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اخبار
رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس؛

دولت باید نرخ مناسب برای خرید
تضمینی گندم تعیین کند

رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با
تاکید بر اینکه دولت باید نرخ مناسب برای خرید تضمینی
گندم تعیین کند ،گفت :اگر قیمت مناسب تعیین نشود ،سال
آینده مجبور خواهیم شد  ۵میلیون تن گندم وارد کنیم.
سیدجواد ساداتینژاد رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع
طبیعی مجلس به اهمیت تعیین نرخ مناسب برای خرید
تضمینی گندم اشاره کرد و گفت :کشاورزان همواره با ارزیابی
فایده و ضرر دنبال کشت هستند و اگر قیمت پایینتری در
نظر بگیریم ،آنها این محصول استراتژیک را نمیکارند .بنابراین
سال آینده مجبور خواهیم شد  5میلیون تن گندم وارد کنیم.
وی با بیان اینکه قیمت کود شیمیایی در دو هفته ا خیر
 5برابر شده ،گفت :افزایش قیمت این نهاده هزینه تولید را
افزایش داده ،بنابراین دولت باید در تعیین نرخ به افزایش
هزینهها هم توجه داشته باشد .رئیس کمیسیون کشاورزی
و منابع طبیعی مجلس ادامه داد :واردات گندم با ارز  20هزار
تومانی برای کشور کیلویی  6هزار تومان تمام میشود .بنابراین
کار منطقی این است که به جای پر کردن جیب کشاورزان
خارجی ،این قیمتها را به کشاورزان خودمان پرداخت کنیم.
ساداتینژاد با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلو گندم
 4560تومان است ،گفت :شنیدهها حاکی از آن است که دولت
میخواهد روی قیمت  3200تا  3500تومان بررسی کند ،اما
واقعیت این است که با این قیمت کشاورز گندم نمیکارد و به
جای آن سبزی و صیفیجات خواهد کاشت.
وی اضافه کرد که روز گذشته با طرح دو فوریتی مجلس
قرار شد ،شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصوالت
اساسی کشاورزی تشکیل شود و این شورا قیمت را تعیین کند.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی
مجلس تشکیل این شورا در مجلس بیش از  200رای آورده
و فردا سهشنبه در صحن مجلس مطرح میشود .پیشبین
این مسئول این است که این طرح فردا در مجلس تصویب
خواهد شد .ساداتینژاد گفت :با تشکیل این شورا از این به
بعد قیمتگذاری محصوالت اساسی در شورای اقتصاد انجام
نمیشود و این شورا مسئول قیمتگذاری خواهد شد .در این
شورا وزیر جهادکشاورزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه ،یک کشاورز خبره ،رئیس نظام صنفی
کشاورزی ،اتاق بازرگانی ،اتاق تعاون و دو ناظر از مجلس حضور
خواهند داشت .وی افزود :به رئیس سازمان برنامه و بودجه
هم اعالم کردیم که جلسه شورای اقتصاد که قرار بود ،دیروز
صبح برای تعیین نرخ خرید گندم تشکیل شود ،فعال لغو شود
و اجازه دهند که پس از تشکیل شورای قیمت گذاری آنجا
تصمیمگیری شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در
پاسخ به اینکه آیا پس از این شورای اقتصاد در تعیین نرخ
محصوالت اساسی نقش نخواهد داشت،گفت :بله همین طور
است و شورای سیاست گذاری و قیمت گذاری تصمیمگیری
خواهد کرد .ساداتینژاد تاکید کرد:طبق بررسی که از سال 80
تا  92انجام دادیم هر موقع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم
کمتر از تورم بوده مجبور به واردات شدیم.
وی در پاسخ به اینکه فکر میکنید قیمتی که شورای
قیمت گذاری و سیاست گذاری محصوالت اساسی کشاورزی
میخواهد برای گندم تعیین کند ،چقدر است ،گفت :فکر
میکنم شورا روی قیمت  4500تا  4600تومان مانور خواهد
داد.

 ۶۷۰واحد صنعتی راکد کشور
امسال به چرخه تولید بازگشت

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت ۶۷۰ :واحد
تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور
از ابتدای سال تاکنون به چرخه تولید بازگشت.
محسن صالحینیا در حاشیه بازدید از گروه صنعتی
سازان در شهرک صنعتی بزرگ سمنان در گفت و گو با
خبرنگاران اظهارداشت ۴۶ :هزار واحد تولیدی در بخشهای
مختلف شیمیایی ،بهداشتی ،و فلزی در بالغ بر  ۸۶۰شهرک و
ناحیه صنعتی مستقر است که براساس آمارها حدود  ۱۰هزار
از این واحدها راکد است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد :طبق
برنامهها تاکنون  ۶۷۰واحد صنعتی از این مجموع احیا شد.
وی تصریح کرد :احیای  ۳۰واحد صنعتی و تولیدی
مستقر در شهرک و نواحی صنعتی استان سمنان در دستور
کار است.
صالحینیا ابرازداشت :از ابتدای سال تاکنون  ۱۳واحد
صنعتی استان سمنان احیا و به چرخه تولید بازگشت.
وی با اشاره به مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی
کشور ،تصریح کرد :با توجه به شرایط ویژه واحدهای تولیدی،
اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در
راستای تامین اولیه و زیرساختهایی همچون برق و گاز ،رفع
کمبود نقدینگی و برقراری تعامل با سایر دستگاههای اجرایی
است.
صالحینیا بیان کرد :نیازمندیهای واحدهای تولیدی و
صنعتی کشور از جمله استان سمنان جمع بندی شده و در
کار گروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور رفع مورد
بررسی قرار میگیرد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد :واحدهای
تولیدی بازدید شده ،با بکارگیری نیروهای متخصص توانستند
دانش فنی را توسعه دهند و نیاز داخل را برآورده کنند.
وی به ضرورت حمایت از واحدهای تولید و صنعتی با
هدف رونق تولید و توسعه اقتصادی ،خاطرنشان کرد :بنگاههای
صنعتی کشور نیازمند تامین بازارهای صادراتی و نیز مصرف
داخل هستند که ضرورت دارد برنامهها با توجه به این مسائل
اجرا شود .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران یادآور شد:
واردات کاالهای مشابه ساخت داخل یکی از مشکالت اساسی
واحدهای صنعتی کشور بود که امروز ،این معضل برطرف شد
و این پیام خوبی برای فعاالن حوزه صنعت و تجارت است.
صالحینیا گفت :مدیریت واردات و توسعه صادرات و نیز
تامین نقدینگی با توجه به افزایش هزینهها از برنامههای مهم
این سازمان است ،این اتفاق افتاده است اما برای رسیدن به حد
مطلوب نیاز به همکاری و همراهی بانکها و سیاستهای کالن
در ارتباط با بخشهای مرتبط با تولید است.
بابک دینپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت
کشور و صالحینیا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سفر  ۲روزه به استان
سمنان از واحدهایی مانند صنایع الستیکی پارمیدا ،فروسیلیس
ایران ،الگانت ،گروه صنعتی سازان و شرکت شیمیایی کلران
بازدید و واحد گیتی تامین صنعت را در سمنان افتتاح کردند.

رئیس اتاق اصناف تهران؛

افزایش قیمت کاالها ممنوع میشود

رئیس اتاق اصناف تهران گفت :به
منظور ایجاد ثبات در بازار ،پیشنهاد شد،
هرگونه افزایش قیمت بیش از ۱۰درصد باید
با مجوز سازمان حمایت و ستادتنظیم بازار
انجام شود .با توجه به تصویب افزایش قیمت
کره توسط ستاد تنظیم بازار ،به نظر می رسد
برخی از تولیدکنندگان برای دریافت مجوز
افزایش قیمت یا کاالی خود را مدتی در بازار
عرضه نمی کنند و یا قبل از دریافت مجوز
اقدام به افزایش می کنند.
بر اساس این گزارش ،قاسم نوده
فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص
این موضوع که چرا افزایش قیمت قبل از
دریافت مجوز به یک رویه تبدیل شده است
و برخی از تولیدکنندگان از این طریق قصد
تحت فشار قرار دادن دستگاه های مربوطه را
دارند ،اظهار داشت :اینکه این موضوع به یک
رویه تبدیل شود اصال درست نبوده و نباید

رخ دهد زیرا غیر قانونی است.
وی ادامه داد :در راستای جلوگیری از
افزایش قیمت قبل از دریافت مجوز از مراجع

مربوطه از جمله سازمان حمایت از مصرف
کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار،
عصر روز گذشته جلسه هم اندیشی با حضور

دادستان تهران ،رئیس سازمان تعزیرات،
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت
صمت تشکیل شد و پیشنهاد شد که هر گونه
افزایش قیمت بیش از  10درصد باید ابتدا
توسط سازمان حمایت و سپس ستاد تنظیم
بازار به تصویب برسد و بعد اعمال شود.
رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد :این
پیشنهاد از طریق معاونت بازرگانی داخلی
وزارت صمت به سرپرست وزارت صمت ارائه
می شود تا وی نیز برای تصویب در دولت
مطرح کند .درصورت تصویب این پیشنهاد،
دیگر کسی حق افرایش خودسرانه قیمت را
نداشته و بازار به ثبات خواهد رسید.
به گفته وی ،با این اقدام باید هر افزایش
قیمت بیش از  10درصد ،با ارائه آنالیز قیمتی
و دالیل مستند برای باال بردن قیمت کاال
به مراجع و ارگان های مریوطه و در صورت
تصویب اقدام کنند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت:

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :طرح تامین کاالهای اساسی
دارای ابهام است زیرا مشموالن ،محل تامین منابع درآمدی و مکانیزم اجرای طرح روشن
و مشخص نیست.
سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان
برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه از نگاه دولت طرح تامین کاالهای اساسی دارای
ابهام بسیاری است ،گفت :مشموالن ،محل تامین منابع درآمدی و مکانیزم اجرای طرح
روشن و مشخص نیست.
وی ادامه داد :سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسات بررسی طرح تامین کاالهای
اساسی در کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تالش دارد تا ضمن تبیین ایرادات
و موانع طرح به نمایندگان برای تصمیم گیری دقیق در این مورد کمک کند.
پورمحمدی تاکید کرد :ساز و کار اجرایی ،افراد تحت پوشش و محل تامین منابع طرح
باید کامال مشخص شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در
پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا امکان حل این موانع در طرح تامین کاالهای اساسی
برای اجرا وجود دارد ،گفت :درباره این موضوع باید گفتوگو شود زیرا مسائلی که تاکنون
نمایندگان نسبت به این طرح مطرح کردهاند با این شرایط امکان اجرای دقیق ندارد،
بنابراین این جلسات باید تا تعیین راه حل مناسب ادامه پیدا کند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص مصوبات
ستاد تنظیم بازار در مورد عرضه روغن ذخایر استراتژیک گفت :نرخ عرضه روغن آفتاب ۵
هزار و  ۵۰۰تومان و روغن سویا و روغن پالم نیز  ۵هزار و  ۱۰۰تومان مصوب شد.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،محمدرضا کالمی» با بیان اینکه ستاد
تنظیم بازار نرخ عرضه ذخایر روغن استراتژیک کشور را اصالح کرده تا بخش خصوصی در
این حوزه انگیزه های الزم را برای تامین مستقیم نهاده های مورد نیاز خود داشته باشد،
اظهار داشت :نرخ عرضه روغن آفتاب  ۵هزار و  ۵۰۰تومان و روغن سویا و روغن پالم نیز ۵
هزار و  ۱۰۰تومان تعیین شده است.
به گفته وی ،بخش خصوصی خود باید وظیفه تامین مواد اولیه اش را انجام دهد زیرا
دولتی کردن اقتصاد به صالح کشور نیست و ما فقط در حد ذخایر استراتژیک وظیفه و
تکلیف داریم .سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره به اینکه مقرر شده
تا بانک مرکزی تامین ارز در خصوص تامین ارز دانه های روغنی و کنجاله سویا را انجام
دهد ،تصریح کرد :از دیگر مصوبات ستاد این است که با توجه به تکالیف نیروی انتظامی،
دادستانی ها و سایر دستگاه های نظارتی به خصوص نیروهای مرزبانی و نیروهای مستقر
در نقاط مواصالتی کشور مقرر شد با کسانی که در مسیر حمل و نقل نهاده های دامی
با اختالط شن و ماسه سعی در تقلب در تناژ این کاالها دارند و سبب ضرر به دامدار و
غیرکیفی شدن محصول می شوند ،به شدت برخورد شود.

ابهام در طرح تامین کاالهای اساسی

ستاد تنظیم بازار ،قیمت عرضه ذخایر روغن را اعالم کرد

معاون وزیر اقتصادی و دارایی؛

فعاالن اقتصادی نباید برای دریافت مجوزها معطل بمانند

معاون وزیر اقتصادی و دارایی با انتقاد از
معطل ماندن فعاالن اقتصادی برای دریافت
مجوزهای کسب و کار گفت :باید به سمتی
حرکت کنیم که زمان انتظار برای دریافت
مجوزها را محدود کرد.
محمد علی دهقان دهنوی دیروز در
شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران با اشاره به موضوع بهبود
فضای کسب و کار گفت :معموال بنگاه های
اقتصادی با دو دسته عوامل بیرونی و داخلی
مواجهند و به عبارتی با عواملی که در در
اختیار بنگاه و عواملی که خارج از کنترل
بنگاه است مواجهند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت:
البته عوامل بیرون بنگاه شامل عوامل کالن
اقتصادی نیز می شود و همه بنگاههای
اقتصادی متاثر از تورم و نرخ ارز هستند که
به صورت کالن در کشور در مورد آن سیاست
گذاری و اجرایی می شود اما یک سری از
عوامل بیرونی که بنگاه ها با آن مواجهند از
نوع دست ساز و طراحی شده است و مانند
متغیرهای کالن خیلی هم غیر قابل کنترل
نیست بلکه کامال طراحی شده است.
وی با اشاره به موضوع و مشکالت
که در رابطه با صدور کارت بازرگانی و یا
صدور برخی مجوزها وجود دارد اظهار داشت:
مشکالت ناشی این مسائل ناشی از مسائل
کالن نیست بلکه بر اثر یک فکر جدید است
و تغییرات ناشی از آن است که کامال قابل
کنترل است اما کنترل آن در اختیار بنگاه
ها نیست و کامال در دست حاکمیت است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه در حال
حاضر در کشور با شرایط خاص اقتصادی
روبرو هستیم و منابع مالی ما برای بودجه
با محدودیت های زیادی مواجه است ،گفت:
درآمدها در جهت عدم تحقق جدی قرار

دارد لذا در این شرایط باید به این فکر کنیم
که چه سیاستی برای ما مناسب است؟ اگر
سیاستی داشته باشیم که با کمترین منابع
مالی بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد آیا
نباید آن را انتخاب کنیم؟ آیا نباید در جهت
اجرای آن همه بسیج شویم؟
* اجرای گواهی ماده  186مالیاتی
موجب صرفه جویی اقتصادی شد
معاون وزیر اقتصاد و دارایی اظهار
داشت :بعضی از برنامه هایی که ما در وزارت
اقتصاد دنبال می کنیم نه تنها نیاز به پول
ندارد بلکه موجب صرفه جویی نیز می شود
و نمونه آن گواهی ماده  186مالیاتی است.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه برای
صدور مجوز فعالیت قتصادی نیاز به گواهی
پرداخت مالیات است ،گفت :در حالی که
اطالعات پرداخت مالیات فعال اقتصادی
نزد حاکمیت است اما زمانی که یک فعال
اقتصادی قصد اخذ مجوزی را دارد از وی می
خواهیم که استعالم اخذ کند یعنی هم از او
می خواهیم که مالیات پرداخت کند و هم
از او می خواهیم که ثابت کند که مالیات را
پرداخت کرده است.
وی با اشاره به صدور استعالم
الکترونیکی پرداخت مالیات ها بر روی درگاه
صدور مجوزهای کشور گفت :با این کار فعال
اقتصادی دیگر برای اثبات پرداخت مالیات
خود نیازمند اخذ استعالم پرداخت مالیات
به صورت حضوری از سازمان مالیاتی نیست
بلکه این کار با اقدامات اخیر به صورت
الکترونیکی انجام می شود که طی اجرای این
برنامه حدود  800هزار مراجعه به سازمان
مالیاتی را کاهش داده است و رفت و آمدهای
شهری فعال اقتصادی را نیز کاهش داده و
برای کسب و کارها نیز صرفه جویی ایجاد
شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش
زمان شروع کسب و کاز از  72روز به 72
ساعت گفت :اگر این موضوع به همه کسب و
کارها تسری یابد یعنی  69روز همه سرمایه
گذاری ها را جلوتر کشیده ایم و در یک سال
 12ماهه  14ماه سرمایه گذاری انجام شده
است؛ این قبیل اقدامات بسیار موثر با هزینه
های کم است که مدنظر ما است.

* تغییر دولت از نگهبان به باغبان
در سه حرکت
وی بیان داشت :یک تفاهم نامه ای قرار
است بین معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و
اتاق بازرگانی انجام شود که این تفاهم نامه
چند پارادایم دارد و براساس آن می توان
کمک کرد که این پارادایم ها شکل بگیرد
و ذهنیت مدیران اقتصادی کشور تغییر کند
زیرا اگر بتوان ذهنیت ها را تغییر داد حرکت
ها خیلی می تواند گسترده شود و اگر این
را از یک نقطه به صفحه کل اقتصاد ایران
تبدیل شود قطعا می تواند موثر باشد و اصل
موضوع مورد اشاره ما این است که دولت
نگهبان را به دولت باغبان تبدیل کنیم.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار
داشت :تغییر دولت از نگهبان به باغبان در
قالب سه حرکت طراحی شده است که یکی
از آن ها تبدیل نظارت پیشینی به پسینی
است.
وی اظهار داشت :در دنیا معموال برای
آغاز کار نیاز به اثبات صالحیت نیست بلکه
ضوابط و شرایط کار اعالم می شود و افراد
برای انجام آن کار ملزم به رعایت آن ضوابط
و شرایط هستند اما نیازی به اجازه ندارد و لذا
در این مسائل نظارت وجود دارد.
دهقان دهنوی با اشاره به موضوع
محدود کردن انتظار بیان داشت :نباید فعال
اقتصادی را منتظر نگاه داشت بلکه باید به
سمتی حرکت کنیم که زمان انتظار برای
مجوزها را محدود کنیم و کنیم که اگر در
این بازه زمانی اتفاق نیفتاد به معنای موافقت
است .وی افزود :سومین مورد این است که
از نظر ما بسیاری از مجوزها یا کال قابل
برداشتن است یا اینکه زمانی برای آن تعیین
کرد که اگر در آن زمان مساله ای اعالم نشد
به معنای موافقت است.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت :البته
برای مسائل خیلی مهم نیز باید قید زمان
تعیین کرد اما تمام شدن قید زمان به معنای
موافقت نیست اما برای فعال اقتصادی اجازه
شکایت گذاشت تا در صورت عدم دریافت
مجوز در موعوعد مقرر امکان شکایت را
داشته باشد.
وی با بیان اینکه سه موضوع فوق باید

ترویج شود و به یک مطالبه تبدیل شود بیان
داشت :بنابراین عملکرد دستگاه ها با این سه
موضوع سنجیده شود.
دهقان دهنوی در ادامه در مورد اجرای
آزمایشی سامانه ها گفت :ما نیز به این
موضوع معتقدیم و نباید وقتی از عملکرد
سامانه ای بصورت کامل اطمینان نداریم آن
را به صورت وسیع به اجرا درآوریم.
*  4یا  5درصد حاضران در بورس
رفتار هیجانی دارند
وی در رابطه با بورس اظهار داشت :بازار
را سهامداران عمده حمایت می کنند و 70
تا  80درصد این بازار در دست سهامداران
عمده است و  20درصد نیز دست کسانی
است که در این بازار می مانند و حدود 4
تا  5درصد بازار دست کسانی است که رفتار
هیجانی دارند لذا با رفتار خوب بازار گردانان
و سهامداران عمده این بازار مدیریت می
شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع
مالیات تراکنش های بانکی که گالیه بسیاری
از فعالین کسب و کارها است گفت :براساس
تصمیم گیری مقرر شد تا در مرحله اول
سراغ افراد حقیقی که مدیر افراد حقوقی
در گذشته بوده اند ،نرویم .البته در قانون
مسئولیت نسبت به آنها قانونی است و گفته
شده که اشخاص حقیقی مدیر و حقوقی
نسبت به مالیات پرداختی مسئولیت دارند
ولی تصمیم گیری شد که در مرحله اول
سراغ کسانی که سمت دارند و امکان امضا
دارند بروند و اگر نتیجه حاصل نشد به سراغ
افراد بعدی رفت.
وی تصریح کرد :ضمن اینکه کل موضوع
اختالل در کسب و کار است و ما مالیات می
گیریم و وظیفه ما است که شفاف باشیم
و وقتی که نهایی و قطعی می شود آن را
تمام شده تلقی کرد و نفس بازگشت به سال
های گذشته اختالل در کسب و کار است و
امیدواریم با توسعه در سامانه های مالیاتی
این موضوع را در سال های آینده رفع کرد.
وی بیان داشت :موضوع رمز ارزها مورد
توجه ما در معاون اقتصادی وزارت اقتصاد
است و قبول داریم که در این حوزه باید
کارهای بیشتری انجام شود.

عراق واردات ۲۹محصول کشاورزی را ممنوع کرد

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت:
واردات  ۲۹قلم محصول کشاورزی بر اساس اعالم دولت عراق به
این کشور ممنوع شده است.
شهال عموری اظهارداشت :بر همین اساس از تجار ایرانی در
خواست میشود با توجه به لیست اعالمی از سوی کشور عراق
نسبت به بارگیری کاالهای منع شده اقدام نکنند.
وی ادامهداد :اطالع تجار از ممنوعیتهای واردات به کشور
عراق باعث میشود تا روند صادرات دیگر کاالها به این کشور به
صورت روان انجام شود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان
خوزستان با اشاره به اینکه محصول خرما از جمله مواردی است
که واردات آن به عراق  ،ممنوعیت دائمی دارد افزود :خیار ،ذرت
زرد علوفه ،بادمجان ،کلم ،گل کلم ،هویج ،کنار ،سیب زمینی،
کاهو ،سیر ،کدو ،فلفل ،تخممرغ ،مرغ زنده ،گوجه فرنگی ،شلغم
و چغندر بخشی از اقالمی است که کشور عراق واردات آنها را
ممنوع کرده است .عموری در خصوص دیگر محصوالت ممنوع
شده برای واردات به کشور عراق بیان داشت :مرغ کامل ذبح
شده ،عسل ،ماهی دریایی منجمد ،هندوانه ،خربزه ،باقالی سبز،

جو علوفه ،گندم ،گاو و گوسفند ،علوفه صنعتی و شیره خرما نیز
اقالم ممنوع الورود به عراق هستند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز خاطر نشانکرد :در اولین روز
از فعالیت مرز چذابه طی هفته جاری(روز یکشنبه) تعداد ۱۲۱
دستگاه کامیون عراقی حامل انواع کاالهای ایرانی به میزان سه
هزار و  ۸۳۸تن وارد این کشور شد.
وی یادآور شد :ایزوگام ،کاشی سرامیک ،سنگ مرمر و
گرانیت ،پیاز و میوه ،ظروف یکبارمصرف ،مصنوعات پالستیکی،
بلور و شیشه ،لوله پلی اتیلن ،موکت و فرش ،سیمان سفید،
یونولیت ،گچ ،خیارشور و ترشی ،رب گوجه فرنگی ،بیسکویت
ویفر و تافی ،خمیرمایه و کشمش از جمله محصوالت صادراتی
به کشور عراق بودهاند .اواخر خرداد ماه جاری پیشنهاد بازگشایی
مرز تجاری چذابه در نشست مشترک مسووالن محلی و گمرکی
ایران و عراق که در پایانه چذابه برگزار شد مورد موافقت نهایی
قرار گرفت و در نهایت این مرز تجاری در پنجم مرداد ماه گذشته
پس از  ۶ماه تعطیلی ناشی از مخاطرات ویروس کرونا بازگشایی
شد .خوزستان با استانهای میسان و بصره عراق روابط اقتصادی
 ،تجاری  ،فرهنگی و آموزشی دارد.

بسیاری از بازرگانان و تجار خوزستانی تا قبل از بازگشایی
مرزهای تجاری شلمچه و چذابه به ناچارکاالهای خود را از
مرزهای پرویزخان در استان کرمانشاه و باشماق در استان
کردستان صادر کردند که این روند هزینه حمل و نقل کاال را
افزایش داده بود.
پارسال حدود ۷۰۰میلیون دالر کاالی غیرنفتی که بیشتر
مصالح ساختمانی  ،لبنیات  ،مواد و کاالی خانگی بودند از مرز
تجاری چذابه به عراق صادر شد.
مرزهای زمینی چذابه و شلمچه و مرز دریایی خرمشهر
(اروندرود) بهتدریج از تیر ۱۳۸۲پس از سرنگونی رژیم بعثی
عراق و از مهر همان سال برای عزیمت زائران عتبات عالیات
باز شد .مرز دریایی خرمشهر در چند ماه اخیر برای شناورهای
باری و تجاری که عازم بنادر عراقی بصره  ،ابوفلوس  ،ام القصر ،
ابوالخصیب و فاو بودند باز بود.
بنا به گزارش فعالیت تجاری شلمچه واقع در محدوده
منطقه آزاد اروند نیز از روز شنبه به حالت عادی بازگشت تا روند
صادرات کاال به عراق از این گذرگاه مرزی شتاب گیرد و همه
روزه کاالهای مورد نیاز عراق به این کشور صادر شود.

اخبار کوتاه
یک فعال صنفی:

لوله وپروفیل یک میلیارد دالر
ظرفیتسازی صادراتی دارد

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی
ایران گفت :امروز حدود یک میلیارد دالر ظرفیت
صادراتی این بخش است که به دلیل تامین نشدن مواد
اولیه تاکنون از این ظرفیت بهرهبرداری نشده است.
«کیومرث کرمانشاهی» در نشستی خبری افزود:
اکنون برنامه سندیکا تامین نیاز بازار داخلی است و سپس
رویکرد صادراتی که با توجه به ارزش افزوده و اشتغال
مورد تاکید قرار دارد.
پیش از این اعالم شده بود ،تولید کنندگان لوله و
پروفیل فوالدی ایران توان سالیانه  ۱۸میلیون تن تولید را
دارند ،اما بدلیل نبود مواد اولیه بطور متوسط با  ۳۰تا ۵۰
درصد ظرفیت به فعالیت میپردازند.
کرمانشاهی خاطرنشان ساخت :بالغ بر  ۱۶۰کارخانه
لوله و پروفیل فوالدی عضو این سندیکا در قالب صنعت
تکمیلی پایین دستی فعالیت دارند که  ۵۰تا  ۶۰هزار
شغل مستقیم و حدود  ۵۰۰هزار شغل غیر مستقیم قابل
تخمین است.
وی تصریح کرد :بررسیهای انجام شده نشان
میدهد ،امروز تامین مواد اولیه ،ظرفیتسنجی و
قیمتگذاری مشکالت و دغدغههای اصلی این بخش
محسوب میشود که در ارتباط با مواد اولیه هفته گذشته
تفاهمنامهای بین این سندیکا و فوالد مبارکه به امضا
رسید که براساس آن مقرر شد مبارکه با توجه به ظرفیت
خطوط تولید خود سالیانه دو میلیون و  ۲۰۰هزارتن با
نوسان  ۱۰درصد ورق به شرکتهای تولیدکننده لوله و
پروفیل در قالب سفارشات بورس و مچینگ تحویل دهد.
کرمانشاهی اضافه کرد :بقیه ورق مورد نیاز تولید
کنندگان لوله و پروفیل فوالدی که در فوالد مبارکه قابل
تولید نیست ،به وسیله تولید کنندگان و یا واردات باید
تامین شود.
وی تصریح کرد :واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل
فوالدی کشور اکنون حداقل سالیانه پنج میلیون تن ورق
نیاز دارند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی
ایران پیرامون ظرفیتسنجی واحدهای این بخش توضیح
داد :کمیتهای با حضور نماینده فوالد مبارکه ( دارای
مشخصه تامین کننده  ۷۰تا  ۸۰درصد نیاز این صنف)،
نماینده وزارت صنعت ،معدن وتجارت و نمایندگان
سندیکا تشکیل شده با ارزیابی فاکتورهای مختلف از بین
 ۱۶۰واحد تولیدی این بخش ،تاکنون حدود  ۷۴واحد
ظرفیتسنجی شدند ۴۱ ،واحد مدارک مربوطه کامل
شده ۱۷ ،شرکت ناقص ۱۷ ،شرکت مدارک در دست
پیگیری قرار دارد و بقیه نیز مدارک ندادهاند.
وی یادآور شد :ظرفیتسنجی واحدهای تولیدی
که در سطح کشور پراکندگی دارند ،هزینهبر ،زمانبر و
در توان همه افراد نیست و انجام دوباره کاری در این
زمینه نمیتواند مقرون به صرفه باشد و سندیکا در این
ارتباط مکاتبه الزم با سرپرست وزارت صنعت به عمل
آورده است.
کرمانشاهی در ارتباط با عرضه ورق فوالدی در بورس
هم گفت :عمده ورق فوالدی مورد نیاز تولیدکنندگان لوله
و پروفیل ورق گرم است و در بورس  ۲۰تا  ۳۰درصد
ظرفیت واحدهای این بخش را جوابگو است.
وی گفت :بورس کاال ،محل عرضه کاالست که مفهوم
شفافیت را هم بدنبال دارد و براساس اصل اقتصادی عرضه
و تقاضا کشف قیمت انجام میشود تا مشکل را حل بکند.
به گفته کرمانشاهی ،بورس نمیتواند عامل
گرانفروشی کاال باشد و عرضه وتقاضا همواره تکلیف را
روشن میسازد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی
ایران در ارتباط با موضوع قیمتگذاری این را هم گفت:
دستگاه های نظارتی و تعزیرات نرخها را رصد میکنند و
با توجه به  ۱۳۰تا  ۱۴۰نوع کاالی تولیدی این بخش ،به
تازگی یک مصوبه قیمت از سوی وزارت صنعت صادر شده
که قیمت تمام شده به اضافه  ۱۲درصد مورد مالک است.
وی افزود :میزان تولید فوالد کشور پارسال به رقم
 ۲۷میلیون تن رسید و برنامه امسال برآورد میشود که
به  ۳۳میلیون تن برسد.
براساس اخبار منتشر شده از حدود  ۱۰میلیون تن
صادرات فوالد در سال گذشته ،حدود هفت میلیون تن
متعلق به شمش بود و بقیه تولیدات فوالدی ( مقاطع
طویل و تخت ) به بازارهای هدف صادراتی راه یافت.

عشایر کهگیلویه و بویراحمد
ساالنه حدود  ۴۴هزار تن محصول
تولید می کنند

سرپرست اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد
گفت :عشایر استان سالیانه ۴۳هزار و  ۶۵۰تن محصول
شامل گوشت قرمز ،شیر،کشک ،روغن و پشم تولید و روانه
بازارهای مصرف می کنند.
مهران کدخداپور اظهار داشت:سالیانه  ۳۵هزار تن
شیر ،هفت هزار و  ۹۰۰تن گوشت قرمز ۶۰۰،تن پشم
و ۱۵۰تن کشک و روغن از سوی جامعه عشایر کهگیلویه و
بویراحمد تولید می شود.
وی میزان تولید سالیانه صنایع دستی عشایر استان را
نیز  ۱۰هزار متر مربع ذکر کرد.
سرپرست اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد
در مورد وضعیت عشایر در روزگار کرونایی نیز عنوان کرد:
هنوز موردی از بیماری کرونا در جامعه عشایری استان
گزارش نشده است.
وی با اشاره به در پیش بودن فصل کوچ عشایر به
مناطق قشالقی از عشایرنشینان خواست تا مراقبت های
فردی پیشگیری از انتشار ویروس کرونا مانند شست و
شوی مداوم دست ها ،فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک را
حین کوچ رعایت کنند.
کدخداپور بیان کرد :برای پیشگیری از ورود ویروس
کرونا به مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد برنامه های
جامعی تدوین شده است.
وی ابراز داشت:ضدعفونی مخازن ذخیره آب و
تانکرهای آبرسانی سیار از جمله این برنامه هاست.
کدخداپور اظهار داشت :هم اکنون کار تعمیر تجهیزات
آبرسانی سیار به مناطق عشایری استان در دست انجام
است.
سرپرست اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد
تصریح کرد :ساماندهی  ۹۰فروشگاه توزیع آرد و۳۰
فروشگاه توزیع نفت از جمله برنامه های در دست انجام
برای استقبال از کوچ عشایر به مناطق قشالقی است.

