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اخبار

492میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری
در منطقه آزاد ارس افتتاح شد

سه طرح گردشگری و تولیدی -صنعتی با سرمایه
گذاری حدود  492میلیارد ریال دیروز سه شنبه با حضور
مرتضی بانک ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.
نخستین هتل  5ستاره منطقه آزاد ارس با ظرفیت
 150تخت برای مسافران و گردشگران و  350میلیارد
ریال سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی به بهره برداری
رسید .همچنین با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی ،یک واحد تولیدی دستمال مرطوب با
سرمایه گذاری  89میلیارد و  739میلیون ریال و 21
میلیارد و  354میلیون ریال سرمایه در گردش که زمینه
اشتغال  20نفر را فراهم کرده است ،به بهره برداری رسید.
افتتاح واحد بسته بندی خشکبار از دیگر برنامه های
سفر دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ارس
بود که با سرمایه گذاری  52میلیارد و  334میلیون ریال و
اشتغال زایی  63نفر به بهره برداری رسید .منطقه آزاد ارس
با بیش از  50هزار هکتار وسعت در حاشیه رودخانه مرزی
ارس در  130کیلومتری شمال غرب تبریز با جمهوری های
آذربایجان و ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان هم
مرز است .در این منطقه دو گذرگاه مرزی رسمی و گمرک
های جلفا و نوردوز وجود دارد و فاصله آن تا خاک ترکیه
نیز کمتر از  150کیلومتر است.
عضو اتحادیه مرکزی مرغداران کشور:

بازار مرغ در بهار به تعادل می رسد

عضو اتحادیه مرکزی مرغداران کشور گفت :با به ثمر
رسیدن جوجه ریزی در مرغداری های کشور در بهار ( اواخر
فروردین تا اردیبهشت ماه) بازار قیمت مرغ به آرامش و
تعادل نزدیک می شود .عطااهلل حسن زاده التهاب فعلی بازار
مرغ را ناشی از ورود دالالن ،تحریک مصرف با اجرای طرح
تنظیم بازار ،چند نرخی شدن آن و کمبود مرغ در بازار به
دلیل بیماری نیوکاسل زمستانی دانست .وی آرامش بهاری
نرخ مرغ را در بازار منوط به تامین نهاده های مرغی با نرخ
ارز مصوب دولتی از سوی وزارت جهادکشاورزی و استمرار
این کار بیان کرد .مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران
بخشی از گرانی قیمت مرغ را ناشی از تلفات جوجه براثر
بیماری نیوکاسل و ترس مرغداران برای تولید در زمستان
سال جاری بیان کرد و اظهار داشت :اگر دولت بتواند با
تامین به موقع نهاده ها تولیدکنندگان را تشویق به تولید
بیشتر کند ،با ظرفیت موجود کشور این بازار تعدیل و توان
برای صادرات نیز افزایش خواهد یافت .حسن زاده قیمت
نهایی هر کیلوگرم مرغ زنده را درب واحد مرغداری با نرخ
نهاده های آزاد و احتساب سود  12درصدی ،حدود  90تا
 93هزار ریال اعالم کرد و افزود :با این وجود مرغداران برای
حمایت از مصرف با در اختیار گذاشتن  20درصد تولید
برای تنظیم بازار موافقت کردند ،ولی این کار به کاهش
قیمت مرغ منجر نخواهد شد .وی اصالح ساختار تولید در
مرغداری ها ،به روز شدن این واحدهای تولیدی در راستای
کاهش هزینه ها را عامل دیگری برای افزایش بهره وری
و تعدیل شدن نرخ مرغ در بازار دانست و خواهان کمک
دولت برای تامین نقدینگی تولید مرغ و اصالح مرغداری
ها شد .مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران گرانی اخیر
گوشت مرغ را ناشی از وورود دالالن به بازار عرضه و تقاضا
بیان کرد .حسن زاده خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی
قیمت مرغ با نرخ  150هزار ریال برای هر کیلوگرم منطقی
نبوده و ورود دالالن به این بازار ،نوسان قیمتی را به دنبال
داشته است .وی قیمت متعادل مرغ را با وجود گرانی جوجه
یکروزه و سایر نهاده های دامی حدود  130تا  135هزار
ریالدانست و مازاد بر این قیمت را ناشی از وجود واسطه ها
و دالالن در حلقه عرضه و تقاضا بیان کرد .عضو اتحادیه
مرکزی مرغداران کشور کاهش تولید مرغ به دلیل بیماری
نیوکاسل و تلفات زیاد ناشی از آن را دلیل دیگری بر نوسان
قیمتی این مواد پروتینی در ماه های اخیر دانست .وی
اضافه کرد :اجرای طرح تنظیم بازار در شرایط فعلی باعث
دامن زدن به رشد تقاضا می شود و تحریک مصرف را در
پی دارد و این کار نمی تواند روند قیمت نرخ مرغ را کاهش
دهد .حسن زاده پیشنهاد کرد دولت به جای اجرای طرح
تنظیم بازار با توزیع مرغ 11هزار و  500تومانی به دنبال
تامین نهاده ها با ارز مصوب و تشویق به تولید بیشتر و
اشباع بازار برود .در سطح کشور حدود  2میلیون تن گوشت
مرغ تولید می شود که  11درصد آن در  2هزار و 500
مرغداری استان مازندران انجام می شود.

بیش از چهار میلیارد دالر کاال
از مرز باشماق ترانزیت شد

مدیر کل گمرکات استان کردستان گفت :از ابتدای
امسال تا پایان بهمن ماه ( 11ماه) چهار میلیارد و 448
میلیون و  383هزار دالر کاال از مرز باشماق مریوان ترانزیت
شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش
دالری یک درصد کاهش داشته است.
بختیار رحمانی پور اظهار داشت :گمرک باشماق
مریوان تنها مرز ترانزیتی استان کردستان است که هم
ترانزیت داخلی و خارجی مبدا و هم ترانزیت خارجی مقصد
در آن انجام می شود.
وی اضافه کرد 89 :هزار و  248تُن کاال به ارزش 50
میلیون و  309هزار و  564دالر میزان ترانزیت داخلی مبدا
از گمرک باشماق در این مدت بوده که نسبت به مدت
مشابه آن در سال گذشته از لحاظ ارزش دالری  291درصد
و از نظر وزنی هم  485درصد رشد داشته است.
مدیر کل گمرکات استان کردستان افزود :از ابتدای
امسال تا پایان بهمن ،میزان ترانزیت خارجی مبدا از این
گمرک  890هزار و  319تُن به ارزش  363میلیون و 405
هزار و  928دالر بوده است.
وی یادآور شد 878 :هزار و  2تُن کاال به ارزش چهار
میلیارد و  34میلیون و  667هزار و  670دالر هم میزان
ترانزیت خارجی مقصد در این مدت از این گمرک بوده
است .رحمانی پور تاکید کرد :در مجموع یک میلیون و
 857هزار و  569تُن کاال به ارزش چهار میلیارد و 448
میلیون و  383هزار و  162دالر در  11ماه منتهی به
بهمن امسال کاال از مرز باشماق ترانزیت شده که این میزان
نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از لحاظ وزنی
 16درصد و از نظر ارزش دالری هم یک درصد کاهش
داشته است .مرز رسمی باشماق مریوان در کردستان یکی
از مهمترین مرزهای رسمی زمینی ایران با اقلیم کردستان
عراق به شمار میآید.
گمرکات استان کردستان با شعبه های فعال در
سنندج ،باشماق مریوان و سیرانبند بانه به فعاالن اقتصادی
خدمات گمرکی ارائه می کند.

رییس اتاق بازرگانى تهران تاکید کرد؛

یارانه کاالهاى اساسى به مردم پرداخت شود

رییس اتاق بازرگانی تاکید کرد :بخش
خصوصی خواستار تک نرخی شدن ارز و
تخصیص یارانه مستقیم کاالهای اساسى به
مردم است.
مسعود خوانسارى در آخرین نشست
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار
کرد :ارز چند نرخی دولتی ،نیما ،سنا و آزاد
باعث ایجاد فساد و رانت می شود و بار دیگر
از دولت و بانک مرکزی می خواهیم ارز را
تک نرخی کنند.
وی افزود :گزارشها نشان می دهد با
وجود تخصیص ارز  ٤٢٠٠تومانی به کاالهای
اساسی اما شاهد تورم  ٣٥درصدی در این
کاالها بوده ایم.
وى همچنین با گالیه از روند تخصیص
ارز دولتى تصریح کرد :امیدوار هستیم ١٤
میلیارد دالر تخصیص یافته به کاالهای
اساسی به شکل یارانه مستقیم به مردم داده
شود.
وی همچنین خواستار واقعی سازی نرخ
حامل های انرژی برای جلوگیری از مصرف
بیش از اندازه گفت :شبهاتی درباره ادغام ٥

بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه
وجود دارد مبنی بر اینکه این بانک ها زیان
ده بوده اند .از بانک مرکزی می خواهیم به
طور شفاف اعالم کند که آیا این بانک ها
زیان ده بوده اند یا نه؟ آیا قرار است از پول
مردم ضرر و زیان آنها جبران شود؟
خوانساری در ادامه به موضوع پرداخت

رئیس کمیته امداد خبر داد :

 ٣٠هزار میلیارد تومان از سوی دولت به
خودروسازان برای تولید خودروی ارزان اشاره
و اظهار کرد :به عنوان بخش خصوصی می
خواهیم بدانیم از چه محلی این مبلغ قرار
است پرداخت شود؟
وی همچنین به برگزاری نهمین دوره
انتخابات اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت

:خوشبختانه این انتخابات با نظم و آرامش
باال برگزار شد و رای باال به افراد هم از نظر
سقف رای و کف رای منحصر به فرد بود.
رییس اتاق تهران تصریح کرد :با وجود
آنکه در شش ماهه نخست امسال ،بحران
ارزی داشتیم و بخشنامه های متعددی
صادر شد ولی با تمام مشکالت ،فعاالن بخش
خصوصی ،حساب دولت و نمایندگان خود را
جدا کردند.
خوانسارى خاطرنشان کرد :امیدوار
هستیم بتوانیم پاسخگوی تک تک آرای
مردم و بخش خصوصی در دوره جدید باشیم.
رییس اتاق تهران با بیان این که متاسف
هستیم که در دوره بعد در خدمت تعدادی
از اعضا نیستیم ،گفت :امیدواریم بتوانیم در
کنار هیات نمایندگان از نظرات کارشناسی
این افراد استفاده کنیم ،ترکیب نمایندگان
دوره بعدی نیز ترکیبى از جوانان و افراد
باتجربه است و برای اولین بار نمایندگان
استارتآپ ها به اتاق راه یافتند و امیدوار
هستیم بتوانیم تلفیقی بین اقتصاد سنتی و
مدرن ایجاد کنیم.

توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفت؛

پرداخت سبد کاال به عنوان عیدی برای مددجویان

اعالم برنامه  ۶گانه مقابله با گرانی

رئیس کمیته امداد از پرداخت سبد کاال با مبلغ ۲۰۰هزار تومان و به صورت نقدی به
عنوان عیدی مددجویان تا هفته آینده خبر داد.
پرویز فتاح  ،رئیس کمیته امداد با اشاره به عملکرد یکساله این نهاد ،اظهار داشت:
سال سختی را به پایان می بریم اما با برنامه ریزی انجام شده و همیاری دولت و مجلس ما
وظایفمان را توانستیم به نتیجه برسانیم.
وی ادامه داد :ما در چارچوب نظام حرکت می کنیم امداد سعی کرده در مشکالت در
کنار ملت باشد .بنده با همه این شرایط امیدواریم و اقشار ضعیف مورد حمایت نظام هستند
اما مسیر سختی پیش رو داریم.
وی ادامه داد :یارانه دیشب پرداخت شد و پرونده مستمری ۹۷بسته شد.
فتاح با اشاره به توزیع سبد کاال،گفت:سبد کاال به عنوان عیدی آخر سال است و رئیس
جمهور دستور دادند و امیدواریم تا یک هفته آینده برای هر خانواده امداد و بهزیستی
پرداخت می شود.
وی اضافه کرد:در بودجه سال  ۹۷با تخصیص که دیروز اعالم شد از مجموع ردیف ها
و تبصره  ۱۴بیش از  ۹۵درصد بودجه ما محقق شده است.

راهبردهای شش گانه ستاد تنظیم بازار با محوریت مقابله با گرانی و توزیع مناسب
کاال اعالم شد .
با تصمیم ستاد تنظیم بازار ،مقرر شد با هدف کاهش قیمت اقالم مورد نیاز،
نمایشگاههای فروش بهاره در سراسر کشور ،با صالحدید ستادهای تنظیم بازار استانی
فعالیت کنند و فروشگاههای زنجیره ای و اصناف نیز فروش فوقالعاده را در دستور کار
قرار دهند .همچنین تامین و توزیع کاالهای اساسی در کنار اجرای طرح تنظیم بازار میوه
و مرکبات در حال پیگیری و اجراست .ستاد تنظیم بازار با هدف پیشگیری از سوءاستفاده
های احتمالی ،طرح تشدید بازرسی و نظارت ویژه با همکاری سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها ،بازرسی اتاق اصناف و
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها را اجرا می کند.
بر اساس راهبردهای ستاد ،مقرر شد اطالع رسانی به موقع و شفاف از وضعیت بازار
به کارگروه ملی تنظیم بازار و وزارتخانه های ذیربط منتقل شود .همچنین مصوب شد،
با هدف حفظ آرامش بازار ،با پدیده قاچاق به ویژه قاچاق کاالهای اساسی و ضروری در
استان های مرزی مقابله شود.

پیشبینی رقم دستمزد کارگران در شورای عالی کار

دومین جلسه تعیین دستمزد سال
 ۱۳۹۸کارگران در حالی برگزار میشود که تا
پایان سال تنها یک هفته باقی مانده و هنوز
درصد افزایش و رقم دستمزد کارگران در
سال  ۱۳۹۸مشخص نشده است تا جاییکه
این مساله صدای نمایندگان مجلس را هم
درآورده و واکنش مقامات کارگری نسبت به
احتمال طوالنی شدن جلسات دستمزد را به
دنبال داشته است.
اولین جلسه دستمزد سال  ۹۸شورای
عالی کار بدون اعالم افزایش درصد و رقم
دستمزد کارگران برگزار شد؛ در این جلسه
نمایندگان کارفرمایی و دولت ترجیح دادند
نظر خود را درباره افزایش درصد مزد کارگران
به جلسه بعدی موکول کنند؛ پیشبینیها
حاکی از آن است که در این جلسه هم رقم
دستمزد کارگران نهایی نشود.
همچنین مقرر شد تا کمیتههای جانبی
مزد به منظور نزدیک کردن دیدگاههای گروه
کارگری و کارفرمایی به همدیگر تشکیل
شود .گروه کارگری تنها گروهی بود که در
جلسه اول ،مواضع خود را به طور صریح و
روشن اعالم و بر لزوم جبران عقب افتادگی
سبد هزینه معیشت کارگران از سال گذشته
تا کنون تاکید کرد.
به گفته نماینده کارگران در شورای
عالی کار ،بیشتر وقت جلسه به ارائه گزارش
مبسوط از جلسات کمیتههای مزد گذشت
و در کنار آن مسائلی همچون مشکالت
کارفرمایان ،عقب افتادگیهای مزدی
کارگران و شرایط اقتصادی کشور مطرح شد.

اما تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد
شورای عالی کار در هفتههای اخیر
واکنشهای مختلفی را به دنبال داشته است.
برخی فعاالن کارگری عدم همراهی دولت
و کارفرمایان را دلیل اصلی تشکیل نشدن
جلسات دستمزد اعالم و نسبت به فشردگی
مذاکرات مزد آخر سال انتقاد کردند.
در این بین برخی کارشناسان و فعاالن
حوزه کار از احتمال دو مرحلهای شدن تعیین
دستمزد و موکول شدن آن به سال آینده
خبر دادند.
برخی دیگر اعالم کردند که از طوالنی
شدن جلسات دستمزد واهمهای ندارند و
پیشنهاد شناور شدن دستمزد کارگران را
مطرح کردند و عدهای دیگر گفتند که حقوق
و دستمزد کارگران را قربانی جلسات فشرده و
پاسی از شب شورای عالی کار نخواهند کرد.
با انتشار خبر افزایش  ۲۰درصدی حقوق
کارکنان دولت در سال آینده ،شائبه افزایش
 ۲۰درصدی حداقل مزد کارگران نیز مطرح
شد؛ این خبر کافی بود تا جامعه کارگری
که طی یکسال گذشته از افزایش ناگهانی
نرخ ارز و متالطم شدن بسیاری از بازارهای
داخلی تأثیر پذیرفته و به شدت آسیب دیده
بودند واکنش نشان دهد و دست به دامان
نمایندگان مجلس شود .فراکسیون کارگری
مجلس نیز پیشنهاد افزایش چهار میلیون
تومانی حداقل مزد کارگران را مطرح کرد.
در این بین برخی مقامات کارگری
با تاکید بر کاهش قدرت خرید کارگران از
دولت خواستند تا برای جلوگیری از به خطر

افتادن معیشت کارگران ،قیمت کاالهای
اساسی را ثابت نگه داشتد و در سال آینده
ماهانه حداقل یک سبد کاال به کارگران
اختصاص بدهد.
برخی دیگر پیشنهاد افزایش پلکانی
حداقل مزد کارگران را مطرح کردند که
موجب شد برخی نمایندگان مجلس از
احتمال افزایش  ۱۰تا  ۴۰درصدی حقوق
کارگران در سال آینده خبر دهند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۴
بهمن ماه امسال پس از بحث و بررسی در
خصوص هزینههای زندگی کارگران ،رقم
سبد معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰
هزار تومان اعالم کرد؛ این در حالی بود که
سال گذشته این رقم ،دو میلیون و  ۶۸۰هزار
تومان بود که از افزایش یک میلیون و ۸۰
هزار تومانی هزینههای معیشت خانوارهای
کارگری حکایت دارد.
فعاالن کارگری تاکید دارند که با
توجه به اعالم تازهترین رقم هزینه معیشت
کارگران ،دستمزد سال  ۹۸کارگران باید
به این رقم نزدیک شود و از شورای عالی
کار و دولت میخواهند با درنظر گرفتن
شرایط سخت سال آینده و افت قدرت خرید
کارگران ،نگاه ملی به مقوله دستمزد داشته
باشند.
پیش از این وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفته بود فرایند تعیین حداقل
دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت
میپذیرد و دستمزد متناسب با معیشت
کارگران تصویب میشود.

شریعتمدار درباره مصوبه افزایش ۴۰۰
هزار تومانی حقوق کارکنان دولت و احتمال
اینکه دستمزد کارگران مشمول این مصوبه
شود ،اظهار کرد :تعیین حداقل مزد به عهده
شورای عالی کار است و بقیه طبقات اختیارات
قانونی شورای عالی کار نیست .نظام پرداخت
مزد در دولت و سازمان امور استخدامی کشور
از قانونمندیهای جداگانهای از تعیین حداقل
مزد نظام متکی بر قانون کار تبعیت میکند
و لذا به لحاظ قانونی ،فرایند تعیین حداقل
دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار
دنبال شود
وی معتقد است فاصله بین سبد
معیشت و میزان حداقل مزد باید متناسب
باشد تا کارگران کشور که ستون فقرات تولید
هستند یک زندگی عزتمندانه داشته باشند.
دومین جلسه دستمزد سال ۹۸
کارگران در حالی برگزار میشود که برخی
نمایندگان مجلس با تذکر به دولت ،از اعضای
دولتی شورای عالی کار خواستهاند با توجه
به روزهای پایانی سال ،دستمزد کارگران را
هرچه سریعتر تعیین و درصد افزایش آن را
مشخص کنند.

فوالدسازان بیش از پنج میلیون تن صادرات داشتند

صادرات فوالد سازان بزرگ کشور از ابتدای امسال تا
پایان بهمن ماه به پنج میلیون و  ۸۹هزار و  ۵۵تن شمش و
محصوالت فوالدی رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال
افت  ۲۲درصدی داشت .برپایه داده های آماری فوالد سازان
بزرگ کشور در بهمن ماه  97مجموع صادرات این بخش
به رقم  373هزار و  888تن رسید که در مقایسه با ماه
مشابه پارسال کاهش  51درصدی دارد .بررسی کارنامه 11
ماهه شرکت های بزرگ فوالدی کشور نشان می دهد فوالد
خوزستان در این دوره زمانی یک میلیون و  999هزار و 530
تن صادرات داشت که نسبت به مدت مشابه در سال  96افت
 20درصدی داشته است .فوالد خوزستان در بهمن ماه امسال
 159هزار و  387تن صادرات داشت که در مقایسه با عملکرد
بهمن ماه  96به میزان  43درصد کاهش را ثبت کرد .شرکت
ذوب آهن اصفهان نیز در  11ماهه امسال نزدیک به 16
درصد از کل صادرات این مدت را در اختیار گرفت ،صادرات
این شرکت به میزان  810هزار و  601تن بود که از این رقم

 71هزار و  733تن سهم بهمن ماه گذشته بود که نسبت
به بهمن  96افت  32درصدی دارد .فوالد مبارکه نیز 15.3
درصد از مجموع صادرات این مدت را به خود اختصاص داد
که به میزان  783هزار و  684تن بود و در مقایسه با 11ماهه
پارسال افت  25درصدی داشت .عملکرد بهمن ماه امسال نیز
نشان داد که این واحد صنعتی  27هزار و  739تن صادرات
انجام داد که در مقایسه با ماه مشابه پارسال کاهش 84
درصدی را نشان می دهد .ظهور مشکالت ناشی از تحریم
دشمن ،مانع از انگیزه صادرات برای فوالد سازان نشده ،بگونه
ای که فوالد اکسین ،فوالد هرمزگان ،فوالد آلیاژی (یزد)،
فوالد آذربایجان (میانه) ،فوالد خراسان (نیشابور) ،فوالد کاوه
جنوب (هرمزگان) و صبا فوالد از دیگر صادرکنندگان این
صنعت در دوره مورد بررسی بودند که تولیدات آنها در زمینه
ورق عریض ،اسلب ،میلگرد ،بلوم ،بیلت و غیره راهی بازارهای
هدف شد .ارزش صادرات  10ماهه  97چدن ،آهن و فوالد
(بر اساس سرفصل های گمرک) نیز به بیش از سه میلیارد و

 220میلیون دالر رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال
رشد  27درصدی داشت
جدول های آماری گمرک ایران نشان داد ،سهم ارزش
صادرات فوالد کشور از ارزش کل صادرات در  10ماه امسال،
 9.1درصد بود .آمارهای اعالم شده ،گویای آن است که
ارزش صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی در
 10ماه امسال بیش از  33.3میلیارد دالر بود .پیش از این،
میزان صادرات فوالد سازان بزرگ کشور در  10ماه امسال
افزون بر چهار میلیون و  715هزار تن اعالم شده بود .امسال
انتظار می رود مجموع تولید فوالد خام (میانی) به رقم 24
تا  25میلیون تن برسد و از این رقم بیش از  50درصد
در داخل کشور به مصرف می رسد .آمارها نشان می دهد،
اکنون ایران به عنوان دهمین فوالد ساز جهان محسوب می
شود و ظرفیت این بخش به رقم  35میلیون تن رسیده و تا
دستیابی به سطح پیش بینی افق چشم انداز ( 1404ظرفیت
 55میلیون تنی) بالغ بر  20میلیون تن اختالف وجود دارد.

گمرک شرایط جدید ترانزیت خشکبار را اعالم کرد

مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک
جمهوری اسالمی بخشنامه ای برای رفع
مشکالت ترانزیت میوه ،آجیل و خشکبار به
گمرکات اجرایی سراسر کشور ابالغ و اعالم
کرد که یک کانتینر از محموله به عنوان وثیقه
در مبدا نگهداری می شود .به گزارش گمرک،
چنانچه محموله پروانه ترانزیتی بیش از یک
کانتینر باشد پس از اخذ تضامین قانونی الزم
(ارانه تضامین بیمه ای معادل حقوق ورودی )،
یک کانتینر از محموله مورد نظر به عنوان وثیقه
در مبدا نگهداری می شود و مابقی محموله با
رعایت قوانین و مقررات به گمرک مقصد هدایت
و پس از وصول به مقصد کاالی باقیمانده ارسال

می شود .براساس تبصره این بخشنامه ،با توجه
به سریع الفساد بودن میوه از نگهداری بخشی از
محموالت مربوطه خودداری می شود .همچنین
در ادامه این بخشنامه درباره پروانه هایی که
شامل یک کانتینر باشند نیز قید شده که
چنانچه شرکت حمل و نقل اظهار کننده دارای
پرونده قاچاق یا تخلف گمرکی نباشد ،همچون
گذشته نسبت به انجام تشریفات قانونی ترانزیت
(ارائه تضامین بیمه ای معادل حقوق ورودی )
اقدام خواهد شد .چنانچه شرکت حمل و نقل
اظهار کننده دارای پرونده قاچاق یا تخلف
گمرکی باشد ،ارسال محموالت مربوطه نیاز
به اخذ حقوق ورودی و یک برابر ارزش کاال به

شکل سپرده نقدی و با ضمانتنامه بانکی امکان
پذیر است .مسئولیت اجرای این بخشنامه بر
عهده باالترین مقام اجرائی گمرکات بوده و
ناظرین حوزه های نظارت گمرکات استان ها نیز
به ترتیب مقتضی بر اجرای این بخشنامه نظارت
الزم را باید داشته باشند .رئیس اتحادیه آجیل
و خشکبار تهران بیستم اسفند ماه به ایرنا گفت:
امسال با وجود نوسان نرخ ارز به دلیل عرضه
باالی آجیل و خشکبار و کاهش تقاضا (پایین
بودن قدرت خرید مردم) در  20روز گذشته
افزایش قیمت نداشتیم و به نظر می رسد در
هشت روز پایانی سال نیز افزایش قیمتی در این
محصوالت نباشد.

ساالنه در کشورمان حدود  200هزار تن
پسته 160 ،هزار تن کشمش 150 ،هزار تن مغز
گردو ،یک میلیون و  200هزار تن خرما 35 ،تن
انجیر 50 ،هزار تن بادام درختی  330 ،تن لوبیا،
90هزار تن عدس 300 ،هزارتن نخود و 270
تن زعفران تولید می شود.
اکنون ساالنه بیش از  2میلیارد دالر انواع
خشکبار ایران به بیش از  50کشور جهان از
جمله آلمان ،آمریکا ،فرانسه ،انگلستان ،ایتالیا،
اسپانیا ،سوئد ،نروژ ،پرتغال ،کشورهای حوزه
خلیج فارس از جمله قطر ،امارات متحده
عربی،کویت ،کشورهای آسیائی چین ،کره
جنوبی ،ژاپن ،استرالیا ،روسیه صادر می شود.

اخبار کوتاه

توافقات ۲۲گانه ایران و عراق
در حوزه صنعت و بازرگانی

به دنبال سفر وزیر صنعت ،معدن و تجارت به عراق
در دیدار وی با همتایان عراقی خود ۲۲ ،توافق صنعتی و
تجاری بین دو کشور حاصل شد.
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت که با
هدف رایزنی با مقامات عراقی و توسعه مناسبات تجاری
و اقتصادی همزمان با سفر رئیس جمهور به عراق سفر
کرده است در ادامه تالشهای خود برای توسعه همکاری
های صنعتی ،تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و
تکمیل مذاکرات و امضای تفاهم نامه گسترش همکاری
ها در حاشیه نشست مشترک هیأتهای عالی رتبه ایران و
عراق در کاخ نخست وزیری این کشور با وزرای تجارت و
صنعت عراق رایزنی و گفتگو کرد.
دیپلماسی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در عراق و
مذاکرات مثبت وی با همتایان عراقی خود در نهایت به
 22توافق مهم در زمینههای گوناگون تجاری و صنعتی
منجر شد که میتواند عالوه بر توسعه بیش از پیش روابط و
همکاریهای تهران-بغداد در این بخش ،گامی مهم و تاثیر
گذار در روند افزایش تعامالت توسعه تجارت میان ایران
و عراق و افزایش اشتغالزایی برای جوانان در حوزههای
مختلف مرتبط با این توافقات باشد.

برقراری کشیکهای نوروزی
در کلیه گمرکات

گمرک ایران از برقراری کشیکهای نوروزی در کلیه
گمرکات اجرایی کشور خبر داد.
کشیکهای نوروزی گمرکات کشور با هدف تأمین
مواد اولیه واحدهای تولیدی ،ماشینآالت خط تولید و
ترخیص کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام تعطیالت
نوروزی برقرار است.
در بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
آمده است :الزم است همکاران در گمرکات اجرایی در
جهت تسریع در تشریفات امور گمرکی کاالهای وارداتی
بهخصوص کاالهای اساسی ،مواد اولیه و ماشینآالت خط
تولید واحدهای تولیدی و دارو ضمن افزایش ساعات کاری
ایام پایانی سال و برقراری ایام کشیک در روزهای تعطیل
پایانی سال  ۹۷و در روزهای نوروز سال  ۹۸نسبت به ارائه
خدمات به مراجعین اقدام نمایند.
بدین منظور همکاران مرکز واردات به منظور
هماهنگی و پاسخگویی به سواالت همکاران آمادگی الزم
را دارند.

فعالیت فوقالعاده نمایشگاههای بهاره
برای کاهش قیمت اقالم اساسی

با تصمیم ستاد تنظیم بازار ،مقرر شد با هدف کاهش
قیمت اقالم مورد نیاز ،نمایشگاههای فروش بهاره در سراسر
کشور ،با صالحدید ستادهای تنظیم بازار استانی به صورت
فوقالعاده فعالیت کنند.
فعالیت نمایشگاه های بهاری به صورت فوق العاده
برای کاهش قیمت اقالم اساسی/به گزارش گروه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان ،به نقل از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،با تصمیم ستاد تنظیم بازار ،مقرر شد با هدف
کاهش قیمت اقالم مورد نیاز ،نمایشگاههای فروش بهاره
در سراسر کشور ،با صالحدید ستادهای تنظیم بازار استانی
فعالیت کنند و فروشگاههای زنجیرهای و اصناف نیز فروش
فوقالعاده را در دستور کار قرار دهند .همچنین تأمین و
توزیع کاالهای اساسی در کنار اجرای طرح تنظیم بازار
میوه و مرکبات در حال پیگیری و اجراست.
ستاد تنظیم بازار با هدف پیشگیری از سوءاستفادههای
احتمالی ،طرح تشدید بازرسی و نظارت ویژه با همکاری
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استانها ،بازرسی اتاق اصناف و
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمانهای جهاد کشاورزی
استانها را اجرا میکند.
بر اساس راهبردهای ستاد ،مقرر شد اطالع رسانی به
موقع و شفاف از وضعیت بازار به کارگروه ملی تنظیم بازار
و وزارتخانههای ذیربط منتقل شود.همچنین مصوب شد،
با هدف حفظ آرامش بازار ،با پدیده قاچاق به ویژه قاچاق
کاالهای اساسی و ضروری در استانهای مرزی مقابله شود.
یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد ؛

عرضه آلومینیوم در بورس کاال التهابات
را کاهش میدهد

یک کارشناس بازار سرمایه ،گفت :در حال حاضر شاهد
بهبود شرایط بازار آلومینیوم به دلیل حضور همزمان عرضه
کنندگان آلومینیوم در بورس کاال هستیم ،به طوریکه با
حضور این شرکتها و افزایش عرضهها ،التهابهای اخیر
روبه پایان است.
سامان کثیری با بیان اینکه افزایش عرضههای
شرکتهای آلومینیومی در بورس ،قطعاً نوید بخش بهبود
شرایط قیمتی و تأمین نیاز مناسب واحدهای پایین دستی
است ،اظهار کرد :متأسفانه عرضههای شرکت هرمزال به
دلیل توقف تولیدات آن از مدار خارج شده بود و از سوی
دیگر شرکت المهدی نیز طی ماههای اخیر عرضهای در
بورس نداشت .بنابراین تنها عرضه کننده آلومینیوم در
مدت اخیر شرکت ایرالکو بود اما خوشبختانه این وضعیت
تغییر کرده و عرضههای آلومینیوم در بورس در حال
افزایش است.
این کارشناس بازار سرمایه به دالیل التهابات اخیر این
بازار اشاره کرد و گفت :عالوه بر ترس از افزایش نرخ دالر،
کاهش تعداد عرضه کنندگان به خودی خود یک عامل
روانی برای مصرف کنندگان بود که موجب شد با تقاضای
چند برابری برای آلومینیوم مواجه شویم.
وی افزود :کاهش عرضهها و از سویی نیاز شرکتهایی
مانند ساپکو ،ایران خودرو ،ذوب آهن و فوالد مبارکه برای
تأمین مواد اولیه خود به روند رو به رشد قیمتها کمک
کرد که در صورت استمرار عرضهها در بورس کاال ،تعادل
کامل در بازار حاکم خواهد شد.
کثیری گفت :خوشبختانه شرکت المهدی مجددا ً
عرضههای خود را در بورس کاال از سرگرفته است از
سویی اگر واگذاری شرکت هرمزال نیز با موفقیت انجام
پذیرد و تولیدات و عرضههای آن دوباره در بورس کاال
محقق شود ،حباب قیمتی در بازار باقی نمیماند و
شاهد بهبود شرایط بازار آلومینیوم خواهیم بود .وی
ابراز امیدواری کرد که اگر شرکت آلومینیوم جاجرم نیز
قدم به مدار تولید بگذارد و تولیدات خود را در بورس
کاال عرضه کند ،روزهای خوش و باثباتی در انتظار بازار
آلومینیوم کشور خواهد بود.

