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اخبار
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:

واردات گندم فقط برای تکمیل ذخایر
استراتژیک گندم است

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تکذیب
واردات گندم توسط بخش خصوصی ،گفت :ورود این
محصول به کشور فقط از سوی دولت به منظور تکمیل
ذخایر استراتژیک و باال بردن ضریب امنیت غذایی کشور
انجام شده است.
معدن و تجارت« ،یزدان سیف» با اشاره به انتشار
فیلمی مبنی بر صدور مجوز واردات گندم افزود :در این
فیلم تالش شده تا برخی افراد تخریب شوند.
وی تاکید کرد :از سال  ۹۵تاکنون واردات هرگونه
گندم توسط بخش خصوصی ممنوع بوده است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامهداد :پارسال
و امسال به منظور تکمیل ذخایر استراتژیک و باال بردن
ضریب امنیت غذایی کشور ،نسبت به واردات گندم فقط
توسط بخش دولتی اقداماتی انجام شده ،هیچ بخش
خصوصی نسبت به واردات گندم اقدام نکرده و خبر انتشار
یافته دروغ است.
طی سال های اخیر به دلیل خودکفایی در تولید گندم
و خرید از کشاورزان داخلی ورود این محصول به کشور
ممنوع بوده است و به غیر از تکمیل ذخایر کشور در برخی
مواقع توسط شرکت بازرگانی دولتی ،مجوزی برای واردات
گندم از سوی بخش خصوصی صادر نشده است.
تولید گندم درسال  ۹۸به  ۱۴میلیون تن و خرید
تضمینی آن ،به بیش از هشت میلیون تن رسید که نشان
میدهد دولت در سایه تحریمها ،برای خودکفایی در تولید
این محصول استراتژیک ،عملکرد مطلوبی ارایه داده و
توانسته با ایجاد درآمدزایی و انگیزه برای تولیدکنندگان،
تولید باال و مستمر این محصول را در اولویت برنامههای
خود قرار دهد .طبق آمار سال  ،۱۳۸۸ایران با سرانه مصرف
 ۱۹۴کیلوگرم در سال به عنوان هفتمین مصرف کننده
بزرگ گندم در سطح جهان شناخته شد و در سال ،۹۳
سرانه مصرف هر ایرانی به حدود  ۱۶۷٫۶کیلوگرم رسید
در حالیکه سرانه مصرف این محصول در جهان در همان
زمان به طور میانگین  ۶۷٫۱کیلوگرم برآورد شده بود .این
اعداد نشان می دهد که دولت در بهبود کیفیت نان و اصالح
الگوی مصرف نیز موفق بوده و میزان مصرف را کاهش
داده است.
دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد؛

تعدیل قیمت مرغ تا ۱۰روز دیگر

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :تولید روغن جامد افزایش
و روند توزیع آن سرعت یافته است و قیمت مرغ نیز تا ۱۰
روز آینده تعدیل میشود.
به گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان« ،عباس قبادی» با بیان اینکه روغن خام به
عنوان ماده اولیه تولید روغن جامد به وفور در کشور وجود
دارد ،اظهار داشت :هم اکنون  ۴۰۰هزار تن روغن خام
موجودی در بازرگانی دولتی و  ۳۰۰هزار تن نیز در مسیر
واردات قرار دارد و بخش خصوصی نیز دارای موجودی
مطلوبی از این محصول است.
وی با اشاره به اینکه مصرف روغن خام کشور ماهانه
 ۱۰۰هزار تن است ،خاطرنشان کرد :برای تعادل بخشی به
بازار ،واردات افزایش یافته و تولید نیز بیشتر شده است
و برنامه داریم تا به روند توزیع این محصول نیز سرعت
بیشتری ببخشیم.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با اشاره به اینکه حمل و نقل مشکل اصلی شرایط موجود
روغن است ،افزود :تانکرهای خاصی ،امکان جابهجایی
روغن را از مخازن جنوب به کارخانههای کشور دارند که با
هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برای سرعت بخشی به
توزیع روغن از طریق تانکرهای خاص اقدام کردیم.
وی تاکید کرد :به زودی یعنی تا هفته آینده در نتیجه
این اقدامات ،روند توزیع و فراوانی روغن جامد نیز مناسب
می شود تا مصرف کنندهها به راحتی به آن دسترسی
داشته باشند .دبیر کارگروه تنظیم بازار با بیان اینکه تا
یک هفته آینده روغن جامد در بستهبندی  ۵کیلویی نیز به
وفور در سطح خرده فروشیها توزیع میشود ،اظهار داشت:
درخواست می کنم مصرفکنندهها نسبت به فراوانی
محصول اطمینان داشته باشند و فقط به اندازه مورد نیاز
برای تهیه این محصول اقدام کنند.
همچنین قبادی تصریح کرد :یک هفته تا  ۱۰روز
آینده شرایط قیمتی مرغ نیز با رسیدن تولیدات جدید به
بازار مناسب و مساعد میشود.
پیش از این اعالم شده بود که به دلیل وابسته بودن
تولید روغن خوراکی به واردات مواد اولیه آن ،در سال
جاری برنامه اختصاص یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر ارز
برای روغن خام وجود دارد که باید  ۱.۹میلیون تن واردات
روغن خام انجام شود تا بازار این محصول تنظیم شود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان خبر داد؛

توقیف بزرگترین محموله قاچاق دام به
کشورهای حوزه خلیج فارس

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف
بزرگترین محموله دام زنده قاچاق به کشورهای حوزه خلیج
فارس خبر داد .علی صالحی در تشریح جزئیات این خبر
اظهار داشت :با دستور قضایی ،سربازان گمنام امام زمان
«عج» پس از شناسایی یک باند قاچاق سازمان یافته دام
در منطقه «رمچاه» این جزیره ،نسبت به توقیف بزرگترین
محموله دام زنده قاچاق اقدام نمودند .صالحی با بیان اینکه
اعضای این باند مبادرت به نگهداری دام های زنده به
منظور قاچاق می نمودند ،یادآور شد :این احشام به صورت
غیر مجاز در محل دپو  ،نگهداری و به منظور خروج غیر
قانونی از کشور توسط شناورها  ،بارگیری و به کشورهای
حاشیه خلیج فارس قاچاق می شدند .وی همچنین با
اشاره به اینکه در جریان این عملیات مأموران مرزبانی و
نیروی انتظامی نیز مشارکت داشته اند خاطرنشان کرد :با
حضور دادستان عمومی و انقالب قشم در محل و در نتیجه
بازرسی انجام شده  ،بزرگترین محموله دام زنده قاچاق به
کشورهای حوزه خلیج فارس ،شامل یک هزار و  246رأس
دام از نوع گوسفند و بز کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه قاچاق دام زنده و مولد خسارات
جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و تولید ملی وارد می کند
اظهار داشت :خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضایی
استان هرمزگان و عملیات ضربتی سربازان گمنام امام زمان
«عج» به همراه مأموران مرزبانی ،نیروی انتظامی و نیروی
مقاومت بسیج ،قاچاقچیان در تحقق نیات مجرمانه خود
ناکام ماندند و از خروج این محموله بزرگ و ارزشمند دام از
مرزهای کشور و خسارات ناشی از آن جلوگیری شد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

رد صالحیت ۹۵هزار متقاضی مسکن ملی دستگاه دولتی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
بانکها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن
هستند ،گفت :دولت مردم را به حال خود
رها نکرده است.
محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی در
پاسخ به این پرسش که آیا طرح ملی مسکن
میتواند مشکل مشکل ایران و مستاجران را
حل کند ،اظهار کرد :تحوالت بخش مسکن
تقریبا بی ارتباط با بحث عرضه و تقاضاست.
در سال  ۹۱که باالترین عرضه مسکن در
کشور روی داده رشد جهشی قیمت مسکن
اتفاق افتاده است.
وی افزود :بر اساس منحنی آمار بانک
مرکزی و تحلیلهای اقتصادی بخش اقتصاد
مسکن در وزارت راه و شهرسازی از اوایل
دهه هفتاد به این سو میبینیم نرخ دالر ،طال
و یک مترمربع واحد مسکونی همپای هم
افزایش یافته است .یعنی مسکن خیلی شدید
از بازارهای موازی تاثیر میگیرد .نه تنها
مسکن بلکه بسیاری از بازارهای اقتصادی
متاثر از قیمت دالر است.
وی تصریح کرد :در ارتباط با تحوالت
اقتصادی کشور مهمترین کاری که باید انجام
دهیم این است تقاضا غیرمصرفی را از بازار
مسکن خارج کنیم .این مسئله نیاز دارد که
قوانینی را ایجاد کنیم تا فقط تقاضا در بازار
مسکن مصرفی باشد .بخشی از تقاضا هم که
برای حفظ ارزش پول به این حوزه میآید که
از گذشته تا امروز اکثر افزایش قیمتها متاثر
از هجوم منابع در اختیار بانکها و موسسات
مالی بوده که چند صد واحد مسکن را
خریداری کردهاند تا حفظ ارزش پول را انجام
دهند.
وی با بیان اینکه از این طریق بانکها
توانستهاند در کسب و کارهای خود سیستم
ذخیرهسازی برای توانمندسازی ایجاد کنند،
اظهار کرد :از این رو مهمترین نیاز شریاط
کنونی کشور این بوده که بحث ساخت و ساز
مسکن را حمایت کنیم.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد :نکته
حائز اهمیت برای ما از لحاظ فلسفه وجودی
و وظیفه ذاتی این است که بر اساس قانون
اساسی و شرح وظایف قانونی وزارت راه و
شهرسازی با برنامهریزی زمینه خانهدار شدن
مردم فراهم شود و آنها بتوانند به سهولت
صاحبخانه شوند.
اسالمی اضافه کرد :این برنامهریزی در
قالب طرح جامع مسکن دنبال شده است .در
مطالعات این طرح ،خروجی آن بوده که در
ارتباط با رشد تقاضا یا عقبماندگی در این

بخش بتوانیم مطالعات انجام شده را در قالب
یک برنامه پابرجا تنظیم کنیم تا مردم در مدت
معین خانهدار شوند.
وی ادامه داد :ساالنه حدود  ۷۰۰هزار
ازدواج بدون در نظر گرفتن عاقبت برخی
ازدواجها ،در کشور ثبت میشود .تعدادی از این
زوجهای جوان به دلیل آن در دهکهای باال
هستند و خانوادههای آنها استطاعت مالی دارد
میتوانند خانه مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی یادآور شد :حدود  ۳۰۰هزار واحد
مسکونی طی سالهای اخیر ساخته شده است،
تفاضل این عدد صورت مسئله ایران برای تامین
مسکن است .مطابق مطالعات عدد عرضه ۴۰۰
هزار واحد را استحصال کردهایم که طرح ملی
مسکن نیز بر این اساس طراحی شده است.
این فرآیند در دستور کار قرار گرفته و ثبتنام
گسترده  ۱.۵میلیون نفر انجام شد .پس از
پاالیش این تعداد  ۴۶۰هزار نفر واجد شرایط
شناخته شدند .این غیر از افرادی بوده که در
طرح مسکن مهر ثبتنام کردهاند.
تحویل  ۳۰۰هزار مسکن به مردم
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره
به تکمیل و تحویل حدود  ۳۰۰هزار مسکن
به مردم،گفت :در طرح ملی مسکن در قالب
سه وضعیت برای ساخت مسکن برنامهریزی
کردهایم .یکی از اینها در اختیار گذاشتن زمین
به صورت گروهی و انفرادی برای ساخت مسکن
است .این گروهها  ۴ ،۲و حداکثر  ۸نفره است
که با مشارکت بنیاد مسکن اجرا می شود.عدد
اولیه این قالب  ۱۳۰هزاراست که تا  ۲۳۰هزار
واحد افزایش مییابد.
اسالمی اضافه کرد :بخشی از این پروژهها
در مرحله تحویل زمین ،شماری در مرحله
آمادهسازی ،بخشی از آنها در فونداسیون و
تعدادی در مرحله اسکلت قرار دارد.
وی با بیان اینکه  ۲۶۵هزار واحد در

رییس اتاق اصناف تهران ؛

۳۰درصد اصناف تهران اجازه فعالیت دارند

رییس اتاق اصناف تهران گفت :با توجه به اعمال محدودیت های جدید مقابله با
کروناه از اول آذرماه ،تنها  ۳۰درصد از اصناف اجازه فعالیت و  ۷۰درصد آنها تا دو هفته
تعطیل هستند.
اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهانی با اشاره به آغاز محدودیت های جدید مقابله به
کرونا از امروز گفت :محدودیت ها شامل گروه شغلی یک نظیر نانوایی ها ،سوپرمارکتها،
خواربارفروشیها ،تعمیرگاهها و لوازم یدکی فروشها (خانگی و خودرو) ،فروشگاههای
زنجیره ای ،مراکز بهداشتی و درمانی ،داروخانه ها وچاپخانه ها نمی شود.
وی افزود :فعالیت گروه شغلی یک نباید هیچ تداخلی با گروههای دو ،سه و چهارداشته
باشد یعنی هر واحد صنفی مطابق با رسته شغلی در پروانه کسب باید کاال عرضه کند و
فروشگاه های زنجیره ای هم نمی توانند پوشاک یا ظروف به متقاضیان عرضه کند.
نوده فراهانی تصریح کرد :تمام واحدهای صنفی گروه یک نیز باید راس ساعت ۲۰
تعطیل شود چراکه محدودیت رفت و آمددر خیابان از ساعت  ۲۱به بعد ممنوع است و
اصناف شامل این ممنوعیت می گردند.
وی با بیان اینکه تمام بازرسان اتاق اصناف ،بهداشت ،سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان ،سازمان صمت استان تهران و پلیس نظارت بر اماکن عمومی بر
نحوه فعالیت اصناف نظارت دارند ،بیان کرد :فعاالن اصناف متخلف که دستورالعمل های
بهداشتی مقابله با ویروس کرونا را رعایت نکنند ،بار اول تذکر و بار دوم اخطار دریافت می
کنند و در صورت تکرار ،صنف آنها پلمب می شود.

قالب مجتمع سازی ساخته میشود ،افزود :در
استانهای پیشتاز حدود  ۶هزار واحد طرح
ملی مسکن تحویل مردم شده است و بقیه در
الیههای مختلف پیشرفت قرار دارند.
وی با اعالم اینکه  ۴۶۰هزار واحد مسکن
در حال تشکیل پرونده هستند که  ۳۷هزار
واحد قراردادهای مشارکتی است به حمایتهای
دولت در زمان شیوع کرونا از اجارهنشینها اشاره
کرد و افزود :واقعیت آن است که نمیتوانیم به
مستاجران نگاه کنیم و مالکان را نبینیم .خیلی
از مالکان الزاما پولدار نیستند و معیشت آنها از
طریق دریافت اجاره میگذرد .اوایل امسال برای
عدم تشدید زنجیره شیوع کرونا تمدید  ۳ماه و
در ادامه تمدید اجاره با سقف تعیین شده توسط
ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد.
وی اظهار کرد :در ادامه کمک ودیعه
مسکن را برای مردم در نظر گرفتیم .در این
برنامه  ۲.۲میلیون نفر ثبتنام کردند که
پرداخت وام ودیعه به مستاجران با اولویت
دریافت حقوق مشخص ،خانوارهای  ۵و  ۴نفره
و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در
دستور کار وزارت راه قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه
 ۶۹۷۱۴۴نفر مشمول بایستی در بانک تشکیل
پرونده دهند ،یادآور شد :از این تعداد  ۲۶۸هزار
نفر به بانک معرفی شدهاند ۱۸۲ ،هزار نفر تا
امروز در بانک تشکیل پرونده دادهاند .همچنین
تاکنون حدود  ۹۰هزار نفر وام را دریافت
کردهاند.
کاهش  ۷۰درصدی
جابجاییمستاجران
اسالمی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه
تحوالت نرخ ارز خیلی بازار را هیجانی کرده
است ،تصریح کرد :در شرایط امروز شیوع کرونا
موفق شدیم از اسباب کشی اجارهنشینها
جلوگیری کنیم .بر اساس اطالعیه صنفها

جابجاییها  ۶۸درصد نسبت به پارسال کاهش
یافته است .برآورد وزارت راه و شهرسازی و
اتحادیه امالک نیز این است که با کاهش حدود
 ۷۰درصدی جابجایی مواجه شدهایم که یک
موفقیت است.
وی یادآور شد :برخیها میگویند دولت
فراموش کرده برای مردم خانه بسازد و آنها را
به امان خدا رها کردهاند .این گونه اظهارنظرها
ظالمانه است .پروژههای ساخت و ساز در سراسر
کشور فعال است .در بنیاد مسکن طی یکسال
 ۱۶۰هزار خانه که به دلیل وقوع سیل آسیب
دیده بود یا بازسازی یا احداث شده است .از این
تعداد  ۹۰هزار واحد تعمیرات اساسی داشتهاند
و  ۷۰هزار ساخته شده است .در طول تاریخ
پیروزی انقالب چنین رکوردی نداشتهایم.
نهضت خانهسازی برپا شده است و البته در
تامین زمین مشکالتی را داریم که در حال طی
کردن فرآیند قانونی برای الحاق زمین جهت
رفع این مشکل هستیم .نکته هم این است
که صورت مسئله را پاک نکردهایم و به دنبال
ساخت مسکن برای گروههای هدف هستیم.
رد صالحیت  ۹۵هزار متقاضی
مسکن ملی دستگاه دولتی
وی تاکید کرد :تا االن تمام تقاضاهای
واقعی برای مسکن را شناسایی کردهایم .یکی از
نکات مهم تفاهمنامههای وزارت راه و شهرسازی
با دستگاههای مختلف از جمله وزارتخانههای
جهاد ،کار ،آموزش و پرورش ،وزارت دفاع بوده
که یک اتفاق تکمیلی و مکمل طرح ملی مسکن
است .بهعنوان مثال یکی از دستگاههای دولتی
به وزارت راه و شهرسازی  ۱۷۰هزار نفر را
معرفی کرده است .به دلیل شیوع ویروس کرونا
سیستمهای الکترونیکی فعال شده و بانکهای
اطالعاتی به هم متصل شدهاند .توانستهایم همه
پایگاههای اطالعاتی دولت را به هم متصل کنیم
که این مسئله مشخص کرد از آن  ۱۷۰هزار
نفر معرفی شده فقط  ۷۵هزار نفر واجد شرایط
هستند و مابقی خانه دارند.
وزیر راه و شهرسازی گفت :برای این ۷۵
هزار نفر عملیات ساخت  ۴۳هزار واحد آغاز
شده است .به دنبال آن بودهایم جریان تولید
و عرضه مسکن به یک جریان پایدار تبدیل
شود و اینگونه نشود که به این برنامه انگ
سیاسی بودن بزنند .اینکه دولتی بیاید آنرا لغو
کند ،برای همین منظور اسم آنرا اقدام ملی
گذاشتهایم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه
همه باید در این برنامه مشارکت کنند تا به
سرانجام برسد ،گفت :همه باید در این طرح
سینه و شمشیر بزنند تا کار انجام شود.

معاون وزیر صنعت:

کمبود روغننباتی در بازار وجود ندارد

معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تشریح وضعیت تولید روغن در سال
جاری و مقایسه آن با سال گذشته ،افزود :روند تولید با توجه به آمارهای اعالمی ،مناسب بوده و
بازار نباید با کمبودی مواجه باشد .معدن و تجارت« ،مهدی صادقینیارکی» ،در نشست با اعضای
انجمن صنایع روغننباتی با تاکید بر ضرورت تداوم تولید مناسب روغن مورد نیاز صنف و صنعت
و خانوار ،ضمن قدردانی از اقدامات دولت و انجمن صنفی روغننباتی برای تامین نیاز بازار در ماه
گذشته ،خواستار اتخاذ تمهیداتی برای افزایش ذخایر مورد نیاز صنایع روغننباتی شد .معاون امور
صنایع وزارت صنعت ،ضرورت تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت که از مهمترین دغدغههای
تولیدکنندگان این بخش است را مورد تاکید قرار داد .وی ،ضمن بررسی مهمترین چالشهای
پیش روی این صنعت ،بر تسریع در تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تاکید کرد .در این
نشست مقرر شد :پیشنهادات این تشکل تخصصی برای تامین مواد اولیه و تامین ارز مورد نیاز برای
واردات روغن خام مورد بررسی قرار گیرد .در این نشست با تاکید بر ضرورت تامین مواد اولیه و
اتخاذ تمهیداتی برای تامین ارز توسط بانک مرکزی ،موضوعات مربوط به حمل و نقل مواد اولیه از
بنادر جنوبی و راهکارهای الزم با رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به منظور تسریع در
انتقال مواد اولیه به واحدهای تولیدکننده روغن نباتی نیز مورد بررسی قرار گرفت .به گفته مسووالن
ستاد تنظیم بازار ،طی روزهای اخیر  ۱۴۰هزار تن روغن مایع خوراکی و جامد بخش صنف و صنعت
از محل ذخایر استراتژیک کشور تامین شده است .همچنین با هماهنگی بانک مرکزی و گمرک
جمهوری اسالمی ایران نزدیک به  ۱۲۰هزار تن از روغن بخش خصوصی نیز در حال ترخیص است
که با انجام این اقدامات ،طی یک ماه آینده کل مشکل روغن حل خواهد شد.

با هدف توسعه مناسبات تجاری؛

نشست بزرگ تجاری ایران -اروپا در اواخر آذرماه برگزار میشود

مشاور امور بینالملل و توافقنامههای
تجاری سازمان توسعه تجارت گفت :همایش
بزرگ تجاری ایران -اروپا با هدف ایجاد بستر
الزم برای همکاریهای تجاری ،علمی و
فنآوری در جهت افزایش صادرات غیرنفتی
ایران ،در اواخر آذرماه سال جاری به صورت
وبینار برگزار میشود.
میرهادی سیدی ،اظهار داشت :با همکاری
مرکز بینالمللی ( )ITCو حمایت اتحادیه
اروپا ،همایش بزرگ تجاری ایران-اروپا (Iran-
 )Europe Business Forumبا هدف
ایجاد بستر الزم برای همکاریهای تجاری،
علمی و فنآوری در جهت افزایش صادرات
غیرنفتی ایران ،در روزهای  ۲۵ ،۲۴و  ۲۶آذرماه
سال جاری صورت وبیناری برگزار میشود.
وی افزود :در این همایش که با کمک
موسسه آمبروزیتی ایتالیا برگزار خواهد شد،
شرکتهای ایرانی و اروپایی حضور داشته و
نشستهای تجاری دوجانبه برگزار خواهند کرد.
وی خاطر نشان کرد :این همایش و
نشستهای  B to Bمربوط به آن ،در راستای
استراتژی ملی صادرات جمهوری اسالمی ایران
در جهت کمک به شرکتهای ایرانی برای
ورود به بازار اروپا و ایجاد امکان برای تعامل
اقتصادی و تجاری آنها با شرکتهای اروپایی
صورت میگیرد.
مشاور امور بین الملل و توافقنامه های
تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد:
شرکتها برای برگزاری نشستهای B to B
خود در سایت اینترنتی اختصاصی این نشست
بیش از  ۲۰روز (از ۱۱آذر تا اول دیماه) فرصت
خواهند داشت تا نسبت به هماهنگی و برگزاری
این نشستها با شرکای تجاری خود اقدام کنند.

همچنین در سایت اختصاصی این نشست،
جستجوی شرکتهای موجود و ارسال تقاضا
برای برگزاری نشستها از  ۱۱آذر ماه (اول
دسامبر) امکانپذیر خواهد شد.
سیدی با اشاره به اینکه نشست هماندیشی
تجاری در فضای آنالین اختصاصی (پلتفرم)
مربوط به این نشست برگزار خواهد شد،
گفت :رویداد اصلی سه روزه شامل نشستهای
تخصصی در زمینه مباحث مرتبط با روابط
اقتصادی و تجاری ایران و اروپا و همچنین
نشستهای اختصاصی درخصوص استراتژی
ملی صادرات در زمینههای بخشهای
صنعتی(قطعات خودرو-اقالم پتروشیمی)،
بخشهای کشاورزی (گیاهان دارویی ،میوه
و سبزی) ،بخشهای خدماتی گردشگری
وخدمات(  )ICTخواهد بود.
وی اظهار داشت :عالوه بر این،
فعالیتهای متنوعی به منظور بهرهبرداری
حداکثری شرکتکنندگان طراحی شده که از
دو هفته پیش از رویداد اصلی آغاز شده و تا یک
هفته پس از رویداد اصلی در جریان خواهد بود.
مشاور امور بین الملل و توافقنامه های
تجاری افزود :این برنامهها شامل برگزاری
دورههای آموزشی در جهت ارتقای ظرفیت
شرکتهای ایرانی ،تشخیص و بهبود مهارتهای
مدیریتی آنها مرتبط با فرآیندهای تجارت
جهانی و ایجاد ارتباط تجاری با شرکتهای
طرف اروپایی و تنظیم مالقاتهای دوجانبه
از طریق جستجوی شرکتهای حاضر در
رویداد و پیشنهاد برگزاری نشستها در پلتفرم
اختصاصی نشست است.
سیدی با تاکید بر منحصر به فرد بودن این
رویداد برای مجموعه کسب و کارهای ایرانی و

اروپایی ،گفت :این نشست امکان تبادل ایدهها
و تخصصها و شناسایی و برقراری ارتباط با
شرکای تجاری بالقوه را به شرکتهای ایرانی
و اروپایی میدهد همچنین احیای گفتگوها
و ایجاد زمینه اعتماد متقابل بین شرکتها
میتواند به بازسازی روابط تجاری ایران و اروپا
منجر شده و روابط اقتصادی بین دو طرف را
مستحکمتر بسازد و در عین حال مسیر را برای
روابط تجاری و سرمایهگذاری گستردهتر هموار
کند.
وی خاطرنشان کرد :عالقهمندان میتوانند
جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد این نشست
به وب سایت رسمی رویداد به آدرس www.
europeiranbusinessforum.com
مراجعه کنند و ضمن دانلود و مطالعۀ بروشور
برنامه نشستها ،فهرست سخنرانان ،برای
حضور در این رویداد ثبتنام کنند.
آخرین مهلت ثبتنام شرکتهای ایرانی و
اروپایی تا پایان ۱۶آذرماه خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،تجارت خارجی ایران
با اروپا در هفت ماه سال جاری (فروردین تا
مهرماه) بالغ بر  ۱۵میلیون و  ۹۱۰هزار و ۸۱۶
تن به ارزش هشت میلیارد و  ۸۰۷میلیون و
 ۸۷۹هزار و  ۸۴۱دالر بوده است.
حجم صادرات ایران به اروپا در بازه زمانی
هفت ماهه سال جاری بالغ بر پنج میلیون و
 ۶۰۵هزار و  ۸۹۱تن بوده که ارزش آن برابر
با  ۲میلیارد و  ۶۶میلیون و  ۸۴۰هزار و ۵۳۸
دالر بوده است.
در میان کشورهای اروپایی اصلیترین
مقاصد صادراتی ،ترکیه با یک میلیارد و ۴۸۹
میلیون و  ۳۷۲هزار و  ۴۰۸دالر بوده و پس از
آن کشورهای روسیه ،آلمان و ایتالیا قرار دارند.

کمترین میزان صادرات نیز مربوط به اسکاتلند
با  ۱۳هزار و  ۹۵۲دالر بوده است.
ایران به  ۳۷کشور اروپایی از جمله اتریش،
آلمان ،بوسنی و هرزگوین ،بلژیک ،سوئیس،
دانمارک ،فرانسه ،اسپانیا ،انگلستان ،ایتالیا،
هلند ،سوئد ،اسلواکی و نروژ صادرات داشته
است.
در بازه زمانی هفت ماهه از  ۴۴کشور
اروپایی واردات انجام شده است که حجم آن
بالغ بر  ۱۰میلیون و  ۳۰۴هزار و  ۹۲۵تن کاال
به ارزش  ۶میلیارد و  ۷۴۱میلیون و  ۳۹هزار و
 ۳۰۳دالر بوده است.
بیشترین واردات از ترکیه با  ۲میلیارد و
 ۲۳۴میلیون و  ۶۷۰هزار و  ۶۴۰دالر بوده و بعد
از آن کشورهای آلمان ،روسیه و انگلستان قرار
دارند .ایران در مجموع از  ۴۴کشور اروپایی نظیر
انگلستان ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،چک ،سوئیس،
سوئد ،اتریش ،بلژیک ،دانمارک ،اسپانیا ،ایرلند،
کرواسی ،هلند ،پرتقال ،لهستان ،اوکراین و
روسیه واردات انجام داده است .ارزش کل
تجارت خارجی کشور در هفت ماهه امسال به
 ۳۸میلیارد و  ۲۷۸میلیون دالر رسید .وزن کل
کاالهای مبادله شده در این مدت  ۸۵میلیون
تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵
درصد کاهش را نشان میدهد.

اخبار کوتاه
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار؛

نیازی به نامه بانکها برای ترخیص
درصدی کاالی اساسی نیست

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار برای ترخیص
درصدی از تمام کاالهای اساسی در صف تخصیص و تامین
ارز بانکی ،نیاز به صدور نامه از سوی بانکهای عامل نیست.
معدن و تجارت ،در ستاد تنظیم بازار مصوب شد
که برای ترخیص قطعی کاالهای اساسی ،اخذ و ارائه کد
رهگیری بانک (اعالمیه تامین ارز) الزامی است.
همچنین گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف شد
نسبت به تمام مواد اولیه ،اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط
با تولید با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه ،اقدام به
ترخیص درصدی از کاالها تا سقف  ۹۰درصد بدون کد
رهگیری بانک کند.
عالوه براین ستاد یاد شده مصوب کرد که دریافت
تمامی مجوزهای قانونی الزم برای ترخیص درصدی
کاالهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد،
بهداشت و جهاد کشاورزی قبل از خروج کاال تا سقف اعالم
شده در بستر سامانه الزامی است و تعیین شد که برای
ترخیص درصدی کاالهای اشاره شده ،نیاز به صدور نامه از
سوی بانکهای عامل نیست.
ستاد مقرر ساخت که ترخیص کاالهای موضوع مصوبه
 ۱۷۸ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه ،از بانکی
به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی ،نیاز به ویرایش
ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کاال با
رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه
قابل ترخیص است.
پیش از این مصوب شده بود که گمرک جمهوری
اسالمی ایران باید تمام کاالهای اساسی ،ضروری و مواد
اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که دارای قبض انبار تا
 ۱۰آبانماه دارند با استفاده از ارز صادراتی ،ارز متقاضی
و یا ارز تامین شده توسط بانک مرکزی بدون الزام به کد
رهگیری ترخیص کند.
این تصمیم به منظور تسریع در ترخیص کاالهای
موجود در گمرکات و با توجه به شرایط حاکم بر کشور
اتخاذ و مقرر شد تعرفه کاالهای مشمول توسط وزارت
صمت به گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم شود.
بر این اساس گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف
شد برای تمام کاالهای اساسی که در صف تخصیص یا
تامین ارز هستند و نیاز به تامین ارز دارند به دلیل فساد
پذیری کاالها با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه اقدام به
ترخیص درصدی کاالها تا سقف  ۹۰درصد کند.
در ماه های گذشته اعالم شده بود که حدود هشت
میلیون تن کاال در گمرک و بنادر کشور دپو شده است
که از این میزان بیش سه میلیون و  ۵۰۰هزار تن کاالی
اساسی و برابر همین میزان کاالی غیر اساسی است که ۸۰
درصد این اقالم مربوط به نهادهای تولیدی و پروژه های
راهبردی است.
دبیر انجمن سیمان:

مشکل بازار سیمان ،کمبود نیست؛ هزینه
حمل است

دبیر انجمن صنعت سیمان با بیان اینکه گاز ۴۵
کارخانه قطع شده ،گفت :قیمت مازوت ۳برابر گاز است
و هزینه حمل هم ۳۲درصد گران شده است ،از این رو
باید مجوز افزایش دوباره قیمت را از وزارت صمت بگیریم.
عبدالرضا شیخان در مورد وضعیت سیمان در کشور،
اظهار داشت :در حال حاضر قیمت هر کیسه سیمان درب
کارخانه  ۱۵هزار و  ۵۰۰تومان است .قیمت هر کیسه را
برای مصرفکننده  ۱۹هزار و  ۵۰۰تومان اعالم کردهاند
ولی عامل فروش اگر بخواهد خیلی در حق مشتری لطف
کند ،هر کیسه را  ۲۲هزار و  ۵۰۰تومان میفروشد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود:
هر چه قیمت را سرکوب کنند این اتفاق میافتد؛ اگر هر
کیسه درب کارخانه  ۱۵.۵۰۰تومان است اما در ادامه
ارزش افزوده ،کرایه حمل ،سود عامل و … دارد ،به زور
که نمیشود قیمتگذاری کرد؛ به عنوان نمونه هزینه حمل
فقط در آبان ماه  ۳۲درصد گران شده که قطعاً بر قیمت
نهایی تأثیرگذار میگذارد.
وی ادامه داد :کارخانهها در  ۷ماه امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل ،میزان توزیع سیمان در بازار داخلی
را  ۱۸.۶درصد افزایش دادهاند .این افزایش توزیع باید به
دنبال افزایش ساختوساز باشد اما اینگونه نبوده است.
دبیر انجمن سیمان اظهار داشت :قب ً
ال کارخانجات به
دلیل هزینه مناسب حمل ،سیمان را از مناطق پرتولید
به مناطق پرمصرف میبردند اما هماکنون به دلیل هزینه
باالی حمل کارخانجات نمیتوانند این کار را انجام دهند و
عامل فروش هم همانگونه که گفته شد اگر بخواهد کمترین
قیمت را به مشتری بدهد ۲۲ ،هزار و  ۵۰۰تومان در هر
کیسه است.
شیخان در مورد کمبود سیمان در بازار گفت :کمبود
سیمان وجود ندارد بلکه به دلیل عدم جابجایی ناشی از
افزایش کرایه حمل ،سیمان در بازار کم است اما تولید
کم نشده است.
دبیر انجمن سیمان تصریح کرد :امکان احتکار سیمان
وجود ندارد.
گاز  ۴۵کارخانه سیمان قطع شد  /مازوت هزینه را
بیش از قبل باال برده است
وی با بیان اینکه  ۷۷کارخانه سیمان در کشور داریم،
افزود :چند روز است که گاز  ۴۵کارخانه را قطع کردهاند.
وقتی گاز را قطع میکنند باید مازوت بدهند .سال گذشته
مصوبه دولت بود که مازوت را با نرخ یارانهای به کارخانجات
بدهند؛ در حالی که قیمت مازوت یارانهای  ۳برابر گاز است.
لیتری  ۳۰۰تومان دم مخازن میدهند که با  ۱۳۰تومان
هزینه حمل ،در نهایت لیتری  ۴۲۰تا  ۴۳۰تومان قیمت
مازوت میشود.
دبیر انجمن سیمان گفت :هنوز تولید در این ۴۵
کارخانه متوقف نشده اما اگر مازوت نگیرند ،تولید متوقف
میشود.
وی در مورد افزایش قیمت سیمان ،افزود :باید مجوز
افزایش قیمت را تا پایان سال بگیریم .تفاوت قیمت مازوت
و گاز روی قیمت تمام شده هر تن سیمان  ۴۰هزار تومان
اثر میگذارد .آیا تولیدکنندگان باید از جیب خودشان
بگذارند؟ کارخانجات نقدینگی ندارند که از جیب خودشان
بدهند.
شیخان ادامه داد :تولیدکننده گاز را مصرف میکرد
بعد از یک ماه پول را میداد اما برای مازوت ،پول را باید
همان ابتدا بدهد ،هزینه حمل مازوت را هم باید پیشاپیش
پرداخت کند ،این مسائل در شرایطی است که کارخانجات
مشکل شدید تأمین نقدینگی دارند.

