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اخبـــــــــــــــــار

نجفیمنش ،عضو اتاق
بازرگانی تهران :خود دولت
مانع اصلی تولید است
عضــو هیاتنماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران

میگویــد ،برخــی تصمیمهــای غلــط دولتــی بــه عنــوان

بخشی از موانع اصلی تولید باید کنار بروند.

محمدرضــا نجفیمنــش در گفتوگــو بــا ایســنا،

اظهــار کــرد :یکــی از اصلیتریــن مســائلی کــه بخــش
خصوصــی در طــول ســالهای گذشــته همــواره بــر آن

تاکیــد داشــته و آن را مقدمــهای بــرای بهبــود تولیــد
میدانــد ،کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد و امکان
باز گذاشتن دست فعاالن اقتصادی برای تولید و حضور

در عرصههای مختلف است.

او بــا بیــان اینکــه مداخلــه در بازارهــای مختلــف،

پیشبینیپذیــری اقتصــاد ایــران را بســیار دشــوار کرده،
توضیح داد :یک سرمایهگذار برای ورود به حوزه تولید،

نیــاز بــه آن دارد کــه اوضــاع را رصد کــرده و حدس بزند
که در آینده چه بر سر سرمایهاش خواهد آمد اما وقتی

مداخالت ادامه یابد و مشخص نباشد که مسیر واقعی
اقتصاد به کدام ســمت اســت ،وضع برای ســرمایهگذار
دشوار میشود.

عضــو اتــاق بازرگانی تهران با اشــاره بــه وضع بازار

خــودرو در ســالهای گذشــته گفــت :در اوضاعــی کــه
بســیاری از بازارهــا بــدون مداخلــه دولــت و بــه تناســب

واکنش گمرک به دستور صمت درباره حقوق ورودی:
مبنای محاسبه باعث افزایش شدید حقوق گمرکی میشود
تغییــر نــرخ ارز محاســبه حقــوق ورودی

حقــوق گمرکــی بــرای کاالهــای اساســی ،دارو،

ظاهر ماجرا این است که کاالهای اساسی

نهادههــای کشــاورزی و دامــی بــه یــک درصــد و

ارز ۴۲۰۰تومــان دریافــت میکنــد و از ســویی

حــدود نیمــی از واردات و جهــش آن از ۴۲۰۰

تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین

بســیاری مواجــه شــده و صاحبــان کاال را در

بــرای ســایر کاالهــا بــه دو درصــد ارزش گمرکــی

تومــان تــا نرخــی نزدیــک بــه بــازار ،بــا حواشــی

ترخیص بالتکلیف گذاشــته اســت ،این در حالی

اســت کــه ابــالغ اخیــر وزارت صمــت در اجــرای
مصوبات بودجه در حوزه حقوق ورودی با پاسخ
گمرک و هشدار نسبت به تبعات آن برای تولید

و رشد شدید هزینه در این بخش همراه بوده و

خواسته بررسی بیشتری صورت بگیرد.

کاال کاهــش پیــدا کــرد و در جزئــی دیگــر تاکیــد

شــد مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای اساســی،

دارو ،تجهیــزات و ملزومــات مصرفــی پزشــکی و
نهادههای کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل
( )۱۳۹۹نباید افزایش یابد.

محاسبه عوارض واردات با نرخ
روز ارز در بازار بیثبات

طبــق ایــن مصوبــه نــرخ ارز محاســبه ارزش

گمرکــی کاالهــای وارداتــی بــه اســتثنای کاالهــای

اساســی ،دارو و تجهیــزات مصرفــی پزشــکی در

ســال  ۱۴۰۰در همــه مــوارد از جملــه محاســبه

حقــوق ورودی ،براســاس برابــری نــرخ ســامانه
ای .تــی .اس بانــک مرکــزی در روز اظهــار اســت.

همچنیــن بر اســاس این تبصــره نرخ چهار درصد

جریــان واردات نشــان میدهــد که در چند ســال
اخیر و با توجه به شــرایط ارزی و محدودیتهای
عمال شــده در واردات ،این بخش بسیار محدود

افزایش مواجه شــده و در محاســبات آن نرخ ارز

محــل عــوارض گمرکــی اســت ،امــا نتیجــه ایــن

سخن گفتهاند که قابل تامل است.

نمیشــود ،ایــن در حالــی اســت کــه نگاهــی بــا

طبــق گزارشهــای گمرک ،نیمــی از واردات،

تــکان شــدیدی مــی خــورد؛ بــه طــوری که بــه غیر

که مســئوالن مربوطه از تبعات قابل مالحظه آن

بــا نــرخ ترجیحــی اســت ،بنابراین مشــکلی ایجاد

ایــن در حالــی اســت کــه طــی ایــن بنــد از

بــه گزارش ایســنا ،بنــد (و) تبصــره  ۷قانون

تصمیم و تصویب در مجلس به نحوی اســت که

محاســبه حقوق وردی آن نیز افزایش نداشــته و

شــده اســت و عمــده واردات محــدود بــه کاالی

قاتــون بودجــه  ،۱۴۰۰حقــوق ورودی کاال بــا

بودجــه امســال محــل افزایــش درآمــد دولــت از

بــه عنوان نیاز اصلی مــردم ،هچنان برای واردات

از کاالهــای اساســی مابقــی کاالهــا بایــد به جای

 ۴۲۰۰تومــان بــا نــرخ ســامانه ای .تــی .اس کــه

نرخــی نزدیک بــه بازار-فعال حدود ۲۵هزار تومان
اســت مــورد محاســبه قــرار گیرد که بــه طور حتم

نرخ ثابت و یا تضمین شده ای برای کاهش و یا
ثبات نیســت .به هرحال بازار ارز به طور طبیعی
در نوسان قرار دارد و بازار ارز ایران در سالهای
اخیــر بارهــا ثابــت کرده کــه میتواند بــه یکباره و

در مدتــی کوتــاه حتــی تــا بیــش از  ۵۰۰۰تومــان

افزایش نرخ داشته باشد.

کاال را در ترخیــص بالتکلیف گذاشــته بود.

اخیــرا وزارت صمت مصوبات قانون بودجه

در حــوزه تجــارت را بــه گمرک ایــران ابالغ کرده
کــه بیانگــر اعــالم بــرای محاســبات ارزی حقــوق

ورودی بــا نــرخ ســامانه ای .تــی .اس بــوده و
ارز  ۴۲۰۰تومــان بــرای تمامــی کاالهــا بــه غیــر
از کاالهــای اساســی و دارو و تجهیــزات پزشــکی

حذف خواهد شد.

عوارض واردات نهادههای تولید
به شدت رشد کرد

اساسی و نهادهها و تجهیزات تولید است.

کاالهای اساســی و نیمی دیگر غیراساســی است
که از این کاالهای غیراساســی بیش از ۸۰درصد

بــه اقــالم تولیــد اختصــاص دارد ،بنابرایــن عمــده

درآمــد گمرکــی دولــت از محــل افزایــش حقــوق

ورودی مواد اولیه و تجهیزات تولید تامین خواهد
شــد ،موضوعــی کــه مــورد انتقــاد واردکننــدگان و

البته تولیدکنندگان نیز قرار گرفته است.

در ایــن جریــان و در روزهــای ابتدایــی

ســال و قبــل از ابــالغ رســمی مصوبــه بودجــه،

طــی مصوبــه هیــات وزیــران قــرار بــر ایــن شــد
کــه تــا تعییــن تکلیــف موضــوع دریافــت حقــوق

حمایت از کاالی اساسی

ورودی از ســوی گمــرک بــه روال ســال قبــل و

و ضربه به تولید

همیــن هــم بــا ابهاماتــی همــراه بــود و صاحبــان

نــرخ ۴۲۰۰تومان برای تمامی کاالها باشــد ولی

ایــن ابالغیــه البتــه بــا واکنــش گمــرک ایران

مواجــه شــده و جمالارونقی ،معــاون فنی گمرک
ایران در پاسخ به ابالغیه ،مدیرکل دفتر مقررات

صــادرات و واردات وزارت صمــت توضیحاتی ارائه

و اعــالم کــرده کــه بــا توجــه بــه ابالغیــه وزارت
صمت اکنون باید برای محاســبه حقوق ورودی،
ماخــذ حقــوق و گمرکــی منــدرج در قانــون بودجه

 ،۱۴۰۰ماخذ ســود بازرگانی ســال  ۱۳۹۹و مبنای

افزایش خواهد یافت.

در مورد ابهامات و تبعات
مصوبه بررسی کنید

معــاون فنــی گمــرک ایران البته با اشــاره به

ابهامات موجود دراین مصوبه بودجهای و ابالغیه
آن گفته که به وضع ترخیص کاالهای موجود در
گمــرک و یــا ترخیــص شــده از ابتدای ســال جاری

بالتکلیف مانده است.

بر این اســاس گمــرک ایران از وزارت صمت

خواسته تا با توجه به ابهامات و البته تبعات این

مصوبــه بررســیهای الزم صــورت گرفتــه و نتایــج

اعالم شود.

امــا اینکــه ایــن افزایــش هزینــه در واردات

اقــالم تولیــد تــا چــه انــدازه میتوانــد در گرانــی
کاالهــای تولیــدی و یــا اقالمی که بــه نوعی تولید
آنهــا بــه نوعی بســته بــه واردات اســت تاثیرگذار

بــوده و بــازار را تحــت تاثیــر قرار دهــد؛ موضوعی
اســت کــه قابل انــکار نیســت و آثــار آن میتواند

محاســبه ســامانه مبادلــه الکترونیکــی ETS

در ادامــه مشــاهده شــد و تورم خــود را به همراه

محاســبه بــر ایــن مبنــا ،حقــوق ورودی و مالیــات

در دولــت و مجلــس در ایــن رابطــه چــه راهکاری

بانــک مرکــزی ،مالک عمــل قرار گیــرد .در صورت
بــر ارزش افــزوده مربــوط بــه کاالی غیراساســی
خصوصــا در مورد نهادههــای تولید – مواد اولیه،

مواد واســطهای ،تجهیزات ،اجزا و قطعات ،لوازم
یدکــی و ماشــینآالت خطــوط تولیــد – به شــدت

داشته باشد ،دراین بین اینکه مسئوالن مربوطه

میاندیشــند و یــا باتوجــه بــه وضع موجــود آن را
اجرایی خواهند کرد مشخص نیست ،جریانی که

بایــد در زمــان تصویــب قانون بودجه مــورد توجه

قرار میگرفت.

افزایش قیمتها و تورم با قیمتهای جدید محصوالت

خــود را عرضــه میکننــد ،در بــازار خــودرو دولــت اصــرار
دارد کــه قیمتهــا باید به شــکل دســتوری تعیین شــده

و از یــک حــدی باالتر نــرود که نتیجه آن را به وضوح در
بازار خودرو میبینیم.

نجفیمنــش ادامه داد :امروز خودروســازان اصلی

کشــور بــا زیانــی گســترده مواجه هســتند و همین زیان

فشــار خــود را بر وضع مالی قطعهســازان نیــز میگذارد

و از ســوی دیگــر بــازار آزاد دالالن بــا قیمتهــا همه کار
میکننــد .ایــن رویــه غلــط باید اصالح شــود و تــداوم آن

تنها به اقتصاد ایران خسارت خواهد زد.

او بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه ارز چنــد نرخــی در

اقتصــاد ایــران بــه وجــود آورده ،بیــان کــرد :مــا بارهــا
گفتهایــم کــه در فضــای رقابــت ،رانــت و شــرایط ویــژه

نبایــد وجــود داشــته باشــد و طرفهــا بایــد در فضــای

برابر رقابت کنند و اگر دولت قصد کمک به اقشار کم

درآمد را دارد این کمک باید به شــکل مســتقیم انجام
شــود؛از این رو اگر بحث بر ســر مانعزدایی باشــد ،به
نظر میرســد همین تصمیمهلی غلط و محدودکننده،

اصلیترین مانعهایی هســتند که باید از ســر راه تولید

برداشته شود.

معاونبازرگانیتعاونروستایی:
اعطای تسهیالت ترجیحی
مشوق جذب صادرکنندگان
کشمش است
معتمــد گفــت :بــا توجه بــه قیمت باالی کشــمش

در بــازار ،ســال گذشــته سیاســت پرداخــت تســهیالت

ترجیحی به صادرکنندگان و کارخانهها جایگزین خرید

حمایتی شد.

مرتضــی معتمــد معــاون بازرگانــی ســازمان مرکزی

تعاون روستایی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان
با بیان اینکه ســال گذشــته تولید کشــمش مقدار قابل

جزئیات مصوبات جدید ستاد اقتصادی دولت درباره تجارت خارجی
مصوبــات جدیــد ســتاد اقتصــادی دربــاره

تجــارت خارجــی از ســوی معــاون اقتصــادی
رئیسجمهوری ابالغ شد.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،بررســی

مصوبات جدید ســتاد اقتصاد دولت که از ســوی

نهاوندیــان به وزرای اقتصــادی و رئیس کل بانک

مرکــزی ابــالغ شــد ،نشــان میدهــد از ایــن پــس
۹۰درصــد نهادههــای تولیــد ،بــدون کــد رهگیــری

بانــک ترخیص میشــوند .مطابق مصوبات ســتاد
هماهنگــی اقتصادی دولــت۹۰ ،درصد نهادههای

تولید ،بدون کد رهگیری بانک ترخیص میشوند
تا مشــکالت مرتبط با واحدهای تولیدی در ســال

جــاری مرتفــع شــود .واردکننــدگان میتواننــد از

مابهالتفــاوت واردات و صــادرات ،متعهــد بــه

به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از آنجا به خارج

اقتصادی و دارایی است.

مربــوط بــه گــردش مالــی ریالــی واردکننــده و

حذف پروانههای صادراتی سرزمین
اصلی به مناطق آزاد و ویژه

حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

متقاضــی مبنــی بر ارائــه کد رهگیــری حداکثر دو

محل ارز خود یا اشــخاص دیگر با ثبت اطالعات
فروشــنده ارز در ســامانه جامع تجارت ،منوط به

تعهــد دو طــرف معامله و وجود و تأمین ارز مورد

مبادله نسبت به خرید ارز اقدام کنند.

بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.

همچنیــن مصــوب شــد تــا گمــرک ایــران،

واردات مــواد اولیــه ورود موقــت بــرای

پروانههــای صادراتــی صــادر شــده از ســرزمین

ســامانه جامــع تجــارت و صــدور مجــوز نهایــی از

منطقــه اســتفاده میشــوند را از گــزارش آمــاری

و پروانــه صادراتــی از ایــن محــل ،حــق واگــذاری

پروانهها حق واگذاری آن را ندارند.

پــردازش ،تنهــا پــس از انجــام ثبــت آمــاری در

اصلــی بــه مناطق آزاد یا ویــژه که برای مصرف در

ســوی گمرک جمهوری اســالمی ایران مجاز است

صــادرات کشــور حــذف کنــد و دارنــدگان ایــن

بابــت واردات نــدارد و صادرکننــده فقط به میزان

در صــورت صــادرات کاال از ســرزمین اصلــی

از کشــور ،صادرکننــده متعهــد بــه بازگشــت ارز

ترخیص  9۰درصدی نهادههای
تولید بدون کد رهگیری
مهمتریــن تصمیــم اتخــاذ شــده مرتبــط بــا

گمــرک کــه در ســال جــاری مشــکل واحدهــای

تولیــدی را مرتفــع خواهد کرد ،اجازه داشــتن این
نهاد برای ترخیص ۹۰درصد کاالهای اظهار شــده

بــر اســاس تعرفههــای اعالمــی از ســوی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تأییــد وزارت امــور

ایــن اقــدام منــوط بــه دریافــت تعهــد از

ماه پس از ترخیص درصدی کاال است.

همچنیــن براســاس ایــن تصمیمــات،

واردکننــده میتوانــد ارز مورد نیاز خود را از محل
ارز صادرکننــدگان (خــود یــا غیر) به میــزان کوتاژ
صادراتــی بــه شــکل واردات در برابــر صــادرات

تامیــن کنــد کــه ایــن روش بــرای پروانههــای
صادراتی سال  ۱۳۹۷و بعد از آن و منوط به ثبت
اظهــار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشــتن ارز

مربوط به پروانه صادراتی امکانپذیر است.

توجهی رشــد داشــته اســت ،اظهار کرد :ســال گذشــته،

ســالآور باغــات کشــمش بــود کــه تولیــد نســبت بــه
سالهای قبل مقدار قابل توجهی رشد داشته است که

با وجود مقدار قابل توجهی کشمش الزم بود که بحث

کشمش مدیریت شود.

او افــزود :بــا توجــه بــه افزایــش .چشــمگیر تولیــد،

تالش حداکثری صورت گرفت تا کشمش جذب صنعت

و صادرات شــود که برای امســال محصول چندانی باقی

نماند که بازار را بر هم زند.

معتمــد ادامــه داد :بــا وجــود رشــد چشــمگیر

تولیــد ،بحــث خریــد حمایتــی جهــت تولیدکننــدگان

کشــمش مطــرح شــد ،امــا بــه ســبب آنکــه قیمــت
محصــول در بــازار مناســب بــود ،از ایــن رو رئیــس
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی پیشــنهاد اخــذ

تســهیالت ترجیحــی بــه صادرکننــدگان و کارخانه های
فــرآوری را بــا نــرخ کمتر از تســهیالت بــازار به عنوان

مشــوق بــرای جــذب حداکثــری کشــمش و رفــع

مشــکالت نقدینگــی صادرکننــدگان را داد.

معــاون بازرگانی ســازمان مرکزی تعاون روســتایی

رئیس سازمان توسعه تجارت :نگاه سیاه و سفید به تجارت نداریم

از پرداخــت ۲۷۰میلیــارد تومان تســهیالت به کارخانهها
و صادرکننــدگان کشــمش خبــر داد و گفــت :بنابــر

مجــوزی کــه از وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان برنامه

رئیس ســازمان توســعه تجــارت عنوان کرد

و تجــارت تعریــف میکنیــم ،بــا پشــتیبانی ایــن

ماننــد پاالیشــگاهی ،پتروشــیمی ،مناطــق آزاد،

تجــاری خــود بــا دنیــا داشــته باشــیم .بایــد توجه

ســیاه و سفیدی داشت.

میتوانیم با آن توسعه روابط اقتصادی و تجاری

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان اینکــه

و  ...اســت .چــون موضــوع پروژههــا بلندمــدت

باشــد ،نگاه به آفریقا را چطور میبینیم؟ آیا این

مطــرح شــده دربــاره امضــای توافقنامــه مشــابه

کــه مــا بایــد برنامه خــود را برای هر کشــوری که
داشته باشیم بر اساس اصول جمهوری اسالمی
ایــران طراحــی کنیــم .نــگاه افراطــی و ســیاه و

سفیدی به تجارت نداریم.

برنامه در کوتاهمدت یا میانمدت اجرا میشــود.
یکــی از اهــداف این ســند ،جــذب ســرمایهگذاری

خارجــی اســت ،اظهــار کــرد :در برنامــه توســعه
کشــورها جذب ســرمایهگذاری خارجی یک نقطه

حمیــد زادبــوم در گفتوگــو بــا خبرگــزاری

عطــف مهــم محســوب میشــود؛ چراکه همیشــه

چیــن اظهار کرد :چنیــن برنامههای همکاری باید

در برنامهریــزی شــخصی تجــار و شــرکتها هــم

ایلنــا در مــورد ســند همــکاری  ۲۵ســاله ایــران و
بلندمدت باشــد؛ البته جزئیات آن در کوتاهمدت

مشــخص میشــود .االن چین با  ۴۷کشور جهان
چنیــن برنامههــای همــکاری دارد و بــا برخــی از
کشــورها از قبل هم برنامههای مشــابهی داشــته

اســت و درازمــدت بــودن ایــن برنامــه مزیــت آن

محسوب میشود.

او افــزود :از آنجا که این ســند برنامه اقدام

نبــوده و یــک برنامــه همــکاری جامــع اســت ،تنها

کلیــات را مطــرح کــرده و بلندمــدت بــودن آن
مشکل ایجاد نمیکند اما زمانی که پروژهها را در
حوزههــای مختلــف مانند نفت ،صنعــت ،معادن

ســرمایههای داخلــی کفایــت توســعه را نمیکند.
ایــن موضوع دیده میشــود بطوریکه برنامهریزی
آنهــا تنهــا بــر اســاس ســرمایه و دارایی خودشــان

نیســت بلکــه تــالش میکننــد کــه از منابــع دیگر
تامیــن مالــی کــرده و بــه پتانســیل خــود اضافــه

کننــد تــا بتواننــد برنامههــای خــود را پیــش ببرند

لــذا بــرای برنامههــای توســعه باید بــه فکر جذب
سرمایههای خارجی بود.

انرژیهــای پــاک ،خطــوط متــرو ،صنایــع معدنی

و میانمــدت طراحــی شــده ،یکــی از مســائل

مهــم در پروژههــای میانمــدت هــم بحــث
سرمایهگذاری است.

توجه ما باید به آفریقا و کشورهای همسایه هم
باشد.

او در پاســخ بــه ســوالی پیرامــون ادعاهــای

بــا روســیه گفــت :االن جمهــوری اســالمی ایــران

او دربــاره اینکــه بــا ایــن روش کشــاورزان چطــور

بــه پیشــبرد مذاکــرات موافقتنامــه تجــارت آزاد با
اوراســیا توجه ویژه دارد و باید در نظر داشــت که

معــاون وزیــر صمــت در پاســخ بــه برخــی

زادبــوم همچنیــن افــزود :مــا بایــد برنامــه

کشــور گفــت :اینکــه در نظــام اقتصــاد و تجــارت

توســعه روابط اقتصادی و تجاری داشــته باشیم

روســیه اســت امــا اینکــه برنامــه همــکاری بــا این

تحلیلهــا مبنــی بــر گــردش بــه شــرق تجــارت
بینالملل نگاهمان به شــرق یا غرب باشــد ،شاید

چنــدان کارشناســی شــده نباشــد .مــا میتوانیــم

بــا کشــورهای مختلــف چنیــن برنامــه همــکاری
داشــته باشــیم ،البتــه ممکــن اســت کشــوری در
مقاطــع زمانــی احســاس کنــد کــه از یــک ســری
منابــع و همــکاری بــا برخی از کشــورها جامانده،

بنابرایــن ســعی میکنــد که نگاه خــود را به طرف

زادبــوم تصریــح کــرد :بنابرایــن یکــی از

آن توجــه شــده ،جلــب ســرمایههای خارجــی

او در ادامــه بیــان کــرد :بنابرایــن بایــد نــگاه

بــرای ســرمایهگذاریهای بــزرگ در پروژههــای

نــگاه به غرب اســت یا شــرق؟ درحالــی که عطف

این اقدام از طرف دیگر غافل باشد.

متعادلــی بــه توســعه همکاریهــای اقتصــادی و

خــود را بــرای هــر کشــوری کــه میتوانیــم بــا آن

توجه به همکاری با کشورهای اوراسیا و باالخص

بر اساس اصول جمهوری اسالمی ایران طراحی

کشور نوشته شود بیاطالع هستم.

نــگاه مــا رابــه ســمتی بــرده کــه دیگــر بــه ارتباط

همکاریهــای اقتصادی و بینالمللی میتواند جو

کنیــم بنابرایــن اینکه بگوییم یک ســند همکاری

اقتصــادی بــا دیگــر کشــورها توجــه نمیکنیــم،

نگاه درســتی نیست.

عامــل ۲۷۰میلیــارد تومــان با نــرخ بهره ۱۰درصــد تامین
کرد و در اختیار کارگروه اســتانی قرار داد تا به کارخانه

کشــور اصلــی ایــن حوزه روســیه بود که نشــانگر

آن معطوف کنند اما این بدان معنا نیست که با

مســائلی کــه در ایــن ســند در میانمــدت بــه

داشــت اگــر تحلیلمــان بر اســاس غرب یا شــرق

و بودجــه گرفتیــم ،بــا بانــک کشــاورزی بــه عنــوان بانک

و صادرکنندکان فعال استانها بدهند.

مــورد حمایــت قــرار میگیرند ،بیان کرد :در هر اســتانی
کارگروهی تشکیل دادیم که قیمت منصفانه کشمش را

بســته به نوع و شــرایط فرآوری در جلسه قیمتگذاری،
قیمــت را تعییــن کننــد و ســپس شــماره حســاب بانــک

کشــاورزی را از کشــاورزان دریافــت کنــد تــا تســهیالت

مستقیم به حساب کشاورزان واریز شود.

زادبوم اضافه کرد :بنابراین نگاه متعادل به

ایــن مقــام مســئول در پایــان پرداخــت تســهیالت

متعادلتــری را برای همکاریهای اقتصادی ایران

محصوالت کشــاورزان دانســت و گفــت :اگر محصوالت

با همه کشورها در پی داشته باشد.

ترجیحــی را راهــکار مناســبی بــرای خریــد مــازاد

صادراتمحــور همچــون زعفران ،ســیب درختــی نیاز به

معــاون وزیــر صمــت خاطرنشــان کــرد :مــا

او افزود :به نظرم به اســتثنا رژیم اشــغالگر

حمایت داشــته باشــد ،همانند کشــمش باید از کارخانه

بــا آنهــا روابــط تجــاری خــود را توســعه دهیــم

اگــر ایــران بتوانــد با دیگــر کشــورها همکاریهای

و ذخیــره کــردن محصــول در انبارهــای تعاون روســتایی

بایــد توجه خود را به کشــورهایی کــه میتوانیم
ماننــد آفریقــا ،آمریکای التیــن ،آمریکای جنوبی

و بعضــی کشــورهای خاورمیانــه و همســایه
معطــوف کنیــم .بنابرایــن نبایــد نــگاه افراطــی و

قدس و کسانی که ما را تحت تحریم قرار دادند
اقتصادی و تجاری خود را گسترش دهد تا جایی

که به نفع اقتصاد کشــور باشــد ،این موضوع جز

برنامههای سیاستگذاران خواهد بود.

فرآوری و صادرکننده حمایت کرد چرا که خرید حمایتی
و فــروش در فرآینــد قانونــی بــه صادرکننــده منجر به از

دســت دادن بازارهــای خارجــی و انحــراف در فــرآوری و
صادرات میشود.

