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اخبار
گوجه فرنگی
یک ماه دیگر ارزان می شود

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی با
بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی یک ماه دیگر
به تعادل می رسد ،گفت :صادرات محصوالت
از جمل��ه س��یب زمینی باید مدیریت ش��ود.
به گزارش مهر،اس��داهلل کارگر درباره دالیل
گران��ی محص��والت صیف��ی از جمله گوجه
فرنگی و سیب زمینی گفت :صادرات کنترل
نش��ده یک��ی از دالیل گرانی س��یب زمینی
است.وی اضافه کرد :ما در تولید سیب زمینی
مش��کلی نداریم و تنها مسأله صادرات بیش
از اندازه آن اس��ت ،متأس��فانه برنامه درستی
برای صادرات محصوالت نداریم و میزان آن
به درس��تی پیش بینی نمیشود برای همین
در تنظیم بازار داخل به مش��کل میخوریم.
کارگر تصریح کرد :مس��أله تولید و مصرف و
صادرات محصوالت صیفی باید برنامه ریزی
ش��ده باش��د و مدیریت ش��ود تا دچار چنین
مشکالتی نشویم.وی با اشاره به اینکه دلیل
نوس��انات قیمت گوجه فرنگ��ی نیز به دلیل
جابجایی فصل اس��ت ،گفت :حدود یک ماه
اس��ت که برداش��ت محصول گوجه جنوب
کشور آغاز شده اما نوبرانه است و تا یک ماه
دیگر به تولید انبوه میرسد و قیمتهای بازار
نیز متعادل میشود.کارگر قیمت هر کیلوگرم
س��یب زمینی را در میدان مرکزی میوه و تره
بار بین  ۵۵٠٠ت��ا  ٩۵٠٠تومان اعالم کرد و
افزود :قیمت ه��ر کیلوگرم گوجه فرنگی نیز
بین  ٧٠٠٠ت��ا  ١١۵٠٠تومان اس��ت ضمن
اینکه در مراکز خرده فروشی  ٣۵درصد سود
نیز به این مبالغ اضافه میشود.
اساسنامه صندوق ملی مسکن نهایی شد

وزارت راه و شهرس��ازی اساسنامه پیشنهادی
صندوق ملی مسکن را برای تصویب به هیئت
دولت ارس��ال کرد.به گزارش مهر،وزارت راه
و شهرس��ازی اساسنامه پیش��نهادی صندوق
ملی مس��کن ذیل ماده  ۳قانون جهش تولید
مسکن را برای تصویب به هیئت دولت ارسال
کرد«.صندوق ملی مس��کن» به منظور ایجاد
هم افزایی ،تقویت توان حمایتی و تخصیص
بهین��ه منابع مالی بخش مس��کن ،با کارکرد
تجمیع و تخصیص مناب��ع مالی موضوع این
قانون ،حداکثر تا س��ه ماه پس از الزم االجراء
شدن این قانون تش��کیل میگردد.بر اساس
اساسنامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی،
قرار اس��ت صندوق ملی مس��کن به نهادی
برای تأمین منابع مالی پایدار عملیاتی کردن
برنامههای بخش مسکن تبدیل شود.همچنین
منابع مالی پراکنده در بودجههای س��نواتی در
این صندوق متمرکز شده و با منابع مالی غیر
بودجهای بخش مس��کن تجمی��ع و هم افزا
میشوند.بخشی از منابع صندوق ملی مسکن
ب��ه تأمین مالی تهیه مس��کن خانوارهای کم
درآمد فاقد مس��کن اختصاص یافته و بخش
دیگ��ری از مناب��ع نیز به تش��ویق بانکهای
عامل برای سرمایه گذاری در تولید یا نوسازی
مسکن در نظر گرفته خواهد شد.صندوق ملی
مس��کن عالوه بر اینکه به محلی برای جذب
سرمایههای سرمایه گذاران داخلی و بانکها
تبدیل میشود ،س��رمایههای خارجی بخش
مس��کن نیز در آن متمرکز ش��ده و به نهادی
برای همکاری بخش مس��کن با بازار سرمایه
تبدی��ل خواهد ش��د.از دیگر اه��داف در نظر
گرفته شده برای صندوق ملی مسکن ،تأمین
ضمانت بانکپذیر برای دریافت تس��هیالت
نوس��ازی مس��کن خانوارهای ک��م درآمد و
س��اکنان بافتهای فرسوده و حاشیه نشینان
اعالم شده استضمانت اصل و سود تسهیالت
بانکی طرحهای حمایتی بخش مسکن ،اخذ
تسهیالت از سیس��تم بانکی ،صندوق توسعه
مل��ی و نهادهای پولی بی��ن المللی ،حمایت
از توس��عه خدم��ات بیمهای بخش مس��کن،
ححمایت از استارتاپ ها و فناوریهای نوین
در س��اخت و س��از و… از دیگر برنامههایی
است که وزارت راه و شهرسازی برای صندوق
ملی مسکن پیش بینی کرده است.
خرید تضمینی دان ه روغنی سویا از
 ۹۰۰۰تن گذشت

میزان خرید تضمینی دان ه روغنی س��ویا در ۳
اس��تان گلس��تان ،مازندران و اردبیل به بیش
از  ۹۰۰۰تن رس��ید.به گ��زارش عصرایرانیان
به نقل از ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران ،از
شروع عملیات خرید تضمینی دان ه روغنی سویا
تاکنون  ۹۴۰۰تن از این محصول از کشاورزان
استانهای گلستان ،مازندران و اردبیل خریداری
شده است.این مقدار دان ه روغنی سویا در قالب
 ۳۶۷۴محموله و به ارزش بالغ بر  ۱۱۲۱میلیارد
ریال از کشاورزان تحویل گرفته شده است.

عرضه اولیه متناسب با کشش بازار تا پایان سال انجام میشود

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ضمن
تاکی��د براینکه بازار س��رمایه یک بازار بلند
مدت اس��ت ،گفت :متناسب با کشش بازار
ت��ا پایان س��ال عرضه اولیه س��هام دولتی
و ش��رکتهای خصوصی انجام میش��ود.
به گزارش خانه ملت،مجید عش��قی با بیان
اینکه بازار سرمایه یک بازار بلند مدت است
و اگر فردی به دنبال کس��ب سود در مدت

زمان کوتاهی هست ،این بازار ممکن است
در دوره هایی پاس��خگو نباشد ،اظهار کرد:
براساس آمارها ،شاخص هر کدام از صنایع
در بازار س��رمایه در مقایسه با دیگر بازارها
در بلند مدت س��ود بیشتری دارد مثال یک
س��رمایهگذاری در روندی ،بیست ساله  ،ده
ساله و گاها  ۵س��اله در بازار سرمایه بسیار
بهتر از س��ایر بازار های مول��د و غیر مولد

نظیر ارز و سکه بازدهی داشته است .رئیس
س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد:
آیا هدف از س��رمایه گذاری در بازار بورس
این است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت
سودی را دریافت و سپس خارج شویم؟ ابدا
این گونه نیست اصالت در سهامداری حفظ
ارزش دارایی و توسعه مستمر و پیوسته آن با
بهره مندی از سود دهی شرکت ها است و

طبعا مصونیت بخشی از دارایی ها در شرایط
تورم��ی را هم در پ��ی دارد.وی گفت :یک
شخص منزل و خودرو خود را فروخته و در
بازار بورس سرمایه گذاری کرد ،و آن هم در
شرایطی که بازار بورس طبق همه تحلیل
ها در اوج خود قرار داش��ته مشخص است
که به این فرد مش��اوره درستی داده نشده
اس��ت .عشقی درباره اینکه آیا تا پایان سال

کشاورزی مکانیزه در شالیزارهای
کشور به ۶۵درصد افزایش یافت

جاری عرضه اولیه سهام در بازار بورس انجام
خواهد شد ،اظهار کرد :بله ،متناسب با کشش
بازار و شرایط آن عرضه اولیه سهام دولتی و
شرکتهای خصوصی انجام میشود.

دبیر انجمن قطعهسازان خودروی ایران:

طرح واردات خودرو به صادرات تقلبی قطعه دامن میزند

دبیر انجمن قطعهس��ازان خودروی ایران گفت :متاسفانه
طرح واردات خودرو در قب��ال صادرات خودرو و قطعات،
باعث صادرات تقلبی خواهد شد .به دلیل رانت و اختالف
قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار ،به این سمت
حرکت خواهیم کرد که یک سری افراد حقیقی یا حقوقی
صادراتی را به دروغ انجام و در قبال آن خودرو وارد کنند.
به گ��زارش ایلنا،مازیار بیگلو در م��ورد وصعیت صادرات
قطع��ه و ط��رح واردات خودرو در قبال ص��ادرات خودرو
و قطع��ات اظهار کرد :صادرات قطعه از طریق مس��تقیم
و غیرمس��تقیم در حال انجام اس��ت البته محدود بوده و
رق��م باالیی ندارد .چراکه بس��یاری از خودروهایی که در
ایران تولید میش��وند دیگر در سطح جهانی تولید ندارند.
معضالت تحریم ،مسائلی مانند انتقال پول و ارز هم مزید
بر علت اس��ت .رقم صادراتی قطعه م��ا االن حدود 500
میلیون دالر است که رقم قابل توجهی نیست و پتانسیل
بیشتری وجود دارد.وی افزود :قطعات صادراتی هم اقالمی
هستند که مصارف عمومی روی خودروها دارد که از این
می��ان میتوان به ریختهگری خ��ام ،رادیاتورها ،تزیینات
بیرونی و داخلی خودرو و ...اشاره کرد .برنامه این بود که
میزان صادرات ما بس��یار بیشتر شود اما همه مشکالتی
برای قطعهس��ازی به علت کمبود نقدینگی به وجود آمد،
عمال پروژههای توس��عهای قطعهسازان برای صادرات را
متوقف کرد و نتوانس��تیم به اهداف نزدیک شویم.بیگلو
در ادامه خاطرنشان کرد :عموم صادرات ما به کشورهای
منطقه ،کش��ورهای حوزه  CISو همس��ود است .با این
حال ناچار هستیم صادرات خود را به کشورهای اروپایی
به مقاصد ترکیه و دبی صادر کنیم تا آن کشورها مشمول
تحریمها نشوند .بنابراین ممکن است بخشی از صادرات
ما با مقصد ترکیه یا دبی نش��ان داده شود اما در اصل به

کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا هستند.وی اضافه
کرد :متاس��فانه با طرح واردات خ��ودرو در قبال صادرات
خودرو و قطعات ،باعث صادرات اقالم تقلبی خواهد شد.
به دلیل رانت و اختالف قیمت خودروی وارداتی و قیمت
آن در ب��ازار ،به این س��مت حرکت خواهیم کرد که یک
س��ری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام
دهن��د و در قبال آن خ��ودرو وارد کنند .مرقون به صرفه
اس��ت که شخصی از داخل قطعه بخرد و خارج از کشور
حت��ی آن را منهدم کند و در قبال آن خودرو وارد کرده و
با حاش��یه بازاری که وجود دارد آن خ��ودرو را به فروش
برس��اند .یعنی ص��ادرات قطعه افزایش مییاب��د اما این

صادرات واقعی نیست.دبیر انجمن قطعهسازان خودروی
ایران گفت :به نظر اشکاالت فنی زیادی به این طرح وارد
اس��ت .عنوان کردند که همه اشخاص حقیقی و حقوقی
میتوانند واردکننده خودرو باشند ،حتی در رسانهها اعالم
کردند که شرط خدمات پس از فروش هم حذف میشود.
این فاجعه اس��ت؛ یعنی خودرویی میتواند وارد شود که
خدم��ات پس از فروش آن بر عهده کس��ی نیس��ت.وی
افزود :با میزان صادرات خودرو و قطعاتی که داریم شاید
در سال نتوانیم بیش از  1000یا  2000خودرو وارد کنیم
که این رقم تاثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت .عالوه
بر این همان میزان  0.5میلیارد دالری که صادرات قطعه

انجام میشد تا قبل از این در اختیار بانک مرکزی بود و
بانک مرکزی از آن برای واردات دارو یا کاالهای اساسی
اس��تفاده میکرد ،با این شرایط عمال ما نیم میلیارد دالر
را از اختی��ار بانک مرکزی خارج کردهایم .با کمبود ارزی
ک��ه وجود دارد همین رقم هم میتواند تاثیرگذار باش��د.
بیگلو با انتقاد از عدم آزادس��ازی قیمت خودرو بیان کرد:
کاش این طرح همزمان با طرح آزادسازی قیمت خودرو
انجام میش��د که در ازای آن بتوانیم ه��م بازار داخل را
مدیریت کنیم تا قش��ر کمدرآمدتر بتوانند از خودروهای
داخلی استفاده کند و هم خریدار خودروی خارجی منتفع
شوند.وی تصریح کرد :ما قطعهسازانی داریم که خود کار
صادرات را انجام میدهند ،فرض کنیم که یک قطعهساز
ب��ه عنوان یک ش��خص حقیقی خ��ودرو وارد کرد ،ولی
نمیتواند تضمین خدمات پس از فروش و تامین قطعات
را ده��د .ممکن اس��ت برخی از قطعهس��ازان در واردات
خودرو ورود کنند اما سوال این است که چه اتفاقی برای
خودرویی میافتد که خدمات پس از فروش ندارد و تامین
قطعات برای آن انجام نمیشود.دبیر انجمن قطعهسازان
خودرو ادامه داد :نیت این طرح خیر بوده اما در عمل هیچ
تاثیری روی حل مش��کالت قطعهسازان نخواهد داشت.
صادرات رشد پیدا میکند اما صادرات کاذب است .یعنی
عمال قطعهسازان همان کاری که قبال انجام میدادند را
باز انجام خواهند داد ،مشکالت نقدینگی و مواد اولیه آنها
حل نخواهد شد و کماکان قیمتگذاری دستوری خودرو
گریبان قطعهس��ازان را خواهد گرف��ت .لذا تاثیر آنچنانی
بر روند قطعهس��ازی نخواهد داشت .اگر هم قطعهسازی
خودرو وارد کند عمال یک س��ود غیرعملیاتی و خارج از
حوزه کس��ب و کار اصلی است .بنابراین قطعا مشکالت
قطعهسازان را حل نخواهد کرد.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری:

مدی��رکل دفتر ترانزیت س��ازمان راهداری با
تاکی��د بر ض��رورت ارتقای زیرس��اختهای
ترانزیتی کش��ور ،گفت :نبای��د منافع ملی را
فدای مناف��ع زودگذر خودروس��ازان کنیم.به
گزارش تسنیم،جواد هدایتی با تاکید بر اینکه
در جاهایی باید تصمیمات استراتژیک بگیریم،
اظهار کرد :اینگونه نمیشود .در حوزه حمل
ونقل یا باید منافع کالن ملی را ببینیم یا منافع
بخش خودروس��ازی را .این هم حتی منافع
خودروساز هم نیس��ت چراکه منافع زودگذر
اس��ت.وی ادامه داد :ما در جنگ کریدورهای
بینالمللی ق��رار داریم .معتق��دم جنگ اخیر
قفقاز به دلی��ل کریدور حملونق��ل بود.وی
با بی��ان اینکه در مس��یر کریدور ش��مال-
جنوب س��رمایهگذاریهای باالی��ی در بندر
اماالقص��ر صورت گرفته تا با ریل و ...بتوانند

منافع ملی فدای منافع خودروسازان نشود

به خلیجفاررس متصل شوند ،افزود :چینیها
در گوادر سپاکستان سرمایهگذاری کردهاند تا
مس��یر موازی ایران از کراچ��ی یا گوادر را به
س��مت افغانس��تان و از آنجا به سمت اسیای
میانه را راهاندازی کنند.مدیرکل دفتر ترانزیت
سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای با بیان
اینکه ما در حال از دس��ت دادن مزیتهای
ترانزیتی هس��تیم ،تصریح کرد :اگر به سمت
ارتقای زیرساختهای ترانزیتی حرکت نکنیم
فرصت را از دس��ت خواهی��م داد که جبران
آن غیرممکن خواهد ش��د.به گزارش تسنیم،
مدی��رکل دفت��ر ترانزیت س��ازمان راهداری
پیشتر با بیان» صنعت خودروسازی ترانزیت
بینالمللی را به گروگان گرفته اس��ت» گفته
بود :باید بی��ن واردات بنز و بیام وی برای 4
تا پولدار و واردات کامیون برای تامین کاالی

اساس��ی فرق باشد.هدایتی با اشاره به اینکه
ای��ران دارای مزیتهای خ��دادی در بخش
ترانزیت بینالمللی است ،اظهار کرد :متاسفانه
ای��ن مزیت به دلی��ل صنعت خودروس��ازی
گروگان گرفته ش��ده است .در زمان حاضر ما
با ناوگان فرسوده با کامیونهای ترک رقابت
داریم که نه تنها منطقه بلکه اروپا را نیز قبضه
کردهاند.وی با طرح این پرسش که یک راننده
ترک چگونه یک کامیون را خریداری میکند،
افزود :در ای��ران قیمت یک کامیون حدود 7
میلیارد تومان اس��ت یعنی ح��دود  250هزار
دالر .همی��ن کامیون آن طرف با فناوری به
مراتب باالتر  100ت��ا  120هزار دالر قیمت
دارد ،در واقع نصف قیمت کامیون برای یک
راننده ایرانی.وی با بیان اینکه راننده ترک 10
تا  15درصد از قیمت کامیون را نقدی پرداخت

میکند و مابقی را قس��طی میدهد ،تصریح
ک��رد :با این وضعیت آی��ا چیزی برای رقابت
با رانندگان کش��ورهای دیگر از جمله ترکیه
میماند؟ این در حالی است که ناوگان کامیون
ما بهعن��وان پیش ق��راول مباحث اقتصادی
در حوزه نفوذ به اروپ��ا دارد میروند.مدیرکل
دفتر ترانزیت س��ازمان راهداری و حملونقل
جادهای با تاکید بر اینکه برای ما خیلی مهم
اس��ت که ناوگان بینالمللی در منطقه اروپا،
روس��یه ،قفقاز ،آس��یای میانه و ...نفوذ داشته
باش��ند ،اضافه کرد :الزمه ای��ن کار در اختیار
داش��تن ناوگان بهروز کامیون اس��ت .وقتی
در این مناطق فعال باش��یم ،ارز وارد کش��ور
میش��ود .در واق��ع یک نوع ص��دور خدمات
بهش��مار میرود که دایره نفوذ ما را در منطقه
گسترش میدهد.هدایتی در عین حال گفت:

اما ای��ن را محدود میکنی��م و با روشهای
موجود آنرا غیراقتصادی کردهایم .،متاس��فانه
با چن��د واژه حمایت از تولید داخل این کار را
انجام دادهایم در حالی که اصال کامیون تولید
داخل نداریم .زمانیکه تحریم نبودیم ،صنعت
داخل��ی کامیونهای وارداتی را میآوردند آنرا
رن��گ میکردند ،پالک میکردند و با قیمت
چند برابری به م��ردم میفروختند.وی تاکید
کرد :با این تفاسیر باید فرق یک ماشین بنز،
بی ام و پورش که استفاده شخصی  4تا پولدار
میشود با کامیونی که مشکل تامین کاالی
اساس��ی مردم را حل میکن��د ،بدانیم.وی در
پاسخ به این پرسش که واردات کامیون صفر
کیلومتر ممنوع است ،اظهار کرد :بله .واردات
کامیونهای با عمر سه سال آزاد است اما آن
هم هزار مصیبت دارد.

دبیر کانون سراسری انجمنهای انبوهسازان:

دبیر کانون سراسری انبوهسازان از دستور رئیس جمهور
به وزیر راه و شهرسازی برای برگزاری نشست با بخش
خصوصی در راستای اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد.
به گزارش مهر،فرشید پورحاجت در خصوص هزینه احداث
هر متر مربع واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن اظهار
کرد :قرار است به زودی انبوه سازان جلسهای با وزیر راه
و شهرسازی برگزار کنند تا در آن در خصوص هزینه تمام
شده و فرمول قیمت ساخت مسکن در طرح نهضت ملی
مسکن تصمیم گیری شود.وی افزود :باید با وزارت راه و
شهرسازی به همگرایی دست یابیم و اقدامات مورد نظر
دو طرف میان سازندگان و وزارت خانه تشریح شود.
به هر رقمی که سازمان برنامه بدهد پایبندیم


دبیر کانون سراس��ری انجمنهای انبوه سازان ادامه داد:
ارقام مورد نظر معاونت مس��کن و ساختمان وزارت راه
و شهرسازی برای هزینه احداث مسکن مربوط به طرح

پرونده طرح ملی مسکن بسته شد

اقدام ملی مس��کن بود و از آنجایی که پرونده اقدام ملی
بسته ش��ده ،باید به ارقام جدیدی دست یابیم.وی تأکید
کرد :قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی
را س��ازمان برنامه و بودجه اعالم میکند و ما هم به آن
پایبندهستیم.

 ۲دس�تور رئیس جمهور و مع�اون اول به وزارت راه

و شهرسازی

پورحاجت درباره نامه انبوه س��ازان به حجت االس�لام
رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت :ماهیت این
نامه ،اعالم آمادگی بخش خصوصی برای اجرای نهضت
ملی مسکن بود ضمن اینکه تقاضای برگزاری نشستی
ب��ا دولت در این خصوص داش��تیم.وی تصریح کرد :در
پی ارس��ال این نامه به رئیس جمهور ،حجت االس�لام
رئیس��ی پاس��خ نامه ما را داد و طی دستوری به وزیر راه
و شهرسازی ،خواستار برگزاری نشستی از سوی وزارت

راه با انبوه س��ازان ش��د.این فعال صنعت ساخت و ساز
تصریح کرد :محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز
دس��تور داده تا نمایندهای از کانون سراسری انبوه سازان
در جلسات شورای عالی مسکن و نمایندگان انجمنهای
استانی انبوه سازی در جلسات شوراهای مسکن استانها
حضور داشته باشد.

پروژههای جهش تولید مسکن ،طرحهای پیچیدهای

نیستند که نیاز به فناوری خارجیها داشته باشد

وی درباره حضور خارجیها در طرح نهضت ملی مسکن
گفت :تا کنون حضور شرکتهای انبوه سازی خارجی در
نهضت ملی مسکن چند بار تأیید و تکذیب شده است.
ما هنوز نمیدانیم که آیا خارجیها برای اجرای این پروژه
ب��ه ایران میآیند یا نه و نهاد متولی اجرای نهضت ملی
مسکن از حضور شرکتهای خارجی ،به دنبال چه چیزی
اس��ت؟پورحاجت افزود :پروژههای معمول ذیل جهش

تولید مس��کن از فناوری پیچیدهای تبعیت نمیکند که
نیازند واردات فناوری س��اخت باش��یم؛ مگر اینکه برای
بلندمرتبه سازی بخواهیم از فناوریهای پیشرفته استفاده
کنیم.وی تأکید کرد :البته ما به عنوان بخش خصوصی
فع��ال در صنعت س��اختمان ،از انتق��ال تکنولوژیهای
پیشرفته ساختمانی به کشور استقبال میکنیم اما سازمان
نظام مهندسی پس از  ۲۰سال از آغاز اجرای قانون نظام
مهندسی هنوز نتوانسته تأثیری در تغییر و تحول و ارتقای
صنعت ساختمان بگذارد.
فع ً
ال خبری از وام  ۳۶۰هزار میلیارد تومانی نیست


دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره اعطای تسهیالت
 ۳۶۰ه��زار میلی��ارد تومانی گفت :هن��وز ابالغیه بانک
مرک��زی به بانکها وارد فاز اجرایی نش��ده اس��ت ولی
ت��ا جایی که اطالع دارم برخ��ی بانکها در حال اجرای
مقدمات آن هستند.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی مطرح کرد؛

واردات یک میلیون تن برنج در سال  ۱۴۰۰برای تامین نیاز بازار

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت:
با توجه به تولید دو تا  ۲.۲میلیون تن برنج در سال جاری ،احتماال برای تامین
نیاز کشور باید حدود یک میلیون تن برنج وارد شود.به گزارش عصرایرانیان از
وزارت جهاد کشاورزی ،ابراهیم زارع با بیان اینکه نیاز ساالنه کشور به برنج بر
اساس برآوردهای صورت گرفته سه میلیون تا  ۳.۲میلیون تن است ،افزود۴۳۸ :
هزار و  ۳۰۰تن برنج در دو هفته اخیر برای واردات به کشور ،ثبت سفارش شده
است.مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
اظهارداشت :واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی از ابتدای مرداد تا پایان
آبانماه ممنوع است ،اما در بقیه ماهها برنج بر اساس نیاز کشور وارد می شود.
زارع با بیان اینکه از ابتدای امسال تا  ۲۲آبان ماه نزدیک به  ۶۶۰هزار تن برنج

از گمرکات کشور ترخیص شده است ،گفت :بخشی از این برنج ترخیصشده
مربوط به واردات س��ال گذشته است.وی ادامه داد :عمده این واردات از کشور
هند و بخشی هم از پاکستان و با ارز نیمایی صورت گرفته است.مدیرکل دفتر
بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد :تولید
محصوالت کشاورزی تابعی از شرایط اقلیمی است و امسال در حوزه برنج در
استانهای شمالی ،تنشهای خشکسالی و دمایی داشتهایم.
ترخیص گوشت گوساله و گوشت مرغ در آبانماه از گمرکات


زارع در مورد تامین گوش��ت قرمز و مرغ مورد نیاز کشور ،اعالم کرد :از ابتدای
امسال تا  ۲۲آبان ماه  ۱۰هزار و  ۵۵۴تن گوشت گوساله و  ۳۶هزار و  ۸۰۰تن
گوشت مرغ از گمرک ترخیص شده است.

واردات ماهانه  ۱۵هزارتن تخم مرغ به منظور تنظیم بازار


مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره
تخم مرغ گفت :در حوزه تولید تخم مرغ مش��کلی نداریم ،اما برای تنظیم بازار
مجوز افزایش واردات ماهانه  ۱۵هزار تن به تناسب نیاز جامعه تا پایان سال جاری
صادر ش��ده که  ۱۸۰۰تن آن تاکنون وارد ش��ده و در صورت نیاز ،واردات ادامه
خواهد یافت.زارع اضافه کرد :هر شانه تخممرغ در میادین ترهبار با قیمت  ۴۳هزار
تومان عرضه می شود و تقریبا از هفته پیش ،عرضه این محصول با همین قیمت
در واحدهای صنفی نیز آغاز ش��ده است.وی گفت :با توزیع گسترده تخممرغ،
مغازه ها نیز به تدریج این محصول را با قیمت هر شانه  ۴۳هزار تومان باید توزیع
کنند و در صورت عدم رعایت قیمتگذاری با آنها برخورد خواهد شد.

رییس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون وزارت
جه��اد کش��اورزی گف��ت :ب��ا حمایت همه
جانب��ه دولت ه��م اکنون نیم��ی از مجموع
 ۶۱۰هزار هکتار از اراضی ش��الیزاری کشور
عملیات کاش��ت مکانیزه انجام و  ۶۵درصد
آن به صورت مکانیزه برداش��ت می ش��ود.
به گزارش ایرنا ،کامبیز عباس��ی اظهار کرد:
طبق آمار رس��می وزارت جهاد کش��اورزی
امس��ال عملیات مکانیزه کاشت و برداشت
زمین های ش��الیزاری کش��ور به ترتیب به
 ۳۲۰و  ۴۲۰هزار هکتار رسید که این نشان
دهنده این است که بیشتر شالیکاران از گل
و الی بی��رون آمده ان��د.وی کاهش هزینه
تولید برنج  ،تضمین س�لامت ش��الیکاران ،
کاهش سختی کار  ،کاهش مصرف نهاده ها
و کاه��ش مصرف آب را جمله مزایای طرح
مکانیزاسیون برنج اعالم کرد و ادامه داد :با
اجرای طرح مکانیزاسیون برنج در مقایسه با
کشت سنتی به طور میانگین بین  ۵۰تا ۶۰
درصد کاهش هزینه تولید خواهیم داش��ت.
بیش از  ۴۵۰هزار هکتار ازاراضی شالیزاری
کشور در استان های شمالی گیالن  ،مازندران
و گلس��تان وجود دارد.مازندران با  ۲۳۰هزار
هکت��ار اراض��ی ش��الیزاری  ۴۲درصد برنج
کش��ور را تامین می کند.رییس مرکز توسعه
مکانیزاسیون کشاورزی با تاکید بر این نکته
که مکانیزاسیون به عنوان یکی از مولفههای
پش��تیبان در تولید محصوالت کشاورزی در
اولوی��ت وزارت جهاد کش��اورزی قرار دارد ،
بیان داشت :بر اس��اس برنامه امسال حدود
س��ه هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب
خط اعتباری ش��ماره  ۹مکانیزاسیون کشور
در نظر گرفته ش��ده بود اما به دلیل استقبال
کشاورزان تا این زمان این رقم به چهار هزار
میلیارد تومان رس��ید که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل به  ۲برابر رسیده است.
گرانفروشی و کمفروشی در صدر
تخلفات بازارهای کاالیی

مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان
حمای��ت مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان
گفت :براساس گزارشها از وضعیت شکایت
و تخلف��ات ب��ازار از ابتدای امس��ال تا پایان
مهرماه ،بیش��ترین تعداد ش��کایات دریافتی
بهترتیب به گرانفروشی ،کمفروشی و تقلب،
تعلق داشته است.به گزارش عصرایرانیان از
سازمان حمایت ،سیدمجتبی سجادی جزی
اظهار کرد :از ابتدای س��ال تا پایان مهرماه
 ۱۲۱ه��زار و  ۸۷۰فقره گزارش و ش��کایت
مردمی در خصوص کاال و خدمات از طریق
ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تانها دریافت ش��ده است.وی
تصریح کرد :از مجموع ش��کایات رسیدگی
شده چهار هزار و  ۷۵۳فقره منجر به تنظیم
برگ گزارش بازرس��ی و  ۶هزار و  ۳۳۱فقره
منجر به احراز نش��دن تخل��ف و چهار هزار
و  ۴۶۳فقره به علت انجام کار کارشناس��ی
در حال پیگیری است.سجادی با بیان اینکه
از این تعداد ش��کایات  ۱۳هزار و  ۵۳۴فقره
مربوط ب��ه کاال و  ۲هزار و  ۱۳فقره مربوط
به خدمات بوده اس��ت ،خاطرنشان کرد :در
همین مدت ،بیشترین شکایت دریافت شده
در بخش کاال مربوط به انواع نان ،سبزیجات
و گوش��ت مرغ و در بخ��ش خدمات مربوط
به نرخ تعمیر خودروهای س��بک و رستوران
های غذاخوری است.مدیر کل بازرسی ویژه
و امور تعزیرات س��ازمان حمای��ت با اعالم
اینکه بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف
به ترتیب مربوط به گرانفروشی ،کمفروشی،
تقلب و درج نش��دن قیمت است ،گفت :در
ارتباط با نحوه دریافت ش��کایات در مجموع
 ۱۰ه��زار و  ۲۱۶فقره ب��ه صورت تلفنی۲ ،
هزار و  ۶۹فقره به صورت حضوری و  ۳هزار
و  ۲۶۲فقره به صورت کتبی بوده است.
مهلت رفع تعهد ارزی فرش یکساله و
صنایع دستی  ۶ماهه شد

مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فرش
دستباف یکساله و صنایع دستی شش ماهه
اعالم شد.به گزارش عصرایرانیان به نقل از
کنفدراس��یون صادرات ایران ،بانک مرکزی
در بخش��نامهای ک��ه ب��ه امضای حس��ین
چرخانداز رئیس اداره صادرات بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران رسیده است ،مهلت
زم��ان ایفای تعه��دات ارزی صادرکنندگان
فرش دس��تباف را یک سال از زمان صدور
و صادرکنندگان صنایع دس��تی را شش ماه
از زمان صدور اعالم کرد.در این بخش��نامه
آمده اس��ت :وفق مفاد صورتجلسه بیست و
یکمین نشس��ت کمیته اقدام ارزی مس��تقر
در س��ازمان توس��عه تجارت ایران ابالغی
طی نام��ه ش��ماره  ۹۹/۱۰۰/۳۹۲۳۷مورخ
 ۱۳۹۹.۱۱.۱۵ب��ا افزای��ش مهل��ت ایف��ای
تعهدات ارزی صادرکنندگان فرش دستباف
به یک سال از زمان صدور و صادرکنندگان
صنایع دس��تی به ش��ش ماه از زمان صدور
موافقت به عمل آمد.

