اقتصاد
اخبار
توليد  16ميليون تن فوالد خام

معاون وزير صنعت با اشاره به توليد 14.5
ميليون تن انواع محصوالت فوالدي و 16
ميليون تن فوالد خام در  7ماه امسال ،گفت:
طرح هايي داريم که به توسعه صنعت فوالد
کشور و افزايش صادرات کمک مي کند.
به گزارش وزارت صمت ،مهدي صادقي
نيارکي در حاشيه افتتاح و بازديد از نمايشگاه
بين المللي ايران متافو با بيان اينکه زنجيره
ارزش فوالد در کشور توسعه يافته است ،اظهار
کرد :صنعت فوالد جزو افتخارات کشور است،
اين صنعت هم نياز داخل را تامين مي کند و
هم بخشي از ارز حاصل از صادراتش نياز ساير
صنايع را تامين مي کند .طرح هايي نيز داريم
که به توسعه صنعت فوالد کشور و افزايش
صادرات کمک مي کند.
معاون امور صنايع وزير صمت تصريح کرد:
اتفاقات خيلي خوبي در صنعت فوالد افتاده و
اين صنعت طي ساليان اخير رشد خوبي کرده
است .سال گذشته  30ميليون تن توليد انواع
فوالد خام داشته ايم ،در هفت ماه امسال نيز
حدود  16ميليون تن انواع فوالد خام توليد شد.
صادقي نيارکي در ادامه با اشاره به اينکه
در هفت ماه امسال  14.5ميليون تن نيز انواع
محصوالت فوالدي توليد شده است ،افزود:
واحدهاي توليدي زيادي داريم که در نوآوري
پيشگام شده اند که توليد فوالدهاي آلياژي
براي مصارف خاص نمونه اي از آنهاست.
وي مهمترين عامل رشد کشورها را
صنعت ساخت دانست و بيان کرد :صنعت
ساخت مي تواند با برندينگ سبب ارتقاي
صادرات شود که اين صنعت نياز به ماده اوليه
(فوالد) دارد که زنجيره فوالد در کشور امروز
شکل گرفته است.
معاون امور صنايع وزارت صمت ادامه داد:
طرح هايي نيز داريم که به توسعه صنعت فوالد
کشور و افزايش صادرات کمک مي کند.
صادقي نيارکي گفت :بايد با تکميل
زنجيره ارزش بتوانيم تجهيزات و ماشين آالت
صنعتي و لوازم خانگي صادر کنيم که اين موارد
نيازمند تکميل زنجيره ارزش فوالد است که
در کشور توسعه يافته است و بيشتر نيز ارتقا
مي يابد.وي در ادامه نمايشگاهها را محل به
همرساني نيازمندي ها و توانمندي ها دانست
و بيان کرد :در کنار برگزاري نمايشگاه بايد از
هيات هاي تجاري نيز دعوت به عمل آيد تا
سطح توانمندي کشور را ببينند و منجر به
انعقاد قراردادهاي خارجي شود.

ماليات گيرندگان از کاالي
معاف جريمه مي شوند

اتاق اصناف ايران طي اطالعيهاي به
اتحاديهها و کارفرمايان صنفي اعالم کرده که
از  13دي ماه درج برچسب معاف از ماليات
بر ارزش افزوده بر کاالهاي ذکر شده در اين
قانون الزامي است و صنوف در صورت دريافت
ماليات از کاالهاي معاف بايد دو برابر ماليات
و عوارض دريافتي جريمه پرداخت کنند.در
اين اطالعيه آمده که با توجه به الزام قانوني
و ابالغيه سازمان امور مالياتي مبني بر اجراي
قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ  13دي
ماه  ،1400توليدکنندگان و عرضه کنندگان
کاالهاي معاف از ماليات ارزش افزوده مکلفند
بر چسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را
از تاريخ اجراي اين قانون بر روي بسته بندي
کاالهاي مزبور درج کنند.همچنين عرضه
کنندگان اين کاالها به هنگام عرضه ،مجاز به
دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از کاالها
و خدمات معاف نبوده و در صورت تخلف نه
تنها بايد ماليات و عوارض دريافتي را عودت
کنند بلکه مشمول جريمهاي معادل دو برابر
ماليات و عوارض دريافتي نيز خواهند شد.بر
اساس بند «الف» ماده ( )9قانون ماليات بر
ارزش افزوده ،محصوالت کشاورزي فرآوري
نشده ،دام زنده و خوراک آن ،بذر -نشاء -سم-
کود ،آب مصارف کشاورزي ،شير -پنير -ماست،
آرد و نان ،انواع گوشت برنج -حبوبات -سويا،
انواع روغن خوراکي ،شير خشک ،تخم مرغ
نطفه دار ،خمير کاغذ و کاغذ باطله ،دفتر
تحرير ،کاغذ چاپ ،تحرير و روزنامه ،کتاب،
روزنامه ،نشريه ،فرش دستباف و مواد اوليه آن،
صنايع دستي انواع دارو و واکسن انساني و دامي
و غيره از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف
هستند.

محدوديت صادرات
به روسيه خسارت جدي به
کشاورزان مي زند

نماينده خمين در مجلس شوراي اسالمي
گفت که اخيرا محصوالت صادراتي به روسيه
به دليل وجود سموم باال در آنها با محدوديت
صادرات مواجه شده ،اين قضيه خسارات
جدي به توليدکنندگان بخش کشاورزي وارد
کرده است.عليرضا نظري در جلسه علني
ديروز (يکشنبه) در تذکري به وزير بهداشت
و جهاد کشاورزي گفت :اخبار حکايت از اين
دارد که اخيرا محصوالت صادراتي به روسيه
به دليل وجود سموم باال در آنها با محدوديت
صادرات مواجه شده ،اين قضيه خسارات
جدي به توليدکنندگان بخش کشاورزي به
خصوص توليدکنندگان محصوالت گلخانه اي
و تازه خوري وارد کرده است.وي ادامه داد:
بر اساس احکام برنامه ششم و احکام دائمي
اين مسووليت با وزرات بهداشت است؛ انتظار
مي رود ترتيبي اتخاذ شود تا قبل از خروج
محصوالت از کشور تست نهايي شود تا باعث
بازگشت و عودت محصول نشود .اگر اقدامات
جدي صورت نگيرد توليدکنندگان محصوالت
کشاورزي خسارات جبران ناپذيري را متحمل
مي شوند.علي نيکزاد نايب رييس مجلس
در پاسخ به اين تذکر ،گفت :اين موضوع در
دستورکار کميسيون کشاورزي مجلس قرار
گرفته و در حال پيگيري آن هستند.
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ريل گذاري وزارت جهاد براي خوداتکايي در محصوالت استراتژيک

بررسي عملکرد  100روزه وزير جهاد کشاورزي نشان از آن دارد
که سيد جواد ساداتي نژاد در دستيابي مجدد کشور به خود اتکايي
در محصوالت کشاورزي بسيار مصمم است.
بررسي عملکرد  100روزه وزير جهاد کشاورزي نشان از آن دارد
که سيد جواد ساداتي نژاد در دستيابي مجدد کشور به خوداتکايي
در محصوالت کشاورزي بسيار مصمم است .براين اساس قانون
خريد تضميني محصوالت اساسي کشاورزي دولت را موظف کرده تا
همه ساله قبل از شروع سال زراعي (آخر شهريور ماه) قيمت خريد
تضميني محصوالت اساسي کشاورزي را متناسب با تورم و متناسب
با هزينههاي تمام شده توليد ،تصويب و اعالم کند تا کشاورزان
بتوانند براي توليد محصول مورد نظر خود برنامه ريزي و اقدام کنند.
بر همين اساس طي سالهاي گذشته ،دولتمردان کوتاهيهاي
زيادي را در حوزه اجراي اين قانون انجام داده بودند و مرتکب
تخلفات زيادي از جمله تأخير در اعالم قيمتها و نيز اعالم
قيمتهاي نامناسب داشتند که اين امر چالشهاي زيادي را براي
توليد محصوالت استراتژيک به وجود آورد از جمله اين خودکفايي
گندم ادامه نيافت يا در حوزه محصوالتي مانند شکر به خارج از مرزها
وابسته شديم .در همين راستا وزارت جهاد کشاورزي همزمان با
شروع به کار دولت سيزدهم ،قيمت محصوالت را قبل از شروع سال
زراعي  1400-1401را اعالم کرد و در اين زمينه قيمتهاي اعالمي
کام ً
ال متناسب با نرخ تورم و هزينه تمام شده توليد بود و رضايت
توليدکنندگان را نيز به دنبال داشت.
قيمت خريد تضميني گندم  50درصد افزايش يافت
در اين ميان ،يکي از تلخترين اتفاقات حوزه کشاورزي طي سالهاي
گذشته از دست رفتن دستاورد خودکفايي گندم و نياز به واردات حدود
شش ميليون تن گندم بود که کارشناسان معتقدند سرکوب قيمت گندم
و دادن يارانه از جيب توليدکننده به مصرف کنندگان يکي از اصليترين
داليل ناکامي دولت در حفظ خودکفايي گندم بود.
تعيين قيمتهاي غيرمنطقي بدون توجه به هزينه تمام شده
توليد محصول انگيزه کشاورزان را براي توليد از بين برد ،ضمن اينکه
عدم تناسب قيمت گندم با جو و نهادههاي دامي منجر به ورود اين
محصول به چرخه خوراک دام شد و با توجه به باال بودن قيمت اين
محصول در کشورهاي همسايه مباحثي مبني بر قاچاق آن از کشور

برنامه
مجلس
براي
کاهش
اختالف
حقوق ها

مطرح شد که کاظم خاوازي ،وزير وقت جهاد کشاورزي نيز اين
مساله را تأييد کرد .قيمت گندم براي سال زراعي جاري 7,500
تومان تعيين شد که نسبت به رقم  5,000تومان سال گذشته 50
درصد رشد داشت و انگيزه کشاورزان را براي توليد اين محصول
استراتژيک افزايش داده است.
اصالح مجدد نرخ چغندر قند
به دنبال تعيين قيمت تضميني  1473تومان براي چغندر
قند بهاره و قيمت  1422تومان براي چغندر پاييزه ،نگرانيهاي در
زمينه توليد چغندر قند به وجود آمد و بسياري اين رقم را براي نرخ
چغندر مناسب ندانستند در همين زمينه بهمن دانايي ،دبير انجمن
کارخانجات توليدکننده قندو شکر گفته بود :نگراني ما اين بود که
افزايش قيمت چغندر قند به گونهاي باشد که قيمت شکر توليد
داخل افزايش چشمگيري داشته باشد و مزيت رقابتي توليد داخل
با واردات از بين برود.
وي تاکيد کرده بود :قيمت تعيين شده براي چغندر قند رقم
خوبي است اما عدم رعايت تناسب افزايش قيمت محصوالت رقيب
چغندر قند ايجاد مشکل کرده است.
به دنبال اين اعتراضات ،مسئوالن وزارت جهاد کشاورزي در
جلساتي که با بخش خصوصي داشتند نظر آنها را اعمال کردند و در
نهايت نيز قيمت چغندر قند اصالح و نرخ  1,700تومان براي چغندر
بهاره تعيين و اعالم شد.
قيمت خريد تضميني کلزا بيش از  90درصد رشد کرد
براساس اين گزارش ،طرح خوداتکايي در دانههاي روغني

عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت :تالش دولت و تالش
مجلس تا کنون بر اين بوده که اختالف حقوق ها در ميان
کارمندان مختلف کاهش پيدا کند.
مدتي قبل بخشنامه بودجه  1401توسط رييس جمهور به
دستگاههاي اجرايي ابالغ شد .مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات
مسئوالن امر از جمله مسعود ميرکاظمي رييس سازمان برنامه
و بودجه ،بيانگر آن است که در سال آتي افزايش حقوقها به
صورت پلکاني خواهد بود .بدين معنا که کارمنداني که کمترين
حقوق را دريافت ميکنند از افزايش حقوق باالتري برخوردار
خواهند بود و برعکس .آنطور که پيش بيني ميشود ،براي سال
آينده افزايش حقوقها بين  10تا  30درصد با توجه به دريافتي

که با هدف کاهش وابستگي به واردات روغن در دولت دوازدهم
تدوين شده بود به دليل سياست گذاري نادرست ناکام ماند و دولت
سيزدهم عزم کرده اين طرح را نيز به سرانجام برساند.
در اين راستا دولت سيزدهم بر حمايت از توليد دانههاي روغني
کلزا ،سويا ،گلرنگ ،آفتابگردان و کنجد تاکيد بسيار دارد.
افزايش قيمت خريد تضميني دانه کلزا از  7,800تومان به
 15,000هزار تومان که رشد بيش از  90درصدي را نشان ميدهد،
حاکي از اين مساله است.
افزايش حضور بخش خصوصي و تاکيد بر توسعه کشت
قراردادي
وزير جهاد کشاورزي از ابتداي شروع به کار خود بسيار بر
تعامل با بخش خصوصي تاکيد دارد و در اين راستا بر توسعه کشت
قراردادي نيز اصرار دارد .در همين زمينه توسعه کشت گندم ،کلزا و
پنبه براي سال زراعي جاري در دستور کار قرار گرفته است.
اعالم نرخ خريد حمايتي دام زنده
از ديگر اقدامات شاخص وزارت جهاد کشاورزي حمايت از
دامداران بوده که در اين راستا وزير جهاد کشاورزي براي تعادل
بخشي به بازار دام زنده دستور خريد حمايتي اين دامها و تأمين
ذخاير استراتژيک از محل توليدات داخلي را صادر کرد .در اين
راستا شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصوالت
اساسي کشاورزي در جلسه مورخ  1400.8.3به استناد مفاد قانون
اصالح تضمين خريد محصوالت اساسي کشاورزي ،به منظور حمايت
از توليد کنندگان دام روستايي در مقابله با شرايط خشکسالي درسال
 1400به شرح ذيل تصويب کرد .بره زنده نر پرواري  620,000ريال
و گوساله زنده نر پرواري  590,000ريال
توزيع هوشمند کاالهاي اساسي براي حذف واسطهها
از ديگر اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزي توزيع هوشمند
کاالهاي اساسي بود که به منظور حذف واسطهها در هفتههاي اخير
انجام شد .توزيع اينترنتي کاالهاي اساسي از در استانهاي خراسان
رضوي ،شيراز و يزد و تهران از طريق سامانه بازرگام شروع شده
و قرار است به تدريج در سراسر کشور عملياتي شود و به گفته
کارشناسان با توزيع هوشمند و مستقيم کاالهاي اساسي دست
دالالن و واسطهها از بازار کوتاه ميشود.

کارکنان در نوسان خواهد بود و براي هر کارمند فرمولي خاص
با توجه به حقوق وي در نظر گرفته خواهد شد.
جعفري قادري نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي
در خصوص افزايش حقوقها در سال آينده گفت :تالش دولت
و تالش مجلس تا کنون بر اين بوده که اختالف حقوقها در
ميان کارمندان مختلف کاهش پيدا کند .در همين راستا نيز
مجلس در سال کذشته تالش کرد ميزان افزايش حقوقها از
يک سقفي بيشتر نشود.
وي ادامه داد :در سال جاري نيز تالش دولت در همين
راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزديک شود
و فيشهايي که تحت عنوان حقوقهاي نجومي مطرح است

ماراتن خريد گندم در بازار جهاني

يک شرکت توليد آرد بزرگ خاورميانهاي دو ماه پيش يک محموله
گندم مرغوب استراليايي خريد و اکنون حاضر است  10درصد بيشتر
براي خريد محموله مشابه پرداخت کند اما نتوانسته است قراردادي
منعقد کند زيرا صادرکنندگان به دليل کاهش توليد ،نمي توانند گندم
خوراکي کافي پيدا کنند.
پس از سلسله مسائل توليد که به توليد و صادرات بزرگترين
توليدکنندگان جهان ضربه زد ،اين شرکت يکي از دهها واردکننده
جهاني است که تالش ميکنند گندم حاوي پروتئين باال خريداري کنند
که در تهيه نان ،رشته و مواد غذايي ديگر استفاده ميشود.
معاملهگران که گندم مرغوب فروختند اکنون تالش ميکنند از
منابع ديگر گندم براي عرضه تامين کنند و خريداراني که نگران امنيت
غذايي هستند ،به افزايش قيمتها به باالترين رکورد چند ساله کمک
مي کنند.
جديدترين آسيب به محصول گندم ،در استراليا اتفاق افتاد .اين
کشور در آستانه برداشت  34.4ميليون تن گندم در فصل زراعي جاري
بود اما با بارندگيهاي غيرفصلي روبرو شد که به سطح پروتئين محصول
آسيب زدند.
يک معاملهگر که گندم به خاورميانه و شمال آفريقا ميفروشد،
اظهار کرد :بازار جهاني گندم در چند هفته گذشته دچار تغييرات
چشمگيري شده است .اگر سفارش گندم مرغوب داده باشيد ،مطمئن
نيستيد چه چيزي دريافت مي کنيد.
اختالف قيمت بين گندم کيفيت پايين  ASWو گندم مرغوب
 APWاستراليا از هشت تا  10دالر در چند ماه پيش ،به  47دالر در هر
تن در حال حاضر رسيده است که گوياي رتبه بندي کيفيت نابرابر است.

نتايج برداشت که نگرانيهايي را نسبت به سطح پروتئين گندم برانگيخت،
اختالف قيمت انواع گندم استراليا را تشديد کرد .گندم کيفيت پايين
 ASWاستراليا هفته گذشته  318دالر در هر تن بود در حالي که
 APWبه قيمت  365دالر در هر تن فروخته شد.
تنشها در بازار گندم در سراسر جهان ملموس بوده است .قيمت
گندمي که در شيکاگو معامله ميشود ،ماه گذشته به باالترين حد 9
سال اخير صعود کرد در حالي که قيمتها در بنادر روسيه که بزرگترين
صادرکننده جهان است و استراليا که چهارمين صادرکننده بزرگ گندم
در جهان است ،به باالترين رکورد همه زمانها رسيده است.
طبق گزارش فائو ،قيمت جهاني مواد غذايي تحت تاثير تقاضاي
باال براي گندم و محصوالت لبني ،در نوامبر براي چهارمين ماه متوالي
افزايش يافت و در باالترين رکورد  10سال اخير ايستاد.
اين قيمتهاي گيج کننده باعث شده است خريداران که همچنان از
تبعات اقتصادي ويروس کرونا رنج مي برند ،احساس خطر کنند و افزايش
هزينههاي حمل بار هم اين مشکل را پيچيده کرده است.
بسياري از شرکتهاي توليد آرد که اوايل امسال با اميد به خريد
محصول فراوان و مرغوب استراليا از خريدهاي گران خودداري کردند،
اکنون ذخاير پايينتري دارند .همزمان روسيه ،آمريکا و کانادا که
صادرکنندگان بزرگ هستند پس از شرايط جوي نامساعد ،گندم مرغوب
کمتر از حد معمولي براي عرضه دارند.
اندري سيزوف ،مدير شرکت مشاوره کشاورزي ساوکان اظهار کرد:
طبق معمول روسيه گندم حاوي  12تا  12.5درصد پروتئين در فصل
جاري مي فروشد.
با اين حال انتظار ميرود توليد گندم روسيه امسال کاهش پيدا

موضوعيت پيدا نکند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود :بحثهايي
هم که تا کنون در مجلس بررسي شده در همين راستا بوده
است .تالش ما بر اين است با اين اقدامات بتوانيم تا حدي از اين
شکاف ميان حقوقها جلوگيري کنيم .به احتمال زياد مجلس
هم براي اجرايي شدن اين امر همراه دولت خواهد شد.
وي در پايان اظهار کرد :بنده فکر ميکنم سعي بر اين باشد
مجموع نيروهاي تخصصي و عملياتي را به نحوي مشکلشان را
حل کنيم .بايد تالش کرد اين اضافه حقوق مسئله ساز نشود و
بخشهاي تخصصي که نگران خروج نيروهاي تخصصي خود را
دارند دچار مشکل نشوند.

کرده و صادرات در فصل بازاريابي  2021-2022به ميزان  34درصد
کاهش داشته باشد.
در آلمان که توليدکننده گندم بزرگ اروپاست ،معاملهگران مي
گويند واردکنندگان بزرگي نظير عربستان سعودي و ايران اميدوار بودند
حجم زيادي گندم حاوي پروتئين باال از استراليا وارد کنند.
يک معاملهگر آلماني گفت :اين عرضه باال به خطر افتاده و
واردکنندگان ممکن است گزينه ديگري به جز خريد از منابع ديگر
نداشته باشند .يک معاملهگر آلماني ديگر اظهار کرد :گمانه زني در بازار
وجود دارد که عربستان سعودي خريد  1.27ميليون تن گندم که در اول
نوامبر اعالم کرد را از کجا تامين کرده است .اگر استراليا يکي از منابع
تامين گندم اين کشور باشد ،در اين صورت بايد فورا تغييراتي داده شود
تا واردات که در ژانويه قرار است آغاز شود ،محقق شود .محاسبات تقاضا
براي گندم اتحاديه اروپا هم ممکن است تغييرات بنيادي پيدا کند.
در کانادا خشکسالي ،برداشت گندم بهاره را به پايينترين ميزان
 14سال اخير رسانده اما هواي گرم و خشک سطح پروتئين محصول را
تقويت کرده است.
قيمتهاي جهاني گندم به دليل نگرانيهاي فزاينده نسبت به کيفيت
محصول به باالترين رکورد چند سال اخير صعود کرده است .با اين حال
قيمتهاي باال ،فروش گندم آمريکاي شمالي که پروتئين بااليي دارد را
فلج کرده است و به گفته يک صادرکننده کانادايي ،صادرکنندگان هيچ
فروشي براي تحويل در ژانويه يا تاريخ پس از آن را ثبت نکرده اند.
بر اساس گزارش رويترز ،وزارت کشاورزي آمريکا اعالم کرده که
کاشت گندم آمريکا در فصل زراعي آينده افزايش خواهد يافت اما نگرانيها
نسبت به کيفيت محصول ممکن است همچنان استمرار پيدا کند.

رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

پیامد حذف ارز ترجیحی ،اوج گیری قیمت هاست

رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق گفت :اگر
دولت ارز الزم را به وارد کننده ندهد ،یا نیمی از ارز را به تولید کننده
بدهد قطعا قیمت تمام شده تولید افزایش مییابد ،این موضوع منجر
به ایجاد دو دستگی در تولید کننده می شود.
به گزارش اخبار صنعت ،براساس خبرهایی که از دولتمردان
و بودجه نویسان کشور می رسد ،قرار نیست سال آینده ارز 4200
تومانی برای خرید و واردات مواد اولیه وکاالهای دولتی در بودجه
تخصیص داده شود .بسیاری از کارشناسان اقتصادی موافق یا مخالف
اعطای ارز ترجیحی هستند .این دو دستگی به دالیل مختلفی
ازجمله نگرانی از افزایش تورم یا تالش برای جلوگیری از انحرافات
مالی پیش آمده صورت گرفته است .استاد اقتصاد دراین گفت وگو
دالیل خود را برای حفظ ارز ترجیحی با نظارت شدید دولت بیان
کرده است.
مهدی صادقی شاهدانی اقتصاددان و رئیس دانشکده علوم اقتصادی
دانشگاه امام صادق در گفت و گو با اخبار صنعت به موضوع تخصیص
ارز ترجیحی به وارد کنندگان و تولید کنندگان و چالش هایی که اصالح
نشد پرداخت ودر این باره گفت :ارز ترجیحی از همان روزهای اولی که به
تولید کننده ووارد کننده تخصیص داده شد مورد انتقادهایی قرار گرفت.
با اینکه در تخصیص ارز و استفاده از آن گزارش هایی مبنی بر سوء
استفاده های کالنی به دست مردم و مسوولین امر رسید اما طبیعتا نمی
توان عملکرد بد دولت قبل را در شیوه تخصیص ارز ترجیحی و نظارت بر
آن نادیده گرفت .چرا که عدم نظارت مستمر وعدم توجه به این موضوع
که ارز به چه کسی و به چه شیوه ای داده می شود زمینه را برای ایجاد
فساد هموارتر می کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد :طبیعی است وقتی دولت به

افزايش
 17درصدي
صادرات
پوشاک در
هفت ماهه
امسال

منظور واردات یک کاالی اساسی که مورد نیاز جامعه است به یک
تولید کننده ارز  ۴۲۰۰می دهد تا تولید کننده ،تولید خود را باالتر
ببرد و اقالم مورد نیاز مردم به وفور در دسترس باشد باید ارز الزم
ضمن نظارت شدید بر اعطای ارز از همان زمان تخصیص تا زمان
خرید وواردات کاالی اساسی مورد نیازبه تولید کننده داده شود.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره خاطر نشان
کرد :اگر دولت ارز الزم را به وارد کننده ندهد ،یا نیمی از ارز را به
تولید کننده بدهد قطعا قیمت تمام شده تولید افزایش مییابد ،این
موضوع منجر به ایجاد دو دستگی در تولید کننده می شود .یعنی
ارز دولتی با ارزی که از بازار آزاد برای خرید نهاده ومواد اولیه یا کاال
خریده یکی می شود وتولید کننده نمی تواند همه کاال را با قیمت
دولتی در بازار توزیع کند.
مهدی صادقی شاهدانی در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی
روی زندگی دهک های پایین درآمدی گفت :وقتی دولت ارز با
قیمت مناسب یا همان ارز ترجیحی را به وارد کننده ندهد و وارد
کننده و تولید کننده مجبور به واردات و ساخت کاال با قیمت آزاد
باشد قطعا حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی روی معیشت مردم تاثیرسویی
می گذارد .دولت برای این موضوع یعنی گران شدن قیمت کاالها
و حمایت از مردم باید کاری کند .تقویت سیستم های حمایتی از
خانواده های کم درآمد ،شناسایی آنها و حمایت های مادی و کاالیی
از این گروه ها در شرایط فعلی بسیار مهم است ،بخصوص اگر دولت
مایل به حذف ارز ترجیحی باشد.
وی درخصوص این موضوع که برخی از کارشناسان معتقدند
ارز ترجیحی برای چند قلم کاالست که حذف آن منجر به افزایش
قیمت نمی شود گفت :این حرفها درست نیست ،چرا که با واردات

معاون امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت:
در هفت ماه نخست امسال  450ميليون دالر صادرات پوشاک
انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 17
درصدي نشان ميدهد.
«مهدي صادقينيارکي» ديروز (يکشنبه) در آيين افتتاح
نمايشگاههاي «ايران تکس» افزود :در هفت ماهه امسال نسبت
به مدت مشابه سال گذشته در حوزه صادرات محصوالت
نساجي شاهد  20درصد رشد شامل  300ميليون دالر صادرات
بوديم.به گفته اين مقام مسوول ،نزديک به پنجهزار بنگاه در
زنجيره ارزش صنعت نساجي پوشاک وجود دارد که اين تعداد

نهاده های دامی و بسیاری از مواد اولیه ،قیمت برخی از کاالهای
اساسی مردم کمتر از قیمت بازار آزاد است .اگر نهاده ها و مواد اولیه
با ارز دولتی وارد شود با افزایش باالی قیمت ها دراین کاالها مواجه
می شویم .دولت باید ارز  ۴۲۰۰تومانی را به تولید کنندگان بدهد تا
کاالهای اساسی مردم را با کمترین قیمت ممکن تولید کنند .وقتی
ارز دولتی به صنعت دامداری و تولید مرغ داده شود مشخصا این
اقالم با قیمت های یارانه ای در بازار عرضه می شود نه با قیمت های
سرسام آور .مساله مهم دراین موضوع نظارت شدید دولت واعطای
ارز ترجیحی به تولید کننده و وارد کننده دارای صالحیت است.
مهدی صادقی شاهدانی خاطر نشان کرد :طبیعتا وقتی دولت
 ۵۰درصد ارز مورد نیاز واردکننده را به او بدهد اما  ۵۰درصد ارز
مابقی را ندهد و تولید کننده را به سمت بازار آزاد ارز هدایت کند،
طبیعی است تولیدکننده نمیتواند قیمت را کنترل کند ،لذا همین
مسائل سبب می شود که قیمت در بازار بر اساس ارز غیر یارانه ای
شکل بگیرد و دولت قادر به کنترل بازار وقیمت ها نباشد.دولت نمی
تواند تولید کننده ای که ارز دولتی گرفته را وادار به کاهش قیمت یا
فروش به نرخ دولتی کند چرا که این تولید کننده با نرخ آزاد کاالی
خود را خریداری کرده است .وقتی ارز یارانه ای به تولید کننده داده
نشود اولین پیامد آن گران شدن و باال رفتن قیمت تولید است.
بنابراین این حرف درست است که اگر دولت با ارز دولتی ،ماده اولیه
نهادههای دامی و یا نهادهای اولیه و نهادهای واسطه ای را در اختیار
تولید کننده قرار ندهد قیمت تولیدکننده باال میرود و مردم باید
گوشت و مرغی بخرند که بازار قیمت آن را به صورت آزاد تعیین می
کند ،یعنی به مراتب از قیمت یارانه ای باالتر است و معیشت مردم
را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد.

 6.7درصد واحدهاي صنعتي ،هفت درصد اشتغال صنعتي و
سه درصد سرمايهگذاري را به خود اختصاص داده است.
وي با بيان اينکه نساجي و پوشاک نياز جامعه است،
تصريحکرد :اين بخش بهطور مستمر بايد توليد و عرضه را براي
بخش داخلي و صادراتي انجام دهد که در شرايط امروز ظرفيت
خوبي در کشور شکل گرفته است.
صادقينيارکي با بيان اينکه زنجيره ارزش توليد پوشاک
در کشور شکل گرفته است ،خاطرنشانکرد :توليد پوشاک از نخ
و پارچه تا طراحي و توليد در داخل انجام ميشود و برگزاري
اين نمايشگاهها نشان ميدهد که تغييرات بسيار خوبي در اين

عرصه انجام شده است.
در ادامه «حسن زماني» ،مديرعامل شرکت سهامي
نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسالمي ايران نيز در اين
آيين اظهار داشت :زمينه براي عرضه کاالهاي نساجي در
نمايشگاه فراهم شده است تا پس از گذار از دوران کرونا ،رشد و
توسعه خود را به نمايش بگذارند.
وي با بيان اينکه تالش شده تا زمينه حضور همه
متقاضيان فراهم شود ،تاکيد کرد :نمايشگاه ويترين صنعت،
تجارت و اشتغال کشور است و مي تواند به توسعه آنها کمک
کند.

اخبار
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تاکيد معاون وزير صمت
بر حمايت از فوالدسازان با
نظام تعرفه اي

هجدهمين نمايشگاه بين المللي ايران
متافو با حضور مهدي صادقي نيارکي معاون
امور صنايع وزارت صمت در محل دائمي
نمايشگاه هاي تهران افتتاح شد.
صادقي نيارکي در آيين افتتاحيه اين
نمايشگاه به خبرنگار ما گفت:دستاوردهاي
صنعت فوالد جزء بزرگترين افتخارات کشور
به شمار مي رود زيرا صنعتي است که در
کنار تامين نياز داخل ،ارز حاصل از صادرات
آن نياز صنايع پايين دستي کشور را تامين
مي کند .وي افزود :در سال گذشته 30
ميليون تن توليد انواع فوالد داشتيم و در
هفت ماهه سال جاري نيز  14و نيم ميليون
تن انواع فوالد توليد شده است.
معاون امور صنايع وزارت صمت تصريح
کرد :توليد ريل در ذوب آهن اصفهان افتخار
جمهوري اسالمي ايران است و محصول
داراي ارزش افزوده باال به شمار مي رود که
اين شرکت از دو سال پيش با ورود به توليد
اين محصول گامي موثر در راستاي خودکفايي
برداشته است  .وي افزود  :عنوان سياست گذار
در راستاي حمايت از توليد نسبت به تدوين
نظام تعرفه اي اقدام کرده ايم تا با محقق شدن
اين موضوع سهم خودمان را بيش از پيش در
حمايت از توليد داخل ايفا کرده باشيم.
اين مقام مسئول خاطر نشان کرد :وزارت
صمت تامين زنجيره توليد از معدن تا محصول
نهايي در دست اقدام دارد تا توليد کنندگان
فوالد کشور بدون دغدغه به توليد محصوالت
داراي ارزش افزوده باال بپردازند.

ذاکر :مجلس بايد به دنبال
راهکار براي کنترل قيمتها باشد

نماينده مردم اروميه در مجلس با انتقاد
از بررسي طرح مالکيت صنعتي در صحن
مجلس تاکيد کرد :هرکس  150ماده را
براي ثبت يک اختراع ببيند از انجام اختراع
منصرف خواهد شد.
سيد سلمان ذاکر در تذکري در جريان
جلسه علني ديروز مجلس و بررسي طرح
حمايت از مالکيت صنعتي بيان کرد :براساس
اصل  138قانون اساسي مجلس نبايد در
مواردي که مربوط به آيين نامه مي شود
ورود کند و اين امر جزو وظايف هيات دولت
است اکنون ما چندين جلسه است که مشغول
بررسي طرح حمايت از مالکيت صنعتي هستيم
که  150ماده دارد .اما واقعيت اين است که هر
کس اين  150ماده را ببيند از اختراع منصرف
مي شود.
وي در ادامه گفت :امروز قيمت دالر
و سکه در همين محصوالت خوارکي تاثير
گذاشته و معيشت مردم در تنگنا است
مجلس بايد به دنبال راهکار براي کنترل
بازار باشد اينکه ما بخواهيم چندين جلسه را
براي بررسي اين  150ماده اختصاص دهيم
قابل قبول نيست .نماينده مردم اروميه در
مجلس تصريح کرد :ما طرح حمايت از حقوق
کاربران در فضاي مجازي را که از اهميت باالي
برخوردار بود براساس اصل  85قانون اساسي به
کميسيون فرستاديم اما اين طرح را که تاثير
چنداني در زندگي ندارد را بند به بند در صحن
مجلس بررسي مي کنيم هيات رئيسه مجلس
بايد در اولويت بندي طرحها دقت کنند و امروز
مجلس بايد به دنبال راهکار براي حل مشکالت
معيشتي مردم باشد.

رکورد توليد روزانه در
کارخانه فوالد چادرملو

رکورد توليد روزانه شمش فوالد در
کارخانه فوالد چادرملو شکسته شد.با همت
و تالش تمام همکاران پر تالش و پرسنل
سخت کوش فني و ستادي ارکان بهره برداري
کارخانجات فوالد و احيا چادرملو در روز پنج
شنبه يازدهم آذر ماه  1400با تداوم توليد و
مصرف پيوسته هات شارژ  ،افتخار جديد در
توليد روزانه شمش فوالد با بيش از 4659تن
شمش فوالد با ريخته گري  26ذوب در فوالد
سازي به ثبت رسيد.

افتخارآفريني همکاران فوالد
خراسان در نخستين مسابقات
شناي «ايميدرو»

همکاران افتخارآفرين مجتمع فوالد
خراسان در نخستين دوره مسابقات شنا ميان
شرکتهاي تابعه «سازمان توسعه ونوسازي
معادن وصنايع معدني ايران» (ايميدرو) با
شايستگي و تنها با يک اختالف امتياز روي
سکوي سوم اين مسابقات کشوري قرار گرفتند.
در اين رقابت که براي نخستين بار
ميان کارکنان شرکتهاي بزرگ معدني و
صنايع معدني ايران برگزار شد ،کارکنان
فوالد خراسان با دو مدال طال ،سه نقره و
چهار برنز ،در رقابتي تنگاتنگ پس از فوالد
مبارکه ( 192امتياز) و تنها با يک امتياز
اختالف با آلومينيوم اراک  182امتيازي،
روي سکو رفتند.در اين رقابتها کاظم
برجي ،در دو رشته  100متر آزاد و 50متر
قورباغه ،مدالهاي طال را به گردن آويخت.
حامد سعادتي و سعيد پارسايي در  25متر
پروانه دو بار براي فوالد خراسان روي سکوي
دوم ايستادند.مدالهاي برنز فوالد خراسان را
هم هوشنگ سعيد (50متر قورباغه) ،قاسم
پارسايي (100متر آزاد)و هادي مژدکانلو (
 50متر قورباغه) کسب کردند.
در مسابقات تيمي هم ،گروه 4نفره فوالد
خراسان(متشکل از آقايان :برجي ،سعادتي،
مژدکانلو ،سعيد پارسايي) در رشته 4در 50متر
تيمي مختلط ،نايب قهرمان شدند و در 100*4
منر آزاد نشان برنز را از آن خود ساختند.

