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دستور ترخیص فوری کاالهای اساسی صادرشد

به دنبال گزارشــی که اخیرا از ســوی معاونت
اقتصادی دولت و با نظر دستگاه های مربوطه در
رابطه با موانع ترخیص کاالهای اساسی دپو شده
به رئیس جمهوری اعالم شد ،وی موافقت خود را
با پیشنهادات مطرح شده اعالم و دستور پیگیری و
اجرا را صادر کرده است.
اخیراطیجلسهمعاونتاقتصادیدولتودستگاههایمربوطه
در حوزه تجارت ،مشــکالت و موانع اصلی در رابطه با اظهار،
ترخیص و انتقال کاالهای اساســی به بازار به ویژه کاالهای
موجــود در بندر امام خمینی (ره) مورد بررســی قرار گرفت و
همراه با مجموعه ای از پیشنهادات به رئیس جمهوری اعالم
شد .تازهترین اعالم ارونقی  -معاون فنی گمرک ایران  -به
ایسنا حاکی از آن است که رئیس جمهوری دستور فوری بررسی
و رفع مشکل رسوب کاالهای اساسی در بنادر و گمرک به ویژه
بندر امام خمینی (ره) را صادر و با پیشنهادات مطرح شده در زمینه
ارزی و همچنین موارد مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد
کشاورزی و همچنین گمرک ایران موافقت کرده است .وی در
این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت آمار کاالهای اساسی در
بنادر اظهار کرد که تا هشتم اردیبهشت ماه سال جاری جمع
کاالهای اساسی شامل موجودی و کاالی موجود در شناورهای
پای اســکله و منتظر در لنگرگاه به بیــش از  ۵.۲میلیون تن
می رسد که حدود  ۳.۸میلیون تن آن در بندر امام خمینی (ره)
دپو شــده است که این موضوع به طور ویژه به رییس جمهور
اعالم شده بود.

ارونقی ادامه داد :براساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت که به تایید رئیس جمهور رسیده است قرار بر این شد تا در
مورد موانع و مشکالت تامین ارز ،بانک مرکزی رویه تخصیص
و تامین ارز کاالهای اساســی را تسریع کند .وی در رابطه با

وظایف محول شده به گمرک نیز توضیح داد که گمرک ایران
باید طی فراخوان به تمامی متقاضیانی که تمایل دارند از رویه
اعتباری استفاده کنند اعالم کند تا درخواست خود را به بانک
مرکزی ارائه و بانک نیز به فوریت نیز ظرف ســه روز کاری از

مصوباتیکهرعایتنمیشود

فروش مرغ تکهای در برخی مغازهها

با وجود اینکه قطعهبندی کردن مرغ در
مغازهها از فروردین ماه ســالجاری به
صورت رسمی بر اساس مصوبات قرارگاه
ساماندهی مرغ کشــور ممنوع شد ،اما
گزارشات حاکی از آن است که همچنان
برخی از خرده فروشیها اقدام به قطعه
بندی و فروش مرغ بــا قیمتهای باال
میکنند.
در اسفندماه سال گذشته سازماندامپزشکیو ستاد
تنظیم بازار با افزایش قیمت مرغ ،قطعه بندی کردن مرغ در مغازهها را ممنوع
کردند تا به این وسیله از گرانفروشی و سودجویی جلوگیری شود و این کاالی
پروتئینی پرمصرف با قیمت های مصوب به دست مردم برسد.
در اواســط فروردین ماه ســالجاری نیز قرارگاه ساماندهی مرغ کشور عرضه
مرغ قطعه بندی شــده یا عرضه مرغ قطعه شده با طعم های مختلف توسط
واحدهای صنفی را ممنوع کرد که این ممنوعیت تا پایان فروردین ادامه داشت و
در نهایت نیز براساس یکی از مصوبات جلسات قرارگاه ساماندهی مرغ کشور این
ممنوعیت برای شرکت های دارای مجوز که کار اصلی آنها قطعه بندی کردن
مرغ بود ،برداشته شد ولی برای خرده فروشی ها همچنان پابرجا ماند.
اخیرا اما براساس گزارشهای رسیده ،برخی از خرده فروشیهای سطح شهر

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) در
امور بازرگانی تاکید کرد که تغییری در نرخ شکر
ایجاد نمیشود ،اما زیر بار پنج نرخی بودن شکر
در بازار نرفت و گفت که مبنای این نرخها متفاوت
است.
اخیرا دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از پنج نرخی شدن شکر
در بازار خبــر داده بود ،به طوری که نرخ مصوب  ۶۶۵۰تومان
برای واحدهای تولیدی ،نرخ مصوب ۸۷۰۰تومان برای مصرف
کننده ،نرخ مصوب ۱۱هــزار و  ۵۰۰تومان برای بنکداری ها،
نرخ آزاد بنکداری ۱۳هزار و ۵۰۰تومان به صورت کیســههای
 ۵۰کیلویی و نرخ آزاد مصرف کننده هم که گفته میشــود تا
 ۱۴هزارتومان هم رسیده و بعضا گرانفروشی در این بخش به
بیش از  ۹۰درصد هم رسیده است.
او همچنین گفته بود که شــکر آزاد به وفور در بازار هست،
اما اولویت دولت تامین شکر تنظیم بازاری برای فروشگاه های
زنجیرهای اســت ،اما همه مردم به این فروشگاهها دسترسی
ندارند .موضوعی که وزارت صمت نیز آن را تایید کرده و در این
رابطه محمدصادق مفتح ،قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی
در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد :منسجمترین شبکه توزیع،
فروشگاههای زنجیرهای است که بدون هیچ محدودیت شکر در
آنجا عرضه میشود البته به این معنا نیست که در صنف توزیع
نمیشــود بلکه در صنف لبنیات و خوار و بار هم شکر توزیع
میشود ،ولی شبکهای که تنظیم و تعادل بازار را انجام میدهد
در فروشگاههای زنجیرهای اعمال میشود.

ترخیص  ۹۰درصدی تمدید شد
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد ارائه شده در مورد ترخیص۹۰
درصدی کاالهای اساسی و موافقتی که رئیس جمهوری در این
رابطه داشته ،توضیح داد که پیشنهاد این بود که کارگروه تنظیم
بازار موضوع مجوز ترخیص  ۹۰درصدی کاالهای اساسی را که
قبال تا اسفندماه سال  ۱۳۹۹وضع کرده بود برای سال جاری نیز
تمدید کند که با موافقت رئیس جمهوری مقرر شد این تمدید
صورت گرفته و ترخیص  ۹۰درصدی کاالهای اساسی در صف
تخصیص ارز بدون کد رهگیری بانک برای ســال جاری نیز
انجام شود.ارونقی یادآور شد :براین اساس گمرک ایران موظف
است از متروکه کردن کاالهای اساسی که ترخیص درصدی
شده است تا تعیین تکلیف نهایی این کاال جلوگیری کرده و
این امکان را فراهم کند تا جهت جلوگیری از فساد کاال نسبت
به جایگزینی درصدی از کاالهای اساسی جدیدالورود به جای
اقالم قبلی اقدام شود .به گزارش ایسنا ،مشکالت تأمین و انتقال
ارز ترجیحی ،عدم صدور اعالمیه تامین ارز به صورت اعتباری
برای کلیه صاحبان کاال که با رویه اعتباری کاالهای اساسی
را وارد بنــادر و گمرک کرده اند ،طوالنی شــدن زمان صدور
مجوزهای قانونی ،تطویل در صدور مجوز بازارگاه وزارت جهاد
کشاورزی ،عدم وجود ناوگان حمل و نقل متناسب با موجودی
کاالهای ترخیص قطعی شــده و همچنین عدم تمکن مالی
برخی صاحبان کاال جهت پرداخت حقوق ورودی از مشکالت
اصلی اعالم شده در رابطه با اظهار ،ترخیص و انتقال کاالهای
اساسی به بازار به رئیس جمهوری بود.

زمان اعالم نسبت به موافقت با درخواست اقدام کند .این مقام
مسئول در گمرک ایران گفت :گمرک موظف است در اسرع
وقت اطالعات مربوط به ترخیص کاالها را به صورت برخط در
سامانه جامع تجارت قرار دهد.

سخنگویگمرکاعالمکرد:

تهران همچنان اقدام به فروش مرغ قطعهبندی
شــده با قیمتهای باال می کنند و عرضه مرغ
کامل و دولتی آنها محدود است و در صورتی که
خریداران نیاز بیشتری به مرغ داشته باشند مجبورند
یا از مرغ های قطعه بندی شده خریداری کنند و
هزینه های گزافی بپردازند یا مسافت های بسیاری
را برای خرید مرغ دولتی طی کنند.
در این راستا مهدی یوسف خانی-رئیس اتحادیه
فروشندگان پرنده و ماهی  -در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه قطعه بندی مرغ در فروشگاهها و مغازهها تخلف است ،اظهار کرد:
فروش مرغهای تکهای که توســط شرکتهای مجاز قطعه بندی می شوند،
مشــکلی ندارد ولی مغازه ها و فروشگاه ها نباید خودشان اقدام به قطعه بندی
مرغ کنند.وی ادامه داد:مرغ های قطعه بندی شده توسط شرکت ها هم دارای
قیمتهای مصوب هستند و بایستی این قیمتها رعایت شود.
البته دستگاههای نظارتی در سطح شهر حضور دارند و اگر تخلفی روی دهد به
آن رسیدگی خواهند کرد.رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در پایان گفت:
قطعه بندی برای مغازه ها هم از نظر بهداشتی و هم از نظر قیمتی ممنوع است
اما اگر مغازهای اقدام به این کار کرد و مرغهای قطعه شده را کمتر از نرخ مصوب
فروخت ،ایرادی ندارد.
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ســخنگوی گمــرک گفــت :باوجود
شــدت گرفتن تحریمهای ظالمانه و
محدودیتهای ایجاد شــده ناشی از
شیوع ویروس کرونا در سال  ،۹۹ایران
به بیش از  ۱۴۳کشور جهان صادرات و
از  ۱۲۳کشور واردات داشته است.
به گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران« ،سید
روحاهلل لطیفی» اظهار داشت :ایران در سال  ۹۹به
 ۱۴۳کشــور جهان انواع کاالها را صادر کرده که
ارزش آن افزون بر  ۳۴میلیارد و  ۹۹۸میلیون دالر بوده است.
وی افزود :همچنین در این مدت از  ۱۲۳کشور جهان به ارزش  ۳۸میلیارد و
 ۸۹۲میلیون دالر واردات انجام داده است.
لطیفی خاطرنشانکرد :سه مقصد کاالهای تجاری ایران ،نخست چین با بیش
از  ۹میلیارد و  ۷۷میلیون و  ۱۲۳هزار و  ۲۳۴دالر ،دوم عراق با هفت میلیارد و
 ۴۴۸میلیون و  ۴۳۱هزار و  ۶۷۳دالر و سوم امارات متحده عربی با چهار میلیارد
و  ۶۶۱میلیون و  ۶۲۱هزار و  ۶۸۲دالر بودند .وی ادام هداد :پس از این سه کشور،
ترکیه با ۲میلیارد و ۵۳۶میلیون و ۶۱۶هزار و ۶۸۸دالر و افغانستان با ۲میلیارد و
 ۳۰۸میلیون و  ۴۰۱هزار و  ۲۵۹دالر ،اصلیترین مقاصد کاالهای ایرانی در سال
 ۹۹بودند و همچنین کمترین صادرات ایران در اطلس جهانی تجارت به کشور

لوکزامبورگ با  ۴۴۸دالر بوده است.
ســخنگوی گمرک درباره کشــورهای طرف
معامله برای تامین کاالهــا و واردات به ایران نیز
گفت :در سال  ۹۹مبدا اصلی واردات کشور شامل
کشور چین با  ۹میلیارد و  ۸۴۳میلیون و پنج هزار
و  ۹۵۱دالر و پــس از آن ،امارات متحده عربی با
 ۹میلیــارد و  ۷۵۷میلیون و  ۷۸۷هزار و  ۵۹۱دالر
و ترکیه با چهار میلیارد و  ۴۰۰میلیون و ۹۱هزار و
 ۸۲دالر بودند .وی بیا نداشت :نزدیک به ۵۰درصد
صادرات کشور در سال  ۹۹را محصوالت پتروشیمی و پایه نفتی ۲۰ ،درصد آن
محصوالت معدنی و صنایع معدنی ۱۸،درصد آن محصوالت کشاورزی و صنایع
غذایی و حدود  ۱۰درصدی صادرات کاالهای صنعتی و میعانات گازی و صنایع
دستی (با هم سهمی بیش از یک درصد) تشکیل دادند.
بر اســاس آخرین آمار اعالم شده گمرک در فروردینماه امسال  ۱۰میلیون
و  ۳۴۳هــزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و  ۷۶۲میلیــون دالر بین ایران و
شرکای تجاری مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن
 ۳۲درصد و از نظر ارزش  ۶۲.۵درصد افزایش داشت .مقایسه حجم صادرات و
واردات کشور در فروردینماه سالجاری حاکی از تراز مثبت  ۱۷۴میلیون دالری
نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

قائم مقام وزیر صمت:

شکر از نظر صمت چند نرخ دارد!؟
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه باید نرخ شکر در بخش
صنف و صنعت جدا شود ،تصریح کرد :قیمت شکر در بخش
خانوار  ۸۷۰۰تومان است که در حال حاضر اعمال میشود .اگر
کرایه حمل ،هزینه های بانکی ،خرده فروشی و عمده فروشی
را در نظر بگیریم نرخ شــکر اعالم شده صحیح است .شکر با
قیمت  ۶۳۰۰تومان به واحدهای بسته بندی میرسد که این
واحدها با در نظر گرفتن هزینه مالی ،بسته بندی و غیره به قیمت
 ۸۷۰۰تومان به دست مصرف کننده می رسانند و قیمت شکر
صنف و صنعت نیز  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان است.
مفتح با بیان اینکه توزیع شکر بدون محدودیت انجام میشود،
تصریح کرد :یکی از اقالمی که در ایام عید و ماه مبارک رمضان
پیک مصرف دارد شکر اســت و بر اساس گزارشات تا امروز
مشکلی در توزیع نیست .به عبارت دقیقتر در بازار شکر کمبود
عرضه وجود ندارد و زمانی که شکر به واحد بسته بندی میرسد
هزینه بسته بندی آن محاسبه میشود و قیمت دوم پیدا میکند.
نرخشکرتغییرنمیکند
مفتح در ادامه تاکید کرد که تغییری در نرخ شکر ایجاد نمیشود
چون هیچکدام از عوامل تعیین کننده نرخ ،تغییر نکرده است و
توزیع هم به شکل گسترده ادامه خواهد داشت و مشکلی وجود
ندارد .از طرف دیگر پیک مصرف شکر در ایام عید و ماه رمضان

دسترسیآسانترتولیدکنندگان
به مواد اولیه از منافع برجام است

نایــب رییس انجمن ســازندگان
تجهیزات صنعت نفت ایران گفت :از
منافع برجام این است که دسترسی
تولیدکننده به مواد اولیه بهتر میشود،
به طور مثال ما برخی از مواد اولیه خود
را به دلیل تحریم و سختی انتقال پول
در بدترین شرایط و با هزینه بیشتر
تهیه میکنیم که یک معضل است.
«عبدالرضا حمیدی» دیروز (یکشــنبه) در گفت و گو با ایرنا به وضعیت تولیدکنندگان داخلی در
دوران تحریم اشاره کرد و افزود :در دورانی که در تحریم شدید بودیم ،شرکت های داخلی بسیاری از
کاالهای استراتژیک صنعت نفت را تولید می کردند و موفق بودند.
وی اضافه کرد :اما اکنون نگران هستند که اگر تحریم ها برداشته شود ،سیاستها تغییر رویه داده و
مجددا خرید خارجی صورت بگیرد که این امر ،آسیب بسیار جدی به بخش خصوصی و تولید کشور
وارد می کند.حمیدی افزود :به طور کلی ،در صورتی که برجام اتفاق بیفتد برای کشور مثبت است ،اما
باید مراقب افزایش خریدهای خارجی بود.
نایب رییس انجمن استصنا ادامه داد :اگر دریچهای به سمت خارج از کشور باز شود ،ممکن است
مانند سال های  ۹۰و  ۹۱خرید خارجی افزایش پیدا کند و واردات جایگزین تولید داخل شود.
وی یادآور شد :در سالهای اخیر به ویژه در دو سال اخیر ما شاهد بودیم که شرکتهای دانش بنیان
و شرکتهای صنعتی بزرگ کشور رشد کردند.
حمیدی با بیان اینکه مهمترین مشکل تولید ،عدم حمایت است ،افزود :تا زمانی که شعار سر لوحه
کارها باشد ،مشکلی حل نمی شود .بحث من این است که شعار که می دهیم ،باید عملی باشد.
نایب رییس انجمن استصنا در پاسخ به این سوال که چه سیاستگذاری ها و اقداماتی در راستای
استفاده حداکثری از برجام باید انجام شود ،تاکید کرد :وزارت صنعت باید مسئولیت رفع مانع تولید
و پشتیبانی از تولید داخل را به طور کامل برعهده بگیرد .کلمه تولید داخل و حمایت از تولید داخل
سال هاست که مطرح است اما این امر به سختی ممکن است محقق شود .وزارت صنعت به عنوان
بانی صنعت و مسئول این برنامه که برای صدور جواز واردات کاال مسئولیت شدید دارد ،باید روی
تقاضاهایی که برای صدور نیاز به مجوز دارند ،دقت کند.وی گفت :کاالیی که در داخل تولید شده و
باکیفیت هم هست ،تحت هیچ عنوان و تغییر هویتی نباید اجازه واردات داشته باشد.
نایب رییس انجمن استصنا خاطر نشان کرد :این اتفاق کم و بیش ،رخ می دهد ،واردکنندگان با
هوشمندی ممکن است نام محصول را تغییر بدهند و مثال کاالی برقی را با نام کاالی پزشکی وارد
می کنند و این هشیاری وزارت صنعت را می طلبد که این موضوع را بررسی کند.

شکرگرانمنیشود

اســت که عمده تولید کنندگان قبل از ماه رمضان و ایام عید
سهمیه را دریافت میکنند .شکر جزو کاالهایی است که در
توزیع آن مشکلی وجود ندارد.همچنین در حالی که دبیر اتحادیه
بنکداران مواد غذایی با حضور در این برنامه مجددا موضوع پنج
نرخی بودن شکر را مطرح کرد ،قائم مقام وزیر صمت در امور
بازرگانی اظهار کرد که قیمت اعالم شده و پنج نرخ برای شکر
صحیح نیست ،بلکه مبنای آن متفاوت است .محدودیتی در
توزیع شکر وجود ندارد.وی افزود :مازاد شکر به ذخایر استراتژیک
افزوده شده است و لزوم ًا جمع واردات و تولید داخلی ،مصرف
نیست بلکه بخشی از آن ذخایر استراتژیک کشور است که در
همه کاالها اعمال میشود .بنابراین میانگین مصرف شکر در
کشور حدود یک میلیون و  ۷۰۰هزار تن است.قائم مقام وزیر
صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه شکر تولید داخل و وارداتی
با نرخ شرکت بازرگانی دولتی توزیع میشود و بخش عمده تولید
داخل به این شرکت فروخته میشود ،درباره برنامه ریزی برای
بازار شکر گفت :برنامه ریزی بر اساس روال سابق است البته
اکنون ابتدای فصل برداشت نیشکر و چغندر بهاره در خوزستان
است و در پایان تابستان چغندرها به بازار میآیند .البته موجودی
خوبی تامین شده است و کمبود حدود یک تا  ۱.۵میلیون تن از
بازارهای خارجی خریداری شده که بخشی از آن ترخیص شده
و بخش دیگر در حال ترخیص یا حمل به کشور است .واردات

برای بخش خصوصی نیز با ارز نیمایی در حال انجام است.
شکر با دالر  ۴۵هزار تومانی به دست مصرف
کنندهمیرسد!
در ادامه این برنامه قاسمعلی حسنی ،دبیر اتحادیه بنکداران مواد
غذایی با بیان اینکه دولت اجازه دهد تاجر شــکر را وارد کند و
نظارت کند ،چراکه بزرگترین و بهترین پلیس رقابت است ،بار
دیگر درباره پنج نرخی بودن شکر در بازار گفت :نرخ های امروز
بازار شــکر  ۶۶۵۰تومان ۸۷۰۰ ،تومان ۱۱ ،هزار و  ۵۰۰تومان،
 ۱۳هــزار و  ۵۰۰تومان و  ۱۵هزار تومان اســت که شــکر با
قیمت  ۸۷۰۰تومان در برخی فروشگاهها نیست .چراکه برخی
فروشگاههای زنجیره ای در این شرایط کرونایی تنها دو بسته
شکر میدهند ،اما باید توزیع به صورت گسترده تر انجام شود.
وی با بیین اینکه در مواردی شکر با قیمت  ۱۳هزار  ۵۰۰تومان
توســط بنکداران به فروش میرسد و با قیمت  ۱۵تا  ۱۶هزار
تومان به دســت مصرف کننده میرسد ،تصریح کرد :هر تن
شکر  ۳۸۴دالر اســت که با دالر  ۲۳هزار تومان قیمت شکر
 ۷۳۵۰تومان است .بنابراین وقتی این قیمت به  ۱۶هزار تومان
میرسد یعنی با دالر ۴۰تا ۴۵هزار تومان به دست مصرف کننده
میرسد .در حال حاضر در  ۱۱۰۰شهر شکر زیر  ۱۵هزار تومان
در بخش آزاد به دست مصرف کننده نمیرسد .از طرف دیگر در
سه سال گذشته هفت بار قیمت ها تغییر پیدا کرده است.

مصرف شکر از نظر وزارت جهاد ساالنه
 ۲.۲۵میلیون تن!
پیمان حصادی مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی
نیز در این برنامه از افزایش تولید شکر خبر داد به طوری که در
سال  ۱۳۹۹در کشور مجموع ًا یک میلیون و  ۵۷۰هزار تن شکر
تولید شــده ،اما در سال  ۱۳۹۸تولید شکر  ۹۸۷هزار تن بوده
است .در سال گذشته تقریب ًا یک میلیون و  ۱۱۷هزار تن و در
سال  ۱۳۹۸حدود یک میلیون و  ۸۰۰هزار تن شکر وارد کشور
شده اســت.او همچنین با
اینفوگراف
بیان اینکه مصرف سرانه
شکر بر مبنای  ۲۷کیلوگرم
است ،نیاز ساالنه کشور را
حدود دو میلیون و ۲۵۰هزار
تن و ماهانه  ۱۸۵هزار تن
نیاز عنوان کرد.
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معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت :با توجه به تامین عمده
سرمایهگذاریهای مورد نیاز ،دستیابی به اهداف چشم انداز  ۱۴۰۴و تولید
ساالنه ۵۵میلیون تن فوالد امکانپذیر است.
«وجیهاهلل جعفری» درباره آخرین وضعیت طرح جامع فوالدی کشور افزود :طبق جدیدترین
پایش طرح جامع فوالد ،ظرفیتهای ایجاد شــده تا پایان سال  ۹۹شامل  ۳۹.۴میلیون تن
ظرفیت تولید شمش فوالد ۳۷.۱۸،میلیون تن آهن اسفنجی ۶۶.۷۵،میلیون تن گندله و۶۴.۱۱
میلیون تن کنسانتره است.وی گفت :تولید محصوالت این زنجیره تا پایان سال  ۹۹مشتمل بر
تولید  ۳۰.۷میلیون تن فوالد خام ۳۱.۱۴ ،میلیون تن آهن اسفنجی ۴۶.۰۶ ،میلیون تن گندله،
 ۵۰.۰۶میلیون تن کنسانتره و  ۱۰۴.۱میلیون تن سنگ آهن بود.جعفری خاطرنشانکرد :برای
ایجاد توازن و تحقق برنامه تولید ۵۵میلیون تن فوالد ،حدود چهار میلیارد و ۴۳۹میلیون یورو نیاز
است که تاکنون حجم قابل توجهی از این میزان سرمایهگذاری ،تأمین اعتبار شده است؛ بنابراین
دستیابی به اهداف چشم انداز  ۱۴۰۴امکانپذیر است.
تامین سرمایه در بخش معدن
وی در پاسخ به اینکه یکی از اساسیترین مشکالت در بخش معدن و صنایع معدنی ،نیاز به
سرمایهگذاری بهویژه برای نوسازی ماشینآالت و تکمیل پروژهها است و در سال  ۱۴۰۰این
سرمایهگذاریها از کدام محل قرار است تامین شود ،افزود :در بخش معادن کوچک مقیاس ،با
استفاده از خدمات و تسهیالت صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی ،امکان نوسازی
ماشینآالت معدنی فراهم شده و در برنامه سال  ۱۴۰۰این موضوع لحاظ شده است.معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ادام هداد :در حوزه معادن بزرگ مقیاس نیز که بهطور عمده شرکتهای
پیمانکار در آن فعالیت میکنند ،نوسازی ماشین آالت و تکمیل پروژهها در دستور کار بوده و
تامین مالی برای سرمایهگذاری از محل تفاهمنامه با  ۱۲بانک کشور مورد توجه است که ارزش
آن به  ۱۲هزار میلیارد تومان میرسد.
تفاهمنامه همکاری ۲۵ساله ایران و چین
وی درخصوص تفاهم نامه همکاری  ۲۵ساله ایران و چین و دستاوردهای مثبتی که برای
بخش معدن و صنایع معدنی می تواند به دنبال داشته باشد ،گفت :توسعه صنایع فوالدی با
حضور سرمایه گذاران چین موجب می شود تا امکان صادرات بیشتری فراهم شود و فرصت
های ســرمایهگذاری در این حوزه با اطمینان از بازار مناسب و مستمر نمود بهتری پیدا کند.
جعفری خاطرنشانکرد :با توجه به اینکه بخش معدن پتانسیلهای همکاری بسیاری برای
سرمایهگذاران دارد ،تفاهم نامه  ۲۵ساله ایران و چین بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذاران
را فراهم خواهد کرد و در حال حاضر با توافقهای انجام شده در این همکاری ،به نظر میرسد
دستاوردهای مهمی در حوزه انتقال فناوری انجام شود.این مقام مسوول درباره چگونگی تحقق
شعار سال در بخش معدن ،افزود :بهمنظور تحقق شعار سال ،مشکالت و گلوگاههای بخش از

ابتدای زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی بررسی شده و به دنبال عملیاتی کردن راهکارهای
مربوطه هستیم.وی گفت :بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته ،در تحقق شعار رونق
و جهش تولید موفق بود ،بهطوری که همه محصوالت فلزات اساسی از رشد مطلوبی برخوردار
بود و امیدواریم امسال نیز اهداف تولید محقق شود.جعفری خاطرنشانکرد :از جمله اقدامهای
انجام شده در حوزه پشتیبانیها و مانعزداییها ،شناسایی موانع و چالشهای حوزه اکتشاف است
که برای رفع آنها جلسات متعددی با ذینفعان دولتی و خصوصی برگزار شده و در حال عملیاتی
کردن راهکارهای شناسایی شده هســتیم.وی ادام هداد :بهبود وضعیت ماشینآالت حفاری،
آموزش نیروی متخصص ،کاهش بوروکراسی و غیره ،راهکارهای مشخصی است که در حال
اجرا هستند .رئیس هیات عامل ایمیدرو بیا نداشت :با توجه به حجم باالی عملیات معدنکاری
کشور ،تامین ماشینآالت موردنیاز معادن ،یکی دیگر از چالشهاست که در این راستا نیز از طریق
تولیدکنندگانوتامینکنندگانداخلیاقدامهایمناسبیانجامشدهاست.
افزایش ۲برابری سرمایه صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی
وی اضافهکرد :موضوع دیگر افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی
از  ۵۰۰میلیارد تومان فعلی به یکهزار میلیارد تومان است تا این صندوق به عنوان یک نهاد
توانمندساز و پشتیبانی کننده ،بتواند گام های بیشتری برای توسعه بخش خصوصی بردارد.به
گفته این مقام مسوول ،برنامه دیگر این حوزه فراهم کردن زیربناهای تولید در بخش معدن و
صنایع معدنی است که از طریق طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی در
ایمیدرو پیگیری میشود و بودجه پیشبینی شده برای سال جاری به حدود ۲برابر افزایش یافته
است.وی گفت :اکنون تعداد قابل توجهی معادن فعال در کشور وجود دارد که به دلیل نداشتن
زیربنا ،با هزینههای تولید باالیی مواجه هستند و اجرای این طرح ،منتج به افزایش بهرهوری آنها
میشود.جعفری پیشبینیکرد :بیش از ۴۰معدن از این طریق منتفع شوند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت :تداوم اجرای طرح احیا ،فعالسازی و توسعه
معادن کوچک از دیگر برنامههای سال جاری است و برنامهریزی شده تا پایان امسال ۲۰۰معدن
احیا و فعالسازی شود.وی گفت :ایمیدرو در حوزه فناوریهای نوین هم پیش رفته و حمایت
از استارتاپ ها در مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو) مطابق سال گذشته انجام
میشود که با توجه به تجربه حاصله ،این مرکز در سال جاری اثربخشی بهتری خواهد داشت.
جعفری افزود :پایش مستمر طرحهای توسعهای ایمیدرو و رفع گلوگاههای تولید ،پیشبینی
ریسکهای آتی و اقدام قبل از وقوع ریسک ،از دیگر اقدامهای ایمیدرو در سال جاری است.وی
خاطرنشانکرد:موضوعدیگر،بومیسازیقطعاتوتجهیزاتصنعتفوالداستکهبااقدامهای
انجام شده توسط ایمیدرو و انجمن تولیدکنندگان فوالد ،سامانه بومیسازی فوالد راهاندازی شده
است که گامی موثر در تامین بدون دغدغه قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانههای زنجیره
فوالد کشور و حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.امسال از سوی رهبر معظم انقالب به
سال «تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها» نامگذاری شده است.
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هدایتسرمایههایخردمردمی
به سمت طرحهای مولد با تأمین مالی جمعی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت :تأمین مالی جمعی
( )Crowdfundingیکی از شــیوههای نوین تامین مالی است که هدایت
سرمایههای خرد مردمی به سمت طرحهای مولد را به دنبال دارد.
بــه گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،ســعید زرندی» در کارگروه تامین مالی این
وزارتخانه گفت :در برنامه ســال  ۱۴۰۰هدایت ســرمایههای خرد مردمی به سمت تولید از
طریق تامین مالی جمعی و ظرفیت ماده  ۱۱قانون رفع موانع تولید به عنوان یک پروژه دیده
شده است .وی خاطرنشانکرد :بسط و گسترش این شیوه ،حاصل پیشرفت فناوری اطالعات
و ارتباطات در کنار اقبال و اعتماد عمومی است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت افزود :این
روش تأمین مالی در واقع از طریق جمعسپاری منابع مالی سرمایهگذاران به صورت یک کانال
تأمین مالی مؤثر برای دریافت مقدار اندکی سرمایه از مردم برای سرمایهگذاریهای متوسط
تعریف میشود که یک الگوی جدید تأمین سرمایه برای پروژههای جدید و طرحهای نوآورانه
و کسبوکارهای کوچک است.زرندی توضی حداد :حوزههای هدف این ابزار شامل فعالیتهای
دانشبنیان ،استارتاپها ،فعالسازی ،احیا و تقویت معادن ،اصناف تولیدی و توزیعی ،سرمایه در
گردش بنگاههای کوچک و متوسط ،طرحهای تکمیلی و توسعه در مقیاس کوچک و متوسط
و غیره است.وی ،مهمترین ویژگی این شیوه را تاکید بر هدایت سرمایههای خرد مردمی به
سمت طرحهای مولد دانست و گفت :این شیوه یک ساختار شبکهای را در تامین مالی ایجاد
میکند که در رقابت با الگوهای ســنتی واسطهگری مالی به حذف واسطه مالی (بانک) در
تأمین مالی ،تســریع و دسترسی به منابع ،کاهش هزینههای مالی و غیره میانجامد.زرندی
ادام هداد :تأمین سرمایه از این روش برای شرکتهای بزرگ بهویژه شرکتهایی که در بورس و
فرابورس پذیرش شدهاند ،منع شده است تا رقابت فقط برای تأمین سرمایه شرکتهای کوچک
و دارای طرح و ایده نو انجام شود.

واریز۷۱۰۰میلیاردتومان
توسطمتقاضیانطرحملیمسکن

عضو هیئت مدیره بانک مســکن از واریزی ۷۱۱۳میلیارد تومان توسط
متقاضیان طرح ملی مسکن خبر داد و گفت :روند پرداخت وام واحدهای این
طرح سرعت گرفته است.
محمدحسن علمداری در گفتوگو تسنیم درباره جدیدترین آمار مربوط به طرح ملی مسکن
اظهار کرد :تا امروز  221هزار و  536نفر از متقاضیان طرح ملی مسکن در شعب بانک مسکن
افتتاح حساب کردهاند.وی ادامه داد :مجموع واریزی متقاضیان تاکنون  7هزار و  113میلیارد
تومان است.وی با بیان اینکه این مبلغ به  1400پروژه طرح ملی مسکن تزریق شده است،
افزود :تاکنون 603پروژه برای دریافت تسهیالت معرفی شدهاند که شامل 49هزار و 170واحد
است .پرونده این تسهیالت در مراحل مختلف قرار دارد و هنوز برای  27هزار واحد نیز پرونده
تشکل نشده است چراکه باید پروژهها به پیشرفت 10درصدی برسند.عضو هیئت مدیره بانک
مسکن با اشاره به تسریع روند پرداخت تسهیالت به واحدهای طرح ملی مسکن ،یادآور شد :در
زمان حاضر  67پروژه برای  3166واحد آماده امضای قرارداد است ،ضمن اینکه  101پروژه نیز
در دفترخانهها در حال تکمیل برای دریافت وام هستند.

حذف فروش حواله ای تایر توزیع و فروش الستیک
را تسریع خواهد کرد

دبیر انجمن واردکنندگان تایر گفت :تصمیم وزارت صمت مبنی بر حذف
الزام صدور حواله و رزرو تایر در ســامانه فروش الستیک توزیع و فروش
تایر را تسریع کرده و با توجه به سهل شده فروش تایر  ،قاچاق الستیک را
کاهش خواهد داد.
سید محمد میرعابدینی در گفتگو با خبرخودرو ضمن اشاره به اینکه حذف رزرو تایر در سامانه
کاال صرفا شــامل تایرهای نیمایی است ،اذعان داشت :پیرو جلسه ای که با قائم مقام وزیر
صمت داشتیم موانع فروش الستیک مانند رزرو و سهمیه بندی تایرهای سنگین( سقف 6حلقه
الستیک در شش ماه برای رانندگان) حذف شد .که مطمعنا از قبل هم نیازی به اجرای این
محدودیت ها نبوده ولی متاسفانه اجرا شد که باعث قفل شدن و مشکل ایجاد شدن در چرخه
کار گردید.وی ادامه داد :الزاماتی مانند وجود حواله رزرو و سهمیه بندی موجب تسهیل فروش
تایرهای قاچاق شده بود که با این تصمیم از این پس فروش تایرهای قاچاق دشوار شده و شدت
و حدت آن نیز کاهش خواهد یافت .همچنین محدودیت های فروش تایر موجب عدم خرید
تایر توسط نمایندگان شرکت های وارد کننده و انباشت آنها در انبار توزیع کنندگان شده بود اما
اکنون با حذف این فیلترها روند تراکنش فروش تایر تسریع خواهد شد.دبیر انجمن واردکنندگان
تایر درباره وضعیت بازار الستیک عنوان کرد :تایر وارداتی در بازار موجود است اما به دلیل موانع
و مشکالت گذشته بازرگانان به ثبت سفارش و واردات تایر تمایلی نداشتند که امیدواریم با حذف
محدودیت های مذکور واردات تایر رونق پیدا کند .همچنین قیمت الستیک با توجه به باال
رفتن قیمت کائوچو بین  8تا  13درصد افزایش داشته است.میرعابدینی در پاسخ به این سوال
که پیش بینی شما از آینده بازار تایر چیست ،گفت :در صورت ادامه روند فعلی تا سه چهار ماه
آینده با چالش هایی مواجه خواهیم شد اما اگر واردات تسهیل و شرایط خوبی بر بازار حاکم شود
مشکلی وجود نخواهد داشت.وی با اشاره به یکی از مسائل بازار تایر خاطرنشان کرد :برخی از
شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند و مهلت ترخیص تایرهای آنان به پایان رسیده بود
مجدد در حال تمدید آن هستند تا با ارز دولتی و بدون پرداخت مابه التفاوت تایر وارد کنند .این
امر موجب می شود بازرگانانی که با ارز نیمایی تایر وارد کردند دیگر رغبتی به واردات تایر نداشته
باشند زیرا با توجه به اختالف زیاد بین ارز دولتی  4هزار و  200تومانی و ارز نیمایی  24و  25هزار
تومانی قادر به فروش تایرهای با ارز نیمایی نخواهند بود و رقابت برای آنان سخت خواهد شد.

