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افزایش ۲۰ درصدی
 محصوالت کشاورزی صادراتی کشور 

مدیرکل هماهنگی صادرات محصوالت کشــاورزی و صنایع تبدیلی سازمان 
توســعه تجارت ایران گفت: ۲ ماه نخســت امســال حدود ۹۰۰ میلیون دالر 
محصول کشاورزی در کشور صادر شد که از نظر ارزش ۲ درصد و به لحاظ وزن 
۲۰ درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.به گزارش ایرنا 
محمود بازاری روز چهارشنبه در حاشیه نشست کارگروه توسعه صادرات استان 
خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران افزود: بیشترین میزان صادرات محصوالت 
کشــاورزی در این مدت مربوط به تره بار، خشــکبار و گل و گیاهان بوده است.

وی گفت: در ۲ ماه نخست امسال مجموع صادرات کشور ۶.۳ میلیارد دالر بود 
که رشد خوبی نســبت به سال قبل داشته است البته در ۲ ماه سال گذشته با 
محدودیت های ابتدایــی دوران کرونا مواجه بودیم و مبادله کاال به ندرت انجام 
می شــد.مدیرکل هماهنگی صــادرات محصوالت کشــاورزی و صنایع تبدیلی 
ســازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: سال ۹۹ صادرات محصوالت کشاورزی 
و صنایع تبدیلی رشد بســیار خوبی داشت و شاید یکی از بخش های موفق در 
حوزه صادرات کشــور بود.وی افزود: البته با توجه بــه تقویت نرخ ارزی که در 
ســال های اخیر داشتیم، پیش بینی می شد رشد صادرات غیرنفتی از جمله در 
حوزه کشــاورزی روند پرشتاب تری داشته باشد اما موضوعات مرتبط با اقتصاد 
کشــور از قبیل تامین نیازمندی های داخلی و تنظیم بازار در برخی محصوالت 

این اجازه را نداد به ظرفیت واقعی صادرات برسیم.

رشد ۱۴۶ درصدی صادرات فوالد شرکت های بزرگ
بررســی آمار عملکرد واحدهای بزرگ فوالدی کشور حاکی از صادرات یک 
میلیــون و ۱۴۰ هزار و ۶۱۴ تنی فوالد این شــرکت ها و رشــد ۱۴۶ درصدی 
آن در هم ســنجی با پارسال است.بررسی روز چهارشــنبه خبرنگار ایرنا از آمار 
شــرکت های ذوب آهن و فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد اکسین، 
فوالد هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران، فوالد آذربایجان، فوالد خراسان، فوالد کاوه 
جنوب، صبا فوالد، فوالد بناب، جهان فوالد سیرجان، سنگ آهن چادرملو و فوالد 
کویر، همچنین حاکی از صادرات ۶۳۲ هزار و ۶۳۳ تنی آنها در اردیبهشــت ماه 
است.آمار صادرات فوالد این شرکت ها در دومین ماه از سال ۱۴۰۰ در مقایسه با 
اردیبهشت ماه ۹۹ رشد ۱۸۷ درصدی نشان می دهد.در دو ماهه نخست امسال 
بیشــترین میزان صادرات فوالد توسط شــرکت فوالد خوزستان با ۳۴۱ هزار و 
۱۸۷ تن انجام شــد و پــس از آن ذوب آهن اصفهان با ۲۱۳ هزار و ۸۷۳ تن و 
فوالد مبارکه با ۱۰۶ هزار و ۳۲ تن در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.بررسی 
آمارهای گمرک و تجارت خارجی همچنین حاکی است بیشترین رشد صادرات 
در این مدت در هم سنجی با پارسال در فوالد مبارکه با ۵۷۸ درصد رقم خورد.
تیرآهن، میلگرد، کالف، شــمش چدن، شمش کاالیی، بلوم، بیلت، اسلب، ورق 
عریض، انواع مقاطع آلیاژی- مهندسی و بیلت فوالدی، عمده محصوالت فوالدی 

صادراتی این شرکت ها در دو ماهه امسال بودند.

چقازردی تشریح کرد

عملکرد مطلوب بانک سپه در حمایت از تولید و 
اشتغال همگام با اجرای پروژه ملی ادغام 

مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک همزمان با اجرای پروژه ملی ادغام، طی 
سه سال اخیر نقش محوری در حمایت از واحدهای تولیدی، اقشار آسیب دیده 
و آسیب پذیر، رونق تولید و ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور ایفا کرد.محمدکاظم 
چقازردی ضمن اعالم مطالب فوق، افزود: بانک ســپه طی ســال های ۱۳۹۷ تا 
۱۳۹۹ حــدود ۵۷۵ هزار میلیارد ریال منابع خود را در اختیار فعاالن بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط و طرح های اقتصادی کالن، آسیب دیدگان حوادث 
قهری و کرونا، مدد جویان کمیته امداد امام خمینی )ره(، ســازمان بهزیستی و 

سایر اقشار آسیب پذیر جامعه قرار داده است.
مدیرعامل بانک ســپه اظهار داشــت: این بانک با برنامه ریزی مناســب در 
سه ســال اخیر کمک شــایانی به اجرای طرح های بزرگ و کالن و جلوگیری 
از تعطیلی واحدهای تولیدی به ویژه بنگاه های کوچک، متوســط کرده اســت.

چقازردی در مورد پشتیبانی بانک سپه از بنگاه های کوچک و متوسط و اجرای 
طرح های کالن اظهار داشت: به منظور فعال سازی ظرفیت های تولیدی، صنایع 
کوچک و متوســط، توزیع منابع در تمامی نقاط کشور و حفظ و ایجاد اشتغال، 
بانک ســپه بیش از ۹۷۰ هزار فقره تسهیالت به فعاالن حوزه بنگاه های کوچک 
و متوســط و طرح های کالن در سه سال اخیر پرداخت کرد که به لحاظ تعداد 
تسهیالت ۱۱۵ درصد رشد نشان می دهد.وی رقم تسهیالت پرداختی بانک سپه 
به بنگاه های کوچک و متوسط و طرح های کالن در سه سال اخیر را حدود ۵۷۴ 
هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این رقم در ســال ۱۳۹۹ نســبت به سال 
۱۳۹۷، ۱۳۰ درصد افزایش داشــته است.رئیس هیئت مدیره بانک تصریح کرد: 
در سه سال اخیر چندین پروژه ملی و کالن در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، 
نیروگاهی و آبرسانی و امثال آنها با تأمین مالی مستقیم یا مشارکت بانک سپه 
به بهره برداری رســید که ابر پروژه پاالیشگاه بیدبلند، انتقال آب خلیج فارس به 

فالت مرکزی ایران و پتروشیمی لردگان ازجمله آنهاست.
مدیرعامل بانک ســپه گفت: این بانک در سه سال اخیر بیش از ۲ میلیون و 
۴۰۰ هزار فقره تسهیالت به آســیب دیدگان ناشی از حوادث قهری و ویروس 
کرونا، روستاییان، مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی، 
مســتأجران و یارانه بگیران و جوانــان تازه ازدواج کرده پرداخت کرده اســت.

چقازردی تســهیالت ارزان قیمت پرداختی بانک ســپه به اقشار آسیب دیده و 
آســیب پذیر در سه ســال اخیر را بیش از ۴۷۷ هزار میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: تسهیالت پرداختی نخستین بانک ایرانی به این اقشار از هموطنانمان در 
ســال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۷، ۱۱۰ درصد افزایش داشت.مدیرعامل بانک 
ســپه ضمن تأکید بر ضرورت حمایت بانک ها از تولیدکنندگان داخلی تصریح 
کرد: بانک سپه در کنار پشتیبانی از واحدهای تولیدی در فرایند تولید محصول 
با کمک به افزایش قدرت خرید زمینه باال رفتن میزان فروش محصوالت تولید 
داخل را فراهم کرد.وی تصریح کرد: در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بانک ســپه 
بــرای حمایت از تولیدکنندگان داخلی حدود ۲۶۰ هزار فقره کارت اعتباری به 
ارزش ۵۱ هــزار و ۳۵۳ میلیارد ریال صادر کرد و در اختیار خریدار محصوالت 

داخلی گذاشت.

ابالغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی 
توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی ج.ا.ایران قانون تســهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را ابالغ 
کرد.این  قانون به  بدهکاران بانک آینده نیز امکان می دهد که با مراجعه به شعب 
یا وب ســایت این  بانک به نشانیir.ba۲۴ در خواست تسویه بدهی خود را ثبت 
نمایند.بر اســاس قانون تســهیل تسویه بدهی بدهکاران شــبکه بانکی کشور، 
مصوب بانک مرکزی ج.ا.ایران که تا پایان خرداد ماه امسال تمدید شده است از 
تمام تولیدکنندگانی که دارای بدهی سررسید شده تا پایان سال ۱۳۹۷ هستند، 
دعوت می  شود؛ قبل از پایان مهلت مقرر)۳۱ خرداد ۱۴۰۰(، تقاضای خود را با 
اســتفاده از دو طریق یاد شده، ثبت نموده و از مزایای طرح تسهیل بدهی غیر 

جاری استفاده نمایند.

کلنگ زنی و افتتاح ۶ مدرسه در استان های خوزستان 
و لرستان توسط بانک پاسارگاد  

بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در حوزه ساخت 
مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی کشــور، سه باب مدرسه در استان لرستان، 
دو باب مدرسه در استان خوزستان افتتاح و عملیات احداث مدرسه ۱۲کالسه 
در دزفول را آغاز کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، در روزهای ۴ و 
۵خرداد با حضور دکتر مجید قاســمی مدیر عامل بانک پاســارگاد و شماری از 
مســئوالن استانی و محلی ۵ باب مدرسه در اســتان های لرستان و خوزستان 
افتتاح و همزمان با روز دزفول عملیات احداث مدرســه ۱۲ کالســه در منطقه 
مهرشهر شهرستان دزفول آغاز شد.راحله شــهرابی مدیر امور حوزه راهبری و 
روابط عمومی بانک پاسارگاد ضمن اشاره به فعالیت های گسترده بانک در حوزه 
مســئولیت اجتماعی به خصوص در حوزه های فرهنگی و آموزشــی، مسئولیت 
اجتماعی را به عنوان فرهنگی نهادینه و بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت های بانک 
پاسارگاد دانســت و در این خصوص تصریح کرد: بانک پاسارگاد همواره اقدامات 
و فعالیت هــای متنوع و گســترده ای را در بخش های مختلف علمی، فرهنگی، 
آموزشی، ورزشی و نیز اعطای کمک های انسان دوستانه و خیرخواهانه با هدف 

مشارکت سازنده در توسعه اجتماعی به انجام می رساند. 

اخبار کوتاه

بانک و بیمه

عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی ایران ساماندهی نظام 
بودجه ریــزی، بهبود فضای کســب و کار، بهبود شــرایط 
تبادالت اقتصادی با جهان و مقابله با فساد را چهار اولویت 
اصلی اقتصادی دانست که دولت آینده باید به آنها بپردازد.
کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نزدیک بودن 
انتخابات و تغییر دولت در کشــور، گفت: هم اکنون مسائل 
اقتصادی به چالش اصلی کشــور تبدیل شده که تبعات آن 
زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و دولت آینده باید حل 
و فصل مســائل اقتصادی را با جدیــت پیگیری کند.وی با 
بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی چالش های اقتصادی 
اولویت بندی داشته باشد، خاطرنشان کرد: چهار محور مهم 
وجــود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد تا حدودی ســایر 
مســائل را نیز مانند یک دومینو ســامان خواهد داد. البته 
نباید فراموش کنیم حل همه این مشکالت طی شش ماه یا 
یکسال میسر نخواهد بود و نیازمند استمرار است تا به نقطه 
مطلوب برسیم.رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، اولین اولویت 
دولت آینده را ساماندهی نظام بودجه ریزی کشور دانست و 
عنوان کرد: در حال حاضر روند تدوین بودجه به این شکل 
است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می دهد و نمایندگان 
با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش کاری می کنند، اما 
در نهایت بودجه متورمی تدوین می شود که هیچگاه محقق 
نخواهد شد.کاشفی با بیان اینکه هزینه های بودجه معموال 
پابرجا و استوار است اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق 
نمی شــود، اضافه کرد: در گذشته دولت کسری بودجه را از 
طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می کرد، 
اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات 
هم وجود ندارد.وی نتیجه این روند را کسری بودجه شدید، 
دســت اندازی به منابع بانک مرکــزی و یا چاپ پول بدون 
پشــتوانه دانست و تاکید کرد: این خلق نقدینگی با سرعت 

هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشــان می دهد.رئیس اتاق 
کرمانشاه معتقد است، اگر روند بودجه ریزی به همین شکل 
پیش برود، تا پایان ســال حجم نقدینگی کشور به دو برابر 
میزان فعلی خواهد رسید و نتیجه آن تورم افسارگسیخته ای 
اســت که هیچ نظام اقتصادی نمی تواند آن را  کنترل کند.

کاشــفی دومین اولویت اقتصادی دولــت آینده که فعاالن 
اقتصــادی انتظــار آن را دارند، بهبود فضای کســب و کار 
اعالم کرد و گفت: امروز آنقدر مجوز و ســامانه در کشــور 
داریــم و آنقدر چوب الی چرخ بخش خصوصی گذاشــته 
می شــود که امکان فعالیت نه برای بخش خصوصی که از 

قبل کار می کنند فراهم است و نه افراد جدید تمایل دارند 
کار اقتصادی آغاز کنند.وی عمده این مشــکالت را ناشی 
از عدم هماهنگی بین دســتگاه ها دانست و افزود: این عدم 
هماهنگی بین دستگاه هایی که مجوز می دهند، دستگاه های 
پشتیبان مانند بانک ها و دستگاه های نظارتی وجود دارد و 
هریک جزیره ای و در راســتای منافع خود عمل می کنند 
که زیان آن به بخش خصوصی می رسد.کاشفی اظهار کرد: 
این شرایط باعث شــده اکنون ایران، بین سایر کشورهای 
جهان وضعیت مناســبی از نظر شاخص فضای کسب و کار 
نداشته باشد.عضو هیات رئیســه اتاق ایران گفت: سومین 

موضوعی که دولت آینده بایــد آن را در اولویت قرار دهد، 
رونــق تبادالت اقتصادی خصوصا با جهان اســت که خود 
به دو بخش مهم تقسیم می شــود.وی بخش اول را بهبود 
تعامالت اقتصادی با جهان دانســت  و گفت: ناگزیر باید به 
این ســمت آن حرکت کنیم، زیرا بــا روند فعلی نمی توان 
کارها را پیش برد. همچنین پیوســتن به FATF و اتصال 
به سوئیفت برای پیشــبرد فعالیت های اقتصادی با جهان 
باید با جدیت مد نظر قرار گیــرد..وی دومین بخش رونق 
تعامالت اقتصادی را تنظیم سیاســت های تجارت خارجی 
در داخل کشور دانســت و اظهار کرد: طی سه، چهار سال 
اخیر به دلیل فشــار ناشــی از تحریم ها آنقدر بخشــنامه، 
قوانیــن و مقررات در حوزه صادرات و واردات وضع شــده 
که شــرایط کار را بسیار سخت کرده و هیچ کشوری تا این 
اندازه محدودیت ندارد و الزم اســت که موانع مرتفع شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مبارزه با فساد را اولویت کاری 
اقتصادی دیگر دولت آینده دانســت کــه باید مد نظر قرار 
گیرد و اضافه کرد: فساد همیشه به معنای اختالس یا عدم 
بازپرداخت تســهیالت بانکی عمده نیست، بلکه بسیاری از 
انواع فساد به پشــتوانه همین تعدد بخشنامه ها و مقررات 
موجود رخ می دهد.وی وجود امضاهای طالیی، محدودیت 
صدور مجوز، انواع سهمیه بندی ها و ... را از جمله زمینه های 
بروز فساد دانست که فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی 
را به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد.کاشفی بر لزوم شفاف 
ســازی و مقابله با فســاد از طریق حذف امضاهای طالیی، 
کاهش محدودیت ها و ... تاکید کرد.وی گفت: اگرچه کشور 
با چالش های اقتصادی دیگری از جمله صندوق هایی نظیر 
تامین اجتماعی و بازنشستگی، بورس و ... مواجه است، اما 
اگر همین چهار اولویت اقتصادی اصالح شــود، بسیاری از 

مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران مطرح کرد

4 اولویت نجات بخش اقتصاد ایران در دولت آینده

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که از بین انواع برنج،  گوشــت و شکر که وضعیت قیمت آن ها در اردیبهشت ماه 
امسال منتشر شده، قیمت تمام کاالها بین ۴۰ تا ۱۲۳ درصد نسبت به اردیبهشت 
ســال گذشته افزایش داشته است.بر اساس این آمار بیشترین افزایش قیمت در 
اردیبهشت امسال مربوط به گوشت مرغ تازه بوده که قیمت آن با ۱۲۳.۲ درصد 
افزایش از حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به بیش از ۲۵ 
هزار تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است. البته اخیرا قیمت این محصول 
به ۳۰ هزار تومان هم رسیده و این در حالی است که نرخ مصوب مرغ ۲۴ هزار 
و ۹۰۰ تومان اســت.اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد 
بود که باعث ایجاد صف های طوالنی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در 
شــرایط کرونایی شد. این در حالی اســت که نهاده های دام و طیورهمچنان ارز 
دولتــی دریافت می کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دســترس عموم مردم 
باشــد. اما در شرایطی که وزارت جهاد کشــاورزی می گوید تولید مرغ به اندازه 
نیاز کشــور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن 
وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشــی را دارد، 
مسئوالن وزارت صنعت معدن تجارت )صمت(  می گویند قرارگاه ساماندهی مرغ 
مسئول تامین و توزیع این کاالســت؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این 
رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارش هایی از کمبود مرغ 

در بازار نیز منتشر شده است.بعد از مرغ، قیمت برنج تایلندی بیشترین افزایش 
را داشــته که قیمت آن در این مدت با ۸۶.۲ درصد افزایش به حدود ۱۴ هزار و 
۳۰۰ تومان رسیده است. قیمت برنج پاکستانی نیز با ۷۲.۲ درصد افزایش به ۲۴ 
هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.اما افزایش قیمت در برنج های داخلی کمتر بوده 
است؛ به طوری که قیمت برنج طارم اعال و داخلی هاشمی درجه یک در این مدت 
به ترتیب ۴۲.۱ و ۴۰.۱ درصد افزایش داشــته و در اردیبهشت امسال  به حدود 

۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان و ۳۴ هزار تومان رسیده است.
شکر سومین کاال با بیشترین گرانی

اما در اصل رتبه سوم بیشترین افزایش قیمت به شکر می رسد که قیمت آن 
در اردیبهشت امسال ۷۶.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته 
است؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از ۷۰۰۰ تومان در اردیبهشت 
ســال قبل به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان در ماه مشــابه امســال رسیده است.البته 
مشــاهدات میدانی نشان می دهد قیمت شــکر نیز در بسته های ۹۰۰ گرمی در 
مغازه ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان رســیده است. این در حالی است که بر اساس 
ســامانه ۱۲۴ همچنان باید قیمت هر کیلو شــکر بســته بندی ۸۷۰۰ تومان و 
قیمت هر کیلو شکر فله ۷۳۰۰ تومان باشد. در این رابطه معاون بازرسی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخیرا علت افزایش قیمت شــکر را رو 
به اتمام بودن ذخایر شــکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت که با توجه 

به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می شود دیگر مشمول نرخ گذاری 
تثبیتی نیســت.در این میان قیمت هرکیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ۵۲.۲ 
و ۴۲.۹ درصدافزایش در اردیبهشــت امسال  به حدود ۱۱۵ هزار تومان و ۱۳۰ 
هزار تومان رســیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوســفندی و گوساله در ماه 
مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۷۵ و ۹۲ هزار تومان بوده است.بر این اساس 
کمترین کاهش قیمت در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط 
به برنج هاشــمی بوده است.بررسی قیمت این اقالم اساسی طی یک ماه نیز نشان 
می دهد قیمت همه اقالم یاد شــده در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبلش به 
جز برنج تایلندی و گوشت گوسفندی با ۰.۱ و ۰.۳ درصد کاهش، افزایش یافته 
و میزان افزایش قیمت ها طی یک ماه هم بین ۰.۵ درصد )برنج پاکستانی( تا ۴ 

درصد )شکر( بوده است.

معــاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت از تحقق احیا و 
فعال ســازی ۵۰۰ معدن کوچک از سال ۹۸ تا خرداد سال 
جاری خبــر داد و تصریح کرد: این تعــداد به میزان هدف 
اولیه پایه پیشــنهادی برای ایجاد طرح احیا و فعال سازی 
معادن کوچک بوده اســت.به گزارش ســازمان توســعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، »وجیه اهلل 
جعفری« در شــورای هماهنگی طرح احیا و فعال ســازی 
معادن کوچک، افزود: از ابتدای امســال تا ۲۳ خرداد ماه، 
۱۰۱ معدن کوچک احیا و فعال شده است.به گفته رئیس 
هیات عامل ایمیدرو، از ابتدای اجرای طرح )ســال ۹۸( تا 
خرداد ماه امسال، ۵۰۰ معدن احیا و فعال شده است. وی با 
تاکید بر اینکه اجرای این طرح همچنان ادامه دارد، گفت: 
انجام اقدامات کلینیکی مناســب، زمینه مطلوب تری برای 
احیاء این نوع معادن ایجاد می کند که در نهایت به افزایش 

اشتغال و تولید در معادن خواهد انجامید.

رئیس شــورای هماهنگی این طــرح در ادامه بر لزوم 
هماهنگی بیشــتر کارگروه با ساختار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تاکید و خاطرنشــان کرد: این امر موجب خواهد 
شــد تا معادن غیرفعال نیز وارد مدار تولید و اشتغال شده 
و طرح نیز تقویت شــود.وی گفت: با توجه به تحلیل های 
آماری جدید، در صورت نیاز ســاختار دســتورالعمل های 
ابالغی وزارت صنعــت قابل بازبینی خواهد بود و چنان چه 
مواردی برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح نیاز به اصالح 
اداری دارد، تصمیم ســازی برای اقدام الزم میســر خواهد 
شد.جعفری، همچنین درباره تهیه بسته های سرمایه گذاری 
در معادن کوچک گفت: بسته ها باید به گونه ای باشند که 
بتوان اقدام یکپارچه بر روی آن ها انجام داد و در این مسیر، 
اســتفاده از قالب شرکت های ســهامی عام پروژه، خروجی 
مطلوب تری به دنبال خواهد داشــت.در این جلسه، »سید 
رضا عظیمی« مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن 

کوچک با اشاره به تاثیر ورود سازمان نظام مهندسی معدن 
در ســرعت گرفتن اجرای طرح فــوق، گفت: کارگروه های 
استانی مشترک با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی 
معدن ایران و اســتان ها، خانه معدن ایران و ســازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها تشکیل شده که می تواند 
هم افزایی قابل توجهی در اجرای فرآیندهای طرح و موارد 
تشــخیصی کلینیکی معادن غیرفعال قابل توسعه داشته 
باشــند و فرآیندهای اداری در سازمان صنعت استان ها را 

نیز تسریع کند.
وی بــا برشــمردن برخی چالــش و مشــکالت برای 
فعال سازی معادن، افزود: بر اساس پرسشنامه های تکمیل 
شــده، تاکنون و بر مبنای اظهار معدن داران و نمایندگان 
تکمیل کننــده فرم هــا، ۲۳درصد از این معادن مشــکل 
نقدینگی، هشت درصد نیاز به اکتشاف تکمیلی، ۱۴ درصد 
مشکل بازار، سه درصد مشکل زیرساخت، ۱۵ درصد موانع 

اداری، ۲۱درصــد تامیــن تجهیزات معدنــی و ۱۱ درصد 
تامین نیروی انسانی ماهر دارند. همچنین »شاهسوارانی« 
نماینده سازمان نظام مهندسی معدن نیز اعالم کرد: تاکنون 
اطالعات سه هزار و ۲۷ معدن غیرفعال از طرف شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران برای تکمیل پرسشنامه به سازمان 
نظام مهندسی معدن ایران ارائه شده که از این میزان، تعداد 
۲ هزار و ۴۱۷ معدن وارد سامانه طرح احیاء معادن )سطام( 

شده است.
به گزارش ایرنا، امــروز افزون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره 
معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این رقم حدود 
۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی اســت. شمار 
مواد معدنی اکتشــافی در کشــور ۶۸ ماده است که سهم 
مصالح ساختمانی نسبت به فلزی غالب است. ایران دارای 
۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه بهره برداری اســت که 

پنج هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال است.

در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته

قیمت مرغ بیش از ۲ برابر شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

احیا و فعال سازی ۵۰۰ معدن ایران در ۲ سال گذشته

مصرف برق باز هم رکورد زد
اوج تقاضای مصرف برق در ۲۴ ســاعت گذشته به ۵۹ هزار و ۲۷۴ مگاوات 
رســیده و این درحالی است که نیروگاه های کشور توان تولید ۵۴ هزار مگاوات 
بــرق را دارند که فاصله تقاضای مورد نیاز برق با توان تولیدی نیروگاه ها باید از 
طریق طرح های مدیریت مصرف جبران شــود.در راستای کاهش مصرف برق 
وزارت نیرو به دنبال شناســایی رمزارزهای غیر مجاز است که در بین بیش از 
۲۶۰۰ دستگاه غیرمجاز رمزارز در دو روز گذشته کشف و شناسایی شده است و 
طبق گفته مصطفی رجبی مشهدی- سخنگوی صنعت برق در مجموع از سال 
گذشــته تاکنون ۱۸۴ هزار و ۶۷۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز شناسایی 
شــده اســت که مصرف برق آنها معادل ۵۴۴ مگاوات  بــود.وی  همچنین از 
مشترکان خواست که به منظور جلوگیری از بروز اختالل در شبکه،  در ساعات 
اوج مصــرف برق )۱۲ تا ۱۸ ( از بکاربردن وســایل پرمصــرف برقی مانند اتو، 
لباسشویی، جاروبرقی  و... خودداری کنند.با این حال سخنگوی صنعت برق از 
آماده باش ۳۰ هزار نفر از پرسنل صنعت برق، همزمان با روز برگزاری انتخابات 
) ۲۸ خرداد( خبرداد و گفت: پرســنل صنعت برق در نیروگاه ها، شــرکت های 
برق منطقه ای و توزیع به طور کامل در آماده باش خواهند بود.رجبی مشهدی 
افزود: با وزارت کشور برای اعالم آدرس شعب اخذ رای  هماهنگی شده است و 
اکیپ های عملیاتی برق به منظور رسیدگی به هر نوع مشکل فنی احتمالی در 
مکان های معرفی شده حضور خواهند داشت.سخنگوی صنعت برق با اشاره به 
این که ۳۰ هزار نفر از پرسنل صنعت برق در کشیک و آماده باش خواهند بود، 
خاطرنشــان کرد: تمام تالش خود را بــرای تامین برق مطمین و پایدار در روز 
انتخابات بکار خواهیم بســت و اکیپ های عملیاتی برق تا پایان شمارش آرا در 
آماده باش خواهند بود.وی همچنین از همه مردم به دلیل همکاری در مدیریت 
مصرف برق در روز های گرم گذشــته تشــکر کرد و گفت: در صورت تداوم این 
همکاری به ویژه در ساعت های اوج مصرف برق، می توانیم روزهای گرم پیش رو 

را نیز بدون خاموشی پشت سربگذارنیم.
جمع آوری بیش از ۱۱ هزار ماینر غیرمجاز 

در سطح پایتخت
شــرکت توزیع برق تهران بزرگ اعالم کرد: با هــدف مبارزه با فعالیت های 
غیرقانونی مزارع استخراج ارز دیجیتال تاکنون بیش از ۱۱ هزار ماینر غیرمجاز 
در سطح پایتخت جمع آوری شده اســت.به گزارش شرکت توزیع برق تهران 
بزرگ، اجــرای این مانور در راســتای طرح های قبلی در خصــوص مبارزه با 
فعالیت های غیرقانونی مزارع اســتخراج ارز دیجیتال بوده و طی آن بر اســاس 
برنامــه ریزی های انجام شــده و به صورت ضربتی، بعد از ظهر دوشــنبه ۲۴ 
خردادماه، نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همزمان با 
سایر شرکت های توزیع برق در سراسر کشور به واحدهای مسکونی، تجاری و یا 
صنعتی که پیش از این شناسایی شده و دارای ماینرهای غیرمجاز ارز دیجیتال 
بودند مراجعه و ضمن قطع انشعابات غیرمجاز برق، با همراهی عوامل قضائی و 

انتظامی، اقدام به جمع آوری بیش از ۶۰ ماینر غیرمجاز کردند.

 
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان غربي در نظر دارد مناقصــه عمومی یک مرحلــه ای اجرای عملیــات تهیه، حمل 
و نصــب و راه انــدازی دو دســتگاه دیــزل ژنراتــور ۵۰۰ و ۸۰ کیلو ولت آمپر ایســتگاه پمپــاژ و تصفیه خانه فاضالب نقده به شــماره 
)2000005390000028( را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگزار نماید. کلیــه مراحل برگزاری مناقصــه از دریافت 
 اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱400/03/25 می باشد.

قیمت اسناد )ریال(مبلغ تضمین )ریال(مدت اجرا )ماه(مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه

اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب و راه اندازی دو 
دستگاه دیزل ژنراتور 500 و 80 کیلو ولت آمپر ایستگاه 

پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب نقده

27،595،489،3245۱،380،000،000۱،500،000

محل تامین اعتبار: منابع عمومی-سایر منابع- سایر ابزارهای تامین مالی )اسناد خزانه و...(

مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱7:00 روز شنبه تاریخ ۱400/03/29
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه  تاریخ ۱400/04/09

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه )الف و ب و ج(: ساعت ۱0:30 روز چهارشنبه  تاریخ ۱400/04/09 
مناقصه گران می بایســت عالوه بر بارگزاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه، پاکات الف حاوی اصل تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار را بصورت الک و مهر شده بصورت فیزیکی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها، پس از رویت دفتر قراردادها 

تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: ارومیه 
خیابان ارتش چهار راه مخابرات، صندوق پستی ۳۶۳ شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۱  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 02۱-4۱934

دفترثبت نام: 88969737 و 85۱93768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استان ها در سایت ســامانه www.setadiran.ir »بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده/

مناقصه گر« موجود است
تاریخ نشر آگهي نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵  
تاریخ نشر آگهي نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷  

 

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي )سهامي خاص(


