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موج جدید خاموشی در راه است
ایســنا- معــاون 
هماهنگــی توزیع توانیر 
گفت: براساس پیش بینی 
در هفته جــاری و هفته 
آینده، میانگین دمای هوا 
۱ تا ۱.۵ درجه گرمتر خواهد شد که همین موضوع 
احتمال افزایش شدید نیاز مصرف برق را به دنبال 
خواهد داشــت. غالمعلی رخشــانی مهر، معاون 
هماهنگی توزیع توانیر و  دبیر ستاد راهبری اوج بار 
صنعت برق  تنها راهکار جلوگیری از بروز قطعی برق 
در این شــرایط را تنظیم و مدیریت درست مصرف 
عنوان کرد و گفت: در کشور حدود ۲۴ هزار مگاوات 
از برق تولیدی کشور به وسایل سرمایشی اختصاص 
دارد.   پیک برق در بازه ساعت های ۱۲ تا ۱۸ رخ می 
دهد،   اگر فرض کنیم که این اوج بار برای سه ماه رخ 
دهد در حدود ۴۵۰ ساعت در سال اوج مصرف داریم 
که برای پاسخگویی به این نیاز مصرف باید ۷ تا ۸ هزار 

مگاوات نیروگاه احداث شود.
    

کشف بیش از ۱۰۰ ماینر غیرمجاز در 
یک شهرک مسکونی در تهران

 توسعه ایرانی- با 
تالش بازرســان شرکت 
توزیع نیــروی برق تهران 
بزرگ، دو مزرعه غیرمجاز 
ارز دیجیتــال در یکی از 
شهرک های بزرگ مســکونی تهران کشف و جمع 
آوری شد. سعید جهانی، مدیر منطقه برق افسریه 
با بیان این کــه متخلفان به منظــور خنک کردن 
ماینرهای این مــزارع از ۵ دســتگاه کولرگازی، ۳ 
دســتگاه کولر آبی و ۷ هواکش صنعتی اســتفاده 
می کردند افزود: برق مورد اســتفاده این دو مزرعه 
معادل مصرف بیش از ۱۵۰ مشترک خانگی بود که به 
شکل غیرمجاز، از کابل های زمینی تأمین می شد و با 
هوشیاری کارشناسان این منطقه و دفتر حراست و 
امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، 

شناسایی و قطع شد.
    

تمدید مهلت پرداخت مالیات 
سکه تا ۱۵ تیرماه

توســعه ایرانی- 
معــاون درآمدهــای 
مالیاتــی ســازمان امور 
مالیاتی کشور با اشاره به 
تمدید مهلــت پرداخت 
مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه تا ۱۵ تیرماه، 
گفت: در خصــوص مؤدیانی که امــکان پرداخت 
مالیات به صورت کامل تا ۱۵ تیرماه را ندارند، مالیات 
مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهارماه به صورت 
مساوی تقسیط می شود. »محمد مسیحی« افزود: 
با تصویب ســتاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارایه 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد ســال ۱۳۹۹ صاحبان 
مشاغل تا ۱۵ تیرماه ســال جاری تمدید شد که بر 
این اساس، دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۹ 
نیز تا تاریخ مذکور فرصت دارند نسبت به پرداخت 
مالیات مقطوع سکه و یا حسب مورد نسبت به تسلیم 

اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.
    

جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن 
به زنان مجرد باالی ۳۵ سال

معــاون وزیــر راه و 
شهرسازی از اختصاص وام 
اجاره به زنان مجرد باالی 
۳۵ سال و خودسرپرست 
خبر داد. بــه گزارش ایلنا، 
محمود محمودزاده افزود:براساس مصوبه ستاد مبارزه 
با کرونا همه خانم هایی که باالی ۳۵ سال سن دارند، 
خودسرپرست هستند و با خانواده زندگی نمی کنند، 
می توانند از تسهیالت اجاره استفاده کنند.  معاون وزیر 
راه و شهرسازی گفت: سال گذشته اولویت پرداخت 
وام اجاره را برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار 
قرار دادیم که تعریف آن با زنان مجرد فرق می کند، 
این مصوبه امســال هم به وقت خود باقی است.  وی 
در توضیح این بند از شرایط اعطای وام اجاره ودیعه 
که به اعطای تسهیالت به زنان باالی ۳۵ سال اشاره 
دارد، گفت: خانم هایی که باالی ۳۵ سال سن دارند و 
خودسرپرست هستند به مفهوم اینکه با خانواده زندگی 
نمی کنند، می توانند از تسهیالت اجاره استفاده کنند.  
محموزاده با بیان اینکه به مردان سرپرست خانوار که 
به دلیل فوت همسر، طالق و متارکه مجرد هستند نیز 
وام اجاره تعلق می گیرد، گفت: در واقع استثنایی برای 
زنان مجرد باالی ۳۵ سال در ثبت نام »مسکن ملی« و 
»وام ودیعه« وجود دارد؛ بر این اساس برای خانم های 
سرپرســت خانوار یا خانم های خودسرپرست این 
اســتثنا وجود دارد که با ۳۵ ســال ســن بتوانند از 
تسهیالت ودیعه اجاره و همچنین از امکانات طرح 

اقدام ملی مسکن استفاده کنند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 عدم تعادل ارزی و بحران اقتصادی 
حاال پای قاچاق را به کاالهایی باز کرده 
است که کمی عجیب می نماید. قاچاق 
دان مرغ، قاچاق کاه و نهاد ه های دامی 
و قاچاق مرغ زنــده و تخم مرغ و جوجه 

زنده.  
 بســیاری از کارشناسان اقتصادی 
معتقدنــد مهمترین دلیل بــروز این 
اتفاق به تخصیص ارز یارانه ای یا همان 
ارز معروف ۴۲۰۰ تومانی بازمی گردد. 
تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل 
نتوانسته اســت هزینه اقالم مشمول 
را کاهش دهد و حاال با روشن تر شدن 
پرونده قاچاق های عجیب و غریب و ریز 
و درشت روشن است که منافع ارز ارزان 
قیمت در جیب دالالنی است که از این 

موقعیت بهره می برند. 
اما بحران مــواد پروتئینی بیش از 

همیشه خودنمایی می کند.افزایش قابل 
توجه قیمت گوشت در سال های گذشته 
در کنار رشد قابل توجه قیمت مرغ و تخم 
مرغ، ســهم مواد پروتئینی را در سبد 
خانوار ایرانی کم کرده است . همین امر 
سبب شده است بسیاری از کارشناسان 
نسبت به سالمت جامعه ایران هشدار 
داده و عوارض ناشی از کاهش مصرف 

مواد پروتئینی را گوشزد نمایند. 
 ســید حمید حســینی، دبیر اتاق 
بازرگانی ایران و عراق نیز معتقد است 
حداقل در ارتباط تجاری ایران و عراق، 
با بحران قاچاق اقالم مصرفی نظیر مرغ 
و تخم مرغ روبرو هســتیم اما از عراق 
اقالمی چون لــوازم خانگی و کاالهای 
الکترونیکی به صورت قاچاق وارد ایران 

می شوند. 
بحران قاچاق دام از ایران 

 هر چند پای قاچاق به خوراک دام باز 
شده است اما پیش از این دام زنده نیز در 

معرض قاچاق قرار داشت . نیمه دوم سال 
گذشته بود که فعاالن صنفی نسبت به 
این مســاله هشــدار دادند و خواستار 
اقدام در این زمینه شدند . پیش تر طرح 
پالک کوبی اجرایی و ممانعت از تعلیف 
دام در مناطق مرزی در دستور کار قرار 
داشت اما با این حال قاچاق دام زنده از 
ایران قابل انکار نیست. مهمترین دلیل 
بروز این اتفاق نیز به تفاوت عجیب قیمت 
در این سو و آن سوی مرزهای غربی باز 
می گردد.  »علی  اصغر ملکی«، رئیس 
اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی 
در زمستان سال گذشته قیمت دام زنده 
را در عراق ۱۲۰ هزار تومان و در ایران ۴۵ 
هزار تومان اعالم کرد. این فاصله نزدیک 
به سه برابری انگیزه را برای قاچاق بسیار 

افزایش می داد. 
باال رفتن قاچاق دام زنده زنگ های 
هشــدار را به صدا درآورد و بسیاری از 
فعاالن بازار هشدار دادند که ادامه این 

روند می تواند به رشــد بیــش از پیش 
قیمت ها در بازار داخل، به واسطه کمبود 

ایجاد شده منجر شود . 
قاچاق جوجه یک روزه و تخم مرغ 

نطفه دار از ایران 
 پس از آن که صف های مرغ، اقتصاد 
ایران را با چالشــی عجیب روبرو کرد و 
عوارض اجتماعی ناشی از این اتفاقات، 
دولت دوازدهم را با فشــار فزاینده رقبا 
مواجه ســاخت، حاال اخباری منتشر 
می شود که داللت بر تغییر مسیر قاچاق 
در این حوزه دارد. قاچاق گوشــت مرغ 
جای خود را به قاچاق مرغ زنده، جوجه 
یک روزه و تخم مرغ نطفه دار داده است  
این روند می تواند در آینده ای نه چندان 
دور بازار مرغ ایــران را با بحرانی جدی 
مواجه  کند.   از ســوی دیگر باید توجه 
داشت قیمت مرغ در شــرایط کنونی 
در بازار آزاد باالتر از نرخ مصوب است و 
همین امر فشار بر سفره ایرانی را افزایش 
داده است.  در جریان تبلیغات انتخاباتی 
ریاست جمهوری نیز کاندیداهای منتقد 
دولت، مــرغ را ابزار حمله وســیعی به 
سیاست های دولت مستقر کردند و صف 
مرغ به واژه ای مهم در ادبیات سیاسی و 

اقتصادی ایران تبدیل شد. 
فروردین ماه »کاظم خاوازی« وزیر 
جهاد کشــاورزی، در حاشــیه جلسه 
کمیســیون کشــاورزی مجلس و در 
جمع خبرنــگاران از خروج غیرقانونی 
جوجه های یک روزه از مرزهای غربی 
کشور )بانه و ســقز( و ضربه بزرگ این 
پدیده به تولید مرغ و تخم مرغ خبر داد 
.حاال کمبود خوراک مرغ در کنار گرانی 
آن توام با قاچاق جوجه یک روزه همگی 
نشــان می دهد دامنه بحــران در این 

صنعت جمع نشده است. 
کشتار مرغ های تخم گذار و 

گاوهای باردار 
حاال از گوشــه و کنار هشــدار در 
خصوص کشــتار مرغ های تخم گذار 

به گوش می رسد. مدیرعامل اتحادیه 
مرغ تخم گــذار خراســان رضوی با 
هشدار نسبت به اعالم کشتار بیش از 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار مرغ تخم گذار 
در استان، می گوید: حتی کشتارگاه ها 
ظرفیت کشــتار این تعداد را ندارد و 
در نیمه دوم امســال با کمبود شدید 

تخم مرغ مواجه خواهیم شد.
خطر اما تنها در کمین مرغ و تخم 
مرغ نیست. تجارت نیوز در گزارشی 
از روانه شدن گاوهای باردار به سمت 
کشتارگاه ها خبر می دهد و دلیل این 
اتفاق را نیز قاچــاق کاه و نهاده های 
دامی اعالم کرده است.  رئیس اتحادیه 
سراســری دامداران در این خصوص 
گفته است: ترافیک ســنگینی برای 
کشتار دام در کشتارگاه ها وجود دارد 
چرا کــه خوراک کافی در دســترس 
نیست و با توجه به خشکسالی و نبود 
برنامه ریزی مســئولین کاه به عراق و 

ترکیه قاچاق می شود . 
آمارها نیز نشان می دهد از ابتدای 
فروردین تا اواسط اردیبهشت امسال 
واردات پنج کاالی اساســی از جمله 
کنجاله ســویا، جو و ذرت که خوراک 
دام بــه حســاب می آیند بــه لحاظ 
وزنــی ۵۳ درصد و به لحاظ ارزشــی 
۲۲ درصد کاهش داشــته است.  از 
آن ســمت با افزایش قیمــت دالر، 
مدتهاســت علوفه و کاه بازار داخلی 
هم توســط ســودجویان به خارج از 
ایران قاچاق می شود. به گفته رییس 
اتحادیه سراســری دامداران قیمت 
کاه با افزایش بیــش از دو برابری به 
کیلویی چهار هزار تومان رسیده است. 
او می گوید: خشکســالی و وضعیت 
بحرانی تامین نهاده های دامی باعث 
شده است گاوهای ماده و حتی باردار 
به سرعت راهی کشتارگاه ها می شوند 
و در کشــتارگاه ها ترافیکی سنگینی 

برای ذبح دام وجود دارد.

سفره ایرانی در خطر است؟
روند مصرف گوشت دام در ۸ سال 
به کمترین حد خود رسید.طبق آمار 
اعالمی این روند همچنان کاهشــی 
است. در ابتدای سال ۱۳۹۰ مصرف 
سرانه گوشــت دام در ایران ۱۳ کیلو 
گرم بوده که در سال های بعد به طور 
متوســط یک کیلوگرم کاهش پیدا 
کرد.در نهایت در سال ۱۳۹۸ این رقم 
به ۸ کیلو گرم رسیده و ۳۸.۵ درصد 
کاهش پیدا کرد. رونــد ارقام در این 
مدت نشان می دهد که این متغیر به 
طور متوسط ســالی یک کیلوگرم از 

سفره هر نفر کم شده است. 
گفته می شود میزان مصرف گوشت 
دام در سال جاری به 6 کیلوگرم رسیده 
است. مصرف سرانه گوشت ماهی و میگو 
نیز در ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ 
به تناوب تنها ۴ یا ۳ کیلو گرم بوده است. 
ماندگاری قیمت گوشــت در محدوده 
۱۰۰ تا ۱۲۵ هزار تومان و گوشت سفید 
در محــدوده ۳۰ هزار تومــان ، قدرت 
خرید خانوار را تحلیل برده و ادامه این 
روند می تواند سفره ایرانی را در مضیقه 

بیشتری قرار دهد. 

پدیده ای که گاوهای باردار را به سمت کشتارگاه ها روانه کرده است؛

قاچاق کاه؛ افسانه یا واقعیت؟!
افزایش قابل توجه قیمت 

گوشت در سال های 
گذشته در کنار رشد قابل 

توجه قیمت مرغ و تخم 
مرغ، سهم مواد پروتئینی 

را در سبد خانوار ایرانی 
کم کرده است. همین امر 
سبب شده است بسیاری 

از کارشناسان نسبت 
به سالمت جامعه ایران 
هشدار داده و عوارض 

ناشی از کاهش مصرف مواد 
پروتئینی را گوشزد کنند 

خبر

به دنبال تصمیــم دولت بــرای ثبت نام 
از جامانــدگان یارانه فعال با ابــالغ آیین نامه 
مربوطه باید وزارت رفــاه مقدمات ثبت نام 
را فراهم و در نهایت لیســتی را به ســازمان 
هدفمندی یارانه ها ارائه و پرداخت انجام شود. 
در این شــرایط نیازی به مراجعه داوطلبان 
برای ثبت نام وجود نداشته و باید منتظر اعالم 
وزارت رفاه جهت ثبت نام الکترونیکی باشند.

به گزارش ایسنا، ســرانجام بعد از چند بار 
تکلیفی که در قانون بودجــه برعهده دولت 
جهت ثبت نــام از جامانــدگان یارانه نقدی 
گذاشــته شــده بود، هیات وزیران در اوایل 
خرداد ماه ســال جاری نســبت به تصویب 
آیین نامه مربوط به ثبت نــام جاماندگان از 
یارانه نقدی و معیشــتی براساس تبصره ۱۴ 

قانون بودجه اقدام کرد.

طبق ایــن مصوبه ثبــت نام کلیــه افراد 
متقاضی دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت 
معیشتی خانوار و سایر یارانه ها از جمله افراد 
جدید، افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده اند 
و افرادی کــه منصرف شــده اند و همچنین 
پرداخت یارانه نقدی به افراد واجد شــرایط، 
براساس دستورالعمل مشترک وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی و ســازمان هدفمندی 
یارانهها تعیین و در حــد وصولی دریافتی ها 
)منابع( جدول تبصره )۱۴( انجام خواهد شد.
همچنیــن وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی موظف شــد که امکانــات مورد 
استفاده متقاضیان دریافت یارانه نظیر سامانه 
ثبت اعتراضات، پاســخگویی، آزمون وسع و 
پیامکی را ضمن انجــام آموزش های الزم در 
اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.

اما طی این مدت برخــی داوطلبان برای 
ثبت نام یارانه به صورت حضوری به سازمان 
هدفمندی یارانه ها مراجعه کرده و یا این که 
ابهاماتی در رابطه با نحوه ی ثبت نام داشته اند، 
اما الزم به یادآوری است که تا زمانی که وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شــرایط ثبت نام 
را فراهم نکرده و در این رابطه اطالع رســانی 
نکند هیچ ضرورتی برای مراجعه وجود ندارد.
 این در شــرایطی اســت که طبق اعالم 
اخیــر حاجتی،رئیس ســازمان هدفمندی 
یارانه ها  پیش از این طی جلســات متعددی 
که بین سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت 
رفاه برگزار شــده توافقاتی در رابطه با تبادل 
بانک های اطالعاتی صــورت گرفته و وزارت 
رفاه مسئولیت آماده ســازی بستر ثبت نام از 
جاماندگان را برعهده دارد و هر زمان که ثبت 

نام نهایی صورت گرفته و لیســت متقاضیان 
به ســازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شود، 
آن گاه این سازمان پرداخت را در یارانه آن ماه 

اعمال خواهد کرد.
رئیــس ســازمان هدفمنــدی یارانه ها 
گفته بود کــه منابع الزم جهــت ورود افراد 
جدید بــا اســتفاده از ظرفیــت جابه جایی 
۱۰ درصــد منابــع کــه در قانــون وجود 
دارد، فراهم شــده و این ســازمان آمادگی 

 پرداخــت جدیــد را خواهــد داشــت.
براین اساس با فراهم شــدن بسترهای الزم 
از سوی وزارت رفاه ثبت نام باز هم حضوری 
نبوده و از طریــق آدرس الکترونیکی انجام 
می شود که آن را این وزارتخانه اطالع رسانی 
خواهد کرد. بنابرایــن هیچ یک از متقاضیان 
نباید هیچ گونه مراجعــه حضوری به وزارت 
رفاه یا ســازمان هدفمندی یارانه ها داشته 

باشند.

نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست

اعالم شرایط ثبت نام جاماندگان از یارانه 

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش 
خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیســتم ارتباط با تأمین کنندگان 

)SRM( اقدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکهکد آگهی: ۱400-۱9

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد خرید ON/OFF VALVE   مورد نیاز برج های جذب مجتمع خود را واقع در ماهشهر، 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی ســایت  4 از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند و 

واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.
1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2- آخرین مهلت تسلیم پاکت های مناقصه)الف، ب، ج(و پاکت ارزیابی کیفی  ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه 
به نشانی  مندرج  در بند 5

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 37،086،502،557 )سی و هفت میلیارد و هشتاد و شش میلیون  و پانصد و دو  هزار و پانصد و پنجاه 
و هفت(ریال بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.

4- زمان گشایش پاکت های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.
5-متقاضیان برای کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشــار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت 

پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.

بسمه تعالی 

مناقصه عمومی

روابط عمومی 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

نوبت دوم


