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هشدار ایران خودرو درباره 
کاله برداری با عنوان تحویل 

فوری خودرو
مــردم  از  انتشــار برخــی مطالــب دربــاره دعــوت 
بــرای ثبت نــام و تحویــل فــوری خــودرو از ســوی برخــی 
افــراد ســودجو به ویــژه در فضــای مجــازی، ســبب شــد 
ایران خــودرو دراطالعیــه ای اعالم کــرد: بخش نامه هــای 
شــرکت  محصــوالت  فــروش  شــرایط  و  چگونگــی 
ایران خودرو فقط به وســیله ســایت رسمی این شرکت 

به نشانیesale.ikco.ir  منتشر می شود.
بــه گــزارش ایران خــودرو، در ایــن اطالعیــه تاکیــد 
شــده اســت که همــه محصــوالت این واحــد صنعتی در 
قالــب طرح هــای فــروش فوق العــاده بــا موعــد تحویــل 
۹۰روزه، پیش فــروش عــادی بــا موعد تحویــل حداکثر تا 
۱۲ماهــه و مشــارکت در تولیــد بــا موعد تحویــل حداکثر 
تــا ۲۴ماهــه در قالب قرعه کشــی بیــن متقاضیان عرضه 

می شود.
بنا بر این اطالعیه، دریافت وجه در زمان ثبت نام 
از متقاضیــان، پــس از پایــان فرآینــد ثبت نام به وســیله 
ســایت فــروش محصوالت، کد پیگیــری به فرد متقاضی 

اختصاص یافته و به وی اعالم می شود.
همچنین با انجام مراســم قرعه کشــی برای هر یک 
از طرح های فروش، به منتخبان پیامکی از ســر شــماره 
ارســال  آنــان  اعالمــی  تلفــن  بــه شــماره   ۳۰۰۰۹۶۴۴۰

می شود.
افــزون بــر ایــن، نتایــج هــر قرعه کشــی در پروفایل 
اینترنتــی  فــروش  ســایت  در  متقاضیــان  شــخصی 
محصوالت ایران خودرو قابل مشاهده بوده و متقاضیان 
می تواننــد در تمــاس بــا ســامانه ۰۹۶۴۴۰ نیــز از نتیجه 

ثبت نام خود آگاه شوند.
ایران خودرو تاکید کرده، پس از واریز وجه از سوی 
متقاضی نیز پیامک تایید واریزی برای وی از سرشــماره 

یادشده ارسال می شود.
بــه  شــده  تحویــل  قراردادهــای  تمــام  همچنیــن 
مهــر  بــه  ممهــور  قرعه کشــی،  منتخبــان  و  مشــتریان 
نمایندگــی  مجــاز بــوده و بنابرایــن اســناد قراردادهــای 
تحویــل شــده از ســوی شــرکت ها یــا افــرادی که خــود را 
منتسب به ایران خودرو می نامند، بی اعتبار بوده و فاقد 

ارزش قانونی است.
ایران خودرو تاکید کرده، فروش و تحویل خودرو با 
قیمت های اغواکننده یا خارج از شرایط اعالمی از سوی 
ایــن شــرکت جــز مصادیــق بــارز کاله بــرداری به حســاب 

می آید.
هرگونــه پرداخــت در صــورت برنــده شــدن، فقــط 
از طریــق درگاه رســمی شــرکت ایران خــودرو بــه آدرس 
esale.ikco.ir و پروفایل شخصی متقاضیان و منتخبان 

شــرکت در قرعه کشــی قابــل پرداخــت بــوده و شــرکت 
ایران خودرو هیچ گونه مسئولیتی درخصوص ثبت نام ها 

و پرداخت های خارج از شرایط عنوان شده ندارد.

سامانه جامع مانیتورینگ 
آفت کش ها رونمایی شد 

ســامانه جامع مانیتورینــگ آفت کش ها از مرحله 
نیازسنجی استان ها، تدارک، تامین و توزیع هدفمند تا 
مرحله عرضه به بهره برداران با رویکرد هوشمندسازی 
و برقــراری ارتباطــات الکترونیــک با ســایر ســامانه های 

کشور رونمایی شد.

ایــن  نباتــات کشــور،  گــزارش ســازمان حفــظ  بــه 
ســازمان در راســتای ماموریــت ســازمانی خــود در حوزه 
برنامه ریــزی، سیاســت گذاری و نظــارت بــر ورود و تولید 
آفت کش هــای کشــاورزی در ســطح کشــور و بهره مندی 
از تــوان بالقــوه فن آوری اطالعــات و ارتباطات، اقدام به 
طراحی، راه اندازی و استقرار سامانه جامع مانیتورینگ 

آفت کش ها کرده است.
نظارت دقیق بر فرآیند تامین و توزیع آفت کش ها 
با محوریت تسهیل امور، سرعت کار، دقت و شفافیت 

اطالعات، از اهداف راه اندازی این سامانه است.
حــوزه کشــاورزی به عنوان بخش اصلــی در تامین 
اقــالم اساســی ســبد مصرفــی خانوارها اهمیــت ویژه ای 
در اقتصــاد هــر کشــوری دارد. یکــی از برنامه هــای مهــم 
اقتصــادی کشــورها، ســرمایه گذاری در ایــن حوزه اســت 
بــه گونــه ای کــه بــرای پیــروزی در رقابــت بین المللــی، 
سیاســت های زیــادی در راســتای تولیــد بهینــه )افزایش 
کیفیــت محصــوالت و کاهش هزینــه تولید( محصوالت 
قوانیــن  بــه  بنــا  کــه  سیاســت هایی  می کننــد؛  اتخــاذ 
بین المللــی و همیــن طــور ذائقه و ســلیقه بــازار مصرف 

تعیین می شوند.
در کشور ما نیز در راستای تقویت حوزه کشاورزی 
و تولید محصوالتی با استاندارد جهانی، توجه به تولید 
کاالهایــی مطابــق بــا اســتاندردهای بازارهــای جهانــی، 
چنــد ســالی اســت کــه مــورد توجــه متولیــان ایــن حــوزه 
قــرار گرفتــه اســت. اقدامــات و برنامه هــای زیــادی در 
قالــب تهیه نهاده های ســالم و توجــه به مراحل مختلف 
کشــت، داشــت و برداشــت، جایگزین کــردن روش هــای 
غیرشــیمیایی در حفــظ نباتــات انجــام و طراحــی شــده 
کــه یکــی از ایــن سیاســت ها اســتفاده از ظرفیت هــای 
شــرکت های دانش بنیان و توان بنگاه های علمی کشــور 

است.

اخبـــــــــــــــــار

ایــران  صــادرات  کنفدراســیون  رئیــس 
درخواســت کرد که وزیر صمت هر چه ســریع تر 
پیش نویس مورد تایید دولت و بخش خصوصی 
را در کمیتــه مــاده دو مصــوب کنــد تــا بتوانند از 
این طریق تا پایان سال 99 به جمع بندی نهایی 
بــرای تعییــن تکلیــف پرونده هــای بازگشــت ارز 

صادراتی برسند.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، محمد الهوتی 
هیات نماینــدگان  جلســه  بیســتمین  در  دیــروز 
اتــاق بازرگانــی تهــران بــا توضیــح فرآینــد انتخاب 
صادرکننــدگان نمونــه اســتان تهــران گفــت: وزیر 
وقت صنعت فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه 
را بــه اتاق هــای بازرگانــی ایــران و شهرســتان ها 

واگذار کرده است که این اتفاق خوبی است.
عضــو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
افزود: براســاس بررسی های انجام شده، امسال 
۴۰درصد ریزش درخواست حضور صادرکنندگان 
در فرآینــد انتخــاب صادرکننــدگان نمونــه اســتان 
تهــران را داشــتیم. در ســال های گذشــته بــه طور 
متوســط 7۰ تــا 8۰پرونــده دریافــت می کردیم در 
حالی که امسال ۴۰پرونده دریافت شده که این 
کاهش به منزله نارضایتی از وضع موجود کسب 

و کار است.
الهوتــی اظهــار کرد: به نظر می رســد بخش 
خصوصــی بیشــتر تــالش خــود را بــرای گذرانــدن 
امــور روزمــره و رفــع موانــع و مشــکالتی می کنــد 
و کمتــر وقــت خــود را در ایــن چنیــن موضوعاتــی 

صرف می کند.
اســفند   ۴ روز  در  اینکــه  بیــان  بــا  او 
معرفــی  تهــران  اســتان  نمونــه  صادرکننــدگان 
می شــوند، گفــت: در ایــن مراســم ۱۴ شــرکت بــه 

عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتان تهــران مــورد 
تقدیر قرار می گیرند.

الهوتــی گفــت: کاهــش دریافــت پرونده در 
اســتان تهــران به عنــوان بزرگترین اتــاق بازرگانی 
کشــور جــای تامــل دارد و حاکــی از آن اســت کــه 
مــا بایــد به عنــوان نمایندگان بخــش خصوصی و 
همچنین مسئوالن به عنوان حاکمیت نسبت به 
تصمیم گیری هــا و عملکردهــای خود فکر و تالش 

کنیم تا امید را به تولید و صادرات برگردانیم.
رئیس کنفدراســیون صادرات اتاق بازرگانی 

ایــران بیــان کــرد: از ســال ۹7 بــه دلیــل خــروج 
آمریکا از برجام و شــدت گرفتن تحریم ها اوضاع 
ارزی کشــور بــا محدودیــت مواجــه شــد و دولــت 
بــه ناچــار بــرای مدیریت منابع ارزی مجبور شــد، 

شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند.
الهوتــی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه سیاســت 
کنترل منابع ارزی، صادرات به برخی از کشــورها 
محــدود شــد و از یــک طــرف دریافــت وجــوه ارزی 
قانــون  براســاس  لــذا  و  مواجــه شــد  بــا مشــکل 
برگشــت ارز به چرخه اقتصادی کشــور روش های 

اعالمــی بــرای بازگشــت ارز هزینــه بیشــتری را به 
صادرکنندگان برای دور زدن تحریم ها اعمال کرد.
او با عنوان اینکه از ســال ۹7 تاکنون بیش 
از ۱۰۰ بخشــنامه صــادر شــده اســت، گفــت: هــر 
بخشــنامه، بخشــنامه قبلــی را نقــض کــرده و در 

نهایت نتوانسته ایم، به یک نقطه واحد برسیم.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران گفت: 
مشکالت جدی برگشت ارز پابرجا است و کمیته 
جلســات   تجــارت  توســعه  ســازمان  ارزی  اقــدام 
متعــددی برگــزار کــرده اســت کــه بــر مبنــای آن، 

پیش نویسی از حدود دوماه پیش تهیه و از سوی 
تمامی نمایندگان کارگروه اقدام ارزی امضا شده 
اســت، امــا برای ابــالغ آن نیازمنــد مصوبه کمیته 
ماده دو دولت هســتیم. در حالی که ما در پایان 
سال ۹۹ هستیم، اما هنوز بازگشت ارز صادراتی 

سال ۹7 ابهام دارد.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران بیــان 
در  پیش نویــس  ایــن  تصویــب  صــورت  در  کــرد: 
کمیته ماده دو، صادرکنندگان و واردکنندگان در 
مــورد تامیــن ارز و مواد اولیه خود اطمینان خاطر 

خواهند داشت.
ابالغ سریع تر تصمیمات جلسه 
۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی 

رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران اعــالم 
ســتاد هماهنگــی  تصمیمــات جلســۀ ۱77  کــرد: 
اقتصــادی دولــت بارقــه امیــد ایجــاد کردامــا ایــن 
و  بــود  واردت  رویکــرد  بــا  چــون  نیــز  بخشــنامه 
امــا  شــود  مشکل ســاز  صــادرات  بــرای  می توانــد 
ابــالغ شــود. در جلســه۱77  زودتــر  می خواهیــم 
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت بنــدی آمــده 
مبنــی بــر اینکه هر تولیدکننده ای که صادرات نیز 
انجام می دهد، می تواند 5۰درصد ارز خود را برای 
واردات مــواد اولیــه موردنیــاز خود اختصاص دهد 
و 5۰درصد دیگر آن را باید به ســامانه نیما بدهد 

که این تقسیم بندی مورد تأیید اتاق ایران نبود.
الهوتــی گفــت: از وزیر اقتصــاد می خواهیم 
بــه رغــم مشــکالت تصمیمــات جلســه ۱77 هــر 
چــه ســریع تر پیش نویــس آن ابــالغ شــود تــا هم 
صادرکننــدگان و هــم واردکننــدگان از منابع ارزی 

اطمینان داشته باشند.

نهاده هــای  واردکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
دام و طیــور ایــران عنــوان کرد کــه واردکنندگان 
نهاده هــای دامی صاحب کاالی خود نیســتند اما 
بایــد تبعــات مشــکالت بخش توزیــع را به عهده 

گرفته و پاسخگو باشند.
بــه گزارش اتحادیــه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیــور ایــران، ابوالحســن خلیلی در جلســه 

مجمــع عمومــی عــادی و فوق العــاده ایــن اتحادیه 
بــا اعــالم ایــن مطلب اظهار کــرد: اکنــون فعالیت 
برای واردکنندگان نهاده های دامی بســیار سخت 

است.
بــا  بــه دلیــل واردات کاال  افــزود: آن هــا  او 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی و فــروش آنهــا بــا نــرخ مصوب 
زیــرا  نمی شــوند  محســوب  خــود  کاالی  صاحــب 

محموله هــای وارداتی را بایــد در گمرک ها تحویل 
بخش توزیع دهند اما مســاله اساســی این است 
که در قبال مشــکالتی که در فرآیند توزیع ایجاد 

می شود آنها باید پاسخگو باشند.
خلیلــی ادامــه داد: یکی از مســائل اساســی 
بــا آن مواجــه هســتند بحــث  کــه واردکننــدگان 
کسری و سرک بار است که در جلسه با معاونت 

وزارت جهادکشــاورزی ضــرورت حــل این مشــکل 
را متذکــر شــده و خواســتار تســریع در حــل ایــن 

معضل شدیم.
او تصریــح کــرد: تبعــات ناشــی از حمــل بــار 
فلــه ای به واردکنندگان تحمیــل و آنها با اتهامات 
متعــدد روبــه رو شــده اند و بــه آنها برچســب دزد 

زده می شود.

رئیــس هیات مدیــره اتحادیــه واردکننــدگان 
نهاده هــای دام و طیور ایران خاطرنشــان کرد: در 
راســتای احقاق حقوق و شفاف ســازی در عملکرد 
واردکنندگان اقدامات گوناگونی از سوی اتحادیه 
واردکننــدگان نهاده های دام و طیور ایران صورت 
گرفتــه و همچنان تالش می کنیم تا با مســاعدت 
اعضا گام های استوارتری در این مسیر برداریم.

تولیدکننــده  حاجی پورحلوایــی،  صــادق 
کشــباف زنانــه می گویــد وقتــی ارتباط مــا با همه 
دنیــا بســته اســت و کانال هــای مالــی و ارتباطی 
بســته اســت چگونه می توان در دهکــده جهانی 

تنها زندگی کنیم.
اتحادیــه  مشــکالت  بررســی  نشســت 
کشــباف،  کاالی  فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان 
جــوارب، کاموا، پتو، حوله تهران با حضور جمعی 
ایــران  ایــن صنــف در خبرگــزاری کار  از فعــاالن 

برگزار شد.
در ابتدای نشســت، علی اصغــر بهبهانی نیا، 
فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
کاالی کشــباف بــا تاکیــد بــه مشــکالت این صنف 
گفــت: ایــن صنــف در ۱5رســته فعالیــت دارد که 
بخش زیادی از نیاز بازار و مشــتریان به پوشــاک 
را تامیــن می کنــد کــه شــامل جزئی تریــن مــورد 
تــا مــوارد کالن اســت. البتــه این ۱5رســته شــغل 
فعاالن زیادی دارند و طبعا مشکالت اقتصادی و 
اداری مختلفــی نیز دارند. یکی از مشــکالت نبود 
فضــا بــرای تولید بود که ما توانســتیم حدود ۲۰۰ 
تولیدی را به شهرک صنعتی قرچک ارجاع دهیم 
بســیاری  دارای مشــکالت  ایــن شــهرک  هرچنــد 

است.

گاز شهر به شهرک های صنعتی 
نرسیده است

کشــباف  تولیدکننــده  دانســفهانی،  مجیــد 
و جــوراب در ادامــه بــا تاکیــد بــه لــزوم توجــه بــه 
بــا  خوشــبختانه  گفــت:  صنعتــی  شــهرک های 
صنعتــی  شــهرک  شــده  انجــام  کــه  برنامه ریــزی 

قرچک آماده بهره برداری شده است. 
او ادامــه داد: امســال بــه رغــم اینکــه ســال 
جهــش تولیــد نامگــذاری شــد توقــع داشــتیم کــه 
حمایــت بیشــتری در بحــث تولیــد از طرف دولت 
صــورت گیــرد اما متاســفانه این کار انجام نشــد. 
البتــه بــا همــه مشــکالت رشــد داشــتیم. شــهرک 
صنعتی همچنان دچار مشــکالت عمده ای اســت 
بــه طــور مثــال مــا هنــوز بــه گاز شــهری وصــل 
نشــده ایم. در بخــش تســهیالت بانکــی نیــز به ما 
اعــالم می شــود کــه چــون شــما شــرکت نیســتید 
نمی توانید از تسهیالت استفاده کنید و در حالی 
که ما یک تولیدی شــناخته شــده و برند هســتیم 

اما ما را به عنوان شخص حقیقی می شناسند.
دانســفهانی ادامــه داد: در بحــث بیمــه نیــز 

حــدود ۱5 کارگــر داریــم کــه بــه دلیــل هزینه های 
زیــاد همــه  آنهــا را نمی توانیــم بیمــه کنیــم البتــه 
تــالش کردیــم تــا در ایام کرونا دچــار تعدیل نیرو 
نشــویم بــه دلیل مشــکالت و به خصــوص تامین 
شــیفت  دو  شــدیم  مجبــور  اولیــه  مــواد  نشــدن 
کاری را به یک شــیفت کاهش دهیم و اگر از ما 
حمایت می شد وضع ما بسیار بهتر از قبل بود و 
حتــی می توانیم تولید را تا ۱۰برابر افزایش دهیم 

و کامال نیاز کشور را تامین کنیم.

به وعده ها عمل نشد
در ادامه سیامک صابری، تولیدکننده مانتو 
و لبــاس زنانــه نیز گفت: قیمت دالر و جهش آن 
تاثیــر مســتقیمی بــر روی بــازار و تولیــد و فروش 
کاالهای ما داشــته اســت و هر چند افزایش دالر 
باعــث فشــار اقتصــادی در بخش هــای مختلــف 
شــد امــا در بخش تولید کمــک کرد که ما بتوانیم 
محصــوالت خــود را بیشــتر به کشــورهای خارجی 

بفروشیم.
نبــود  مــا  از مشــکالت  یکــی  ادامــه داد:  او 
امکانات در شهرک های صنعتی است. روز اول به 
مــا وعده ها و قول هــای زیادی دادند از اختصاص 
وام بــا ســود چهاردرصــد تا امکانــات دیگر. جلوی 
پــای مــا فــرش قرمــز پهن کردنــد اما زمانــی که ما 
ســرمایه و تولیــد خــود را بــه شــهرک های صنعتی 
منتقــل کردیــم هیــچ حمایتــی از مــا نشــد و حتی 
امکانــات اولیــه ماننــد گاز، آب و بــرق نیــز دچــار 
مشکالت زیادی است. بانک ها نیز در اعطای وام 
بسیار سنگ اندازی می کنند البته ما رشد نکردیم 

بلکه فروش مان افزایش پیدا کرد.
صابــری ادامه داد: در بخش ماشــین آالت و 
تامین قطعات ما دچار مشــکالت زیادی هستیم. 
هم اکنــون در یکــی از دســتگاه های اصلــی مــا بــه 
دلیــل نبــود یــک قطعــه و تحریــم، امــکان تعمیــر 
وجود ندارد و یک خط تولیدی ما را دچار مشکل 
کــرده اســت و مجبوریــم ایــن قطعه را با واســطه 
از کشــورهای همســایه  بــه صــورت مســافری  و 

خریداری کنیم. مشــکالت دیگــری همچون کرونا 
و نبــود فصــل مناســب و گرم شــدن ناگهانی هوا 
بــر میــزان فــروش مــا تاثیــر مســتقیمی گذاشــته 
اســت. تســهیالتی  که به ما داده می شــود بسیار 
کــم اســت. در کارگاه مــن ۱۲ کارگــر کار می کننــد 
کــه بــرای آنها 7۲میلیون تومــان با بازپرداخت دو 
ســاله وام داده شــده اســت امــا ایــن مبلــغ فقــط 
هزینه یک تن نخ که مصرف ۱۰روز کارگاه است. 
هر کســی که امروز با مشــکالت کشور در بخش 

تولید کار می کند یا عاشق است یا دیوانه.

سرمایه دستوربردار نیست
صــادق حاجی پورحلوایی، دیگــر تولیدکننده 
پوشــاک کشــباف زنانــه هــم گفــت: در تولیــد و 
ســرمایه هیچ کســی نمی تواند به ســرمایه دستور 
بدهد به طور مثال بارها شــاهد بودیم که دولت 
از مــردم خواســته تــا اتومبیــل نخرنــد امــا باز هم 

مردم خودرو خریدند.
او ادامــه داد: ســرمایه فقــط به ســمتی میل 
و گرایش پیدا می کند که بازدهی داشــته باشد و 
ســوال مهم این اســت که آ یا امروز تولید بازدهی 
دارد؟ اگــر دولــت توقــع دارد کــه ســرمایه ها بــه 
ســمت تولیــد حرکــت کننــد بایــد بــه آنهــا دورنمــا 
و برنامــه ارائــه کنــد و حداقــل مســیر یــک ســاله 
ســرمایه در بخش تولید مشــخص باشد نه اینکه 
مثال در کمتر از یک سال قوانین تغییر کند. باید 
دولــت بــه فکــر ســرمایه باشــد آن هم بــه صورت 
واقعی نه به صورت شعاری. اگر دولت به دنبال 
این اســت که به جای نفت، تولید اقتصاد کشــور 
را بــه حرکــت در بیــاورد بایــد قوانیــن دارای ثبات 
باشــد. امــروز مــا شــاهد یــک رکــود شــش ســاله 
هســتیم که همه ســرمایه ها از تولید خارج شــده 
اســت و اگر امروز ســرمایه ای وارد تولید شــده به 
دلیــل آن اســت کــه دچــار تــورم افسارگســیخته 

هستیم و دیگر واردات کاال سود ندارد.
حاجی پورحلوایی ادامه داد: آن کســی که با 
واســطه گرایی آشــنا اســت متضرر نمی شــود و در 

این میان فقط مردم عادی که درآمد ثابتی دارند 
از تورم و رکود متضرر می شــوند. ســوال مهم این 
است که چرا باید در کشوری که نرخ بهره بدون 
ریســک ۱8درصد اســت تولیدکننده سرمایه خود 
را در بخشی هزینه کند که فقط یک بار در سال 
سود ۴۰درصد می دهد و برای تولید خود از بانک 
وام بــا بهــره ۱8درصد بگیرد و بازپرداخت این وام 
باعــث می شــود نصــف بیشــتر ســود تولیدکننــده 
از بیــن بــرود؟ دیگــر در کشــور تــورم 5۰درصــدی 
و ۶۰درصــدی عــادی شــده اســت و در ایــن تــورم 
نمی تــوان تولیدکننــده و ســرمایه گذار را بــا ســود 

۲5درصد تشویق کرد تا به تولید بپردازد.
صــادرات  در  داد:  ادامــه  تولیدکننــده  ایــن 
نمی تــوان برنامــه کوتاه مدت داشــت و دولت باید 
کمــک کنــد. به طور مثال ترکیه بــه هیچ عنوان از 
تولیدکنندگانــش برای صادرات عوارض نمی گیرد 
امــا مــا بایــد عــوارض را پرداخــت کنیــم و حتــی 
۱5درصــد ارزش افــزوده را نیــز بدهیم تــا بتوانیم 
صادرات کنیم و حتی با وجود این با بهم خوردن 
مناســبات سیاسی تمام مناسبات ما در صادرات 

نیز از بین می رود.
حاجی پورحلوایــی افــزود: از ســوی دیگــر بــا 
صادرکننــده بــه شــکلی برخورد می شــود که انگار 
مجرم اســت چرا باید حســاب بانکــی صادرکننده 
را بــه دلیــل رفــع تعهــد ارزی مســدود کننــد. در 
ایــن میــان کدام ســرمایه گذاری تشــویق می شــود 
تــا کاالیــی را تولیــد و بعــد صادر کنــد و اگر امروز 
تولیدکننــده ای ســرپا ایســتاده و تولیــد می کنــد و 
نیروهایــش را نیــز تعدیــل نکــرده فقــط از هنــر و 

مدیریت اوست نه کمک های دیگر.
او ادامــه داد: امــروز ما حتی نمی توانیم یک 
قطعــه بــرای دســتگاه های خود وارد کنیــم. وقتی 
ارتبــاط مــا بــا همه دنیا بســته اســت و کانال های 
مالــی و ارتباطی بســته اســت چگونــه می توان در 
دهکــده جهانــی تنهــا زندگی کنیــم و در این زمان 
نمی تــوان صادرات کرد. صادرات زمانی معنا پیدا 

می کند که ما پیش از آن دارای ثبات باشیم.

ســتاد تنظیم بــازار هرگونــه افزایش قیمت 
رمضــان  مــاه  پایــان  تــا  را  ســلولزی  محصــوالت 
ممنوع و صادرات مقوا را از دی ماه امسال آزاد 

کرده است.
به گزارش ایسنا، ستاد تنظیم بازار هرگونه 
افزایش قیمت تیشــو )از مواد اولیه تاثیرگذار در 
قیمت تمام شــده محصوالت ســلولزی بهداشتی( 
و محصــوالت ســلولزی را تــا پایــان مــاه مبــارک 

رمضان ممنوع اعالم کرد.

اوایــل بهمــن، دبیــر انجمن صنایع ســلولزی 
تــا   ۱5 افزایــش  احتمــال  از  ایــران  بهداشــتی  و 
پــی  در  کاغــذی  دســتمال  قیمــت  ۲۰درصــدی 
موافقت ســازمان حمایت بــا افزایش قیمت مواد 
اولیــه ایــن محصــول خبر داده و گفتــه بود که در 
صــورت اجــرای افزایــش قیمــت تیشــو قیمــت هر 
بســته دســتمال کاغذی به ۱۰هزار تومان می رسد 
کــه بــه نظــر می رســد تــا پایــان مــاه رمضــان ایــن 

افزایش قیمت منتفی شده است.

جلســه  مصوبــات  اســاس  بــر  همچنیــن 
اخیــر ســتاد تنظیــم بــازار، درخواســت معاونت 
امــور صنایع نامه شــماره دربــاره رفع ممنوعیت 
تاییــد  بــا  و  طــرح  جلســه  در  مقــوا  صــادرات 
معاونــت امــور صنایــع و تعهــد انجمــن ذی ربــط 
مبنــی بــر تامیــن مکفــی و مناســب نیــاز داخلی 
مصرف کننــدگان کاالی یــاد شــده بــا صــادرات 
مقوا از اول دی ماه ســال جاری موافقت شــده 

است.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی "فروش قطعات و لوازم یدکی 
ماشین آالت سبک و سنگین و تجهیزات معدنی موجود در مجتمع سنگ آهک پیربکران )شامل 
16 پارتی جداگانه(" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 
10990010280000034 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای 
پارتی اول به شماره 9001028000058 به مبلغ 2.700.000.000 ریال )دو میلیارد و هفتصد 
میلیون( ریال، برای پارتی دوم به شماره 9001028000059 به مبلغ 900.000.000 ریال )نهصد 
میلیون( ریال، برای پارتی سوم به شماره 9001028000060 به مبلغ 700.000.000 ریال )هفتصد 
میلیون( ریال، برای پارتی چهارم به شماره 9001028000061 به مبلغ 600.000.000 ریال )ششصد 
میلیون( ریال، برای پارتی پنجم به شماره 9001028000062 به مبلغ 400.000.000 ریال )چهارصد 
میلیون( ریال، برای پارتی ششم به شماره 9001028000063 به مبلغ 50.000.000 ریال )پنجاه 
میلیون( ریال، برای پارتی هفتم به شماره 9001028000064 به مبلغ 200.000.000 ریال )دویست 
میلیون( ریال، برای پارتی هشتم به شماره 9001028000065 به مبلغ 2.000.000 ریال ) دو 
میلیون( ریال، برای پارتی نهم به شماره 9001028000066 به مبلغ 200.000.000 ریال )دویست 
میلیون( ریال، برای پارتی دهم به شماره 9001028000067 به مبلغ 200.000.000 ریال )دویست 
میلیون( ریال، برای پارتی یازدهم به شماره 9001028000068 به مبلغ 4.000.000 ریال )چهار 
میلیون( ریال، برای پارتی دوازدهم به شماره 9001028000069 به مبلغ 5.000.000 ریال )پنج 
میلیون( ریال، برای پارتی سیزدهم به شماره 9001028000070 به مبلغ 200.000.000 ریال 
)دویست میلیون( ریال، برای پارتی چهاردهم به شماره 9001028000071  به مبلغ 150.000.000 
ریال )یکصد و پنجاه میلیون( ریال، برای پارتی پانزدهم به شماره 9001028000072 به مبلغ 
50.000.000 ریال )پنجاه میلیون( ریال، برای پارتی شانزدهم به شماره 9001028000073 به مبلغ 
300.000.000 ریال )سیصد میلیون( ریال، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 
صبح مورخ 99/11/29 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 99/12/09 
می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 42057- 021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس 
اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمناً جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه 

مورخ 99/12/10 برگزار می گردد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
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افزایش قیمت محصوالت سلولزی تا پایان رمضان ممنوع شد

حاجی پورحلوایی، تولیدکننده کشباف: کانال های مالی و ارتباطی ما با دنیا بسته است

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام: واردکنندگان صاحب کاالی خود نیستند

درخواست اتاق بازرگانی تهران از وزیر صمت: تصویب 
سریع تر پیش نویس برگشت ارز در کمیته ماده2


