجمد نيستند. 
بنا بر اعالم اتحاديه مرغداران گوش��تي، حداقل 
نياز مرغ كشور 105ميليون قطعه است، بنابراين 

برخي جوجه هاي آذر بايد از توليد خارج شوند. 

قيمت مرغ 10 هزار تومان كمتر از نرخ مصوب شدگام بلند رفع تداخالت اراضي كشاورزي

شناسه آگهى:1414989

 آگهي مناقصه عمومي (يك  مرحله اى)
 موضوع: مناقصه شماره م م ن/ 4625/ 1401مربوط به پروژه احداث موقعيت و جاده دسترسي 

(C به صورت) خارتنگ W034S  موقعيت
شماره ثبت در سامانه ستاد: 2001093221000102

روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران

 شـركت نفت مناطق مركزي ايران (سـهامي 
خاص) درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر 
را با مشـخصات و شـرايط كلي زير از طريق 

مناقصه عمومي (يك مرحله اى) به شركت هاي واجد شرايط، واگذار نمايد.
الف) شرح مختصر كار 

پـروژة فوق الذكر مختصراً شـامل: محوطه سـازي محل چـاه، احداث جاده 
دسترسي به محل چاه ها، احداث سلر چاه (حوضچه) و محوطه بتني پيرامون 
آن، احداث گودال آب و گل و ايزوالسيون آن، احداث گودال سوخت و جاده 
دسترسـي به محل آن، تهيه، حمل و احداث خـط لوله آتش، حمل و نصب 

لوله كنداكتور و نيز تهيه، حمل و نصب لوله زهكشي مي باشد. 
ب) مدت، محل و برآورد اوليه اجراي كار

مـدت اجـراي پـروژه شـش(6) مـاه بـوده و بـرآورد تقريبي اجـراي كار 
-/751ر823ر862ر377 ريال و محل اجراى پروژه واقع در استان بوشهر، 

منطقه عملياتى خارتنگ مي باشد.
ج) شرايط و مدارك مورد نياز جهت شركت در مناقصه (الزامى) 

1- داشـتن شـخصيت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شركت شامل اساسنامه، 
آگهي روزنامه رسمي تأسيس شركت و آخرين تغييرات آن،  ُكد اقتصادي و 
شماره شناسه ملي شركت، آدرس دقيق پستي، تلفن ثابت و نمابر (فكس). 
2- داشتن گواهينامه صالحيت  معتبر و ظرفيت آزاد حداقل در پايه 4رشته 
راه و ترابري طبق سـايت پيمانكاران تأييد صالحيت شـده سازمان برنامه و 

بودجه كشور.
3- داشـتن گواهينامه معتبر تأييد صالحيت ايمني پيمانكاري صادرشـده 

توسط وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي
4- داشـتن صورت هاي مالي حسابرسـي شـده منتهي به سال مالي 1399  

يا 1400

 "ntsw.ir" 5- ثبـت نام در سـامانه جامع تجـارت ايران (جام) به نشـاني
بـه منظور فراهم نمودن امكان اسـتعالم و تعيين اصالـت صورت هاي مالي 

حسابرسي شده مناقصه گران از سامانه پرديس 
6- داشـتن توانايي ارائـه ضمانتنامه بانكي به مبلـغ 475ر256ر557ر13 

ريال به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار. 
7- عضويـت در سـامانه تـداركات الكترونيكي دولت(سـتاد) و دارا بودن 
گواهي امضاى الكترونيكي و تكميل فرم اسـتعالم ارزيابي كيفي موجود در 

   www.setadiran.ir سايت
د) مهلت و محل مراجعه متقاضيان 

كليـه مراحل برگـزاري فراخـوان از دريافـت و تحويل اسـناد فراخوان تا 
تهيه فهرسـت مناقصه گران داراي صالحيت، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 
بازگشايي پاكات 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 سـايت مذكور و دريافت 
گواهـي امضـاى الكترونيكـي را جهت شـركت در مناقصه محقق سـازند. 
شـماره تماس سـامانه سـتاد در تهران جهـت انجام مراحـل عضويت در 
 سـامانه 1456 و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استان ها در سامانه

www.setadiran.ir بخـش "ثبت نام/پروفايـل تأمين كننده/مناقصه گر" 
موجود اسـت. آخرين مهلت دريافت اسـناد ارزيابي كيفي از سامانه ستاد  
تا سـاعت 08:00 صبح روز چهارشـنبه 1401/09/09 و آخرين مهلت ثبت و 
بارگذاري اطالعات فراخـوان و اطالعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي اين 

مناقصه تا ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه 1401/09/23 مي باشد.
 درصـورت نيـاز بـه اطالعـات بيشـتر متقاضيـان مي تواننـد بـا تلفن

 87524432-021 تماس حاصل نمايند.

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت مناطق مركزي ايران

 نوبت اول

بهناز قاسمی
  گزارش   یک


