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موافقت سازمان محیط 
زیست با واردات 

کامیون های دست دوم 
ســازمان حفاظت محیط زیســت با درخواســت سازمان 
راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای مبنی بر صدور مجوز 

واردات کامیون های دست دوم موافقت کرد.
درخواســت  پــی  در  مهــر،  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای از ســازمان 
حفاظت محیط زیســت برای صدور مجوز ثبت سفارش 
واردات کامیون هــای اروپایــی بــا عمــر کمتــر از ۳ ســال، 
ایــن ســازمان طــی نامــه ای بــه صــدرهللا بمانــا، مســئول 
نوســازی نــاوگان جــاده ای ســازمان راهداری، بــا واردات 

کامیون های اروپایی ۲۰۱۷ به بعد موافقت کرد.
در نامــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت، با ثبت 
ســفارش کامیون هــای مــدل ۲۰۱۷ و بــه شــرط پذیــرش 
ســازمان  ســوی  از  کامیون هــا  ایــن  کامــل  مســئولیت 

راهداری موافقت کرده است.
بر اساس اعالم سازمان محیط زیست، خودروهای 
ســنگین مذکور امکان ثبت ســفارش واردات را دارند اما 
بایــد قبــل از ترخیص، گواهی تأییدیه مجدد از ســازمان 

حفاظت محیط زیست دریافت کنند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر 
رهبری: باید به سمت تولید 

لوازم خانگی برای اقشار 
پایین جامعه برویم

رئیــس گروه اقتصادی دفتــر رهبری با بیان اینکه 
یکــی از موضوعــات مهــم، قیمت گــذاری و فروش لوازم 
خانگــی بــرای اقشــار پایین جامعه اســت و عنــوان کرد 
کــه بــه همیــن منظور می تــوان برخی محصــوالت لوازم 
خانگــی را بدون آپشــن، اما با کیفیــت اصلی وارد بازار 

کرد تا آن قشر توانایی خرید داشته باشند.
به گزارش ایســنا، علــی آقامحمدی عصر دیروز در 
مراسم افتتاح خط تولید جدید ماشین لباسشویی گروه 
صنعتــی انتخــاب الکترونیک، اظهار کــرد: وظیفه مهم و 
نخســت مســئوالن حفظ و حراســت از تولیدات داخلی، 
به خصوص در اوضاع ســخت فشار تحریم ها، گرداندن 

چرخ های اقتصاد کشور است.
رئیــس گــروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با 
بیــان اینکــه به اعتــراف بیگانگان، هر چقدر فشــارها بر 
ایران بیشتر باشد، استقالل کشورمان بیشتر می شود، 
افــق  امــروز در دوران پســاتحریم، بایــد  تصریــح کــرد: 
آینــده خــود را به صورت منســجم و ســازمان دهی شــده 
و بــه دور از شــعارهای احساســی بــرای حمایت از تولید 
داخلــی ترســیم کنیــم. یکــی از راهکارهــا ایجــاد زنجیــره 
تولیدات لوازم خانگی با تکنولوژی روز است به گونه ای 
کــه مقــرون به صرفــه و ارزان قیمت بــوده و به راحتی در 
دســترس همــگان قــرار گیــرد و در ایــن راســتا مجموعــه 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی بایــد بــا یکدیگــر همــکاری 
زیرســاخت ها،  پلتفرم هــا،  بتواننــد  تــا  باشــند  داشــته 
آزمایشــگاه، لجســتیک و فروش را در حوزه تولید لوازم 

خانگی در آینده مهیا کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
یکــی از موضوعــات مهــم قیمت گــذاری و فــروش لــوازم 
خانگی برای اقشار پایین جامعه است، گفت: به همین 
منظــور می توان برخی محصــوالت لوازم خانگی را بدون 
آپشــن، امــا بــا کیفیــت اصلــی وارد بازار کرد تا آن قشــر 

توانایی خرید داشته باشند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ۶۲درصــد جمعیــت ایــران 
حقوق بگیر و دســتمزدبگیر بــوده که قدرت خرید باالیی 
ندارنــد، تاکیــد کرد: به همیــن منظور باید محصوالتی با 

قیمت پایه و پرتیراژ تولید کنیم.
آقامحمــدی بــا تاکیــد بــر اینکه در برخــی صنایع به 
دلیــل نداشــتن تکنولوژی و قیمت بــاال و همچنین تنوع 
محصوالت خارجی، ناچار به واردات هستیم که در این 
اوضــاع محصــوالت داخلــی حذف می شــود، اظهــار کرد: 
بــرای جبــران این وضــع باید محصــوالت را بــا تکنولوژی 

جدید و در حجم باال و مقرون به صرفه تولید کنیم.
او بــا تاکیــد بــر اینکه نبایــد تولید جزیره ای داشــته 
عقب ماندگــی  ســرمایه گذاری،  جــذب  بــا  و  باشــیم 
تکنولوژیــک نداشــته باشــیم، گفــت: یکــی از مشــکالت 
تولیدات لوازم خانگی در اوضاع کنونی، تیراژ پایین آنها 
اســت کــه به راحتی با فشــار کشــورهای خارجــی از دور 

رقابت خارج می شوند.
آقامحمــدی بــا تاکیــد بــر ضــرورت عمق دهــی بــه 
تولیدات داخل در مجموعه اســنوا، ابراز امیدواری کرد: 
بــا همکاری ســایر تولیدکنندگان لــوازم خانگی، صنعتی 

پررونق در کشور داشته باشیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در 
حاشــیه بازدید در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه برخی 
صنایــع بــه دلیل قیمت بــاالی تولید، تکنولــوژی پایین و 
همچنیــن تنــوع بــاالی تولیــدات خارجــی، از دور رقابــت 
خــارج مــی شــوند، اظهــار کــرد: بــرای جبــران ایــن وضــع 
بایــد محصــوالت را نوبه نو به بــازار ارائه دهیم؛ بنابراین 
قالب های ســاخته شــده را باید در حجمی که اقتصادی 
هســتند را بــا جذب ســرمایه گذاری بــرای تکنولوژی های 

جدید تولید کنیم.
آقامحمدی با تاکید بر ضرورت همکاری در زنجیره 
تولیــد لــوازم خانگی، گفت: باید بازارهــای بیرونی لوازم 
خانگــی را بایــد تامیــن کنیــم و بایــد بــه ســمت تولیــد 
۲میلیــون دســتگاه لــوازم خانگــی در کشــور برســیم کــه 
بخشی باید به مصرف داخل و بخشی از آن صادر شود.
او بــا ارزیابــی خــط تولیــد گــروه صنعتــی انتخــاب، 
گفت: این گروه ظرفیت تولید خود را ایجاد کرده است، 
اما بعدا در بازار دچار مشــکل می شــود، بنابراین راهی 
بــه جــز همــکاری با بقیــه گروه ها نــدارد تا بتوانــد تولید 
خــود را در ســطح بــاال نگــه دارد. عضو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام با تاکید بر ضــرورت تولید لوازم خانگی 
ارزان و کیفی در کشور، اظهار کرد: نباید به صرف اینکه 
دروازه هــای واردات لــوازم خانگــی را می بندیــم قیمت را 

باال و یا کیفیت را کاهش دهیم.

اخبـــــــــــــــــار

اتحادیــه  گفتــه عضــو هیأت مدیــره  بــه 
واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیــور، بیــش 
از شــش مــاه اســت کــه یــک میلیــارد دالر از 
ســرمایه های واردکننــدگان نهاده هــای دامــی 
در بانک هــای عمانــی بلوکه شــده، امــا بانــک 

مرکزی مسئولیت حل مساله را نمی پذیرد.
بــا  گفت وگــو  در  طیبا طیبــا  ســیدجالل 
خبرگــزاری مهــر گفــت: در حــدود ۶ مــاه پیــش 
ماه هــا  کــه  واردکنندگانــی  بــه  مرکــزی  بانــک 
کاالیشان در بندرها به دلیل تخصیص نیافتن 
ارز معطــل مانــده و در حــال فاســد شــدن بود، 

پیشنهاد تخصیص ارز ریال عمان را داد.
عضو هیأت مدیــره اتحادیه واردکنندگان 
نهاده هــای دام و طیــور افزود: بانک مرکزی با 
علــم بــه اینکه ریــال عمــان قابلیــت جابجایی 
و انتقــال نــدارد امــا نســبت بــه فــروش ایــن 
در حالــی  کــرد؛  اقــدام  واردکننــدگان  بــه  ارز 
کــه ریــال عمــان جز ارزهای نامرغوب اســت و 
امــکان انتقال ندارد. واردکننــدگان نهاده های 
دامــی بــه رغــم مشــکالت پیش رو ریــال عمان 
را پذیرفتیــم امــا صاحبــان خارجــی کاال حاضر 

به پذیرش ریال عمان نیســتند و این مســاله 
موجب بلوکه شدن سرمایه های واردکنندگان 
در بانک های عمان شــده است. در این شش 
حــدود  کــه  واردکننــدگان  ســرمایه های  مــاه 
یک میلیارد دالر است در بانک مرکزی و سایر 
بانک هــای عمانــی بلوکه شــده و بانک مرکزی 
ایران مسئولیت حل این مساله را نمی پذیرد.
ســتاد  مصوبــه  برابــر  کــرد:  تصریــح  او 
تنظیــم بــازار مورخــه ۲۷دی۹۹ مقــرر شــد که 
بانــک مرکــزی نســبت بــه عــودت ایــن ارز و 
تخصیــص ارز مرغــوب بــه واردکنندگانــی کــه 

نــرخ  بــا  کشــور  داخــل  در  و  وارد  کاالیشــان 
مصــوب بــه فــروش رســیده، اقــدام کنــد و در 
مورخــه ۳۰ دی ۹۹   نیــز وزارت صمــت نامه ای 
در ایــن بــاره بــه بانک مرکزی ارســال کرده اما 
بانــک مرکــزی همچنان هیچ اقــدام مؤثری در 

این زمینه انجام نداده است.
بــه تبعــات تأمیــن  بــا اشــاره  طیبا طیبــا 
واردکننــدگان  بــرای  ارز  موقــع  بــه  نشــدن 
خاطرنشــان کرد: براســاس آمار ارائه شــده از 
ســوی بانک مرکزی تاکنــون ۸میلیارد دالر ارز 
برای واردات کاالی اساسی و دارو تأمین شده 

اســت اما مساله اساسی این است که تأمین 
ارز باید در عمل محقق شود.

عضو هیأت مدیــره اتحادیه واردکنندگان 
بــر  تاکیــد  بــا  ایــران  و طیــور  دام  نهاده هــای 
ضــرورت آزادســازی ســرمایه واردکننــدگان از 
نشــدن  آزادســازی  گفــت:  عمــان  بانک هــای 
ارزهای خریداری شــده از ســوی واردکنندگان 
به معنی خروج این ســرمایه از چرخه واردات 
کاالی  واردات  در  محدودیــت  ایجــاد  در  و 

اساسی است.
او گفــت: تأمیــن نشــدن بــه موقــع ارز و 
آزاد نشدن سرمایه واردکنندگان از بانک های 
عمانــی می تواند یکی از عوامل مؤثر در ایجاد 
گرانی و کمبود کاال محسوب شود که در بروز 

این معضل بانک مرکزی نیز سهیم است.
بانــک  ســکوت  کــرد:  اظهــار  طیبا طیبــا 
مرکــزی ایــران در قبال واردکننــدگان در حالی 
بازگشــت  بــرای  بانــک  ایــن  کــه  دارد  ادامــه 
مقادیــر نازلــی ارز حاصــل از صادرات و اجرای 
سیاســت های مؤثــر خــود به صورت مــداوم از 

تریبون های مختلف طرح مساله می کند.

و  ســنگ  واردات  ممنوعیــت  وجــود  بــا 
کنســانتره مــس در ۸ مــاه نخســت امســال 
بیش از ۲۱۰هزار دالر از این کاال ها به کشور 

وارد شده است.
 بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
اخیــرا گمرک ایران آمار واردات ۸ماه نخســت 
امســال را در پرتال رســمی خود منتشــر کرده 
کــه در ایــن آمــار کاال هــای وارداتــی بــه چشــم 
می خــورد کــه هیــچ نیــازی بــه واردات آن هــا 
نیســت و تــوان تولیدی هــای ایرانی تمــام نیاز 

داخل را برطرف می کند.
بــه  کاال هایــی  بیــن  ایــن  در  همچنیــن 
امســال  از  پیــش  کــه  شــده اند  وارد  کشــور 
واردات آن هــا ممنــوع اعــالم شــده بــود بــه 
عنــوان مثــال در آخریــن لیســت منتشــره از 
کنســانتره  و  ســنگ  واردات  گمــرک،  ســوی 
مس به چشــم می خورد این در حالی اســت 
کاال هــای ممنوعــه  لیســت  در  کاال  ایــن  کــه 

ورود به کشــور وجود دارد.
وارداتــی در  لیســت کاال هــای ممنوعــه 
حالی تنظیم شــده که کارشناســان نهاد های 
تشــخیص  خصوصــی  و  دولتــی  مختلــف 
توان هــای  دلیــل  بــه  نیــازی  هیــچ  داده انــد 
داخلــی، بــه واردات کاالی مــورد نظــر وجــود 
دیگــر  کشــور های  از  آن  ورود  پــس  نــدارد 
می توانــد بــه بخــش تولیــد و توزیــع کشــور 

ضربه وارد کند.

در ۸ مــاه نخســت امســال بیــش از ۲۹ 
هــزار کیلو ســنگ و کنســانتره مــس به ارزش 
۲۱۰هــزار و ۸۹۷دالر و ارزش ریالــی ۸میلیارد 
و ۸۵۷میلیــون و ۶۸۷هــزار و ۹۷۷ریــال از ۴ 
کشور ترکیه، امارات و چین و عمان به کشور 

وارد شده است.
ایــن واردات ممنوعــه در حالی اســت که 
حجم زیادی از کاالی واردشده در مناطق ویژه 
اقتصادی ترخیص شده و بدان معنا است که 

افــرادی ســودجو از ایــن مناطــق سواســتفاده 
کــرده و اقــدام بــه واردات کاال هــای ممنوعــه 
می کننــد و کاال نهایتــا وارد مناطــق دیگــری از 

کشور می شود و به فروش می رسد.
ایــن  شــاید  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
۲۱۰ هــزار دالر در نــگاه اول در مقایســه بــا 
واردات هــای پرحجــم دیگــر کم به نظر برســد، 
بــرای  توجهــی  قابــل  ســرمایه  می توانــد  امــا 

راه اندازی واحد تولیدی باشد.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی عنــوان 
کــرد کــه بــه زودی بســته کامــل تامیــن مالــی 
درگــردش  ســرمایه  تامیــن  و  توســعه  بــرای 
واحدهــای تولیــدی بــه کارگروه جهــش تولید 

ارائه می شود.
بــه گــزارش ایرنــا، فرهــاد دژپســند روز 
پنحشــنبه در حاشــیه بازدید از شرکت صنایع 
بــا  گفت و گــو  در  مازنــدران  کاغــذ  و  چــوب 
خبرنــگاران گفت: در چندمــاه اخیر به صورت 
میدانی مشکالت واحدهای تولیدی را بررسی 
کــرده  ایــم و متوجــه شــده ایم واحدهایــی کــه 
محصــوالت آنــان بــا ارز ترجیحــی وارد کشــور 

می شود، با رکود زیادی مواجه شدند.
او با ذکر این نکته که واردات کاغذ با ارز 
ترجیحی ســبب شــد تــا تولیدات شــرکت های 
داخلی به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد ، اظهار 
کــرد: بــا تدابیر دولــت، واردات انواع کاغذ نیز 
از لیســت ارز ترجیحــی خــارج و اکنــون تولیــد 

واحدهای داخلی اقتصادی شده است.
وزیــر اقتصــاد تصریح کرد: بــرای این که 
بار دیگر واحدهای مختلف کشــور به ظرفیت 
کامــل تولیــدی برســند، بســته جدیــدی بــرای 
تامیــن ســرمایه درگــردش و توســعه واحدهــا 
در راه اســت که بــه زودی چگونگی بهره مندی 
واحدهــا از ایــن تســهیالت قابل توجــه در کار 

گروه جهش تولید ارائه می شود.
کاغــذ  و  چــوب  صنایــع  شــرکت  از  او 
مازنــدران بــه عنــوان »شــرکتی بی نظیــر« یاد 
کــرد و گفــت: بــه طــور یقیــن با حمایــت همه 

جانبــه بــرای رســاندن تولیــد ایــن شــرکت بــه 
ظرفیــت کامــل، وابســتگی کشــور بــه واردات 

به شدت کاهش می یابد.
دژپســند بــا بیان این که شــرکت صنایع 
چوب و کاغذ مازندران با هدف قطع وابستگی 
کشور به واردات کاغذ تحریر، روزنامه و کتب 
درسی طراحی شده است، بیان کرد: از سوی 
دیگــر اشــتغال حــدود یک هــزار و ۵۰۰ نفر به 
صورت مســتقیم در این شــرکت برای اســتان 
مازندران بسیار مهم است . وی افزود : اینکه 
چنیــن شــرکت هایی در کشــور وجــود داشــته 
باشــند امــا به دالیل مختلــف از جمله واردات 
محصــوالت بــا ارز ترجیحــی با مشــکل مواجه 

شوند، اصال قابل قبول نیست.

خروج تولید از رکود
واحدهــای  خــروج  وضــع  اقتصــاد  وزیــر 
تولیــدی از رکــود را در ۲ ماهه اخیر مطلوب تر 
زیــادی  گزارش هــای  گفــت:  و  کــرد  توصیــف 
از تعطیلــی شــرکت چــوب و کاغــذ مازنــدران 
دریافــت شــده اســت امــا  بــا حمایــت دولــت 
و بخــش خصوصــی وضــع تولیــد بهتــر شــده و 
اکنون تا ۴۰درصد رسیده است. وی در پاسخ 
بــه طــرح کمبــود چــوب بــه عنــوان مــواد اولیه 
شرکت چوب و کاغذ مازندران هم اظهار کرد: 
طبــق برنامــه مواد اولیه صنایع چوب بر باید از 
روش کاشت و زراعت چوب و واردات چوب با 
پوست تامین شود و در دولت برای هر یک از 

این روش ها برنامه ریزی دقیقی کرده اســت.

 صادرات صابون رختشویی

تا اطالع ثانوی بالمانع شد
ســتاد تنظیــم بازار اعالم کرد کــه صادرات صابون 
رختشویی تا اطالع ثانوی با توجه به مشکالت دپو این 

محصوالت در واحدهای تولیدی بالمانع است.
بــه گــزارش پایــگاه تولیــد و تجــارت ایــران )شــاتا(، 
بــر ایــن اســاس، صــادرات صابــون رختشــویی منــوط به 
ســپردن تعهدنامه انجمن تولیدکنندگان مواد شــوینده، 
آرایشی و بهداشتی تا اطالع ثانوی مورد موافقت است.
این تصمیم بر اســاس درخواســت وزیر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی دربــاره اســتعالم امــکان رفع 
ممنوعیــت صــادرات برخــی از اقــالم ضــروری مقابلــه بــا 
بیماری کرونا بوده اســت. با تصمیم جدید ســتاد تنظیم 
بــازار، اجــازه صادرات این محصول با ســپردن تعهدنامه 

انجمن مربوطه، تا اطالع ثانوی داده شده است.
در پی شــیوع ویروس کرونا، در نیمه دوم اســفند 
ســال گذشــته گمرک ایران اعالم کرد که برای مقابله با 
ایــن بیماری در کشــور صــادرات برخی اقالم بهداشــتی، 
نســاجی و ســلولزی تــا اطــالع ثانــوی ممنــوع اســت کــه 
صــادرات محصــوالت بهداشــتی و ضدعفونی کننــده نیــز 
از قبیــل آب ژاول، ضدعفونی کننده هــا، صابــون و تمــام 

تعرفه های ذی ربط را شامل می شد.
ایــن  صــادرات  چندماهــه  دوره ای  در  آن  از  پــس 
محصوالت آزاد شد و انجمن صنایع شوینده بهداشتی و 
آرایشی ایران مکلف به تنظیم بازار به منظور جلوگیری 
از کمبــود محصــوالت یادشــده در اوضــاع کنونی کشــور 
شــد. همچنیــن با ابــالغ گمرک ایــران در ۱۳بهمن جاری 
ممنوعیت صادرات آب ژاول برداشته شد و از این پس 
با رعایت ضوابط مربوط این محصول می تواند به ســایر 

کشورهای جهان صادر شود.

بی نیازی صادرات کاالی قاچاق 
مکشوفه از کارت بازرگانی 

بر اســاس اعالم ســتاد مقابله با قاچاق کاال و ارز 
بــه گمــرک ایران، برای صادرات کاالی مکشــوفه قاچاق 

نیازی به کارت بازرگانی نیست.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، براســاس مکاتبــه 
معــاون امــور مقابلــه و هماهنگی حقوقی ســتاد مرکزی 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا میراشــرفی، رئیــس کل 
گمــرک ایــران،  دربــاره ضوابــط صــادرات کاالی مکشــوفه 
قاچــاق اعــالم شــد، از آنجایــی کــه صــادرات کاالهــای 
مکشــوفه قاچــاق، بــه نوعی جنبه اســتثنایی نســبت به 
ســایر کاالهای صادراتی دارد صادرات این دســت کاالها 
مطابــق مــاده ۱۴ دســتورالعمل اصالحی صــادرات کاالی 

قاچاق مکشوفه نیازی به ارائه کارت بازرگانی ندارد.

اخبـــــــــــــــــار

دژپسند: بسته تامین مالی جدید 
برای واحدهای تولیدی در راه است

واردات غیر قانونی ۲۱۰هزار دالر سنگ و کنسانتره مس از مبادی قانونی

واردکنندگان نهاده های دامی در دام بانک مرکزی
یک میلیارد دالر سرمایه واردکنندگان نهاده های دامی در عمان بلوکه شده است


