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سال چهاردهم سهشنبه  23آبان 1396
خبر

وزير صنعت ،معدن و تجارت:

دشمنان اقتصادي از ديوار وارد ميشوند

«جهانصنعت» -يكي از معضالت اساسي توليد در كشور عدم مرزباني
صحيح و سالم و همچنين باز بودن مسير قاچاق به داخل كشور است.
وزيرصنعت،معدنوتجارتبابياناينخبرگفت:يكيازمعضالتاساسي
توليد در كشور عدم مرزباني صحيح و سالم و همچنين باز بودن مسير قاچاق
به داخل كشور است .محمد شريعتمداري افزود :اين نوع مرزباني ،نظام تعرفه
حمايت از توليد را مخدوش ميكند ،ما «در» را كوچك ميكنيم و دشمن
اقتصادي از «ديوار» وارد ميشود .وي با تاكيد بر اين موضوع كه تامين مالي
واردات غيرقانوني كاال به كشور با شناسايي گلوگاهها بايد بسته شود ،گفت:
بايــد به گمرك اختيارات كافي داد و ورود كاال به مناطق آزادي كه هدف
اوليه تاسيس آنها پردازش و توسعه صادرات بوده است ،با كنترلهاي جدي
گمركي محدود شود.

هاي
مرغهاي مرده در كارخانه 
فرآوردههاي گوشتي!
ايسنا -چندي قبل خبري منتشر شد كه بر اين اساس از وجود مرغهاي
مرده در كارخانههاي فرآوردههاي گوشتي خبر ميداد كه در همين راستا
سازمان دامپزشكي واكنشهايي را نشان داده است.در همين رابطه رييس
سازمان دامپزشكي ،توزيع مرغ مرده در كارخانههاي فرآوري را تكذيب كرد
و گفت :بهتر است به جاي تبديل ضايعات گوشت قرمز و گوشت مرغ به
محصوالتي كه ارزشافزوده چنداني ندارند و هدر دادن آنها ،اين محصول را به
خميرمرغتبديلكنيمكهازنظراقتصاديتوجيهبيشتريداردواستانداردهاي
آن مطابق استانداردهاي جهاني است .عليرضا رفيعي درخصوص استفاده از
خميرمرغ در فرآوردههاي گوشتي مانند سوسيس و كالباس ،ادامه داد :در
گوشت قرمز و گوشت مرغ ضايعات قابل توجهي وجود دارد كه خوراكي و
غيرخوراكي هستند و ميزان آن در گوشت قرمز به  ۱۲درصد و در گوشت
مرغ به ۸۸درصد ميرسد و متاسفانه ما آن را هدر ميدهيم يا به پودر گوشت
كهارزشافزودهچندانينداردتبديلميكنيم.رييسسازماندامپزشكيبيان
كرد :اگر بتوانيم اين ضايعات را به ضايعات خوراكي مانند خميرمرغ تبديل
كنيم ،ارزش افزوده باالتري دارد و از نظر سالمت نيز هيچ مشكلي نيست
چراكه استانداردهاي ملي ما دقيقا با پيشرفتهترين كشورهاي اروپايي و حتي
 FDAآمريكا مطابقت دارد.

افزايش واردات برنج به دليل كنترل قاچاق!
فارس -به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي ،دليل افزايش واردات برنج
در هفت ماهه امسال اين بوده كه واردات غيررسمي كنترل شده و در ماههاي
بعدي امسال بازار كنترل و پايش ميشود.علياكبر مهرفرد افزود :هماكنون
در فصل ممنوعيت واردات برنج به سر ميبريم اما يكي از مهمترين مسايلي
كهباعثآسيبپذيريتوليداينمحصولاستراتژيكميشود،مخلوطكردن
برنجهاي داخلي و خارجي توسط افراد سودجو بوده است كه بايد بيش از پيش
به آن توجه كرد اما در مورد قاچاق برنج اطالع دقيقي ندارم و ستاد مبارزه با
قاچاق كاال و ارز بايد در مورد كشفيات خود و اين مساله اظهارنظر كند .معاون
وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر ادعاي كميسيونر
اتحاديه اروپا در زمينه واردات ميوه اظهار كرد :واردات ميوه به كشور اتفاق
نيفتاده است و تنها تعاونيها و اتحاديههاي استانهاي شمالي از جمله گيالن
و مازندران با يك شركت نيوزيلندي جهت توسعه بازار كيوي تفاهمنامهاي
امضاكردهانداماتاكنونوارداتيانجامنشدهاست.درزمينهتوليدسيبدرختي
وضعيت مناسبي داريم و سازمان مركزي تعاون روستايي از حدود يك ماه
گذشته خريد تضميني آن را به قيمت ۳۵۰تا ۳۶۰تومان به ازاي هر كيلوگرم
سيب درختي درجه سه آغاز كرده است .ضمن اينكه براي حمايت از صادرات
سيب به واردكنندگان موز تسهيالت و مشوقهاي صادراتي به منظور توسعه
صادرات اين محصول باغي داده ميشود.

ايران به دنبال گسترش صادرات به فيليپين
تسنيم -تجار ايراني در حال بررسي فرصتهاي تجاري در زمينه نفت،
كودشيميايي،زغالسنگ،سيمانومحصوالتكشاورزيدرفيليپينهستند.
به گفته پدريتو علي موسوي مرتاضي ،رييس اتاق بازرگاني ايران ،دولتهاي
ايران و فيليپين در حال بررسي امكان ارسال نفت ايران به كشور ثالث هستند
تا بعد از پااليش با قيمتي پايينتر به فيليپين صادر شود.
ويافزود:فيليپيندرحالحاضرنفتوفرآوردههايپتروشيميراازتجاري
در سنگاپور با قيمتي 40درصد باالتر خريداري ميكند .اما ايران ميتواند به
آساني همان محصوالت را 20درصد ارزانتر از قيمتهاي فعلي به فيليپين
بفروشد .به گفته مرتاضي ،هدف عرضه انرژي به توزيعكنندگان كوچكتر
نفت است زيرا شركتهاي بزرگي نظير شل ،پترون و شورون پااليشگاههاي
خودشان را دارند .به گفته اين مقام فيليپيني ،هياتهايي از وزارت انرژي
فيليپين و شركت ملي گاز ايران در ماه آگوست يك موافقتنامه همكاري در
اين زمينه منعقد كردهاند .وي افزود :فيليپين  40درصد موز وارداتي ايران
را تامين ميكند .مرتاضي در ادامه گفت :فيليپين به صورت جدي به دنبال
افزايش صادرات موز به ايران است .دو كشور همچنين تالش دارند در زمينه
عرضه زغالسنگ نيز همكاري كنند 90.درصد واردات زغالسنگ فيليپين
از اندونزي ميآيد اما اين نوع زغالسنگ داراي كيفيت پاييني است.

گروه بازرگاني -زلزله  7/3ريشتري
يكشنبهشب گذشته عراق و ایران نه تنها
تلفات انساني و خسارتهاي زيادي به جا
گذاشت بلكه اوضاع تجارت خارجي كشور
در رابطه با عراق را نيز بحرانيتر كرد .به
گفته عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و
عراق ،در تردد كاميونهاي باري تجاري
ايران به اين كشور مشكالتي ايجاد شده
كه ميتواند صادرات ايران به عراق را كه
طي روزهاي اخير با كاهش روبهرو شده
با كندي بيشــتري روبهرو كند .از اينرو
با توجه به اينكه عراق يكي از شــركاي
تجاري مهم ما در منطقه به شمار ميرود،
اين امر تجارت خارجي كشــور را كه در
حــال حاضر با وضعيت نامطلوبي روبهرو
است ،دو چندان خواهد كرد.
اين در حالي اســت كه طي روزهاي
گذشــته عراق با چند اقــدام عليه تجار
و فعاالن اقتصادي ايران نشــان داد كه
همچنان شــريك تجاري مطمئني براي
كشور ما نيست و حتي كشورهايي مثل
عربســتان را براي تجــارت و همكاري
مشترك ،به ايران ترجيح ميدهد .بر اين
اساس طي ماههاي اخير در بازار سيمان
و لبنيات ايران در اين كشــور همســايه
مشــكالتي ايجاد شده است ،چراكه طي
ماههاي اخير عراق تعرفه واردات سيمان
از ايران را از هفت به  ۲۰درصد رســاند،
چنــدي پيش نيز تعرفــه گمركي براي
خريد محصوالت لبني ايران (كه حدود
 ۸۰درصــدش بــه مقصد عــراق صادر
ميشود) را از  15/5به  ۴۰درصد رسانده
است .در اين ميان طي چند روز گذشته
گمرك عراق در مرز شلمچه ،ابالغيهاي
مبني بر ممنوعيت صادرات برخي كاالها
از ايران به عراق و همچنين شرايطي براي
ورود خودروهــاي عبوري و اثاثيه منزل
همراه مسافر به اين كشور صادر كرد كه
از سوي گمرك ايران براي پيگيري و اجرا
ابالغ شده است.
 مشكل در تجارت

اين مشكالت در حالي وجود دارد كه
زلزله اتفاق افتــاده در مرز ايران و عراق
نيز به تمام موانعي كه بر سر راه تجارت
دو كشــور به وجود آمــده بود ،دامن زد
بهطوريكه حتي ميتوان گفت صادرات

زلزله،تجارت ايران و عراق را متوقف کرد؛

صادرات زیر آوار

 به گفته عضو اتاق مشــترك بازرگاني ايــران و عراق   ،طبق آخرين خبرهاي
رســيده در راههاي اصلي ،تردد در جريان است و در مرزهاي غربي رفت و آمد
انجام ميشــود .اما به دليل تردد ماشــينهاي امدادي ،مقررات ترافيكي بر آن
قسمتها حاكم شده است و قطعا با افت محسوس تردد كاميونهاي باري تجاري
مواجه شدهايم كه باعث ميشود تجارتمان با عراق تحت تاثير قرار بگيرد

به عراق بهطور حتم با كاهش چشمگيري
مواجه خواهد شــد .در همين خصوص
عضو اتاق مشــترك بازرگانــي ايران و
عراق به تشــريح آخرين وضعيت رفت و
آمد كاميونهاي تجاري در مرزي عراق
بعد از زلزله يكشنبهشب گذشته پرداخت
و گفت :در  ۷۲ساعت آينده رفت و آمد
ماشــينها در مرزهاي عراق با مشــكل
مواجه ميشود و پس از آن صادراتمان
در بخــش كاالهاي مصرفي به دليل نياز
موجــود پس از زلزله در عــراق ،به اين
كشــور بيشتر خواهد شــد .جهانبخش
سنجابيشيرازي درباره آخرين وضعيت
رفت و آمــد كاميونهاي تجاري در مرز
عراق توضيح داد :طبق آخرين خبرهاي
رسيده در راههاي اصلي ،تردد در جريان
است و در مرزهاي غربي رفت و آمد انجام
ميشــود .اما به دليل تردد ماشينهاي

بازار

در حالي كه مســووالن وزارت كشاورزي وعده
داده بودند كه مشــكل بازار سيب زميني و پياز
را حــل خواهند كــرد اما دوباره ايــن دو قلم و
گوجهفرنگــي در بازار قيمتشــان رو به افزايش
است .اگرچه هر سال در همين زمان شاهد كمبود
و گراني گوجهفرنگي و صيفيجات هســتيم اما
امســال گراني اين محصوالت زودتر از سالهاي
گذشته در بازار خود را نشان داده است .اين موضوع
درحالي اســت كه به نظر ميرسد وقوع زلزله دو
شب قبل نيز اوضاع بازار محصوالت كشاورزي را
بدتر از قبل كند.
در حالــي كه بازار ميوه نســبت به هفتههاي
گذشته ثبات قيمت خود را حفظ كرده است و با
توجه به نوبرانگي پرتقال ،نارنگي و انار ،تقاضا براي
ميوههاي پاييزي بيشتر است اما در بخش ترهبار
گوجهفرنگي ،سيبزميني و پياز مجددا با افزايش
قيمت مواجه شدهاند.
بررســيها از بازار ميوه و ترهبار نشان ميدهد
وضعيت قيمتها نســبت به ماه گذشــته تغيير
محسوسي نداشته است هر چند برخي اقالم مانند

امدادي ،مقررات ترافيكي بر آن قسمتها
حاكم شده است و قطعا با افت محسوس
تردد كاميونهاي بــاري تجاري مواجه
شــدهايم كه باعث ميشود تجارتمان با
عراق تحت تاثير قرار بگيرد.
عضو اتاق مشــترك بازرگاني ايران و
عراق افزود :از سوي ديگر در راههاي غير
بزرگراه هم در سمت داخل يعني راههاي
روستايي و هم در آن طرف مرز همچنان
انسداد در تعدادي از مسيرها برقرار است
و عبور و مرور در اين جادهها در جريان
نيســت .اما اكنون اولويت با خودروهاي
امدادرسان است و اولويت با خودروهاي
تجاري نيست.
سنجابيشــيرازي دربــاره وضعيــت
صادرات ايران به عراق در روزهاي آينده
گفت :به نظر ميرســد تا اين دوره حاد
يعني  ۷۲ساعت آينده ،ممكن است افت

ســيبزميني و پياز همچنان در خط گراني قرار
دارند و بهطور متوســط كيلويي  ۲۵۰۰تومان در

شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق آییننامه اجرایی بند (ج) ماده 12قانون برگزاری مناقصات پروژههای زیر را به شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت آزاد بر اساس
بخشنامه شماره 94/30593مورخ 94/03/05و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل واگذار نماید.
دستگاه نظارت
و محل فروش
اسناد

برآورد تقریبی
(میلیون ریال )

مهلت فروش
اسناد ارزیابی از
تاریخ درج آگهی

تاریخ و ساعت گشایش
پاکت های ارزیابی

76.383

تا مورخ
96/09/06

 96/09/28ساعت 10

تا مورخ 96/09/13

 96/10/02ساعت 10

تا مورخ 96/09/13

 96/10/05ساعت 10

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

رشته کاری مورد نیاز

96/1031

اجرای بخشی از خطوط اصلی ،فرعی و
انشعابات خانگی فاضالب منطقه بلیتی
و شوشتر نو شهرستان شوشتر

آب پایه  5و باالتر

دز آب

96/1035

اصالح شبکه توزیع آب و انشعابات
خانگی بخشی از منطقه شوشتر قدیم

آب پایه  5و باالتر

دز آب

84.314

96/1036

اجرای بخشی از خطوط اصلی ،فرعی
و انشعابات خانگی فاضالب منطقه
شهرک اندیشه ،علم الهدی و شهرک
شهید نور محمدی (گاللک) شهرستان
شوشتر

آب پایه  5و باالتر

دز آب

85.617

صادرات به عراق را داشته باشيم و طبيعتا
در شــرايط فعلي كه همه جادهها هنوز
به شرايط طبيعي برنگشتند تجارتمان
با مشكل مواجه اســت .وي اضافه كرد:
اما بعد از  ۷۲ســاعت بايد به روال عادي
خودش برگردد .حتي ممكن است يكي
دو هفت ه به دليل وضعيت نياز به كاالهاي
مصرفي در عراق صادرات ما در اين بخش
با افزايش هم مواجه شود.
 سنگاندازي به شيوههاي مختلف

بحران تجارت به دلیل زلزله پیشآمده
در حالی اســت که رييس اتاق مشترك
بازرگانــي ايــران و عراق معتقد اســت
عراقيها تحت اين عنوان كه ميخواهند
در سيمان خودكفا شوند ،حتي پروژههاي
عمرانــي خود را بــه ايرانيهايي كه در
مزايدهها برنده ميشــوند هم نميدهند.
اين در حالي اســت كه بــازار عراق در
ســالهاي اخير همــواره يكي از مقاصد
مهم صادرات براي تجار ايراني بوده و اين
كشور در زمينههاي مختلف ،محصوالت
مــورد نيازش را از ايــران تهيه كرده اما
اخيرا اما و اگرهايي از ســوي اين مقصد
صادارتي ايجاد شده است.
يحيي آلاسحاق اظهار كرد :با توجه به

گراني دوباره گوجهفرنگي ،سيبزميني و پياز

مغازههاي سطح شهر عرضه ميشوند.
به گفته برخي فروشندگان ،ميوههاي پاييزي

پیمانکاران ملزم به رعایت الزامات ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ( )HSEدر اجرای پروژههای فوق ،میباشند.
مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد ارزیابی:
 -1پرینت مشخصات شرکت در سایت  http://sajar.mporg.irکه در آن تاریخ اعتبار رتبهبندی و ظرفیت کاری آزاد پیمانکار در رشته کاری مورد نظر مشخص شده باشد.
 -2تصویر رتبهبندی
 -3آگهی تاسیس و کلیه آگهیهای تغییرات شرکت از زمان تاسیس تاکنون
 -4معرفی نامه و رسید پرداخت وجه دریافت سند.
نشانی و محل فروش اسناد ارزیابی به شرح ذیل میباشد:
شرکت مهندسین مشاور دز آب :اهواز -کوی گلستان -خیابان فروردین شرکت مهندسی مشاور دز آب بخش نظارت عالیه -تلفن33214524 :
آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی تا ساعت  9روز گشایش پاکتها میباشد.
محل تحویل پاکتهای ارزیابی :اهواز -کیانپارس -فلکه اول -شرکت آب و فاضالب خوزستان -طبقه پنجم -دفتر حراست امور محرمانه
گشایش پاکتها در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش ،بالمانع است.
آدرس پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات کشور  http://iets.mporg.irو سایت اینترنتی شرکت  www.abfakhz.irمیباشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خوزستان

شــرايط بازسازي در عراق ،عراقيها نياز
قابل توجهي به سيمان دارند و در داخل
هم خيلي از واحدهاي ســيمان ما بسيج
شدند و امكانات فراهم كردند كه به عراق
ســيمان صادر كنند .وي افزود :عراقيها
تحت اين عنوان كه ميخواهند در صنعت
ســيمان خودكفا شــوند ،حتي وقتي به
توافق هم ميرســيم بازهم سنگاندازي
ميكنند ،يعني اول ميپذيرند كه ايرانيها
در كارخانههاي عراق سرمايهگذاري كنند
اما بعد ميگويند امكانپذير نيست.
 دست رد عراقیها
همچنين در حالي كه طي هفتههاي
گذشــته عراقيها براي صادرات لبنيات
ايران به كشورشــان تعرفههاي بيشتري
وضع كرده و مســووالن ايراني از رايزني
براي حل اين مشكل خبر داده بودند ،دبير
انجمن صنايع لبني اعالم كرد با توجه به
رايزنيهاي صورت گرفته و دســت ردي
كه عراقيها به ســينه مسووالن ايراني
زدهانــد ،اميدي براي حل اين مشــكل
وجود ندارد.
رضــا باكري در ايــن خصوص گفت:
اميدي به حل اين مشــكل وجود ندارد،
چراكه بر اساس اطالعات به دست آمده،
با وجود پيگيري و رايزني مسووالن ايران،
دولت عراق متقاعد به كاهش تعرفه نشده
و اعالم كرده كه مصوبه آنها در اين زمينه
چهار ساله بوده و قابل بازگشت نيست.
دبير انجمن صنفي صنايع لبني افزود:
در حال حاضر شــركتهاي صادركننده
محصــوالت لبني عراق ،صــادرات خود
را متوقف نكردهانــد و طبق همان روند
ســابق كارشان را ادامه ميدهند به اميد
اينكه اين مشكل حل شود اما در شرايط
كنونــي كه به نظر ميرســد تعرفههاي
افزايش يافتــه عراقيها براي محصوالت
لبني ايراني قابل بازگشــت نيســت .به
نظر ميرســد بهترين راهكار اين است
كــه دولت مابهالتفاوت اين تعرفهها را به
كارخانههاي صادركننده بدهد تا صادرات
لبنيات بــه ايران بهعنــوان بزرگترين
مشــتري اين محصوالت ادامه پيدا كند،
چراكه كارخانههاي صادركننده زحمات
و هزينههاي بسياري را متحمل شدهاند
تا اين بازار را پيدا كنند.

مثــل انار ،نارنگي و پرتقال از تقاضاي بيشــتري
نسبت به ساير اقالم برخوردارند و آناناس و نارگيل
و ب ِه كمترين تقاضا را دارند.
اما در بازار ميوه بهطور متوســط هر كيلوگرم
ســيب قرمز  ۵۵۰۰تومان ،ســيب زرد كيلويي
 ۵۰۰۰تومان ،خيار درختي كيلويي  ۲۵۰۰تومان،
خيار بوتهاي  ۳۰۰۰تومان و انگور ســياه ۵۵۰۰
تومان قيمــت دارد .در ميان انواع ميوه آناناس و
ب ِه به ترتيب با كيلويي  ۱۳هزار و  ۱۲هزار تومان
گرانترين اقالم هستند.
همچنين نارنگي كيلويي  ۴۵۰۰تومان ،پرتقال
كيلويي  ۵۵۰۰تومان ،انار كيلويي  ۷۰۰۰تومان و
نارگيل كيلويي  ۴۰۰۰تومان عرضه ميشود.
در ميان اقالم مختلف ترهبار ،قيمت سيبزميني
و پياز دوباره افزايشــي شــده و هر كدام بهطور
متوســط كيلويــي  ۲۵۰۰تومان قيمــت دارد.
ليموتــرش كه گرانترين محصول ترهبار اســت،
كيلويي  ۱۲هزار تومان عرضه ميشود .همچنين
گوجهفرنگي كيلويي  ۴۰۰۰تومان ،چغندر كيلويي
 ۲۰۰۰تومــان ،كاهو كيلويــي  ۲۰۰۰تومان ،و
هندوانه كيلويي  ۱۰۰۰تومان فروخته ميشود.

آگهی مزایده

آگهی استعالم ارزیابی کیفی مناقصات شماره
 96/1031و  96/1035و 96/1036
نوبت اول

شرکت آب و فاضالب خوزستان

شماره 3779

گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر

گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر (سهامی خاص)
در استان کرمان شهرستان بردسیر
در نظر دارد تعدادی از ماشــینآالت مستعمل خود را به صورت
مزایده عمومی به فروش برساند .لذا خواهشمند است متقاضیان
محترم از تاریخ  96/8/20الی  96/8/30جهت بازدید و ارسال کتبی
درخواست خود برای شرکت در مزایده مذکور به همراه آدرس
و شماره تماس جهت هماهنگی و دریافت اسناد و شرایط مزایده
به آدرس پست الکترونیکی fanavaransanat@yahoo.comو
شماره فاکس 03433528915داخلی  105ارسال نمایند.
گروهمجتمعصنعتیفناورانصنعتبردسیر(سهامیخاص)

