
سامانه بازارگاه هم نتوانست مشكالت تأمين 
و توزيع نهاده هاي دامي و طي�ور را حل كند. 
به گفته مرغ�داران و دام�داران، چندروزی 
اس�ت كه ذرت و س�ويا حت�ي در ب�ازار آزاد 
نيز ناي�اب ش�ده اس�ت. توليدكنندگاني كه 
۲۰روز است در س�امانه بازارگاه ثبت سفارش 
كرده اند، هنوز موفق ب�ه دريافت كاالي خود 
نش�ده اند. ش�نيده ها حاكي از آن اس�ت كه 
واردكنندگان به دليل تخصي�ص نيافتن ارز، 
واردات نهاده ه�اي دام�ي و طي�ور را متوقف 
كرده اند و ش�ركت پش�تيباني ام�ور دام كه 
برنامه ريزي براي توقف واردات نداشته است، 
به صورت قطره چكاني، ذخاير اس�تراتژيك 
نهاده ها را ميان توليدكنندگان توزيع مي كند. 
حدود یک سال و نیم است كه س��امانه بازارگاه 
راه اندازي شده و هدف این س��امانه رصد ورود و 
توزیع نهاده هاي دامي و طیور است، وارد كنندگان 
موظفند واردات خود را در این سامانه ثبت كنند 
و شركت پشتیاني امور دام با توجه به درخواست 
مرغداران و دامداران میزان نیازش��ان را تعیین 
می كند و نهاده را تحوی��ل مي دهد. با وجود این 
س��امانه همچنان بازار نهاده ها نابس��امان است. 
ذرت، س��ویا و كنجاله با دو تا چه��ار برابر قیمت 
واقعي در ب��ازار وجود دارد، اما با ن��رخ دولتي به 
صورت محدود توزیع مي شود. مشكالت تأمین 
نهاده ها در هفت ماه گذش��ته به شدت افزایش 
یافته و اخیراً با توقف ثبت سفارش ها و تخصیص 
نیافت��ن ارز دولتي این مش��كالت ب��ه اوج خود 
رس��یده اس��ت، به طوري كه در هفته هاي اخیر 
ذرت و به ویژه سویا در بازار آزاد هم نایاب شده و 
هفته هاست تولید كنندگان در انتظار نهاده هایي 
هستند كه در سامانه بازارگاه ثبت كرده و پولش 
را واریز كرده اند، اما هنوز به دستش��ان نرسیده 

است. 
ناصر نبي پ��ور، تولید كننده م��رغ تخم گذار در 
گفت وگو با »جوان« مي گوید: »بیش از ۲۰ روز 
است كه در سامانه بازارگاه سویا خریداري كرده و 
پولش را واریز كرده ام، اما هنوز به دستم نرسیده 
و سه روز است كه ذخیره سویای مرغداری تموم 
شده و حاضرم كیلویي ۸ هزار تومان از بازار تهیه 

كنم، اما وجود ندارد.« 
وي افزود: »به وزارت صم��ت مراجعه كرده ام تا 
شاید مشكلم برطرف شود، اما در این وزارتخانه 

هم هیچ كس پاسخگو نیست.« 
دامداران نیز با همین مش��كالت دست و پنجه 
نرم مي كنند. به گفته دامداران خراسان رضوي، 
ذرت و سویا در این استان ها نایاب شده و ذرتي 
كه پیش از این از ۲هزار و 4۰۰ تومان به ۶ هزار 
تومان رسیده بود، در حال حاضر حتي با قیمت 
۸ هزار تومان نیز پیدا نمي شود. به گفته یكي از 
فعاالن این حوزه، روز گذش��ته تحویل سویا در 
بندر 9 هزار و 5۰۰ تومان قیمت خورده بود كه با 
هزینه حمل و نقل به استان ها به بیش از ۱۰هزار 
تومان مي رس��د. طبیعي اس��ت كه تولید شیر، 
گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ با این قیمت نهاده ها 
اقتصادي نیست و بسیاري از تولید كنندگان این 
كاالهاي ضروري، از چرخه تولید خارج شده اند و 

همچنان هیچ كس پاسخگو نیست. 
  اي�راد از ب�ازار گاه اس�ت ي�ا سيس�تم 

برنامه ريزي دولتي 
برخي از فعاالن بازار، نامناس��ب بودن سیس��تم 
براي ثبت نام تمام��ي واردكنندگان برای عرضه 
محصوالت در س��امانه بازارگاه را یكي از دالیل 
كاهش نهاده هاي دامي در بازار و افزایش قیمت 

این محصوالت عنوان مي كنند و برخي دیگر از 
دست هاي پش��ت پرده توزیع و واردات خوراك 
دام و طیور خبر مي دهند. هر چند این دست هاي 
پشت پرده قبل از راه اندازي این سامانه نیز وجود 

داشت و اكنون افزایش بیشتری یافته است. 
مهدي نهاوندي، عض��و هیئت مدی��ره اتحادیه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طیور معتقد است  
بخش��ي از مش��كالت به علت كمبود ارز است. 
»زماني كه كاال را در »بازارگاه« عرضه مي كنید 
حدود ی��ک هفته ت��ا ۱۰ روز طول مي كش��د تا 
دارندگان حوال��ه و مصرف كنندگان و واحدهاي 
تولیدي مراجعه و به خرید كاال اقدام كنند و این 
طوالني شدن فرآیند در تضاد با اهداف تسریع در 

توزیع كاالهاي اساسي است.« 
ای��ن اظه��ارات در حال��ي اس��ت ك��ه برخي از 
فعاالن ب��ازار با تأیید زمان بر ب��ودن توزیع نهاده 
در این س��امانه از برنامه ریزي نكردن ش��ركت 
پشتیباني امور دام براي تأمین به موقع نهاده ها 
خب��ر مي دهن��د. در یک هفت��ه اخیر ب��ا توقف 
ثبت س��فارش ها و تخصیص نیافت��ن ارز دولتي 
براي واردات نهاده هاي دامي و طیور، مشكلي كه 
به وجود آمده این است كه واردكنندگان، واردات 
ذرت، سویا و كنجاله را متوقف كرده اند و به دلیل 
كمبود نهاده، شركت پشتیباني امور دام از ذخایر 

استراتژیكش استفاده مي كند و به صورت محدود 
و قطره چكاني نه��اده به مرغ��داران و دامداران 
تحویل مي دهد.  ت��الش خبرنگار »جوان« براي 
ارتباط با مدیر كل تأمین نهاده هاي پش��تیباني 
امور دام و سایر مدیران مربوطه براي كسب اطالع 
از دالیل كمبود نهاده و تأخیر ۲۰ تا ۳۰ روزه در 
تحویل آن به تولید كنندگان تا لحظه تنظیم خبر 

بي نتیجه ماند. 
  فروش خ�وراك دام بي كيفيت به قيمت 

4 برابر
سعیده مشایخي، یک مرغدار نائیني در گفت وگو 
با تس��نیم، ابعاد دیگري از دست هاي پشت پرده 
توزیع و واردات خوراك دام و طیور كش��ور را كه 
باعث كمیاب ش��دن در بازار و رسیدن به قیمت 

چهار برابري شده است، فاش مي كند. 
مشایخي با طرح این س��ؤال كه چگونه مي شود 
خوراك دام و طیور با ارز دولتي وارد بش��ود، اما 
در سیستم توزیع دولتي تحت عنوان »بازارگاه« 
وجود ندارد، اما در بازار سیاه و در دست دالالن به 
چهار برابر قیمت موجود است، مي گوید: »همین 
االن به هر كدام از این دالل ها و واسطه ها كه در 
هر استاني هم وجود دارد، زنگ بزنند، دهها تن 
خوراك دام دارند و بالفاصله ارس��ال مي كنند، 
در حالي ك��ه اینه��ا ارز دولتي گرفته ان��د و ما در 

سیستم توزیع دولتي آنها را پیدا نمي كنیم.« 
وي مي گوی��د: »دالالن چگون��ه محموله ها را با 
عنوان روباري خریداري مي كنند؟ آیا گمركات 
كشور خروجي ندارد؟ آیا به آنها نظارتي نمي شود؟ 
این دالالن و واس��طه ها خوراك دام را خریداري 
مي كنند، بدون اینكه مرغداري داشته باشند، آیا 
در خروجي هاي گم��ركات مجوزهاي مرغداري 
بررسي نمي شود؟ نمي دانند كه این محموله ها 

به كجا مي رود؟«
در یک هفته اخیر رسانه ها گزار ش هاي بسیاري 
از مشكالت س��امانه بازارگاه و كمبود نهاده ها و 
مشكالت مرغداران و دامداران منتشر كرده اند، 
اما هنوز هیچ اقدامي از سوي دو وزارتخانه جهاد 
و صمت براي رفع این مش��كالت صورت نگرفته 
است و سكوت مسئوالن مربوطه همچنان ادامه 

دارد.
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بازار نهاده هاي دامي با »بازارگاه« هم سامان نیافت
شركت پشتيباني امور دام  نهاده ها را به صورت قطره چكاني ميان توليد كنندگان توزيع مي كند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

وام 10 میلیونی مرابحه 
به صاحبان سهام عدالت 

طرح جدي�د وزارت اقتصاد كه به تصويب ش�وراي پ�ول و اعتبار 
نيز رس�يده، حاكي از آن اس�ت ك�ه ۵۰درصد ارزش روز س�هام 
عدالت مش�موالني ك�ه روش مديري�ت غيرمس�تقيم را انتخاب 
كرده اند، وثيق�ه كارت اعتب�اري خواهد ش�د. در واق�ع بانك ها 
مع�ادل ۵۰درص�د ارزش روز س�هام عدال�ت را باب�ت وام با نرخ 
س�ود 1۸درص�د و دوره بازپرداخت س�ه س�اله ارائ�ه مي كنند. 
به گزارش ایسنا، زمزمه هاي اعطاي كارت اعتباري به مشموالن سهام 
عدالت از مدت ها قبل به گوش مي رسید و چندي پیش حسین سالح 
ورزي - نایب رئیس اتاق بازرگاني ایران - اعالم كرد كه دارندگان سهام 
عدالت كارت اعتباري دریافت خواهند ك��رد و این موضوع به تصویب 

نهایي رسیده است. 
در این راستا، بانک ها معادل 5۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را وام با 
نرخ سود ۱۸درصد و دوره بازپرداخت سه ساله پرداخت مي كنند. این 
تسهیالت در قالب كارت اعتباري مرابحه به متقاضیان ارائه خواهد شد. 
در خصوص كارت اعتباري باید متذكر شد اگر در یک دوره مشخص از 
ظرفیت كارت اعتباري مذكور استفاده شود، نیازي به پرداخت سود به 
بانک ها نیست در غیر این صورت متقاضیان مشمول سود ۱۸ درصدي 
خواهند شد.  به نظر مي رسد این طرح از بانک ملي آغاز شده و آن طور 
كه این بانک اعالم كرده است 5۰ درصد ارزش روز سهام عدالت به افراد 
وام داده مي شود و هر روزي كه افراد درخواست وام دهند با ارزش همان 

روز سهام عدالت به متقاضیان این تسهیالت ارائه خواهد شد. 
مشموالن و دریافت كنندگان وام سهام عدالت مي توانند طبق شرایطي 
بدون پرداخت سود وام را تس��ویه كنند. اگر دریافت كننده وام بتواند 
طي ۳۰ روز كه وام را دریافت كرده آن را تسویه كند مشمول پرداخت 

سود نخواهد شد. 
به گفته معاون وزیر اقتصاد، با توجه به ش��یوع ویروس كرونا ش��رایط 
درخواس��ت مش��تریان بانكي براي دریاف��ت كارت اعتب��اري كاماًل 
غیرحضوري اس��ت و س��هامداران عدالت به هیچ وجه نباید به بانک 

مراجعه كنند. 
البته پیگیري هاي ایس��نا، ب��راي برقراري ارتباط با س��خنگوي طرح 
آزادسازي سهام عدالت براي اخذ جزئیات بیشتر از این طرح تا كنون 

به نتیجه نرسیده است. 
دراین خصوص محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملي ایران با بیان 
اینكه در مرحله نخست اجراي طرح، این اعتبار در بانک ملي ایران به 
اشخاصي تعلق مي گیرد كه روش غیرمستقیم را براي دسترسي به سبد 
سهام عدالت خود انتخاب كرده اند، گفت: امكان توثیق سهام عدالت و 
اس��تفاده از این ظرفیت پس از پذیرش و ورود شركت هاي استاني به 

بورس اوراق بهادار میسر خواهد شد. 
وي افزود: اكنون شركت سهام عدالت استاني خراسان جنوبي به بورس 
اوراق بهادار تهران وارد شده، بنابراین امكان ارائه این خدمت به مردم 
خراسان جنوبي در حال حاضر فراهم است و با ورود سایر شركت هاي 

سهام عدالت استاني به بورس، این خدمت توسعه مي یابد. 
حسین زاده با اشاره به اینكه بانک ملي ایران به صورت پایلوت این برنامه 
را آغاز كرده و تمامي فرآیند هاي مربوط ب��ه این عملیات در این بانک 
به صورت غیرحضوري و دیجیتال انجام خواهد ش��د، اظهار داش��ت: 
متقاضی��ان مي توانند از طریق اپلیكیش��ن ایوا در قبال توثیق س��هام 
عدالت خود، به میزان 5۰ درصد ارزش روز آن تا س��قف ۱۰۰ میلیون 
ریال، كارت اعتباري دیجیتالي دریافت و اعتبار آن را در بیش از 4هزار 

فروشگاه زنجیره اي كشور مصرف كنند. 
به گفته وي، مهلت زمان تسویه این اعتبار یک ماه پس از اولین تراكنش 
خواهد بود و در صورت تسویه در موعد مقرر، مجدداً براي ماه بعد شارژ 
اعتبار انجام خواهد ش��د. مدیرعامل بانک ملي ایران با تأكید بر اینكه 
بهره من��دان از این خدمت نه تنها س��ودي پرداخ��ت نمي كنند، بلكه 
مشمول پاداش خوش حسابي نیز خواهند ش��د. ادامه داد: در صورت 
عدم بازپرداخت مبلغ تخصیصي، بدهي مذكور به تسهیالت سه ساله با 

نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تبدیل مي شود. 
وي با اش��اره به اینكه این اتفاق براي نخس��تین بار در كشورمان رقم 
مي خورد، گفت: با این روش عالوه بر كمک به اقش��ار ضعیف جامعه، 
تقاضاي كل تحریک و منابع خرد به صورت هدفنمد در مسیر جهش 

تولید منجر هدایت خواهد شد. 

 كاهش ارزبري 1۵۳ میلیون يورويي خودرو 
با تولید داخل

طب�ق برنامه ريزي ه�اي ص�ورت گرفته ت�ا انتهاي س�ال جهش 
تولي�د از طري�ق خودكفاي�ي قطع�ات خري�د خارجي س�اپكو، 
خودكفايي قطع�ات خريد خارجي س�ازندگان و ني�ز خودكفايي 
مواد اولي�ه 1۵۳ ميلي�ون يورو كاه�ش ارزبري محقق مي ش�ود. 
به گزارش تس��نیم، داخلي س��ازي قطعات خ��ودرو از برنامه هاي 
اصلي این صنعت در سال جهش تولید است. به طوري كه براساس 
برنامه ریزي ها با كمک مهندس��ان و كارگران ایراني، تا انتهاي سال 
جهش تولید از طریق خودكفایي قطعات خرید خارجي س��اپكو به 
صورت مستقیم، خودكفایي قطعات خرید خارجي سازندگان و نیز 
خودكفایي مواد اولیه با منش��أ خارجي، ۱5۳ میلیون یورو كاهش 
ارزبري محقق و در سال آینده نیز 9۳ میلیون یورو كاهش ارزبري را 

محقق خواهد شد. 
در این خصوص مدیر عام��ل ایران خودرو گف��ت: وي درباره اقدامات 
امسال ایران خودرو در مسیر تعمیق ساخت داخل، خاطرنشان كرد: با 
گذشت چهار ماه از آغاز سال، با یاري شركت هاي قطعه سازي، تعداد 
9پروژه داخلي سازي محقق ش��ده است. مجموع این پروژه ها توانسته 

كاهش ارزبري  میلیون یورویي را براي ایران خودرو به ارمغان آورد. 
مقیمي با اش��اره به كاهش ارزبري حاصل از پروژه هاي بهینه س��ازي 
طراحي بیان ك��رد: مجموع این پروژه ها، كاه��ش ارزبري 5۸ میلیون 
یورویي را به دنبال داش��ته اس��ت. در مجموع مي توان گفت با وجود 
تمامي موانع و مشكالت، گروه صنعتي ایران خودرو موفق شده است 
تا نیمه تیرماه س��ال جاري، مبلغ ۱۳7 میلیون یورو كاهش ارزبري را 

محقق سازد. 
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18690890پست بانك ايران
31189014850دشت مرغاب 
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1199905710نوش مازندران 

636803030ذغال سنگ نگين ط بس 
743003530سرمايه گذاري شاهد

248401180تايدواترخاورميانه 
13910660نوسازي وساختمان تهران 

817003860كالسيمين 
816903850كالسيمين 

19040900تكنوتار
875304160معدني دماوند

1715508160آلومراد
211701000لبنيات پاك 

5150240بانك پارسيان 
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15750750ليزينگ ايرانيان
20600530تأمين سرمايه بانك ملت

1412806720صنايع جوشكاب يزد
49000120گروه مپنا)سهامي عام(

757903600شكرشاهرود
847501190كمك فنرايندامين 

21900690بانك سينا
10144020پلي پروپيل نجم-جمپيلن

-33300470صنايع پتروشيمي خليج فارس
102550610نفت بهران 

32880460توسعه شهري توس گستر
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351401670شهد
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741303530ايران مرينوس 
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3610170ليزينگ پارسيان
28107013380سپنتا

69070630كشت وصنعت چين چين
-560102940پااليش نفت تبريز
150100730معدني امالح ايران 

1452406910سازه پويش 
-9090310 سالمين 

1123305340نوردوقطعات فوالدي 
-1243006540كارگزاران بورس اوراق بهادار

«خریــد تجهیــزات و قطعــات جانبــى (سیســتم ســوخت مایــع توربین 
گازى) نیــروگاه خلیــج فــارس» 

1. محــل دریافــت اســناد مناقصــه:

2. مبلــغ فــروش اســناد:
-

3. ســپرده شــرکت در مناقصــه: 

4. آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
5. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:  

6. محــل و زمــان گشــایش پاکــت: 

 .7
 .8

آگهى مناقصه عمومى /نوبت دوم

 آگهی مزایده عمومى مرحله سوم  
شهردارى بندر ماه شهر به استناد موافقت نامه شماره 6/ ش مورخ 1399/1/17 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 8 قطعه زمین 
واقع در بندر ماه شهر - بلوار 17 شهریور- جنب پارك خورسیف را به نحوه اجاره به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

امورقراردادهاي  شهردارى  بندرماه شهر 

فرم اشتراك روزنامه جواننوبت دوم

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه
825/0001/750/0002/475/000 3/300/000

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله اي
 نام مناقصه گزار: اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان 

نشانی: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه «ریال» مبناى  برآورد

مبلغ 
برآورد«ریال» موضوع  مناقصات

مناقصه اول (تجدید مناقصه): 

مناقصه دوم (تجدید مناقصه):

مناقصه سوم (تجدید مناقصه): 

مناقصه چهارم:

فرصت کم را با سرعت زیاد؛ جبران نکنیم...

www.setadiran.ir نحوه دریافت

زمان دریافت

صالحیت موردنیاز جهت شرکت در مناقصه اول

صالحیت موردنیاز جهت شرکت درسایرمناقصات

مهلت و محل تحویل

زمان و محل گشایش پاکات پیشنهاد قیمت
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 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88341654


