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صنعت و تجارت

بررسی «اقتصادسرآمد» از مواجهه دو ساله بازار با معضل کسری تایر

واردات الستیک درتضاد با تولید داخلی

اعظم زندیه  -اقتصادســرآمد  -قیمت
تایر ســواری در ماههای اخیــر با افزایش
غیرمنطقی روبهرو بوده است ،به طوری که
در بعضی از سایزهای پرمصرف مثل تایر پراید و پژو
 405با افزایش دو الی ســه برابری قیمتها در بازار
آزاد مواجه بوده ایم .این مشــکل به قدری عمق پیدا
کرده که طرح فروش تایر دولتی توسط تولیدکنندگان
نیز نتوانسته به حل و فصل این مساله کمک کند ،چرا
که طرح فروش اینترنتی تولیدکنندگان با مشکالتی
مانند کمبود عرضه و ایرادات فنی بسیار همراه بوده و
فروش حضوری تایر دولتی نیز به علت محدودیت
نمایندگان فروش و تعداد کم تایرهای تخصیص پیدا
کرده به این طرح ،باعث ایجاد صفهای طوالنی و
فرآیندی زمانبر شده اســت ،به نحوی که بسیاری از
متقاضیان را از دریافت تایر دولتی منصرف شــده و
برای تهیه مایحتاج خود به بازار آزاد رو آورده اند .به
دلیل کاهش واردات الستیکهای سواری و افزایش
 70درصدی قیمت الســتیکهای تولید داخل ،بازار
تایر سواری در کشــور با رکود شدیدی همراه شده
اســت و این امر نشــان دهنده عدم تعادل عرضه و
تقاضا است.
گفته می شــود سیاســت های ارزی دولت و عدم
تخصیص ارز نیمایی به واردات الســتیک به تشدید
افزایش قیمت الســتیک در بازار دامن زده است و
حال که علیرضا رزم حســینی وزیر صمت از تهاتر
 200میلیون دالری واردات تهاتری ســخن به میان
آورده از ســطوح باالی مدیریتی الســتیک گرفته تا
خرده فروشان ،داد بی توجهی دولت به تولید داخلی
الستیک سر داده اند و در صدد هستند تا به نحوی این
مصوبه یا به اجرا گذاشته نشود و یا ملغی شود.
دولت وارد شد ،الستیک فراوان
به گزارش خبرنگار اقتصاد سرآمد ،هفته گذشته بود
که در تماس با انجمن تایر موضوع مورد پیگیری قرار
گرفت و مســئوالن این انجمن با ابراز بی اطالعی از
پاسخ دادن به دلیل تصمیم وزارت صمت در واردات

 200میلیون دالری الســتیک تهاتــری خودداری
کردند  .اما با جدی شــدن موضوع واردات می بینیم
این انجمن پی در پی با انتشار اخبار موضع خود در
برابر مصوبه اخیر وزارت صمت را اعالم می کنند.
مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنعت تایر در گفت
و گو با روزنامه اقتصادســرآمد با اعالم کافی بودن
تولیدات داخلی برای تامین الســتیک بازار کشور،
گفت :با توجه به رشــد تولید تایر سواری کشور در
سال جاری ،تعیین رقم  200میلیون دالری واردات
تایر میتواند در تضاد با تولید داخل قرار بگیرد زیرا،
تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود.
رشد بود اما عرضه وجود نداشت

وی در ادامه با پیش بینی این موضوع که تا پایان سال
 99قطعا تولید تایر داخلی با رشد  25تا  30درصدی
همراه خوهد بود ،افرود در سال جاری خوشبختانه
تولید تایر در کشــور حدود  21میلیون حلقه براورد
شــده که قطعا مازاد بر نیاز مصــرف خودروهای
داخلی اســت ،تاکید کرد :درواقع تایرسازان در 10
ماهه نخست سال بیش از آمار یک ساله خود تولید
الستیک داشته اند .لذا به نظر می رسد واردات 200
میلیون دالریتهاتر الســتیک به کشور در این شرایط
محلی از اعراب نداشته باشد.
جزئیات واردات الستیک مشخص نیست
تنهــا تصریح کــرد :جزییات تصمیــم دولت برای

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم

سازمان آگهی روزنامه
اقتصاد سرآمد
جهت سفارش آگهی در روزنامه اقتصاد سرآمد با شماره های
زیر تماس حاصل فرمایید.

09198543996 021-88769227

(نوبت اول)

شماره99/17/31532 :
تاریخ99/12/4 :
شهرداری ارومیه در نظر دارد باستناد ماده پنج آئین نامه معامالتی شهرداری و اعتبارات
مصوب سال  ،1399نسبت به واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصالح هندسی نقاط حادثه
خیز مصوب شورای ترافیک استان در سطح شهر ارومیه برابر مشخصات فنی ،براورد اولیه و
شرایط خصوصی قید شده در اسناد و مدارک منضم با مبلغ اولیه  9/982/433/4۵۵ریال
( نه میلیاردو نهصدو و هشتاد و دو میلیون چهارصد و سی و سه هزار و چهارصد و پنجاه و
پنج ریال) بر اساس فهرست بهاء سال  99با اعمال ضریب منطقه ای  1/0۵و ضریب باالسری
 1/41و تجهیز کارگاه بصورت مقطوع و تعدیل در مدت  12ماه شمسی توسط پیمانکاران
مجاز تشخیص صالحیت شده و دارای ظرفیت اقدام نماید .از پیمانکارن واجد شرایط در
رشته ابنیه که مایل به همکاری هستند درخواست میشود جهت کسب اطاالعات بیشتر
همه روزه تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه  99/12/19به امور قراردادهای سازمان
حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه واقع در ارومیه بلوار والفجر ،روبروی صدا و سیما،
کوچه پنجم ،ساختمان رایان ،طبقه اول و یا به سایت شهرداری به آدرس www.urmia.ir
مراجعه فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول  99/12/0۵ :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/09 :

عدل دوست سرپرست شهرداری ارومیه

آگهي تجدید مناقصه عمومي
شهرداري صالحیه در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر صالحیه انجام پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانكار واجدالشرایط واگذار نماید.
ردیف

شرح موضوع

مبلغ پیمان (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (5درصد پیمان)

1

اجرای رینگ کردن چاه های در اختیار شهرداری فاز سوم

8/000/000/000

400/000/000

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت می شود برای دریافت
اسناد مناقصه وارائه پیشنهاد ظرف مدت  7روز از تاریخ درج آگهی به آدرس:
كیلومتر26جاده تهران -ساوه ،شهرستان بهارستان ،شهر صالحیه ،ساختمان
مركزي شهرداري صالحیه ،مراجعه یا با شماره  021-۵662۵042تماس حاصل
نمایند.
 -1سپرده شركت درمناقصه معادل  ۵درصد مبلغ پیمان بصورت ضمانتنامه معتبر
بانكي یا فیش واریزي به حساب جاري  310000۵234000نزدبانك ملي شعبه
صالحیه كد 2601بنام سپرده شهرداري صالحیه .

 -2شهرداري در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات واصله مختار مي باشد.
 -3هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -4درصورت انصراف برنده اول و دوم و سوم  ،سپرده شرکت درمناقصه به نفع
شهرداری ضبط خواهد گردید.
 -۵شرکت کنندگان در مناقصه بایستی با مراجعه به واحد درآمد شهرداری هزینه
اسناد را نیز واریز نمایند.
 -6سایرموارد در اسناد مناقصه قیدگردیده است.
تاریخ انتشار آگهی 1399/12/0۵ :

محمد آگاهی مند -شهردارصالحیه

رشکت ملی گاز اریان

رشکت گازاستان رهزمگان (سهامی خاص)

آگهی برگزاری فراخوان عمومی
مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی و فنی)

فراخوان شماره 2099092421000066 :
شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
دو مرحلهای خرید دوربین حرارتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد
شرایط به شرح ذیل واگذار نماید :
موضوع مناقصه  :خرید دوربین حرارتی
مدت قرارداد  90 :روز تقویمی
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص
اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف  :بندرعباس -بلوار گاز -شهرک فجر – شرکت گاز استان
هرمزگان  -دفتر امور قراردادها  -تلفن 07632197236
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان  :پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان  :حداقل  14روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد
فراخوان
به این مناقصه  20درصد پیش پرداخت تعلق میگیرد.

نوبت دوم
شماره مجوز۱۳۹۹.۷۰۶۱ :

به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی
وزارت نفت استفاده میگردد.
حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه  :شرکت های مورد تایید معاونت حفاظت
الکترونیک سازمان حراست وزارت نفت و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار ،رفاه و
اموراجتماعی.
ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی
کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری
فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.12.02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399.12.0۵ :

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

واردات  200میلیون دالری تایر از محل تهاتر به این
انجمن تا کنون اعالم نشده اســت و اینکه این رقم
مربوط به واردات چه نوع الستیک به کشور است تا
کنون بر ما معلوم نیست.
سخنگوی انجمن تایربه رشد تولید انواع الستیک در
کشور پرداخت و یادآور شد :با توجه به رشد تولید
الستیک داخلی کشور ،در حال حاضر در بخش تایر
ســواری و تایر باری بایاس کمبود ی در بازار داخل
وجود ندارد ولــی در تایر رادیال با کســری تامین
الستیک در این بخش مواجهیم که باید نسبت به تامین
آن اقدام شود .که رقم  200میلیون دالر برای واردات
آن رقم بسیار زیادی است.

از بروز تضاد جلوگیری کنید
تنها با بیــان این مطلب کــه میــزان واردات تایر با
تولید داخل بســتگی بــه جزییــات تصمیم دولت
اخیر دولت قطعــا میزان تضاد بیــن واردات تایر و
تولید الستیک داخلی را مشخص می کند ،افرود :به
منظور جلوگیری از بروز تضاد واردات الستیک به
کشور و تولیدات داخلی  ،رقم اعالم شده برای تهاتر
تایر ،باید برای واردات تایرهای خودروهای سنگین
مورد اســتفاده درمعادن و تایرهای سنگین رادیال
استفاده شود.
وی َصرف بدون برنامه  200میلیون دالر پول دولت
برای واردات انواع الســتیک به کشــور را مغایر با
اهداف تولید تایر در ایران عنوان کرد و بیان داشت:
واردات الستیک به کشور باید در جهت رفع کمبود
بازار مصرف صورت بگیرد نــه اینکه در تضاد با آن
حرکت کند.
این فعال صنفی با یــادوری زحمات تولید کنندگان
الستیک در کشور به ویژه در ایام تحریم های جاری
از سوی غرب ،افزود :تالش تایرسازان داخلی برای
راه اندازی و تقویــت خطوط تولید و اســتفاده از
ظرفیت های بالقوه به رغم کاستی های موجود قابل
تحسین است و نباید نادیده انگاشته شود.
تنها با یادآوری تامین نیاز بازار و انگیزه ایجاد شــده
در میان تایر سازان در یک دوسال اخیر ،افزود :تولید
کنندگان داخلی الستیک تالش خود را برای رفع نیاز
بازار به انجام رسانده اند .زحمات آنان نباید نادیده
گرفته شود.
سخنان مصطفی تنها در حالی گفته می شود که ،سال
ها است کارشناسان و فعاالن بازار تایر در کشور از
کمبود این فراورده گالیه منــد بودند و این اتفاق را
ناشی از خودداری تایر ساز در عرضه تایر به بازار می
دانستند .جلب حمایت دولت با استفاده از ابزار عدم
عرضه تایر به بازار نیز یکی دیگر از دالیلی است که
کارشناسان به آن استناد می کنند تا در یکی دو سال
اخیر بازار الستیک با معضل کسری مواجه باشد.

اصناف

آغازخریدتوافقیکشمش
از کشاورزان

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور از خرید توافقی کشمش مازاد کشاورزان
خبر داد و گفت :نرخ کشمش های بی دانه و پلویی در استانهای مختلف بر اساس کیفیت
 ۱۴تا  ۲۰هزار تومان اســت.به گزارش اقتصادســرآمد ،مرتضی معتمد معاون بازرگانی
سازمان تعاون روســتایی در نشســت خبری اظهار کرد :برای خرید حمایتی از کشاورزان انگورکار
 250میلیارد تومان تســهیالت ترجیحی از طرف دولت اختصاص یافت تا با قراردادن آن در اختیار
کارخانجات کشمش تولیدی آنها به صورت توافقی خریداری شود.وی گفت :نرخ خرید توافقی این
محصوالت  14تا  20هزار تومان است که کشــمش های بیدانه و پلویی بر اساس کیفیت خریداری
میشود.معاون بازرگانی سازمان تعاون روســتایی ادامه داد :مصرف کشمش در کشورمان باالست و
محصوالت خریداری شده توســط کارخانجات فرآوری و یا به کشورهای دیگر صادرات میشود.
معتمد افزود :کشورهای روسیه ،آسیای میانه از قبیل ترکمنستان ،گرجستان در اولویتهای صادرات
محصوالت کشــمش ایرانی قرار دارند.وی در بخش دیگری ازصحبتهای خود با بیان اینکه ترکیه
رقیب اصلی کشمش ایران است گفت :ترکیه تبدیل به تعیین کننده قیمت کشمش در اروپا شده است
و حتی محصوالتی که ما قصد صادرات آن را به کشورهای دیگر داریم و باید از مرز ترکیه عبور کند،
رقابتهای منفی انجام میدهند و محصوالت ما را در مرز نگــه میدارند که همین امر باعث طوالنی
شــدن زمان صادرات و افزایش قیمت تمام شده میشــود .به همین دلیل صادرکنندگان کشورهای
دیگری را برای عبور کشمش ایرانی استفاده میکنند.معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی با انتقاد
از بی برنامه بودن صادرات محصوالت کشاورزی ایران گفت :صادرات محصوالت کشاورزی ما بی
برنامه و افسارگسیخته است و برخی صادرکنندگان داخلی نیز برای تسخیر بازارهای صادراتی اقدام
به رقابت منفی میکنند.

عرضه روغن قطرهچکانی است

نایب رئیس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس اظهار
داشــت :مردم بدون روغن نماندهاند امــا عرضه آنقدر
قطرهچکانی شــده که مجبور هستند در صف ایستاده و
با قیمت باالتری تهیه کنند.به گزارش اقتصادســرآمد،
علی جدی در مورد تشــکیل صفهــای روغن اظهار
کرد :تشکیل صف در این دولت موضوع عجیبی نیست
همیشــه هم راهی برای برخط کردن مردم پیدا میکنند.
همه این صفها هم از مشکل در نظارت است .در سفری
که به استان خراسان شمالی داشتیم ،دیدیم که روغن به
صورت دو نرخی عرضه و گاه در انبارها میماند ،همه
اینها از ضعف اجرا و نظارت است .وی افزود :البته مردم
بدون روغن نماندهاند اما عرضه آنقدر قطرهچکانی شده
که مجبور هستند در صف ایســتاده و با قیمت باالتری
تهیه کنند .بهانهشــان نیــز ارز  ۴۲۰۰تومانی بود که آن
هم تصویب شــد .در ضمن تصویب ارز  ۴۲۰۰تومانی
یا رد آن ،مربوط به سال آینده میشــود نه سال جاری،
درحالیکه امســال که با بودجه مصوبه سال گذشته ارز
 ۴۲۰۰تومانی بــرای روغن وجــود دارد.نایب رئیس
کمیســیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد :باید از
ابتدای زنجیره و مواد اولیه موضوع روغن برنامهریزی
و مدیریت میشد که متولی آن نیز دولت است .مصرف
روغن کشور از قبل مشخص بود و میشد در این حوزه
برنامهریزی صورت بگیرد.وی در ادامه بیان کرد :در مورد
احتکار نیز مجلس قانون تصویب میکند اما مجری آن
کسانی هستند که باید به درستی آن را اجرا کنند .با همین
قانون در ســالهای مختلف کشــور اداره شده ،چطور
االن در این مورد به مشکل برخوردهایم؟ تحریم ها نیز
سه سال اســت که وجود دارد این طور نیست که تازه با
مشکالت تحریم مواجه شده باشیم.

تولید ۲۲۰هزار تن گوشت مرغ در اسفند

عضو اتحادیه مرغداران گوشــتی گفت:برای ماه اسفند
۱۳۰میلیون قطعه جوجهریزی در مرغداریها صورت
گرفته که از این میزان ۲۲۰هزار تن گوشــت مرغ تولید
میشود.به گزارش اقتصادســرآمد ،محمد علی کمالی
سروســتانی مشــاور اتحادیه مرغداران گوشتی درباره
آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد :امروز نرخ هر کیلو
مرغ زنده  ۱۴هزار تا  ۲۰هزار تومان ،مرغ آماده به طبخ در
کشتارگاه  ۲۲هزار و  ۷۰۰تومان و در خرده فروشی ۲۵
هزار و  ۵۵۰تومان است.وی افزود :بنابر ابالغیه وزارت
جهاد کشاورزی به کشتارگاه ها مبنی بر ممانعت از قطعه
بندی نگرانی هایی مبنی بر قطعه بندی زیرپله ای وجود
دارد کــه امیدواریم با اعالم نرخ منطقــی بگذارند بازار
روند عادی خود را طی کند.کمالی سروستانی از افزایش
سهمیه نهاده دامی خبر داد و گفت :طی ماه های اخیر به
ازای هر قطعه مرغ  ۴کیلو نهاده از طریق سامانه بازارگاه
در اختیار مرغدار قرار می گرفت که هم اکنون حدود ۹۰۰
گرم به اینمیزان اضافه کرده اند که با این وجود مرغداران
می توانند تا ســن  ۴۵روز مرغ خود را در واحدها نگه
دارند.وی در واکنش به عرضه مرغ با نرخ های باالتر در
بازار افزود :در شرایط فعلی ،میزان تقاضا به سبب نگرانی
خانوارها از آینده بازار باال رفته که برخی خرده فروشان
هم بی انصافی کرده و مرغ را با نرخ باالی  ۳۰هزار تومان
عرضه می کنند .این امر گرانفروشــی و اجحاف در حق
مصرف کننده است.اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد:
با نگه داری مرغ تا سن  ۴۵روز در واحدهای مرغداری
به طور متوسط ماهانه  ۴۸هزار تن به تولید گوشت مرغ
اضافه می شــود که با این وجود قیمت مرغ در بازار به
تعادل می رسد.این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی
در عرضه مرغ شب عید نداریم ،بیان کرد :بنابر آمار حدود
 ۱۳۰میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری
صورت گرفته که از ایــن میزان حــدود  ۲۲۰هزار تن
گوشت مرغ تولید می شود و این میزان با مصرف کامال
همخوانی دارد.وی قیمت کنونی هر کیلو ذرت در بازار
آزاد را  ۶هزار و  ۵۰۰تومان و کنجاله ســویا را  ۱۱هزار
تومان اعالم کرد و افزود :اگر نهاده در زمان مقرر بدست
مرغدار برسد ،هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه در
بازار نداریم.کمالی سروستانی با بیان اینکه قیمت جوجه
یکروزه نســبت به روزهای اخیر تغییری نداشته است،
گفت :نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه  ۳هزار و ۱۰۰
تا  ۳هزار و  ۷۰۰تومان است.
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