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 پاسخگویی بی واسطه مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان رضوی به شهروندان 
 تفاهم- خراسان رضوی - صابر ابراهیم بای: 
همزمان با پنجمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی، 
مدیرعامل و جمعی از مدیران س��تادی شرکت گاز 
خراس��ان رضوی ب��ا حض��ور در اداره گاز منطقه 
4 مش��هد، پاسخگوی سواالت ش��هروندان شدند. 
مدیرعامل گاز خراسان رضوی، با حضور در امور 
مشترکین منطقه 4 مشهد، به طور مستقیم و بی واسطه 
با ش��هروندان درباره مش��کالت آنان در حوزه گاز 
طبیعی به گفتگو پرداخت. سید حمید فانی، در این 
دیدارها دستوراتی پیرامون مباحث اشتراک پذیری 
فوری برخی ش��هروندان، توسعه شبکه گاز شهری 
مش��هد در برخی مناطق، گازرسانی به روستاهای 
اطراف شهرستان مشهد، تسهیل در واگذاری انشعاب 
به خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد صادر 
کرد. وی در حاشیه این دیدارها، پاسخگویی به مردم 
را وظیفه ذاتی کارکنان دستگاه های دولتی عنوان کرد 
و گفت: رجوع مردم به ما و پیگیری مش��کالت آن 
نعمتی است که از سوی خداوند متعال به ما ارزانی 
شده است. وی اضافه کرد: بی شک کسب رضایت 

خداوند متعال در گرو رضایت شهروندان است. 

بهره برداری از شبکه آب روستایی 
هرنگ در استان هرمزگان

تفاه��م - هرم��زگان : در نخس��تین روز از 
دهه مبارک فجر پروژه توس��عه و بازسازی شبکه 
آب روس��تایی هرنگ از توابع شهرس��تان بستک 
با حض��ور مدیر عام��ل ش��رکت آب و فاضالب 
روستایی هرمزگان، فرماندار بستک، امام جمعه و 
فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج سپاه این شهرستان 
به بهره برداری رسید. عبدالحمید حمزه پور-مدیر 
عامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان  
در ای��ن آیین ضمن تبریک فرا رس��یدن دهه فجر 
بی��ان کرد: ده��ه فجر، مطلع غزل زیب��ای پیروزی 
و قصیده بلیغ و رس��ای اس��الم بود و چه زیبا مقام 
معظم رهبری فرمودند که: دهه فجر،  سرآغاز طلوع 
اسالم،  خاستگاه ارزش های اسالمی، مقطع رهایی 
ملت ایران و بخش��ی از تاریخ ماست که گذشته را 
از آینده جدا س��اخته است. وی در بخش دیگری 
ازسخنان خود درباره مشخصات پروژه آبرسانی به 
روستای هرنگ نیز گفت: چهار کیلومتر خط انتقال 
وشبکه توزیع با اعتباری بالغ بر هزار میلیون ریال 
از مش��خصات کلی این پروژه بوده که با مشارکت 
شرکت آب و فاضالب روستایی و ناحیه مقاومت 
بسیج س��پاه شهرستان همچنین ش��ورا و دهیاری 
روستای هرنگ انجام ش��ده است.وی بیان کرد: با 
انجام این پروژه 350 خانوار معادل هزار و 600 نفر 

از آب آشامیدنی سالم بهره مند شده اند.

خبرنامه

برگزاری جلسه کمیته هماهنگی و مدیریت 
بحران در شرکت نفت منطقه گلستان

تفاهم - گلستان : در پی برودت دمای هوا در 
استان گلستان و احتمال افت فشار گاز جلسه کمیته 
 مدیریت بحران ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گلستان در سالن اجتماعات این شرکت 
برگزار ش��د. در این جلسه سرپرست شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه گلس��تان، ضمن 
قدردان��ی از تالش ش��بانه روزی کلی��ه همکاران 
 جهت سوخت رسانی و خدمت رسانی مطلوب به 
مصرف کنندگان عزیز گفت: تدابیر الزم برای تامین 
ان��واع فرآورده های نفتی جهت اس��تفاده مصارف 
خانگ��ی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و کش��اورزی 
اتخاذ ش��ده است .حبیبی با بیان اینکه شرکت نفت 
گلستان 30 هزار مشترک نفت سفید دارد گفت: در 
صورت احتمال افت فشار گاز و نیاز سایر خانوارها 
به نفت س��فید آمادگی تامین این فرآورده را داریم. 
وی گفت: با برنامه ریزی های انجام ش��ده ذخیره 
س��وخت در انبارهای گرگان و گنبد کاوس بسیار 
عالی اس��ت و سوخت رسانی شرایط مطلوبی دارد 
و ما برای ارائه خدمات مناسب به مصرف کنندگان 
هیچ مش��کلی نداریم. وی افزود: از ابتدای س��ال 
جاری تاکنون ۷5 میلیون لیتر س��وخت جایگزین 
تحویل نیروگاه برق علی آباد ش��ده تا در صورت 
قطع احتمال��ی گاز ، اختالل��ی در فعالیت نیروگاه 

بوجود نیاید. 

 افزایش ۵ درصدی صادرات
از گمرکات کرمانشاه

تفاهم – کرمانش��اه: مدیرکل گمرکات استان 
کرمانش��اه از افزایش 5 درصدی صادرات کاال از 
گمرکات و بازارچه های مرزی اس��تان طی ۱0 ماه 
امس��ال خبر داد. خلیل حیدری در گفتگو با مهر، 
در خصوص آمار صادرات طی مدت س��پری شده 
از امسال گفت: طی ۱0 ماهه امسال یک میلیارد و 
5۹0 میلی��ون و ۲۷5 هزار و 4۷  دالر کاال به وزن  
س��ه میلیون و 530  هزار و ۷6۹ تن از گمرکات و 
بازارچه های مرزی اس��تان کرمانشاه به خارج از 
کش��ورصادر شده اس��ت. مدیرکل گمرکات استان 
کرمانش��اه افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از لحاظ ارزش رشد 5 درصدی داشته 
است.وی ادامه داد: سایر گمرکات نیز در این مدت  
۸50  میلی��ون و ۷5۱ هزار و 40۱ دالر کاال را  با 
وزن  یک میلیون و 4۸3 هزار و ۱۱4  تن از طریق 
مرزهای اس��تان کرمانشاه به خارج از کشور صادر 
کرده اند. وی با بیان اینکه بیش��تر کاالها به کشور 
عراق صادر می ش��وند، گفت: طی ۱0 ماهه امسال 
در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به 40 کشور 

صادرات قطعی صورت گرفته است.

خبرنامه

تفاهم - البرز- ولی ابراهیمی: ش��هردار کرج 
گفت: مدیریت ش��هری کرج در نظر دارد به منظور 
ارتقای سطح رفاه شهروندی اقداماتی را همزمان با 
پیروزی انقالب اس��المی انجام دهد که بهره برداری 
از 3۹ پ��روژه ب��ا اعتب��اری بالغ ب��ر ۱۹0 میلیارد 
 توم��ان از جمله ای��ن اقدامات به ش��مار می رود.

اصغر نصیری، با اشاره به خرید 6 دستگاه خودروی 
 نیمه س��نگین آتش نش��انی از افتتاح پنج ایستگاه

 آتش نشانی در ایام دهه مبارک فجر خبر داد و افزود: 
 خرید تجهیزات و ادوات نیز برای این ایس��تگاه ها

  انجام ش��ده اس��ت. وی افزود: پروژه های احداث 
پد بالگرد، ساخت و محوطه سازی ساختمان اداری 
منطقه 5، تکمیل کلکتور خیابان شهید بهشتی و بلوار 
جمهوری، نیز از پ��روژه های قابل بهره برداری در 
ایام دهه فجر است. وی به تکمیل پارکینگ طبقاتی 
ساختمان ستاد شهرداری اشاره کرد و افزود: پروژه 
تجهی��ز مجموعه ورزش��ی انقالب، پل دسترس��ی 
ترمینال شهید کالنتری و ساختمان عمران و خدمات 

ش��هر منطقه ۷ نیز از س��وی معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری کرج مورد بهره برداری قرار می گیرد.این 
مس��ئول از پروژه های سازمان سیما منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کرج به افتتاح بوستان طبیعت، 
افتتاح حیات وحش و احداث تصفیه خانه فاضالب 
شهری  اشاره کرد. شهردار کرج همچنین از ساخت 
 استخر ذخیره آب توسط س��ازمان آرامستان های 
 ش��هرداری ک��رج در ۲۲ بهم��ن م��اه ج��اری ب��ه 
بهره برداری سخن گفت و افزود: کلنگ زنی احداث 
بازار روز مدرن گلس��تان مهرش��هر، کلنگ زنی و 
احداث پایانه شمال و اجرای فازهای اول و سوم نهر 
 سیاه جوی نیز در این روز به بهره  برداری می رسد. 
نصیری در بخش پایانی س��خنان خود عنوان کرد: 
یکپارچه سازی سامانه های نرم افزاری در مناطق 
و سازمان های تابعه و بهره برداری کامل از سیستم 
اتوماسیون شهرسازی و راه اندازی امضای دیجیتال 
نیز از س��وی سازمان فاوای شهرداری کرج در روز 

۲۲ بهمن افتتاح می شود.

شهردار کرج خبر داد

بهره برداری از 39 پروژه شهری همزمان با دهه فجر در کرج 
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مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری تهران:

 اموال و منابع طبیعی شهریار 
مورد توجه مدیریت شهری باشد

تفاهم- شهریار: مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری تهران در مراسم معارفه شهردار شهریار گفت: اموال 
و منابع طبیعی شهریار مورد توجه مدیریت شهری باشد. هادی رحمتی، با حضور در مراسم تودیع و معارفه شهردار 
ش��هریار طی س��خنانی اظهار داشت: رویکرد و سیاست های مدیریت شهری می بایست تحول گرا باشد و امروز اگر 
عزیزان در دوره پنجم درخش��ان نس��ب را به عنوان سکان دار مدیریت شهری انتخاب کردند به واسطه نادیده گرفتن 
خدمات رهنما شهردار پیشین این شهر نیست بلکه به علت مطالبه گر بودن مردم و تغییر در مدیریت شهری می باشد. 
رحمتی افزود: در استان تهران ۸۷ درصد شوراهای اسالمی شهر ما دوره پنجم نسبت به دوره چهارم تغییر پیدا کرده 
است و این اصل تغییر به این معنا نیست که مردم خدمات دوره چهارم را نادیده گرفته اند، بلکه علت این است که مردم 
آهنگ شتاب تغییر و توسعه را بیشتر می طلبند. وی بیان داشت: سیاست های مدیریت شهری باید با ورود تکنولوژی 
در حوزه مدیریت شهری توام شود و به سمت شهری با توسعه پایدار و ایمن برویم و خوشبختانه اقداماتی که به این 
واسطه در این جلسه شنیدیم جز با همدلی و برنامه محوری عملی نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه اعضای شورای 
شهر با پشتوانه برنامه های مطالعاتی پیشرفت شهر را حاصل کنند گفت: در این زمینه الزم است که با دانش این هدف 
پیش برود و با یک طرح جامع حمل و نقلی طرح های شهر پیشرفت کند و همچنین از آنجایی که شهرداری ها یک 

نهاد اجتماعی هستند، باید در کسب و کار و رونق مردم سهیم باشند. 
وی بیان داشت: حفظ باغات شهری شهریار که از هویت این شهرستان است باید مورد توجه و دقت در شورای 
ش��هر باش��د و ضوابط و کاربری هایی که در طرح جامع و تفصیلی مورد تاکید قرار گرفته اس��ت نیز نباید دستخوش 
تغییرات و سوءاستفاده های شخصی قرار بگیرد.وی گفت: با توجه به افزایش قیمت اراضی در این شهرستان تصرف 
اراضی نباید به صورت غیر قانونی باشد و اموال و منابع طبیعی باید مورد دقت مدیریت شهری باشد. رحمتی افزود: 
ش��هرداری موظف اس��ت که شهر را طبق قانون در برابر بالیا ایمن کند و ما انتظار نداریم که با یک بالی طبیعی شهر 
زمین گیر ش��ود و نیاز اس��ت که یک برنامه ریزی و مدون برای این کالن ش��هر در اس��تان تهران تدوین شود چرا که 
افزایش ضریب ایمنی شهر برای ما مهم است و این مورد جز در اجرای طرح های تفصیلی میسر نخواهد شد و انتظار 

داریم که شورای شهر شهریار این موارد را به خوبی مورد توجه قرار دهد.

استاندار اصفهان مطرح کرد

 تعطیلی واحدهای شستا 
با واگذاری از طریق آگهی روزنامه ای

تفاهم – اصفهان: استاندار اصفهان گفت:تجربه واگذاری از طریق آگهی روزنامه ای 
 نشان داد بعضا افرادی که عالقه مند ورود به این صنعت هستند حضور می یابند اما بدلیل 
بی تجربگی واحدها با تعطیلی روبرو می ش��ود.  محسن مهرعلیزاده در جلسه معرفی 
استانی برنامه ساماندهی شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شستا( که با حضور مدیرعامل این شرکت و فعاالن بخش صنعت استان برگزار شد، 
اظهارداش��ت: این ش��رکت در نظر دارد با واگذاری برخی از ش��رکت های تابعه و با 
تمرک��ز بر چند پروژه بزرگ، به تعهد خود در قبال نگهداری و افزایش ارزش س��هام 

سهامداران بپردازد.
 وی با بیان اینکه قدم های خوبی در این خصوص برداش��ته ش��ده است، افزود: 
علیرغم اینکه وضعیت اقتصادی کش��ور مطلوب نیست ولی اگر اعتقاد داشته باشیم که 
این وضعیت به این دلیل ایجاد ش��ده اس��ت که به بخش خصوصی میدان داده نش��ده، 
باید برای رس��یدن به نتیجه مطلوب ش��یوه هایی بکار گرفته شود که با استقبال بخش 
خصوصی مواجه ش��ویم. اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه دولت درصدد ایجاد مشوق 
برای حضور فعال بخش خصوصی اس��ت، ابراز داشت: جهت گیری های کالن کشور 

در راستای تقویت بخش خصوصی است. 
وی حض��ور بخش خصوصی در صنعت و اقتصاد کش��ور را یک ضرورت الزم 
برشمرد و اظهار داشت: در چند سال اخیر به ویژه در دولت تدبیر و امید به این نتیجه 
رسیده ایم که باید بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت های اقتصادی باشد 
و دولت در جهت جایگاه طراح استراتژی ها قرار گیرد. وی بیان کرد: تصمیم شرکت 
س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی )شس��تا( در راس��تای واگذاری برخی از واحدها به 

بخش خصوصی کاری ارزشمند است.

    

    

مناقصه گزار: شرکت شهرکهاي صنعتي گیالن )سهامی خاص(   کد ۱۲۹3 شماره ثبت ۲۷۱4، تاریخ ثبت ۱3۷0/۱0/3
کد اقتصادی 6463-۸44۸-4۱۱۱ و شناسه ملی ۱0۷۲0۱6۱۷54کدپستی4۱۹5۸63۷۷3

این شرکت در نظردارد   راهبری و نگهداری و بهره بره برداری  تصفیه خانه فاضالب شهرکهای صنعتی  به شرح جدول شماره ۱ را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران یا مشاوران دارای گواهینامه صالحیت به شرح ذیل واگذار نماید:

شرکتهای پیمانکاری: دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات  از سازمان برنامه و بودجه  )مدیریت و برنامه 
 ریزی س��ابق( ) تمامی رتبه ها( یا گواهی صالحیت  معتبر بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب از وزارت نیرو 

)تمامی رتبه ها(.
مشاوران:    گواهی صالحیت معتبر از از سازمان برنامه و بودجه  )مدیریت و برنامه ریزی سابق( در رشته تاسیسات آب و فاضالب  

و گواهی صالحیت  معتبر بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب از وزارت نیرو )بصورت توأم(. ) تمامی رتبه ها(.
تمامی مراحل برگزاری مناقصه ،از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به نشانی  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. 
محل تامین اعتبار:از محل  منابع داخلی شرکت

شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه: ارائه  یک نمونه قرارداد  با موضوع راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضالب  
در 5 سال گذشته  بهمراه صورتجلسه تحویل موقت  و رضایتنامه  همان قرارداد از کارفرمای مربوطه  .

مبلغ خرید اسناد: 000 ۲00  ریال  به ازای هر مناقصه.
مبلغ تضمین و نوع آن: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به  مبلغ  مندرج در جدول ش��ماره ۱ ) مدت اعتبارضمانتنامه  3 ماه  
ازتاریخ ارائه پیشنهاد و  بدستور کارفرما تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.(-تضمین شرکت در مناقصه میبایست عالوه بر بارگذاری 
در سامانه ستاد ،تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ ۹6/۱۲/6 در پاکت سربسته  بعنوان پاکت  »الف«و بهمراه نامه به دبیرخانه 

این شرکت تحویل داده شود .
مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه : ازساعت۱6روز سه شنبه  مورخ  ۱۱/۱۷ /۹6 لغایت  ساعت۱6  روز پنجشنبه مورخ 

. ۹6/۱۱/۲6
مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۹6/۱۲/6  .

ساعت و تاریخ بازگشایی:  روز  دوشنبه  مورخ ۹6/۱۲/۷  مطابق ساعتهای اعالم شده در جدول شماره ۱.
مدت اعتبار پیشنهادات:۹0روز  از تاریخ تحویل پیشنهادات.

نشانی  و شماره تماس کارفرما جهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت »الف« : رشت کمربندی شهید 
بهشتی –روبروی کمیته امداد-شرکت شهرکهای صنعتی گیالن  0۱3334430۱۱ 

شماره حساب جهت ارائه تضمین بصورت فیش واریزی :  حساب سیبای بانک ملی رشت به شماره ۲۱۷56۷440۲00۷
اطالعات تکمیلی مناقصه از طریق وب سایت "شرکت شهرک های صنعتی گیالن"به نشانی   www.gilaniec.ir و همچنین"پایگاه 

ملی اطالع رسانی مناقصات کشور" به نشانیhttp://iets.mporg.ir  قابل دسترسی می باشد.
» ج���دول ش��ماره 1«

شهرک شماره مناقصه
ساعت مبلغ تضمینحجم تصفیه خانهصنعتی

حجم تصفیه خانهمدت پیمانبازگشایی

۲۲0متر مکعب۱۲ ماه000۱0:00 600 ۱4۹ریال۲۲0متر مکعبشفت۹6۲4

۱06متر مکعب۱۲ ماه000۱۱:00 ۷۷0 ۱4۷ریال۱06متر مکعبالهیجان۹6۲5

500متر مکعب۱۲ ماه000۱۲:00 ۷۸0 ۱۷5ریال500متر مکعبلوشان۹6۲6

شرکت شهرکهای صنعتی گیالن

نوبت دوم

  آگهی مناقصه عــمومی یک  مـــرحله ای

  تاریخ : 1396/11/16     
شماره : 613/2929 

با س��الم ، احترام��ا این دانش��گاه متقاضی درج 
آگهی با عنوان ) آگهی ارزیابی کیفی ( و متن دانشگاه 
صنعتی ارومی��ه در نظر دارد پروژه احداث دو بلوک 
خوابگاه 360 نفری خود را از طریق مناقصه واگذار 
نماید . متقاضیان می توانند جهت شرکت در ارزیابی 
مناقصه از تاریخ ۹6/۱۱/۲۱ به پایگاه اطالع رسانی 
 http://iets.mprog.ir مناقص��ات ب��ه نش��انی

مراجعه نمایند . 
با تشکر- عبداللهی شریف رئیس دانشگاه 

طبق آمارهای رس��می منتشر ش��ده، در هشت ماهه امسال صادرات 
قند و ش��کر که با آب بهای باال در کش��ور تولید می شود، بیشترین درصد 
افزایش وزنی را در گروه صنایع تبدیلی داش��ته و این در حالی اس��ت که 
ارزآوری این محصول ۱۲ درصد کم ش��ده است!به گزارش ایسنا، در این 
مدت بالغ بر 5۱ هزار تن محصول در بخش انواع کمپوت و کنسرو صادر 
ش��ده اس��ت که اگرچه این رقم نسبت به مدت مشابه س��ال قبل تغییری 
نداش��ته اما ارزش صادرات این بخش با رش��د ۱۸ درصدی همراه بوده 
است و در مجموع ۲3.3 درصد از صادرات محصوالت صنایع تبدیلی به 
انواع کمپوت و کنس��رو اختصاص پیدا کرده است.اما در میان محصوالت 
این بخش قند و شکر را می توان از جمله محصوالتی دانست که بیشترین 
درص��د افزایش وزنی را در زمینه صادرات ش��اهد بوده اس��ت اما با این 
وج��ود ارزآوری آن ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. به عبارت دیگر 
به اس��تناد آمارهای ارائه شده، قیمت قند و ش��کر و فرآورده های آن در 
بازارهای جهانی کاهش جدی داشته است.در هشت ماهه اول سال جاری 
بال��غ بر 6۷ هزار تن محصول در این بخش به کش��ورهای مختلف صادر 
ش��ده است که این رقم نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل با ۱3۹ درصد 
افزایش همراه بوده اس��ت اما با ای��ن وجود ارزش صادرات این محصول 
تنها ۱4 میلیون دالر بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ 

درصد کاهش را نشان می دهد. 
در نهای��ت از مجموع محص��والت حوزه صنایع تبدیل��ی، تنها ۲.۱ 
درصد آن به قند و ش��کر و فرآورده های آن مربوط بوده اس��ت.در هشت 
ماهه اول س��ال ج��اری بیش از 66 هزار تن انواع کنس��انتره و آبمیوه به 
کش��ورهای مختلف صادر ش��ده و ارزآوری صورت گرفته در این بخش 
بالغ بر ۹0 میلیون دالر بوده است اما صادرات این بخش که از نظر وزنی 
5۷ درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته رشد داشته، از نظر ارزش 
رش��دی ۷6 درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر می توان گفت 
قیم��ت این محصوالت در بازارهای جهانی ۱.5 برابر ش��ده و از مجموع 
ص��ادرات بخش صنابع تبدیلی ۱4 درصد آن به انواع آبمیوه و کنس��انتره 
اختصاص پیدا کرده اس��ت.همچنین در حوزه نوشیدنی ها در هشت ماهه 
اول سال جاری بالغ بر ۱3 هزار و 600 تن محصول به ارزشی بالغ بر ۱3 
میلیون و ۸00 هزار دالر صادر ش��ده است که صادرات این بخش از نظر 
وزنی و ارزش به ترتیب 60 و ۱05 درصد افزایش داشته  است. به عبارت 
دیگر قیمت انواع نوش��یدنی ایرانی در بازارهای جهانی بیش از ۱.5 برابر 
افزایش داش��ته است و در کل از صادرات صنایع تکمیلی ۲.۱ درصد آن 

به نوشیدنی ها مربوط می شود.
ص��ادرات ۱5 هزار تن انواع آب معدنی و آش��امیدنی در این مدت 
ارزآوری ۱4 میلیون دالری را به همراه داشته است. این اتفاق در شرایطی 
رخ می دهد که حجم صادرات این بخش نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
ش��ش درصد و ارزش آن 30 درصد کاهش یافته اس��ت. به عبارت دیگر 
در ای��ن مدت قیمت انواع آب و آب معدنی ایرانی در بازارهای جهانی با 
کاهش مواجه بوده است و در نهایت ۲.۱ درصد از صادرات بخش صنایع 
تبدیلی ب��ه آب معدنی و آش��امیدنی مربوط می ش��ود.روغن نباتی دیگر 
محصول صنایع تبدیلی اس��ت که در هش��ت ماهه اول امسال بیش از ۲۹ 
هزار تن محصول در این بخش با ارزش��ی بالغ بر 4۲ میلیون دالر صادر 
ش��ده و 6.5 درصد از صادرات بخش صنایع تبدیلی به انواع روغن های 
نباتی اختصاص یافته اس��ت. با این وجود صادرات وزنی و ارزش��ی این 
محصول نس��بت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۹ و ۱۲ درصد کاهش 
را تجربه کرده است.در این مدت همچنین بخش قابل توجهی از صادرات 
صنای��ع تبدیلی به رب گوج��ه فرنگی اختصاص داش��ته و صادرات این 
بخش ۱۸.4 درصد بوده اس��ت. با این وجود حجم و ارزش صادرات در 
این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱0 و ۹ درصد کاهش 
نش��ان می دهد. در هشت ماهه اول امسال بالغ بر ۸3 هزار تن رب گوجه 
فرنگی با ارزش��ی بیش از ۱۱۹ میلیون دالر به کشورهای  مختلف صادر 
شده است.همچنین ۱.5 درصد از مجموعه ارزآوری بخش صنایع تبدیلی 
مربوط به اس��انس ها و عرقیات ایرانی می ش��ود ک��ه در این زمینه بالغ بر 
۲300 ت��ن محصول به ارزش بیش از ۹ میلیون و ۷00 هزار دالر صادر 
شده است. اما اگرچه وزن محصوالت صادر شده در این بخش در قیاس 
با مدت مش��ابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش را نشان می دهد اما ارزش 
صادرات این بخش هفت درصد بیشتر شده است.در حوزه صنایع تبدیلی 
۲4.6 درصد از صادرات نیز به خوراکی های گوناگون مربوط می شود که 
در این حوزه بیش از 44 هزار تن محصول با ارزش بالغ بر ۱5۹ میلیون 
دالر صادر ش��ده اس��ت. این ارقام اگرچه از نظر حجمی نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل ۱0 درصد کاهش داشته اند اما ارزآوری این حوزه رشد 
۱3 درصدی را نش��ان می دهد.در مجموع در بخش صنایع تبدیلی بالغ بر 
40۹ هزار تن محصول به ارزش بیش از 64۷ میلیون دالر به کشورهای 
مختلف صادر ش��ده است که صادرات این بخش از نظر وزنی ۱4 درصد 
و از نظر ارزش ۱۱  درصد رش��د را نسبت به هشت ماهه سال قبل نشان 

می دهد.

 چوب حراج به قند و شکر ایرانی!

شرکت تهران گوار
 یک شرکت معتبر و فعال در صنایع غذایي و آشامیدني 
در راس��تاي تکمیل کادر خود با ش��رایط زی��ر دعوت به 

همکاري مینماید: 
* یک مسئول فني صنایع غذایي با 3 سال سابقه کار

۱-داراي مدرک کارشناسي ارشد )پایان تحصیل رشته 
هاي مرتبط با صنایع غذایي در اواویت خواهند بود (

۲- آش��نایي به اص��ول و مقررات حوزه بهداش��ت و 
آزمایشگاه صنایع غذایي

متقاضیان میتوانند رزومه هاي خود را به عنوان مسئول 
فني به آدرس زیر ایمیل نمایند.

  resume@tehrangovar.com


