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سال سی و پنجم

شماره 9845

کاالی تهلنجی از رده کاالهای قاچاق خارج میشود
سیداحسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد ضمن حضور در
بندر خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار کــرد :امروز
از ظرفیتهای اقتصادی آب ــادان ،اروندکنار ،چوئبده
و خرمشهر بــازدیــد و بــا فــعــاالن اقتصادی بــا موضوع
گمرکات و بنادر گفتوگو کردیم .وی افــزود :مبادالت
مرزنشینان از مدتها پیش به عنوان یکی از موضوعات

ق
یمت خودرو

مهم برای رونق اقتصادی و منطقهای در هیئت دولت
مطرح شده بود.
ستاد مبارزه با قاچاق کاال در کنار وزارت صمت و وزارت
کشور مکلف شده بودند که آییننامهای برای ساماندهی
مــبــادالت مرزنشینان به طــور خــاص مسئله تهلنجی
تدبیر کنند که خوشبختانه این آییننامه آماده شد و در

سمند 1401 LX
 304.000.000تومان

زهرا طوسی ایــران در حوزه
تــول ـیــد س ـی ـمــان خــودکـفــاســت
و عرضه ا یــن محصول همواره
پــاسـخـگــوی ت ـقــاضــای آن بــوده
اس ــت ،اعـمــال مـحــدودیــت برق
برای صنایع سبب شده تا برخی
تولیدکنندگان سیمان خواب تولید را علت افزایش
قیمت سیمان از ۴۵به ۸۵هزار تومان بدانند در حالی
که وزارت نیرو میگوید با تمهیداتی که اندیشیده
شده برق کارخانههای سیمان بهطور کامل از 12شب
تا  8وصل است تا این کارخانهها به شکل مدیریت
شده در این ساعات به تداوم تولید بپردازند.
وزارت صمت میگوید در حال حاضر  4میلیون تن
سیمان در بازار و انبارها موجود است ،بنابراین نباید
قیمت سیمان گران شود ،ضمن اینکه هر هفته به
طور متوسط حدود یکمیلیون و 200هزار تن سیمان
در بورس کاال عرضه میشود.حاال این مسئله مطرح
است که چطور با وجود اینکه میزان عرضه سیمان از
تقاضا بیشتر است اما پاکتهای این محصول این
روزها گرانتر فروخته میشود؟ آیا اعمال محدودیت
برق برای  72کارخانه سیمان فعال در کشور عامل
گرانی سیمان است یا اتفاق دیگری افتاده است؟

◾

◾سیمان گرفتار سفتهبازی و بورسبازی؟
تولیدکنندگان سیمان میگویند امسال ۵۰درصد
میزان برق مصرفی سال گذشته به آنها اختصاص
یافته و این موضوع سبب شده با خواب تولید ،شاهد
ت در بازار آزاد باشیم.
افزایش قیم 
در این میان سازندگان مسکن هم مدعی هستند که
نهادههای ساختمانی وارد سفتهبازی و بورسبازی
شده و شرکتهای سازنده قطعی برق را دستاویزی
ب ــرای افــزایــش قیمت ک ــردهان ــد و پیش از اعمال
محدودیتها نیز ظرفیت خود را تا ۶۰درصد کاهش
داده بودند.
در حالیکه ورود سیمان به بورس کاال به این دلیل

هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش مهر ،خاندوزی بیان کرد :دو بند از این آییننامه
نیازمند مجوز فراقانونی از ســوی ش ــورای هماهنگی
س ــران ســه قــوه بــود کــه ارسـ ــال شــد و امــیــدواریــم طی
هفتههای پیش رو در جلسه شــورای عالی هماهنگی
اقــتــصــادی ،بندهایی کــه مــجــوز قــانــون خــاص دارد را

رنو تندر پالس اتوماتیک
 610.000.000تومان

پژو  ۲۰۶تیپ ۵
 355.000.000تومان

رانا  پالس()1401
 301.000.000تومان

قدسافزایشقیمتسیمانازدیدگاهموافقانومخالفانرا  بررسیمیکند

باال رفتن گرانی
از دیوار کوتاه سیمان

اتفاق افتاد که اگر به هر علتی محدودیتی در تولید
به وجود آید ،سازوکار عرضه و تقاضا تعیینکننده
قیمتها باشد و اگر حتی قیمتها با افزایش مواجه
شود به جیب تولید برود نه دالالن و واسطهها .برخی
علت گرانی سیمان را به عرضه آن در بــورس کاال
نسبت میدهند و معتقد هستند چون هر فردی
با دریافت کد بورسی ،امکان خرید سیمان را دارد
تقاضا باال و قیمتها ب ه طور غیرواقعی افزایشیافته
است .علیمحمد بد ،کارشناس صنعت سیمان در
گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه قطعی برقی که
در هفتههای اخیر پیشآمد منجر به کاهش تولید
و تحویل کارخانهها شــده اســت اظهار امـیــدواری

صفحه 3

تنظیم شناورهای کولربرابر است با جلوگیری از اتالف آب

ت دوم
وب

ن

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

یک فقره تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده با موضوع خریدیک
پک کیت سرویسیون کروماتوگراف و ولتامتر پالروگراف  797مربوط به سلطان آباد
شهرستان خوشاب به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار
نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی ،از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت

میکند در روزه ــای آینده شاهد متعادلتر شدن
قیمتهاباشیم.
وی معتقد است با مدیریت دیماند (حداکثر توان
تجهیزات الکتریکی) اخـتـصــاص دادهشــده به
واحدهایتولیدکنندهسیمان،خللیدرتولیدسیمان
به وجود نخواهد آمد و التهابهای مقطعی فعلی به
زودی فروکش خواهد کرد.
ما از نظر تولید سیمان و نیازی که در کشور وجود دارد
در تعادل هستیم به طــوریکه اگر قیمت از حدی
باالتر برود صادرات از توجیه میافتد.
این کارشناس صنعت سیمان با اشاره به اینکه در
برخی مناطق کشور با مــازاد تولید سیمان مواجه

آگهی تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی ساده

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار
فراخوان در سامانه 1401/04/08می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی
موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

میزان تضمین شرکت در مناقصه

1

خریدیک پک کیت سرویسیون کروماتوگراف و
ولتامتر پالروگراف  797مربوط به سلطان آباد
شهرستان خوشاب

2001001446000116

 25.000.000.000ریال
(بیستوپنجمیلیاردریال)

1.250.000.000ريال
(یک میلیارد و دویست
و پنجاه میلیون ریال)

40104315

زمان و مهلت اسناد مناقصه :الف  -مهلت دریافت اسناد مناقصه1401/04/14:
ب– مهلت تحویل پیشنهادها1401/04/26 :
هزینهچاپدونوبت آگهیبهنسبتبرعهدهبرنده/برندگانمناقصهخواهدبود.

همه با هم به صرفه جویی در مصرف آب کمک کنیم

ن
ت دوم
وب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

مناقصه عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار
نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی ،از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت
گواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.تاریخانتشارفراخوان

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

آگهی مناقصه عمومی

درسامانه1401/04/08میباشد.اطالعاتواسنادودعوتنامهمناقصهعمومیموضوعفوق
الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

1

تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی ساده خرید 4دستگاه دیزل ژنراتور
و8دستگاه دیزل ژنراتور کاناپه دار در شهرهای استان

2001001446000115

100.000.000.000
(صد میلیارد ریال)

40104393

زمان ومهلت :مهلت دریافت اسناد1401/04/15:
مهلتارسال1401/04/26:
هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

تصویب کند.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد :بر اساس مصوبه مطرح
شده در هیئت دولت اتفاق مهمی نیز رخ خواهد داد که
مسئله ورود کاال به صورت تهلنجی به صورت منضبط،
ثبت شــده و شفاف در زمــره ثبت گمرکی قــرار خواهد
گرفت و از رده کاالی قاچاق خارج خواهد شد.

دنا پالس دندهای توربو()1400
  477.000.000تومان

هستیم میافزاید :با توجه به رکود ساختوساز در
شرایط فعلی ،سیمان موجود در کشور ،کفایت میزان
مصرف داخل را میدهد و اگر کسری در بازار دیده
میشود مربوط به این است که در این ایام عدهای
دالل دســت به خریدهای دو برابری محصوالت،
احتکار و ایجاد بازار سیاه میزنند تا با بازارسازی و
ایجاد تقاضای کاذب سود خودشان را از این میان
برده باشند ولی با اینحال این وضعیت دوام ندارد
و قیمتها در حــدود شهریور مــاه بــه حالت قبل
برمیگردد.
دولت باید برنامهای برای کمک به تکمیل ساخت
واحدهای تولید سیمان روی 80درصد داشته باشد،
با به بهرهبرداری رسیدن این واحدها در سالهای
آینده تنشهای بازار نمیتواند تعادل این بازار را به
هم بزند .از ســوی دیگر باید یک سقف متعادلی
حــدود  900هــزار تومان در بــورس در حوالی قیمت
صادراتی روی آن گذاشته و اجازه داده شود تا قیمت
در عرضه و تقاضا به تعادل برسد .همچنین وزارت
نیرو باید سعی کند با توزیع برق بیشتر در مناطق
مواجه با کمبود نسبت به مناطقی که با مازاد تولید
مواجه هستند به مدیریت بازار این محصول کمک
کند.احمد جانجان ،کارشناس اقتصادی نیز در این
باره به خبرنگار قدس با اشاره به اینکه قرار بود دولت
دخالتی در بازار بورس نداشته باشد میگوید :آقایان
طی چند هفته گذشته آمــدهانــد در بــورس کــاال در
حجم تقاضا از بیلت گرفته تا سیمان تا محصوالت
پتروشیمی محدودیت ایجاد کردند .حداکثر ثبت
سفارش که  900تن بوده را تا  270تن پایین کشیدند،
مگر نمیگویند که برق را مدیریت کردیم و تولیدشان
زیاد هست پس چرا حداکثر ثبت سفارش را پایین
آوردهاند؟
وقتی حجم سفارش کم شده است آیا باید منتظر
ارزانی قیمت سیمان باشیم؟ آقایان مسئول بیایند
جواب بدهند بر اساس چه منطقی این کار را انجام
میدهند.

خبر
خوب

سایپا ۱۳۱
 183.000.000تومان

تکــاری در
وی بــا اش ــاره بــه اینکه بــا اب ـطــال و دس ـ 
معامالت سیمان اخالل ایجاد میشود میافزاید:
یک عده رانتخوار که خودشان شرکتهای بازرگانی
دارند و دنبال نان خودشان هستند ،میدانند به چه
شکلی مداخله کنند تا به نفع شرکتهای بازرگانی
تمام شود و سپس چنین کاری میکنند و آخرش هم
میگویند بورس کاال سبب گرانتر شدن سیمان شد.
جانجان میگوید :بــا وجــود اینکه برخی مدیران
کارخانههایسیمانمیگوینددرحالاورهالهستیم
ولی باید روشن کنیم که این گزاره دقیقی نیست و
قطعی برق وجود دارد و موجب کاهش تولید شده
است ،از سوی دیگر وقتی معامالت ابطال میشود
و فروشنده سیمان و عمدهفروش نمیتواند با خرید
از بورس ،سیمان فروخت ه شده خود را با محصوالت
جدید جایگزین کند ،دست از فروش میکشد و اگر
کسی سیمان بخواهد به او نمیفروشد و چون این
موضوع عمومیت پیدا میکند طرف عرضه مختل
میشود و موج افزایش قیمت شروع میشود.

بازار نفت
نیازمند افزایش
عرضه از سوی
ایران است

جواد اوجی،
وزیر نفت پس از
پایان سیامین
نشست وزارتی
سازمان کشورهای
صادرکننده نفت و
متحدانش (ائتالف
اوپکپالس) بر
هم خوردن امنیت
انرژی و شدت گرفتن
نوسانهای بازار را
بازی باخت  -باخت
برای همه بازیگران
این عرصه دانست
و گفت :بازار جهانی
نفت نیازمند افزایش
عرضه از سوی ایران
است .

◾

◾تخریب اقتصاد با قیمتگذاری دستوری
این کارشناس بــورس با تأکید بر اینکه دولــت باید
تخریب اقتصاد را با قیمتگذاری دستوری کنار
بگذارد یــادآور میشود :وقتی قیمت جهانی یک
محصول باال م ـیرود ،هزینههای تمام شده تولید
محصول نیز صعودی است و شاخص تورم هم رو به
باالست چرا انتظار داریم قیمت سیمان پایین بیاید.
وی با اشاره به ضرورت اصالح الگوی مصرف برق در
کنار ساخت نیروگاه برای حل مشکالت کمبود برق
در کشور میگوید :رسمش نیست که بگوییم برق
صنعتقطعنشدهوبعدخودمانسقفسفارشات
را  200تا  300درصد کاهش بدهیم و ادعا کنیم که
عدهای در بورس قیمتها را باال بردهاند .اگر سقف
سفارشات به حد منطقی خود برگردد جو روانی بازار
از بین رفته و خریداران با احساس امنیت بهجای
سفارشهای چند برابری بهاندازه خرید خواهند کرد.

3

اقتصاد

/40104409ح

