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گوناگون

مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش داد

قانونبهبودمحیطکسبوکارچقدراجراییشد؟

گروه صمت  -مرکز پژوهشهای اتاق ایران
با انتشار دومین گزارش پایش اجرای قانون
بهبود مستمر محیط کسبوکار ،از اجرای
 ۶۴,۱۵درصدی احکام این قانون و دستیابی ۵۸.۱۵
درصدی به اهداف آن در سال  ۱۴۰۰خبر داده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،بر اساس یافتههای پایش
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ،۱۴۰۰
رقم شاخص کل اجرای احکام  ۵۳گانه قانون معادل
 ۶۴,۱۵درصد به دســت آمده است که نسبت به سال
 ۱۳۹۹با رقم شاخص  ،۵۹.۳۲حدود  ۵واحد افزایش
نشان میدهد.
یافتههای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
در سال  ۱۴۰۰حاکی از این اســت که رقم شاخص
کل دســتیابی به اهداف  ۱۴گانه قانون در این ســال
معادل  ۵۸,۱۵درصد به دست آمده که نسبت به سال
 ۱۳۹۹با رقم شاخص  ،۵۲.۳۹معادل  ۶واحد افزایش
یافته است.
همچنین یافتههای پایش قانون بهبود مســتمر محیط
کسبوکار در ســال  ۱۴۰۰نشــان میدهد که رقم
شــاخص کل اجرای احکام  ۵۳گانه قانون در بخش
حاکمیت (دستگاههای اجرایی) معادل  ۵۴,۵۹درصد،
در بخش خصوصی و تعاونی (اتاقها) معادل ۴۰.۸۲
درصد و در بخش مشــترک (شــورای گفتوگوی
دولت و بخــش خصوصی) معــادل  ۹۰.۲۶درصد
بوده است.
در گزارش ســال  ۱۴۰۰میزان اجرای احکام شماره
 ۴۳ ،۳۵ ،۳۱ ،۲۹ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۵ ،۲۲ ،۲۰ ،۱۸ ،۴و ۴۸
با مقدار  ۱۰۰درصد ،بیشترین و میزان اجرای احکام
شماره ( ۳۴صفر درصد) و  ۵شماره پنج ( ۱۵درصد)
کمترین مقدار را نشان میدهند.
بررسیها نشــان میدهد میزان دستیابی به هدف ۱۱
«افزایش نقش شــورای گفتگو در اصالح ،حذف یا
وضع مقررات در جهت بهبود محیط کســبوکار»
دارای بیشــترین مقدار ( ۸۸,۰۴درصد) و دستیابی به
هدف « ۱۴جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از

اتخاذ تصمیمهای دولت در زمینه قطع خدمات برق،
گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار ( ۹۸.۲۷درصد)
بوده است.
فعاالن اقتصــادی و خبــرگان حوزه کســبوکار
شرکتکننده در نظرسنجی پایش قانون ( ۱۰۸شخص
حقیقی و حقوقی) ،میزان اجــرا و تحقق اهداف ۳۰
حکم از احکام  ۵۳گانه قانون را معادل  ۴۵,۲۵درصد
اعالم کردهاند.
از بین  ۱۷دستگاه اجرایی یا نهادی که بهطور مستقیم
در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده
و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ فقط  ۹دستگاه و نهاد
نسبت به ارسال پاسخنامه و یا اطالعات مورد نیاز در

قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد،
اقدام کردند.
قانون بهبود مســتمر محیــط کســبوکار ،یکی از
مهمترین قوانین مرتبط با محیط کســبوکار کشور
اســت که بهزعم طراحان و تصویبکننــدگان آن،
اجرای کامل و دســتیابی به اهداف تعیینشده آن ،تا
حد بسیاری در بهبود شرایط کســبوکار در کشور
و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد .در همین
راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمنماه ۱۳۹۰
تاکنــون ،گزارشهای نظارتی مختلفــی از عملکرد
اجرای این قانون توســط نهادهای گوناگون بهویژه
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی تهیه

و انتشــار یافتهاند که رویکرد عمــده آنها ،دریافت
گزارش عملکرد ) عمدت ًا فرایندی(از دســتگاههای
اجرایی مرتبط بهصورت شفاهی یا کتبی و جمعبندی
آن در قالب ســه گروه احکام اجراشده ،ناقص اجرا
شده و اجرانشده به همراه ارائه تحلیلها و مستندات
فرایندهای اجرایی مربوط بوده است که در جای خود
قابلتقدیر است.
با توجه به اهمیت اجرای ایــن قانون از منظر بخش
خصوصی کشور ،رویکرد جدید اتاق ایران در دوره
نهم ،پایش دورهای و مستمر شاخصهای عملکردی
مرتبط با اهداف قانون توسط مرکز پژوهشهای اتاق
ایران بهمنظور آگاهی از آخرین وضعیت اجرای قانون

بهبود مستمر محیط کسبوکار و ارزیابی میزان تحقق
اهداف و اثربخشی آن است.
در این گزارش که دومین گزارش مرکز پژوهشهای
اتاق ایران در زمینه پایش اجرای قانون بهبود مستمر
محیط کسبوکار در سال  ۱۴۰۰اســت؛ استفاده از
روش جدیدی برای پایش مورد توجــه قرار گرفته
که در آن عالوه بر تعریف شــاخصهای عملکردی
مرتبط با اهداف تدوین قانون و اســتعالم اطالعات
شاخصها از دستگاههای اجرایی ذیربط ،نسبت به
دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسبوکار از طریق
نظرســنجی از فعاالن اقتصادی در سه اتاق اصناف،
تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی
میزان (درصد) تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون
بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطالعات حاصل
شده است.
همچنین در فصلهای مختلف این گزارش بهصورت
تفصیلی در مورد روششناسی اجرای پایش ،وضعیت
اجرای هریک از  ۵۳حکم منــدرج در قانون ،دالیل
ناکامی در تحقق اهداف ،بررسی نقاط قوت و ضعف
قانون و تعیین مــوارد نیاز به بازنگــری و اصالح و
پیشــنهاد راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا شدن و
افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است.
طبق این گزارش ،معدود دستگاههای اجرایی کشور،
همکاری مناســبی در زمینه تأمین اطالعات بهنگام
مورد نیاز برای محاسبه شاخصهای مربوط داشتند؛
ازاینرو در مورد آن دسته از اطالعاتی که دستگاههای
اجرایی ذیربط در اختیار اتاق ایران نگذاشــتند ،از
دادههای موجود در گزارش ســال گذشــته استفاده
شده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران امیدوار اســت که تهیه
این گــزارش بتواند ضمن اصــاح نقایص موجود،
نقشه راهی برای همگرایی و تعامل بیشتر میان ارکان
نظام اقتصادی کشــور) بخشهای دولتی ،تعاونی و
خصوصی(برای بهبود فضای کسبوکار با استفاده از
ظرفیتهای قانونی فراهم آورد.

تولید
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران

امضایتفاهمنامههمکاریمیانسازمان
توسعهتجارتوشرکتبیزینسراشاروسیه

تفاهمنامه همکاری میان سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت بیزینس راشا
روسیه جهت توســعه و افزایش همکاریهای تجاری دو کشور با حضور
مقامات دو کشور به امضا رســید.به گزارش اقتصادسرآمد ،مراسم امضای
تفاهمنامه همکاری میان سازمان توســعه تجارت ایران و شرکت بیزینس راشا روسیه
جهت توسعه و افزایش همکاریهای تجاری دو کشور با حضور «علیرضا پیمانپاک»
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران« ،لوان جاگاریان» سفیر روسیه
در ایران« ،الکسی ریپیک» مدیرعامل و نمایندگان بیزینس راشا روسیه و «ملکی» معاون
سفیر جمهوری اسالمی ایران در روســیه بهصورت وبیناری برگزار شد.در ابتدای این
نشست «لوان جاگاریان» سفیر روسیه در ایران با اشاره به همکاریهای بسیار مطلوب
تجاری میان دولت و شرکتهای مختلف دو کشور ،اعالم کرد که امضای این تفاهمنامه
به افزایش تعامالت و همکاریهای دو کشور کمک شایانی خواهد کرد.در ادامه ملکی،
معاون سفارت ایران در روسیه با بیان اینکه روابط بسیار خوبی میان رهبران دو کشور
ایران و روسیه وجود دارد ،گفت :در یک سال اخیر ،سفر رئیس جمهور ایران و همچنین
سفر رئیس سازمان توسعه تجارت به روســیه ،باعث ایجاد تحرک بزرگی میان فعاالن
خصوصی دو کشور شــد.وی با بیان اینکه در ســفر «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور
روسیه به ایران و دیدار با مقام معظم رهبری هم مذاکرات مفصل و سازندهای در راستای
گسترش روابط دو کشــور صورت گرفت ،افزود :در ماههای اخیر سفر دیگر مقامات
بلندپایه ایران به روسیه در بخشهای مختلف و مذاکرات مطلوب نمایندگان دو کشور،
مطمئن ًا زمینهساز گســترش روابط و همکاریهای خوبی در آینده خواهد بود.ملکی
همچنین امضای این تفاهمنامه را بسیار ارزشــمند برشمرد و اعالم کرد :سفارت ایران
در روسیه آمادگی کامل دارد که جهت اجرای هرچه بهتر مفاد این تفاهمنامه همکاری
الزم را با ســازمان توسعه تجارت و شرکت بیزینس راشا داشــته باشد.سپس «الکسی
ریپیک» مدیرعامل شرکت بیزینس راشا روســیه اعالم کرد که امضای این تفاهمنامه
میتواند جهت توسعه روابط دو کشور نقش موثری داشــته باشد .وی افزود :نشست
امروز نشاندهنده اعتماد و عزم دو کشــور برای افزایش همکاریهای تجاری است.
در واقع مهمترین بخش و عنصر کلیدی در این تفاهمنامه ،ایجاد پلتفرم تجاری اســت
که امیدواریم به توسعه همکاریهای شرکتهای ایرانی و روسی کمککند«.علیرضا
پیمان پاک» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ابتدا به ارتباطات خوب بین تجار و
مجموعههای اقتصادی دو کشور که ذیل ارتباط خوب و مطلوب سران دو کشور ایجاد
شده ،اشــاره کرد و گفت :برنامه در دولت جمهوری اسالمی ایران خصوص ًا در حوزه
تجارت ،ایجاد هماهنگی و مشارکت نهادها با مجموعههای بزرگی مانند شرکت بیزینس
راشا است که نماینده تشــکلهای مهم در بخشهای صنعت و اقتصاد کشور روسیه
هستند و زیرمجموعههای متعددی داشته و در حوزههای متنوعی فعالیت میکنند.وی
با اشاره به ارتباط خوب میان مجموعههای تجاری ایران و شرکت بیزینس راشا ،اضافه
کرد :امضای تفاهمنامه همکاری میان ســازمان توسعه تجارت ایران و شرکت بیزینس
راشا روسیه به هدفمند شدن و توسعه این همکاریها کمک میکند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خبرداد

 ٧٥درصد بازار فروش سیگار کشور
در اختیار دو شرکت خارجی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســامی گفت :در حال حاضر ٧٥
درصد بازار فروش داخلی ســیگار در اختیار این  ٢شرکت خارجی قرار دارد
و این مســأله خالف منافع ملی و در مسیر آسیب به ســامت جامعه است.به
گزارش اقتصادسرآمد ،حجتاالسالم سید سلمان ذاکر با اشاره به تولید و فروش سیگار در
داخل کشور از سوی دو شرکت خارجی چندملیتی  JTIو  BATکه صاحبانی انگلیسی،
آمریکایی و ژاپنی دارند ،اظهار کرد :شرکتهای خارجی با رویکرد افزایش مصرف سیگار
در کشور ما فقط به فکر کسب سود برای خود و خروج سرمایه از کشور هستند.وی با اشاره
به واردات مواد اولیه (توتون و تنباکو) این دو شرکت از خارج ،افزود :این شرکتها بدون
توجه به سالیق و عالیق ملت ایران به دنبال تغییر مزاج ملت هستند و به کیفیت محصوالت
خود توجه چندانی ندارند .این برای سالمت جامعه خطری بزرگ است.عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس تأکید کرد :وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید نسبت به واردات
محصوالت دخانی از سوی این شرکتهای خارجی چندملیتی احساس مسئولیت کرده
و نظارت جدی بر کیفیت این محصوالت داشته باشــند.ذاکر با اشاره به ندادن مالیات از
سوی شــرکتهای چندملیتی ،گفت :این شــرکتها هنوز مالیاتی پرداخت نمیکنند و
درصدی را هم که برای ارزشافزوده محصوالت خارجی مشخص کردهاند ،بسیار کم و
نسبت آن با تولیدات داخلی عادالنه نیســت و این خالف سیاستهای حمایتی دولت از
تولید داخل اســت ،بنابراین وزارت صمت و وزارت اقتصاد خیلی فوری این موضوع را
اصالح کنند.این نماینده مجلس تاکید کرد :مجلس هم به این موضوع ورود خواهد کرد و
نخواهد گذاشت شرکتهای خارجی هم بهسالمت جامعه آسیب برسانند و هم سرمایه
کشور را چپاول کنند.وی با بیان اینکه در همه کشورها ،شرکتهای دخانیات مسئولیتها
و وظایف اجتماعی مثل توجه بهسالمت و ورزش مردم را بر عهده دارند ،گفت :سوال ما
از مسئولین شرکتهای خارجی چندملیتی این است که چرا نباید از درآمد حاصل از سود
تولید و فروش سیگار برای سالمت مردم هزینه شود و آنها چرا از این ماجرا فرار کنند.عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه باید مجلس و مسئولین دولتی نظارت جدی بر
عملکرد شرکتهای خارجی چندملیتی تولید سیگار داشته باشند ،گفت :با توجهبه اینکه
مواد اولیه این شرکتها از خارج وارد میشود و نظارت چندانی بر آنها صورت نمیگیرد،
باعث نگرانی است که این محصوالت بر سالمت مردم تأثیرات منفی زیادی داشته باشند.
ذاکر با بیان اینکه در حال حاضر ســیگار موجود در بازار ایران از  ۳طریق شــرکتهای
خارجی چندملیتی ،شرکت دخانیات ایران و همچنین قاچاق تأمین میشود ،گفت :کمتر
از  ۱۰درصد بازار فروش داخل در اختیار شرکت دخانیات ایران است و این باعث تأسف
است.وی با بیان اینکه شرکت دخانیات برای افزایش تولید و همچنین کیفیت محصوالت
دخانی گا م برداشته است ،تصریح کرد :شرکت دخانیات در حال حاضر به وظایف اجتماعی
خود و همچنین سالمت مردم توجه خاصی دارد و در همین راستا به ورزش مردم و هزینه
برای سالمت مردم توجه شده است .امیدواریم که سیاستهای خوب در شرکت دخانیات
ادامه یابد.این نماینده مجلس با بیان اینکه بایــد حمایتهای قانونی ،مالی و همچنین در
اختیار دادن تسهیالت ویژه برای شرکت دخانیات مورد توجه باشد.

رئیس اتاق مشترک عمان و ایران

استقبال عمان از گسترش روابط تجاری
با ایران و سرمایهگذاری دو جانبه

رئیس اتاق مشترک عمان و ایران با اشاره به سیاســتهایی که توسط پادشاه
عمان در این کشور پایهریزی شده است ،گفت :مهمترین تمرکز این برنامهها
در مباحث اقتصادی تجاری و ســرمایهگذاری در کشــورها است و به همین
علت از روابط تجاری با ایران اســتقبال میکنیم.به گزارش اقتصادسرآمد ،راشد الغیالنی
در همایش فرصتها و روش های صادرات به عمان که در محل نمایشــگاه بینالمللی
تهران برگزار شد ،اظهار داشت :روابط ایران و عمان دیرینه ،ریشهدار و بسیار خوب بوده
است.معاون سفارت عمان در تهران با اشــاره به سیاستهایی که توسط پادشاه عمان در
این کشور پایهریزی شده است ،افزود :این سیاستها برای بازه زمانی  ۱۰ساله و  ۲۰ساله
طراحی شده و برای آینده عمان است و کشور عمان آماده اجرایی شدن آن است.وی بیان
داشت :مهمترین تمرکز این برنامهها بر روی مباحث اقتصادی تجاری و سرمایهگذاری در
کشورهای مختلف است و به همین علت ما از روابط تجاری با ایران استقبال میکنیم و اگر
جلسه دیگری در این زمینه برگزار شود از آن نیز استقبال خواهیم کرد.در ادامه این نشست،
رضا صالح جمعه رئیس اتاق مشــترک بازرگانی عمان و ایران بیان داشت :روابط تجاری
بین دو کشور در حال حاضر رو به رشد است و این نشــان میدهد که با توجه به روابط
پایدار بین دو کشور امکان افزایش روابط تجاری وجود دارد.رئیس اتاق مشترک عمان و
ایران اظهار داشت :پادشاهی عمان زمینه بسیار مستعد برای سرمایهگذاری از جمله صنعت
دارد و شرایط را برای تجار کشورهای مختلف باز میکند.وی اظهار داشت :روابط تجاری
بین ایران و پادشاهی عمان شروع شده و امیدواریم این روابط گستردهتر شود و زمینههای
فعالیت نیز اضافه شــود.جمعه گفت :مقدمات این اتفاق با ســفر رئیسجمهور ایران به
کشورهای عمان و دیدار با پادشاه عمان فراهم شد .در این دیدار به نقش مثبت هر دو کشور
مخصوصا نقش بخش خصوصی تاکید شد و همین مسائل ما را تشویق میکند که برای
افزایش توسعه و گسترده کردن حجم مبادالت بین دو کشور تالش کنیم.وی افزود :از سال
 ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۷ما شاهد رشد خوبی در مبادالت تجاری با ایران بودهایم اما بعد از آن به علت
کرونا در سال  ۲۰۲۰مبادالت تجاری ما کم شد اما با رفع این مسئله در سال  ۲۰۲۱شاهد
رشد تجاری خوبی بین دو کشور ایران و عمان بودیم.جمعه افزود :در حال حاضر عمان
جایگاه  ۷۳اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس
نیز جایگاه دوم را دارد .بیشترین مبادالت تجاری ما مبادالت مرزی با کشورهای همجوار
بوده است.رئیس اتاق مشــترک عمان و ایران گفت :کشور عمان خالی از هر نوع فعالیت
تروریستی است و جزء اولین کشورهای امن جهان اســت بنابراین همین موضوع زمینه
فعالیتهای تجاری با این کشور را بیشتر فراهم میکند.وی بیان داشت :سرمایهگذاری در
کشور عمان بدون واسطه امکانپذیر است و این امکان برای تجار و سرمایهگذاران ایرانی
نیز فراهم اســت.وی به مزایای سرمایه گذاری در عمان اشــاره کرد و گفت :اولین نکته
جایگاه جغرافیایی خاص عمان و مسأله بعدی امنیت و ثبات سیاسی در این کشور است
که سرمایهگذاری در این کشــور را امن می کند.جمعه گفت :از نکات دیگر مورد توجه
زیربناهای نوین و همچنین مالیاتهای بسیار پایین گمرکی و ثبات اقتصادی و اجتماعی
در این کشور است که از فاکتورهای تشویقکننده برای سرمایهگذاران محسوب می شود.

عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات
خودرو از ۱۵مرداد ممنوع!

دبیر کل اتاق اصنــاف ایران ضمن اعــام خبر ممنوعیت
عرضه بدون شناســه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵
مرداد ،بر الزام ثبت «کد نقش» فعــاالن حوزه لوازم یدکی
و قطعات خودرو در ســامانه جامع تجــارت تاکید کرد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،طبق اعالم اتاق اصناف ایران،
 ۱۱مرداد ماه نشست حضوری و وب کنفرانس "مدیریت
عرضه محصوالت لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه" در
اتاق اصناف ایران و با حضور محمد مهدی برادران (معاون
صنایع عمومی وزارت صمت) ،هوشــیار فقهیی (دبیر کل
اتاق اصناف ایران) و جمعی از نمایندگان نهادهای ذیربط،
روسای اتاقهای اصناف شهرستانها و اتحادیههای مسئول
در شهرستانهای کشــور برگزار شد تا نظرات کارشناسی
برای اجرای طرح "ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات
خودرو از  ۱۵مرداد  "۱۴۰۱در واپسین روزهای منتهی به
اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی نهایی قرار گیرد
و مشکالت باقیمانده رفع شــود.در این نشست ،هوشیار
فقیهی -دبیر کل اتاق اصنــاف ایران-ضمن اعالم موافقت
و همراهی اصناف ،به لزوم اجرای این طرح اشــاره کرده
و گفت :بر اســاس برآوردی که اتحادیه مربوطه در تهران
در ســال  ۱۳۹۸انجام داد ،حدود  ۱۱.۵میلیارد دالر هزینه
ســاالنه قطعات یدکی در ایران اســت .در این برآورد ،تا
دو ســال کارکرد خودروها ،هزینه اســتهالک و تعمیراتی
در نظر گرفته نشده اســت و برای خودروهایی با عمر پنج
سال به باال پنج درصد نرخ اســتهالک در نظر گرفته شده
است.وی ادامه داد :در همان سال ســه تا  ۳.۵میلیارد دالر
واردات رسمی در کشور ثبت شــد .اما مشاهدات میدانی
و گزارشهای غیررســمی گواه آن است که فاصله زیادی
بین آمارهای رســمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای
آن این است که نیازمند شفافسازی در بازار لوازم یدکی و
قطعات خودرو هستیم .فعاالن صنفی و صنعتی کشور تمایل
به شفافســازی و قانونمندی چرخه اقتصادی دارند؛ چرا
که تداوم فعالیتهای اقتصادی را در چنین فضایی متصور
هستند .اتاق اصناف ایران نیز با همین رویکرد تالش میکند
تا به سمت قانونمند کردن فعالیتها و عقالنیت بخشی و
علمی شدن تصمیمها کمک کند.

صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق آزاد شد

رئیس سازمان دامپزشکی گفت :صادرات مرغ ،پر مرغ ،تخم
مرغ ،جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به کشور عراق،
بعد از  ۶سال ممنوعیت آزاد شد.به گزارش اقتصادسرآمد،
سید محمد آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی
کشــور در یک برنامه تلویزیونــی با بیــان اینکه نظارت
دامپزشکی در کشور در ســطح مطلوبی قرار دارد ،از رفع
ممنوعیت صادرات محصوالت مرغداریها به عراق خبر
داد و گفت :بعد از  ۶ســال که صادرات مرغ ،پر مرغ ،تخم
مرغ ،جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به کشور عراق
ممنوع بود ،خوشــبختانه با پیگیریهایی کــه انجام دادیم
صادرات همه محصوالت مرغداری به عراق آزاد شده است.
وی دلیل رفع ممنوعیت را سالمت فضای تولید طیور کشور
خواند و گفت :خوشــبختانه با تالشهای صورت گرفته
همکارانم ،کشور ما سب ِز سبز است.آقامیری با اشاره به مهار
موفقیت آمیز آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور ،گفت:
دنبال این هستیم که  ۵بیماری را ک ً
ال ریشه کن کنیم و این امر
کمک همه دستگاهها را میطلبد.رئیس سازمان دامپزشکی
کشور در بخش دیگری از برنامه با اشاره به شیوع بیماری
تب کریمه کنگو یا  CCHFدر ماههای اخیر ،اظهار داشت:
برای مقابله با این بیماری یک ســتاد مرکزی تشکیل دادیم
و خوشبختانه شیب افزایش مبتالیان بسیار کند شده است.
وی درباره جدیدترین آمار مبتالیان بــه تب کریمه کنگو
گفت :حدود  ۶۰نفر مبتال به این بیماری داریم و متأسفانه
 ۵نفر فوت کردند.

رشد ۱۲درصدی در تولید الستیک
با فناوری جدید

مدیرکل دفتر صنایع شــیمیایی و پلیمــری وزارت صمت
گفت :در سه ماه نخست پارســال  ۸۵هزار حلقه الستیک
رادیال تمام سیمی تولید شــد که این رقم در سه ماه امسال،
با افزایش  ۱۲درصدی ،به  ۹۵هزار حلقه رسید.به گزارش
اقتصادسرآمد ،آقای محسن صفدری  ،با بیان اینکه یکی از
صنایع و محصوالت راهبردی کشور ،تایر به ویژه تایرهای
باری و اتوبوسی است .افزود :ناوگان حمل و نقل کشور به
شدت به این محصول وابسته است و به نوعی قوای محرکه
اقتصاد در کشور به شــمار میآید .اگر مشکلی در تامین و
تولید این کاال به وجود آید ،خیلی از صنایع و اصناف دچار
مشکل میشــود.وی اضافه کرد :در سال  ۹۷نیز در تامین و
توزیع الستیک باری و اتوبوسی مشــکلی اتفاق افتاد ،اما با
وجود چالشهای موجود وزارت صمت توانست از محل
واردات ،چالشها را مرتفع کند.بــه گفته صفدری ۲ ,نوع
فناوری تولید الســتیک باری و اتوبوسی وجود دارد ،یکی
مربوط به الستیک بایاس نسل گذشــته و دیگری الستیک
رادیال تمام سیمی؛ کاربرد الستیک بایاس بیشتر در ماشینها
و کامیونهایی اســت که از گذشته وجود داشته و هنوز هم
مشــتری خاص خود را دارد .در تولید این نوع الستیک به
دلیل مازاد تولید ،اخیرا به درخواست انجمن تولیدکنندگان
صادرات آن را هم آزاد و از شمول قیمت گذاری خارج شده
است ضمن اینکه بازار رقابتی بود و صادرات این الستیک به
عراق ،افغانستان و کشورهای اطراف که طالب این الستیک
هســتند ،انجام میشــود.مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و
پلیمری وزارت صمت اضافه کرد :در تولید الستیک رادیال
نســل جدید تنها  ۲واحد تولیدی وجود دارد یک واحد به
ظرفیت تولید  ۱۰۰درصدی رسیده و سالهاست با ظرفیت
 ۳۷۰هزار حلقه در سال به فعالیت خود ادامه میدهد .سال
گذشــته یکی از کارخانههای تولیدی توانست  ۳۸۳هزار
حلقه تولید کند و در سه ماه نخست پارسال  ۸۵هزار حلقه
تولید و امســال در همین مدت به  ۹۵هزار حلقه با رشد ۱۲
درصدی رســید.وی گفت :اخیرا یک واحــد دیگری راه
اندازی شده و قرار است  ۱۰هزار حلقه به بازار عرضه شود
با تولید این کارخانه ،حدود  ۵۰درصد نیاز کشور به الستیک
رادیال برطرف میشود.

