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شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی متعلق به خود 
را در شهر تهران به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی  و به صورت یکجا و با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( با شماره  مزایده 
الکترونیکی  2۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱8 به صورت الکترونیکی به صورت شرایط پرداخت "نقد" و "نقد و 

اقساط" به فروش برساند .
• مهلت دریافت اسناد: از تاریخ ۱۳۹۹/۱2/۰6 ساعت ۱۰:۰۰  تا تاریخ ۱۳۹۹/۱2/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
• مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ ۱۳۹۹/۱2/۱2 ساعت ۱۰:۰۰  تا تاریخ ۱۳۹۹/۱2/2۳ ساعت ۱۴:۳۰

• زمان بازگشایی و اعام برنده : تاریخ ۱۳۹۹/۱2/2۴ ساعت ۱۰:۰۰ 
۱( برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و ارسال پیشنهاد قیمت و 
اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. کلیه اطاعات 
اماک و مستغات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت بخش مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  به سامانه  مزایده  اسناد  دریافت  توانند جهت  گران می  مزایده   )2
 www.udrc.ir مراجعه و برای کسب اطاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی به آدرس )setadiran.ir(

مراجعه و یا به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پاک ۵۱، شرکت بازآفرینی شهری ایران  
و با شماره تلفن  ۰2۱8۷۵۷2262و ۰2۱8۷۵۷22۴۹ تماس حاصل نمایند. 

۳( برای شرکت در مزایده، ارائه تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( به صورت ضمانت نامه بانکی به 
شماره شبا IR۹۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷2۰۴۰۰۰۷۰۰  نزد بانک مرکزی به نام حساب تمرکز وجوه درآمدی 
شرکت های دولتی با اعتبار سه ماهه با کد پستی ۱۹۹۴۷6۳8۱2 و شناسه ملی  ۱۴۰۰8۳۰8۱۱۵ یا 
واریز وجه نقد به شماره شبا IR۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷2۰6۳۷۳۷۳۳ نزد بانک مرکزی به نام شرکت 

بازآفرینی شهری ایران ضروری است. 
۴( مزایده گران می بایست اصل مستندات سپرده شرکت در مزایده را به صورت مجزا با رعایت 
شرایط مندرج در اسناد مزایده از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱2/۱2 لغایت 
ساعت ۱۴:۳۰ روز  شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱2/2۳ به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی: 
تهران، میدان ونک، خیابان خدامی، پاک ۵۱، شرکت بازآفرینی شهری ایران تحویل نمایند. تصویر 
مستندات سپرده شرکت در مزایده بایست از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱2/۱2 
لغایت ساعت ۱۴:۳۰ روز  شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱2/2۳ در سامانه تدارک الکترونیک دولت بارگذاری 

گردد.

۵( پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و پیشنهادهای فاقد سپرده، 
دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
6( شرکت بازآفرینی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۷( حداقل قیمت قابل پیشنهاد )قیمت پایه اقساطی( در خصوص شرایط پرداخت اقساطی مطابق 
با توضیحات مندرج در برگ راهنمای پیشنهاد قیمت در اسناد مزایده تعیین می گردد و مزایده 
گرانی که قصد انتخاب شرایط پرداخت اقساطی را دارند ملزم به رعایت حداقل قیمت قابل پیشنهاد 

)قیمت پایه اقساطی( در تعیین قیمت پیشنهادی می باشند.   
8( ماک انتخاب برنده، باالترین نسبت ارزش فعلی قیمت و شرایط پیشنهادی مزایده گران به 
قیمت پایه مزایده و براساس توضیحات مندرج در برگ راهنمای نحوه تعیین برنده مزایده می باشد.

۹( مزایده گران محترم می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با مرکز 
پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره     ۴۱۹۳۴-۰2۱ تماس حاصل 
www.setadiran. نمایند. اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه به آدرس

ir بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

شماره مزایده الکترونیکی
۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۱8 شرکت بازآفرینی شهری ایران

آگهـی مزایـده عمـومـی  فروش امالک و مستغالت
 

انباریبالکنعرصه/اعیان
394.500اولواحد تجاری
52000همکفواحد تجاری
67000همکفواحد تجاری
43200همکفواحد تجاری
837.500 منفی یکواحد تجاری
228.900 منفی یکواحد تجاری
1046.100 منفی یکواحد تجاری
937.500 منفی یکواحد تجاری
135.300 منفی یکواحد تجاری

120028.7 منفی دو انباری
130022.2 منفی دو انباری
100025.75 منفی دو انباری
140023.3 منفی دو انباری

121397.31 ضلع شرقی1 طبقه مسکونی
151397.31 ضلع غربی1 طبقه مسکونی
221397.31 ضلع شرقی 2طبقه مسکونی
451397.11 ضلع غربی4 طبقه مسکونی
2515157.84 ضلع شرقی25 طبقه مسکونی
2725157.54 ضلع غربی27 طبقه مسکونی

تهران، شهرک غرب، 
خیابان هرمزان، جنب 
برج نسترن واحدهای 

تجاری نسترن

شماره مال 
مرجع

طبقهنوع وکاربرینشانی

1

20991039000018:  شماره مزایده الکترونیکی 
              سپرده شرکت در مزایده             

(ریال)      
شرایط پرداختتوضیحات

32,630,000,000

در صورت خرید اقساطی، پس از 
 درصد وجه معامله  واحد 60تکمیل 

واحدها فاقد . تحویل داده می شود
پایانکار و سند تفکیکی می باشد که با 

تکمیل پروژه و اخذ پایانکار، اسناد 
.تفکیکی اخذ و ارائه خواهد شد

درصدهای نقد قابل انتخاب     
%30 ،%40 ،%50 ، %60 ،%70  

و تعداد اقساط قابل انتخاب    
 ماهه36، 30، 24 ،18، 12

پروژه در حال ساخت و در مرحله 
نازک کاری می باشد و پس از 
.تکمیل نهایی تحویل می گردد

شماره واحد
(مترمربع)مساحت 

تهران، شهرک غرب، 
خیابان هرمزان، برج 

زرین

(ریال)قیمت پایه 

2,093,000,000,000

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن 
" انجام سرمایه گذاری به منظور  ایران در نظر دارد مزایده عمومی  و صنایع معدنی 
تجهیز، آماده سازی و بهره برداری از معدن فسفات کوه الر استان کهگیلویه و بویر 
احمد و معدن گزستان استان یزد، بهره برداری از کارخانه تولید آهک هیدارته چرام )به 
ظرفیت سالیانه 30 هزار تن( و احداث و بهره برداری از کارخانه تولید اسید فسفریک 
)به ظرفیت سالیانه حداقل 30هزار تن( در شهرستان چرام" را از طریق مزایده عمومی 
و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 26.000.000.000 )بیست و شش میلیارد( ریال 
)واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( اجرا نماید. لذا بدینوسیله از عالقمندان دعوت بعمل 
می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 99/12/06 و حداکثر 
تا ساعت 17 مورخ 99/12/13 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به 
مبلغ پانصد هزار ریال بحساب 4001053404028367 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی – شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
به شماره شبا IR350100004001053404028367 و شناسه واریز 30 رقمی به شماره 
ولیعصر  از میدان  باالتر  تهران  آدرس:  به   ،388053482230170711010276247198
روبروی سینما استقالل شماره 1713 برج جنوبی – طبقه نهم – امور حقوقی و قراردادها 
مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 99/12/23 

بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 99/12/24 برگزار می گردد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی همراه 
با ارزیابی کیفی )فشرده( 

شماره 162- 99/12 ت

انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت کشاورزی: 
دولت دخالت نکند، قیمت ادوات کشاورزی 

کاهش می یابد
رئیــس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
ماشــین آالت کشــاورزی عنوان کرد که دخالت 
دولت در سهمیه بندی ماشین آالت کشاورزی، 

موجب افزایش قیمت می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نامی در 
نشســت خبری با انتقاد از سیاســت گذاری های 
دولت در حوزه مکانیزاســیون کشــاورزی گفت: 
صنعت مکانیزاســیون کشــاورزی کشور در حال 
فروپاشــی اســت و اعداد و ارقامی که مسئوالن 
دولتــی در رســانه ها اعــام می کننــد فقــط برای 
دارد  داخلــی  کاربــرد  دولتــی  عملکــرد  گــزارش 
اتفــاق می افتــد بســیار  بــازار  کــف  آنچــه در  و 
متفاوت تــر اســت و در ایــن میــان صنعتگــر و 

کشاورز در حال از بین رفتن هستند.
سیاســت گذاری های  اینکــه  اشــاره  بــا  او 
نادرســت 2ســال اخیر و دخالت های غیرقانونی 
در توزیــع و قیمت هــای دســتوری، شــدیداً بــه 
تولیــد ماشــین های کشــاورزی کشــور  صنعــت 
آســیب زده اســت، افــزود: بــه عنــوان مثــال در 
تخصیــص ارز ۴٢٠٠تومانــی، هــدف این بود که 
ایــن یارانــه بــه ســفره مــردم برســد اما عمــاً به 
مــردم نرســید. ســاختار دولتــی نــه هوشــمندی 
ویــژه ای بــرای کنتــرل و توزیع یارانه و سوبســید 
دارد و نه از نظر اطمینان از صحت اجرای دقیق 
سیاســت ها و برنامه هــا راهــکار قابــل اتکایــی 
دارد، بنابرایــن شــاید بهتــر باشــد از یارانه هایی 
کــه بایــد بــه دســت مــردم برســاند و نمی توانــد 
ایــن کار را انجــام دهد، صرفنظر و از هدر رفت 

منابع محدود موجود جلوگیری کرد.
نامــی بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــاً الیه هــای 
اجرایــی دولــت خــود را رقیــب بخــش خصوصی 
می دانند، گفت: برای همین اســت که ســاختار 
تشــکل ها و حتــی اتــاق بازرگانــی هــم آرام آرام 

شکل دولتی به خود می گیرد.
رئیــس هیأت مدیره انجمــن تولیدکنندگان 
ماشــین آالت کشاورزی تاکید کرد: در این میان 
مدیــران دولتــی خــود را موظــف به پاســخگویی 
و  خصوصــی  بخــش  ســواالت  و  مطالبــات  بــه 
صــورت  تصمیمــات  و  اقدامــات  شفاف ســازی 

گرفته خود نمی دانند.
او بــا بیــان اینکــه ماشــین آالت کشــاورزی 
شــامل ســه دســته تراکتــور، کمبایــن و ســایر 
ماشــین آالت هســتند، افزود: در دو دســته اول 
که از ســوی تراکتورســازی ایران و کمباین سازی 
اراک تولیــد می شــوند، تقریبــاً با انحصــار تولید 
ســود  آســتانه  اینکــه  ضمــن  هســتیم  مواجــه 

شرکت های ما به شدت کاهش یافته و اثر این 
موضوع زمانی مشخص خواهد شد که انحراف 
ســرمایه اتفــاق بیفتــد و تولیدکنندگان به تولید 
قطعــات خــودرو یــا کاالی دیگــر روی آورنــد کــه 

بسیار امر نگران کننده ای است.
نامــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــا اشــاره به اینکه برخی مســئوالن بــه ما اتهام 
احتــکار و گران فروشــی وارد کرده انــد، گفت: ما 
خودمــان مــواد اولیــه تولیــد را گــران می خریــم. 
همچنین کل سهم ماشین آالت در هزینه تولید 
گنــدم ۵درصد اســت که نســبت بــه هزینه های 
دیگــر از جملــه کــود و ســم رقــم خیلــی زیــادی 

نیست.
رئیــس هیأت مدیره انجمــن تولیدکنندگان 
ماشــین آالت کشــاورزی ضمن انتقاد از دخالت 
دولت در توزیع افزود: صنعتگران با کشاورزان 
به تعادل و توازن قیمت کاالرســیده بودند ولی 
دخالــت مرکــز توســعه ماشــین های کشــاورزی 
وزارت جهــاد و تعییــن ســهمیه بندی منجــر بــه 
ایجــاد نابســامانی های گســترده در ایــن حــوزه 

شده است.
نامــی از انحــراف واگذاری ماشــین آالت در 
مســیر توزیــع خبــر داد و گفــت: ایــن امــر منجر 
بــه ایجاد فاصله های قیمتی چندین برابر شــده 

است.
او در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر اینکــه 
آیــا مرکــز توســعه مکانیزاســیون وزارت جهــاد 
دارد  نقــش  انحــراف  ایــن  در  خــود  کشــاورزی 
و  خصوصــی  بخــش  دالل  از  ترکیبــی  گفــت: 
کارگزار دولتی این کار را انجام می دهند. بدون 
این کار غیرممکن اســت که ماشــین آالت سر از 
بازار سیاه درآورند و مرکز توسعه مکانیزاسیون 
وزارت جهاد بســتر این انحراف را ایجاد کرده و 

اصرار بر ادامه دارد.
او بــا بیــان اینکــه در هیــچ کجــای شــرح 
وظایف مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد 
کشاورزی قید نشده که این مرکز متولی توزیع 
و قیمت گذاری است، گفت: اگر دولت دست از 
دخالت در این حوزه بردارد قیمت ماشــین آالت 
متعادل می شود حتی تقاضای غیرواقعی خرید 
و نــرخ تراکتــور در بــازار کاهــش خواهــد یافت. 
دخالــت دولــت در ایــن زمینــه و ســهمیه بندی 
و ســایر اقداماتــی کــه انجــام می دهــد بــرای مــا 
حدود ۱۰درصد هزینه دارد که در صورت حذف 
دخالــت دولــت، این ۱۰درصد نیز از بین می رود 

و قیمتهای ادوات کشاورزی کاهش می یابد.

دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج 
اعــام کــرد بــه دلیــل اینکــه برنــج های 
وارداتــی بــا جــداول فعلــی اســتاندارد 
جدیــد  اصاحیــه  و  نــدارد  مطابقتــی 
ســازمان اســتاندارد در ایــن بــاره هــم 
اعــام نشــده هیچگونه ثبت ســفارش 
و ترخیــص برنجــی از آذرمــاه صــورت 

نگرفته است.
گفت وگــو  در  کشــاورز  مســیح 
بــا ایســنا، در پاســخ بــه اینکــه تاکنــون 
چــه مقــدار از برنــج هــای وارداتــی از 
گمرک ترخیص شــده اســت، گفت: به 
دلیــل اینکــه اصاحیــه جدیــد ســازمان 
اســتاندارد اباغ نشده است از ابتدای 
آذر امــکان ثبــت ســفارش و ترخیــص 
هیــچ برنجــی وجــود نــدارد و برنج های 
وارداتی نیز با جداول فعلی اســتاندارد 

مطابقتی ندارند.

او با بیــان اینکه بخش خصوصی 
تاکنون  ۵۰۰ هزارتن برنج وارد کشــور 
کــرده اســت، گفت: مذاکرات بســیاری 
بــا ســازمان اســتاندارد بــرای ابــاغ این 
اصاحیه شده است اما به نظر می رسد 
ســازمان اســتاندارد و جهاد کشــاورزی 
بــر ســر این موضــوع اختافاتــی دارند. 
یعنــی جهــاد کشــاورزی معتقــد اســت 
درجه بنــدی برنــج بایــد اجبــاری باشــد 
اما نظر ســازمان اســتاندارد این اســت 
که باید اختیاری باشــد، زیرا این اقدام 
جنبــه تجاری دارد و ربطی به ســامت 

و ارزش غذایی برنج ندارد.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج 
اضافه کرد: این اختافات زمانبر شــده 
اســتاندارد  تعلیــق  طرفــی  از  و  اســت 
بیش از یکســال نیازمند مصوبه دولت 
اســت. اگرچه وزارت صمــت نامه ای به 

بعد از هشــدار گمرک ایران نســبت 
به فساد و متروکه شدن ۴۰میلیون دالر 
بــا وجــود حقوقــی کــه  کاالی گــروه ۲۷ 
بــرای صاحبــان این کاال ایجاد شــده، این 
بــار درخواســت وزیر کشــور بــرای تعیین 
تکلیــف کاالهــا و تجهیــزات آتش نشــانی 
مربوط به مناطق کم برخوردار که در این 
گــروه قــرار دارد و در گمرک دپو شــده را 

به همراه داشته است.
بــه گزارش ایســنا، گــروه کاالیی 2۷ 
دالر  ۴۰میلیــون  حــدود  بــا  مجموعــه ای 
کاال در گمــرک و بندرهــا اســت کــه عمدتا 
پیــش از ممنوعیت، ثبت ســفارش و وارد 
شــده اند ولــی بــه دلیــل محدودیت هــای 
اولویــت  شــدن  غیرفعــال  و  اعمال شــده 
ارزی امکان صدور کد رهگیری بانک برای 
آن هــا وجــود نداشــته و در نتیجــه گمــرک 

مجوز ترخیص آنها را ندارد.
ایــن در حالــی اســت که طبــق اعام 
براســاس  ایــران  گمــرک  فنــی  معــاون 
اجرایــی  آیین نامــه   ۱۱ مــاده  براســاس 
مقــررات صــادرات و واردات وقتــی کاالیی 
یــا  بازرگانــی  ســود  افزایــش  مشــمول 
ایجــاد محدودیــت و یــا ممنوعیــت شــود 
اگــر شــرایط الزم را داشــته باشــد امــکان 
ترخیــص آن با شــرایط قبــل از ممنوعیت 
مکاتباتــی  طــی  بنابرایــن  دارد؛  وجــود 
بــرای  وزارت صمــت،  و  گمــرک  بیــن  کــه 
تعییــن تکلیف ایــن کاالها صورت گرفت، 
ترخیــص آنها با شــرایطی امکان پذیر بود؛ 
بــه طــوری که گمرک مکلف بــه احراز کاال 
و ارائــه لیســت بــه وزارت صمــت شــد و 

مطابقــت  از  بعــد  بایــد  وزارتخانــه  ایــن 
مشــخصات این کاال با شــرایط مندرج در 
ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات و 
صادرات مشــخص می کرد که آیا  قابلیت 
ممنوعیــت  از  قبــل  شــرایط  بــا  ترخیــص 
وجــود دارد یــا خیــر. ایــن اقدامــات ظاهرا 
صورت گرفته ولی در نهایت به صدور کد 
رهگیری بانک و ترخیص کاال منجر نشد.
ارونقــی تاکیــد دارد کــه وقتی مجوز 
ورود  مجــوز  عنــوان  بــه  ســفارش  ثبــت 
کاال صــادر، کاالی موضــوع ثبت ســفارش 
حمل و به گمرک و بندرها رسیده، اظهار 
شــده، تشــریفات گمرکی انجام، مشمول 
اجرایــی  آیین نامــه   ۱۱ مــاده  مقــررات 
قانــون مقــررات صــادرات و واردات بــوده 
و »حقــوق مکتســبه« بــرای صاحــب کاال 
ایجــاد شــده، بایــد در چارچــوب قانــون، 
تعییــن تکلیــف و ترخیــص آن هــا بامانــع 
اعــام شــود؛ چرا که قبا بــه صاحب کاال 

مجوز ورود داده شده است.
 ثبت سفارش قبل

از ممنوعیت بوده است
فضلــی،  رحمانــی  مکاتبــه  موضــوع 
وزیر کشور  و رزم حسینی، وزیر صنعت، 
معــدن و معــدن نیــز بــه همیــن ماجــرای 
کاالهــای گــروه 2۷ برمی گــردد؛ به طوری 
کــه او اعــام کــرده بخشــی از تجهیــزات 
خریــداری شــده برای تجهیز آتش نشــانی 
بــه  کم برخــوردار  مناطــق  شــهرداری های 
تجهیزات ایمنی، اکنون در گمرک مانده و 
در صــف تخصیــص ارز قرار دارد در حالی 

کــه نیاز فوری آتش نشــانان بــه تجهیزات 
مربوطــه وجــود داشــته و بایــد در اســرع 

وقت این کاالها تعیین تکلیف شود.
او نیــز در مکاتبــه خــود ایــن موضوع 
را یــادآوری شــده که کاالهــای مربوطه در 
هنــگام ثبــت ســفارش در گــروه کاالهــای 
مجــاز بــرای واردات بــوده و پــس از ورود 
بــه کاالهــای گروه 2۷ قرار گرفته اســت و 
از ایــن رو درخواســت تعییــن تکلیــف این 

کاالها مطرح شده است.
موضــوع  اخیــرا  رابطــه  همیــن  در 
در   2۷ گــروه  کاالهــای  تعیین تکلیــف 
بــا  ایــران  گمــرک  فنــی  معــاون  مکاتبــه 
معاونــت  هماهنگــی و نظــارت اقتصــادی 
رئیس جمهــوری  اول  معــاون  زیربنایــی  و 
گزارش شــده اســت. از ســویی در جلسه 
اخیــر ســتاد تنظیــم بــازار مقــرر شــده که 
در جلســه ای بــا مســئوالن دفتــر مقررات 
و  گمــرک  مرکــزی،  بانــک  صــادرات،  و 
همچنیــن دبیرخانــه کارگــروه تنظیم بازار 
ســازوکارهای قانونــی بــرای تعیین تکلیف 
ایــن ۴۰میلیــون دالر کاال بررســی و انجام 

شود.
بهداشــتی،  و  آرایشــی  لــوازم   
هــوا،  تهویــه  سیســتم  لوازم التحریــر، 
کیســه فیلتــر صنعتــی، پارچــه رومبلــی، 
ماشــین آالت راه ســازی، وســایل ورزشــی، 
وســایل جانبی لوازم خانگــی، تجهیزات و 
لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس 
کاالهایــی  زیــاد  انــواع  از  اقــام  برخــی 
هســتند کــه در قالب گــروه 2۷ اکنون در 

گمرک مانده اند.

رایزنی برای ترخیص گروه کاالیی ۲۷

برنج های وارداتی پشت دیوار استاندارد
اختالف نظر جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد بر سر شاخص های استاندارد برای ترخیص برنج ادامه دارد

معــاون اول رئیس جمهــوری در ایــن بــاره 
ارسال کرده، اما هنوز پاسخی داده نشده 
اســت. او بــا اشــاره به اینکــه وقتی قیمت 
برنــج خارجــی هم طــراز برنــج ایرانی شــود 
اقشــار آســیب پذیر تــوان اقتصــادی خرید 
برنــج بیــش از 2۰هزارتومــان را نخواهنــد 
داشت، افزود: از دولت درخواست کردیم 

وارد  پرمحصــول  برنج هــای  دهنــد  اجــازه 
کشــور کنیم تا با قیمت زیر 2۰هزارتومان 

به مصرف کنندگان عرضه شود.
کشــاورز در پایــان گفــت: بــا وجــود 
بهداشــت  وزارت  و  وزارت صمــت  اینکــه 
بــرای وارد شــدن ایــن برنــج پرمحصول به 
کشــور اعــام آمادگــی کرده انــد امــا هنوز 

مشــکل اســتاندارد وجود دارد. برای مثال  
یکــی از برنج هایــی کــه قــرار اســت وارد  
کشــور شــود بیش از ۵درصد شکســتگی 
دارد ولــی ارزش غذایــی کمی ندارد با این 
وجــود بــه دلیل کنــدی فرآیند اخــذ مجوز 
از اســتاندارد به نظر می رســد نتوانیم این 

برنج را به زودی وارد بازار کنیم.


