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اخبار

رشد  ۷.۶درصدی تولید فوالد خام تا
پایان بهمنماه

بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
حاکی است در  ۱۱ماهه امسال  ۲۶میلیون و  ۸۸هزار تن
فوالد خام در کشور تولید شد .این آمار در همسنجی با سال
گذشته رشد  ۷.۶درصدی نشان میدهد.
به گزارش آمارهای یاد شده ،در این مدت  ۲۲میلیون
و  ۹۱۴هزار و  ۸۰۰تن محصوالت فوالدی تولید شد که
نشاندهنده رشد هفت درصدی است.
تا پایان بهمن ماه تولید کاتد مس با رشد ۱۶.۷
درصدی به  ۲۶۵هزار و  ۴۰۰تن ،شمش آلومینیوم خالص
با رشد  ۵۴درصدی به  ۳۹۶هزار و  ۵۰۰تن و تولید آلومینا
با افت  ۱.۲درصدی به  ۲۱۱هزار و  ۴۰۰تن رسید.
تولید  ۶۲.۸میلیون تن سیمان
در این مدت ،کارخانجات سیمان  ۶۲میلیون و ۸۸۶
هزار و  ۱۰۰تن سیمان تولید کردند .این رقم در مقایسه با
مدت مشابه پارسال رشد  ۱۲.۵درصدی داشته است.
تا پایان بهمنماه ،تولید کنسانتره زغالسنگ ۱.۹
درصد رشد ثبت کرد و به یک میلیون و  ۵۳۷هزار و ۲۰۰
تن رسید.
همچنین در این مدت ،تولید شیشه جام با رشد ۲.۴
درصدی به یک میلیون و  ۶۵هزار و  ۹۰۰تن ،ظروف شیشه
ای با رشد نیم درصدی به  ۶۶۱هزار و  ۳۰۰تن ،ظروف
چینی با کاهش  ۶.۲درصدی به  ۵۱هزار  ۲۰۰تن و چینی
بهداشتی با افت هشت دهم درصدی به  ۱۰۶هزار و ۸۰۰
تن رسید.
به گزارش ایرنا ،پیشتر معاون طرح و برنامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر روند رو به رشد بخش
تولید در  ۱۱ماهه امسال گفت :در این مدت از  ۳۸کاالی
اصلی و منتخب صنعتی و معدنی ۲۵ ،کاال رشد تولید
داشته است.
«سعید زرندی» با اشاره به رشد تولید در بسیاری از
صنایع اصلی در حوزه صنعتی و معدنی ،افزود :در  ۱۱ماهه
امسال ،لوازمخانگی با  ۳۸درصد رشد ،شمش آلومینیوم
 ۵۴درصد ،انواع خودرو سواری  ۱۸درصد ،فوالد  ۷درصد و
سیمان بیش از  ۱۲درصد رشد را شاهد بودهاند.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار:

مرز ریمدان رونق دهنده مسیرهای
داخلی تجاری ایران و پاکستان است

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار گفت:
مرز ریمدان در محدوده دشتیاری رونق دهنده مسیرهای
داخلی تجاری ایران است و میتوان با ادامه دادن مسیر
سیپک (کریدور اقتصادی چین -پاکستان) تا روسیه و اروپا
و آسیای میانه متصل شد.
عبدالرحیم کردی اظهارداشت :ریمدان نه تنها ایران
را به پاکستان ارتباط داده و اقتصاد این کشور را در اختیار
ما قرار میدهد بلکه در واقع معبری است که چابهار را
به مگاپروژه رابطه اقتصادی چین و پاکستان وارد میکند.
وی افزود :ریمدان میتواند کریدور اقتصادی چین و
پاکستان را از طریق چابهار به آسیای میانه ،روسیه و در
نهایت شمال و غرب اروپا متصل کند.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه چین و
پاکستان در حال پیشبرد کریدور اقتصادی هستند که این
طرح غرب چین و ایالت کاشغر را به بندر گوادر پاکستان
وصل میکند ،خاطرنشان کرد :ریمدان دروازه ورود به
بخش قائل توجهی از اقتصاد آسیا خواهد شد.
وی ادامه داد :تردیدی نیست که چابهار دروازه ورود
تولیدکننده و تجار ایرانی به بازار بزرگ پاکستان است .برای
ورود به این بازار در طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار
منطقه مرزی ریمدان به صورت منفصل به محدوده منطقه
آزاد چابهار الحاق شد تا بستر توسعه تبادالت تجاری با
پاکستان را فراهم کند.
کردی تصریح کرد :ریمدان نه تنها معبری مهم و پل
میان دو نقطه ترانزیتی خاص یعنی چابهار و گوادر است
که مرز استراتژیک ایران و پاکستان به شمار میرود مرزی
که میتواند حجم باالیی از تبادالت بین دو کشور را محقق
کند.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود :جمعیت دو سوی
مرز ریمدان هم ظرفیت عظیم و گستردهای است که در
صورت فعال شدن این منطقه و افزایش حجم تبادالت و
رونق اقتصادی ،ضامن امنیت مرز هم باشد.
وی گفت :رهبر معظم انقالب با «گنج پنهان» خطاب
کردن سواحل مکران ،نگاه دولتمردان و فعاالن اقتصادی
را به سوی چابهار هدایت کردند و در گام بعدی شناسایی
ظرفیتها و نقاط ضعف بود که با شناسایی و جمعبندی
دو بعد ضعف و قوت ،طرح توسعه محدوده چابهار طرح و
پیگیری شد و توسعه محدوده منطقه آزاد از  ۱۴هزار به ۸۲
هزار هکتار مصوب شد.
کردی بیان کرد :در طرح جدید محدوده منطقه آزاد
از مجموع  ۸۲هزار هکتار بیش از  ۶هزار هکتار از اراضی
مرز ریمدان به منطقه آزادچابهار منفصل شده تا بتوان با
این اقدام منطقه آزادچابهار را از مزایای مرز خاکی بهره
مند کرد.
وی اظهارداشت :در مطالعات تدوین طرح توسعه
محدوده منطقه آزاد چابهار ،بازار پاکستان از مهمترین
محورهای مورد توجه بود زیرا در شرایطی که جمعیت
پاکستان به تنهایی از دیگر همسایگان هممرز با ایران
بیشتر است سهم این کشور از تجارت با ما فقط یک درصد
از کل مبادالت تجاری ایران با همسایگان است.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار ادامه داد :به عبارتی
بازاری بزرگ و نیازمند به انواع کاال و خدمات که اتفاقا
در بسیاری از آنها به دلیل منابع عظیم نفت و گاز و انرژی
ارزان مزیت هم داریم در همسایگی ایران بدون برنامه و
هدفگذاری رها شده بود.
وی افزود :یکی از اهداف توسعه محدوده منطقه آزاد
که در زمان بررسی طرح در مجلس شورای اسالمی هم
مطرح شد آزاد شدن ظرفیتهای چابهار و نقشآفرینی
در قواره اقتصاد ملی برای حضور جدی در بازارهایی چون
پاکستان بود و هم اینک تحقق پیدا کرده است.
کردی بیان کرد :چابهار چنان بکر و دستنخورده
است که سادهترین ایدههای سرمایهگذاری و راهاندازی
کسبوکار هم در آن به بازدهی میرسد.
مرز ریمدان دشتیاری در نقطه صفر مرزی ایران و
پاکستان ،با چابهار  ۱۲۰کیلومتر و تا گوادر پاکستان حدود
 ۷۰کیلومتر فاصله دارد ،این نقطه بهترین مسیر و راه
دسترسی ایران به  ۳۷درصد جمعیت جهان در پاکستان،
چین و هند است لذا توجه به زیرساختهای کامل و
استاندارد این مرز برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی
از الزامات است.

وزیر راه:

اجازه توسعه مبادی غیررسمی و ایجاد فساد در کشور را نمیدهیم

وزیر راه و شهرسازی کشور گفت :هدف
دشمن از تحریم نه فقط جلوگیری از ورود
کاال بلکه توسعه مبادی غیر رسمی و ایجاد
فساد در کشور است که ما اجازه چنین کاری
را نخواهیم داد.
محمد اسالمی در مراسم افتتاح ۵۰
کیلومتر بزرگراه در سیستان و بلوچستان
اظهارداشت:دشمن که نتوانست مشروعیت
را از نظام اسالمی بگیرد در تالش است تا
با گسترش فساد ،مقبولیت را از نظام اسالمی
بگیرد که ما اجازه چنین کاری را به آنان
نخواهیم داد.
وی بیان کرد :انقالب اسالمی ۲پایه را
دنبال میکند یکی اعتالی حکم حق و عزت
مردم ایران و دیگری پیشرفت و آبادانی کشور
است.
وزیر راه و شهرسازی یکی از این
اهداف را اعتالی کلمه حق و عزت مردم
و هدف دیگر را پیشرفت و آبادانی کشور
دانست و تاکید کرد :کشورمان برای اینکه
به این اهداف برسد بسیار هزینه داده از
جمله شهدایی که جان خود را تقدیم
کردند بویژه سردار شهید قاسم سلیمانی،
تا اینکه اکنون فرصت خدمت برای ما
فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه باید از سیستان
و بلوچستان محرومیت زدایی شود تصریح
کرد :ما باید مراقب باشیم تا در هر پستی

که هستیم ،وظایف خود را بشناسیم و
تالشهایمان را جهت محرومیتزدایی از
این استان به نحو شایسته انجام دهیم.
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در
این نشست گفت :راهسازی در استان بویژه در
حوزه بزرگراهها شتاب گرفته و در پی آن۱۶
پروژه بزرگ کامل و ۶پروژه دیگر در حال
انجام است.
احمدعلی موهبتی با بیان اینکه
ویژگی ساخت بزرگراه در شرایط فعلی با
شرایط گذشته فرق میکند افزود :امسال
 ۱۰۴بزرگراه افتتاح میشود که تفاوتش
با بزرگراههای قبلی این است که بسیاری

وزیر جهاد کشاورزی:

از آنها در هفته دولت و از صفر آغاز بکار
شدهاند.
وی با بیان اینکه خدمات نظام جمهوری
اسالمی ایران غیر قابل احصا و شمارش است
تاکید کرد :هر چند در سیستان و بلوچستان
شاهد عقب ماندگی تاریخی هستیم و در حد
آرمانهای نظام کار نشده اما با شتاب جبران
گذشته انجام میشود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره
به اینکه با تالش همگان و پیگیریهای وزیر
راه و شهرسازی مرز ریمدان راهاندازی شد
تصریح کرد :این عملیات تقریبا چهار ماه
طول کشید و باید گفت که تفاوت کارهای

امروز با دیروز در کیفیت است.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از
یکهزار و امسال نیز بیش از یکهزار و ۱۰۰
مدرسه تحویل آموزش و پرورش تحویل
سیستان و بلوچستان شده گفت ۱۰۰:هزار
استخدام در کشور بوده که از این میزان ۱۹
هزار نفر سهم سیستان و بلوچستان بوده و
در این زمینه شتاب قابلقبولی اتفاق افتاده
است.
موهبتی با بیان اینکه ساختو سازها
در حوزه سیستان و بلوچستان چه در حوزه
بزرگراه و چه در حوزه راههای استان در یک
سال اخیر شدت گرفته اظهارداشت۴۳ :
درصد اعتبارات استانی در فصل راه هزینه
شده که فرصتی فراهم میکند مردم منطقه
امیدوار باشند.
وی با بیان اینکه معادن سیستان و
بلوچستان اتفاق بزرگی بود که محرک آن
همین راهسازی هاست که دسترسی به آن را
فراهم میکنند افزود :کارهایی که در استان
اتفاق افتاده رکوردشکنیهایی بوده که به
خاطر تالش همگان و وزارت راه و شهرسازی
رخ داده است.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد:
وزارت راه و شهرسازی در حوزه بیمارستان
سراوان کار بی بدیلی انجام داده که اقدامات
آن باعث امیدآفرینی و یاس دشمنان خواهد
شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار:

عدم عرضه مرغ باالی  ۴۵روز تخلف است

وزیر جهاد کشاورزی گفت :همه تولیدکنندگان موظف هستند مرغ باالی  ۴۵روز را به
کشتارگاهها عرضه کنند ،در غیر این صورت ،اقدامشان تخلف محسوب میشود.
«کاظم خاوازی» در نشست مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ،معدن
وتجارت با موضوع تنظیم بازار کاالهای اساسی شب عید ،افزود :مرغ به اندازه کافی وجود
دارد و با تصمیماتی که امروز گرفته شد مرغ گرم و منجمد با کیفیت در سیستمهای
مختلف طراحی و توزیع میشود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت :امیدواریم در وزارت صنعت با سرعت و دقت زیاد
مرغ در اختیار مردم قرار بگیرد.
خاوازی ضمن هشدار به تولیدکنندگان ،افزود :اکنون تناژ باالیی مرغ در مرغداریهای
کشور داریم که هماهنگیها برای عرضه آن انجام شده است.
وی اظهارداشت :در صورتی که تولیدکنندگان اقدام به عرضه نکنند با آنان برخورد
میشود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :تصمیمی که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
گرفته شده مبنی بر اینکه این مرغ در کشتارگاهها به وزارت صنعت تحویل داده میشود و
با شبکه توزیع خوبی که طراحی شده به سرعت در اختیار مردم قرار میگیرد.
خاوازی درباره مذاکرات صورت گرفته درخصوص کاالهای اساسی گفت :برای کاالهای
اساسی شب عید تامین انجام شده و برنامه ریزی خوبی در بحث توزیع اتفاق افتاده و
امیدواریم مردم در روزهای پایانی سال احساس آرامش کنند.
وی اظهارداشت :در بحث میوه ،وزارت صنعت تدارک خوبی انجام داده است و
میوههای با کیفیت در شبکه قرار داده که با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :در بحث تخم مرغ هیچ محدودیتی با قیمت مناسب
وجود ندارد و با قیمت مصوب در بازار موجود است.
وی گفت :در بحث روغن و شکر هم تدارک خوبی با همکاری وزارت صنعت انجام شده
که به اطالع مردم میرسد.

مزد تعیین شده  ۱۴۰۰مورد قبول نماینده کارگران است

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت :مزد سال آینده  ۳۸درصد از هزینه سبد
معیشت کارگران را پوشش میدهد ،اما با درنظر گرفتن عقب افتادگی سالهای گذشته
مزد تعیین شده ،مورد قبول و رضایت است.
«علی خدایی» با اشاره به موارد طرح شده در جلسات تعیین مزد سال  ،۱۴۰۰افزود:
به طور کلی موضع گروه کارفرمایی بر چالشهای مالی فعالیت بنگاهها طی یک سال اخیر
و موضع گروه کارگری هم بر جبران قدرت خرید کارگران ،تمرکز داشت و دولت نیز بقای
نظام تولیدی بنگاهها و در عین حال ،حفظ عزت نفس کارگران و زندگی آنان استوار بود.
وی افزود :مزد تعیین شده برای سال آینده حدود  ۳۸درصد از هزینههای سبد
معیشت را پوشش نمیدهد .با این همه برای تامین خواستهای دو طرف (کارگری و
کارفرمایی) و با در نظر گرفتن عقب افتادگی گذشته ،به مزد تعیین شده  ۱۴۰۰رضایت
دادیم .نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تفاوت روند طی شده در سال جاری
با سال گذشته گفت :در جلسات سال گذشته در اداره و روند پیش برد خواستهها ،مشکالتی
هم از جانب دولت و هم از جانب کارفرمایان وجود داشت اما فضای مذاکرات مزدی امسال
جدی و همراه با منطق و احترام متقابل بود .وی افزود :هرچند در نهایت خواست گروه
کارگری محقق نشد ،اما به دالیل مختلف حداقلها را پذیرفتیم .دوستان گروه کارفرمایی
افزایش  ۳۴درصدی مزد و در سایر سطوح مزدی پنج درصد افزایش را پیشنهاد دادند در
نهایت نماینده کارگران خواست خود را تقلیل دادند تا به توافق دست یابیم.
خدایی اظهارداشت :امیداریم که با این توافق ،در سال آینده ،دولت از یک طرف
مشکالت بنگاههای تولیدی و از طرف دیگر ،تورم افسارگسیخته را مدیریت کند؛ زیرا
مشکل کارگران قدرت خرید آنهاست که تنها با کنترل تورم جبران میشود .طبق تجربه
هر ساله ،به محض افزایش دستمزد در پایان سال ،از ابتدای سال بعد ،تورم افزایش مییابد.
پرونده دستمزد سال  ۱۴۰۰کارگران سرانجام  ۲۳اسفندماه با رشد  ۳۹درصدی بسته
شد و طبق آن حداقل مزد  ۲میلیون و  ۶۵۵هزار و  ۴۹۳تومان و مجموع دریافتی خانواده
 ۳.۳نفری چهار میلیون و  ۲۰۰هزار تومان تعیین شد.

با رای مجلس ؛

پرونده دخل و خرج بودجه  ١۴٠٠بسته شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی
برای رفع ایراد شورای نگهبان ماده واحده
الیحه بودجه  ١۴٠٠را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی
صبح دیروز (سهشنبه) ،پس از رفع ایرادات
شورای نگهبان به مصوبات پیشین خود در
الیحه بودجه  ،۱۴۰۰با  ۱۶۴رأی موافق،
 ۳رأی مخالف و  ۴رأی ممتنع از مجموع
 ۱۹۵نماینده حاضر ماده واحده الیحه
بودجه را به تصویب رساندند.
بر این اساس ،بودجه سال  ۱۴۰۰کل
کشور از حیث منابع بالغ بر بیست و هشت
میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد
و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت
میلیون ریال به شرح ذیل است؛

الف -منابع بودجه عمومی دولت
از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای
سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی
دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای
سرمایهای و مالی بالغ بر  ۱۳میلیون و
هفتصد و سی و هفت هزار و ششصد و نود
و نه میلیارد و دویست و شصت و هشت
میلیون ریال شامل؛
 -۱منابع عمومی بالغ بر دوازده
میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و
دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و
شش میلیون ریال.
 -۲درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها
و مؤسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه
و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه

میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال.
ب -بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها
و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از
لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده
هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و
چهل و سه میلیون ریال و از حیث هزینه
ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پانزده میلیون
و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده
میلیارد و هشتصد و چهل و دو میلیون
ریال است.
به دولت اجازه داده می شود نسبت به
ابالغ نه میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار
و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و
شش میلیون ریال منابع عمومی متناسب

با مبالغ مصوب اقدام کند.
ابالغ سه میلیون و چهارصد هزار
میلیارد ریال (مابه التفاوت سقف اعتبارات
مصوب در  ۶ماهه دوم سال  )۱۴۰۰و صرفاً
پس از اطمینان از منابع و متناسب با روند
واریزی به خزانه در  ۶ماهه اول قابل ابالغ
بر مصارف مصوب است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران:

 ۴۱میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشت

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ،ضمن تبریک
فرا رسیدن سال  ،۱۴۰۰گفت ۴۱ :میلیارد و  ۳۰۰میلیون
یورو ارز صادراتی در سال  ۹۹به چرخه اقتصادی کشور
بازگشته است.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران« ،حمید
زادبوم» در پیام نوروزی خود تاکید کرد :سالی که گذشت
با فراز و نشیبهای گوناگون و برهههای حساسی در تجارت
خارجی و اقتصاد کشور از جمله تحریمهای ظالمانه استکبار

جهانی همراه بود اما تدبیر مقام معظم رهبری و همراهی
صادرکنندگان خط بطالن بر نقشههای تحریمکنندگان
کشید.
وی در این پیام خاطرنشان کرد :مشکالت پیش رو ،به
ویژه شیوع جهانی ویروس کرونا ،صادرات غیر نفتی کشور را
دستخوش مخاطراتی کرد به گونهای که در  ۱۱ماهۀ منتهی
به بهمنماه شاهد کاهش  ۱۸.۸درصدی صادرات نسبت
به مدت مشابه سال گذشته بودیم ،اما از ابتدای سال ۹۹
تدابیر و رایزنیهای مداوم در خصوص بازگشایی مرزها و
انجام فرآیند صادرات با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
صورت گرفت.
زادبوم تاکید کرد :با همراهی صادرکنندگان متعهد،
کارشناسان زبده و پرتالش سازمان توسعه تجارت ایران،
به عنوان متولی تجارت خارجی کشور ،و با همکاری
دستگاههای مرتبط در قالب کمیتۀ اقدام ارزی ،بازگشت ارز
حاصل از صادرات در سال جاری شتاب بیشتری گرفت .بر
اساس آمارها  ۴۱میلیارد و  ۳۰۰میلیون یورو ارز حاصل از
صادرات در فاصلۀ  ۲۱فروردین  ۹۷تا  ۳۰دی ماه  ۹۹به

چرخۀ اقتصادی کشور بازگشته است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد:
برگزاری نشستهای کارشناسی پی در پی و مذاکرات مستمر
در خصوص توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
نشان از عزم راسخ این سازمان در پیشبرد اهداف توسعهای
کشور دارد .اجرایی شدن موافقتنامه موقت تشکیل منطقه
تجارت آزاد که مفاد ان در چارچوب قواعد تجارت بینالمللی
است ،ضمن آنکه نویدبخش افزایش چشمگیر مبادالت
تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه خواهد بود ،فضای
بسیار مناسبی نیز برای آشنایی هرچه بیشتر دستگاههای
اجرایی و تجار با اصول تجارت نوین بینالمللی فراهم آورده
است.
کارنامه تجارت ایران در مجموع  ۱۱ماه سال جاری،
 ۱۳۴میلیون تن کاال به ارزش  ۶۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون
دالر بوده که سهم صادرات  ۱۰۳میلیون و  ۹۰هزار تن به
ارزش  ۳۱میلیارد و ۱۹۸میلیون دالر و سهم واردات ۳۰
میلیون و  ۸۱۸هزار تن کاال به ارزش  ۳۴میلیارد و ۳۲۱
میلیون دالر بوده است.

 ۱۸۷میلیون دالر کاالی غیرنفتی از آران و بیدگل صادر شد

رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت آران
و بیدگل گفت ۱۸۷ :میلیون و  ۳۰۰هزار دالر
کاالی غیرنفتی از ابتدای سال جاری تاکنون از
این شهرستان به کشورهای دیگر صادر شده
است.
امیر عباس شاکری افزود :وزن این کاالها
نزدیک به  ۳۴۹هزار تن و شامل  ۷۵درصد
میلگرد ۲۴ ،درصد فرش و صنایع وابسته و یک
درصد سایر کاالها بوده است.

وی با بیان اینکه آران و بیدگل با تولید
ساالنه نزدیک به  ۶۰میلیون متر مربع فرش
ماشینی قطب نخست تولید فرش ایران و
قطب دوم جهان است ،ادامه داد :اصلیترین
مقصد صادراتی فرش ماشینی این شهرستان
کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان
است و میلگرد هم بیشتر به چین و کشورهای
شرق آسیا صادر میشود .شاکری با اشاره
به لزوم حمایت جدی دولت از صنعت فرش

ماشینی در حوزههای تامین ارز ،واردات مواد
اولیه و صادرات محصول تصریح کرد :برای گذر
از اقتصاد تک محصولی در آران و بیدگل ،توسعه
گردشگری ،راهاندازی و ایجاد طرحهای زودبازده
اقتصادی در بخشهای کشاورزی ،صنعت و
خدمات ضروری است .اسماعیل بایبوردی
فرماندار آران و بیدگل نهم آذر امسال به ایرنا
گفته بود :حدود  ۹۰۰میلیون دالر کاالی
غیرنفتی با وزن تقریبی حدود  ۸۰۰میلیون

کیلوگرم از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون به
سایر کشورها صادر شده است که از جایگاه ویژه
این شهرستان در اقتصاد کشور حکایت دارد.
افزون بر  ۸۰۰واحد تولیدی در شهرستان
آران و بیدگل فعال است که بیشتر آنها در زمینه
فرش ماشینی و صنایع وابسته فعالیت میکنند.
شهرستان آران و بیدگل با جمعیت بیش
از  ۱۰۷هزار نفر ،در فاصله نزدیک به ۲۱۵
کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

اخبار کوتاه

کاهش وزنی واردات نهاده های دامی
به  ۱۱درصد رسید

واردات نهاده های دامی در  ۱۱ماهه سال ۱۳۹۹
نسبت به دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی کاهش
 ۱۱درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش  ۹درصدی را تجربه
کرده است .براساس اعالم اتحادیه واردکنندگان نهاده های
دام و طیور ایران ،در  ۱۱ماهه سال جاری  ۱۴میلیون و
 ۳۱۵هزار و  ۹۹۴هزار تن نهادههای دامی وارد کشور
شده است که این رقم در مقایسه با واردات  ۱۶میلیون و
 ۳۱هزار و  ۸۳۰تنی نهاده های دامی در دوره مشابه سال
گذشته کاهش وزنی  ۱۱درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش ،ارزش دالری واردات نهادههای
دامی در  ۱۱ماهه سال گذشته  ۴میلیارد و  ۷۳۴میلیون و
 ۷۴۰هزار دالر بوده است که این رقم در سال جاری با کاهش
 ۹درصدی به  ۴میلیارد و  ۲۹۶میلیون و  ۹۶۰هزار و ۱۶۰
دالر رسیده است .بر اساس این گزارش ،میزان واردات ذرت
در  ۱۱ماهه سال جاری  ۹میلیون و ۱۹۵هزار و  ۹۹۸تن به
ارزش بیش از  ۲میلیارد و  ۳۱۲میلیون دالر بوده است که
در مقایسه با واردات ذرت در  ۱۱ماهه سال گذشته به وزن ۸
میلیون و  ۱۳۳هزار و  ۷۸۰تن به ارزش بیش از یک میلیارد و
 ۹۸۹میلیون دالر به لحاظ وزنی رشد  ۱۳درصدی و به لحاظ
ارزشی رشد  ۱۶درصدی را نشان میدهد .گفتنی است در
 ۱۱ماهه سال گذشته  ۳میلیون و  ۷۶۷هزار و  ۱۵۰تن جو به
ارزش  ۹۵۳میلیون و  ۷۳۰هزار دالر وارد کشور شده است که
مقایسه این میزان با واردات یک میلیون و  ۷۰۳هزار و ۷۸۲
تنی جو به ارزش بیش از  ۴۲۲میلیون و  ۵۰۷هزار دالری
در دوره مشابه سال جاری کاهش  ۵۵درصدی وزنی و کاهش
 ۵۶درصدی ارزشی واردات این کاال را نشان می دهد .در ۱۱
ماهه سال جاری واردات کنجاله سویا یک میلیون و  ۶۱۵هزار
و  ۲۶۷تن به ارزش بیش از  ۶۹۳میلیون و  ۷۸۶هزار دالر
بوده که در مقایسه با واردات دو میلیون و  ۱۴۵هزار و ۶۵۰
تنی این کاال به ارزش  ۹۳۱میلیون و  ۷۹۰هزار دالر در دوره
مشابه سال گذشته کاهش وزنی  ۲۵درصدی و کاهش ارزشی
 ۲۶درصدی را نشان میدهد .در  ۱۱ماهه سال گذشته یک
میلیون و  ۹۸۵هزار و  ۲۵۰تن دانه سویا به ارزش ۸۶۰
میلیون و  ۵۰هزار دالر وارد کشور شده که این رقم در مقایسه
با واردات یک میلیون و  ۸۰۰هزار و  ۹۴۸تنی دانه سویا به
ارزش بیش از  ۸۶۸میلیون و  ۴۵۰هزار دالری در  ۱۱ماهه
سال جاری کاهش  ۹درصدی وزنی و افزایش یک درصدی
ارزش واردات این کاال را نشان می دهد.

واردات  2/9میلیارد دالری ذرت و سویا

در ادامه افزایش قیمت مرغ و نوسان آن طی ماه های
اخیر این کاال نسبت به سال گذشته بیش از  ۸۲درصد
افزایش قیمت داشته است ،این در حالی است که واردات
نهاده های تولید از جمله ذرت و سویا متوقف نشده و تامین
ارز آن نیز همچنان ترجیحی بوده است.
از حدود دو تا سه ماه اخیر بازار مرغ با نوسان قیمت
همراه شد؛ به طوری که بعضا تا  ۳۰هزار تومان نیز افزایش
قیمت داشته است .مسئوالن واکنشهای متفاوتی در رابطه
با دلیل افزایش قیمت مرغ به عنوان کاالی مصرفی مردم
داشتند ،از یک طرف موضوع افزایش قیمت نهاده های
دامی از جمله سویا و ذرت مطرح است و از سوی دیگر
موضوع انحرافات شدیدی در توزیع مرغ بعد از کشتار وجود
دارد .با این حال وزارت صمت و جهاد بارها وعده تنظیم
بازار مرغ را داده اند هنوز این اتفاق نیفتاده و گاها صف های
طوالنی برای تهیه این کاال تشکیل می شود .نوسان قیمت
مرغ را می توان در گزارش های رسمی به وضوح دید ،جایی
که گزارش اخیر مرکز آمار ایران از قیمت کاالهای خوارکی
مردم نشان می دهد که هر کیلو مرغ ماشینی از حدود ۱۲
هزار و  ۶۰۰تومان در بهمن ماه سال گذشته به متوسط ۲۳
هزار تومانی در بهمن امسال رسیده است .البته این کاال تا
حدود  ۲۵هزار تومان به طور متوسط نیز گزارش شده و
مشاهدات میدانی نشان از قیمت  ۳۰هزار تومان و باالتر نیز
داشته است .براین اساس قیمت مرغ نسبت به دی ماه ۹.۶
و در مقایسه با بهمن پارسال  ۸۳.۳درصد افزایش داشته
است .مروری بر قیمت گوشت مرغ از ابتدای سال جاری
نشان می دهد که هر کیلو از این کاال در فروردین ماه ۱۱
هزار و  ،۳۰۰اردیبهشت  ۱۱هزار و  ،۱۰۰خرداد  ۱۰هزار و
 ،۸۰۰تیر  ۱۵هزار و  ،۴۰۰مرداد  ۱۳هزار و  ،۷۰۰شهریور
 ۱۵هزار و  ،۳۰۰مهر  ۱۸هزار و  ،۶۰۰آبان  ۱۷هزار و ،۴۰۰
آذر  ۱۹هزار ،دی  ۲۲هزار و  ۴۰۰و در بهمن ماه  ۲۳هزار
و  ۳۰۰تومان به طور متوسط قیمت خورده است .در حالی
از دالیل افزایش قیمت مرغ گرانی و یا کمبود نهاده های
دامی اعالم می شود که این نهاده ها با ارز ترجیحی ۴۲۰۰
تومان وارد می شوند و قیمت این ارز برای واردات این
کاالها تغییری نداشته است .بررسی آمار گمرک ایران نشان
می دهد که تا پایان بهمن ماه امسال حدود  ۹.۱میلیون
تن با ارزش بیش از  ۲.۲میلیارد دالر ذرت و بیش از ۱.۶
میلیون تن کنجاله سویا با ارزش بالغ بر  ۶۹۳.۷میلیون دالر
وارد شده است که بیانگر واردات حدود  ۲.۹میلیارد دالری
ذرت و سویا تا پایان بهمن ماه است .همچنین میزان دپوی
ذرت در گمرک و بنادر به  ۱.۸میلیون تن و سویا به بیش
از  ۵۹۰هزار تن می رسد.

زنبورداران کشور ،شناسنامه زنبورداری
دریافت کردند

یک مقام مسئول گفت :اکثر زنبوردارانی که در
سرشماری سال  ۱۳۹۸شرکت کرده اند ،دفترچه یا
شناسنامه زنبورداری خود را دریافت کرده اند.
مجری طرح توسعه زنبورداری با بیان این مطلب به
خبرنگار ما گفت :افرادی که در سرشماری سال ۱۳۹۸
شرکت کرده اند ،چنانچه دفترچه زنبورداری نگرفته اند،
میتوانند با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی و
اتحادیه زنبورداران استان و مطابق دستورالعمل صدور
شناسنامه زنبورداری و ضوابط اعالم شده برای دریافت
دفترچه زنبورداری اقدام نمایند.
حسین اکبرپور افزود :این دفترچه به عنوان اوراق
بهادار محسوب میشود و قابلیتهای مختلفی از جمله
دریافت تسهیالت بانکی را دارد.
وی اظهار داشت :طبق آخرین سرشماری که در سال
 ۱۳۹۸انجام شد ،تعداد  ۹۸هزار زنبورستان در کشور داریم
که در مجموع  ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار کلنی زنبورعسل
دارند .اکبرپور گفت :بر اساس این سرشماری حدود ۱۴۸
هزار نفر به طور مستقیم در حوزه زنبورداری مشغول
فعالیت هستند .وی اضافه کرد :به دلیل شیوع کرونا،
سرشماری سال  ۱۳۹۹انجام نشده است و گزارشهای
استانها از جمعیت آماری زنبورداران و تولید محصوالت
آنان ،بر اساس خود اظهاری میباشد.

