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اقتصاد

شنبه  11مرداد 1399
شماره 2748

اخبار
واکنش وزارت راه به صدور حکم تخلیه برای مستاجران؛

نبایدحکمتخلیهبرایمستأجرانصادرشود

درحالی برخی مستأجران از صدورحکم تخلیه توسط
شوراهای حل اختالف خبر میدهند که معاون وزیر راه
گفت :وزارت راه پیگیری عدم صدور حکم تخلیه است و
این موضوع را پیگیری میکنیم.
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا طی سه ماه گذشته
 2مصوبه در حمایت از مستأجران داشته است؛ تعیین
سقف افزایش نرخ اجارهبها و تمدید قراردادهای اجاره .اوایل
اردیبهشت ماه امسال و حدود دو ماه پس از شیوع ویروس
کرونا ستاد ملی کرونا طی مصوبهای از تمدید قراردادهای
اجاره تا پایان خردادماه  99خبر داد .در ادامه  8تیر نیز
این ستاد طی مصوبهای سقف مجاز افزایش اجارهبها را
اعالم کرد که بر اساس آن سقف افزایش قیمت در تهران
 25درصد ،کالنشهرها  20درصد و سایر شهرها  15درصد
تعیین شد.
در این راستا معاون وزیر راه و شهرسازی سه روز
بعد از مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا گفت:
قراردادهای اجاره مسکن با افزایش نرخ مصوب به صورت
خودکار تمدید میشود.
محمود محمودزاده با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه
با کرونا برای حمایت از مستأجران اظهار کرد :شیوع کرونا
شرایط خاصی را به وجود آورد و نیاز به تصمیم گیریهای
خاصی داشت.اوایل اردیبهشت امسال ستاد ملی مبارزه با
کرونا مصوب کرد قراردادهای اجاره مسکن اسفند  98و
فروردین  2 99ماه تمدید شوند.
وی ادامه داد :با تداوم الزام رعایت پروتکل های
بهداشتی مقابله با شیوع ویروس کرونا ،ستاد ستاد ملی
مبارزه کرونا مجددا در مصوبه دیگر این موضوع را تمدید
کرد .بر اساس این مصوبه میزان اجاره بها در شهر تهران
 25درصد ،در کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت
 20درصد و در سایر شهرها تا  15درصد می تواند افزایش
یابد .این مصوبه مشمول اجاره نامه هایی می شود که از روز
 8تیر موعد اجاره آنها به پایان رسیده است.
وی با اشاره به چند تبصره در مصوبه ستاد ملی مبارزه
با کرونا تصریح کرد :چنانچه مستأجری در دوره فعلی به
تعهداتش عمل نکرده باشد با تشخیص دستگاه قضایی
مشمول این مصوبه نمی شود و باید ملک را تخلیه کند.
همچنین چنانچه مالک قصد فروش ملک را داشته باشد،
مستاجر  2ماه فرصت دارد ملک را تخلیه کند .موضوع مهم
دیگر این مصوبه اخذ کد رهگیری در تمام معامالت امالک
و مستغالت از جمله اجاره است و هر گونه مبایعه نامه،
رهن ،خرید و فروش باید کد رهگیری دریافت کنند که این
امر به شفاف سازی بازار مسکن کمک می کند.
وی افزود :در قرارداد اجاره حتما باید زمان قید
شود بنابراین قراردادها یک ساله خواهند بود اما چنانچه
شرایط کرونا ادامه پیدا کند برای نرخ گذاری تصمیم
گیری می شود و باقی شرایط به قوت خود باقی خواهد
بود .قراردادهای اجاره مسکن با افزایش نرخ های مصوب
ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت خودکار تمدید می شود.
بر اساس این گزارش ،با وجود تاکید معاون وزیر راه و
شهرسازی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با قیمتهای
مصوب ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا ،اما طی روزهای
گذشته اخباری در خصوص صددور حکم تخلیه توسط
شوراهای حل اختالف برای مستأجران صادر شده است.
معاون مسکن و ساختمان در اینباره گفت:
هماهنگیهای الزم برای عدم صدور تخلیه واحد مسکونی
با مراجع قضایی انجام و ابالغ شده است.
محمودزاده تاکید کرد :نباید این کار (حکم تخلیه)
انجام شود ،چنانچه موردی پیش آمده شاید شعبهای از
شوراهای حل اختالف در جریان موضوع نبودهاند.
وی بیان کرد :نباید حکم تخلیه برای مستأجران صادر
شود و وزارت راه و شهرسازی این موضوع را پیگیری خواهد
کرد .ما هم این مسئله را شنیدهایم اما اینکه کجا بوده
و مستندات را نداشتهایم .در هر صورت مجددا پیگیری
میکنیم تا عدم صدور حکم تخلیه ابالغ شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تشرح کرد:

رویه جدید صدور کارت بازرگانی

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران تأکید کرد :اتاق ایران
همچنان یکی از امضاکنندههای اصلی برای صدور کارت
بازرگانی است.
کیوان کاشفی درباره پروسه جدید صدور کارت
بازرگانی خاطرنشان کرد :متأسفانه اینطور از برخی خبرها
برداشت میشود که اتاق بازرگانی دیگر مسئولیت صدور
کارت بازرگانی را بر عهده ندارد و این فرآیند بهطور کامل
به وزارت صنعت واگذارشده است که بههیچعنوان صحت
ندارد .بلکه اتاق بازرگانی همچنان یکی از امضاکنندههای
اصلی صدور کارت بازرگانی است و بحثهای مربوط به
کارت عضویت و تشکیل پرونده مانند قبل در اتاق ایران
پیگیری میشود .وی افزود :در پروسه جدید ،تغییراتی
را مطابق مواد  ۵و  ۶قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
شاهدیم که بر اساس آن ،وزارت صنعت از طریق ایجاد
«سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی» در نظر دارد
صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند تا نظارت
بیشتری هم در همین خصوص به عمل آید .عضو هیأت
رئیسه اتاق ایران درباره تفاوت سامانه اتاق ایران و سامانه
یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتبار ،توضیح داد :در
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتبار ،وزارت
صنعت به کلیه بانکهای اطالعاتی و سامانه دستگاههای
اجرایی مختلف که برای تشکیل پرونده متقاضیان به آنها
برای استعالم نیاز دارد ،ازجمله سوءپیشینه و سامانه تأیید
مدارک تحصیلی ،دسترسی دارد؛ درحالیکه سامانه اتاق
ایران رأسا به این بانکهای اطالعاتی دسترسی نداشت و
استعالمها باید بهصورت جداگانه انجام میشد.
وی افزود :بر اساس دستورالعمل جدید ،متقاضیان
ابتدا درخواست خود را بهصورت آنالین ثبت میکنند و
پس از اینکه وزارت صنعت استعالمهای الزم را انجام داد
و مدارک متقاضی را تأیید کرد ،اطالعات متقاضیان برای
تشکیل پرونده فیزیکی به اتاق ایران ارسال میشود.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ادامه میدهد :پس از
ارسال اطالعات متقاضیان صدور کارت بازرگانی از وزارت
صنعت به اتاق ایران ،اتاق برای تأیید نهایی و تکمیل پرونده
فیزیکی متقاضیان ،اقدامات قبلی خود را که شامل بررسی
محل ،بررسی اسناد ،دورههای آموزشی ،مصاحبه حضوری و
احراز هویت است انجام خواهد داد و درصورتیکه مغایرتی
در تکمیل پرونده وجود نداشته باشد ،پرونده متقاضی پس
از امضا برای تأیید نهایی به وزارت صنعت ارسال خواهد
شد؛ بنابراین ،تأیید نهایی برای صدور کارت بازرگانی که از
قبل با دو امضای وزارت صنعت و اتاق ایران انجام میشد،
همچنان به قوت خود باقی است.

سرپرست وزارت صمت:

فروشگاه ها مملو از کاالست

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
از پرداخت حدود  ۸۰درصد پول خرید گندم
به کشاورزان خبر داد.
حسین مدرس خیابانی گفت :نزدیک به
هفت میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام
شده است که این عدد نسبت به میزان خرید
تضمینی گندم پارسال هشت درصد بیشتر
است.
وی افزود :گندمی که امسال از
کشاورزان خریدیم ۵۸ ،درصد نسبت به
پارسال گرانتر است ،زیرا نرخ خرید تضمینی
گندم باالتر رفت.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،تصریح کرد :به همه کشاورزانی که
گندم شأن را به دولت داده اند تا  ۲۳تیرماه،
تقریباً  ۸۰درصد پولشان پرداخت شده است.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه احتماالً
امسال هم افزایش خرید تضمینی گندم
نسبت به پارسال داریم ،افزود :امسال برای
خرید تضمینی حدود  ۹تا  ۱۰میلیون تن
گندم برنامه ریزی شده است.
وی همچنین گفت :در زمینه تأمین
گندم مصرفی کشور خودکفا میشویم.
 ۱۴میلیون تن
ظرفیت نگهداری گندم داریم
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،گفت :حدود  ۱۴میلیون تن ظرفیت
سیلو و محوطه نگهداری گندم ،داریم.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه
مشکلی برای نگهداری گندم در کشور وجود
ندارد ،افزود :هم سیلوهای قدیمی گنجایش
گندمهای ما را دارند و هم با سرمایه
گذاریهای جدید به مرور این سیلوها

نوسازی و بازسازی میشوند و به ظرفیت آنها
اضافه میشود.
وی گفت :به موازات خرید گندم بیشتر
از کشاورزان ،نیازی به محل نگهداری گندم
یا سیلوهای فلزی ،بتنی و روباز داریم.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت افزود :اکنون شرکتهای بازرگانی
دولتی و بخش خصوصی ،طرحهای زیادی در
سیلوسازی راه انداخته اند که نمونه آن بهره
برداری از دو سیلوی  ۳۰هزار تنی شهرستان
اقلید و  ۴۰هزار تنی شهرستان داراب در روز
گذشته بود.
مدرس خیابانی گفت :هفته آینده هم
سیلوی  ۵۰هزار تنی شهر فیروزه نیشابور به
بهره برداری میرسد.
برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان
از تغییرات قیمت کاالها
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و

رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار شد؛

فعال شدن بسته تشویقی برای صادرکنندگان

معاون وزیر صنعت از اعضای شورای عالی صادرات خواست تا تسهیالتی که میتوانند
در قالب بسته تشویقی بازگشت ارز صادراتی به صادرکنندگان ارائه دهند را به سازمان
توسعه تجارت ایران ارائه دهند.
حمید زادبوم در نامهای به اعضای کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات درخواست
کرد تا تسهیالتی که میتواند در تدوین بسته تشویقی افزایش ارز بازگشتی از محل صادرات
کمک کند را به سازمان توسعه تجارت ارائه دهند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت در این نامه نوشت:
«احتراماً در اجرای مصوبات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر تهیه و
ابالغ بستههای تشویقی به منظور تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی
کشور به استحضار میرساند از آنجا که نقش و جایگاه دستگاههای اجرایی دست اندرکار
به ویژه دستگاههای خدمات دهنده به صادرکنندگان برای تسهیل در فرآیند توسعه
صادرات بنگاههای تولیدی و تجاری و متعاقباً بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی
کشور از اهمیت باالیی برخوردار است ،لذا خواهشمند است دستور فرمائید نقطه نظرات و
پیشنهادات اجرایی آن مجموعه که قابلیت درج در بسته تشویقی یادشده را دارد ،در اسرع
وقت به این سازمان منعکس گردد.

تجارت ،گفت :با سو استفاده کنندگان
از تغییرات قیمت کاالها که متأثر از
شاخصهای کالن اقتصادی است ،به شدت
برخورد میکنیم.
مدرس خیابانی با اشاره به افزایش
قیمتها در برخی کاالها مثل لبنیات و
حبوبات افزود :باید بین تغییرات قیمت که
متأثر از شاخصهای کالن اقتصادی است و
گرانی که با سو استفاده ،احتکار و امتناع از
فروش پیش میآید ،تفاوت قائل شویم.
وی تصریح کرد :با سوءاستفاده کنندگان
در بخشهای تولید یا عرضه به شدت،
برخورد میکنیم.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن
و تجارت گفت :هم سازمان حمایت و
هم سازمان تعزیرات حکومتی همراه با
دادستانی و پلیس امنیت ،تیمهای نظارتی
دارند که با سوءاستفاده کنندگان به شدت

مقابله میکند.
مدرس خیابانی با اشاره به مقاومت
برخی برای عرضه کاال با هدف گران فروشی
در آینده ،افزود :امسال تمرکز ما در حوزه
بازرسی و نظارت روی انبارها و مراکز
نگهداری کاالست.
وی گفت :بانک مرکزی هم تالشهای
خوبی کرد و موفق شد ،رشد بی حد و حصر
نرخ ارز را کنترل کند.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،افزود :کاالهای اساسی به وفور در
کشور وجود دارد و بنادر و فروشگاهها هم
مملو از کاالست.
مدرس خیابانی ،آمار کاالهای تولیدی
کشور را افزایشی توصیف کرد و گفت :در
سختترین شرایط تحریم و جنگ اقتصادی،
بدون استثنا همه رستههای صنعتی و معدنی
ما افزایشی است که خود این افزایش تولید
به افزایش عرضه و تعادل در قیمتها کمک
میکند.
وی افزود :چیزی که اکنون در بازار با
آن روبرو هستیم ،کمبود و گرانی نیست بلکه
بخش عمدهای از کاالها متأثر از فضای کلی
اقتصادی کشور است.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با اشاره به تغییر شاخصهای کالن اقتصادی،
گفت :وقتی نرخ ارز ،تورم و دستمزد تغییر
کرده ،روی کاالها هم تأثیر گذاشته است.
مدرس خیابانی افزود :اگر بخواهیم جلوی
این تغییرات طبیعی قیمتها را که ماحصل
افزایش عوامل تولید است ،بگیریم و آن را
سرکوب کنیم ،مفهومش این است که در سال
جهش تولید جلوی تولید را میگیریم.

رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد؛ معافیتها ۶۰برابر شد ؛

افزایش میزان معافیت مالیاتی اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران نتایج جلسات مدیران این اتاق با مدیران سازمان امور مالیاتی را
برای تعیین معافیت های جدید مالیاتی اصناف تشریح کرد .سعید ممبینی در خصوص آخرین
وضعیت تعامالت بین این اتاق و سازمان امور مالیاتی گفت :در ارتباط با نحوه رسیدگی به
تعیین مالیات سال  ۱۳۹۸مؤدیان صنفی از مدتی پیش مذاکرات متعددی با مسئولین سازمان
امور مالیاتی کشور داشتیم .در همین راستا چندین جلسه در هیئت رئیسه به نحوه رویارویی
با این موضوع پرداختیم و در نهایت چند موضوع و محور اصلی در مذاکرات مورد توجه ما قرار
داشت .ممبینی افزود :با توجه به تأکید و پیگیری که سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده
 ۹۷قانون مالیاتهای مستقیم در سال  ۹۸در دستور کار قرار داده بود پیش بینی میکردیم
ممکن است بعضی از مشاغل فاقد اسناد مالی باشند که در نتیجه در اجرای ماده  ۹۷این قانون،
دچار مشکالتی شوند؛ لذا با توجه به اینکه همچنان استفاده از ظرفیت تبصره ماده  ۱۰۰قانون
مالیاتهای مستقیم وجود داشت این موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم و در چندین جلسه
در تعیین ضرایب مربوط به مالیات ،از روش تعیین به وسیله تبصره ماده  ۱۰۰قانون مذکور
پیگیریهایی صورت گرفت .وی تصریح کرد :البته همه میدانند که در سال  ۹۸ضمن اینکه
دچار رکود اقتصادی بودیم ،در عین حال در یک ماه پایانی سال به دلیل شیوع بیماری کرونا
کسب و کارها آسیب زیادی دیدند ،لذا این موضوع مد نظر قرار گرفت و بر آن تأکید شد.

گام بزرگ ایران و عراق به سوی مبادالت تجاری  ۲۰میلیارد دالری

ایران و عراق در روزهای اخیر درباره
مسایل مهمی مانند تسویه بدهی ،توسعه
شبکههای حمل و نقل و تسهیل مناسبات
مرزی و رفع مشکالت سرمایهگذاری مذاکره
کردهاند که گام بزرگی برای تحقق تجارت ۲۰
میلیارد دالری میان دو طرف به شمار میرود.
مصطفی الکاظمی که چند ماهی از
تکیه بر صندلی نخست وزیریاش در عراق
نمی گذرد ایران را به عنوان مقصد اولین
سفر خارجی خود انتخاب کرد و برای مدت
دو روز به کشور همسایه و هم مرز خود آمد
تا با مقامات سیاسی و اقتصادی ایران دیدار و
مذاکراتی داشته باشد.
وی در راس هیاتی از جمله وزیران امور
خارجه ،نفت ،برق ،دارایی ،دفاع ،بهداشت و
مشاور امنیتی ملی این سفر دو روزه را انجام
داد که طی آن درباره توسعه مناسبات اقتصادی
مذاکره شد.
در این سفر درباره مسایل مهمی مانند
پرداخت بدهی عراق ،راه آهن شلمچه -بصره،
الیروبی اروند ،تسهیل مناسبات مرزی و رفع
مشکالت سرمایهگذاری رایزنی شد.
پرداخت بدهی عراق یکی از مواردی بود
که باید برای آن برنامه ریزی می شد و مطابق
توافقات انجام شده مقرر شد تا ایران کاالهای
مورد نیاز خود را از جهان بخرد و هزینههای آن
از طریق بدهیهای عراق به ایران بابت صادرات
انرژی پرداخت شود که خود راهی برای رفع
مشکالت تحریم ها نیز محسوب میشود.
در همین راستا «یحیی آل اسحاق» رییس
اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت و
گو با خبرنگار ایرنا این سفر را موفقیت آمیز
ارزیابی کرد و گفت :این سفر که برای دیدار
با مسووالن عالی رتبه کشور صورت گرفت در
کمتر از سه ماه از آغاز دولت الکاظمی ،نشان
از همراهی دوطرف برای بهبود روابط داشت.

وی با بیان اینکه افزایش مبادالت تجاری
یکی از مهمترین توافقات میان دو کشور
بود ،تصریح کرد :پرداخت بدهی عراق یکی
از مواردی بود که باید برای آن برنامهریزی
میشد و مطابق توافقات انجام شده مقرر شد تا
ایران کاالهای مورد نیاز خود را از جهان بخرد
و هزینههای آن از طریق بدهیهای عراق به
ما بابت صادرات انرژی پرداخت شود که خود
راهی برای رفع مشکالت تحریمها نیز محسوب
میشود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و
عراق افزود  :پروژههای راه آهن شلمچه -
بصره ،الیروبی اروند ،ساماندهی نقل و انتقاالت
مرزهای تجاری و مسافری و رفع مشکالت
حوزههای سرمایهگذاری از دیگر مواردی بود
که در دیدارهای نخست وزیر عراق با مقامات
ایران مورد مذاکره قرار گرفت.
هفته گذشته که الکاظمی ،ایران را به
عنوان اولین سفر خود انتخاب کرد ،در بدو
ورود مورد استقبال «رضا اردکانیان» وزیر نیرو
قرار گرفت که نشان دهنده اهمیت مذاکرات
اقتصادی در این سفر برای هر دو کشور داشت
و بعد از آن نیز در دیدارهای متعدد با مقامات
ارشد کشورمان ،بر گسترش تعامالت اقتصادی
تاکید شد .دریابان «علی شمخانی» نماینده
مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت
ملی در دیدار با الکاظمی با اشاره به اقدامات
دولت عراق برای تقویت امنیت مرزها ،تسریع
در اجرای توافقات دو کشور به ویژه در حوزه
های اقتصادی را حائز اهمیت دانسته و به نفع
منافع دو کشور ارزیابی کرد و طرف عراقی نیز
طی سخنانی بر اهمیت تقویت و گسترش
روابط ایران و عراق به ویژه در حوزه های
اقتصادی و امنیتی تاکید کرد.
با توجه به توافقاتی که در سال گذشته
میان این دو کشور انجام شده است ،سفر

نخست وزیر عراق به ایران در توسعه و
استحکام روابط دو کشور تاثیر مهمی خواهد
داشت .همچنین در این سفر برای رسیدن به
افق تجارت  ۲۰میلیارد دالری بین دو کشور نیز
رایزنیهایی انجام شده است.
حجت االسالم والمسلمین حسن
روحانی رییس جمهوری ایران نیز پس دیدار
نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک
با خبرنگاران با اشاره به اینکه در طول چند
ماه که از پذیرش مسوولیت الکاظمی می گذرد
شاهد حرکت خوب در روابط تجاری میان
دو کشور بودیم ،اظهار داشت :درباره شرایط
بهداشتی منطقه و مساله ویروس کرونا نیز با
یکدیگر گفتوگو کردیم.
روحانی ارتقا و گسترش روابط تجاری بین
دو کشور را موضوع دیگر گفت و گوی خود با
الکاظمی عنوان کرد و گفت :اراده دو دولت بر
آن است که روابط تجاری دو کشور را به ۲۰
میلیارد دالر ارتقا ببخشند .همچنین دو کشور
مصمم هستند همه مفاد توافقاتی که در اسفند
سال  ۹۷در بغداد بین دو دولت به تائید رسید
و توافق شد ،را اجرایی کنند که در آن ،مسائل
زیربنایی اقتصادی بین دو کشور و اتصال
راهآهن شلمچه  -بصره و الیروبی اروندرود
مورد توافق قرار گرفته بود.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای
اسالمی هم در دیدار با عالیترین مقام اجرایی
دولت عراق با اشاره به اینکه روابط سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی دو کشور در باالترین
سطح در حال تعمیق و آمار تبادالت تجاری و
گردشگری دو کشور رو به بهبود است ،تصریح
کرد :اخیرا تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا
مبادالت تجاری دستخوش مشکالتی شده،
اما عزم دو کشور بر افزایش حداکثری روابط و
مناسبات در حوزههای مختلف است.
عراق دومین مقصد صادراتی ایران بعد

از کشور چین به شمار میرود و فرصتهای
بسیاری برای همکاری و تسهیل روابط تجاری
میان دو کشور وجود دارد.
بر همین اساس الکاظمی نیز در دیدار با
رییس جمهوری کشورمان با تاکید بر اینکه
این سفر با هدف تقویت روابط دو جانبه بین
دو کشور انجام شده است ،خاطرنشان کرد:
در سایه این چنین چالشهایی ما نیازمند
هماهنگی بین دو کشور هستیم به نحوی که
تامین کننده منافع ایران و عراق باشد.
وی خاطر نشان کرد :جمهوری اسالمی
ایران از نخستین کشورهایی بود که در راه
مقابله با تروریسم و اکنون نیز برای گذر از
چالشهای اقتصادی در کنار عراق ایستاده
است .عراق تبدیل به یک بازار بزرگ برای
تجارت و صادرات ایران شده است و امیدوارم
که بزودی چالش همهگیری کرونا را پشت سر
بگذاریم و شاهد روابط تجاری و اقتصادی و
فرهنگی شکوفایی باشیم که منافع هر دو
ملت را تامین کند .با نگاهی گذرا به شرایط
فعلی عراق که به دلیل شیوع ویروس کرونا با
کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده ،مشخص
می شود که این سفر از اهمیت باالیی برای این
کشور برخوردار بوده است ،بر این اساس ایران
می تواند در بازار عراق نقش آفرینی گسترده
داشته باشد و عراق نیز میتواند با نادیده گرفتن
بخشی از فشارهای آمریکا اقدام به توسعه روابط
اقتصادی با ایران اقدام کند.
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سخنگوی گمرک گفت :کشورمان در  ۳ماهه اول سال ۹۹
اقدام به صادرات بیش از  ۲هزار و ۳۵۶تن انواع گل وگیاه به
ارزش  ۵میلیون و  ۳۳۳هزار  ۶۶۰دالر کرده است.
سید روح اهلل لطیفی اظهار داشت :کشورمان در  ۳ماهه اول
سال جاری اقدام به صادرات بیش از  ۲هزار و ۳۵۶تن گل و گیاه
و انواع نباتات به ارزش  ۵میلیون و ۳۳۳هزار و ۶۶۰دالر به ۲۳
کشور جهان کرده است .وی افزود :عراق با خرید بیش از یک
هزار و  ۵۴۳تن محصول برابر با  ۲میلیون و  ۳۸۹هزار و ۶۹۴
دالر اصلی ترین خریدار محصوالت گل و گیاهی کشورمان بوده
است .دبیر شورای اطالع رسانی گمرک گفت :ویتنام با خرید
بیش از  ۱۵تن انواع گل و گیاه و هلند با خرید بیش از  ۵تن گل
سرخ و ارمنستان با  ۲۲۶تن انواع نباتات ،مقاصد اصلی و شرکای
تجاری گل و گیاه ایران هستند .لطیفی در توضیح محصوالت
گیاهی صادراتی افزود :انواع درخت ،بوته ،درختچههای دارای

میوه خوراکی ،انواع نباتات ،غنچه گل ،گل خشک ،گل سرخ و
سایر گلهای زینتی محصوالت صادراتی کشور هستند .لطیفی
خاطرنشان کرد :در خصوص واردات گل و گیاه نیز در مدت
زمان  ۳ماه اخیر صرفاً بیش از  ۲۸تن انواع درختچه و گل و
گیاه از  ۳کشور ترکیه ،آلمان و هلند به ارزش  ۱۲۱هزار و۱۷۲
دالر واردات شده است .لطیفی گفت :ما در دنیا مقام هفدهم
تولید گل و گیاه را داریم ولی در صادرات آن در مقام  ۱۰۷قرار
گرفتهایم .وی ادامه داد :ساالنه  ۳میلیارد شاخه گل و گیاه تولید
میشود که از این میان فقط  ۲۰۰میلیون آن صادر میشود که
 ۱۰۰میلیون شاخه گل و  ۱۰۰میلیون آن گیاه آپارتمانی هستند
و ارزآوری این میزان برای کشور ظرفیتی برابر با  ۲۰۰میلیون
دالر برآورد شده است .لطیفی در تشریح دشواریهای صادرات
گل و گیاه گفت :مهمترین دشواریهای صادرات در این بخش
را میتوان به بحثهایی مانند گرانی نرخ کرایه حمل هوایی،

مشکالت حمل زمینی از محل کشت و پایانه ،مشکالت مربوط
به تنظیم زمانبندی تولید و حمل و در نتیجه عدم تحقیق به
موقع محصول متناسب با نیاز مشتری و همچنین ورود انفرادی
صادرکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی و عدم پیروی از یک
استراتژی مشترک میتوان اشاره کرد .البته طبیعی است که
ورود کشورهای جدید و نوپا در عرصه صادرات گل و گیاه
و فشرده شدن رقابت در بازارهای جهانی هم در این امر بی
تأثیر نبوده است .وی افزود :از سوی دیگر افزایش فروش گل
به قیمت پایین به واحدهای فرآوری در خارج از کشور به دلیل
نبود امکانات فرآوری در ایران و همچنین بروز ضایعات فراوان و
تبدیل به زباله گل به دلیل نبود سیستمهای نگهداری و فرآوری
که منجر به افزایش تناژ و کاهش عرضه این محصول میشوند
از دیگر موانعی به شمار میرود که بر سر صادرات این محصول
وجود دارد.

اخبار کوتاه

در بحران کرونا ترانزیت ریلی
کاهش پیدا کرد

به دلیل بسته بودن مرزها ناشی از شیوع ویروس
کرونا ترانزیت ریلی در چهار ماه امسال ۵۰درصد و صادرات
۴۰درصد کاهش یافت اما در واردات و تامین کاالهای
اساسی با رشد قابل توجهی مواجه بودیم.
سعید رسولی درباره آخرین وضعیت ترانزیت ،واردات و
صادرات ریلی اظهار کرد :در ماههای گذشته به دلیل شیوع
ویروس کرونا مرزهای ریلی بسته شده بودند و تنها مرز
آستارا باز بود و در اواخر اسفند ماه نیز مرز رازی بازگشایی
شد .البته اخیرا مرزهای ریلی اینچه برون ،سرخس و
میرجاوه نیز بازگشایی شدند که طی  4الی  5ماه اخیر به
دلیل شیوع ویروس کرونا بسته بودند و این مسئله تاثیر به
سزائی در ترانزیت و صادرات ریلی گذاشت.
وی افزود :همه تالشمان را کردیم که با وجود
مشکالت به وجود آمده بتوانیم در زمینه واردات ،تامین
کاالهای اساسی  ،حمل مستقیم از بنادر به ویژه از مرزهای
آستارا و رازی رشد داشته باشیم.
براساس آخرین آمارهای موجود در  4ماه امسال از
نظر تناژ  50درصد در ترانزیت ریلی و از نظر تن کیلومتر
 40درصد در صادرات ریلی نسبت به بازده زمانی مشابه در
سال گذشته کاهش داشتیم .اما در واردات  73درصد از نظر
تناژ و  84درصد از نظر تن کیلومتر در همین بازده زمانی
نسبت به پارسال رشد داشتهایم.
رسولی با اشاره به بسته بودن مرزهای بین المللی
ناشی از شیوع ویروس کرونا ،کاهش صادرات مازوت و
کاهش واردات کانتینری به عنوان دالیل موثر بر تجارت
ریلی گفت :همه تالش دولت این بود که در زمینه کاالهای
اساسی به مشکلی برنخوریم و همین مسئله سبب شد تا در
 4ماه امسال در این زمینه  48درصد رشد از نظر تناژ و و
 50درصد رشد از نظر تن کیلومتر داشته باشیم همچنین
از نظر بارگیری و حمل مستقیم از بنادر  105درصد از نظر
تناژ و  94درصد از نظر تن کیلومتر در  4ماه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشتیم.
مدیر عامل شرکت راه آهن اظهار کرد :مجموع اقدامات
انجام شده به عالوه انعقاد تفاهم نامه همکاری برای افزایش
سهم ریلی بین راه آهن و گمرک و غیره سبب شد تا در
مجموع حمل بار ریلی کشور در بازده بار داخلی و بین
المللی  3درصد رشد از نظر تناژ و  6درصد رشد از نظر تن
کیلومتر داشته باشیم.
گمرک ایران اعالم کرد:

پیگیری فوری ترخیص کاالهای موجود
در بنادر و گمرکات

گمرک ایران در خصوص پیگیری فوری ترخیص
کاالهای موجود در بنادر و گمرکات کشور اطالعیه داد.
در این اطالعیه که از سوی مهرداد جمال ارونقی
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسالمی ایران صادر
شده آمده است؛
بدینوسیله به اطالع می رساند :در راستای تأمین به
موقع کاالهای اساسی و ضروری و مواد اولیۀ کارخانجات
تولیدی  ،تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که
به تأیید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران رسیده  ،از
سوی معاون محترم اقتصادی رییس جمهور ،برای اجرا به
مراجع ذیربط ابالغ گردید.
نظر بر اینکه در راستای اجرای مصوبه و بعد از دریافت
اطالعات کاالهای رسوبی ،دپو شده و موجود در بنادر و
گمرکات کشور؛ وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛ گمرک
و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به پاالیش
و اولویت بندی کاالها اقدام نموده اند ،از کلیۀ صاحبان
کاال اعم از حقیقی یا حقوقی درخواست می گردد چنانچه
درخواستی مبنی بر ترخیص درصدی یا کامل کاالهای
درصف تخصیص خود به گمرکات اجرایی یا گمرک ایران
ارائه داده اند و لیکن تاکنون مشکل ترخیص کاالهای ثبت
سفارش شدۀ آنها مرتفع نشده و نتوانسته اند نسبت به
ترخیص کاال با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند نسبت
به ارسال درخواست آنی خود با ذکر شمارۀ ثبت سفارش
از طریق اتوماسیون اداری با عنوان معاون امورگمرکی
گمرک ایران اقدام نموده و یا از طریق تماس تلفنی با
حوزۀ معاونت فنی و امور گمرکی گمرک ایران به شمارۀ
 ، 02188501435مراتب را اعالم و یا از طریق نمابر
 02188756468نسبت به ارسال درخواست مربوطه اقدام
نمایند تا مشکالت مربوطه بقید فوریت رسیدگی شود.
همچنین  ،صاحبان کاالهای اشاره شده یا نمایندگان
قانونی آنها می توانند از روز شنبه  ۱۱/۵/۹۹رأس ساعت
 ۱۱به بعد با رعایت کلیۀ پروتکل های بهداشتی  ،بصورت
حضوری نسبت به پیگیری تقاضای ترخیص کاالهای اشاره
شده  ،با مراجعه مستقیم به میز خدمت گمرک ایران واقع
در طبقۀ همکف ساختمان شهید بهشتی ،اقدام نمایند.

با گرانفروشی واحد های تولیدی و
توزیعی سیمان برخورد می شود

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
اعالم کرد :نرخ فروش مصرف کننده برای هر پاکت سیمان
خاکستری حداکثر  ۱۷.۵۰۰تومان و برای هر تن سیمان
فله  ۲۹۰.۰۰۰تومان است.
به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ،پیرو تصمیمات جلسه ششم مردادماه
سال جاری در مجلس شورای اسالمی و به منظور تعیین
قیمت فروش سیمان ،در نشستی مشترک با انجمن صنفی
کارفرمایان صنعت سیمان مقرر گردید که تحویل سیمان
توسط واحدهای تولیدی منحصرا ً به عاملین توزیع رسمی و
مطابق دستورالعمل مربوطه صورت پذیرد.
در این جلسه تابش معاون وزیر و رئیس سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان حساست
های سیمان در صنعت ساختمان بر لزوم رعایت نکات زیر
تاکید نمود :مطابق توافق اعضای جلسه برای تأمین بهنگام
سیمان مورد نیاز انبوه سازان ،پروژههای عمرانی و سایر
مصارف عمده ،واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به
قیمت مصوب درب کارخانه به انبوه سازان ،پروژههای
عمرانی و سایر مصارف عمده با معرفی نامه رسمی
میباشند .انجمن مکلف است با هماهنگی اعضا بر عاملین
فروش نظارت نماید.
سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت نسبت به نظارت
جدی به عاملین توزیع سیمان اقدام و متخلفین برای ابطال
عاملیت فروش و قطع تحویل سیمان به سازمان حمایت و
انجمن مربوطه معرفی خواهند شد.
انجمن موظف است با هماهنگی تولید کنندگان در
صورت مشاهده تخلف عامالن یا پس از اعالم سازمان
حمایت برای ابطال عاملیت اقدام نماید.

