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شماره 10750 جدو    ل

در علم تغذیه، هرمــی  وجود دارد 
که نشان می دهد، روزانه از هر نوع ماده 

غذایی به چه میزان باید استفاده کرد.
 حذف کامل یکی از این گروه ها از سبد 
غذایی، لطمه جبران ناپذیری به سالمت 
بــدن وارد می کند. یکی از با ارزش ترین 
مواد غذایی که متاسفانه به دلیل گرانی از 
سبد غذایی برخی خانواده ها کم کم کنار 

گذاشته شده، گوشت است.
همه اقالم خوراکی پروتئینی کم و بیش و با 
هر سختی ای که بود در سفره های مردم حضور 
داشتند، از نان و برنج گرفته تا حبوبات و غیره 
اما جای گوشت از جمله گوشت گوسفند و گاو 
و ماهی این روزها در سفره خیلی ها خالی است.

سفره های قشر آسیب پذیر جامعه مدتهاست 
که دیر به دیر رنگ گوشت به خود می بیند اما 
در عوض گوشــه گوشه آن پر است از وعده و 
وعیدهایی که متاسفانه ارزش غذایی ندارند و 
هرچقدر آن را به خورد مردم می دهند، برکت 

آن چیزی جز ضعف نیست!
گرانی گوشت قرمز از جمله چالش برانگیز ترین 
مسائل مطرح شده در چند هفته اخیر بوده است 
که در صدر اخبار داخلی قرار گرفت و دولت را 
وادار کــرد تا به هر قیمت ممکن با این افزایش 

کاذب گوشت به مبارزه برخیزد. 
 مسئوالن عنوان می کنند قیمت گوشت 
گوساله در بازار باید هر کیلو حداکثر 34 هزار 
تومان باشد، اما برخی بررسی ها نشان می دهد 
این کاال در هفته های اخیر در بازار تا بیش از 
45 هــزار تومان و حتــی باالتر هم به فروش 
 رســید! و یا گفته می شود گوشت گوسفند به 

مرز 65 هزار تومان رسیده است!
از طرفی هم برخی اقدامات تسکینی دولت 
در پایین نگه داشــتن قیمت گوشت کارساز 
نبوده و دالالن و واســطه ها برنده اصلی سود 

این گرانی کاذب هستند.
در گزارش پیش رو به بررسی معضل گرانی 
یکباره گوشــت در بازار و راهکارها و اقدامات 

مسئوالن مربوطه خواهیم پرداخت.
نقش پروتئین در رژیم غذایی

مصرف پروتئین هــا به عنوان یکی از مواد 
مغذی ضروری، به بدن در انجام عملکردهای 
مهم کمک می کند. از جمله می توان به ساخت 
و ترمیم ماهیچه ها، استخوان ها و اندام ها، تنظیم 
هورمون ها و حفظ عملکردهای دستگاه ایمنی 
اشاره کرد و باید توجه داشت سلول های عصبی 
و مغزی با حذف گوشــت به مدت طوالنی از 

بین می روند.
در علم تغذیه، هرمی غذایی وجود دارد که 
نشان می دهد، روزانه از هر نوع ماده غذایی به 
چه میزان باید استفاده کرد. حذف کامل یکی از 
این گروه ها از سبد غذایی، لطمه جبران ناپذیری 

به سالمت بدن وارد می کند.
 یکــی از با ارزش ترین مــواد غذایی که 
متاسفانه به دلیل گرانی از سبد غذایی برخی 

نگاهی به چالش گرانی ناگهانی قیمت گوشت قرمز در بازار و راهکارهای پیش رو - بخش نخست

گرانی لجام گسیخته
 و قیمت های آبگوشتی!

خانواده ها کم کم کنار گذاشته می شود، گوشت 
است. 

ابوالفتــح نیکنــام فعال صنعــت غذا در 
گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: 
»ماموریــت وزارت جهاد کشــاورزی ارتقای 
کیفیت غذایی مردم کشــور اســت، بنابراین 
هرچقدر در انجام این ماموریت کوشاتر باشد 
مردم سالمت تر خواهند بود و هرچقدر مردم 
سالمت تر باشند هزینه های درمان کاهش پیدا 
کرده و توانمندیشان برای انجام فعالیت های 
روزانه باالتر می رود که نویدی برای داشــتن 

یک جامعه ای پویا خواهد بود.«
وی ادامه می دهد: »بی توجهی به سالمت 

غذایی از سوی مسئولین در بلندمدت تاثیرات 
منفی ای روی مردم خواهد گذاشت، بدن انسان 
قطعا بــه پروتئین نیاز دارد و این ماده غذایی 
در قدرت عضله ها و فکری انسان تاثیر بسزایی 
دارد، به همین جهت اگر به دلیل گرانی گوشت 
عده ای از خانواده ها نتوانند پروتئین بخرند در 
فعالیــت روزانه خود دچار چالش شــده و در 

درازمدت تاثیرگذار خواهد بود.«
این فعــال صنعت غــذا در ادامه تصریح 
می کند: »دولت می بایست به هر شکلی شده 
مسئله قدرت غذای مردم را ارتقا دهد تا قشر 
آسیب پذیر جامعه هم بتواند از سالمت فکری 

و غذایی بهتری بهرمند شود.«

یک تیتر گوشتی و خبری
 برای شکستن قیمت ها!

چندی پیش یک تیتر گوشتی به سر خط 
خبرها آمد که نوید شکستن قیمت ها را می داد 

اما در عمل این تیتر هم کارساز نبود.
 چرا که طی ماه های گذشته قیمت گوشت 
قرمز با نوســان و افزایــش بی رویه ای در بازار 
مصرف مواجه شــده بود و هر لحظه قیمت ها 

تغییر می کرد.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی از عرضه 
گوســفند و گوشــت تازه و منجمد به قیمت 
کیلویی 22 هزار و 500 تومان در بازار مصرف 
برای شکستن قیمت ها خبر داد و البته چند روز 
بعد اعالم کردند که به عرضه گوشت کیلویی 
35 هزار تومان در برخی میادین تهران اقدام 
خواهند کرد که با مخالفت کشتارگاه ها روبرو 

شدند.
در چند ماه گذشــته قیمت گوشت قرمز 
گوســفندی از 28 هزار تــا 31 هزار تومان به 
یکباره بــه 45 هزار تا 65 هزار تومان افزایش 
یافت و نگرانی هایی را بــرای تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان نهایی پدیــد آورد و به 
بی ثباتــی قیمت این فراورده در بازار پروتئین 

کشور دامن زد. 
طبق آمارهای موجود، سرانه تولید گوشت 
قرمز داخلی برای هر نفر 10 کیلو و 500 گرم 
و ســرانه مصرف آن 11 کیلو و 500 گرم در 
سال است، در حالی که سرانه مصرف جهانی 
گوشــت قرمز به ازای هر نفر بدون احتساب 
گوشــت خوک 13 کیلوگرم اســت که نشان 
می دهد ایرانی ها گوشت قرمز کمتری نسبت 

به دیگر کشورها استفاده می کنند. 
بنابراین ســرانه مصرف گوشت قرمز در 
کشور چندان باال نیســت. بر پایه آمارها نیاز 
مصرفی گوشت قرمز کشور نزدیک به 900 هزار 
تن در سال است که بیش از 800 هزار تن آن 
از تولیــدات داخلی و کمتر از 10 درصد آن از 

طریق واردات تامین می شود. 
معضلی به نام پایین بودن

 قدرت خرید مردم
رکود در کشورمان بیشتر از سمت تقاضا 
است نه عرضه، چرا که قدرت خرید مردم کم 

با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »دامداران 
ما از قیمت گوشــت گله مند هستند اما باید 
توجه داشــت که قدرت خرید قشــر ضعیف 
جامعه هم پایین است چرا که رکود اقتصادی 
بر کشــور حاکم شد، اشــتغال آسیب دید و 
همین امر باعث آســیب دیدن هر دو طرف 

ماجرا شد.«
وی در ادامــه تاکید می کند: »اگر فردی 
می توانســت در ســال 15 کیلوگرم گوشت 
مصرف کنــد اکنون توان خریــد پنج یا ده 
کیلوگرم گوشت را دارد، بنابراین به دامداران 
هم لطمه وارد می شود، چرا که تقاضا ضعیف 
شــده و قیمت ها طوری اســت کــه کفاف 
هزینه های دامپروری را نمی دهد، از سوی دیگر 
همین قیمت ها به خاطر کاهش شدید قدرت 
خرید مردم جوابگوی آنها نیست تا بتوانند به 
راحتی پروتئین مورد نیاز خود را تامین کنند.«

پاپی زاده در ادامــه همین بحث تصریح 
می کند: »به عنوان مثــال وقتی کارگر ما از 
کار بیکار می شود قطعا نمی تواند پروتئین مورد 
نیاز خود و خانواده اش را تامین کند، به همین 
جهت بازار دامدار ما هم رونق اقتصادی نخواهد 
داشت و شاهد هستیم در این چند سال اخیر 
تعداد زیادی از دامداران یکی پس از دیگری 
ورشکســت شدند و باید به این هشدار توجه 
کرد که حتی اگر قدرت خرید مردم باال برود 
دیگر عرضه کاهش پیداکرده و منجر به افزایش 

قیمت اقالم پروتئینی در بازار خواهد شد.«
این عضو کمیســیون کشاورزی مجلس 
شــورای اســالمی همچنین تاکید می کند: 
»دولت باید حتما فکری به حال معیشــت و 
اشتغال کند تا قدرت خرید مردم باال رفته و 
به بازار ورود کنند تا با افزایش تقاضا تولید را 
رونق بخشند. امروز معضل اصلی این موضوع 

را باید در بیکاری جوانان جویا شد.«

 در چند ماه گذشته قیمت گوشت قرمز گوسفندی از 
28 هزار تا 31 هزار تومان به یکباره به 45 هزار تا 65 هزار 
تومان افزایش یافت و نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان نهایی پدید آورد و به بی ثباتی قیمت این 

فرآورده در بازار پروتئین کشور دامن زد. 

گروه گزارش

گزارش خبری

در هفته هاي اخیر شاهد افزایش لجام گسیخته 
قیمت برخي کاالهاي اساســي بودیم که مایحتاج 
مردم به حساب می آیند ولي با توجه به جایگاه ویژه 
گوشــت قرمز در ســبد غذایي خانواده های ایرانی، 
گراني سرســام آور آن خانواده هاي بسیاري را براي 
تأمین اغذیه سالم دچار چالش و مشکل اساسی کرد.

اما نکته قابل تامل اینجا است که از مسئوالن تا 
کشتارگاه ها و قصابان و مردم مصرف کننده، همگی 
به دنبال مقصر ماجرا هستند و هر کس از ظن خود 
علتی را بیان می کند اما آیا کسی علت اصلی گرانی 

گوشت قرمز را در این فصل زمستان می داند؟
1- اولین دلیلی که برای گرانی گوشت مطرح 
شد کمبود دام زنده اســت. برخی صاحب نظران و 
کارشناســان اقتصادی با صراحت تمام علت گرانی 
گوشت در هفته های اخیر را صادرات بی رویه دام زنده 
به کشورهای همسایه توسط وزارت جهاد کشاورزی 
اعالم می کنند اما از طرف دیگر مســئوالن مربوطه 
در وزارت جهاد کشــاورزی این مهم را قویا تکذیب 
می کنند و معتقدند مشکل کمبود دام زنده نداریم، 
و علت گرانی ناگهانی گوشــت را به گردن دالالن و 

سودجویان بازار گوشت قرمز می اندازند.
2- در هفته های اخیــر دولت اعالم کرد برای 
مبارزه با گرانی و پایین نگه داشــتن قیمت گوشت 
قرمــز، به عرضه آن در برخی میادین پایتخت اقدام 
خواهد کرد، که همین موضوع اعتراض کشتارگاه های 
تهران را در پی داشت. چرا که قرار بود گوشت دولتی 
کیلویی 35 هزار تومان عرضه شــود، این در حالی 
اســت که هفته قبل دولت قیمت گوشــت را برای 
کشتارگاه ها  45 هزارتومان تعیین کرده بود! و مسلم 
است که کشتارگاه ها در این بین متضرر خواهند شد 
و اجازه چنیــن اقدامی به دولت نخواهند داد، مگر 
اینکه مســئوالن در قیمت های خود به کشتارگاه ها 

تجدید نظر کنند.
3- و اما سوای موارد مذکور، گفته می شود در 
پس ماجرای گرانی گوشــت قرمز باندهای مافیایی 
وارد کننده گوشت وجود دارند که دولت محترم باید 

به شناسایی این باندهای مافیایی بپردازد.
یکی از وظایــف همین باند های مافیایی مورد 
اشــاره این است که به هر شکل ممکن کاری کنند 
تــا قیمت ها باال و باالتــر رود و تمام تالش آنها این 
است که قیمت گوشت پایین نیاید تا دولت مجبور 
به واردات شود، آن وقت است که بازار همین باندهای 
وارد کننده گوشــت از برزیل و دیگر کشورها رونق 
خواهد گرفت و ســود این گرانی لجام گسیخته به 

جیب دالالن وارد کننده گوشت خواهد رفت. 
دالالن و باندهای مافیایی که فقط به فکر سود 
و ســرمایه خود هستند و خبر از جیب فالن کارگر 
یا کارمند آســیب پذیری ندارند که با وجود گرانی 
سرســام آور و ناگهانی اجناس و کاالهای ضروری و 
مورد نیاز مثل گوشــت قرمز، با هزار مصیبت ایام را 
می گذرانند و با این وضعیت باید گوشــت به عنوان 
یــک منبع مهم پروتئین را از ســفره خود و اهل و 

عیالشان حذف کنند. 

وعده پروتئینی دولت
 و سفره خالی ملت!

ایرج نظافتی

یک فعال صنعت غذا: ماموریت 
وزارت جهاد کشاورزی ارتقای 

کیفیت غذایی مردم کشور 
است، بنابراین هرچقدر در انجام 

این ماموریت کوشاتر باشد 
مردم سالمت تر خواهند بود و 

هرچقدر مردم سالمت تر باشند 
هزینه های درمان کاهش پیدا 

کرده و توانمندیشان برای انجام 
فعالیت های روزانه باالتر می رود که 
نویدی برای داشتن  جامعه ای پویا 

خواهد بود.

شده است و اگر بخواهیم علت آن را جست و 
جو کنیم می توان به مشکالت متعدد در زمینه 

اشتغال و کارآفرینی اشاره کرد.
عباس پاپی زاده بالنگان عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 

عباس پاپی زاده بالنگان عضو 
کمیسیون کشاورزی مجلس: 

وقتی کارگری از کار بیکار 
می شود قطعا نمی تواند پروتئین 

مورد نیاز خود و خانواده اش 
را تامین کند، به همین جهت 
دامدار ما هم رونق اقتصادی 

نخواهد داشت و شاهد هستیم 
در این چند سال اخیر تعداد 
زیادی از دامداران ورشکست 

شدند.

اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بند 
ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد 

شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
1- مناقصه شــماره 38/95/7 توسعه و تجهیز ایســتگاه قزوین با برآورد 

5،864،624،186 ریال براساس فهرست بهای سال 1395 ابنیه
2- مناقصه شماره 38/95/8 توســعه و تجهیز ایستگاه تاکستان با برآورد 

4،333،695،492 ریال براساس فهرست بهای سال 1395 ابنیه
3- مناقصه گزار: اداره کل راه آهن منطقه شــمالغرب  4- آدرس: زنجان- 
انتهای خیابان ســعدی جنوبی- ســاختمان اداری- اداره کل راه آهن منطقه 
شمالغرب 5- دستگاه نظارت: گروه نظارت ساختمان و تاسیسات 6- مدت 
و محل انجام: 4 ماه- اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب 7- میزان تضمین 
انجام تعهدات: معــادل پنج درصد مبلغ کل قرارداد پــس از انتخاب برنده 
مناقصه 8- مهلت دریافت اســناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ســاعت 13 
روز پنجشــنبه مورخ 95/10/23  9- محل دریافت حضوری اسناد: زنجان 
اداره کل راه آهــن منطقه شــمالغرب- امــور قراردادهــا 10- مهلت و محل 
تحویل اسناد تکمیل شــده: حداکثر تا ســاعت 13 روز پنج شنبه مورخ 
95/11/7 دبیرخانــه امــور اداری اداره کل راه آهن منطقه شــمالغرب تحویل 
گــردد. 11- شــرکت کنندگانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیــه یا راه و باند از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری باشــند حق شرکت 
در مناقصه را خواهند داشــت. 12- دریافت اســناد ارزیابی از طریق ســایت 
http://iets.mporg.ir به صورت رایگان می باشد. در صورت خرید اسناد 
به صورت حضوری شــرکت کننده بایستی مبلغ )300/000( سیصد هزار ریال 
به حســاب شــماره 4001064004005747 به نام درآمد راه آهن نزد بانک 
ملی )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران( واریز  و با ارایه اصل فیش 
بانکی به آدرس زنجــان اداره کل راه آهن منطقه شــمالغرب- امور قراردادها 
مراجعه و اســناد مربوطه را دریافت نماید.13- کلیه شــرکت کنندگان موظف 
به ثبت نام در سایت فوق و اعالم شناسه کاربری خود در اسناد ارزیابی کیفی 
می باشــند.14- هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشــد. 
15- مدت اعتبار ضمانتنامه شــرکت در فرایند ارجاع کار ســه ماه بوده و این 
مدت برای سه ماه دیگر بنا به درخواست کتبی کارفرما قابل تمدید می باشد.

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 شماره های 38/95/7 و 38/95/8

اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب

سازمان بهشت زهرا)سالم ا...علیها( در نظر دارد 1- بهره برداری از غرفه 
فروش تنقــالت در ضلع غربی مترو حرم امــام)ره( 2- بهره برداری از غرفه 
فروش سنگ مزار واقع در جنب ورودی باب الشهدا را از طریق مزایده عمومی 
به مدت یکســال شمسی واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان دارای سابقه 

کاری مرتبط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.
الف( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای 
خرید اســناد مزایده می توانند با در دســت داشــتن فیش واریزی به مبلغ 
200/000ریال )بابت هر مزایده( به شــماره حســاب 1001 نزد بانک شهر 
شعبه بهشــت زهرا)سالم ا...علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری 
شماره یک ســازمان- اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه 

نمایند.
ب( ســپرده شــرکت در مزایــده: متقاضیــان می بایســت مبلــغ 
200/000/000ریال )بابت هر مزایده( را به عنوان سپرده شرکت در مزایده 
به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل 
ســه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شهر شعبه 
بهشــت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مزایده در 

پاکت الف به دستگاه مزایده گزار ارائه نماید.
ج( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز در اوقات 
اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مزایده می باشد. )ساعت پایان 

تحویل پاکت 15/30 می باشد(
بدیهی اســت شــرکت در مزایده و ارایه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و 
تکالیف مقرر در اســناد مزایده بوده و ســازمان در رد یــا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است.
ضمنا مشروح شرایط مزایده در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید 
مــدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت  های الک و مهر 

شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا...علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهی مزایده عمومی
شماره: 95/6
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