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کارخانه ارج با ۴ محصول 
شروع به کار خواهد کرد

معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور عنــوان کــرد 
بــا آخریــن  و  بــا ۴ محصــول خــوب  ارج  کــه کارخانــه 
تکنولوژی روز شروع به کار خواهد کرد و مقدمات آن 
در حــال اجراســت و مقدمــات بــه راه انداختــن کارخانه 
رشــت الکتریک و صنایــع پوشــش ایــران نیــز در حــال 

فراهم شدن است.
بــه گزارش قوه قضائیه، ســعید عمرانــی در برنامه 
»چاپ اول« شــبکه خبر با اشــاره به اقدام های دستگاه 
قضایــی بــرای احیــای واحدهــای تولیدی، اظهــار کرد: در 
ارتبــاط بــا هپکو با وجود اینکه یکســالی اســت به دولت 

مسترد شده است هنوز شاهد کاستی ها هستیم.
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور بیــان کــرد: 
پیگیر حقوق کارگران به لحاظ مادی و معنوی هســتیم. 
بعضــی کارخانه هــا نیــاز بــه اورهــال و تامیــن مالــی و 
ســرمایه در گــردش دارنــد کــه تــا رســیدن بــه مقصــود و 

نتیجه کاری پیگیر آنها هستیم.

سامانه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید آغاز به کار کرد

دبیر ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید از آغاز به 
کار رســمی سامانه این ستاد در اردیبهشت جاری خبر 

داد.
بــه گزارش اتاق بازرگانی تهران، ســیدمهدی نیازی 
کارگروه هــای  رؤســای  و  اســتانداران  بــه  ابالغیــه ای  در 
تســهیل و رفع موانع تولید سراســر کشور، با اعالم آغاز 
به کار رســمی ســامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، 
تصریح کرد که تمامی درخواســت های فعاالن اقتصادی 
مرتبط با کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، غیر از 
تقاضای مرتبط با تســهیالتی که فرایند اختصاصی خود 
را در ســامانه بهین یاب و هماهنگ دارند،  باید از طریق 
https://tashil.stsm.ir نشــانی  بــه  تســهیل   ســامانه 

پذیرش و دریافت شود.
دبیر ســتاد تســهیل و رفــع موانع تولیــد ازعملیاتی 
شــدن ایــن ســامانه در اردیبهشــت  جــاری خبــر داده و 
تاکیــد کرده اســت کــه اعتبــار مصوبات ابالغــی کارگروه 
و ضمانــت اجــرای مصوبــات صرفــاً بــرای درخواســت ها 
از طریــق  آنهــا  ثبت نــام  کــه  بــود  و مصوباتــی خواهــد 
ســامانه بــوده و ســایر اقداماتــی کــه از ســوی کارگروه و 
دســتگاه های اجرایــی بــه صــورت غیرالکترونیکــی انجام 
شده باشد، دارای اعتبار و ضمانت اجرایی نخواهد بود.

درخواست شفاف سازی 
 گمرک درباره محموله

ذرت منجمد
قــارچ  بــه  آلــوده  ذرت  تــن  ۱۵۰هــزار  حــدود 
آفالتوکســین از چنــد ســال پیــش در بندرهــای جنوبــی 
کشــور رســوب کرده است. گمرک ایران نیز باید درباره 
محمولــه ذرت منجمــد کــه اخیــرا خبرســاز شــده اســت 

شفاف سازی کند.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم،  از ســال 92 تــا 96 
حــدود 150هــزار تــن ذرت در بندرهــای جنوبــی کشــور 
رســوب کرده اســت.  مســئوالن دولتی معتقدند، امکان 
عــودت یــا صــادرات ایــن محموله هــای ذرت کــه حــاال به 
آفالتوکســین آلــوده شــده اند بــه دلیــل دریافــت نکردن 

مجوزهای بهداشتی وجود ندارد.
یــک مقــام مســئول در حــوزه  بــاره اخیــرا  در همیــن 
قرنطینــه اعــالم کــرده اســت دو مســیر بــرای تعییــن تکلیف 
محمولــه ذرت رســوبی در بنــدر امــام در خوزســتان وجــود 
داشــت. دادســتان خوزســتان معتقــد اســت کــه ایــن مــواد 
غذایی اگر بهداشتی نیست شما اجازه صادرات ندهید. کاال 
و محصولی را باید صادر کنید که گواهی بهداشتی بگیرید.
مدیرکل امنیت زیستی سازمان دام پزشکی گفت: 
محموله مذکور در سالهای 95 و... وارد کشور شده بود 
اما در مرحله آزمایش های بعدی مشــخص می شــود که 

محموله مذکور آلوده به آفالتوکسین است.
حمید نجار افزود: میزان آفالتوکسین b1 آن باالی 
بیســت بــود و االن هــم  بعــد از چند ســال ماندگاری در 
محوطه انبار وضع این آلودگی خیلی بدتر شــده اســت. 
اینجــا بایــد بــه ایــن نکتــه تاکیــد کرد کــه محمولــه وقتی 
وارد کشــور شــد بــه دلیــل مســیر طوالنــی و رطوبت باال 
ایــن میــزان آفالتوکســین حاصــل از رشــد قــارچ مذکور،  

باال رفت.
140 تا 150هزار تن ذرت آلوده به آفالتوکســین از 
کشــورهایی مانند برزیل وارد ایران شــده است و مسیر 
طوالنی حمل 50 تا 60 روز در تشدید این آلودگی موثر 
است. ته کشتی رطوبت خیلی باال است و رشد قارچ ها 
را به همراه دارد و در بندرها هم رسوبشــان باعث شــد 
که این قارچ رشــد کند و این میزان آفالتوکســین خیلی 

باال است.
و  نبــوده  دولــت  بــه  متعلــق  ایــن محمولــه  البتــه 
از ســوی هفــت شــرکت متعلــق بــه بخــش خصوصــی یا 
غیردولتــی وارد ایــران شــده اســت. درنهایــت باید گفت 
کــه مســیر انتقــال ایــن ذرتهــا بــه صنایــع تبدیلــی مانند 
الکل ســازی در دســتور کار اســت که این موضوع مرتبط 

با سازمان نیست.
 اخیــرا مباحثــی دربــاره یــک محمولــه جدیــد ذرت 
منجمــد نیز مطرح شــده اســت که تاکنــون پیگیری ها از 
گمرک ایران در این باره بی حاصل بوده است. بر همین 
اســاس ضــروری اســت تــا ســازمان مربوطه در ایــن باره 

شفاف سازی کند.

اخبـــــــــــــــــار

ســامانه  اســتعالم های  از  یکــی  قطعــی 
یکپارچــه اعتبارســنجی کارت هــای بازرگانــی طی 
حــدود یک ماه گذشــته که موجــب توقف فرایند 
اســت،  بازرگانــی شــده  کارت  تمدیــد  و  صــدور 

واکنش وزارت کشور را هم برانگیخت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، قطعــی یکی از 
اعتبارســنجی  یکپارچــه  ســامانه  اســتعالم های 
کارت هــای بازرگانــی در حــدود یــک مــاه گذشــته 
کــه موجــب توقــف فراینــد صــدور و تمدیــد کارت 

بازرگانی شــده است، علی رغم پیگیری های مکرر 
هنــوز برطــرف نشــده و نارضایتــی شــدید تجــار و 
فعاالن اقتصادی در سال پشتیبانی و مانع زدایی 
به دنبال داشته است. اینک وزارت کشور هم به 
این موضوع واکنش نشان داده و از رئیس مرکز 
آمــار و انفورماتیــک قــوه قضائیــه خواســتار اقدام 

عاجل در رفع این قطعی شده است.
بابــک دین پرســت، معــاون هماهنگــی امــور 
اقتصــادی و توســعه منطقــه ای در ایــن نامــه کــه 

خطــاب بــه عیســی زارع پــور، رئیــس مرکــز آمار و 
انفورماتیــک قــوه قضائیه نوشــته شــده اســت، با 
اشــاره به مکاتبات قبلی مســئوالن ذی ربط با قوه 
قضائیه برای حل مشــکل قطعی خواســتار اقدام 

عاجل برای حل این مشکل شده است.

ماجرا چیست؟
پــس از اینکــه از اوایــل ســال جدیــد، خبــر 
ســامانه  محکومیــت  ســابقه  اســتعالم  »قطعــی 

اعتبارســنجی کارت هــای بازرگانــی از ســوی مرکز 
آمــار و فنــاوری اطالعــات قــوه قضائیه« خبرســاز 
شــد، پیگیری های مختلفی از سوی وزارت صمت 
و اتــاق بازرگانــی ایــران بــه عنوان متولیــان اصلی 
کارت بازرگانــی انجــام شــد کــه هنــوز بــه نتیجــه 

نرسیده است.
ایــران  بازرگانــی  اتــاق  معــاون  همچنیــن 
اتــاق  بازرگانــی  کارت  صــدور  مدیــر  و همچنیــن 
تهــران در مصاحبه هــای جداگانــه ای از مشــکالت 

ایجادشــده بــه دلیــل قطعــی مذکــور و نارضایتــی 
و  داده  خبــر  اقتصــادی  فعــاالن  و  تجــار  شــدید 
خواســتار رفــع مانــع ایجادشــده از ســوی مرکــز 
آمــار و فنــاوری اطالعــات قــوه قضائیــه در ســال 

پشتیبانی و مانع زدایی شده اند.
عالوه بر این ســخنگوی ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز نیز در مصاحبه ای از اقدام های 
ایــن ســتاد در زمینــه مکاتبــه بــا معــاون قضائــی 
دادســتانی کل کشــور و نماینــده قــوه قضائیه در 
ســتاد مرکــزی مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز خبر داد 
کــه به نامه دادســتانی کل کشــور بــا مرکز آمار و 
فناوری اطالعات قوه قضائیه منتهی شــده اســت 
ولــی بــا ایــن حال طبــق بررســی های انجام شــده، 
هنوز »قطعی ایجادشده« برقرار بوده و در کمال 
تعجب مشکالت فعاالن اقتصادی ناشی از آن در 

سال پشتیبانی و مانع زدایی ادامه دارد.
اینــک در تازه تریــن اقــدام، وزارت کشــور در 
نامــه ای بــه رئیــس مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعات 
قــوه قضائیــه، ضمــن اشــاره بــه مبانــی قانونــی و 
ضــرورت ایجــاد زمینــه دسترســی وزارت صمت به 
سامانه سجل قضائی، اقدام عاجل به منظور رفع 

مشــکالت مطرح شده را درخواست کرده است.
رئیس جمهــوری  نماینــده  کشــور،  وزیــر 
در ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و 
همچنیــن رئیــس ســتاد اطالع رســانی و تبلیغــات 
اقتصــادی کشــور اســت و وزارت کشــور پیــش از 
ایــن نیــز در مکاتباتــی بــا ســتاد مرکزی مبــارزه با 
قاچاق کاال و ارز درخواست کرده بود رفع مشکل 
ایجادشــده برای ســامانه اعتبارســنجی کارت های 

بازرگانی پیگیری شود.

بــا  ایــران  صــادرات  کنفدراســیون  رئیــس 
تاکید بر اینکه سومدیریت و تحریم دلیل اصلی 
ناکامــی تجــارت خارجی کشوراســت، عنوان کرد 
کــه اگــر محدودیت هــای بانک مرکزی نبــود و به 
می شــد  توجــه  بخــش خصوصــی  پیشــنهادهای 

اکنون وضع تجارت خارجی بهتر بود.
محمــد الهوتــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
فــارس و در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه عملکــرد 
بخــش  در  اخیــر  ســال های  در  روحانــی  دولــت 
تجــارت خارجــی چگونــه بــوده اســت و وضــع نــه 
چنــدان موفــق کشــور در حــوزه تجــارت خارجــی  
ناشــی از چیســت، گفت: عملکرد دولت روحانی 
را بایــد بــه دو بخــش  دولــت یازدهــم و دوازدهم 
تقســیم کــرد. روحانــی در دولــت یازدهم نســبت 
به دولت های قبل از خود در حوزه های سیاســت 
خارجــی و اقتصــادی توفیق هایــی داشــت کــه در 
نتیجــه آن شــاهد رشــد اقتصــادی مثبــت بودیــم 

و جــذب ســرمایه گذاری خارجــی نیــز نســبت بــه 
دولت های قبل افزایش یافت.

رئیــس کنفدراســیون صادرات ایــران با بیان 
اینکه این توفیق ها نتیجه توافقات هسته ای بود، 
اظهــار کرد: در دولــت یازدهم عالوه بر رفع برخی 
از تحریم هــای ظالمانــه علیــه ایــران  شــاهد بهتــر 
شدن روابط سیاسی ایران با کشورها بودیم و به 

دنبال این مســائل کاهش تورم نیز اتفاق افتاد.
او بــا بیــان اینکــه امــا در دولــت دوازدهــم و 
بــه عبارتــی دولــت دوم روحانــی این وضــع تغییر 
کــرد، گفــت: در اوایــل ســال 97 بــا خــروج یــک 
جانبــه آمریکا از برجام در ابتدا به نظر می رســید 
کــه بــا خــروج یــک کشــور از قــرارداد 1 + 5 اتفاق 
خاصی نیفتد و ایران روند توافق را با کشــورهای 
1 + 4 ادامــه دهــد امــا علی رغم این تصور شــاهد 
فشــار حداکثری بــه ایران برای پذیرش یک ســری 
تعهدات با هدف سرنگونی و تغییر رژیم بودیم.

رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران اظهار 
کرد: متاســفانه تاثیر اقتصادی و سیاســی آمریکا 
و سلطه جهانی آمریکا بر کشورها نشان داد که 
حتــی کشــورهای قدرتمنــد اروپایی و کشــورهایی 
ماننــد چیــن و روســیه نیــز در بســیاری از مواقــع 
حاضر نیســتند به خاطر برقراری روابط تجاری با 
ایران خودشان را با آمریکا درگیر کنند و بابت آن 

هزینه پرداخت کنند.
او افــزود: لــذا از ســال 97 بــه بعــد هــر روز 
کشــور ما تحت تاثیر همین موضوع ها و مســائل 
از نظر اقتصادی ضعیف تر شــد، اگرچه در بخش 
سیاســی خــود را قدرتمندتــر از همیشــه نشــان 
داد امــا تحریم هــا تاثیــر خــود را بر اقتصــاد ایران 
گذاشــت و با کمبود درآمدهای ارزی، محدودیت 
در صــادرات و واردات و جهــش ناگهانــی نــرخ ارز 
به دلیل کمبود منابع، تجارت خارجی ما در حوزه 
واردات و صــادرات تحــت تاثیــر قــرار گرفــت امــا 

یکســری از شــتابزدگی ها بــه دلیــل اوضاع خاص 
باعث شد مشکالت دو چندان شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: 
بنابراین درکلیات دولت با یک سری موضوع هایی 
مانند تحریم ها و برخوردهای ظالمانه مواجه شد 
و از یــک طــرف هــم بــه علــت فشــارهای غیرقابل 
اتخــاذ  بــه  پیش بینــی و غیرقابــل تصــور مجبــور 
تصمیم هایــی شــد کــه آن تصمیم هــا بعضــا باعث 

فشارهای بیشتر اقتصادی شد.
الهوتی بیان کرد: در یک تحلیل واقع بینانه 
بخشــی از ناکامی هــای اقتصــادی یــا تجــاری بــه 
ســومدیریت ها و بخشــی هــم بــه تاثیــر تحریم ها 

مرتبط می شود.
او افــزود: البتــه بــا وجــود تمــام نامالیمــات 
داخلــی و خارجــی بخــش تجــارت خارجــی کشــور 
مقاومــت کــرد، افــزود: لــذا نتایــج آن را امــروز در 
توافقــات هســته ای مشــاهده می کنیم بــه طوری 

نیــز  ایــران دســت برتــر را دارد و دلیــل آن  کــه 
مقاومت ملت بود اما فشــارهایی به کشــور وارد 
شــد کــه کمــاکان در حوزه هــای مختلــف خصوصا 

تجارت خارجی به وضوح مشاهده می شود.
او گفت: در مجموع اگر یک سری سخت گیری ها 
در حوزه ارزی نبود و محدودیت های بانک مرکزی 
وجود نداشت و به پیشنهادهای بخش خصوصی 
نیز توجه بیشــتری می شــد اکنون ما شاهد ارقام 
بزرگ تــری در حــوزه صادرات با توجــه به افزایش 

قیمت ارز بودیم.
الهوتی با بیان اینکه نباید از تاثیر کرونا بر 
اقتصــاد و صادرات چشم پوشــی کرد، گفت: برای 
توسعه تجارت خارجی کشور باید سومدیریت ها 
را بــا توجــه بــه نظرهــای کارشناســی حــل کــرد و 
بــا واکسیناســیون عمومــی اثــر منفی کرونــا را بر 
تجــارت کاهــش داد ضمــن اینکه قطعا برداشــتن 

تحریم ها نقش موثری بر توسعه تجارت دارد.

و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  رئیــس 
افغانســتان اظهــار کــرد که بــرای کشــت فرامرزی در 
افغانســتان مذاکراتــی انجــام شــده اســت و یکــی از 
نماینــدگان مجلــس ایــران نیــز برای  این مســئله  به 
آنجا رفته است و در حال تعریف یک پروژه هستیم.
بــا  گفت وگــو  در  ســلیمی  سیدحســین 
خبرگــزاری ایلنــا در مــورد وضــع تجــاری ایــران و 
افغانســتان اظهــار کــرد: صــادرات به افغانســتان 
در ســال 99 به میــزان 2میلیارد و و ۳05میلیون 
و  1میلیــون  واردات حــدود  و  و 577هــزار دالر  
۸77هزار دالر بوده اســت. یعنی ما به ۳میلیارد 
دالری کــه برای صــادرات ایران به افغانســتان در 

سال 99 پیش بینی می شد نرسیدیم.
او افــزود: میــزان صادرات ما به افغانســتان 
در ســال 99 نســبت به ســال 9۸ از نظر وزنی با 
افزایــش و از نظــر ارزشــی با کاهــش مواجه بوده 
اســت. در ســال 9۸ صادرات به این کشور حدود 

2میلیارد و ۳61میلیون دالر بوده که در سال 99 
بــه 2میلیــارد و ۳05میلیــون دالر رســیده اســت 
اما از نظر وزنی صادرات به افغانســتان 12درصد 

رشد داشته است.
ســلیمی همچنین تصریح کرد: کامیون های 
مــا بیــن دو هفتــه تــا یک مــاه در مــرز دوغــارون 
می ماندنــد. چندیــن مشــکل باعــث چنین وضعی 
می شــد برای مثال مســیر آسفالت وجود نداشت 
ولی خوشبختانه استانداری خراسان ورود و راسا 

این مشکل را حل کرده است.
و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  رئیــس 
افغانستان با اشاره به تالش ها در راستای کشت 
فرامــرزی در این کشــور گفــت: اگر ما بتوانیم کار 
کشاورزی را در افغانستان رونق دهیم می توانیم 
مــواد اولیــه وارد کنیــم. یعنی کشــت فرامرزی در 
افغانســتان انجــام دهیــم تــا بتوانیــم مــواد اولیه 
ماننــد چغندرقنــد وارد کنیم آنهــا را فرآوری کرده 

و مثــال شــکر تولیــد و صــادر کنیــم. کارخانــه قنــد 
خراســان بــه علــت نبــود مــواد اولیــه بــا 20درصد 
ظرفیــت خود کار می کنــد؛ بنابراین در حال کار و 

بررسی روی این موضوع هستیم.
او افــزود: همچنین می توان دامپروری را نیز 
در این مناطق رونق داد تا بتوانیم نیازهای خود را 
تامین کنیم. االن ما از برزیل، آرژانتین و استرالیا 
گوشــت وارد می کنیــم، در حالــی کــه افغانســتان 
همســایه مــا اســت و می توانیــم به راحتــی از این 
ظرفیــت اســتفاده کنیــم. هــم گوشــت تولیدی در 
افغانســتان شــبیه بــه گوشــت مصرفــی ایرانیــان 
اســت هــم کشــاورزی در ایــن مناطــق رونــق پیــدا 

می کند و می توانیم محصوالت آن را وارد کنیم.
سلیمی در ادامه خاطرنشان کرد: 46 درصد 
واردات افغانستان از ایران است. اگر درآمد آنها 
افزایش پیدا کند می توانند خرید بیشــتری انجام 
دهنــد؛ بنابرایــن می توانیــم بــا کشــت فرامرزی و 

دامپروری قدرت خرید آنها را افزایش دهیم.
سلیمی با اشاره به تأثیرات مسائل سیاسی 
نیــز  کار را  گفــت: بعضــی از مســائل سیاســی 
ســخت می کننــد برای مثال تصمیــم آمریکا مبنی 
بر تخلیه افغانستان باعث ایجاد کشمکش هایی 
در این کشور شده و در مجموع اختالفات داخلی 
در افغانســتان شــدت پیدا کرده اســت. همه این 
برنامه هــای اقتصــادی را فقط زمانی می توانیم در 
افغانســتان پیــاده کنیــم کــه ثبــات وجود داشــته 
هیــچ  نمی توانیــم  مــا  درگیــری  زمــان  در  باشــد، 

نقشی در این کشور داشته باشیم.
او در پاسخ به سوالی در مورد آتش سوزی ها 
در مــرز ایــران و افغانســتان اظهــار کــرد: بیشــتر 
کامیون هایــی کــه بــه افغانســتان می رونــد بیمــه 
ندارنــد چــرا کــه به علت بی ثباتــی و جنگ در این 
کشور شرکت های بیمه حاضر به بیمه کردن آنها 
نیســتند. بــه همیــن علــت در آتش ســوزی که در 

مرز ایران و افغانســتان شــد بیشتر کامیون هایی 
کــه آســیب دیدنــد بیمــه نداشــتند و پرونــده آنها 
تحت بررســی اســت تا ببینیم چه کمکی می توان 
بــه آنها کــرد. البته خســارات صادرکنندگان ارقام 
بزرگــی نبــود ولی بــه هر حال اگر ایــن کامیون ها 
پرداخــت  نیــز  بیمــه می کردنــد همیــن خســارت 
می شــد. کامیون هایــی هــم کــه افغانســتان وارد 
می شوند عموماً کامیون های کم کیفیتی هستند.
ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  رئیــس 
ســعی  مــا  کــرد:  بیــان  پایــان  در  افغانســتان  و 
می کنیــم کــه پیش بینــی ســه میلیــارد دالر بــرای 
بــه افغانســتان و گســترش واردات از  صــادرات 
ایــن کشــور را محقــق کنیــم. کاالهــای صادراتــی 
افغانســتان بــه اســترالیا و کانــادا مــی رود. چرا ما 
از ایــن کشــور واردات انجــام ندهیــم؟ از همیــن 
روی صحبت هایــی در ایــن مــورد بــا وزارت جهــاد 

کشاورزی انجام داده ایم.

بــه گفته معاون توســعه مدیریــت و منابع وزارت 
جهــاد کشــاورزی در ادامــه عرضــه مطمئــن مــرغ، مدل 
تولید قراردادی نیمچه گوشتی و زنجیره عرضه گوشت 

مرغ طراحی و پیشنهاد شده است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری 
در نشست کارگروه ساماندهی مرغ استان فارس ابراز 
کرد: با نهایی شدن این مدل، عوامل بازار، تشکل ها و 
اصناف بیشتر درگیر می شوند و مسئولیت تنظیم بازار 

مرغ در اختیار آنان قرار می گیرد.
کارفرمــا  مذکــور  مدلــی  در  کــه  ایــن  بیــان  بــا  او 
شــامل تشــکل ها، اتحادیه هــا، واحدهــای بســته بندی، 
کشــتارگاه ها، واحدهای تولید خــوراک طیور، واحدهای 
مــرغ مــادر، واحدهــای جوجه کشــی و صنایــع تبدیلــی 
است، تصریح کرد: خدمات بهداشتی، فروش محصول 

جوجــه،  جملــه  از  تولیــد  نهاده هــای  تأمیــن  مرغــدار، 
نهادهــای دامــی، دارو بــا قیمــت مناســب را کارفرمــا در 

اختیار واحدهای مرغداری قرار می دهند.
شجری با اشاره به اینکه خدمات مذکور در قالب 
فرم هــای قــراردادی ارائــه می شــود، افــزود: واحدهــای 
مرغــداری نیــز مرغ را با قیمت مناســب، در زمان معین 

و با میزان مشخص در اختیار کارفرما قرار می دهد.
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: در نهایــت کارفرما مرغ 

را به وفور و در زمان مناسب به بازار عرضه می کند.

مرغ به اندازه کافی تولید می شود
شــجری بــا توجــه بــه این که مــرغ به انــدازه کافی 
تولید می شود و سود تولیدکننده و سایر عوامل در بازار 
به خوبی دیده شده است، افزود: متأسفانه انحراف ها 

و سودجویی بیش از آنچه که تعیین شده در بعضی از 
افراد مشاهده و در نتیجه رفاه مصرف کننده با مشکل 

مواجه می شود.
او بــا بیــان اینکه انتظار در صف های طوالنی مرغ، 
در شــأن مــردم شــریف ما نیســت، اضافه کــرد: طبیعی 
اســت با هر ســودجویی که باعث شود شرافت انسانی 
مردم زیر سوال برود به عنوان وظیفه شرعی با جدیت 

برخورد می کنیم.
جهــاد  وزارت  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
کشــاورزی ابــراز کــرد: همگرایــی و هماهنگــی الزم بیــن 
دســتگاه ها وجود دارد و باعث خواهد شــد تا زمانی که 
مــدل تولیــد قــراردادی و زنجیــره عرضه گوشــت مرغ بر 
نظام تولید حاکم شود مردم شریف در رابطه با تأمین 

مرغ با مشکلی مواجه نباشند.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران 
ســامانه  حســاب های  کلیــه  می گویــد  گوشــتی 
بــا وزارت  بانــک کشــاورزی اســت.  بــازارگاه در 
کــه  دادیــم  انجــام  مکاتباتــی  کشــاورزی  جهــاد 
ســرمایه در گــردش مرغــداران در ایــن بانــک بــه 
گونه ای تعریف شــود که بــه واحدهای مرغداری 
تســهیالتی اعطــا شــود تــا ایــن واحدهــا بتواننــد 
بدون هیچ مشــکلی و به طور مســتقیم جوجه و 
نهاده هــای مــورد نیازشــان را تامین کنند اما بعد 

از گذشــت ۴ مــاه هنــوز هیــچ نتیجــه ای حاصــل 
نشده است.

حبیــب اســدهللا نژاد در گفت وگــو با ایســنا، 
در  مــرغ  تولیــد  اینکــه سیاســت گذاری  بیــان  بــا 
اردیبهشــت حــدود 120 یلیــون قطعــه اســت در 
در  تولیــد  کل  می شــود  پیش بینــی  کــه  حالــی 
اردیبهشــت بــه عــددی حــدود 110میلیــون قطعــه 
برســد، اظهــار کــرد: در حقیقــت 6مــاه پیــش کــه 
مســئوالن متوجــه شــدند ممکــن اســت در ســال 

1400 با کمبود تولید  مواجه شــویم باید تدابیری 
بــرای آن اتخــاذ می کردند تا از آن طرف واحدهای 
مــرغ مــادر نیــز مجبــور نشــوند تــا 76 هفتگــی 
جوجه هایی را وارد بازار کنند که توجیه اقتصادی 

و بازدهی مطلوب نداشته باشد.
او بــه وضــع خریــد و فروش جوجــه یک روزه 
اشــاره کــرد و گفــت: واحدهــای مرغ مادر بیشــتر 
تمایــل دارنــد بــا واســطه ها و دالالن کار کننــد. 
فاکتــور  جوجــه  خریــداران  بــه  دالالن  طرفــی  از 

نمی دهنــد یــا اگــر فاکتــور بدهند عــدد دیگری در 
آن درج می کنند که اعتباری ندارد.

نایب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی مرغــداران 
فعــاالن  از  برخــی  تاییــد صحبت هــای  در  گوشــتی 
صنعــت طیــور کــه گفته بودنــد مرغــداران نقدینگی 
 ندارنــد و همیــن امــر آنها را به ســمت دالالن ســوق

اقــالم  ســایر  و  نهــاده  جوجــه،  گفــت:  دهــد،  مــی 
صــورت  بــه  بایــد  مــرغ  پــرورش  بــرای  نیــاز  مــورد 
نقــدی خریــداری شــود. از طرفــی هزینه هــای تولید 

هــم چندیــن برابــر شــده اســت و شــرایط تولیــد در 
چندیــن ســال اخیــر به گونــه ای نبوده کــه مرغداران 
بتوانند ســرمایه ای جمع کنند. بانک ها هم در ارائه 
تسهیالت سخت گیری های خاص خودشان را دارند.
اســدهللا نژاد در پایــان گفــت: حــدود 4مــاه 
اســت کــه درخواســت خــود را بــه وزارت جهــاد 
قــول  اینکــه  وجــود  بــا  و  فرســتادیم  کشــاورزی 
پیگیــری بــه مــا داده انــد اما هنــوز هیــچ نتیجه ای 

حاصل نشده است.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی " فروش 10 تن شمش 
آنتیموان تولیدی مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان" را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1000001028000004 و 
با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 1.500.000.000 
 ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون( ریال برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 

ساعت 10 صبح مورخ 1400/02/12 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 
روز شنبه مورخ 1400/02/25 می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت 
دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 
1456 – 021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه 
نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1400/02/26 برگزار می گردد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی 
شماره 9 - 2 / 1400 ت

مدل تولید قراردادی و زنجیره عرضه گوشت مرغ طراحی شد

نایب رئیس انجمن مرغداران گوشتی: دریافت تسهیالت از بانک کشاورزی به نتیجه نرسید

آغاز مذاکرات کشت فرامرزی در افغانستان

دالیل اصلی ناکامی تجارت خارجی از زبان رئیس کنفدراسیون صادرات

 ورود وزارت کشور

به توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی


