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موسس شرکت نوکشت شالیکاران خزر:

انديشه جهاني، همه ما را به يكديگر پيوند مي دهد  
تفاهم- گروه کارآفرینی: »شیرین پارسی« و 
همسرش در فرانسه زندگی می کردند. وی در سال 
۱۳۵8 بع��د از پایان تحصیالتش در رش��ته ادبیات 
فرانسه در دانشگاه نانسی فرانسه به ایران بازگشت. 
همسرش که تحصیالتش در رش��ته معماری را در 
آلم��ان گذرانده بود، قبل از وی در س��ال ۱۳۵7 به 
ایران بازگش��ت. در ش��رایط آن زمان به این نتیجه 
رسیدند که دس��ت به یك کاري بزنند که خودشان 
در حقیق��ت ارباب خودمان باش��ند. تصمیم گرفتند 
در زمین ه��اي کش��اورزي ک��ه پدر ش��وهرش در 
منطقه غرب گیالن داش��ت، کش��اورزي کنند. هیچ 
کدام  هم سرشته اي از کشاورزي نداشتند و علیرغم 
تحصیالت غیرمتعارفشان با رشته کشاورزي، ساکن 
گیالن شدند. این زمین هاي کشاورزي در منطقه اي 
به نام ش��اندرمن بود. شاندرمن، منطقه ای در غرب 
گیالن است که آن موقع یك روستا بود. جاده رشت 
به شاندرمن فقط تا شهر صومعه سرا آسفالت داشت 

و بقیه اش خاکي بود.
این موسس و عضو هیات مدیره عضو انجمن 
زنان کارآفری��ن ایران از آن روزه��ا چنین یاد می 
کند: در آن روستا ما یك کلبه کوچك خیلي خرابه 
داش��تیم. هیچ امکاناتی مانن��د آب و برق نبود. من 
همس��رم را بس��یار تش��ویق کردم که هیچ اشکالي 
ندارد و ما کش��اورزی را در این منطقه ش��روع می 
کنیم. باالخره آن جا رفتیم و کار کش��اورزی را  راه 
اندازی کردیم. سرمایه ما تنها آن زمین و یك موتور 
کش��اورزي بود. یك سرپرس��تي هم پدرشوهرم از 
س��ال ها قبل بر روی زمین ها گذاش��ته بود که  به 
کمك همان شخص، کار کشاورزی را در آن زمین 
ه��ا راه انداختیم. همه چیز خیل��ي ابتدایي بود. من 
باید بگویم که تا س��ال های ۶۴-۶۳ فقط با همسرم 
همدلي مي کردم، همسرم مي رفت، من تنها در رشت 
مي ماندم. گاهی همسرم یکی دو ماه نمي آمد؛ چون 
جاده خراب بود و از طرفی ما هم ماشین نداشتیم.

هیچ کس را آن جا نمي شناختم. بهترین دوست 
من یك آهنگري بود که دم خانه ما پتکش را روي 
آه��ن مي کوبید. این صدا، بهترین دوس��ت من بود. 
چون فکر مي کردم که یك کس��ي هس��ت که بیرون 
از این جا زندگ��ي را به جریان مي اندازد. روزهاي 
جمعه خیلي غمگین بود، چون دوست ما پتکش را 

برآهن نمي کوبید. اما من امید داشتم. 
سال ۶7؛ سال عجیبي بود. تامین آب زمین از 
رودخانه بود و آن سال آب رودخانه خیلي کم بود. 
درآن س��ال همسرم شبانه روز کار کرد. تمام وقت، 
سر مزرعه بود، چون آب به ما نمي دادند و به خاطر 
موقعیت اجتماعي که ما داش��تیم، بیشترتحت فشار 
بودی��م. در حقیقت ما خیلي پررویي کرده بودیم که 
آمده بودیم آنجا و مي خواستیم باقي بمانیم. ولي به 
شما بگویم، نصف مزرعه سوخت و هیچ محصولي 
برداش��ت نکردیم. دائم مي آمدم و نش��اءها را نگاه 

مي ک��ردم، مي دیدم پالس��یده مي ش��وند و من هیچ 
کاري نمي توانم بکنم. زمی��ن ترك خورده بود. بعد 
از این جریان، همس��رم مریض ش��د. ولي من به او 
گفتم، اصاًل مهم نیست، باالخره همین طور که یك 
س��ال، باران مي آید، یك سال هم باران نمي آید. تو 
 ناراحت نباش، اصاًل ما از سال دیگر خیلي سخت تر

 کار مي کنی��م که باالخ��ره همه این مش��کالت را 
جب��ران کنیم. با ی��ك برنامه ریزي خ��ودم کار را 
برعهده گرفتم. به همسرم گفتم، نتیجه این شکست 
ما این است که در کشت و کارمان تغییري بدهیم. با 
شکل سنتي حتمًا هرسال شکست خواهیم خورد و 
هرسال ضربه پذیري مان بیشتر مي شود. براي همین 
در حقیقت اولین کشاورزي بودیم که مزرعه مان را 
تس��طیح کردیم؛ به خاطر آن شکل سنتي کرت هاي 
کوچك اصاًل ساماندهي آب امکان پذیر نبود. سال 
بعد در مواجهه با مش��کالت مالی، مثاًل ۵ تومان از 
یکي قرض مي کردیم یك چیزي مي خریدیم، بعد از 

یکي دیگر، قرض مي کردیم ،پول قبلي را مي دادیم و 
در واقع براي ماندن به این شکل زندگي مي کردیم. 

براي اینکه باقی بمانیم و به هدف مان برسیم.
از دی��دگاه مؤس��س و رئی��س هی��ات مدیره 
جمعی��ت زن��ان و جوان��ان حافظ  محیط زیس��ت 
گیالن، هر شکس��ت در حقیقت یك تالش دوباره  
را ب��ه وجود مي آورد؛ مانند یك چالش و مس��ابقه 
با هر شکس��ت مقاوم تر می شویم. به عبارت دیگر 
شکس��ت را باید تبدیل به یك نقطه قوت کرد. وی 
و همس��رش توانس��تند بعد از چندین بار شکست، 
موفقیت را از آن خود کنند و از طریق کش��اورزی 
علمی، الگوی سایر کشاورزان منطقه که تابحال آنها 

را قبول نداشتند نیز بشوند.
این کارآفرین نمونه می گوید: ما اولین کس��ي 
بودیم که در منطقه غرب گیالن با کمك مروج هاي 
کشاورزي خزانه هاي علمي گرفتیم. مردم اول فکر 
مي کردند که ما دیوانه هس��تیم. مردم و به خصوص 

سرپرستی که دیگر عذرش را خواسته بودم هر روز 
مي آمدند، نشاء کاري و کرت ها را نگاه مي کردند تا 
ببینند آیا باز شده یا نه. سرپرست قبلي به همه مردم 
منطق��ه گفته بود این خانم خیل��ي زن بي عرضه اي 
است و هیچ کاري هم بلد نیست. این حرف ها براي 
 ما مهم نبود. باالخره باید درس��ت مي ش��د که شد، 
بطوري که همه بعد از چند سال کشت شان را علمي 
کردند، خزانه گیري شان را جوي پشته کردند،  مزارع 
وکرت هایش��ان را بزرگ کردند. یعني در حقیقت ما 
الگویي براي منطقه ش��دیم. من به همسرم قول داده 
بودم که همیش��ه همراهش باش��م. بچه هایم بسیار 
 کوچ��ك بودند.  آنه��ا را همراه خودم س��ر مزرعه 
می بردم و فصل برداش��ت واقعا با ما کار مي کردند. 
پسرهاي من خیلي کوچك بودند. پسر بزرگم وقتي 
ده سالش بود،مثل یك مرد بزرگ کار مي کرد. پسر 
کوچکم هم همین طور. من ساعت پنج و نیم صبح 
بیدار مي شدم و همراه کارگرها مشغول کار بودم. در 
این سال ها؛ مهم ترین چیز، عمل کردن به قولی بود 

که به خودم داده بودم.
 اهال��ی منطق��ه مرا به خاطر جث��ه و ریزنقش 
بودن��م قبول نداش��تند. ولي باالخ��ره زبان گفت و 
گویشان را یاد گرفتم، بس��یاری از کارگرهاي مرد 
برایش��ان عجیب بود، وقتي م��ن مي گفتم چه طور 
کار کنند، بعضي ه��ا در لفافه و بعضي ها هم علني 
مي گفتند ما از یك زن دس��تور نمي گیریم، تو حق 
ن��داري به ما بگویي که چ��ه کار بکنیم. در حقیقت 
همه این س��ال ها من یکي از اجزاي الینفك مزرعه 

شدم، از صبح زود تا شب تاریك. 
 گاهي اوقات با خودم فکر مي کردم و از خیلي ها

 مي ش��نیدم که این کارها یعني چ��ه؟ واقعًا هم فکر 
مي کردم که آیا در این کارها انگیزه مادي اس��ت که 
من را به حرکت در مي آورد؟ چون تا همین چندسال 
پیش دخل و خرج مان اصاًل به هم نمي رسید، واقعًا 

انگیزه مادي نبود. 
در ی��ك کارگاه آموزش��ي در گرگان که براي 
زنان کارآفرین گذاش��ته بودند، فهمیدم که من یك 
کارآفرین��م. برگزاري ای��ن کارگاه؛ نقطه عطفي در 
تاری��خ کارآفریني زنان در ایران بود. این کارگاه در 
پي طرح شناس��ایي زنان کارآفری��ن ایران به همت 
خان��م صابر و دفتر امور مش��ارکت زن��ان وقت با 
مدیریت خانم محتش��مي پور برگزار ش��ده بود. به 
هرحال مهم نیست که من در روستا هستم، مهم آن 
اندیشه جهاني من بوده و این اندیشه اي است که در 
حقیقت همه ما را به یکدیگر پیوند مي دهد. مي مانیم 
که موجب تغییر بش��ویم. ما کاري نداریم که دولت 
به ما کمك مي کند یا نه. اراده، پشتیبان ماست. هیچ 
چیزي را همین طوري به کس��ي نمي دهند. اول باید 

خودمان را باور کنیم.
گزارش ازحسین محبی
Hosseinmohebbi۱۳۵2@gmail.com

اختصاص ۱2 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت برای اشتغال روستايی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماع��ی از آغاز ثبت  نام متقاضیان وام 
اشتغال روس��تایی در سامانه کارا خبر داد.به گزارش 
ایسنا، دکتر عیسی منصوری با اشاره به اختصاص ۱.۵ 
میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی، معادل ۱2 
هزار میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغال روستایی، 
اظهار کرد: با رعایت چارچوبی که مدنظر ماس��ت و 
اضافه کردن مباحث توس��عه اشتغال روستایی به وام 
روس��تایی، موضوع پرداخت وام و ثبت   نام رس��می 
از طریق سامانه کارا نهایی ش��ده تا سرمایه   گذاران 
و کارآفرین��ان بتوانن��د در این س��امانه ثب��ت   نام و 
طرح   های خ��ود را معرفی کنند.منصوری ادامه داد: 
این س��امانه از روز دوش��نبه فعال است و متقاضیان 
 دریافت تسهیالت اشتغال روستایی می توانند به نشانی
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مراجع��ه و مراحل ثبت نام خ��ود را برای بهره مندی 
از این تسهیالت دنبال کنند.معاون توسعه کارآفرینی 
واش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور 
شد: پیش   بینی می ش��ود که در جریان اجرای طرح 
اشتغال فراگیر ۹۵۱ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.وی 
افزود: از این میزان ۶۵۰ هزار ش��غل در رشته های پر 
اشتغال است و در مشوق های بیمه ای نیز به دنبال ایجاد 
تمایل بیشتر برای اشتغال هستیم.منصوری خاطرنشان 
کرد: بانك مرکزی 2۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 

اجرای طرح اشتغال فراگیر اختصاص داده است.
 

حمايت قاطع مجلس از توليد و اشتغال 
در شهرک های صنعتی

تفاهم – گروه کارآفرینی:نماینده مردم قزوین، 
آبی��ك و البرز در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
مجلس شورای اسالمی حمایت قاطع خود را از رونق 
 تولید ملی و ایجاد اش��تغال پایدار جهت راه اندازی

 واحده��ای راکد و نیمه فعال انجام می دهد.س��یده 
حمی��ده زرآبادی  در دیدار با فرش��اد مقیمی معاون 
برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچك و ش��هرکهای 
صنعتی ایران و حمیدرضا خانپور مدیر عامل شرکت 
شهرکهای صنعتی استان قزوین  اظهار داشت: حمایت 
از ط��رح رونق اقتصادی، رف��ع موانع تولید و ایجاد 
اشتغال پایدار و کمك به راه اندازی واحدهای راکد 
و نیم��ه فعال از اولویت های اساس��ی و مورد تاکید 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی می باشد که این 
مهم باید با جدیت بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری 
در س��ال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال پیگیری 
شود.عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور 
و صنایع ومعادن در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به نگرش مثبت نمایندگان به صنعت و تولید در کشور 
اف��زود : در کنار تالش دول��ت و مجلس برای حل 
مشکالت بخش تولید، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال 
که دغدغه اصلی دولت، مجلس و مسئولین کشوری 
می باشد، سرمایه گذاران واحدهای تولیدی باید به 
س��مت تولید با کیفیت و رقاب��ت پذیر رفته و زمینه 

صادرات محور شدن را در دستور کار داشته باشند.
 

 برگزاری کالس بازآموزی
  دوره آمادگی مشارکت
 با شرکت های آلمانی

کالس بازآم��وزی دوره آمادگی مش��ارکت با 
شرکت های آلمانی با هدف انتقال دانش و تجربیات 
کسب شده توسط مدیران واحدهای تولیدی در استان 
 هرمزگان برگزار گردید. به گزارش تفاهم، امیری زاد- 
مدیرعامل شرکت ش��هرك های صنعتی هرمزگان 
اظهار داش��ت: با توجه به اع��زام مدیران واحدهای 
تولیدی به کشور آلمان و حضور در دوره GIZ، اصول 
 اولیه نحوه تعامل و برقراری ارتباط با شرکت های

 آلمان��ی توس��ط مدیرعام��ل ش��رکت تج��ارت 
 س��والرتیس ارائه گردی��د، در ای��ن دوره دیده ور

 نماینده س��ازمان صنایع کوچك و ش��هرك های 
صنعتی ایران با بیان اهداف سازمان در این خصوص 
به شرایط اولیه واحدهای تولیدی جهت دوره های 
یك ماهه در کش��ور آلمان اشاره داشت. امیری زاد 
افزود: این دوره با هدف آش��نایی با کش��ور آلمان، 
 استفاده از مدلها و دالئل موفقیت و تکنولوژی های

 نوین بکار رفته، نحوه مدیریت واحدهای تولیدی، 
نحوه مالقات تجاری، ارتباط برقرار کردن، آشنایی 
با فرهنگ و آداب و رسوم زیر نظر اساتید دیده ور 
و مقت��دری برگزار گردید.ایش��ان تأکید کرد: الزمه 
حضور فعال تولیدکنندگان اس��تان در کش��ورهای 
پیش��رو در زمینه صنعت مستلزم آمادگی و آشنایی 
اولیه می باشد که این از طریق اعزام کارشناسان به 
کشورهای هدف جهت فراگیری و آموزش دانش و 

تجربیات حوزه صنعت امکان پذیر است.
  

جذب ساالنه 40 هزار نفر توسط دولت
رئیس س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی با 
اش��اره به آمار س��االنه جذب نیرو از سوی دولت، 
گفت: ساالنه بر اساس نیازهای موجود بین ۳۰ تا 
۴۰ هزار نفر از طریق آزمون های مختلف استخدامی 
جذب دولت می شوند.جمشید انصاری در گفت وگو 
با ایس��نا، درباره روند اش��تغال زایی در بدنه دولت، 
اظهار کرد: همواره متناس��ب با خروج��ی افراد از 
بدنه دولت، نیروهای جدید جذب می شوند. در این 
راس��تا در س��ال جاری طی دو مرحله سراسری و 
چند مرحله متفرقه حدود ۳۰ هزار نفر به استخدام 
دولت در آمده اند.وی خاطرنشان کرد:  در سال های 
آینده نیز بر اس��اس همین روال و متناسب با میزان 
خروجی ه��ا به ویژه در مناطق مح��روم که نیاز به 
نیروی انس��انی دارند، برنامه های جذب نیرو اجرا 
می شود و پیش بینی می کنیم که ساالنه تا ۴۰ هزار 
نفر از طریق آزمون های استخدامی به استخدام دولت 
در بیایند.رئیس س��ازمان امور اداری و استخدامی 
همچنین در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعاتی 
مبنی بر تعدیل نیرو در برخی دس��تگاه ها، توضیح 
داد: مس��ائلی نظیر ساختار، تشکیالت، پست های 
سازمانی و بازنشسته ش��دن یا بازخرید نیروهای 

دستگاه ها از اختیارات آن هاست.

خبرنامه

افزايش ميليونی نرخ سفرهای هوايی 
خارج از کشور برای نوروز

ادام��ه از صفحه یک- از طرف��ی ایرالین 
کش��ورهای دیگر از محل ترانزیت هوایی درآمد 
کس��ب می کنند، ولی ایرالین های ما غیر از یکی 
از آنها ترانزیت ندارند.اکنون برخی از ایرالین ها 
نه تنها برای ایام ژانویه قیمت پروازهای خود را 
باال برده اند بلکه نرخ بلیت خود را برای مقاصدی 
که س��فر به آن کش��ورها در ایام نوروز از سوی 
ایرانیان زیاد اس��ت نی��ز افزای��ش داده اند. این 
افزایش نرخ درست تا روزهای قبل از کریسمس 
ب��ه روال عادی بود و اف��راد اگر زودتر برای ایام 
نوروز اقدام به خرید بلیت می کردند می توانستند 
با نرخ مناسب تری بلیت تهیه کنند اما اکنون این 
نرخ ها برای برخی از مس��یرها حتی تا سه برابر 

افزایش یافته است.

 ضرورت ارائه بسته های تشويقی
 برای صنعتگران توسط دولت

تفاهم - گروه اقتصادی : مدیرعامل شرکت 
شهرك های صنعتی گیالن گفت : صنعتگران قادر 
به پرداخت س��ود تس��هیالت با ن��رخ ۱8 درصد 
نیس��تند.مدیرعامل شرکت ش��هرك های صنعتی 
گیالن با تاکید بر اینکه دولت در تالش اس��ت تا 
نرخ س��ود تسهیالت به صنعتگران را کاهش دهد، 
مطرح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیالتی که 
به صنعتگران پرداخت می شود، ۱8 درصد است و 
دولت در تالش اس��ت تا این نرخ سود را کاهش 
دهد. شهیدی با بیان اینکه مگر حاشیه سود صنعت 
چه قدر اس��ت که باید ۱8درصد سود حاصله به 
بانك ها پرداخت شود، افزود: معموالً حاشیه سود 
صنعت به کمتر از ۱۰ درصد می رسد و صنعتگران 
قادر به پرداخت سود تسهیالت با نرخ ۱8 درصد 
نیستند.وی همچنین به مسائل بیمه در شرکت های 
صنعتی و فراز و فرودهای آن اش��اره کرد و گفت: 
سیاس��ت دولت در نظر گرفتن بسته های تشویقی 
برای صنعتگران اس��ت . شهیدی با اذعان به اینکه 
در حال حاضر ۳۰ درصد حقوق توسط صاحبان 
صنایع و شرکت ها به بیمه پرداخت می شود و این 
هزینه س��نگین برای تولیدکننده بس��یار مضاعف 
اس��ت، تصریح کرد: تحمیل هزینه های س��نگینی 
همچون س��هم بیمه کارفرم��ا، هزینه های تولید را 
افزایش می دهد و با افزایش تولید قیمت تمام شده 
محصول نیز افزایش یافته و محصول خروجی توان 

رقابت خود را در بازار از دست می دهد.
 

 هم افزايی متوليان بخش توليد 
و شهرک های صنعتی تهران، البرز  

سمنان و قم
 مدیرعامل شرکت ش��هرك های صنعتی قم، 
هم افزایی مسووالن و متولیان بخش تولید و صنعت 
اس��تان های مرکزی کش��ور را فرصت��ی مهم برای 
پیش��برد سیاس��ت های راهبردی اقتصاد مقاومتی 
سازمان صنایع کوچك و شهرك های صنعتی ایران 
عن��وان کرد. به گزارش تفاه��م، امیر طیبی نژاد در 
 چهارمین همایش مدیران عامل شرکت شهرك های

 صنعتی و روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان های تهران، قم، البرز و سمنان طی سخنانی 
بر ضرورت شناسایی نقاط قوت و ضعف استانهای 
مرکزی کش��ور با هدف توس��عه و رون��ق تولید و 
اش��تغال تاکید کرد.وی در ادامه با اش��اره به نقاط 
قوت ش��هرك های صنعتی اس��تان قم و ضرورت 
دیده شدن آنها توسط مسووالن و تصمیم سازان در 
کشور، اظهارداشت: امروز رویکرد و توسعه صنعت 
و اشتغال در اس��تان قم رو به تحول است و شاهد 
ش��کوفایی صنایع کوچك در بخش های مختلف 
هستیم.طیبی نژاد اختصاص منابع زیرساختی قم به 
بخش صنعت و ایجاد ارزش افزوده باالی آن برای 
اس��تان را مورد تاکید قرار داد و افزود: در شرایطی 
که کمترین حجم آب قم در بخش صنعت و تولیدات 
صنعتی مصرف می شود ولی شاهد بیشترین میزان 
اش��تغالزایی، درآمد و همچنین به��ره وری در این 
بخش هستیم و در مقابل، بخش دیگری با بیشترین 
مصرف آب آنگونه که بایسته است سهم باالیی در 
اشتغال ندارد. وی بهره وری را عاملی مهم در برنامه 
ریزی های متولیان بخش صنعتی قم عنوان کرد و 
تغییر رویکرد ه��ا برای تامین اب مورد نیاز بخش 
صنعت با توجه به تاثیر بسیار باالی آن در تولید و 

اشتغال استان را خواستار شد.
  

 پرداخت هزارميليارد تومان
 تسهيالت اشتغالزا  در خراسان شمالی 

اس��تاندار خراس��ان ش��مالی ب��ا اش��اره به 
هدفگذاری انجام شده در این استان برای کاهش 
ن��رخ بیکاری به کمتر از ۵ درصد تا س��ال ۱۴۰۰ 
هج��ری خورش��یدی، اختصاص بی��ش از هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت اشتغالزا در سال جاری 
را گامی در مس��یر دستیابی به این هدف برشمرد. 
به گ��زارش ایرنا ، محمدرض��ا صالحی گفت: در 
حال حاضر نرخ بیکاری در اس��تان ۹.۹ درصد و 
کمتر از میانگین کش��وری است اما هدف گذاری 
ما رس��یدن این نرخ به کمتر از ۵ درصد در پایان 
دول��ت دوازدهم اس��ت ک��ه البته ب��دون حضور، 
مش��ارکت، همدلی و هم افزایی مردم و مسئوالن 
امکان پذیر نیست. اس��تاندار خواستار آن شد که 
مردم هر شهرستان با تشکیل شرکت های تعاونی و 
جذب تسهیالت اشتغالزا، در مسیر توسعه اشتغال و 
کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد سرانه استان 
گام بردارن��د و تعریف برنامه ه��ای الگویی مثل 
روستاهای سبز، بدون بیکار و هدف گردشگری، 
برنامه ریزی برای خروج از خام فروشی و تکمیل 
زنجیره ارزش افزوده محصوالت تولیدی اس��تان 
را نیز در همین راس��تا قلمداد کرد صالحی توسعه 
گردش��گری را یکی از محورهای اصلی توس��عه 

خراسان شمالی برشمرد.

گزارش

خبرنامه

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي . 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : تهیه، حمل و اجراي پوشش کولتار اپوکسي سازه هاي تصفیه خانه فاضالب رودان .

مبلغ برآورد اولیه: ۴،۴۱2،28۶،7۶۱ ریال ) چهار میلیارد و چهارصد و دوازده میلیون و دویست و هشتاد 
و شش هزار و هفتصد و شصت و یك ریال ( .

) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمي تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  22۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال ) دویست و بیست و یك میلیون ریال ( 

رتبه و رشته مورد نظر : 5 ابنیه  یا 5 آب 
مبلغ خرید اس��ناد : مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰2۹۳۴۹۹۰۰۰۳ بانك صادرات 

شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه 
مهلت زماني دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت : ازس��اعت 10 تاریخ  96/10/24 ساعت 14 تاریخ 

96/11/01
مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 96/11/15

زمان بازگشایي پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 96/11/18
محل بازگشایي : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یك نفر نماینده از طرف 

هر یك از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفي الزم : پیش��نهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم 

)65(بازگشایي خواهد گردید.
 پیش��نهاد دهندگان موظف مي باشند اس��ناد مناقصه را از  س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( 
به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اس��ناد مناقصه مدارك الزم ش��امل 

پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
هاي الف و ارزیابي کیفي آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتي – شرکت آب و فاضالب 
استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-8۶-۳۳۳۵۰۵82 سایت اینترنتي شرکت آب و فاضالب استان 
هرمزگان به نش��اني WWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات س��امانه ستاد جهت انجام مراحل 

عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27۳۱۳۱۳۱  دفتر ثبت نام : 88۹۶۹7۳7 و 8۵۱۹۳7۶8  .
روابط عمومي و آموزش همگاني
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

نوبت اول

تجدید فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي

      
»شیرین پارسی« و همسرش بعد از تحصیالت در اروپا به ایران بازگشته و تصمیم می گیرند 

در منطقه غرب گیالن به کار کشاورزی بپردازند؛ بی آنکه سررشته ای از این کار داشته باشند. 
سرمایه اولیه  آنها تنها یک قطعه زمین و یک موتور کشاورزی بود. با تحمل سختی ها و مشقات 

فراوانی که بر سر راه شان بود، جنگیدند و ایستادگی کردند تا باالخره درست  شد، بطوري که 
وی به سایر کشاورزان منطقه هم آموخت که چگونه کشت شان را علمي کنند، خزانه گیري شان را 
جوي پشته کردند،  مزارع وکرت هایشان را بزرگ کردند؛ یعني در حقیقت وی و همسرش الگویي 
براي منطقه شدند. تالش بی وقفه شیرین پارسی در کشاورزی منطقه موجب شد تا به عنوان 

مدیر نمونه کشاورزی  و نیز برنج کار نمونه استان گیالن انتخاب شود؛ منتخب برگزیده جشنواره 
کارآفرینی استان گیالن و در نهایت زن نمونه این استان شود.

      

 

 معدن در آستانه ایجاد ۴۲۵ هزار فرصت شغلی
حدود ۹ ماه اس��ت که که زمزمه احیای معادن متروکه کوچك و 
متوس��ط به گوش می رسد و قرار شده بخش خصوصی معدن با قبول 
مسئولیت این طرح، به ۵۰۰ واحد معدنی کوچك و متوسط جان ببخشد 
که این اقدام حدودا ۴2۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم را 
ایجاد خواهد کرد.به گزارش ایسنا، احیای ۵۰۰ معدن متروکه کوچك و 
متوسط موضوعی بود که از ابتدای امسال مطرح شد و بخش خصوصی 
 آن را امکان س��نجی کرد و مس��ئولیت آن را ب��ا همراهی بخش های

 دیگر بر عهده گرفت. به طوی که محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن 
ایران خرداد ماه امسال در این باره گفته بود برخی از اعضای خانه معدن 
ایران که متشکل از چند شرکت بخش خصوصی هستند، طرحی را آماده 
کرده اند که بر اساس آن ۵۰۰ معدن غیرفعال یا متروکه در نقاط مختلف 
کش��ور انتخاب ش��ده و با فعالس��ازی هر کدام از این معادن با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی زمینه اش��تغال ۵۰ نفر و در مجموع 2۵ هزار 
نفر ایجاد خواهد شد.ابعاد این تصمیم، چنان بزرگ و مهم بود که مهدی 
کرباسیان، رئیس هیات عامل سامان توسعه و نوسازی معدن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( انتهای تابس��تان امسال دستور تشکیل کارگروه 
تخصصی احیای معادن متروکه متشکل از نمایندگان ایمیدرو، معاونت 
معدنی وزارتخانه، خانه معدن ایران، شرکت تهیه و تولید و صندوق بیمه 
معدن و سایر نهادها و تشکل های مرتبط را داد و تشکیل بانك جامع 
معادن متروکه، تهیه بخش نامه معرفی معادن متروکه توس��ط استان ها 
پیش شرط این طرح گردید. با این حساب قرار شد تا خانه معدن ایران 
به عنوان بزرگترین تش��کل معدنی طی پروتکل��ی با ایمیدرو و میدکو 
استارت احیای ۵۰۰ معدن متروکه را بزند.  یش بینی ها از این طرح و 
برنامه ریزی که هیات مدیره و پیمانکاران عضو خانه معدن ایران گویای 
این است که مدت زمان تخمینی برای احیای ۵۰۰ معدن متروکه که به 
صورت مرحله ای انجام می شود، سه سال است .اما به غیر از زمان تعیین 

شده برای این طرح اگر به طور متوسط پنج میلیارد تومان برای احیای 
هر معدن قدیمی نیاز باشد، اجرای کل طرح احیای ۵۰۰ معدن متروکه 
2۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار الزم دارد که البته پیش بینی شده است که 
این برنامه ارزش تولید و صادرات سالیانه بخش معدن را به دو تا سه 
برابر این میزان سرمایه گذاری خواهد رساند.برآوردها از مشاغل بیانگر 
این است که هر شغل معدنی ۱7 شغل در صنایع پایین دستی نیز ایجاد 
می کند که می توان گفت مجموع اشتغالزایی غیرمستقیم در این طرح به 
۴2۵ هزار نفر خواهد رسید، همانطور که بر اساس آمار جدید وزارت 
صنعت از اشتغالزایی بخش معدن، در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال 
جاری بخش معدن با ایجاد ۳۳2۱ نفر ش��غل در کشور توانسته نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل رشد بیش از ۱۵8 درصدی را تجربه کند.در 
حالی که بخش معدن در مدت مشابه سال قبل در ایجاد اشتغال سهمی 
 برابر با ۱28۶ نفر داشته است.از طرف دیگر از آنجاکه سرمایه گذاری

 در معادن دیربازده است و به طور متوسط هر معدن فقط برای رسیدن 
به مر حله بهره برداری دو تا پنج سال زمان نیاز دارد خانه معدن ایران 
بر این باور است با احیای مرحله به مرحله این معادن متروکه هر یك 
از معادن می تواند بازگش��ت سرمایه خوبی داشته باشد و اگر فقط ۱۰ 
درصد معادن متروکه احیا ش��ده و به بهره برداری برسند، امیدواری به 

نتیجه این برنامه قوت خواهد گرفت.
با مروری بر کارنامه اشتغال بخش معدن متوجه می شویم طبق آمار 
وزارت صنعت بیشترین سهم اشتغالزایی در معادن کشور را استان های 
کرمان، یزد، فارس، خراسان جنوبی و خراسان رضوی داشته اند.کرمان 
به عنوان بهش��ت معادن ایران با ایجاد ۳۳2  نفر ش��غل در هفت ماهه 
منتهی به مهر ماه س��ال جاری توانسته کانون اشتغالزا باشد و رتبه اول 
اشتغالزایی در بخش معادن در میان سایر استان ها را از آن خود کند و از 
این طریق نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱7 درصدی داشته 

باشد. همچنین در آمارها آمده معادن یزد با ایجاد 2۳7 نفر شغل، معادن 
فارس با ایجاد 222 نفر، معادن خراسان جنوبی 2۰۱ شغل و خراسان 
رضوی با 2۰۰ نفر شغل توانسته اند جزو اولین استان های معدن خیز در 
اشتغال سهم باالیی داشته باشند.حال اگر معادن غیرفعال این استان ها 
و استان های دیگر به چرخه تولید بازگردند، این سهم چند برابر خواهد 
ش��د.می توان گفت روند اشتغالزایی در بخش معدن صعودی است و با 
ورود س��رمایه های جدید در چرخه متوقف شده معادن متروکه، عالوه 
بر بکارگرفتن نیروی انس��انی بسیار چرخه زنجیره ارزش افزوده مواد 
معدنی به تکامل بیش��تری خواهد رس��ید و مواد معدنی ایران در بازار 
جهانی حرف بیشتری برای گفتن خواهد داشت، چراکه ذخایر رها شده 
به مجموع ذخایر معدنی اکنون کش��ور افزوده خواهد شد. متولی گری 
اج��رای طرح احیای ۵۰۰ معدن متروک��ه در حالی برعهده ایمیدرو و 
خانه معدن ایران گذاش��ته شده که معدنکاران بخش خصوصی اجرای 
این طرح را باعث جذب س��رمایه گ��ذاری های کوچك مقیاس برای 
بخ��ش خصوصی می دانند.به طرح احیای مع��ادن متروکه عمال تاثیر 
گذاری عمیقی در ش��اخص های مختلف اقتصادی از جمله، در آمده 
کش��ور، اشتغال، تربیت نیروی متخصص و آبادانی مناطق کمتر توسعه 
یافته خواهد داش��ت و می توان امید داش��ت از آنجایی که اجرای آن 
بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته است، تزریق سرمایه و روند کار 
سرعت مناسبی  داشته باشد، البته این به معنای بی نیازی چنین طرحی 
از حمایت های دولتی نیست و اتفاقادولت باید پیش از قبل بستر های 
تزریق مالی، حمایت های تولیدی و دسترسی آسان به بازار های داخلی 
و خارجی را برای فعاالن معدنی حاضر در این طرح فراهم کند.با این 
حال در حال حاضر این طرح از ابتدای امسال هنوز آنچنان که انتظار 
می رفت عملیاتی نشده و باید دید که این طرح پر امید معدنی در نهایت 

از کجا رسما آغاز خواهد شد.     

    

    

    

    


