2

شعار سال

«تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین»

اخبار

تعرفه صادرات کیف و کفش به اوراسیا صفر میشود

پنج شنبه3آذر  - 1401شماره 1509

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت :تعرفه صادرات کیف و کفش به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به زودی صفر میشود.به گزارش اقتصادسرآمد ،علی رضا پیمان پاک در نشست بررسی
و تدوین راهکارهای تقویت حضور شرکتها در نمایشگاه تخصصی بینالمللی صنایع نساجی ،پوشاک و منسوجات چرمی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت اقدامات الزم را برای
توسعه بازار و حل مشکالت تجار انجام میدهد ،اظهار کرد :رویکرد رئیس جمهوری این است که تقویت و توسعه فعالیتهای شرکتها و مجموعههای غیرنفتی باعث افزایش صادرات
میشود .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 مشکالت ارزی،
گمرکی ،مرکز دپو و نمایشگاهها برای فعاالن صنعت کفش و تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی ،پوشاک و محصوالت چرمی خبر داد و بر حضور فعاالن این حوزه در نمایشگاه
کفش روسیه در اسفندماه و برگزاری نشستهای  B ۲ Bبا حمایتهای این سازمان تاکید کرد .وی در ادامه اعالم کرد که این سازمان همکاریهای الزم را با این اتحادیه برای حضور در کشور
عمان و به دست آوردن بازارهای جدید از طریق این کشور برای توسعه صادرات محصوالت و تولیدات داخلی در حوزه کیف و کفش و مشتقات آن ،انجام خواهد داد.

گزارش
افت صادرات فوالد و افزایش
مصرف داخلی

بررســی آخرین آمار مربوط به نشــان میدهد که در  ۷ماه
نخست امسال ،تولید فوالد رشــد  ۱۲تا  ۱۹درصدی داشته
و در مقابل صادرات کاهش یافته و مصرف داخلی رشــد
کرده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،بررســی آخرین آمار مربوط به
صنعت فوالدسازی نشان میدهد که در  ۷ماه نخست سال
جاری ۷ ،میلیون و  ۳۵۶هزار تن مقاطع طویل فوالدی شامل
تیرآهن ،میلگرد ،نبشی ،ناودانی و سایر مقاطع تولید شده که
نســبت به  ۶میلیون و  ۲۸۵هزار تن تولیدی طی هفت ماهه
نخست  ،۱۴۰۰رشد  ۱۷درصدی را تجربه کرده است.
بنابر گزارش مهــر  ،در بخش صادرات ایــن محصول نیز
شاهد افزایش صادرات بودیم به گونهای که در  ۷ماه امسال
یک میلیون و  ۵۸۰هزار مقاطع طویل فوالدی صادر شــده
که در مقایســه با مدت مشابه پارسال رشــد  ۶درصدی را
نشان میدهد .البته صادرات در بخشهای تیرآهن و نبشی،
ناودانی و ســایر مقاطع به ترتیب افت یک درصدی و ۱۳
درصدی داشته است.
البته آمارها نشــان میدهد که مصرف داخلی مقاطع طویل
فوالدی رشد محسوسی داشته و نسبت به مدت مشابه سال
قبل  ۲۰درصد افزایش یافته و از  ۴میلیون و  ۸۵۳هزار تن در
 ۷ماهه  ۱۴۰۰به  ۵میلیــون و  ۸۲۷هزار تن در  ۷ماهه ۱۴۰۱
رسیده است.
همچنین در این بازه زمانی  ۵میلیون و  ۳۱۴هزار تن مقاطع
تخت فوالدی تولید شــده که نسبت به مدت مشابه پارسال
 ۱۲درصد رشد را تجربه کرده اســت؛ با این حال در بخش
صادرات این محصول ( ۲۰۱هزار تن) شــاهد کاهش ۴۶
درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم.
مصرف داخلــی مقاطع تحت فوالدی در  ۷ماهه نخســت
امسال بر خالف صادرات این بخش ،با افزایش همراه بوده به
گونهای که در  ۷ماهه امسال  ۵میلیون و  ۳۴۹هزار تن مقاطع
تخت از سوی مشتریان داخلی خریداری شده که نسبت به ۷
ماهه پارسال رشد  ۱۳درصدی را نشان میدهد.
در مجموع  ۱۲میلیون و  ۶۷۰هزار تن محصوالت فوالدی
تولید شده که در مجموع  ۱۵درصد بیشــتر از میزان تولید
آنها در مدت مشابه سال گذشته است .همچنین در مجموع
صادرات کل محصوالت فوالدی با افت  ۴درصدی مواجه
بوده اســت .اما در بخش مصرف داخلی رشد  ۱۹درصدی
را شاهد بوده ایم.
واردات و صادرات اقالم فوالدی در  ۷ماه نخست ۱۴۰۱
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
 ۱۶درصدی یافته است .همچنین  ۴میلیون و  ۷۹۹هزار تن از
این محصول صادر شده که بیانگر رشد  ۱۸درصدی نسبت
به مدت مشابه پارسال است.
در  ۷ماه نخســت امســال  ۲۰میلیون و  ۷۳۷هزار تن آهن
اسفنجی تولید شده که رشــد  ۱۹درصدی نسبت به مدت
مشابه پارسال داشــته اســت .البته در بخش صادرات این
محصول ( ۳۷۸هزار تن) شاهد افت  ۴۶درصدی بودهایم.
به اعتقاد فعاالن صنعت فوالد از جمله دالیل کاهش صادرات
فوالد میتوان به وضعیت بازار جهانی فوالد و کاهش تقاضا
برای فوالد در مناطق مختلف دنیا ،اعمال عوارض صادراتی
روی محصوالت فوالدی در ابتدای سال و دامپینگ روسیه
که منجر به کاش ســهم ایران در بازارهای هدف شد ،اشاره
کرد
دالیل کاهش صادرات فوالد
وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمــن تولیدکنندگان فوالد
در این ارتباط به مهر گفت :منحنی قیمتی فوالد یک منحنی
سینوسی است و با توجه به تأثیر جنگ اوکراین ،قیمت فوالد
به قله خود رسیده بود اما متأسفانه کشور یک فرصت سوزی
بزرگ انجام داد و در قله قیمتها ،عوارض صادراتی روی
فوالد اعمال کرد.
وی افزود :روســیه به واســطه تحریمهایی کــه دارد وارد
بازارهای صادراتی ما شــد و رقابت بین ما و روسیه شکل
گرفت و با دامپینگی که روســیه کرد ســهم ما در بازارهای
صادراتی کم شد.
یعقوبی در مورد وضعیت صادرات تا پایان سال هم گفت:
طبق پیش بینیهایی که مؤسسات تحلیلی ارائه کردند ،تا ۳
ماه اول سال  ۲۰۲۳روند تقاضای فوالد نزولی است؛ یعنی
عم ً
ال پیش بینی نمیشــود که قیمت افزایش چندانی یابد و
نوسان خاصی نخواهد داشت.
معاون اجرایی انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران افزود :در
مورد کف قیمتی فوالد هم دو نظریه وجود دارد؛ نخســت
اینکه به دلیل باال رفتن نرخ بهره در آمریکا و نزولی بودن نرخ
کامودیتی ها ،نرخ فوالد متأثر خواهد شد و از این هم کمتر
خواهد شد و نظریه دوم هم این است که قیمت کمتر از این
برای تولیدکنندگان فوالد جهان به صرفه نیســت و به دلیل
افزایش نرخ گاز و تعطیلی برخی از کارخانجات در اروپا و
رســیدن قیمتها به کف ،بنابراین دیگر قیمت فوالد از این
پایینتر نخواهد بود .این دو نظریه متفاوت اســت که باید
ببینیم کدام یک محقق میشود.
وی ادامه داد :روند نزولی قیمتهای جهانی روی صادرات
فوالد اثرگذار است؛ اگرچه صادرات در شهریور ماه افزایش
یافته اما روند ،روند نزولی ا ست و به نظر نمیرسد که بتوان
تا پایان سال این افت  ۱۵درصدی را جبران کرد و حتی پیش
بینی این است که به میزان صادرات پارسال هم نرسیم.
یعقوبی تصریح کرد :امســال احتماالً در بهترین حالت و با
کمک دولت برای توســعه صادرات ۵ ،تا  ۵.۵میلیارد دالر
صادرات خواهیم داشت.

معاون وزارت صمت :سازمان حمایت باید پاسخگو باشد!

خودتحقیریدرگوشیموبایل؛تولید نوکیادرایران!

محمدحسین ســیف اللهی مقدم  -در
روزهای اخیر گزارشــی تحــت عنوان
«فروش کاالهای ایرانــی با نام برندهای
خارجی!» در خبرگزاری مهر منتشر شد.پیگیریهای
خبرنگار مهر نشان میدهد عالوه بر تولید لوازم خانگی
برند های مشهور در ایران ظاهرا نوکیا نیز در ایران اقدام
به تولید گوشی موبایل می کند.در این گزارش به این
موضوع پرداخته شد که برخی از شرکتهای تولیدی
داخلی ،بدون اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی،
تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکتها به فروش
میرسانند ،به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی
و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب
مجوز از شرکت مجوز از شــرکت مرجع ،در داخل
کشور مونتاژ میشوند.
به گزارش اقتصادســرآمد،این اقدامــات در حالی
صورت میگیرد که در ایــران قوانین مخصوصی در
ارتباط با حمایت از نامهای تجــاری وجود دارد؛ از
سوی دیگر ایران ،یکی از کشورهای عضو موافقتنامه
مادرید در خصوص ثبت بینالمللی عالئم و حمایت از
نامهای تجاری است و بر همین اساس شرکتها حق
ندارند بدون اخذ مجوز ،تولیدات خود را با برندهای
غیر به فروش برسانند.
فارغ از این مســئله ،در ایران قانونــی تحت عنوان
«حمایت از حقوق مصرفکننــدگان» وجود دارد که
در سال  ۸۸به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده
است .مطابق ماده  ۲این قانون ،کلیه عرضهکنندگان کاال
و خدمات ،مسئول صحت و سالمت کاال و خدمات
عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین
و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معامالت
هســتند .همانطور که در این بند قانونی آمده است،
عرضهکنندگان کاال ،مســئول صحت کاال بوده و در
صورت عدم انطباق کاال باید به مشــتری ،خسارت
پرداخت کنند.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار صمت :این
موضوع به ما مربوط نمیشود!
ســید مهدی نیازی ،معــاون هماهنگــی و محیط
کسبوکار صمت در گفتوگو با مهر در واکنش به
اعطای مجوز به برخی شــرکتهای داخلی مبنی بر

تولید محصوالت خود با برندهای خارجی بدون نیاز
به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت :این موضوع
مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت
این شــرکتها نیز طبیعت ًا تحت قاعده و قانونی بوده
است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و
در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.
واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید :ما تحریم
هستیم؛ این چه سوالی است که میپرسید؟!
عالوه بر این ،صدیف بیکزاده ،دبیر ســتاد تسهیل و
رفع موانع تولید ،اقدام یک شــرکت داخلی نسبت به
تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع
را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالیکه چندان حاضر به
پاسخ به ســواالت خبرنگار مهر نبود ،گفت :تاکنون
تقلب این چنینی در تولیدات این شــرکت و یا سایر
شرکتها مالحظه نشده است.
وی ادامه داد :مگر برندهای مختلفی که محصوالتشان
در حوزه تلفن همراه وارد کشــور میشود ،مشخص
است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده
است؛ مث ً
ال شما از کجا میدانید که شرکت سامسونگ،
واقع ًا این محصوالت وارداتی را تولید کرده است؟
دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود:
در شــرایط تحریمی که با مشکالت مواجه هستیم و

نامهای تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفتهاند ،شما
با مطرحکردن این موضوع ،دقیقــ ًا دنبال چه چیزی
هستید؟وی ادامه داد :اگر محصوالت شرکت فوق با
مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی
از برند صورتگیرد ،ســازمان حمایت باید در این
زمینه پاسخگو باشد.بیکزاده در انتها گفت :در حال
حاضر  ۷۰هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت
هستند ،حاال اگر واحدی داریم که در حال تخلف است
باید رسیدگی شود ،همچنین صدور جواز تأسیس و
بهرهبرداری از طریق ســازمان تجارت صنایع استان
صورتگرفته و این ســازمان بایــد دراینخصوص
پاسخگو باشد.
همچنین محســن شــکراللهی ،مدیــرکل صنایع
لوازمخانگی و اداری صمت حاضر به گفتوگو در
این خصوص نشد و موضوع فیکفروشی شرکتهای
داخلی را به کارشناسان ارجاع داد ،جالب اینجاست که
شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای
خبرنگار مهر به صورت بیوقفه مشغول بوده و امکان
برقراری تماس با آن وجود ندارد.
آدرس غلط مسئوالن وزارت صمت در خصوص
فیکفروشی
نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع

موانع تولید در اظهارات خود ســعی دارد با تشکیک
نسبت به اصالت گوشیهای وارداتی ،انگشت اتهام را
به سمت شرکتهای خارجی تولیدکننده گوشیهای
تلفنهمراه بــرده و به نوعی صورتمســئله تقلب
شــرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و
با به حاشیه ببرد.
این در حالی است که شرکتهای مطرح تولیدکننده
گوشــیتلفن همراه در جهان ،دارای نامهای تجاری
کام ً
ال مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛
به عبارتی برندهای بزرگ ،کارخانههای مختلفی در
جهان داشــته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت
مرکزی است ،اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی،
هیچگونه مجوزی مبنی بر اخــذ نمایندگی یا تحت
لیسانس بودن را دریافت نکرده است.
آیا مسئوالن وزارت صمت واقع ًا از حقیقت ماجرا
بیخبرند؟!
تحقیقات خبرنگار مهر نشان میدهد در دیماه سال
گذشته ،از ســوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی
به یک شــرکت تولید کننده گوشــی موبایل مجوز
مونتاژ محصــوالت تلفن همراه با برنــد نوکیا بدون
اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شــده است که
بررســیهای ثانویه حاکی از آن است که این شرکت
ظاهرا ً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله
سامسونگ و شیائومی نیز میکند.
به عبارتــی با وجــود اینکه صدور مجــوز و پروانه
بهرهبرداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط
میشود؛ اما با دخالت مســتقیم این نهاد دولتی مجوز
تولید کاال بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر
شده است.
چرا فقط برخی از شرکتهای خاص؟
سوال اصلی که در این زمینه مطرح میشود این است
که اگر مســئوالن وزارت صمت به دنبال حمایت از
تولید داخل هســتند ،چرا قب ً
ال به سایر شرکتها که
برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کردهاند ،چنین
مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی
که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمیشــود ،چه
آوردهای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین
برخالف شأن نظارتی خود گام برداند؟

برگزیده ها
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت

بازگشت ۲هزار واحد صنعتی راکد کشور
بهچرخهتولیدهدفگذاریشده است

معــاون وزیر صمــت و مدیر عامل ســازمان صنایع
کوچک و شهرک های صنعتی ایران یکی از سیاست
های دولت را احیای واحدهــای صنعتی راکد عنوان
کرد و گفت :بازگشت  ۲هزار واحد صنعتی راکد به چرخه تولید
برای امســال هدفگذاری شده اســت.به گزارش اقتصادسرآمد،
علی رسولیان در حاشــیه بازدید از ناحیه صنعتی باغملک با بیان
اینکه تاکنون بیش از  ۸۶۰واحد تولیدی راکد در سطح کشور به
چرخه تولید برگشته اســت افزود :رویکرد وزارت صمت ایجاد
توازن صنعتی در کشور اســت تا در مناطق مختلف کشور پروژه
های صنعتی توسعه یابد.وی با اشاره به اینکه برخی شهرک های
صنعتی کشور با مشکل زیر ساخت مواجه هستند ادامه داد :امسال
 ۹۰میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد زیر ســاخت در شهرک های
صنعتی پیش بینی شده تا در این زمینه اقدامات موثری در شهرک
های صنعتی صورت گیرد.معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به
سفر خود به استان خوزستان و شهرستان ایذه با بیان اینکه چهار
واحد تولیدی راکد در شهرستان ایذه به چرخه تولید بازگشته است
گفت :برای بازگشت به تولید  ۲واحد دیگر نیز اقدام الزم در حال
انجام است ،هدف این است که همه واحدهای تولیدی که ظرفیت
تولید دارند و راکد هستند را به چرخه تولید برگردانیم.رسولیان
به بازدید خود از شهرک ها و نواحی صنعتی باغملک و ایذه اشاره
کرد و گفت :در بازدید از نواحی و شهرک های صنعتی باغملک
واحدهایی که در زمینه تولید پالستیک و لوله فعالیت دارند مسایل
و مشکالت آنها بررسی شــد.وی گفت :در این مناطق افراد فعال
و پر تالش فعالیــت دارند  ،برخی واحدهای تولیدی با مشــکل
نقدینگی مواجه هســتند و تالش خواهیم کرد که از محل تبصره
 ۱۸و یا سایر منابع اعتبار مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم.مدیر
عامل سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران اظهار
داشت :ایجاد یک ناحیه صنعتی جدید در شهرستان باغملک مورد
توافق قرار گرفت و مقرر شد با همکاری مسئوالن شهرستان این
ناحیه صنعتی در منطقه ایجاد شود تا شرایط برای کسب و کارهای
کوچک در این منطقه فراهم شود.رسولیان اظهار داشت :شهرستان
باغملک هر چند در بخش صنعت پیشرفت قابل توجهی نداشته اما
این شهرستان ظرفیت هایی دارد با بهره گیری از این ظرفیت ها می
توان فعالیت های صنعتی را در این منطقه توسعه داد.نماینده مردم
ایذه ،باغملک و دزپارت در مجلس شــورای اسالمی نیز گفت:
در ســفر معاون وزیر صمت وضعیت فعالیت صنایع و وضعیت
بیکاری و نبود اشتغال به ویژه در حوزه صنعت در این منطقه مورد
بررسی قرار گرفت.

فاطمیامین در حاشیه جلسه دولت

از طرف دولت هیچ مانعی برای
واردات خودرو وجود ندارد

وزیر صنعت ،معدن و تجــارت گفت :یک میلیارد
یورو منابع برای واردات خودرو پیشبینی شده و
االن تمام زیرساختها فراهم و ثبت سفارش آغاز
شده اســت و از طرف دولت هیچ مانعی در این زمینه وجود
ندارد.به گزارش اقتصادســرآمد ،رضا فاطمیامین در حاشیه
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به گسترش
روابط میان ایران و بالروس اظهار کرد :اولین زیرســاخت در
روابط میان دو کشور موضوع انتقال پول است که در سفر چند
هفته قبل وزیر خارجه بالروس به ایــران تفاهمنامهای امضاء
شــد .همچنین خط اعتباری صد میلیون دالری برای کشــور
بالروس تخصیص داده شــد که فعــاالن اقتصادی بالروس
میتوانند از ایران به کشــور خود کاال ببرنــد و صادرات ما را
تشــویق و ترغیب میکند .عالوه بر این تهاتر بین دو کشور را
توسعه میدهیم.وی افزود :زیرســاخت دوم در زمینه مسایل
گمرکی است که بالروس جزو کشورهای اوراسیاست و ما هم
فع ً
ال در تجارت ترجیحی اوراسیا حضور داریم که بازار بسیار
بزرگی با  ۱۸۰میلیون نفر جمعیت است.فاطمیامین ادامه داد:
ما تا االن پنج دور مذاکره کردهایم تا به طور کامل به تجارت آزاد
در این حوزه بپیوندیم و دور ششم هم در راه است و امیدوارم
به زودی الحاق ما به موافقتنامه تجارت آزاد اوراســیا تکمیل
شود.وزیر صنعت ،معدن ،تجارت با بیان اینکه در امر کنسولی
و روادید هم مذاکراتی میان دو کشور انجام شده ،یادآور شد :در
بخش حمل و نقل یکی از خطوط هوایی ایران درخواستهایی
برای روابط پروازی داشته است .این کشور سطح صنعتی باالیی
دارد و بسیاری از ماشینهای تولیدشده در این کشور در روسیه
استفاده میشود و ما در حوزه دامتراک به این ماشینها نیازمند
هســتیم.فاطمیامین ادامه داد :ما برنامه گستردهای در حوزه
معادن داریم و یک تفاهمنامه برای خرید  ۵۰۰دستگاه دامتراک
شــکل گرفته اســت .برای ســاخت تجهیزات هم همکاری
دیگری داریم و از آنجا که به لحاظ دارو و تجهیزات پزشــکی
بسیار پیشــرفته هستیم ،ســرمایهگذاری و ساخت تجهیزات
پزشکی در بالروس را آغاز کردهایم.وی تاکید کرد :در تجارت
خارجی عالوه براینکه مبلغ آن رو به افزایش است اما تاکید ما
در وزارتخانه بر صادرات کاالهای پیچیده است .یعنی کاالیی
که کمتر کشــوری صادر میکند تا قدرت ما را در سطح منطقه
افزایش دهد.وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره سند جامع
ایران و بالروس گفت :نقشه راهی آماده شده که  ۱۶محور دارد
و همه موضوعات را پوشش میدهد.

بررسی کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور مورد

سندملیامنیتغذاییبایدجامعومبتنی
بر ظرفیت های خدادادی باشد

در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور
و با حضور جمعی از اعضا شورای عالی انقالب
فرهنگی و اعضا دولت ،کلیات ســند ملی امنیت
غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تایید
رسید.به گزارش اقتصادســرآمد ،محمد مخبر در این جلسه،
امنیت غذایی را از مهمترین دغدغههــا و اولویت های تمام
کشورها برشمرد و گفت :سند ملی امنیت غذایی باید سندی
جامع و مبتنی بر ظرفیت های خدادادی کشــور باشد.معاون
اول رییس جمهور از امنیت غذایی به عنوان یک الزام ضروری
برای کشــور یاد کرد و افزود :امروز امنیت غذایی به امنیت
ملی کشــورها گره خورده و الزم است برنامه ای استراتژیک
برای امنیت غذایی کشور داشته باشیم.مخبر همچنین بر لزوم
ارتقاء بهرهوری نیز بعنوان گامی در جهت تامین امنیت غذایی
تاکید و خاطرنشــان کرد :اگر با اتکاء به فناوری و روشهای
دانش بنیان بتوانیم بهره وری و سودآوری را بویژه در بخش
کشــاورزی افزایش دهیم ،روش های پر هزینه تأمین آب و
استفاده از آن در کشاورزی نیز صرفه و توجیه اقتصادی پیدا
خواهد کرد.وی به نقش پراهمیــت فناوری های دانش بنیان
در ارتقاء بهره وری و امنیت غذایی اشاره کرد و اظهار داشت:
این امر ضرورت افزایش تولید بــا اتکاء بر روش های دانش
بنیان را دوچندان می کند.دکتر مخبر ضمن قدردانی از تالش
های انجام شده برای تدوین سند ملی امنیت غذایی ،تصریح
کرد :اینگونه اسناد معموال معطوف به تولید است ،در حالی که
باید برای مدیریت مصرف نیز برنامه داشت و این مهم ،نقش
شورای عالی انقالب فرهنگی را در این زمینه برجسته تر می
کند .بنابراین الزم است هر ســند ملی ،یک پیوست فرهنگی
برای اجرا داشته باشــد تا با همکاری جامعه ،شاهد افزایش
تاثیرگزاری و اجرای هرچه بهتر اسناد ملی باشیم.در این جلسه
که وزیر جهاد کشــاورزی و معاون علمی و فناوری رییس
جمهور نیز حضور داشتند ،دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
گزارشی از روند تدوین ســند ملی امنیت غذایی ارائه کرد و
گفت :این سند با  ۳۳هدف کمی و چشم انداز ۱۰ساله تدوین
شده و  ۱۹راهبرد ملی و  ۲۰۵برنامه اقدام دارد تا میزان تولید
محصوالت کشــاورزی را از  ۱۲۰میلیون تن در سال به بیش
از  ۲۰۰میلیون تن برساند.در این نشست ضمن تایید کلیات
سند ملی امنیت غذایی ،مقرر شد این سند با تعامل و همکاری
دستگاههای مرتبط تکمیل و جامعتر شود و پیوست فرهنگی
مرتبط با آن نیز پیش بینی گردد.

گواهی ،CEسرآغاز فصل جدید همکاریها بین
سازمان های استاندارد ایران و ترکیه

فصل جدید همکاری میان نهادهای اســتاندارد دو کشور ایران و ترکیه با
همکاری در زمینه گواهی ( CEاســتاندارد اروپا) کلید خورد.به گزارش
اقتصادسرآمد« ،مهدی اسالمپناه» رییس این ســازمان در دیدار با رییس
استاندارد ترکیه در حاشیه مجمع عمومی موسسه استاندارد و اندازه شناسی
کشورهای اسالمی (اسمیک) بر همکاری مستمر ،فعال و با بازخورد مستقیم
تجاری دو کشــور تاکید کرد و افزود :اهداف تعیین شده توسط روسای
جمهور ایران و ترکیه در دیدار اخیر باید با همکاری سازمانهای استاندارد
دو کشور تسهیل و تسریع شود.وی ،ترکیه را یکی از بازارهای مهم و هدف
برای تجار ایرانی دانست و گفت :همکاری برای حذف موانعی نظیر گواهی
 ، CEقدمی بزرگی در تســهیل تجارت فی مابین خواهد بود.اسالم پناه از
رییس استاندارد ترکیه خواست برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده،
در «اکو ریســکام» فعالتر عمل کنند ،تا عالوه بر دو کشور ایران و ترکیه،
کشــورهای منطقه نیز از آثار توفیقات ریســکام بهره مند شوند.ریسکام
به موسســه منطقهای استانداردســازی ،ارزیابی انطباق ،تایید صالحیت
و اندازهشناســی اطالق میشود«.محمود سامیشــاهین» رییس موسسه
اســتاندارد ترکیه ( )TSEنیز آمادگی این موسســه برای فعالیت مشترک
درباره گواهی  CEرا اعالم و همکاری با شــرکای ایرانی را در پیشــرفت
و ارتقا تجارت منطقه ارزشــمند و مهم توصیف کرد.وی اظهارداشت :دو
سازمان استاندارد ایران و ترکیه میتوانند در تطبیق استانداردهای اروپا با
استانداردهای خود همکاری نزدیک داشته باشند.

واردکنندگان ماشینآالت چاپ از پرداخت
مالیات معاف شدند

رئیس اتحادیــه چاپخانهداران تهــران از معافیت مالیاتــی واردکنندگان
ماشینآالت چاپ خبر داد و گفت :واحدهای چاپی دارای مجوز میتوانند
بدون نیاز به تاییدیه مجزا از معافیت مربوطه بهره مند شــوند.به گزارش
اقتصادســرآمد ،احمد ابوالحســنی ،رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران
با اشــاره به اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آالت
چاپ ،گفت :وزارت اقتصاد و دارائی مهرماه امسال یک بخشنامه ابالغی
به واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی ارسال کرد که با تشخیص وزارت
صنعت معدن تجارت ،از پرداخت مالیات ارزش افزوده بر واردات ماشین
آالت معاف هســتند.وی با بیان اینکه واحدهای چاپی بــا توجه به اینکه
زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی هستند از پرداخت مالیات
برارزش افزوده معاف نشده بودند ،ادامه داد :با تشخیص وزارت صمت،
تنها برای واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی این معافیت اجرا می شــد؛
اتحادیه چاپخانه داران تهران به این موضوع اعتراض کرد و پس از رایزنی
های انجام شــده ،واحدهای چاپی نیز در زمره این معافیت قرار گرفتند.
ابوالحسنی گفت :چاپخانه ها از پرداخت  9درصد مالیات برارزش افزوده
واردات ماشین آالت چاپ معاف هســتند .واحدهای چاپی دارای مجوز
که برای ورود ماشین آالت و تجهیزات نو یا مستمعل ،مراحل قانونی ثبت
ســفارش را طی کردند ،می توانند بدون نیاز به تاییدیــه مجزا از معافیت
مربوطه بهره مند شوند.

تصمیمات جدیدی برای خرید مرغ در راه است

معاون امور دام و طیور وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه قیمت مرغ
منجمد را افزایش دادهایم تا تقاضا به مرغ گرم هدایت شود ،گفت :ظرف
یکی دو روز آینده تصمیماتی در رابطه با خرید مرغ مازاد گرفته خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،حســین دماوندینژاد با حضور در یک برنامه
تلویزیونی اظهار کرد :مجوز واردات هیچ مرغی از سال گذشته صادر نشده
و به دلیل اینکه در سال گذشته شرایط عرضه مرغ بسیار نابسامان بود و به
هر حال در جهت تنظیم بازار دولت موظف بــود که مقادیر کمبود مرغ را
با واردات تامین کند این مجوز سال گذشــته صادر شد و البته عدد آن هم
اصالح شــد.وی ادامه داد :رویکرد ما تولیدات داخلی بود و برهمین مبنا
هم مجوز صادرات توسط وزارت جهادکشاورزی داده نشد یا مجوزهایی
که داده شد کنسل شد.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی
در خصوص مرغهای منجمد در بازار نیز گفت :فروشگاههای زنجیرهای
ماههای پیش مقادیری مرغ دریافت کردند و در سردخانهها موجود است و
به صورت محدود عرضه می شود .همچنین قیمت مرغ منجمد را اصالح
کردیم و افزایش دادیم که تقاضا به مرغ گرم هدایت شــود .بنابراین هم
عرضه این مرغ را محدود کردیم و هم قیمت آن را به  ۵۰هزارتومان افزایش
دادیم .وی در بخش دیگری از صحبتهایش بــه وضعیت تولید جوجه
یکروزه نیز اشــاره کرد و گفت :برای آبانمــاه  ۱۰۹میلیون جوجه ریزی
صورت گرفته و از حدود  ۱۹۰روزی که از اجرای طرح اصالح ســاختار
اقتصادی در زیر بخش دام و طیور میگذرد بــا رویکرد جدیدی مواجه
شدهایم .عبور از فضای ارز ترجیحی به نیمایی ،مبنای تولید ،تقاضا برای
محصوالت صنعت طیور مدلهای جدیدی را می طلبد که به سرعت این
اصالحات الزم را انجام دادیم .همچنین در ارتباط با تولید جوجه مکانیزم
های کنترلی نیز اعمال شده است.دماوندینژاد با اشاره به اینکه دولت از
سویه مرغ آرین حمایت میکند ،گفت :بر همین اساس خرید مرغ آرین را
در دستور کار داریم .برای سایر سویهها نیز وزارت جهاد پیگیریهای الزم
را انجام داده است .در ستاد تنظیم بازار این موضوع مطرح شده و امیدواریم
مصوبه الزم را اخذ کنیم و برای سایر ســویهها نیز این خرید اتفاق بیفتد.
وی عنوان کرد :به تولیدکنندگان و زنجیرههای بزرگ گوشت اجازه دادیم
که گوشــت مرغ تولیدی را ذخیره کنند ،زیرا از ما درخواست کرده بودند
که اجازه ذخیرهسازی را به آنها بدهیم تا پایان ســال بتوانند آن را عرضه
کنند.معاون وزیر جهادکشاورزی در ادامه گفت:ظرف یکی دو روز آینده
تصمیمات جدیدی در ارتباط با جمع آوری ســایر سویهها مرغ تولیدی
گرفته خواهد شد و پیگیر آن هستیم که محقق شود.

تولیدتنها ۲اتوبوسبرقیمبتنیبرفعالیت
دانشبنیانی در کشور

مدیر توســعه فناوریهای نوین خودرویی و طرحهای کالن ستاد توسعه
فناوریهای حوزه فضایی ،حملونقل پیشرفته معاونت علمی ،فناوری و
اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری از بومیسازی  ۶۰درصدی قلب تپنده
اتوبوسهای برقی یعنی قوای محرکه الکتریکی در کشور خبر داد و گفت:
اگر سیاستگذاریها در این حوزه به موقع صورت گیرد ،میتوانیم به سطح
دنیا برسیم؛ در غیر این صورت ،شاید روزی افسوس صنعت خودروهای
برقی را بخوریم که چرا در بزنگاهها به آن توجــه نکردیم و به واردکننده
تکنولوژی تبدیل شدیم.به گزارش اقتصادسرآمد ،شهریار زینی با بیان اینکه
معاونت علمی از  ۳سال قبل به حوزه اتوبوسهای برقی وارد شد ،افزود :به
موازات حمایتهای معاونت علمی ،دو شرکت دانشبنیان توانمند در این
حوزه ایجاد شد که توانســتند اتوبوسهای برقی را در کشور بومی سازی
کنند.وی با تاکید بر اینکه  ۶۰درصد از ســاخت اتوبوس برقی در کشور
ساخته شده است ،اظهار کرد :منظور ما از بومیسازی  ۶۰درصدی ،منوط
به الستیک و باتری نیست ،بلکه قلب تپنده این اتوبوسها که شامل "قوای
محرکه الکتریکی" میشود ،در داخل کشــور ساخته شده است که شامل
موتور الکتریکی ،کانورتر ،اینورتر ،درایو و مجموعه باتری پک است.
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