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 ممنوعیت واردات
تخمه آفتابگردان در چرخه 

اصرار و انکار
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر صنایــع غیرفلــزی وزارت 
صمــت، واردات تخمــه آفتابگــردان آجیلــی و روغنــی 

ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن صفدری 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: 
واردات دانه آفتابگردان روغنی از ســال ها پیش ممنوع 
بوده است و از تیر امسال نیز واردات تخمه آفتابگردان 

آجیلی به صورت مطلق ممنوع اعالم شد.
او گفــت: آنچــه کــه اکنون به عنــوان واردات تخمه 
آفتابگــردان آجیلــی در بــازار وجود دارد بــه احتمال زیاد 
ثبــت  زیــرا  بــوده،  محموله هایــی اســت کــه در گمــرک 
سفارش تخمه آجیلی از دی سال گذشته تا تیر امسال 

ممنوع نبوده است.
یــا  دولتــی  ارز  تخصیــص  افــزود:  صفــدری  آقــای 
ترجیحــی بــه واردات تخمــه آفتابگردان را بــه طور کامل 
رد می کنیــم و حقــوق ورودی تخمــه آفتابگــردان آجیلــی 

۵۵درصد بوده که از تیر امسال ممنوع شده است.
او بــا بیــان اینکه اولویت کاالیی تخمــه آفتابگردان 
در رده ۲۵ اســت و بانــک مرکــزی فقط بــه کاال هایی که 
در رده یــک باشــند ارز دولتــی اختصاص می دهد گفت: 
از سال ۹۷ هیچ ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی به واردات این 

محصول اختصاص داده نشده است.
صفدری افزود: یکی از دالیل کاهش مصرف تخمه 
داخلی شیوع بیماری کرونا و کاهش محصوالت فله ای 
اســت. اینکه کارخانه های بســته بندی آجیل و خشــکبار 
از محصــوالت وارداتــی اســتفاده می کننــد کیفیــت ایــن 
محصــوالت  می گوینــد  آن هــا  زیــرا  اســت،  محصــوالت 

داخلی مشخصات فنی مورد نظر ما را ندارد.
ثبــت  فــروش  کــه دربــاره  افــزود: آنچــه  صفــدری 
می شــود  مطــرح  آفتابگــردان  تخمــه  واردات  ســفارش 

صحت ندارد.
مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی وزارت جهاد 
کشــاورزی نیــز بــا بیــان اینکــه میــزان صادرات خشــکبار 
کشــور ۵۰۰هــزار تــن معادل یک و هشــت دهم میلیارد 
دالر در ســال اســت گفــت: واردات تخمــه آفتابگردان تا 
سال ۹۶، ۴۴ هزار تن و در سال ۹۷ سی و هفت هزار 
تــن بــود و در ده ماهه نخســت امســال نیــز ۲۷هزار تن 

تخمه آفتابگردان وارد شده است.
واحــد  هــزار  حــدود  افــزود:  اســفندیاری  چنگیــز 
بســته بندی و تولیــد آجیــل بــا ظرفیــت یــک و دو دهــم 
میلیــون تــن در کشــور وجــود دارد در حالــی کــه تولیــد 
داخلی ۷۰هزار تن و نیاز کشــور در این زمینه ۲۰۰هزار 
تــن اســت. ثبــت ســفارش واردات تخمه آفتابگــردان در 

امسال مربوط به سال گذشته است.
او افزود: اکنون تولید تخمه آفتابگردان در کشــور 
۷۵هــزار تــن اســت که در شهرســتان خــوی ۳۶هزار تن 
تولیــد می شــود و بــه واردات ۱۲۰هــزار تــن تخمــه نیــاز 

است.
اســفندیاری گفــت: بــه طور مطلــق بــا ارز ۴هزار و 

۲۰۰تومانی تخمه آفتابگردان وارد نشده است.
او افــزود: در پــی زنجیــره ای کردن تولید هســتیم و 
اکنــون در صــادرات خرمــا و پســته رتبــه نخســت دنیا را 

داریم.
بــادام  واردات  ممنوعیــت  بــا  گفــت:  اســفندیاری 
هندی مخالف هســتیم و باید برای واردات آن به دلیل 
تولید نشــدن این محصول در داخل ســاز و کاری ایجاد 
شود تا از قاچاق این محصول به کشور جلوگیری شود.
او بــا بیــان اینکــه اکنــون قیمــت تخمــه آفتابگردان 
داخلی ۳۱هزار تومان اســت افزود: در شهرســتان خوی 
۳۶هــزار تــن تخمــه آفتابگــردان آجیلــی تولیــد می شــود 
و ســطح زیــر کشــت این محصــول از ۳۰هــزار هکتار به 

۴۴هزار هکتار رسیده است.
ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
نیز گفت: زمانی که در داخل نیاز برای محصولی وجود 
دارد و ما واردات آن را ممنوع می کنیم زمینه قاچاق آن 

محصول ایجاد می شود.
حمیدرضا دهقانی نیا افزود: ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز بــا ممنوعیــت واردات بــادام هنــدی مخالــف 
اســت. ممکن اســت حجم قاچاق بادام هندی به کشور 

به وسیله کوله بری انجام شده باشد.
او درباره برخورد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
قاچاق محصوالت آجیلی افزود: تمیز دادن دو محصول 
داخلی و وارداتی برای بازرسان ستاد مشکل است، زیرا 

تولید داخل، شناسنامه دار نیست.
دهقانی نیا گفت: در ۹ ماهه نخست امسال هزار 
تن کشــفیات آجیل و خشــکبار معادل ۶۰۰میلیارد ریال 

داشته ایم.
او افــزود: در برخــی مــوارد بــروز قاچــاق بــه دلیــل 
سیاستگذاری نادرست در زمینه واردات و ممنوع کردن 

آن محصول است.
رئیس اتحادیه کشوری آجیل و خشکبار نیز گفت: 
مشــکالتی که بــرای تولیدکنندگان محصوالت آجیلی به 
ویژه بادام زمینی و تخمه آفتابگردان ایجاد شــده اســت 
بــه دلیــل اختصــاص ارز یارانــه ای بــه واردکننــدگان ایــن 
محصــوالت اســت که قــدرت رقابــت را از تولیدکنندگان 

داخلی گرفته است.
علیرضــا ارزانی ممقانــی افــزود: در مواقعــی بــرای 
۲۰۰تومانــی  و  ۴هــزار  ارز  آفتابگــردان  تخمــه  واردات 
اختصاص داده ایم که اسناد و مدارک آن وجود دارد. در 
حالــی که ظرفیت بســیار خوبی بــرای تولید بادام زمینی 
در کشور وجود دارد، اما ۹۰درصد بادام زمینی مصرفی 
کشــور بــه دلیــل تعرفــه پایین و اختصــاص ارز دولتی از 

چین و اوکراین وارد می شد.
تخمــه  تولیــد  مراکــز  از  بســیاری  در  افــزود:  او 
آفتابگــردان کشــور به دلیل نبود تــوان رقابت با واردات 

دیگر آفتابگردان کشت نمی شود.
در  گمــرک  مســئوالن  گفــت:  ارزانی ممقانــی 
تخمــه  گــرم  یــک  حتــی  کرده انــد  اعــالم  مصاحبه هــا 
آفتابگــردان وارد نشــده اســت در حالــی کــه ۵۰۰ هــزار 

تن وارد می شود.
او افــزود: از تیــر امســال بــا ممنوعیــت واردات و 
تــوان  ارز دولتــی، کشــاورزان کمــی  نــدادن  اختصــاص 

رقابت پیدا کرده اند.

خبـــــــــــــــــر هدف گذاری های شرکت 
کاشی و سرامیک سعدی 

برای افق 1404
لیال  ابوالفتحی

مدیرعامل شــرکت کارخانجات کاشــی و سرامیک 
ســعدی می گویــد در صورتــی که در افــق ١۴٠۴ بتوانیم 
٧٠٠میلیون متر مربع کاشــی تولید کنیم، جز ۴کشــور 

برتر خواهیم شد.
مناســبت  بــه  تهــران«  تــا  قــدم  »چنــد  همایــش 
شــصتمین ســالگرد تاســیس شــرکت کارخانجات کاشی 

و سرامیک سعدی صبح دیروز برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت کارخانجات کاشــی و ســرامیک 
ســعدی، دربــاره چشــم انداز ایــن شــرکت تا ســال ١۴٠۴ 
گفت: دستیابی به جایگاه ۵برند برتر کاشی و سرامیک 
ایران در بازار بورس، قرار گرفتن در جمع ۵شرکت برتر 
صادرکننده به کشــورهای آسیایی جنوب غربی از منظر 
سهم صادرات از تولید کل، قرار گرفتن در سبد انتخاب 
مشتریان تهرانی در خرید محصوالت کاشی و سرامیک 

خواهد بود.
مجتبی مالکی همچنین تصریح کرد: میزان فروش 
٩ماهــه ایــن کارخانــه، ٩٠درصــد نســبت بــه ســال قبــل 
افزایــش داشــته اســت، همچنیــن شــرکت کارخانه جات 
پنجــم صــادرات در  رتبــه  کاشــی و ســرامیک ســعدی، 
بازارهــای بین المللــی را داشــته و در صورتــی که در افق 
١۴٠۴ بتوانیم ٧٠٠میلیون متر مربع کاشی تولید کنیم، 

جز ۴کشور برتر خواهیم شد.
او با بیان اینکه از ١٣٩٩ تا ١۴٠۴ برنامه ای ۵ساله 
طراحــی شــده کــه نقشــه راه تولیــد در ایــن مجموعــه 
صنعتی اســت، اظهار کرد:  ظرفیت تولید فعلی شــرکت 
کاشــی و ســرامیک ســعدی، ٣میلیــون و ۶٠٠هــزار متــر 
مربع در ســال با ســه خط تولید اســت که در چند طرح 
توســعه مقرر شــده تا این ظرفیت ارتقا یابد؛ برای مثال 
در طــرح توســعه یــک، یک خــط تولید جدید بــا ارتقا ده 
درصــدی ســطح اشــتغال و ١۵درصدی ظرفیــت تولید در 
افق ١۴٠٠ در نظر گرفته شده و است و در طرح توسعه 
دو نیــز تصمیــم بــر آن اســت تا دو خط پیشــرفته اضافه 

شده و ظرفیت اشتغال تا سال ١۴٠٢ دو برابر شود.
در ادامــه ایــن همایــش مدیرعامــل صــدر تأمیــن 
گفــت:  ایــن مجموعه در دوران رونق بازار بورس عرضه 
را بیشــتر کــرده و در شــرایط رکــود بــازار نیــز شــرکت 
بازرگانی ایجاد و با تزریق مناسب به نقدشوندگی بازار 

کمک کرده است.
ابتــدا غالمرضــا ســلیمانی در ایــن همایــش اظهــار 
کــرد: مجموعــه شســتا کــه متعلــق بــه تأمیــن اجتماعــی 
ســایه  در  و  دارد  ســهامدار  ایرانــی  ۴۲میلیــون  اســت 
سیاســت های وزارت کار و امــور اجتماعــی و بــا ایجــاد 

شفافیت بورسی شده است.
ایــن  بــه  مربــوط  کارخانه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
شــرکت در ۳۵ درصــد از اقلیــم ایران در بخش معدن و 
صنایع معدنی فعال اســت گفت: تاکنون به دلیل وفور 
درآمدهــای نفتــی بــه بخش هــای معــدن و ظرفیت هــای 
صنایــع معدنــی کمتــر توجه شــده اســت امــا این بخش 
اکنون یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور بدل 
شده و در ۲سال گذشته مأموریت ما بر حوزه اکتشاف 

متمرکز شده است.
شــرکت   ۲۵ مجمــوع  در  کــرد:  عنــوان  ســلیمانی 
مدیریتــی و غیرمدیریتــی در مجموعه صدر تأمین وجود 
دارد که در بخش مدیریتی در ده ماهه امسال ۶ درصد 
رشد تولید وجود داشته و اکثر کارخانجات با صددرصد 

ظرفیت در حال فعالیت هستند.
مدیرعامــل صــدر تأمیــن عنــوان کــرد: بــه غیــر از 
ذوب آهن اصفهان که ۲میلیون تن تولید داشــته اغلب 

کارخانه های ما بیش از ۱/۵ تن تولید داشته اند.
سلیمانی خاطرنشان کرد: در مجموعه کارخانه های کاشی 
ســعدی بــا وجــود همــه مشــکالت و رقابت باال در بــازار به 
دلیل رکود صنعت ســاختمان رشــد ۱۰درصدی تولید ایجاد 
شــده و ایــن مجموعــه توانســته  اســت در ده ماهــه ســال 
گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال فروش داشته باشد.

شتاب دهنده صدر فردا پلتفرمی برای توسعه
در ادامه مدیرعامل شتاب دهنده صدر فردا درباره 
این شتابدهنده توضیح داد: ایجاد جریان نوآور با تاکید 
بــر درونزایــی اقتصــاد کلمــه کلیــدی اقتصــاد مقاومتــی 
خواهــد بــود که در برنامه های راهبــردی  هلدینگ صدر 
واقــع  توجــه  مــورد  زیرمجموعــه  شــرکت های  و  تامیــن 
شــده اســت. امیدواریم شــتاب دهنده صدر فــردا بتواند 
پلتفرمی برای توســعه نوآوری در خانواده صدر تامین و 

در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد.
او ادامــه داد: ماموریــت شــتاب دهنده صــدر فــردا 
حــول دو محــور اصلی خواهد بود. محور اول و اساســی 
آن شناســایی، جــذب و راهبــری طرح هــای نوآورانــه ای 
است که از سوی محققان در اکوسیستم نوآوری کشور 
در حــال خلــق اســت و امیــد اســت با حمایت هــای صدر 
فــردا در آینــده هریک از این طرح ها تبدیل به کســب و 
کارهــای موفقی شــود و خانــواده صدر تامین روز به روز 
گســترده شــود. همچنین نعمت معادن و ذخایر کشــور 
در کنار ذخایر انرژی، به عالوه دانش و فناوری جوانان، 
ایــران را بــه عنصــری  موثــر در تجــارت جهانــی معــدن و 

صنایع معدنی بدل خواهد کرد.
بــه گفتــه کمالی، از دیگــر ماموریت های صدر فردا 
پاسخ به نیازهای فناورانه که شرکت های هلدینگ صدر 
تامیــن بــا آن مواجــه هســتند. این نیــاز می تواند قطعه، 
ماده، ماشــین آالت و... باشــد. ما در شتاب دهنده صدر 
فــردا تمــام تــالش را خواهیــم کــرد تا قطعات شــرکت ها 
ایــن  و  کنیــم  بومی ســازی  را  وارداتی هــا  و  تامیــن  را 
اقتصــاد  تحقــق سیاســت های  در  نقطــه  اساســی ترین 
مقاومتــی بــرای جلوگیــری از خــروج ارز، حفــظ جریــان 
تولیــد و... خواهــد بــود. او همچنیــن دربــاره یکــی دیگر 
از فعالیت های صدر فردا اظهار کرد: ما موفق شــدیم تا 
یکی از قطعات پرمصرف در صنعت کاشــی و ســرامیک 
را با قیمت ٢٠درصد پایین تر در داخل تولید کنیم  و از 

خروج ارز جلوگیری شود.
در ایــن همایــش رونمایــی از برنــد کاشــی ســعدی 
تهران، افتتاح اولین مرکز نوآوری مواد ساختمانی ایران 
در تهــران، افتتــاح خــط چهــارم تولیــد کارخانــه ، افتتــاح 
دندانپزشــکی  درمانــگاه  و  مشــاوره  و  پآموزشــی  مرکــز 
جواداالئمــه)ع(، افتتاح نمایشــگاه و فروشــگاه مرکزی و 

تقدیر و تجلیل از برگزیدگان انجام شد.

به گفته رئیس ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان تهــران، بخــش صنعــت در 
کمبــود  مشــکل  بــا  شهرســتان های صنعتــی 
نیروی کار مواجه شــده است؛ چرا که تقاضا 

برای آن رو به افزایش است.
بــه گزارش خبرنگار ایلنا، یدهللا صادقی 
صادرکننــدگان  از  تقدیــر  مراســم  در  دیــروز 
نمونه استان تهران با تاکید براینکه تحریم ها 
در کنــار تمــام مشــکالت، فرصــت نیــز ایجــاد 
کــرد، اظهــار کــرد: از زمــان آغــاز تحریم هــا بــا 
بــرای جایگزینــی کاالهــای  ســرعت بیشــتری 
وارداتــی قــدم برداشــتیم و به جز مــواردی که 
امکان ســاخت آن در داخل وجود نداشــت یا 
مقیــاس آن بزرگ بــود، دیگر کاالها جایگزین 

شده اند.
صادقــی بــا بیــان اینکــه بــرای اســتفاده 
بایــد  دولتــی  بخــش  ایجادشــده  ظرفیــت  از 
بخــش  بــا  را  خــود  هماهنگــی  و  تعامــالت 
خصوصی افزایش دهد، گفت: الزم اســت در 
حــوزه تعامالت و هماهنگی بهترعمل کنیم تا 
از تمام پتانسیل های ایجاد شده که روبه رشد 

است، استفاده شود.
او در ادامه سخنان خود به ارائه آمار در 
حوزه بازرگانی استان تهران پرداخت و یادآور 
شــد: در اســتان تهــران ۱۶هــزار و ۷۲۰ کارت 
بازرگانی صادر شده است که ۲۹۹۱ مورد آن 

در حوزه صادرات فعال است.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: از ایــن 
تعداد صادرکننده ۱8۰۶ نفر عالوه بر صادرات 

به امر تولید نیز مشغول هستند.
صادقی میزان ارز صادراتی استان تهران 
را از ابتــدای ســال ۹۷ تــا نیمــه ســال ۹۹، ۲۱ 

میلیارد و ۱۳۹ میلیون یورو اعالم کرد.
ارز  میــزان  ترتیــب  بدیــن  افــزود:  او 
 8 حــدود  ســاالنه  تهــران  اســتان  صادراتــی 

میلیارد یورو می شود.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
تجــار  ارزی  تعهــدات  میــزان  تهــران  اســتان 
۲۲۵میلیــون  و  ۱۹میلیــارد  را  تهــران  اســتان 
یــورو اعــالم کــرد و گفــت: از ایــن میــزان تجار 
۱۵میلیــارد و ۳8۱میلیــون یــورو تعهدات خود 

را انجام داده اند.
صادقی درباره برگشت ارز صادرکنندگان 
اســتان تهران نیز خاطرنشــان کرد: بر اســاس 
اعــالم ســازمان توســعه تجــارت، تجار اســتان 
تهــران 8۰درصــد از ارز صادراتــی خــود را بــه 

کشور بازگردانده اند.
او اظهــار کــرد: در ۱۱ ماهــه ســال جــاری 
۵۰ هــزار پرونــده تقاضــای ارزی از تجــار بــه 
مــا رســیده اســت کــه پــس از بررســی معادل 
۱۳میلیــارد و ۳۷میلیــون یــوروی آن قطعــی و 

به بانک ها ارسال شده است.
ایــن مقــام مســئول سفارشــات مربــوط 
بــه واردات در اســتان تهــران را ۶۷درصد مواد 
اولیه، ۲8درصد ماشــین آالت و ۴درصد کاالی 

نهایی اعالم کرد.

 دستگاه ها در صادرات

دخالت می کنند
در ادامه این مراسم رئیس اتاق بازرگانی 
تهــران گفت: به نظر می رســد، از ســال آینده 
از صادرکننــدگان در  تقدیــر و تشــکر  ضمــن 
وضــع  از  آسیب شناســی  یــک  بایــد  مراســم 
مراســم  در  و  انجــام  هــم  کشــور  صادراتــی 
ارائــه شــود تــا بــا توجــه بــه حضــور مســئوالن 
در این مراســم در ســال آینده نســبت به حل 

مشکالت تجارت کشور اقدام شود.
مســعود خوانســاری در ادامه بیان کرد: 
از ســال ۹۷ و بــه خصــوص از نیمه دوم ســال 
۹۷ و ســال های ۹8 و ۹۹ صــادرات نــه تنهــا 
نکــرده اســت،  ایفــا  در رشــد کشــور نقشــی 

بلکه نقش منفی داشــته اســت.  تراز تجاری 
در ســال های ۹8 و ۹۹ منفــی بــوده و برایــن 
اســاس میــزان واردات طــی دو ســال از میزان 

صادرات بیشتر بوده است.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بیــان کرد: 
بخشــنامه ها و تصمیمــات متعدد، متناقض و 
غیرکارشناســی بر وضع تجارت کشــور بســیار 
ایــن بخشــنامه  وجــود  بــا  و  بــوده  تاثیرگــذار 

صادرکنندگان قادر به برنامه ریزی نیستند.
اینکــه عمــده  بــه  بــا اشــاره  خوانســاری 
صــادرات ایــران بــه ۱۰ کشــور از جملــه چیــن، 
عــراق، امــارات و ترکیه صادر می شــود، گفت: 
اگر قرار باشد صادرات را توسعه دهیم، نباید 
فقــط به ۱۰ کشــور به عنــوان مقصد صادراتی 
متکــی باشــیم و بایــد بــه فکــر بازارهــای دیگر 

نیز باشیم.  
رئیــس اتــاق بازرگانی تهران با اشــاره به 
رونــد تغییــرات نــرخ ارز و صــادرات غیرنفتــی 
اشــاره کــرد و گفــت: در ســال ۹۹ قیمــت ارز 
تقریبــا دو برابــر و ارزش ریال کشــور ۵۰ و به 
عبارتی ۱۰۰ درصد کاهش یافت، اما علی رغم 
افزایــش دو برابــری قیمــت ارز صــادرات مــا 
کاهشــی بــوده اســت و ایــن نشــان می دهــد 
که ما از این شــرایط اســتثنایی کاهش ارزش 
پولی ملی نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم 
ارزش  بــا کاهــش  لــذا صــادرات متناســب  و 
پــول ملــی افزایــش نیفتــاد و عمــده علــت آن 
تنگ نظری هایــی حاکــم بر سیاســت اقتصادی 

کشور و وجود متولی های متعدد بود.
خوانســاری به چالش هــای حوزه تجارت 
اشــاره کــرد و گفــت: اولیــن آن برون گرایــی و 
نداشتن جایگاه معنادار در فضای بین المللی 
اســت. نمی شــود بــا دنیــا مخاصمــه داشــت و 
در اقتصــاد جزیــره ای عمــل کــرد. بــا توجــه به 
امکانــات کشــور می توان به اقصــی نقاط دنیا 
دیپلماســی خارجــی  لــذا  و  داشــت  صــادرات 

کشور باید روی آن کار کند.
او بــا اشــاره بــه یکپارچه ســازی در مــورد 
موضــوع تجــارت گفــت: اکنــون دســتگاه های 
مختلــف در موضوع تجــارت دخالت می کنند، 
در حالــی که ســازمان توســعه تجــارت باید بر 
ایــن موضــوع حاکم باشــد، اما عمــال این گونه 
نیست و دستگاه های مختلف بر این موضوع 
دخالــت می کننــد و لــذا ایــن موضــوع باعــث 

نابسامانی ها در صادرات شده است.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره 
اشــاره  تجــاری  و سیاســت های  ارز  نــرخ  بــه 
کــرد و گفــت: در عــرض یــک ســال نوســاناتی 
کــه در نــرخ ارز بــه وجود می آیــد و با توجه به 
سخنرانی هایی که انجام می شود صادرکننده 
برنامه ریــزی  صــادرات  زمینــه  در  نمی توانــد 

داشته باشد.
خوانســاری بیــان کــرد: از ســال ۹۷ کــه 
بانک مرکزی سکان تجارت و ارز را گرفت یک 
مقــدار بــه هم ریختگی در صادرات داشــتیم . 
تــا ســال ۹۷ مشــکل صادرات کمتر بــود اما از 
ســال ۹۷ بــه بعــد صــادرات هم دچار اشــکال 
شــد و اگــر بــه جــای تنبیــه و برخورد کــردن با 
صــادرات بــا آن تشــویقی برخــورد می کردیــم، 
حداقــل صــادرات مــا بــا کاهــش ارزش ریالــی 

می توانست به ۲ برابر افزایش یابد.
او بــا بیــان اینکــه مــا در کشــور مشــکل 
تولیــد نداریــم و در همــه زمینه هــا می توانیــم 
تولیــد را افزایــش دهیــم، گفــت: تولیــد مــا با 
ظرفیت کامل کار نمی کند، زیرا بازار صادراتی 
به اندازه کافی نداریم و با توجه به تحریم ها 
صــادرات  نمی توانیــم  داخلــی  مشــکالت  و 
داشــته باشــیم.  اگــر می توانســتیم مشــکالت 
را حــل کنیــم، صــادرات را در ظرف ســه ســال 
دالر  ۱۰۰میلیــارد  از  باالتــر  بــه  می توانســتیم 
برسانیم و امیدواریم در سال های آتی با رفع 

مشکالت صادرات افزایش یابد.

ابــراز  واردات  مجمــع  رئیــس  نائــب 
فرآورده هــای  ترخیــص  کــه  کــرد  امیــدواری 
بهداشــتی و آرایشی که در گمرک های کشور 

رسوب کرده است به زودی آغاز شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، علیرضــا 
مناقبــی اظهــار کرد:  به دلیــل رابطه تنگاتنگ 
اقــالم بهداشــتی و آرایشــی بــا ســالمت مردم 
و وفــور کاالهــای قاچــاق در بــازار کشــور در 
ســال های گذشــته، وزارت بهداشــت و وزارت 
صمــت فرآینــد شناســنامه دار شــدن تجــار و 
بازرگانانی که در این حوزه فعالیت می کردند 
را ســرعت داده و تــالش کردند ضمن حمایت 
از تولید داخل، واردات فرآورده های بهداشتی 
و آرایشــی در مســیر قانونی انجام شــود و به 
این صورت زمینه الزم برای نظارت بر اصالت 

و کیفیت آن ها را فراهم کردند.
 او ادامــه داد: ایــن موضــوع از آنجایــی 
حائــز اهمیــت بــود کــه آمارهــا نشــان مــی داد 
کــه تهیــه اقالم بهداشــتی و آرایشــی، بخشــی 
از تقاضای مردم است و اینکه آن ها از طریق 

نمی شــوند،  کشــور  وارد  قانونــی  و  رســمی 
موجب کاهش تقاضای آن ها نشده است.

ســال  از  حــال  ایــن  بــا  افــزود:  مناقبــی 
گذشته به دلیل محدودیت های ارزی و تغییر 
ناگهانی سیاســت های تجاری کشــور، بخشی 
از این اقالم که به صورت رســمی وارد کشــور 
شــده بودنــد به دلیل امکان ترخیص نشــدن، 
موضــوع  ایــن  و  کــرد  رســوب  گمرک هــا  در 
میــان  مختلــف  ناهماهنگی هــای  دلیــل  بــه 
دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی، تاکنون 

تعیین تکلیف نشده اند.
 به گفته مناقبی، گزارش ها حاکی است 
آن هــا  ترخیــص  در  تاخیــر  و  بالتکلیفــی  کــه 
موجب شــده که تاریخ مصرف بخشــی از این 
اقــالم بــه محــدوده انقضــا نزدیــک شــده و در 
آســتانه فاسد شدن قرار گیرند و این موضوع 
بر ضرورت سرعت بخشیدن به فرآیند تعیین 

تکلیف آنها افزوده است.
 مناقبــی بــا اشــاره بــه دیگــر مشــکالت 
فعــاالن اقتصــادی ادامــه داد: یکــی دیگــر از 

موضوعــات بســیار مهــم که موجــب اخالل در 
بازار اقالم بهداشتی و آرایشی شده و نیازمند 
تعییــن تکلیــف اســت، اقالمــی اســت کــه بــه 
صــورت فلــه و بالــک وارد کشــور شــده تــا در 
کارخانه هــای مناطــق آزاد فــرآوری و تبدیل به 

محصول نهایی شود.
بــه گفته مناقبی، متاســفانه فعاالن این 
بخــش از صنعــت آرایشــی و بهداشــتی نیــز 
تجــاری  و  ارزی  تغییــر سیاســت های  گرفتــار 
کشــور شده اند و محصوالت آنها اجازه عرضه 
پیدا نکرده اســت و ضرورت دارد دستگاه های 
ذی ربط نســبت بــه این موضــوع هرچه زودتر 
واردات  مجمــع  نائب رئیــس  کننــد.  ورود 
تصریــح کــرد: در جلســه ای کــه روز گذشــته 
بــا جمال ارونقــی، معــاون فنــی گمــرک ایــران 
داشتیم، موضوع را مجددا خاطرنشان کردیم 
کــه صــدور مجــوز ترخیــص آن هــا هیچ گونــه 
فشــاری بــر دوش دولــت و بانــک مرکــزی در 
تأمین ارز یارانه ای به دنبال نخواهد داشت.

 او ادامه داد: در این جلسه تاکید کردیم 

کــه بــازار کشــور نیازمند آزاد شــدن این اقالم 
اســت و هر تاخیری در این باره، موجب فربه 
شــدن قاچاقچیــان و از دســت رفتــن ســرمایه 

تجار رسمی کشور می شود.
 مناقبــی افــزود: در ایــن جلســه معــاون 
فنــی و امــور گمرکــی گمــرک ایــران نیــز ضمــن 
تاکیــد بــر ضــرورت تســریع در تعییــن تکلیف 
ایــن کاالهــا، بــه تشــریح پیگیری هــای گمــرک 
جملــه  از  رســوبی  کاالهــای  ترخیــص  بــرای 
کاالهای گروه ۴ و ۲۷ که در گمرک ها کشــور 
متاســفانه  کــه  کــرد  خاطرنشــان  و  پرداخــت 
تبعات ناهماهنگی برخی دســتگاه های دخیل 
در امر تجارت خارجی متوجه گمرک می شود.
او در پایان تصریح کرد: به نظر می رسد 
با پیگیری های مســتمر کمیســیون بهداشت و 
آرایشــی مجمــع واردات و نگــرش واقع بینانــه 
مســئولین، شرایط برای ترخیص فرآورده های 
بهداشــتی و آرایشــی که در گمرک های کشــور 
رســوب کرده، فراهم شــده و به زودی شــاهد 

آزادسازی آنها خواهیم بود.

ترخیص فرآورده های بهداشتی و آرایشی در آینده نزدیک 

رئیس سازمان صمت استان تهران: شهرستان های 
صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه شده اند

معــاون وزیر جهادکشــاورزی در نامه ای 
بــه دبیــر کارگروه تنظیــم بازار خواســتار رفع 
ممنوعیــت صــادرات شیرخشــک صنعتــی بــا 

اخذ عوارض شد.
بــه گــزارش ایســنا در متــن نامــه امیــد 

گیالن پور به عباس قبادی آمده است:

»احترامــا بــا توجه به تصمیمــات متخذه 
نامه هــای  پیــرو  شــده  برگــزار  جلســه  دو  در 
۱۵بهمــن  تاریــخ  در   ۹۹.۵۰۲.۶۷۷۵ شــماره 
۱۳۹۹ و ۹۹.۵۰۲.۶۹۴۲ بــه تاریــخ ۲۱ بهمــن 
۱۳۹۹ و مذاکــرات حضــوری در خصــوص رفــع 
و  صنعتــی  شیرخشــک  صــادرات  ممنوعیــت 

همچنیــن نامــه شــماره ۹۹.۵۰۰.۶۹۹۱ تاریــخ 
۲۵ بهمــن ۱۳۹۹ در خصــوص رفــع ممنوعیت 
صادرات شیرخشــک شــتر، خواهشــمند است 
دستور فرمایید رفع ممنوعیت صادرات این دو 
محصول به شــرح ذیل در دســتور کار جلســه 
آتــی کارگروه تنظیم بازار قــرار گرفته و مراتب 

به گمرک ج. ا. ایران جهت اجرا ابالغ شود:
۱_ رفــع ممنوعیــت صــادرات شیرخشــک 

شتر بدون عوارض صادراتی
۲_ رفــع ممنوعیــت صادرات شیرخشــک 
صنعتــی بــا اخذ مابه التفاوت ۱۶۰۰۰۰ ریال به 

ازای هر کیلوگرم«.

درخواست معاون وزیر جهاد کشاورزی از کارگروه تنظیم بازار: رفع ممنوعیت 
صادرات شیرخشک صنعتی در دستور کار قرار گیرد


