اقتصاد
اخبار
سايه سنگين کرونا
بر اشتغال زنان

هرچند به نظر ميرسيد سال  99به دليل
شيوع کرونا و تعطيلي ها ،تعداد بيکاران بيش
از سال  1400باشد اما در مورد زنان اين قضيه
برعکس بوده و بيشترين بيکاري براي زنان در
بهار  1400اتفاق افتاده است.بر اساس گزارش
معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني،
صنايع و معادن تهران با وجود آنکه بيمه
بيکاري مردان در بهار  1.1 ،1400درصد کمتر
شده ،بيمه بيکار زنان در اين مدت  27.4درصد
بيشتر شده است که نشان دهنده وضعيت
نامطلوب اشتغال زنان در اين فصل است.در
بهار سال  99يعني نخستين بهاري که با کرونا
درگير شديم ،تعداد بيمه شدهها در مجموع
 8هزار نفر ريزش کرد و به  14.1ميليون
نفر رسيد .اما در بهار امسال وضعيت اشتغال
بهتر شد و تعداد بيمه شدهها به  14.6ميليون
نفر افزايش پيدا کرد.در بهار  ،99تعداد بيمه
شدگان مرد نسبت به بهار  98حدود  12هزار
نفر کاهش يافت و به حدود  11.4ميليون نفر
رسيد اما در بهار  1400اين رقم افزايش يافته و
به حدود  12ميليون رسيده است .اين در حالي
است که تعداد بيمه شدگان زن در بهار 99
نسبت به بهار  98افزايش حدود  5هزار نفري
داشته و به  2.7ميليون نفر رسيد .اين رقم در
بهار  1400نيز همچنان افزايش يافت و به 2.8
ميليون نفر رسيد که علت اصلي آن افزايش
توام تعداد استفادهکنندگان از بيمه اجباري و
بيمه بيکاري بوده است .اين در حالي است که
در فصل بهار  1400تعداد مردان مشمول بيمه
بيکاري کاهش يافته ولي تعداد مردان مشمول
بيمه اجباري با افزايش همراه بوده است.
در بهار  1400در ميان بيمه شدگان
اصلي حدود  201هزار نفر تحت پوشش
بيمه بيکاري قرار گرفتند که از اين تعداد
 136هزار نفر مردان و  65هزار نفر زنان
هستند .نکته قابل توجه اين است که تعداد
مردان تحت پوشش بيمه بيکاري نسبت به
بهار  99حدود  1.1درصد کاهش داشته در
حالي که تعداد زنان استفادهکننده از بيمه
بيکاري  27.4درصد افزايش يافته است.
افزايش  11.2درصدي تعداد بيکاران زن
و کاهش  15درصدي بيکاران مرد در بهار
 1400نسبت به سال گذشته نيز شاهد بر
افزايش مشموالن زن بيمه بيکاري در مقابل
کاهش مشموالن مردن بيمه بيکاري است.

قبل از حذف ارز  4200توماني
بستر سازي کنيد

رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم
گذار استان تهران گفت :دولت قبل از حذف
ارز  4200توماني بايد بستر آن را فراهم کند
و خريد مردم را افزايش دهد.ناصر نبي پور با
اشاره به مشکالت ايجاد شده در پي اجراي
سياست ارز  4200توماني گفت :دولت
نبايد همانند گذشته که بدون توجه به نظر
کارشناسان اين سياست اجرا شد ،آن را به
طور ناگهاني و بدون مشورت با صاحبنظران
حذف کند بلکه بايد به تدريج و با برنامه
اقدام به حذف دالر  4200توماني کند.وي
افزود :دولت ابتدا بايد با بسترسازي و آماده
کردن زيرساختها شرايط را براي حذف
ارز  4200توماني فراهم کند که يکي از
مهمترين اقدامات نيز افزايش قدرت خريد
مردم است.نبي پور تصريح کرد :در صورتي
که ارز  4200توماني به طور ناگهاني حذف
شود مردم قدرت خريد کاالها را نخواهند
داشت و اين مسأله منجر به زيان گسترده
توليدکنندگان و بحراني شدن شرايط توليد
خواهد شد.به گفته وي با حذف ارز 4200
توماني و تبديل آن به ارز نيمايي قيمت
هر شانه تخم مرغ به  110تا  120هزار
تومان ميرسد بنابراين بايد قدرت خريد
مردم در اندازهاي باشد که بتوانند اين کاال
را خريداري کنند ،همچنين براي تأمين
نقدينگي توليدکنندگان نيز بايد تدابيري
انديشيده شود.

واردات شکر
 12درصد کاهش يافت

مديرکل هماهنگي توزيع و فروش
شرکت بازرگاني دولتي ايران از کاهش
 12درصدي واردات شکر با افزايش توليد
داخل خبر داد.به گزارش شرکت بازرگاني
دولتي ايران ،حجت براتعلي گفت :طي 8
ماه امسال حدود  758هزار تن شکر خام
وارد کشور شده است که به دليل افزايش
توليد داخلي ،اين مقدار نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،کاهش  12درصدي
داشته است.مديرکل هماهنگي توزيع و
فروش شرکت بازرگاني دولتي ايران افزود:
طي  8ماه از سال جاري  758هزار تن شکر
خام وارد کشور شده است که سهم بخش
خصوصي  70هزار تن بوده است.براتعلي
خاطر نشان کرد :واردات شکر در  8ماه سال
جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 12درصد کاهش دارد که دليل آن افزايش
داخلي (چغندرقند) است.وي گفت:
توليدات
ِ
تا بيستم آبان ماه يک ميليون و  178هزار
تن نيشکر تحويل کارخانجات توليد شکر
شده است که به ميزان مدت مشابه سال
گذشته است ،اما نسبت به سال 60 ،98
درصد رشد دارد.مديرکل هماهنگي توزيع و
فروش شرکت بازرگاني دولتي ايران افزود:
از اين ميزان نيشکر تحويلي به کارخانجات،
بيش از  700هزار تن شکر استحصال خواهد
شد که پيشبينيهاي توليد در اين بخش را
محقق خواهد کرد.
براتعلي گفت :سطح عرضهي محصول
از مناطق جنوب کشور به ساير نقاط در
هفتههاي آينده افزايش خواهد يافت که به
تثبيت قيمت شکر در بازار کمک ميکند.
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 2راهکار کوتاه مدت «نقشه راه رشد غيرتورمي» براي مهار تورم

مهار نوسان ارز و کاهش انتظارات تورمي دو راهکار کوتاه مدت
نقشه راه رشد غيرتورمي براي کنترل تورم است که دولت پيش از
ارائه اين نقشه نيز در اين زمينه موفق بوده ،به طوري که براساس
آخرين آمار ،شتاب رشد نرخ تورم در هفتههاي اخير گرفته شده
است.
تورم يکي از مشکالت مزمن کشور در طول سالهاي گذشته بوده
است و در سه سال گذشته به ويژه رشد باالي تورم به همراه کاهش
قدرت خريد و افت ارزش پول ملي نمود بيشتري پيدا کرده است.
رشد اقتصادي امروز در شرايطي محقق ميشود که تورم کنترل
شود ،ثبات به بازارها بازگردد و اقتصاد قابل پيشبيني باشد .تجارب
کشورهاي ديگر نشان ميدهد که در شرايط مشابه وضعيت کنوني،
ميتوان هر دو هدف رشد توليد و کاهش تورم را محقق ساخت.
هفته گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي از کليت نقشه راه
براي رونق توليد همزمان با کاهش تورم رونمايي کرد .در اين نقشه
که به زعم بسياري از کارشناسان ،کالن ايدهاي است که قابليت اجرا
دارد ،مهار پايدار تورم چارچوب اصلي است.
هماهنگي و مطالبه اجتماعي و نخبگاني دو ضرورت اصلي ارائه
اين برنامه اقتصادي کالن عنوان شده است .همچنين در چارچوب
اين برنامه بر مهار پايدار تورم و رشد آفريني و رونق توليد تاکيد
شده است.
در برنامه وزارت اقتصاد براي مهار تورم ،راهکارهاي کوتاهمدت
و ميان مدتي پيشبيني شده است .در راهکار کوتاه مدت بر کاهش

فشار بر تراز ارزي و مهار نوسانات ارز و کاهش انتظارات تورمي تاکيد
شده است.
گراني و نوسانات نرخ ارز يکي از عوامل اصلي تورم است؛ براين
اساس در نقشه راه رشد غيرتورمي براي مهار نوسانات ارزي و کاهش
فشار بر تراز ارزي  9راهکار ارائه شده است .کاهش ممنوعيتهاي
صادرات ،تهاتر نفت ،حذف تدريجي ارز  4200توماني ،تقويت پيمان
سپاري ارزي و تسهيل اجراي آن و ايجاد بازارهاي آتي از جمله
برنامههاي تدوين شده براي مهار تورم است.
همچنين از ديگر برنامههاي وزارت اقتصاد براي مهار تورم در
کوتاهمدت ميتوان به ارتقاي سازوکارهاي پيشگيري از قاچاق ارز،
انعقاد پيمانهاي پولي دو يا چند جانبه ،استفاده از ديپلماسي فعال
جهت وصول منابع بلوکه شده ارزي و مهار نوسانات ارزي اشاره کرد.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه اگر مسکن
معاون وزير راه؛
گران نشود مستاجران نبايد نگران افزايش اجارهبها باشند،
گفت :ميتوان گفت بازار اجاره کنترل شده اما اين کنترل
نسبي است.محمود محمودزاده درباره اثرگذاري تعيين
سقف اجارهبها در بازار مسکن اظهار داشت :در ابتدا بايد
به اين نکته توجه شود قيمتگذاري مصوب و تعيين سقف
اجاره فقط شامل قراردادهاي تمديد اجاره ميشود و در
اجارههاي جديد قابليت قيمت گذاري وجود ندارد.
وي ادامه داد :هدف از اجراي مصوبه ستاد ملي مبارزه
با کرونا در اين طرح ،فقط اجارههاي تمديد بوده با اين هدف
که تخليه و جابهجايي در شرايط شيوع کرونا کاهش يابد.

بازار
اجاره
مسکن
را کنترل
کرديم!

مديريت افکار عمومي و رفتارهاي هيجاني از جمله اقدامات
موثري است که به کمک آن ميتوان ميزان تقاضاي افراد را کنترل
کرد .وزارت اقتصاد در نقشه راه رشد غيرتورمي خود اين موضوع را
مورد توجه قرار داده و تدوين راهکارهاي کوتاه مدت خود براي مهار
تورم ،سياست رسانهاي مناسب و بودجه انقباضي منضبط و مبتني
بر رشد را به عنوان ابزاري براي مديريت افکار عمومي جهت کاهش
انتظارات تورمي معرفي کرده است.
بررسي جزئيات نرخ تورم در دوران کوتاه فعاليت دولت سيزدهم
نشان ميدهد که تيم اقتصادي حتي پيش از ارائه نقشه راه رشد
غيرتورمي نيز در کنترل تورم موفق بوده و توانسته شتاب رشد نرخ
تورم در شاخصهاي مختلف ساليانه ،ماهانه و نقطهاي را کم کند.
بررسي آمارها حاکي از اين است که شتاب رشد نرخ تورم
ساليانه در شهريورماه و مهرماه (ماههاي شروع به کار دولت وقت)
 0.4درصد کاهش يافت .اين نرخ در آبان ماه به کاهش يک درصدي
رسيد و در اين ماه برابر  44.4درصد شد.
همچنين نرخ تورم ماهانه در دوران فعاليت دولت جديد بر مدار
نزولي بود به اين صورت که در شهريورماه  3.9درصد ،مهرماه 3.7
درصد و آبان ماه  2.5درصد بود.
روند نزولي نرخ تورم نقطهاي در دولت جديد شتاب بيشتري
گرفت .طبق آمار ،نرخ تورم نقطهاي کل در شهريورماه (يک ماه پس
از فعاليت دولت جديد) معادل  43.7درصد بوده که در مهرماه 4.5
درصد کاهش و در آبان ماه  3.5درصد کاهش يافته است.

بنابراين براي قراردادهاي تمديد ضابطه سقف افزايش بها تا
 25درصد تعريف شد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه به طور قطع
اين مصوبات در بازار اجاره اثرگذار بوده است ،افزود :ميتوان
گفت بازار اجاره کنترل شده اما اين کنترل نسبي است.
محمودزاده در پاسخ به اين سوال که گفته ميشود
رشد اجاره در بازار مسکن متناسب با افزايش ارزش ملک
کشش دارد ،گفت :تعيين اجاره بها متناسب با ارزش ملک
يک واقعيت است اما نکته بسيار مهم توان پرداخت مردم
است از اين رو قيمتها در بازار همواره براساس عرضه و
تقاضا تعيين ميشود.

وي با تاکيد بر اينکه در بحث تعيين قيمتها توان
مردم براي پرداخت اجاره را هم بايد در نظر گرفت ،اظهار
داشت :طبيعت بازار اين است که براساس توان متقاضي و
ميزان عرضه خود را تنظيم کند و قيمت ملک تنهايي براي
تعيين قيمتها مالک نيست.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه اگر قيمت
ملک ثابت بماند و همين شرايط ادامه داشته باشد،
مستاجران نبايد نگران افزايش نرخ اجاره باشند ،گفت :از
سوي ديگر بازار اجاره به طور قطع به ساخت  4ميليون
واحد مسکوني واکنش نشان ميدهد و اين موضوع هم در
بازار اثرگذار خواهد بود.

تهران-مشهد  30درصد ارزانتر شد؛

بازگشت آرامش به بازار بليت هواپيما

پروازهاي داخلي از عصر ديروز و همزمان با ابالغ مصوبه اخير
شوراي عالي هواپيمايي با کاهش قيمت مواجه شده است.
از ديروز دوشنبه اول آذر با تصويب ستاد ملي مقابله با کرونا
محدوديت مسافرگيري در پروازهاي داخلي برداشته شد و هواپيماها
ميتوانند با ظرفيت کامل مسافر سوار کنند.
اين در حالي است که شرکتهاي هواپيمايي پس از اعمال
محدوديت  60درصدي ظرفيت پروازهاي داخلي از ابتداي آبان سال
گذشته با تصويب ستاد ملي مقابله با کرونا ،اقدام به افزايش 10
درصدي قيمت بليت پروازهاي داخلي نسبت به نرخ نامه خرداد
 1399کرده بودند؛ نرخ نامه خرداد  1399نيز نسبت به آخرين
افزايش قيمت بليت هواپيما در بهمن  ،1398افزايش  20درصدي
داشت که عم ً
ال به رشد  30درصدي قيمت بليت هواپيما در يک سال
اخير و رسيدن قيمت برخي پروازهاي داخلي به ارقام نجومي باالي

يک ميليون تومان منجر شده بود.
با اين حال پس از لغو محدوديت پذيرش مسافر در پروازهاي
داخلي با تصويب ستاد ملي مقابله کرونا از ديروز دوشنبه  1آذر ماه،
شوراي عالي هواپيمايي به رياست وزير راه و شهرسازي در ابتداي
هفته جاري برگزار و به دستور رستم قاسمي مقرر شد تا نرخ بليت
پروازهاي داخلي کاهش يابد.
ميزان کاهش قيمت بليت هواپيما ،نرخ ثابتي نداشت ولي به گفته
محمد محمدي بخش معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان
هواپيمايي کشوري ،متوسط کاهش قيمت بليت پروازهاي داخلي 15
درصد است؛ هر چند مقصود اسعدي ساماني دبير انجمن شرکتهاي
هواپيمايي يکشنبه  30آبان در گفتوگو با خبرنگار مهر از کاهش
ميانگين  12تا  13درصدي نرخ بليت هواپيما خبر داده بود.
در حال حاضر کاهش نرخ بليت پروازهاي داخلي در همه

مسيرها اعمال شده است؛ ضمن اينکه قرار است به دستور رئيس
سازمان هواپيمايي کشوري به ايرالينها ،مسافراني که بليتها را با
قيمتهاي باالتر خريداري کرده بودند ،مابهالتفاوت نرخهاي جديد و
قديم را دريافت کنند.
تهران-مشهد کاهش  30درصدي قيمت بليت پرواز
قيمت بليت پرواز تهران-مشهد که به يک ميليون تا يک
ميليون و  100هزار تومان در روزهاي گذشته رسيده بود ،براي
روزهاي مياني هفته به زير  700هزار تومان در برخي ساعات کم
تردد و کمي بيش از  700هزار تومان در ساعات پرتقاضا کاهش يافته
است؛ قيمت بليت پرواز تهران-مشهد براي روزهاي پاياني هفته نيز
تا  800هزار تومان عرضه ميشود.
در نرخ نامه جديد ،سقف قيمت بليت پرواز تهران-مشهد 966
هزار تومان در نظر گرفته شده است.

ساخت و ساز غيرمنتظره کاهش یافت؛

روند ساخت و ساز مسکن سير نزولي گرفت و با وجود اينکه
معموال نيمه اول سال بازار مسکن و ساخت و ساز رونق ميگيرد،
گزارش مرکز آمار نشان ميدهد که در فصل بهار امسال وضعيت
ساخت و ساز از زمستان سال گذشته بدتر بود .گزارش مرکز آمار
حاکي از آن است که در فصل بهار امسال ميزان ساخت و ساز مسکن
در تهران نسبت به فصل زمستان  99حدود  13.8درصد کاهش
داشت و اين نسبت براي ساخت و ساز مسکن در کل کشور از کاهش
 24.6درصدي حکايت دارد.
بررسي نتايج طرح «گردآوري اطالعات پروانههاي ساختماني
صادر شده توسط شهرداريهاي کشور» در فصل بهار سال 1400
نشان ميدهد که ساخت و ساز کاهشي شد .مرکز آمار ايران در

ساخت مسکن در سراشيبي

تازهترين آمار خود از بخش مسکن اعالم کرد که در بهار  1400براي
ساخت  11هزار و  55واحد مسکوني در تهران پروانه صادر شده است
که اين تعداد حاکي از کاهش  17.2درصدي صدور پروانه ساخت
مسکن نسبت به فصل گذشته است.
ميزان پروانههاي صادرشده فصل بهار امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  13.8درصد کاهش داشته است .بر اساس اين
گزارش متوسط تعداد واحد مسکوني در هر يک از پروانههاي احداث
ساختمان  7.9واحد بوده است.
مجموع مساحت زيربنايي که پروانه احداث از سوي شهرداري
تهران دريافت کرده ،بالغ بر  2084هزار مترمربع بوده است که
نسبت به فصل گذشته حدود  11,4درصد و نسبت به فصل مشابه

سال گذشته حدود  8.6درصد کاهش داشته است .متوسط مساحت
زيربناي اين دسته از پروانهها در دوره مورد بررسي حدود 1494
مترمربع بوده است.
وضعيت ساخت و ساز در کل کشور چگونه بوده است؟
گزارش مرکز آمار حاکي از آن است که در بهار امسال  103هزار
و  410واحد مسکوني پروانه احداث گرفتهاند که اين ميزان نسبت به
فصل گذشته حدود  24,6درصد کاهش داشته ولي نسبت به فصل
مشابه سال گذشته حدود  1.2درصد افزايش داشته است .متوسط
تعداد واحد مسکوني در هر پروانه احداث ساختمان سه واحد بوده
است.اين گزارش نشان ميدهد که در بهار  1400متوسط مساحت
زيربنا در اين پروانهها  591مترمربع بوده است.

بازار لوازم خانگي کنترل خواهد شد

مدير کل اداره استاتدارد استان تهران از تشديد نظارت بر
استاندارد لوازم خانگي خبر داد و گفت که مقرر شده با کمک
انجمن ،بازار لوازم خانگي کنترل شود و محصوالتي که احتماالً در
آنها تقلب صورت گرفته يا در کارگاههاي زيرزميني ساخته شده يا
به صورت قاچاق وارد شدهاند جمعآوري و از طريق مراجع قضايي
با آنها برخورد شود.
محمدرضا طاهري اظهار کرد :توليدکنندگان به هيچ عنوان
مجاز نيستند در بسته بندي کاالي استاندارد تغيير ايجاد کنند و
کااليي که استاندارد نيست را داخل يک بسته بندي استاندارد قرار
دهند يا عالمت استاندارد را جعل کنند.
وي با بيان اينکه جعل عالمت استاندارد در واحدهاي زيرزميني
اتفاق مي افتد ،تصريح کرد :اگر اداره استاندارد متوجه اين موضوع
شود ،حتما کاال را جمعآوري ميکند.

واردات 60درصد کاالهاي اساسي از برزيل

اين مقام مسئول همچنين از امضاي تفاهم نامه بين انجمن
لوازم خانگي و اداره کل استاندارد استان تهران خبر داد که در آن
مقرر شد با کمک انجمن ،بازار لوازم خانگي کنترل شود و محصوالتي
که احتماالً در آنها تقلب صورت گرفته يا در کارگاههاي زيرزميني
ساخته شده يا به صورت قاچاق وارد شدهاند جمعآوري و از طريق
مراجع قضايي با آنها برخورد شود .بنابراين نظارتها تشديد خواهد
شد.
طاهري در پاسخ به سوالي درباره نصب برند خارجي براي
کاالهايي که در داخل توليد ميشود ،گفت :تا چند ماه گذشته يکي
از مواردي که استاندارد کنترل ميکرد ،برند بود .اما با مصوبه شوراي
عالي استاندارد نام تجاري از مدارکي که استاندارد از واحدهاي
توليدي اخذ ميکند حذف شده .البته به اين معنا نيست که هر
کسي ميتواند با هر برندي که ميخواهد توليد کند ،بلکه بايد برند

سيد فخرالدين عامريان اظهار داشت :ما از برزيل بيش از  5ميليارد دالر کاالي اساسي را با تعرفه
گمرکي حداکثر  4درصد وارد کشور ميکنيم اما صادرات ما به اين کشور کمتر از  100ميليون دالر است.
دولت برزيل هم از آن بيش از  100درصد تعرفه گمرکي ميگيرد .درخواست من اين بود که طرحي در
مجلس تصويب شود که مطابق آن تعرفه ترجيحي برقرار شده و تعرفههاي گمرکي کاهش يابد.
سيد فخرالدين عامريان در مورد افتتاح اتاق مشترک بازرگاني برزيل و ايران اظهار کرد :به اتفاق
يک گروه از تجار ايراني و  4نفر از نمايندگان مجلس از جمله آقاي عسگري ،رئيس کميسيون کشاورزي
مجلس آقاي نادري ،رئيس انجمن دوستي پارلماني ايران و برزيل آقاي دشتي اردکاني و آقاي رضاخواه از
کميسيون برنامه و بودجه و همچنين آقاي قرباني از معاونين وزير جهاد کشاورزي سفر به برزيل داشتهايم.
وي افزود :حدود  5سال است که اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل تشکيل شده منتهي چند روز
پيش در حضور بيش از  200نفر مراسم افتتاحيه اتاق برزيل و ايران در شهر سائوپائولو برگزار شد که  5تن از
نمايندگان مجلس برزيل ،شهردارها و فرماندارهاي شهرهاي مختلف برزيل و چند نفر از کنسولگريهاي خارجي
مانند ترکيه و امارات در آن حضور داشتند .رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و برزيل گفت :ما از برزيل بيش
از  5ميليارد دالر کاالي اساسي را با تعرفه گمرکي حداکثر  4درصد وارد کشور ميکنيم اما صادرات ما به اين
کشور کمتر از  100ميليون دالر است .دولت برزيل هم از آن بيش از  100درصد تعرفه گمرکي ميگيرد.
درخواست من اين بود که طرحي در مجلس تصويب شود که مطابق آن تعرفه ترجيحي با اين کشور برقرار شده
و تعرفههاي گمرکي کاهش يابد تا تراز تجاري متناسبتر شود و کاالهايي مانند کاالهاي پتروشيمي ،گازوييل،
پسته ،کشمش و خرما که برزيل هم نياز زيادي به آنها دارد به اين کشور صادر شود.وي اضافه کرد :آقاي قرباني،
وزير جهاد کشاورزي هم تاکيد کردند که از کشت فراسرزميني بخش خصوصي در برزيل حمايت ميکنند و
به کشاورزاني که در برزيل کشت کنند ضمانت خريد تضميني داده ميشود .آقاي عسگري هم گفتند که همه
موانعي که باعث کند شدن تجارت دو کشور را در مجلس رفع ميکنند.رييس اتاق بازرگاني ايران و برزيل
خاطرنشان کرد :بخشي از گوشتهاي کشتار شده توسط آنها به ايران ارسال ميشود .زمينهاي کشاورزي
مربوطه هم کشتهايي مانند ذرت و سويا دارند .اميدواريم که اين نوع از جلسات بتواند کمک کند تا بتوانيم
کاالهاي ايراني بيشتري را صادر کنيم .هدف از تشکيل اتاق اين است که تجار دو کشور به صورت مستقيم باهم
وارد معامله شوند و سعي کنيم واسطه ها حذف کنيم.

خود را به ثبت رسانده باشد .بنابراين اگر استاندارد مشاهده کند که
برند درج شده روي کاال به ثبت نرسيده ،به عنوان تقلب با واحد
توليدي برخورد ميکند.
اخيرا انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان با تاکيد
بر اينکه لوازم خانگي توليد داخل که با برچسب برند خارجي در
بازار عرضه ميشوند ،به دليل ممنوعيت واردات و همچنين اعمال
تحريمها ،فاقد اصالت خارجي و فاقد تکنولوژي روز شرکت صاحب
برند خارجي هستند ،تاکيد کرد که فروش اين کاالها ،از جمله انواع
برندهاي کرهاي ،مصداق تقلب است.
موضوعي که هنوز هيچ مرجع قانوني ،از جمله وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و سازمان حمايت درباره آن اظهار نظر نکرده و پيگيريهاي
از سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان نيز درباره سرنوشت
چنين شرکتهايي طي هفته گذشته بيپاسخ مانده است.

 25کشتي در لنگرگاه بندر امام خميني در انتظار تخليه کاالي اساسي

هزينه روزانه يک ميليون دالري براي دموراژ کشتيهايي که در بندر امام خميني در انتظار تخليه هستند،
به اقتصاد کشور تحميل ميشود.
به گزارش روابط عمومي اتحاديه وارد کنندگان نهادههاي دام و طيور ايران؛ به طور متوسط  25کشتي
در لنگرگاه بندر امام خميني(ره) در انتظار تخليه بار (گندم ،نهادههاي دامي و روغن)هستند که  80درصد
اين کشتيها متعلق به شرکتهاي دولتي است.داليل اصلي انتظار کشتيها براي تخليه محموله شامل امکانات
محدود بندر امام خميني(ره) ،افزايش حجم ورودي کشتيها بدليل تشديد نياز کشور به کاالهاي اساسي با توجه
به خشکسالي و عدم تخصيص به موقع ارز است.
هر چند با توجه به شرايط اقليمي نياز به واردات کاالهاي اساسي افزايش يافته اما نکته قابل تامل اين است
که اين حجم از واردات کاال(توسط بخش دولتي) از يک سو فشار زيادي به حمل و نقل داخلي کشور وارد کرده
و در نهايت منجر به تاخير در حمل کاال و تحويل آن به مشتريان ميشود .از سوي ديگر موجب شده تا روزانه
يک ميليون دالر هزينه دموراژ به اقتصاد کشور تحميل شود و با توجه به اينکه  80درصد اين کشتيها متعلق
به شرکتهاي دولتي است هزينه دموراژ آنها نيز از خزانه دولت پرداخت ميشود.
گفتني است؛ برخي از اين کشتيها که متعلق به بخش دولتي هستند بيش از  3ماه است که در لنگرگاه
بندر امام خميني (ره) متوقف هستند که به هر کدام از آنها تاکنون حدود  2ميليون دالر دموراژ تعلق گرفته
است و اين هزينه بايد از خزانه دولت بايد پرداخت شود.
شايان توجه است که دموراژهاي سنگين بخش دولتي از طريق مختلف توسط دولت پرداخت ميشود،
اما هيچ دموراژي به بخش خصوصي پرداخت نمي شود در حاليکه علل اين دموراژ در حيطه اختيار بخش
خصوصي نيست.با توجه به ارزبري دموراژ الزم است تا مسئوالن محترم براي حل اين معضل و عبور از شرايط
موجود تدابيري جدي انديشيده و نسبت به کاهش توقف کشتيها و پرداخت دموراژ و رسوب کاال در بنادر
گامهاي موثري بردارند.
به نظر ميرسد مديريت در ورود کاال و نيز استفاده از بنادر ديگر مانند بنادر شمالي و ديگر بنادر جنوبي
و تقسيم ورود کاالهاي دولتي در ماههاي مختلف راهکار موقتي براي حل اين مشکل باشد اگر چه راهکار
اصلي افزايش امکانات بندر امام خميني ميباشد زيرا اين امکانات متعلق به سالها پيش بوده که در حال حاضر
پاسخگوي شرايط فعلي کشور نيست.
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قرارداد ساخت
مجتمع فروآلياژهاي
چادرملو منعقد شد

درپي اخذ مجوز ساخت و تخصيص
مکان احداث مجتمع فروآلياژهاي چادرملو
در استان يزد ،قرادادساخت اين مجتمع
مابين شرکت معدني و صنعتي چادرملو
بعنوان کارفرما و کنسرسيومي متشکل از
شرکتهاي کيسون ،کاهنربا و پارس فرارون
بعنوان پيمانکار منعقد شد.اين مجتمع
شامل يک واحد  15هزارتني فروسيليس،
يک واحد  20هزارتني فرو منگز و يک واحد
 30هزار تني سيلکو منگنز مي باشد که
در استان يزد احداث مي گردد.گفتني است
تمامي مراحل مهندسي پايه  ،مهندسي
تفصيلي و ساخت تجهيزات توسط اين
کنسرسيوم داخلي و حداکثر ظرف  30ماه
اجرا خواهد شد و بالغ بر  45ميليون يورو
سرمايه گذاري پيش بيني شده است.

مسئوليتپذيري گهرزمين در
قبال مردم سيرجان

دکتر محمدرضا خضري پور با تاکيد
بر انجام مسئوليت هاي اجتماعي از سوي
اين شرکت گفت :هيات مديره و مديرعامل
شرکت گهرزمين به اين اصل اعتقاد دارند
که بايد نسبت به ايفاي مسئوليت هاي
اجتماعي خود در سطح شهرستان سيرجان
پيگير باشيم و در اين رابطه در بحث هاي
درماني و فرهنگي نيز اقداماتي صورت
گرفته است.
به گزارش روابط عمومي و امور بين
الملل شرکت سنگ آهن گهرزمين ،دکتر
محمدرضا خضري پور؛ عضو هيات مديره
و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
گهرزمين با تاکيد بر انجام مسئوليت هاي
اجتماعي از سوي اين شرکت گفت :هيات
مديره و مديرعامل شرکت گهرزمين به اين
اصل اعتقاد دارند که بايد نسبت به ايفاي
مسئوليت هاي اجتماعي خود در سطح
شهرستان سيرجان پيگير باشيم و در اين
رابطه در بحث هاي درماني و فرهنگي نيز
اقداماتي صورت گرفته است .در موضوعات
آموزشي نيز برنامه هايي در دستور کار
است تا اين شرکت بتواند مسئوليت هاي
اجتماعي خود را به بهترين نحو اجرا کند و
در اين راستا ساخت دو مدرسه  12کالسه
را در دستور کار قرار داده است .امروز
عمليات اجرايي يکي از اين مدارس آغاز
شده و اميد است با مساعدت هيات مديره و
مديرعامل محترم اقدامات ديگري در حوزه
آموزشي داشته باشيم.وي خاطر نشان کرد:
شرکت گهرزمين وظيفه خود مي داند که
مسئوليت خود را در برابر مردم فهيم و
ارزشمند سيرجان ايفا نمايد.
مدير اقتصادي ايمپاسکو خبر داد:

تحويل معدن زغالسنگ
گلندرود به راهبر

معدن زغالسنگ گلندرود به راهبر
(بخش خصوصي) واگذار شد.به گزارش
روابط عمومي شرکت تهيه و توليد مواد
معدني ايران ،محمدرضا کريمي با بيان اين
مطلب افزود  :جلسه تحويل موضوع قرارداد
انجام راهبري مجتمع زغال سنگ گلندرود
شامل اجراي عمليات طراحي ،تجهيز و
آماده سازي معدن ،استخراج و فروش زغال
سنگ به ظرفيت توليد ساالنه  50هزار تن
زغال سنگ خام در معدن گلندرود واقع در
استان مازندران با ظرفيت توليد حداقل 50
هزار تن زغال سنگ خام در آبان ماه سال
جاري برگزار شد.
مدير اقتصادي ايمپاسکو خاطر نشان
کرد :معدن زغالسنگ کلندرود مشترکا
به شرکت تجلي توسعه معادن و فلزات
و شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و
فلزات به عنوان برندگان مزايده واگذار شد.
وي در ادامه افزود :اين قرارداد شامل
يک سال اکتشاف تکميلي ،طراحي و آماده
سازي و تجهيز و  10سال دوره بهره برداري
است.کريمي همچنين گفت :تناژ حداقلي
قابل قبول براي سرمايه گذار و راهبر در سال
دوم قرارداد  15هزار تن است و طبق برنامه
ريزي انجام شده از سال چهارم قرارداد مي
بايست به توليد  50هزار تن زغال سنگ
برسد.مدير اقتصادي شرکت تهيه و توليد مواد
معدني ايران خاطر نشان کرد :اميد است در
آينده نزديک شاهد شکوفايي و رونق اشتغال
پايدار در بخش معدن و صنايع معدني استان
مازندران باشيم.

اولين پروژه پژوهشي
يونيدرو در حوزه
گوهرسنگها

پروژه پژوهشي «مطالعه و پژوهش
در خصوص بهسازي پليمري و شيميايي
فيروزههاي ايران» با هدف ايجاد ارزش
افزوده براي اين کاني جواهري و بهسازي
پليميري و شيميايي فيروزههاي کم عيار
آغاز به کار کرد.به گزارش روابط عمومي
ايميدرو ،اين طرح که به کارفرمايي سازمان
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني
ايران (ايميدور) و دانشگاه تهران با عامليت
موسسه يونيدرو و با مجريگري دکتر
سهيال اصالني و دکتر گلناز جوزاني کهن
از اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران
است از نخستين طرحهاي پژوهشي
سازمان و موسسه در حوزه استراتژيک
گوهرسنگهاست .ظرفيت غني اين حوزه
در راستاي اشتغالزايي و صادرات ،ميتواند
اين بخش را در راستاي نيل به اهداف
توسعه پايدار کشور ياري نمايد.

