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اخبار
جوجه ریزی آذر به  ۱۲۰میلیون قطعه
می رسد

دبیرانجمنتولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت:
برآوردها حاکی از آن اس��ت که جوجه ریزی
آذر به  ۱۲۰میلیون قطعه برسد که اینمیزان
مازاد بر نیاز کش��ور اس��ت.به گزارش باشگاه
خبرن��گاران ،محمدرض��ا صدیق پ��ور گفت:
قیم��ت کنونی هر قطعه جوج��ه یکروزه  ۲تا
 ۹هزار تومان بسته به سن ،سویه و نژاد است
که با قیمت تمام شده اختالف معناداری دارد.
به گفت��ه وی ،بنابر آمار در آبان  ۱۲۰میلیون
قطع��ه جوجه ریزی ص��ورت گرفت که این
می��زان  ۱۰تا  ۲۰میلی��ون قطعه بیش از نیاز
کش��ور اس��ت.صدیق پور میگوید :برآوردها
حاکی از آن اس��ت که جوجه ری��زی آذر به
 ۱۲۰میلیون قطعه برسد که این میزان مازاد
بر نیاز بازار داخل اس��ت ک��ه در نهایت این
امر قیمت را تحت ش��عاع قرار می دهد.دبیر
انجمن تولیدکنن��دگان انجمنجوجه یکروزه
گفت :بنابر اعالم مرکز پژوهش های مجلس
بع��د از اصالح نظ��ام یارانه ،س��رانه مصرف
مرغ  ۲۰ت��ا  ۳۰درصد کاهش یافته اس��ت؛
بنابرای��ن جوجه ریزی واحده��ای مرغداری
و تولی��د مرغ به همین تناس��ب باید کاهش
یابد تا تولیدکنندگان مرغ گوشتی کمتر دچار
آسیب شوند.بنابر اعالم انجمنجوجه یکروزه،
متوسط قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه
 ۶تا  ۷هزار تومان اس��ت ،در حالی که قیمت
تمام ش��ده مرغ ب��ر مبنای جوج��ه  ۱۵هزار
تومان لحاظ شده است.
راهاندازی خط مستقیم دریایی به
مقصد بنادر ونزوئال

مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران از برنامهریزی این شرکت برای ایجاد خط
مستقیم حمل کاال از مبدا ایران به بنادر ونزوئال
و بالعکس ،خبر داد .به گزارش عصرایرانیان به
نقل از اتاق بازرگانی تهران ،محمدرضا مدرس
خیابانی طی نامهای به رئیس سازمان توسعه
تج��ارت ،با اعالم اینکه ش��رکت کش��تیرانی
جمهوری اس�لامی ایران تاکنون با اعزام دو
فروند شناور تانکر حمل سوخت ،اقدام به انتقال
فرآوردههای نفتی به کشور ونزوئال کردهاست،
از مشارکت این شرکت کش��تیرانی در ایجاد
پ��ل دریایی ب��رای حمل کااله��ای تجاری
میان دو کش��ور و در راس��تای امضای س��ند
جامه همکاریهای راهبردی  20س��اله ایران
و ونزوئال خبر داد.مدرس خیابانی با اعالم اینکه
کشتی گلسان طی هفته اول آذرماه امسال به
مقص��د ونزوئال بن��ادر جنوبی ای��ران را ترک
میکند و طبق برنامهریزیها ،دیگر شناورهای
این ش��رکت نیز در صف اعزام به این کش��ور
برای حمل کاالهای ایرانی قرار دارند ،تصریح
کرد که اعزام منظم شناورهای اقیانوسپیما به
مس��یرهای دوردست از جمله ونزوئال مستلزم
وجود بار کامل روی این شناورها است ،از این
رو وی تاکید کرده اس��ت که در صورت عدم
استقبال تجار ایران در مراودات کاال با وتزوئال،
امکان تداوم س��فر کشتیهای حمل کاال این
شرکت به این کشور ،از بین خواهد رفت.
پیشبینی تولید  ۳میلیون تن پیاز در
سال جاری

مدیرکل دفتر محصوالت علوفهای و جالیزی
معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت:
طبق گزارشهای موجود در سال زراعی ۱۴۰۰
  ۱۴۰۱تولی��د  ۳میلیون و  ۹هزار و  ۸۲۴تنپیاز در سطح زیرکشت  ۶۱هزار و  ۷۰۷هکتار با
عملکرد  ۴۸.۸تن در هکتار پیشبینی میشود.
به گزارش ایرنا ،حسین اصغری درباره وضعیت
تولید پیاز در کش��ور افزود :بر اساس آمارها در
۶ماهه اول س��ال حدود  ۱.۴میلیون تن تولید
پیاز داش��تهایم و پیشبینی میش��ود در نیمه
دوم س��ال این میزان به بی��ش از  ۱.۶میلیون
تن برسد.مدیرکل دفتر محصوالت علوفهای و
جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی
خاطرنش��ان کرد :در س��ال زراع��ی - ۱۳۹۹
 ،۱۴۰۰میزان تولی��د  ۳میلیون و  ۴۰۷هزار و
 ۷۴۰تن در س��طح زیر کشت  ۶۷هزار و ۸۲۴
هکتار با عملک��رد  ۵۰.۲تن در هکتار بود.وی
با بیان اینکه تولید پیاز در  ۳۰اس��تان کش��ور
ص��ورت میگیرد اضافه کرد :جنوب کرمان با
تولی��د  ۶۰۰هزار تن ،فارس با تولید  ۵۰۰هزار
تن ،هرمزگان با تولید  ۳۵۰هزار تن ،اصفهان
با تولید  ۳۵۰هزار تن و کرمانشاه با تولید ۲۰۰
هزار تن به ترتیب رتبههای اول تا پنجم تولید
کشور را دارند .اصغری تصریح کرد :بر اساس
مقایس��ه س��ال زراعی  ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰نسبت
به س��ال زراعی  ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹حدود  ۶هزار
هکتار کاهش سطح زیر کشت و نزدیک ۴۰۰
هزار تن کاهش تولید داشتهایم.

پرداخت یارانه و تسهیالت به کشاورزان برای تامین کودهای شیمیایی

عضو کمیس��یون کش��اورزی ،آب ،منابع
طبیعی و محیط زیس��ت مجلس شورای
اس�لامی ،گفت :عدم استفاده از کودهای
شیمیایی فس��فاته و پتاس��ه برای کشت
پاییزه باعث میش��ود تا میزان بهرهوری
و برداشت محصوالت کشاورزی کاهش
پیدا کند.به گزارش خانه ملت،منصورعلی
زارعی کیاپی عضو کمیسیون کشاورزی،
آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس

ش��ورای اس�لامی در خصوص وضعیت
توزی��ع کودهای فس��فاته و پتاس��ه بین
کش��اورزان ،اظهار کرد :عمده مشکالت
کش��اورزان در زمین��ه تامی��ن کوده��ای
ش��یمیایی فسفاته و پتاس��ه است هرچند
طی روزهای اخیر ش��اهد افزایش قیمت
کود اوره نیز بودیم.نماینده مردم س��اری
و میاندورود در مجلس ش��ورای اسالمی
با اش��اره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی

اعالم کرده اس��ت که کودهای شیمیایی
فس��فاته و پتاس��ه با قیم��ت یارانهای در
اختیار کش��اورزان تولیدکننده محصوالت
استراتژیک قرار می گیرد ،ادامه داد :عدم
اس��تفاده از کودهای ش��یمیایی فسفاته و
پتاسه برای کش��ت پاییزه باعث میشود
تا میزان بهرهوری و برداشت محصوالت
کش��اورزی کاهش پی��دا کند.این نماینده
مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکید

بر اینکه در چندین نشس��ت کمیس��یون
کش��اورزی در خصوص توزی��ع و تامین
کودهای ش��یمیایی مباحثی مطرح ش��د،
عنوان کرد :میزان توزیع کودهای فسفاته
و فسفاته ایدهآل نیست اما کم و بیش به
دست کشاورزان میرسد .عضو کمیسیون
کش��اورزی ،آب ،مناب��ع طبیعی و محیط
زیس��ت مجلس شورای اس�لامی با بیان
اینک��ه در حالی که باید در س��ال جاری

بتوانی��م گن��دم و کلزای بیش��تری تولید
کنی��م ،دولت را مج��اب کردهایم تا یارانه
و تس��هیالتی به منظ��ور تامین کودهای
شیمیایی در اختیار کش��اورزان قرار دهد،
تصری��ح کرد :پیش��نهاد دادهایم تا وزارت
جهاد کش��اورزی مبلغ کود ش��یمیایی را
پس از تحویل محصول نهایی از مطالبات
کشاورزان کس��ر کند ،که این موضوع در
برخی از مناطق اجرا میشود.

ُافت  ۴درصدی صادرات محصوالت فوالدی؛

کاهش سهم صادراتی فوالد با دامپینگ روس ها

بررس��ی آخرین آمار مربوط به صنعت فوالدس��ازی نشان
میدهد که در  ۷ماه نخس��ت امسال ،تولید فوالد رشد ۱۲
ت��ا  ۱۹درصدی داش��ته و در مقابل صادرات کاهش یافته
و مصرف داخلی رش��د کرده است.به گزارش مهر ،بررسی
آخرین آمار مربوط به صنعت فوالدس��ازی نشان میدهد
که در  ۷ماه نخس��ت س��ال جاری ۷ ،میلیون و  ۳۵۶هزار
تن مقاطع طویل فوالدی ش��امل تیرآهن ،میلگرد ،نبشی،
ناودانی و س��ایر مقاطع تولید شده که نسبت به  ۶میلیون
و  ۲۸۵هزار تن تولیدی طی هفت ماهه نخس��ت ،۱۴۰۰
رش��د  ۱۷درصدی را تجربه کرده است.در بخش صادرات
این محصول نیز شاهد افزایش صادرات بودیم به گونهای
ک��ه در  ۷ماه امس��ال ی��ک میلیون و  ۵۸۰ه��زار مقاطع
طویل فوالدی صادر ش��ده که در مقایس��ه با مدت مشابه
پارس��ال رشد  ۶درصدی را نش��ان میدهد .البته صادرات
در بخشهای تیرآهن و نبش��ی ،ناودانی و س��ایر مقاطع
به ترتیب افت یک درصدی و  ۱۳درصدی داش��ته است.
البته آمارها نشان میدهد که مصرف داخلی مقاطع طویل
فوالدی رشد محسوسی داش��ته و نسبت به مدت مشابه
س��ال قبل  ۲۰درصد افزایش یافت��ه و از  ۴میلیون و ۸۵۳
ه��زار تن در  ۷ماهه  ۱۴۰۰به  ۵میلی��ون و  ۸۲۷هزار تن
در  ۷ماهه  ۱۴۰۱رسیده است.همچنین در این بازه زمانی
 ۵میلیون و  ۳۱۴هزار تن مقاطع تخت فوالدی تولید شده
که نسبت به مدت مشابه پارسال  ۱۲درصد رشد را تجربه
کرده اس��ت؛ با این حال در بخش صادرات این محصول
( ۲۰۱هزار تن) شاهد کاهش  ۴۶درصدی نسبت به مدت
مشابه پارسال هستیم.مصرف داخلی مقاطع تخت فوالدی
در  ۷ماهه نخس��ت امسال بر خالف صادرات این بخش،
با افزای��ش همراه بوده به گونهای که در  ۷ماهه امس��ال
 ۵میلیون و  ۳۴۹هزار تن مقاطع تخت از سوی مشتریان
داخلی خریداری شده که نسبت به  ۷ماهه پارسال رشد ۱۳

درصدی را نش��ان میدهد.در مجم��وع  ۱۲میلیون و ۶۷۰
ه��زار تن محصوالت فوالدی تولید ش��ده که در مجموع
 ۱۵درصد بیشتر از میزان تولید آنها در مدت مشابه سال
گذشته است .همچنین در مجموع صادرات کل محصوالت
فوالدی با افت  ۴درصدی مواجه بوده اس��ت .اما در بخش
مصرف داخلی رشد  ۱۹درصدی را شاهد بوده ایم.همچنین
در بخش مربوط به شمش فوالد (فوالد میانی شامل اسلب
و بیلت و بلوم) نیز شاهد تولید  ۱۸میلیون و  ۲۶۸هزار تن
محصول بودهایم که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۶
درصدی یافته است .همچنین  ۴میلیون و  ۷۹۹هزار تن از
این محصول صادر شده که بیانگر رشد  ۱۸درصدی نسبت
به مدت مشابه پارس��ال است.در  ۷ماه نخست امسال ۲۰

میلیون و  ۷۳۷هزار تن آهن اس��فنجی تولید شده که رشد
 ۱۹درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است .البته
در بخش صادرات این محصول ( ۳۷۸هزار تن) شاهد افت
 ۴۶درصدی بودهایم.به اعتقاد فعاالن صنعت فوالد از جمله
دالی��ل کاهش صادرات فوالد میت��وان به وضعیت بازار
جهانی فوالد و کاهش تقاضا برای فوالد در مناطق مختلف
دنیا ،اعمال عوارض صادراتی روی محصوالت فوالدی در
ابتدای س��ال و دامپینگ روسیه که منجر به کاهش سهم
ایران در بازارهای هدف شد ،اشاره کرد.
دالیل کاهش صادرات فوالد


وحی��د یعقوبی مع��اون اجرای��ی انجم��ن تولیدکنندگان
فوالد در ای��ن ارتباط به گفت :منحنی قیمتی فوالد یک

منحنی سینوسی است و با توجه به تأثیر جنگ اوکراین،
قیمت فوالد به قله خود رس��یده بود اما متأس��فانه کشور
یک فرصت س��وزی بزرگ انج��ام داد و در قله قیمتها،
عوارض صادراتی روی فوالد اعمال کرد.وی افزود :روسیه
به واسطه تحریمهایی که دارد وارد بازارهای صادراتی ما
شد و رقابت بین ما و روسیه شکل گرفت و با دامپینگی که
روسیه کرد سهم ما در بازارهای صادراتی کم شد.یعقوبی
در مورد وضعیت صادرات تا پایان س��ال هم گفت :طبق
پیش بینیهایی که مؤسس��ات تحلیلی ارائه کردند ،تا ۳
ماه اول سال  ۲۰۲۳روند تقاضای فوالد نزولی است؛ یعنی
عم ً
ال پیش بینی نمیشود که قیمت افزایش چندانی یابد
و نوس��ان خاصی نخواهد داش��ت.معاون اجرایی انجمن
تولیدکنندگان ف��والد ایران اف��زود :در مورد کف قیمتی
فوالد هم دو نظریه وجود دارد؛ نخست اینکه به دلیل باال
رفت��ن نرخ بهره در آمری��کا و نزولی بودن نرخ کامودیتی
ها ،نرخ فوالد متأثر خواهد ش��د و از این هم کمتر خواهد
ش��د و نظریه دوم هم این اس��ت که قیمت کمتر از این
برای تولیدکنندگان فوالد جهان به صرفه نیست و به دلیل
افزایش نرخ گاز و تعطیلی برخی از کارخانجات در اروپا و
رسیدن قیمتها به کف ،بنابراین دیگر قیمت فوالد از این
پایینتر نخواهد بود .این دو نظریه متفاوت اس��ت که باید
ببینیم کدام یک محقق میشود.وی ادامه داد :روند نزولی
قیمتهای جهان��ی روی صادرات فوالد اثرگذار اس��ت؛
اگرچه صادرات در شهریور ماه افزایش یافته اما روند ،روند
نزولی ا س��ت و به نظر نمیرس��د که بتوان تا پایان سال
ای��ن افت  ۱۵درصدی را جب��ران کرد و حتی پیش بینی
این است که به میزان صادرات پارسال هم نرسیم.یعقوبی
تصریح کرد :امس��ال احتما ًال در بهترین حالت و با کمک
دولت برای توسعه صادرات ۵ ،تا  ۵.۵میلیارد دالر صادرات
خواهیم داشت.

رئیس اداره آمریکای سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛

توافق برای صادرات  ۱۰۰هزار خودروی ایرانی به ونزوئال

گیاهی است.این مقام مس��ئول ادامه داد :در
س��ند توافق  20ساله که بین ایران و ونزوئال
در خرداد سال جاری در سفر مادورو به تهران
ش روی دو طرف
امضا شد؛ همکاریهای پی 
برای  2س��ال آینده ترسیم شده است .این دو
کش��ور نفتی تحت تحریم آمریکا هستند که
هر دو نی��ز عضو اوپک هس��تند و میتوانند
همکاری موثری برای بیاثر کردن تحریمها
داشته باشند .ونزوئال بیش از  33میلیون هکتار
اراضی قابل کش��ت و با آب ف��راوان دارد و با
این حال موانع مختلفی در این مس��یر وجود
دارد.عبیری با اشاره به موانع پیشروی تجارت
بین دو کشور ،خاطر نشان کرد :بعد مسافت،
ضع��ف تکنولوژیک ،نبود اب��زارآالت صنعتی
ازجمله موانع شناخته شده است .ضعفهایی
که باعث شد بخش قابل توجهی از زمینهای
کشاورزی این کشور بکر و دست نخورده باقی

رئیس اداره آمریکای س��ازمان توسعه تجارت
گفت :توافق شد که بیش از صد هزار خودرو
از ایران به ونزوئال طی مدت پنج س��ال صادر
شود که طی روزهای گذشته  1000دستگاه از
خودروهای سایپا بهونزوئالصادر شد .بهگزارش
ایلنا،زهرا عبیری با اش��اره به آخرین جزییات
تجارت ایران و ونزوئال ،گفت :همکاریهای
دو جانبه ایران و ونزوئال در بخشهای انرژی،
علمی و فناوری ،بهداشتی و دارویی ،آموزش،
کشاورزی و گردشگری ،پتروشیمی ،صنعتی و
تجاری است.وی با اشاره به قراردادهای انرژی
برای بهبود سیستم برق ونزوئال ،اذهان کرد:
ارسال دارو بهویژه در خصوص بهبود و درمان
سرطان ،تبادل همکاریهای علمی ،سرمایه
گذاری بیش از  40شرکت ایرانی در ونزوئال،
تصویب پروتکلهایی که به منظور پیش��برد
فرآیند مبادله محصوالت با منش��ا حیوانی و

بماند.وی در پاس��خ به این پرسش که آیا در
زمینه تهاتر کاال با ونزوئال اقدام علمی صورت
گرفته اس��ت؟ گفت :ظرفیتها و قابلیتهای
منحصر به فردی در این زمینه وجود دارد که
با برنامهریزی توس��ط دولت امکان استفاده از
این ظرفیتها فراهم میش��ود و باید در این
راس��تا اقدامات دوجانبه و هدفمند براس��اس
سیاس��تها و راهبردهای کالن انجام ش��ود.
صادرات خدمات فنی مهندسی ،تکنولوژیکی
و میعانات گازی به کشور ونزوئال و استفاده از
خاک حاصلخیز و منابع قابل توجه آب ونزوئال
در زمینه کشت محصوالت استراتژیک ذرت،
سویا و دانههای روغنی دارای شرایط مناسبی
اس��ت که در این راس��تا باید تدابی��ر الزم و
تالش وافر در خصوص بهرهگیری از شرایط
این کشور فراهم ش��ود.رئیس اداره آمریکای
سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجربیات در

تولید انواع محصوالت کشاورزی و کاالهای
اساس��ی ،افزود :وجود مزیت رقابتی کاالهای
کش��اورزی نس��بت به تولیدات کش��ورهای
همس��ایه ونزوئال ،باید زمینه حضور و عرضه
توانمندیه��ای ایران را ،با ایجاد تس��هیالت
مناسب ،در کشور ونزوئال و نیز منطقه آمریکا
التین فراهم کرد .انجیر ،کش��مش ،پس��ته،
زعفران و فرآوردههای متعدد دیگری با کیفیت
مناسب در ایران تولید میشود که به دلیل دارا
بودن مزیتهای رقابتی بسیار مناسب نسبت
به س��ایر کشورهای جهان ،فرصت همکاری
تجار و فعاالن اقتصادی دو کش��ور را فراهم
خواهد کرد.وی در پاس��خ به این پرسش که
صحبتهای��ی در خصوص ص��ادرات خودرو
به ونزوئال مطرح ش��ده است چه خودروهایی
قرار اس��ت صادر ش��ود؟ گف��ت :طی نهمین
اجالس کمیسیون مش��ترک همکاریهای

اقتص��ادی که  22تا  24آبان در تهران برگزار
شد توافق کردیم که بیش از صد هزار خودرو
از ایران به ونزوئال طی مدت پنج س��ال صادر
ش��ود .در روزهای گذش��ته  1000دستگاه از
خودروهای س��ایپا به ونزوئال صادر ش��د و در
حال برنامهریزی برای ارسال  2هزار دستگاه
دیگر هس��تیم .این محموله هزار دستگاهی
خودرو ،بعد از دریافت بخش بیشتری از مبلغ
خودروها به کش��ور ونزوئال صادر شده است.
عبیری با اشاره به قراردادهای تنظیم شده در
بخش خدمات پس از فروش و قطعات یدکی،
اذهان کرد :درخواس��ت  200هزار دستگاهی
محصوالت س��ایپا از سوی ونزوئال ،دو طرف
خواهان راهاندازی مجدد خط تولید خودروهای
س��ایپا در این کشور هس��تند و به زودی خط
تولید خودرو ونیراتو ،در این کش��ور مجددا راه
اندازی خواهد شد.

معاون وزیر راه:

بهار ۱۴۰۲؛ باند رفت آزادراه تهران-شمال تکمیل می شود

مدیرعامل ش��رکت زیرس��اخت و توس��عه زیربناهای
حملونقل کشور درباره زمان بهرهبرداری از باند رفت
آزادراه تهران-ش��مال گفت :با تامین اقدامات ایمنی،
ای��ن آزادراه ت��ا بهار  ۱۴۰۲این کار زی��ر ترافیک قرار
میگیرد.به گزارش ایسنا ،پروژه آزادراه تهران-شمال
در س��ال  ۱۳۷۳به تصویب ش��ورای عالی معماری و
شهرس��ازی رسید و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۷۶
آغاز ش��ده و تاکن��ون ف��از اول و چه��ارم این محور
آزادراه��ی  ۳۲کیلومت��ر و  ۲۰کیلومتر افتتاح ش��ده و
در حال بهرهبرداری اس��ت .از ف��از دوم این آزادراه نیز
تاکنون تونل البرز بهعنوان طوالنیترین تونل کش��ور
به طول بیش از ش��ش کیلومتر به بهرهبرداری رسیده

اس��ت .پس از تکمیل فاز دو ،فاز سوم آزادراه تهران-
شمال باقی میماند که از پل زنگوله در ابتدای استان
مازندران آغاز ش��ده و به ط��ول  ۴۷کیلومتر ادامه پیدا
کرده و در س��ه راهی دش��ت نظیر به ف��از چهارم این
آزادراه متصل میشود .در عین حال باند غربی منطقه
دو آزادراه تهران-شمال اکنون در مراحل پایان است و
اعالم شده که با تامین بهموقع منابع اعتباری تا پایان
س��ال مالی  ۱۴۰۱آماده بهرهبرداری میشود .عملیات
اجرایی باند ش��رقی نیز تا پایان سال مالی  ۱۴۰۲آماده
بهرهبرداری میشود.پروز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان
بهتازگی درباره میزان پیش��رفت آزادراه تهران-شمال
بی��ان کرد :باند رفت قطعه دوم آزاد راه تهران ش��مال

به پیش��رفت فیزیکی  ٨٩درصدی رس��یده و پیشرفت
فیزیکی کل این منطقه  ۶۵درصد اس��ت و پیشبینی
میکنیم با تامین مالی طی س��ه س��ال آینده به اتمام
برس��د .در این باره خیراهلل خادمی مدیرعامل شرکت
زیرساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور درباره
زم��ان بهرهبرداری از باند رفت آزادراه تهران-ش��مال
اظهار کرد :عملیات اجرایی این آزادراه تا پایان س��ال
تمام میش��ود ام��ا اقدامات ایمنی ازجمله تاسیس��ات
کنترلی ،روش��نایی تونلها ،جتفنهای��ی که باید در
تونلها نصب ش��ود و سیس��تمهای هوش��مند ،کمی
زمانبر است.وی ادامه داد :البته بدون این اقدامات هم
بهرهبرداری امکانپذیر اس��ت ،اما تامین ایمنی باالتر،

زمان بیش��تری میخواهد .ما ت�لاش میکنیم که تا
پایان سال این کار انجام بگیرد اما نمیدانیم میتوانیم
ای��ن آزادراه را در آن زمان زی��ر ترافیک قرار دهیم یا
خیر.مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای
حملونقل کشور در پاسخ به اینکه آیا باند رفت تا بهار
 ۱۴۰۲برای مردم هم قابل استفاده خواهد شد ،گفت:
تا بهار  ۱۴۰۲این کار حتما انجام میشود؛ حتی ممکن
اس��ت تا پایان سال هم این اتفاق بیفتد و امیدواریم تا
پای��ان بهمن ماه بتوان راحت از این مس��یر عبور کرد
اما کار تاسیس��ات زمانبر و هزینهبر است و خریدهای
الزم برای آن باید انجام شود که نیاز به نقدینگی بسیار
باال دارد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مطرح کرد؛

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با بیان
اینکه مرغ م��ازاد در بازار عامل افت ش��دید
قیمت شده است،گفت :شرکت پشتیبانی امور
دام کشور هم در این زمینه اقدام مناسب انجام
نمیدهد.به گزارش فارس،اسداهلل نژاد اظهار
کرد کرد :عالوه بر اینکه م��رغ مازاد در بازار
وجود دارد ،گوشت منجمد وارداتی مربوط به
س��ال قبل نیز به بازار تزریق میشود که این
هم عامل دیگری برای افت شدید قیمت شده

تولید مازاد دردسر جدید مرغداران

است.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با
بیان اینکه تاریخ مصرف گوشتهای وارداتی از
سال قبل رو به پایان است ،به این دلیل مجبور
هستند ،قبل از انقضای مهلت گوشتها را به
بازار عرضه کنند و این به ضرر تولیدکنندگان
تمام ش��ده اس��ت ،در حالی که هیچکدام از
مرغداران مسئول سوءمدیریتهایی که قبال
در واردات اتف��اق افتاده ،نیستند.اس��داهلل نژاد
از عملکرد ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام در

جم��عآوری مرغهای مازاد نی��ز انتقاد کرد و
گف��ت :با وجود آنکه تولیدکنن��دگان از  6ماه
پیش مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل
دادهاند ،اما هنوز پول آن را تحویل نگرفتهاند.
وی تمرکز وزارت جهاد کش��اورزی روی نژاد
مرغ آرین را عام��ل دیگری برای وجود مرغ
مازاد اعالم کرد و گفت :تنها صادرات مرغ نژاد
آرین به کشورهای همسایه انجام میشود و یا
اینکه مرغ نژاد آرین توسط شرکت پشتیبانی

امور دام جمعآوری میشود و تقاضای ما این
اس��ت که ای��ن اقدامات بدون توج��ه به نژاد
مرغ انجام شود.مدیرعامل اتحادیه سراسری
مرغداران میزان جوجهریزی آبان ماه را 120
میلیون قطع��ه اعالم کرد و گفت :این میزان
جوجهریزی هم در مقایس��ه با مصرف کشور
که با  105میلیون قطعه تامین میشود ،بیشتر
است و این عاملی بر مازاد در بازار خواهد شد
و وزارت جهاد کشاورزی باید اقدام الزم برای

ایجاد تع��ادل عرضه و تقاض��ا در بازار ایجاد
کند.گفتنی اس��ت؛ وزارت جهاد کش��اورزی
ب��رای حمای��ت از نژاد مرغ ایران��ی آرین که
س��الها فراموش ش��ده بود ،خری��د آن را در
اولویت قرار داده است.از سوی دیگر برخی از
تولیدکنندگان نسبت به عملکرد این نژاد انتقاد
دارند و میگویند باید اصالحات در آن صورت
بگیرد و به این دلیل تعداد مرغدارانی که از این
نژاد استفاده میکنند کمتر است.

اخبار
فهرست کاالهای مشمول کاهش
عوارض تا  ۵آذر ماه اعالم میشود

س��خنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با بیان اینکه فهرس��ت کاالهای مش��مول
کاهش حقوق گمرکی حداکثر تا شنبه اعالم
میش��ود ،گفت :اگر واردکنندهای در س��ال
جاری کاالهای مش��مول این فهرست را با
عوارض چهار درصد ترخیص کرده باش��ند،
مبالغ اضافی تا یک درصد به آنها مس��ترد
خواهد ش��د.به گزارش ایس��نا،امید قالیباف
اظه��ار ک��رد :در چارچوب حمای��ت از تولید
داخ��ل ،وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت با
بررس��ی زنجیره تامین و نق��ش هر کاال در
تقویت تولید داخل ،پس از دریافت نظر دفاتر
تخصصی ،فهرس��ت  ۳۶۰۰کاالی مشمول
کاهش حقوق گمرکی را حداکثر تا روز شنبه
به گمرک جمهوری اسالمی اعالم میکند.
ب��ه گفته وی فهرس��ت کاالهای مش��مول
کاهش حقوق گمرکی ش��امل  ۸۵۰۰ردیف
تعرفه اس��ت که همه آنها ماش��ین آالت و
مواد اولیه هستند و در تکمیل زنجیره ارزش
و تقویت تولید داخ��ل نقش دارند.قالیباف با
بیان اینکه این موضوع مربوط به بودجه سال
جاری بوده و برای س��ال بعد هنوز تصمیمی
گرفته نشده ،در پاسخ به سوالی درباره تکلیف
واردکنندگان��ی که ع��وارض چهار درصدی
دریافت کردند ،گفت :اگ��ر واردکنندهای در
سال جاری کاالهای مشمول این فهرست را
با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند،
مبالغ اضافی تا یک درصد به آنها مس��ترد
خواهد شد.
تعرفه صادرات کیف و کفش به اوراسیا
صفر میشود

رئیس سازمان توس��عه تجارت گفت :تعرفه
صادرات کیف و کفش به کش��ورهای عضو
اتحادی��ه اوراس��یا به زودی صفر میش��ود.
به گزارش ایس��نا ،علی رضا پیمان پاک در
نشست بررسی و تدوین راهکارهای تقویت
حضور ش��رکتها در نمایش��گا ه تخصصی
بینالملل��ی صنای��ع نس��اجی ،پوش��اک و
منس��وجات چرمی با اشاره به اینکه سازمان
توسعه تجارت اقدامات الزم را برای توسعه
بازار و حل مش��کالت تجار انجام میدهد،
اف��زود :رویکرد رئیس جمهوری این اس��ت
که تقویت و توس��عه فعالیتهای شرکتها
و مجموعهه��ای غیرنفت��ی باع��ث افزایش
صادرات میش��ود .در این راستا مشوقهای
صادراتی برای گرفتن بازارهای هدف توسط
شرکتها و تجار ایرانی ،تا آخر سال مصوب
میشود.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
از حل مش��کالت ارزی ،گمرکی ،مرکز دپو
و نمایش��گاهها برای فع��االن صنعت کفش
و تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان صنایع
نس��اجی ،پوش��اک و محص��والت چرم��ی
خب��ر داد و بر حضور فعاالن ای��ن حوزه در
نمایش��گاه کف��ش روس��یه در اس��فندماه و
برگزاری نشستهای  B۲Bبا حمایتهای
این س��ازمان تاکید کرد.وی در ادامه اعالم
کرد :این س��ازمان همکاریه��ای الزم را با
این اتحادیه برای حضور در کش��ور عمان و
بدس��ت آوردن بازارهای جدید از طریق این
کشور برای توس��عه صادرات محصوالت و
تولی��دات داخلی در حوزه کی��ف و کفش و
مش��تقات آن ،انجام خواه��د داد.پیمانپاک
همچنین به انجام آسیبشناس��ی کامل در
حوزه صادرات جهت بدست آوردن بازارهای
دائم��ی و جدید برای توس��عه صادرات تمام
محصوالت ایرانی خبر داد.
افزایش ۲۰درصدی تولید لوازم
خانگی

وزی��ر صمت گف��ت :در تولید بس��یاری از
ل��وازم خانگی  ۲۰درصد رش��د تولید داریم
و بنابرای��ن بای��د ب��ه دنب��ال توس��عه بازار
باش��یم.به گزارش ایرنا ،س��ید رضا فاطمی
امی��ن درب��اره وضعیت بازار ل��وازم خانگی
اظهار ک��رد :وضعیت تولی��د و قیمتها در
لوازم خانگی مناس��ب است و تخفیفهای
وی��ژهای تولیدکنندگان عرضه کردند .طرح
قسطی فروش لوازم خانگی از هفته قبل تا
سقف  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت فراهم
شد.وی بازار لوازم خانگی ایران را با کیفیت
دانس��ت و با بی��ان اینکه این بازار امس��ال
ثبات داشته است ،اظهار داشت :در بسیاری
از اقالم خانگی  ۲۰درصد رشد تولید داریم
و بنابراین باید به دنبال توسعه بازار باشیم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه
کارهای زیادی برای صادرات لوازم خانگی
تولیدی درح��ال انجام اس��ت ،اضافه کرد:
برنامه س��رمایه گذاری ایران در کشورهای
دیگ��ر به صورت مش��ارکتی و مس��تقم در
ح��ال پیگیری اس��ت.فاطمی امی��ن درباره
آخرین وضعیت ثبت س��فارش خودروگفت:
دولت یک میلیارد یورو منابع برای واردات
خ��ودرو در آیین نام��ه واردات خودرو پیش
بینی کرد که هفته اول ش��هریور این آیین
نام��ه در دولت تصویب ش��د و امروز همه
زیرس��اختها برای آن فراهم است و ثبت
سفارش آن نیز آغاز شده است.

