
جنجال ه�ا در خص�وص واگذاري بن�در چابهار 
به هندي ه�ا در حالي به محوري ب�راي تخريب 
جمه�وري اس�امي اي�ران تبديل ش�ده كه به 
نظ�ر مي رس�د، توس�عه بن�در چابه�ار بتواند 
ي�ك اتفاق مه�م ب�راي نزديكي ايران و ش�رق 
و دور زدن تحريم ه�اي امريكاي�ي باش�د. 
 قرارداد توسعه بندر چابهار   در سال 94 و پيش از 
امضاي برجام ميان ايران و هند در ش��رايطي امضا 
ش��د كه امريكا، فش��ار زيادي را به هند بابت اين 
قرارداد وارد كرد و به نظر مي رسيد كه ناراضي ترين 
كشور از توسعه اين بندر نه رقباي تجاري ايران در 
منطقه، بلكه اياالت متحده امريكا اس��ت،  چراكه 
امريكا به خوبي مي دانس��ت كه توس��عه اين بندر 
مي تواند عاملي براي نزديكي بيش از پيش ايران به 
شرق شود و ابزار فشار اقتصادي امريكا عليه ايران 

را از بين ببرد. 
عالوه بر اين ديگر نكته اي كه مي توانس��ت رقيبی 
براي ايران محسوب شود، قرارداد پاكستان و چين 
براي توسعه بندر اقيانوسي گوادر پاكستان بود كه 
مي توانست س��هم ايران را در ترانزيت منطقه اي با 
مش��كل روبه رو كند و عماًل با راه ان��دازي اين بندر 
غول هاي تجاري آس��يا براي دسترس��ي ب��ه بازار 
آسياي ميانه و غرب آسيا ايران را از معادالت خود 

حذف كنند. 

  ضعف ايران در توسعه سواحل مكران
اما در اين ميان ش��ايد س��ؤال اصلي اين باشد كه 
چرا ايران خود اقدام به توس��عه بندر چابهار نكرد؟ 
واقعيت آن اس��ت كه به رغم دس��تور صريح رهبر 
معظم انقالب در خصوص توس��عه سواحل مكران، 
دولت ها هيچگاه يك برنامه ريزي دقيق براي توسعه 
اين مناطق از جمل��ه بندر چابهار انج��ام ندادند و 
در طول اين س��ال ها فقط ني��روي دريايي ارتش 
با امكانات مح��دود خود اقدامات��ي در اين مناطق 
انجام داد. همين موضوع باعث ش��ده بود كه ايران 
از ۵/۸ميليون تن ظرفي��ت موجود، تنها ۷۰۰هزار 
تن آن را اس��تفاده كند و اس��تفاده نكردن از تمام 
ظرفيت بندر، ضرر مضاعفي را می س��ازد. البته در 
اين ميان نقش تحريم ها و بحران اقتصادي متعاقب 
آن را نيز در تخصيص نيافتن سرمايه براي توسعه 
اين بندر را نبايد ناديده گرفت. عالوه بر اين سازمان 
بنادر و دريانوردي در تمامي اين س��ال ها، هيچ گاه 
نگاهي درآمدزا به بندر چابهار نداشته است. از اين 
رو عقالني به نظر مي رسيد كه توسعه بندر چابهار 
براي بهره گيري از تمامي ظرفيت آن و ايجاد رونق 
اقتصادي طي يك قرار داد تج��اري به متقاضي آن 
واگذار شود. روندي كه نه تنها باعث توسعه اين بندر 
مي شود، بلكه مي تواند كمك حال كشور در روزهاي 
تحريم شود و عوايد زيادي را از حوزه ترانزيت كاال 

به كشورهاي همسايه عايد كشور كند. اتفاقي كه تا 
پيش از اين هرگز نمي افتاد و هند راه هاي ديگري 
را براي انتقال محصوالت خود به بازارهاي آسيا در 

اختيار داشت. 
  جزئيات س�هم ايران و هند از درآمد هاي 

بندر چابهار
در همين خصوص بايد نگاهي نيز به جزئيات سهم 
ايران و هند از درآمده��اي بندر چابهار بيندازيم. بر 
اين اس��اس، قرار داد ميان ايران و هند براي توسعه 
بندر چابهار به صورت BOT است و هند مسئوليت 
تأمي��ن تجهيزات اين بن��در را به عه��ده دارد. اين 
در حاليس��ت كه به گفت��ه مس��ئوالن وزارت راه و 
شهرسازي در تمامي اين سال ها هيچ شركت داخلي 
متقاضي توسعه و اپراتوري بندر چابهار نبوده است. 
حال طبق قرارداد، از هر ميزان كااليي كه وارد اين 
بندر شود، سهمي از ترانزيت و ترانشيپ آن متعلق 

به ايران و بخشي هم براي هندي ها خواهد بود. 
بر اين اساس، س��هم ايران از درآمد هاي صادرات و 
واردات ۶۰ درصد است. در بخش ترانزيت هم همين 
نس��بت وجود دارد،  يعني ايران سهم ۶۰ درصدي 
و هند س��هم 4۰ درصدي خواهد داش��ت كه البته 
در پنج سال دوم قرارداد س��هم ۶۰ درصدي ايران 
افزايش پيدا مي كند. در بخش ترانشيپ سهم ايران 
4۰ درصد و سهم هندي ها از درآمد هاي اين حوزه 

۶۰ درصد اس��ت كه البته در پنج سال دوم قرارداد 
سهم ايران در اين بخش هم افزايش مي يابد. 

  اداره بندر چابهار به معناي واگذاري نيست
در همين حال محمدعلي حسن زاده، معاون بندري 
س��ازمان بنادر و دريان��وردي در گفت وگويي كه با 
تسنيم انجام داده به شايعات در خصوص واگذاري 
كامل بندرچابهار به هندي ها اشاره كرد و گفت: در 
تمام فعاليت هاي مربوط به هر بندر، يك قس��مت، 
اعمال حاكميت و جايگاه دولت اس��ت و قس��متي 
ديگر مربوط به عملي��ات و راهبري اس��ت، با اين 
تعريف اين مطلب كه بندر چابهار به هندي ها واگذار 
شده است به جهت نقش اعمال حاكميت و جايگاه 

دولت، درست نيست. 
وي ادامه داد: هرگز نمي توان چنين واگذاري را حتي 
تصور كرد، چراكه حاكمي��ت و مالكيت بنادر، قابل 
واگذاري نيس��ت؛ يعني اينكه بگوييم يك بندر در 
ايران داريم كه صفر تا صد آن دست يك كشور ديگر 
است، در ايران و ساير كشورها محال است. در همه 

كشورها، حاكميت بنادر از سوي دولت هاست. 
معاون ام��ور بن��دري و اقتصادي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي بيان كرد: در موضوع بن��در چابهار، بر 
اساس مطالعاتي كه مش��اور در گذشته انجام داد و 
اين مطالعات تصويب ش��د، مبناي سرمايه گذاري 
قرارداد چهار فاز براي توس��عه بن��در چابهار لحاظ 
شده است. با عملياتي شدن اين چهار فاز، ظرفيت 
اين بندر استراتژيك به ۷۷ ميليون و 2۰۰ هزار تن 
مي رسد. قرار است راهبري يك فاز از چهار فاز بندر 
 )IPGL( شهيد بهشتي چابهار، توسط اپراتور هندي
انجام شود. اين شركت در بنادر هند و ساير كشورها 
فعاليت اپراتوري دارد. طرح سرمايه گذاري هندي ها 
در زمينه تأمين تجهيزات در قالب قرارداد 1۰ساله 

است. 
حسن زاده اظهار كرد: زماني كه يك كشتي به برج 
كنترل در هر بندر اعالم ورود مي كند، سازمان بنادر 
به عنوان مرجع حاكميتي )برج كنترل( كش��تي را 
تحويل مي گيرد و در لنگرگاه مستقر مي كند. بعد از 
آن اپراتور بندر )شركت هندي( بار كشتي را تخليه 
و كاال را نگه��داري مي كند و بع��د از آنكه گمرك 
مج��وز داد، آن كاال از دروازه بندر خارج مي ش��ود، 
بنابراين، راهبري و اداره كردن ترمينال فاز يك بندر 
شهيد بهشتي به منزله واگذاري بندر چابهار نيست. 
در بندر چابهار در حال ساخت ترمينال مواد معدني 
هس��تيم يا ترمينال نفتي فعال و ترمينال گاز مايع 
هم داريم، بدين جهت س��اير ترمينال ها ربطي به 

اپراتور هندي ندارد. 
وي يادآور ش��د: اگزيم بانك هند كان��ال اعتباري 
1۵۰ميليون دالري ب��راي توس��عه و تجهيز بندر 
چابهار در نظر گرفته است، لذا مي توان از اين خط 
اعتباري براي تجهيزات ريلي، ترمينال ها و فازهاي 

بعدي توسعه اي بندر چابهار استفاده كرد. 
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تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

2866718شهدايران
4038614سيمانخزر

3429453تراكتورسازيايران
364883382معدنيدماوند

4406408فرآوردههاينسوزپارس
71264سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

8264736مسشهيدباهنر
17215سرمايهگذارينيرو
417033512قندشيرينخراسان

3318271كشاورزيودامپرويمگسال
5463414سيمانبجنورد

7102501گروهصنعتيبوتان
166121049پااليشنفتتبريز
5229275پااليشنفتتهران

6668349پااليشنفتاصفهان
4335224كشتوصنعتپياذر
7949384دودهصنعتيپارس

2898138پارسمينو
182787توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

5945283ايرانترانسفو
5336254شيشهوگاز
263491254معادنبافق

11474546داروسازيزهراوي
5632268پاكسان

7818372شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
2480118پمپسازيايران

9626458فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
10467498كربنايران
2102100چرخشگر

15114719سيمانسفيدنيريز
3805181شيرپاستوريزهپگاهخراسان

4962236سيمانغرب
5616267سيمانهرمزگان

4838230نيروترانس
10498499قنداصفهان
6585313قندلرستان

6543311فروسيليسايران
7260345كشتوصنعتچينچين

7261345صنايعجوشكابيزد
4420210پتروشيميشيراز

8883422پارسدارو
247381175فرآوريموادمعدنيايران

4064193پشمشيشهايران
139066سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

2403114سيمانهگمتان
4258202توليديگرانيتبهسرام

3078146قندثابتخراسان
6178293آلومراد

6082288صنايعپتروشيميكرمانشاه
2112100سرمايهگذاريصنعتنفت
2281108شيميداروئيداروپخش
6484307كارخانجاتقندقزوين

184187سيمانتهران
190690توليديكاشيتكسرام

3749177كويرتاير
171781س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

10431492صنايعخاكچينيايران
5237247نيروكلر

7824369سيماناصفهان
4839228كاشيالوند

201895عمرانوتوسعهفارس
2210104سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

119156گروهصنايعبهشهرايران
3958186سيمانكرمان
8134382كالسيمين

125759سرمايهگذارينيرو
4903230فوالدمباركهاصفهان

96045سرمايهگذاريخوارزمي
111052سيماندورود

166578سيمانفارسوخوزستان
100447صنايعريختهگريايران

134863ليزينگايرانيان
3724174معدنيوصنعتيچادرملو

14622683سيمانقائن
2380111سرمايهگذاريمليايران
204095سرمايهگذاريآتيهدماوند
4793223گروهمپنا)سهاميعام(
4439206توسعهمعادنرويايران

3343155سبحاندارو
5665262معدنيوصنعتيگلگهر
5687263ذغالسنگنگينطبس
3374156توليديچدنسازان

71533بانكتجارت
5937274پتروشيميفجر

4984230توليدمحورخودرو
3532162ريختهگريتراكتورسازيايران

11635533پااليشنفتبندرعباس
9572438بهپرداختملت

3153144مهندسينصيرماشين
8212375باما

3242148گروهمديريتسرمايهگذارياميد
127358سرمايهگذاريصنعتومعدن

211196داروسازيامين
3145143كارخانجاتتوليديشهيدقندي

18557843سپنتا
4663211توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

6063274معادنمنگنزايران
2639119لعابيران

4753214بهنوشايران
216297گروهستوسعهصنعتيايران

3638163سيماناروميه
2929131سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

9269413شهد
2918130توسعهمعادنوفلزات

7957354فراوردههاينسوزايران
155569بانكملت

15891705پتروشيميپرديس
142163فنرسازيزر

15125670آسانپرداختپرشين
2580114صنايعكاغذسازيكاوه

4451193داروسازيفارابي
157568سرمايهگذاريتوسعهملي
3089133كارتاعتباريايرانكيش
5265226لولهوماشينسازيايران

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

انفعال كامل در توسعه صنعت نفت
بدون یك دالر سرمایه گذاري

بس�ته هاي س�رمايه گذاري ش�ركت مل�ي نف�ت ب�ا تأخيره�اي 
ف�راوان خود ت�ا به ام�روز هي�چ نتيجه اي در بر نداش�ته اس�ت. 
 EPCF بسته هاي سرمايه گذاري شركت ملي نفت در قالب قراردادهاي
و EPDF در بالتكليفي بزرگي به سر مي برند و عدم تصميم گيري در 
ش��ركت ملي نفت، ش��رايط بغرنجي را براي اين صنعت و پيمانكاران 

ايجاد كرده است. 
به گزارش »جوان«، همزمان با تدوين الگوي جديد قراردادهاي نفتي 
ملقب به IPC انتقادات بسياري به وزارت نفت وارد شد كه قصد دارد 
با كنار گذاشتن مدل هاي ديگر سرمايه گذاري، به صورت تمام و كمال 
روي قراردادهاي جديد حس��اب باز كند. پس از اين انتقادات بود كه 
علي كاردر، مديرعامل ش��ركت ملي نفت از طراحي بسته هاي جديد 
سرمايه گذاري در قالب هاي مختلف خبر داد و در برنامه هايي كه اعالم 
شد قراردادهاي بيع متقابل، EPCF و EPDF به عنوان راهكارهاي 

ديگر جذب سرمايه گذاري عنوان شد. 
شركت ملي نفت با تأخيري فراوان پروژه ها و بسته هاي سرمايه گذاري 
را تعريف كرد و با تأخير و شلختگي خاص از بيش از 1۵پيمانكار ايراني 
دعوت كرد تا با بازديد از پروژه ها، پيشنهادات خود را ارائه دهند. طبق 
قراري كه ش��ركت ملي نفت با پيمانكاران ايراني گذاشت قرار شد در 

صورت آمادگي پيمانكاران، دو پروژه به اين شركت ها واگذار شود. 
در مرحله بعد، اس��ناد مناقصه در اختيار ش��ركت ها قرار گرفت كه با 
اش��كاالت بس��ياري همراه بود و در چندين نوبت اصالح شد. مجموع 
اين اصالحات حدود يك سال از زمان را صرف كاغذبازي هاي بيهوده 
كرد و زماني كه ش��رايط براي برگزاري مناقصات آم��اده بود، نرخ ارز 

مشكل آفرين شد. 
بر اساس اسناد مناقصه، شركت پيمانكار بايد به صورت يورويي هزينه 
مي كرد و معادل ريالي آن را از وزارت نفت دريافت مي كرد. قيمت يورو 
هم بر اس��اس نرخ اعالمي بانك مركزي بود كه با نوسان ارز و برچيده 
ش��دن نظام چند نرخي، معادالت بر هم خورد. قرار بود مبناي تسويه 
ارزي سامانه سنا باشد كه با برچيده ش��دن اين سامانه، نيما به عنوان 

مرجع معرفي شد كه همين موضوع اختالفات را تشديد كرد. 
اما از سوي ديگر، زمانبندي براي اجراي پروژه ها نيز در نوع خود جالب 
بود. ش��ركت ملي نفت كه تأخير بسياري در آماده س��ازي بسته هاي 
سرمايه گذاري از خود به جا گذاش��ته بود، برنامه هاي فشرده اي را به 
پيمانكاران ابالغ كرد كه مورد اعتراض پيمانكاران قرار گرفت، اما شركت 

ملي نفت با رد انتقادات، از تغيير نكردن اين برنامه گفت. 
سردرگمي شركت ملي نفت براي برگزاري مناقصات به حدي بود كه 
در مناقصه يك ميدان، بيش از 1۰ شركت انصراف دادند يا با خرد كردن 
مناقصه اليه آسماري ميدان منصوري، پروژه به چند بخش تقسيم و 
مقرر شد اسناد مناقصه اين پروژه مجدداً منتشر شود. در چنين شرايطي 
كه همه چيز در يك »آش��وب« غيرقابل باور غرق ش��ده است، انتظار 
مي رفت شركت ملي نفت بابت وضعيت موجود كه حاصل كم كاري و 
وقت كشي وزارت نفت است، توضيح روشني ارائه دهد كه چرا هيچ پلن 

روشني براي توسعه باالدست نفت ندارد. 
عجيب تر آنكه، زم��ان اجراي اين  پروژه ها دو س��ال در نظ��ر گرفته و 
پروژه ها به صورت پكيج تعريف ش��ده اس��ت، به گونه اي كه گاهاً يك 
واحد بهره برداري و نمك زدايي در يك پكيج قرار گرفته اس��ت و نحوه 
بازپرداخت ۸۰ درصد پس از اتمام پكيج و 2۰ درصد با دوره تعليق دو 
ساله بازپرداخت مي شود. طول دوره ساخت برخي پكيج ها 22 تا 2۳ 
ماه بود، لذا نحوه تأمين منابع مالي به نح��وي از مدل 2۰-۸۰ خارج و 
گاهاً ۵۰-۵۰ مي شود. در برخي از اين مناقصات )دانان( همزمان در يك 
سايت، لرزه نگاري و حفاري در نظر گرفته شده است كه به رغم اعتراض 
پيمانكاران، كارفرما تغييري در برنامه ايجاد نكرده است و معلوم نيست 
QC لرزه ن��گاري كارفرما چگونه اثرات نويز موتور هاي دس��تگاه هاي 
حفاري و مته را در نظر خواهد گرفت. يكي ديگر از خواسته هاي كارفرما 
ضمانتنامه بابت سرمايه گذاري اسمي 2۰ درصد بود كه باز مورد قبول 
قرار نگرفت كه  نهايتاً در مذاكرات شفاهي از ضمانتنامه شركت ملي نفت 
سخن به ميان آمد كه معلوم نيست ضمانتنامه شركتي كه نمي تواند 
نفت خود را به فروش برساند مورد قبول چه شركتي قرار خواهد گرفت.  
در مجموع بايد گفت وضعيت توس��عه صنعت نفت در بدترين دوران 
خود ق��رار دارد. هم قرارداده��اي IPC به كما رفت و هم بس��ته هاي 
سرمايه گذاري و قراردادهاي بيع متقابل اسير سوءمديريت هايي شده 
اس��ت كه قرار بود مجموعاً بيش از 14۰ ميليارد دالر س��رمايه جذب 
كند. البته طبق معمول، هيچگاه مديران بابت »نكرده ها« بازخواست 
نمي شوند، آن هم براي وزارت نفتي كه معتقد است »نگذاشتند« كار 

كند و در پشت پرده چوب الي چرخ وزارت نفت گذاشتند. 

 دارایي هاي خارجي بانك مركزي
 34/8 درصد رشد كرد

دارايي ه�اي خارج�ي بان�ك مرك�زي در تي�ر م�اه س�ال جاري 
ب�ه 4672/3 ه�زار ميلي�ارد ري�ال رس�يد كه نس�بت ب�ه مدت 
مش�ابه س�ال قب�ل 34/8 درص�د افزاي�ش را نش�ان مي ده�د. 
به گزارش تس��نيم، همچنين بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در 
دوره مورد بررسي نيز ۶2۸/۸ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان دهنده 
1/۳ درصد افزايش اس��ت.  بدهي هاي ارزي بان��ك مركزي در تير ماه 
سال جاري 22۵۸/9  هزار ميليارد ريال اعالم شده كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 4۰/۳ درصد افزايش يافته است. 

 اي تي آر دنبال مشتري
 براي فروش هواپيماهاي سفارشي ایران 

ش�ركت هواپيماس�ازي لئون�اردو اس پ�ي اي ايتاليا اع�ام كرد، 
شركت  اي تي آر كه به صورت مشترك متعلق به لئوناردو و ايرباس 
فرانسه است، در حال مذاكره با خريداران جايگزين جهت فروش 
باقيمانده هواپيماهايي است كه قرار بود به ايران تحويل داده شود. 
به گزارش بلومبرگ، شركت هواپيماس��ازي لئوناردو اس پي اي ايتاليا 
اعالم كرد، شركت اي تي آر كه به صورت مشترك متعلق به لئوناردو و 
ايرباس فرانسه است، در حال مذاكره با خريداران جايگزين جهت فروش 
باقيمانده هواپيماهايي است كه قرار بود در قالب يك قرارداد يك ميليارد 
يورويي به ايران تحويل داده شود، اما به دليل تحريم ها ديگر قابل تحويل 
نيستند.  آلساندرو پروفومو، مدير شركت لئوناردو در اين باره گفت: ما 
كاماًل مطمئنيم كه خواهيم توانس��ت قرارداد فروش اين هواپيماها را 
به ساير كشورها نهايي كنيم. پروفومو گفت: 12هواپيماي نسل جديد 
 اي تي آر ۷2-۶۰۰ كه در سال 2۰1۶ توسط ايران سفارش داده شده، 
قباًل تحويل اين كشور شده و هشت هواپيماي باقيمانده به مشتريان 

ديگر فروخته خواهد شد. 
وي افزود: با توجه به فروش مجدد اين هواپيماها به س��اير مشتريان، 
ش��ركت انتظار ندارد  اي ت��ي آر و لئون��اردو »تأثير قاب��ل توجهي« از 
تحريم هاي وضع شده از سوي امريكا عليه ايران ببيند. پروفومو گفت: 
ش��ركت لئوناردو هيچ قرارداد ديگري با ايران ندارد. شركت مشترك  

اي تي آر به خوبي دارد كار مي كند. 
وي همچنين خاطر نش��ان كرد: انتظار مي رود )بازار صنعت هوايي و 
دفاعي جهان( در طي پنج سال آينده به طور متوسط ساالنه ۶ درصد 

رشد را شاهد باشد.

در پي چراغ س�بز 
وزير صنعت مبني 
بر تخصيص ارز دولتي براي واردات شير  خشك؛ 
شنيده ها حاكي از آنست كه يكي از كارخانجات 
لبن�ي ح�دود 2۵ هزار تن ش�ير خش�ك را وارد 
ك�رده و در انتظار تخصيص ارز دولتي اس�ت تا از 
گمرك جنوب ترخيص كند. اين در حاليست كه 
دامداران با رد كمبود شير و شير خشك صنعتي 
در كشور مي گويند كه خريد كارخانجات نسبت به 
گذشته افزايش يافته و هيچ كمبودي وجود ندارد. 
پس از اب��الغ نامه غير قانوني محمد ش��ريعتمداري 
در ابتداي ش��هريور به گمركات مبني بر ممنوعيت 
صادرات شير خش��ك؛ نامه ديگري خطاب به رئيس 
كل بانك مركزي ارسال ش��د تا واردات شير خشك 
صنعتي با ارز 42۰۰ تومان��ي انجام گيرد. صدور اين 
نامه هاي پي درپي از س��وي وزير صنع��ت؛ از البي و 
فش��ار كارخانجات لبني بر اي��ن وزارتخانه حكايت 
دارد و برخالف ماده يك قانون انتزاع و سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي اس��ت كه به رغم درخواس��ت وزير 
جهادكشاورزي و شكايت دامداران به ديوان عدالت 
اداري؛ نه تنها نامه هاي ارسالي از سوي شريعتمداري 
لغو نش��ده، بلكه يكي از كار خانج��ات لبني 2۵ هزار 
تن شير خش��ك صنعت��ي را وارد ك��رده و در انتظار 
تخصيص ارز دولتي اس��ت.  در اي��ن خصوص دبير 
كميته شير خراسان رضوي در گفت و گو با »جوان« 
ضمن تأكيد بر عدم كمبود شير و شيرخشك صنعتي 
در كشور مي گويد: خريد شير كارخانجات نسبت به 
گذش��ته افزايش يافته و كارخانجات هر چقدر شير 
مي خواهن��د از دامداران مطالبه كنند تا ش��ير مورد 
نيازش��ان تأمين ش��ود.  آرش فرزاد نيا مي افزايد: در 
حال حاضر ب��ا تدابيري كه وزارت جه��اد در يك ماه 
اخير اتخاذ كرده؛ قيمت شير با توجه به عرضه و تقاضا 
در بازار در رنج معمولي قرار گرفت��ه و براي اولين بار 
در اين سال ها قيمت خريد شير به قيمت تمام شده 
آن نزديك شده است. همچنين در بخش نهاده هاي 
دامي نيز هر چند كه قيمت ها چندين برابر گذشته 
گران شده، اما تنش قيمتي در ذرت، جو و سويا در يك 
ماه اخير نداشتيم، اما در حوزه ديگر اقالم علوفه اي، 
دارو و درمان، تأسيس��ات و تجهيزات تنش قيمتي 
وجود دارد و قيمت ها ساعتي تغيير مي كند.  وي در 
خصوص خريد شير حمايتي از سوي تعاون روستايي 
مي گويد: سازمان تعاون روستايي در زماني كه شير 

دامداران روي دستش��ان مي ماند، وارد بازار شده و با 
خريد تضميني شيرخام به دامداران كمك مي كند. در 
شرايط فعلي كه عرضه و تقاضا مناسب است نيازي به 
ورود اين سازمان نيست و مديريت جديد اين سازمان 
طلب دامداران را تسويه كرده است.  دبير خانه شير 
خراسان رضوي با اش��اره به نامه هاي غيرقانوني وزير 
صنع��ت و بازرگاني مي گويد: صادرات شيرخش��ك 
ارزآوري بسيار خوبي براي كشور داشت كه به صورت 
غير قانوني متوقف ش��د و به رغم ممنوعيت واردات 
شير خشك صنعتي، ش��ريعتمداري به طور موقت 
دستور واردات با ارز 42۰۰ توماني را صادر كرده است 
كه اگر در ش��رايط فعلي اين اتفاق بيفتد، دامداران 
ورشكست ش��ده و نابود مي ش��وند.   وي با طرح اين 
سؤال كه كدام سوپر ماركت يا فروشگاهي با كمبود 
شير و لبنيات مواجه ش��ده كه وزير صنعت دستور 
واردات با ارز دولتي را صادر كرده است؟ مي افزايد: به 
جاي اينكه ارز دولتي به كاالهاي اساسي و نهاده هاي 
مورد نياز به ويژه در بخش دارو تخصيص يابد، بدون 
بررسي وضعيت بازار دستور توقف صادرات و واردات 
با ارز 42۰۰ توماني صادر مي شود و تمام اين اقدامات 
هيچ نتيجه اي جز ه��در دادن ارز كش��ور و زيان به 

بيت المال ندارد. 
  واردات با ارز دولتي به صرفه تر است 

 فرزاد نيا با اشاره به قيمت جهاني شير خشك مي گويد: 
قيمت جهاني شير خشك صنعتي بدون چربي حدود 
2 تا 2/۰4 دالر است كه اگر با ارز 42۰۰ توماني وارد 
ش��ود،  قيمت تمام ش��ده آن براي وارد كننده حدود 
14۰۰ تا 14۵۰ تومان اس��ت كه ارزان تر از شير خام 
داخلي مي باشد، اما اگر اين شير واردات با ارز ثانويه 
)۸ هزار توماني ( يا ارز آزاد وارد شود، مقرون به صرفه 
و اقتصادي نيس��ت.  وي با تأكيد ب��ر اينكه دامداران 
در سراسر كش��ور آمادگي تأمين شير خام مورد نياز 
كارخانجات لبني را دارند، مي گوي��د: ما دامداران از 
دولت تقاضا داريم كه ضمن لغو دو  نامه غير قانوني وزير 
صنعت و تجارت، دامداران را در توليد شير تا رسيدن 
به خودكفايي ياري كنند و وزير جهاد كشاورزي نيز 
مصران��ه ممنوعيت واردات شير خش��ك را پيگيري 
كرده و از هرگونه سوءاستفاده در تخصيص ارز دولتي 
جلوگيري كند.  اين فعال بازار شير خام ضمن تأكيد بر 
نبود مشكل در تأمين شير خام و شير خشك صنعتي 
در كشور مي افزايد: برخي به دنبال سوءاستفاده از نرخ 

مابه التفاوت ارز دولتي و ارز آزاد هستند.

   صنعت

2۵ هزار تن شير خشك وارداتي در گمرك در انتظار تخصيص ارز دولتي 

دامداران:خريدشيرخام
ازسويكارخانجاتافزايشيافتهاست

ذخيرهكاالياساسيبيشازنيازداخلي

آگـــهی منـاقصه عمـومـی دو مـرحله اي
شماره مناقصه:  01/ح/9706
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شرکت توسعه منابع انرژي توان

وزير صنع�ت، مع�دن و تجارت اع�ام كرد: 
دولت ب�ا تأمين كااله�اي اساس�ي مورد نياز 
مردم تمهي�دات الزم را از پيش انديش�يده 
و امكان�ات الزم ب�راي تأمي�ن اي�ن م�وارد 
در ماه ه�اي آت�ي حت�ي در بعض�ي اق�ام 
بي�ش از نياز س�ال هم فراهم ش�ده اس�ت. 
به گزارش شاتا، محمد شريعتمداري در حاشيه 
نشس��ت مش��ترك با مدي��ران فروش��گاه هاي 
زنجي��ره اي، تعاوني ه��ا و اتحادي��ه تعاوني هاي 
كش��ور تصريح كرد: در بس��ياري از موارد رشد 
حداقلي، كمتر از 1۰ درصد در ميزان فروش در 
فروش��گاه هاي زنجيره اي وجود دارد و طرح اين 
مسئله شايد بيشتر ناش��ي از نگراني موجود در 
جامعه باشد، ولي آنچه از سوي مديران فروشگاه ها 
طرح شد، فعاليت طبيعي و فروش طبق برنامه 
است.  وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در روند 
تخصيص سهميه به فروش��گاه هاي زنجيره اي 
متناس��ب با تقاضاي مردم در برخ��ي كاالهاي 

خاص خللي به وجود آمده ب��ود كه مديران اين 
فروشگاه ها قول مس��اعد دادند، در اسرع وقت با 
شارژ انبارشان به تأمين كاال از توليد كنندگان يا 
وارد كنندگان اقدام كنند.  وي افزود: روند تأمين 
مواد اوليه توليد برخي از واحدها هم با مشكالتي 
روبه رو شده بود كه بيش��تر به سياست هاي ارزي 
كش��ور و مقررات ايجاد تمركز در اين سياست ها 
بر مي گش��ت كه با همكاري بانك مركزي حل و 
فصل خواهد شد تا به صورت س��ريع تر كاالهاي 
موردنياز مردم در اختيار فروشگاه هاي زنجيره اي 
قرار بگيرد و اين فروش��گاه ها كماكان با قوت در 
خدمت مردم باشند.  وي اظهار داشت: مجموعه 
امكانات اين فروشگا ه ها با ش��ارژ كامل انبارها در 
خدمت مردم خواهد بود و مردم اطمينان داشته 
باشند كه دولت با تأمين كاالهاي اساسي مورد نياز 
آنها تمهيدات الزم را از پيش انديشيده و امكانات 
الزم براي تأمين اين نيازها در ماه هاي آتي حتي در 

بعضي اقالم بيش از نياز سال هم وجود دارد. 

وحید حاجی پور


