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تشکیل 15انجمن صنایع 
همگن در سال گذشته

بــه گفتــه معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، 
معــدن و تجارت، پارســال ۱۵ انجمــن صنایع همگن در 
استان های آذربایجان شرقی، قزوین، کرمان، خراسان 
رضوی، خوزستان و آذربایجان غربی با تایید کمیسیون 

نظارت بر تشکل های صنعتی و معدنی تشکیل شد.
به گزارش وزارت صمت، ســعید زرندی در جلســه 
کمیســیون نظــارت بــر تشــکل های صنعتــی و معدنــی 
افــزود: یکــی از برنامه های که وزارتخانــه دنبال می کند، 
تقویــت و ارتقــای جایــگاه تشــکل های بخــش خصوصــی 
اســت و در تهیــه برنامه هــا، تدویــن سیاســت ها و تهیــه 
دســتورالعمل ها از نظــرات همــه تشــکل ها و انجمن هــا 

استفاده کردیم.
گفــت:  صنعــت  وزارت  برنامــه  و  طــرح  معــاون 
معتقدیــم بایــد برخــی از امــور و تصدی هایــی کــه اکنون 
در وزارتخانــه انجــام می شــود را بــا اطمینــان کامــل بــه 

تشکل های صنعتی و معدنی واگذار کنیم.
رئیــس کمیســیون نظــارت بــر تشــکل های صنعتی 
و  مشــکالت  موانــع،  گرچــه  ادامــه  داد:  معدنــی  و 
مقاومت هایــی هــم از داخــل وزارتخانــه و هــم از بیــرون 

وجود دارد، اما این راه با جدیت دنبال می شود.
او بر حســن اجــرای انتخابــات و فعالیت انجمن ها 
و خانه های صنعت تاکید کرد و ادامه  داد: سازمان های 
صنعــت، معــدن و تجارت اســتان ها در ایــن باره موظف 
ایــن  ابالغیه هــای  و  اجــرای کامــل دســتورالعمل ها  بــه 

کمیسیون هستند.
در این جلســه، مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتــی ایــران گفــت: بــه کار تشــکلی و 
همکاری با انجمن ها معتقد هســتیم و آماده گســترش 
همکاری ها و ارتباطات با انجمن های تخصصی هستیم.
علیرضا رسولیان گفت: زمینه همکاری های زیادی 
بین شــهرک های صنعتی و خانه های صنعت وجود دارد 

که می توان آن را اجرایی کرد.
و  تعامــل  بــا  کــرد:  تاکیــد  صنعــت  وزیــر  معــاون 
همــکاری بین شــرکت شــهرک ها و انجمن هــا و خانه ها، 
امید می رود شاهد ارائه خدمات بهتر به تولیدکنندگان 
باشــیم. در ایــن جلســه، رئیــس خانــه صنعــت، معــدن 
بخــش خصوصــی  بــه  اعتمــاد  گفــت:  ایــران  تجــارت  و 
و  بســیار مفیــد  دولــت  بــرای  و تشــکل های تخصصــی 

راهگشاست.
همــه  در  کــرد:  تاکیــد  ســهل آبادی  عبدالوهــاب 
اســتان ها، تعامل و هماهنگی خوبی با ســایر تشــکل ها 
و فعــاالن بخــش خصوصی داریــم و امیدواریم این نگاه 
مثبــت وزارتخانــه در واگذاری تصدی ها به تشــکل ها در 

همه بخش ها هم دنبال شود.

 تولید ۷۰۰ هزار تنی

انواع کاغذهای بسته بندی 
در سال گذشته

ســلولزی  و  پوشــاک  نســاجی،  صنایــع  مدیــرکل 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت از تولید ۷۰۰هزار تنی 
انــواع کاغذهــای بســته بندی در ســال گذشــته و رشــد 
تولیــدات ۲ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه در 

سال ۹۹ خبر داد.
بــه گــزارش وزارت صنعــت، افســانه محرابــی در 
جریــان چهارمیــن نمایشــگاه بین المللــی کاغــذ، مقــوا، 
فراورده هــای ســلولزی و ماشــین آالت وابســته، افــزود: 
تولیــدات ایــن صنعت در مقایســه با ســال های گذشــته 
به جــای  اکنــون  اســت.  داشــته  قابل توجهــی  تغییــرات 
نهایــی،  و محصــوالت  واســطه ای  اولیــه،  مــواد  واردات 
شاهد تولید این محصوالت در زنجیره تولید محصوالت 
کاغذهــای  برخــی  تیشــو،  کاغــذ  جملــه  از  ســلولزی 
بســته بندی، کاغــذ گالســه و محصوالت نهایــی از جمله 

پوشک شورتی بزرگسال در کشور هستیم.
او ادامــه  داد: ایــن در حالی اســت که با حمایت های 
دولت و ظرفیت سازی های انجام شده، عالوه بر تولید این 
محصوالت و تأمین نیاز داخل، اتفاقات خوبی در راستای 
صــادرات انــواع کاغــذ و کاغــذ بســته بندی بــه کشــورهای 

منطقه و کشورهای اروپایی را شاهد هستیم.

 شکل گیری چرخه بازیافت کاغذ

در کشور
مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت 
صنعت، ظرفیت انواع کاغذ چاپ و تحریر، بسته بندی، 
تیشــو، مقــوا و ورق کارتــن در کشــور را پنــج میلیــون و 
۲۰۰ هــزار تــن عنــوان کرد و گفت: عمــده تولید کاغذ از 
کاغذهای باطله در کشور انجام می شود، به این منظور 

چرخه بازیافت در کشور شکل گرفته است.
مشــکالت  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان   او 
پروتکل هــای  رعایــت  در  و ســختگیری  زیســت محیطی 
مربوطه، با عنایت به پیگیری های به عمل آمده از ســوی 
دفتــر صنایــع نســاجی، پوشــاک و ســلولزی، امیدواریــم 
سازمان حفاظت محیط زیست با تمهیداتی، تأمین مواد 

اولیه کافی در این بخش را تسهیل کند.
محرابــی افــزود: در ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی هــا« و بــا حمایــت از توانمندی هــای داخلی و 
تکیــه  بر هموارســازی راه هــای ورود تکنولوژی های نوین 
این حوزه به کشــور به زودی شاهد راه اندازی خط تولید 
مقــوای دوبلکــس بــا ظرفیــت ۲۵۰ هــزار تــن در کشــور 

خواهیم بود.
مقــوا،  کاغــذ،  بین المللــی  نمایشــگاه  چهارمیــن 
روز  از  وابســته  ماشــین آالت  و  ســلولزی  فرآورده هــای 
بین المللــی  نمایشــگاه های  دائمــی  محــل  در  دوشــنبه 

تهران آغاز به کار کرد.
ایــن نمایشــگاه در فضایی به وســعت ۱۰ هــزار متر 
مربــع در ســه ســالن برگــزار می شــود کــه در مقایســه با 
نمایشــگاه پارسال رشــد ۱۰۰درصدی داشته است و یک 

شرکت ماشین ساز هندی نیز در آن حضور دارد.
به گفته کارشناســان، اکنون ۱۲۰کارخانه در زمینه 
تولیــد کاغــذ در کشــور فعالیــت دارنــد کــه به جــز تامین 
مــاده اولیــه آخــال )ضایعــات کارتــن و کاغذ(، با مشــکل 

خاصی مواجه نیستند.

اخبـــــــــــــــــار

ســبک  دام  مرکــزی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
می گوید قاچاق دام سبک در نواحی غربی کشور 
رونق گرفته است و قاچاقچیان بره و میش های 
مولــد را خریــداری می کننــد و پــس از اینکــه دام 
وزن گرفت و آماده شــد در فصول مورد نظر آن 
را به خارج از کشور قاچاق می کنند که عمدتا به 

کردستان عراق هم قاچاق می شود.
افشــین صدردادرس در گفت وگو با ایســنا با 
بیــان اینکــه وضــع نهاده های دامی روزبــه روز بدتر 
می شــود، گفــت: به دلیــل کاهش علوفــه مرتعی، 
دامــداران دام ســبک مجبــور هســتند کــه در ایــن 
شــرایط بــرای تغذیــه دام هایشــان از نهاده دســتی 
اســتفاده کننــد. تغذیــه دســتی هــم بــا ایــن وضــع 
تخصیص ارز برای واردات نهاده ها، بحرانی است.
او ادامه داد: اسفند سال گذشته مسئوالن 
اظهــار کردنــد که ۴میلیون تــن نهاده در گمرک ها 
مانده اســت. ۲۰ روز پیش هم باز اعالم شــد که 
ایــن میــزان نهــاده در کمــرگ باقــی مانــده اســت. 
معلوم نیســت چرا این میــزان نهاده بعد از ۴ماه 

هنوز ترخیص نشده است.
 مدیر عامل اتحادیه دام سبک  اضافه کرد: 
وقتی نهاده به دست دامدار نرسد دامدار مجبور 
می شــود بره ها و دام های مولد خود را بفروشــد. 
بــه جــز اســتان های شــمال غربــی کــه وضــع بهتر 
است در باقی نقاط کشور کسی توان پروارکردن 
بره هــای تــازه بــه دنیا آمــده را نــدارد و همین امر 
منجر به فروش دام های چاق و الغر شده است.

اگر بره ای نباشد، گوشتی هم 
نخواهد بود

او در ادامــه بــه رونــق قاچــاق دام ســبک در 
نواحــی غربــی کشــور اشــاره کرد و گفت: شــرایط 
موجــود باعــث شــده که قاچــاق دام ســبک رونق 

بگیــرد؛ به طــوری که قاچاقچیان بره و میش های 
اســتان های  بــه  و  می کننــد  خریــداری  را  مولــد 
جنوبــی می برنــد و پــس از اینکــه دام وزن گرفــت 
و آمــاده شــد در فصــول مورد نظــر آن را به خارج 
از کشــور قاچاق می کنند. که عمدتا به کردســتان 
عــراق قاچــاق می شــود. اهمیت دام هــای مولد از 
این جهت اســت که آنها تولیدکننده بره هســتند 
و وقتــی آنهــا را از دســت بدهیــم در نتیجــه هیچ 
بــره ای در کشــور نداریــم و امــکان تامین گوشــت  

هم وجود ندارد.
صــدردادرس با بیان اینکه اســفند بره ها به 
دنیــا می آینــد و اردیبهشــت و خــرداد بخشــی از 
آنهــا بــه واحدهای پرواربندی فرســتاده و بخشــی 
دیگــر نیز از ســوی دامــداران نگهداری می شــوند، 
گفــت: ایــن دام هــا بــرای ۶ماهه  دوم ســال پروار 
می شــوند و اگــر علوفــه در مراتع نباشــد و امکان 
تغذیــه دســتی هــم فراهم نشــود در نتیجه دامی 
پروار نخواهد بود و در ۶ماه دوم ســال با کمبود 

گوشت مواجه خواهیم شد.
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش بــه 
طــرح خریــد حمایتــی دام عشــایر اشــاره کــرد و 
گفــت: طــرح خریــد حمایتــی دام عشــایر چنــدی 
پیش در شورای تخصصی قیمت گذاری مصوب و 
ابالغ شــد ولی هنوز اجرایی نشده زیرا اعتباراتی 
برای آن تخصیص داده نشــده اســت. از طرفی از 
بهمــن ســال گذشــته بــرای کل دام ســبک کشــور 
درخواست خرید حمایتی داشتیم ولی متاسفانه 
شــورای قیمت گذاری فقط دام عشــایر را مشمول 
حمایــت دیــده و علی رغم پیگیری ها بــرای تعمیم 

آن، تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
کشــور  ســبک  دام  اتحادیــه  عامــل  مدیــر   
جهــاد  وزارت  دام  امــور  معاونــت  کــرد:  اضافــه 
کشاورزی طرحی برای مقابله با خشکسالی ارائه 
داده اســت کــه اگر اجرایی شــود نتایــج خوبی در 

پــی خواهد داشــت ولی متاســفانه بــرای آن طرح 
هــم هنــوز اعتباری تخصیص داده نشــده اســت. 
بــه نظــر می رســد عــادت کرده ایم کــه هزینه های 
بیشــتری بــرای غفلت هــا بپردازیــم و وقتــی دام 
کشــور نابود و دامداران ورشکســت شوند تازه به 
فکــر راه چــاره می افتیم که قطعا واردات راه چاره 

خواهد بود.

ضرر ۲۰ هزارتومانی دامداران 
دام سبک 

قیمــت  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  او   
چقــدر  دامــداران  بــرای  ســبک  دام  تمام شــده 
اســت، گفــت: قیمــت تمام شــده دام ســبک برای 
دامــدار بیــش از ۷۰هزارتومــان اســت امــا اکنــون 
میانگین قیمت خرید آن در ســطح کشــور ۴۵ تا 
۵۰هزارتومان است که قیمت بسیار کمی است. 
زیــرا نهــاده دولتی نیســت و دامدار مجبور اســت 
جــوی ۶هزارتومانــی، یونجــه ۴هزارتومانــی و کاه 
۳۴۰۰ تومانی بخرد و قطعا قیمت تمام شــده باال 

می رود.
 مدیــر عامــل اتحادیــه دام ســبک کشــور در 
ادامــه گفــت: هیچ اقدام حمایتــی تاکنون در این 
بخش نشــده و به نظر می رســد دام سبک کشور 
بــه کل فراموش شــده اســت و دامــداران در حال 

ورشکستگی هستند.

عمده تولیدات دام سبک کشور 
در سامانه های روستایی و کوچ رو 
این فعال صنعت دامپروری در ادامه گفت: 
براســاس تقســیم بندی های معاونــت  در کشــور 
چهارســامانه  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  دام  امــور 
کــه  صنعتــی  بســته  ســامانه  داریــم.  پرورشــی 
تغذیه آن کامال دســتی اســت. ســامانه مزرعه ای 

که تغذیه آن دســتی و بر ســرمزارع اســت و این 
دو دســته ۵ درصد دام ســبک کشــور را تشــکیل 
می دهنــد. ســامانه ســوم نیــز ســامانه روســتایی 
اســت کــه تغذیــه آنهــا پس چــرا مــزارع، مراتــع و 
دســتی صورت می گیرد. ســامانه پرورشی کوچ رو 
کــه تغذیــه آنهــا دســتی، مــزارع و مراتــع اســت. 
ســامانه های روســتایی و کــوچ رو ۹۵ درصــد دام 

سبک کشور را تشکیل می دهند.

سهمیه دام های سنتی کم شد 
او در ادامــه بــه ســامانه بــازارگاه نیــز اشــاره 
کرد و گفت: در بهمن ۱۳۹۸ که ســامانه بازارگاه 
راه اندازی شد. اتحادیه های مرکزی از روند توزیع 
حــذف شــدند و تصدی گــری بــه جهــاد کشــاورزی 
اســتانها و شهرســتان ها واگــذار شــد. نتیجــه این 
شــد کــه ســهمیه دام هــای ســنتی را کــم در نظــر 
گرفتند و از طرفی مکانیسم توزیع هم به گونه ای 

بــود کــه همــان ســهمیه کم هــم به آنها نرســید و 
دامداران دام سبک در سال ۱۳۹۹ مجبور شدند 
کــه نهاده هــای مورد نیــاز خود را از بازار آزاد تهیه 

کنند.

توجه به صادرات
صــدردادرس در پایــان گفــت: طــرح مقابلــه 
بــا خشکســالی وزارت جهــاد طــرح خوبــی اســت 
که باید اعتبار آن تامین شــود. باید برنامه خرید 
حمایتی دام سبک در استان هایی که خشکسالی 
حــاد دارنــد در دســتور کار قــرار گیــرد. همچنیــن 
صــادرات دام ســبک نیــز می توانــد در ایــن بخش 
موثر باشــد. ســه ماه یعنی تا پایان شــهریور برای 
صــادرات فرصــت داریــم ولی مســئوالن برنامه ای 
بــرای ایــن موضــوع ندارنــد. همچنیــن بایــد نهاده 
مــورد نیاز دام تامیــن و مکانیزم توزیع نهاده های 

دام سبک نیز تغییر کند.

کشــمش  آسیب شناســی  نشســت  در 
مهمتریــن مشــکل ایــن حــوزه را وجــود ســموم 
بازرگانــان  خــروج  ارزی،  تعهــدات  متعــدد، 
باســابقه، افزایــش کارت هــای بازرگانــی موقــت 

عنوان کردند.
نشســت »آسیب شناســی صادرات کشــمش« از 
ســوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشــاورزی و 
آب اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست 
گــزارش آسیب شناســی صادرات کشــمش در دو 
بخــش کوتاه مــدت و بلندمــدت از ســوی حامــد 

رفیعی، استاد دانشگاه تهران ارائه شد.

موانع کدام است؟
از  پیــش رو  ادامــه رفیعــی چالش هــای  در 
دیــدگاه صادرکننــدگان را این گونــه عنــوان کــرد: 
تعهدات ارزی، خروج بازرگانان باسابقه، افزایش 
کارت های بازرگانی موقت که محدودیت هایی در 
انتهــای ســال گذشــته دیــده شــده و رفــع تعهد از 
اینکــه چقــدر عملیاتــی شــده از چالش های جدی 
هســتند. در کنــار ایــن چالش هــای فنی کــه بازار 
کشمش دارد، استفاده از زیراندازهای نامناسب 
هنگام خشــک کردن که وزارت جهاد قبول ندارد، 
اما صادرکننده تاکید دارد، هزینه باالی انبارداری 
و تعییــن ســبد، ضایعــات ۱۰ تا ۱۵درصدی ناشــی 
از شــیوه های انبارداری ســنتی و صادرات محوری 
نبــودن تولیــد، فــرآوری نامناســب مثل برداشــت 
کشــمش بــا خوشــه و کاهــش کیفیــت کشــمش 

نهایــی، حمایــت نشــدن بازاری دولــت از صادرات 
نامناســب  بســته بندی  و  طراحــی  کشــمش، 
کشــمش در مقایســه بــا کشــوری مثــل ترکیــه به 

عنوان مشکل جدی است.
پیشــنهاد  چالش هــا  ایــن  بهبــود  بــرای  او   
بودجــه ای  و  بــازاری  حمایت هــای  هدایــت  داد: 
دولــت برای برندســازی کشــمش ایرانی بــا تاکید 
مالیــر  مثــل کشــمش  منطقــه ای  برندســازی  بــر 
بــازار جهانــی  ایــران را در  و تاکســتان می توانــد 
و  صادرکننــده  دولــت،  مشــارکت  کنــد.  موفــق 
بــه  موانــع ســاختاری  رفــع  بــرای  تولیدکننــدگان 
زیراندازهــای  تهیــه  مــواردی ماننــد  ویــژه دربــاره 
مناســب، حمایت دولت از ارائه خدمات آموزشی 

و آزمایشگاهی برای استانداردسازی.
 رفیعی تصریح کرد: وزارت کشاورزی تاکید 
می کنــد کــه کشــمش بــه علــت باقیمانده ســموم 
کــه  دارد  اذعــان  ولــی  اســت  نداشــته  بازگشــت 

آزمایشگاه استانداردی نداریم. 
حســین جوانبخش، رئیس کمیته کشــمش 
اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار ایــران گفت: ما 
تنهــا بــرای صدور کاال نبایــد مقدار و ارزش کاال را 
در نظــر بگیریــم. بعضــی کشــورها واریته خاصی 
را بــرای واردات خــود در نظــر دارنــد. بعضــاً در 
انگلســتان، تامســون آمریکا جا افتاده است، لذا 
شما هرچقدر اصرار کنید کارخانه ای که تامسون 
آمریــکا را می خــرد نمی توانیــد کشــمش ســلطانا 
مــورد هنــد صحبــت  بفروشــید. وقتــی شــما در 

می کنیــد، واریتــه کشــمش هنــد با ایــران و ترکیه 
متفاوت اســت و قیمت هــای آن حدود ۳۰ درصد 
و  قیمت هــا  نمی توانیــد  بنابرایــن  اســت،  کمتــر 
مقدار کاالی کشــورهای مختلف را مقایســه کنید 
و بایــد دقــت کنیــد که هر کشــوری به چــه نوعی 

نیازمند است و آن را در نظر بگیرید.

وجود سم معضل اساسی است
او تاکیــد کــرد: کشــورهای مختلــف را با دو 
ســه نکتــه می تــوان از هم جــدا کرد. کشــورهای 
عربی حوزه خلیج فارس و شــاخ آفریقا، معموالً 
کشمش انگوری و کشمش طالیی ما را استفاده 
بومــی  صــورت  بــه  روســیه،  و  عــراق  می کننــد. 
مشتری ایران هستند، مگر اینکه جنس هایی را 
به آن ها ارائه دهند که ارزان تر از کشمش ایران 
باشــد. کشــورهای اروپایی هم در حدود ۳۰ الی 
۴۰ ســال گذشــته رتبــه صــادرات ایران بــاال بوده 
و بــه دلیــل کیفیــت و مســائل ارزی و سیاســی، 
روزبــه روز رتبــه ایــران پایین تر آمــده و هر کدام 
دالیل خاص خود را دارند و باید در نظر بگیریم 
کــه در هــر مــورد علــت آن را مشــخص کنیــم و 

تصمیم بگیریم که چه کنیم.
در  کــه  ســموم  موضــوع  کــرد:  تاکیــد  او 
کشــورهای اروپایــی مطــرح اســت متاســفانه در 
ایــن بــاره ایــران موفق نبوده اســت و بســیاری از 
محموله هــای ایــران برگشــت داده شــده اســت. 
اگرچــه صادرکننــده آن هــا را بــه دلیــل مســائل 

گمــرک بــه ایــران برنگردانــده ولــی آن هــا را بــه 
دیگــران فروختــه اســت. مــا اگــر روی کیفیــت و 
کمیــت کاال و ارگانیــک و توســعه باغ هــای انگــور 
بپردازیم، می توانیم بقیه مسائل را ارزیابی کنیم 

که هر کدام به چه نحوی قابل توسعه است.
کمســیون  رئیــس  شــریعتی مقدم،  علــی 
کشــاورزی و صنایــع وابســته اتــاق ایــران  هــم 
گفت: امروز مشــکل سموم جدی است و وزارت 
جهاد وظیفه دارد که در حوزه شناسایی از مبدأ 
و مزارع ســرمایه گذاری کند. در تبلیغ و حمایت 
از تولیدکننــدگان هــم ســازمان توســعه تجــارت 
و اتــاق ایــران می توانــد بــا اتحادیه کار مشــترکی 
انجــام دهــد و در تولیــد محتوا به صــورت عام و 
تخصصی برنامه ای برای معرفی محصول با کمی 

هدف گذاری داشته باشد.
کمیســیون  رئیــس  فرشــچیان،  احمدرضــا 
کشــاورزی اتــاق تهــران گفــت: متاســفانه وقتــی 
بــا مســئوالن در امــر صادرات صحبت می شــود، 
ایــن موضــوع را نقطه مزیــت می دانند. صادرات 
روســیه، ممکــن  و  پاکســتان  و  افغانســتان  بــه 
اســت بــرای مــا مزیتی باشــد ولــی این صــادرات 
بــرای مــا افتخــار نیســت، بلکه دال بــر ضعف ما 
اســت. بــه چــه دلیــل در بــازار عــراق کاال را بــه 
قیمــت ارزان صــادر می کننــد و می گوییــم کاالی 
مــا در عــراق رقابت پذیر اســت و از هنــد ارزان تر 
است و این مزیت و افتخار نیست. این ها همه 
بالیایــی اســت کــه برســر کاالی ما آمده اســت و 

نوعی مصیبت اســت. اگر شــما به روند گذشته. 
صــادرات کشــور نگاه کنیــد، آیا هیچ موقع ما به 
صــادرات کشــور افغانســتان و پاکســتان و عراق 
نیــاز داشــتیم یــا افتخــار داشــتیم کــه صــادرات 
کشــورهای غربــی و آمریــکا و کانــادا و اســترالیا 
را داشــته ایم؟ اکنــون بــازار عــراق و افغانســتان 
را هــدف قــرار داده ایــم، بــرای اینکــه کاالی مــا 
مشکل دار است و در بازارهای رده ۳ و ۴ رقابت 
می کنیــم و امــکان رقابــت در بــازار ردیــف ۱ و ۲ 

را نداریم. 
حاج کاظمیــان،  محمدامیــن  آن  از  بعــد 
و  خشــکبار  صادرکننــدگان  اقتصــادی  عضــو 
صادرکننــده کشــمش گفــت: در گذشــته چالش 
مــا فقــط کلروپیروپــوز بــود و اکنــون متاســفانه 
ســموم دیگری مثل کرومافون زالید، فلومتوران، 
و  تابفالوایلینــت  سداکســان،  پنســی کوران، 
تریاکســاید به عنوان ســموم ممنوع اضافه شده 
اســت کــه این هــا اصــوالً مهلــت می دهنــد. ابتدا 
اتحادیه اروپا اســت کــه قانون را تعریف می کند 
و کشــورهای دیگــر تبعیــت می کننــد. ۹۰ درصــد 
کشمش ایران قابلیت صادرات به اروپا را ندارد 
و آرام آرام کانادا و استرالیا و آمریکا و بازارهای 
اروپــای شــرقی نیــز از ایــن تبعیــت می کننــد. در 
ســال گذشــته مصــر کــه بــه عنــوان بزرگ تریــن 
بــازار مصــرف کشــمش طالیی و انگــوری ما بود، 
موضوع باقیمانده ســموم را مطرح کرده و ورود 

کاالی ایرانی با مشکالتی مواجه شده است. 

بــا  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
ارجــاع طــرح ســاماندهی صنعــت خــودرو اعــاده 
شــده از شــورای نگهبــان به کمیســیون صنایع و 

معادن موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ادامه رســیدگی 
بــه گــزارش کمیســیون صنایــع و معــادن دربــاره 
طــرح ســاماندهی صنعــت خــودرو اعــاده شــده 
از شــورای نگهبان در دســتور کار روز سه شــنبه 
قــرار  اســالمی  شــورای  مجلــس  علنــی  صحــن 
گرفــت. در جریــان بررســی ایــن طــرح احســان 
خاندوزی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در 
تذکــری، اصالحیــه کمیســیون را کافی ندانســت 
موافقــت  بــا  او  تذکــر  رای گیــری،  از  پــس  کــه 
نماینــدگان همــراه شــد و ایــن طرح بــار دیگر به 
کمیســیون صنایــع و معادن مجلس ارجاع داده 

شد.
در مــاده ۴ ایــن طــرح آمــده اســت: واردات 
تمام ترکیبــی  و  تمام برقــی  ســواری  خودروهــای 
)تمام هیبریدی( مذکور در ماده )۳(، در راستای 
کاهــش آلودگی هــای محیــط زیســتی و کاهــش 
مصرف سوخت های فسیلی تا زمان تولید آنها در 
داخــل، از دریافــت و ارائه گواهی اســقاط خودرو 
معاف هســتند. دولت موظف اســت زمینه تولید 
آنهــا را در داخــل بــا آماده ســازی زیرســاخت های 
الزم ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینه های 

مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای 
ناشــی از اجــرای حکــم تبصره ذیل مــاده )۳( این 
خودروهــای  مصادیــق  می شــود.  تامیــن  قانــون 
وزارت  ســوی  از  )تمام هیبریــدی(  تمام ترکیبــی 

صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
ایرادی که شورای نگهبان به این ماده گرفته 
بــود بــه ایــن شــرح اســت که مســتفاد از مــاده ۴ 
مصوبــه، تجویز واردات خودروهای مذکوراســت، 
ایــن مــاده مغایــر بندهــای ۸ و ۹ سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی و در نتیجــه مغایــر بنــد ۱ 
اصل ۱۱۰ قانون اساســی شــناخته شــد. همچنین 
با توجه به نامه شــماره  ۰۱۰۱/  ۹۹۳۰۱۸۰ مورخ  
هیات عالــی  رئیــس   ۱۳۹۹ مــاه  اردیبهشــت   ۳۱
نظارت درباره برطرف نشدن مغایرت این ماده با 
سیاســت های کلــی نظام، مغایــرت مصوبه با بند 
۲ اصــل ۱۱۰ قانــون اساســی نیز کمــاکان به قوت 

خود باقی است.
از طرفــی در مــاده ۴، بــا توجــه بــه اصــرار 
مجلــس شــورای اســالمی بــر مصوبــه خــود، ایراد 
سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
در ادامــه کمیســیون صنایــع و معــادن ایــن 
مــاده را اصــالح کرد که در بنــد الف این اصالحیه 
آمــده اســت: عرضــه خودروهــای مشــمول تنظیم 
قیمــت از ســوی شــورای رقابــت مطابــق بــا بنــد 
)۵( مــاده )۵۸( قانــون اجرای سیاســت های کلی 

اصــل ۴۴ قانــون اساســی، تــا زمانــی که مشــمول 
قیمت گــذاری باشــند صرفــاً از طریق بورس کاال و 

با ضوابط انجام می شود.
در ایــن جــز یــک جــز الــف نیــز آمده اســت: 
شــورای رقابــت بــا همــکاری ســازمان حمایــت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان مکلــف اســت 
قیمــت پایــه عرضــه  خــودرو در بــورس کاال را بــر 
مبنای محاســبه قیمت تمام شــده در همان سال، 
با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های 
و  )۹مکــرر(  مــاده   )۲( تبصــره  موضــوع  مالــی 
هزینه هــای مالی تولیــد و بدون لحاظ هزینه های 
جــذب  هزینه هــای  و  غیرتولیــد  و  غیرعملیاتــی 
نشــده و زیــان خودروســازها بــا تائیــد حســابرس 

رسمی تعیین کند.
در جز ۲ بند الف عنوان شده است: فروش 
خودروهای خریداری شــده از بورس کاال تا مدت 
۲ ســال پــس از زمــان خرید، مشــمول مالیات به 

میزان ۳۰ درصد قیمت خریداری شده است.
بر اساس جز ۳ دستورالعمل اولویت گذاری 
متقاضیان خرید خودرو در بورس کاال بر اســاس 
شاخص های اولویت دهی به افراد و خانواده های 
فاقــد خــودرو و رعایــت الگــوی مصــرف، از ســوی 

شورای رقابت تعیین خواهد شد.
همچنیــن در جــز ۴ بنــد الــف آمــده اســت: 
تخلــف از عرضه خــودرو در بورس کاال جرم بوده 

و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به 
مجــازات منــدرج در تبصــره )۱( مــاده )۱۸( قانــون 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز محکوم می شود.
در بنــد )ب( مــاده ۴ نیــز کــه اصــالح شــد، 
قیمــت  از  حاصلــه  مابه التفــاوت  اســت:  آمــده 
فــروش  قیمــت  و  رقابــت  شــورای  مصــوب  پایــه 
خودروهــا در بــورس کاال، بــه حســاب خاصی نزد 
خزانــه داری کل کشــور واریــز و در اختیــار ســتاد 
نهضت قطعه ســازی متشکل از نمایندگان وزارت 
و  علمــی  معاونــت  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت، 
فناوری ریاست جمهوری، شورای رقابت، سازمان 
انجمــن  و  ایــران  صنایــع  نوســازی  و  گســترش 
قطعه ســازان و اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن 
و کشــاورزی ایــران )هــر کــدام یک نماینــده( برای 
مدیریــت و تخصیــص منابــع بــه شــرح زیــر قــرار 

می گیرد.
درصــد  )ب( ۳۰  بنــد  یــک  جــز  اســاس  بــر 
و  راه  وزارت  همــکاری  بــا  حاصلــه،  منابــع  از 
شهرســازی، صــرف توســعه حمــل و نقــل عمومی 
بــا اولویــت خرید داخــل و جایگزینــی خودروهای 

فرسوده می شود.
طبــق جــز ۲ بنــد )ب( ۷۰ درصــد از منابــع 
حاصلــه، بــه صــورت تســهیالت قرض الحســنه و 
یــا یارانه تســهیالت بــا موعد بازپرداخــت حداکثر 
پنــج ســاله بــا ترتیــب اولویــت طرح هــای افزایش 

شــمارگان تولیــد خودروهای مشــمول ایــن ماده، 
اعطــای مشــوق های صادراتــی، طرح هــای اعالمی 
قطعــات  بومی ســازی  منظــور  بــه  خودروســازان 
تجاری ســازی  و  طراحــی  وارداتــی،  خودروهــای 
حداقــل  بــا  )پلتفرم هــای(  خودرویــی  ســکوهای 
مشــارکت مالی ۳۰درصد خودروســازان، توســعه 
فناوری هــای جدیــد خودرویــی بویــژه خودروهــای 
طرح هــای  و  )هیبریــدی(  ترکیبــی  و  تمام برقــی 
خــودرو  قطعه ســازی  بــا  مرتبــط  دانش بنیــان 
کــه تمامــی ایــن طرح هــا بایــد بــا تضمیــن خریــد 
خودروســازان و یــا تجاری ســازی قطعــی همــراه 

باشد، اختصاص می یابد.
در تبصــره یــک بنــد )ب( نیــز آمــده اســت: 
ســتاد نهضــت قطعه ســازی می توانــد تــا ســقف 
۱۰درصــد از منابــع موضــوع بنــد )ب( را به صورت 
کمــک بالعــوض )گرنــت( بــرای انجــام طرح هــای 
تحقیق و توســعه و طراحی و مهندسی به منظور 
بومی ســازی و کاهــش واردات قطعــات در اختیار 
دانشــگاه ها و موسســات پژوهشی و شرکت های 
دانش بنیــان صرفــاً مشــروط بــه تضمیــن خریــد 

خودروسازان قرار دهد.
طبــق تبصره ۲ نیز اختصاص منابع موضوع 
جــز )۲( بنــد )ب( بــه خودروســازان، مشــروط بــه 
نبود مطالبات معوقه به قطعه سازان با تشخیص 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ارجاع دوباره طرح ساماندهی خودرو برای اصاح به کمیسیون صنایع مجلس
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