اقتصاد
اخبار
براي نخستين بار رخ داد؛

عضويت بخش تعاون ايران
در هيات مديره اتحاديه
بينالمللي تعاون ()ICA

انتخابات هيات مديره اتحاديه
بينالمللي تعاون ( )lCAدر سويا اسپانيا
برگزار شد و بخش تعاون ايران به عضويت
اين هيات در آمد.به گزارش وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعي ،در اين انتخابات براي
اولين بار اتاق تعاون ايران موفق شد با پيشي
گرفتن از رقباي جهاني خود از بين 110
کشور صاحب نفوذ و قدرتمند در بخش
تعاون به عنوان عضو هيات مديره اتحاديه
بين المللي تعاون ( )ICAانتخاب شود.
ارتقاي آراء و جايگاه ايران در هيات
مديره جهاني ( )ICAرا ميتوان حاصل
فعاليتها و تعامل نزديک بخش تعاون کشور
با نهضت جهاني و منطقهاي تعاون در دنيا
دانست و آن را به عنوان حرکتي رو به جلو
و پيشرفت تعبير کرد.الزم به ذکر است که
سازمان جهاني ( )ICAقدمتي  130ساله و
با عضويت  110کشور داشته که کشور ايران
براي اولين بار توانست در طي اين سالها به
عضويت در هيات مديره اين سازمان جهاني
درآيد«.بهمن عبداللهي» رييس اتاق تعاون
ايران به عنوان منتخب هيئت مديره اتحاديه
جهاني تعاون به مدت  4سال به نمايندگي از
بخش تعاون ايران برگزيده شد.
شرکت بازرگاني دولتي ايران:

کاالهاي اساسي سال 1401
کشور تامين شد

شرکت بازرگاني دولتي ايران اعالم کرد:
با تامين بهموقع کاالهاي اساسي از محل
منابع داخلي و خارجي ،ميزان خريد گندم،
برنج ،روغن و شکر به حد مطلوبي رسيده و
تا پايان سال ،پاسخگوي نياز مصرفي کشور
خواهد بود.به گزارش شرکت بازرگاني دولتي
ايران (مبدأ)؛ با تداوم اجراي برنامههاي
تامين ،عالوه بر خريد گسترده و تضميني
گندم و دانههاي روغني بهصورت گسترده و
ذخيرهسازي اين محصوالت ،حجم انبوهي
از کاالهاي اساسي شامل :گندم ،برنج،
روغن و شکر نيز از ابتداي سال جاري از
خارج ،خريداري ،وارد و ذخيره شده و به
اين ترتيب ،نياز مصرفي سال  1401کشور
تأمين شده است .بر اساس اين گزارش ،براي
تداوم زنجيره تامين کاالهاي اساسي ،خريد
تضميني گندم و دانههاي روغني در داخل
همچنان ادامه دارد ،ضمن اينکه واردات
کاالهاي ضروري نيز از طريق مبادي ورودي
و بنادر جنوبي و شمالي به کشور در جريان
است.اين گزارش ميافزايد ،امسال همچنين
براي تأمين نياز مصرفي مردم و تنظيم بازار،
بيش از دو و نيم ميليون تن انواع کاالهاي
اساسي در اقصينقاط کشور توزيع شده که
در اين ميان ،بيش از دو ميليون تن گندم
براي مصارف واحدهاي صنف و صنعت و
نانواييها به اين واحدها اختصاص يافته
است.

معاون دريايي سازمان بنادر؛

کشتي يوناني در توقيف
سازمان بنادر است

معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي
گفت :امکان بازگشت خدمه کشتي هاي
توقيف شده يوناني به کشورهايشان وجود
دارد و مشکلي از اين نظر ندارند.
مجيد علي نازي با بيان اينکه
کشتيهاي يوناني طبق کنوانسيونهاي بين
المللي در توقيف سازمان بنادر و دريانوردي
هستند گفت :بر اساس قوانين MLC
(کنوانسيون کار دريايي) همه امکانات
رفاهي ،همه امکانات ارتباطي با خانوادهها و
کشورهايشان ايجاد شده و در رفاه کامل به
سر ميبرند.
وي افزود :هر گونه ارتباط ميان خدمه
کشتيهاي يوناني توقيف شده با سفراي
کشورهاي متبوعشان ايجاد شده است و
هيچ مشکلي در ارتباط با کشتيهاي توقيف
شده در ايران وجود ندارد.
معاون دريايي سازمان بنادر و
دريانوردي درباره آزاد شدن محموله
کشتي ايران که در يونان توقيف شده بود
نيز اظهار کرد :بر اساس رأي دادگاه بار اين
کشتي بايد منتقل شود که اقدامات آن در
حال انجام است.علي نازي درباره بازگشت
خدمه کشتيهاي توقيف يونان به کشورهاي
متبوعشان بيان کرد :جزئيات را هماهنگ
کرديم و مشکلي براي برگشتشان وجود
ندارد و ميتوانند برگردند؛ اختيار را کام ً
ال
به خود آنها واگذار کرده ايم.
وي در خصوص اينکه آيا ممکن است
هزينه محموله تخليه شده را از يونانيها
دريافت کنيم؟ تصريح کرد :مسائل پرداخت،
موضوع کوچکي است؛ مسأله اصلي ،اثبات
حاکميت و اقتدار جمهوري اسالمي در
بازپس گيري محموله توقيف شده و دزدي
توسط آمريکا بود که انجام شد.

حذف عوارض صادراتي برخي
محصوالت پروتئيني و لبني

مديرکل دفتر توسعه صادرات وزارت
جهاد کشاورزي گفت :با تصويب ستاد تنظيم
بازار ،عوارض صادراتي برخي از محصوالت
پروتئيني و لبني حذف شد.به گزارش وزارت
جهاد کشاورزي« ،محرم سلطاني» افزود:
مطابق با بند يک مصوبات جلسه مذکور
عوارض صادراتي مرغ ،تخممرغ ،شيرخشک
صنعتي و خامه فلهاي جهت حفظ توليد
داخل و جلوگيري از ضرر و زيان دامداران
و توليدکنندگان از تاريخ  7/3/1401تا پايان
سال جاري حذف ميشود.
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وزير راه وشهرسازي خبر داد:

الزامي شدن کد رهگيري براي تمامي معامالت مسکن

وزير راه و شهرسازي در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار
همکاري مشاوران امالک در اجراي مصوبات سران قوا در خصوص
ساماندهي بازار اجاره شد و از الزامي شدن کد رهگيري براي تمامي
معامالت مسکن بهعنوان شرط قانوني بودن معامالت خبر داد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازي« ،رستم قاسمي» در ساختمان
دادمان با اصناف حوزه مسکن براي کنترل بازار مسکن بعد از اخذ
مصوبه سران قوا تشکيل جلسه داد.
وزير راه و شهرسازي در اين نشست بر اجراي مصوبات سران
قوا براي ساماندهي بازار مسکن تاکيد و اعالم کرد :موضوع اجاره و
ارايه کد رهگيري با صنف اتحاديه امالک و زير نظر وزارت صمت
بوده است .اما به دليل اتفاقاتي که در کشور به دليل گرانيهاي اخير
رخ داد از سوي وزارت راه و شهرسازي پيشنهادات و بستههايي را
به مجموعه حاکميت ارايه کرديم تا مشکالت و معضالت موجود
را تا جايي که ممکن است در خصوص مشکالت مربوط به مسکن
خانوارها حل کنيم.
عضو کابينه دولت سيزدهم ادامه داد :مصوبات سران قوا در
خصوص ساماندهي بازار مسکن و اجارهبها مصوب شده است و طبق
اين مصوبه مستاجران ميتوانند در واحدهاي مسکوني که سکونت
دارند ساکن باشند و موجران نيز نهايت همکاري را داشته باشند و
حداکثر در تهران و ساير کالنشهرها تا  25درصد و در ساير شهرها
تا  20درصد افزايش نرخ اجارهبها را مجاز هستند.
قاسمي با يادآوري اينکه براي تسهيالت وديعه مسکن از سوي
دولت  40هزار ميليارد تومان منابع مالي بانکي پيشبيني شده که

قرارداد
بلندمدت
اپراتوري
بندر
چابهار
با هنديها
تعيين
تکليف
مي شود

پرداخت ميشود رقم اين تسهيالت را براي خانوارهاي مستاجر واجد
شرايط در تهران  100ميليون تومان در ساير کالنشهرها و مراکز
استانها  70ميليون تومان و در ساير شهرها  40ميليون تومان
برشمرد.
وي توضيح داد :نرخ سود تسهيالت وديعه اجاره مسکن 18
درصد است که  5درصد اين  18درصد با سوبسيد و  13درصد
توسط مردم پرداخت ميشود .از طريق اين روش پيشبيني ميشود
تا بين  800هزار تا يک ميليون خانوار مستاجر از تسهيالت وديعه
مسکن بتوانند بهره ببرند.
وزير راه و شهرسازي تصريح کرد :چهارشنبه در جلسه هيات
دولت در خصوص ديگر پيشنهادهاي وزارت راه و شهرسازي
در خصوص ساماندهي بازار مسکن که در اختيار دولت است
تصميمگيري ميشود.

معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت و منابع سازمان
بنادر و دريانوردي از پيگيري براي رفع موانع امضاي قرارداد
 10ساله واگذاري اپراتوري بندر چابهار با طرف هندي خبر
داد.
حسن بيک محمدلو درباره همکاري ايران با کشورهاي
منطقه در خصوص بندر چابهار اظهار کرد :يکي از سياستهاي
اصلي دولت سيزدهم تعامل با همسايگان است .يکي از
کارهايي که در دوره جديد سازمان بنادر و دريانوردي پيگيري
ميشود ،پيگيري ارتباطات با کشورهاي همسايه و استفاده
از ظرفيتهاي آنها در ايجاد ترافيک بار و بهره مندي از اين
مجموعهها در کريدورهاي شمال-جنوب و شرق به غرب است.
وي افزود :سازمان بنادر درصد زيادي از آن را با
هماهنگي دستگاه سياست خارجي بر عهده خواهد داشت؛ ما
کليه ظرفيتهايي که ميتوانند کشورهاي  CISبراي سرمايه
گذاري و مشارکت د ر اين کريدور را فراهم کنند ،آماده
کردهايم؛ طبعاً بايد هم ويژگي قيمت و سرعت مورد توجه واقع

قاسمي در عين حال نشست با اتحاديه مشاوران امالک و اصناف
اين حوزه را مهم خواند و گفت :نمايندگان و اصناف حوزه مسکن و
مشاوران امالک در نشست مشترک قول دادند تا کمکهاي الزم را
براي اجراي مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهي بازار اجارهبها در
خصوص دو تصميم افزايش سقف اجارهبها و همچنين تداوم اسکان
مستاجران در واحدهاي مسکوني عملياتي کنند.
وي از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرايط حاکم
کشور به مردم و مستأجراني که برخي مستاصل هستند کمک کنند
و در اجراي مصوبه سران قوا همکاري الزم را داشته باشند.
قاسمي ضمانت اجرايي مصوبات سران قوا را در خصوص
ساماندهي بازار مسکن دستگاه قضايي عنوان کرد و تاکيد کرد :در
مصوبه اعالم شده است که شوراهاي حل اختالف و در نهايت دستگاه
قضايي در خصوص بروز اختالف همکاري داشته باشند که اميدواريم
موجر و مستاجر با توافق مشکالت احتمالي را حل کنند.
وزير راه و شهرسازي اعالم کرد :مقرر شده تا ارايه کد رهگيري
به وزارت راه و شهرسازي منتقل شود و همه معامالت در سامانه
امالک و اسکان ثبت و قابل پيگيري باشد.
قاسمي ادامه داد :چنانچه معامالت در سامانه امالک و اسکان
ثبت نشود به عنوان خانه خالي تلقي خواهد شد .تاکنون بيش از
 600هزار خانه خالي شناسايي و به سازمان امور مالياتي معرفي شده
است که تاکنون از اين تعداد معرفي شده  60هزار نفر نسبت به خالي
بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسي اعتراضهاي
موجود هستيم.

شود؛ قراردادي با هنديها داريم که پيگيريهاي زيادي براي
فعال شدن اين قرارداد داريم.
معاون مديريت و برنامه ريزي سازمان بنادر و دريانوردي
گفت :از حضور کشورهاي ديگر هم براي مشارکت در توسعه
کشور به هر نحوي استقبال ميکنيم و زمينه آن را با قوانين و
مقررات موجود ،فراهم خواهيم کرد.
وي درباره قرارداد موقت اپراتوري بندر چابهار با هنديها
اظهار کرد :اين قرارداد يک بحث حقوقي دارد و در حال
رسيدگي حقوقي به آن هستيم؛ موضوع آن ،تعيين مرجع
رسيدگي به اختالفات احتمالي ايران و هند در خصوص قرارداد
واگذاري اپراتوري بندر چابهار به شرکت هندي است.
بيک محمدلو يادآور شد :بحث بر روي متن قرارداد است
و از آنجايي که يک قرارداد بين المللي است ،در مجلس در
دست بررسي است.
وي در خصوص انتقال بار روسيه به هند از طريق ايران
گفت :در سفر آقاي نوواک معاون نخست وزير روسيه به تهران،

تقاضاي عبور بارهاي خود از مسير ايران را داشتند؛ اما نکته
مهم اين است که به سرعت تمهيداتي بينديشيم که اتصال
بنادر شمالي به خط آهن با تکميل مسير رشت-آستارا را فراهم
کنيم؛ همچنين اجراي راه آهن چابهار-زاهدان تسريع شود.
عضو هيئت عامل سازمان بنادر و دريانوردي با تأکيد
بر اينکه از ورود ساير سرمايه گذاران در توسعه بندر چابهار
استقبال ميکنيم ،ادامه داد :ولي اين مسأله به معني حذف
هنديها از بندر چابهار نيست.
وي مبني بر اينکه آيا قرار است چينيها جايگزين هند
در توسعه بندر چابهار شوند؟ گفت :چنين بحثي وجود ندارد.
بيک محمدلو درباره تجهيزاتي که قرار بود هنديها
به بندر چابهار بياورند بيان کرد :هندي جرثقيلهايي را به
اين بندر منتقل کردهاند ولي بايد به مرحله سوار شدن اين
تجهيزات در محل خود برسد؛ بايد به اين سمت برويم که
قرارداد  10ساله ايران با هند به امضا برسد تا اين تجهيزات
قابل استفاده شود.

حذف ارز  4200توماني جسورانهترين کار دولت است

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت :مهمترين اقدام دولت در  2ماه
گذشته تصميم جسورانه حذف ارز  4200و تک نرخي کردن ارز در
اقتصاد کشور بود.
مسعود خوانساري ديروز در سي و چهارمين جلسه هيات
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت :مهمترين اقدام دولت در دو ماه
گذشته تصميم جسورانه دولت براي حذف ارز  4200توماني و تک
نرخي کردن ارز در اقتصاد کشور بود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران بيان دداشت :خواسته اي که بخش
خصوصي و اتاق بازرگاني طي  4سال مدام پيگيري آن بود ،اگرچه
ديرهنگام اجرا شد ،اما گام خوبي برداشته شد.
وي افزود :بعد از خروج آمريکا از برجام ،نوسانات شديدي در
قيمت ارز به وجود آمد و دولت سعي کرد که نرخ ثابتي را براي
قيمت ارز در نظر بگيرد و لذا در آن سال نرخ ارز  4200توماني را
در نظر گرفت ،اما با توجه به اينکه اين قيمت واقعي نبود ،بالفاصله
تقاضا افزايش يافت و بيش از  80ميليارد دالر ثبت سفارش صورت
گرفت ،در صورتي که در بيشترين تقاضاي ارز در سال هايي که حتي
وضعيت ارزي خوبي هم داشتيم تقاضاي ارز  50ميليارد دالر بيشتر
واردات نداشتيم و اين مساله حاکي از آن بود که قيمت تعيين شده
براي ارز کاذب بود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران بيان داشت :در مدت چهار سال
لطمات زيادي از اين تصميم به اقتصاد کشور زده شد .اختصاص
ارز  4200توماني باعث هدر رفتن ميلياردها دالر ارز به دليل خروج
ارز از کشور ايجاد شد همچنين قاچاق معکوس کاال به کشورهاي
همسايه يکي از زيان هاي تخصيص اين نوع ارز به واردات بود ،نفوذ
کاالهاي توليدي با ارز  4200توماني در بازار آزاد هم از ديگر مضرات
ارز ترجيحي بود.
وي با اشاره به دو اثر تخريبي ديگر تعيين ارز  4200توماني
گفت :يکي از اين اثرات تخريبي گسترش ديوان ساالري و بورکراسي
در اقتصاد کشور بود ،زيرا دولت قصد کنترل قيمت ارز را داشت
بنابراين دولت شبکههاي خود را گسترش داد و قيمت دستوري بر
کاالها ايجاد و اين موضوع باعث لطماتي بر صنعت شد ،چنانچه در
سال هاي گذشته رشد صنعتي ما کاهش يافت و نسبت به سرمايه

گذاري به استهالک منفي شد و همه اينها اثرات تخريبي ارز 4200
توماني بر اقتصاد کشور بود.
خوانساري يکي ديگر از پيامدهاي تخصيص ارز  4200توماني
را اثرات منفي آن بر صادرات عنوان کرد و گفت :به دليل محدوديت
ها در يک سال شايد حدود  200بخشنامه توسط بانک مرکزي و
دستگاه هاي وزارت صمت ابالغ شد که همه اينها صادرکنندگان
را دچار مشکل کرد و صادرکنندگان خوشنام تقريبا دست از کار
کشيدند و عمال باعث شد صادرات ما کاهش يابد در حالي که با توجه
به افزايش قيمت ارز صادرات مي توانست افزايش يابد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت :تصميم دولت بسيار به
جا بود و انتظار مي رفت دوستان دولت و کساني که اعالم ميکردند
که با دولت همراه هستند ،از اين طرح پشتيباني کنند که به نظر
ميآمد پشتيباني نشد.
وي افزود :اما بخش خصوصي و اتاق بازرگاني از اين طرح
استقبال کرد و پشتيباني خواهيم کرد ،زيرا دولت چاره اي به غير
از اين کار نداشت تا با تک نرخي کردن ارز اقتصاد را به پيش ببرد.
اما به هر حال هر طرح بزرگ نياز به همراهي مردم دارد و متاسفانه
دولت در اين زمينه کمتر به اثرات مثبت اين طرح بر اقتصاد کشور
پرداختند و مضرات چند نرخي کردن ارز کمتر براي مردم بيان شد.
خوانساري اظهار اميدواري کرد :با برنامه ريزي دقيق که
صورت ميگيرد ،دهک ها بصورت دقيق شناسايي شوند و افراد
کمتر برخوردار از قلم نيفتند ،ضمن اينکه افزايش تاب آوري و
اميد اجتماعي حتما بايد به وجود بيايد و دولت براي تغيير ساختار
اقتصادي بايد اميد و تاب آوري را در جامعه ايجاد کند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت :يک هشدار الزم است
که به دولت داده شد تا دولت در گردابي که دولت گذشته دچار آن
بود ،گرفتار نشود .دولت گذشته ارز را تثبيت کرد و با توجه به قيمت
واقعي ارز ،روز به روز فاصله قيمت ارز تثبيتي با قيمت ارز واقعي
بيشتر مي شد .بنابراين اگر قرار است ارز مورد نياز واردکنندگان از
طريق سامانه نيما تامين شود بايد مراقب بود که تا فاصله نرخ ارز
نيمايي با بازار آزاد زياد نشود و دوباره يک قيمت ثابتي براي ارز در
نظر گرفته نشود .خوشبختانه تصميمي که دولت در هفته گذشته

اتخاذ کرد و اجازه داد ت تا صادرکنندگان ارز را به صرافي ها بدهند
اقدام مثبتي بود و اميدواريم اين موضوع بساط يابد و در عين اينکه
صادر کننده مکلف باشد که ارز خود را به کشور وارد کند اما کوتاژ
صادراتي خود را با افرادي که قصد واردات دارند ،مبادله کنند و لذا
ارز به صورت شناور در کشور باشد.
وي با اشاره به گزارش بانک جهاني از رشد اقتصادي گفت:
بانک جهاني رشد اقتصادي ايران را در سال جاري ميالدي 3.7
درصد اعالم کرد و اين در حالي است که رشد اقتصادي کشورهاي
پيشرفته که در سال گذشته  6.6درصد بوده در سال جاري ميالدي
به  3.4درصد برسد.
خوانساري افزود :رشد اقتصاد روسيه نيز از  4.7درصد در سال
گذشته ميالدي پيش بيني شده به منفي  8.9درصد برشد و رشد
اقتصادي کشورهاي خاورميانه نيز با توجه به افزايش قيمت انرژي از
 3.4به  5.4در سال جاري ميالدي برسد.
وي بيان داشت :همچنين بانک جهاني متوسط رشد اقتصادي
جهان را در سال جاري  2.9درصد پيش بيني کرده است و کماکان
پيش بيني شده که در سال  2023و  2024اختالل در تجارت بين
المللي بخاطر جنگ اکراين و روس وجود خواهد داشت و کاهش
سرمايه گذاري ها نيز ادامه پيدا خواهد .
رئيس اتاق بازرگاني تهران بيان داشت :در ابتداي سال جديد
هجمه هايي به اتاق بازرگاني بخش خصوصي صورت گرفت و تهمت
هايي زده شده و حتي مبحث گم شدن  1500ميليارد تومان در
اتاق ايران ايجاد شد که کذب بود و جوسازي هاي زيادي عليه بخش
خصوصي صورت گرفت و اين در حالي است که بحران اقتصادي
در کشور وجود دارد .لذا نامه اي در اين زمينه به مقام معظم
رهبري و سران سه قوه نوشته شد تا بررسي شود که داليل اين
مسائل چيست و اگر اخاللي در اتاق ها صورت گرفته بررسي شود و
خوشبختانه دستور اکيد خوبي صورت گرفت و جلسه آي با رياست
قوه قضائيه برگزار شد و دستور بررسي موضوعات داده شد و هفته
گذشته مالقاتي با رئيس جمهور انجام شد و ايشان دستور دادند که
جلسهاي با هيئت رئيسه اتاق برگزا شد و در نتيجه در اين جلسه
مباحث خوبي نيز مطرح شد.

هدفگذاري تجارت  3ميليارد دالري با قزاقستان تا سه سال آينده

مديرکل آسياي ميانه ،قفقاز و روسيه سازمان توسعه تجارت
ايران با اشاره به سفر رئيس جمهوري قزاقستان به تهران و امضاي
اسناد همکاري تجاري ،از هدفگذاري رسيدن به تجارت  3ميليارد
دالري با اين کشور در  3سال آينده خبر داد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران« ،رحمتاهلل خرمالي»
با اشاره به هدفگذار سه ميليارد دالري تجارت با قزاقستان طي سه
سال آينده اظهار داشت :طبق آمار گمرک ايران حجم مبادالت دو
کشور در سال گذشته حدود  300ميليون دالر بوده است اما طبق
آمار گمرک قزاقستان اين رقم بيش از  400ميليون دالر است.
وي افزود :در دو ماهه ابتدايي سال  1401حجم مبادالت
ايران با قزاقستان  60ميليون دالر بوده که عمدتاً در بخش تامين
محصوالت کشاورزي ،مواد غذايي و محصوالت ساختماني مانند
سيمان بوده و واردات ايران از قزاقستان نيز عمدتاً در حوزه غالت،
جو و ديگر اقالم موردنياز کشور است.
خرمالي اظهار داشت :طبق هدفگذاري صورت گرفته توسط
مسئوالن کميسيون مشترک ايران و قزاقستان که در اسفندماه انجام
شد ،حجم مبادالت دو کشور تا  3سال آينده به  3ميليارد دالر

افزايش پيدا ميکند که صادرات خدمات فني و مهندسي در اين
هدفگذاري ديده شده است؛ همچنين در حوزههاي نفتي نيز زمينه
همکاري وجود دارد.
مديرکل آسياي ميانه ،قفقاز و روسيه سازمان توسعه تجارت
ايران با اشاره به برنامههاي مشترک با کشور قزاقستان گفت:
عمده برنامهاي که در سال جاري ترسيم کردهايم ،در بخش
نمايشگاههاي اختصاصي کاالهاي صادراتي و فني و مهندسي
ايران به قزاقستان است که در دهه اول تيرماه برگزار ميشود.
همچنين پذيرش هياتهاي تجاري از قزاقستان در بخش
ساختمان ،کشاورزي و دانشبنيان را برنامهريزي کردهايم که به
نوعي تبادل هياتهاست.
خرمالي با بيان اينکه يکي از سياستهاي سازمان توسعه
تجارت ايران ايجاد مراکز تجاري در بازار هدف است ،خاطرنشان کرد:
در کشور قزاقستان شهر آلماتي را انتخاب کرديم که خوشبختانه
مجوز اوليه براي شرکت متقاضي صادر شد و اميدواريم در  6ماهه
اول سال مجوز دايمي اين مرکز صادر شود.
وي ادامه داد :قزاقستان از اعضاي اصلي موسس اتحاديه

اقتصادي اوراسياست .در اين خصوص سازمان توسعه تجارت ايران
نيز مذاکراتي را با اين اتحاديه برقرار کرده که دور چهارم آن در
اصفهان برگزار خواهد شد و با نهايي شدن موافقتنامه تجارت آزاد
اوراسيا ما شاهد توسعه بيش از پيش معامالت با اين اتحاديه به ويژه
جمهوري قزاقستان خواهيم بود.
مديرکل آسياي ميانه ،قفقاز و روسيه سازمان توسعه تجارت ايران
با اشاره به سفر رييس جمهور قزاقستان به ايران گفت :در جريان اين
سفر در حوزه تجارت چند سند به امضا رسيد که سند همکاري سازمان
توسعه تجارت ايران و مرکز توسعه صادرات قزاقستان و همچنين سند
همکاري صندوق ضمانت صادرات ايران و صندوق ضمانت قزاقستان و
سند همکاريهاي آموزشي از جمله اين موارد است.
وي با بيان اينکه شرکتهاي ايراني در چند سال اخير
فعاليتهاي خوبي در حوزه خدمات فني و مهندسي داشتهاند،
گفت :همکاري در حوزه استخراج و بهرهبرداري از معادن قزاقستان
و استخراج مس و همچنين تبادل هيات تجاري در بخش معدن
ادامه پيدا خواهد کرد و هياتي نيز از وزارت صمت به قزاقستان
اعزام خواهد شد.

ميزان خريد گندم به  6ميليون تن مي رسد

معاون وزير جهاد کشاورزي گفت :پيش بيني ميشود ميزان خريد
تضميني گندم به 6ميليون تن برسد.محمد قرباني ،معاون امور برنامه ريزي و
اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي در نشست خبري که در حال برگزاري است،
گفت :پيش بيني ميشود ميزان خريد تضميني گندم امسال افزايش يابد و
به حدود  6ميليون تن برسد.وي اضافه کرد :دليل اين مسأله اجراي سياستي
بود که براساس آن کشاورزان از کودهاي فسفاته و پتاسه استفاده کردند که
روي عملکرد محصول تأثير بسزايي داشت.قرباني با بيان اينکه برداشت گندم
ديم هنوز آغاز نشده است ،افزود :گزارشات فائو نيز حاکي از افزايش توليد
غالت در کشور است.
وي همچنين با اشاره به کاهش  45درصدي قيمت کودهاي فسفاته و
پتاسه ،گفت :اين امر تأثير بسزايي در توليد محصوالت کشاورزي داشته است.
قرباني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اعطاي تسهيالت

به توليدکنندگان صنعت دام و طيور کشور بعد از حذف ارز ترجيحي
گفت :طيور گوشتي  50درصد اين تسهيالت را دريافت کرده اند که رتبه
اول را در ليست دريافت تسهيالت دارند.وي اضافه کرد :دامهاي سبک،
سنگين و روستايي  35درصد تسهيالت را دريافت کرده اند و رتبه دوم
را دارند و گاوهاي شيري و صنعتي نيز با دريافت  7درصد تسهيالت رتبه
سوم را در اين ليست دارند.
به گفته اين مقام مسئول ،تسهيالت مذکور با نرخهاي  15 ،12 ،10و
 18درصد در اختيار توليد کنندگان قرار ميگيرد.
قرباني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فيلمهاي منتشر
شده در فضاي مجازي در زمينه جوجه کشي و رها کردن جوجهها در بيابان
گفت :سياست وزارت جهاد کشاورزي اين است که توليد جوجه به هيچ
عنوان متوقف نشود .جوجه کشي و يا رها کردن جوجهها در حالي که وزارت

جهاد کشاورزي اعالم کرده تمام جوجهها را جذب ميکند ،حرفهاي و اخالقي
نيست.وي با اشاره به اينکه متأسفانه اخالق در کشاورزي رعايت نميشود،
افزود :اين در حالي است که ما در دانشگاه چنين درسي را داريم که تدريس
ميشود و بايد آموزشهاي الزم در اين زمينه ارائه شود.
معاون وزير جهاد کشاورزي همچنين در مورد طرح هوشمند سازي نان
با بيان اينکه مجري اين طرح ،وزارت اقتصاد است ،اظهار داشت :پايلوت اين
طرح در زنجان بوده و بعد از آن اجراي طرح در قزوين ،چهارمحال و بختياري،
فارس ،تهران و  3-2استان ديگر کليد خورده است.
قرباني ادامه داد :پيش بيني بنده اين است که تا پايان تيرماه اجراي
طرح مذکور در سراسر کشور انجام شود .ضمن اينکه براي اين کار به 83
هزار دستگاه پوز نياز داريم که دستگاههاي خاصي نيز هستند و البته مباحث
مربوط به پشتيباني از اين پوزها نيز بسيار مهم است.
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معاون وزير صمت و رئيس ايدرو خبر داد :

پيشرفت  85درصدي احداث
نخستين زيست پااليشگاه ايران

معاون وزير صمت و رئيس هيات عامل
ايدرو گفت :نخستين زيست پااليشگاه
توليد بيواتانول سوختي کشور در کرمانشاه
که به عنوان بزرگترين واحد از اين دست
در کشورهاي منطقه نيز به شمار مي رود
با پيشرفت  85درصدي به مراحل پاياني
احداث و تکميل نزديک شده است .
به گفته علي نبوي با وجود مشکالت
ناشي از تحريم ها  ،سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران با بهرهگيري از توان
مهندسان و سازندگان داخلي اکنون اين
طرح ملي را به مرحله پاياني رسانده است.
نبوي افزود  :با روند جاري در عمليات
اين پروژه انتظار مي رود عمليات ساخت،
نصب ،تست و راه اندازي اين زيست
پااليشگاه مهم امسال به اتمام برسد و طبق
برنامهريزي انجام شده وارد مدار توليد شود.
به گفته نبوي  ،ارزش روز مجموع
سرمايه گذاري ريالي و ارزي براي تکميل و
راه اندازي واحد سوخت سبز زاگرس  ،معادل
 12هزار ميليارد ريال است که بيش از 200
نفر اشتغال مستقيم را در پي خواهد داشت .
معاون وزير صمت با اشاره به اينکه
طرح زيست پااليشگاه توليد بيو اتانول
سوختي از جمله طرحهاي ايدرو در
مناطق کمتر برخوردار است  ،گفت  :با
راه اندازي اين زيست پااليشگاه و توليد
ساالنه  66ميليون ليتر الکل سوختي
غالت  ،بيش از  65ميليون دالر صرفه
جويي ارزي مي شود .
رييس ايدرو افزود  :با بهره برداري
از اين پروژه همچنين ساالنه  66هزار تن
کنجاله تخميري باقيمانده از توليد الکل
سوختي نيز به عنوان محصول جانبي
توليد مي شود که اکنون به عنوان ماده
ارزشمند تغديه دام به صورت وارداتي
تامين مي شود .
بيواتانل سوختي بعنوان محصول پاک
در راستاي حفظ محيط زيست جايگزين
افزودني هاي شيميايي بنزين مي شود که
موجب کاهش چشمگير آاليندگي آن است .
با همت شرکت مس برگزار شد

اردوي جهادي درماني
شهداي پاريز

اردوي جهادي درماني شهداي پاريز
با همت شرکت ملي مس در راستاي ايفاي
مسئوليت اجتماعي در روستاي گستوييه از
توابع شهرستان سيرجان در استان کرمان به
مدت يک روز برگزار شد.
در اين دوره از اردوهاي جهادي شرکت
مس 8 ،تيم پزشکي 1 ،تيم پزشک عمومي،
 2تيم پزشک متخصص 2 ،تيم پرستاري،
 3تيم مامايي 1 ،تيم دارويي و  1تيم
دامپزشکي در اين طرح به ارائه خدمات
به مردم گستوييه پرداختند و در مجموع
حدود  1000مورد خدمات درماني ،دارويي
و بهداشتي به مراجعان ارائه شد.
از ديگر خدمات ارائه شده در اين طرح
ميتوان به انجام امور آزمايشگاهي ،تزريقات،
پانسمان و ارائه دارو به صورت رايگان اشاره
کرد.
همچنين با توجه به اين که امرار
معاش مردم روستايي از طريق دامپروري
و دامداري است برنامهريزيهاي الزم براي
استقرار تيمهاي دامپزشکي انجام و به بيش
از  2575راس دام ،خدمات پزشکي الزم ارائه
شد/.

واردات 193هزار و 500تن
نهاده دامي در بندر شهيد
رجايي

مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان
گفت :از ابتداي سال جاري تاکنون سه فروند
کشتي حامل نهاده دامي به تناژ  193هزار و
 500تن شامل جو و ذرت وارد بندر شهيد
رجايي شدهاند.
عليرضا محمديکرجيران در تشريح
آخرين وضعيت واردات کاالهاي اساسي در
بزرگترين بندر تجاري ايران اظهار داشت :از
ابتداي سال جاري تاکنون سه فروند کشتي
حامل نهاده دامي به تناژ  193هزار و 500
تن شامل جو و ذرت وارد بندر شهيد رجايي
شدهاند که نسبت به سال گذشته 100
درصد افزايش داشته است.
وي ادامه داد :هم اکنون يک فروند
کشتي حامل جو به تناژ  66هزارتن در بندر
شهيد رجايي پذيرش و به منظور دسترسي
سريع با رويه حمل يکسره درحال تخليه
است.
مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد
رجايي ،پيش بيني کرد اين محموله ظرف
شش روز آينده تخليه ميشود.
محمديکرجيران گفت :هم اکنون يک
فروند کشتي  66هزار تني ذرت در لنگرگاه
بندرعباس مستقر است که پس از طي کردن
فرآيند بندري و گمرکي در اسرع زمان پهلو
ميگيرد.
وي افزود :در مجموع شش فروند
کشتي حامل  212هزار و  530تن کاالي
اساسي شامل روغن خوراکي ،گندم و ذرت
در لنگرگاه بندرعباس درحال طي کردن
فرآيند اسنادي خود براي پهلودهي و تخليه
محمولههاي خود هستند.
مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان
اضافه کرد :درحال حاضر بيش از  10هزار
تن کاالي اساسي روزانه در بندر شهيد
رجايي تخليه ميشود که نهادههاي دامي به
صورت حمل يکسره به وسيله  400کاميون
بارگيري و به سراسر کشور ارسال ميشود.

