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اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامل اتحادیه دام
سبک :نگران تامین گوشت
در آینده هستیم

رئیس اتاق ایران و امارات :فضای تجاری
کشور نیاز به خبر تفاهم جهانی دارد

مدیرعامــل اتحادیــه دام ســبک عنــوان کــرد که با

توجه به خشکســالیها نگران تامین گوشــت در آینده
افشــین صــدردادرس در گفتوگــو بــا باشــگاه

شود نیاز است که یک خبر مناسب مبنی بر

خبرنــگاران جــوان ،از فراوانــی دام در کشــور خبــر داد و
تامین نشــدن نهاده و مشــکالتی که در این زمینه وجود

فرشــید فرزانــگان در گفتوگــو بــا

او افــزود :بــا توجــه بــه هشــدارهای مکــرری کــه

پولهــای ایــران در ژاپــن و کــره جنوبــی اظهار

میدهد ،نگرانیهای متعددی برای تامین گوشت وجود

بانــک مرکــزی بــه صــورت نقــدی یا بــه مقصد

صــدر دادرس بــا تاکیــد بر حمایت دامداران ســبک

تجــاری بازرگانــان در ژاپــن و کــره جنوبــی

ســبک بــه مراتــع و کمبــود بــارش ،امــا اعتبــارات الزم

را تــا حــدی برطــرف کننــد و کاال وارد کنند .به

مدیرعامل اتحادیه دام ســبک با بیان اینکه قیمت

دولــت بایــد کاری کنــد کــه ایــن پولهــا بــه

بنــا بــر برآوردهــای مرکز پژوهشهــای اقتصــادی وزارت

بودجههای عمرانی و توســعه زیرســاخت قرار

دارد ،دامها الغر هستند.

ســازمان دامپزشــکی درباره خشکســالی سال آبی آینده

دارد.

بیان کرد :علیرغم وابستگی دامداران به ویژه دامداران
تخصیص داده نشده است.

هــزار تومان اســت کــه با قیمت تمامشــده تولید فاصله
او با اشــاره به دالیل قیمت باالی گوشــت در بازار

فعالیتهــای عمرانــی و فعالیتهایــی کــه

را ندارنــد و در نتیجــه بــازار در اختیــار حلقههای واســط

توجــه شــود .بــدون تردید هــم موضوع FATF

انتظــار داریــم کــه بــه توســعه زیرســاختها،

بیان کرد :وقتی تولیدکننده دسترسی مستقیم به بازار

بــه تجــارت و تولید کمــک زیربنایــی میکنند،

اســت ،بــا ایــن وجــود داللها بــازار را به نفع خــود تمام

و هــم مســئله تحریمهــا بایــد در کنــار هــم

دادرس با تاکید بر بازنگری نظام توزیع محصوالت

برجــام طوالنیتــر شــود تاثیــر خود را بــر بازار

حــل شــود .بــه هــر میزانــی کــه گفتوگوهای

کشــاورزی گفــت :ســاماندهی عرضــه محصــوالت

ارز خواهد گذاشــت .بــازار ارز تحت تاثیر این

وزارت جهاد کشاورزی است که در دولت آینده باید به

فرزانــگان خاطرنشــان کــرد :بــرای اینکــه

ایــن مقــام مســئول در واکنــش بــه مشــکالت و

اقتصــادی رهــا شــود نیــاز اســت کــه یــک خبر

بــازارگاه ،ظلــم بزرگــی در حق دامداران ســبک اســت؛

بــه فضــای تجــارت و تولیدی کشــور برســد که

و بــرای تامیــن نهــاده بــا چالشهــای متعــددی روبهرو

حاصــل شــود و در نتیجــه آن یــک ســند قابل

او ادامــه داد :وزارت جهــاد کشــاورزی برای تامین

کشــور مــا بتوانــد بــه تدریــج از سیســتم آزاد

بــه رغــم دســتورات اکید معاونــت امور دام و ســازمان

بهرهمنــد شــود و ضمــن آن مســائل مربوط به

دامــداران ســبک ،امــا متاســفانه در  ۲ســال گذشــته

خبــر میتوانــد کاهش دهنــده انقباض حاضر

کــه برخی اســتانها اجازه تشــکیل تعاونی دام ســبک

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران

اخبار قرار میگیرد.

فضــای تجــاری کشــور تــا حــدی از ایــن فشــار

چالشهــای ســامانه بــازارگاه افــزود :ایجــاد ســامانه

مناســب مبنی بر دســتیابی به تفاهم جهانی

چــرا کــه اکثریــت گوســفندداران غیرمتشــکل هســتند

میتوانــد در نتیجــه گفتوگوهــا بــه زودی
تحقــق بــه صــورت عملیاتــی دســت یابیــم تــا

نهاده ،گوســفند را در اولویت ســوم قرار داده اســت و

مــراودات بانکــی و تعامــالت بینالمللــی

مرکــزی تعــاون روســتایی مبنــی بــر متشــکل کــردن

 FATFهم در دستور کار قرار بگیرد .خود این

موانــع متعــددی در اســتان و شهرســتانها داریم؛ چرا

در بازار باشد.

را ندادنــد و نمیدهنــد یــا در صــورت تشــکیل تعاونــی
خودداری میکنند.

بــه گفتــه او ،از طریــق ســازمان جهــاد اســتانها و

ســایر دســتگاههای نظارتی درصدد رفع مشکل هستیم

تــا حــق گوســفندداران را کــه اســتفاده از ارز ترجیحــی

تاثیــر ترخیــص نهادههای مانده در گمرک تصریح کرد:

عرضــه فــراوان نهــاده در گمــرک تــا حــدودی بــر بــازار
اثــر گذاشــته بــه طــوری که قیمــت جــو را کاهش داده
اســت ،امــا با ایــن وجود اکثــر گوســفندداران که عضو
تعاونی نیســتند یا اجازه تشــکیل تعاونی را ندارند ،باز

محــروم ماندنــد؛ چــرا کــه ســامانه بــازارگاه اختیــار کار
را بــه دســت جهــاد کشــاورزی اســتانها داده و همین

موضوع باعث شــده که با برخورد ســلیقهای اســتانها
مواجه شویم.

پایان تیر؛ آخرین مهلت
ارسال مدارک احراز ارز
صادرکنندگان سال ۹۷
بــه گفته دبیر کمیتــه اقدام ارزی ،پایان تیر ۱۴۰۰

آخریــن فرصــت تکمیــل مــدارک مربــوط بــه احــراز ارز

حاصل از صادرات سال  ۹۷بوده و پس از سپری شدن
ایــن تاریــخ ،امــکان دریافت مدارک و مســتندات وجود

نخواهد داشت.

به گزارش ســازمان توســعه تجارت ایران ،احســان

قمری از پیگیری تشکیل کمیته ماده  ۲مصوبات شورای
عالــی هماهنگــی اقتصــادی در آینــده نزدیــک خبر داد و

گفــت :برخــی از مصوبــات کمیته اقدام ارزی الزم اســت

برای تصویب شــدن در کمیته ماده  ۲مطرح شــده و در
آن مرجع مورد تأیید قرار گیرد.

مصرف در این دو صنعت را ابالغ کرد.

او بــا بیــان اینکــه ایــن مصوبه ،بازه زمانــی و میزان

فعالیــت صنایــع ســیمان و فوالد را از روز دوشــنبه (۲۸

تیــر) تــا یکشــنبه (ســوم مــرداد) را تعییــن کــرده اســت،

خاطرنشــان کرد :مقرر شــد نحوه ادامه فعالیت صنایع

مذکــور بعــد از ایــن دوره در جلســه هفتــه آینــده (روز
شنبه  ۲مرداد) بررسی و نتایج آن اعالم شود.

زرنــدی همکاری حــوزه صنعت دربــاره مصرف برق

را مناســب دانســت و افزود :تمام تالش وزارت صنعت،

حمایــت از بخــش تولیــد اســت و بــا توجــه بــه اوضــاع
فعلی ســعی شــد تا با تنظیم این برنامه ،ضمن فعالیت

حداکثــری ایــن صنایع ،نهایــت صرفهجویی و همکاری را
با شرکت توانیر داشته باشیم.

به گفته او روزهای دوشنبه و سهشنبه ( ۲۸و ۲۹

تیر) صنایع ســیمان از ســاعت  ۱۲شــب تا  ۸صبح مجاز
بــه فعالیــت بــدون محدودیت هســتند و از ســاعت  ۸تا

و امــارات بــا تاکیــد بــر اهمیــت نــرخ ارز در

نقدینگــی و در نتیجــه تــورم ،تولیــد آســیب

جهانــی اســت .کیــک اقتصــاد ایــران هــر روز

نخواهیم بازار ایران به شــدت وابســته به ارز

تجاری که باید پایه رشد هر کشوری باشد در

اســت .بایــد رویکــرد بهتــری بــا دنیــا داشــته

اقتصــاد ایــران گفــت :چــه بخواهیــم و چــه
شــده و ایــن اتفــاق میتوانــد فضــای بهتری را

بــرای کســبوکارها ایجــاد کند .فضــا به ثبات
اقتصــادی و اتخــاذ برنامههــای بلندمــدت

بــا ســند چشــمانداز نیــاز دارد .همــه تجــار،
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی انتظــار
دارنــد کــه بتوانند در یک محیط آرامتر و قابل

پیشبینیتــر تصمیمگیــری کننــد .مــا بــه ایــن
فضــا نیــاز داریــم ،در غیر این صــورت تولید و

تجارت توسعه پیدا نمیکند.

دیده اســت .فعالیتهــای اقتصادی تولیدی و
معرض خطر است .سفتهبازی و فعالیتهای
از ایــن دســت کــه منشــعب از رشــد بیامــان

نقدینگــی اســت بــر فعالیتهــای تولیــدی و
تجــاری ســایه افکنــده اســت .بــرای مثــال اگر
همــه فعالیــت کســب و کار خــود را تعطیــل
کنند و وارد بازار مسکن در تهران شوند سود

بیشتری میبرند.

او همچنیــن تصریح کرد :همه فرمولهای

اقتصــادی بــر پایــه تولیــد ثــروت و ارزش افــزوده

او در ادامه اضافه کرد :متاســفانه تغییر

اســت .در هــر حــوزهای که ارزش افزوده بیشــتر

کــه دولــت منتخب بــه کســبوکارها و بخش

سمت آن میروند .فضا حاکم بر اقتصاد بطوری

رویکــرد خاصــی دیــده نمیشــود .امیــد اســت

خصوصــی بیشــتر توجــه کنــد .آقــای رئیســی
نشســتی نیــز بــا اقتصاددانــان داشــتند ولــی
ای کاش از بنــگاهداران ،بخــش خصوصــی و
فعــاالن اقتصادی که بــدون حمایت در فضای

تولیــد و تجــارت حضور دارند و با هر فشــاری
اشــتغال را حفــظ کردهانــد دعــوت میشــد تــا

صدای آنها هم شنیده شود.

فرزانــگان گفــت :مــا بــه ثبــات فضــای

کســب و کار نیــاز داریــم .نــرخ ارز باالتــر از

ارزش واقعی آن است .به علت رشد فزاینده

ایجــاد شــود ،مــردم ،تجــار و تولیدکننــدگان بــه

هدایت شود که فعالیتهای تولیدی و تجاری بر
همه فعالیتهای دیگر اقتصادی مسلط باشد تا
سرمایهگذاران و تولیدکنندگان سرمایه و کار خود

را وارد حوزههای تولیدی و بازرگانی کنند.

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران

و امــارات خاطرنشــان کــرد :بایــد یــک برنامــه
اساسی در این زمینه انجام شود .اولین کاری

که در این مورد به نظر میآید توسعه تجارت

بینالمللــی ،ایجــاد فضــای مناســب اقتصادی

در داخل کشــور و پیوســتن به جامعه تجارت

در حــال کوچــک شــدن از تجــارت بینالمللــی
باشــیم وگرنه عقبافتادگی و ضعف اشــتغال

بیش از پیش خواهد بود.

او افــزود :قطــع بــه یقین تــا زمانی که

ایــران بــه جامعــه اقتصــاد جهانــی برنگــردد
و تعامــل مناســبی بــا همــه کشــورهای

همســایه و همچنین کشــورهای حوزه غرب

و شــرق نداشــته باشــد نمی توانــد موفــق

باشــد .زمانــی می تــوان بــا غــرب مذاکــره
خوبــی داشــت که با شــرق ارتبــاط خوبی را
ایجــاد کــرد ،زمانــی می توان از شــرق امتیاز

گرفــت کــه بــه غــرب نزدیــک شــده و توازن
ارتباط حاکم باشــد.

فرزانــگان در پایــان بــا تاکیــد بــر اهمیت

متــوازن بودن پیشــبرد روابط با غرب و شــرق

گفت :الزم اســت به این مهم توجه شــود که
در توســعه روابط سیاســی تعادل حفظ شــود

تــا توســعه اقتصــادی در همــه ابعــاد غــرب و

شــرق حادث شــود که مجبور به خرج بیشــتر

از کیســه مردم نشویم که نتیجه آن جز رکود
اقتصــادی نخواهد بود .اینها انتظاراتی اســت

کــه از دولــت بعــد مــیرود و امیدواریــم یــک

سیاست منطقی اتخاذ شود.

بهرهبــرداری از  ۵۸۵طــرح تولیــدی و

اســتان کردســتان با ابــراز امیدواری بــه اینکه

کــرده و از  ۵۵درصــد خودکفایی به  ۸۰درصد

کشــور روز دوشــنبه با فرمان رئیسجمهوری

بتوانند در کار بســیار مهم کشاورزی گامهای

وقفه همه عزیزان ما است ،تشکر می کنم.

زیربنایــی وزارت جهادکشــاورزی در سراســر
و از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد.
حجتاالســالم

والمســلمین

همــه مســئوالن کشــور در دولــت بعــدی
بیشــتری بردارنــد ،گفــت :در ایــن دولــت هــم

حســن

بحمدهللا کارنامه ،کارنامه قابل قبولی اســت

ملــی تدبیــر و امید برای جهــش تولید ،فرمان

رئیسجمهــوری با اشــاره به آمار و ارقام

روحانــی در هشــتاد و دومیــن هفتــه پویــش
افتتاح رســمی  ۵۸۵طــرح تولیدی و زیربنایی

در زمینــه تولیــد محصــوالت غذایــی زراعــی و
آبزیــان و نیــز صنایــع تبدیلــی را در سراســر

کشور صادر کرد.

که امروز به مردم ارائه میشود .

ارائــه شــده از ســوی وزیــر جهــاد کشــاورزی
در زمینــه اقدامــات انجــام شــده در ایــن
حــوزه ،افــزود :ایــن گــزارش نشــان میدهــد
که کشــاورزان محترم ،مســئوالن کشــاورزی،

 ۳طرح آب و خاک به مساحت  ۶۶هزار

مهندســان عزیــز و همــه تالشــگران هــم در

صنایــع تبدیلــی و غذایــی  ۱۱۸ ،واحــد گلخانه

نیــرو) در مجمــوع کار عظیــم و بزرگــی را بــه

هکتــار در اراضــی ســطح کشــور ۴۴۳ ،طــرح
ای و  ۷طرح زیربنایی در شــرکت شــهرکهای

کشــاورزی کشــور و همچنیــن  ۱۴طــرح
آبزیپروری و زیربنایی شــیالت در استانهای

هرمــزگان ،بوشــهر ،قزویــن و سیســتان و

بلوچســتان از جملــه طرحهــا و پروژههایــی
اســت کــه دیروز بــا فرمــان رئیسجمهوری در

سراســر کشــور بهرهبــرداری رســمی آن آغــاز
شد.

بخــش کشــاورزی هــم در بخــش آب (وزارت
انجام رســاندند که محصول آن را مردم عزیز
کشــور در زندگــی خــود و در خودکفاییهــا و

خوداتکاییهایــی کــه امروز هســت مشــاهده
میکنند.

همچنیــن بــا بهرهبرداری از ایــن طرحها

عزیزان برای امنیت غذایی مردم بسیار خوب

مستقیم ایجاد میشود.

روحانــی قبــل از صــدور فرمــان افتتــاح

طرحهــای آب و خاک در شهرســتان کامیاران

زنجیره تولید تا مصرف محصوالت کشــاورزی

و غذایــی ،گفــت :در این دولــت حرکت خوبی

در این زمینه انجام شده است.

رئیسجمهــوری در ادامــه بــه گالیــه

مصرفکننــدگان از قیمــت بــاالی مــواد غذایی

و محصوالت بســتهبندی شــده ،اشــاره کرد و
گفــت :امروز مصرفکننــدگان از هزینه باالی

بســتهبندی گالیــه دارند ،اگــر بتوانیم با کمک
و همــکاری دســتگاههای مربوطــه و بخــش

خصوصــی کار کنیــم کــه بســتهبندی مــواد
غذایــی بــا قیمــت ارزانتــری در اختیــار مــردم
قرار گیرد ارزشمند است.

نباتاتی که از آن روغن استخراج میکنیم هم

برای اجرای این طرحها ۱۱ ،هزار و ۷۰۳

بــرای  ۲۴هــزار و  ۱۳۴نفــر اشــتغال پایــدار و

اشــاره بــه اهمیت صنایــع تبدیلی و غذایی در

محصــوالت کشــاورزی را تولیــد کــرد و یــا در

طــرح صنایــع تبدیلــی و غذایــی در دماونــد بــا

تــالش خــود را انجــام دهنــد تا مــواد غذایی با

در گنــدم و هــم در آبزیان محصوالت ما قابل

پیش مقایسه کنیم و این نشانگر تالش همه
کشورمان است .

صنعــت ،معــدن و تجــارت توصیــه کــرد همــه
قیمت ارزانتری در اختیار مردم قرار گیرد.

میشــود بــا اســتفاده از سیســتم گلخانــهای

شــهرکهایی کــه امکانــات دامپــروری وجــود
دارد بــه تولیــد دام پرداخت به طوری که همه
خدمــات زیربنایــی در یک جا جمع شــده و به
راحتی استفاده میشود.

رئیسجمهــوری در آییــن افتتــاح

طرحهــای آبزیپــروری و شــیالت در اســتان
هرمزگان نیز توسعه در زمینه تولید آبزیان را

بســیار خوشــحالکننده خواند و افــزود :البته
هنــوز بایــد بیــش از ایــن تالش شــود تا مردم
عزیــز مــا بتواننــد بــا قیمــت مناســب از ماهی

و دیگــر آبزیــان اســتفاده کننــد و همچنیــن

زمینــه بــرای صــادرات بیشــتر ایــن محصوالت

نیز فراهم شود.

روحانــی با بیان اینکــه در زمینه پرورش

ماهیــان در دریــا نیــز کار بســیار بزرگــی در
دولــت یازدهــم و دوازدهــم انجــام گرفــت و

رئیسجمهــوری همچنین قبــل از صدور

گســترش یافــت ،اظهــار کــرد :بــرای تولیــد و

زیربنایــی در شــهرکهای کشــاورزی اســتان

انجــام شــده کــه در ابتــدا با همــکاری و کمک

فرمــان افتتــاح طرحهــای گلخانــهای و  ۷طرح
اردبیل و تعدادی از دیگر اســتانهای کشــور،

رئیسجمهوری ادامه داد :از کشاورزانی

گفت :احداث و توسعه شهرکهای کشاورزی

کشــور مــا را از لحاظ مســائل غذایــی خودکفا

دوازدهــم بوده و این شــهرکها قادر هســتند

که با دســت پاک و پرتالش و پینهبستهشــان

اضافه کنند.

روحانــی افــزود :شــهرکهای صنعتــی

روحانــی همچنین در آییــن افتتاح ۴۴۳

روحانی تصریح کرد :امروز تولید ما هم

در برنــج هــم در شــکر هــم در زمینــه روغن و

میلیونهــا تن مواد غذایی را بر محصوالت ما

معمــوال بــه گونهای اســت کــه در همه فصول

روحانــی بــه وزیــران جهــاد کشــاورزی و

مالحظــه اســت و میتوانیــم بــا هشــت ســال

میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

رســاندند و ایــن آمــار نشــانگر کار و تالش بی

یکــی از اقدامــات بدیــع دولــت یازدهــم و

پــرورش ماهیــان در دریــا نیز اقدامــات زیادی
شرکتهای خارجی بود اما امروز خوشبختانه

با تالش شــرکتهای دانشبنیان برای تامین

پروتئیــن در کشــور در مســیر خوداتکایــی و
خودکفایی هستیم.

اســترداد مالیات بر ارزش افزوده برخوردار خواهند شد
کــه در صــورت تأییــد نهایــی کمیته مــاده  ۲ایــن مصوبه

اجرایی خواهد شد.

دبیــر کمیتــه اقدام ارزی در ادامه در مورد بررســی

احــراز ارز حاصــل از صــادرات صادرکننــدگان ســال ۹۷

کــه تاکنــون تعهــدات ارزی خــود را ایفــا نکردهانــد اظهار
کــرد :ایــن دســته از صادرکننــدگان تــا پایان تیــر فرصت

دارند تا با مراجعه به وبســایت ســازمان توســعه تجارت

ایران به آدرس  www.tpo.irمدارک خود را تکمیل و به

مشــکالت تعهــدات ارزی صادرکننــدگان

محصوالت کشــاورزی بخش میوه و ترهبار در

نشســتی بــا حضور معــاون وزیــر و رئیس کل

حمیــد زادبــوم افــزود :بــا شــروع بــه

بــه گــزارش ســازمان توســعه تجــارت

نشســتها و جلســات متعــدد بــا دیگــر

محصــوالت کشــاورزی ایــران ،ســیداحمد

توسعه تجارت ایران با تاکید بر رفع مشکالت

عضــو کارگــروه ،تمامــی مشــکالت ایــن بخش

سازمان توسعه تجارت ایران بررسی شد.

ایــران ،معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان

دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارســال کنند تا در خصوص
قمــری تاکیــد کــرد :پایــان تیــر ســال جــاری آخرین

توسعه تجارت ایران همواره حامی و پشتیبان

فرصــت تکمیــل مــدارک مربــوط بــه احــراز ارز حاصــل از
صــادرات ســال  ۹۷بــوده و پــس از ســپری شــدن ایــن
تاریــخ ،امــکان دریافــت مــدارک و مســتندات وجــود
نخواهد داشت.

تالش میکنند ،اقدام خواهد کرد.

در ایــن نشســت کــه با حضور ســیدرضا

نورانــی و صدرالدیــن نیاورانــی ،رئیــس و

تعهــدات ارزی صادرکننــدگان محصــوالت

آن تصمیمگیری شود.

حفــظ جایــگاه ایــن کاالهــا در بازارهای هدف

کارگروه مربوطه ارسال کنند.

کشــاورزی بخش میوه و تربار گفت :ســازمان
صادرکنندگان واقعی و خوشــنام بوده و برای
رفــع مشــکالت و موانــع صادراتــی ایــن قشــر

زحمتکــش کــه علیرغــم کمبودهــای موجــود
همچنــان در صــادرات کاالهــای غیرنفتــی و

کار کارگــروه رفــع تعهــدات ارزی و برگــزاری
نمایندگان معرفی شــده از سوی سازمانهای

مطــرح و در نهایــت در فروردیــن ســال جــاری

بسته رفع تعهدات ارزی مصوب و ابالغ شد.

نایبرئیــس اتحادیــه ملــی صادرکننــدگان
میرجلیلی ،نایبرئیس اتحادیه میوه و ترهبار

اســتان البــرز و خســرو طالبــی ،رئیس انجمن

ســیبزمینیکاران ایــران ،برگــزار شــد ،بخش
خصوصــی بــا اشــاره بــه مشــکالت صــادرات

در این نشســت مقرر شــد اتحادیه ملی

محصــوالت میــوه و تربــار و همچنیــن افــت

انجمن ســیبزمینیکاران ایران مطابق بســته

تحریمهــای ظالمانــه از ســوی کشــورهای

محصوالت کشــاورزی ،شــعبات اســتانی آن و
رفع تعهدات ارزی مدارک و مســتندات مثبته

صادراتــی ســالهای  ۹۷،۹۸و  ۹۹را بــرای

 ۲۰تــا ۱۰درصدی ایــن محصوالت و نیز اعمال

بیگانه خواســتار نگاه ویژهای به این بخش از
صنعت کشاورزی شد.

w w w . a s r e-e g h t e s a d.c o m

صــادرات خــود اقــدام کردهانــد از معافیــت مالیاتــی و

بررسی مشکالت تعهدات ارزی صادرکنندگان میوه و تربار

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

لغایــت  ۹۹/۰۸/۳۰نســبت بــه ایفــای تعهــدات ارزی

را ادامه دهند.

زرندی تصریح کرد :صنایع فوالد نیز در این  ۲روز

از ساعت ۱۲شب تا ۸صبح مجاز به فعالیت با ۵۰درصد

و از ســاعت  ۸تــا  ۲۴صرفــا بــا ۱۰درصــد دیماند مصرفی
می توانند فعالیت کنند.

معــاون طرح و برنامــه وزارت صنعت تاکید کرد :با

توجــه به این مصوبه ،صنایع ســیمان از روز چهارشــنبه

( ۳۰تیــر) تــا یکشــنبه ( ۳مــرداد) بــدون هیچگونــه

محدودیــت میتواننــد فعالیــت تولیــدی داشــته باشــند
و صنایــع فــوالد نیــز در ایــن مــدت بــا  ۵۰درصــد دیماند
مصرفی مجاز به فعالیت هستند.

انتقاد از افزایش
400درصدی قیمت مواد
اولیه تولید قارچ خوراکی
رئیــس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی از

افزایــش ۴۰۰درصدی قیمت مــواد اولیه تولید قارچ در
کمتــر از ۶مــاه و اقتصادی نبودن تولید این محصول به

علت باال رفتن هزینههای تولید خبر داد.

بــه گــزارش صــدا و ســیما ،مهــدی رجبــی در ارتباط

اســتفاده میشــود از کیلویــی ۱,۵۰۰تومــان در فروردین
به کیلویی  ۴,۵۰۰تومان در اردیبهشــت رســیده و خاک

بیش از  ۲برابر افزایش قیمت داشته است.

او افــزود :همچنیــن بــه علــت کاهــش جوجهریزی

تولید کود مرغی نیز کاهش یافته است.

رجبی با اشاره به حضور گسترده دالالن بازار تولید

قارچ گفت :افزایش هزینههای تولید ،تولیدکنندگان را

بــه ورشکســتگی کشــانده اســت و اگــر فکــری بــرای این
اوضاع نشود صنعت قارچ نابود خواهد شد.

رئیــس انجمــن پرورشدهنــدگان قــارچ خوراکــی

افــزود :بــا وجــود ایــن افزایــش هزینههــای تولیــد ،قارچ
افزایــش قیمتــی نداشــته و اکنــون قیمــت آن به صورت

عمــده و فلــه کیلویــی  ۳۵هــزار تومــان و بــه صــورت

خردهفروشی و بستهبندی حدود  ۵۵هزار تومان است.

توافقنامه همکاری توسعه
صادرات کاال و تجهیزات آب
به اوراسیا امضا شد
توافقنامــه همــکاری توســعه صــادرات کاال و

تجهیزات آب به اوراســیا با حضور مدیرعامل ســاتکاب
و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به امضا

رسید.

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی وزارت نیــرو،

توافقنامــه توســعه صــادرات کاال و تجهیــزات آب بــه
کشــورهای اوراســیا و  ،CISفیمابیــن شــرکت ســیرنگ

تجــارت ایرانیــان و شــرکتهاموننایزه بــا هدف توســعه
صــادرات کاال و تجهیــزات آب (لولــه و اتصــاالت چــدن

نشــکن و پایههــای چدنــی برقی) به کشــورهای اوراســیا
و  ،CISبــا حضــور محمدولــی عالءالدینــی ،مدیرعامــل

شرکت مادرتخصصی ساتکاب وهادی تیزهوش ،رئیس

اتاق بازرگانی مشترک ایران – روسیه به امضا رسید.

او افــزود :بــر اســاس مصوبــه کمیتــه اقــدام ارزی

صادرکننــدگان ســال  ۹۷که در مهلــت زمانی ۹۸/۱۱/۰۱

 ۲۴با  ۳۰درصد دیماند مصرفی میتوانند فعالیت خود

با رســانه ملی گفت :کُل َش که برای بســتر رویش قارچ

روحانی  ۵۸۵طرح ملی وزارت کشاورزی را افتتاح کرد

است ،ادا کنیم.

مدیرعامــل اتحادیــه دام ســبک در پایــان دربــاره

فرماندهــی راهبــری اوج بــار کشــور در مصوبــهای نحــوه

افزایش مصرف در کشور استفاده کنیم و به
او افــزود :مــا از دولــت منتخــب

از ورود آنهــا بــه ســامانه بــازارگاه و تخصیــص نهــاده

حمایــت از تولیــد در صنایــع ســیمان و فــوالد ،ســتاد

نظــر این کمکارکردترین شــکل ممکن اســت.

زنــده  ۴۶هــزار تومــان و در برخــی اســتانها  ۴۲تــا ۴۳

هستند .

زرنــدی اظهار کــرد :با پیگیریهای وزارتخانه و به منظور

استفاده میشود .یعنی میتوانند نیاز صنایع

مسائل تورمی دامن بزنیم.

آن پرداخته شود.

به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ســعید

ایــران حوالــه شــود ،بلکــه بــرای فعالیتهــای

جهــاد کشــاورزی ،قیمــت تمامشــده هــر کیلــو دام پروار

کشــاورزی در بــازار داخــل یکــی از ماموریتهــای اصلی

برای فعالیت صنایع سیمان و فوالد ابالغ شد.

کــرد :قــرار نیســت کــه ایــن پولهــا در اختیار

گیــرد .مــا عادت کردیم که ایــن پولها را برای

میکنند.

عنــوان کــرد که مصوبه نحوه مصرف برق و برنامهریزی

خبرگــزاری ایلنــا در مــورد خبــر آزادســازی

فــروش دام با نرخ تمامشــده تولیــد فاصله دارد ،گفت:

دارد.

با تاکید بر لزوم تداوم تولید در صنایع مختلف کشور،

و تولیدی کشور برسد.

شــیوه مناســبی به کشــور برگردد و در اختیار

بــاالی  ۹۸هــزار تومــان اســت ،در حالــی کــه قیمت دام

معــاون طــرح و برنامه وزارت صنعــت ،معدن و تجارت

کشــور تــا حــدی از ایــن فشــار اقتصــادی رها
دســتیابی به تفاهــم جهانی به فضای تجارت

گفــت :علیرغــم فراوانی دام ،اما به دلیل خشکســالی،

نحوه مصرف برق در صنایع
سیمان و فوالد مشخص شد

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایران و

امــارات میگویــد بــرای اینکــه فضــای تجــاری

هستیم.

اخبـــــــــــــــــار

آگهی مناقصه عمومی

یک مرحله ای همزمان با ارزیابی

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
(سهامی خاص)

کیفی (فشرده)شماره  1400/4-35ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد " انجام  ۱۰هزار متر عملیات حفاری

مغزه گیری و پودری ( )RCبا استفاده از دستگاه های حفاری کارفرما در محدوده های

اکتشافی استان های سیستان و بلوچستان " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی

دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد  ۲۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۷و با جزئیات مندرج در اسناد
مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰
ریال (شش میلیارد و ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار

نماید .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت  ۱۰صبح مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۲۹و مهلت

زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  ۱۷مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۰۶و مهلت ارائه

پیشنهادات حداکثر تا ساعت  ۱۷مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۱۶و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز

یک شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۱۷برگزار می گردد .عالقمندان شرکت در مناقصه میبایست

جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره  ۰۲۱_ ۱۴۵۶تماس حاصل
نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند.

