
زیرآب زنی مرغ منجمد با هدف گرمی بازار مرغداران 
 فعاالن بازار مرغ بدون توجه به كشش بازار و ناتوانی مالي برخي دهك هاي كم درآمد و آسيب پذير به دنبال سود خودشان هستند 

و عرضه مرغ منجمد را بالي جان توليدكنندگان عنوان مي كنند
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دس�ت  آن  از  مرغ�داران  از  برخ�ی 
توق�ع  ك�ه  هس�تند  توليدكنندگان�ي 
حمايت هاي همه جانب�ه از دولت دارند. از 
يك سو درخواس�ت خريد مرغ مازادشان 
را دارند و از سوي ديگر توقف توزيع مرغ 
منجمد در ب�ازار را درخواس�ت مي كنند. 
از نظ�ر آنها بايد م�رغ يكه تاز بازار باش�د 
و ه�رگاه تقاضا كم ش�د، دولت ب�ا قيمت 
مناس�ب از مرغدار خريداري كند و هر آن 
كه اراده كردن�د، قيمت ها را گ�ران كنند. 
در ي��ك هفت��ه اخير فع��االن بازار م��رغ در 
گفت وگو با رسانه ها مدام از زيان توليدكننده 
س��خن مي گويند و تالش مي كنند از كانال 
رس��انه ها دولت را تحت فش��ار قرار دهند تا 
توزيع مرغ منجمد را متوقف كند. اين در حالي 
است كه بسياري از خانواده هاي ايراني توان 
خريد مرغ 70 تا 80ه��زار توماني را ندارند و 
چاره اي جز خريد مرغ منجمد 50 هزار توماني 

ندارند. آيا به خاطر سود مرغداران بايد برخي 
از اقشار جامعه از خريد مرغ محروم شوند؟

مرغ جزو كاالهاي پرمصرف در كشور است. 
بس��ياري از خانوارها حداقل هفته اي يك بار 
مرغ خريداري مي كنند. ب��ا حذف ارز دولتي 
از واردات نهاده ه��اي طيور و دامي مرغداران 
مدعي ش��ده اند قيمت تمام ش��ده مرغ گران 
ش��ده و از خرداد ماه تاكن��ون در دو مرحله 

قيمت مرغ را گران كرده اند. 
اكنون هر كيلو مرغ 70 ت��ا 75 هزار تومان به 
فروش مي رسد و قيمت ها در روزهاي پاياني 
هفته، تعطيالت اعياد و عزاداري ها به يك باره 

گران تر نيز مي شود. 
س��ال هاي گذش��ته كه مرغداران به منظور 
س��ود بيش��تر تباني و جوجه ري��زي را كم يا 
زياد مي كردند، دولت به منظ��ور حمايت از 
توليدكننده و مصرف كننده نسبت به خريد 
مرغ مازاد از مرغداري ها اقدام مي كرد و هرگاه 

بازار با كمبود مواجه مي شد، مرغ منجمد را 
توزيع مي كرد تا به اقشار ضعيف و آسيب پذير 

فشار وارد نشود. 
 از يك ماه گذش��ته كه قيمت م��رغ گران 
شده دولت به تدريج مرغ منجمد را در بازار 
توزيع كرده است، اما مرغداران كه به دليل 
افزايش قيمت شان با كاهش تقاضا در بازار 
مواجه ش��ده اند، بار ديگر جار و جنجال راه 
می اندازند و تالش مي كنند از طريق رسانه ها 
دولت را تحت فشار قرار دهند تا توزيع مرغ 
منجمد متوقف ش��ود. اين فعاالن بازار مرغ 
بدون توجه به كش��ش بازار و ناتواني مالي 
برخي دهك هاي كم درآمد و آس��يب پذير 
به دنبال س��ود خودشان هس��تند و عرضه 
مرغ منجمد را بالي ج��ان توليدكنندگان 

عنوان مي كنند. 
بنا بر گفته برخي فعاالن صنعت طيور توزيع 
مرغ منجمد در بازار مصرف را به سمت مرغ 

منجمد هدايت مي كند و تقاضاي مرغ گرم كم 
مي شود. آنها نگران انباشت مرغ گرم هستند 
و مي گويند با اين اقدام دولت قيمت مرغ گرم 
كمتر از قيمت تمام شده مي شود كه در نهايت 
توليدكنن��دگان متضرر خواهند ش��د، البته 
وزارت جهاد به منظور حمايت از توليدكننده 
اخيراً قيمت مرغ منجمد را اصالح كرده است 
تا تقاضا ب��ه مرغ گرم هدايت ش��ود. عالوه بر 
اين قيم��ت آن را به 50 ه��زار تومان افزايش 
داده اس��ت، اما همچنان توليدكنندگان مرغ 
از وضعيت بازار گاليه دارن��د و حمايت هاي 
بيش��تري را از دولت طلب مي كنن��د. اينكه 
مرغ��داران توق��ع دارند در ش��رايط افزايش 
توليد، دولت مرغ را با هزينه باال از مرغداري ها 
جمع آوري كند اما در بازار به صورت منجمد 

عرضه نكند، غيرمنطقي و نادرست است. 
مس��ئوالن وزارت جهاد كشاورزي كه تالش 
مي كنند هم از توليدكننده و هم مصرف كننده 
حمايت كنند، معتقدند مرغ خريداري ش��ده 
امكان صادرات ندارد چراك��ه وزن مرغ هاي 
استاندارد 1/5كيلو گرم نيس��ت و بازار هاي 
صادراتي ايران در خصوص مرغ استاندارد هاي 

سختگيرانه اي دارند. 
در اين خصوص حبيب  اسداهلل نژاد، مديرعامل 
اتحاديه مرغ��داران گوش��تي در گفت وگو با 
ايس��نا با بيان اينكه عرضه مرغ منجمد براي 
تنظيم بازار اس��ت، اظهار كرد: وقتي در بازار 
كمبودي وج��ود دارد، دولت مكلف به عرضه 
مرغ منجمد است تا تعادل بين عرضه و تقاضا 
ايجاد كند اما در حال حاضر مازاد توليد داريم 
و شركت پشتيباني امور دام نيز عماًل اقدام به 
جمع آوري مرغ آرين كرده است و سويه هاي 

ديگر را جمع آوري نمي كند. 
وي ادامه داد: مرغداران به ازاي هر كيلو مرغ 
8هزار تا 10 ه��زار تومان ض��رر مي كنند. در 
نتيجه وقتي هم عرضه زياد و هم قيمت مرغ 
پايين است، توزيع مرغ منجمد به هر قيمتي 

تزريق سم به صنعت است. 
مدير عامل اتحاديه مرغداران گوشتي كشور در 
پاسخ به اينكه گفته مي شود عرضه مرغ منجمد 
در بازار محدود شده است، گفت: صرف نظر از 
ميزان عرضه در بازار اعتقاد ما اين است كه در 
شرايط فعلي كه توليد مازاد داريم، نبايد هيچ 

مرغ منجمدي در بازار عرضه شود.

بهناز   قاسمي
  گزارش  

يکش��نبه6آذر1401| 2جمادیاالول1444|

هيچ يك از اهداف كوتاه مدت )جبران كسري 
مخزن س�االنه( و بلندمدت طرح )كس�ري 
مخزن تجمعي( محقق نشده و كسري مخزن 
تجمعي، از ۱۲۰ ميليارد مترمكعب سال ۱۳۹۳، 
به ۱4۰ ميليارد مترمكعب افزايش يافته است. 
حميد رحمان��ي، مع��اون دفتر توس��عه فني 
بهره برداري ديسپاچينگ برقابي در گفت وگوي 
اختصاصي ب��ا خبرگزاري صداوس��يما گفت: 
طرح تعادل بخش��ي از س��ال1393 بر اساس 
مصوبه شوراي عالي آب در كش��ور مطرح و از 
س��ال1394 با اب��الغ دس��تور عمل هاي طرح 
احيا و تعادل بخش��ي، اين پروژه را در كش��ور 
آغاز كرده ايم. برنامه اي��ن بود كه در بازه برنامه 
ششم توسعه، عماًل كسري مخزن ساالنه صفر 
شود و تا سال1414 كه 20سال از شروع طرح 
مي گذرد، كسري مخزن تجمعي 120 ميليارد 
مكعبي آن زمان را جبران كنيم، اما امروز حدود 
3/5ميليارد مترمكعب از آن جبران شده است. 
وي تأكيد كرد: بر اين اساس، هيچ يك از اهداف 

كوتاه مدت )جبران كس��ري مخزن س��االنه( 
و بلندمدت طرح )كس��ري مخ��زن تجمعي( 
محقق نشده و اكنون، كسري مخزن تجمعي به 

140 ميليارد مترمكعب رسيده است. 
اين مقام مسئول داليل نرسيدن به اهداف مورد 
نظر را ناشي از كمبود اعتبارات دانست و گفت: 
متأسفانه طي سال هاي اخير نوسانات در حجم 
اعتبارات وجود داشته است، به طوري كه گاهي 
تا 300 ميلي��ارد تومان افزاي��ش يافت و گاهي 
به 40 يا 50 ميليارد تومان كاه��ش پيدا  كرد. 
به عنوان مثال امس��ال به 270 ميليارد تومان 

افزايش پيدا كرده است. 
وي با بيان اينك��ه حداقل بايد تأمي��ن اعتبار 
درست انجام ش��ود اما مش��كالت ديگري هم 
وجود دارد، تصريح ك��رد: در اجراي اين طرح، 
15پروژه داريم س��ه م��ورد آن وظيفه وزارت 
جهاد كش��اورزي، يك مورد وظيفه س��ازمان 
زمين شناس��ي و 11 م��ورد ديگ��ر آن، وظيفه 
وزارت نيرو اس��ت كه از اين 11مورد نيز چهار 

پروژه، اصلي و مابقي، كمكي هستند. 
معاون دفتر توسعه فني بهره برداري ديسپاچينگ 
برقابي ش��ركت مديريت منابع آب��ي ادامه داد: 
انسداد چاه هاي غيرمجاز و نصب كنتور هوشمند 
براي جلوگيري از برداش��ت بي رويه، راه اندازي 
گروه هاي گش��ت و بازرس��ي براي برخ��ورد با 
متخلفان و مديريت مشاركتي و فرهنگ سازي، 

پروژه هاي اصلي وزارت نيرو هستند. 
وي با بيان اينك��ه اصوالً پروژه ه��اي مرتبط با 
حفاظت و بهره برداري از منابع آب، پروژه هاي 
تش��ويقي نيس��تند و جنب��ه توبيخ��ي دارند، 
گفت: اجراي اين پروژه ها س��خت است و عماًل 
نارضايتي و مقاومت هايي به همراه دارند، چون 
اصوالً پروژه هايي هستند كه كسي نه به خاطر 
آن روبان پاره مي كند و نه مورد تش��ويق قرار 
مي گيرد. عماًل پروژه هايي هس��تند كه همراه 
با توبيخ هس��تند، يعني بس��تن چاه غيرمجاز، 
نصب كنتور كه مانع از اضافه برداشت چاه هاي 
مجاز بشود، گروه هاي گشت و بازرسي در دشت 

ايجاد ش��ود كه مانع تخلفات آبي شوند، همه 
اينها با اجراي آن س��خت و با نارضايتي مواجه 
هس��تند. در مورد چاه هاي غيرمج��از عوامل 
مختلفي دخيل هستند؛ داليل حقوقي، داليل 
اجتماعي، داليل اقتصادي كه همه قابل بحث 
هستند كه چرا چاه هاي غيرمجاز با اين تعداد و 

حجم افزايش پيدا كرده است. 
وي درباره انسداد چاه هاي غيرمجاز گفت: براي 
انسداد چاه غيرمجاز كه بيش��ترين تأثير را در 
اضافه برداشت كسر مخزن دارد، وقتي مراجعه و 
چاه را پر كنيم، با مخالفت صاحب چاه كه خرده 
مالك هستند و هم با مقاومت اينها و مسئوالن 
محلي مواجه مي شويم. بحث مربوط به امنيت 
منطقه و نارضايتي و سروصدا در منطقه ايجاد 
شود، هميشه اين امكان را نمي دهد كه بتوانيم 
چاه هاي غيرمجاز را پركنيم و براي انسداد چاه 
نياز به حكم دادگاه اس��ت. تمام��ي اين موارد 
بس��تن چاه غيرمجاز يك��ي از پرچالش ترين و 

مشكل ترين كارها در بخش آب است. 

طرح تعادل بخشي منابع آب هاي زيرزميني شكست خورد
   خبر

 نارضایتي رانندگان كاميون 
از توزیع ناعادالنه بار

مش�كالت مالي و بي قانوني ش�ركت هاي باربري مهم ترين عامل 
اعتراض�ات كامي�ون داران اس�ت. بس�ياري از كامي�ون داران، 
خودروهاي خ�ود را به صورت اقس�اطي از ش�ركت هاي ليزينگ 
خريداري كرده اند، ب�ه همين دليل كامي�ون داران براي پرداخت 
قس�ط هاي خود مجبور به پذيرش بار با قيمت هاي پايين هستند 
اما به نبود ساز و كار نامناسب در توزيع عادالنه بار اعتراض دارند. 
توزيع ناعادالنه بار بين رانندگان يك��ي از اعتراضات قديمي رانندگان 
كاميون هاست و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و وزارت راه و 
شهرسازي وعده داده بودند اين فرايند الكترونيكي خواهد شد تا راننده 
پس از مدت كوتاهي از رسيدن به پايانه حمل بار و اعالم حضور، حواله 
خود را طبق نوبت دريافت كند و شركت هاي باربري نقشي در تخصيص 
بار نداشته باشند اما اين فرايند با وجود گذشت چند سال، همچنان در 

برخي پايانه هاي اصلي كشور اصالح نشده است. 
به گزارش تس��نيم، ياس��ر كاكليان، نايب رئيس اتحاديه فروشندگان 
خودروهاي س��نگين با اش��اره به داليل اعتراض كاميون داران گفت: 
هزينه هاي تعويض قطعات يدكي و تعميرات خودروهاي سنگين براي 
كاميون داران بسيار سنگين است و اين عامل يكي از عوامل نارضايتي 
كاميون داران است. بي قانوني و داللي باربري ها نيز يكي ديگر از عوامل 

نارضايتي كاميون داران است. 
كاكليان افزود: باربري ها معموالً از روي كرايه بار، مبلغي را برمي دارند 
كه كرايه حمل بار براي كاميون داران پايين مي آيد و حق كاميون داران 
در اين م��ورد خورده مي ش��ود. وي با اش��اره ب��ه اينكه بس��ياري از 
كاميون داران، خودروهاي خود را به صورت اقس��اطي از شركت هاي 
ليزين��گ خري��داري كرده اند، اف��زود: كاميون داران ب��راي پرداخت 
قسط هاي خود مجبور به پذيرش بار با قيمت هاي پايين هستند اما به 

نبود سازوكار نامناسب در توزيع عادالنه بار اعتراض دارند. 
........................................................................................................................

شاخص بورس هزار واحد افت كرد
شاخص بورس در جريان معامالت ديروز بازار سرمايه با افت هزار 

واحدي روبه رو شد. 
به گزارش تسنيم، در جريان دادوستدهاي بازار سرمايه بيش از 6ميليارد 
و 297ميليون سهم و حق تقدم به ارزشي بالغ بر 3هزار و 391ميليارد 
تومان در بيش از 306هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
بورس با اف��ت هزار و979واحدي در ارتفاع يك ميلي��ون و 408هزار و 

208واحد قرار گرفت. 
بر اس��اس اين گ��زارش، در بازارهاي فراب��ورس ايران هم ب��ا معامله 
3ميليارد و 49ميليون ورقه به ارزش 18هزار و 630ميليارد تومان در 
173هزار نوبت، ش��اخص فرابورس )آيفكس( 28واحد افت كرد و در 

ارتفاع 18هزار و 564واحدی قرار گرفت. 
........................................................................................................................

 بهانه هاي عجيب اتحادیه ها 
براي صادرنشدن پروانه هاي صنفي

برخي اتحاديه ها به  بهانه ناكافي بودن متراژ مغازه، جلوي صدور يا 
تمديد پروانه صنفي متقاضيان را گرفته اند، در همين خصوص وزارت 
اقتصاد اخطار داده اس�ت با متخلفان برخورد قضايي خواهد كرد. 
به گزارش تسنيم، وزارت امور اقتصادي و دارايي خطاب به متقاضيان 
شروع كسب وكار و اصناف اعالم كرد، ش��رط متراژ و مساحت مغازه از 
شروط صدور پروانه هاي كسب حذف شده است و هيچ اتحاديه صنفي 
حق ندارد بابت صدور يا تمديد پروانه كسب، شرطي مازاد بر آنچه در 
درگاه ملي مجوزها )mojavez. ir( اعالم ش��ده اس��ت، از متقاضي 

پروانه مطالبه كند. 
يادآوري مي شود مطالبه شرطي بيش  از شروطي كه براي صدور مجوز 
هر كسب وكار در درگاه ملي مجوزها اعالم شده، جرم است و در قانون، 

شش ماه تا دو سال حبس براي آن تعيين شده است. 
بر اساس اين اطالعيه، از آنجا كه در روزهاي اخير به سامانه هاي شكايت 
و پشتيباني درگاه ملي مجوزها خبر رسيده است برخي اتحاديه ها به 
 بهانه ناكافي بودن متراژ مغازه، جلوي صدور ي��ا تمديد پروانه صنفي 
متقاضي��ان را گرفته اند، براي آخرين بار به متخلفان اخطار مي ش��ود 
چنانچه اين كار را ادامه دهند، وزارت اقتصاد حسب تكليف قانوني خود 
هم پروانه كس��ب ذي نفعان را از طريق درگاه ملي مجوزها، مستقيم و 
رأساً صادر خواهد كرد و هم اعضاي هيئت رئيسه اتحاديه قانون شكن 

را تحت تعقيب كيفري قرار خواهد داد. 
متقاضيان پروانه هاي كسب چنانچه با موردي از صادر نشدن يا تمديد 
نكردن پروانه صنفي به  بهانه مساحت يا متراژ مغازه مواجه شدند، مورد 
را به  صورت غيرحضوري به واحد پشتيباني درگاه ملي مجوزها به نشاني 

)mojavez. ir( اطالع دهند تا پيگيري شود. 
........................................................................................................................

 مقاومت 50 شركت دولتي و دانشگاه ها 
در برابر قانون حساب واحد خزانه

با وجود تأكيد رئيس جمهور و پيگيري ديوان محاس�بات مجلس 
مبني بر اجراي كامل حساب واحد خزانه همچنان ۵۰شركت دولتي 
و برخي دانشگاه ها به قانون تمكين نمي كنند، در نتيجه الزم است 
دستگاه هاي نظارتي برخورد قاطعي با مديران خاطي داشته باشند. 
به گزارش تسنيم، سيداحسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت 
با بيان اينكه حساب واحد خزانه براي همه دستگاه ها به جز 50شركت 
دولتي و برخي دانش��گاه ها انجام ش��ده اس��ت، گفت: در جلسه ستاد 
اقتص��ادي دولت رئيس جمه��ور تأكيد كردند كه 50ش��ركت دولتي 
كه هنوز به حساب واحد خزانه نپيوس��ته اند، بايد حتماً تا پايان سال 
حساب هاي خود را نزد حس��اب واحد خزانه بياورند و نبايد در بودجه 

سال آينده مجدداً چنين جزئي را داشته باشيم. 
از حدود يك ماه قبل مدي��ركل خزانه اعالم كرد كه اين 50ش��ركت 
همچنان به حساب واحد خزانه متصل نشده اند و با وجود گذشت زمان 

قانوني همچنان از اتصال به حساب واحد خزانه طفره مي روند. 
نكته ديگر در خصوص دانشگاه هاي دولتي است كه از بودجه عمومي 

استفاده مي كنند و درآمدهاي اختصاصي نيز دارند. 
با توجه به اينكه دانش��گاه ها قواعد مربوط به خ��ود را دارند و حتي بر 
اساس قانون مجوز داشتن حساب سوددار را نيز دارند، ديوان محاسبات 
كشور قواعد جداگانه اي را براي اتصال آنها به حساب واحد خزانه ابالغ 
كرده است. با در نظر داشتن اينكه مصوبه ديوان محاسبات در جايگاه 
قانون قرار دارد، اين انتظار وجود داش��ت تا دانشگاه ها نيز وارد فرايند 
حساب واحد خزانه ش��وند اما با توجه به صحبت هاي وزير اقتصاد اين 
اتفاق همچنان رخ نداده است. حساب واحد خزانه يك ابزار قدرتمند 
براي جبران كسري نقدينگي دولت است. در كنار اين موضوع تمامی 
درآمدها و هزينه هاي دستگاه هاي دولتي شفاف خواهد شد كه زمينه 
اصلي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و پرداخت به ذي نفع نهايي است. 
موضوع بودجه ريزي عمليات��ي و پرداخت به ذي نف��ع نهايي از جمله 
مواردي است كه در دستورات رئيس جمهور به سازمان برنامه و بودجه 

نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. 
حال سؤال اين است كه چرا با وجود تأكيدات مقامات بلندپايه دولت و 
حتي نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات كشور، هنوز حساب واحد 
خزانه به صورت كامل اجرايي نشده و برخي شركت ها و دانشگاه هاي 
دولتي از اجراي آن ش��انه خالي مي كنند. با توجه به موارد ذكر شده، 
الزم است مسئوالن اجرايي دولت مانند معاون اول و همچنين مقامات 
نظارتي ورود جدي به اين حوزه كنند و با كس��اني كه به اجراي قانون 

تمكين نمي كنند، برخورد قاطع داشته باشند.

در نشست شوراي عالي استاندارد
 رئيس جمهور: بدون مالحظه 

از توليد كاالي بي كيفيت جلوگيري كنيد
تولي�د كاالي باكيفيت ف�ارغ از اينكه خارجي باش�د ي�ا داخلي 
ب�ه ش�رط برخ�ورداري از قيمت مناس�ب هميش�ه م�ورد توجه 
متقاضي بوده اس�ت، رئيس جمهور با تأكيد بر صيان�ت از اعتماد 
مردم به س�ازمان مل�ي اس�تاندارد گف�ت: اين س�ازمان موظف 
اس�ت بدون كمترين مالحظ�ه و مس�امحه اي از توليد ي�ا توزيع 
كاالي بي كيفي�ت و غيراس�تاندارد در كش�ور جلوگي�ري كن�د. 
به گ��زارش خبرگزاري صدا وس��يما، آيت اهلل س��يدابراهيم رئيس��ي، 
رئيس جمهور روز شنبه در نشست شوراي عالي استاندارد، كيفيت كاال 
را يكي از موضوعات مهم در توليد كاال عنوان كرد و گفت: هدف مهم، 
كاالي استاندارد توليد كردن اس��ت و عالوه بر مديران مراكز توليدي، 
سازمان اس��تاندارد به  عنوان يك مرجع حاكميتي و دستگاه نظارتي، 

موظف است بر كيفيت كاال نظارت كند. 
رئيس جمهور دغدغه مردم براي اس��تفاده از كاالي استاندارد را نشانه 
اعتماد و اطمينان مردم به اين سازمان دانست و تصريح كرد: سازمان 
ملي اس��تاندارد، وكيل مردم براي نظارت بر اداي حقوق اجتماعي از 
جمله حق كيفيت، حق رضايت از خدمات، حق ايمني، حق سالمت، 
حق محيط زيست سالم و حق كيفيت زندگي است و در همين باره از 

جانب دولت نيز مأموريت دارد. 
آيت اهلل رئيسي در ادامه بر صيانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد 
تأكيد كرد و گفت: اين سازمان موظف است بدون كمترين مالحظه و 
مسامحه اي از توليد يا توزيع كاالي بي كيفيت و غيراستاندارد در كشور 
جلوگيري كند و در انجام اين مأموريت مهم، اصل بر كيفيت كاال باشد، 
نه توليدكننده دولتي يا غيردولتي آن. رئيس جمهور اظهار داشت: اگر 
همه نهاد هايي كه كار آنها نظارت بر توليد در صنعت، كشاورزي و ساير 
بخش هاي ديگر اس��ت، از همه ضمانت هاي قانوني براي جلوگيري از 
توليد كاالي بي كيفيت اس��تفاده كنند، مردم نيز به استفاده از كاالي 

ايراني توليد داخل، بيشتر تمايل خواهند داشت. 
پيگيري اج��راي خدمات پس از فروش به ش��كل عمل��ي، جلوگيري 
قاطعانه از كم فروشي رسمي از راه بسته بندي خاص كاال ها و پيگيري 
الگوي مصرف نسبت به همه امكانات كشور، از ديگر توصيه هاي مهم 
رئيس جمهور به سازمان ملي استاندارد بود. همچنين در اين نشست، 
12مصوبه از جمله پيشنهاد اجراي اجباري اس��تاندارد ملي ايران در 
بخش هاي مختلف، روش اجرايي بازنگري آيين نامه ها و ضوابط اجرايي 
مرتبط با قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، اخذ كارمزد بابت ارائه 
خدمات الكترونيكي استانداردسازي و اعطاي نش��ان هاي استاندارد 
در هر فعالي��ت به نهاد هاي همكار س��ازمان و اس��تناد وزارت نفت به 
استاندارد هاي ملي براي بومي سازي و مقابله با تحريم هاي ظالمانه و 

بهره مندي از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان به تصويب رسيد. 
........................................................................................................................

ورود سازمان حمایت به ماجراي فروش 
كاالی ایراني با لوگوی خارجي

رئيس س�ازمان حمايت ضمن تأييد فروش كاالي ايراني با لوگوی 
شركت هاي خارجي گفت: اين عمل خالف رويه قانوني است و معاونت 
عمومي صنايع وزارت صمت بايد در اين خصوص پاس�خگو باشد. 
در روزهاي اخير، زير س��ايه سكوت مس��ئوالن وزارت صمت، گزارشات 
مختلفي در خصوص ف��روش كاالي توليد داخل با لوگوي ش��ركت هاي 
خارجي منتشر شده است. پيگيري مهر نشان مي دهد حداقل در سه گروه 
كااليي پوشاك، لوازم خانگي و تلفن همراه، شاهد توليد و فروش قانوني 
كاالي ايراني با لوگوي شركت هاي خارجي بدون كسب مجوز هستيم. هر 
چند اين رويه خالف قانون در برخي از شركت ها مشاهده مي شود اما ادامه 
ماجرا و عدم ورود مسئوالن ذي ربط به اين مسئله باعث خواهد شد در آينده 

نزديك با سيل عظيمي از لوازم و كاالهاي فيك در كشور مواجه باشيم. 
خبرهاي رس��يده از نمايندگان مجلس حاكي از آن اس��ت كه برخي 
نمايندگان مجلس، گزارشات غيررسمي تقلب در فروش شركت هاي 
ايراني را درياف��ت كرده اند اما هنوز مدرك و مس��تندات كافي در اين 
خصوص براي آنها ارسال نشده است. از طرفي گزارشات ميداني از بازار 
نيز نشان مي دهد هنوز مردم در اين زمينه مطلع نيستند و با تفكر خريد 

كاالي برند مطرح، هزينه محصول را پرداخت مي كنند. 
    واكنش سازمان حمايت به خبر فيك فروشي در بازار

حس��ين فرهيدزاده، رئي��س س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان در گفت وگو با مهر، ضمن تأييد فروش كاالهاي ايراني 
با لوگوي شركت هاي خارجي گفت: اين اقدام خالف رويه هاي قانوني 
است و بررس��ي هاي س��ازمان حمايت حكايت از تخلف چند شركت 
در اين زمين��ه دارد. وي ادامه داد: با وجود اينك��ه برخي از موضوعات 
شكايت محور بوده است، تا به امروز شكايتي از سوي مصرف كنندگان 
براي سازمان حمايت ارسال نشده، اما اين سازمان در راستاي اجراي 

وظايف قانوني خود به اين موضوع ورود كرده است. 
    معاونت صنايع وزارت صمت بايد پاسخگو باشد!

فرهيدزاده  افزود:  رصد بازار توسط سازمان حمايت مصرف كننده نشان مي دهد 
كاالهايي در ايران توليد و با برند ش��ركت هاي خارجي به فروش مي رسد، در 
نتيجه ما مكاتباتي با معاونت صنايع عمومي وزارت صمت داشته ايم تا در نامه اي 

رسمي اعالم كند آيا شركت مزبور، نمايندگي برند مطرح را داراست يا خير؟
رئيس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تأكيد كرد: بايد 
مشخص شود شركت مزبور داراي چه تأييديه اي از برند مادر است. تنها نهادي 
كه قادر است به اين سؤال پاسخ دهد، معاونت عمومي وزارت صمت است كه 

متأسفانه تا به امروز پاسخي براي سازمان حمايت ارسال نشده است.

 1- موضوع مناقصه: جمع آورى و نگهدارى چرخ هاى دستى حمل 
بار مسافر (بدون باربرى) فرودگاه بين المللى مهرآباد- نوبت 

دوم  از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط 
2- مهلت فروش اسناد: از روز شـنبه مورخ 1401/9/5 لغايت  روز   

پنج شنبه   مورخ  1401/9/10
3- نحـوه دريافت اسـناد: به منظور دريافت اسـناد به سـامانه 
 www.setadiran.ir تداركات الكترونيكى دولت به آدرس

مراجعه شود.
4- آخرين مهلت ارسال پيشنهادات در سـايت: روز سه شنبه   مورخ 

1401/9/22 ساعت 9:00 صبح مى باشد.
5- زمان بازگشايي پاكات: روز سه شنبه مورخ 1401/9/22 ساعت 

10:00 صبح مى باشد.
6- مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 4,083,000,000 ريال مى باشد.

7- مناقصه گران بايد داراى گواهينامه تأييد صالحيت از 
وزارت رفاه و همچنين گواهى صالحيت ايمنى و شناسه 

ملى و كداقتصادى باشند.
اداره كل فرودگاه بين المللى مهرآباد

مناقصه عمومي
T-MA100-401-8-18 

(يك مرحله اي 
همراه با ارزيابى كيفى فشرده)

شناسه آگهى:1415116

م.الف:3312

شناسه آگهى:1414989

 آگهي مناقصه عمومي (يك  مرحله اى)
 موضوع: مناقصه شماره م م ن/ 4625/ 1401مربوط به پروژه احداث موقعيت و جاده دسترسي 

(C به صورت) خارتنگ W034S  موقعيت
شماره ثبت در سامانه ستاد: 2001093221000102

روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران

 شـركت نفت مناطق مركزي ايران (سهامي 
خاص) درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر 
را با مشـخصات و شـرايط كلي زير از طريق 

مناقصه عمومي (يك مرحله اى) به شركت هاي واجد شرايط، واگذار نمايد.
الف) شرح مختصر كار 

پـروژة فوق الذكر مختصراً شـامل: محوطه سـازي محل چـاه، احداث جاده 
دسترسي به محل چاه ها، احداث سلر چاه (حوضچه) و محوطه بتني پيرامون 
آن، احداث گودال آب و گل و ايزوالسيون آن، احداث گودال سوخت و جاده 
دسترسـي به محل آن، تهيه، حمل و احداث خـط لوله آتش، حمل و نصب 

لوله كنداكتور و نيز تهيه، حمل و نصب لوله زهكشي مي باشد. 
ب) مدت، محل و برآورد اوليه اجراي كار

مـدت اجـراي پـروژه شـش(6) مـاه بـوده و بـرآورد تقريبي اجـراي كار 
-/751ر823ر862ر377 ريال و محل اجراى پروژه واقع در استان بوشهر، 

منطقه عملياتى خارتنگ مي باشد.
ج) شرايط و مدارك مورد نياز جهت شركت در مناقصه (الزامى) 

1- داشـتن شـخصيت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شركت شامل اساسنامه، 
آگهي روزنامه رسمي تأسيس شركت و آخرين تغييرات آن،  ُكد اقتصادي و 
شماره شناسه ملي شركت، آدرس دقيق پستي، تلفن ثابت و نمابر (فكس). 
2- داشتن گواهينامه صالحيت  معتبر و ظرفيت آزاد حداقل در پايه 4رشته 
راه و ترابري طبق سـايت پيمانكاران تأييد صالحيت شـده سازمان برنامه و 

بودجه كشور.
3- داشـتن گواهينامه معتبر تأييد صالحيت ايمني پيمانكاري صادرشـده 

توسط وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي
4- داشـتن صورت هاي مالي حسابرسـي شـده منتهي به سال مالي 1399  

يا 1400

 "ntsw.ir" 5- ثبـت نام در سـامانه جامع تجـارت ايران (جام) به نشـاني
بـه منظور فراهم نمودن امكان اسـتعالم و تعيين اصالـت صورت هاي مالي 

حسابرسي شده مناقصه گران از سامانه پرديس 
6- داشـتن توانايي ارائـه ضمانتنامه بانكي به مبلـغ 475ر256ر557ر13 

ريال به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار. 
7- عضويـت در سـامانه تـداركات الكترونيكي دولت(سـتاد) و دارا بودن 
گواهي امضاى الكترونيكي و تكميل فرم اسـتعالم ارزيابي كيفي موجود در 

   www.setadiran.ir سايت
د) مهلت و محل مراجعه متقاضيان 

كليـه مراحل برگـزاري فراخـوان از دريافـت و تحويل اسـناد فراخوان تا 
تهيه فهرسـت مناقصه گران داراي صالحيت، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 
بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سـايت مذكور و دريافت 
گواهـي امضـاى الكترونيكـي را جهت شـركت در مناقصه محقق سـازند. 
شـماره تماس سـامانه سـتاد در تهران جهـت انجام مراحـل عضويت در 
 سـامانه 1456 و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استان ها در سامانه

www.setadiran.ir بخـش "ثبت نام/پروفايـل تأمين كننده/مناقصه گر" 
موجود اسـت. آخرين مهلت دريافت اسـناد ارزيابي كيفي از سامانه ستاد  
تا سـاعت 08:00 صبح روز چهارشـنبه 1401/09/09 و آخرين مهلت ثبت و 
بارگذاري اطالعات فراخـوان و اطالعات مورد نياز جهت ارزيابي كيفي اين 

مناقصه تا ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه 1401/09/23 مي باشد.
 درصـورت نيـاز بـه اطالعـات بيشـتر متقاضيـان مي تواننـد بـا تلفن

 87524432-021 تماس حاصل نمايند.

 نوبت  دوم

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت مناطق مركزي ايران

عرفان كوچاری   |   تسنيم


