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اخبار

وزیر صمت :افزایش قیمت لوازم خانگی
بررسی ویژه می شود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان «افزایش قیمت
لوازم خانگی بهصورت ویژه بررسی میشود» از رشد ۲برابری
صادرات لوازم خانگی در کشور تا سال  ۱۴۰۴خبر داد.
سیدرضا فاطمیامین ،با اشاره به وضعیت بازار لوازم
خانگی و افزایش نسبی قیمتها در روزهای اخیر این کاالها
در کشور اظهار داشت :بحث لوازم خانگی موضوعی است
که خوشبختانه در این حوزه یک رشد خوب در حوزه تولید
داشتیم و کیفیت این کاالها رشدی قابلقبول داشت؛ ما هم
حمایت ویژهای از تولید صنایع لوازم خانگی خواهیم داشت.
وی افزود :قرار شده است تا سال  1404تولیدکنندگان
صنایع لوازم خانگی در کشور بالغ بر دو برابر وارداتی که برای
اجزا و قطعات دارند صادرات داشته باشند که بیانگر حرکت
خوب بهسمت افزایش تولید خواهد بود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :البته این کار
شرطی دارد که باید تولیدکنندگان رعایت کنند و آن هم
رعایت حقوق مصرفکننده خواهد بود و بهصورت ویژه درباره
قیمتهای لوازم خانگی به همکاران وزارتخانه سپردهام که این
مسئله بهصورت ویژه بررسی و پیگیری شود .فاطمی امین
عنوان کرد :البته دو چیز داریم؛ یکی گرانفروشی یکی گرانی،
گاهی بهخاطر افزایش قیمت مواد اولیه تغییر قیمت میدهند
گاهی هم گرانفروشی که اگر این صنایع اقدام به گرانفروشی
کرده باشند باید سریعاً نسبت به اصالح قیمت اقدام کنند .وی
ادامه داد :اما اگر بحث گرانی قطعات و مواد اولیه مصرفی باشد
باید موضوع بررسی و پیگیری شود و سعی کنیم مواد اولیه را با
قیمت پایینتری به دست این تولیدکنندگان برسانیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد؛

 ۸کشتی کاالی اساسی در راه ایران

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت ۴ :فروند
کشتی حامل گندم ،روغن خوراکی و ذرت در مجموع ۲۴۰
هزار و  ۷۹۸تن در بندر شهید رجایی پهلودهی شده و در
حال تخلیه است.
«علیرضا محمدی کرجیران» با اشاره به پهلودهی
همزمان چهار فروند کشتی حامل کاالی اساسی ،افزود :از
این تعداد  2فروند کشتی حامل  138هزار و  798تن گندم
هستند .وی افزود :از  2کشتی دیگر یکی حامل  30هزار تن
روغن خوراکی و دیگری نیز کشتی پهنپیکری حامل  72هزار
تن ذرت است که هم اکنون در اسکله  13این بندر تخلیه و به
شکل حمل یکسره وارد کشور میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان یادآور شد12 :
فروند کشتی دیگر در لنگرگاه بندرعباس مستقر هستند که
با برنامهریزی صورت گرفته و سپری کردن فرآیند قانونی و
اسنادی طی روزهای آینده در اسکلههای ویژه کاالهای اساسی
بندر شهید رجایی پهلودهی میشوند.
محمدیکرجیران افزود :از مجموع این  12کشتی ،هفت
فروند آن حامل  455هزار تن گندم 2 ،فروند حامل  71هزار
و  500تن روغن خوراکی 2 ،کشتی حامل  135هزار تن جو
و یک فروند دیگر نیز  62هزار تن سویا را وارد کشور میکنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به حرکت
 8فروند کشتی دیگر از کشورهای مبدأ به سمت بندر شهید
رجایی ،اضافه کرد :این هشت فروند کشتی در مجموع 471
هزار و  500تن انواع کاالی اساسی را حمل میکنند که با
برنامهریزی انجام شده طی ماه آینده وارد لنگرگاه بندرعباس
خواهند شد .طی شش ماهه سال  ،1400یک میلیون و 556
هزار و  63تن کاالی اساسی در بندر شهید رجایی تخلیه شده
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  44درصد افزایش داشته
است.
بندر شهید رجایی با اختصاص تعداد شش پست اسکله
ویژه کاالی اساسی ،بهرهگیری از تعداد  15باب انبار مسقف به
مساحت  130هزار مترمربع با ظرفیت بالغ بر  350هزار تن،
محوطه بارانداز به مساحت  90هزار مترمربع و ظرفیت 110
هزار تن انواع کاالهای اساسی فله خشک و همچنین تعداد 3
پایانه نگهداری فرآوردههای روغن خوراکی به ظرفیت 370
هزار تن یکی از مهمترین مبادی ورودی کاالی اساسی کشور
به شمار میآید.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

دو راهکار برای کاهش تورم ۱۴۰۱

رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید مشکالت اجرایی
بودجه ساالنه عامل اصلی افزایش نرخ تورم بوده و برای
مدیریت آن باید در نظام بودجه نویسی سال آینده تغییراتی
مهم به وجود آورد.
مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران اظهار کرد :یکی از اصلیترین معضالتی که
امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است ،کسری بودجه دولت و
راهکارهایی است که برای مدیریت آن اجرایی میشود .بررسی
روند شش ماهه امسال نیز نشان میدهد که دولت در به دست
آوردن منابع پیشبینی شده در بودجه با مشکل مواجه بوده و
همین امر مقدمات رشد تورم را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه ریشه تورم فعلی در اقتصاد ایران را باید
در دو حوزه جست و جو کرد ،توضیح داد :ورود بانک مرکزی به
چرخه پولی تورم زاست .افزایش پایه پولی یکی از عوامل اصلی
باال رفتن تورم است و در سالهای گذشته به دلیل کسری
بودجه این روند ،سرعتی خطرناک گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم دسترسی
دولت به ارز حاصل از فروش نفت ،تاکید کرد :در حالی که
ما امکان انتقال این ارز به بانک مرکزی را نداشتهایم ،در عین
حال از ریال این درآمدها استفاده شده است و همین تنخواهی
که بانک مرکزی داده ،خود به عاملی برای افزایش تورم بدل
شده است .با افزایش پایه پولی ،کاهش ارزش ریال و افزایش
قیمتها رخ میدهد که ما شاهد آن بودهایم.
خوانساری به بخشنامه رئیس جمهوری برای بودجه
 ۱۴۰۱اشاره کرد و گفت :در این بخشنامه ،دو مبحث مهم
در نظر گرفته شده که اهمیت فراوانی دارد .از سویی تاکید
شده که بودجه باید طوری تنظیم شود که موجب افزایش
تورم نشود و از این رو الیحه باید بدون کسری تنظیم شود.
از سوی دیگر بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و توقف قیمت
گذاری دستوری تاکید شده که هر دو این موارد در صورت
اجرا میتواند برای ما تبعات مثبت قابل توجهی داشته باشد.
وی ادامه داد :در این بخشنامه به رشد منفی سالهای
گذشته و عدم اطمینان سرمایه گذاران برای مشارکت در
اقتصاد نیز اشاره شده و ایجاد ثبات و بازگرداندن اعتماد به
عنوان اولویتهای مهم اقتصادی در نظر گرفته شده است.
امیدواریم با اجرای این سیاستها ،بخشی از دغدغه فعاالن
اقتصادی برطرف شود.
به گفته خوانساری ،اتاق بازرگانی و مجموعه بخش
خصوصی کشور ،آمادگی دارد تا در مسیر اجرای این سیاستها
به دولت کمک کرده و در هر حوزهای که نیاز به مشارکت
احساس میشود ،ورود کند.

افزایش  ۸۱درصدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو

سخنگوی گمرک گفت :در نیمه نخست
سال جاری ،تجارت کشورمان با اعضای
سازمان همکاری های اقتصادی اکو۱۵ ،
میلیون و  ۳۰۷هزار تن کاال به ارزش هفت
میلیارد و  ۲۵۵میلیون دالر بود که رشد ۶۰
درصدی در ارزش کاالی تبادل شده را نسبت
به مدت مشابه شاهد بودیم.
سید روح اهلل لطیفی اظهار داشت:
از مجموع  15میلیون و  306هزار و 916
تن کاالی تبادل شده 12 ،میلیون و 878
هزار و  839تن کاال به ارزش چهار میلیارد و
 555میلیون و  123هزار و  472دالر ،سهم
صادرات کشورمان به اکو بود و دو میلیون و
 428هزار و  78تن به ارزش دو میلیارد و
 700میلیون و  106هزار و  929دالر نیز
سهم واردات از  9کشور عضو اکو به ایران
بوده است.
لطیفی افزود :صادرات کشورمان به
اعضای اکو بیش از پنج برابر واردات از لحاظ
وزنی و نزدیک به  1.7برابر از لحاظ ارزش
است و تراز تجاری کشورمان با اعضای» اکو»
در نیمه نخست امسال ،مثبت یک میلیارد و
 855میلیون دالر بوده است و صادرات به اکو
در این مدت نسبت به مدت مشابه  98درصد
از لحاظ وزن و  81درصد از لحاظ ارزش رشد
داشته است.
وی درخصوص میزان صادرات به
اعضای اکو توضیح داد :ترکیه با هفت میلیون
و  214هزار تن خرید کاال از ایران به ارزش
دو میلیارد و  308میلیون دالر و رشد 396

درصدی در وزن و  247درصدی در ارزش در
رتبه نخست ،افغانستان با خرید دو میلیون و
 516هزار تن به ارزش  999میلیون دالر و
کاهش  25درصدی در وزن و  10درصدی در
ارزش در جایگاه دوم ،پاکستان با خرید یک
میلیون و  361هزار تن کاال به ارزش 544
میلیون دالر و رشد  41درصدی در وزن و 39
درصدی در ارزش در جایگاه سوم ،ازبکستان
با خرید  411هزار تن کاال به ارزش 217
میلیون دالر و رشد  438درصدی در وزن و
 328درصدی در ارزش در جایگاه چهارم و
آذربایجان با خرید 389هزار تن کاال به ارزش
 212میلیون دالر و رشد  22درصدی در وزن
و  18درصدی در ارزش در جایگاه پنجم قرار
دارند.

سخنگوی گمرک افزود :ترکمنستان
با خرید  707هزار تن کاال به ارزش 145
میلیون دالر و رشد  217درصدی در وزن
و  193درصدی در ارزش ،قزاقستان با
 237هزار تن به ارزش  80میلیون دالر و
رشد  102درصدی در وزن و  30درصدی
در ارزش ،قرقیزستان با خرید  20هزار
تن کاال به ارزش  33میلیون دالر و رشد
 349درصدی در وزن و  261درصدی در
ارزش و تاجیکستان با خرید  22هزار تن
کاال به ارزش  17میلیون دالر و رشد 157
درصدی در وزن و  143درصدی در ارزش
نسبت به مدت مشابه سال قبل در رتبه های
بعدی مقاصد خرید کاالی ایرانی در اعضای
کشورهای سازمان همکاری اقتصادی» اکو»

قرار دارند.
دبیر شورای اطالع رسانی گمرک در
خصوص میزان واردات از «اکو» گفت  :دو
میلیون و  428هزار تن کاال به ارزش دو
میلیارد و  700میلیون دالر در نیمه نخست
امسال از اعضای سازمان» اکو» خریداری شد
که از لحاظ وزنی با کاهش  9درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل همراه بوده ولی از
لحاظ ارزش رشد  34درصدی در معامالت
داشته است.
وی افزود :ترکیه با دو میلیون و 118
هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و 435
میلیون دالر  87درصد وزن و  90درصد
ارزش واردات کشورمان از 9کشور اکو را به
خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه
کاهش  13درصدی در وزن کاالهای معامله
شده با ایران و رشد  33درصدی در ارزش
داشته است.
سخنگوی گمرک گفت :بعد از ترکیه،
پاکستان با  110میلیون دالر و رشد 13
درصدی ،ازبکستان با  66.5میلیون دالر و
رشد  54درصدی،قزاقستان با  32میلیون
دالر و رشد  49درصدی ،آذربایجان با
 22.7میلیون دالر و رشد  101درصدی،
ترکمنستان با  21.5میلیون دالر و رشد
 289درصدی ،افغانستان با  6.4میلیون دالر
و رشد  416درصدی ،تاجیکستان با 4.7
میلیون دالر و رشد  16درصدی و قرقیزستان
با  1.4میلیون دالر و کاهش 51درصدی در
معامله با ایران در رتبه های بعدی قرار دارند.

در نیمه نخست امسال اتفاق افتاد؛

افزایش  ۸هزار تنی صادرات پسته

مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک
معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ،از افزایش ۸
هزار تنی صادرات پسته در نیمه نخست امسال در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل خبر داد.
داراب حسنی در ارتباط با رسانه ملی گفت :طبق آمارها

در  ۶ماهه نخست امسال حدود  ۶۳هزار تن پسته به ارزش
 ۴۲۶میلیون و  ۱۲۷هزار دالر صادر شد که در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته هشت هزار تن رشد را نشان
میدهد.
وی افزود :امسال میزان تولید پسته حدود  ۲۷۸هزار

و۵۰۰تن است و پیشبینی میشود که میزان صادرات این
محصول نیز حدود  ۲۰۰هزار تن باشد .حسنی اضافه کرد:
امسال با وجود پایین بودن میزان تولید نسبت به سال
گذشته؛ پیشبینی میشود میزان صادرات این محصول
همانند سال گذشته از روند خوبی برخوردار باشد.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان کفش و صنایع وابسته ایران خبر داد:

ظرفیت  ۶میلیارد دالری صادرات کفش ایرانی

رییس انجمن صنفی کارفرمایان کفش و
صنایع وابسته ایران گفت :دستیابی به هدف
تولید یک میلیارد جفت کفش در سالهای
آینده برنامهریزی شده که در این صورت
به صادرات  ۶میلیارد دالری دست خواهیم
یافت.
«علی اژدرکش» دیروز (سهشنبه) در
نشست خبری افزود :کفش و صنایع وابسته
از جمله صنایع با پتانسیل باالی تولید و
اشتغال در کشور است که بیش از  ۲۰۰هزار
اشتغال مستقیم در بخش تولید و بین ۲۰۰
تا  ۳۰۰هزار شغل مستقیم در بخش توزیع به
آن وابسته است.
وی گفت :فقط در کشورهای منطقه
و همسایگان ایران با جمعیت حدود ۷۰۰
میلیون نفری ،سالیانه بیش از  ۲میلیارد
جفت کفش مصرف میشود که سهم کشور
ما از این بازار اندک است.
اژدرکش تصریحکرد :این در حالی است
که ایران میتواند قطب تولید و صادرات
این محصوالت در منطقه باشد و در این
راستا نگاهی ویژه به بازار کشورهای حاشیه
خلیجفارس ،آسیای میانه و سی .آی .اس
(کشورهای مستقل مشترک المنافع) و
همسایگان شرقی و غربی داریم.
وی بیانداشت :حجم تولید امروز کشور ما
 ۲۵۰میلیون جفت کفش است ،اما توان تولید تا
 ۴۵۰میلیون جفت در سال وجود دارد.
این مقام صنفی ادامهداد :با پیشبینی

جمعیت حدود  ۱۰۰میلیون نفری کشور در
سالهای آینده ،اگر میانگین مصرف را سه
جفت در سال در نظر بگیریم ،در آن سال
به  ۳۰۰میلیون جفت کفش برای بازار داخل
نیاز داریم و میتوانیم  ۷۰۰میلیون جفت
صادرات داشته باشیم.
وی تصریحکرد :صادرات  ۷۰۰میلیون
جفت کفش با متوسط قیمت  ۸.۵دالری
امروز ،حدود  ۶میلیارد دالر میشود که چنین
پتانسیل ارزآوری در این صنعت وجود دارد.
رییس انجمن صنفی کارفرمایان کفش و
صنایع وابسته ایران ،دستیابی به این هدف را
ممکن برشمرد و گفت :امروز شاهدیم کشور
اندونزی با صادرات  ۲میلیارد جفت کفش
پارچهای ،گوی سبقت را از چینیها در جهان
ربوده است.
ممنوعیت واردات کفش
وی با اشاره به ممنوعیت واردات
یکهزار و  ۴۰۰قلم کاالی خارجی به کشور
از سال  ،۹۷خاطرنشانکرد :اکنون واردات
کیف ،کفش و برخی محصوالت این صنعت
به کشور ممنوع شده است ،اما اندک قاچاق
کاال در این حوزه نیز وجود دارد که البته
آمارهای آن ناچیز است.
اژدرکش با تاکید بر لزوم تامین مواد
اولیه باکیفیت خارجی در کنار مواد اولیه
داخلی برای این صنعت ،تاکید کرد :این
مساله سبب میشود تا بازار از نظر قیمتی
کنترل شده ،فضای رقابتی شکل بگیرد و

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت
هوایی و جهانگردی گفت :طبق آمار منتشره ،کمتر از یک درصد
مردم با هواپیما سفر میکنند و مطابق همین آمار بالغ بر ۶۵
درصد از همین یک درصد استفاده کنندگان از حمل و نقل
هوایی ،بخش دولتی است.
حرمت اهلل رفیعی رییس هیات مدیره انجمن حرفهای دفاتر
توگوی آنالین با
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در گف 
اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران با موضوع بررسی نقش
لونقل هوایی در توسعه گردشگری در خصوص
ایرالینها و حم 
لونقل
آثار کرونا و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما بر صنعت حم 
هوایی و چگونگی انعکاس آن در زمینه سفر و گردشگری
گفت:کرونا آسیب جدی به تمام صنایع باالخص گردشگری وارد
کرد و باعث مشکالت زیادی شد ،به طوریکه میتوان گفت به
دلیل عدم دانش مسئولین و اتخاذ تصمیمات نامناسب و در نظر
نگرفتن منافع صنعت گردشگری تقریباً فعالیت این حوزه را به
صفر رساند.
وی با اشاره به اینکه طبق بررسیهای کارشناسانه ایجاد هر
شغل در صنعت گردشگری حدود  ۵۰میلیون تومان هزینه دارد
تصریح کرد :درحالیکه در کشورهای دیگر دولتها با اعطای
تسهیالت بالعوض سعی در حفظ مشاغل گردشگری داشتند؛
مسئولین امر با درک شرایط دولت با پیشنهاد متخصصین مبنی
بر اعطای وامهای کمبهره از سوی دولت مخالفت کردند و باید
گفت دود حاصل از این مخالفت و تصمیمات نادرست به چشم
همه مردم رفت و همگان و نه فقط بخش صنعت گردشگری
متضرر شدند.
این مقام مسئول اظهار داشت :در اثر بیتوجهی به
درخواستهای بخش خصوصی برای حفظ پرسنل تعداد زیادی
از نیروهای شاغل در این حوزه بیکار شده و اقدام به مطالبه
بیمه بیکاری کردند که بار اصلی هزینهها در این ارتباط بر عهده
دولت بود و این امر منجر به خالی شدن خزانه دولت و تحمیل
هزینههای سربار به دولت شد.
رفیعی همچنین بیان کرد :شخصاً در جلساتی که با حضور
معاون اول وقت ریاست جمهوری و رییس کل بانک مرکزی
برگزار میشد بنده با پرداخت وام به صورتی که بازپرداخت آن با
تنفس سه ماهه باشد مخالفت کردم و آن را در توسعه و کمک

تولیدکنندگان از آخرین فناوریهای روز
جهان بهرهمند شوند.
وی همچنین خواستار ارائه یارانه برای
تولیدکنندگان ایرانی شد تا بتوانند در رقابت
با خارجیها ،شرایط بهتری داشته باشند.
راه  ۲۰سالهای که  ۳ساله طی شد
در این نشست« ،علیرضا جباریان»
رییس اتحادیه کیف و کفاشان تبریز اظهار
داشت :صنعت کفش تا پیش از سال  ۹۷و
ممنوعیت واردات ،از موضوع قاچاق و بهویژه
قاچاق کفشهای چینی به کشور آسیب
زیادی دید و حدود  ۴۰درصد از تولید آن
از دست رفت.
وی بیانداشت :پس از اعمال
ممنوعیتها که در ادامه با افزایش نرخ ارز
نیز همراه شد ،قیمت کفشهای خارجی روند
صعودی در پیش گرفت و به همین دلیل
قاچاق آن به کشور محدود شد.
جباریان خاطرنشانکرد :عمده آنچه
در برخی سایتها ،کانالها و فضای مجازی
تحت عنوان کفش خارجی تبلیغ و فروخته
میشود ،تولیدات ایرانی و کپی برداری است.
وی تصریحکرد :ممنوعیت واردات منجر
به رشد چشمگیر صنعت کفش شد ،بهطوری
که تولیدکنندگان ایرانی توانستند رشد ۲۰
ساله را طی سه سال رقم بزنند.
نائب رییس انجمن صنفی کارفرمایان
کفش و صنایع وابسته ایران تاکید کرد:
اگر ممنوعیت واردات تداوم داشته باشد،

تولیدکنندگان ایرانی قادر به تولید کفش های
خوب و با کیفیت باال همگام با مد روز جهان
خواهند بود.
وی گفت :اکنون فقط برای «کفشهای
ایمنی» استاندارد اجباری در کشور تعریف
شده و سایر انواع کفشها استاندارد اجباری
یا اختیاری ندارند.
جباریان ادامهداد :امروز طیف وسیعی
از کفشهای غیرچرمی را در بازار میبینیم
که با عنوان کفش طبی عرضه میشوند ،اما
کفش طبی باید حتما از جنس چرم باشد.
وی از برنامهریزی برای تدوین استاندارد
پای ایرانی خبر داد که با همکاری دانشگاه و
سازمان صنایع کوچک با نمونهگیری از بیش
از یک میلیون پا انجام خواهد شد.
پیشتر «افسانه محرابی» مدیرکل صنایع
نساجی ،پوشاک و سلولزی وزارت صنعت
گفت :با ایجاد محدودیتهای وارداتی ،بستر
مناسبی برای حمایت از تولید ملی فراهم
شده و بخش عمدهای از تولیدات داخلی
پوشاک و کفش ،جایگزین محصوالت خارجی
شده است.

 ۶۵درصد مسافران هوایی ،نیروهای دولتی هستند!

به صنعت گردشگری بیرمق قلمداد کردم و مشابه ارز ۴۲۰۰
تومانی فسادبرانگیز توصیف کردم اما به هیچ عنوان به این نظرات
توجه نمیشد.
به اعتقاد وی در حوزههای دیگر به غیر از مسائل اقتصادی
نیز به دلیل اتخاذ تصمیمات نادرست ،صنعت گردشگری متضرر
شد؛ مث ً
ال وزیر بهداشت وقت مدام از مردم درخواست عدم انجام
سفر را داشت درحالی که ضریب احتمال ابتال به این بیماری
در مراکز اقامتی بسیار پایینتر از مراکز بهداشتی بود و مراکز
گردشگری کام ً
ال شیوه نامههای بهداشتی را رعایت میکردند .به
طوریکه در بسیاری از کشورها و به صورت مشخص در کشور
ترکیه تمام سفرها برقرار و مراکز اقامتی در طول دوره کرونا فعال
بودند و به فعالیت خود ادامه میدانند و مدیریت کرونا نیز به
خوبی انجام شد.
رییس هیات مدیره انجمن حرفهای دفاتر خدمات مسافرت
هوایی و جهانگردی ادامه داد :این انتظار وجود داشت که دولت با
استفاده از فرصت کرونا حداقل به بازسازی و تجهیز ناوگان هوایی
کشور بپردازد که از مجموع  ۲۵۰تا  ۳۰۰فروند هواپیمای موجود
در کشور فقط چیزی در حدود  ۱۱۰فروند از آن در حال حاضر
فعال است و پرواز میکند؛ این اتفاق حاصل نشد و درمجموع
باید گفت متأسفانه دولت در طول دوسال گذشته به هیچ عنوان
همراه و همیار صنعت گردشگری نبوده و همواره موجب ایجاد
چالش و و ورود آسیب به این حوزه میشد.
این مقام مسئول همچنین افزود :همه اینها در حالی بود
که هرچند سال  ۹۸سال پرحادثه و پرچالش بود و در آن با
حوادث نظیر سیل ،گرانی بنزین ،شهادت سرادار سلیمانی و
سقوط هواپیمای اوکراینی مواجه بودیم اما با این حال آمارهای
ورودی و خروجی گردشگر در وضعیت نسبتاً مناسبی در مقایسه
با ایام همهگیری کرونا قرار داشت و دلیل آن را نیز باید دخالت
کمتر دولت در حوزه گردشگری دانست و این مطالبه همیشگی
بخش خصوصی گردشگری بوده است که دولت اقدام به دخالت
مخرب نکند .وی تأکید کرد :در حالی که هم اکنون در کشور
صحبت از احتمال وقوع پیک ششم و عدم انجام سفر میشود
که کشورهای همجوار در اوج کرونا با برنامهریزی دقیق و مناسب
اقدام به برگزاری بزرگترین رویداد اقتصادی جهان تحت عنوان
اکسپو کردهاند.

به اعتقاد رفیعی سرمایهگذاری در گردشگری به مانند قالب
یخ آب نیست که بعد از مدتی هدر رفته و از بین برود اما متأسفانه
این دیدگاه غالب در نگاه دولتمردان نیست و کام ً
ال متضاد و
مخالف این رویکرد است.
رییس هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی
و جهانگردی یکی از نمونههای دخالت بی مورد دولت در امر
گردشگری را تعیین نرخ دستوری برای پروازهای اربعین دانست
که موجب فساد ،سردرگمی و افزایش چندبرابر قیمت این پرواز
در بازار سیاه در ایام مبارک اربعین شد و همگان شاهد بودند
مردم دچار سختی در راستای تهیه بلیت و انجام سفر شدند.
این فعال صنفی گردشگری همچنین ادامه داد :در
مصاحبهها و اظهارنظرهای مسئولین مدام از زیانده بودن
ایرالینها صحبت میشود درحالی که سوال اساسی اینجاست
که اگر این موضوع صحت دارد چرا تعداد ایرالینها اینقدر زیاد
بوده و هر روز مجوز جدیدی برای یک شرکت به ظاهر خصوصی
در این رابطه صادر میشود؟
وی در بخشی از صحبتهای خود با اشاره به استناد اشتباه
برخی از مسئولین به صحبتهای مقام معظم رهبری در زمینه
لوکس بودن صنعت گردشگری و هواپیمایی و استفاده از آن برای
کسب درآمد از این حوزه گفت :طبق آماری که مسئولین اعالم
میکنند کمتر از یک درصد مردم با هواپیما سفر میکنند و
مطابق همین آمار بالغ بر  ۶۵درصد از همین یک درصد استفاده
کنندگان از حمل و نقل هوایی ،بخش دولتی است .حال سوالی
که وجود دارد این است که اگر این آمار صحت دارد دلیل
پرداخت یارانه از جیب  ۹۹درصد مابقی مردم در زمینه سوخت
هوایی و  ...چیست و چرا باید دولت با دست کردن در جیب مردم
برای این صنعت که استفاده کننده اصلی آن خودش است یارانه
و ارز دولتی بپردازد؟
وی همچنین با اشاره به جلسه خود با سفیر تونس بیان
کرد :در این جلسه ایشان خواستار ارسال گردشگر از ایران بودند
اما در مقابل درخواست ما مبنی بر ارسال متقابل گردشگر از
تونس به ایران ،گردشگری در ایران را پرهزینه دانست که به
نظر این موضوع علیرغم تنزل ارزش پول ملی به دلیل گران
بودن پرواز و هتل و  ...صحیح است؛ در حالیکه به دلیل وضعیت
نامناسب صنعت هوایی با وجود آنکه کشور ما حداقل جز ۱۰

اخبار کوتاه
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان:

 ۲۰هزار تن برنج در بندرشهید رجایی
در حال ترخیص است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان گفت :حدود
 ۲۰هزار تن برنج در انبارهای بندر شهید رجایی بندرعباس
در حال ترخیص و ارسال به مناطق مختلف کشور است.
مسعود دشوارگر با بیان اینکه  ۱۰کشتی حامل کاالی
اساسی تا دو هفته آینده وارد بندرشهیدرجایی میشود،
اظهار کرد :از ابتدای سال تاکنون  ۱۲۶هزار تن برنج به
مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس وارد شده است.
وی با ذکر این نکته که از این میزان تا کنون  ۱۰۷هزار
تن برنج از این بندر ترخیص و به سراسر کشور فرستاده شده
است ،افزود :اکنون حدود  ۲۰هزار تن برنج در انبارهای بندر
شهید رجایی بندرعباس در حال ترخیص و ارسال به مناطق
مختلف کشور است .مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان
با اشاره به اینکه این برنجها در کوتاهترین زمان به انبارهای
استراتژیک کاالهای کشور فرستاده میشود ،خاطرنشان کرد:
در حال حاضر نیز یک کشتی حامل  ۳۰هزار تن روغن خام
خوراکی در بندر شهیدرجایی بندرعباس پهلو گرفته و محموله
آن در حال تخلیه است .دشوارگر با بیان اینکه تخلیه این
کشتی تا چهار روز آینده به پایان میرسد ،تصریح کرد :روزانه
روغن خام خوراکی با تانکر به  ۳۵کارخانه فرآوری روغن در
سراسر کشور ارسال میشود .مدیرکل غله و خدمات بازرگانی
استان هرمزگان اضافه کرد :از ابتدای سال تاکنون  ۴۶۰هزار
تن روغن خام خوراکی با  ۱۵فروند کشتی به این بندر وارد
شده که  ۳۱۰هزار تن آن ترخیص شده است .وی با اشاره به
اینکه  ۱۰کشتی حامل کاالی اساسی نیز تا دو هفته آینده به
مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس وارد میشود ،عنوان
کرد :همه امکانات و تجهیزات این بندر برای ترخیص سریع
کاالهای اساسی فراهم شده است .دشوارگر با بیان اینکه
کاالهای اساسی به صورت  ۲۴ساعته از طریق ریلی و کامیون
به سراسر کشور فرستاده میشود ،اظهار کرد :در  ۶ماه نخست
امسال بیش از یک میلیون و  ۵۵۶هزار تن کاالی اساسی به
بندر شهیدرجایی بندرعباس وارد شده است .این مقام مسئول
با اشاره به اینکه روغن نباتی ،برنج ،شکر ،گندم و نهادههای
دامی از جمله کاالهای اساسی است که این بندر وارد شده
است ،بیان کرد :بندر شهیدرجایی بندرعباس رتبه دوم واردات
کاالی اساسی در کشور را دارد.
با حمایت شرکت ملی مس؛

سومین جشنواره ایده های ارزش
آفرین معدن و صنایع معدنی برگزار شد

سومین جشنواره ایدههای ارزش آفرین معدن وصنایع
معدنی «اینوماین» با هدف افزایش ظرفیتهای دانشبنیان
کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی با حضور رییس هیات
عامل ایمیدرو و حمایت شرکت مس صبح دیروز برگزار شد.
سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و
صنایع معدنی «اینوماین» صبح دیروز دوشنبه ( 26مهرماه)
با حضور وجیه اهلل جعفری رییس هیات عامل سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ،امید اصغری
رییس یونیدر ،برات قبادیان معاونت آموزش ،پژوهش و
فناوری وزارت صمت ورحیمیان معاون دانشگاه تهران در
محل دانشگاه تهران برگزارشد.
محورهای این جشنواره مبانی و فناوریهای نوین
معدن (اکتشاف ،استخراج وفرآوری) و صنایع معدنی،
مدیریت انرژی و آب در معدن و صنایع معدنی ،مدیریت
و بازاریابی (فروش محصوالت معدن و صنایع معدنی)،
کاربردهای جدید مواد معدنی و محصوالت نوین حوزه
معدن و صنایع معدنی ،فناوریهای نوین پشتیبانی از
زنجیره معدن و صنایع معدنی (مدیریت معدن ،لجستیک،
حمل و نقل و ،)...مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
در معدن و صنایع معدنی (سیستمها ،تجهیزات ،خدمات)
و مدیریت باطلههای معادن و پسماند صنایع معدنی و
استحصال آنها عنوان شده است .گفتنی است ،شرکت مس
طی  2سال گذشته اقدامات بسیاری را در راستای تعامل
بیشتر شرکت مس با شرکتهای دانش بنیان و تعامل با
دانشگاهها انجام داده تا بتواند از ظرفیت های آنها در صنعت
مس استفاده کند .در همین راستا ،شرکت مس سال
گذشته مرکز نوآوری رفسنجان را با هدف جذب ایدههای
نخبگان و کارآفرینان راهاندازی کرد تا بتواند سهم شرکت
های دانش بنیان را در صنعت مس افزایش داده و منجر به
تقویت بومی سازی و افزایش بهره وری شود.

کشور برتر دنیا در زمینه جاذبههای گردشگری است حجم
سفرهای داخلی و خارجی برای بازدید از این جاذبهها اص ً
ال
مناسب نبوده و انطباقی ندارد.
رفیعی در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نیز
اظهارکرد :در تمام دنیا نرخ بلیت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین
میشود و این موضوع اگر به درستی اتفاق بیفتد قابل دفاع بوده و
با رقابتی شدن شرایط بین شرکتهای هواپیمایی موجب افزایش
کیفیت سطح خدمات سفر به مسافران میشود در حالی که
تعیین کف و سقف قیمت کام ً
ال متضاد با این موضوع است.
رییس هیات مدیره انجمن حرفهای دفاتر خدمات
مسافرت هوایی و جهانگردی در خصوص آخرین شرایط
آژانسهای مسافرتی و صدور مجوز فعالیت نیز افزود :وقتی
چیزی در حدود  ۵۰درصد از آژانسها در شرف انحالل و
تعطیلی هستند صدور مجوز جدید با این هدف که فقط اعالم
شود صدور مجوز در راستای ایجاد شغل انجام گرفته بی
معنا بوده و صحیح نیست و انتظاری که از دولت وجود دارد
همیاری و همراهی برای جلوگیری از تعطیلی آژانسهای
موجود و صدور مجوزها به شیوه صحیح و با نظارت الزم است.
رفیعی با انتقاد از اعطای مجوز فعالیت آژانسهای
مسافرتی توسط دولت و بدون مشورت با بخش خصوصی
و تخصصی گردشگری تصریح کرد :در شرایط فعلی صدور
هر مجوز جدیدی کامال اشتباه بوده و صرفاً شائبه رانتبازی
و کالهبرداری دارد.
به گفته این فعال صنفی گردشگری در حال حاضر بالغ
بر  ۵۰۰۰آژانس مجوز فعالیت دارند اما اگر بررسی دقیقی
صورت پذیرد چیزی در حدود  ۲۰۰۰دفتر فعالیت واقعی
ندارند و بقیه دفاتر به نوعی راکد بوده و عم ً
ال فعالیتی
ندارند و خواسته ما انجام بازرسیهای دقیق و مستمر توسط
دولت و واگذاری موضوع صدور مجوز و در مجموع اقدامات
تصدیگرایانه به معنای دقیق کلمه به بخش خصوصی برابر
قانون است.
وی در انتها خاطرنشان کرد :آژانسهای مسافرتی صرفاً
عامل فروش خدمات هستند و هیچ نقشی در تعیین قیمت و
یا گران فروشی ندارند و این وظیفه نهادهای نظارتی است که
مانع فروش بلیت به قیمت غیرقانونی و گران شوند.

