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شماره 10321

محمدمهدی سماواتی ،کارشناس بازار سرمایه:

ایرج رهبر،دبیر انجمن انبوهسازان مسکن تهران:

افتوخیزهایفعلیبورسناشیاز
نوساناتقیمتاست

اجرایطرحکنترلوساماندهیاجار همسکن
بایدبرمبنایتمهیداتمناسبباشد
گروه اقتصادی
کارشناسانبازارمسکنبراینباورند کهبازاراجاره
در سال جاری تورمی مشابه سال گذشته را تجربه
خواهد کرد .علت افزایش تورم در بازار اجاره جبران
نسبت قیمت خرید به قیمت اجارهبها است.
ایرج رهبر ،دبیر انجمن انبوهسازان مسکن تهران
درتشریح وضعیت پیش رو اجارهبهای مسکن به
خبرنگار «رسالت» بیان کرد :به طورحتم جذب
سرمای ه گذاربرایافزایشتولیدمسکنمطالبهفعاالن
و مسئوالن این حوزه است چرا که تولید مسکن
میتوانددرزمینهفروشیااجارهنقشمؤثریداشته
باشد.وی بابیان اینکه موظف هستیم در راستای
تولید ،خریدوفروش به نحوی عمل کنیم که مصرفکننده آسیب
نبیند ،افزود :افزایش رقابت در بخش تولید مسکن میتواند از بروز
آسیبهای احتمالی به مصرفکننده جلوگیری کند .به طورحتم
کاهش آسیبها و افزایش فضای رقابتی مستلزم جذب سرمای ه گذار
است .در این راستا میبایست فضای بازار مسکن را ب ه گونهای رقم
بزنیم که رغبت برای سرمای ه گذاری پررنگ شود.

رهبرتصریح کرد:افزایشرقابتبهمعنای گسترش
تعداد مسکن و بهبود کیفیت واحدهای تولیدی
است .هنگامیکه واحدهای تولیدی افزایش پیدا
کنند،قیمتمسکنچهدرزمینهخریدوفروشوچه
در زمینه اجارهبها متعادل خواهد شد.
ضرورتاخذتمهیداتبرای کنترلاجارهبهای
مسکن
دبیر انجمن انبوهسازان مسکن تهران همچنین
خاطرنشان کرد :ا گر اخذ تسهیالت دشوار و فضا
برایتولیدکنندهوسرمای ه گذارمحدودشود،شاهد
کاهش تولید ،نبود کیفیت و افزایش نرخ مسکن در
زمینه خرید و اجارهبها خواهیم بود.
او در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه تصمیمات حوزه مسکن
میبایست با درنظرگیری حقوق سرمای ه گذار و تولیدکننده باشد،
اظهارکرد :اجرای دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای
امال ک مسکونی بسیار حساس است و میبایست بر مبنای
تمهیدات و فراهمسازی زیرساختهای درست باشد تا نتیجه
موردنظر محقق شود.

گروه اقتصادی
محمدمهدیسماواتی،کارشناسبازارسرمایهدرتشریح
سقوط۲۵هزارواحدیبازاربورسبهخبرنگار«رسالت»عنوان
کرد:در معامالتروز دوشنبهدومخرداد،شاخص کلبورس
پایتخت با ریزش  ۲۵هزار و  ۱۰واحدی نسبت بهروز یکشنبه
به رقم یکمیلیون و  ۵۵۷هزار و  ۲۱۳واحد رسید .سقوط
۲۵هزارواحدیبیشترینریزششاخصدر۲۶روز کاریاخیر
در  ۵هفته گذشته است .مهمترین عامل این روند نزولی؛
اخبار سیاسی اخیر ،گزارش ساالن ه شرکتهای پاالیشگاهی
و مذا کرات برجام است.
ویافزود:درحالحاضرریسکسیستماتیکدربازارنقشآفرینی
میکند .بازار بورس نیز در وضعیت فعلی از تصمیمات دولت
و اخبارهای سیاسی کشور تأثیر میپذیرد .الزم به ذکر است
تا بگوییم حجم معامالت در بازه زمانی کنونی ،مناسب و قرمز شدن نمادها
مقطعی است .سماواتی تصریح کرد :روند بازار خوب است و به طورحتم
خریداران حقیقی در این بازه زمانی بسیار محافظهکارانه عمل خواهند کرد.
همچنین میتوان عنوان کرد که رفتار حقوقیهای بازار در روز سهشنبه ،سوم
خردادماه مناسب و کلیت بازار متعادل بود.

فرامرزتوفیقی ،رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

کمکهزینه مسکن کارگران به  ۶۵۰هزار تومان
خواهد رسید

گروه اقتصادی
معاونروابط کاروزیر کار،یازدهماردیبهشتماهدریک گفتوگویخبریاز
تصویبمصوبهافزایشحقمسکندر هیئتدولتخبردادو گفت کهمصوبهحق
مسکن در دستور کار هیئتوزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابالغ خواهد

ش مشترکان صرفهجو از اول خردادماه و مکانیزم رایگان
وزیر نیرو از اعمال پادا 
شدنقبوضبرقاینمشترکانخبردادوبااشارهبهوجود650مشترکبدمصرف
برق در کشور گفت :با همکاری و همراهی مشترکان در مدیریت مصرف ،از چهار
ماه گرم سال با موفقیت عبور خواهیم کرد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت
نیرو ،علیا کبر محرابیان در برنامه زنده تلویزیونی «صف اول»با اشاره به میزان
خاموشیهادر سالهایاخیر گفت:در تابستانهایمتوالیودر سهزمستان،
کشور با مسئلهای به نام خاموشی مواجه بوده است.وی خاطرنشان کرد :در
زمستان گذشته با خاموشی مواجه نشدیم و صنعت برق با تأمین سوخت از
سویوزارتنفتبدونهیچمشکلیوبهصورتپایداربرقرادرزمستان گذشته
برای تمام بخشها تأمین کرد ،ب ه گونهای که صنعت فوالد بیشترین رشد را
میان کشورهای جهان به خود اختصاص داد و این حا کی از تأمین پایدار برق
است .وزیر نیرو بابیان اینکه تابستان سال گذشته با  15هزار مگاوات ناترازی
روبهرو بودیم ،گفت :با فرض رشد  4.5تا  5درصدی اوج مصرف برق ،این عدد
در سال جاری با فرض شرط عدم فعالیت ما به  19هزار مگاوات ناترازی در سال
جاری میرسید که معادل  25درصد تولید برق کشور است.محرابیان در بیان
برنامههایپوششناترازیصنعتبرق گفت:ازروزشروعبه کاردولتبرنامهریزی
برایتأمینپایداربرقشروعشد کهیکبخشآندرحوزهافزایشظرفیتنیروگاه
و بخش دیگر به حوزه مدیریت مصرف و کنترل تقاضا میپرداخت.وزیر نیرو در
بیان اینکه ناترازی سنواتی ما عدد باالیی است ،گفت:ما در حال حاضر وارد
شرایط تابستان شدیم و روز سهشنبه سوم خرداد مصرف به  53هزار مگاوات
رسید.محرابیان با اشاره به برنامه توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور تأ کید کرد:

شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهرهمند شود اما به نظر
میرسد که این مصوبه نیز همچون بسته حمایتی کارفرمایان در هیئت دولت در
نوبترسیدگیقرارگرفتهو کارگراندستکمیکماهدیگربایدمنتظرتصویبمصوبه
بمانند.فرامرز توفیقی ،رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار

در ابتدایراهمابرنامهتوسعه30هزار مگاواتیصنعتبرقراداشتیماماباتوجه
به روند روبهرشد تولید در کشور دیدیم کهنمیتوان پاسخ تقاضا را در سالهای
آتی داد.وی ادامه داد :بر این اساس میزان برنامه برای چهار سال آتی و افزایش
ظرفیتبه 35هزار مگاواتشاملسهبخشیعنی 15هزار مگاواتنیروگاههای
حرارتیمرتبطباوزارتنیرو10،هزارمگاواتنیروگاههایصنایعو10هزارمگاوات
نیروگاههای تجدید پذیر تبدیل شد.محرابیان تصریح کرد :هما کنون از  10هزار
مگاواتنیروگاهصنعتی5400مگاواتعملیاتشروعشدهواولیننیروگاهصنایع
ما در تابستان سال جاری به مدار میآید .
کاهش ناترازی  19هزار مگاواتی برق
این مقام مسئول در بیان هزینه ساخت نیروگاه گفت :نیاز است برای ساخت
یک کیلوواتظرفیتنیروگاهحرارتی400یوروهزینه کنیمایندر حالیاست که
برنامه ارتقای  1115مگاواتی ما با هزینه بسیار کمتری زمینه افزایش تولید برق را
مهیا میکند بهعبارتدیگر متوسط ارتقای توان برای هر کیلووات ساعت30 ،
یوروهزینهداردکهبیانگرهزینهبسیار کمارتقایتواناست.محرابیاناضافه کرد:
در مرحله بعد ما به سراغ واحدهای سیکل ترکیبی رفتیم تا با ایجاد واحدهای
بخار به میزان یکسوم ظرفیت نیروگ اهها بدون سوخت نسبت به تولید برق

شرکت تعاونی سهام عدالت
شهرستان کنگاور

مهندسین مشاور صنعتی نوها (سهامی خاص)

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
از همهدارندگانسهامشرکتمهندسینمشاورصنعتینوها(سهامیخاص)بهشماره
ثبت  42943مورخ  1360/9/11دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
که در ساعت  9صبح روز پنجشنبه  1401/3/19در محل شرکت تشکیل خواهد شد ،
حضور به هم رسانند:
دستور جلسه :
 نقل و انتقال سهام تغییر اساسنامه شرکت افزایش سرمایهتاریخ انتشار 1401/3/4

خ ت 1401/3/4

هیات مدیره

شرکت تعاونی توسعه روستای آرموت تکیه طالقان

آ گهی دعوت مجمع عمومی
عادی سالیانه نوبت دوم
با توجه به عدم حصول حدنصاب قانونی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت اول در تاریخ  1401/2/30رسمیت پیدا نکرد.
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی
عادی سالیانه نوبت دوم که راس ساعت  11روز پنجشنبه مورخ  1401/3/19در محل
مسجد چهارده معصوم واقع در طالقان – روستای آرموت تکیه طالقان تشکیل
می گردد ،حضور به هم رسانند .یادآوری می شود  :در صورتی که حضور عضوی در
مجمععمومیمیسر نباشد ،می تواندحقحضور و اعمال رایاز سویخود رابهنماینده
تام االختیار خود وا گذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از
 3عضو را بپذیرد و هر فرد غیرعضو تنها نمایندگی  1عضو را می تواند بپذیرد .برگه های
نمایندگی مزبور با امضا رئیس هیات مدیره معتبر خواهد بود .همچنین جهت بررسی
وکالتنامهها و صدور برگه حضور در مجمع محل دفتر تعاونی واقع در طالقان روستای
آرموت مسجد چهارده معصوم مراجعه فرمائید .این مجمع با هر تعدادی برای کلیه
اعضاء اعم از حاضر وغایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت های مالی سالهای 99-98-97
 -3طر ح و تصویب انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیات مدیره
 -4طر ح و تصویب انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس
تاریخ انتشار 1401/3/4

خ ش 1401/3/4

در تشریحانتظار کارگرانبرایتصویبمبلغجدید کمکهزینهمسکنبهخبرنگار
«رسالت» بیان کرد :یکی از مؤلفههای مصوبه دستمزد که همواره موردبحث قرار
ی گیرد ،کمکهزینه مسکن است.
م 
وی افزود :بیشک کمکهزینه مسکن یک مؤلفه ترمیم دستمزد خواهد بود
و در شرایط حال حاضر مطابق افزایش نرخ بها کمک چندانی به هزینه مسکن
نخواهد کرد .مصوب ه امضاشده درباره حقوق و دستمزد در شورای عالی کار از
لحاظ قانونی الزماالجراست.
توفیقیتصریح کرد:طیسالهای گذشتههنگامیکهمصوبهحقوقودستمزددر
شورایعالی کاربهامضامیرسید،درباره کمکهزینهمسکنبحثمیشد.مسئوالن
این حوزه در تالش بودند تا حق مسکن دیگر نیازی به تصویب نداشته باشد و در
آخر هرسال ،هنگامیکه نمایندگان کارگر ،کارفرما و دولت نشست محاسبه ماده

پاداشمشترکانصرفهجوییبرقازاولخرداداجرا  میشود

بدینوسیلهبهاطالع کلیهسهامدارانعضوتعاونی1643
سهام عدالت می رساند که در جلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه این شرکت جهت انتخاب نماینده که در
تاریخ و محل های مقابل برگزار می گردد ،حضور به هم
رسانیم  .ضمنا شرکت کنندگان باید سهامدار و دارای
اوراق سهام باشند.
تاریخ انتشار 1401/3/4
خ ش 1401/3/4

کارشناسبازارسرمایههمچنینخاطرنشان کرد:افتوخیزهای
فعلیبازارحا کیازریزشسنگیننیستوتنهابیانگرنوسانات
است .از طرفی دیگر شیب صعودی بازار مطابق دوماه
گذشته نخواهد بود.
پاالیشی و خودروییها نمادهای کم ریسک روزهای
آینده خواهند بود
اواضافه کرد:واقعیتآناست کهبازاربورسدروضعیت کنونی
اعدادمنطقیراتجربهمیکند.نکتهمثبتدرروزهایپیشرو
مجامعشرکتهایبورسیاست کهتاپایانتیرماهارائهخواهد
شد .بیشک به پشتوانه مجامع شرکتهایی که سودآوری
خوبی دارند ،تحرکات ارزندهای را تجربه خواهند کرد.
سماواتیاظهارکرد:بابرگزاریفصلمجامع،بازاربورسمیتواند
شاهدتحرکاتمثبتبهویژهدرحوزهنمادهایپاالیشیباشد.
صنعت خودرو نیز درجریان روزهای آتی ،کم ریسک خواهد بود.
وی درپایان این گفتوگو بیان داشت :تصور این است که بازار بورس در
این محدوده قیمتی درجا بزند .بنابراین دور از ذهن است که صفهای
ی گردد تعادل بازار حفظ و
خریدوفروش سخت شکلبگیرند .پیشبینی م 
تنها نوساناتی شکل گیرد.

وزیر نیرو :

آ گهی دعوت مجمع عمومی
عادی سالیانه نوبت اول شرکت
تعاونی  1643سهام عدالت
شهرستان کنگاور

هیات مدیره

اقدام کنیم وافزایش راندمان نیروگاهها را شاهد باشیم ،بدین ترتیب امسال
 12واحد بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی به بهرهبرداری میرسد.وی گفت:
 19هزار مگاوات ناترازی ما با فرض این است که ما هیچ حرکتی نکنیم ،بر این
اساس با افزایش توان اتفاق افتاده تا پایان دوره گرما باالی  6هزار مگاوات از
ناترازی کاسته میشود.محرابیان گفت :اعتقاد ما این است که تولید برق باید
اقتصادی باشد و بخش خصوصی با توجیه وارد این برنامه شود .یکی از اشکال
مادر سالهایاخیراینبود کهتولیداقتصادینبوددر همینراستابرنامههادر
این حوزه با اصالح اقتصاد برق کلید خورد.وی ادامه داد :برنامه دوم ما فروش
برق بهعنوان کاالی رقابتی از طریق بورس انرژی است .ما سعی میکنیم طی
ماههای آتی باعرضه برق در بورس انرژی زمینه رقابت را فراهم کنیم.وزیر نیرو
با اشاره به اینکه ناترازی ما مربوط به بخش اندکی از سال است و ما در بسیاری
از ماههایسالبامازادعرضهروبهر وهستیم ،گفت:البتهضوابطایجادمیکند
کهبازاررقابتیدرهمهشرایطمطابقدستورالعملهاعمل کند،اینراهمبگویم
که قرار نیست ما همیشه در ناترازی باشیم.این مقام مسئول در بیان اهمیت
نیروگاههای تجدیدپذیر کشور گفت :نیروگاه سیکل ترکیبی ازآنجهت اهمیت
دارد که بدون سوخت نسبت به تأمین برق اقدام میکند ،در حقیقت برنامه

حوزه

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

 -1حوزه غم تسلی

1401/3/16

10

مسجد محل

 -2حوزه اسالم آباد

1401/3/16

11

مسجد فاطمیه

 -3حوزه خرمنجا

1401/3/16

12

مدرسه امام صادق

 -4حوزه باغ جمیله

1401/3/17

9

مسجد امام جواد

 -5حوزه زیرجاده

1401/3/17

10

مسجد صاحب
الزمان

 -6حوزه بهزیستی

1401/3/17

11

اداره بهزیستی

 -7حوزه گودین

1401/3/17

12

مسجد گودین

 -8حوزه خزل غربی

1401/3/17

14

مسجد روستا

 -9حوزه فش

1401/3/18

9

مسجد فش

 -10حوزه قزوینه

1401/3/18

10

مسجد روستا

 -11حوزه کرماجان

1401/3/18

11

مسجد روستا

 -12حوزه
عبدالتاجدین

1401/3/18

12

مسجد روستا

 -13حوزه دهلر

1401/3/18

14

مسجد روستا

آ گهی دعوت شرکت چوب سنگ سناباد
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره
 34444و شناسه ملی  10380496937جهت
تشکیل مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده
بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانشرکتچوبسنگسنابادسهامیخاصبهشمارهثبت
 34444دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت کهدر ساعت15مورخ1401/3/16بهنشانیاستانخراسانرضوی–شهرستان
فریمان – بخش مرکزی – دهستان سنگ بست – آبادی شهرک صنعتی کاویان فاز 2
محله کاویان فاز  -2خیابان شهرک صنعتی کاویان – پال ک  -510قطعات  733تا 738
طبقه همکف با کدپستی  9394195326تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
انتخاب (ترمیم) اعضای هیات مدیره با توجه به استعفای احدی از اعضای هیات
مدیره
تاریخ انتشار 1401/3/4

خ ش 1401/3/4

هیات مدیره شرکت

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شرکت تولیدی و صنعتی
جام گستر توس (سهامی خاص) به شماره
ثبت  25923و شناسه ملی 10380413372
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تولیدی و صنعتی جام گستر توس دعوت به عمل
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در روز سهشنبه مورخه
 1401/3/17که راس ساعت  10در محل شرکت به آدرس مشهد خ خواجه ربیع خ گاز خ
مسلم  5شمالی پ  2کدپستی  9148714445برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
تاریخ انتشار 1401/3/4

3

خ ش 1401/3/4

هیات مدیره شرکت

 ۴۱را برگزار میکنند ،کمکهزینه مسکن را نیز بررسی و تصویب کنند.
نگرانی جامعه کارگری از عدم ابالغ کمکهزینه مسکن
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار همچنین خاطرنشان
کرد :متأسفانه در سال جاری تا کنون درباره کمکهزینه مسکن بحث نهایی
صورت نگرفته است و بهموجب این امر دلنگرانیهای بسیاری برای کارگران
شکل گرفته است.
اودرپایاناین گفتوگواضافه کرد:جامعه کارگریونمایندگاناینحوزهبامطالبه
کمکهزینهحقمسکندرصددتصویبونهاییشدناینمؤلفههستند.پیشازاین
مقرر شده بود افزایش مبلغ کمکهزینه مسکن کارگران به  ۶۵۰هزار تومان برسد.
که متأسفانه تا کنون این مؤلفه تصویب و پرداخت نشده است .امیدواریم این
مصوبه هرچه زودتر تصویب و ابالغ گردد.
ما در حوزه ارتقای واحدهای بخار نیروگاههای گازی و نیروگاههای تجدیدپذیر
با همین توجیه کمبود سوخت مدنظر قرارگرفته است .محرابیان گفت :بر این
اساس تا کنون  12واحد نیروگاه تجدیدپذیر به مدار آمده است.وزیر نیرو در این
برنامه تلویزیونی بر توسعه برق تجدیدپذیر تأ کید کرد و افزود :برق هستهای،
برقپا کیاست کهبسیاراقتصادیاست،ماحتماازتولیدبرقهستهایحمایت
میکنیم زیرا در شبکه توزیع گسترده ما با ظرفیتی که در آینده به  120هزار
مگاوات میرسد ضرورت دارد ،نیروگاههای هستهای زمینه افزایش پایداری را
به وجود آورند.وزیر نیرو در پاسخ به سؤالی مبنی بر غیراقتصادی بودن نیروگا ه
هستهای گفت :همان کشورهایی که تولید نیروگاه هستهای را ناصحیح جلوه
میدهندبخشعمدهبرنامهخودرابررویتوسعهنیروگاههستهایقراردادهاند.
محرابیان سرمایه گذاری بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و افزود :گالیه
نیروگاهدارها گالیه درستی است و ما به آنها حق میدهیم ،زیرا سرمای ه گذار
هزینه کرده و با استفاده از توان فنی کشور توقع تولید برق اقتصادی را دارد.وی
ادامه داد :تأخیر در پرداختها در کنار عدم ثبات قیمت زمینه این گالیهها را به
وجود آورده است اما ما در وزارت نیرو یک اتاق فکر با حضور متخصصین داریم و
تالش میکنیم تا ضمن توسعه روشهای اقتصادی انگیزه سرمای ه گذار را برای
توسعه صنعت برق جلب کنیم.وی ادامه داد :باید برای قشر قابل توجهی برق
را به صورت یارانهای تأمین کنیم و این روش باید با سازوکارهایی زمینه ایجاد
فشار برای نیروگاهداران را فراهم نکند.وزیر نیرو ضمن ابراز خرسندی از ارائه و
بررسی طرح مانعزدایی از صنعت برق در مجلس افزود :این قانون گام اساسی
در توسعه اقتصاد برق را فراهم خواهد کرد.

خبر
سخنگوی صنعت برق خبر داد:

برق اداراتی كه مصرف خود را
كاهش ندهند ،قطع میشود
مدیرعامل شركت مدیریت شبكه برق ایران و سخنگوی صنعت برق تأ کید كرد :از هفته
گذشته تا كنون شاهد جهش بیش از  9درصدی مصرف برق هستیم بهطوریکه درطول
یك هفته مصرف  4500مگاوات افزایش یافت.به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو
(پاون)،مصطفی رجبی مشهدی بابیان اینکه روز دوشنبه نیز شاهد افزایش 2300
مگاواتی مصرف برق بودیم ،خاطرنشان كرد :پیک مصرف برق روز دوشنبه به  52هزار و
 400مگاوات رسید كه نشانگر افزایش شدید مصرف است.رجبی مشهدی بابیان اینکه
برای مدیریت مصرف اقدامات گستردهای انجامشده است ،تأ کید كرد :امسال مصرف
برق ادارات بهطور ویژه و با نصب كنتورهای هوشمند كنترل میشود.وی تأ کید كرد :بر
اساس مصوبه هیئت دولت ،ادارات باید مصرف برق خود را  30درصد در ساعات كاری
كاهشدهندودرصورتیکهمصرفخودرا كاهشندهند،در مرحلهنخستاخطار دریافت
ی كنند و در صورت عدم رعایت ،برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد.رجبی مشهدی
م 
یادآور شد :این اقدامات بهمنظور تأمین پایدار برق مشتركان خانگی و تداوم روند تولید
ادامه خواهد یافت و به همین دلیل ،ادارات باید پس از پایان ساعات كاری ،نسبت به
خاموش كردنسیستمهایسرمایشیوروشناییهایغیرضروریاقدام كنند.سخنگوی
صنعت برق همچنین گفت :با توجه به افزایش دما در روزهای آتی و افزایش نیاز مصرف
برق در كشور ،رعایت نكات مدیریت مصرف در ساعات اوج مصرف برق از ساعت  13تا 17
و  19تا  23و تنظیم درجه وسایل سرمایشی روی  25درجه بسیار مهم و کمککننده برای
تأمین برق هموطنان خواهد بود.

سید جواد ساداتی نژاد مطرح کرد:

مأموریت وزارت جهاد کشاورزی
خودکفایی در تولید کاالهای اساسی
وزیرجهاد کشاورزی،خودکفاییدر تولید کاالهایاساسی کشاورزیرامهمترینمأموریت
وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.به گزارش تسنیم ،سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد
کشاورزی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی  2خرداد  1401بابیان اینکه خودکفایی در تولید
کاالهای اساسی کشاورزی مهمترین مأموریت وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم
است ،گفت :با برنامهریزیهای انجامشده ،خودکفایی کامل در تولید کاالهای اساسی
و کاهش واردات در این زمینه محقق خواهد شد.وی ادامه داد :عالوه بر خودکفایی
کامل در تولید کاالهای اساسی به دنبال آن هستیم که ایران تبدیل به پایانه صادرات
محصوالت کشاورزی در منطقه شود.ساداتی نژاد ادامه داد :تولید و توزیع بذور با کیفیت
بین کشاورزان،آموزشوترویج کشاورزان،اعزام کاروانهایبهرهوریبهمزار ع کشاورزی،
تخصیص یارانه کشت و کشاورزی قراردادی ازجمله سیاستهای حمایتی وزارت جهاد
کشاورزی در حوزه تولید بوده است.وزیر جهاد کشاورزی در پایان ضمن تأ کید بر اهمیت
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشمول طرح مردمی سازی نظام پرداخت
یارانهای بخش کشاورزی گفت :معاونت برنامهریزی اقتصادی ،معاونت امور تولیدات
دامیوبانک کشاورزینسبتبهتسهیلفرآیندپرداختوامبهتولیدکنندگان(مرغداران،
دامداران و  )...و ارائه گزارش هفتگی آن اقدام کنند.

افزایش بیش از دو برابری ارسال
کاالهای اساسی به سراسر کشور
میزان حملونقل و ارسال کاالهای اساسی از بنادر جنوبی و شمالی کشور به اقصی نقاط
کشورماناز ابتدایسال ۱۴۰۱باافزایشبیشاز دوبرابرینسبتبهمدتمشابهسال۱۴۰۰
به یکمیلیون و  ۲۶۹هزار تن رسید.به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران
(مبدأ)،اینشرکتبهعنوانتأمینکنندهمحصوالتراهبردی کشاورزیدردوماهابتدایی
شامل
امسال توانست نسبت به ارسال یکمیلیون و  ۲۶۹هزار تن انواع کاالهای اساسی ِ
گندم ،برنج و روغن خام به  ۳۱استان کشور اقدام کند.بر اساس این گزارش ،در فروردینو
اردیبهشتماهسال،۱۴۰۰میزانحملونقلمحصوالتراهبردیازبنادربهمرا کزوتأسیسات
ذخیرهسازی  ۵۷۰هزار تن بود ،اما با توجه به برنامهریزی بهعملآمده ،این شرکت امسال
در همین مدت توانست این میزان را  ۱۲۳درصد افزایش داده و به رکورد جدیدی در زمینه
جابهجایی این محصوالت برسد.بنابراین گزارش؛ بندر امام ،بندرعباس ،بندر چابهار،
بندر انزلی و بندر امیرآباد ازجمله مبادی ورودی کاالهای اساسی به کشور هستند که در
اینمیان،ارسال کاال از مبدأبندرعباسبهنقاطمختلف کشور از ابتدایسالجاریبارشد
 ۸برابری نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته به  ۳۷۳هزار تن رسید.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای تهیه مصالح و ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا
نوبت اول

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا)
بهشماره 2001005674000018رااز طریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار نماید .کلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شدو 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 اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1401/3/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1401/3/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1401/3/26
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  15روز شنبه تاریخ 1401/3/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها :الف  :آدرس
سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/3/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/11
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
خ ش 1401/3/4

شرکتآبوفاضالب
سیستانوبلوچستان

آ گهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول

 -1نام دستگاه مناقصه گزار  :شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 -2نوع مناقصه  :یک مرحله ای با ارزیابی ساده
 -3موضوع مناقصه  :خرید  6000متر لوله پلی اتیلن به قطر  400میلیمتر  PE100-SF1.25-SDR:17-PN10خودرنگ
 -4دستگاه نظارت  :بازرس فنی
 -5مدت زمان تحویل  :حدا کثر زمان تحویل لوله های فوق دو ماه پس از تاریخ ابالغ قرارداد در شهر پیشین می باشد.
 -6مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :مبلغ ( 425/0000/000چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال بعنوان تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع کار که می بایست به صورت فیش واریز وجه به حساب نسیم  4001114207144783نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه
سپرده (بودجه عمومی) شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان و یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید ،بدون
هیچگونه قید و شرط که ضمن بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را
به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند.
 -7تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه :
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  1401/3/4لغایت  1401/3/9می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  14مورخ  1401/3/18می باشد.
تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت  8مورخ  1401/3/21می باشد.
تولیدکنندگان دارای مجوز فعالیت می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با
پرداخت مبلغ ( 500000پانصد هزار) ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پا کات (الف)
(ب)و (ج) تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق بارگذاری نمایند.
آدرس وب سایت www.abfasb.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/3/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/7
خ ش 1401/3/4

دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت آب و فاضالب
استان سیستان و بلوچستان

