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ناظر گمرکات استان 
هرمزگان: عودت محموله 

 ذرت منجمد به گمرک

در موعد مقرر انجام شد
ناظــر گمــرکات اســتان هرمــزگان اظهــار کــرد کــه 
گمرک شهیدرجایی بعد از در جریان قرارگرفتن خروج 
کاال بــدون اخــذ مجوز اســتاندارد برابر ماده ۱۰۶ قانون 
امورگمرکــی بالفاصلــه مراتــب را بــه صــورت مکتوب در 
موعد قانونی به صاحب کاال ابالغ کرده که نســبت به 

عودت کاال به گمرک اقدام کند.
ابوالفضل اکبرپور، ناظر گمرکات اســتان هرمزگان 
در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم،  با بیان اینکه شــرکت 
الــف در کوتــاژ 26814530 در مــورخ 98/9/20 اقــدام 
 21000 وزن  بــه  شــیرین  ذرت  نگلــه   2000 اظهــار  بــه 
کیلوگــرم  بــه ارزش 158340 یــوان چیــن کــرده گفــت:  
بــه هنــگام رســیدگی بــه اظهارنامه و قبــل از خروج کاال 
)رئیس سرویس ارزیابی اقدام به حذف تیک استاندارد 
کرده( و همین امر باعث شده که کاال بدون اخذ مجوز 

استاندارد ترخیص شود.
اقــدام  متعاقــب  مســئول،   مقــام  ایــن  گفتــه  بــه 
رئیس ســرویس، گمرک شــهیدرجایی بعــد از در جریان 
قرارگرفتــن خــروج کاال بدون اخذ مجوز اســتاندارد برابر 
مقــررات و بــه اســتناد مــاده 105 قانــون امــور گمرکی با 
توجه به اخذ نشــدن مجوزقانونی برابر ماده 106 قانون 
امورگمرکــی بالفاصلــه مراتــب را بــه صــورت مکتــوب در 
موعــد قانونــی بــه صاحب کاال ابالغ کرده که نســبت به 

عودت کاال به گمرک اقدام کند.
او افزود: ابالغیه مورد نظر به صاحب کاال در موعد 
قانونی صورت گرفته و پس از ابالغ  گمرک شهیدرجایی 
ذی نفــع کاال را بــه گمــرک فــرودگاه امــام تحویــل داده 
اســت. همچنین فرایند رســیدگی به آن در دست اقدام 
اســت. ضمنــا  آنچــه حائز اهمیت اســت این کــه بعد از 
خــروج کاال اســتعالمی از ســوی گمــرک شــهیدرجایی بــا 

سازمان های مجوزدهنده صورت نگرفته است.
در همیــن رابطــه گمــرک ایــران اعالم کرده اســت،  
پــس از خــروج محموله ذرت منجمد از گمرک، ســازمان 
ملی استاندارد، مغایرت کاال با استاندارد را اعالم کرده 
است؛ لذا گمرک اجرایی از گمرک تهران خواستار اجرای 

مادۀ 106قانون امور گمرکی شده است.
قــرار دارد و  انبــار صاحــب کاال  ایــن محمولــه در 
نمونه برداری ثانویه از محموله از ســوی گمرک فرودگاه 

امام خمینی نیز انجام شده است.

سند سیاستی صنعت 
ماشین سازی و تجهیزات 

صنعتی تدوین شد
بــه گفتــه معــاون امــور صنایــع وزیر صمت، ســند 
تجهیــزات  و  ماشین ســازی  صنعــت  بــرای  سیاســتی 

صنعتی تدوین شد.

بــه گزارش وزارت صمــت، مهدی صادقی نیارکی در 
نشســت هم اندیشــی بــا انجمن های تخصصــی در مورد 
ســند توســعه صنعت ماشین ســازی و تجهیزات با تاکید 
بــه ضــرورت توجــه بــه صنعــت ســاخت محور و تکمیــل 
زنجیره ارزش کارخانه ســازی، بیان کرد: ســند سیاســتی 
بــرای صنعــت ماشین ســازی و تجهیــزات صنعتی تدوین 
شــده کــه بــا حضــور تشــکل های تخصصــی نهایــی و بــه 
عنــوان نقشــه راه بــرای ایــن صنعــت راهبــردی عملیاتی 

خواهد شد.
نــگاه  افــزود:  صمــت  وزیــر  صنایــع  امــور  معــاون 
جدیدی در فضای صنعتی کشور ایجاد شده و توجه به 
صنعت ماشین ســازی و تجهیزات بیش از گذشــته مورد 

توجه قرار گرفته است.
صادقی نیارکــی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن صنعــت 
راهبردی در توسعه صنعتی کشور، افزایش خوداتکائی 
تاکیــد  مــورد  را  تجهیــزات  و  در صنعــت ماشین ســازی 
قــرارداد و گفــت: بــرای توســعه صنعت ماشین ســازی و 
تجهیزات سه محور کلیدی باید مورد پیگیری قرار گیرد. 
ابتدا تدوین نظامنامه و ســند سیاســتی اســت که امروز 
بــا حضور شــما صاحبنظران مورد بررســی قــرار گرفت و 

شاهد یک وفاق در این رویداد خواهیم بود.
او محــور دیگــر را تدویــن نقشــه راه عنــوان کــرد و 
واحدهــای  همــکاری  بــا  تخصصــی  تشــکل های  گفــت: 
تولیــدی بایــد نقشــه راهــی بــرای طراحــی ماشــین آالت 
وتجهیــزات در صنایــع مختلــف طراحی کننــد و مزیت ها 
و گلوگاه هــا بــرای توســعه ایــن صنعــت را مورد بررســی 
قــرار دهنــد و اینکه توســعه خوداتکائی در چه ســطح از 

ماشین آالت صورت گیرد.
معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: محور ســوم 
تکمیل زنجیره ارزش کارخانه ســازی اســت. تشــکل های 
تخصصــی بــا تشــکیل کنسرســیوم و بهره منــدی از نظــر 
مشــاوران، متخصصــان و ســازندگان می تواننــد بــه یــک 
وفاق برای توســعه این صنعت زیرســاختی برســند تا در 
آینده ای نزدیک شــاهد توســعه صنعت ساخت محور در 

کشور باشیم.

اخبـــــــــــــــــار

گوســفندی  گوشــت  اتحادیــه  رئیــس 
عنــوان کــرد کــه عرضــه بره های ماده کم ســن به 
کشــتارگاه ها بــه معنی کاهــش جمعیت دامی و 
تولیــد گوشــت قرمــز در آینــده نزدیک اســت که 
می تواند به شدت بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
علی اصغــر ملکی در گفت وگو با ایلنا درباره 
کــرد:  اظهــار  بــازار گوشــت قرمــزٰ  آخریــن وضــع 
شــاهد کاهــش 5 تــا 10 هــزار تومانــی قیمــت هر 
کیلوگــرم شــقه بــدون دنبــه گوســفندی در هفته 

اخیر بوده ایم.
او ادامه داد: با توجه به افزایش عرضه دام 
در میادین به نظر می رسد کاهش قیمت گوشت 

قرمز در بازار همچنان ادامه داشته باشد.
ملکــی علــت افزایــش عرضــه دام از ســوی 
دامداران را کمبود و گرانی خوراک دام عنوان کرد.

رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی افــزود: 
گرانــی نهاده هــای دامــی همــراه با خشــک شــدن 
مراتــع، دامــداران را وادار بــه عرضــه بیشــتر دام 

خود کرده است.
ملکــی بــا ابراز نگرانــی از افزایش عرضه بره 
مــاده به اصطــالح کال )کم ســن( در میادین برای 
کشــتار، اظهــار کــرد: این اتفاق بــه معنی کاهش 
جمعیــت دامــی و تولیــد گوشــت قرمــز در آینــده 
نزدیک اســت که می تواند به شــدت بازار را تحت 
تاثیر قرار دهد. نکته تاسف بارتر آن است که این 
دام ها با نرخ پایین از دامداران خریداری و راهی 
کشــتارگاه می شوند. او قیمت خرید هر کیلوگرم 
بره ماده از دامداران را دســت کم 15هزار تومان 

کمتر از قیمت بازار عنوان کرد.
ابــراز  گوســفندی  گوشــت  اتحادیــه  رئیــس 
امیــدواری کرد بــا بارندگی های که برای نیمه دوم 
اردیبهشت پیش بینی شده است تا مدتی عرضه 

دام مولد در بازار کاهش یابد.
ملکــی معتقــد اســت در صــورت ادامــه ایــن 
روند به زودی شــاهد گرانی چند برابری گوشــت 

قرمز به دالیل کاهش تولید خواهیم بود.
او یــادآور شــد: بــا افزایــش تولید توانســتیم 
واردات گوشــت قرمز را به حدود صفر برســانیم، 
امــا بــا این اوضاع بار دیگر وابســته بــه واردات را 

تجربه خواهیم کرد.

خطر بزرگ برای بقای تولید
رئیــس هیات مدیــره اتحادیه دامداران ایران هم در 
گفت وگــو بــا ایلنــا با تاکید بر اینکــه هر روز اوضاع 
اقتصادی دامداران بدتر می شــود، اظهار کرد: نبود 
بازار مناسب مصرف و تناسب نداشتن بین هزینه 
تمام شــده تولیــد و قیمــت خریــد دام از دامــداران 

وضع بد اقتصادی را برای آن ها رقم زده اســت.
حســین نعمتی ادامه داد: هر روز شــاهدیم 
قیمــت نهاده هــای دام افزایــش دارد و بــار مالــی 

بیشتری بر دامداران تحمیل می شود.
او با اشاره به خشکسالی شدید سال جاری، 
افــزود: ســال کم بــازار و خشکســالی مراتــع مزید 
بــر علــت شــده و ادامــه تولیــد را بــرای دامــداران 
ســخت تر کــرده اســت. بــه گفته او بیــش از همه 
دامــداران دام هــای ســبک و بومــی قربانــی وضــع 
موجود شــده اند چراکه ســهم آن هــا از نهاده های 
دولتــی کــم اســت و آن هــا بخشــی مهــم از نیــاز 

خوراک را از مراتع تامین می کنند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران ایران از 
تصمیم دامداران به کشتار دام های سبک و بومی 

مولد خبر داد و آن را تصمیم سخت دامداران برای 
مقابله با وضع پیش آمده دانست.

نعمتــی با بیــان اینکه ما قبال نیز تجربه این 
اتفــاق تلــخ را داشــته ایم، اظهــار کــرد: هــر زمــان 
دامــداران در فشــار اقتصــادی قــرار گرفتنــد یکــی 
از گزینه هــای آن ها کشــتار دام مولد بوده اســت 
و تفاوتــی نمی کنــد ایــن دام، دام ســبک باشــد یا 
ســنگین یا حتی مرغ مادر، چراکه دامدار چاره ای 
نــدارد جــز انتخــاب گزینه کــه امکان ادامــه بقا را 
بــرای آن هــا فراهــم کنــد. او راهــکار پیشــنهادی 
خود برای افزایش کشــتار دام های مولد را تامین 

نهاده های دامی جایگزین مراتع اعالم کرد.
نعمتــی یــادآور شــد: یونجــه و ســیلوی ذرت 
می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای مراتع خشــک 
باشــد، امــا دامــدار بــرای تامیــن آن هــا نیــاز بــه 
نقدینگی دارد. او نســبت به بی توجهی مسئوالن 
به نتایج وضع پیش آمده هشــدار داد و از آن ها 
تســهیالت  پرداخــت  بــا  ســریع تر  هــر  خواســت 

کم بهره به کمک دامداران بیایند.
نعمتی کاهش شــدید جمعیت دامی کشور 
با ادامه کشتار دام های مولد را خطر بزرگی برای 

تولید گوشت قرمز عنوان کرد.

ســوی  از  اخیــرا  کــه  گزارشــی  دنبــال  بــه 
معاونــت اقتصــادی دولت و با نظر دســتگاه های 
مربوطــه درباره موانع ترخیص کاالهای اساســی 
او  شــد،  اعــالم  رئیس جمهــوری  بــه  شــده  دپــو 
موافقــت خــود را بــا پیشــنهادهای مطــرح شــده 
اعالم و دســتور بررســی و رفع مشکالت را صادر 

کرده است.
به گزارش ایســنا، اخیرا در جلســه معاونت 
اقتصادی دولت و دســتگاه های مربوطه در حوزه 
تجــارت، مشــکالت و موانــع اصلی دربــاره اظهار، 
ترخیــص و انتقــال کاالهــای اساســی بــه بــازار به 
ویــژه کاالهــای موجــود در بندر امــام خمینی )ره( 
مورد بررسی قرار گرفت و همراه با مجموعه ای از 

پیشنهادها به رئیس جمهوری اعالم شد.
تازه تریــن اعــالم معــاون فنــی گمــرک ایــران  
حاکــی از آن اســت کــه رئیس جمهــوری دســتور 
فــوری بررســی و رفــع مشــکل رســوب کاالهــای 

اساســی در بندرهــا و گمــرک بــه ویــژه بنــدر امام 
خمینــی )ره( را صــادر و بــا پیشــنهادهای مطــرح 
شــده در زمینــه ارزی و همچنیــن مــوارد مربــوط 
بــه وزارتخانه هــای صمــت و جهــاد کشــاورزی و 

همچنین گمرک ایران موافقت کرده است.
مهــرداد جمال ارونقــی در ایــن رابطه با مرور 
آخریــن وضــع آمــار کاالهــای اساســی در بندرهــا 
اظهار کرد که تا هشــتم اردیبهشــت ســال جاری، 
جمــع کاالهای اساســی شــامل موجــودی و کاالی 
موجــود در شــناورهای پــای اســکله و منتظــر در 
لنگــرگاه بــه بیــش از 5.2میلیون تن می رســد که 
حــدود 3.8میلیــون تــن آن در بندر امــام خمینی 
)ره( دپو شده است که این موضوع به طور ویژه 

به رئیس جمهوری اعالم شده بود.

لزوم تسریع در رویه تخصیص و 
تامین ارز

ادامــه داد: براســاس تصمیم هــای  ارونقــی 
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت کــه بــه تاییــد 
رئیس جمهــوری رســیده اســت قــرار بــر ایــن شــد 
تــا در مــورد موانــع و مشــکالت تامیــن ارز، بانــک 
کاالهــای  ارز  تامیــن  و  تخصیــص  رویــه  مرکــزی 

اساسی را تسریع کند.
او در رابطه با وظایف محول شده به گمرک 
نیــز توضیح داد کــه گمرک ایران باید در فراخوان 
بــه تمامــی متقاضیانــی کــه تمایــل دارنــد از رویــه 
اعتبــاری اســتفاده کننــد اعالم کند تا درخواســت 
خــود را بــه بانــک مرکــزی ارائــه و بانــک نیــز بــه 
فوریــت نیــز ظــرف ســه روز کاری از زمــان اعــالم 

نسبت به موافقت با درخواست اقدام کند.
ایــن مقــام مســئول در گمــرک ایــران گفــت: 
گمــرک موظــف اســت در اســرع وقــت اطالعــات 
مربــوط بــه ترخیص کاالها را بــه صورت برخط در 

سامانه جامع تجارت قرار دهد.

 ترخیص ۹۰درصدی تمدید شد 
او همچنین با اشاره به پیشنهاد ارائه شده 
دربــاره ترخیــص 90درصــدی کاالهــای اساســی و 
موافقتی که رئیس جمهوری در این رابطه داشته، 
توضیــح داد کــه پیشــنهاد ایــن بــود کــه کارگــروه 
تنظیــم بــازار موضوع مجــوز ترخیــص 90درصدی 
کاالهای اساسی را که قبال تا اسفند سال 1399 
وضــع کــرده بــود بــرای ســال جــاری نیــز تمدیــد 
کنــد کــه بــا موافقــت رئیس جمهــوری مقــرر شــد 
ایــن تمدیــد صــورت گرفته و ترخیــص 90درصدی 
کاالهای اساســی در صف تخصیص ارز بدون کد 

رهگیری بانک برای سال جاری نیز انجام شود.
ارونقــی یــادآور شــد: برایــن اســاس گمــرک 
ایــران موظــف اســت از متروکــه کــردن کاالهــای 
اساسی که ترخیص درصدی شده است تا تعیین 
تکلیــف نهایــی ایــن کاال جلوگیــری کــرده و ایــن 

امــکان را فراهــم کنــد تا بــرای جلوگیری از فســاد 
کاال نســبت بــه جایگزینــی درصــدی از کاالهــای 
اساســی جدیدالــورود بــه جــای اقالم قبلــی اقدام 

شود.
مشــکالت تأمیــن و انتقــال ارز  ترجیحــی، 
صــورت  بــه  ارز  تامیــن  اعالمیــه  نشــدن  صــادر 
اعتبــاری بــرای کلیــه صاحبــان کاال کــه بــا رویــه 
اعتباری کاالهای اساســی را وارد بندرها و گمرک 
کرده انــد، طوالنــی شــدن زمــان صــدور مجوزهای 
قانونــی، تطویــل در صــدور مجــوز بــازارگاه وزارت 
جهــاد کشــاورزی، وجــود نداشــتن نــاوگان حمــل 
و نقــل متناســب بــا موجــودی کاالهــای ترخیــص 
قطعی شده و همچنین تمکن مالی نکردن برخی 
از  ورودی  حقــوق  پرداخــت  بــرای  کاال  صاحبــان 
مشــکالت اصلــی اعــالم شــده در رابطه بــا اظهار، 
ترخیــص و انتقــال کاالهــای اساســی به بــازار  به 

رئیس جمهوری بود.

وزات صنعت، معدن و تجارت اخیرا برخی 
مقررات زیســت محیطی را به عنوان موانع حوزه 
کسب و کار معرفی کرده است این درحالیست 
ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط  معــاون  کــه 
حفاظت محیط زیســت می گوید که حذف برخی 
قوانیــن و مقــررات زیســت محیطــی بهانه هــای 
وزارت صنعت است و اگر این قوانین و مقررات 
زیســت محیطی نباشــند اوضــاع محیــط زیســت 

بدتر خواهد شد.
وزات صنعــت، معــدن و تجــارت اخیــرا در 
کارگروهی اقدام به شناسایی موانع حوزه کسب 
و کار تولید در کشــور کرده و در نامه ای 19مجوز 
و رویــه مخــل تولیــد را بــرای بررســی و بــه هیات 

مقررات زدایی ارسال کرده است.
و  ضوابــط  از  نامــه  ایــن  از  بندهایــی  در 
مجوزهــای زیســت محیطی به عنــوان موانــع حوزه 
کســب و کار یاد شــده که از جمله آن ها می توان 
و ضوابــط  مقــررات  انطبــاق  دریافــت مجــوز  بــه 
محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی 
گرفتــه(،  صــورت  اســتعالمات  بــودن  بــر  )زمــان 
دریافــت مجــوز انطبــاق مقــررات و ضوابط محیط 
زیســتی اســتقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی 
مســتقر در شــهرک های صنعتــی، دریافــت مجوز 
انطبــاق مقــررات و ضوابــط محیــط زیســتی بــرای 

کلیه فعالیت های تولیدی )موضوع ماده 11 قانون 
هوای پاک( اشاره کرد.

مخالفــت  وزارتخانــه  ایــن  دیگــر  ســویی  از 
انجــام  بــا  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
فعالیت هــای معدنــی در مناطــق چهارگانه محیط 
زیستی را به عنوان دیگر موانع حوزه کسب و کار 

و تولید در کشور معرفی کرده است.
تمامــی ایــن موضوع هــا نگرانی هــای محیــط 
زیســتی ها را به دنبــال داشــته اســت و بــه گفتــه 
معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظت 
وزارت  بهانه هــای  مــوارد  ایــن  زیســت،  محیــط 
صنعت است و اگر این قوانین و مقررات زیست 
بدتــر  زیســت  محیــط  اوضــاع  نباشــند  محیطــی 

خواهد شد.
مســعود تجریشــی در گفت و گویی با ایســنا 
ضمــن اشــاره به اینکه ریشــه مشــکالت در حوزه 
محیــط زیســت ایــن اســت کــه مســائل زیســت 
محیطــی جــز اولویت هــای آخــر در کشــور اســت، 
اظهــار کــرد: تمــام تــالش مــا در ســال های اخیــر 
ایــن بــوده اســت در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه 
اســتعالم های زیست محیطی پاســخ دهیم. برای 
مثال میانگین مدت زمان ارزیابی زیست محیطی 
طرح های بسیار بزرگ در سازمان حفاظت محیط 
زیســت چهــار مــاه بوده اســت، به گونــه ای که در 

اســفند ســال گذشــته و همزمــان بــا پایــان ســال 
هیچ پروژه بالتکلیفی در سازمان حفاظت محیط 

زیست وجود نداشت.
او در ادامــه بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن در 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بیــش از 1۷5 
پــروژه عمرانــی، اقتصادی و... داشــتیم که حدود 
یک ســوم آن ها بدون ارزیابی زیســت محیطی به 
مرحلــه اجــرا رســیده بودنــد، تاکید کرد: ســازمان 
محیط زیست موظف است که در مدت مشخصی 
دســتگاه های  زیســت محیطی  اســتعالم های  بــه 
مختلف پاســخ دهد. درغیر این صورت آن پروژه 

می تواند بدون مجوز زیست محیطی آغاز شود.
ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط  معــاون 
حفاظت محیط زیســت ادامــه داد: به این ترتیب 
اکنــون تعــداد زیــادی صنعــت در کشــور داریــم 
کــه بــدون مجــوز محیــط زیســت درحــال فعالیت 
هســتند. مــا به تمامی این صنایــع تاکید کرده ایم 
که با دریافت وام از صندوق ملی محیط زیســت 
مشــکالت زیســت محیطی خــود را برطرف کنند و 

به صورت قانونی به فعالیت خود ادامه دهند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه نباید مشــکالت حوزه 
کســب و کار را برگــردن محیــط زیســت انداخت، 
کــه وزارت صنعــت، معــدن  بهتــر اســت  گفــت: 
و تجــارت به طــور مشــخص بــه مــا اعــالم کند که 

کدام یک از پروژه ها معطل محیط زیســت مانده 
اســت. ما باید شــرایط ســرزمین را درنظر بگیرم. 
اکنون وضع آب در کشــور در وضع خوبی نیست 
و مــا بایــد در تخصیص آب به پروژه ها دقت الزم 
را داشــته باشــیم. اگــر محیط زیســت بــا پروژه ای 
مخالفت کرده ممکن است به دلیل ناقص بودن 

و یا نداشتن ارزیابی زیست محیطی باشد.
ظرفیــت  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  تجریشــی 
بارگذاری های صنعتی در بســیاری از نقاط کشور 
بیــش از گنجایــش آن نقــاط بــوده اســت و االن 
دیگر نمی توانیم هر کجا که خواستیم پتروشیمی 
یــا پاالیشــگاه راه انــدازی کنیــم. متاســفانه مــا در 
کشــور اول صنعــت را راه انــدازی می کنیــم و بعــد 
به دنبــال آب بــرای آن می رویــم کــه در نتیجــه بــا 
و... روبــه رو  ازجملــه نشســت زمیــن  مشــکالتی 

می شویم.
انســانی  بــه گفتــه معــاون محیــط زیســت 
ســازمان حفاظت محیط زیســت برخی از ضوابط 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  را  اســتقرار 
مشــخص کــرده اســت. ازجملــه اینکــه کارخانــه 
کنــار  در  خــاک  و  گــرد  ایجــاد  به دلیــل  ســیمان 
کارخانه های صنایع غذایی قرار نگیرند. متاسفانه 
برخــی بــه  دنبــال ایــن هســتند کــه هیــچ قانون و 
ضوابطــی برای این موضوع در کشــور نباشــد. در 

این صورت با هرج و مرج و صدها مشــکل دیگر 
دست و پنجه نرم خواهیم کرد.

او ادامه داد: ما نمی توانیم به بهانه اقتصاد 
الزامــات زیســت محیطی را از بیــن ببریم. رهبری 
نیــز بــر ایــن موضــوع تاکیــد کرده انــد و حتــی از 
فعــل »تقصیــر« بــرای تخریب محیط زیســت در 

سخنرانی های اسفند خود استفاده کرده اند.
تجریشــی در بخــش دیگــری از صحبت های 
خــود با بیــان اینکه اکنون وزارت صنعت به دنبال 
آن است که برای فعالیت های معدنی در مناطق 
محیط زیســتی از ما اســتعالم نکند، تصریح کرد: 
ایــن موضــوع خطــر بســیار بزرگــی اســت چراکــه 
مناطق چهارگانه محیط زیستی امانت هایی برای 
نســل آینده هســتند و ما نمی توانیــم این مناطق 
بــدون  ســرزمین  نقــاط  ســایر  ماننــد  را  محــدود 

نظارت و ارزیابی تخریب کنیم.
ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط  معــاون 
حفاظت محیط زیست در پایان با تاکید به اینکه 
ما به  دنبال توسعه پایدار هستیم، گفت: اکنون 
از صندوق ملی محیط زیســت خواســته ایم که به 
صنایعــی که مشــکالت زیســت محیطی دارند وام 
دهــد تــا ایــن مشــکالت برطــرف شــود امــا به طور 
حــوزه  در  بی قانونــی  زیربــار  دولتــی  هیــچ  کلــی 

استقرارهای زیست محیطی و... نخواهد رفت.

رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی صنایــع 
غذایی معتقد است که سرمایه گذاری در صنایع 

اشباع شده نباید انجام شود.
بنا به اعالم شاتا، سیدمحمدرضا مرتضوی 
در نشســت هم اندیشــی بررســی و ارائــه بســته 
و  پشــتیبانی  بــرای  صمــت  وزارت  پیشــنهادی 
مانــع زدایــی از تولید گفت: بانکداری در کشــور 

و  علمــی  بایــد  تولیــد  بخــش  از  حمایــت  بــرای 
خطــوط  راســتا  ایــن  در  و  باشــد  اعتبارمحــور 
اعتبــاری بــرای ارائه تســهیالت فعال شــود .باید 
رایزنــی شــود تــا بانک های کشــورمان نیــز مانند 
همــه کشــور های دنیــا پیمان هــای بــزرگ را بــه 
عنــوان ضمانــت تســهیالت بپذیرند و ســاز و کار 

آن را فراهــم کنند.

رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی صنایــع 
غذایی در ادامه بر تأمین سرمایه در گردش برای 
کشــت های قــراردادی محصــوالت کشــاورزی )بــه 
عنــوان مــواد اولیه کارخانجــات صنایع غذایی( در 
قالب مثلث بانک، کشاورز و صنعت تأکید کرد.

بیشــتر  تعامــل  همچنیــن  مرتضــوی 
دســتگاه های مرتبــط با امــر تولید از جمله بیمه و 

مالیات را خواستار شد.
 سرمایه گذاری در صنایع اشباع شده

انجام نشود
ســرمایه گذاری  تــا  خواســت  همچنیــن  او 
در صنایــع اشــباع شــده انجــام نشــود و دریافــت 
ســوی  از  تولیــدی  واحد هــای  از  وجــه  هرگونــه 
و  بیمــه  جملــه  از  خدمات رســان  دســتگاه های 

مالیات، قبل از راه اندازی واحد ممنوع شود.
این جلســه با حضور وزیر صمت و معاونان 
انجمن هــای  و  نماینــدگان تشــکل ها  وزارتخانــه، 
تخصصــی بخــش خصوصی و نماینــدگان مجلس 
دربــاره  ایــن  در  شــد.  برگــزار  اســالمی  شــورای 
محور هــای مختلف این بســته پیشــنهادی، بحث 

و تبادل نظر شد.

رئیس کانون صنایع غذایی: سرمایه گذاری در صنایع اشباع شده انجام نشود

انتقاد سازمان محیط زیست از نامه ۱۹بندی وزارت صنعت درباره موانع کسب وکار

روحانی دستور رفع فوری مشکل رسوب کاالهای اساسی را صادر کرد 

افزایش عرضه بره های ماده برای کشتار


