
تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 . دوشنبه . 23 فروردین 1400 . سال هجدهم . شماره 4646 .

درخواست کمک فوری 
اتحادیه زنبورداران

مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران 
از تلف شدن ۴۰درصد از جمعیت زنبور 
عسل کشور به دلیل ناشناخته خبر داد

مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی زنبــورداران ایــران از 
تلفات ۴۰درصدی زنبورهای عســل در زمســتان گذرانی 
درخواســت  مســئوالن  از  و  داد  خبــر  گذشــته  ســال 
کمــک فــوری برای نجــات زنبورهای باقیمانــده با تامین 
نهاده هــای تولیــد بــه میــزان کافــی و با قیمت مناســب 

کرد.
میرحســین موســویان در گفت وگــو با ایلنــا با بیان 
اینکه زنبورســتان های کشــور در وضع بســیار نامناسبی 
هســتند، اظهــار کرد: در زمســتان گذرانی ســال گذشــته 
تلفات گســترده ای در زنبورستان های کشور اتفاق افتاد 
کــه دلیــل آن بــرای ســازمان دامپزشــکی تــا ایــن لحظــه 

ناشناخته است.
او ادامه داد: آمار نشان می دهد که تا 40درصد از 

جمعیت زنبورهای عسل کشور تلف شده اند.
موســویان بــا تاکیــد بــه اهمیــت زنبــور عســل در 
گرده افشــانی بــرای تولید محصــوالت گیاهی افزود: این 
اتفــاق می توانــد تهدیــدی بــرای حفــظ امنیــت غذایــی بــا 

کاهش تولید محصوالت کشاورزی باشد.
بــه گفتــه او مهمتریــن کمــک برای نجــات جمعیت 
باقیمانده زنبورهای عسل کشور تامین نهاده های تولید 
بــا قیمــت مناســب از جمله شــکر مورد نیاز بــرای تغذیه 

کندوها است.
موســویان یادآور شــد: نیاز فوری به شــکر نه برای 
تولیــد عســل بلکه برای احیــای کندوها با تقویت و زنده 

نگه داشتن زنبورهای کارگر و تخم ریزی ملکه است.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا برای ایــن نیاز مهــم بارها 
درخواســت خود را به مســئوالن داده ایم، گفت: آخرین 
پاســخ مســئوالن وعــده تامیــن شــکر بــا قیمــت صنــف 
و صنعــت بــود کــه در صــورت تحقــق آن از تــوان مالــی 

زنبورداران خارج است.
موســویان ادامــه داد: مســئوالن می گوینــد شــکر 
بفروشــید،  گــران  را  گــران می گیریــد عســل  مــا  از  را 
ایــن در حالــی اســت کــه نیــاز فــوری مــا به شــکر برای 
تولیــد عســل نیســت و هدف نجــات زندگــی زنبورهای 

است. باقیمانده 
زیرمجمــوع  زنبــورداری  اســت  معتقــد  موســویان 
مشــاغل کشــاورزی محسوب می شــود و تحویل شکر با 
قیمــت مصــوب به تولیدکنندگان ایــن بخش قابل قبول 

نیست.
او خشکســالی بهــار ســال جــاری را تهدیــد بیشــتر 
بــرای ادامــه حیــات زنبورهــای باقیمانــده دانســت و بــار 
دیگر از مســئوالن خواســت تا قبل از اینکه دیر شــود با 
تامین نهاده ها از جمله شکر به میزان و قیمت مناسب 

به نجات زنبورها کمک کنند.

طرح ساماندهی خودرو به 
کمیسیون صنایع ارجاع شد

طــرح ســاماندهی خــودرو بــرای بررســی بیشــتر و 
رفــع ابهــام بــه کمیســیون صنایــع ارجــاع شــد. شــورای 
نگبهــان بنــد ۴ ایــن طــرح را مغایــر بــا بنــد ۱ اصــل ۱۱۰ 

قانون اساسی دانسته است.
بــه گــزارش ایرنــا، در جلســه علنــی دیــروز طــرح 
شــورای  از  شــده  )اعــاده  خــودرو  صنعــت  ســاماندهی 
بــه کمیســیون صنایــع  بــرای بررســی بیشــتر  نگهبــان( 
مجلــس شــورای اســامی ارجــاع شــد. بــر اســاس نظــر 
شــورای نگهبــان بــا توجــه بــه اینکــه مســتفاد از مــاده 4 
مصوبــه، تجویــز واردات خودورهــای مذکــور اســت، این 
مــاده مغایــر بندهــای ۸ و ۹ سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتــی و در نتیجــه مغایــر بنــد ۱ اصــل ۱۱0 قانــون 

اساسی شناخته شد.
بــر اســاس این بنــد ایــن طــرح واردات خودروهای 
ســواری تمــام برقی و تمام ترکیبــی )تمام هیبریدی(، در 
راســتای کاهــش آلودگی هــای محیــط زیســتی و کاهش 
مصــرف ســوخت های فســیلی تــا زمــان تولیــد آنهــا در 
داخــل، از دریافــت و ارائه گواهی اســقاط خودرو معاف 
هســتند. دولــت موظــف اســت زمینــه تولیــد آنهــا را در 
داخل با آماده ســازی زیرســاختهای الزم ظرف مدت پنج 
ســال فراهم کند. هزینه های مالی ناشــی از اجرای این 
مــاده از محــل درآمدهــای ناشــی از اجــرای حکــم تبصره 
ذیــل مــاده )۳( ایــن قانــون تامیــن می شــود. مصادیــق 
خودروهای تمام ترکیبی )تمام هیبریدی( از سوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
همچنین با توجه به نامه شماره  0۱0۱/ ۹۹۳0۱۸0 
مورخ ۳۱اردیبهشــت سال ۹۹ رئیس هیات عالی نظارت 
درباره برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاست های 
کلــی نظــام، مغایــرت مصوبــه با بنــد ۲ اصــل ۱۱0 قانون 
اساســی نیز کماکان به قوت خود باقی اســت. در ماده 
4، با توجه به اصرار مجلس شــورای اســامی بر مصوبه 
خود، ایراد ســابق این شــورا کماکان به قوت خود باقی 

است.
محمد باقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسامی 
قبل از ارجاع مجدد این طرح به کمیسیون تصریح کرد: 
با توجه به تذکرات دوســتان این طرح را به کمیســیون 
ارجــاع مــی دهیــم امــا اصل بند الف و ب کــه در ماده 4 
اضافــه شــده کامــا صحیح اســت. اینکه نحــوه واگذاری 
خــودرو بایــد اصاح شــود ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت 
و اگر این کار را در این ماده ارجاعی از شــورای نگهبان 
انجــام دهیــم وقــت را ذخیــره کرده ایــم بــه بحــث مهمی 

پرداختیم.
قالیبــاف اظهــار کرد: این حق کمیســیون اســت که 
به ماده ارجاعی از شــورای نگهبان بندهایی اضافه کند 
اما از آنجا که این موضوع بسیار مهم است بهتر است 
بــرای نحــوه ارائــه خــودرو به بــازار به این شــکل تصمیم 
نگیریــم. اکنــون مجددا این طرح را به کمیســیون ارجاع 
می دهیم و نمایندگان پیشــنهادهای خود را درباره این 
ماده به کمیسیون ارائه کنند. ان شاءهللا بتوانیم وضع 

نا بسامان خودرو را اصاح کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

بازنگری ردیف های تعرفه ای 
در حمایت از صنایع داخلی

معاون امور صنایع وزارت صمت از بررســی بیش 
از ۸هزار ردیف تعرفه گمرکی در سال جاری خبر داد.
بــه گزارش وزارت صمــت، مهدی صادقی نیارکی در 
دومیــن نشســت شــورای مدیــران معاونــت امــور صنایع 
ضمــن تشــریح مهمتریــن راهبرد هــای وزارت صنعــت، 
تعرفه هــای  گفــت:  جدیــد  ســال  در  تجــارت  و  معــدن 
گمرکی با محوریت توانمندسازی صنایع داخلی و ایجاد 
محدودیت وارداتی برای تجهیزات داخلی ســازی شده از 

سوی دفاتر تخصصی مورد واکاوی قرار می گیرد.
و  پشــتیبانی ها  تولیــد،  ســال  در  افــزود:  او 
مانع زدایی ها، در تاش هســتیم، سیاســت های کاهش 
ارزبــری در کشــور را بــا اتخــاذ تدابیــری دنبــال کنیــم که 
بازنگــری در ردیف هــای تعرفــه ای یکــی از سیاســت های 

پشتیبانی از صنایع داخلی به شمار می رود.
تولیــد  وضــع  مســتمر  رصــد  صادقی نیارکــی، 
محصوالت منتخب صنعتی را از دیگر برنامه های وزارت 
صمت برشمرد و از برنامه ریزی برای احصاء ظرفیت های 

خالی صنایع خبر داد.
گفتنی اســت در نشست شــورای مدیران معاونت 
امور صنایع عاوه بر بررسی سیاست های کان صنعت، 
بررسی شیوه نامه معافیت مالیاتی ماشین آالت صنعتی 
نیز با حضور مدیران تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

 هشدار نسبت

به کالهبرداری  شرکت های 
صوری تایلندی از تجار ایرانی

و  تجــار  از  کالهبرداری هــا  افزایــش  پــی  در 
شرکت های ایرانی از سوی شرکت های صوری تایلندی، 
برخــی نهادهــای مســئول از جملــه وزارت خارجــه بــه 
فعــاالن اقتصــادی توصیه کردند ضمــن اهتمام ویژه به 
تنظیــم قراردادهــای تجــاری، نســبت بــه اعتبارســنجی 
شــرکت های تایلندی از طریق بخش اقتصادی ســفارت 

ایران در بانکوک اقدام کنند.
برخــی  تهــران،  اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
گزارش هــا از تایلنــد حاکــی از افزایــش کاهبرداری هــا 
از تجــار و بازرگانــان ایرانی از ســوی شــرکت های صوری 
تایلنــدی اســت که وجــود خارجــی ندارند و شــرکت های 

ایرانی را دچار ضرر و زیان کرده اند.
بــر اســاس ایــن گزارش هــا، در اکثــر مــوارد از ایــن 
ایرانــی  از طــرف  از ۱0هــزار دالر  دســت، مبالــغ کمتــر 
درخواســت شــده چــرا کــه احتمــال پیگیــری شــکایت و 
پرداخــت هزینه هــای وکیــل را از ســوی شــرکت متضــرر 

ایرانی کاهش می دهد.
از  جلوگیــری  از  همچنیــن  گزارش هــا  برخــی 
ایرانــی  شــرکت  یــک  از  دالری  ۶00هــزار  کاهبــرداری 
طــرف معاملــه با یک شــرکت تایلندی صوری برای خرید 
خبــر  گذشــته،  اســفندماه  طــی  پاســتیکی  دســتکش 

می دهد.
بــه همیــن منظــور، نهادهای مســئول در توصیه ای 
بــه فعــاالن اقتصادی و تجار ایران طرف همکاری با بازار 
تایلنــد، تاکیــد کردنــد پیــش از امضــای هرگونــه قــرارداد 
تجاری، نســبت به اعتبارسنجی شــرکت های تایلندی از 
طریــق بخش اقتصادی ســفارت ایــران در بانکوک اقدام 
کرده و با آگاهی کامل از هویت طرف های تجاری خود، 
همکاری اقتصادی با شرکت های تایلندی را آغاز کنند.

دبیرکل اتاق ایران و 
کره جنوبی: تاکید ما انتقال 

تکنولوژی و سرمایه است
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی 
اظهار کرد در دوره جدید اگر قرار باشــد همکاری هایی 
صــورت بگیــرد، تاکید ما روی انتقال ســرمایه، دانش و 

تکنولوژی باشد.
پویــا فیــروزی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایلنــا در 
مــورد ســفر مقامــات کره جنوبــی به ایران اظهــار کرد: ما 
پیشــتر نظــرات خــود را از طریــق اتاق بازرگانــی ایران به 
دولــت ارســال کرده ایــم. تاکید ما این اســت که در دوره 
جدید اگر قرار باشد همکاری هایی صورت بگیرد، تاکید 
مــا روی انتقــال ســرمایه، دانــش و تکنولــوژی باشــد. از 
صــرف واردات کاال بــه خصــوص در مــواردی کــه امــکان 

تولید داخلی به راحتی فراهم است جلوگیری شود.
کاالهــای  موضــوع  البتــه  داد:  ادامــه  فیــروزی 
»های تکنولــوژی« و برخــی کاالهــای دارویــی و پزشــکی 
مــا  کــه  ایــن اســت  متفــاوت اســت. منافــع کشــور در 
همچنان برای تولید بتوانیم از ظرفیت های شــرکت های 
کــره ای کــه صــادرات مــواد خــام و کاالهای نیمه ســاخته 

دارند استفاده کنیم.
او با تاکید بر ایجاد تصمیم های الزم گفت: از طرف 
ما باید چارچوبی فراهم شود که شرکت های خارجی از 
جمله شرکت های کره ای دیگر پشت شرکت های داخلی 
را خالــی نکننــد و بــا توجــه به مناســبات جهانــی نتوانند 
متاثــر از سیاســت گذاران به راحتــی عرصه را ترک کنند. 

این درخواست را در همه سطوح از دولت داشتیم.
دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و کره جنوبی 
در ادامــه تصریــح کــرد:  در ده ماهــه ســال ۹۹ کمتریــن 
میزان تبادالت خود را در تاریخ دست کم ۱0 ساله با کره 
جنوبــی داشــتیم کــه ۳۲ میلیــون و 770 هــزار صادرات 
ایران به کره جنوبی و 47۳ میلیون دالر میزان واردات از 
کره جنوبی بوده است که مجموع آن حدود نیم میلیارد 

دالر می شود که رقم بسیار کمی است.

اخبـــــــــــــــــار

نایب رئیــس کانون سراســری مرغداران 
گوشــتی از خطــر التهاب مجــدد بازار مرغ در 

سایه قاچاق جوجه یک روزه خبر داد.
ســیما،  و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
حبیب اســدهللا نژاد گفت: برخی از واحدهای 
مرغــداری بــا وجــود دریافــت نهــاده بــا نــرخ 
دولتی، بخشی از جوجه های یک روزه تولیدی 
خــود را بــه صــورت قاچاق، به خارج از کشــور 

می فرســتند کــه این موضــوع می تواند التهاب 
مجدد بازار مرغ را در پی داشته باشد.

نایب رئیــس کانــون سراســری مرغــداران 
گوشــتی گفــت: باوجــود اینکه قیمــت مصوب 
مــرغ  بــازار  ســاماندهی  قــرارگاه  اباغــی  و 
بــا عــدد اعامــی و آنالیــز ارســالی تشــکل ها 
متفــاوت بــود، امــا مرغــداران و تشــکل ها بــه 
منظــور حمایت از بازار مصــرف این محصول، 

مصوبه اباغی را اجرا کردند و همه واحدهای 
مرغداری در سطح کشور مرغ زنده را به نرخ 
مصوب ۱7هزار و ۱00 تومان عرضه می کنند.

نــرخ  ترتیــب  ایــن  بــه  کــرد:  اضافــه  او 
مصــوب ۲4هــزار و ۹00تومانــی مــرغ بایــد در 
ســطح کشــور و همه فروشگاه ها رعایت شود 
و اگــر واحــد صنفــی مــرغ را باالتــر از این رقم 
به فروش برســاند تخلف گرانفروشی است و 

الزم است که با این سودجویی برخورد جدی 
صورت گیرد.

نایب رئیــس کانــون سراســری مرغــداران 
گوشتی افزود: اما شرط بقا و استمرار قیمت 
مصــوب مــرغ ایــن اســت کــه شــاهد افزایــش 
قیمت مؤلفه های تولید نباشــیم و الزم اســت 
که دستگاه های مسئول این موضوع را پایش 

کنند.
اســدهللا نژاد افــزود: البته اکنون شــاهد 
هســتیم کــه قیمــت جوجــه یــک روزه کــه باید 
چهــار هــزار و ۲00 تومــان باشــد در بــازار بــه 
بیــش از ۶هــزار تومــان رســیده و مرغــداران 
بــه آســانی قــادر بــه تأمیــن جوجــه مــورد نیاز 

نیستند.
قیمــت  افزایــش  دلیــل  داد:  ادامــه  او 
جوجــه یک روزه این اســت کــه واحدهای مرغ 
مادر علی رغم اینکه نهاده ها را با نرخ مصوب 
تحویــل گرفتنــد بخشــی از جوجه های تولیدی 
خود را از سیســتم توزیــع دولتی خارج کردند 
بــه شــکل قاچــاق بــه خــارج از کشــور ارســال 

کردند.
نایب رئیــس کانــون سراســری مرغــداران 
گوشــتی گفــت: قاچاق جوجه یــک روزه تأمین 
آن را ســخت کرده همچنین موجب باال رفتن 
قیمت آن در بازار شــده و قطعاً اگر این روند 
ادامه پیدا کند شــاهد التهاب مجدد و کمبود 
در بــازار مــرغ خواهیــم بــود چــرا کــه ســطح 
جوجه ریــزی در کشــور با وضــع فعلی کاهش 

پیدا می کند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عنوان 
کرد که بر اساس تصمیم های ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت، مســئولیت و اختیــار ثبــت 
ارز  تخصیــص  و  اولویــت  تعییــن  ســفارش، 
نهاده هــای دام، طیــور و کشــاورزی بــه وزارت 

جهاد کشاورزی منتقل شد.
بــه گــزارش شــاتا، محمدصــادق مفتح با 
بیــان ایــن مطلــب افــزود: بنابر مصوبه ســتاد 

اقتصــادی دولــت تمامــی امور مربــوط به ثبت 
مقــدار،  و  نــوع  اولویــت،  تعییــن  ســفارش، 
مرکــزی  بانــک  از  ارز  تامیــن  و  تخصیــص 
مربــوط بــه نهاده های دام و طیور و نهاده های 
از   )... و  علوفــه  کنجالــه،  )ذرت،  کشــاورزی 
وظایف وزارت صمت منفک و به وزارت جهاد 

کشاورزی منتقل شده است.
تمامــی  راســتا  ایــن  در  کــرد:  اضافــه  او 

اقدام هــا مربــوط بــه تخصیــص و تامیــن ارز 
از گمــرک  ایــن کاالهــا  و همچنیــن ترخیــص 
بــه اشــکال مختلــف، بــا مجــوز وزارت جهــاد 

کشاورزی انجام خواهد شد.
قائــم مقــام وزیر صمت در امــور بازرگانی 
همچنیــن تصریــح کرد: لذا فعــاالن اقتصادی و 
تولیدی می توانند موارد مربوط به این کاالها را 
از وزارت جهــاد کشــاورزی پیگیــری کنند.مفتــح 

گفــت: بــه منظــور حصــول اطمینــان ناشــی از 
تامیــن مکفی و به موقع و متناســب نهاده های 
مــورد نیــاز کشــور، بــه وزارت جهــاد کشــاورزی 
اجازه داده شــد تا در وضع خاص برای واردات 
نهاده هــا در چارچــوب برنامــه زمانی مــورد نیاز 
و بر اســاس اباغیه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
بخــش  صــادرات  از  حاصــل  ارز  بــا  دولــت، 

کشاورزی یا اشخاص ثبت سفارش کند.

بازرگانــی  خدمــات  دفتــر  سرپرســت 
جهــاد  وزارت  بازرگانــی  توســعه  معاونــت 
کشــاورزی توقــف ثبــت ســفارش نهاده هــای 
دامی را رد کرد و عنوان کرد که بانک مرکزی 
هــم از هفتــه جــاری تخصیــص ارز را آغــاز 

می کند.
بــا  گفت وگــو  در  معروفــان  عبــاس 
خبرنــگار مهــر دربــاره توقف ثبــت نهاده های 
دامــی اظهــار کرد: ثبــت ســفارش نهاده های 
دامی متوقف نشــده بلکه در مقطعی وزارت 
صمــت ایــن کار را انجام مــی داد و هم اکنون 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  را  کار  ایــن  ادامــه 

انجام می دهد.
در  ســفارش ها  ثبــت  کــرد:  اضافــه  او 
انجــام  صمــت  وزارت  کــه  ســامانه ای  همــان 
می دهــد هم اکنون در وزارت جهاد کشــاورزی 

را  آن  بعــدی  کارهــای  مــا  و  دنبــال می شــود 
ثبــت  تمــام  اینکــه  ضمــن  می دهیــم  انجــام 
ســفارش هایی کــه از وزارت صمــت بــه وزارت 
جهاد منتقل شــده، بررســی و امور مربوط به 

آن انجام شده است.
این مقام مســئول افزود: در این فاصله 
بــه دلیــل تعطیات ایــام نوروز، بانــک مرکزی 
بــرای ثبــت ســفارش ها تخصیــص ارز انجــام 
نــداده که این مســاله مــورد اعتــراض همگان 
بــود و در جلســه ای که دیــروز در این زمینه با 

حضور نماینده بانک مرکزی داشتیم.
جــاری  هفتــه  از  کــه  کــرد  عنــوان  او 
تخصیــص ارز را شــروع می کنیــم و به دلیل 
تعطیــات و ابــاغ نشــدن بودجه ارزی این 
وقفــه ایجــاد شــده بــود چــرا کــه تخصیــص 
ارز بایــد از ســوی ســازمان برنامــه و بودجه 

اباغ شود.
او بــا بیــان اینکــه بــه انــدازه نیــاز کشــور 
ثبــت ســفارش آمــاده داریــم و نگرانــی از این 
بابــت وجــود نــدارد، گفــت: اگر کســی موردی 
در ایــن زمینــه دارد می توانــد بــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی مراجعــه و پاســخ خــود را دریافــت 
کند. ممکن اســت که شــرکتی به دلیل وجود 
مشــکلی که در کارش داشــته، کنار گذاشــته 
شــده باشــد، معنــای آن ایــن نیســت که ثبت 

سفارش متوقف شده باشد.

ثبت سفارش نهاده های دامی 
از امروز آغاز می شود 

دبیــر اتحادیــه واردکننــدگان نهاده هــای 
دام و طیــور هــم دربــاره توقف ثبت ســفارش 

نهاده هــای دامــی کــه دیــروز رئیــس انجمــن 
غــات اعام کرده بود، گفــت: انتقال وظایف 
تنظیــم بــازار از وزارت صمــت بــه وزارت جهاد 
ایــن  در  الزم  ســاختار  تعییــن  و  کشــاورزی 
وزارتخانــه بــرای انجــام امــور ثبــت ســفارش 
موجــب شــد تــا در تعطیات آغاز ســال نو در 
رونــد ثبــت ســفارش نهاده هــای دامــی وقفــه 

ایجاد شود.
امــروز  از  افــزود:  حاجــی زاده  عبــاس 
یکشــنبه ۲۲ فروردین ۱400 قراراســت وزارت 
جهــاد کشــاورزی نســبت بــه ثبــت ســفارش 
نهاده هــای دامی و پیگیری تخصیص ارز مورد 

نیاز از بانک مرکزی اقدام کند.
ثبــت  آغــاز  بــا  کــرد  امیــدواری  ابــراز  او 
نهاده هــای  تأمیــن  در  مشــکلی  ســفارش ها 

دامی ایجاد نشود.

طبــق پیشــنهاد تولیدکنندگان ســیمان، 
قیمــت ایــن محصــول بــه نســبت یک بــه 3۰ 
قیمت ســبد میلگرد در بورس کاال مشــخص 
خواهد شد. اجرایی شدن این توافق نیازمند 

موافقت وزارت صنعت است.
طبــق  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
صنعــت  عامــل  مدیــران  اخیــراً  کــه  توافقــی 
ســیمان باهــم داشــته اند،  قیمــت ســیمان بر 
مبنــای ســبد میلگــرد در بورس کاال با نســبت 
یک به ۳0 تعیین خواهد شد و به این ترتیب 
قیمت گــذاری ایــن محصــول آزاد خواهد شــد. 
البته به گفته عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن 
ایــن قضیــه هنــوز نهایــی نشــده و  ســیمان، 
رایزنــی بــا نماینــدگان وزارت صنعــت در ایــن 

مورد در حال انجام است.
بــه گفتــه شــیخان، میــزان افزایــش نرخ 
ســیمان خاکســتری قطعــا بیــش از ۳۵درصد 

خواهد بود.
بیــن مدیــران صنعــت  کــه  در تفاهمــی 

سیمان صورت گرفته، آمده است:
» به منظور بررســی مشــکات و مسائل 
صنعــت ســیمان و ارائــه راه حل هــای مناســب 
وضــع  از  برون رفــت  جهــت  در  عملیاتــی  و 
و  کارخانه هــا  توقــف  از  جلوگیــری  و  کنونــی 
بــروز تنش هــای کارگــری جلســه هم اندیشــی 
بــا حضــور کلیــه مدیــران عامــل شــرکت های 
تولیدکننده ســیمان و کارشناسان ذی ربط ۱۵ 
فروردیــن در محــل انجمن صنفــی کارفرمایان 
پروتکل هــای  رعایــت  بــا  ســیمان  صنعــت 

بهداشتی تشکیل شد.

کلیــه  چشــمگیر  افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
در  تمام شــده  قیمــت  تشــکیل دهنده  عوامــل 
ســال ۹۹ و پیش بینــی افزایــش هزینه هــا از 
و دســتمزد، ســوخت مصرفــی  جملــه حقــوق 
حمل و نقل، کیســه های ســیمان و ... در سال 
۱400 بــا عنایــت بــه مفــاد نامــه ۲۶ آذر معاون 
وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
حمایــت بــه معاونــت امــور معــادن و صنایــع 
معدنــی و نامــه یکــم مهــر معاونــت بازرگانی و 
دبیر کار گروه تنظیم بازار به مقام عالی وزارت 
در رابطــه با تشــریح مشــکات موجود صنعت 
ســیمان و تأییــد افزایــش ۱00 تــا 700درصــدی 
عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده سیمان 
توســط معاونــان وزارت صنعــت، مدیران عامل 
با توجه به متغیر بودن عوامل تشکیل دهنده 
قیمــت تمام شــده ســیمان در ســال ۱400 و به 
منظــور حفــظ رونــد تولیــد و اشــتغال در ایــن 
صنعت اســتراتژیک و در جهت متناسب سازی 
قیمــت فــروش داخلــی با قیمت هــای صادراتی 
مصــرف  فرهنــگ  اصــاح  و  فــوالد(  )مشــابه 
بــا  غیرمرتبــط  مــوارد  در  ســیمان  نامتناســب 
ســازه های ســاختمانی )به دلیل ارزانی سیمان 
نســبت به سایر مصالح ســاختمانی( بر شناور 
کردن قیمت ســیمان طبق قیمت ســبد میلگرد 
کــه در بــورس کاال کشــف می شــود به نســبت 
یــک بــه ۳0 )نــرخ جهانــی ۱ بــه 7 می باشــد( 
موافقــت کردنــد و مقــرر شــد از ۲۱ فروردیــن 
قیمت هر تن ســیمان فله تیپ ۲ تحویل درب 
کارخانــه )بــدون ارزش افــزوده( بــه مبلغ ۳۶0 
هــزار تومــان افزایــش یابــد. قیمت ســایر انواع 

ســیمان متناســب بــا قیمت فــوق و هزینه های 
مرتبط با بسته بندی تعیین خواهد شد.

ضمنــاً مدیــران عامــل متعهــد می شــوند 
بــا تأمیــن کامــل نیــاز مناطــق تحــت پوشــش 
کارخانجــات نســبت بــه رفــع کمبــود احتمالی 
ســیمان در ســایر مناطــق کــه توســط انجمــن 
بــا  و  وقفــه  بــدون  می شــود  اعــام  ســیمان 
هماهنگــی دبیــر کارگــروه منطقــه مــورد نظــر 

اقدام کنند«.

روشن نبودن وضع قیمت 
بزرگترین مانع پیش روی 

تولیدکنندگان
صنعــت  کارشــناس  ُــد،  ب محمــد  علــی 
قیمــت  تغییــر  گفــت:  بــاره  ایــن  در  ســیمان 
درخواســت  و  نشــده  نهایــی  هنــوز  ســیمان 
ایــن  قیمــت  تعییــن  بــرای  تولیدکننــدگان 
محصول بر مبنای نرخ میلگرد از سوی وزارت 

صنعت در حال بررسی است.
وی ادامــه داد: تعییــن قیمت ســیمان بر 
مبنای نرخ میلگرد ساز و کار پیچیده ای دارد، 
زیــرا قیمــت میلگــرد مرتبــاً تغییــر می کنــد اما 

سیمان معموال نرخ ثابتی داشته است.
او تصریــح کــرد: بــا ایــن وجــود همیــن 
مســاله نیز اقدامی رو به جلو اســت و در هر 
حــال باید برای آزادســازی قیمت ســیمان گام 
برداشت. این اقدام ترغیب سرمایه گذاران به 
افزایش ظرفیت تولید و توســعه کارخانه ها را 

به همراه خواهد داشت.

این کارشــناس صنعت ســیمان، روشــن 
نبــودن وضــع قیمت گــذاری ســیمان و عاقبت 
از  یکــی  را  صنعــت  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
موانــع تولید در کشــور عنــوان کرد و افزود: با 
توجــه به نامگذاری امســال بــا عنوان »تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« انتظــار داریــم 
دولت موانع پیش پای تولیدکنندگان ســیمان 

را برطرف کند.
درخواســت  اینکــه  بیــان  بــا  او 
بــر  ســیمان  قیمــت  تعییــن  تولیدکننــدگان، 
مبنــای رابطــه یــک بــه ۳0 بــا قیمــت میلگــرد 
اســت، گفــت: در دنیــا ایــن رابطــه یــک بــه 7 
اســت زیــرا 7 برابــر ســرمایه الزم بــرای ایجــاد 
یــک کارخانــه ســیمانی بایــد برای احــداث یک 
کارخانــه فــوالد هزینــه شــود و در واقــع یــک 
رابطه متعادل بین هزینه های ســرمایه گذاری 

در این دو بخش وجود دارد.
بُد با بیان اینکه اکنون با مازاد ۲0میلیون 
تنی تولید ســیمان در کشــور روبه رو هستیم، 
گفــت: قیمت تمام شــده ســیمان حــدود ۶0 تا 
70درصــد افزایــش یافتــه و در صــورت نهایــی 
شــدن قیمت گــذاری ســیمان بــر مبنــای یــک 
۳0اُم قیمــت میلگــرد، رشــد قیمت تمام شــده 
پوشــش داده می شــود. البتــه از نظــر ســود و 
چندانــی  تغییــر  ســیمانی  شــرکت های  زیــان 

ایجاد نمی شود.
بــه هــر حــال بایــد دیــد وزارت صنعــت و 
ســازمان حمایت در نهایت چه تصمیمی برای 
تعیین قیمت ســیمان می گیرند و بهای عرضه 

این کاال بر چه مبنایی تعیین خواهد شد.

جزئیات رایزنی تولیدکنندگان برای آزادسازی قیمت سیمان

وزارت کشاورزی، توقف ثبت سفارش نهاده های دامی را رد کرد

مسئولیت ثبت سفارش نهاده ها به وزارت جهاد کشاورزی 
واگذار شد

پیش بینی التهاب بازار مرغ با قاچاق 
جوجه یک روزه

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m


