عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «اقتصاد سرآمد» مطرح کرد
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مدیریت حوزه معدن بدتر از گذشته شده است

چندی پیش ،سیدرضا فاطمیامین ،وزیر صمت گفته بودکه  ۲۸درصد معادن کشور در سال  ۱۴۰۰غیرفعال شدند.
از قرار معلوم اکثر این معادن در شهرهای کوچک و معادن کوچک مقیاس هستند .از طرفی ،نبود ماشین آالت و
تجهیزات هم مزید بر علت شده است.با این تفاسیر ،حال و روز معادن به سنوات گذشته خوب نیست و جای

رآمد» گزارش می دهد
بررسی ضرورت فعال کردن حوزه گردشگری دریایی «اقتصاد سرآمد»

همسایگان،جایگزینمزیتهای
دریایی ایران شده اند

روزنامه صبح ایران

www.Eghtesadsaramad.ir
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روزانهماقتصادرسآدم

یادداشت

تاسف دارد ،کشوری که هفت درصد مواد معدنی دنیا را داراست در چنین شرایط اسفناکی قرار گرفته است .در
همین رابطه ،لطفا ...سیاهکلی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اقتصاد سرآمد گفت :در حال حاضر
در حوزه معدن با مشکالت زیادی روبرو هستیم .یکی از این مشکالت ،این است که ما...
8

نابرابری بر مدار ثروت
علی مصطفوی ثانی

تبعات
آزادسازی
نوارسواحلدریا
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در جشنواره مالک اشترصورت گرفت

انتخاب نیروی دریایی
به عنوان نیروی
برتر سپاه پاسداران

عکس :مهدي مريزاد

نابرابری در ثروت عمیقترین نوع نابرابری اســت و تقلیل نابرابری به
نابرابری درآمدی نمیتواند تصویری دقیق از عمق نابرابری در جامعه
را نشان دهد .در بررســی نابرابری گاهی اوقات درآمد و ثروت بهجای
یکدیگر استفاده میشوند اما درواقع این دو مفهوم یکسان نیستند .بهطور
مثال دو نفر که درآمد یکسانی دارند اما یکی مالک مسکن و دیگری فاقد
مسکن ملکی اســت ازنظر رفاهی و فاصله طبقاتی ،تفاوت بسیاری با
یکدیگر دارند.از این منظر باید توجه داشت که لزوم ًا کاهش یا افزایش
در درآمد به معنای تغییر واقعی نابرابری و رفاه در جامعه نیست .نابرابری
در ثروت عمیقترین نوع نابرابری اســت و تقلیل نابرابری به نابرابری
درآمدی نمیتواند تصویری دقیق از عمق نابرابری در جامعه را نشــان
دهد.این نقص در نابرابری درآمدی را میتوان در کشور سوئد مشاهده
نمود بهنحویکه معموالً از سوئد بهعنوان یکی از کشورهایی که نابرابری
درآمدی در آن بسیار پایین است نامبرده میشود که درآمد خانوارها در
این کشور آنچنان تفاوت مشهودی ندارد و لذا بهعنوان کشور موفق در
کاهش نابرابری شناخته میشود اما سوئد از نابرابری عمیقی در ثروت
رنج میبرد.ضریب جینی یکی از شاخصهای نابرابری است که میتوان
برحسب درآمد و ثروت سنجیده شود .همانطور که در تصویر مشاهده
میکنید رنگ کشورها نشاندهنده اندازه ضریب جینی یا بهعبارتیدیگر
نشاندهنده میزان نابرابری است ،کشورهای قرمزرنگ وضعیت بدتری
دارند و هرچه قرمز پررنگتر شــود ،وضع نابرابری در آن کشــورها
بدتر میشــود.نگاهی به وضعیت ضریب جینی درآمدی نشان میدهد
که وضعیت ایران در ضریب جینی درآمدی چندان مســاعد نیســت و
ایران جزء کشورهای با ضریب جینی درآمدی باال است یعنی نابرابری
درآمدی در کشور عمیقتر از دیگر کشورها برآورد میشود اما ضریب
جینی ثروت نشان میدهد در مقایسه این شاخص...
ادامه در صفحه 2

بررسی « اقتصاد سرآمد» از آزادی سازی
نوار ساحلی دریای خزر تا توانمند سازی
منظر آسیب دیده اکولوژیکی
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سفارت ایران در یونان خبر داد :

حکم دادگاه عالی یونان به نفع ایران
ش «النا»
در پرونده توقیف نفتک 

کسب افتخاری بزرگ برای آلومینیوم کشور

رکوردبیسابقهتولیدآند درمجتمعصنایعآلومینیومجنوب

به همت جوانان متخصــص ،توانمند ،پرتالش و جهــادی مجتمع صنایع
آلومینیوم جنوب (ســالکو) المرد ،افتخاری بــزرگ در صنعت آلومینیوم
کشور رقم خورد و رکورد بی سابقه و بی نظیر تولید آند در مدت یک ماه  ،در
بزرگترین و مدرن ترین کارخانه آلومینیوم کشور به ثبت رسید.
به گزارش اقتصادسرآمد از روابط عمومی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
المرد ،در سالی که از سوی رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی به عنوان سال
تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین نامگذاری شده است ،جوانان متخصص،
توانمند ،سختکوش و جهادی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو)
المرد ،موفق شدند افتخاری بزرگ را در صنعت آلومینیوم کشور رقم زده و
رکورد بی سابقه و بی نظیر تولید آند در طول مدت یک ماه از زمان افتتاح و
بهره برداری در این واحد عظیم صنعتــی را به نام خود ثبت کنند.رکوردی
که در تمام مجتمع های آلومینیوم کشور بیسابقه است .بنا به این گزارش ،
در حالی که بیشترین تعداد بلوک آند تولید شده در مدت یک ماه ،از ابتدای
افتتاح و راه اندازی تاکنون و در فروردین ماه سال جاری  ۱۲۱۲۲بلوک بوده

بر اساس مصوبه دولت تعيين شد
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اختصاص بودجه۲۰۰میلیارد توماني
برای ایمنسازی سواحلشمالی
قالیباف :موضوع محیط زیست و دریاچه ارومیه بسیار مهم و حیاتی است

نمایندگانومجلسنسبتبهاحیایدریاچهارومیهبیتوجهنیستند

رئیس مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی
گزارش کمیسیون کشاورزی درخصوص الیحه
تصویب اصالحات ضمایم کنوانســیون بین
المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشــی از کشتیها گفت:
مجلس و نمایندگان نسبت به موضوع احیای دریاچه ارومیه
بی توجه نیستند ، .از طرفی مطرح شدن این الیحه به معنای
بی توجهی مجلس به دریاچه ارومیه نیست.
به گزارش اقتصاد سرآمد،سید سلمان ذاکر در نشست علنی
روز سه شنبه  4مردادماه مجلس در جریان بررسی گزارش
کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست در
مورد الیحه تصویب اصالحات ضمایم کنوانســیون بین
المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشــی از کشتیها 1973
در مخالفت با این الیحه گفت :گزارش مذکور بسیار خوب
بوده و شاخص اصلی محیط زیست دریا است ،اما کمیسیون
کشاورزی و مجلس درخصوص از بین رفتن دریاچه ارومیه
باید اظهارنظر کنند ،چرا که خطرات خشک شدن دریاچه
ارومیه با آلودگی دریاها بسیار متفاوت بوده و باید امروز در
رابطه با احیای این دریاچه که جان و مال چندین میلیون نفر
به آن وابسته است ،صحبت کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم ضمن تشکر از رئیس
مجلس درخصوص توجه به دریاچه ارومیه و بررسی طرح
تحقیق و تفحص از ســتاد احیای این دریاچه گفت :نباید
اجازه دهیم دریاچه ارومیه جان بدهد ،از شما درخواست
دارم کمک کنید سدهای منتهی به دریاچه ارومیه رهاسازی
شــود تا این دریاچه جان ندهد ،در این صورت از محیط
زیست دفاع کرده ایم ،لذا بنده از جهت عدم اولویت طرح
موضوع مذکور با آن مخالفم.
محمدباقر قالیباف در پاســخ به این نماینده گفت :ما هفته

آگهی مزایده

است  ،اما علیرغم وجود مشکالت فراوان در تامین برخی از تجهیزات اصلی
و یا مشکل کمبود برق  ،این تعداد در تیرماه ۱۴۰۱به  ۱۵۴۵۰بلوک رسید
که این میزان تولید  ،نه تنها در صنعت آلومینیوم کشور یک رکورد محسوب
میشود ،بلکه از متوسط مقدار ماهیانه آند تولیدی به میزان  ۱۴۸۳۰بلوک
آند که در طراحی این واحد صنعتی و در شرایط ایدهآل پیشبینی شده است ،
فراتر می باشد.اضافه می شود آند نقشی اساسی در فرایند تولید آلومینیوم ایفا
میکند.بلوک های آند یک تنی  ،ضمن انتقال جریان الکتریکی ،در واکنش
احیاء آلومینیوم مصرف می گردد .کیفیت آند های تولیدی ،تاثیر بسیار زیادی
در کیفیت شمش های تولید شده و فرایند آن دارد و در واقع آند با کیفیت
مناسب در سلولهای احیا ،تســهیل کننده فرایند تولید و تضمین کننده
محصول می باشد.شمش های تولیدی در مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ،
دارای خلوص ۷/۹۹درصد تا  ۹/۹۹درصد می باشند .کارخانه آندسازی سالکو
با ظرفیت تولید ســاالنه  ۱۶۴هزار تن آند ،متشکل از بخش های کاربردی
تولید آند خام ،پخت آند و میله گذاری است که با تولید متوسط روزانه ۴۵۰
آند نیاز واحد احیا را مرتفع می سازد.
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شناسه آگهی1355686 :

گذشــته در صحن علنی موضوع تحقیق و تفحص از ستاد
احیای دریاچه ارومیه را که بحثی بســیار مهــم و حیاتی
بود ،بررسی کردیم که تصویب شــد .در آنجا بنده و سایر
نمایندگان به اهمیت موضوع تاکیــد کردیم و هیچیک از
نمایندگان نسبت به این موضوع بی توجه نیستند .موضوع
محیط زیست و دریاچه ارومیه بسیار مهم و حیاتی بوده ،اما
امروز تصویب یک الیحه که کنوانســیون بین المللی است
در دســتور کار قرار دارد و باید در این رابطه صحبت کنیم،
لذا درخواست دارم شما نیز در دستور صحبت کنید .مطرح
شــدن این الیحه به معنای بی توجهــی مجلس به دریاچه
ارومیه نیست.
محمدرضا صباغیان بافقی نیز در موافقت با این الیحه گفت:
امروز بیش از  136کشور این معاهده را امضا کرده و بیش از
 98درصد از افرادی که در دریاها کشتیرانی می کنند ،به این
موارد متعهد هستند ،لذا ایران نیز باید به این تعهدات پایبند
باشــد .امروز عبور و مرور در دریا و حمل مواد مختلف از
این طریق افزایش پیدا کرده است که در صورت بی توجهی
به قوانین مربوطه ،احتمال آســیب جدی به محیط زیست
وجود دارد.

آگهی مناقصه

شناسه آگهی1355683 :

واگذاری حمام تاریخی رباط آحسین (نوبت سوم)

اجرای عملیات ساخت المان ورودی شهر گلپایگان (نوبت دوم)

شهرداری گلپایگان در نظر دارد مزایده واگذاری حمام
تاریخی رباط آحسین به شماره  ۵۰۰۱۰۹۵۱۲۰۰۰۰۰۲۵را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان
تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،
نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت
بر خط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام
الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:
مهلت دریافت اسناد ۱4۰۱/۰۵/۱3 :
مهلت ارسال پیشنهادات ۱4۰۱/۰۵/۲3 :
 زمان بازگشایی پاکت ها۱4۰۱/۰۵/۲6 :نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :مبلغ
۲4/۰۰۰/۰۰۰
ریال به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های
۰3۱۵7484۰38-4۰تماس حاصل نمایند .
تاریخ انتشار نوبت اول۱4۰۱/۰۵/۰۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱4۰۱/۰۵/۱۲ :

شهرداریگلپایگاندرنظرداردمناقصهاجرایعملیاتساخت
المان ورودی شهر گلپایگان به شماره ۲۰۰۱۰۹۵۱۲۰۰۰۰۰۱۱
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

پیمان شکرزاده  -شهردار

کلیهمراحلبرگزاریفراخوانازدریافتوتحویلاسنادفراخوانتابازگشایی
پاکتهاازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهآدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه  ،نسبت
به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت بر خط) برای
کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:
مهلت دریافت اسناد فراخوان ۱4۰۱/۰۵/۱۲ :
مهلت ارسال پیشنهادات ۱4۰۱/۰۵/۲3 :
زمان بازگشایی پاکت ها۱4۰۱/۰۵/۲6:
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :مبلغ
۱/۰8۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی .
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به
نشانی WWW.Golpayegancity.ir :
مراجعه یا با شماره های  ۰3۱۵7484۰38-4۰تماس حاصل نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول۱4۰۱/۰۵/۰۵ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱4۰۱/۰۵/۱۲ :

پیمان شکرزاده  -شهردار

