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اقتصاد

چهارشنبه  12مرداد 1401
شماره 3219

اخبار
رییس کل سازمان توسعه تجارت:

صندوق سرمایهگذاری صادراتی
فرصتی برای توسعه تجارت
تولیدات دانشبنیان است

رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت :صندوق
سرمایهگذاری صادراتی ظرفیتی را ایجاد میکند تا شرکتهای
دانشبنیان به عرصه بینالمللی راه پیدا کنند.
«علیرضا پیمان پاک» در آیین امضای تفاهمنامه همکاری
بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت
نمایشگاههای بینالمللی ،اظهار داشت :صندوق سرمایهگذاری
صادراتی با معرفی شرکتهای دانش بنیانی که پتانسیل تجاری
دارند ،فرصتی را برای جذب سرمایهگذاری خارجی یا مشترک
و شرایطی برای حمایت از این بخش را ایجاد میکند.
وی افزود :سازمان توسعه تجارت به دنبال ایجاد فضایی
برای حمایت از صادرات دانشبنیان کشور است تا شرکتهای
فعال از آن بهرهمند شوند .پیمان پاک تصریح کرد :ایده از
سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه و سپس
طرح اولیه برنامهریزی شد و اکنون در حال مذاکره برای فراهم
کردن این شرایط هستیم .رییس کل سازمان توسعه تجارت
بیان کر :صندوق توسعه ملی تایید خود را اعالم کرده و بانکها
نیز آمادگی کامل در این زمینه دارند؛ از سوی دیگر با توجه به
جایگاه تولیدات دانش بنیان و فناورانه ،شرکتهای بینالمللی
نیز از مشارکت در این بخش استقبال میکنند .معاون وزیر
صمت با بیان اینکه صندوق سرمایهگذاری صادراتی وظیفه
حمایت از صادرات دانش بنیان را برعهده خواهد داشت،
خاطرنشان کرد :برای داشتن یک صندوق کارآمد باید از همان
آغاز سازوکار و قالب بهدرستی طراحی شود تا بعد از شروع
فعالیت با مشکل مواجه نشیم .پیمان پاک با بیان اینکه در یک
سال اخیر شاهد اتفاقات خوبی در زمینه صادرات بودیم ،تصریح
کرد :همکاریهای بینالمللی در حوزه تولیدات دانش بنیان
تولید و صادرات آن از اولویتها بوده ،مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در زمینه دانش بنیان توسعه بازار و
بازاریابی هستیم ،گفت :طی ماههای اخیر آشنایی فعاالن
اقتصادی خارجی با تولیدات این حوزه در داخل کشور
موجب شگفتی آنها شده است که ایران به یکی از کشورهای
پیشرو تبدیل شده است و توانستهایم با وجود تحریمها به
دستاوردهای بسیاری دست یابیم .پیمان پاک بیان کرد :توسعه
تجارت در حوزه تولیدات دانش بنیان ،گذار از وضع فعلی به
روشهای نوآورانه و حمایت از استارتآپها برای بهرهمندی از
فرصتهای جهانی از برنامههای سازمان توسعه تجارت است.
وی تاکید کرد :ایران در زمینه توسعه بازارهای تولیدات
دانش بنیان مزیت رقابتی دارد و در منطقه و کشورهای هدف
میتواند به دستاوردهای مهمی دست یابد.
فرصت های جدید بازار روسیه؛

ارزش صادراتی یک کفش دست دوز
معادل یک بشکه نفت

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت :اگر یک کفش دست
دوز با کیفیت باال تولید و آن را به کشوری مانند روسیه
صادرکنیم به اندازه یک بشکه نفت خام ارزی آوری دارد و
باید از این فرصت ها برای رسیدن به بازارهای هدف و ایجاد
اشتغال زایی به درستی استفاده کنیم .نائب رییس و سخنگوی
اتاق اصناف ایران در جشنواره ملی مهارت که صبح امروز در
وزارت کار برگزار شد ،اظهار کرد :مهارت ها و آموزش ها نه
صرفا فنی باید باشد نه صرفا دانشگاهی ،بلکه باید تلفیقی از فن
و علم آموزی باشد که در نهایت منجر به ایجاد شغل پایلوت
و پایدار گردد که خوشبختانه با همکاری هشت هزار اتحادیه
صنفی وسازمان فنی وحرفه ای در سال گذشته توانستیم ۱۲
میلیون نفر ساعت آموزش و مهارت داشته باشیم که عدد قابل
توجهی است و در آینده این کارآفرینان هستند که خالقیت و
نبوغ کاری را آموزش می دهند .به واسطه فعالیت و همکاری
بیش از  ۸هزار اتحادیه صنفی و اتاق های اصناف سراسر کشور
یک تعامل بی بدیل و راهبردی بین اتاق های اصناف و سازمان
فنی حرفه ای کشور برقراراست ،و بیش از  ۷۰درصد اصناف
کشور پیش از اینکه بخواهند کسب وکار خودشان را دایر کنند
باید مهارت الزم برای افتتاح و شروع کسب وکار را داشته
باشند و از این رو اصناف بیشترین همکاری را در بعد مهارت
آموزی با سازمان فنی و حرفهای کشور دارند .وی تصریح کرد:
از قدیم طرح استاد و شاگردی در مجموعه صنفی کشور پابرجا
بوده و اساسا در مجموعه صنفی کشور یکی از رموز موفقیت و
توسعه کسب و کارها همین مولفه بوده که ابتدا باید کارآموز
به عنوان شاگرد مهارت کسب مینمود و سپس به عنوان یک
استاد و کاسب نمونه فعالیت میکرد و در حال حاضر همین
رویکرد مثبت را با سازمان فنی و حرفه ای به صورت هدفمندتر
اجرا خواهیم کرد .صفایی با تاکید بر اینکه آموزش باید توامان
با انجام کار اجرایی باشد ،اظهار کرد :در حال حاضر یکی از
نقصهای سیستم آموزشی کشور ارائه دانش بدون مهارت
آموزی است و شاهد هستیم این مساله یک حلقه مفقوده در
بحث دانشگاه و صنعت است به عنوان مثال یک دانشجو لیسانس
یا دکترای مکانیک صرف داشتن مدرک به لحاظ مهارت آموزی
به اندازه یک استاد کار صنفی تبحر و دانش ندارد چون در حوزه
عملی واجرا آموزش نداشته در صورتی که شاهد هستیم یک
کارآموز صنفی بعد از  ۳الی  ۴سال آموزش در واحدصنفی
میتواند به عنوان کارآفرین مثال یک قناد پیشهور یا مکانیک
حرفه ای برای خودش شغل ایجاد کند و این مساله هدف غایی
از آموزش ها و مهارت ها می باشد .نائب رییس و سخنگوی اتاق
اصناف ایران اظهار کرد :اصناف تنها مجموعه ای هستند که
بدون دریافت کمکی از دولت شغل ایجاد میکنند ،در بخش
صنعت برای هر حوزه ای که بخواهد کار ایجاد کنند بیش از ۲
میلیارد تومان نیاز به تسهیالت دارد ،اما در حوزه کسب وکارهای
خرد حمایتی صورت نمیگیرد و ایجاد شغل بر پایه اندوخته
هاو دانش های صنفی می باشد .وی تصریح کرد :درکارگاههای
آموزشی و اتحادیه های صنفی این رغبت و انگیزه برای ایجاد
آموزش وجود دارد و باید کمک کنیم تا مجوز آموزش به اتحادیه
های صنفی نیز داده شود و از اساتید فنی و حرفه ای نیز کمک
بگیریم و اینکه حمایت را صرف پرداخت تسهیالت با سود باال
باشد ،درست نیست بلکه حمایت های جانبی از حوزه کارآفرینی
باید صورت بگیرد و ارائه تسهیالت با بهره کم نیز باید در اولویت
باشد .صفایی با بیان اینکه در حال حاضر بخش درآمدی کشور
به حوزه فروش نفت ،مالیات … ،لحاظ می شود اظهارکرد :باید
برنامه ای بلند مدت برای صادرات تولیدات غیرنفتی داشته باشیم
چرا که درآمد حاصل فروش تولیدات غیرنفتی هم پایه فروش
نفت درآمد دارد و این مساله بسیار مهمی است که مقام معظم
رهبری نیز چندین سال است که روی آن تاکید دارند و باید
جدیتر به حوزه آموزش ها و تولیدات داخلی نگاه کرد به عنوان
مثال اگر یک کفش دست دوز با کیفیت باال تولید و آن را به
کشوری مانند روسیه صادرکنیم به اندازه یک بشکه نفت خام
ارزی آوری دارد و باید از این فرصت ها برای رسیدن به بازارهای
هدف و ایجاد اشتغال زایی به درستی استفاده کنیم و در بخش
حاکمیتی باید شاهد حمایت از بخش تولید و کار افرینان باشیم.

خاندوزی:

اجرای کاالبرگ الکترونیک در مرحله آزمایشی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم
اینکه نگاه و سیاست حمایتی دولت در مورد
بازار سرمایه تغییر نکرده است ،گفت :نتیجه
بررسیهای آزمایشی کاالبرگ باید به ستاد
اقتصادی دولت ارسال شود که تاکنون به این
مرحله نرسیده است.
«احسان خاندوزی» در حاشیه نشست
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
در جمع خبرنگاران در خصوص کاالبرگ
الکترونیک ،اظهار داشت :از ابتدا مقرر شده
بود بعد از اتمام دوره آزمایشی این طرح،
نتیجه به ستاد اقتصادی دولت اعالم شود و
سپس اجرایی و توسعه پیدا کند.
وی افزود :این طرح در حال طی روند
اعالم شده است ،اما هنوز به ستاد اقتصادی
دولت نرسیده است و اگر از سوی دولت تصمیم
دیگری گرفته شود ،اعالم خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در رابطه با انتشار مطالبی
در مورد تشکیک تغییر سیاستهای دولت

در بازار سرمایه ،تصریح کرد :انتشار این گونه
خبرها ،عدم اطمینانی را ایجاد کرده که باید
اعالم کنم تا امروز بر اساس جلساتی که
در ستاد اقتصادی دولت برگزار شده ،همان
چارچوب تعیین شده در بهمن  ۱۴۰۰دستور

ترانزیت خارجی  ۳۱درصد رشد کرد

طبق اعالم گمرک ایران ،در چهار ماه اول امسال ترانزیت خارجی از مسیر ایران به
مرز پنج میلیون تن رسیده و رشد  ۳۱درصدی داشته است .سیدروح اله لطیفی -سخنگوی
گمرک ایران  -درباره وضعیت ترانزیت خارجی طی چهار ماهه امسال توضیح داد :گمرک
منطقه ویژه شهید رجایی در استان هرمزگان ،با پذیرش ورود یک میلیون و  ۷۲۷هزار تن
کاالی عبوری خارجی و رشد ۴۴.۵درصدی نسبت به مدت مشابه در جایگاه نخست قرار
گرفته است و گمرک پرویزخان در استان کرمانشاه با پذیرش ورود  ۵۸۲هزار تنی کاالی
خارجی برای عبور از کشورمان و رشد ۱۴۱درصدی و گمرک باشماق در استان کردستان
با ورود  ۴۴۸هزار تن کاالی ترانزیتی و کاهش  ۳۰درصدی نسبت به چهار ماه نخست سال
قبل در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .بر اساس این گزارش ،گمرک بازرگان در استان
آذربایجان غربی با پذیرش  ۴۱۰هزار تن کاالی ترانزیتی عبوری از ایران و رشد  ۹درصدی،
گمرک سرخس در استان خراسان رضوی با پذیرش  ۳۳۲هزار تن و کاهش ۴۰درصدی،
گمرک بیله سوار در استان اردبیل با پذیرش  ۲۴۵هزار تنی و رشد ۸۸درصدی ،گمرک
جلفا در استان آذربایجان شرقی با پذیرش  ۲۱۷هزار تنی و رشد  ۶۱درصدی در رتبههای
چهارم تا هفتم پذیرش کاالهای عبوری خارجی از مسیر ایران در چهار ماه نخست امسال
قرار دارند .گمرک لطف آباد در استان خراسان رضوی با ورود و پذیرش  ۱۵۰هزار تن
کاالی ترانزیتی و رشد ۱۱۵درصدی ،گمرک بندر لنگه با پذیرش  ۱۳۷هزار تن کاالی ترانزیتی
و رشد  ۱۲۴درصدی و گمرک میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با پذیرش و ورود ۱۰۷
هزار تن کاالی ترانزیتی خارجی برای عبور از کشورمان و رشد ۱۷۴درصدی نسبت به مدت
مشابه ،در جایگاه هشتم تا دهم ورود کاالهای خارجی عبوری از ایران قرار دارند.

کار دولت است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه توقع دولت
از وزارتخانههای تولیدی ،اقتصاد و بانک
مرکزی این است که هیچگونه تخطی در این
زمینه صورت نگیرد ،خاطرنشان کرد :اقدامات

هماهنگ نهادهای اقتصادی دولت باید
بهگونهای باشد که تردید را از میان بردارد.
وی گفت :وضعیت بازار سرمایه
بهگونهای است که باید با همه متغیریهای
داخلی و خارجی موثر بر کل اقتصاد ایران
تحلیل شود و موضع ستاد اقتصادی دولت
نسبت به تقویت بنیادی و اصولی آن قرار
دارد.
ویزر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت
تسلیم التهابات بازار نمیشود ،تاکید کرد:
ابالغ بسته ۱۰گانه بورس موثر بود و روندها
ماههای بعد نشان داد شرایط مطلوب حاکم
شده است ،اما اتفاقاتی در عرصه بینالمللی و
سیاستهای داخلی رخ داد که مجموع آن
تا حدی نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد
کرد.
به گفته خاندوزی ،مصوبات دولت
در مورد بورس با جدیت دنبال میشود و
مجوزی برای خروج از آن وجود ندارد.

قاچاق عمده آرد و روغن صفر شد

نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی با کاهش چشمگیر قاچاق
کاالهای اساسی به خارج از کشور و صفر شدن قاچاق عمده آرد و روغن در  ۴ماه نخست
امسال مشخص شد.
«مصطفی پورکاظم شایسته» با بیان اینکه اضطرار جدی دولت در چهار ماه گذشته
قاچاق خروجی بود ،اظهار کرد :با اجرای طرح مردمی کردن یارانهها که تصمیم درستی بود
و برای جامعه منفعت به دنبال داشت ،مایحتاج مردم و کاالهای اساسی مورد نیاز که این
روزها در عرصه بینالمللی هم سختتر تامین میشوند ،مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به اجرای طرح مردمی کردن یارانهها و حذف ارز ترجیحی ،افزود :به
همین دلیل رسیدگی به قاچاق عمومی اولویت قرار گرفت تا به نقطه ثباتی در این بخش
برسیم و با اقدامات انجام شده توانستیم در همین آغاز کاهش  ۵۰درصدی را تجربه کنیم.
شایسته با بیان اینکه مدیریت قاچاق سوخت میتواند اتفاق بزرگی را برای کشور رقم
بزند ،خاطرنشان کرد :با کمک سیستمها و سامانهها میتوانیم یک تا دو میلیارد دالر به
دولت کمک کنیم و قاچاق را به حداقل برسانیم .معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه طرح ایجاد مانع برای قاچاق خروجی همچنان
ادامه دارد ،گفت :با تغییر قیمت ارز که موجب تفاوت فاحش نرخ کاالها در بازار داخل و
خارج میشود ،قاچاق نیز افزایش مییابد و امکان دارد اجرای طرحها را بیاثر کند.
وی بیان کرد :با دستیابی به تعادل اقتصادی میتوانیم قاچاق را کنترل و مدیریت
کنیم ،همانطور که تاکنون قاچاق مایحتاج عمومی (کاالهای اساسی) را کاهش دادیم و
بهعنوانمثال روغن و آرد دیگر بهصورت عمده از کشور خارج نمیشود.

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد ؛

پیشبینی افزایش خرید تضمینی گندم به  ۹میلیون تن

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد :سال
گذشته  ۴.۵میلیون تن گندم از کشاورز
خریداری شد و امسال پیشبینی میکنیم
به هفت میلیون تن برسد و امیدواریم با
اجرای طرح کشاورزی قراردادی این رقم به
 ۹میلیون تن برسد.
جواد ساداتی نژاد در مراسم رونمایی از
تامین مالی زنجیرهای در بخش کشاورزی با
تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی ،اظهار
کرد :در بحث اجرای طرح مردمی سازی
یارانهها ،اگر حمایت بانک مرکزی نبود
مشکالت بسیاری را شاهد بودیم .بخش
کشاورزی باید رشد کند که برای رسیدن به
این منظور نیازمند حکمرانی خوب هستیم
و یکی از اصول این حکمرانی الگوی کشت
مناسب است .با توجه به خشکسالی حاکم
در کشور و ضرورت محافظت از آب به عنوان
مایه حیات و با توجه به اینکه بیشترین
مصرف آب در بخش کشاورزی است ،باید
الگوی کشت متناسب با آب باشد.

کشاروزی قراردادی اقدامی ملی
برای خودکفایی
وی افزود :در اجرای الگوی کشت مناسب
باید ساز و کار الزم برای حرکت در این مسیر
ایجاد و قیمتگذاری مناسب انجام شود،
از سوی دیگر از کشاورز نیز حمایت کنیم.
یکی از راههای حمایت از کشاورز ,کشاورزی
قراردادی است که رشد و الگوی کشاورزی و
حکمرانی خوب در این بخش را به دنبال دارد.
کشاورزی قراردادی اقدام ملی در جهت حمایت
از خودکفایی کشور و امنیت غذایی و استقالل
کشور است و از بانکها درخواست داریم ما را
در این مسیر حمایت کنند.
اجرای کشاورزی قراردادی گندم
در  ۲میلیون هکتار
ساداتی نژاد با اشاره به سرعت تغییر کاربری
زمین در کشور ،گفت :در شرایطی که کشاورزی
اقتصادی نباشد ،زمین تغییر کاربری میدهد و
بر این اساس برای کشاورزی اقتصادی و تجاری
باید به سمت کشاورزی قراردادی حرکت کنیم

که بانک مرکزی قدم اصلی در این خصوص را
برداشته است .در بحث خودکفایی گندم در
ابتدا قیمت گندم اصالح و در گام بعدی قیمت
کود اصالح شد .در کشاورزی قراردادی در نظر
داریم بذر اصالح شده ،کود و سم به کشاورز
بدهیم و کشاورز و زمین را بیمه کنیم؛ همچنین
آموزشهای الزم به کشاورز ارایه دهیم و هنگام
برداشت محصول با او تسویه کنیم.
وی ادامه داد :سال گذشته در  ۲۵۰هزار
هکتار گندمزار کشاورزی قراردادی اجرا شد
و امسال در نظر داریم در  ۲میلیون هکتار
اجرا کنیم که نیازمند  ۴۰هزار میلیارد تومان
اعتبار هستیم تا در اختیار کشاورز قرار دهیم.
با اجرای این طرح دیگر محصول بر زمین
نمیماند ،زیرا شعار طرح این است که بذری
کاسته نمیشود مگر مشتری آن معلوم باشد.
خرید تضمینی گندم
به  ۹میلیون تن میرسد
ساداتی نژاد تاکید کرد :با اجرای
کشاورزی قراردادی سالمت محصول تامین

میشود و معیشت کشاورز نیز بهبود مییابد
و محصوالت فروخته میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت
امنیت غذایی پایدار گفت :در سال گذشته
همه کشورها در دنیا در بحث امنیت غذایی
دچار چالش شدند ،اما در کشور ما فراوانی
کاال بهاندازه کفایت وجود داشت .سال
گذشته  ۴.۵میلیون تن گندم از کشاورز
خریداری شد و امسال پیشبینی میکنیم
به هفت میلیون تن برسد و امیدواریم با
اجرای طرح کشاورزی قراردادی این رقم به
 ۹میلیون تن برسد.

بازار برنج به آرامش میرسد ؛

تولید باال رفت و صادرات لغو شد

براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج در
سالجاری با افزایش  ۲۰درصدی مواجه است و با توجه به لغو
ممنوعیت فصلی انتظار می رود که قیمت برنج در ماه های
آینده با کاهش مواجه باشد.
براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج در
سالجاری با افزایش  ۲۰درصدی مواجه است و با توجه به
لغو ممنوعیت فصلی انتظار میرود که قیمت برنج در ماههای
آینده با کاهش مواجه باشد .این در حالی است که سال
گذشته به دلیل کاهش تولید ،اعمال ممنوعیت فصلی واردات
و دخالت دولت در بازار برنج تنشهای جدی در این حوزه
ایجاد شد و قیمت برنج ایرانی به باالی  ۱۰۰هزار تومان
رسید.
این افزایش قیمت تا جایی پیش رفت که بسیاری از
کارشناسان از حذف برنج ایرانی از سفره خانوار خبر دادند
و از سیاستهای دولت در این زمینه به شدت انتقاد کردند،
با اینحال در سالجاری عالوه بر اینکه دولت تدبیر مناسبی
درباره لغو ممنوعیت فصلی داشته با افزایش تولید نیز مواجه
هستیم که میتواند تأثیر خوبی در بازار مصرف داشته باشد.
براین اساس اخیرا ً مجری طرح برنج وزارت جهاد
کشاورزی گفته :پیشبینی میشود تولید برنج امسال در
شالیزارهای کشور  ۲۰درصد افزایش یابد و از دو میلیون و
 ۴۰۰هزار تن در کشت اول ،دوم و پرورش رتون فراتر رود.
شایگان ادیبی اضافه کرده است :در سالهای معمولی
وضعیت کشت و کار برنج در کشور به گونهای است که حدود
دو میلیون تن برنج سفید تولید میشود که امسال به علت
کاهش قیمت کودهای شیمیایی بویژه کودهای فسفاته و
پتاسه ،مصرف متوازن این کودها در زراعت برنج ،استقبال
شالیکاران از طرح کشت قراردادی و کشت ارقام پرمحصول

شاهد افزایش کشت و برداشت مکانیزه این محصول هستیم.
در همین راستا ،مجید حسنی مقدم معاون دفتر بازرگانی
داخلی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه میز اقتصاد
با اشاره به نیاز کشور به برنج گفت :به طور متوسط ماهیانه به
حدود  ۲۵۰هزار تن برنج نیاز داریم که نزدیک به دوسوم آن
از طریق تولید داخل (حدود  ۱۶۰تا  ۱۶۵هزار تن) و یکسوم
(حدود  ۹۰هزار تن) از طریق واردات تأمین میشود.
وی با بیان اینکه برنج تولید داخل سال گذشته با
نرخ مناسبی قیمتگذاری شده بود ،افزود :هر چه از فصل
برداشت برنج فاصله میگیریم ،حجم موجودی برنج کاهش
مییابد و طبیعتاً به دلیل آنکه عرضه کاهش مییابد ،قیمتها
افزایش پیدا میکند.
حسنی مقدم با بیان اینکه برنج مرغوب داخلی جایگزین
ندارد ،تصریح کرد :برنج داخلی و برنج خارجی دو بازار
متفاوت و مکمل هم هستند.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی
گفت :از دو هفته قبل که وارد فصل برداشت شدیم قیمتها
نزولی است و امیدواریم این روند ادامهدار باشد و قیمتها به
نرخهای مناسب و متعادلی برسد.
عالوه بر این ،لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج ،تصمیم
به موقعی بوده که وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ کرده و به
اعتقاد کارشناسان تأثیر بسزایی در تنظیم بازار داخل و
متعادل شدن قیمتها خواهد داشت.
در همین راستا امیر طالبی ،معاون بازرگانی خارجی
شرکت بازرگانی دولتی گفته است :با توجه به تصمیم ستاد
تنظیم بازار مبنی بر لغو ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج،
پیشبینی میشود زمینه برای کاهش قیمت این محصول
پرمصرف فراهم شود.
همچنین مسیح کشاورز ،دبیر انجمن واردکنندگان
برنج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو ممنوعیت
فصلی واردات برنج گفت :این اتفاق خوبی است که از تکرار
تجربه تلخ سال گذشته جلوگیری میکند چرا که اگر مجددا ً
ممنوعیت فصلی واردات وضع میشد ،دیگر قیمت برنج
ایرانی قابل کنترل نبود و سربه فلک میکشید.
وی همچنین با اشاره به سیل زاهدان ،افزود :تمام
دستگاههای مربوطه با ما همکاری الزم را داشتند تا این
برنجها سریعتر به انبارهای دیگری منتقل و آسیب کمتری
به محمولههای برنج وارد شود.

کشاورز با اشاره به اینکه در حوزه واردات کاالهای
اساسی باید کاال وارد و بعد ثبت سفارش آن انجام شود،
گفت :این شیوهای است که دولت در سالهای اخیر دنبال
میکند تا مطمئن شود ارز به کاالهایی داده میشود که وارد
کشور شده اند .در این راستا محمولههای برنجی که وارد
کشور شده برخی نیاز به اصالح و ویرایش ثبت سفارش دارند
و برای برخی نیز باید ثبت سفارش جدید ایجاد شود.
وی توضیح داد :متأسفانه در شرایطی که واردکنندگان
میخواستند اقدام به ویرایش و یا ایجاد ثبت سفارشها کنند
متوجه شدند که در سامانه جامع تجارت از سوی وزارت
صمت برای آنان محدودیتی ایجاد شده بدین صورت که
میانگین سقف عملکرد دو ساله واردکنندگان مالک ارزیابی
قرار گرفته و براین اساس بسیاری از واردکنندگان قادر به
ثبت سفارش و ترخیص برنجهای مانده در گمرکات نیستند.
کشاورز با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به
واردکنندگان اعالم کرده که موافق این محدودیت نبوده و
وزارت صمت چنین کاری را انجام داده است ،گفت :با اینحال
وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار با معافیت
روغن و شکر از این محدودیت موافقت کرده اما درباره برنج
اقدامی انجام نداده که این با سخنان مسئوالن وزارت جهاد
تناقض دارد.
وی با بیان اینکه قبل از این واردات براساس رتبه و
اعتبار سنجی واردکنندگان انجام میگرفت ،افزود :این
سیاستهای دوگانه عم ً
ال منجر به توقف واردات شده و تجار
را بالتکلیف نگه داشته است.
کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر در فصل برداشت
برنج خارجی هستیم ،گفت :واردات برنج منجر به کاهش ۱۵
تا  ۲۰درصدی قیمت برنجهای خارجی خواهد شد و این به
نفع مصرف کنندگانی است که به دلیل گرانی بیش از حد
این کاال ،توان تأمین آن را نداشتند بنابراین از دولت انتظار
میرود محدودیتهای ایجاد شده برای تجار را سریعتر رفع
کند تا آنها بتوانند برنجهای وارداتی را ترخیص و وارد بازار
کنند.
با توجه به این مسائل ،از دولت انتظار میرود با رفع
محدودیتهای ایجاد شده برای تجار ،روند واردات برنج به
کشور را تسهیل کند تا آرامش پیش بینی شده هر چه
سریعتر به بازار این کاال برسد و مردم بار دیگر بتوانند عطر
برنج ایرانی را در سفرههای خود حس کنند.

اخبار کوتاه

ضرورت واردات لکوموتیو و واگن باری
برای افزایش ترانزیت ریلی

مدیرکل دفتر تجاریسازی و امور تشکلهای وزارت راه و
شهرسازی گفت :میزان ترانزیت ریلی کشور در سال گذشته به
 ۱.۹میلیون تن رسید.
امین ترفع ،مدیرکل دفتر تجاریسازی و امور تشکلهای
وزارت راه و شهرسازی ،درباره ترانزیت ریلی کشور خاطر نشان
کرد :میزان ترانزیت ریلی کشور در سال گذشته به  ۱.۹میلیون
تن رسید.
وی افزود :برای سال جاری  ۲۰میلیون تن ترانزیت کاال
در کشور هدفگذاری شده که با توجه به ظرفیتهای موجود
ریل و جاده ،برنامه ریزی شده تا  ۴میلیون آن از طریق ریل و
 ۱۶میلیون تن از طریق جاده جابجا شود.
ترفع خاطر نشان کرد :هدفگذاری جذب  ۲۰میلیون تن
کاالی ترانزیتی از طریق شورای عالی ترابری به دستگاههای
مربوطه ابالغ شده و بر اساس آن برنامهریزی برای انتقال ۴
میلیون تن بار از طریق ناوگان حمل و نقل ریلی صورت گرفته
است.
مدیرکل دفتر تجاریسازی و امور تشکلهای وزارت راه و
شهرسازی ادامه داد :بر همین اساس ،ظرفیت پایانههای ریلی
برای ایفای نقش در افزایش ترانزیت در شورای ترابری تصویب
شد که مالک عمل شرکت راه آهن قرار گرفته است.
ترفع درباره حجم ترانزیت ریلی در سال جاری گفت:
با توجه به تاثیر پذیری مستقیم بخش عمدهای از عملکرد
ترانزیت ریلی کشور از وضعیت تولید و قیمتهای جهانی
بارهای فله ،ضرورت دارد تا با استفاده از ابزارهای بازاریابی
بینالمللی نسبت به جذب بارهای متنوع دیگر از مبادی
گوناگون اقدام شود تا خللی در عملکرد ترانزیت ریلی ایجاد
نشود .وی درباره ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی و چالشهای
پیش رو برای افزایش حجم ترانزیت ناوگان ریلی کشور را دارای
دو محدودیت اصلی دانست و افزود :واگنهای ایرانی امکان
تردد در محدوده کشورهای  CISرا ندارند چرا که این منطقه
فقط تردد واگنهایی را میپذیرد که بر اساس استانداردهای
آنها ساخته شود ،بنابراین در حال حاضر برای ترانزیت ریلی
خصوصاً از منطقه  ، CISصرفاً از واگنهای خارجی استفاده
میشود .مدیرکل دفتر تجاریسازی و امور تشکلهای وزارت
راه و شهرسازی محدودیت دوم را تعداد لکوموتیوهای موجود
اعالم کرد و گفت :عدم امکان تردد واگنهای ایرانی در
محدوده کشورهای  CISو کافی نبودن تعداد لکوموتیوهای
فعال برای حمل کاالی ترانزیتی ایجاب میکند برای تامین
آن هم از طریق تولید داخل و هم از طریق واردات اقدام کنیم.
لکوموتیوهای موجود برای حوزه بار داخلی و مسافر داخلی
استفاده میشود و تعداد آنها برای ترانزیت باید افزایش یابد
که شرکت راهآهن هم در حال تالش است تا این توازن را به
گونهای برقرار کند تا با افزایش ترانزیت ریلی خللی در خدمت
رسانی در سایر بخشها ایجاد نشود.

دستیابی به باالترین شاخص کیفی
درصد مطابقت با سفارش محصوالت
در مجتمع فوالد سبا

مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا گفت :مجتمع فوالد سبا
در تیرماه  ۱۴۰۱باالترین عدد شاخص کیفی درصد مطابقت با
سفارش محصوالت به میزان  ۹۸.۱درصد به ثبت رسید.
بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا اظهار کرد:
بعد از اجرای نوسازی خط موجود ،ارتقای اتوماسیون صنعتی و
نصب قفسه هفتم مجتمع فوالد سبا در تیرماه  ۱۴۰۱باالترین
عدد شاخص کیفی درصد مطابقت با سفارش محصوالت به
میزان  ۹۸.۱درصد به ثبت رسید .وی افزود :اجرای عملیات
فوق از خردادماه  ۱۴۰۰آغاز شد و طی یک ماه توسعه مذکور
شامل نصب قفسه  ۷و تعویض اتوماسیون خطنورد انجام
پذیرفت .جمشید عبدزاده رییس کنترل کیفی سبا نیز گفت:
با تکمیل موارد باقیمانده از بخشهای توسعه در ماههای
اخیر ،این مجتمع موفق گردید در تیرماه  ۱۴۰۱باالترین عدد
شاخص کیفی درصد مطابقت با سفارش محصوالت بعد از
اجرای نوسازی خط موجود ،ارتقای اتوماسیون صنعتی و نصب
قفسه  ۷را به میزان ۹۸.۱درصد به ثبت برساند.
عبدزاده گفت :شاخص کیفی درصد مطابقت با سفارش
محصوالت بهعنوان اصلیترین شاخص کیفی ،بیانگر هماهنگی
بین فرایندهای تولید و پشتیبانی در خطوط مختلف است که
تأثیر مستقیم بر کاهش هزینهها از قبیل هزینههای کیفیت
شامل دوبارهکاری و خرابی و ضایعات ،خواب محصول در انبار،
تولید مجدد و اضافی و تأخیرها دارد.
معاون وزیر صمت:

لوازم خانگی گران نمی شود

معاون وزیر صمت با بیان اینکه لوازم خانگی گران نمی
شود ،گفت :قیمت ها باید به گونه ای باشد که کاالها قابلیت
صادرات پیدا کنند؛ در صورت گرانی نه تنها بازار داخل بلکه
بازار خارج هم از دست می رود.
محمدمهدی برادران در مورد تغییر قیمت لوازم خانگی ،با
بیان اینکه در حال حاضر بازار لوازم خانگی رقابتی است ،اظهار
کرد :بر خالف اینکه گاهی اوقات قیمت مواد اولیه افزایش
مییابد اما تولیدکنندگان کمترین افزایش قیمت را نسبت به
سایر صنایع اعمال کرده اند .بازار رقابتی است و فعاالن این
حوزه در همین بازار در حال کار هستند و مشکل خاصی هم
وجود ندارد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود :تولید و عرضه
اجناس با کمترین مشکل در حال انجام است و حتی اخیرا ً
برخی از تولیدکنندگان بزرگ برای فروش کاالهای خود
تخفیفاتی نیز در نظر گرفته اند؛ به عنوان نمونه یکی از
تولیدکنندگان بزرگ یخچالهای ساید خود را با تخفیف و در
حجم انبوه به بازار عرضه کرده است .تولیدکنندگان دیگر هم
طرح های خاص برای ارائه کاال با تخفیف دارند تا سهم بازار را
بگیرند .وی در مورد اینکه آیا ستاد تنظیم بازار مصوبه ای برای
افزایش قیمت لوازم خانگی دارد یا خیر ،گفت :ستاد تنظیم بازار
به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی نیست و مصوبه ای در این
زمینه نداشته ایم.
برادران تصریح کرد :حتی در برخی موارد که ما
اجازه افزایش قیمت دادیم ،به دلیل رقابتی بودن بازار خود
تولیدکنندگان تمایلی به افزاشی قیمت نداشتند زیرا تا یک
حدی می توان قیمت را باال برد و مردم نمی توانند هزینه کنند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود :از سویی دیگر
قیمت ها باید به گونه ای باشد که بتوان بازار هدف صادراتی
تعریف و کاالها را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد .در حال
حاضر تالش ما بر این است که قیمت ها به گونه ای باشد که
کاال قابلیت صادرات پیدا کنند و در کشورهای منطقه حضور
فعالی داشته باشیم .اگر قیمت ها غیرمنطقی افزایش یابد بازار
داخلی را هم از دست می دهیم چه برسد به بازارهای خارجی.
برادران تاکید کرد :روال عادی است و افزایش قیمت لوازم
خانگی به صالح نیست.

