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اخبار
ابالغ دستورالعمل درج قیمت روی
کاالها در هفته جاری

معاون وزیر صمت از ابالغ دستورالعمل درج
قیم��ت تولیدکننده ب��ر روی کاالها در این
هفت��ه خبر داد و گف��ت :یکی از چالشهای
اصلی در ب��ازار ،درج قیمتهای غیرقانونی
و غیرواقعی بر روی کاالها است.به گزارش
عصرایرانیان از وزارت صمت ،عباس تابش
اظهار کرد :با توجه ب��ه مطالبه عمومی و با
هدف شفاف س��ازی قیمتها و بهرهمندی
قانون��ی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره
تولی��د ،توزیع و عرضه از س��ودهای مصوب
قانون��ی و اطالع رس��انی مس��تمر از قیمت
ان��واع کاال و خدم��ات و همچنی��ن کاهش
بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان الزم
اس��ت با تغییر در ش��یوه درج قمیت کاال به
عنوان الزام قانونی ،موجبات استیفای بیش
از پیش حقوق مصرفکنندگان فراهم شود.
رئیس س��ازمان حمایت مص��رف کنندگان
و تولیدکنن��دگان تاکی��د ک��رد :در ش��رایط
فعلی بواس��طه اینکه رقاب��ت حداکثری بین
واحدهای تولی��دی برای به دس��ت آوردن
س��هم بازار از طریق اختصاص حاشیه سود
بیش��تر برای شبکه توزیع وجود دارد و عمال
قیمت کمت��ر مبنای رقابت نیس��ت ،میزان
بهره مندی ش��بکه توزیع از حاش��یه س��ود
تخصیص یافته تعیین کننده فروش اس��ت.
تاب��ش با بی��ان اینکه نظام اطالع رس��انی
قیمت باید به گونهای تعریف شود که رقابت
بین تولیدکنندگان و رقابت بین ش��بکههای
مختلف توزیع را ایجاد کند ،افزود :این پروژه
به دنب��ال ایجاد فض��ای رقابت��ی از طریق
اس��تفاده از ظرفیتهای مص��رف کنندگان
ب��رای خرید کاالی با کیفیت و قیمت پایین
تر تعریف شده است.
توزیع سود  ۱۷۰شرکت سهامی از
طریق سامانه سجام

مدیر تسویه و پرداخت شرکت سمات گفت:
از ابتدای س��ال تاکنون ،با توزیع س��ود ۱۷۰
ش��رکت بورس��ی ،بیش از  ۳۰میلیون سهام
دار ،سود خود را از س��جام دریافت کردند.به
گزارش صداو س��یما ،حس��ین قشمی درباره
پرداخت س��ود ش��رکتهای بورس از طریق
س��جام اظهار کرد :الزامی به پرداخت س��ود
ش��رکتها از طریق س��امانه س��جام وجود
ندارد ب��ه همین دلیل برخی از ش��رکت ها،
سود س��هامداران را از طریق سجام پرداخت
میکنن��د.وی ادام��ه داد :یک��ی از مطالبات
عمومی س��هامداران ،این اس��ت که حداقل
عایدی سود سهام را از طریق سجام دریافت
کنند.مدیر تس��ویه و پرداخت شرکت سمات
تصریح کرد :در س��ال گذشته ۱۲۳ ,شرکت
سود خود را از س��امانه سجام توزیع کردند و
امسال نیز استقبال خوبی برای پرداخت سود
از طریق سجام صورت گرفته است.وی ادامه
داد :در بازار س��رمایه حدود  ۷۰۰ش��رکت و
صنع��ت وجود دارد که برخی از این ش��رکت
ها ،در طول یک س��ال سودده نبودند و همه
شرکتهای س��وددهی که اطالعات خود را
در س��امانه کدال منتشر کردند سود خود را از
طریق سجام توزیع نمیکنند.وی اضافه کرد:
مجمع برخی از ش��رکتهای بورسی در نیمه
دوم س��ال ،برگزار میش��ود و اکنون بیش از
 ۴۰شرکت درخواس��ت توزیع سود از طریق
س��جام دادند و همچنین  ۸۰ش��رکت نیز در
کدال اعالم کردند که س��ود خود را از طریق
سجام توزیع میکنند.
انتقاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
به قیمت خرید تضمینی گندم

عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس شورای
اس�لامی نس��بت به قیمت خرید تضمینی
گندم در کش��ور انتقاد کرد و گفت :این رقم
باید افزایش یابد.به گزارش مهر،رحمت اهلل
نوروزی در خصوص کش��ت قراردادی گندم
کش��ور اظهار کرد :مس��اله گندم به امنیت
غذای��ی ما برمی گردد و ما باید کش��اورزی
را متحول کنیم تا بتوانیم خودکفا شویم.وی
ب��ا بیان اینکه  ۶تا هش��ت میلیون تن گندم
به کش��ور وارد می کنی��م ،افزود :از هرجای
دنیا که به کشور وارد کنیم بیش از  ۱۰هزار
تومان در هر کیلوگرم هزینه خواهد داشت و
این در حالی است که قیمت خرید تضمینی
گندم در کش��ور  7هزار و  ۵۰۰تومان است
و من معتقد هس��تم قیمت باید بیشتر باشد.
ن��وروزی ادام��ه داد :هرچند قیم��ت خرید
تضمینی گندم نسبت به سال گذشته که پنج
هزار تومان بود افزایش داشته اما با توجه به
هزینه های کاشت ،داشت و برداشت و تورم
جامعه قیمت خرید کم است.

اختصاص کارت اعتباری راهی برای مبارزه با رانت و گرانفروشی

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س،
پیش��نهاد نماین��دگان را در خص��وص
اختصاص کارت اعتباری به مردم به جای
ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی را یکی از راههای
مبارزه با گرانفروشی و رانتخواری دانست
و گف��ت :در س��ال  ۹۸این پیش��نهاد در
مجل��س و در زمان بودجه بودجه تصویب
ش��د اما دولت برای اس��تفاده از رانت ارز
دولت��ی آن را اجرا نک��رد .به گزارش خانه

ملت،احمد امیرآبادی فراهانی با اش��اره به
پیشنهاد اختصاص کارت اعتباری به مردم
بهجای ارز دولتی  4200تومانی گفت :این
پیشنهاد را اولین بار در سال  98در صحن
علن��ی مطرح ک��ردم و در بودجه تصویب
ش��د که دولت وقت به موجب آن مکلف
به جایگزین��ی کارتهای اعتباری بهجای
ارز  4200تومانی تا اردیبهشت ماه شد.وی
ادام��ه داد :دولت وق��ت مطابق این قانون

رانتخواران ارز دولتی در این میان بیشترین
بهره برداری و سوءاستفاده را کردهاند ،این
افراد معموال در کشور بین صد تا  150نفر
بوده و به راحتی قابل شناس��ایی هستند.
وی با بیان اینکه سودجویان با انتشار خبر
پیشنهاد حذف ارز  4200تومانی به دنبال
ایجاد بار روانی در جامعه و ایجاد ممانعت
هس��تند ،گفت :یکی از راه های کمک به
مردم این است که یک سری اقالم مورد

باید کاالهای اساس��ی و مورد نیاز مردم را
با نرخ ارز  4200تومانی به صورت سهمیه
بندی عرضه میکرد ،اما دولت در آن زمان
به دلیل اس��تفاده از رانت ارز دولتی اجرای
قانون را پیگی��ری نکرد.امیرآبادیفراهانی
ضمن تاکید براینکه متاس��فانه اکنون نیز
کاالهای اساسی با وجود تزریق ارز 4200
تومانی ب��ا قیمت واقع��ی در اختیار مردم
ق��رار نمیگیرد ،بیان کرد :س��ودجویان و

حل برخی از مسائل در قالب
پروژههای بازآفرینی وزارت صمت

نیاز مردم با قیمت و به میزان مناس��ب به
صورت ماهیانه اعالم ش��ود ،امروزه مانند
قدی��م کوپنهای کاغذی موجود نیس��ت
بلکه میتوان از کارتهای اعتباری برای
این موضوع استفاده کرد.

پیشبینی قیمت خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۰؛

وعدههای خودرویی وزیر صمت محقق میشود؟

بازار خودرو کماکان روزهای آش��فتهای را پش��ت س��ر
میگذارد و علیرغم رکود در بازار قیمتها روند صعودی
دارد.ب��ه گزارش آنا ب��ازار خودرو ح��الوروز خوبی ندارد
و همچن��ان همانند ماههای گذش��ته از آش��فتگی رنج
میب��رد .به گفته فع��االن این بازار علیرغ��م رکود در
خریدوف��روش اما قیمتها روزانه در حال تغییر اس��ت و
روند صعودی دارد.به س��رانجام نرسیدن واردات خودرو
در کن��ار مش��کالتی از قبیل دپ��وی خودروهای ناقص
در پارکینگ خودروس��ازان موجب ش��ده تا بازار خودرو
به آرامش نرس��د.هرچند در مدتزمان کوتاهی به دلیل
تصویب طرح واردات خودرو در مجلس کمی از قیمتها
کاسته ش��د اما با ایرادات شورای نگهبان به این طرح و
ابهام در اجرایی ش��دن آن دوباره روند صعودی قیمتها
آغاز شد.در حال حاضر قیمت پراید  ۱۱۱به  ۱۵۵میلیون
تومان،تیب��ا هاچ بک به  ۱۶۱میلی��ون تومان ،پژو ۲۰۶
تی��پ  ۲به  ۲۵۰میلیون توم��ان ۲۰۷،دندهای پانوراما به
 ۳۴۳میلیون تومان،پژو پارس  ۲۸۸میلیون تومان رسیده
اس��ت.وعدههای متعددی از س��وی مس��ئوالن وزارت
صمت بهویژه فاطمی امی��ن وزیر صمت درباره کاهش
قیمت و افزایش تولید خودرو مطرحش��ده که از س��وی
کارشناسان با ابهاماتی روبهرو است.از طرفی زمزمههایی
مبنی بر آزادس��ازی قیمت خودرو نیز به گوش میرس��د
که در صورت اجرایی ش��دن قیمت ب��ازار و کارخانه در
یک س��طح قرار خواهد گرفت که به معنی گران شدن
قیمت خودرو از کارخانه است.به گفته کارشناسان کاهش
ی��ا تثبیت قیمت خودرو تحت تأثیر مؤلفههای اقتصادی
قرار دارد و تا تورم کنترل نش��ود و س��ایر مؤلفهها بهبود
نیابد نمیتوان انتظاری درباره کاهش یا تثبیت قیمتها
داشت.با کنترل تورم قطع ًا هزینه تمامشده خودروسازان
کاه��ش مییاب��د و در ادامه میتوان ب��ه کاهش قیمت
خودرو امیدوار بود البته این موارد اگر بهصورت دستوری
اجرا شود قطع ًا همانند سالهای گذشته به نتیجه نخواهد

رس��ید.از طرفی راه دیگری نیز ب��رای کاهش قیمتها
وجود دارد و آن افزایش تولید و عرضه بیش��تر خودرو به
بازار اس��ت که با توجه به شرایط خودروسازان و باقیمت
دس��توری به نظر امکانپذیر نیست.فربد زاوه کارشناس
صنع��ت خودرو درباره وضعیت ب��ازار خودرو گفت :یکی
از بزرگترین مش��کالت کش��ور تالش مسئوالن برای
کنت��رل قیمتها بدون در نظر گرفتن تورم اس��ت ،تورم
مس��ئله پولی -مالی ،دولت و بانک اس��ت اما مسئوالن
ت�لاش کردهاند که قیمته��ا را بهزور کنت��رل کنند یا
کاهش دهند و همیش��ه هم شکس��تخوردهاند.در مورد
وضعیت فعلی ،زمانی که  ۵۰درصد اختالف قیمت داریم،
تقاضا بینهایت است .یعنی اگر نخواهند قیمت را شناور
کنند ،هرچقدر هم تولید را افزایش دهند ،بازهم تقاضای
مازاد در بازار وجود دارد.وی با اشاره به گمانهزنیها درباره

آزادسازی قیمت خودرو بیان کرد :با آزادسازی قیمتها،
بازار بهش��دت راکد و گران ش��دن بهشدت ُکند میشود
اما خودرو گران خواهد ش��د .اما اگر قیمتها آزاد نشود،
سرعت گران شدن بیشتر میشود.بههیچعنوان هم بحث
کمبود عرضه مطرح نیست ،کمبود عرضه ،قیمت را باال
میبرد اما تقاضای وحش��تناکی که در حال حاضر وجود
دارد ناش��ی از تفاوت قیمت است.تقاضای بازار خودروی
کش��ور نهایت ًا  ۶۰۰تا  ۷۰۰هزار دس��تگاه است و بیشتر
از میزان تقاضا تولید میش��ود اما به دلیل اینکه قیمت
را دس��تکاری میکنند،میزان تقاضا برای خرید خودرو
افزایش مییابد.صف  ۲میلیون نفری برای خرید خودرو
فق��ط به دلیل قیمت کمت��ر از ب��ازار آزاد و تفاوت ۱۰۰
میلی��ون تومانی آن دارد.اگر قیمت خودرو واقعی ش��ود،
صف خودرو جمع میش��ود.همچنین رس��ول سلیمانی

کارشناس صنعت خودرو نیز اظهار کرد :در حال حاضر با
یک وضعیت تورمی رو به رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ
تورم کاالها در س��ال حداقل  ۴۰درصد است .نکته مهم
این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا
اغلب م��واد و قطعات مورد اس��تفاده در این صنعت چه
داخلیها و چه وارداتیها ،بر اس��اس دالر نیمایی ،قیمت
گذاری میش��وند.به گزارش مهر ،وی افزود :بنابراین با
توجه به تورم ح��دود  ۴۰درصدی که در صنعت خودرو
داری��م ،اگر بتوانیم وضعیت موج��ود را مدیریت کنیم و
تولی��د را افزایش دهی��م و هزینهها را کم کنیم ،ش��اید
بت��وان  ۱۰درص��د قیمت خودرو را کاه��ش داد که این
کم ش��دن قیمت نیز با تورم پوش��ش داده میش��ود .در
واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیس��ت
بلکه به جای تورم  ۴۰درصدی ،قیمت خودرو  ۳۰درصد
تورم خواهد داشت.س��لیمانی گفت :باید توجه داشت که
صرف ًا ب��ا افزایش بهره وری و تی��راژ تولید نمیتوان به
کاهش قیمت کمک کرد ،بلکه تا زمانی که قیمت خودرو
اصالح نش��ود و دولت قیمت گذاری دس��توری را حذف
نکند ،نمیتوان به کاه��ش قیمت امیدوار بود ،حتی اگر
تیراژ تولید افزایش یابد.این کارشناس صنعت خودرو در
مورد حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو،
تصریح کرد :برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی
اندیش��یده شود و نباید سازمان حمایت مصرف کنندگان
را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت گذاری در اختیار ش��ورای
رقابت باش��د بهتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان است .زیرا این س��ازمان یک نهاد دولتی
بوده و همواره زیر فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی قرار
دارد اما ش��ورای رقابت یک نهاد مس��تقل است و کمتر
تحت تأثیر فشارها قرار میگیرد.وی افزود :عرضه خودرو
در بورس و کش��ف قیمت در س��ازوکار بازار س��رمایه،
راه��کار بهتری ب��رای خروج از ش��رایط بحرانی قیمت
گذاری خودرو است.

دبیر انجمن صنفی پرورشدهندگان قارچ خوراکی:

دبیر انجم��ن صنفی پرورشدهن��دگان قارچ
خوراک��ی ایران گفت :با ش��یوع بیماری کرونا
بسیاری از صنوف به مش��کل برخورد کردند
اما تولیدکنندگان قارچ توانستند این تهدید را به
فرصت تبدیل کنند و با تبلیغ مزایای غذایی و
بهداشتی این محصول سرانه مصرف را در این
ای��ام  25تا  30درصد افزایش دهند.به گزارش
ایلنا،نیما باغبانی اظهار کرد :سرمایهگذاری در
صنعت قارچ مزیت مطلق است چراکه در دربازه
زمانی کوتاه اصل سرمایه برگشت میشود.این
فعال اقتصادی ادامه داد :درحال حاضر نزدیک
به  3هزار واحد تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری
در صنعت قارچ خوراکی فعالیت دارند .این تعداد
موفق به اخذ جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری

کرونا سرانه مصرف قارچ را  ۳۰درصد افزایش داد

از نظام مهندسی کش��اورزی و سازمان جهاد
کشاورزی اس��تانها ش��دهاند.وی با اشاره به
فعالیتپرورشدهندگان قارچخانگی،بیانکرد:
پرورش قارچ ،در راستای اجرای طرح اشتغال
پایدار مطرح شد و بس��یاری در پشتبامهای
خانههای خود سالنهای پرورش قارچ احداث
کردند .البته این نکته را در نظر داشته باشید که
ظرفیت تولید واحدهای خانگی محدود است
این واحدها بهصورت خودمختار فعالیت دارند
و نظارتی برعملکرد آنه��ا وجود ندارد.باغبانی
ادام��ه داد :واحدهای پرورش قارچ ،برای حفظ
و نگهداری سالن و جلوگیری از شیوع بیماری
باید مجهز به سیس��تمهای بهروز باشند .اما از
آنجایی که بسیاری از واحدهای پرورش قارچ

خانگی مجهز به چنین امکاناتی نیستند از اینرو
در تولید از س��موم زیادی استفاده میکنند.به
گفته این فعال اقتصادی ،برخی صادرکنندگان
غیررس��می بعد از خرید و جمعآوری قارچ در
سطح بازار آن را لب مرز میآورند و خود اقدام
به صادرات آن میکنند .در این شیوه صادرات
این امکان وجود دارد که قارچهای تولید شده
در مش��اغل خانگی که دارای س��موم باالیی
هس��تند وارد پروس��ه صادرات ش��وند .بعد از
آنالیز سالمت قارچها در کشور مقصد متوجه
میشوند که در تولید آن از سم زیادی استفاده
شده است و این چنین برخی بیتدبیریها به
صادرات این محصول لطمه وارد کرده است.
باغبانی امکان نظارت بر تولید و پرورش قارچ

خانگ��ی را غیرممکن عنوان ک��رد و افزود :با
افزایش هزینههای تولید و باال رفتن سرمایه
در گردش بس��یاری از این واحدهای خانگی
تولید را متوقف کردند.به گفت��ه وی ،قارچ به
واس��طه خواص دارویی و داشتن ویتامین C
ب��اال میتواند در تقویت سیس��تم ایمنی بدن
بسیار موثر باش��د.این فعال اقتصادی بااشاره
به میزان تولید قارچ در سالهای اخیر ،گفت:
 150هزار تن قارچ در س��ال  98تولید کردیم.
البته با شیوع بیماری کرونا بسیاری از صنوف
به مش��کل برخورد کردند ام��ا تولیدکنندگان
قارچ توانس��تند این تهدید را به فرصت تبدیل
کنند و با تبلیغ مزایای غذایی و بهداشتی این
محصول س��رانه مصرف را در این ایام  25تا

 30درصد افزایش دهند.وی با اشاره به توسعه
س��رمایهگذاری در این صنعت ،گفت :افزایش
مصرف بسیاری از سرمایهگذاران را راغب کرد
که س��رمایه خود را به صنعت سرازیر کنند و
پرورشدهندگان قدیمی نیز واحدهای خود را
توسعه بخش��یدند در چنین شرایطی ظرفیت
اسمی واحدهای پروانهدار ما به حدود  180هزار
تن در پایان س��ال  99رسید.باغبانی ادامه داد:
در  3ماه نخست  1400تولیدکنندگان قارچ با
مشکالتی چون عدم تامین مواد اولیه رویش
قارچ مواجه ش��دند درنتیجه میزان تولید روند
کاهشی به خود گرفت .البته در حال حاضر این
مش��کل حل شده است و روند تولید به خوبی
دنبال میشود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک مطرح کرد

سونامی ورود پوشاک بنگالدشی

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه
در پی کوچک ش��دن بازار پوش��اک اروپا به دلیل شیوع ویروس کرونا ،شاهد
س��ونامی ورود پوشاک بنگالدشی به کشور هستیم ،گفت :قیمت تمام شده
یک تولیدکننده داخلی اکنون چهار تا پنج برابر محصول بنگالدش��ی است و
تولیدکنندگان توان رقابت با این محصوالت را ندارند.به گزارش ایسنا،مجید
افتخاری اظهار کرد :س��ونامی کاالهای بنگالدشی به طرز عجیب و غریبی
در حال ورود به کشور است و هیچ تولیدکننده داخلی نمیتواند با آنها رقابت
کند .چرا که کاالهای استوکی که اروپا به دلیل شرایط کرونا سفارش آنها را
کنسل کرده ،به صورت تناژی و با قیمت بسیار نازل به کشور وارد میشود.وی
با بیان اینکه این وضعیت در کاالهای زمستانی بیشتر دیده میشود ،تصریح
کرد :در حال حاضر پوش��اک قاچاق در سطح انبوه به کشور وارد میشود ،به
طوری که ارزش ریالی و حجمی آن ارتباط مستقیم ندارد .حتی ممکن است
کاالی برند برای وارد کننده  ۲۰هزار تومان تمام شود ،چراکه به صورت توناژی
فروخته میشود و بنگالدش فقط میخواهد انبارهای خود را خالی کند.به گفته
این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بنگالدش
حدود  ۲۰میلیون نفر شاغل در حوزه پوشاک دارد .این کشور بستری آماده کرد
که تمام کشورهای اروپایی در آن سرمایه گذاری کردند .این  ۲۰میلیون اشتغال

برای بنگالدش مهم اس��ت .اما با توجه به الک داون در اروپا خیلی از برندها
کوچک شدند یا بازار خود را از دست دادند و سفارشهای خود را در مبدا کنسل
کردند .مجموعههای تولیدی در بنگالدش هم با حجم انبوهی از کاالها که
خارج از فصل شده ،یعنی استوک مواجه هستند که مجبورند آنها را به صورت
تناژی بفروشند و بهترین بازاری که هیچ نظارتی بر آن نیست ایران است.
قیمت تمام شده تولید داخل  ۵برابر پوشاک بنگالدشی


وی با بیان اینکه هجمه فعلی از س��وی بنگالدش به بازار پوشاک ایران بی
س��ابقه است ،اظهار کرد :بازار پوش��اک ایران تاکنون تحت تاثیر چین ،اروپا،
امارات و ترکیه قرار گرفته ،اما بنگالدش تاکنون وارد بازار ایران نش��ده بود.
این در حالی است که اکنون بنگالدش به بازار ایران حمله کرده ،به طوری
که قیمت تمام شده یک تولیدکننده داخلی اکنون چهار تا پنج برابر محصول
بنگالدشی است .تا شرایط کرونا از بین نرود و بنگالدش دوباره به بازار اروپا
وارد نشود این وضعیت ادامه خواهد داشت و بنگالدش بازار ایران را له خواهد
کرد.افتخاری همچنین با اش��اره به کاهش ارزش پول ملی ترکیه ،گفت :در
حال حاضر ترکیه هم نسبت به سال گذشته بستر مناسب تری برای واردات
پوشاک است .بنابراین حاال قیمت پوشاک در ترکیه هم برای قاچاق توجیه
پیدا میکند.

ریسک پایین قاچاق پوشاک


وی ب��ا بیان اینکه کاالهای بنگالدش��ی ابتدا به ابوظبی و بع��د از راه آبی به
کشور وارد میشود ،گفت :مسیر قاچاق کاال مشخص است و حتی فروشندگان
پوشاک در استانهای دیگر به راحتی میتوانند در مناطق آزاد به مقدار مورد
نیاز کاالی قاچاق بخرند .ریسک  ۵۰۰میلیون تومان کاالی قاچاق به اندازه ۵
میلیون تومان هم نیست.بنابراین به گفته وی راه حل در حال حاضر نظارت از
مبدا تا مقصد برای کنترل قاچاق است.عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان
و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه فعاالن حوزه پوشاک معتقدند در حال حاضر
رقم قاچاق پوشاک حداقل چهار برابر رقم اعالم شده از سوی ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز اس��ت ،تصریح کرد :تکلیف ایران با حوزه پوشاک مشخص
نیست که آیا به دنبال ایجاد اشتغال ،تامین بازار داخل ،صادرات یا غیره است؟
قاچاق به پارچه هم رسید


از طرف دیگر به گفته این مقام صنفی ،در حالی که در گذش��ته پارچه اصال
قاچاق نمیشد ،حاال به خاطر سوء مدیریتها با این معضل هم مواجه هستیم.
از جمله سوء مدیریتها میتوان به ممنوعیت واردات برخی کاالها و رسوب
مواد اولیه در گمرکات اشاره کرد .همچنین در موارد زیادی رویکرد نهادهای
حاکمیتی به این صنعت در مقابل یکدیگر است.

معاون سازمان بنادر اعالم کرد

معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بنادر
و دریانوردی گفت :میزان کاالهای اساس��ی
موجود در بنادر کش��ور تا چهارم آبان امسال،
به  ۳میلیون و  ۷۴۳هزار و  ۴۰۱تن رس��ید.به
گزارش صداو سیما ،فرهاد منتصر کوهساری

موجودی  ۷/۳میلیون تنی کاالی اساسی در بنادر کشور

درب��اره آخرین وضعیت کاالهای اساس��ی در
بنادر کش��ور ،افزود :تا پای��ان روز چهارم آبان
ماه ،مجم��وع کاالهای اساس��ی در  ۱۱بندر
امیرآباد ،نوش��هر ،انزلی ،امام خمینی ،ش��هید
رجایی ،چابهار ،آستارا ،فریدونکنار ،لنگه ،شهید

باهنر و خرمشهر معادل  ۳میلیون و  ۷۴۳هزار
و  ۴۰۱تن بوده اس��ت.وی ادامه داد :کاالهای
اساسی ش��امل گندم ،ذرت ،جو ،سویا ،برنج،
ش��کر ،روغن خام و دانههای روغنی اس��ت.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و

دریانوردی در رابطه با میزان کاالهای اساسی
به تفکیک بنادر ،گف��ت :در بندر امیرآباد ۲۹۱
هزار و  ۴۳۸تن ،بندر نوشهر  ۱۳۷هزار و ۹۸۶
تن ،بن��در انزلی  ۴۲هزار و  ۷۳۰تن ،بندر امام
خمینی  ۲میلیون و  ۷۷۸هزار و  ۶۷۶تن ،شهید

رجای��ی  ۳۳۰هزار و  ۴۸۵تن ،چابهار  ۸۰هزار
و  ۳۶۰تن ،بندر آستارا  ۲۲هزار و  ۸۲تن ،بندر
فریدونکنار  ۵۹هزار و  ۲۷۵تن ،بندر لنگه ۷۰
تن ،بندر شهید باهنر  ۲۱۶تن و بندر خرمشهر
 ۸۳تن کاالی اساسی موجود است.

وزیر صمت از حل و فصل مشکالت و مسائل
مرتبط در چارچوب پروژه های بازآفرینی این
وزارتخانه که در حال انجام اس��ت ،خبر داد.
به گ��زارش عصرایرانی��ان از وزارت صمت،
سید رضا فاطمی امین در نشست مشترک با
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ،از بازنگری
اساسی در فرایند صدور مجوزها و باز طراحی
فراینده��ای اداری مرتبط با مجموعه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت خبر داد و اظهار کرد:
برنامهای ویژه برای بازطراحی فرآیندها داریم
که تمامی ابعاد سازمانی را پوشش خواهد داد.
وی تصریح کرد :با اجرای پروژههای تحولی
بازآفرینی وزارت صمت ،بسیاری از مسائل و
چالشهایی که در جلس��ه به آنها اشاره شد،
در بازه زمانی تعیین شده حل و فصل خواهد
شد.وزیر صمت با اشاره به تعامل و هم افزایی
خوب وزرای اقتصادی دولت سیزدهم ،بیان
کرد :جلس��ات متناوب با رئیسجمهور داریم
و فضا برای حل مسائل اساسی کشور بسیار
مهیا است.فاطمی امین همچنین تعامل و هم
افزایی میان دو مجموعه صمت و س��ازمان
بازرس��ی برای تحقق اهداف نظارتی با نگاه
پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد.
سهم بنیاد مسکن از جهش تولید مسکن
ساالنه  ۴۰۰هزار واحد است

ئیس بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی گفت:
س��االنه  ۴۰۰ه��زار واحد مس��کن در قالب
جهش تولید توسط بنیاد مسکن در روستاها
و شهرهای زیر  ۲۰۰هزار نفر جمعیت کشور
احداث می شود.به گزارش مهر ،اکبر نیکزاد
بابیان اینکه بیشتر روس��تاها در زمینه طرح
هادی دچار مشکالت عدیده هستند ،افزود:
با وق��وع بارندگی ش��اهد آبگرفتگی معابر و
سخت ش��دن تردد برای مردم خواهد بود از
ای��ن رو درصددیم با همت مس��ئوالن ،روند
اجرای طرح هادی را ش��تاب بخشیم.وی با
اظهار اینکه برخی پلهای روستایی نیازمند
تعریض اس��ت ،افزود :بیشترین درخواستها
مربوط به عمران روس��تایی به شمار میرود،
و یکسری مسائل در حوزه مسکن روستایی
قابل طرح اس��ت.نیکزاد با اشاره به افزایش
تسهیالت مسکن روس��تایی گفت :افزایش
میزان تس��هیالت هفته بعد از س��وی رئیس
جمه��ور به بان��ک مرکزی ابالغ میش��ود.
رئیس بنیاد مسکن کش��ور یادآور شد :برای
تکمیل واحدهای جدید نیز میزان تسهیالت
بهتر میش��ود و مردم تا دو ماه آینده اتفاقات
خوبی را در حوزه مس��کن شاهد بودند.وی با
بیان اینکه ساالنه  ۲۰۰هزار مسکن روستایی
توس��ط بنی��اد ب��ا محوریت مردم نوس��ازی
میش��ود ،افزود :با توجه ب��ه عملکرد خوب
بنیاد قرار شد در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر
مسئولیت ساخت واحدهای مسکونی به بنیاد
واگذار شود.نیکزاد یادآور شد :قرار است ۲۰۰
هزار واحد مسکونی در ش��هرهای زیر ۱۰۰
هزار نفر توس��ط بنیاد مسکن احداث شود و
از مجموع احداث یک میلیون مسکن ساالنه
در کشور در قالب جهش تولید مسکن۴۰۰ ،
هزار مس��کن توس��ط بنیاد مس��کن احداث
میشود.
توزیع  ۱۰۰۰تن تخممرغ وارداتی

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار از
واردات و توزیع گسترده  ۱۰۰۰تن تخم مرغ
به کشور خبر داد و گفت :تا زمانی که بازار این
کاالی پروتئینی به تعادل برسد واردات ادامه
خواهد داشت .به گزارش ایسنا،حمید کاشانی
با اینکه نرخ مصوب هر شانه تخم مرغ برای
مصرف کننده ۴۳هزار تومان و درب مرغداری
 ۳۸هزارتومان شده است ،اظهار کرد :در حال
حاضر نیز هر ش��انه تخم م��رغ  ۳۰عددی با
ن��رخ  ۴۳هزارتومان در میادین میوه و تره بار،
غرف��ه ها و فروش��گاههای زنجیره ای بدون
محدودی��ت توزیع م��ی ش��ود.وی ادامه داد:
اینکه در سطح ش��هر با قیمت های بیش از
 ۵۰هزارتومان فروخته می شود به دلیل این
است که س��ود تخم مرغ مصوب برای مغازه
داران مقرون به صرفه نیس��ت .یعنی سودی
ک��ه برای توزی��ع تخم مرغ با ن��رخ مصوب
توسط سازمان حمایت تعیین شده مورد قبول
مغازه داران نبوده ،به همین دلیل قیمت ها را
افزای��ش داده اند.رئیس هیات مدیره اتحادیه
مرکزی مرغداران میهن با اش��اره به واردات
تخم مرغ از کشورهای همسایه گفت :تاکنون
 ۱۰۰۰تن تخم مرغ توسط شرکت پشتیبانی
امور دام و اتحادیه میهن وارد کش��ور شده و
در حال توزیع اس��ت .این واردات تا زمانی که
بازار به تعادل برس��د ادامه دارد.به گفته وی،
شرکت پشتیبانی امور دام تا کنون ۱۰هزارتن
تخم مرغ ثبت سفارش کرده است .البته این
واردات ب��ه معنی کمب��ود در تولید تخم مرغ
نیست .بلکه سرانه مصرف تخم مرغ امسال به
شدت افزایش یافته است.وی علت باال رفتن
سرانه مصرف تخم مرغ در کشور را ناشی از
افزایش قیمت گوشت و مرغ و جایگزینی این
اقالم با تخم مرغ دانست.

