صنـعت،تجارت
کشاورزی

6
اخبار

معاون گمرک با بیان اینکه صادرات عمده کاالهای
اساس��ی اعالم ش��ده از سوی مراجع ذیربط ،ممنوع
اس��ت ،گفت:صادرات محصوالت کش��اورزی در
 ۴ماهه نخس��ت امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه
پارس��ال ۳۰.۴ ،درصد رشد داشته است .به گزارش
مهر«،مهرداد جمال ارونقی» اظهار داش��ت :میزان
صادرات اقالم و محصوالت کشاورزی در  ۴ماهه
نخس��ت س��ال جاری بیش از  ۲میلیون و  ۷۰۶هزار
تن اس��ت که نس��بت به مدت مش��ابه در سال قبل
( ۲میلی��ون و  ۷۴ه��زار تن) ،بی��ش از  ۳۰.۴درصد
رش��د داش��ته است .معاون فنی گمرک ایران افزود:
محصوالت صادر شده در سال جاری دارای ارزشی
معادل یک میلیارد و  ۶۹۰میلیون دالر میباشند که
نس��بت به ارزش اقالم صادراتی س��ال  ۹۸در مدت
مش��ابه با ارزش��ی معادل یک میلیارد و  ۵۸۲میلیون
دالر از رشدی معادل  ۶.۸درصد برخوردار بوده است.
وی اقالم عمده کاالهای کش��اورزی صادر شده را
پس��ته ،گوجه فرنگی ،هندوانه ،س��یب ،رب گوجه
فرنگی ،مغز پسته ،شکالت ،بیسکویت ،سیب زمینی
و پنی��ر برش��مرد و گف��ت :عمده این محصوالت به
کشورهای عراق ،چین ،افغانستان ،روسیه و امارات
متحده عربی صادر شده است .معاون فنی گمرک
ایران با اشاره به اقدامات گمرکات اجرایی کشور در
خصوص صادرات محصوالت کش��اورزی از جمله
اختصاص مس��یر س��بز به اظهارنامههای صادراتی
اق�لام کش��اورزی ،ارزیاب��ی در محل محصوالت
صادراتی ،انجام تش��ریفات گمرکی رویه صادرات
کااله��ای کش��اورزی ب��ه صورت ش��بانه روزی،
پذی��رش حمل یکس��ره برای این کااله��ا ،افزود:
علیرغم ش��رایط تحریم ،ش��یوع کرونا و به تب ِع آن
محدودیتهای��ی ک��ه در مرزهای کش��ور به وجود
آم��ده اس��ت رایزنیه��ای الزم از س��وی گمرک و
مراجع ذیربط صورت پذیرفت تا اقالم کشاورزی و
فس��ادپذیر ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،اجازه
صدور از کشور داشته باشند.

تولید خودرو  18درصد رشد کرد

ب��ر اس��اس گ��زارش ارس��الی دو ش��رکت بزرگ
خودروسازی کشور ،میزان تولید خودرو تا  ۲۴تیرماه
سال  ۹۹بیش از  ۱۸درصد رشد تولید داشته است .به
گزارش فارس ،از ابتدای امسال تا  24تیرماه ،تحویل
خودرو به متقاضیان با رشد  ۳۰درصدی مواجه شده
اس��ت .مجموع تولیدات تجمعی دو ش��رکت بزرگ
خودروسازی ایران خودرو و سایپا در این مدت بیش
از  ۲۸۲هزار دستگاه بوده است .در همین مدت تعداد
خودروهای ناقص  ۴۵درصد کاهش یافته اس��ت.
همچنین سازمان توسعه تجارت ایران گزارش داده
اس��ت که از س��وی یک مرز زمینی کش��ور  ۲۸مرز
تجاری فعال بوده و نقل و انتقال کاال در حال انجام
است .در عین حال ،از  ۱۶بازارچه مرزی کشور ۱۱
بازارچه فعال است.

مسیر سبز گمرکی
برای ترخیص مواد اولیه صنایع

مع��اون ام��ور صنایع وزارت صمت از مس��یر س��بز
گمرک��ی ب��رای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز صنایع
راهب��ردی خب��ر داد و گفت :تس��هیل فرآیند تولید
و تس��ریع در تامی��ن م��واد اولیه م��ورد نیاز صنایع
مهمترین اولویت وزارت صمت در ش��رایط کنونی
است .به گزارش فارس« ،مهدی صادقی نیارکی»
در نشست مشترک با نمایندگانی از کمیته مشترک
متشکل از سندیکای مخابرات ،اتحادیه پیمانکاران
و صادرکنندگان مخابرات و نظام صنفی رایانه کشور
ب��ا تاکی��د بر ضرورت خوداتکای��ی صنعتی در تولید
تجهیزات  ICTگفت :باتقویت توان تولید در حوزه
تجهی��زات الکترونیکی و صنعت  ICTگام مهمی
در جهت توس��عه اقتصادی کش��ور برداشته خواهد
شد .معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد:
محدودیت های بین المللی و تداوم این سیاس��ت
در صنایع مهم کشور ،اهمیت توسعه عمق ساخت
داخ��ل در صنای��ع راهب��ردی را بیش از بیش جدی
تر کرده و ضروری اس��ت با ایجاد زیرس��اخت های
صنعتی به س��مت تعمیق س��اخت داخل در صنایع
راهبردی حرکت کنیم .صادقی نیارکی منافع حیاتی
کش��ور را در تحقق نهضت س��اخت داخل توصیف
ک��رد و گف��ت :طی توافقاتی ک��ه با گمرک و بانک
مرکزی صورت گرفته است ،تامین مواد اولیه مورد
نیاز صنایع در اولویت بوده و به زودی بخش عمده
ای از اج��زا و قطع��ات و تجهی��زات مورد نیاز صنایع
راهبردی کشور از گمرک ترخیص خواهد شد.

احیای 356واحدتولیدیدرسالجاری

طی سال جاری  356واحد صنعتی در شهرک های
صنعتی احیا ش��دند که ایجاد  6300فرصت ش��غلی
را به همراه داشته است .به گزارش فارس ،بررسی
وضعیت واحدهای صنعتی احیا شده در شهرک های
صنعتی از ابتدای سال تا  25تیرماه نشان می دهد در
این مدت  356واحد صنعتی احیا شده است .میزان
اشتغال واحدهای احیا شده در این مدت  6300نفر
بوده و س��رمایه گذاری واحدهای احیا ش��ده معادل
 680میلیارد تومان بوده است.

خــبرویـژه

رشد ۳۰درصدی
صادرات محصوالت کشاورزی

وجود  ۸۱تیپ ماده
معدنی در ایران

پنجشنبه  2مرداد  1399شماره 774

رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور پویش سنگ آهن را اولویت اول این سازمان در سال جهش تولید دانست و گفت :در سه ماهه اخیر بیش از  ۲۰هزار کیلومتر مربع آزادسازی
پهنهها و محدودههای اکتشافی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور جهت رونق بخشی به بخش خصوصی انجام پذیرفت .به گزارش ایسنا«،علیرضا شهیدی»،ایران را به عنوان
یکی ازخاستگاههای منابع غنی معدنی با دارا بودن  ۸۱تیپ ماده معدنی دررتبه کشورهای معدن خیز جهان توصیف کردو افزود:هم اکنون صنایع کشور ازکمبوداین منابع خدادادی رنج میبرند
که بر همین اساس بر پایه سیاستهای وزارت صمت و نیاز کشور به سنگ آهن ،پویش سنگ آهن اولویت اول سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در سال جهش تولید است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان فانتزی در گفتگو با «اسکناس» مطرح کرد؛

ضرورت اصالح ساختار تولید نان

با اجرای «جهش تولید» جلو گرانی و ضایعات نان گرفته می شود
گروه صنعت -محمد خادمی :نان به عنوان یکی
از کاالهای اساس��ی کشورمان و به نوعی مهم
ترین مواد غذایی محسوب می شود؛ تهیه نان
پرسه طوالنی دارد ،کشاورز گندم را می کارد و
دولت به دلیل استراتژیک بودن تولید گندم آن
رابهش��کلتضمینیازکش��اورزخریداریمی
کند و بعد از تبدیل کردن آن به آرد مجددا بدون
سود و حتی پایین تر از هزینه تمام شده در اختیار
نانوایان قرار می دهد.
به گزارش «اس��کناس»؛ بررسیهای سازمان
غذا و دارو نشان میدهد که مصرف سرانه نان
در ای��ران ب��ا حدود ٣٢٠گرم در روز معادل١١٧
ی که کشورهای
کیلوگرم درسال است ،درحال 
عضو اتحادیه اروپا ،مصرف بهمراتب پایینتری
دارند و به اس��تناد آمارهای س��ازمان غذا و دارو،
مصرفناندراینکشورها،ساالنه ٥٠کیلوگرم
گزارششدهاست،اینیعنیمصرفناندرایران
دو برابر کشورهای اتحادیه اروپا و چیزی حدود
٢٣٤درصدبیشتراست؛امابخشیازمیزانتولید
نان در کشور ما مربوط به ضایعات آن است ،به
طوریکهسالیانه 2میلیونتنناندرکشورمان
م��وردمص��رفقرارنمیگیرد،برخیعلتاین
حج��مب��االیدورریزن��انراروندتولیدنانبه
شکل سنتی عنوان می کنند و فرایند تولید نان
را عامل آن می دانند؛ با توجه به اهمیت موضوع
نان و پیچیدگی مسائل مربوط به زنجیره گندم،
آرد و نان ،موضوع ارتقای کیفیت نان از اهمیت
باالیی برخوردار است ،برای اینکه ببینیم برای
کاهش ضایعات نان باید چه کرد ،به س��راغ «
محم��دج��وادکرمی»رئیساتحادیهنانهای
فانتزی رفته ایم.

 از برنامه پنجم توسعه عقب مانده ایم


او در این باره می گوید 680 «:واحد صنفی نان
فانتزی در شهر تهران به شکل رسمی زیر نظر
اتحادیه مشغول به کار هستند ،موضوع ویروس
کرونا به تمام صنوف کش��ور ضرر زد و صنف
نان فانتزی نیز از این قضیه مستثنی نبود ،چرا
که ما بخش��ی از نان مورد نیاز اغذیه فروش��ان
را تامین می کردیم که صنف اغذیه فروش��ان
تعطیل ش��دند و میزان تولید ما نیز کاهش پیدا
کرد؛ اما به دلیل اینکه نان های حجیم به شکل
صنعتی تهیه می ش��ود بخش قابل توجهی از
هموطناندرایامکرونابهسمتتهیهنانصنعتی
رویآوردندتازمینهانتقالویروسکروناکاهش
پیدا کند ،همان طور که در جریان هس��تید نان
های فانتزی و حجیم به عنوان سالم ترین نان
به حساب می آیند و در تمامی دنیا نان صنعتی
و حجیم مورد استفاده مردم قرار می گیرد ».وی
ادامهمیدهد«:درکشورماننیزدربرنامهپنجم
توسعه قرار بود که  40درصد نان تولید کشور به
شکل نان های صنعتی و حجیم و نیمه حجیم
تامینش��ود،کهمتاس��فانهاینموضوعمحقق
نشد و در حال حاضر در شهر تهران  20درصد
و در شهرستان ها  10درصد نان صنعتی تهیه
می شود ،نان های صنعتی به دلیل اینکه فرایند
تولید آن کامال به ش��کل استاندارد صورت می

گیرد و تخمیر آن به درس��تی انجام می ش��ود و
حرارت مس��تقیم به آن داده نمی ش��ود یکی از
س��الم ترین نان های دنیا به حس��اب می آید».
آن طور که رئیس اتحادیه نان فانتزی و حجیم
و نیمه حجیم می گوید «:تمامی دنیا رو به تهیه
ن��انصنعت��یآوردهاند،چراکهدورریزکمتری
داردو ازکیفیتبهداشتی باالییبرخوردار است،
ما در کشور حدود  7و نیم میلیون تن گندم برای
صنعت نان استفاده می کنیم که کل مجموعه
گندمیکهبراینانحجیموصنعتیاستفادهمی
ش��ود 500هزارتناس��ت،بهعبارتی 7میلیون
تنگندمکهبرایتهیهنانس��نتیاس��تبسیار
ضایع��ات باالی��ی دارد ،بنابراین روی آوردن به
س��مت نان های صنعتی و کم حجیم یک امر
واجب به حساب می آید».

دنیا این روزها به سمت صنعتی شدن می

رود

«کرمی»درپاس��خبهس��والخبرنگارمادرباره
اینکه نانواهایسنتیاعالمکردهاندکهبهدلیل
گرانیانرژی،افزایشحقوقپرسنلوموارددیگر
نان باید گران ش��ود ،آیا در نان صنعتی نیز این
افزایش قیمت باید صورت بگیرد؟ می گوید«:
ب��رای تهیه نان عوام��ل متعددی نقش دارند و
تنهاموضوعآردنیس��تومتاس��فانهمسئوالن
مربوط اعالم می کنند که ما آرد را گران نکرده
ایم وبههمیندلیلافزایشقیمتنبایدصورت
بگیرد ،این درحالی است که در تهیه نان صنعتی
هزین��ه کارگر افزایش یافته ،مواد بهبود دهنده
نان که از خارج از کش��ور می آمد به واس��طه ارز
با افزایش قیمت مواجه شده و همچنین قیمت
روغن ،شکر و خمیر مایه نیز افزایش یافته است،
ب��ا این وجود ما قیم��ت ارائه محصوالت نان را
براساس مصوب سال  97به هموطنان عرضه
میکنیمکهبایدسازمانحمایتبهاینموضوع
توجهداش��تهباش��د؛امااگردولتمردانبهدنبال
این هستند که قیمت نان را حفظ کنند باید به
اقتص��ادم��ردمنیزتوج��هکنندومجلسنیزدر
سال  86مصوب کرد باید نان را ببریم در تولید
انبوه تا بتوانیم قیمت نان را حفظ و حتی کاهش
دهیم ».او ادامه می دهد «:امسال از سوی مقام
معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری
شده است و ما اگر نان کشور را به سمت صنعتی
ش��دن ببریم «جهش تولید» که رهبری به آن
اشاره داشتند محقق خواهد شد؛ وقتی که یک

کاال را صنعتی تهیه می کنیم به دلیل وفور کاال
قیم��تآنکاه��شپیداخواهدکرد،برایمثال
ماکارونی یک زمانی به ش��کل کارگاهی تولید
می ش��د و اگر با همان روش تولیدمان را ادامه
م��یدادی��مامروزقیمتماکارونی 10برابرمی
شد .دنیا این روزها به سمت صنعتی شدن رفته
است و ما اگر بخواهیم برای تولید نان با همین
روند سنتی پیش برویم امسال نه اما سال های
آینده با مشکل مواجه خواهیم شد».

راه�کار جه�ش تولید صنعتی ش�دن 50

درصد نان کشور

ای��ن فع��ال نان صنعتی در ادامه می افزاید «:به
اعتقاد بنده در مرحله نخس��ت دولتمردان باید
 40تا  50درصد تولید نان را به س��مت صنعتی
شدن ببرند ،نمی خواهیم بگوییم نان سنتی را
ازردهخ��ارجکنن��دبلک��هبهعنوانیکنانیدر
بیاوریم که کمتر در سفره هموطنان قرار بگیرد،
تولیدی که با دست انجام می شود قطعا راندمان
کاریپایینمیآید،امادریکمجموعهصنعتی
به طور مثال در یک س��اعت می توانیم  2هزار
قرص نان تولید کنیم و در همان فضا بخواهیم
نانسنتیتولیدکنیمتنهامیتوانیم 500قرص
نان تولید کنیم ،طبیعتا قیمت تولید نان سنتی
ب��اال م��ی رود و در صورت فراوانی در تولید نان
صنعت��یقیم��تپایینترخواهدآمد».بهگفته
« کرمی»این روزها بخش��ی از داروی بیماران
گوارش��ی کشور باید از کشورهای دیگر تامین
شود ،اما ریشه بیماری گوارشی برخی از بیماران
ما در نان های ناسالمی است که تهیه می شود و
اگر می خواهیم بیماران ما کاهش پیدا کنند ،ارز
بری نداشته باشیم و جامعه سالم و پویا در کشور
داشته باشیم باید اصالحاتی در تهیه نان کشور
انجام دهیم .بنده متخصص پزشکی نیستم اما
با متخصصان پزشکی که صحبت کرده ام آنها
اعالم کرده اند که جوش شیرین که به عنوان
بهبود دهنده در نان های سنتی استفاده می شود
عامل بیماری های دستگاه گوارش است ».اوبه
استفادهنانصنعتیدرکشورهایهمجواراشاره
می کند ،می گوید «:کشور ترکیه تا 5سال پیش
نان سنتی تهیه می کرد ،اما این روزها در تمامی
این کشور نان صنعتی تولید و عرضه می شود،
البتهبخشهایتولیدنانسنتینیزموجوداست
ولی کمتر فعالیت دارند ،در کشور عراق نیز بعد از
جنگ امریکا در شهرهای بزرگ آن مانند بغداد

و کربال تمام نانوایی ها از فرهای تولید نان کم
حجیماستفادهمیکنندوآنهابرنامهریزیکرده
اند که اگر می خواهیم کشور را بازسازی کنیم،
باید تغییرات فرهنگی نان را نیز اجرا کنیم ،حتی
در کشور افغانستان نیز نان های صنعتی تولید
می شود .بنابراین دولت ما نیز می تواند با اجرای
طرح های گوناگون میزان تولید نان در کش��ور
را افزایش دهد ،قیمت نان را ثابت نگهدارد و از
سویدیگرباارتقایمیزانکیفیتباعثکاهش
ضایعاتشود؛برایاینکهگاماولاینامرمحقق
شود باید ذائقه مردم را تغییر دهیم ،بنده خاطرم
هستزمانیاعالمکردندروغنجامدمضراست
در حالی که بسیاری از هموطنان مان از آن برای
تهیهغذااستفادهمیکردندکهباتبلیغاتمصرف
این نوع روغن کاهشپیدا کرد ،بنابراین باید این
موضوع برای نان نیز صورت بگیرد».

توان تولید ماشین آالت را داریم


وی ادامه می دهد«:برخی معتقدند که چرا نان
صنعتی از نان سنتی این روزها گران تر است
ک��ه بای��د در جواب این اف��راد بگویم که واحد
ه��ای صنعتی نان به ش��کل کامل از ظرفیت
شان استفاده نمی کنند ،برای نمونه یک واحد
صنعتی نان در داخل ش��هر ظرفیت دارد برای
 8س��اعت یک تن آرد را تبدیل به نان کند و
وقت��ی مردم اس��تقبال نکنند ظرفیت تولید به
 400کیلو میرس��د و میزان تولید کاهش پیدا
م��ی کن��د ،در مجموع با می��زان کاهش تولید
قیمت تمام ش��ده نیز افزایش پیدا می کند ،اما
اگ��ر تولیدکنندگان نان صنعتی با ظرفیت باال
تولید کنند قیمت نان کاهش پیدا خواهد کرد».
او به ماشین آالت تولید نان صنعتی نیز اشاره
می کند ،می گوید «:ما می توانیم ماشین آالت
صنعتی تولید نان که در کش��ورهای اروپایی
وجود دارد را در دورن کشور نیز تولید کنیم؛ ما
در کشورمان نیاز به 11میلیون تن گندم برای
کل مجموعه ارد ،نان و شیرینی داریم ،که  7و
نیم میلیون تن آن مربوط به نان است و درصد
قاب��ل توجه��ی از این  7و نیم میلیون تن گندم
برای تولید ضایعات می ش��ود ،که این امر به
دلیل اشکاالت تولیدی نان است و ما می توانیم
با صنعتی شدن تولید نان با  5میلیون تن گندم
نیاز نان کشور را تامین کنیم ».رئیس اتحادیه
نانفانتزیحجیموکمحجیمدرپایانصحبت
هایش می گوید «:کش��اورز با کلی مش��قت و
کمبود منابع آبی ،گندم را کاشت و برداشت می
کند و دولت نیز به ش��کل تضمینی گندم را از
کشاورز به مبلغ 2هزار و  700تومان خریداری
می کند و با هزینه های دیگر که به آرد تبدیل
می کند برای دولت 3هزار تومان تمام می شود،
آن وق��ت آرد را کیلوی��ی  665تومان در اختیار
نانوایانقرارمیدهندودولتدراینحوزهیارانه
باالی��ی ب��رای تولید نان می دهد ،اما باز هم نه
مردم به عنوان مصرف کننده و نه نانوایان به
عنوان تولید کننده و نه دولت به عنوان حمایت
کننده راضی نیستند ،بنابراین باید اصالحاتی
در تولید نان کشور صورت بگیرد».

«اسکناس»گزارشمیدهد؛

سفرهنیازمندانخالیازبرنج
گروه کش�اورزی :دیروز یکی از نمایندگان مردم رش��ت در مجلس
ش��ورای اس�لامی از وزیر جهاد کش��اورزی خواس��ت حاال که فصل
برداش��ت محصول برنج اس��ت برای حمایت از کش��اورزان از واردات
این محصول جلوگیری شود .به گزارش «اسکناس»؛ در حالی این
نماینده خطه شمال کشورمان این صحبت ها را انجام می دهد ،که
برنج اقش��ار کم درآمد و آس��یب دیده کش��ور به واس��طه گرانی ارز و
عدم واردات در چند ماه اخیر به کشور موجی از گرانی را به بار آورده
اس��ت ،به طوری که برنج خارجی از نوع هندی که در بهمن ماه در
خ��ره فروش��ی کیلوی��ی  8هزار تومان ب��ود این روزها به مرز  18هزار
تومان و برنج پاکس��تانی که در بهمن ماه س��ال گذش��ته کیلویی 10
هزار تومان بود این روزها به مرز  22هزار تومان در خرده فروش��ی
رسیده است و اقشار کم درآمد توان تامین این نوع برنج را ندارند چه
برسد به اینکه بتوانند برنج تولید داخل که با قیمت بیش از  30هزار
تومان است را تامین کنند .این صحبت های نماینده مجلس نشان از
این می دهد که گویا اطالعاتی از میزان نیاز برنج مصرفی در کشور
ندارند و اینکه محصول منطقه حوزه انتخابی او در سایر نقاط کشور
با چه قیمتی به فروش می رس��د که توان مالی اقش��ار آس��یب پذیر به
خرید آن امکان پذیر نیست .آن طور که ایسنا این خبر پوشش داده
است «،محمدرضا احمدی» نماینده مردم رشت در مجلس در تذکر

شفاهی جلسه علنی دیروز مجلس ،خطاب به وزیر جهاد کشاورزی
گفت :فصل برداش��ت محصول برنج کش��اورزان آغاز ش��ده است ،به
همین جهت وزیر نباید اجازه دهد با واردات برنج طعم شیرین بهره
برداری برای کشاورزان هنگام برداشت با واردات به تلخی مبدل شود.
وی افزود :در خصوص زباله در منطقه س��راوان گیالن از مس��ئوالن
تقاضا می کنم به داد مردم رنج کش��یده حوزه انتخابیه برس��ند و این
غده سرطانی را از منطقه برچینند .احمدی عنوان کرد :دولتمردان و
مسئولین در خصوص این گرانی افسارگسیخته که دامن مردمان را
گرفته اس��ت با همت اقدامی انجام دهید ،اش��تغال و ازدواج جوانان را
دریابید که همتی بلند نیاز دارد ،همچنین به داد کارگران و کارگران
شرکتی و فرهنگی که در حق آن ها جفا شده است برسید .وی خطاب
به وزیر نیرو گفت :به داد مردم استان گیالن که از قطعی مکرر برق
آسیب های زیادی دیده اند برسید.

کاهش قدرت خرید برنج برای افراد کم در آمد


این در حالی اس��ت که «مس��یح کش��اورز» دبیر انجمن واردکنندگان
برنج کشور در گفتگو با خبرنگار ما درباره میزان نیاز برنج کشور گفته
بود؛ به طور متوس��ط س��الیانه یک میلیون تن برنج در کش��ور کسری
داری��م ک��ه ای��ن حجم را باید از طریق واردات تامین کنیم .آن طور که
وی گفت:برنج خارجی را افراد کم درآمد خریداری می کردند که این

رو.زها با افزایش قیمت ارز این محصول نیز گران شده است و قدرت
خرید این قشر جامعه برای تامین برنج کاهش پیدا کرده است.

سیل به محصول برنج مازندرانیها آسیب زد


از سوی دیگر دیروز دبیر نظام صنفی کشاورزی مازندران با بیان اینکه
س��یل اخیر به محصول کش��اورزی برخی از برنجکاران در این استان
خسارت زده است ،خواستار جبران این خسارتها با کمکهای دولتی
شد ،با وجود این سیل دولت باید توجه ویژه ای به موضوع واردات برنج
داشته باشد .بمحمدجواد خاکزاد رستمی (دبیر نظام صنفی کشاورزی
مازندران) در گفتگو با ایلنا ،درباره خسارتهای سیل اخیر گفت :سیل
به ویژه به زمینهای کشاورزی در دهشهر خسارت زده و برنجکاران را
متحمل زیانهایی کرده است .او ادامه داد :البته پیشبینیهای صورت
گرفته و الیروبی و زهکشی کانالهای آب باعث شد خسارتها کمتر
شود .با این وجود ،محصول برنج کشاورزان در دهشهر خسارت دید.
دبیر نظام صنفی کش��اورزی مازندران با اش��اره به وضعیت معیش��تی
کشاورزان گفت :کشاورز یک سال زحمت میکشد و وقتی محصولش
در زمان برداش��ت درگیر س��یل یا بالی طبیعی دیگری میشود ،ضرر
اقتصادی زیادی میبیند و از نظر اقتصادی دچار مشکل میشود .الزم
است ارزیابی درست و دقیقی از خسارتهای وارد شده به برنجکاران
صورت گیرد و زیان وارد آمده به آنها در اسرع وقت جبران شود.

اخبار

ابزار تشویقی برای
صادرکنندگان نظر گرفته شود

مدیرکلدفترتوسعهخدماتبازرگانیسازمانتوسعه
تج��ارت ای��ران گفت :در کنار پیگیری بازگش��ت ارز
حاصلازصادرات،الزماستابزارهایتشویقیجهت
صادرکنندگاندرنظرگرفتهشودوبستههایتشویقی
و حمایتی در این خصوص تدوین و ابالغ ش��ود .به
گزارشایلنا«،احسانقمری»گفت:باتوجهبهکاهش
نرخ ارز در روزهای اخیر ،امیدواریم با ایفای تعهدات
ارزیتوس��طصادرکنندگانوبازگش��تارزحاصلاز
صادرات سال  ۱۳۹۹به چرخه اقتصادی کشور ،ضمن
تأمین ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساسی ،مواد اولیه
و تجهیزات تولیدی ،شاهد آرامش در بازار ارز باشیم.
ویافزود:براس��اسواقعیتهایموجودالزماس��ت
تعادل میان عرضه و تقاضای ارز وجود داشته باشد و
فقط در صورت کسری تراز پرداختها بانک مرکزی
با هدف تعادل ،دخالت داشته باشد.

صادرات بیش از
 21هزارتن پسته در  3ماه

سخنگوی گمرک:در  3ماهه اول سال  99میزان 21
هزارو 720تن پس��ته ازطریق گمرکات کش��ور صادر
ش��ده اس��ت که این میزان برابر با 154میلیون و128
هزارو 901دالر است  .به گزارش «اسکناس»« ،سید
روحالهلطیفی»گفت:دراینمدتزمانی،کشورمانبه
بیش از  54کشور جهان صادرات پسته داشته است که
دراینمیاناصلیترینمقاصدپستهایرانی،کشورهای
چی��ن ب��ا5هزارو 547تن و با ارزش 35میلیون و409
ه��زارو 710دالر وآلم��ان با  2هزارو 982تن  ،عراق با
ی��کهزارو 866تن،روس��یهبای��کهزارو 455تنو
قزاقستان با یک هزارو 129تن هستند  .وی در تشریح
وضعیت جهانی تجارت پسته اظهار داشت :پسته تازه
وپس��ته خشک بر اس��اس ( ) pcIشاخص پیچیدگی
محصول جزئی از این قبیل محصوالت جهانی است
که خوشبختانه کشور ما ومحصول ایرانی پسته سهم
بزرگ وجدی از این تجارت را دارا است ،صادرکنندگان
برترپستهجهانبراساسآمارهایسال:2019ایاالت
متح��ده آمری��کا (  ۱.۵۶میلی��ون دالر )  ،ایران ( ۵۸۶
میلی��ون دالر )  ،هن��گ کن��گ ( ۳۰۳میلیون دالر ) ،
آلمان (  ۱۱۲میلیون دالر ) و ترکیه (  ۵۲.۳میلیون دالر
) هستند  .او در ادامه ضمن توصیه به صادرکنندگان
پس��ته به رعایت اس��تانداردهای الزم برای صادرات،
توضیحداد:بس��یاریازاس��تانداردهادرموردآزمایش
ها ی مربوط به محصوالت کشاورزی ،بر پایه تاکیدبر
کیفیت مواد غذایی هستند به طور مثال استاندارد های
موادغذاییدرکش��ورآلمانبس��یارنس��بتبهمقادیر
آفالتوکسین سخت گیر هستند به همین جهت فقط
پسته های با مقادیر بسیار پایین آفال توکسین به این
کشور راه پیدا کنند.

خریدتضمینی
بیش از  ۲میلیون تن گندم

سرپرس��ت س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گف��ت :تاکن��ون بی��ش از دو میلیون ت��ن گندم به
صورت تضمینی – مباش��رتی توسط شبکه تعاونی
های روس��تایی و کش��اورزی ایران خریداری شد.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا« ،غنی زاده »با اش��اره به خرید
تضمینی  -مباش��رتی گندم در س��ال  ۱۳۹۹توسط
ش��بکه تعاونی های روس��تایی و کشاورزی کشور
گفت :میزان کل خرید تضمینی  -مباش��رتی گندم
توس��ط شبکه تعاونیهای روس��تایی و کشاورزی
ایران به مقدار  ۲میلیون  ۱۲۸هزارو  ۴۲۹تن است
که این میزان در مقایس��ه مدت مش��ابه در س��ال
گذش��ته  ۱۲درصد رش��د داشته است .وی ادامه داد:
میزان گندم خریداری شده توسط سازمان مرکزی
تعاون روستایی و شبکه تحت پوشش این سازمان
در دوره مشابه سال قبل مقدار یک میلیون و ۹۰۷
هزار و  ۳۲۶تن بوده است.

همکاریگمرکی
ایران و عراق افزایش مییابد

وزیر دارایی عراق و رییس کل گمرک ایران خواستار
تقویت همکاریهای گمرکی و مرزی ایران و عراق
شدند .به گزارش ایرنا ،در حاشیه گفتوگوی نخست
وزی��ر عراق و ریی��س جمهوری ایران ،حالوی وزیر
دارایی عراق و مهدی میراشرفی ،رییس کل گمرک
ای��ران دی��دار کردند و بر بازگش��ایی مرزهای عراق
و همکاری های فنی گمرکی با ایران تاکید ش��د.
وزیر دارایی عراق در این دیدار ،بر همکاری مشترک
و عالقه مندی دولت عراق برای استفاده از تجارب
گمرک ایران خصوصا در زمینه الکترونیکی ش��دن
رویه ها و اتوماس��یونی ش��دن اقدامات تاکید کرد و
از تصمیم این کش��ور در بازگش��ایی هرچه سریعتر
مرزهای جنوبی عراق خبر داد.

