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مهم ترين سامانه    بازار
ثب��ت  مجم�ع 
اطالعات شركت ها و مجوز خريد مواد اوليه 
چندي�ن ماه اس�ت ب�ا مش�كالت اطالعات 
شركت ها مواجه شده كه به گفته فعاالن بازار، 
قطعي بهين ياب موجب نابس�اماني بازار در 

روند خريد مواد اوليه مي شود. 
به گزارش تس��نيم، مصطف��ي عبداللهي، عضو 
هيئت مديره انجمن ن��وردكاران با بيان اينكه 
س��امانه بهين ياب تا م��رداد ماه در دس��ترس 
بود و اطالعات از س��وي توليدكنندگان در آن 

بارگذاري مي شد، گفت: از ش��هريور ماه به اين 
طرف اين س��امانه به مش��كل خ��ورد و وزارت 
صمت مدعي ش��د دليل توقف بهين ياب لينك 
شدن آن با سامانه جامع تجارت است، اما اخبار 
غيررس��مي مواردي غير از اعالم وزارت صمت 
را مطرح مي كند. وي افزود: ب��ا اختالل در اين 
سامانه مي توان متصور شد هيچ گونه اطالعات 
شفافي چه در زمينه عرضه در بورس و چه بحث 
صادرات وجود نداشته باشد و اتفاقي كه مي افتد 
اين اس��ت كه وزارت صمت بايد ب��ر اطالعات 

واحدها تكيه كند.

»بهين ياب« از شهريور تاكنون مختل شده است

همانط�ور ك�ه از پي�ش مش�خص ب�ود، روز 
گذش�ته نمايندگان مجلس ش�وراي اس�المي 
براي راهي ش�دن مه�رداد بذرپاش ب�ه وزارت 
راه و شهرسازي به وي رأي اعتماد دادند. با توجه 
به اينكه س�اخت يك ميليون واحد مس�كوني 
در س�ال يكي از وعده هاي مهم دولت سيزدهم 
اس�ت، بالطب�ع مواضع وزي�ر راه و شهرس�ازي 
جدي�د در ح�وزه مذك�ور م�ورد توج�ه افكار 
عمومي بود ك�ه وي در اين رابطه اظهار داش�ت 
س�اخت اين ميزان واحد مس�كوني به منابعي 
بالغ بر دوبرابر بودجه س�االنه كش�ور نياز دارد. 
با توجه به اينكه مسكن يكي از سنگين ترين هزينه ها 
را در س��بد هزينه خانوار در ايران دارد و ش��اخص 
دسترس��ي به مس��كن در بس��ياري از دهك هاي 
درآمدي كش��ور از نرم منطقي و اس��تانداردهاي 
جهاني آن خارج ش��ده است، بي ش��ك بايد بخش 
مسكن در اقتصاد ايران مورد آسيب شناسي اساسي 
قرار بگيرد، زيرا اگ��ر امكان دارد حتي با س��اخت 
يك ميليون مس��كن در س��ال باز هم نتوان بخش 
مسكن در اقتصاد ايران را به نقطه تعادلي بازگرداند، 
آنجاست كه به اين مهم مي رسيم كه  اي كاش بخش 
مسكن در اقتصاد ايران را مورد آسيب شناسي دقيق 
قرار مي داديم تا ببينيم ب��راي بهبود وضعيت اين 

بخش در اقتصاد ايران چه بايد كرد. 
هر چند بس��ياري از مردم تصور مي كنند مش��كل 
اقتصاد ايران كمبود مسكن است اما بايد گفت آمارها 
نشان مي دهد موجودي بازار مسكن در ايران از تعداد 
خانوار هم به مراتب بيشتر است، پس بنابر اين شايد 
مسكن به اندازه كافي در كشور ساخته شده و نياز 
باشد روي توزيع عادالنه و صحيح آن با مكانيسم  هاي 
موجود كار شود. به هر روي هدف از اين مقدمه آن 
است كه بگوييم بايد ابتدا ببينيم وزير راه  وشهر سازي 
كدام راه و مس��ير را براي بهبود وضعيت مسكن در 

ايران در پيش می گيرد. 
 وزير راه و شهرس��ازي پيش��ين اخيراً با اشاره به 

فرسودگي و استهالك حوزه حمل و نقل و احتماالً 
پيش��برد اهداف دولت در حوزه مس��كن )وعده 
ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال( مدعي 
شده بود براي نوس��ازي حوزه حمل و نقل طرحي 
20 ميليارد دالري ارائه شده است كه نياز به مجوز 
دارد. رقم مذكور تقريباً دو براب��ر بودجه عمراني 
قيد شده در بودجه س��ال جاري كشور است كه 
بايد ديد طرح مذكور دقيقاً در نظر داشته است از 
كدام محل چنين منابعي را تأمين كند اما رستم 
قاسمي به دليل بيماري از تصدي گري وزارتخانه 
مذكور كناره گيري كرد و ح��اال بايد ديد با توجه 
به رأي اعتماد مجلس ب��ه مهرداد بذرپاش جهت 
تصدي گري وزارت راه و شهرسازي در روز گذشته، 
وزير جديد چگون��ه اهداف دول��ت در وزارتخانه 

مذكور را محقق خواهد كرد. 
هر چند مهرداد بذرپاش از پيش از جلسه رأي اعتماد 
مجلس نيز مشخص بود كه رأي خواهد آورد، حال اين 
رأي عموماً از كانال هيئت رئيسه مجلس پشتيباني 
شد يا نمايندگان مجلس س��ؤالي است كه پاسخ به 
آن نياز به تحقيقات بيشتر دارد اما نكته قابل توجه 
در جلس��ه رأي اعتماد روز گذشته مجلس شوراي 
اسالمي به مهرداد بذرپاش جهت تصدي گري وزارت 
راه و شهرس��ازي اينكه وي به صراحت عنوان داشت 
تحقق وعده مسكني دولت سيزدهم به منابعي بالغ 
بر دوبرابر بودجه ساالنه كش��ور نيازمند است، الزم 
به توضيح است بودجه س��ال جاري كشور كمتر از 

5هزارهزار ميليارد تومان است. 
   بحران فرسودگي در صنايع حمل و نقل

مه��رداد بذرپ��اش، وزي��ر پيش��نهادي وزارت 
راه و شهرسازي در جلس��ه روز گذشته رأي اعتماد 
خود از مجلس گفت: در وزارت راه وشهرس��ازي با 
حدود پنج صنعت مواجه هس��تيم و اين صنايع را 
پيشران بايد قرارداد. وزارت راه و شهرسازي با صنايع 
)هوايي، دريايي، ساختماني و حمل و نقل( رو به رو 
است و بايد براي پيشران اين صنايع از متخصصان 

استفاده كرد. تاكنون نگاه به اين وزارتخانه سنتي 
بوده اس��ت و بايد از اين دي��دگاه فاصله گرفت و به 

سمت صنعتي شدن برويم. 
وزير پيشنهادي وزارت راه و شهرس��ازي ادامه داد: 
اهالي صنعت مي دانند كه اين وزارتخانه صنعتي است 
چراكه مرتبط با بازارهاست و با مواد اوليه قيمت هاي 
تمام شده سرو كار دارد، بنابراين اين وزارتخانه را بايد 
صنعتي اداره كرد. اين وزارتخانه )پنج صنعت مرتبط 
با حوزه راه و شهرسازی( را اگر با كشورهاي همسايه 
مانند تركيه، امارات و قطر مقايس��ه كنيم، متوجه 
خواهيم شد چقدر از پيشرفت عقب هستيم. فرودگاه 
امام را ساخته ايم اما اين فرودگاه را اگر با فرودگاه هاي 
كشورهای اطراف مقايسه كنيم، متوجه خواهيم شد 
نتوانسته ايم در ساخت فرودگاه موفق باشيم، وزير 

قبل هم اين موضوع را اعالم كرد. 
مهرداد بذرپاش گف��ت: خيل��ي از انتقادها درباره 
بنده صحيح نيست چراكه براي پيشرفت صنايعي 
آمده ام كه در حال حاضر با بحران فرسودگي مواجه 
هستند، در بخش ماشين آالت تجاري نتوانسته ايم 
ماش��ين آالت در ش��أن مردم وارد كنيم. در بخش 
ريلي نيز بحث بهسازي ريل ها را نتوانسته ايم بموقع 
انجام دهي��م و در اي��ن بخش هاي مهم ب��ا بحران 
فرسودگي روبه رو هس��تيم. اگر دقيق نگاه كنيم، 
متوجه خواهيم شد س��نتي عمل كردن نگذاشته 

است اين فرسودگي ها برطرف شود. 
وزي��ر پيش��نهادي وزارت راه و شهرس��ازي افزود: 
در س��ال هاي اخير در پروژه ها كن��د عمل كرده يا 
اصاًل عمل نكرده ايم كه اين باعث نارضايتي مردم، 
نمايندگان و دولت شده اس��ت و بايد اين وضع به 
اتمام برسد. برخي  نمايندگان در كميسيون آمدند 
صحبت كردند، رفتند و منتظ��ر نماندند كه بنده 
برنامه هايم را ارائه كنم، بنابراين از برنامه هاي بنده 

بي اطالع هستند و انتقاد مي كنند. 
   وزارت راه منابع كافي ندارد

بذرپاش با بيان اينكه مش��كل اين وزارتخانه نبود 

منابع كافي براي تكميل پروژه هاي ريلي، جاده اي، 
آزادراهي و هواپيمايي است، گفت: اين منابع چگونه 
تأمين خواهد شد؟ براي خريد لكوموتيو يا ساخت 
لكوموتيو، خريد هواپيما يا تعمير هواپيماها با مشكل 
منابع مالي رو به رو هس��تيم چراكه منابع انس��اني 
متخصص در كشور فراوان داريم كه مي توانيم از آنها 
كمك بگيريم، اما مش��كل مالي است كه نگذاشته 

تاكنون اين صنعت پيشران شود. 
در خصوص هزينه ها مجلس كمك كند و دست به 
دست هم دهيم تا هزينه هاي پروژه ها كنترل شده 

انجام شود. بنده از تملك و دارايي ها مطلع هستم. 
وزير پيشنهادي راه و شهرسازي در خصوص ميزان 
بودجه الزم براي وعده س��اخت مسكن گفت: دو 
برابر بودجه براي عملي ش��دن وع��ده ۴ ميليون 
ساخت مسكن نياز اس��ت، بنابراين دولت براي 
عملي نش��دن اين وعده مقصر نيست و برعكس 
مجلس مقصر اس��ت چراكه همه باهم هستيم و 

بايد تالش كنيم. 
مهرداد بذرپاش اظهار داشت: براي ساخت مسكن با 
احتكار زمين رو به رو هستيم و مجالس قبلي كاري 
نكردند و قيمت ملك افزايش پيدا كرد كه بايد براي 
آن چاره انديشي كرد. احتكار غيرقابل قبول زمين 
در شهرها وجود دارد. براي ساخت مسكن يك روش 
واگذاري زمين به افراد سازنده است، همچنين روش 
ديگر دادن زمين رايگان به انبوه سازان و پيمانكاران 
بزرگ است كه داراي منابع مالي هستند،دولت در 

قالب اسنادي می تواند با آنها تبادل مالي كند. 
وزير پيشنهادي اضافه كرد: براي حل مشكل مسكن 
مي توان به نوس��ازي بافت هاي روستايي و شهري 
اشاره كرد كه در شهرهاي بزرگ شهرداري ها مجوز 

را الزم براي ساخت مسكن مي دهند. 
مه��رداد بذرپاش در خصوص حض��ور متخصصان 
در كشور گفت: كشور متخصصان فراواني دارد كه 
در بحث احداث ها و ساخت و س��ازها مي توانند در 
مسكن س��ازي كمك كنند و اين وعده دولت براي 

ساخت ۴ ميليون مسكن برطرف شود. 
وي در ادام��ه اف��زود: اولوي��ت اول وزارت 
راه و شهرسازي به اتمام رسيدن قطار سريع السير 
تهران به مشهد است كه در اين چند سال بر زمين 
مانده و هر روز با استانداردها فاصله مي گيرد، پروژه 
دوم كه بايد به اتمام برسد فرودگاه امام است كه 
قرار بود هاب منطقه شود اما متأسفانه امروزه به 
هيچ نتيجه اي در منطقه نرسيده است. در نهايت 
پروژه بعدي راه هاي روس��تايي و مناطق محروم 
است كه با فرس��ودگي زياد روبه رو است و پروژه 
پاياني بحث تأمين مسكن اس��ت كه 50درصد 
تمركز وزارتخانه به حوزه مسكن اختصاص داده 
ش��ده اس��ت و قطعاً براي به پايان رس��يدن اين 

پروژه ها نياز به همراهي نمايندگان دارد.
در جلس��ه علني ديروز مجلس ش��وراي اسالمي، 
صالحي��ت و برنامه هاي مه��رداد بذرپ��اش، وزير 
پيشنهادي راه و شهرس��ازي دولت سيزدهم مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت. 
در نهاي��ت دكت��ر محمدباقر قاليب��اف، رئيس 
مجلس شوراي اس��المي در اين نشست نتيجه 
رأي نمايندگان ب��ه وزير پيش��نهادي را قرائت 
كرد كه بر اساس آن نمايندگان مجلس با 187 
رأي مواف��ق، 6۴ رأي مخالف، هفت رأي ممتنع 
و پنج رأي باطله از مجموع 263 نماينده حاضر 
در صحن، تصدي وزارتخانه راه و شهرسازي را به 

بذرپاش سپردند.

 هادي غالمحسيني
  گزارش یک
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خانه ملت

قيمت گذاري  خودرو  رسمًا  آزاد  شد
سال هاست خودروس�ازان دليل زيان مالي بنگاه توليدي شان را 
قيمت گذاري دس�توري اعالم و تالش مي كنن�د دولت ها را برای 
حذف اي�ن دس�تورالعمل ها متقاعد كنن�د. در دولت س�يزدهم 
دولت با آزاد س�ازي واردات و عرضه خودرو در ب�ورس و افزايش 
عرضه خ�ودرو، راه را ب�راي ح�ذف قيمت گذاري خ�ودرو هموار 
ساخت، به طوري كه با نهايي شدن صورتجلسه الزامات واگذاري 
شركت هاي ايران خودرو و س�ايپا كه به امضاي س�ه مدير دولتي 
رس�يده، قيمت گذاري تم�ام محصوالت اي�ن دو خودروس�از از 
ابتداي س�ال جدي�د آزاد خواهد ب�ود. حال بايد ديد آزادس�ازي 
قيمت خودرو تا چه اندازه بر بهبود ش�رايط صنعت خودروسازي 
و قطعه س�ازي و افزايش بهره وري اين بخش اثرگذار خواهد بود و 
آيا در نهايت بهبود وضعيت توليد باعث رقابتي ش�دن قيمت ها، 
رش�د كمي و كيفي خ�ودرو و در نتيجه رضايت مردم مي ش�ود؟
قيمت گذاري دس��توري مهم ترين موضوع م��ورد گاليه خودروس��ازان و 
قطعه سازان طي س��ال هاي اخير بوده و توليدكنندگان همواره اين مسئله 
را عاملي براي زي��ان ده بودن صنعت خودروس��ازي عن��وان كرده اند. علي 
جدي، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: حذف 
قيمت گذاري دستوري خودرو مشروط به س��ه عامل بهبود توليد، اجراي 
واردات و واگذاري س��هام دولتي خودروسازان به بخش خصوصي است، هر 
چند موضوع واگذاري سهام دولتي خودروسازان همچنان ابهاماتي دارد، اما 
وزارت صمت تالش مي كند با واگذاري پارس خودرو در ماه هاي پاياني امسال 

شروط آزاد سازي قيمت خودرو را فراهم سازد. 
دستور هشت ماده اي رئيس جمهور به وزير صنعت، معدن و تجارت براي بهبود 
وضعيت صنعت خودروسازي كشور در نيمه اسفند ماه سال گذشته به صورت 
رسمي ابالغ شد. بر اين اساس آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي در بند »8« از اين فرمان 
بر واگذاري مديريت دولتي شركت هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا به بخش 

غيردولتي تأكيد كرد و دستور داد اين موضوع سريعاً بايد تعيين تكليف شود. 
همچنين حسين قربان زاده، رئيس سازمان خصوصي سازي در آخرين اظهارات 
خود درباره واگذاري سهام خودروسازان گفت:  بايد چشم انداز تنظيم گري خودرو 
براي خريداران شفاف شود تا بر اساس آن منافع بخش خصوصي در افق پنج سال 
آينده تنظيم شود. وي نكته مهم اين تنظيم گري را حذف قيمت گذاري دستوري 
خودرو عنوان كرد و افزود:  حذف قيمت گذاري دستوري مقدمه اي براي بهره مندي 
دو شركت خودروساز از مديريت بخش خصوصي است. بعد از حذف قيمت گذاري 
دستوري خودرو امكان واگذاري سهام خودروسازان فراهم است، از اين رو با تأخير 
واگذاري ها در نيمه نخست امسال، مديران دولتي و بورسي به اجماع رسيدند تا 

شرايط واگذاري سهام خودروسازان و حذف قيمت دستوري را فراهم كنند. 
روز گذشته صورتجلسه الزامات واگذاري شركت هاي ايران خودرو و سايپا با پنج 
شرط تدوين و به امضاي حسين قربان زاده، رئيس   سازمان خصوصي سازي، علي 
نبوي، رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران و منوچهر 
منطقي، معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت رسيد. در اين صورتجلسه كه در 
تاريخ 1۴ آذر  تنظيم شد ، آمده است: به منظور تحقق هدف »ارتقای سطح كارايي، 
بهره وري و نوآوري در صنعت خودرويي كشور« و همچنين رعايت الزامات سند 
نهايي خروج دولت از تصدي گري صنعت خودرو پنج شرط بايد به امضاكنندگان 
برسد. با نهايي شدن صورتجلس��ه الزامات واگذاري شركتي هاي ايران خودرو و 
سايپا، قيمت گذاري تمام محصوالت ايران خودرو و سايپا از ابتداي سال جديد آزاد 
خواهد بود. طبق اين صورتجلسه تا پايان سال1۴01 تمام محصوالت ايران خودرو 
و سايپا از شمول قيمت گذاري دستوري خارج خواهند شد. بر اين مبنا مقرر شد 

سازوكار اجرايي اين توافق تا پايان آذر1۴01 توسط وزارت صمت ارائه شود. 
در صورتجلسه الزامات واگذاري شركتي هاي ايران خودرو و سايپا عنوان شده است 
»سهام تودلي )چرخه اي( ايران خودرو و سايپا تا پايان سال جاري واگذار خواهد 
شد« اما در مورد واگذاري سهام دولت در شركت هاي خودرويي اشاره مستقيمي 
نشده است. بر اساس اين صورتجلس��ه در صورت عدم واگذاري سهام چرخه اي 
)تودلي( در شركت هاي ايران خودرو و س��ايپا از ابتداي 1۴02 به بعد، حق رأي 

ناشي از اين سهام در مجامع اين شركت ها سلب خواهد شد. 
همچنين مقرر شد تكاليف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار كه منجر به 
كاهش درآمد )افزايش هزينه ها(،  براي خودروسازها شود، منوط به جبران منابع 

آن، قبل از اجراي تكاليف است. 
بر اين اساس، روز گذشته سيدرضا فاطمي امين در گفت وگو با فارس در رابطه 
با واگذاري س��هام خودروسازان با اش��اره به ارزيابي و قيمت گذاري دارايي هاي 
خودروسازان به عنوان اولين مرحله خصوصي سازي گفت: با توجه به دارايي هاي 
گسترده اين موضوع نزديك شش ماه طول كشيد. طي شش ماه هزارو700 ابالغ 
كارشناسي توسط كارشناسان رسمي دادگس��تري صادر شد تا قيمت گذاري 
انجام و نهايي ش��ود. وي در رابطه با زمان واگذاري سهام خودروسازان گفت:  با 
هماهنگي  انجام ش��ده مجوز يكي از واگذاري ها صادر شده است كه به زودي به 

مزايده گذاشته خواهد شد. 
حال با توافق مديران دولتي و بورس��ي بايد ديد آزادسازي قيمت خودرو تا چه 
اندازه بر بهبود شرايط صنعت خودروسازي و قطعه سازي و افزايش بهره وري اين 
بخش اثرگذار خواهد بود و آيا در نهايت بهبود وضعيت توليد باعث رقابتي شدن 
قيمت ها، رشد كمي و كيفي خودرو و در نتيجه رضايت مردم مي شود؟ و سرانجام 

زيان اين بنگاه هاي اقتصادي به سود تبديل مي شود يا خير؟

بهنازقاسمي
آزادسازي صادرات مرغ با عوارض صفر

معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي از امكان صادرات 
مرغ با عوارض صفر خب�ر داد و گفت: بر اس�اس برآوردها تا پايان 
سال هيچ مشكلي در حوزه توليد و مصرف مرغ نخواهيم داشت. 
به گزارش تسنيم، محسن شيراوند، معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد 
كشاورزي در خصوص ذخيره س��ازي خانگي و وضعيت قيمت  مرغ در 
كشور گفت: توافقاتي را با مجموعه اتحاديه سراسري مرغداران داشتيم 
براي اينكه حوزه بازار را در برنامه مدون و با يك شيب كاماًل حساب شده 
و منطقي ب��ه صاحبان اصلي صنعت كه هم��ان اتحاديه و انجمن هاي 

زنجيره اي هستند، واگذار كنيم. 
وي افزود: بر اساس توافقي كه شده اس��ت، تمامي ظرفيت هاي مالي 
و امكانات وزارت جهاد كش��اورزي در خدم��ت مجموعه صنعت دام و 
طيور قرار گرفته است، براي اينكه بتوانيم با مشاركت خود اين صنعت 
و صاحبان اين صنعت كه نمايندگان آنها از جمله اتحاديه سراس��ري 
مرغداران هستند، نس��بت به جمع آوري و مديريت مازاد توليد اقدام 
كنيم. شيراوند درباره قيمت خريد مرغ توس��ط اتحاديه تصريح كرد: 
قيمتي كه اتحاديه قرار است خريداري كند، بر اساس آناليز قيمتي كه 
سازمان حمايت براي نرخ مصوب طيور در نظر گرفته، قيمت مشخصي 
اس��ت كه در اختيار اتحاديه اس��ت و مرغداران بر اساس همان قيمت 
اين محصول خودشان را به فروش مي رس��انند، اما آن چيزي كه مهم 
است بحث استمرار اين توليد اس��ت، چون اگر اين توليد دچار وقفه يا 
كاهش ش��ود، قطعاً در ماه هاي آتي دچار اختالف و نوسان قيمتي در 

بازار خواهيم بود. 
وي درباره تمهيدات وزارت جهاد كشاورزي براي جمع آوري مرغ مازاد 
از مرغداران جهت صادرات گفت: وزارت جهاد كشاورزي در خصوص 
صادرات محصول مرغ بس��يار مصر اس��ت و با اقدامي كه انجام شده، 
صادرات مرغ بدون هيچ محدوديتي با عوارض صفر براي توليدكنندگان 

كاماًل ميسر و قابل امكان است. 
شيراوند در خصوص راهكار كنترل افزايش قيمت در بازار داخلي پس 
از صادرات افزود: يكي از مهم ترين نكاتي كه موظفيم به آن توجه داشته 
باشيم و آن را رصد كنيم، بحث قيمت مصرف كننده است. حمايت از 
توليد و توليدكننده، اينها اگر كنار هم قرار بگيرند، قطعاً داراي ثبات و 
تعادل خواهد بود. وي ادامه داد: بر اساس مازاد توليد و برنامه توليدي 
كه وجود دارد و ميزان جوجه ريزي اي كه انجام شده است، برآورد ما و 
كارشناسان امر اين است كه ما تا پايان سال هيچ مشكلي در حوزه توليد 

و مصرف نخواهيم داشت. 
   صادرات گوشت قرمز با دستور وزير متوقف شد

در حالي قيمت گوشت قرمز در بازار افزايش يافته است كه هيچ نهادي 
مس��ئوليت گراني اين كاالي مورد نياز مردم را ب��ه  عهده نمي گيرد و 
ديگري را مقصر مي داند. خبرهاي رسيده حاكي است در يك ماه اخير 
حجم زيادي دام به كشور هاي همسايه به ويژه به كويت صادر شده است. 
به حدي دام ايراني در اين كشور وجود دارد كه قيمت ها در اين كشور نيز 

شكسته شده و صادرات دام صرفه اقتصادي ندارد. 
به گزارش تسنيم، در حالي كه قيمت گوشت مرغ در بازار سقوط آزاد را 
تجربه و تا ۴7 هزار تومان )قيمت مصوب 63 هزار تومان( در هركيلوگرم 
افت كرده است، قيمت گوشت قرمز كه نرخ مصوبي نيز دولت براي آن 

تعيين نكرده است، روند صعودي را تجربه مي كند. 
قيمت هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي در حالي از 200 هزار تومان 
عبور كرده است كه درباره آن داليل مختلفي عنوان مي شود و هر بخشي 

بر اساس رويكرد خود دليل مي آورد. 
افش��ين صدر دادرس، مديرعامل اتحاديه دام سبك در اين ارتباط در 
گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: قيمت دام زنده كمي افزايش داشته 
است اما جهش قيمت گوشت قرمز در بازار ربطي به توليدكننده ندارد و 
اين عوامل بازار هستند كه قيمت ها را تعيين مي كنند كه نزديك شدن 

به بازار شب يلدا و شب عيد نيز در اين زمينه تأثيرگذار است. 
وي مي افزايد: با توجه به نرخ دام زنده حداكثر قيمت گوش��ت ش��قه 
گوسفندي بره نر 200هزار تومان، ميش 120هزار تومان و بز 100هزار 
تومان است اما در بازار و حتي در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران 

نيز گران فروشي مي شود. 
   اتحاديه گوشت گوسفندي و قصاب ها: 

تقصير صادرات و قاچاق دام است
علي اصغر ملكي، رئيس اتحاديه گوش��ت گوس��فندي، دليل افزايش 
قيمت گوشت در بازار را خروج قانوني و غيرقانوني دام از كشور مي داند 
و مي گويد: هم اكنون قاچاق دام از كردس��تان به عراق در حال انجام 
است و همين امر در كنار صادرات قانوني، منجر به نوسانات قيمت در 
بازار شده است. صادرات دام به دوبي، كويت و قطر و قاچاق دام نيز از 
پيرانشهر به عراق انجام مي شود. وي با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم 
دام حدود 90 هزار تومان اس��ت، تصريح كرد: خروج دام از كش��ور و 
همچنين مشكالت تردد ناشي از بارندگي هاي اخير، باعث افزايش 10 
تا 12 هزار توماني قيمت هر كيلوگرم گوشت نسبت به هفته قبل شده 
است. اگر مس��ئوالن جلوي قاچاق و صادرات دام را نگيرند، التهابات 

قيمت در بازار استمرار خواهد داشت. 
   توقف صادرات با دستور وزير

مديرعامل اتحاديه دام سبك ضمن تأييد اشباع بازار كويت از دام ايراني 
و به صرفه نبودن صادرات به اين كشور در اين مقطع زماني اظهار داشت: 
با توجه به شرايط بازار هدف صادراتي و نوسانات قيمتي در بازار داخلي 
شنيده شده است كه وزير جهاد كشاورزي دستور توقف صادرات را اعالم 

كرده اما اين موضوع هنوز به طور رسمي اعالم نشده است. 
بازرگان، مش��اور رئيس و مدير روابط عمومي نظام صنفي كشاورزي 
كشور نيز ضمن تأييد توقف صادرات دام زنده اظهار داشت: وزير جهاد 
كش��اورزي دو مرتبه در صحبت هاي خود به موضوع متوقف ش��دن 
صادرات دام براي كنترل بازار داخلي اشاره داشته اما اين موضوع هنوز 
به طور رسمي اعالم نشده است. وي افزود: بر اساس قوانين باالدستي 
براي تنظيم بازار داخلي نبايد جلوي صادرات محصولي را گرفت و به 
طرق ديگري براي تنظيم بازار بايد اقدام كرد اما وزارت جهاد كشاورزي 
از اين روش براي كنترل بازار صيفيجات نيز استفاده كرد كه با اعتراض 

ما و پيگيري از ديوان عدالت اداري مواجه شد.

با حض�ور مع�اون رئيس جمه�ور و رئيس س�ازمان 
مل�ی اس�تاندارد اي�ران، اس�تاندار مرك�زی، 
سرپرس�ت اداره كل اس�تاندارد اس�تان مرك�زی 
و جمع�ی از مدي�ران ارش�د اس�تان از ش�ركت 
نفت پاس�ارگاد به عنوان صنعت برتر تجليل ش�د.

دكتر مسعود اسفنديار مديرعامل و نايب رئيس هيأت مديره 
ش��ركت نفت پاس��ارگاد در جمع خبرنگاران در اراك گفت: 
شركت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگ ترين توليدكننده قير در 
خاورميانه دارای شش كارخانه در شهرهای آبادان، بندرعباس، 
تبريز، ش��يراز، تهران و ش��ازند در اس��تان مركزی است. وی 
خاطر نشان كرد: اين ش��ركت دو پايانه صادراتی در بندر امام 
خمينی)ره( و بندر شهيد رجايی دارد. دكتر مسعود اسفنديار 
تصريح كرد: 15 نوع گريد مختلف قير به عنوان آخرين گريدها 
در س��طح دنيا در حال توليد هستند از جمله پی جی پالس و 
آخرين گريد توليد شده توسط اين ش��ركت در دمای هوای 

مثبت 76 درجه و منفی 22 درجه قابليت استفاده دارد.

وی يادآور شد: با توجه به اينكه از صنعت قير به عنوان صنعت 
سياه ياد می شود ولی شركت نفت پاس��ارگاد با ارج نهادن به 

محيط زيست به عنوان صنعت سبز معرفی شده است.
مديرعامل شركت نفت پاسارگاد با اشاره به اينكه اين شركت به 
عنوان سكاندار استاندارد قير در سطح كشور شناخته می شود، 
تأكيد كرد: ميزان توليدات شركت در سال گذشته حدود يك 
ميليون تن بوده ولی امسال هدف گذاری كرده ايم 50 درصد 
رشد توليد داشته باشيم و تا اين لحظه تقريباً حدود 950 هزار 
تن توليد قير را در شش كارخانه به ثبت رسانده ايم و اميدواريم 

تا پايان سال اگر طبق برنامه حركت كنيم، 50درصد نسبت 
به سال گذشته افزايش توليد داشته باشيم. دكتر اسفنديار 
اظهار داشت: با روی كار آمدن دولت مردمی و تغيير مديريت 
در نفت پاسارگاد، رويكردها و برنامه های  بزرگ ترين شركت 
قيرساز ايران تغيير كرد و اين تغييرات سبب شد تا عملكرد 
اين شركت در بسياری از ش��اخص ها بهبود يابد. وی تأكيد 
كرد: عملكرد مثبت واحدهای ستادی و تالش بی وقفه پرسنل 
كارخانه ها سبب شد تا ميزان توليد در 8 ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 3۴ درصد رشد داشته 
است. مديرعامل شركت نفت پاسارگاد گفت: نگاه ويژه تيم 
مديريتی نفت پاسارگاد به تأمين قير مورد نياز داخل، عقد 
تفاهم نامه های متعدد و پيگيری همكاران سبب شد تا فروش 
داخلی اين شركت طی 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 180 درصد رشد داشته باشد. وی با اشاره به صادرات 
اين شركت به كشورهای چين و حاشيه خليج فارس اظهار 
داشت: كشورهای اروپايی از قيرهای پليمری كه مواد اوليه آنها 
پودر الستيك می باشد و به دليل نداشتن آاليندگی، صنعت 
سبز شناخته شده، استفاده می كنند در همين راستا در حال 

مذاكره به منظور صادرات اين محصول هستيم.

با حضور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملی استاندارد ايران در اراك  

از  شرکت نفت پاسارگاد به عنوان صنعت برتر کشور تجليل شد
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بندر امام خمينى(ره)-پروژه هاى غيرنفتى
  شرايط الزامى پيشنهاددهندگان جهت ورود به فراخوان: 

  ارائه گواهى نامه صالحيت حداقل  پايه 1 (يك) بندرسازى 
و سازه هاى دريايى  و پايـه 2 (دو) ساختمان هاى مسكونى، 
تجارى، ادارى، صنعتى و نظامى (به صورت توأم) از سازمان 
برنامه  و بودجه كشـور (معتبر تا تاريخ بازگشايى پيشنهاد 

مالى  و عقد قرارداد).
  ارائه ظرفيت خالى ريالى  و تعدادى آماده به كار از سازمان 

برنامه و بودجه كشور.
  تبصـره1 : درصـورت عـدم احراز شـرايط فـوق، ساير 
معيارهاى ارزيابى كيفى شركت كنندگان به شرح مذكور در 

اسناد(RFQ) مورد بررسى قرارنخواهد گرفت.
  محل، مهلت و نحوه دريافت اسناد: متقاضيان مى توانند از 
تاريخ 1401/09/17 لغايـت 1401/09/22 با مراجعه به سايت 
www.setadiran.ir نسبـت به دريافـت (خريد) رايگان 

اسناد اقدام نمايند. 
  جلسه توجيهى و پرسش پاسـخ در تاريخ 1401/09/27 
رأس ساعـت 9:00 صبـح در سالـن جلسات طبقـه چهارم 
ساختمان مركزى اداره بناد و دريانوردى استان خوزستان 

برگزار خواهد شد.
  محل و مهلت تسـليم اسـناد ارزيابى كيفـى: متقاضيان  
بايد اسنـاد خـود را در پوشـه هاى مربوطه شـامل اسناد 
ارزيابى كيفى (RFQ)  و شـرايط الزامى (ارزيابى شـكلى) 
تـا ساعـت 10:00 صبـح مورخـه 1401/10/07 در سامانـه 
www. تداركات الكترونيكى دولت (ستاد ايران) به آدرس

setadiran.ir بارگذارى نمايند.
  تبصـره2: كليـه  مراحـل برگـزارى از دريافـت اسناد 
ارزيابـى كيفـى تـا ارائـه پيشـنهاد قيمـت متقاضيان و 
گشـايش پوشـه ها از طريـق درگـاه سامانـه تداركـات 
آدرس بـه  ايـران)  (ستـاد  دولـت    الكترونيكـى 
 www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت 
متقاضيان در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در 
سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت 
شركت در فراخوان محقق سازند. لذا از ارائه اسناد فيزيكى 

خوددارى گردد.
  شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام

 مراحل عضويت در سامانه: 021-41934
  زمان بازگشايى و بررسى اسناد ارزيابى كيفى: پيشنهادات 
كيفى متقاضيان از تاريخ  1401/10/07 توسط كميته  فنى و 

بازرگانى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
روابط عمومى اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان  
        منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى (ره)

  شماره فراخوان 30266/پ34 

شناسه آگهى: 1423933

اداره كل بنادر ودريانوردى استان خوزستان -  منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى (ره)


