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اقتصاد

دوشنبه  26اسفند 1398
شماره 2667

اخبار
دبیر یک تشکل تخصصی:

بنگاههای اقتصادی
باید در کنار دولت نقشآفرینی کنند

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی
ایران معتقد است :در شرایط اضطرای که فوریتها و
سرعت عمل باالیی برای امدادرسانی نیاز دارد ،عالوه بر
نقش دولت ،مسوولیت های اجتماعی بنگاههای اقتصادی
نیز برجسته میشود.
«امیر حسین کاوه» روز یکشنبه در گفت و گو با
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود :مسوولیت های اجتماعی بنگاه
های اقتصادی و نیز حوزه های فراگیر صنعتی ،همچون
دولت ها را  ،بیش از پیش آشکار ساخته و لزوم اجرای
برنامه های مختلف در این ارتباط را ضروری می سازد.
وی پیرامون وظایف مدیران بنگاه های اقتصادی
در حوزه مسوولیت های اجتماعی توضیح داد :عمل به
شیوه نامه های مستند و قانونی موجود در حوزه سالمت
و بهداشت فردی کارکنان و نیز ارایه ملزومات بهداشتی
رایگان بین کارکنان و ضدعفونی سازی محیط کاری به
شکل مستمر مورد تاکید است.
کاوه آگاه سازی و توجیه کارکنان از شرایط کنونی
و فرهنگسازی مرتبط را همراه با لغو برگزاری جلسات
و کمیته ها و سخنرانی های از پیش برنامهریزی شده به
عنوان نکات ضروری دانست.
به گفته وی ،بهره گیری از ابزار دورکاری و یا
نوبتبندی ساعات کاری کارکنان ،تسهیل شرایط ،کاهش
ساعات کار اداری و استفاده از آموزش های مجازی به
منظور حفظ امنیت روانی کارکنان باید در دستور کار قرار
گیرد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی
ایران اضافه کرد :ارایه کمکهای انسان دوستانه براساس
قدرت مالی بنگاههای اقتصادی به سازمانها و نهادهای
درگیر مبارزه با بیماری شایع از موضوع های مهم در این
ارتباط محسوب میشود.
وی پیرامون وظایف دولت و حوزه های تصمیم گیر
در امور اقتصادی و صنعتی بنگاه ها گفت :ارایه بسته های
حمایتی و وضع قوانین ضروری در ارتباط با کاهش آسیب
صنایع و بنگاه های اقتصادی در ستادهای ملی ایجاد شده
از جمله حذف تعدیل یا ارایه مهلت در باز پرداخت دیون و
اقساط تسهیالت بنگاه ها باید اجرایی شود.
کاوه افزود :تمدید قوانین حمایتی مختلف که تا پایان
سال  ۹۸مهلت استفاده داشته اند و تمدید زمان برگزاری
مناقصه های مختلف به کارفرمایی دولت از دیگر مواردی
است که باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد.
دبیر انجمن یاد شده اضافه کرد :حدف ،تعدیل و
یا تمدید پرداخت بیمه  ،مالیات و سایر مطالبات دولت
همچون هزینه های انرژی و ...از صنایع و بنگاه های
اقتصادی  ،همراه با اعطای وام و تسهیالت بدون بهره یا
کم بهره به صنایع به عنوان سرمایه در گردش در شرایطی
که امکان فروش محصوالت و خدمات بنگاه های اقتصادی
وجود ندارد و یا با کاهش شدید تقاضا همراه شده بخش
دیگری از درخواست های فعاالن عرصه تولید است.
کاوه موضوع تسهیل شرایط مرتبط با خرید مواد اولیه
مورد نیاز تولید گنندگان بوسیله ارایه اعتبار فروشندگان
اصلی و با توان مالی باال همچون صنایع باالدستی نفت ،گاز،
پتروشیمی  ،فوالد و  ...به همراه اجرای هرچه سریعتر برنامه
های حمایتی از پیش تعیین شده همچون خرید دین کاال
در بورس و یا طرح گام جهت تامین منابع مالی و افزایش
سطح نقدینگی بنگاه های اقتصادی را خواستار شد.
معاون وزیر صنعت اعالم کرد :

تامین آرد مورد نیاز نانواییهای کشور
مشکلی در تامین نان نداریم

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تامین آرد مورد
نیاز نانواییهای کشور خبر داد و گفت :هیچ مشکلی در
تامین نان مورد نیاز مردم وجود ندارد.
یزدان سیف در نشست دیروز با تولید کنندگان نان
صنعتی با اشاره به اینکه هنوز آرد تعیین شده برای سهمیه
اسفند نانواییها به طور کامل جذب نشده است ،افزود:
 ۱۱میلیون و  ۴۰۰هزار تن گندم در کارخانههای مختلف
صرف تولید شیرینی ،شکالت ،رشتههای آشی و دیگر موارد
میشود که از این رقم  ۹میلیون و  ۵۰۰هزار تن صرف
تولید نان میشود که با کسب  ۱۵درصد سبوس گیری آرد
مورد نیاز کشور برای تولید نان  ۸میلیون تن است که این
رقم به طور کامل تأمین شده است.
وی با اشاره به اینکه در بخش تولید آرد و نان و گندم
هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد ،گفت :نان صنعتی
نیز یکی از راهبردهای بلندمدت کشور است که البته
ما در این حوزه همیشه با چالش مواجه بودهایم؛ چراکه
علیرغم سرمایه گذاریهای کالن و تسهیالت ارزان قیمت
دولتهای مختلف در این بخش ،فرهنگ مصرفی مردم به
سمت تازه خوری ادامه دارد؛ به نحوی که در تهران مصرف
نان صنعتی هیچ زمانی از  ۱۱درصد بیشتر نشده و البته در
کشور نیز این رقم بسیار پایینتر است.
سیف با اشاره به بروز شیوع بیماری کرونا و تغییر
ذائقه مردم نسبت به مصرف نان ،گفت :هم اکنون تقاضا
برای نان صنعتی افزایش یافته؛ به طوری که مصرف این
نوع نان در تهران به  ۱۷درصد رسیده و در کشور نیز
افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به ظرفیت
خالی موجود در بیش از  ۴۸۰واحد نان صنعتی در کشور
افزود :هم اکنون این واحدها به صورت  ۲تا  ۳شیفت در
حال فعالیت هستند و ما نیز برای رفع چالشهای این
صنعت در این جلسه تصمیمهای جدیدی گرفتیم.
سیف ایجاد شبکه مویرگی توزیع نان صنعتی را یکی
از سازو کارهای رفع مشکالت این صنعت دانست و افزود :از
پس فردا نانهای صنعتی در میادین میوه و تره بار به همه
نقاطی که وزارت صمت مقرر کند توزیع خواهد شد ،این
موضوع برای افزایش دسترسی مردم به نان صنعتی است.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با وزارت
کشور و نیروی انتظامی برای تسهیل فرآیند حمل و نقل
این نانها ادامه داد :فعالیت نانوایان صنعتی حتی در ایام
تعطیل ادامه خواهد داشت و این واحدها در چند شیفت به
تولید نان صنعتی مشغول هستند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزایش سهم مصرف
نانهای صنعتی را در سبد خانوار سبب افزایش بهداشت
دانست و گفت :ما قادر به تأمین  ۴۰درصد نیاز کشور به نان
در واحدهای صنعتی هستیم؛ در حالی که نیازی به اضافه
کردن خط جدید در این بخش نداریم .سیف با اشاره به
فعالیت  ۸۹هزار واحد نانوایی در کشور افزود :تقویت تولید
نان صنعتی به معنی تعطیلی نانواییها نیست بلکه ما به
دنبال اتصال نان صنعتی و سنتی هستیم.

تمهیدات جدید مالیاتی در شرایط کرونا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تمهیدات حمایتی این سازمان در راستای
حمایت از فعالیتهای اقتصادی آسیبدیده
از بیماری کرونا را برای مؤدیان مالیاتی
تشریح کرد.
امیدعلی پارسا درباره اقدامات سازمان
امور مالیاتی کشور به منظور پیشگیری
از گسترش بیماری کرونا و رعایت حقوق
مؤدیان مالیاتی ،گفت :در مرحله اول برخی
تمهیدات با صدور بخشنامههای الزم از سوی
سازمان امور مالیاتی صورت گرفت و در
مرحله دوم بسته حمایتی پیشنهادی سازمان
امور مالیاتی کشور تهیه و برای تصویب به
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال
شد که تا کنون سه بند آن به تصویب رسیده
است.
وی افزود :در گام نخست به منظور
پیشگیری از گسترش بیماری ،جلسات
هیاتهای حل اختالف مالیاتی از ۱۵
اسفندماه  ۱۳۹۸تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹
لغو شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
با اشاره به اینکه براساس ماده  ۱۸۶قانون
مالیاتهای مستقیم ،بانکها مکلفند جهت
ارائه تسهیالت برای اشخاص حقیقی و
حقوقی از سازمان امور مالیاتی استعالم کنند،
اظهار کرد :با توجه به شرایط اخیر بانکها و

اهمیت حمایت از صنعت سیمان با رونق ساخت و ساز ؛

موسسات اعتباری برای اعطای تسهیالت به
اشخاص حقیقی تا دو میلیارد ریال و برای
اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد ریال نیاز به
استعالم از ادارات امور مالیاتی ندارند.
وی همچنین در خصوص مصوبات
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا،

گفت :طبق تصمیمات صورت گرفته سررسید
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به
دوره چهارم سال  ،۱۳۹۸از  ۱۵فروردین
 ۱۳۹۹به تاریخ  ۳۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
تغییر یافت.
پارسا افزود :در این طرح حمایتی
مصوب شد که کلیه عملیات اجرایی وصول
مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون
مالیاتهای مستقیم ذکر شده است ،تا پایان
اردیبشهت  ۱۳۹۹متوقف شود .معاون وزیر
امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد:
باتوجه به اینکه صدور یا تجدید پروانه
کسب و کار اشخاص حقیقی از طرف مراجع
صالحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره
امور مالیاتی ذیربط است،باتوجه به شرایط
اخیر کشور صدور یا تجدید پروانه کسب و
کار اشخاص حقیقی موضوع ماده  ۱۸۶قانون
مالیات های مستقیم تا پایان شهریورماه سال
 ۱۳۹۹نیاز به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی
مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی
مالیاتی نخواهد داشت.

وزارت صمت خبر داد:

کرونا تاثیری بر صادرات دریایی نداشت

عدم توقف و تعطیلی واحدها و خطوط تولیدکننده

یک کارشناس صنعت سیمان با تأکید بر لزوم حمایت دولت از صنایع آسیب دیده
از کرونا ،گفت :اعطای تسهیالت بانکی و رونق ساختوساز میتواند باعث تقویت صنعت
سیمان شود.
علیمحمد بُد با بیان اینکه در حال حاضر تولید کارخانههای سیمان ادامه دارد،
اظهار داشت :کارخانههای سیمان معموالً در تعطیالت عید فعالیت زیادی ندارند زیرا
فعالیتهای ساختمانی در این زمان تقریباً متوقف میشود و اجازه فعالیتهای ساختمانی
داده نمیشود .وی ادامه داد :در حال حاضر تولید کارخانههای سیمان به صورت شبانهروزی
ادامه دارد زیرا امکان تعطیلی چند ساعته در کارخانهها وجود ندارد و این اتفاق باعث
آسیب دیدن کورهها و تجهیزات کارخانه میشود .این کارشناس صنعت سیمان در عین
حال از کاهش ساعت کار برخی کارخانههای سیمان خبر داد و گفت :کارخانههای دیگر
نیز با رعایت مسائل بهداشتی و کنترل سالمت کارگران در حال تولید هستند .بُد در مورد
وضعیت صادرات سیمان تولیدی کشور نیز اظهار داشت :صادرات بیشتر از طریق دریا انجام
میشود و شیوع کرونا تأثیری بر این مسأله نداشته است .وی همچنین با اشاره به اثرات
منفی شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای اقتصادی کشور ،گفت :اقتصاد وارد مرحلهای از
رکود خواهد شد که دولت باید برای کاهش این رکود فکری کند .این کارشناس صنعت
سیمان تأکید کرد :اعطای تسهیالت بانکی و رونق ساختوساز میتواند باعث تقویت صنعت
سیمان شود.

سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) طی نامهای به
رؤسای سازمانهای صمت  ۳۱استان و جنوب کرمان اعالم کرد که واحدهای تولیدی
مرتبط با محصوالت پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا ،مواد اولیه آنها و همچنین
واحدهای تولیدکننده مواد غذایی ،آشامیدنی ،خوراکی و محصوالت بهداشتی تا پایان
فروردین ماه تعطیل نمیشوند.
مهدی صادقی نیارکی در این نامه ضمن تاکید مجدد بر لزوم اجرای ابالغیه قبلی این
معاونت درخصوص نظارت بر تولید حداکثری محصوالت مرتبط با پیشگیری و مقابله با
شیوع ویروس کرونا و عدم توقف و تعطیلی واحدها و خطوط تولیدکننده این محصوالت،
مواد اولیه و ملزومات بستهبندی مستقر در آن استانها با دالیل مختلف (اعم از تعطیالت
پایان سال ،تعطیالت رسمی و اورهال خط تولید) ،اظهار کرد که باید به گروه یاد شده،
واحدهای تولید کننده مواد غذایی ،آشامیدنی ،خوراکی و محصوالت بهداشتی نیز اضافه
شوند تا ضمن افزایش تولید در ایام پایانی سال و شروع سال جدید ،خطوط تولید آنها به
صورت  ۲۴ساعته و بدون وقفه تا پایان فروردین ماه فعالیت مستمر داشته باشند.
وی همچنین از سازمانهای استانی خواسته که با تعامل با دستگاههای ذیربط استانی،
اقدامات الزم برای برنامهریزی تردد پرسنل و حمل مواد اولیه و محصوالت این واحدها را
انجام دهند و مجوزهای الزم برای تردد ناوگان بار و مسافر آنها را صادر کنند تا از هر گونه
اختالل در روند تولید و توزیع این محصوالت در سطح کشور جلوگیری به شود.

تقاضای پنهان مسکن سر باز کرد ؛

در حالی که برای طرح مسکن ملی تنها
 400هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده
آزاد کردن روش پیامکی باعث شد سیل ثبت
نامی ها از مرز یک میلیون نفر عبور کند و
نشان دهد که متقاضیان مسکن تا چه حد
نیازمند کمک دولت برای خانه دار شدن
هستند .شاید حتی خود دولت نیز تصور نمی
کرد که میزان استقبال از طرح ملی مسکن
تا این حد باال برود .طرحی که کامال با طرح
مسکن مهر تفاوت داشت و قرار بود  400هزار
مسکن در مرحله نخست آن تا سال 1400
ساخته شود .اگر چه دولت قرار نیست برای
تمام این  400هزار مسکن اقدام به ثبت نام
کند و در قالب این طرح پروژه مشارکتی نیز
طراحی شده است اما استقبال متقاضیان
مسکن از طرح ملی مسکن نشان می دهد که
رشد قیمت مسکن در دو سال گذشته تا چه
حد این طرح را از مقبولیت باالیی برخوردار
کرده است.
در طرح اقدام ملی مسکن که شرایط
متقاضیان را شامل تاهل ،فاقد مالکیت
مسکونی از اول فرودین  ،84عدم استفاده
از امکانات دولتی و تسهیالت یارانهدار در
موضوع مسکن و همچنین سابقه پنج سال
سکونت در شهر مورد تقاضا دانسته اینطور
وانمود شد که این طرح مشابه و کپی
شده طرح مسکن مهر خواهد بود و اقشار
کم درآمد جامعه می توانند پس از ثبت
نام و آورده ناچیز به صاحب خانه شدن در
سال های آینده امیدوار شوند.
* دهکهای پایین چشمانتظار خانهدار
شدن در طرح ملی مسکن نباشند
اما محمودزاده معاون مسکن و

رکوردشکنی ثبت نام مسکن ملی
ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر
اینکه طرح اقدام ملی مسکن تا حدودی
برای اقشار متوسط جامعه تنظیم شده و قرار
نیست از یارانه دولتی برای آن استفاده شود
به نوعی اعالم کرد که دهک های یک ،دو و
سه جامعه چشم انتظار خانه دار شدن از قبال
این طرح جدید نباشند.
اما با توجه به اینکه قیمت تمام شده
برای مسکن ملی هر متر مربع دو و نیم تا سه
میلیون تومان خواهد بود می بینیم که باز
هم متقاضیان از مسکن ملی استقبال کرده
اند .اگرچه این آمارها نه برای وزارت راه و
شهرسازی و نه برای دولت نباید خوشحال
کننده باشد ؛ لکه باید تلنگری برای دولت
باشد که علیرغم باال بودن قیمت مسکن ملی
باز هم متقاضیان از آن استقبال می کنند.
آخرین روند ثبت نام مرحله دوم طرح
اقدام ملی که به روش اینترنتی و پیامکی
بوده نشان می هد که بیش از یک میلیون و
 ۶۲هزار نفر در این مرحله ثبت نام کرده اند.
*استقبال از طرح ملی مسکن زنگ
خطری برای دولت است
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه
سازان پیشتر در پاسخ به این سئوال که
استقبال از در طرح ملی مسکن دیده می
شود گفت :اگر چه طرح ملی مسکن مشابه
طرح مسکن مهر است و تا حدودی از آن
الهام گرفته اما چند تفاوت میان این دو طرح
وجود دارد و استقبال از ثبت نام در این روزها
نشان می دهد که با یک تقاضای شدید و
پنهان مسکن در کشور مواجه هستیم.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تاکید
کرد :اما فارغ از اشکالی که به نظر می رسد

طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان دهک
های متوسط جامعه بابت بازپرداخت ماهانه
یک و نیم میلیون تومانی اقساط دارد ،به نظر
می رسد این استقبال یک زنگ خطری برای
دولت است که علیرغم تمام این موانع باز هم
متقاضیان نسبت به طرح ملی مسکن از خود
استقبال نشان می دهند.
وی افزود:تسهیالتی که در طرح مسکن
مهر به شهرهای مختلف داده می شد با نرخ
های  9، 4و  12درصد بود اما تسهیالتی که
در طرح ملی مسکن قرار است پرداخت شود
نرخ سود  18درصدی دارد حال به نظر می
رسد بازپرداخت اقساط با این نرخ سود از
عهده متقاضیان خارج باشد.اما ثبت نام نشان
می دهد متقاضیان همچنان به خانه دار
شدن از سوی دولت امیدوار هستند و به آن
چشم دوخته اند.
*طرح ملی مسکن ادامه پیدا کند
اما مهدی غالمی کارشناس مسکن
نیز با تاکید بر اینکه اجرای طرح اقدام ملی
مسکن بعد از شش سال سکوت در فضای
تولید مسکن یک حرکت رو به جلو خواهد
بود گفت :شاید بسیاری از این ثبت نامی
ها نیز حائز شرایط نباشند و خود نیز بر آن
واقف باشند اما به هر حال این حجم از ثبت
نام نشان می دهد که باید طرح ملی مسکن
ادامه پیدا کند و محدود به  400هزار مسکن
نباشد.
وی ادامه داد :به هر حال طرح ملی
مسکن طرح خوبی است اما باید تداوم
داشته باشد و قبل از اتمام  400هزار مسکن
مورد اشاره در طرح اقدام ملی مسکن پروژه
جدیدی آغاز شود و اتفاقا این بار تعداد آن

بیشتر از  400هزار باشد چرا که کشور
نیازمند تولید و عرضه مسکن برای متعادل
شدن بازار است.
البته بر اساس اعالم دفتر اقتصاد مسکن
در مجموع تعداد  ۴۳۷هزار و  ۱۱۷نفر از
طریق سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن
به نشانی  tem.mrud.irثبت نام کردند.
همچنین تعداد پیامک دریافتی طبق آخرین
آمار ۶۲۵ ،هزار و  ۴۸نفر است که متقاضیان
کدملی سرپرست خانوار را به سرشماره
 ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ارسال کردند.
در مجموع طبق آخرین آمار ،تعداد ثبت
نامی ها از طریق سامانه اینترنتی و سامانه
پیامکی  ۱میلیون و  ۶۲هزار و  ۱۶۵نفر است.
این آمار نشان می دهد که تقاضای
پنهان شدیدی برای مسکن وجود دارد و اگر
دولت و مجلس فکری برای موضوع انباشت
تقاضای مسکن نکنند قطعا در سالهای آینده
باز هم سونامی قیمت مسکن رخ خواهد داد.
دولت به خوبی می داند که بعد از جهش
قیمت تعداد مستاجرها و اجاره نشین ها در
کشور افزایش یافته و خانه دار کردن مردم
حال با دادن تسهیالت و یا ساخت و ساز
مناسب شرایط را برای خانه دار شدن مردم
و متقاضیان دهک های پایین و میان درآمد
هموار کند.

این کاپیتان با تجربه گفت :شرکتهای هواپیمایی در
بسیاری از کشورها که روابط بین المللی آنها محدود نیست،
سودآورد است .روشهای دولتها برای کمک به حفظ و
بقای شرکتهای هوایی متضرر از کرونا ،متفاوت است .برخی
دولتهای ثروتمند که میتوانند جلوی ورشکستگی هوانوردی
خود را بگیرند ،خسارتهای ناشی از لغو پروازها را پرداخت
می کنند و یا با در نظر گرفتن معافیتها و سوبسیدهایی ،در
مقام جبران و یا کمک خسارتها بر میآیند.
شهبازی در ادامه گفت :زمانی که دولت ابالغیهای اعالم
میکند باید به خسارتها نیز توجه داشته باشد ،صنعت
هوایی ایران ورشکسته است و قبل از کرونا نیز مشکالت
بسیاری داشت ،بیش از  40هزار نفر در این صنعت به شکل
مستقیم شاغل هستند ،هر گونه تصمیم دولت برای پرداخت
خسارتهای ناشی از کنسلیها بر آینده این صنعت تاثیر گذار
است.

گمرک ایران اعالم کرد:

گمرک ایران اعالم کرد :بر اساس اعالم
اداره گذرگاه مرزی عراق ،فعالیت مرز مهران
در بخش تجاری و مسافری فعال تا اطالع
ثانوی بسته است.
اداره گذرگاه مرزی عراق فعالیت
ترخیص کاالهای وارداتی را به عراق از روز

مرز مهران تا اطالع ثانوی بسته است

یکشنبه  ۸مارس ( ۱۸اسفند) به مدت یک
هفته تا  ۱۵مارس ( ۲۵اسفند) از تمامی
مرزهای خسروی ،سومار ،مهران ،چذابه و
شلمچه برای پیشگیری و ضد عفونی کردن
محوطههای گمرکی و افزایش تجهیزات و
امکانات مرزی برای مقابله با کرونا متوقف

کرده بود؛ اما با اتمام این مهلت در روز
جاری و علیرغم مذاکرات تلفنی با طرف
مقابل و تمهیدات پیشگیرانه برای انجام
کنترلهای بهداشتی مجددا ً در مکاتباتی
از سوی طرف عراقی اعالم شد که به علت
شیوع کروناویروس ،فع ً
ال مرزهای یاد شده از

آغاز توزیع میوههای تنظیم بازاری

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به
آغاز توزیع میوه های تنظیم بازاری گفت :استقبال مردم از
این میوه ها بسیار سرد بوده است.
اسداهلل کارگر با بیان اینکه توزیع میوههای تنظیم
بازاری از دیروز آغاز شده است ،گفت :استقبال از این عرضه
بسیار سرد است .وی با بیان اینکه میوههای تنظیم بازاری
(سیب درختی و پرتقال) با قیمت هرکیلوگرم  ۵,۶۰۰تومان
از سوی اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در اختیار مغازه
داران قرار میگیرد ،افزود :مغازه داران باید این میوهها را
به قیمت هرکیلوگرم شش هزارتومان به مصرف کننده
نهایی عرضه میشود .کارگر ادامه داد :قیمت میوههای
تنظیم بازاری معموالً باید کمتر از نرخ بازار باشد اما هم
اکنون این روند معکوس است به عبارت دیگر مغازه داران
پرتقال را از میدان مرکزی میوه و تره بار کیلویی ۴۰۰۰
تا  ۴,۲۰۰تومان می خرند و میتوانند به قیمت باالتر از
شش هزارتومان نیز عرضه کنند بنابراین تمایلی به خرید
میوههای تنظیم بازاری وجود ندارد .وی تصریح کرد :به
همین دلیل ما منتظر تغییر قیمتها و اعالم نرخهای جدید
تنظیم بازاری هستیم تا این شرایط رفع شود.
صادرات به عراق ادامه دارد

ارتباط ایران و عراق قطع نمىشود

رییس اتاق مشترک ایران و عراق از ادامه صادرات به
عراق خبر داد و گفت :ارتباط تجارى ایران و عراق قطع
نمىشود .یحیی آل اسحاق درباره وضعیت تجارى ایران و
عراق توضیح داد :مرزهاى عراق به روى کاالهاى ایرانى باز
است و تجارت دو کشور همچنان ادامه دارد و در صورتى
که مرزى بسته بوده کاال از مرزهاى دیگر صادر شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر ادامه صادرات
ایران به عراق اظهار کرد :درباره آخرین وضعیت تردد در
مرزهای اظهار کرد :رابطه اقتصادی دو کشور ادامه دارد و
اگرچه این روند براى مدت کوتاهى دچار اختالل شده اما
در مدت زمان کوتاهى به روال عادى بازخواهد گشت .به
گفته آل اسحاق ،دو کشور در تالش هستند تا مشکالت
بهداشتى ناشى از بیمارى کرونا را حل کنند تا تجارت ایران
و عراق بدون هیچ نگرانى ادامه داشته باشد.
وى درباره وضعیت مرزهاى مشترک دو کشور بیان
کرد :در حال حاضر مرزهای شمالی باز هستند اما مرزهای
جنوبی گاهى بسته مىشوند که آن هم با تالشهای صورت
گرفته رفع مشکل خواهد شد؛ ضمن آنکه دلیل بسته شدن
این مرزها به این دلیل است که مقدمات الزم برای افزایش
زیرساختهای بهداشتی در مرزهای مشترک فراهم شود.

کاهش قیمت گوشت در پى افت تقاضا

صنعت هوایی اولین قطعه دومینوی ضرر کرونا

کرونا پروازهای شرکتهای هواپیمایی را کنسل کرد،
این کنسلیها همچون آغازگر افتادن اولین تکه دومینو ضرر
و خسارت است .صنایع هوایی ،بازرگانی ،صنعت گردشگری،
نمایشگاهی در صف اول خسارت دیدگان قرار دارند.
در ایران نیز کرونا صنعت هوایی ایران را با مشکالت

استقبال سرد مردم

رییس شورای تامین کنندگان؛

دولت باید خسارت کنسلی پروازها را به شرکتها بازگرداند ؛
بسیاری روبرو کرده است .اقتصاد ایران در حالت انقباضی
است و بودجه وابسته به نفت ایران به دلیل تحریمها امروز
به دنبال راههای دیگر تامین میگردد .از طرفی با قرنطیه و
دستور به کنسلی پروازها ،دولت باید هزینه کنسلیها را به
شرکتهای هواپیمایی بازگرداند.
کاپیتان هوشنگ شهبازی اظهار کرد :کرونا ویروس،
بحرانی است که دنیا را تحت تاثیر قرار داده و به خاطر
ناشناخته بودن آن ،دولتها مجبور به قرنطینه شده اند ،برای
حفظ جان ،ایران نیز بهترین راه که همان قرنطینه است را
اجرایی کرده است .در راستای اجرایی شدن این امر ،به اجبار
مردم باید پروازها را کنسل کنند ،جای خوشحالی است که
دولت دستور به کنسل شدن پروازها داده است.
وی افزود :شرکتهای هوانوردی در آسیای میانه ،چین،
کره جنوبی ،آسیای جنوبی ،جنوب هند و نپال از کرونا بیش
از  150میلیارد دالر ضرر کرده اند.

اخبار کوتاه

جمله مرز مهران ،هم از قسمت تجاری و هم
مسافری تا اطالع ثانوی بسته خواهد بود.
گمرکات استان ایالم با توجه به ممنوعیت
صادرات از این مرز به عراق درخواست کرد
تا اطالع ثانوی صادرکنندگان محمولههای
صادراتی به مرزهای استان ارسال نکنند.

رییس شورای تامین کنندگان دام به تاثیر منفى
بیمارى کرونا بر بازار گوشت اشاره کرد و گفت :در پى این
بیمارى سطح تقاضا براى خرید گوشت به شدت پایین آمده
و قیمت نیز کاهش یافته است.
منصور پوریان درباره وضعیت بازار گوشت در روزهاى
اخیر اظهار کرد :بیماری کرونا بازار گوشت را هم تحت
تاثیر خود قرار داده چرا که سال گذشته در این ایام شاهد
افزایش تقاضا برای گوشت توسط رستورانها ،هتلها و
تعاونیها و مصرف کنندههای عمده بودیم اما امسال با
شیوع این بیماری و تعطیلى رستورانها و هتلها تقاضا به
شدت کاهش یافته و شاهد ضربه اقتصادی باالیی در بازار
گوشت به خصوص گوشت منجمد هستیم.
پوریان درباره وضعیت تولید دام زنده نیز توضیح داد:
از سال گذشته حجم تولید دام سنگین با افزایش همراه شد
و در سال جاری نیز تولید دام سبک رونق گرفت به طوری
که در حال حاضر جمعیت دام زنده بسیار افزایش یافته و
پیشبینی ما این است که سال آینده شاهد رکورد تولید دام
زنده باشیم .او از افت قیمت گوشت در پى شیوع بیمارى
کرونا خبر داد و گفت :متاسفانه با وجود این شرایط ،خرید
چندانی وجود ندارد و همین افت تقاضا باعث شده قیمتها
نیز کاهش یابد .پوریان افزود :در پى این بیمارى قیمت
گوشت منجمد بسیار کاهش یافته و گوشت گرم نیز درحال
کاهش است به طوریکه درحال حاضر قیمت هر کیلوگرم
گوشت گرم بین ۹۰تا  ۱۰۰هزار تومان نوسان دارد .رییس
شورای تامین کنندگان دام تاکید کرد :در شرایط فعلى با
توجه به افزایش تولید دام زنده ،باید عالوه بر تامین بازار
داخل به فکر صادرات باشیم چراکه جمعیت دام زنده ایران
به شدت افزایش یافته و باید از این فرصت استفاده کرد؛
در این راستا کشورهای عراق ،افغانستان و پاکستان و در
جنوب ایران کشورهای کویت قطر امارات و عمان مىتوانند
مقاصد صادراتی دام سبک ما باشند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

خرید توافقی گوشت مرغ برای کاهش
زیان مرغداران

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :شرکت پشتیبانی
امور دام کشور ،موظف به خرید توافقی مازاد گوشت مرغ
شده تا مرغداران با انباشت محصول تولیدی ،متضرر نشوند.
مرتضی رضایی در رابطه با میزان تولید گوشت مرغ
در کشور اظهار داشت :در سال جاری میزان تولید گوشت
مرغ در کشور به اندازه کافی بود و هیچ تالطمی در بازار
وجود نداشت.
وی افزود :متأسفانه در هفتههای اخیر و با کاهش
خرید مردم ،این محصول با انباشت تولید مواجه شده و
قیمت آن در بازار شکسته شده است.
رضایی با اشاره به راه حل وزارت جهاد کشاورزی برای
کاهش زیان مرغداران ،خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی
و برای حل مشکل مرغداران ،شرکت پشتیبانی امور دام
کشور موظف شده در هر استانی که مازاد تولید مرغ وجود
دارد ،با خود مرغداران و بدون واسطه قرار داد بسته و مازاد
گوشت مرغ بازار را به هر میزان و تا هر زمان که این شرایط
ادامه داشته باشد ،جذب کرده و به صورت نقدی مبلغ آن
را به مرغداران بپردازد.
وی ادامه داد :شرکت پشتیبانی امور دام این مرغ را با
قیمت مصوب خرید توافقی گوشت مرغ منجمد ،به ازای هر
کیلوگرم ۱۲ ،هزار و  ۷۰۰تومان مرغ خط یک و  ۱۳هزار
تومان مرغ خط دو از مرغداران خریداری میکند تا ضرر
و زیان مرغداران کاهش یابد .معاون امور تولیدات دامی
وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با صادرات گوشت مرغ
تصریح کرد :ما صادرات گوشت مرغ را از وزارت صمت
پیگیری کردهایم و صادرات آن آزاد است اما عوارض
صادراتی باالی آن ،صادرات به کشورهای همسایه را غیر
اقتصادی و غیر منطقی کرده است.

