
توليد جهاني نف�ت قرار اس�ت 1/2 ميليون 
بش�كه در روز كاه�ش ياب�د؛ تصميم�ي كه 
روز جمع�ه در اوپ�ك ب�ه اجم�اع رس�يد 
و موج�ب افزاي�ش 5 درص�دي قيمت نفت 
ش�د. در اين اجماع، امريكا بازن�ده و اوپك 
و روس�يه برن�ده منازع�ات اخي�ر ش�دند. 
 از ش��ش ماه گذش��ته تا ب��ه امروز ب��ازار نفت 
روزهاي پرچالشي را به خود ديده است و براي 
نخستين بار در تاريخ اوپك، رئيس جمهور امريكا 
به طور شفاف و با زبان تهديد خواستار افزايش 
توليد نفت توسط اعضاي اوپك به منظور كاهش 

قيمت آن شده بود. 
درخواست هاي مكرر و توييتري دونالد ترامپ 
از عربس��تان و كش��ورهاي حوزه خليج فارس 
نه تنها مانعي براي افزايش قيمت نفت نش��د، 
بلكه تبديل به يكي از عواملي شد كه بهاي نفت 
را افزايش داد. با توجه به تحريم ايران و برنامه 
ترامپ براي به صفر رساندن صادرات نفت ايران 
در آبان س��ال جاري، محمد بن سلمان، وليعهد 
س��عودي ها قول داد به ازاي هر بش��كه از نفت 
ايران، دو بشكه به ميزان توليد نفت خود بيفزايد 

كه تمسخر كارشناسان را در پي داشت. 
افزايش قيمت نفت به رون��د خود ادامه داد، اما 
پس از اعطاي معافيت به هشت كشور خريدار 
نفت ايران توسط امريكا، قيمت ها كاهش پيدا 
كرد و بشكه هاي اضافي در بازار نفت نقش خود 
را در   اين باره نش��ان داد. همزمان موضوع قتل 

جمال خاشقچي در اس��تانبول فشارهاي غرب 
را بر عربس��تان افزايش داد، به طوري كه رياض 
از عزم خود براي كاهش يك ميليون بشكه اي 

نفت خبر داد. 
  همكاری  روسيه و عربستان

مجموع توليد دو كشور روسيه و عربستان بيش 
از 21 ميليون بش��كه در روز است، يعني بيش 
از 20 درصد از توليد جهان��ي متعلق به اين دو 
كشور است كه از سال 2016 همكاري هاي خود 
را براي بهبود بازار نفت افزايش دادند. روس��يه 
كه همواره از س��وي علي النعيمي، وزير سابق 
نفت عربستان مورد نقدهاي فراوان قرار گرفته 
بود پس از تغيير ديدگاه حاكمان س��عودي به 
رياض نزديك شد تا ميزان تأثيرگذاري خود در 

تصميمات اوپك را افزايش دهد. 
موضوع فريز نفتي در سال 2016 كه با حمايت 
اين دو كش��ور تبديل به يك تصميم مهم شد، 
قيمت نف��ت را از س��طح 25 دالر ب��ه بيش از 
60 دالر افزاي��ش داد. اي��ن همكاري ه��ا تا به 
امروز وجود داشت و وزراي نفت دو كشور طي 
سه س��ال اخير بيش از 10 بار با يكديگر ديدار 

داشتند. 
با توجه به وابس��تگي ش��ديد اقتصاد دو كشور 
فوق به درآمدهاي نفتي، موضوع كاهش توليد 
در اجالس 175 اوپك در دستور كار قرار گرفت 
و عربستان از احتمال كاهش يك تا 1/5 ميليون 
بشكه اي توليد نفت از ژانويه 2019 گفت. اين 

اجالس كه روز جمع��ه به كار خ��ود پايان داد 
به ش��كل غير رس��مي تبديل به اجالس سران 
شد. وزراي نفت كش��ورهاي عضو اوپك براي 
كسب تكليف از حاكمان خود به صورت تلفني 
با پايتخت خود ارتباط تلفني بر قرار مي كردند 
و حتي وزير انرژي روس��يه براي اتخاد تصميم 
نهايي، شبانه وين را به مقصد مسكو ترك كرد 
تا ميزان كاهش تولي��د را با والديمير پوتين در 

ميان بگذارد. 
روز جمعه اما تصميم اخذ شد؛ 25 كشور براي 
كاهش توليد نفت به ميزان يك ميليون و 200 
هزار بشكه به توافق رسيدند كه سهم اوپك 800 
هزار بشكه و سهم كش��ورهاي غيراوپك 400 

هزار بشكه تعيين شد. ايران، ونزوئال و ليبي هم 
از اين برنامه مستثني شدند تا عربستان بخش 

اعظمي از كاهش توليد را بر عهده بگيرد. 
روز گذشته وزير نفت عراق هم گفت: مجموع 
كاهش توليد عربستان 700 هزار بشكه در روز 
خواهد بود و ساير كش��ورها نيز بر اساس سهم 
مشخص شده خود، توليد را كاهش مي دهند. 
اين خبر موجب ش��د تا قيمت نفت با افزايش 
مواجه ش��ده و اميده��ا براي نف��ت 70 دالري 

افزايش يابد. 
  معافيت ها چگونه حاصل شد؟

س��ه كش��ور از برنامه كاهش توليد نفت اوپك 
معاف ش��دند. ايران و ونزوئال به دليل تحريم و 
شرايط ويژه خود از كاهش معاف شدند و ليبي 
نيز به دلي��ل ناآرامي هاي داخلي از فهرس��ت 
كاهش توليد حذف شد. اين يك رسم رايج در 
اوپك است كه از سال 1986 تا به امروز وجود 
دارد كه بر اين اس��اس، كش��ورهايي كه دچار 
كاهش توليد به دليل تحريم، جنگ، مشكالت 
داخلي و... هس��تند از برنامه هاي كاهش توليد 
كنار گذاش��ته ش��ده و به بيان س��اده تر از هر 

تصميمي در اين باره معاف هستند. 
به همين دليل براي س��ه كش��ور مورد اشاره، 
معافيت صادر ش��د؛ نكته مهم تر اين است كه 
در بيانيه اوپك تأكيد ش��ده آنچه مورد ارزيابي 
براي كاهش 800 هزار بش��كه اي اوپك محل 
استناد اس��ت، ميزان »كل توليد« اوپك است 
و نه اعضاي آن. اين بدان معناست كه اگر مثاًل 
كشوري دچار كاهش توليد شد، كشوري ديگر 
مي تواند جاي او را پر كن��د زيرا در بيانيه اوپك 
آمده است چيزي كه مهم است توليد كل اوپك 

است نه توليد هر عضو. 
به هر شكل، سه كشور اوپك در برنامه كاهش 
توليد حضور ندارند و كاهش هر بشكه توليد از 
آنها به معن��اي عدم كاهش توليد كش��ورهاي 

ديگر است. 
  پيروزي بر ترامپ

مهم ترين خروجي نشس��ت اوپك و غيراوپك، 
شكس��ت تالش هاي رئيس جمهور امريكا بود 
كه با تهديد قصد داش��ت مان��ع كاهش توليد 
نفت ش��ود. برايان هوك از چهره هاي برجسته 
كاخ سفيد به طور ناشيانه اي به وين سفر كرد و 
در ساختمان اوپك با مقامات كشورهاي اوپك 
رايزني ك��رد تا آنها را براي ع��دم كاهش توليد 

نفت متقاعد كند. 
تصميم اوپك و غيراوپك ب��راي كاهش توليد، 
ضربه س��ختي به امري��كا وارد ك��رد و تمامي 
سناريوهاي ترامپ را براي كاهش بيشتر قيمت 
نفت بر هم ريخت. در حالي كه به نظر مي رسيد 
اس��تقالل اوپك در حال فروپاش��ي است، اما 
اين تصميم نش��ان داد اين س��ازمان همچنان 
مؤثرترين سازمان در حوزه نفت و انرژي جهان 

است. 
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ترامپ در خاك اوپك

موضوع فريز نفتي در سال 
2016 ك�ه ب�ا حماي�ت اين 
دو كش�ور تبدي�ل ب�ه يك 
تصمي�م مهم ش�د، قيمت 
نف�ت را از س�طح 25 دالر 
به بي�ش از 60 دالر افزايش 
داد. اي�ن همكاري ه�ا تا به 
امروز وجود داشت و وزراي 
نف�ت دو كش�ور طي س�ه 
س�ال اخير بي�ش از 10 بار 
با يكديگر ديدار داش�تند

كاهش 1/2 ميليون بشكه اي توليد جهاني نفت و سر درد رئيس جمهور امريكا وحیدحاجیپور
گزارشیک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

2640397داروسازيامين
140296حفاريشمال

6533340فرآوردههايتزريقيايران
2564122صنايعآذرآب

9301442پاكسان
6820322داروسازياسوه

6870323كاشيپارس
5349251سرمايهگذاريصنعتبيمه

106650سيمانكردستان
5246246گروهصنعتيسپاهان
2882135توليدمحورخودرو

6159285شيشهوگاز
4998230المپپارسشهاب

5945272شهدايران
5307242لنتترمزايران
2843129حفاريشمال

6447284مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
2327101توسعهشهريتوسگستر
5346230داروسازيجابرابنحيان

189779ايراندارو
14580606آسانپرداختپرشين

4008164سرمايهگذاريشفادارو
2571104صنايعكاغذسازيكاوه
11623466داروپخش)هلدينگ

9971393شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
12247481گلوكوزان
6443253قندلرستان

2700104داروييلقمان
225086بانكملت

5737219سيمانفارس
11148420حملونقلبينالملليخليجفارس

114542بانكصادراتايران
9244335گلتاش

185267داروسازيكوثر
266493كارخانجاتتوليديشيشهرازي

95633بانكسينا
7558260مسشهيدباهنر

15401525نفتبهران
3785129سايپاآذين
12405405كربنايران

3099101سرمايهگذاريپارستوشه
95731ليزينگايران
127541بانكتجارت

165452پستبانكايران
4271134افست

5467165آهنگريتراكتورسازيايران
7349221دادهگسترعصرنوين-هايوب
3469104ريختهگريتراكتورسازيايران

283685ايرانخودرو
113534بانكپارسيان
3996114قندنيشابور

34432961سپنتا
290881كارخانجاتتوليديشهيدقندي

151442بانككارآفرين
6056166سيمانفارسنو

4207114كويرتاير
115131سرمايهگذارينيرو

7414198ذغالسنگنگينطبس
162242گروهداروييبركت

395599گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
5295128سرمايهگذاريداروييتامين

134231سايپا
16559380پرداختالكترونيكسامانكيش

4534103كشتوصنعتپياذر
396987شيميداروئيداروپخش

245252پمپسازيايران
7133147كارخانجاتداروپخش
194539قطعاتاتومبيلايران

386677س.صنايعشيمياييايران
5328103نيروكلر

199738توريستيورفاهيآبادگرانايران
294853كارتاعتباريايرانكيش

289451سرمايهگذاريساختمانايران
309848مارگارين
329551كيميدارو

15917244داروسازيسينا
555882گروهمپنا)سهاميعام(

89513سيمانسپاهان
113116زامياد

452462البرزدارو
153520سرمايهگذاريبوعلي

18103232پارسخزر
94712سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
91711سرمايهگذاريخوارزمي

10852130پارسدارو
328535شيشههمدان

715170داروسازيابوريحان
382837ايرانتاير

265125رادياتورايران
130912فنرسازيزر

751665پتروشيميفجر
983885گروهصنعتيبوتان

246121تجارتالكترونيكپارسيان
9428سرمايهگذاريسايپا
168314سامانگستراصفهان
414732توليديچدنسازان

207415فرآوردههاينسوزآذر
349625بينالملليمحصوالتپارس

523136معدنيوصنعتيچادرملو
351124كاشيالوند

370225دادهپردازيايران
883358كارتنايران

747549داروسازياكسير
155510ليزينگخودروغدير

493931صنايعپتروشيميخليجفارس
10066پارسخودرو

6734الكتريكخودروشرق
12187پالسكوكار

15959تامينسرمايهاميد
230613سرمايهگذاريسپه

242513نوسازيوساختمانتهران
11506گروهبهمن

21599كاشيسعدي
1391955بهپرداختملت

1061041داروييرازك
272610حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

19026بانكاقتصادنوين
423912فنرسازيخاور

17965سرمايهگذاريتوسعهملي
986927كشتوصنعتچينچين

23296مخابراتايران
37628گروهصنعتيبارز
2382542معدنيدماوند

2066131گروهصنعتيپاكشو
1366516پتروشيميپرديس

35733صنايعكاشيوسراميكسينا
4817235پتروشيميفناوران

105072دشتمرغاب
53020آهنگريتراكتورسازيايران

114370فوالداميركبيركاشان
29020سرمايهگذارياعتبارايران

83370الميران
13920ليزينگرايانسايپا

26270صنايعسيماندشتستان
58230سالمين

8890سيمانشرق
1-7919فرآوردههايتزريقيايران

1-7357سيمانآرتااردبيل
1-5967كاشيوسراميكحافظ

1-4936سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
5-13816نفتپارس

4-8740داروسازيزاگرسفارمدپارس
1-1728سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

7-9752سيمانخاش
10-10171شهد

4-3941قندثابتخراسان
2-1501سرمايهگذاريپرديس

8-5342همكارانسيستم
12-7328سيمانهرمزگان

13-7284معدنيوصنعتيگلگهر
8-4016مليصنايعمسايران

3-1461سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

فقط با وام می توان خودرو خرید!
خودروسازان دوباره دنده گرانی را جا زدند 

س��رانجام خودروس��ازان دولت را مجاب كردند تا با افزايش قيمت خودرو 
موافقت كند. اين البي هاي گسترده از چانه زني قطعه سازان براي افزايش 
قيمت خودرو آغاز شد و در نهايت با رايزني با رئيس جمهور، رئيس مجلس 
و س��اير مقامات توانس��تند قيمت خودروهايش��ان را گران كنند و در فاز 
نخست ايران خودرو چهار خودروي خود را با تحويل 15روزه با نرخ جديد 

پيش ثبت نام كرد. 
مس��ئوالني كه تا ديروز از تخلفات، احتكار و گرانفروش��ي خ��ودرو انتقاد 
مي كردند با چرخش ۳60 درجه اي، از مشكالت خودروسازان و قطعه سازان 
و افزايش هزينه هايشان سخن مي گويند و دور هم به اين نتيجه رسيدند كه 
براي ادامه توليد در جاده مخصوص كرج، چاره اي جز افزايش قيمت نيست، 

ولو به زيان مصرف كنندگان. 
رحماني كه چند ماهي بيشتر از حضورش در وزارت صنعت نمي گذرد، پس 
از خط و نشاني كه در روزهاي نخست براي خودروسازان بر سر افزايش قيمت 
خودرو كشيد، اكنون كنار نشسته و همه چيز را به خودروسازان و سازمان 
حمايت سپرده است. همزمان با افزايش قيمت خودرو ها در روز شنبه، وي 
گراني قيمت ها را تخلف نمي داند و در گفت و گو با رسانه ها اعالم مي كند كه 
افزايش قيمت ها فرايندي كارشناسي دارد كه بايد بررسي شود. به عبارت 
ديگر، وزيري كه تا هفته هاي پيش قيمت را من��وط به موافقت خود كرده 
بود، حال توپ را به زمين سازمان حمايت انداخته است بدون آنكه سخني 
از مصرف كنندگان بزند. مصرف كنندگاني كه ماه هاست خودرو پيش خريد 
كرده اند و در انتظار تحويل خودروهايش��ان هس��تند و ي��ا متقاضياني كه 
مجبورند به جاي خودروي انتخابي شان، خودروي ديگري تحويل بگيرند و 

هيچ چاره اي جز تسليم شدن ندارند. 
 همزمان با انتش��ار خبر ش��ايعه افزايش قيمت خودرو، ش��نبه ش��ب در 
گفت وگوی ويژه خبری شبكه دو، خواسته ها و مشكالت صنعت خودرو بدون 
حضور منتقدان اعالم ش��د. در اين برنامه منتقدان صنعت خودرو به عنوان 
مهمان تلفني و حاميان اين صنعت يعني نماينده خودروسازان و سازمان 
حمايت مهمان حضوري بودند. گذشته از اينكه منتقدان زمان چنداني براي 
سخن گفتن نداش��تند، مجري برنامه نيز با طرح س��ؤاالت پراكنده و قطع 
ارتباط با منتقدان به اين سؤال رسيد كه »ان شاءاهلل قيمت خودرو چه زماني 
گران مي شود و از نماينده سازمان حمايت خواست اين اقدام سريع تر انجام 

شود؛ چراكه خودروسازان روزشماري مي كنند.«
حال تصميم گيران صنعت خودرو به افزايش قيمتي تن دادند كه نه تنها افزايش 
كيفيت ضمانت اجراي آن نيست، بلكه مصرف كنندگان هم قدرت خريد آن را 
با قيمت هاي به اصطالح فضايي و نجومي ندارند و به گفته صاحب نظران بيم آن 
مي رود كه اين صنعت مانند صنعت ساختمان دچار ركود تورمي شود.  ببينيم 
با اين اتفاق جديد آقايان چه نسخه ديگري براي صنعت خودرو مي پيچند؟ 
شايد هم دولت مانند دوران گذشته وارد شده و با پرداخت تسهيالت  بانكی 
پاركينگ هاي خودروس��ازان را تخلي��ه و روانه بازار كند.  ب��ه عبارتي ظرف 
ماه هاي آينده با شايعه تحريم خريد خودرو، خودروسازان بازي جديدي آغاز و 
زمينه هاي دريافت تسهيالت را مانند سال 9۳ فراهم مي كنند. با اين اقدام، تورم 
ديگري بر اقتصاد كشور تحميل و برخي از متقاضيان را با خود همراه خواهند 
كرد. البته به شرطي كه بتوانند تعهدات ماه هاي قبلشان را عملي كنند. شايد 
هم با اس��تفاده از تجربه بهمن خودرو، مابه التفاوت افزيش قيمت خودرو را 
تسهيالت بپردازند و خودروهاي 40 - 50 ميليوني را به چند برابر قيمت واقعي 
به پيش  خريداران خودرو قالب كنند.  ايراد ديگري كه كارشناسان به تصميم 
اخير در بخش خودرو وارد مي دانند، آنست كه با افزايش سه باره قيمت خودرو، 
به روش قيمت گذاري جديد با اين مكانيسم )5درصد كمتر از قيمت بازار در 
در كارخانه ( ممكن است، قيمت ها روزانه گران شود؛ چراكه خودروسازان به 
راحتي مي توانند نبض بازار را با كاهش يا افزايش عرضه در دس��ت بگيرند و 

قيمت ها را به روش خودشان گران كنند. 

آگـهی منـاقصه عمومـی دو مرحلـه اي 
شماره 97/1-17 

شرکت برق منطقه اى مازندران درنظردارد عملیات طراحى و مهندسى، تأمین تجهیزات به همراه نصب،تست و راه انداى جهت توسعه پست 
230/63 کیلو ولت فجر گنبد«به صورت پیمان EPC» را برابر شرایط ذیل و به شرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، که مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد» به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  شرایط مناقصه:

 1. گواهى نامه صالحیت معتبر EPC از سازمان برنامه و بودجه یا حداقل رتبه 5 نیرو با مشارکت مشاور داراى رتبه 1 نیرو با تأکید بر دارا بودن 
ظرفیت خالى آماده به کار

 2. سابقه انجام عملیات طراحى و مهندسى، خرید، نصب، تست و راه اندازى تجهیزات جهت توسعه و افزایش ظرفیت ایستگاه 230/63 
کیلوولت (یا رده ولتاژى باالتر)حداقل یک مورد طى 5 سال اخیر.

 3. ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى در زمان بازگشایى پاکات الزامى مى باشد.
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  به عدد: 2,540,000,000 «دو میلیارد و پانصدو چهل میلیون ریال تمام» مى باشد که باید به صورت ضمانتنامه 
بانکى،واریز وجه و یا یکى از موارد مندرج در تصویب نامه شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 1394/9/22 هیأت وزیران (برابر شرح مندرج در 

اسناد مناقصه) ارائه گردد.
از شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 1397/9/19 لغایت روز یکشنبه مورخ 
1397/9/25 به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد» به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و  پس از اخذ کپى از کلیه مدارك و 

شرایط اسناد مناقصه، آن ها را ممهور به مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.
متقاضیان مى بایستى پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم و حداکثر تا پایان وقت ادارى « ساعت 15:35» روز یکشنبه 
مورخ 1397/10/9 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد»بارگذارى و عالوه بر آن فیزیک پاکات بارگذارى شده را عینا به همراه ضمائم 
مربوطه حداکثر یک ساعت قبل از زمان بازگشایى مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت برق منطقه اى مازندران واقع در سارى-
میدان امام خمینى(ره) در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.الزم به ذکر است فقط پیشنهاد شرکت هایى که مدارك و اسناد مناقصه را از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت« ستاد»دریافت و پس از تکمیل ،مهر و امضاء بر روى سایت مذکور بارگذارى نموده و مشخصات خود 

را به طور کامل ثبت و درج کرده باشند،مورد قبول و بازگشایى خواهد شد.
کلیه پیشنهادات واصله رأس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 در محل سالن وحدت شرکت برق منطقه اى مازندران (طبقه 

دوم) بازگشایى خواهد شد.
 به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
 www.Tavanir.org.irمراتب در سایت معامالت شرکت توانیر به آدرس 

 سایت شرکت برق منطقه اى مازندران به آدرس WWW.mazrec.co.ir/tender نیز درج گردیده است.

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى مازندران

ت دوم
نوب

معاون برنامه ريزي س�ازمان صنايع كوچك با 
بيان اينكه حدود 11 هزار واحد توليدي كمترين 
ظرفيت توليد را دارند يا نيمه تعطيل هستند، 
گفت: بازگرداندن آنها به بيش�ترين ظرفيت 
توليد از اهم برنامه كاري وزارت صمت اس�ت. 
 محمدعلي عزيزمحمدي در گفت وگو با سيما با 
بيان اينكه تفاوت چنداني بين كارخانه توليدي 
فعال با كمترين مقدار توليد و كارخانجات راكد و 
تعطيل شده نيست، گفت: بازگشت حدود هزار 
و ۳00 واحد صنعتي به چرخه توليد واحد هايي 
بوده ان��د كه در ش��هرك هاي صنعت��ي و نواحي 
صنعتي قرار داشتند.  وي افزود: احياي واحدهاي 
غير فعال به صرفه تر از ايجاد واحد جديد اس��ت. 
راه اندازي و نوسازي واحد هاي صنعتي به دو مقوله 

سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط است. 
عزيزمحمدي گفت: در ۳6 مركز خدمات كسب 
و كار و فناوري مشاوران و كلينيك هايي مستقر 
شده اند تا واحد هاي توليدي با گرفتن مشاوره »به 

روز« شوند و به چرخه فعال توليد بازگردند. 

عزيزمحم��دي گفت: بيش از 19 ه��زار نفر پس 
از راه اندازي واحدهاي توليدي به ش��غل خود در 

واحدهاي فعال شده بازگشته اند. 
معاون برنامه ريزي سازمان صنايع كوچك گفت: 
بالغ بر 970 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب وجود 
دارد كه تاكنون نزديك به 4۳ هزار مورد موفق به 
استفاده از خدمات واگذاري زمين شده اند.  وي 
از بس��ته حمايتي وزارت صمت خبر داد كه قرار 
است به مجلس تقديم شود. وي گفت: بر اساس 
ماده 6 برنامه توس��عه  تاكنون اين بخش متعلق 
به بازس��ازي ش��هرك هاي صنعتي بازگرداننده 

نشده است. 
همچنين سجاد هاشمي، رئيس شهرك صنعتي 
عباس آباد در ارتب��اط تلفني به اص��الح قوانين 
اش��اره كرد و گفت: از وقتي ك��ه وزارت صنايع و 
بخش صنايع كوچك ادغام شدند، بخش صنايع 
كوچك به شدت آس��يب پذير شده است. برخي 
قوانين مانند ماليات برارزش افزوده، بخش صنايع 

كوچك را به نابودي مي كشاند.  

دبي�ر انجمن صناي�ع فرآورده ه�اي لبني از 
كاه�ش قيمت لبني�ات از روز گذش�ته خبر 
داد. اي�ن درحاليس�ت كه لبني�ات همچنان 
به قيمت گذش�ته فروخته مي ش�ود؛ چراكه 
مالك عرضه كنندگان قيم�ت روي محصول 
است و چند روزي طول مي كشد تا محصول 
ب�ا قيم�ت جدي�د وارد فروش�گاه ها ش�ود. 
با اين حال قيمت های اعالمی از س��وی انجمن 
دقيقا همان قيمت هايی اس��ت ك��ه هم اكنون 
می فروش��ند و لذا ادعای كاه��ش قيمت 8 تا 9 
درصدی واقعی نيست. رضا باكري در مصاحبه 
با رسانه ملي گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظيم 
بازار كه قيمت شير خام را 2هزار تومان با توافق 
دام��داران تعيين كرد، قيمت ان��واع لبنيات در 
مقايس��ه با قيمت پيش��نهادي انجمن صنايع 

فرآورده هاي لبني 8 تا 9 درصد كاهش يافت. 
وي افزود: بر اين اس��اس بطري يك ليتري شير 
كم چرب 1/5 درصد، به قيمت 4100 تومان، نيم 

چرب 2 درصد 4200 تومان، پرچرب ۳ درصد به 
قيمت4450 تومان و شير كامل ۳/5 درصد به 

قيمت 4 هزار و 500 تومان عرضه مي شود. 
وي گفت: شير نايلوني 900 گرمي 1/5 درصد با 
قيمت 2600 تومان، ماست دبه اي 2/5 كيلويي 
كم چرب 10 هزار و 900 تومان و ماست پرچرب 
11 هزار و 700 تومان و پنير 400 گرمي 6900 

تومان عرضه مي شود. 
وي درباره ساير محصوالت لبني كه با قيمت هاي 
گذش��ته در ب��ازار موجود اس��ت، گف��ت: اين 
محصوالت به تدريج در مدت يك هفته از بازار 

حذف مي شود. 
باكري گفت: ب��ا هماهنگي كه با ش��ركت هاي 
لبني صورت گرف��ت، همگي موافق��ت خود را 
با مصوبه س��تاد تنظيم بازار اع��الم كردند و اگر 
واحدي اين قيمت ها را رعايت نكند با هماهنگي 
تعزيرات حكومتي جرايم سنگين در انتظار آنها 

خواهد بود. 

۱۱ هزار واحد صنعتي كشور توليد حداقلي دارند

قيمت شير و فرآورده هاي لبني  مثاًل كاهش يافت! 

خبر


