
دولت با هدف حمايت از اقشار حقوق بگير در 
برابر موج گرانى ها، شيوه پرداخت يارانه هاى نقدى 

را به زودى اصالح مى كند.
سيداحسان خاندوزى سخنگوى اقتصادى دولت و 
وزير اموراقتصادى و دارايى ديروز در نشست هفتگى 
خود با خبرنگاران و در پاســـخ به سئوال «اطالعات» 
پيرامون برنامه دولت براى حمايت از كارمندان و كارگران 
در برابر موج گرانى ها گفت: بسته سياست هاى مهار 
تورم و رشد توليد به عنوان برنامه اقتصادى كوتاه مدت 
دولت براى جلوگيرى از رشـــد قيمت ها و مقابله با 
رشد تورم با اجماع نظر بانك مركزى، وزارت اقتصاد و 
سازمان برنامه و بودجه نهايى و توسط معاون اول ابالغ 
شد كه شامل دستور كار 10 ماهه دستگاه هاى اجرايى 

به تفكيك دستگاه هاى متولى و زمانبندى است.
وى تاكيد كرد: اكنون عوامل ساختارى تورم زا در 
اقتصاد ايران  شامل بى انضباطى هاى پولى و مالى دولت 
و رشد نقدينگى تحت كنترل است و آمار اخير مركز آمار 
هم حكايت از كاهش رشد نرخ تورم دارد. البته كاهش 
تورم اساساً به معناى كاهش يا ثبات قيمت ها در اقتصاد 
ايران نيست و البته نبايد چنين قلمداد كرد كه وضعيت 

موجود اقتصادى كشور مطلوب نظر دولت است.
ســـخنگوى اقتصادى دولت با بيان اينكه 5 سال 
اســـت درگير تورم هســـتيم و دولت در حوزه كنترل 
عوامل ســـاختارى و اجرايى تورم جديت دارد، اظهار 
داشت: اينكه فشـــار وضعيت تورمى بر دوش اقشار 
مختلف جامعه است را دولت احساس مى كند. هر هفته 
رئيس جمهورى گزارشـــات جزئى در مورد قيمت ها 
از دستگاه هاى مختلف مى گيرد و در پى آن تذكرات و 

بازخواست از مسئوالن هم انجام مى شود.
 تجديدنظر در دستمزد كارگران

 وى افزود: درخصوص تجديدنظر در دســـتمزد 
كارگران در پايان ســـال گذشته در مذاكرات شوراى 
عالى كار اين موضوع مطرح شده است كه تجديدنظر 
در حوزه حقوق كارمندى در حوزه كارگرى هم اعمال 
شـــود و در اصالحيه حقوق كارگران هم بازتاب و 

انعكاس خواهد يافت.
خانـــدوزى گفت: چنانچه برنامه اى براى اصالح 
دستمزد كارمندان داشـــته باشيم، يقيناً برنامه اصالح 
دستمزد كارگران را هم از طريق شوراى عالى كار پيگيرى 
خواهيم كرد. اما غير از سياست هاى دستمزدى، دولت 
ابزارهاى ديگرى براى حمايت از اقشار مختلف دارد؛ 
به عنوان نمونه وزارت كار در حال تدارك اصالحيه اى 
روى بسته يارانه هاست كه به محض نهايى شدن اعالم 
خواهد شد.وى افزود: رشد نقدينگى كه در پايان دولت 
قبل به 42/8 درصد رسيده بود، در پايان سال 1401 به 
حدود 30 درصد كاهش يافت كه از سرعت مطلوب 
در كاهش رشد نقدينگى حكايت مى كند. هدف گذارى 

امسال هم رسيدن به عدد 25 درصد است.
وزير اقتصاد تصريح كرد: كاهش وابســـتگى به 
ارزهاى جهانى از ديگر مســـائلى بود كه موجب شد 
تورم را بهتر كنترل كنيم. شـــبكه پيام رسان پاياپا هم 
ديروز رونمايى شد كه مسير جايگزين سوئيفت است. 

وى اضافه كرد: دولت به دنبال استفاده از ظرفيت هاى 
مغفول و بالقوه اى است كه به هر دليلى منجر به توليد 
در كشور نشده كه از جمله آنها مى توان به دارايى هاى 
راكد اشـــاره كرد كه در اين راســـتا وزارت صنعت بر 
احياى واحدهاى صنعتى و معدنى راكد تمركز كرده و 
همچنين مولدســـازى پروژه ها با استفاده از دارايى هاى 

راكد در دستور كار دولت است.
خاندوزى گفت: در سال گذشته با وجود تالش 
دولت براى ســـختگيرى در حوزه استقراض و استفاده 
از تنخـــواه بانك مركـــزى، حدود 90 درصد بيش از 
ســـال 1400 بودجه عمرانى تخصيص يافت و امسال 
هم با استفاده از منابع بودجه و هم غيربودجه اى مثل 
دارايى هاى راكد، پروژه هاى عمرانى را فعال مى كنيم.

وى با بيان اينكه سياست تسهيل توليد با دو بخش 
در دســـتور كار است، گفت: پارسال تمركز دولت به 
تسهيل اخذ مجوزهاى كسب و كار بود و امسال تمركز 

دولت به سمت مقررات كسب و كار رفته است.
سخنگوى اقتصادى دولت با اشاره به اينكه از درگاه 
ملى مجوزها شاهد صدور 4 هزار مجوز در يك روز 
بوديم كه ركورد بود، تصريح كرد: در دو ماه گذشـــته 
بخشى از پروژه انضباط بخشى به حوزه مقررات كسب 
و كار منتشر شده است به نحوى كه در دو ماهه اول 
سال قبل 55 بخشنامه تجارى و گمركى صادر شد كه 
بر اين اساس روزانه يك بخشنامه و دستورالعمل صادر 
شده، از اين رو كار به شكلى پيش رفت كه اين روند 
اصالح شـــود.به طورى كه در دو ماهه ابتداى امسال 
تعداد 55 بخشنامه را به 31 فقره كاهش داديم و اين 
روند با جديت بســـيار بيشتر در ده ماهه سال جارى 

ادامه خواهد يافت.
 ممنوعيت استفاده از دالر

وى در ادامه با اشاره به اينكه ممنوعيت استفاده از 
دالر براى اشخاص ايرانى در داخل و كاهش نياز فعاالن 
اقتصادى به معامالت دالرى در دستور كار دولت قرار 
دارد، تصريح كرد: همچنين ســـهم دالر در تسويه هاى 

تجارى ما به كمتر از 10 درصد رســـيده در حالى كه 
در سال هاى قبل نزديك به 30 درصد بود.

وزير اقتصاد گفت: در تعامالت دوجانبه با شركاى 
مهم اقتصادى خود مثل روسيه، تركيه و چين به دنبال 
كاهش وابستگى به دالر و استفاده از ارزهاى ملى هستيم. 
همچنين اســـتفاده از پيام رسان آسيايى كه جايگزين 
سوئيفت است، از ديگر اقدامات براى كاهش وابستگى 

به دالر محسوب مى شود.
وى در مورد منابع صندوق توسعه ملى گفت: از 
مجموع حدود 150 ميليارد دالرى كه از روز تأسيس 
صندوق توسعه ملى تا امروز به عنوان ورودى  صندوق 
وجود داشـــته حدود 100 ميليارد دالر در دولت هاى 
گذشته تحت عنوان تسهيالت برداشته شده است. البته 

تســـهيالت جزو دارايى صندوق محسوب مى شود اما 
تالش دولت ســـيزدهم اين بوده كه با منضبط كردن 
بودجه ميزان برداشـــت تسهيالت از صندوق را نسبت 
به قبل كاهش دهيم و همچنين با  بازگشت تسهيالتى 
كه سال هاى قبل برداشته شده، نسبت به انضباط بخشى 

عملكرد صندوق اقدام شود.
خاندوزى افزود: همچنين در برنامه هفتم سازوكار 
جديدى براى صندوق در نظر گرفته شده كه نسبت به 
آينده اطمينان بيشترى داشته باشيم كه بعد از نهايى شدن 
سازوكار برنامه هفتم، اطالعات بيشترى ارائه مى شود.

وى در مورد تخصيص و تأمين ارز براى واردات 
نيازهاى اساسى كشور گفت: در 2 ماهه امسال تأمين 
و تخصيص ارز وضعيت بهترى داشـــت و نزديك به 
20 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال تأمين نيازهاى 
ارزى كشور افزايش يافته است.به طورى كه  تا پايان 31 
ارديبهشت امسال 16 ميليارد دالر تخصيص ارز صورت 

گرفته كه 9/3  ميليارد دالر آن تأمين شده است.
ســـخنگوى اقتصادى دولت تصريح كرد: 11/8 
ميليـــارد دالر متعلق به نيازهاى وارداتى بخش صنعت 
و معـــدن، 3/2 ميليارد دالر واردات مربوط به كاالهاى 
اساسى وزارت جهاد كشاورزى و 780 ميليون دالر براى 

حوزه دارويى كشور تخصيص يافته است. همچنين در 
حوزه واردات صنعتى و معدنى 5/6 ميليارد دالر، براى 
نيازهاى وزارت جهاد كشـــاورزى 2/9 ميليارد دالر و 
براى حوزه بهداشت و درمان 310 ميليون دالر تأمين 
ارز صورت گرفته است.وى با رد اين ادعاى كه روسيه 
باالتر از حد در خط ريلى رشت - آستارا سرمايه گذارى 
كرده است، گفت: محاسبات كارشناسى نشان مى دهد 
زيرسازى اين خط و تأمين ناوگان ريلى آن 1/6 ميليارد 
دالر منابـــع مالى مى خواهـــد و  برآورد وزارت راه و 
شهرسازى اين است كه يك ميليون نفر مسافر و يك 
و نيم ميليون تن بار از اين مسير جابجا خواهد شد كه 

منافع خوبى براى كشور به دنبال دارد.
خاندوزى در مورد ســـاخت يك ميليون واحد 
مسكونى در سال اظهار داشت: در حوزه سياست ها و 
رويكردهاى دولت در حوزه مسكن، ما دوگانه اى بين 
هدف دولت و نظر كارشناســـان نمى بينيم. توجه كنيد 
كه دولت سيزدهم زمانى شروع به كار كرد كه شكاف 
عرضه و تقاضا و ناترازى جدى در حوزه مسكن وجود 
داشت و اگرچه در سال هاى متمادى عرضه تأمين نشده 
بود، هر سال تقاضا هم بيشتر مى شد؛ بنابراين دولت بايد 
به منظور جبران عقب ماندگى سال هاى قبل ساخت 
ساالنه يك ميليون واحد مسكونى را در دستور كار قرار 
مى داد و مجلس هم دولت را مكلف كرده بود كه اين 
تدابير را داشـــته باشد؛ بنابراين در مورد هدف اعالمى 

گذشته عقب نشينى نخواهيم كرد.
وى گفـــت: برخى از بخش ها اعالم كرده اند كه 
اگر زمين در اختيار آنها قرار داده شود حتماً واحدهاى 
مســـكونى مى سازند و در حوزه خودمالكى هم كمك 
به حوزه مسكن از سوى بانك مسكن در حال انجام 

است.
 تدابير دولت براى كنترل اجاره بها

وزير اقتصاد درباره افزايش اجاره بها اظهار داشت: 
دغدغه افزايش قيمت و به ويژه اجاره به طبقات ضعيف 
جامعه فشار مى آورد و تالش شد تدابير الزم در نظر 
گرفته شود كه بر اين اساس اليحه ماليات بر معامالت 
مكرر مسكن در دولت تصويب شد و در مجلس هم 
طرحى با كنترل اجاره بهاى امالك مسكونى در نوبت 

صحن علنى است.
وى افزود: دولت در اليحه خود با نرخ باال و گزنده 
ماليات 60 درصدى براى معامالت مكرر مسكن جريمه 
بااليى در خصوص افرادى كه وارد بازار ســـوداگرى 

مى شوند، پيشنهاد كرده است.
 همچنين براى اجراى طرح ماليات بر سوداگرى 
پيش از اينكه طرح به تأييد شـــوراى نگهبان برسد و 
به قانون تبديل شود، بسترهاى اجرايى الزم در دولت 
در حال آماده شـــدن است.در همين حال، وزارت راه 
و شهرسازى هم در حوزه نظارت بر مشاوران امالك 
اهتمـــام دارد و تيم هايى را براى نظارت اعزام مى كند.
خاندوزى گفت: با همكارى اصناف و وزارت صنعت 
قرار بر اين است كه مجوز بنگاه هاى خاطى باطل شود 
و در حوزه اجاره، خريد و فروش مسكن راه اندازى 

سامانه جديدى در دستور كار است.
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نفت ، طال ، سكه و ارزخاندوزي: دولت فشارتورم بردوش مردم را احساس مي كند
 

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)
هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر بشكه نفت سنگين ايران
هر اونس (31/1 گرم) طال

بازار جهاني

بازار داخلي

71/99 دالر 
75/99 دالر 
75/71 دالر

72/60 دالر 
1960/86دالر

 32134000 تومان
28300000 تومان
17170000 تومان
11560000  تومان
6820000 تومان
2565000 تومان
42462 تومان
51850 تومان
 51950  تومان
 45886 تومان
56000 تومان
56260 تومان
64500 تومان
64800  تومان
14150 تومان
14230 تومان

سكه طال طرح جديد (به وزن 8/13 گرم)
سكه طال طرح قديم (به وزن 8/13 گرم)

نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)
ربع سكه طال (به وزن 2/03 گرم)

سكه يك گرمي
هر گرم طالي 18 عيار (بدون مزد ساخت)

دالر آمريكا(نرخ فروش در مركز مبادله ارزى)
دالر آمريكا(نرخ فروش توافقى صرافى مجاز)

دالر آمريكا( نرخ فروش بازار آزاد)
يورو (نرخ فروش در مركز مبادله ارزى)

يورو(نرخ فروش توافقى صرافى هاى مجاز)
يورو ( نرخ فروش بازار آزاد)

پوند انگلستان (نرخ فروش توافقى صرافى هاي مجاز)
پوند انگلستان(نرخ فروش بازار آزاد)

درهم امارات(نرخ فروش توافقى صرافى هاي مجاز)
درهم امارات (نرخ فروش بازار آزاد)

اجالس اتحاديه پاياپاي آســـيايى امروز در 
تهران راهكارهاى دالرزدايى از اقتصاد كشورهاى 
عضو را بررســـى كرده و بيانيه نهايى خود را 

صادر خواهد كرد.
به گـــزارش روابط عمومى بانك مركزى، 
دبيركل اتحاديه پاياپاى آسيايى با بيان اين خبر 
گفت:اضافه شدن ارزهاى محلى اعضا و برخى 
از ارزهاى غيرجهانروا همچون روبل روسيه، يوآن 
چين و درهم امارات به ســـبد اتحاديه پاياپاى 
آسيايى و تشكيل يك ارز ديجيتال بانك مركزى 

(CBDC) مشترك ميان اعضاى اتحاديه از جمله 
مهمترين محورهاى مورد بحث در پنجاه و يكمين 

اجالس اتحاديه پاياپاي آسيايى است.
فرهاد مرسلى با بيان اينكه اين اتحاديه قدمت 
طوالنى دارد، افزود: اتحاديه پاياپاى آســـيايى از 
ســـال 1974 تشكيل شده است و در آن زمان 
معاهده برتون وودز كه براى جهانروا سازى دالر 
و تعيين آن به عنوان ارز ذخيره جهانى شـــكل 
گرفته بود، دچار مشكل شد و به تبع آن در آفريقا 
و آمريكاى جنوبى و آسيا چندين اتحاديه براى 
استفاده از ارزهاى محلى در مبادالت تجارى و 

بانكى تشكيل شدند.

وى تصريح كرد: اين اتحاديه با ابتكار ايران 
تاســـيس شد و دبيرخانه دائمى آن هم در ايران 
فعاليت مى كند و از زمان تاسيس تا يكسال پيش 
فعاليت هاى اين اتحاديه به همان شكل قديمى 
انجام مى گرفت.اما از سال گذشته پيشنهاد كرديم 
كـــه ارزهاى محلى اعضـــا و برخى از ارزهاى 
غيرجهانروا همچون روبل روســـيه، يوآن چين 
و يا درهم امارات به ســـبد اتحاديه اضافه شود 
تا كشورهاى عضو بتوانند براى تسويه مبادالت 
تجارى و بانكى خود از اين ارزها بهره ببرند و 

از وابستگى آنها به دالر كاهش يابد.
دبيركل اتحاديه پاياپاى آسيايى با بيان اينكه 
اين موضوع قرار است امروز در نشست مجمع 
هيات مديره اتحاديه پاياپاى آسيايى به تصويب 
برســـد، ادامه داد: موضوع ديگرى كه قرار است 
دراين نشســـت مطرح شود، بحث تشكيل يك 
ارز ديجيتال بانك مركزى (CBDC) مشـــترك 

ميان اعضاى اتحاديه است. 
شايان ذكر است: اين ايده هم با ابتكارعمل 
ايران مطرح شده است تا كشورهاى عضو بتوانند 
روابط بانكى با يكديگر را با تسهيل انجام دهند 
و بـــراى تســـويه ها از ذخائر ارزى خود كمتر 

استفاده كنند. دبيركل اتحاديه پاياپاى آسيايى در 
مورد حضور كشـــورهاى غيرعضو در نشست 
اين اتحاديه در تهران گفت: براى نشست امروز 
عالوه بر كشـــورهاى عضو، كشورهاى روسيه، 
بالروس، افغانستان و بانك توسعه اسالمى هم 

حضور خواهند داشت.
 همچنين، يك سرى از كشورهاى غيرعضو 
به صورت آنالين به اين نشست متصل خواهند 
شـــد كه از جمله آنها مى توان به بانك مركزى 
موريس از قاره آفريقا اشاره كرد.وى در پاسخ به 
اينكه چرا كشورهاى غيرآسيايى در نشست اين 
اتحاديه آسيايى شركت مى كنند؟ گفت: اتحاديه 
پاياپاى آسيايى نزديك به 20 سال است كه در 
حال عضوگيرى بوده و تاكنون تعداد اعضاى آن 
به 9 كشور رسيده و قرار است دو كشور ديگر هم 
به اين اتحاديه بپيوندند. اساسنامه اين اتحاديه در 
سازمان ملل تصويب شده است و زيرمجموعه آن 
به شمار مى رود؛ بنابراين براى عضويت كشورهاى 
غيرآسيايى ممانعتى وجود ندارد، اگرچه تابه حال 

اين اتفاق نيافتاده است.
مرسلى در مورد آثار و نتايج برگزارى اين 
نشست تشريح كرد: نظام مالى جهان هم اكنون 
در حال پوســـت اندازى است و حضور دالر در 
ذخائـــر ارزى كشـــورهاى دنيا كاهش يافته و 
كمتر از 70 درصد شده است. كشورهاى جهان 
به تدريج به معامله با ارزهاى محلى خودشـــان 
سوق پيدا كرده اند، براى نمونه كشورهاى عضو 
بريكس به دنبال ابداع يك ارز مشترك هستند.
وى افزود: اين اتحاديه، هم دوجانبه تسويه ها را 
انجـــام مى دهد و هم چند جانبه؛ براى مثال اگر 
ما در هند مازاد روپيه داشـــته باشـــيم و روسيه 
هم در هند نيازمند روپيه باشد، ما مى توانيم به 

يكديگر كمك كنيم.
 اينها از جمله مزايا و آثار مثبتى است كه 
اتحاديه پاياپاى آســـيايى براى تجارت و نظام 
بانكى ما خواهد داشت.گفتنى است: نشست هاى 
كارشناســـى اعضاى هيات هاى شركت كننده در 
پنجاه و يكمين اجالس بين المللى اتحاديه پاياپاى 
آســـيا ديروز در محل بانك مركزى جمهورى 

اسالمى ايران برگزار شد.

بررسى حذف دالر از مبادالت اقتصادى كشورهاى آسيايى
مراســـم رونمايى از اطلس 
جمعيت كشور با حضورمعاون امور 
زنـــان و خانواده رئيس جمهورى، 
رئيس سازمان نقشه بردارى و رئيس 

مركز آمار ايران برگزار شد.
بـــه گزارش پايـــگاه خبرى 
سازمان نقشه بردارى كشور،«اطلس 
جمعيـــت ايران» در جهت نيل به 
اهداف سازمان نقشه بردارى كشور 
و همكارى مركـــز آمار ايران در 
قالب طرح «اطلس ملى ايران» تهيه 

شده است.
اين اطلـــس، نگارش چهارم 
اطلس جمعيت است كه با استفاده 
از اطالعات سرشـــمارى عمومى 
نفوس و مسكن سال 1395 و طرح 
آمارگيرى از نيروى كار و همچنين 
برخى منابع ثبتى بازنگرى شده در 

هفت فصل تهيه شده است. 
 فصل اول اين اطلس تحت 
عنوان «اندازه و رشد جمعيت» بيشتر 
به منظور آشنايى با جمعيت كشور 
و تغييـــرات آن تهيه شـــده و در 
فصل دوم به چگونگى پراكندگى و 
تراكم جمعيت و توزيع جغرافيايى 
آن در ســـطح كشور توجه شده 
است.همچنين فصل سوم به بررسى 
تركيب ســـاختار سنى و جنسى 
جمعيـــت و تغييرات آن در طول 
دوره هاى سرشـــمارى اختصاص 
يافته و درآن ويژگى  هاى ســـنى و 
جنسى جمعيت كشور در سال هاى 
مختلف به اشـــكال و شيوه هاى 

گوناگون نمايش داده  شده است.
همچنين فصل چهارم نقشه هايى 
درباره ميزان و نسبت هاى ازدواج و 
طالق و بعد خانوار را دربر دارد و 
فصل پنجم، تحت عنوان «تحوالت 
جمعيتى» تغييرات طبيعى و حركات 
مكانى جمعيت را بيشتر مورد توجه 

قرار داده است.
در فصل ششـــم هم به ميزان 
سواد در گروه هاى مختلف سنى، 
پوشـــش تحصيلى و نسبت هاى 

باســـوادى پرداخته شده است و 
در فصل هفتم به تركيب جمعيت 
فعال كشـــور و شاغالن بر حسب 
گروه هاى عمده فعاليت و شاغالن بر 
حسب بخش هاى سه گانه اقتصادى 
(صنعت ،كشـــاورزى وخدمات) 

توجه شده است.
على جاودانه رئيس سازمان 
نقشه بردارى در نشست رونمايى 
از اطلس جمعيت اظهار داشـــت: 
همه بر اهميـــت حوزه جمعيت 
تاكيد دارند و سازمان نقشه بردارى 
قصد ورود تخصصى در اين حوزه 
را ندارد اما شـــاهديم كه نقشه ها 
و اطالعات ســـازمان نقشه بردارى 
در حوزه تخصصى مورد استفاده 

تصميم گيران قرار مى گيرد.
وى افزود: كيفيت داده هايى كه 
در اطلس ها استفاده مى شود، اهميت 
دارد.زيـــرا داده ها از مراكز مختلف 
اخذ مى شـــود و نياز است كه در 
دولت به آن توجه بيشـــترى شود. 
اســـتقرار اطالعات مكانى در يك 
پنجره واحد اهميت ويژه اى دارد.

رئيس ســـازمان نقشه بردارى 
كشور با بيان اينكه يكى از وظايف 
ما تهيه اطلس هاى ملى است، گفت: 
بيش از 20 مورد اطلس وجود دارد 
كه اطلـــس جمعيت يكى از آنها 
بوده كه طى 30 سال گذشته تهيه 

شده است.
انسيه خزعلى معاون امور زنان 
و خانواده رئيس جمهورى هم در 
اين نشســـت با تشكر از زحمات 
و توجهاتـــى كه به حوزه جميعت 
شده است، گفت: ديدگاه آمايشى 
مى تواند در تصميم گيرى ها و تحليل 
عوامل كاهش جمعيت موثر باشد. 
ايـــن اطالعات مى تواند در حوزه 
برنامه ريزى مورد استفاده قرار گيرد. 
همچنين اين موارد مى تواند در بعد 

بين المللى موثر باشد.
وى تاكيد كرد: اميدواريم شاهد 
اجرايى شدن سرشمارى ثبتى مبنا در 

كشور باشيم تا اطالعات به صورت 
به روز در اختيار تصميم گيران قرار 
بگيرد. بايد توجه داشت كه بخشى 
از مشكالت حوزه جمعيت مربوط 
بـــه حوزه اقتصادى بوده اما بخش 
عمده اى از موارد مربوط به فرهنگ 
است و البته كه فرهنگ سازى در اين 
حوزه هم كار سختى خواهد بود.

معـــاون امور زنان و خانواده 
رئيس جمهورى همچنين در جمع 
خبرنگاران،  اظهار داشت: قطعا آمار 
به روز در تصميم گيرى ها بســـيار 

مهم است. 
در آمارها بحث تفكيك جنسيت 
اهميت دارد و اميدواريم در آينده با 
ثبتى مبنا شدن سرشمارى ها شاهد 

به روز شدن آمارها باشيم.
وى بـــا بيان اينكـــه طبيعتا 
برنامه هـــاى كوتاه مدت در حوزه 
جمعيت اقتصادى است و برنامه هاى 
بلند مدت فرهنگى است و نتايج 
آن در بلند مدت مشخص خواهد 
شد، گفت:  اعتبارات سال 1401 به 
طور قابل قبولى تخصيص پيدا نكرد 
و در ســـال جارى هم بودجه قابل 
قبولى در نظر گرفته نشـــده است. 
متاسفانه دستگاه ها در اولويت بندى 
كاهش تخصيـــص بودجه خود 
حذف منابع جمعيت را در اولويت 

قرار مى دهند.
جواد حسين زاده رئيس مركز 
آمار ايران هم در اين نشست گفت: 
اطلـــس جمعيت يكى از مواردى 
بوده كه حاصل همكارى مشترك 
مركز آمار و ســـازمان نقشه بردارى 
است. اخيرا كميته بخش آمار زنان 
و خانواده هم با رياســـت معاونت 
زنان رئيس جمهورى تشكيل شده 
است و پيگير اين موضوع بوده و 
آمارهاى جنسيتى كه مى تواند در 
تصميم گيرى ها موثر باشد هم مورد 

تاكيد قرار گرفته است. 
وى تاكيـــد كـــرد: در حوزه 
سرشمارى ثبتى مبنا مهمترين نياز 

تهيه نقشـــه مبنا است كه اين كار
با همكارى دو ســـازمان در حال

انجام است.
به گفته حســـين زاده، بحث
اطلـــس و اطالعات مكانى نياز به
اســـتانداردهاى مشخص بويژه در
اســـتان ها دارد كه اين كار در حال
انجام اســـت. نـــرم افزارى به نام
"پارس" را آمـــاده كرديم كه در آن
اطالعات سرشمارى در كوچكترين
بلوك كه آبادى ها است را نمايش

داديم.
وى همچنيـــن در جمـــع
خبرنگاران و در پاســـخ به سوالى
در مورد تغيير سال پايه محاسباتى
به ســـال 1400 و تاخير در ارائه
آمارهـــاى تورم به اين دليل گفت:
اين موضوع فرآيندى است كه از
ســـال 1399 آغاز شده و به سبب
طـــى مراحل تخصصى حدود دو
سال به طول مى انجامد و بر همين
اســـاس هم شاهد بوديم كه تغيير
سال پايه تا پايان سال 1401 انجام

شده است.
از ســـوى ديگر، موسى زاده
رئيـــس بخـــش اطلس هاى ملى
سازمان نقشه بردارى در اين مراسم
اظهار داشت: اطلس كلى جمعيت
براســـاس آخرين سرشمارى كه
مربوط به ســـال 1395 بوده، تهيه

شده است. 
وى افزود: در ســـال 1370
وظيفه تهيـــه اطلس هاى ملى به
سازمان نقشه بردارى محول شد و
تا امروز يك جلد اطلس عمومى
و 21 اطلـــس تخصصى ملى تهيه

شده است.
به گفته موســـى زاده، مراحل
تهيه اطلس هاى ملى شامل تعيين
موضوع، تعيين كارشناســـان، تهيه
آمارهاى بـــه روز، طراحى اوليه
اطلس، بررســـى داده ها و تعيين
نحوه نمايش، تعيين كارتوگرافى،

صفحه بندى و ... است.

رونمايى  از اطلس ملى جمعيت ايران
دولت با جديت به دنبال احداث خطوط دوم تا پنجم انتقال آب از 

درياى عمان به فالت مركزى است.
على اكبـــر محرابيان وزير نيرو ديروز در جريان برگزارى چهاردهمين 
كنفرانس بين المللى تونل ايران ضمن اعالم اين مطلب گفت: ايران در منطقه 
خشك و نيمه خشك واقع شده است و وجود نقاط متراكم جمعيتى و نياز 
به مصرف آب كه بعضاً با محل بارش ها و منابع آبى كشور فاصله دارد، 

استفاده از تونل ها براى انتقال آب را ضرورى مى كند.
وى ادامه داد: انتقال آب فقط معطوف به آب هاى سطحى و بارش ها 
نيست، بلكه در سال هاى اخير انتقال آب دريا به عنوان يك موضوع مهم در 

دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته است.
وزير نيرو اظهار داشت: يك پروژه بزرگ در كشور در دهه 80 طراحى 
شد و عمليات اجرايى آن آغاز و در دهه 90 هم به مرحله بهره بردارى رسيد 
كه به عنوان نخستين خط انتقال آب دريا به فالت مركزى محسوب مى شود. 
در كنار اين پروژه همچنين خطوط دوم تا پنجم هم در دستور كار قرار 

گرفت و امروز به عنوان پروژه هاى مهم كشور در مرحله اجرا قرار دارد.
وى با اشاره به اينكه بى ترديد در اجراى اين پروژه ها ناگزير به استفاده 
و بهره مندى از ظرفيت تونل  ها به عنوان سازه هاى ارزان قيمت براى انتقال 
آب هستيم،  افزود: الزم است سرعت پروژه ها با استفاده از ابزار مهندسى 
افزايش يابد و گلوگاه پيشبرد برخى از پروژه هايى كه امروز در دستور كار 

وزارت نيرو و دولت بوده، تونل است.
محرابيان خاطرنشان كرد: به موضوع آب در برنامه هفتم توسعه به عنوان 
فصل برجسته پرداخته شده است و در اين باره در كنار عزم و اراده مجلس 

شوراى اسالمى، دولت احكام خوبى را پيش بينى كرده است.

عزم دولت براى احداث خطوط دوم تا پنجم 
انتقال آب درياى عمان به فالت مركزى

معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزى گفت: طرح جهش توليد
در ديمزارها از 4 ميليون و 200 هزار هكتار عبور كرد.

به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، عليرضا مهاجر با بيان اينكه در سال
سوم طرح جهش توليد در ديمزارها قرار داريم، افزود: مقرر شده با كمك
ستاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره)، بيمه كشاورزى و بانك كشاورزى در
همه ديمزارهاى كشور شرايط جديدى را رقم بزنيم و در اين زمينه ميزان
عملكرد در واحد سطح را با حفظ بهره ورى و كاهش هزينه ها افزايش داده

و رشد توليد در كشور را مشخص كنيم. 

اجراى طرح جهش توليد در 4/2 ميليون هكتار ديمزار

رئيس مركز آمار ايران تغيير سال پايه آمارى را امرى طبيعى بيان كرد 
و در پاسخ به برخى ادعاها درباره مخفى سازى آمارها گفت: اعداد و ارقام 

قابل مخفى كارى نيست و دولت مصمم به شفاف بودن با مردم است.
جواد حســـين زاده در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: تغييرات سال پايه 
به ويژه در حوزه تورم به هيچوجه براى دستكارى در آمار نبوده و امرى 

طبيعى است كه هرچند سال انجام مى شود.
وى تغيير سال پايه را فرآيندى فنى و كامًال علمى دانست كه توسط 
همه كشورهاى دنيا انجام مى شود و افزود: مركز آمار بر اساس الگوهاى 
جهانى هر پنج سال يكبار، سال پايه آمارى را به روزرسانى مى كند كه امسال 

هم اين اتفاق رخ داد. 
رئيس مركز آمار ايران گفت: آخرين سال پايه در حوزه اقتصادى و 
تورمى سال 1395 بود كه بعد از به روزرسانى به سال 1400 ارتقا يافت؛ 
البته الزم به ذكر است وقتى الگوى مصرف خانوارها تغيير مى كند، شاخص 
پايه هم بايد تغيير كند.وى توضيح داد: تغيير ســـال پايه امرى نيســـت كه 
مثًال بر اساس تصميم گيرى سليقه اى باشد و فعاليت هاى تغيير سال پايه بر 
اساس چرخه طبيعى از سال 1399 آغاز و مراحل مختلف از كاال شناسى 

تا موضوعات فنى متعدد و پيچيده انجام شد.
حســـين زاده ادامه داد: از ســـال 1400 پرسشنامه هاى مورد نياز براى 
به روزرســـانى سال پايه و قيمت گيرى براى سبد مصرفى خانوارها تغيير 
كرد و امسال هم از فروردين قيمت گيرى بر اساس سال پايه جديد بوده 
است. همچنين توانستيم تا پايان سال 1401 فرآيند تغيير سال پايه را انجام 
دهيم و طى اين مدت برخى مباحث مانند طرح هزينه و درآمد خانوارها 
تهيه و براى وزن گيرى آماده شد تا سبد مصرفى خانوارها به طور دقيق 

مشخص شود.
وى همچنين درباره برخى انتقادات درباره تأخير اعالم تورم فروردين  
گفت: اين مسئله هم به دليل تغيير سال پايه بود كه منجر به طوالنى شدن 

به  روز رسانى ها و اعالم آمار شد.

اعالم دليل تغيير سال پايه آمارهاى كشور

ثبت قرارداد اجاره مسكن از 
امروز در سراســـر كشور رايگان 

مى شود. 
هادى عباسى معاون مسكن 
و ساختمان وزير راه و شهرسازى 
ضمن اعالم ايـــن مطلب گفت: 
سامانه معامالت امالك و مستغالت 
كشور از امروز به صورت 24 ساعته 
در تمامى ايـــام هفته به مؤجران 
و مستأجران خدمات رايگان ثبت 
قرارداد اجاره به همراه اخذ كدرهگيرى 
در سراسر كشـــور ارائه مى دهد. 
وى در تشـــريح اخذ كد رهگيرى 

رايگان اظهار داشت: از امروز (سوم
خرداد) در سامانه امالك و اسكان
به آدرس  (amlak.mrud. ir ) و
(srem.ir) مستأجران و مؤجرين
مى توانند به صورت رايگان نسبت
به ثبـــت قرارداد اجاره و اخذ كد

رهگيرى اقدام كنند.
مراحل ثبت قرارداد اجاره در
اين سامانه بسيار ساده تعريف شده
و در گام اول بايـــد پس از تاييد
مدارك هويتى براى ورود به سامانه
بر روى گزينه ايجاد قرارداد كليك

شود.

ثبت قرارداد اجاره مسكن از امروز رايگان مى شود

كارگران نبايد نسبت به تبعات 
اصالح قانون كار نگرانى داشـــته 
باشـــند، زيرا نگاه دولت بر اساس 
ثبات شغلى و رعايت حقوق كارگر 

است
ســـيدصولت مرتضوى وزير 
تعـــاون، كار و رفاه اجتماعى در 
گفتگو با ايلنـــا ضمن اعالم اين 
مطلب با اشـــاره به آغاز تدوين 
اليحـــه اصالحيه قانون كار گفت: 
تمامى موارد پيشـــنهادى اصالح 
قانون كار در دست بررسى است و 
مسلماً چيزى كه تبديل به قانون و 
ابالغ شد، مالك عمل قرار خواهد 

گرفت.
وى گفت: بندهايى نظير تسهيل 
اخراج كارگـــران درصورت بروز 
تخلفات انضباطى در حد پيشنهادات 
اوليه است و مســـلماً در فرآيند 
اصالح قانون، نخست ثبات شغلى 
كارگران به عنوان مهم ترين موضوع 
و همچنين پرهيز از اســـتفاده هاى 
غيرقانونـــى و ظلم در حق كارگر 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وزيـــر تعـــاون، كار و رفاه 
اجتماعى رونـــق توليد و رعايت 
حقـــوق كارفرما را از ديگر موارد 
مهم و سياست هاى كالن وزارتخانه 

متبوعش عنوان كرد و گفت: البته 
هر طرحى كه ارائه مى شود، قطعا در 
كميسيون بررسى و حك و اصالح 
مى شـــود و بعد به دولت مى آيد و 
آخرين اصالحا ت انجام مى گيرد و 
سپس به مجلس مى رود و آنجا هم 
بررسى مى شود و آن چيزى مالك 
عمل خواهد شـــد كه به تصويب 

مجلس برسد.
وى در خصـــوص حمايت 
دولت از كارگران در اصالح قانون 
كار گفت: مهم ترين نگاه دولت ثبات 
شغلى و رعايت حقوق كارگر است 
و در عين حال حقوق كارفرمايان 
هم بايد رعايت شود.همچنين رشد 
و رونق توليد و افزايش بهره ورى 

هم بايد مدنظر قرار گيرد.
مرتضوى دربـــاره بند ديگر 
ايـــن اصالحيه مبنى بر اين كه اگر 
كارگرى 4 سال قرارداد موقت داشته 
باشد كارفرما بايد آن را قطعى كند، 
اظهار داشت: قرارداد موقت حداكثر 
بايد 4 سال باشد نه اين كه بگويم 
اگر 4 ســـال قرارداد داشت، بعد از 
آن بايد قطعى شود. حداكثر قرارداد 
موقت نمى تواند بيشـــتر از 4 سال 
باشد و اگر قراردادى مثال بعد از 2 
سال دائم شد، ما ممنون مى شويم.

وزير كار: اصالح قانون كار به نفع 
كارگران است

براســـاس مصوبه اخير شوراى پول و اعتبار، نرخ سود تسهيالت (به 
غير از تسهيالت ترجيحى و قرض الحسنه) حداكثر 23 درصد اعالم شده 
و هيچ بانكى حق ندارد در زمان اعطاى تسهيالت بخشى از آن را به عنوان 

سپرده و وثيقه نقدى مسدود كند.
اين گزارش مى افزايد: بر اساس اين مصوبه كه توسط بانك مركزى 
ابالغ شد، بانك ها حق ندارند با روش هاى مختلف و از طريق ابزار هايى 
كه برخى از آن ها پيش از اين استفاده مى كردند، سود باالتر را از مشترى 

براى اعطاى تسهيالت دريافت كنند. 
بانك مركزى همچنين اعالم كرده است: گرفتن هرگونه وثيقه نقدى 
قبل يا بعد از اعطاى تسهيالت و همچنين مسدودى بخشى از وجوه وام 
از سوى هر بانكى ممنوع است و  اگر بانكى در اين زمينه تخلف داشته 
باشد به هيات انتظامى بانك مركزى معرفى خواهد شد. البته در اين ميان 
مشتريان هم بايد در مواجهه با اين تخلف مراتب شكايت خود را اعالم و 
از بانك مربوطه شكايت كنند.به گفته مسئوالن بانك مركزى، مشتريان اگر 
با بانك ها يا موسسات اعتبارى غير بانكى مواجه شدند كه به دريافت وثايق 
نقدى اقدام يا اينكه مبلغى از وام را مسدود مى كنند، مى توانند تخلف ها را 
هم از طريق سايت بانك مربوطه ثبت و پيگيرى كنند يا اينكه با سامانه 
ارتباطات مردمى بانك مركزى به نشـــانى https://crm.cbi.ir يا شماره 

تلفن گويا 2706 در تماس باشند.

نرخ سود تسهيالت حداكثر 23 درصد 
اعالم شد

معـــاون امـــور بين الملل و بازرگانى وزير نفت در ديدار با به اندونزى، با 
وزيـــر انـــرژى و منابع معدنى اندنزى بر افزايش همكارى هاى نفتى دو طرف 

تأكيد كردند.
به گزارش شانا، در ديدار احمد اسدزاده با "عارفين تصريف" كه در حاشيه 
سفر رئيس جمهورى و هيات همراه  به اندونزى انجام شد، دو طرف محورهاى 
همكارى دوجانبه را بررسى و بر افزايش همكارى هاى ايران و اندونزى در صنعت 
نفت و گاز تأكيد كردند.ايران و اندونزى سابقه همكارى نفتى در بخش هاى مختلف 
مانند توسعه ميدان هاى نفتى را دارند.درهمين حال، چارچوب كلى همكارى هاى 
ايران و اندونزى در بخش نفت و گاز به بحث و بررسى گذاشته شد و دوطرف 
برافزايش همكارى ها در حوزه هاى نفت، گاز و پتروشيمى تاكيد وتوافق كردند 

جزئيات اين همكارى ها درآينده نزديك بررسى ونهايى شود.

بررسى همكارى هاى نفتى ايران و اندونزى  

پرداخت تسهيالت حمايتى از ايجاد مشاغل خانگى در بانك ها متوقف شده 
و منتظر ابالغ شيوه نامه جديد بانك مركزى است.

آزيتا همتيان رئيس دبيرخانه مشاغل خانگى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
با اعالم اين مطلب گفت: اعتبار مشاغل خانگى سال گذشته 3 هزار ميليارد تومان 
بوده كه نزديك به 2700 ميليارد تومان معادل 90 درصد آن پرداخت و جذب 
شده و امسال با 33 درصد افزايش، سهم تسهيالت مشاغل خانگى به 4 هزار 
ميليارد تومان رسيده كه سهم همه استان ها و شهرستان ها از سوى دبيرخانه ستاد 
ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى تعيين و ابالغ شده است.وى به فارس 
گفت:  همه فرآيندها در مورد اعتبارات مشاغل خانگى فراهم شده و تخصيص 
سهم استان ها و تهيه برش استانى انجام شده است و در حال حاضر طى مكاتبه 
با بانك مركزى تقاضاى ابالغ شيوه نامه پرداخت تسهيالت سالجارى را مطرح 
كرده ايم .رئيس دبيرخانه مشاغل خانگى اظهار اميدوارى كرد بانك مركزى در اسرع 
وقت نسبت به ابالغ شيوه نامه پرداخت تسهيالت مزبور اعم از سقف تسهيالت ، 
مدت زمان بازپرداخت و ساير موارد را به سرپرستى هاى بانك هاى عامل به ويژه 

بانك هاى جديد كه از امسال به اين طرح پيوسته اند، اقدام كند.

توقف پرداخت تسهيالت 
مشاغل خانگى در بانك ها

بقيه از صفحه 2
با توجه به اين كه افرادِ هدف و نوع اطالعات جمع آورى شـــده پيرامون آنها 
گوياى مقاصد عملياتى دشـــمن عليه اين افراد بود، لذا با كشف ابعاد موضوع و 
شناسايى عوامل اجرايى در داخل كشور، بالفاصله تمامى دست اندركاران شبكه اعم 
از سرشبكه  داخلى، رابط ها و متصديان سامانه ها، با حكم مرجع قضائى، بازداشت 

شدند.
ضمن تقدير صميمانه از كارمندان متعهد سازمان هاى ذيربط كه در مراحل 
شناسايى شـــبكه   خيانتكار، نهايت همكارى را به عمل آوردند، اعالم مى كند كه 
اتكاى بر «اطالعات مردم پايه» همچنان عمده ترين راهبرد و بزرگترين رمز موفقيت 
وزارت اطالعات در مقابله با دسيسه هاى گوناگون دشمنان اين مّلت و در شناسايى 
عوامل ترور، خيانت به كشور، مفاسد اقتصادى و نفوذ است؛ بر همين مبنا از آحاد 
مردم شريف استدعا دارد كه همچون گذشته، خادمان گمنام خود را در شناسايى 
عوامل خيانت، يارى و راهنمايى كنند و موارد مشـــكوك  به ويژه درخواست هاى 
غيرقانونى اطالعاِت پايگاه هاى داده را به ستاد خبرى اين وزارتخانه (113) گزارش 
كنند.  همچنين به معدود فريب خوردگانى كه به هر دليل به دام دشمنان مّلت بزرگ 
ايران افتاده اند اعالم مى كند  راه براى بازگشت آنها، معرفى خويش و برخوردارى از 
حداكثر گذشت و رأفت اسالمى باز است و به صالح آنهاست كه پيش از هدر رفتن 

فرصت ها، به مسير مّلت باز گردند.

وزارت اطالعات:شبكه  همكار با ...

جهت مشاهده مزايده شركت" ايران كاوه ،سايپا لجستيك"
به سايت شركت سوديكو مراجعه فرماييد.

 www.sudico.com
(تاريخ برگزارى 1402/03/03 لغايت  1402/03/07)

آگهى مزايده

 آگهى تجديد مناقصه عمومى دو مرحله اى
انجام خدمات مهندسى معكوس شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان

مناقصه شماره 0221-خ-م
شـــركت مجتمع جهان فوالد ســـيرجان در نظر دارد نســـبت به انجام خدمات 
مهندســـى معكوس از طريق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى اقدام نمايد؛ لذا 
 از تمامى پيمانكاران معتبر كه داراى توانايى مناســـب، سوابق و تجارب مورد قبول 
مى باشـــند، دعوت به عمل مى آيد اســـناد مناقصه را از طريق مراجعه به آدرس 

اينترنتى WWW.SJSCO.IR دريافت نمايند.
* شرايط:

1- آخريـــن فرصت تحويـــل پاكات: پايان وقـــت ادارى روز چهار شـــنبه مورخ 
 .1402/03/24

2- تضمين شـــركت در مناقصه مبلغ 2,000,000,000  (دو ميليارد) ريال مطابق 
اسناد مناقصه.

3- محل انجام كار: كارخانه شـــركت مجتمع جهان فوالد سيرجان واقع در استان 
كرمان، شهرســـتان سيرجان، كيلومتر 50 جاده سيرجان – شيراز، كيلومتر 2 جاده 

اختصاصى گل گهر.
4- محل تحويل پاكات: اســـتان كرمان، شهرستان سيرجان، دبيرخانه كميسيون 
معامالت شركت مجتمع جهان فوالد ســـيرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر 

شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان.
 5- شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.
6- هزينه چاپ آگهى، بر عهده برنده مناقصه مى باشد و ارائه اسناد و مستندات مذكور 

هيچگونه حقى براى متقاضيان ايجاد نمى كند.
7- جهت كســـب اطالعات بيشـــتر با شـــماره 09912938317 و آدرس ايميل 

TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نماييد.
دبيرخانه كميسيون معامالت شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان

آگهى تجديد مناقصه عمومى دو مرحله اى خريد يك عدد 
Cooled Roof For LF 170 Ton  مورد نياز كارخانه ذوب و 

ريخته گرى شماره يك شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان
مناقصه شماره 0141-ك-م

  Cooled Roof For LF 170 Ton شركت مجتمع جهان فوالد ســـيرجان در نظر دارد نسبت به خريد يك عدد
 مورد نياز كارخانه ذوب و ريخته گرى شـــماره يك ســـيرجان از طريق برگزارى مناقصه عمومى 
دو مرحله اى اقدام نمايد؛ لذا از تمامى توليـــد كنندگان و تامين كنندگان معتبر كه داراى توانايى 
مناســـب، سوابق و تجارب مورد قبول مى باشـــند، دعوت به عمل مى آيد اسناد مناقصه را از طريق 

مراجعه به آدرس اينترنتى WWW.SJSCO.IR دريافت نمايند.
* شرايط:

1- آخرين فرصت تحويل پـــاكات: حداكثر تا پايان وقت ادارى روز چهارشـــنبه مورخ 
 .1402/03/24

2- تضمين شـــركت در مناقصه مبلغ 1,500,000,000 (يك ميليارد و پانصد ميليون) 
ريال مطابق اسناد مناقصه.

3- شرايط تحويل كاال: تحويل بصورت DDP درب كارخانه شركت مجتمع جهان فوالد 
سيرجان واقع در استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر 50 جاده سيرجان – شيراز، 

كيلومتر 2 جاده اختصاصى گل گهر.
4- محل تحويل پاكات: استان كرمان، شهرستان سيرجان، دبيرخانه كميسيون معامالت 
شركت مجتمع جهان فوالد ســـيرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شركت مجتمع 

جهان فوالد سيرجان.
5- شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.

6- هزينه چاپ آگهى، بر عهده برنده مناقصه مى باشـــد و ارائه اسناد و مستندات مذكور 
هيچگونه حقى براى متقاضيان ايجاد نمى كند.

 7- جهـــت كســـب اطالعـــات بيشـــتر بـــا شـــماره 09912938317 و آدرس 
ايميل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نماييد.

دبيرخانه كميسيون معامالت شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان

آگهى تجديد مناقصه عمومى خريد يك (1) دستگاه 
 KW 50Hz 250الكتروموتور 3 فاز

 WEG برند HGF315/C/D/E-4 LEFT SIDE مدل
شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان مناقصه شماره 0222-ك-م

شـــركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نســـبت به خريد يك (1) دستگاه 
 HGF315/C/D/E-4 LEFT SIDE مـــدل KW 50Hz 250الكتروموتـــور 3 فاز
برند WEG ســـيرجان از طريق برگزارى مناقصه عمومى اقـــدام نمايد؛ لذا از تمامى 
تاميـــن كنندگان معتبر كه داراى توانايى مناســـب، ســـوابق و تجـــارب مورد قبول 
 مى باشـــند، دعوت به عمل مى آيد اســـناد مناقصـــه را از طريـــق مراجعه به آدرس 

اينترنتى WWW.SJSCO.IR دريافت نمايند.
* شرايط:

1- آخرين فرصت تحويل پاكات: پايان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 1402/03/24. 
 2- تضمين شركت در مناقصه مبلغ 900,000,000 (نهصد ميليون) ريال مطابق اسناد مناقصه.
3- شرايط تحويل كاال: تحويل بصورت DDP درب كارخانه شركت مجتمع جهان فوالد 
سيرجان واقع در استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر 50 جاده سيرجان – شيراز، 

كيلومتر 2 جاده اختصاصى گل گهر.
4- محل تحويل پاكات: استان كرمان، شهرستان سيرجان، دبيرخانه كميسيون معامالت 
شركت مجتمع جهان فوالد ســـيرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شركت مجتمع 

جهان فوالد سيرجان.
5- شـــركت مجتمع جهان فوالد ســـيرجان در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار 

مى باشد.
6- هزينه چاپ آگهى، بر عهده برنده مناقصه مى باشـــد و ارائه اسناد و مستندات مذكور 

هيچگونه حقى براى متقاضيان ايجاد نمى كند.
 7- جهـــت كســـب اطالعـــات بيشـــتر بـــا شـــماره 09912938317 و آدرس

 ايميل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نماييد.
دبيرخانه كميسيون معامالت شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان

  تقدير سازمان بورس از پتروشيمى اميركبير

دوميـــن همايش تجليل از برترين هاى بـــورس كاالى ايران با 
حضور وزير امور اقتصادى و دارايى، سرپرست وزارت صنعت معدن 
و تجارت، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس، رئيس سازمان 
بورس و اوراق بهـــادار و جمع كثيرى از مقامات و توليدكنندگان 

دولتى و خصوصى كشور برگزار شد.
در اين همايش از پتروشـــيمى اميركبير به عنوان برترين هاى 

بورس كاال و «همراهان شفافيت» تجليل شد.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل پتروشيمى اميركبير 
تنديس و لوح اين همايش توســـط وزير اقتصاد و دارايى به سعيد 

صادقى مديرعامل اين شركت تقديم شد.
پتروشيمى اميركبير يكى از بزرگترين توليد كنندگان پلى اتيلن 

كشور در منطقه ويژه پتروشيمى بندر ماهشهر واقع شده است .


