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بورس

 1.379.000اونسطال

دوشنبه  13دی 1400

1.829

مثقالطال

ترخیص
کاالهای اساسی
شتاب گرفت
قیمت
چرخ گوشت

 29جمادیاالول 1443

55.790.000

◾

◾ضرورت ثبت شدن سمهای ایرانی
توسط کشورهای مقصد

آنطــور که علیرضا پیما نپاک ،رئیس سازمان
توسعه تجارت میگوید :در حــوزه فلفل دلمهای
کمکاری از سوی وزارت بهداشت روی داده؛ چراکه
به نامههای سفیر ما در روسیه که در  ۹ماه گذشته
 ۴۸بار به مسئوالن کشور نامه فرستاده هیچ جوابی
ت اصال ًعنوان نشده که
نداده است .در این مکاتبا 
محصول ایرانی سم دارد بلکه گفتهشده اطالعات

طال ۱۸عیار

سال سی و پنجم

 12.880.000ربعسکه

علیرضا مقدسی ،سرپرست گمرک ایران گفت :یکی از
اولویتهای دولت تأمین بیوقفه کاالهای اساسی برای
مردم است که در این راستا سرعت واردات و ترخیص
کاالهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور افزایش یافته
است .به گزارش ایرنا وی افزود :از  ۲۳میلیون و  ۵۴هزار
و  ۱۳۱تن کاالی اساسی وارد شده به ارزش ۱۴میلیارد و

پارس خزر
مدل 2020-Buffalo
 ۲,۲۷۷,۰۰۰تومان

زهرا طوسی در حــا لـی که
تالش برخی رسانهها در روزهای
اخیر برای در بوق و کرونا کردن
یهــای
بــرگ ـشــت س ـی ـبزم ـی ـن ـ 
خــاکآلــود ،فلفلهای ســالــم و
یهــایــی ک ــه رنـ ــگ س ــم به
ک ـیــو 
خــود نــدیــده بــودنــد حاصلی جــز بیاعتبار کــردن
محصوالت کشاورزی ایرانی در پی نداشت ،اما
مقاصد صادراتی ایران با اعالم علت مرجوع شدن
مقداری از کاالها ،همان محصوالت را با آغوش
باز پذیرفتند.
ساالنه  ۱۲۰میلیون تن انــواع محصوالت زراعــی،
باغی ،دام ،طیور و شیالت در ایران تولید میشود
که بخشی از آن صادر میشود .از ابتدای امسال
تــاکـنــون 4/5م ـی ـل ـیــون تــن مـحـصــوالت مختلف
ک ـشــاورزی بــه بــازارهــای هــدف مانند کشورهای
اوراسیا ،عراق ،امــارات متحده عربی ،افغانستان
و ...صادر شده اما تنها 5درصد از این محصوالت
بــه دل ـیــل تغییر مــق ــررات و دسـتــورالـعـمـلهــای
قرنطینهای در کشورهای مقصد صادراتی عودت
دادهشده است.
هر چند پس از فروکش کردن گرد و خاک رسانهای،
آژانس حفظ نباتات قرنطینه ازبکستان اعالم کرده
برگشت خوردن سیبزمینیهای ایرانی به دلیل
وجــود خــاک بیشاز انــدازه در برخی محمولهها
اتفاق افتاده و بر اســاس اعــام کشور روسیه هم
فلفلهای دلمهای کشورمان به دلیل ثبت نشدن
اطالعات بهداشتی این محصول برای روسیه در
قرنطینه ایــن کشور جا خــوش کــرده ولــی مشکل
اینجاست که به گفته علیرضا پیمانپاک ،معاون
وزیر صمت با نبود فرهنگ صادراتی و ایجاد موج
رس ــانــهای سـخـتگـیــری نسبت بــه محصوالت
ایرانی افزایشیافته است در حالیکه محصوالت
دیگر کشورها بهراحتی از مرزهای صادراتی عبور
میکنند.

 3ژانویه 2022

شماره 9713

پاناسونیک
مدل 2500-MK
 ۲,۱۹۷,۰۰۰تومان

 38.180.000نیمسکه

 68.200.000سکه

 127.380.000دالر (سنا)

۱۳۹میلیون و  ۴۰۴هزار و  ۲۴۷دالر ۱۰ ،میلیون و ۳۵۸
هزار و  ۸۳۵تن به ارزش  ۶میلیارد و  ۱۴۵میلیون و ۱۶۸
هزار و  ۲۳۹دالر پیش از نیمه مرداد (چهار و نیم ماه
نخست سال) از گمرکات کشور ترخیص شد و مابقی
یعنی  ۱۲میلیون و  ۶۹۵هزار و  ۲۹۷تن به ارزش 7میلیارد
و  ۹۹۴میلیون و  ۲۳۶هزار و 8دالر در چهار و نیم ماه

مولینکس
مدل MM66
 ۶,۲۷۰,۰۰۰تومان

پیازداغ روی پرونده
فلفلهایصادراتی!

تکنو
مدل 504-Te
 ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

بدهید محصوالت را رجیستر کنیم .این مسئله به
مسمومیت و مواد مورد استفاده در محصوالت
کشاورزی ارتباطی ندارد بلکه یک چارچوب قانونی
مبنی بر درج اطالعات است که ثبت آن الزامی
است.

◾

◾برگشت محصوالت به دلیل ترک فعل مسئوالن

برخی کارشناسان نیز مسئله اصلی در برگشت
محصوالت کشاورزی از کشورهای مختلف را نبود
هماهنگی بین متولیان تولید و صادرات میدانند
و بر ضرورت استقرار مدیریت واحد و پاسخگو در
صــادرات محصوالت کـشــاورزی در دستگاههای
دولتی تأکید میکنند.
داوود صــادقــی ،کــارش ـنــاس و پــژوهـشـگــر حــوزه
کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار ما با اشــاره به
اینکه اعمال ممنوعیت موقت بر ورود محصوالت
کـشــاورزی تنها مختص ایــران نیست میگوید:
پیش از اعمال ممنوعیت واردات فلفل از ایران،

آگهی صورت طبقه بندی بستانكاران

آگهی مناقصه عمومی

دادگس����تریكلاس����تانتهران
اداره تصفیه امور ورشكستگی

1409713

1409757

مستشارقضاییادارهتصفیهامورورشكستگیتهران-محمدمهدیقزلسفلو

وی میافزاید :دو سازمان در روسیه بر بحث واردات
نـظــارت دارن ــد؛ یکی از آنهــا ســازمــانــی اســت که
بر بحث قرنطینه دامــی و گیاهی نظارت دارد که
متناظرش در ایــران سازمان حفظ نباتات است.
جــالــب اســت کــه ایــن ســازمــان اکـنــون فلفلهای
ایـ ــران را تــأیـیــد ک ــرده و فـلـفـلهــای ایــرانــی مجوز
سالمت ایــن ســازمــان را دارن ــد .ســازمــان دیگری
کــه از ح ــدود یــک ســال پیش وظیفه ن ـظــارت بر

◾پاسکاری وظایف بین دو سازمان متولی
صادقی توضیح میدهد :در کشور ما دو سازمان
حفظ نباتات و سازمان غذا و دارو که اولــی روی
بــهــداشــت مــحــصــوالت و دیــگــری روی سالمت
و بقایای سموم کــشــاورزی محصوالت نظارت
دارنــد اما هیچ کــدام حاضر نیستند مسئولیت
کـمکــاری در ایــن ماجرا را بر عهده بگیرند .این
رویداد ضرورت ایجاد متولی واحد در این حوزه را
خاطرنشان میکند .اآلن دقیق با همان موضوعی
که در قانون تمرکز روبـهرو بودیم مواجه هستیم
که وقتی زمینه یک محصولی کم میشد وزارت
جــهــاد کــشــاورزی میگفت از وزارت بــازرگــانــی
بپرسید چرا وارد نکرده است؟ وزارت بازرگانی هم
میگفت من متولی وارداتم ،بروید از وزارتخانهای
بپرسید کــه تولید نــکــرده اســت .اینجا هــم یک
چنین موضوعی اتفاق افتاده است و یک متولی
واحــد و پاسخگویی باید وجــود داشته باشد که
آن مرجع بتواند محصوالت را پیش از تولید
تا ص ــادرات رصــد کند؛ چراکه با نگاه صادراتی
میدانیم که این محصول بــرای کــدام کشور و با

پالک ثبتی
 27واحد آپارتمان مفروز و مجزی شده ازپالک
 5829فرعی از  478اصلی بخش  3سبزوار

مسکونی

آپارتمان

پالک های  1478و  1479و1485و 1489و  1490فرعی
مفروز و مجزی شده از  1298از  159اصلی

تجاری

واحد/مغازه

پالک  48647فرعی مفروز و مجزی شده
از  22176از  176اصلی بخش  10مشهد

انبارداری

زمین

چه استانداردها و دستورالعملهای بهداشتی
باید تهیه شود.
وی با ی ــادآوری اینکه کشورمان از نظر استفاده
از سموم با استفاده حــدود  0.3کیلوگرم در هر
هکتار ،رتبه  54را در بین  163کشورهای دیگر دارد
و جــزو کشورهای کممصرف محسوب میشود
توضیح میدهد :کیوی ایران ابتدا به امارات صادر
و از آنجا به هند ارسالشده بود .استانداردهای
امــارات مشکلی با سفیدک روی کیوی ندارد ولی
ا یــن مسئله ب ــرای هند مهم ا س ــت .البته اینجا
یک نکته قابلتوجه دیگر هم هست که کیویها
کامال ًارگانیک و سالم بودند یعنی اگر این میوهها
آف ـتک ـشــی م ـیشــدنــد ای ــن سـفـیــدکهــا از بین
میرفت و دلیل باقی ماندن آن استفاده نکردن از
آفتکش بوده است.

◾

◾نظارت واحد بر کل زنجیره تولید و صادرات
وی می گوید :وزارت جهاد ،امور خارجه ،صمت و
سازمان توسعه تجارت جلسات مختلفی با طرف
روسی داشتند و هفته پیش نیز مــدارک و اسناد
خواسته شده به روسها تحویل داده شده و حتی
قــرار شده طرف روس سفری به ایــران داشته و از
گلخانهها و فرایند تولید ،بستهبندی و صادرات هم
بازدید بکند .کشور چین هم مدتی این مشکل را
با روسیه داشت و بیش از یک سال طول کشید
تا این مشکل برای صــادرات محصول این کشور
حل شود.
بــه گفته وی بــرای حــل ایــن مشکالت در کشور،
نظارت باید بر کل زنجیره تولید واحد باشد و به
دست وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود تا این
وزارتخانه که متولی تولید است داعیهدار صادرات
بــا توجه بــه دستورالعملهای بهداشتی کشور
مقصد هم باشد.

3

اقتصاد

◾

◾احتمال تخریب
به خاطر گسترش مناسبات با روسیه و هند

گفتنی ا ســت برخی از کارشناسان نیز تخریب
کاالی کشاورزی در دولت سیزدهم را به اهتمام این
دولت برای گسترش روابط با کشورهای همسایه و
کشورهایی مانند روسیه و هند مرتبط میدانند .به
خصوص اینکه پس از قرارداد ۲۵ساله با چین در
آستانه انعقاد قرارداد ۲۰ساله با روسیه هستیم و
گمانهزنیهایی در خصوص انعقاد یک قــرارداد
اینچنینی با هند یها هم در محافل اقتصادی
کشور وجود دارد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 2000094940000004
موضوع :احداث رمپ و مرمت مسیل قره خان واقع در بسیج30
مبلغبرآورد 10.253.995.032:ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج
می گردد.

موضوع :مرمت گذرگاه های همسطح عابر پیاده تقاطع مصلی
– چمن و بلوار حر – بسکابادی
مبلغ برآورد 8.782.436.754 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج
می گردد.

شهرداری
منطقه شش
مشهد مقدس

در اجرای ماده  9قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قطعات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) ،طبق شرایط ،مدارک و
برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور و وفق نامه شماره  11/73746مورخ  ،1400/10/12از طریق تشریفات مزایده واگذار نماید .لذا جهت شرکت در مزایده موصوف،
می توانید از مورخ  1400/10/13لغایت  1400/10/25به سامانه ستاد مراجعه نمایید.
کاربری

رستم قاسمی ،وزیر
راه و شهرسازی با
بیان اینکه خطآهن
شلمچه -بصره
حداکثر در مدت دو
سال و با اعتبار ۱۰۰
تا  ۱۲۰میلیون دالر
ساخته میشود،
گفت :در توافق جدید
بین دو کشور تاریخ
آغاز ساخت این خط
ریلی مشخص شده
و یک شرکت مشترک
برای سرمایهگذاری
و بهرهبرداری در
طول دو ماه باید
تشکیل شود.

شماره فراخوان سامانه ستاد 2000094940000005

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد

نوعیت

ساخت خطآهن
شلمچه به بصره
در دو سال

آگهی مناقصه عمومی

1409755

بدینوس����یله به اطالع اش����خاص ذینفع می رساند صورت طبقه بندی
بس����تانكاران شركت ورشكس����ته اكباتان فوم آریا تهیه گردیده و در
ش����عبه پنجم اداره تصفیه امور ورشكستگی دادگستری استان تهران به نشانی
خیاب����ان بهش����تی خیابان پاكس����تان كوچ����ه چه����ارم پ����الك  10اداره تصفیه امور
ورشكس����تگی طبقه دوم موجود اس����ت اشخاص ذینفع میتوانند به آن مراجعه
نموده و چنانچه اعتراضی به صورت مذكور داش����ته باشند ظرف مدت  20روز از
تاریخ انتش����ار آگهی اعتراض خود را به دفتر ش����عبه  88دادگاه عمومی حقوقی
ته����ران مس����تقر در مجتمع قضای����ی م����درس (دادگاه صادركنن����ده حكم توقف)
تقدیم نمایند.
بدیهی است پس از انقضاء مدت مذكور تصمیم این اداره قطعی خواهد بود.

◾

◾بیتوجهی به نامههای روسیه درباره استانداردها

خبر
خوب

گاستروبک
مدل 41409
 ۱۶,۷۸۰,۰۰۰تومان

محصوالت وارداتــی را در روسیه بر عهدهگرفته
سازمان حقوق مصرفکنندگان است .این سازمان
دستورالعملهایی ب ــرای واردات بــه ا یــن کشور
تعیین کرده و از حدود هفت تا هشت ماه پیش
به ایران نامهنگاریهایی در اینباره کرده است و
متأسفانه مدیران سازمان حفظ نباتات سابق به
این نامهها توجهی نکردند .روسیه در این نامهها،
دستورالعمل پیشنهاد یاش را بــرای واردات و
صــادرات به ایــران ارائــه داده است که بیایید روی
این موضوعات صحبت کنیم .حتی آقای خاوازی،
وزیر سابق جهاد کشاورزی نیز سفری به این کشور
داشت ولی ابهام بزرگی که همچنان باقی است این
است که چرا به این نامهها و موضوع مطروحه در
آن توجهی نشده است.
وی میافزاید :این نامهها در زمانی به دست ایران
رسیده که کاشت فلفل که در شهریور ماه انجام
یشــود هـنــوز در کـشــور ش ــروع نـشــده اس ــت و
مـ 
گلخانهداران پیش از کشت هنوز چند ماه فرصت
داشتند که خود را برای این موضوع آماده کنند ولی
در غیاب این اطالعرسانی کشاورزان به همان شیوه
سابق به کشت محصوالت پرداختند .وی تأکید
میکند :هر چند مسئوالن سابق باید پاسخگو
باشند ولی این امر چیزی از وظیفه مسئوالن فعلی
که پیگیر این مسئله نبودند هم کم نمیکند.

◾
ورود تعدادی از محصوالت کشاورزی ترکیه نیز به
روسیه ممنوع شده بود .این قضیه یکطرفه هم
نیست و ما هم گاهی محصوالت دیگر کشورها را
به دلیل عدم رعایت برخی استانداردها برگشت
میزنیم .ولــی آن چیزی کــه در ایــن مــورد خاص
مشکل ایجاد کرده بیدقتی و ترک فعل مسئوالن
کشور است که نامهنگاری و تذکرات طرف روسی را
در این مهم نادیده گرفتهاند.

درهم امارات (سنا)

دوم و در دولت سیزدهم ترخیص شده که این میزان
واردات کاالهای اساسی ۲۳درصد در وزن و ۳۰درصد
در ارزش بیشتر از دولت قبل است.
بر اســاس آخرین اعــام گمرک ،کل تجارت خارجی
کشور تا پایان آذرماه  ۱۲۲میلیون و  ۵۰۰هزار تن کاال به
ارزش  ۷۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر بود

بوش
مدل MFW66020
 ۳,۲۸۰,۰۰۰تومان

یکند
قدس جزئیات برگشت خوردن  برخی از محصوالت کشاورزی را بررسی م 

269.933

73.501

دینارعراق (سنا)

184

مساحت
(مترمربع)

به سامانه ستاد
مراجعه گردد.
.

قیمت
پایه(ریال)

به سامانه ستاد
مراجعه گردد.

 5درصد شركت
در مزایده(ریال)

به سامانه ستاد
مراجعه گردد.

شرایط
پرداخت

نقدی

شهرداری
منطقه شش
مشهد مقدس

آگهی فروش  27واحد آپارتمان در شهرستان سبزوار
یک قطعه زمین انبارداری شهرمشهد
 5باب مغازه تجاری شهرستان كاشمر

شماره مزایده در سامانه
ستاد

آدرس

توضیحات

2000003374000024

شهرستان سبزوار-
شهرک توحید

آدرس :شهرستان سبزوار-خیابان 24متری انقالب-نبش
خیابان نیستان -اداره راه و شهرسازی شهرستان سبزوار
به شماره تلفن 05144645000

شهرستان کاشمر-خیابان
 14معصوم

آدرس :شهرستان کاشمر-حاشیه میدان 14معصوم-
اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشمر به شماره تلفن
05155255091-2

مشهد -بین تقویه 7و-9
قطعه دوم سمت راست

آدرس:مشهد -تقاطع بلوار خیام و سجاد – اداره کل راه
و شهرسازی خراسان رضوی به شماره تلفن
05137628414-17

2000003374000025

2000003374000026

1409714

جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به آدرس اینترنتی ( ))https://razavi.mrud.irو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتی ( )www.setadiran.irمراجعه نمایید.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن ،تنها از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر روش ها امکان پذیر نخواهد بود.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

