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تولیدکنندگانبامشکلتامینمواداولیهروبهروهستند

فارس -به دنبال نوسانات بازار ارز ،متاسفانه برخی واردکنندگان سودجو از عرضه
مواد اولیه به بازار خودداری میکنند و این موضوع مشکالتی را برای تولیدکنندگان
به وجود آورده است .در همین رابطه رییس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهنفروشان
در مورد وضعیت بازار و تولیدکنندگان پوشاک گفت :تولیدکنندگان در حال حاضر
بر اثر تالطم بازار ارز با مشکل تامین مواد اولیه مواجهاند.
مجتبــی درودیان بــا بیان اینکه برخی ســودجویان از عرضه مواد اولیه
بــه مصرفکنندگان خودداری میکنند ،گفت :تعــدادی از واردکنندگان و
فروشندگان مواد اولیه اجناس خود را به بازار عرضه نمیکنند و این موضوع
مشــکالتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده اســت .وی با بیان اینکه
دولت تسهیالتی را فراهم کرده است تا دالر  4200تومانی به تولیدکنندگان
و اتحادیههای صنفی اختصاص داده شود ،گفت :با توجه به این شرایط برخی
تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود باید اقدام به ثبت سفارش
و واردات کنند که این فرآیند کمی زمانبر است.
درودیان در مورد تعطیلی برخی واحدهای صنفی پوشاک و پاساژها گفت :اصال
این موضوع جدی نبوده و در حال حاضر کلیه واحدهای صنفی مشغول فعالیت
هستند .رییس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهنفروشان تهران بیان کرد :با توجه به
تمهیدات دولت برای اختصاص ارز مرجع به واردات مواد اولیه به مرور این مشکالت
هم حل میشود و جای نگرانی نیست.

تجارت  ۱۰میلیارد دالری ایران و چین در  ۳ماه

تسنیم -مبادالت تجاری ایران و بزرگترین شریک تجاریاش یعنی چین در
حال افزایش است به طوری که مبادالت تجاری دو کشور در سه ماهه نخست
سالجاری میالدی با افزایش  ۱۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به مرز
 ۱۰میلیارد دالر رسید.
بر این اساس گمرک چین اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و چین در سه ماه
نخست سالجاری میالدی با افزایش 11درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
مواجه شده است .بنابراین مبادالت تجاری ایران و چین که در ژانویه تا مارس2017
بالغ بر  8/99میلیارد دالر اعالم شــده بود در ژانویه تا آوریل سالجاری به 9/98
میلیارد دالر افزایش یافته است .این در حالی است که صادرات چین به ایران و
واردات از ایران در این دوره افزایش داشته است.
صادرات چین به ایران در ژانویه تا مارس  2018با افزایش  4/5درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به  4/32میلیارد دالر رسیده است .این در
حالی است که چین در ژانویه تا مارس سال 2017بالغ بر 4/15میلیارد دالر کاال به
ایران صادر کرده بود .همچنین ارزش واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشته
است که بخش مهمی از آن به دلیل رشد قیمت نفت است .چین در ژانویه تا مارس
 2017بالغ بر  4/84میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش
 16/6درصدی در ژانویه تا مارس امسال به  5/66میلیارد دالر رسیده است.

پرداخت قسط اول پول گندمهای خرید تضمینی

تسنیم -به گفته مدیرعامل شــرکت بازرگانــی دولتی ایران ،کشاورزان
خوزستانی قسط اول پول گندمهای خرید تضمینی خود را تا پایان هفته دریافت
میکنند .در این خصوص یزدان سیف با بیان اینکه تالشها و پیگیریهای
عوامل خرید گندم بر پرداخت بهروز پول گندمهای تحویل گرفته شده است،
برنامه این شرکت برای مدیریت خرید تضمینی ،کاهش هزینههای تبعی

از
خرید و پرداخت پول بیشتر به کشاورزان خبر داد .وی اظهار کرد :تاکیدات
ما بر پیگیری و تالش عوامل خرید گندم بر واریز بهروز پول به کشاورزانی که
گندم خود را به مراکز خرید تحویل دادهاند ،بوده که با تکمیل شدن فرمهای
سامانه پهنهبندی و رفع مشکل،کشاورزان خوزستانی قسط اول خود را تا پایان

هفته دریافت میکنند.
وی افزود :تالش میکنیم با سازوکارهایی که تدوین شده ،گندم به مراکز خرید
دائمیوسیلوهافروختهشودوبامدیریتخریدتضمینیگندموکاهشهزینههای
لونقل ،پول بیشتری به کشاورزان پرداخت شود.
حم 
سیفباتاکیدبراینکهسیلوهابایدباتوجهبهتولیداتگندمدرهرمنطقهجانمایی
و ساخته شود ،تشریح کرد :در این خصوص انجام مطالعات مقدماتی مورد تاکید
قرارگرفته تا از این پس سیلوها با توجه به نیاز مناطق ساخته شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اظهار رضایت از تولید نان به روش
صنعتی اظهار امیدواری کرد که با گسترش این صنعت در کشور از طریق تولید
و مصرف بهینه و کاهش دورریز نان به سمت خودکفایی در بخش گندم حرکت
کنیم .سیف اضافه کرد :ظرفیتهای خوبی در بخش تولید این نانها ایجاد شده و
کارخانجات،نانسنتیرابهروشصنعتیوبارعایتاصولبهداشتیتولیدمیکنند
و با توجه به نیاز کشور از ایجاد این گونه طرحها برای اصالح فرهنگ تولید و مصرف
نانحمایتمیکنیم.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان گلستان

تعیین قیمت دست ما نیست

در حال حاضر کل اقتصاد و درآمد مردم ضعیف شــده و تولیدکننده باید
به صورت قسطی و طوالنی محصوالت خود را بفروشد .این در حالی است که
مصرفکننــده نیز انتظار دارد قیمتها افزایش نیابد .در همین خصوص یک
تولیدکننده لوازم خانگی با بیان اینکه مصرفکننده از ما انتظار دارد قیمت را
باال نبریم ،گفت :این در حالی است که قیمت دست ما نیست و خیلی هنر
کنیم مواد اولیه را با این قیمتهای مناسبی خریداری کنیم .اگر چند واسطه
هم در این میان به ما بخورد این  25درصد رقم باالتری را به خود اختصاص

دلمشغولی مردم درباره افزایش قیمت کاالهای پرمصرف ادامه دارد؛

گروه بازرگانی -با اینکه مسووالن بر این
عقیده هســتند که بازار کاالهای اساسی در
وضعیت مطلوبی به ســر میبرد اما به گفته
رییس اتحادیــه فروشــگاههای زنجیرهای،
کاالهای اساســی  ۱۰درصد گران شــدهاند.
توگذاری در بازار
این در حالی است که گش 
نیز نشان میدهد که قیمت کاالهای اساسی
پرمصرف مردم همچون گوشــت ،برنج ،مرغ
و ...بــا افزایش روبهرو شــده و حتی تا چند
روز دیگر این گرانیها تشــدید میشود .در
ایــن میان گزارشهای هفتگی بانک مرکزی
که در مورد تغییرات قیمت کاالهای اساسی
منتشر میشــود هم خود سندی بر افزایش
قیمت هفتگی و همچنین ســاالنه کاالهای
پرمصرف است.
در همیــن خصــوص رییــس اتحادیــه
فروشگاههای زنجیرهای با بیان اینکه کاالهای
اساسی  ۱۰درصد گران شدهاند ،گفت :نمیتوان
گفت که این افزایش سبب سود تولیدکننده شده
بلکه فقط قسمتی از هزینهها را پوشش داده است.
رییس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای
در خصوص افزایش قیمت برخی کاالها در این
فروشگاهها گفت :تولیدکنندگان مطابق مجوزی
که از سازمانهای مربوطه و صنفی گرفتهاند در
روزهای اخیر قیمت کاالی خود را افزایش دادهاند
و معموال این اتفاق در ابتدای سال و به صورت
هماهنگ رخ میدهد.
امیرخسرو فخریان ادامه داد :بر همین اساس
قیمت مواد شوینده  ۱۵درصد افزایش خواهد
یافت و به تبع آن ما هم به عنوان عامل فروش
مجبور هستیم این محصول را به قیمت باالتری
به فروش برسانیم اما اگر بخواهیم به طور متوسط
در نظر بگیریم از ابتدای ســال تا کنون قیمت
برخی از کاالهای اساســی  ۱۰درصد افزایش
داشته است.
 باال رفتن قیمت ارز ،مهمترین عامل
گرانی
رییساتحادیهفروشگاههایزنجیرهایتصریح
کرد :مهمترین دلیل افزایش قیمتها باال رفتن
قیمت ارز بوده زیرا بســیاری از مواد اولیه مورد
مصرف واحدهای تولیدی ما وارداتی است ضمن
آنکه افزایش نرخ دســتمزد و سایر هزینههای
جانبی نیز اثرگذار بوده است .بر همین اساس
افزایش قیمت کاالهای مختلف که امروز شاهد
آن هستیم کامال محاسبه شده و منطقی است
و نمیتوان گفت که این افزایش ســبب سود
تولیدکننده شده بلکه فقط قسمتی از هزینهها
را پوشش داده است.
وی تصریح کرد :اگر درآمد مردم با این افزایش
قیمتها همخوانی نداشته باشد شاهد کوچک
شدن سبد خرید مردم خواهیم بود که متاسفانه
اکنون شاهد چنین امری هستیم.
فخریان با اشاره به نزدیک شدن ماه رمضان
گفــت :از تمام فروشــگاهها خواســتهایم که
برنامههای خود را به ما اعالم کنند تا ما آن را به
وزارت صنعت تحویل دهیم و در روزهای مانده

خیز برای گرانی بیشتر

تا آغاز ماه برنامههای ویژه فروش خود را آغاز و
تخفیفات ویژهای که شامل کاالهای پرمصرف
در این ماه میشود اعالم کردهایم .در این طرح
سعی شده با حداقل سود این کاالها به دست
مصرفکننده برسد.
  گوشت  ۵۰هزار تومان شد
در این میان با وجــود اینکه دولتمردان از
آرامش بازار کاالهای اساسی خبر میدهند اما
واقعیت این است که عالوه بر افزایش قیمت مرغ
که مرز  8هزار تومان را رد کرده ،هر کیلوگرم
گوشت گوسفندی شقه در آستانه ماه رمضان
در شهر تهران حدود  60هزار تومان به فروش
میرسد که حتی معادل یک چک مسافرتی ۵۰
هزار تومانی هم نمیشود.
توگذاری در بازار نشان میدهد قیمت
گش 
هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی ایرانی در
بازار مصرف (تهران) به حدود هر کیلوگرم 50
هزار تومان رسیده است به طوری که هر کیلوگرم
از این محصول  47تا  60هزار تومان به صورت
بدون دنبه به فروش میرســ د هر چند قیمت
این محصول در برخی از مناطق شمالی تهران
حتی گرانتر است.
البته قیمت گوشــت گوسفندی ایرانی در
میادین میوه و ترهبار تهران پایینتر اســت به
طوری که هر کیلوگرم از این محصول  49هزار
تومان به فروش میرسد.

  بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه
فروشگاههای زنجیرهای ،از ابتدای
سال تا کنون قیمت برخی از کاالهای
اساسی  ۱۰درصد افزایش داشته
اســت .این در حالی است که این
احتمال وجود دارد که قیمت مواد
شوینده  ۱۵درصد افزایش یابد.

  گوشتی که همیشه در بازار نیست
از سوی دیگر اگرچه شرکت پشتیبانی امور
دام نیز برای تنظیم بازار گوشت قرمز اقدام به
توزیع گوشت گوسفندی گرم وارداتی به قیمت
 33هزار تومان در فروشگاههای زنجیرهای و
میادین میوه و ترهبار میکند ،اما گزارشهای
میدانی نشان میدهدکه این گوشت تنظیم
بازاری همیشه در بازار موجود نیست و حتی
اینطور مطرح میشود که برخی متخلفان با
جمعآوری این گوشــتهای وارداتی آن را
به جای گوشــت ایرانی و با قیمتی باالتر به
فروش میرسانند.
سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان
تهران با بیان اینکه ذخیره مطمئن بیش از دو

هزار و  500تنی گوشــت قرمز داریم ،در این
ارتباط گفت :عالوه بر گوشت منجمد گوساله،
روزانه  100تن گوشت گرم گوسفندی وارداتی
به مناسبت ماه مبارک رمضان در سطح میادین
میوه و ترهبار ،فروشگاههای زنجیرهای و صنوف
تحت نظارت ســازمان تعزیرات در حال توزیع
است.وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت
گوســاله منجمد  33هزار تومان ،گوشت گرم
گوسفندی استرالیایی 33هزار تومان است اظهار
داشت که مواد پروتئینی در ماه مبارک رمضان با
توجهبهتمهیداتصورتگرفتههیچگونهافزایش
قیمتی نخواهد داشت.
این در حالی است که رییس اتحادیه گوشت
گوسفندی اما دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز
را در بازار ،کمبود گوشــت و افزایش صادرات و
قاچاق این محصول میداند که برای جلوگیری
از تضییع حقوق مصرفکنندگان الزم است که
این امر کنترل شود.
 گرانی  73درصدی تخممرغ
در این میان در حالی که گشت و گذاری در
بازار و همچنین گفته برخی از کارشناسان نشان
میدهد که قیمت کاالهای اساسی همچنان در
حال باال رفتن است ،بانک مرکزی نیز گزارش
هفتگی متوسط قیمت خُ ردهفروشی برخی از
مواد خوراکی را در هفته منتهی به بیســت و
یکم اردیبهشت ماه را منتشر کرد که بر اساس

بازار

مهر-با توجهبهعالقهمندیکشورهای همسایهبهخریدگوسالهوموادژنتیکی
از ایران ،وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد :امروز مراحل اولیه صادرات اسپرم و جنین
را پشت سر گذاشتهایم .محمود حجتی همچنین با بیان اینکه شیر شتر اکنون
قیمتی حدود  ۱۳هزار تومان به ازای هر کیلو دارد ،گفت :این قیمت حدودا ۱۰
ت که با توجه به ارزش افزوده شیر شتر و نیز وزن الشهها
برابر قیمت شیر گاو اس 
پرورش آن اقتصادی بوده و با استقبال بازار مواجه خواهد شد .وی از حل مشکل
نارسایی دام سبک روستایی در کشور با استفاده از شیوه مذکور خبر داد و گفت:
بدین طریق نارساییها به سرعت حل خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی مشکل کشور را در زمینه دام سبک دانست و اضافه کرد:
این مشــکالت به دلیل وجود مشکالتی در عرصه مراتع در کشور ،سنتی بودن
دامداریها و غیراقتصادی بودن تولید است .حجتی همچنین وضعیت زایش دام
در کشور را مناسب خواند و افزود :پیش از این متوسط تکثیر دامها در کشور 0/7
بود ،اما در حال حاضر این میزان به باالی  ۳و وزن الشهها به حدود  ۵۰کیلوگرم
رسیدهاست.گفتنیاستباحضورمحمودحجتیوزیرجهادکشاورزی،محمدعلی
شهیدیمحالتینمایندهولیفقیه،معاونرییسجمهورورییسبنیادشهیدوامور
ایثارگران  ۲،طرح دامداری و کشاورزی در ورامین افتتاح ش د که افتتاح این واحدها
برای ۳۶۰نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرد.

واکنش تولیدکنندگان لوازم خانگی به گرانیها؛

خواهد داد .حسین فتاحی اظهار کرد« :کسانی که میگویند تولیدکنندگان
گران میکنند باید توجه داشته باشید که ما آهن و پتروشیمی نداریم و باید
آنها را با قیمتهای باال خریداری کنیم».
فتاحی افزود :سازمان تعزیرات برای افزایش یا کاهش قیمتها 85 ،درصد
عوامل قیمتگذاری را مواد اولیه در نظر گرفته و  10درصد هم به عنوان هزینه
سربار حساب میکند به نحوی که در نهایت فقط  5درصد را به عنوان سود
برای تولیدکننده در نظر میگیرد .این در حالی است که تولیدکننده ممکن
است فروشهای شش تا هفت ماهه داشته و قادر نباشد منابع خود را به موقع
از خریدار دریافت کند.
وی گفت :براساس آمار  50درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی لوازم خانگی

داخلی و  50درصد وارداتی است .البته در برخی از محصوالت نیاز به مواد اولیه
وارداتی حتی به  80درصد هم میرسد که با افزایش قیمت ارز  25/3درصد به
قیمت تمام شده مواد اولیه مورد استفاده واحدهای تولیدی اضافه شده است.
فتاحی تصریح کرد :در بخش تامین مواد اولیه وارداتی  20درصد مواد از طریق
ارز مبادلهای (سه هزار و  500تا 3هزار و  700تومانی) خریداری میشد .اما در
حال حاضر ارز مبادلهای از بین رفته و همین موضوع  1/3درصد به بهای تمام
شده کاال اضافه کرده است.
وی بــا بیان اینکه قیمت مواد اولیه دســت تولیدکننده نیســت ،گفت:
مصرفکننده از ما انتظار دارد قیمت را باال نبریم این در حالی است که قیمت
دست ما نیست.

آن قیمت  9گروه افزایش و تنها قیمت  1گروه
کاهش یافت .همچنین قیمت یک گروه نیز ثابت
بود .همچنین براساس آمار اعالم شده از سوی
تویکم
بانک مرکزی ،در هفته منتهی به بیس 
اردیبهشت ،نسبت به هفته مشابه سال گذشته
قیمت لبنیات  7/9درصد ،تخممرغ  73درصد،
برنــج  1/1درصد ، ،گوشــت قرمز  18درصد،
مرغ  19/2درصــد ،چای  21/2درصد و روغن
نباتی  2درصد افزایش داشت .همچنین قیمت
خردهفروشی حبوب  2/1درصد ،میوههای تازه
 13/5درصد ،ســبزیهای تازه  11/1درصد و
قند و شکر  4/3درصد در مدت مشابه کاهش
داشته است.
 لبنيات و تخممرغ
بر این اساس در هفته مورد گزارش در گروه
لبنيات قيمت پنيـــر پاسـتوريزه معـادل 0/3
درصـد كـاهش ولـي بهـاي پنير غيرپاستوريزه
 0/3درصد و شير پاستوريزه  4/8درصد افزايش
داشت .قيمت ساير اقالم اين گروه نسبت بـــه
هفته قبل بدون تغيير بود .بهاي تخممرغ معادل
 5/2درصد افزايش يافت و شانهاي  126000تا
 180000ريال فروش ميرفت.
 برنج و حبوب
همچنین در گروه برنج ،قيمت برنج داخله
درجه يـــك و درجـه دو بـه ترتيـب معـادل
 0/1درصـــد و  0/2درصد افزايش داشت .در
گروه حبوب بهاي لوبيا چشم بلبلي معادل 1/3
درصـد كـاهش ولـي قيمـت سـاير اقالم بين
 0/4درصد تا  6/6درصد افزايش يافت.
  ميوهها و سبزيهاي تازه
در این میان در این هفته در ميادين زير نظر
شهرداري نارنگي ،خربزه و مـوز عرضـه كمـي
داشـــت .ســـاير اقالم ميوه و سبزي تازه كه
تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايسه با ساير
ميوهفروشــيها متفاوت بودند ،به نرخ مصوب
سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه ميگرديد.
ميوهفروشيهاي سطح شهر اقالم ميـوه و سـبزي
تـازه را عرضه ميکردند كه در گروه ميوههاي تازه
بهاي ليموشيرين معـادل  3/6درصـد ،طـالبي
 3/9درصـــد و كيـوي  0/2درصد كاهش ولي
قيمت ساير اقالم بين  0/2درصد تا  7/9درصد
افزايش داشت .در گروه سبزيهاي تـازه بهاي
گوجه فرنگي معادل  3/9درصد ،بادنجان 5/4
درصـد ،پيـاز  4/4درصـد و سـبزيهـاي برگـي
 1/0درصـد افزايش ولي قيمت ساير اقالم بين
 1/7درصد تا  5/0درصد كاهش يافت.
 گوشت قرمز و مرغ
از سوی دیگر ،بهاي گوشت تازه گاو و گوساله
معادل 0/6درصد افـزايش ولـي قيمـت گوشـت
گوسفند  0/2درصد و مرغ  2/3درصد كاهش
داشت.
قند ،شكر ،چاي و روغن نباتي
همچنین در اين هفته بهاي قند معادل 0/1
درصد ،شكر  0/2درصد ،چاي خارجي  1/9درصد
و روغن نباتــي مايع  0/2درصد افزايش يافت.
قيمت روغننباتي جامد ثابت بود.

گزارش 2

در حالــی که به دلیل نوســانات
نــرخ ارز و کاهــش قــدرت رقابت،
تولیدکنندگان در وضعیت نامطلوبی
قرار دارنــد ،قاچاق نیز در حوزههای
گوناگون برای فعاالن اقتصادی مشکل
ایجاد میکند .بر همین اساس پدیده
قاچاق مواد خام چرمسازی به تازگی
بیش از گذشــته پر رنگ شــده به
طوری که مقدار زیادی چرم به صورت
کامیونی از کشور خارج میشود .با این
حال درحالی که نایبرییس انجمن
صنایع چرم از خروج غیرقانونی مواد
خام چرمســازی به صورت کامیونی
و زمینی از گمرک به سایر کشورها
خبر داده ،گمرک ایران اعالم کرد که
با افزایش درخواست صادرات چرم با

وجود داشتن عوارض صادراتی مواجه
هستیم و این موضوع قبال هم عنوان
شــده که در حال کنترل هستی م اما
اگر موردی وجود دارد اعالم کنند تا
پیگیری کنیم.
عباس ترکمان دربــاره وضعیت
صنعــت چرم ایران در ســالجاری،
اظهار کرد :همچنان با پدیده قاچاق
مواد خام چرمسازی مواجه هستیم و
نمیدانیم که چگونه این میزان چرم
به صورت کامیونی از کشــور خارج
میشود .پایین نگه داشتن نرخ ارز به
صورت اجباری و نیز افزایش ساالنه
تورم موجب شــده صادرات ،قدرت
رقابتی نداشته باشــد و در کنار آن
پدیده قاچاق شرایط صنعت چرم را

آگهی مناقصه عمومی دومرحلهای

نوبت دوم

موضوع :خرید رگالتور ( 70-20- 10مترمکعبی)
مهلت اعالم آمادگی :یک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :به صورت یکی از تضمینهای
الف -ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامههای صادره از موسسات اعتباری غیربانکی با مجوز بانک مرکزی ب -ضمانتنامه صادره از موسسات بیمهگر دارای مجوز
ج -اوراق مشارکت د -وجه نقد ه -ضمانتنامههای صادره از صندوقهای ضمانت دولتی و -وثیقه ملکی
زمان و مهلت دریافت اسناد :زمان دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به صورت همزمان ،سه روز پس از ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه
نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه :مناقصهگران میبایست به صورت حضوری مراجعه و پس از ارائه معرفینامه کتبی و کارت شناسایی و
تحویل فیش بانکیبه مبلغ  400/000ریال به شماره حساب (سيبا ) 2174634602001بانک ملي نسبت به دریافت اسناد از امور قراردادها اقدام نمایند.
مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به دبیر خانه مرکزی :ظرف مدت دوهفته از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
زمان و مکان کمیسیون مناقصات :ساعت  14الی  15/30روز یکشنبه 97/04/10
شرکت گاز استان گلستان
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 409/750/000 :ریال
شرکتکنندگان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.shana.irو یا پایگاه اطالعرسانی الکترونیکی شرکت گاز استان گلستان به آدرس
 www.nigc-golestan.irیا (بخش آگهیها -مناقصههای پیمان) مراجعه و یا با شماره تلفن  017-32480365واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.
تاریخ چاپ نوبت اول 97/2/24 :تاریخ چاپ نوبت دوم97/2/26:
شماره مجوز1397.670 :

روابطعمومیشرکتگازاستانگلستان

وضعیت نگرانکننده تولیدکنندگان چرم
با چالش مواجه کرده و تولیدکنندگان
را در وضعیــت نگرانکنندهای قرار
داده است.
ترکمان با بیــان اینکه دو مقوله
اصلی موجب چالش در صنعت چرم
شده اســت ،گفت :واردات محصول
نهایــی چرم تحت عناوین دیگر و به
صورت کیلویی که با پرداخت عوارض
ناچیز گمرکی انجام میشــود و نیز
خروج غیرقانونی مواد خام چرمسازی
از کشور موجب شده است تا صنعت
چرم ایران گریبانگیر مسائلی باشد که
تولیدکنندگان را با چالش و مشکل
جدی مواجه کرده است.
نایبرییــس انجمن صنایع چرم
ایران ادامــه داد :امیدواریم دولت با
جلوگیری از پدیده قاچاق ،ثبات نرخ
ارز و از لحــاظ تورم بــازار و صنعت
چرم ایران را با شــرایط مطلوبتری
روبهرو کند.
 ســعی میکنیم قیمتها را
افزایش ندهیم
وی همچنین در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا سالجاری قیمت
چرم افزایش خواهــد یافت یا خیر،
اعالم کــرد :چرمســازان و انجمن
چرم ایران قصد دارد در ســالجاری
افزایــش قیمتی را مدنظر قرار ندهد
و در بخش فروش مدتدار به صورت
جدی وارد شود چرا که این موضوع
بــه صنعت چرم لطمه زده اســت و
باید مدیریت شود .به گفته وی ،اگر

بتوانیــم فروش مــدتدار را کنترل
کنیم میتوانیم ســرمای ه در گردش
تولید چرم را افزایش دهیم و موجب
رونق آن شویم.
ترکمــان همچنین در پاســخ به
ســوالی دیگر مربوط به میزان تولید
ساالنه چرم طبیعی در کشور ،اظهار
کرد :ســاالنه حدود دو میلیون جلد
پوســت گاوی معــادل  ۷۵میلیون
پــا چــرم گاوی ۲۰ ،میلیــون جلد
گوســفندی معادل  ۱۴۰پا پوست
گوسفندی و هشت میلیون جلد بزی
معادل  ۵۰میلیون پا پوســت بز در
کشور تولید میشود.
نایبرییــس انجمن صنایع چرم
ایــران ادامه داد :تنهــا از  ۳۰درصد
ظرفیــت واحدهای تولیــدی چرم
بهره میبریــم و پایین بودن میزان
کشتار ،واردات بیرویه گوشت ،خروج
غیرقانونی مواد خام چرمسازی و نیز
واردات غیرمجاز محصول نهایی چرم
موجب شده تا نتوانیم بیش از رقم ۳۰
درصدی از ظرفیت واحدهای تولیدی
خود استفاده کنیم.
از ســوی دیگر باید خاطرنشــان
کرد کــه اخیرا انجمن صادرات چرم
هند درخصوص بررســی زمینههای
همــکاری مشــترک با ایــران در
نشستی با مسووالن وزارت صنعت،
معــدن و تجارت در حــوزه صنایع
نساجی و پوشــاک و نیز نمایندگان
انجمــن و اتحادیــه تولیدکنندگان

و صادرکننــدگان ســاالمبور چرم
ایران حاضر شــدند .مسالهای که با
انتقاد تولیــد کنندگان صنعت چرم
همراه شــده و معتقد است تفاهم با
هندیها موجب لطمه بیشتر به این
صنعت میشود.
طبق گفتــه نایبرییس انجمن
صنایع چرم ایــران هیات هندی به
منظور صادرات محصــوالت نهایی
چرم و نیز واردات مواد نیمســاخته
چرم به ایران ســفر کردند تا بتوانند
در این راســتا فعالیت بازرگانی خود
را بــا طرف ایرانــی انجام دهند .وی
ادامه داد :هندیها از شش سال قبل
برنامهای داشتند تا بتوانند صادرات
محصوالت نهایی چرم خود را از چهار
میلیارد به  7/5میلیارد دالر افزایش
دهند که امروزه شــاهد هستیم به
این هدف رســیدهاند چراکه دولت
هندوستان از آنها حمایت بسیاری را
انجام میدهد.
نایبرییــس انجمن صنایع چرم
ایران با بیــان اینکه خرید محصول
چــرم نهایی هندیهــا و نیز فروش
چرم نیمساخته به آنها به طور حتم
برای صنعت چرم ایران منافعی را در
بر نخواهد داشت و در راستای تامین
منافع این کشور است.
 افزایش درخواست صادرات
چرم
البته در این زمینه گمرک ایران
پاسخ داد که برخی از انواع خاص چرم

است که مشــمول عوارض صادراتی
میشود ،اما نکته مهم در حال حاضر
این است که میزان صادرات چرم با
افزایش چشمگیر روبهرو بوده و همین
امــر عرضه چرم مورد نیاز در بازار را
کاهش میدهد.
بر همین اساس یک مقام مسوول
در گمرک ایران به ایسنا گفت :فکر
میکنم موضــوع بحث در مورد این
چرمهاست که قبال هم اعتراض شده
م
و ما گفتیم که در حال کنترل هستی 
اما اگر موردی وجود دارد ،اعالم کنید
تا آن را پیگیری کنیم .به گفته وی،
وقتی تفاوت نرخ ارز در خارج از کشور
با داخل زیاد میشود ،عرضه کاالیی
که امکان صادرات دارد در داخل کم
میشود و صادرات افزایش مییابد.
این مقام مسوول افزود :چرم هم
یکی از همین کاالهاست که صادرات
آن به نفع صادرکننده است تا عرضه
و فروش آن در داخل کشور؛ بنابراین
عرضه چرم کم میشــود .وی اضافه
کرد :ما نمیتوانیــم جلوی صادرات
را بگیریم و حتــی عوارضی هم که
گذاشتند ،اگر صادرکننده آن را هم
بپردازد ،بازهم استفاده زیادی میبرد؛
بنابرایــن عرضه ایــن کاال در داخل
کشور کم میشــود و واحدهایی که
نیاز به این چرم دارند ،مشــکل پیدا
میکنند.
این مقام مســوول تاکید کرد که
بر اساس آمار گرفته شده از تجارت
خارجی کشــور ،آمار صادرات چرم
افزایش چشمگیری داشته است.

