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پرداخت  ۱۰۷میلیارد تومان از مطالبات چایکاران
رییس سازمان چای کشور گفت ۲۱۰:میلیارد ریال دیگر
از مجموع مطالبات چایکاران روز پنجش��نبه به حساب آنها
واریز شد.
به گزارش وزارت جهاد کش��اورزی ،محمدولی روزبهان
افزود :با پرداخت این مبلغ به حساب چایکاران کشور ،از آغاز
برداشت برگ سبز چای تاکنون یک هزار و  ۶۷میلیارد و ۳۰
میلیون ریال( ۱۰۶میلیارد و ۷۰۳میلیون تومان) از مطالبات
چایکاران گیالن و مازندران به حساب آنان واریز شده است.
وی خاطرنشان کرد :از آغاز فصل برداشت چای تاکنون
بیش از  ۸۲هزار و  ۵۰۹تن برگ س��بز چ��ای از مزارع چای
گیالن و مازندران برداشت شده است که  ۴۵درصد آن چای
درجه ی��ک و  ۵۵درصد نیز چای درجه دو محس��وب می
شوند.
رییس س��ازمان چای ارزش ریالی این میزان از برگ سبز
چای را یک هزار و  ۶۴۰میلیارد ریال ذکر کرد .
ب��ه گفته وی از ای��ن میزان برگ س��بز ۱۸هزارتن چای
خش��ک با کیفیت توسط کارخانه های چایسازی تولید و به
بازار عرضه شده است  .وی تصریح کرد ۶۶:کارخانه چایسازی
در استان های گیالن و مازندران با این سازمان طرف قرارداد
بود��ه و د��ر حال خرید تضمین��ی برگ س��بز از چایکاران
هستند.
روزبهان همچنین از برداشت چین سوم برگ سبز چای
در باغ های شمال کشور از اوایل هفته جاری خبر داد.
صادرات محصوالت کشاورزی ایران به عراق ملزم
به دریافت تاییدیه سفارت شد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی بی
ثبات��ی قوانین و مق��ررات عراق را یکی از مش��کالت عمده
صادرکنندگ��ان عن��وان کرد و گفت :طبق اعالم مس��والن
عراقی؛ صادرات محصوالت ایرانی به عراق دارای پیش شرط
تاییدیه سفارت این کشور شده است.
«سیدرضا نورانی» در گفتوگو با ایرنا با بیان این که عراق
به بهانه های مختلف به تجار ایرانی کم لطفی می کند ،افزود:
امروز عراق طی دستورالعملی تجار ایرانی را وادار به دریافت
تاییدیه گواهی مبدا محصوالت کش��اورزی از س��فارت این
کش��ور کرد.وی با اش��اره به این که چنین قوانین دس��ت و
پاگیری در مبادالت تجاری هیچ کشوری در دنیا رخ نمی
دهد اظهارداشت :اخذ تاییدیه گواهی مبدا از سفارت عراق نه
تنها هزینه های سنگینی را برای تجار ایرانی در پی دارد بلکه
زمان بر بودن این موضوع در کاهش سرعت صادرات موجب
فسادپذیری محصوالت کشاورزی و در نهایت خسارت های
جبران ناپذیر به تجار می شود.به گفته وی ،این درحالیست
که تاکنون گواهی مبدا از طریق اتاق بازرگانی و استان ها اخذ
می شد به طور مثال تولید کننده ما در سیستان و بلوچستان
گواه��ی مبدا را دریاف��ت می کرد اما اکنون ب��رای اخذ این
گواهی از س��فارت باید هزینه های گزافی را متحمل ش��ود.
نوران��ی با اش��اره به این که در این ش��رایط تجار ما متحمل
خسارت و وقت کشی می شوند افزود :تاکنون بخش مرکزی
و کردنشین عراق دو مس��یر برای صادرات ایران بودند که
اکنون با ایجاد موانع این صادرات را با مش��کل و وقفه مواجه
کرده اند.

کشاورزی
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افزایش ۲۹درصدیصادراتآبمجازیبهنامهندوانه!
صادراتهندوانهدرچهارماههنخست
امسال با افزایش و رشد نسبی از نظر وزنی
و ارزش��ی نسبت به همین بازه زمانی در
سال گذشته مواجه شده است که البته با
سیاست های آبی و صادرات آب مجازی
در شرایط بحرانی کنونی مغایرت دارد.
به گزارش ایسنا بر اساس آمار رسمی
ط��ی چهار ماهه نخس��ت امس��ال ۴۹۳
کیلوگرم هندوانه به ارزش  ۷۷میلیون و
 ۵۸۴ه��زار و  ۶۷۸د�لار معاد��ل ۲۵۱
میلی��ارد  ۸۱۵میلیون و  ۶هزار تومان به
 ۲۹کشور مختلف صادر شده است که از

نظر وزنی  ۲۹.۲۲درصد از نظر ارزش��ی
 ۳۹.۳۷افزایش را نشان می دهد که البته
این میزان افزایش بر اس��اس واحد پولی
کش��ورمان  ۴۸.۶۶درصد رش��د داشته
است.
البت��ه نه تنه��ا ازنظر وزنی و ارزش��ی
صاد��رات هندوانه با رش��د قابل توجهی
نسبت به سال گذشته مواجه شده است،
بلکه قیمت این محص��ول از نظر ارزی و
ریالی نیز نسبت به بازه زمانی مورد نظر در
سال گذشته گران تر شده است .چرا که
در چهار ماهه نخس��ت سال گذشته هر

کیلوگرم هندوانه  ۱۷سنت معادل ۵۱۷
تومان به کشورهای مختلف صادر می شد
که در همین بازه زمانی در سال جاری به
 ۱۹سنت معادل ۶۲۹تومان رسیده است
و این تغییر نشان می دهد که هر کیلوگرم
هندوان��ه ایران��ی از نظ��ر ارزی با ۱۱.۷۶
درصد و از نظر ریالی با ۲۱.۶۶درصد رشد
گران تر به مشتریان این محصول فروخته
شده اس��ت.در میان خریداران هندوانه
ایران��ی عراق ب��ا ۲۳۶ه��زار و  ۷۵۵تن،
 ۵۹.۱۸درصد این محصول را خریداری و
ام��ارات با وارد کرد��ن  ۸۴هزار  ۴۴۳تن

 ۲۱.۱۱درصد سهم بازار این محصول را از
آن خود کرده اس��ت همچنین ترکیه با
خری��د  ۳۶ه��زار و  ۸۹تن س��هم ۹.۰۲
درصدی در بازار صادراتی هندوانه ایرانی
دارد .پس از آن کشورهایی مانند ترکیه با
 ۹.۰۲درصد ،کویت با  ۲.۵۵درصد ،امان
ب��ا  ۱.۹۱درصد و قطر با  ۱.۷۰درصد در
رتبه های بعدی خرید هندوانه ایرانی قرار
دارن��د .ب�لاروس ،اتری��ش ،آذربایجان،
ارمنستان ،اس��تونی ،افغانستان ،آلمان،
امارات متحده عربی ،انگلستان ،بحرین،
بلغارستان،پاکستان،تاجیکستان،ترکیه،

ترکمنستان ،رومانی ،سوئد ،عراق ،امان،
روس��یه ،قبرس ،قزاقستان ،قطر ،کویت،
گرجستان ،لهستان ،مجارستان و هلند
 ۲۹مشتری هندوانه ایرانی در چهار ماهه
نخس��ت امس��ال بود��ه اند ک��ه حضور
کش��ورهایی مانند قطر ،امارات ،کویت و
برخی دیگ��ر از همس��ایگان جنوبی بر
خالف اظهارات و شایعه پراکنی های آنها
در س��ال های گذش��ته درباره هندوانه
ایرانی ،نشان می دهد که این محصول از
نظر کیفی مشکلی ندارد و آنها همچنان
مشتری این محصول هستند.

معاونامورداموزیرجهادکشاورزی:

وارداتتخممرغفقطدرصورتکمبودتولیدداخلانجاممیشود

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با
اشاره به اثرات بیماری آنفلوآنزای مرغی بر
تولید تخم مرغ کشور گفت :اکنون قیمت
کامال کنترل شده است اما اگر مجبور به
واردات ش��ویم این ک��ار را انجام خواهیم
داد.

ب��ه گزارش پویا ،حس��ن رکنی گفت:
نیمه س��ال گذشته با بیماری آنفلوآنزای
مرغ��ی مواجه ش��دیم و خیلی از مناطق
پرورش طی��ور در دنیا نی��ز درگیر این
بیماری شدند.
وی با بیان اینکه به همین سبب مجبور

ش��دیم از نیمه سال گذشته تا کنون 12
میلی��ون مرغ را ح��ذف کنیم گفت :این
مقدار با توجه به اینکه سالیانه حدود 35
الی  45میلیون جوجهریزی داریم بسیار
زیاد است که باعث التهاب در بازار شد.
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با
بیان اینکه این ش��رایط با طوالنی کردن
دورههای تولید گلهه��ای دیگر و تغییر
مقدار و ش��رایط جوجهریزی کنترل شد
گفت :بخشی از توازن عرضه و تقاضا به هم
خورد ام��ا با این تدبیرها تعاد��ل به بازار
بازگشت اما در ماه جاری به علت کاهش
تولید نوعی عدم توازن در بازار را ش��اهد
بودی��م که با توجه به ظرفیت تولیدی که
در ش��هریور ماه وجود د��ارد پیشبینی
بازگشت تعادل به بازار را داریم.
رکنی بابیان اینک��ه امیدواریم نیاز به
واردات نداشته باشیم گفت :اکنون قیمت
کامال کنترل شده است اما اگر مجبور به

واردات ش��ویم به جهت اینکه دولت باید
سبد مصرف مردم را نیز در نظر بگیرد این
کار به وسیله اتحادیه که مسئول تنظیم
بازار نیز است صورت خواهد گرفت.
وی افزود :در صورت احتیاج به واردات
آن را از نزدیکتری��ن کش��ورهایی ک��ه
ش��رایط بهداش��تی را داش��ته باشند و
دامپزشکی آن را تأیید کرده باشد این کار
صورت خواهد گرفت و کشورهایی که این
شرایط را دارند در اطراف ما هستند.
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با
بی��ان اینکه در چن��د س��ال اخیر فقط
صادراتتخممرغداشتیمگفت:امیدواریم
امسال نیز مجبور به واردات آن نشویم و تا
کنون نیز واردات تخم مرغ نداشته ایم.
رضا ترکاش��وند  ،مدیر عامل اتحادیه
مرکزی مرغ تخمگذار نیز در مورد افزایش
قیمت تخممرغ گفت :قیمت های کنونی،
قیمت واقعی تخم مرغ اس��ت چرا که هر

س��اله با افزایش عرضه آن در بازار مواجه
بودی��م که به طبع باعث کاهش ش��دید
قیمتمیشدبهاینصورتتولیدکنندگان
هر تابس��تان با ضرر محص��ول خود را به
فروش میرساندند اما با توجه به بیماری
که در سال گذشته اتفاق افتاد و تعدادی از
گلهها به علت بیماری حذف ش��د قیمت
تخم مرغ اکنون واقعی شده است.
ترکاش��وند با بیان اینک��ه این التهاب
مربوط به ماه گذش��ته بود گفت :اکنون با
عرضه مس��تقیم که با همکاری معاونت
بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی صورت
گرفت قیمت بازار به تعادل رسید و اکنون
کمبود عرضهای وجود ندارد.
ویبابیاناینکهاکنوندرمیادینمیوه
و ترهبار هر شانه تخم مرغ  11هزار و 900
تومان به فروش میرس��د گفت :احتمال
اینکه این قیمت نیز در آینده تعدیل شود
وجود دارد.

پیشبینیصادرات ۳۰هزارتنقزلآالیایرانی
رئیس سازمانشیالتایرانپیشبینی
کرد که امسال طبق هدفگذاریها تا ۳۰
هزار تن ماهی قزلآال از ایران به کشورهای
مختلف صادر شود.به گزارش وزارت جهاد
کش��اورزی ،حسن صالحی با اشاره به این

که حدود  ۱۶۰هزار تن قزلآال در کش��ور
تولید میشود ،افزود :در سالهای گذشته
بهدلیل محدودیتهای��ی که در تجارت
برای ای��ران وجود داش��ت ،صادرات این
محصول به کمتر از دوهزار تن در س��ال

میرسید ،اما در سال  ۹۵با برکت برجام و
ورود تکنولوژیهای جدید به ایران حدود
 ۱۰هزار تن ماهی قزلآال صادر ش��د.وی
تصریح کرد :با اجرای برجام و تعامل بیشتر
ایران با کش��ورهای جهان ،امکان تجهیز

کارخانهه��ای داخل��ی ب��رای ف��رآوری
محصوالت کشاورزی بهویژه حوزه شیالت
فراهم ش��ده اس��ت.به گفته معاون وزیر
جهاد ،اگرچه روسیه به تالفی تحریمهای
آمریکاواروپا،وارداتمحصوالتکشاورزی

از اتحادیه اروپا را قطع کرد ،اما هنوز ایران
نتوانسته بهدرستی از ظرفیت باالی بازار
کش��ور اس��تفاده کند .زیرا در بسیاری از
زمینهها بهویژه صنایع تبدیلی و فرآوری
زیرساختهای الزم فراهم نیست.

هشدار دامپزشکی نسبت به کمبود
واکسن تببرفکی

مدیرکلدفترمدیریتبهداشتومبارزهبا
بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی اعالم
کرد که مش��کل اصلی در مدیریت و مبارزه با
بیماریهاییمانندتببرفکی،کمبودتولیدو
تامینواکسنموردنیازاستکهباتوسعهتولید
داخلی درصدد تامین آن هس��تیم.داریوش
جهانپیما در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد:
بیماریتببرفکیومبارزهباآنبراساساصل
پیش��گیری همواره با کمبود واکس��ن طی
س��الهای اخیر مواجه بوده است و ظرفیت
تولید داخلی مجموعههایی مانند موسس��ه
رازیوشرکتهایبخشخصوصیکفافنیاز
داخلی را نمیدهد و در این راس��تا توس��عه
شرکتهایتولیدکنندهداخلیدردستورکار
قرار گرفته اس��ت تا با تشویق و حمایت از آنها
بتوانیم تولید داخلی این محصول را افزایش
دهیم.وی با بیان اینکه وضعیت بیماری تب
برفکیچندانحادنیستومیتواندباتامینبه
موقع واکسن تحتکنترل مناسب قرارگیرد،
خاطرنشانکرد:درگذشتهتنهاموسسهرازی
بودکهاینواکسنراتولیدمیکرداماتولیدآن
به اندازه نیاز داخلی نبود بنابراین یک شرکت
خصوصی با قرارداد س��هجانبه بین سازمان
دامپزشکی و موسسه رازی به مجموعه تولید
واکسن تب برفکی اضافه شد و در سال۱۳۹۴
موفق ش��دند تا کس��ری نیاز داخلی به این
واکس��ن را تامی��ن کنند و ما ب��ه دلیل بروز
اختالفات داخلی بین ش��رکت خصوصی و
موسس��ه رازی مجددا تولید این محصول به
مشکل خورده و متوقف شد .در این راستا فاز
اول واکسیناسیون برای مقابله و پیشگیری با
بیماری تب برفکی با وقفه روبرو ش��ده و تنها
توانستیممیزانموجودیانباراینشرکترابا
انعق��اد قراردادی تحویل بگیریم.جهانپیما
افزود :در ادامه سیاست توسعه تولید داخلی
یکی دیگر از شرکتهای بخش خصوصی به
مجموعه تولیدکنندگان واکسن تب برفکی
اضافه شد که در این راستا این شرکت متعهد
شدهاستتا ۱.۵میلیوندزواکسنتببرفکی
پای��ه روغنی را که مد��ت زمان ایمنی دام در
مقاب��ل این بیماری را از چهار ماه به ش��ش تا
هشتماهافزایشمیدهد،تولیدکندودرکنار
آن موسس��ه رازی و شرکت خصوصی که در
ابتدابااینموسسهواردقراردادشدهبودمتعهد
شدند تا آبان ماه امسال و پیش از آغاز مرحله
بعدی واکسیناسیون  ۴۰میلیون دز واکسن
تب برفکی پایه آبی برای واکسیناس��یون۳۵
میلیون راس دام سبک را در اختیار سازمان
دامپزشکیقراردهند.

پارک جنگلی400هکتاری آرپادره سی پروژه ای برای آینده شرق تبریز
پارک جنگلی آرپادره سی یکی از طرح هایی است
که در دوس��ال اخیر احداث ش��ده وخدمات رسانی
رس��می د��رآن ب��ه زودی ش��روع خواهد ش��د .این
پارک400هکتاری برای تامین اوقات فراغت و تفریح
و سرگرمی شهروندان کالنشهر تبریز به ویژه ساکنین
شرق این ش��هر طراحی شده است .روستای آرپادره
سی که از خوش آب و هواترین مناطق تبریز محسوب
می ش��ود با بهره برداری کامل از پارک جنگلی آن به
یکی از مناطق گردش��گر پذیر تبدیل خواهد ش��د.
شهرداری منطقه پنج به منظور تامین آب خام پارک
 400هکتاری اقدام به احداث یک مرکز سپتیک با 15
میلی��ارد ريال اعتبار کرده که ب��ا ذخیره آب در آن با
ظرفیت  1500متر مکعب شاهد آبیاری فضاهای سبز
احداث ش��ده به روش علمی خواهیم ب��ود .به گفته
مهندس یعقوب هوش��یار ش��هردار منطقه پنج 26
کیلومتر راه دسترس��ی در داخل پارک آرپادره سی
احداث ش��ده و عملیات آسفالت ریزی اساسی جاده
آرپادره س��ی به طول  7کیلومتر در مرداد ماه امسال
آغاز ش��ده اس��ت .همچنین به گفته وی تجهیزات و
امکانات الزم در این پارک جنگلی در نظر گرفته شده
است .ش��هردار منطقه پنج در این رابطه تصریح می
کن��د  :آالچیق به تعداد الزم  ،نورپردازی  ،س��رویس

بهداش��تی  ،نگهبانی در پارک جنگلی برای استفاده
شهروندان نصب شده است .آقای هوشیار با بیان اینکه
ب��ا بهره برداری از این پروژه س��رانه فضای س��بز این
منطقه افزایش یافته است می گوید  :مساحت سرانه
فضای س��بز ش��هرداری منطقه پنج  555هکتار می
باش��د که شامل  3پارک جنگلی و  21پارک محله ای
می باش��د .جهت دسترسی به این پارک باید از مسیر
س��ه راهی اهر و از جاده قدیم اهر به روستای آرپادره
سی سفر کرد.
آسفالت ریزی اساسی جاده  7کیلومتری
آرپادره سی توسط شهرداری منطقه پنج
آسفالت ریزی اساسی جاده آرپادره سی به طول 7
کیلومتر توس��ط ش��هرداری منطقه پنج آغاز ش��د.
مهندس یعقوب هوشیار با اعالم این مطلب در جلسه
ستاد تبریز  2018گفت  :ساماندهی روستای آرپادره
سی به عنوان یکی از مناطق خوش آب و هوای تبریز
که در چند س��ال آینده به منطقه ای گردشگرپذیر
تبدیل خواهد شد آغاز شده است .شهردار منطقه پنج
در ادامه افزود  :پارک جنگلی آرپادره سی در دو سال
آخیر با  400هکتار وسعت احداث گردیده و به زودی
به صورت رسمی به بهره برداری خواهد رسید .وی در

این رابطه گفت  :عالوه بر اجرای برخی امکانات در این
پارک جنگلی  26کیلومتر مس��یر دسترس��ی در آن
احداث و آسفالت ریزی شده است .مهندس هوشیار
همچنین به ضرورت آس��فالت ریزی اساس��ی جاده
آرپادره سی اشاره نمود و گفت  :آسفالت ریزی اساسی
این مس��یر به طول  7کیلومتر و ب��ا  10میلیارد ريال
اعتبار آغاز شده است.
به گفته شهردار منطقه هدف اصلی از اجرای این
پروژهخدماترسانیبهشهروندانوگردشگرانیاست
که جه��ت تفریح و گ��ذران اوقات فراغ��ت به پارک
جنگلی آرپادره سی سفرمی کنند.

اگه�یمزای�دهعموم�ی

آگهیابالغبرگتش�خیصمالیات
دراجراي ماده  208قانون مالياتهاي مستقيم ،بدين وسيله برگ تشخيص مالياتي به شرح ذيل
از طريق اين آگهي ابالغ مي گردد .چنانچه مودي نس�بت به آن معترض باش�د مي بايس�ت در
اجراي ماده  238قانون ياد ش�ده از تاريخ درج آگهي ظرف سي روز شخص ًا يا بوسيله وكيل تام
االختيار خود به اداره امور مالياتي شهرستان الیگودرز واقع در انتهای بلوار شرقی ،نبش بلوار
دانشگاه مراجعه و با ارائه داليل ،اسناد و مدارك كتب ًا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.

نوبت دوم

ش�هرداري ارداق در نظر دارد بر اس�اس مجوز ش�ماره  96/57مورخه  96/4/15شورای اسالمی شهر نسبت به فروش یک
دستگاه کامیونت با مشخصات ذیل اقدام نماید .
-1خودروی کامیونت  6تن آرتا مدل  1395صفر کیلومتر با قیمت بر آوردی  750/000/000ریال
-2واريزی جهت س�پرده ش�رکت در مزایده مبلغ  37/500/000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و واریزی نقدی به حساب
 4346838384بنام شهرداری ارداق نزد بانك ملت
-3هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

ردیف

نام نام خانوادگی

نام پدر
(شماره
گذزنامه)

واحد
مالیاتی

شماره و تاریخ برگ
تشخیص

منبع
مالیاتی

نوع
شغل

سال مالیاتی

درآمد مشمول مالیات

مالیاتمتعلقه

1

علیبخشی

----

261423

96/04/30-22917

مشاغل

فروش مرغ

1394

240.000.000

35.964.000

-4چنانچه برنده مزایده حاضر به خرید خودرو نباشد بترتیب تا نفر سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5شرکت کنندگان محترم در مزایده می توانند ظرف مدت  10روز پس از اگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد مزایده به امور
مالی شهرداری مراجعه نمایند.
 -6زمان بازگشایی پاکات  96/5/31ساعت  13ظهر خواهد بود .
طاهری بشارت شهردار ارداق

