
وزیر نفت تعهد داده است در دولت جدید، بیش 
از یک میلیون بشکه به ظرفیت پاالیشی اضافه 
شود که همین رقم، تردید ها را درباره توانایی 
دولت برای اجرای این مهم بیشتر کرده است.

ظرفی��ت فعل��ی صنعت پاالی��ش کش��ور با 10 
پاالیش��گاه نفتی حدود 2/2 میلیون بشکه است 
که نش��ان می دهد بیش از 50 درصد تولید نفت 
کشور- در شرایط بدون تحریم- در پاالیشگاه های 
داخلی مصرف می ش��ود. متأسفانه طی 24 سال 
اخیر، فقط پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ساخته 
شده که 16 سال وزارت آن، برعهده بیژن زنگنه 

بوده است.
او در س��ال 76 وقتی ک��ه وزیر نفت ش��د اذعان 
کرد هیچ آدم عاقلی به سمت پاالیش��گاه سازی 
نمی رود زیرا س��ودی ندارد؛ ای��ن در حالی است 
که در هم��ان دوران، همه کش��ورهای جهان به 
سمت ساخت واحدهای پاالیش��ی حرکت کرده 
و بین 10 تا 30 درصد به ظرفیت پاالیش��ی خود 

اضافه کردند. هم اکنون حدود 100 میلیون بشکه 
نفت در بیش از 700 پاالیش��گاه جهان تبدیل به 
فرآورده می ش��ود و در اختی��ار مصرف کنندگان 
قرار می گی��رد. بررسی  ها نش��ان می دهد از سال 
200۸ تا 201۸ میالدی بیشتر کشورهای جهان 
به سمت افزایش ظرفیت پاالیشی خود به منظور 
ایج��اد ارزش افزوده و حداکثر س��ازی سود خود 

حرکت کرده اند.
بر اساس آمار رسمی، میزان مصرف نفت در جهان 
از سال 200۸ تا 201۸ میالدی 10 میلیون بشکه 
افزایش یافته است که نشان می دهد همچنان نفت 
در صدر توجهات بین المللی قرار دارد و به همین 
منظور، کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده در 
احداث پاالیشگاه های جدید به رقابت با یکدیگر 

می پردازند.
اما در ای��ران، هیچ خب��ری از افزای��ش ظرفیت 
پاالیش��ی کش��ور نبود تا همین دو س��ال پیش 
واردکننده بنزی��ن و برخ��ی فرآورده های نفتی 

باشد.تکیه صرف بر تولید پروژه ای مانند پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس که البته آن هم در دولت نهم 
آغاز و با پیش��رفت 70 درص��دی تحویل دولت 
یازدهم ش��د، این توهم را در دولت پیشین ایجاد 
کرده بود که پاالیش��گاه سازی تا همین جا کافی 
است و می تواند هاله خوشبختی را بر پیکره صنعت 
پاالیش نفت ایران و در مقیاسی بزرگ تر اقتصاد 
کش��ور چیره کند. حال آنکه اگر دست اندرکاران 
صنعت پاالیش نفت در دولت گذش��ته، به تأسی 
از تفکرات وزیر پیش��ین نفت به روند رو به رشد 
مصرف داخلی و نیاز بازار خارجی به فرآورده های 
نفتی کمی بیشتر می اندیش��یدند، اقتصاد ناسور 
شده و ضربه خورده از سوءمدیریت ها و کم کاری ها 
و اهمال ها، ح��ال مجبور نبود به تعبی��ر عوام، از 

جیب بخورد.
این تفکر باعث ش��د از همه فرصت های موجود 
غفلت شود و طرح و ایده احداث واحدهای جدید 
پاالیش��گاهی حتی طرح پاالیش��ی سی��راف به 

محاق برود و کش��ور با خام فروش��ی رو به تزاید 
روبه رو ش��ود. در حال��ی که اج��رای طرح های 
پاالیش��ی با هدف صادراتی در شرایط تحریمی 
می توانست عضالت اقتصادی ایران را ورزیده تر 
کند. در داخل بدنه شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی دولت گذشته هم بسیاری از 
فعاالن و کارشناسان، نه جسته و گریخته، بلکه 
به طور مداوم سعی می کردند عدم توسعه بخش 
پاالیشگاهی کشور و ضرر و زیان ناشی از آن را به 
یاد متولیان بیاورند اما هر بار گویی به در بس��ته 

می کوبیدند.
هم اکنون سهم ایران در صنع��ت پاالیش جهان 
کمتر از 2/5 درصد است در حالی که کشور ما در 
مجموع ذخایر نفت و گاز در رتبه نخس��ت جهان 
قرار دارد اما عدم توجه به بخش های پایین دست 
و ارزش افزوده، موجب ش��ده تا اتفاق مهمی در 

صنعت نفت کشور رخ ندهد.
بخش اعظم این اتفاقات، به ذهنیت مس��ئوالن 
اجرایی-  نفتی کش��ور برمی گردد به ویژه در 16 
سالی که طبقه لیب��رال، وزارت نفت را در دست 
داش��ت و اجازه نداد حتی یک پاالیشگاه ساخته 
ش��ود؛ آنها اعتقاد داش��تند نفت می فروش��یم و 
پولش را برای واردات بنزین هزینه می کنیم و در 
رد ساخت واحدهای پاالیشی، اظهارات شاذی را 
راهی رسانه ها می کردند مانند وزیر سابق نفت که 

گفت پاالیشگاه سازی کثافت کاری است!
حاال دولت جدید روی ساخت واحدهای پاالیشی 
جدید دست گذاشته است؛ قرار است حداقل یک 
میلیون بش��که به ظرفیت پاالیشی کشور افزوده 
شود اما چنین هدفی نیازمند حداقل 25 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری است. رقمی که بس��یار بعید 
است محقق شود و حتی در صورت لغو تحریم ها، 

تأمین آن کار بسیار پیچیده ای است.
با این وجود، قرار شده بخشی از این سرمایه گذاری 
با تمرکز روی واحدهای کوچک پاالیش��ی انجام 
ش��ده و با ارائه امتیازاتی مانند تنفس خوراک به 
سرمایه گذاران، شرایط برای ورود بخش خصوصی 

به ساخت پاالیشگاه  ها تسهیل شود.
حاال باید منتظر ماند و دی��د برنامه دقیق وزارت 
نفت برای این موضوع چیس��ت و ق��رار است چه 
راهکاری برای جذب منابع مال��ی در نظر گرفته 
شود؛ هر چه که هس��ت، این هدف بسیار بزرگ 
است و حتی اگر نیمی از آن محقق یابد، دستاورد 

بزرگی به شمار می رود.
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وحیدحاجیپور
گزارشیک

 طرح مشترک اتاق اصناف و وزارت صمت
 برای تقویت زیرساخت توزیع کاالهای اساسی

رئیس ات�اق اصناف ایران با اش�اره به طرح مش�ترک ب�ا وزارت 
صمت برای تقویت زیرس�اخت نظام توزیع، گف�ت: افزایش نرخ 
ارز و عدم تأمین کافی کاالهای اساس�ی از عوامل گرانی اس�ت.
این روز ها بازار نشس��ت ها و همکاری های مشترک بین وزارتخانه ها 
و اصن��اف و تعاونی ب��ار دیگر داغ ش��ده است . نشس��ت هایی که در 
آن طرفی��ن از مش��کالت و عوامل گران��ی سخن می گوین��د و ابراز 
امی��دواری می کنند در آینده همکاری مناسبی داش��ته باش��ند . اما 
راهکار و برنام��ه زمانبندی کوت��اه و بلندمدتی اعالم نمی ش��ود. در 
این خصوص روز گذش��ته رئی��س اتاق اصن��اف ایران ب��ا قائم مقام 
 وزیر در ام��ور بازرگانی و جمع��ی از مدیران ای��ن وزارتخانه دیدار و 

گفت وگو کردند.
به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در خصوص این نشست 
با اش��اره به »تقویت زیرساخت های نظام توزیع « به عنوان یک طرح 
مش��ترک بین اتاق اصناف ایران و وزارت صمت اظهار داشت: در این 
نشست برنامه  ها و اهداف کلی دولت در خصوص تنظیم بازار اعالم شد 
و در مقابل نمایندگان اصناف، مشکالت پیش رو را بیان کردند. آنچه 
مش��خص است اینکه الجرم با پدیده گرانی مواجه هستیم اما اگر در 
برنامه ریزی  ها عامل گرانی، اصناف تلقی شوند، مسیر اشتباهی را در 

کنترل این گرانی پیش گرفته ایم.
ممبینی تأکید کرد: بر اساس آمار و اطالعات موجود، عوامل مختلفی 
از جمله افزای��ش نرخ ارز، ع��دم تأمین کافی کاال ب��ه ویژه کاالهای 
اساسی، تحری��م و... در افزایش قیمت  کاال دخیل هس��تند و تنها با 
توجه به مجموعه این عوامل می توان برنامه  هایی برای کنترل گرانی 

ارائه کرد.
رئیس اتاق اصن��اف ایران تصریح ک��رد: اصالح نظ��ام توزیع یکی از 
راهکارهای مؤثر در کنترل قیمت خواهد ب��ود. از این رو نمایندگان 
اصناف در این نشست، ضمن بیان مشکالت، آمادگی خود در همراهی 
با برنامه های دول��ت در راستای اصالح ساختار اقتص��ادی به ویژه با 

تمرکز بر اصالح نظام تأمین تا توزیع اعالم کردند.
وی گفت: همچنی��ن پروژه  هایی برای تقوی��ت زیرساخت های نظام 
توزیع به طور مشترک بین اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در حال بررسی و پیگیری است.

 پیش بینی صندوق بی المللی پول 
از رشد2/5 درصدی اقتصاد ایران

گ�زارش  جدید تری�ن  در  پ�ول  بین الملل�ی  صن�دوق 
چش�م  انداز اقتص�ادی جه�ان ک�ه دی�روز منتش�ر ش�د، 
رش�د اقتص�ادی ای�ران در س�ال ج�اری می�ادی را 2/5 
درص�د ب�رآورد ک�رد که نس�بت ب�ه پارس�ال کاه�ش یافته و 
پیش بینی ک�رد در س�ال بع�د نیز ب�ه 2 درص�د کاه�ش یابد.

به گزارش ف��ارس، جدید ترین گزارش چش��م انداز اقتصادی جهان 
صندوق بین المللی پول که دیروز منتش��ر شد، رشد اقتصادی ایران 
در سال 2021 که دو ماه تا پای��ان آن مانده است 2/5 درصد برآورد 
کرده است. این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 را 

نیز 3/4 درصد اعالم کرده است.
این درحالی است که IMF در گزارش خود که در پاییز 99 منتشر 
شد، رشد اقتصادی ایران در سال 2020 را منفی 5 درصد اعالم کرده 
بود و نوید رشد اقتصادی 2/3 درصدی در سال 2021 را داده بود که 
به این ترتیب برآورد خود از رش��د اقتصادی 2020 را افزایش داده 
و پیش بینی 2021 را کاه��ش داده است. همچنین بر اساس برآورد 
صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2022 یعنی 
سال بعدی میالدی 2 درصد پیش بینی ش��ده اس��ت. بر اساس این 
گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 برابر با منفی 6/۸ و 

در سال 201۸ برابر با منفی 6 عنوان شده است.
   کاهش نرخ تورم در سال 2022

همچنین نرخ ت��ورم ای��ران در س��ال 2021 برابر ب��ا 39/3 درصد 
پیش بینی شده است. رقم تورم ایران در سال 2020 نیز 36/4 درصد 
اعالم شده است. این نهاد بین المللی از کاهش نرخ تورم ایران در سال 
آینده میالدی به 27/5 درصد خبر داده اس��ت. صندوق بین المللی 
پول، نرخ بیکاری کشور در سال جاری میالدی را 10 درصد برآورد 
کرده و ای��ن رقم در س��ال 2020 را 9/6 درصد تخمی��ن زده است. 
همچنین در این گ��زارش، نرخ بیکاری ایران در س��ال آینده 10/5 
درصد پیش بینی شده است. به این ترتیب نرخ بیکاری در سال پیش 

روی میالدی افزایش می یابد. 
همچنین تراز حساب جاری ایران از منفی یک 0/1 در سال 2020 
به 1/3 درصد در سال 2021 رش��د خواهد داشت. این رقم در سال 
بعد به یک درص��د کاهش می یاب��د. چند روز پی��ش، بانک جهانی 
رش��د اقتصادی 2/1 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد. 

 دستمزد کارگران 
برای اداره یک خانواده ۴ نفره کافی نیست

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنف�ی کارفرمایان ایران گفت: 
به عنوان نماینده کارفرمایان با افزایش دس�تمزد مجدد کارگران 
در میانه س�ال مخالفتی نداری�م، اما ام�کان اینکه ای�ن حداقل 
دستمزد که در حال حاضر حدود ۴ میلیون تومان است به عنوان 
مثال به 12 میلیون تومان در ماه برسد وجود ندارد؛ بنابراین برای 
بهبود وضعیت باید سیس�تم اداره اقتصاد کش�ور اصاح ش�ود.
محمد عطاردی��ان در گفت وگو با میزان، در خصوص مش��کل تعیین 
دستمزد کارگران، گفت: مش��کل تعیین دستم��زد کارگران فقط با 
توافق دولت قابل حل است و این مش��کل بین کارفرمایان و کارگران 
نیس��ت، من و همه کارفرمایان می دانیم که دستمزد کارگران پایین 
است و هر قدر اضافه شود باز هم کم است و در جلسه شورای کار هم 

به این موارد اشاره  کرده ام.
وی افزود: مش��کل اساسی این است که اقتصاد ما مریض است و این 
اقتصاد مری��ض را باید اصالح کنند، بنابراین اگر در جلس��ه ش��ورای 
عالی کار با افزایش دستمزد کارگران در میانه سال هم موافقت ش��ود 
و دولت هم موافق این امر باش��د، بازهم وضعی��ت دستمزد کارگران 
با ای��ن افزایش  ها درست نمی ش��ود به دلی��ل اینکه در ح��ال حاضر 
دستمزد کارگ��ران در حداقل است و برای اداره ی��ک خانواده 4 نفره 

کافی نیست.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران، ادامه داد: 
از طرفی وضعیت کارفرمایان هم مناسب نیس��ت و با پرداخت همین 
حداقل دستمزد کارگران هم نمی توانند کارگاه های خود را اداره کنند 
و کار آنها در ش��رف تعطیلی است که متأسفانه بازهم مقدار زیادی به 

نرخ بیکاری اضافه خواهد شد.
این فعال اقتص��ادی اظهار کرد: باید به این نکته نی��ز توجه کرد که با 
افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت محصوالت نیز اتفاق می افتد 
و در نتیجه با باال رفتن نرخ تورم مواجه خواهیم شد که باز هم مشکل 

کارگران حل نخواهد شد.
 وی تأکید کرد: ما به عنوان نماینده کارفرمای��ان با افزایش دستمزد 
مجدد کارگران در میانه س��ال مخالفتی نداریم اما ام��کان اینکه این 
حداقل دستمزد ک��ه در حال حاض��ر حدود 4 میلی��ون تومان است 
به عنوان مثال به 12 میلیون تومان در ماه برسد وجود ندارد؛ بنابراین 
برای بهبود وضعیت باید سیس��تم اداره اقتصاد کشور اصالح شود و با 

وضعیت اقتصادی فعلی همه مردم ضرر می کنند.

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین قیمتنام شرکت 

2,440-46,410توريستي ورفاهي آبادگران ايران
1,170-22,240البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
30-9,200سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,810750آلومينيوم ايران 
920-17,540آلومراد

1,120-21,470كاشي  الوند
155-3,290داروسازي  امين 
95-3,350داروسازي  امين 

1,710-32,680معدني  امالح  ايران 
270-9,950آسان پرداخت پرشين

860-16,470سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,260-34,330آبسال 

34-1,939بيمه آسيا
550-10,480سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

20-8,220آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
280-5,380سرمايه گذاري پرديس

60-1,151صنايع  آذرآب 
160-3,054سايپاآذين 
1,820-36,800معادن  بافق 

430-27,070مس  شهيدباهنر
121-2,302بيمه البرز

215-4,104سرمايه گذاري بوعلي 
490-9,400باما

360-8,520سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
940-23,000گروه  صنعتي  بارز

250-5,040بيمه دانا
96-1,843بهساز كاشانه تهران

3,070-58,350بهنوش  ايران 
1,540-32,720فجر انرژي خليج فارس

89-1,725گروه بهمن 
85-1,619سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

190-5,510بانك خاورميانه
59-1,135بيمه ملت

139-3,500بانك ملت
540-10,470بين  المللي  محصوالت  پارس 

1,980-72,160پتروشيمي بوعلي سينا
2,760-52,460گروه صنعتي بوتان 

111-2,425بانك پارسيان 
260-14,380بانك پاسارگاد

1,080-20,610پست بانك ايران
1,590-30,260گروه دارويي بركت
104-2,004بانك صادرات ايران

112-2,147بين المللي توسعه ساختمان
96-2,000بانك تجارت

370-7,030بيمه ما
540-11,240چرخشگر

790-15,180كشت  و صنعت  چين  چين
181-3,441توليدي چدن سازان

1,060-26,540معدني وصنعتي چادرملو
260-4,980كمباين  سازي  ايران 

6,150-116,920كربن  ايران 
1,350-26,170داروسازي  ابوريحان 

830-15,840داده پردازي ايران 
730-14,050البرزدارو

690-13,210داروسازي زاگرس فارمد پارس
960-31,140داروپخش  )هلدينگ 

1,260-24,080شيمي  داروئي  داروپخش 
850-16,380داروسازي  فارابي 

690-13,300داروسازي  جابرابن حيان 
186-3,925داروسازي  كوثر

1,700-32,380دارويي  لقمان 
6,250-118,810معدني  دماوند

910-20,010دوده  صنعتي  پارس 
1,300-25,090داروسازي  اسوه 

1,410-27,600كارخانجات داروپخش 
1,330-25,460درخشان  تهران 
620-38,550دارويي  رازك 
880-17,600سبحان دارو

990-18,980داروسازي  سينا
1,050-20,120گروه دارويي سبحان

350-20,620سرمايه گذاري دارويي تامين
270-5,610داروسازي زهراوي 

290-5,580تجارت الكترونيك پارسيان
187-3,553بيمه اتكايي امين
1,130-43,280داروسازي  اكسير
16,850160فوالد آلياژي ايران

1,300-24,930فوالد اميركبيركاشان
360-6,860فيبر ايران 

1,340-25,550فوالد خراسان
610-15,760فوالد خوزستان

850-16,150فنرسازي زر
230-10,080فوالد مباركه اصفهان

7,72090فروسيليس  ايران 
1,520-29,030فرآوري موادمعدني ايران 

1,540-29,430غلتك سازان سپاهان
36,010610پارس فوالد سبزوار

1,060-26,660پديده شيمي قرن
300-5,900گروه صنايع بهشهرايران 

168-3,209گلوكوزان 
620-15,380سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,260-99,960قنداصفهان 
1,600-30,510كارخانجات  قند قزوين 

113-2,161قطعات  اتومبيل  ايران 
790-15,050شهد

1,040-19,930قند لرستان 
12,250-232,920گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

1,090-28,740قند مرودشت 
1,950-37,140قند نيشابور

داس�تان قاچاق پی�از زعفران به افغانس�تان 
موضوعی قدیمی اس�ت که هر س�ال در فصل 
برداش�ت زعفران رسانه ای می ش�ود و بعد از 
آن به فراموشی س�پرده می شود . شورای ملی 
زعفران از انبار ش�دن هزاران کیل�و زعفران 
در انبار ه�ا خب�ر می ده�د و از بی توجه�ی 
دولت ها نس�بت به قاچاق آن گله مند اس�ت.

تجارت خارجی زعف��ران ایران ب��ه  دور از تمامی 
ضوابط در حال حاضر به صورت قاچاق یا به دست 
تجار محلی و به صورت متفرق��ه انجام می پذیرد. 
بعضی از ش��رکت  ها و اش��خاص حقیقی، بدون 
دلسوزی و نگرش��ی عمیق به آینده وضعیت بازار 
زعفران، اقدام به صدور زعفران باکیفیت نامطلوب 
از کانال های غیرمجاز می کنن��د که این موضوع 
موجب بی اعتنایی به زعفران ای��ران در بازارهای 
جهانی می ش��ود. متأسفانه در حال حاضر بنا به 
گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کش��اورزی خراسان رضوی بی��ش از 65 درصد 
محصول زعفران این است��ان به صورت فله و خام 
به خارج از کشور صادر می ش��ود و قاچاقچیان یا 
دالالن غیررسم��ی در حال خارج ک��ردن بازار از 

دست ایرانی  ها هستند!
نایب رئیس انجم��ن تولیدکنن��دگان زعفران از 
بی توجهی دولت به قاچاق زعفران انتقاد می کند 
و می گوی��د : زعفران قاچ��اق را راح��ت می برند، 
قاچاقچی  ه��ا به دفت��ر صادرکننده آم��ده و از او 
می خواهند زعفران را تحویل دهد و همان جا نیز 

پول آن را پرداخت می کنند.
علی حس��ینی در گفت وگو با ایلنا درب��اره تأثیر 
خشکس��الی بر می��زان تولی��د زعف��ران، گفت: 
خشکس��الی در حجم محصول مورد انتظار تأثیر 
خود را گذاش��ته است و امسال نس��بت به سال 

گذشته تولید کمتری داریم. 
خروج پیاز زعفران به صورت چمدانی توجیه ندارد 
اگر کشوری بخواهد در یک هکتار زمین زعفران 
کشت کند حداقل به 10 هزار تن پیاز زعفران نیاز 
دارد و این میزان پیاز زعفران را نمی توان با چمدان 
منتقل کرد. به گفته این فع��ال اقتصادی، قاچاق 
چمدانی پیاز زعفران برای کشت تزئینی یا کشت 

سلیقه ای موضوعیت دارد.
حس��ینی قاچاق پیاز زعفران را یک پدیده شوم 
خواند و افزود: سال هاست که پیاز زعفران به کشور 
افغانستان قاچاق می شود. متأسفانه برای متوقف 
کردن این روند اقدامی صورت نگرفته است. اگر با 
جدیت مانع قاچاق پیاز زعفران نشویم در سال های 
آینده ش��اهد رقابت های فشرده در تولید زعفران 
خواهیم بود و این مسئله به ضرر کشاورزان داخلی 

تمام می شود.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان زعفران خراسان 
جنوبی با اشاره به ناکارآمدی در مدیریت تولید و 
تجارت زعفران، گفت: تولید و صادرات زعفران ر ها 
شده است، برای موفقیت در این مسیر نخست در 
راستای توسعه تولید ق��دم برداریم سپس برای 

صادرات را گسترش بدهیم.
وی با اشاره به سنتی بودن کشت زعفران، گفت: 
تولید بر اساس معیارهای علم��ی و فنی صورت 
نمی گیرد و بیش��تر سلیقه ای اس��ت. باید پیش 
از تولی��د بدانیم چه میزان تولی��د خواهیم کرد و 
بازارهای هدف ما کجا هس��تند. متأسفانه کمتر 
مسئولی می تواند پیش از تولید به این پرسش  ها 

پاسخ دهد.
این فعال اقتصادی با اش��اره ب��ه میانگین تولید 
زعفران در هر هکتار، گف��ت: در هر هکتار حدود 
3 کیلوگ��رم زعف��ران برداش��ت می کنیم یعنی 
در هر مترمرب��ع زمین 300 میلی گ��رم زعفران 
تولید می ش��ود اما با یک سری عملیات به زراعی 
 می توانی��م در هر متر مرب��ع یک گ��رم زعفران 

تولید کنیم.
حسینی با بیان اینکه امکان کشت زعفران در 20 
استان کشور وجود دارد، افزود: کیفیت زعفران در 
استان های مختلف متفاوت است. متأسفانه هنوز 
نهادی مس��ئولیت کیفیت سنجی زعفران تولید 
شده در کشور را برعهده نگرفته است در صورتی 
که سنجش کیفیت زعف��ران در آزمایش��گاه  ها 
دارای اهمی��ت ویژه اس��ت و بای��د کروس��ین و 

پیکروکروسین زعفران سنجیده شود.
این فعال اقتص��ادی ادامه داد: تولی��د زعفران در 
برخی از روستا ها و شهر ها توجیه اقتصادی ندارد و 
تولیدات آنها نمی تواند جوابگوی انتظاری که دنیا 

از زعفران ایرانی دارد باشد.
به گفته وی، زعفران در شهرهای نطنز، قم، کاشان، 
اصفهان، کرم��ان، یزد، مرند، فارس، کرمانش��اه، 
گلستان، خراسان جنوبی و مشهد کشت می شود.

حسینی در پاسخ به این پرسش که در سال جاری 
زعفران کیلویی چند خرید و فروش خواهد شد، 
گفت: قیمت هنوز مشخص نشده چراکه به تازگی 
وارد فصل برداشت شده ایم. پیک برداشت بین 5 
تا 10 آبان است آن زمان می ت��وان درباره قیمت 
زعف��ران سخن گف��ت. وی با بی��ان اینکه خرید 
تضمینی زعفران نمی تواند چاره ساز مش��کالت 
زعفران کاران باشد، گفت: کشاورزان انتظار دارند 
اگر محصول آنها فروخته نشد با نرخ تضمینی دولت 
آن را خریداری کند. باید بگویم که این راهکار ها 
مسکن های موقتی برای بازگشت آرامش به بازار 

است و نمی تواند چاره ساز مشکالت باشد.
عضو هیئت رئیسه ش��ورای ملی زعفران، با بیان 
اینکه 10 درصد زعفران تولیدی در کشور مصرف 
داخلی و بقیه آن صادر می ش��ود، گفت: هر ساله 
بخشی از زعفران در نظر گرفته شده برای مصرف 
داخلی، رسوبی می شود که باید بگویم این حجم 

قابلیت صادرات دارد.
به گفته وی، در حال حاض��ر در چندین انبار که 
دولت نیز از آنها آگاه است ه��زاران کیلو زعفران 

انبار شده است.

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا زعفران کاران 
افغانستان و چین می توانند به رقیب جدی برای ما 
تبدیل شوند، بیان کرد: افغانس��تان به تازگی در 
این مسیر وارد شده است و از آنجایی که سیاست 
منسجمی در این کشور حاکم نیست نمی توان به 
عملکرد آنها اعتماد کرد. از سوی دیگر چین هم در 
پی کش��ت گلخانه ای است و نمی تواند با زعفران 
طبیعی ما که در اراضی کشت می شود رقابت کرد. 
باید از این فرصت  به خوبی استفاده کنیم و یکه تازی 

خود را در تولید زعفران در جهان حفظ کنیم. 

هیچاقدامیبرایتوقفقاچاقپیاززعفراننمیشود
شورای ملی زعفران : هزاران کیلو زعفران انبار شده است

گزارش2

معمای پول برای ساخت پاالیشگاه  ها 
 برای افزایش 50 درصدی ظرفیت پاالیشی کشور، به 25 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است که مشخص نیست 

این پول از کجا قرار است تأمین شود

آگهي تمديد تجديد ارزيابى كيفى
 (فراخوان عمومى دوم)   

ــالمى ايران در نظر دارد بنابر آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات نسبت به ارزيابى كيفى  ــركت راه آهن جمهورى اس ش
پيمانكاران واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به نشاني www.setadiran.ir به شرح زير 
اقدام نمايد. مناقصه  گران موظفند براي شركت در مناقصه نسبت به ثبت  نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند. 

الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان ارزيابي كيفي تا انتخاب برنده از طريق سايت مزبور انجام مي گردد.    
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: تعميرات ويژه، اساسى و بازسازي تعداد 50 دستگاه لكوموتيو GE به همراه تامين اقالم مورد نياز

2- مدت و محل انجام قرارداد: مدت اجراي قرارداد بمدت 36 ماه بوده و محل انجام طبق اسناد مناقصه مي باشد.  
3- مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى: حداكثر تا ساعت 14:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/07/29
4- مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي: حداكثر تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/08/15

5- ميزان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: هشتاد ميليارد و يكصد و بيست و يك ميليون و هفتصد و بيست هزار (80,121,720,000) ريال
6- فراخوان ارزيابى كيفى فوق از طريق پايگاه ملى اطالع  رسانى مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رساني مي گردد.

7- ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار مى بايست داراى سه ماه اعتبار بوده و براى مدت سه ماه نيز قابل تمديد باشد.
8- ارائه گواهينامه معتبر صالحيت پيمانكارى در زمينه تعمير و نگهدارى ماشين آالت، اخذ شده از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى يا سازمان 
برنامه و بودجه كشور و يا پروانه بهره بردارى از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين گواهينامه معتبر صالحيت ايمنى پيمانكاران از وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعى الزامي مي باشد.
ــوزه لكوموتيو به آدرس ــن ج.ا.ا در ح ــى و اجرايى راه  آه ــخيص صالحيت نظام فن ــمند تش ــامانه جامع هوش  9- مناقصه  گران موظفند در س

 www.nezamfanni.rai.ir ثبت نام و نسبت به بارگذارى اسناد خواستارى اقدام و تائيد صالحيت گردند.
10- پس از ارزيابى كيفى از پيمانكاران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كسب نموده باشند جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد 

آمد.  
شايان ذكر است دريافت و بارگذارى اسناد صرفاً مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) صورت پذيرد. در صورت بروز هر 

گونه ابهام با شماره 41934 (پشتيبانى سامانه ستاد) تماس حاصل نمايند.
 اداره كل تداركات و پشتيبانى راه آهن ج.ا.ا

     شناسه اگهى:1192278     م الف 2149

مناقصه دو مرحله  اى شماره : 99-25-8
  وزارت راه و شهرسازى

شركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران 
(سهامى خاص)

نوبت اول


