2

اقتصاد

دوشنبه  15فروردین 1401
شماره 3141

اخبار
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد؛

کمبود شیرخشک در بازار کذب است

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد موضوع
کمبود شیرخشک نوزاد در بازار را تکذیب کرد.
هانی تحویل زاده در پاسخ به این سوال که گفته
میشود شرکتهای تولیدکننده شیرخشک نوزاد به بهانه
افزایش قیمت ،کمتر شیرخشک وارد بازار می کنند
و همین موضوع باعث کمبود آن در بازار شده است؟
گفت:هیچ کمبودی در بازار نیست و قیمتها نیز افزایش
نیافته است .موضوع کمبود شیرخشک نوزاد در بازار را
تکذیب میکنیم.
وی ادامه داد :ممکن است شیرخشک رژیمی یا
متابولیک در بازار آن هم به دلیل مشکالتی در تخصیص
ارز کم باشد ،ولی شیرخشک معمولی اینگونه نیست.
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد تصریح
کرد :شیرخشک نوزاد از تیرماه سال گذشته بین  ۸تا ۱۲
درصد افزایش داشته و تاکنون نیز افزایشی نداشته است.
ما نیز از اینکه این کاال افزایش قیمت بجایی نداشته انتقاد
داریم .وی با بیان اینکه آیا در تامین ارز واردات شیرخشک
مشکلی پیش آمده است؟ گفت :مشکل تامین ارز وجود
ندارد و به تازگی ارز آن تامین شده است.
بازار آشفته گوشت قرمز در آغاز ماه رمضان؛

رکود تورمی در بازار گوشت قرمز
حاکم است

گوشت قرمز در سالی که گذشت رشد قیمت قابل
توجهی داشت و حاال با آغاز ماه رمضان سرعت بیشتری
به خود گرفته است .افزایش قیمت گوشت قرمز در حالی
است که ،آمارها نشان دهنده پیشی گرفتن عرضه نسبت به
تقاضاست .کارشناسان بر این باورند که دلیل گرانی گوشت
قرمز در بازار به رغم عرضه بیش از نیاز ،ناشی از رکورد
تورمی حاکم بر بازار این کاالی اساسی است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،در فرودین ماه
 ،۱۴۰۰گوشت گوساله با  ۶.۵و گوشت گوسفند با ۲.۵
درصد ،در اردیبهشت گوشت گوساله با  ٢.٠درصد ،در
خرداد گوشت گوساله با  ١.١درصد ،در تیر ماه گوشت
گوساله با  ١.٨درصد ،در مرداد گوشت گوساله با ٦.٦
درصد ،در شهریور گوشت گوساله با  ٤.٥درصد ،در دی
گوشت گوسفند با  ۱.۹درصد و گوشت گوساله با ١.٧
درصد ،در بهمن گوشت گوسفند با  ۵.۳درصد و گوشت
گوساله با  ٢.٦درصد ،در اسفند گوشت گوسفند با ۴.۶
درصد و گوشت گوساله با  ١.٩درصد ،بیشترین میزان
افزایش قیمت را در گروه کاالیی گوشت قرمز ،سفید و
فرآوردههای آنها ،نسبت به ماه قبل داشتهاند.
به عبارت دیگر ،به جز فصل پاییز یعنی ماههای مهر
و آبان و آذر ،در دیگر ماههای سال گوشت قرمز ماهانه
افزایش قیمت  ۱.۱تا  ۶.۶درصدی داشته است.
آغاز ماه رمضان بهانهای شده است تا گوشت قرمز در
مسیر افزایش قیمت سرعت بیشتری به خود بگیرد .گزارش
میدانی از اولین روز ماه رمضان نشان میدهد؛ هر کیلوگرم
شقه گوسفندی از  ۱۶۰تا  ۲۰۰هزار تومان ،هر کیلوگرم
ران گوسفندی  ۲۱۹تا  ۲۲۴هزار تومان ،هر کیلوگرم
سردست گوسفندی بیش از  ۱۷۴هزار تومان و هر کیلوگرم
ران گوساله  ۱۷۱تا بیش از  ۱۸۳هزار تومان و هر کیلوگرم
سردست گوساله  ۱۶۱تا بیش از  ۱۷۲هزار تومان به فروش
میرسد .ادامه رشد قابل توجه قیمت گوشت قرمز در حالی
است که عرضه دام داخلی در سطح مناسبی قرار دارد و
واردات گوشت گرم گوسفندی نیز کلید خورده است ،اما
تقاضا به میزان عرضه در بازار نیست.
منصور پوریان ،رییس شورای تامین دام کشور ،درباره
دلیل ادامه افزایش قیمت گوشت قرمز به رغم عرضه باال
نسبت به تقاضا ،اظهار کرد :بازار گوشت قرمز در وضعیت
رکود تورمی قرار گرفته است و به همین دلیل است که
به رغم تولید مناسب و کلید خوردن واردات گوشت گرم،
قیمتها همچنان به سمت جلو و جهشی افزایش پیدا
میکند.

معاون وزیر راه خبر داد؛

تعداد مسافران هوایی  ۲برابر ریلی شد

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع
وزارت راه و شهرسازی از استقبال ۲.۲
میلیون مسافر هوایی از پروازهای نوروزی و
 ۱.۲میلیون مسافر از قطارهای نوروزی خبر
داد.
امیرمحمود غفاری آخرین وضعیت آمار
تجمعی سفرهای نوروزی از تاریخ  ۲۵اسفند
سال گذشته تا  ۱۲فروردین امسال را اعالم
کرد.
وی افزود :بر اساس آنچه سامانه جامع
آماری وزارت راه و شهرسازی (سجا) وابسته
به دفتر آمار اطالعات و پایش برنامههای
معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت
راه و شهرسازی ،تعداد مسافران جادهای با
ناوگان حمل و نقل عمومی و تحت نظارت
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
شامل اتوبوس ،مینی بوس و سواری کرایه
که برای آنها صورت وضعیت صادر شده،
 ۵میلیون و  ۲۶۳هزار و  ۲۸۳نفر بوده
است .تعداد سفرهای جادهای با صورت
وضعیتهای صادر شده نیز  ۵۳۴هزار و ۳۲۹
فقره سفر بوده است.
غفاری گفت :در دوره سفرهای نوروزی
امسال نسبت به سال گذشته اگرچه شاهد

کاهش  ۱۳درصدی تعداد سفرهای هستیم
اما تعداد مسافران  ۱۴درصد رشد داشته
است.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع
وزارت راه و شهرسازی تعداد مسافران
نوروزی که با حمل و نقل ریلی جابه جا
شدند را یک میلیون و  ۲۲۰هزار و  ۵۴۶نفر
و تعداد سفرهای ریلی انجام شده را ۳۲۹۲
فقره سفر عنوان کرد.

وی ادامه داد :تعداد سفرهای ریلی نوروز
امسال نسبت به نوروز سال گذشته کاهش
 ۸درصدی ولی تعداد مسافران افزایش ۴۳
درصدی داشته است.
به گفته غفاری ۲ ،میلیون و  ۱۱۸هزار
و  ۹۴۹مسافر هوایی در مجموع پروازهای
داخلی و بین المللی ،اعزام و پذیرش در بازه
زمانی مذکور داشته ایم و مجموعاً  ۱۷هزار
و  ۱۷۱فروند نشست و برخاست هواپیماهای

معاون وزیرجهاد کشاورزی اعالم کرد؛

مسافری اعم از داخلی و بین المللی به ثبت
رسیده است.
این مقام مسئول در وزارت راه تصریح
کرد :تعداد سفرهای هوایی در بازه نوروز
سال جاری تقریباً برابر با تعداد پروازهای
داخلی و خارجی نوروز سال قبل بوده و
رشد یا کاهشی نداشته است اما تعداد اعزام
و پذیرش مسافران هوایی امسال  ۵۲درصد
افزایش نشان میدهد.
معاون وزیر راه تعداد ورود و خروج
مسافر دریایی در طول سفرهای دریایی
را  ۲میلیون و  ۷۷۴هزار و  ۷۵۲و ورود و
خروج گردشگر دریایی را  ۲میلیون و ۵۲۸
هزار و  ۲۸۰نفر عنوان و اظهار کرد :در مدت
سفرهای نوروزی  ۲۴هزار و  ۴۸۶فروند ورود
و خروج شناور مسافری و  ۲۵هزار و ۵۰۷
فروند ورود و خروج شناور تفریحی به ثبت
رسیده است.
وی درباره تعداد تصادف فوتی یادآور
شد ۳۳۶ :فقره تصادف منجر به فوت و ۴۱۴۱
فقره تصادف منجر به جرح طی سفرهای
نوروزی جادهای رخ داد که متأسفانه به جان
باختن  ۴۶۴تن از هموطنانمان به عنوان
«تعداد متوفیات سرصحنه» انجامید.

براساس گزارش منتشر شده اسفند ماه سال گذشته در سامانه کدال؛

سیاست تشویقی برای کشاورزان
در جهت عملیاتی کردن الگوی کشت

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت امسال گندم با استقبال چشمگیر
کشاورزان روبرو شده است ،گفت :برای سال زراعی آینده نیز سیاست تشویقی برای
کشاورزان در جهت عملیاتی کردن الگوی کشت داریم.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،محمد قربانی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی
وزارت جهاد کشاورزی افزود :در این زمینه بحث کشاورزی قراردادی را مطرح کردیم که
براساس آن ،اتحادیهها ،صنایع و شبکه خریداران در کشاورزی قراردادی مشارکت میکنند.
به گفته وی ،قیمت محصوالت کشاورزی از مؤلفههای بسیار مهم برای جهتدهی به
الگوی کشت است و اینکه کشاورزان چقدر محصول تولید کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد :در شورای قیمتگذاری ،قیمتهایی که برای خرید
محصوالت کشاورزی در نظر گرفتهایم برای کشاورزان بسیار تحریک کننده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت
امسال گندم با استقبال چشمگیر کشاورزان روبرو شده است ،گفت :برای سال زراعی
آینده نیز سیاست تشویقی برای کشاورزان در جهت عملیاتی کردن الگوی کشت
خواهیم داشت.
وی افزود :با هوشمندسازی بازار محصوالت کشاورزی ،تولید کننده بیشترین نفع را از
قیمت پرداختی مشتریان میبرد و درآمد کشاورزان افزایش مییابد.
قربانی خاطرنشان کرد :برای اجرای الگوی کشت برای هر محصول یارانه کشت
متفاوت میدهیم و مانند بورس در محصوالت کشاورزی سبدگردانی خواهیم داشت.

رشد  ۵۲درصدی فروش کاغذسازی کاوه
در سال ۱۴۰۰

مجموع فروش  ۱۲ماهه سال  ۱۴۰۰در مقایسه با مدت مشابه سال  ۱۳۹۹با  ۵۲درصد
رشد روبه رو است .گزارش عملکرد دوره یک ماهه منتهی به  ۲۹اسفند ماه  ۱۴۰۰این شرکت
بر روی سامانه کدال منتشر شد .امیرسامان اسفندیاری ،مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره
شرکت در ارتباط با این گزارش اظهار داشت :چکاوه از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه
 ،۱۴۰۰در مجموع  ۳.۳۵۰.۸۰۴میلیون ریال از فروش داخلی و صادراتی محصوالت خود درآمد
داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته که  ۲.۱۹۹.۴۹۴میلیون
ریال بود ،با افزایش  ۱.۱۵۱.۳۱۰میلیون ریال ،رشدی  ۵۲درصدی دارد .وی همچنین افزود:
میزان فروش ماهیانه کاغذسازی کاوه در اسفند ماه  ۱۴۰۰در مجموع  ۳۳۷.۰۶۷میلیون ریال
است ،این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته  ۲۷۹.۵۴۳میلیون ریال بوده که با ۵۷.۵۲۴
میلیون ریال افزایش از رشد  ۲۰درصدی برخوردار است .مدیرعامل کاغذسازی کاوه با تاکید
این موضوع که کاغذ فلوتینگ تولیدی این شرکت از بازار مناسبی برای صادرات برخوردار است
گفت :در اسفند ماه مبلغ  ۵۸.۴۷۰میلیون ریال به فروش صادراتی تعلق داشته است .اسفندیاری
در پایان با اشاره به دستاوردهای این شرکت در سال  ۱۴۰۰همچون ساخت دستگاه سیوال و
کلینر موتورایز ،اجرای پروژه گیربکس یکپارچه و بازسازی کامل سالن غذاخوری از تالش تک
تک کارکنان در مسیر رسیدن به این موفقیتها قدردانی کرد .وی همچنین بازسازی کامل واحد
خمیرسازی کارخانه و تجهیز واحد آتشنشانی به دستگاههای جدید اعالم و اطفاء حریق را از
برنامههای مهم سال  ۱۴۰۱برشمرد .شایان ذکر است کاغذسازی کاوه که با نماد چکاوه در بازار
بورس فعالیت دارد از شرکت های وابسته به هلدینگ سلولزی تاپیکو و شستا است.

در دو ماه ابتدای  ۲۰۲۲صورت گرفت؛

رتبه اول ایران در میان بزرگان تولید فوالد جهان
ایران در دو ماه ابتدای  ۲۰۲۲بیشترین
میزان رشد در تولید فوالد را بین ۱۰
تولیدکننده برتر جهان کسب کرد.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،در
ماههای ژانویه و فوریه سال جاری میالدی
( ۱۱دیماه تا  ۹اسفندماه  )۱۴۰۰مجموع
تولید فوالد خام ایران به  ۵.۳میلیون تن
رسید .همچنین طبق تخمین این انجمن،
تولید فوالد کشورمان در ماه فوریه نیز
به  ۲.۵میلیون تن رسید که  ۳.۷درصد

بیش از عملکرد مدت مشابه سال گذشته
میالدی بوده است.
از سوی دیگر مجموع تولید  ۶۴عضو
انجمن جهانی فوالد به  ۲۹۹.۴میلیون تن
رسید که  ۵.۵درصد کمتر از عملکرد مدت
مشابه سال  ۲۰۲۱بوده است .در مدت
مورد اشاره چین با منفی  ۱۰درصد ،برزیل
با منفی  ۵.۸درصد ،ترکیه با منفی ۵.۷
درصد ،کره جنوبی با منفی  ۲.۶درصد و
ژاپن با منفی  ۲.۴درصد در تولید فوالد
مواجه شدند.

از سوی دیگر هند پس از ایران با افزایش
 ۶.۶درصدی بیشترین رشد را کسب کرد و
آلمان با  ۱.۱درصد ،روسیه با یک درصد و
آمریکا با  ۶دهم درصد در جایگاههای بعدی
قرار گرفتند.
میزان تولید چین به عنوان بزرگترین
تولیدکننده فوالد در جهان در  ۲ماه نخست
 ۲۰۲۲به  ۱۵۸میلیون تن رسید .تولید
فوالد آمریکا به  ۱۳.۴میلیون ،ژاپن به ۱۵.۱
میلیون ،هند به  ۲۰.۹میلیون ،کره جنوبی به
 ۱۱.۲میلیون ،آلمان به  ۶.۵میلیون ،ترکیه

دبیر کانون سراسری انبوه سازان پاسخ داد؛

مالیات ساخت مسکن چقدر شد؟

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :خط اعتباری جدید
برای نوسازی بافتهای فرسوده کشور ایجاد شده و با
پرداخت  ۱۲۰۰میلیارد تومان اعتبار نوسازی مشکلی از
لحاظ تامین اعتبارات نداریم.
محمد آیینی گفت :خط اعتباری جدیدی برای
نوسازی بافت فرسوده ایجاد شده که با تزریق و پرداخت
این اعتبارات شاهد توسعه و نوسازی بافتهای فرسوده در
کشور خواهیم بود.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی بافتهای
فرسوده  ۱۲۰۰میلیارد تومان منابع از طریق اعتبارات
تبصره  ۱۸به بانک مسکن تعلق گرفت و اکنون با احتساب
منابع گذشته ،مشکلی برای تامین  ۲۴۰۰میلیارد تومان
اعتبار ،جهت پرداخت تسهیالت به بافت فرسوده نداریم و
منابع در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است.
او میگوید :متقاضیان دریافت تسهیالت یا افرادی که
اقدام به دریافت پروانه و ساخت پروژهای کردهاند ،میتوانند
درخواست خود را در سامانه تسهیالت بهسازی و نوسازی
بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ثبت کنند.
در نوسازی بافت فرسوده ،مالکیت و زمین و سرمایه
از آن مردم است و باید فضایی ایجاد شود که خود مالکان
وارد کار شوند و با بستههای تشویقی موثر ،این امر امکان
پذیر میشود.
بسته تشویقی جامع برای اجرای این طرح در قالب سه
بخش تعریف شده که شامل بسته تشویقی نوسازی ،بخش
تسهیالت به معنی تسهیل اموری مثل صدور پروانه ساخت
و بخش مالی و وام بانکی است.
در طرح جهش تولید مسکن مقرر شده تا  ۳۰۰هزار
واحد در بافت فرسوده در قالب طرح نهضت ملی مسکن در
دو سال نوسازی شود و به طور متوسط در کشور به ازای
نوسازی هر واحد فرسوده در کشور حداقل  ۳واحد تولید
خواهد شد.
رئیس اتحادیه قنادی تهران:

قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان
افزایش یافت

رئیس اتحادیه قنادی تهران گفت :زولبیا و بامیه در
واحدهای درجه یک کیلویی  ۷۰هزار تومان و در واحدهای
درجه دو کیلویی  ۶۰هزار تومان به فروش خواهد رسید.
علی بهره مند در مورد قیمت زولبیا و بامیه در ماه
رمضان ،اظهار کرد :قیمت زولبیا و بامیه از سوی سازمان
صمت استان تهران تعیین و ابالغ شد که بر این اساس،
قیمت این محصوالت در واحدهای درجه یک کیلویی ۷۰
هزار تومان و در واحدهای درجه دو کیلویی  ۶۰هزار تومان
به فروش خواهد رسید.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی ،شیرینیفروشی
و کافه قنادی تهران افزود :سال گذشته قیمت زولبیا و
بامیه در واحدهای درجه یک کیلویی  ۴۸هزار تومان بود
که امسال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه ،نرخها تغییر
کرد.
وی ادامه داد :البته نرخ برخی از مواد اولیه مورد
استفاده در قنادیها بیش از  ۱۰۰درصد افزایش یافته است.
بهره مند گفت :دولت برای تنظیم بازار ماه رمضان
اقدام به توزیع شکر و روغن با نرخ دولتی برای واحدهای
قنادی کرده است اما کفاف واحدها را نمیدهد.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران:

تولید راهبرد اساسی شرکت دخانیات
است

 ۶.۱میلیون ،برزیل به  ۵.۶میلیون و روسیه
به  ۱۲.۴میلیون تن رسید.

واردکنندگان شناسنامه دار در حاشیه؛

سیاست های اشتباه ،واردات مواد اولیه را زمین گیر کرد
دولت می گوید با اتخاذ شیوه های جدید در
رفع موانع پیش روی تجارت خارجی کشور ،تالش
خواهد کرد تا واردات مدیریت شده را روان تر از
قبل پیگیری کند ،اما به هر حال اولویت با مواد اولیه
مورد نیاز تولیدکنندگان و خطوط تولیدی است.
فراز و نشیب های واردات در سنوات گذشته
سبب شده تا بسیاری از واردکنندگان شناسنامه
دار کشور از کار خود عقب بنشینند و گردونه را
به آن دسته از واردکنندگانی بسپارند که نه تنها
در کار خود حرفه ای نیستند بلکه بیشتر آب به
آسیاب قاچاقچیان می ریزند و تالش دارند تا با
استفاده از قاچاقی که صورت می دهند ،زمینه را
برای سودآوری بیشتر خود فراهم آورند .در نتیجه تالش اصلی آنها معطوف به
واردات کاالهای مصرفی و اقالم ممنوعه ای است که در زمره واردات رسمی کشور
قرار نمی گیرند.
آنگونه که آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد بخش
عمده ای از واردات ایران در سال-های گذشته به خصوص در سال های  ۹۹و ۱۴۰۰
که کشور بیشتر از هر زمان دیگری به دلیل توقف و کاهش شدید فروش نفت و
دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از آن ،در مضیقه ارزی قرار داشته است را،
تجهیزات تولید و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان تشکیل داده است و از این رو،
واردات این روزها دیگر از مفهوم قدیمی خود در اقتصاد ایران خارج شده و از کاالهای
وارداتی مصرفی و لوکس به سمت کاالهای مورد نیاز تولید و تجهیزات تولیدی پیش
رفته و از درجه اهمیت برخوردار است..
حاال با توجه به بهبود وضعیت درآمدهای نفتی از یک سو و دسترسی بیشتر
ایران به ارزهای حاصل از فروش نفت از سوی دیگر ،زمینه برای نوسازی و تامین
بیش از گذشته مواد اولیه و اقالم مورد نیاز خطوط تولیدی فراهم است و به نظر می
رسد که باید راه را برای واردکنندگان شناسنامه دار کشور باز کرد تا از ورود افرادی
جلوگیری نمود که در حوزه واردات ،تخلفات بسیاری دارند و شرایط کار قانونمند
برای آنها به طور قطع سخت است.
علیرضا مناقبی ،رئیس مجمع عالی واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنالین
می گوید :مجموعه سیاست های دولتی در سال  ۱۴۰۰و به خصوص در ماههای
پایانی دولت دوازدهم سبب شده تا واردکنندگان شناسنامه دار در کشور با سنگالخی
در مسیر کار حرفه ای خود مواجه شوند که نتیجه آن ،قاچاق  ۲۶میلیارد دالری
مطابق با آمارهای ارایه شده از سوی مقامات ارشد است که البته روز به روز هم بر
آمار آن افزوده می شود.
وی افزود :بدتر از همه آن است که مجموعه سیاست های دولتی سبب شده تا
صادرکنندگان کار وارداتی انجام دهند و واردکنندگان به دنبال انجام امور صادراتی
باشند تا بتوانند از مزایای که دولت برای آنها در صادرات تعیین کرده ،بهره مند شوند.
مناقبی با بیان اینکه تعداد تولیدکنندگانی که بتوانند هم تولید را به بهترین
شکل انجام داده و هم واردات و صادرات را به شکل حرفه ای انجام دهند ،بسیار اندک

اخبار کوتاه

است؛ تصریح کرد :این موضوع تنها در شرایطی از
توفیق برخوردار خواهد بود که در پس پرده ،یک
انحصار خاص شکل گیرد یا یک فرد خاص ،به یک
سرمایه خاص برسد .از سوی دیگر ،امروز پرچم این
باال است که واردات ،یک کار مذموم و ناپسند است؛
در حالیکه در کشور صادرات صورت گرفته و ارز
استحصال می شود تا در مقابل واردات به کمک
بخش تولید و تامین نیازهای کشور بیاید.
وی معتقد است که عدم واردات مناسب از
سوی افراد حرفه ای ،به طور قطع کیفیت کاالهای
وارده به خطوط تولیدی را کاهش خواهد داد و در
نتیجه تولید بی کیفیت تر ،گرانتر و در مواقعی با
رویکرد غیرصادراتی از خطوط تولیدی بیرون خواهد آمد؛ بنابراین اگر واردات خوب
از سوی افراد متخصص نداشته باشیم ،به طور قطع کاالی باکیفیت هم تولید نخواهیم
کرد که آن را به بازارهای صادراتی بفروشیم؛ موضوعی که از چشم سیاستگذاران دور
مانده است.
مناقبی با بیان اینکه مشکالت حوزه واردات همچنان پابرجا است ،خاطرنشان
کرد :در حال حاضر عمال واردکننده های قانونی و شناسنامه دار کشور ،پشت صف
گرفتن مجوز از بانک مرکزی یا وزارت صمت گرفتار شده-اند یا ورود برخی کاالها
بدون انجام تحقیق الزم و صرفا به دلیل ادعاهای تولید داخلی ،ممنوع شده و نتیجه
این خواهد شد که امروز در اثر سیاست های غلط وارداتی ،جیب مردم کوچکتر و
فشار بر بخش تولید ،واردات و صادرات در حوزه مالیات به اوج رسیده و در مقابل ،به
جای هموارکردن مسیر قانونی ،فرش قرمز برای قاچاق پهن شده است.
وی افزود :واردکنندگان اعتقاد ندارند که درهای مملکت باز شده و هر کاالیی
وارد شود ،بلکه حرف ما این است که نباید جلوی کار واردکنندگان متخصص
شناسنامه دار را گرفت و اجازه داد افرادی وارد عرصه تجارت شوند که در مسیر
تجارت خارجی تخصصی ندارند.
وی ادامه داد :به عبارت دیگر ،واردکنندگان هم بر این باورند که نباید اجازه واردات
هر کاالیی را به کشور صادر کرد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که ابزاری به نام تعرفه در
دنیا وجود دارد که می توان با استفاده از آن ،عالوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین کرد،
بلکه حمایت ضابطه مند از تولید داخلی را به ثمر رساند و در مقابل ،اجازه داد که سرمایه
گذار خارجی وارد کشور شده و در حوزه های تولیدی که مزیت دارد ،سرمایه گذاری نموده
و در بازار کشورهای منطقه را هم تامین نماید؛ اما در عین حال ،کاالهایی هم که تولید آنها
در کشور مزیت رقابتی ندارد ،وارد کشور گردند.
مناقبی معتقد است ،هیچ واردکننده عاقل شناسنامه دار باقدمتی ،وجود ندارد
تا نسبت به واردات کاالیی اقدام کند که در داخل به اندازه کافی ،با کیفیت باال و
قیمت مناسب تولید می شود؛ چراکه به طور قطع بازاری برای فروش کاالی خود
نخواهد یافت .پس اگر جلوی واردات رسمی اقالمی که به اندازه کافی یا با کیفیت
مناسب تولید نمی-شوند را بی منطق گرفت ،قاچاق روانه بازار شده و پویایی و رقابت
هم از بین می رود.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت :تا دیروز
عدهای از دخانیات ثروت اندوزی میکردند که منافع آنها
قطع شده است و آنها نمیگذارند کار کنیم.
محمد شیخان در اولین نشست شورای مدیران
شرکت دخانیات ایران در سال جدید با اشاره به
نامگذاری سال به عنوان تولید ،دانش بنیان و اشتغال
آفرین توسط رهبر معظم انقالب گفت :در یک دهه
گذشته شعارهای نامگذاری شده با اقتصاد و حرکت
جهادی گره خورده است .نخستین شورای مدیران را در
سالن تولید برگزار کردیم که این پیام را صادر کنیم که
تولید راهبرد اساسی شرکت دخانیات است .وی با تاکید
بر اینکه همه ما موظف به تقویت تولید هستیم ،گفت:
اگر تولید افزایش یابد سهم ما از بازار افزایش یافته و
در نتیجه فروش بیشتر میشود .لذا همه باید از تولید
حمایت کنیم .شاخص مدیران امسال میزان تولید است
و بر اساس تالش آنها برای تولید سنجیده میشوند.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه
امیدواریم به برنامه هدف گذاری امسال دست یابیم یادآور
شد :موضوع دیگری که امسال پیگیری میکنیم موضوع
دانش بنیان است ،هر کس به دانش دست یابد پیشرفت
میکند .ما هم برای پیشرفت باید خود را به عرصه علم و
تکنولوژی گره بزنیم و به فناوریهای روز دنیا متصل شویم.
شیخان تاکید کرد :همه حوزههای تولیدی و صنایع
داخلی باید برای آنکه بتوانند در بازارهای داخلی و جهانی
جایی داشته باشند حوزه دانش بنیان را تقویت کنند.
وی خاطرنشان کرد ۷ :هزار شرکت دانش بنیان فعال
در کشور داریم که  ۳۰۰شرکت دانش بنیان مستقیم و
غیرمستقیم با دخانیات مرتبط هستند .استفاده از توان این
شرکتها در اولویت ماست.
مدیرعامل شرکت دخانیات با تاکید بر اینکه امسال
مرکز نوآوری شرکت دخانیات افتتاح میشود ،بیان کرد:
کارکرد این مرکز رفع وابستگی به مواد اولیه از خارج است؛
گلوگاه ما در دخانیات وابستگی به مواد اولیه است که بعضاً
شرکت را زمین گیر هم کرده است؛ مرکز نوآوری شرکت
دخانیات میتواند این مشکل را حل کند و ما از واردات
مواد اولیه بی نیاز شویم .شیخان مساله سوم را در میان
برنامههای شرکت دخانیات در سال جاری اشتغالزایی
عنوان و اظهار کرد :اگر تولید ،اشتغال در پی نداشته باشد
بی نتیجه است ،باید تالش مدیران دخانیات ایجاد ظرفیت
اشتغال باشد ما در عرصه کشاورزی دو موضوع را پیگیری
میکردیم یکی رفع نیاز داخل به مواد اولیه تولید سیگار
و دیگری ایجاد ظرفیت جدید اشتغال است .هر هکتار
کشت تنباکو برای چهار نفر اشتغال ایجاد میکند .وی
در بخش دیگر ی از اظهارات خود به تغییر مسیر شرکت
دخانیات برای ثروت افزایی و خانواده دخانیات اشاره کرد
و افزود :حرکتی را آغاز کرده ایم که منافع عده زیادی را
به خطر انداخته است و در راه رسیدن به مقصد سنگ
اندازی میکنند .عده قلیلی که از شرکت دخانیات ثروت
اندوزی میکردند و هم اکنون منافع آنها قطع شده است،
نمیگذارند کار کنیم.

