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اقتصاد

معاون وزیر نفت:

ساخت پاالیشگاههای مقیاس
کوچک اقتصادی نیست

معــاون وزیــر نفت گفت :بــا توجه به
پیچیدهتر شــدن اســتانداردهای تولید،
پاالیشــگاههای مقیــاس کوچــک را
نمیتوان اقتصادی دانست.
بــه گــزارش خبرگزاری مهــر یکی از
برنامههایی که در دولت گذشته پیگیری
میشــد ایجاد پاالیشــگاههای مقیاس
کوچک در نقاط مرزی بود .زنگنه ،وزیر
نفت ســابق هدف خود را از ایجاد این
پاالیشگاهها انتقال نفت به نقاط مرزی
و صادرات به کشــورهای همسایه ،در
عوض ایجاد خــط لوله اعالم کرده بود.
در آخرین اقدام هم در اردیبهشــت ماه
امسال در جلســه هیأت امنای صندوق
توسعه مجوز تسهیالت صندوق توسعه
ملی برای احداث پاالیشگاههای مقیاس
کوچک داده شد.
الزم بــه ذکر اســت پاالیشــگاههای
مقیــاس کوچک(مینــی ریفاینری) به
پاالیشــگاههایی میگویند که ظرفیت
پاالیشــی کمتر از  ۲۰هزار بشــکه در
روز دارند و معمــوال پیچیدگی کمتری
برای تولید دارند.در همین راســتا جلیل
ساالری ،مدیرعامل شرکت ملی پاالیش
و پخش در پاســخ به ســوال خبرنگار
مهر مبنی بر برنامــه وزارت نفت برای
احداث پاالیشــگاههای مقیاس کوچک
گفت:پاالیشــگاه های مقیاس کوچک
در اوایل دهه  ۶۰رونق داشــت .در واقع

هنگامی که مــا در بعضی نقاط میادین
نفتی به ظرفیت  ۵هزار بشکه داشتیم و از
طریق آن منطقه میخواستیم یک بازاری
ایجاد کنیم و آن زمان هم استانداردهای
مختلف در نظر گرفته نمیشد.
وی افزود :به مرور زمان اســتانداردهای
کیفی باالتر رفــت و به تبع آن الزام آن
به وجود آمد که واحدهای پاییندست در
کنار پاالیشگاهها به وجود بیاید.
معاون وزیر نفت تصریــح کرد :طبیعتا
وقتی این فراینــد تفکیک انجام گرفت
با کوچک بودن واحد ،اقتصاد آن از بین
میرود و باید این فرایند تفکیک و تبدیل
در یک ظرفیت قابل قبولی انجام بگیرد.
وی با اشــاره به اینکه پاالیشــگاههای
مقیــاس کوچکی که از دهــه  ۶۰باقی
ماندهاند هم به دلیــل اقتصادی نبودن
جمع شــدهاند ،افزود :البتــه یک زمانی
هست که از این پاالیشگاهها به عنوان
فرایند تفکیک تولید استفاده میشود تا با
انتقال در پاییندست در آنجا مورد استفاده
قرار بگیرد که این حالت مورد قبول است.
ســاالری ادامه داد :در دنیــا هم وقتی
میخواهند نفت خامهای فوق ســنگین
را به قیر تبدیل کنند از این پاالیشگاهها
استفاده میکنند .ولی در مجموع ایجاد
پاالیشگاه در مقیاس کوچک به منظور
تولید محصول نهایی اقتصادی نیست و
در دنیا هم مرسوم نیست.

ترخیص یک هزار و  ۹۰۰کامیون وارداتی از
گمرکات

معــاون امــور گمرکی گمرک جمهوری اســامی ایــران از ترخیص ۱۹۰۰
دســتگاه کامیون وارداتی از مرداد گذشته تاکنون خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما ،مهــرداد جمال ارونقی
ســخنگوی گمرک گفت :از میزان  ۶۵۰دســتگاه از گمرک تهران (شــهریار
سابق) ،حدود  ۴۰۰دســتگاه از گمرک غرب ،بیش از  ۱۰۰دستگاه از گمرک
ارومیــه ،بیش از  ۵۰دســتگاه از گمرک اصفهان ۲۵۰ ،دســتگاه از گمرک
اردبیل ۲۵۰ ،دســتگاه از گمرک ســهالن ،صد دســتگاه از گمرک زنجان و
بیش از صد دســتگاه از گمرک جلفا ترخیص شده است.
ی بــا بیان اینکــه رانندهها برای تأمیــن مبلغ پیش خرید ایــن کامیونها،
کامیــون قبلی خود را که منبع درآمدشــان بود فروختند افــزود :از آنجا که
ایــن رانندهها دارای کارت بازرگانی نبودند ثبت ســفارش واردات کامیونها
توســط اشــخاص یا شــرکتهای حقوقی مورد تأیید ســازمان حمل و نقل
جادهای صورت پذیرفت و کامیونها به کشــور وارد شد ،اما در ترخیص آنها
موانع مختلفی وجود داشــت که با همکاری دســتگاههای نظارتی بیشتر این
مشکالت رفع شد.
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اســامی ایران ادامه داد :بارها به همه
شــرکتها هشــدار دادیم که موانع پیش روی ترخیــص را به گمرک اعالم
کنند تا رفع شــود ،اما بعضی از شــرکتها به دالیل مختلف از ترخیص این
کامیونهــا خودداری کردند در حالی که اگر مشــکلی وجود داشــت باید به
گمرک منعکس میکردند.
ارونقی با بیان اینکه گمرک مشــکالت موجود را به دادستانی کل و دادستانی
تهــران منعکس کــرد گفت :ترخیص  ۱۹۰۰دســتگاه کامیون از میان حدود
شــش هزار دســتگاه کامیون اگرچه عدد خوبی اســت ،اما انتظــار این بود
کامیونهای بیشــتری ترخیص شود ،زیرا مشکالت ترخیص حل شده بود.
وی افــزود :به صاحبان کامیونهــا اخطار دادیم در مدت  ۲۰روز به ترخیص
کامیونهای موجود دارای ثبت ســفارش اقــدام کنند در غیر این صورت این
کامیونها متروکه میشــود و در اختیار ســازمان جمع آوری و فروش اموال
تملیکی قــرار میگیرد مگر اینکه صاحبان کامیونهــا به گمرک اثبات کنند
که مشــکالتی بر سر راه ترخیص وجود داشته است.
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اســامی ایران گفت :برخی از صاحبان
کامیونهــا اعالم میکنند کد رهگیری بانــک در فرآیندی طوالنی مدت به
آنها اعالم میشــود و یا اینکه کارشناســان مجازی در گمرک ممکن است
ایســتاییهایی را به وجود آورند که روند ترخیص کاال را طوالنیتر کند.
ارونقی افزود :در این بین برخی شــرکتها مالیات بر ارزش افزوده را چندبار
از صاحبان کامیونها اخذ میکنند بعضی از شــرکتها هم هر روز با رانندهها
تمــاس میگیرند که باید صد میلیون یــا  ۲۰۰میلیون بپردازید و در قبال آن
هیچ رســیدی ارائه نمیکنند ضمن اینکــه کالهبرداریهایی هم در این بین
صورت گرفته است.
وی گفت :افرادی که هیچ کامیونی در گمرک ندارند اقدام به فروش یا پیش
فروش کامیون کردند و یا اینکه با ظهور و بروز داللها بعضی از شــرکتها
به واگذاری کامیونها به شــرکتهای دیگر اقدام کردند که با وجود اینکه به
گمرک ارتباطی نداشته ،اما از آنجا که دارای تبعاتی برای صاحبان کامیونها
بوده این موضوع از طریق دادســتانی از دو هفته قبل به پلیس امنیت ارجاع
شــده که پلیس امنیت با تخلفات در این باره برخورد خواهد کرد.
ارونقی اظهار کرد :این کامیونها شــرط تا ســه ســال ســاخت دارند یعنی
کامیون زمانی که به کشــور میرســد نباید از سال ســاخت آن بیش از سه
ســال گذشــته باشــد ،اما اکنون برخی رانندهها با کامیونهایی مواجه شدند
که مدل  ۲۰۱۸بوده ،اما ســال ســاخت آنها  ۲۰۱۷و یا قبل از آن است که
شرایط ترخیص را ندارد.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان زعفران،
علت افزایش قیمت طالی ســرخ را
کاهش تولید دانست.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از
صدا و ســیما ،غالمرضا میری ،رئیس
اتحادیــه صادر کننــدگان زعفران در
ارتباط با رســانه ملی افزود :خطر بی
آبی و بحــران آب در ایــران ،بخش
کشــاورزی را تهدید میکند و یکی از
دالیــل افزایش قیمت زغفران در این
چند هفته کاهش تولید بوده اســت و
همچنان کشــاورزان در حال برداشت
ایــن محصول هســتند و آمار دقیقی
از مقــدار برداشــت را نداریم و این در
حالی اســت که در این سالها قیمت
کاالها افزایش داشــته که در برابر آن
محصول زعفران هیچ افزایش قیمت
نداشته است.
وی اضافــه کــرد :در این ســالها
کشاورزان به دلیل هزینههای جانبی و
کم بودن قیمت آن دیگر رغبتی برای
کشت نداشتند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران
ایــران بــا اعــام این خبــر گفت:
خشکســالی و عدم توجــه دولت به
کشــاورزان ممکن اســت باعث شود
تولید و صادرات زعفران در سالهای
آینده کاهش پیدا کند!
وی گفــت؛ ما صادرکننده هســتیم و
قیمت زعفــران هنوز به حــد نرمال
قبمتهای جهانی نرســیده است و یا
این افزایش قیمــت کمی نزدیکتر به
این حد شده ایم و همانطور که میدانید
 ۸۵درصد تولید زعفران جهان از ایران
است و بزرگترین تولید کننده زعفران
در جهان هستیم و در صورت رسیدن
به جایگاه اصلــی در دنیا و صادرات با
باال رفتن قیمت و تشــویق در تولید
بیشتر این محصول ارز آور خواهد بود.
وی تصریح کرد :خطر بی آبی و بحران
آب در ایران بخش کشاورزی را تهدید
میکند و بررســیها نشان میدهد در
ســال  ۱۴۰۰بیش از  ۳۰۰شــهر در
معرض تنش آبی هستند و از میان این
تعداد  ۱۰۱شهر در وضعیت قرمز تأمین
آب قرار دارند.
میری گفت :خراســان هــم از دیگر
شــهرهایی اســت که بحران بیآبی
در این شهر جدی اســت .کشاورزان
این منطقه میگویند به دلیل بی آبی
امسال کشت زعفران کمتر از سالهای
گذشته شده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران
ایران ،اما توضیح داد :در فصل برداشت
هســتیم و هنوز آمار دقیقــی از تولید
زعفران بیرون نیامده اســت .با توجه
به خشکسالی ،افزایش هنگفت قیمت
آب و عدم تغییر قیمتها در سه سال
گذشته کشاورزان دیگر انگیزهای برای
تولید زعفران ندارند.
به گفتــه وی کشــاورزان میگویند
قیمت زعفران در چند ســال گذشته
تغییری نکرده است .همین مقرون به
صرفه بودن قیمت زعفــران در ایران
باعث شــده داللهای چینی زعفران
را با قیمت مناســب از ایرانیها بخرند
و با قیمتهای باالیی به کشورهایی از
جمله اسپانیا و ایتالیا بفروشند.
غالمرضا میری در پایان با اشــاره به
قیمت زعفــران در ایران گفت :قیمت
زعفران امســال هنوز تعیین نشده ،اما
سال گذشــته از کیلویی هشت تا ۱۶
میلیون تومان فروخته شــد .همچنین
در بحث صادرات به هیچ وجه بصورت
فلهای نبوده و در بستههای  ۱۰و باالتر
تا  ۵۰۰گرم آنهم براســاس درخواست
مصرف کننده خواهد بود.

عامالن ذبح دام مولد
تحت پیگرد قانونی قرار
میگیرند

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :در
چند کشتارگاه ذبح دامهای مولد اثبات
شــده که با توجه بــه ممنوعیت این
موضوع ،افراد خاطی شناسایی شدند و
تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد
کشاورزی ،حسین دماوندینژاد اظهار
داشت :ذبح دامهای مولد به هیچ عنوان
پذیرفتنی نیست و طی دستورالعملهای
متعددی به کشتارگاهها و صاحبان دام
ابالغ شده که کشتار دام مولد ممنوع
اســت.وی افزود :از دیروز که تصاویر
ذبح دامهای مولد در کشتارگاه منتشر
شــد بالفاصله وزارت جهاد کشاورزی
نســبت به این موضوع واکنش نشان
داد ،متاسفانه در چند کشتارگاه کشور
کشتار دامهای مولد صورت میپذیرد
که با توجه به ممنوعیت این موضوع
افراد خاطی شناسایی شدند و با آنها
برخورد قانونی صورت میگیرد.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت:
خشکســالی امســال در  ۴۰ســال
گذشته بیسابقه اســت و با توجه به
اینکه دامهای روستایی سبک وابسته
به مراتع هســتند حفظ دام عشــایر
دشوار شــده و به برنامههای حمایتی
نیاز دارد.

شمارش معکوس برای حذف ارز یارانهای برای واردات اقالم

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی قیمت کدام
کاالها را تحت تاثیر قرار میدهد؟
فهرســت اقالمی کــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی دریافت
میکنند طی دو سال اخیر بسیار کوچکتر از قبل شده
و در شرایط کنونی تنها  ۵قلم کاال در این فهرست
قرار دارند.
بــه گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،هر چند مجلس
شــورای اســامی با الیحه دو فوریتی درخصوص
تغیییر نحوه هزینهکرد ارز ۴۲۰۰تومانی مخالفت کرد
اما شــمارش معکوس برای تغییر این وضعیت آغاز
شده و خبرهای رسیده نشان میدهد دولت از سال
آینده تغییر مکانیزم هزینه کردد راز را در دستور کار
داشته و تالش دارد تنها دارو و گندم را تحت پوشش
ارز  ۴۲۰۰تومانی نگاه دارد.
در حال حاضر کنجاله ســویا ،ذرت ،جو ،دانه ســویا
و روغن خام اقالمی هســتند که در شرایط کنونی

مشمول دریافت ارز  ۴۲۰۰تومانی هستند .نگرانی از
تبعات تورمی ناشی از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی سبب
شده است احتیاط ویژهای در حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
صورت گیرد.
بر اســاس این گزارش برخی فعــاالن حوزه تولید
مرغ معتقدند این اقدام میتواند بهای مرغ را دو برابر
کرده و برخی دیگر نیز از رسیدن قیمت مرغ حتی به
محدوده  ۹۰هزار تومان سخن میگویند.
منتقدان ارز  ۴۲۰۰تومانی عــدم اصابت این یارانه
ارزی به جمعیت هدف را عامل مهم برای ضرورت
حذف این ارز اعالم میکنند.با این حال طبق اعالم
مقامات وزارت جهاد کشــاورزی،تا پایان سال قرار
اســت تغییری در این وضعیت ایجاد نشود .پیش از
این نیز رییسجمهور در نشستی با اقتصاددانان این

مساله را مورد بررسی قرار داد .روایتهای منتشر شده
از این نشست داللت بر آن دارد که برخی کارشناسان
اقتصادی مخالفت شــدیدی با این اقدام داشــته و
موافقان و مخالفان ارز  ۴۲۰۰تومانی مباحثهای جدی
در این نشست داشتند.
با توجه به اینکه اقالم واســطهای در شرایط کنونی
گیرنده ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات هستند ،حذف
این ارز میتواند قیمــت نهایی تولید را در کاالهای
سبد خانوار در حوزه خوراکیها تحت تاثیر قرار دهد.
بر اســاس این گزارش پیش از این فهرست اقالم
مشمول دریافت ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات بسیار
طوالنیتر از شرایط کنونی بود .برنج ،چای ،شکر و
دیگر اقالم در این فهرست قرار داشتند.
با جدی شــدن بحث حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،این
ســوال پیش میآید که کدام اقالم مصرفی با تغییر
شرایط دستخوش تغییرات قیمتی خواهند شد.
این تاثیــر قیمتی به صورت مســتقیم البته مرغ،
تخممرغ و روغنهای نباتی و خوراکی را تحت تاثیر
قرار میدهد اما به شکل غیرمستقیم اقالم بسیاری
را هدف میگیرد .به عنوان مثال تمامی مواد غذایی
تولیــدی که در فرآیند تولید آنها از روغن اســتفاده
میشــود،در این میان گران خواهند شد .این اقالم
میتوانند شامل بیســکویتها ،کیکها ،شیرینی و
شکالت و سایر غذاهای بستهبندی و  ...باشند.
گوشــت گاو و لبنیات نیز به صورت مستقیم و غیر
مستقیم با تغییراتی قیمتی روبرو خواهند شد.
با افزایش قیمت گوشت گاو ،مرغ و تخم مرغ ،قیمت
سایر اقالم پروتئینی نظیر گوشت گوساله و گوسفند
و ســایر دام های سبک نیز رشد میکند .همچنین
محصوالت پروتئینی مانند سوسیس و کالباس و ...
نیز با افزایش قیمت مواجه میشوند.
گفته میشــود دولت قصد دارد با حذف ارز ۴۲۰۰
تومانــی ،به چهل میلیون جمعیت هدف یارانه ۱۱۰
هزار تومانی جدید پرداخت کنــد .البته باید در نظر
داشت که گندم نیز در فهرست دریافت کنندگان ارز
 ۴۲۰۰تومانی می گنجد چرا که این کاال تنها توسط
دولت وارد کشــور میشــود .این جدول در بردارنده
اقالمی اســت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم
با خذف ارز  ۴۲۰۰تومانی شاهد تغییر در هزینه تمام
شده تولید خواهند بود.

وزیر نفت:

ماههای آینده در صادرات نفت توفیقهای بیشتری حاصل میشود
وزیــر نفت با بیان اینکه لحظهای در تولید ،تأمین و
امنیت انرژی کشور کوتاهی نمیکنیم ،گفت :ماههای
آینــده در بخش صادرات نفت خام و میعانات گازی
توفیقهای بیشتری حاصل میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت ،جواد
اوجی ،امروز (سهشنبه ،دوم آذرماه) در آئین صبحگاه
مشترک بسیجیان صنعت نفت که در محوطه وزارت
نفت برگزار شــد ،با ادای احترام به شهدای صنعت
نفت ،گفت :مقام معظم رهبری طی ســخنانی در
جایگاه بسیج فرمودند تا وقتی این کشور و این ملت
به امنیت احتیاج دارند به نیروهای بسیج ،به انگیزه
بســیج ،به سازماندهی بســیج و به عشق و ایمان
بسیجی هم احتیاج دارند.
وزیر نفت با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری
صنعت نفت محتاج اندیشــه و تفکر بسیجی است،
اعالم کرد :امــروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند
روحیه انقالبی و کار جهادی هستیم .متخصصانی که
در بخش خصوصی و دولتی تالش مخلصانه دارند تا
این صنعت را سربلند و سرافراز کنند.
وزیر نفت افزود :مستشاران خارجی پس از پیروزی
انقالب اســامی صنعت نفت ایران را ترک کردند،
همه به این گمان که این صنعت از کار خواهد افتاد،
اما به حول و قوه الهی با آن اراده و تفکر که در این
صنعت حاکم است با همه توان پای کار آمدید و این
صنعت را به جلو حرکت دادید.
اوجــی تصریح کرد :همــگان میدانید که پیش از
انقالب اسالمی تنها یک پاالیشگاه گاز داشتیم و آن
پاالیشگاه بیدبلند یک با ظرفیت پاالیشی  ۲۵میلیون
مترمکعب بود.وی ادامه داد :شاید ظرفیت تولید گاز

کشور کمتر از  ۴۰میلیون مترمکعب در روز بود ،اما
امروز به فضل الهی و با توان نیروهای متخصص و
آن تفکر بسیجی که در این صنعت حاکم شد ،امروز
شاهد هستیم که حدود یک میلیارد مترمکعب توان
تولید گاز ما بوده و بیش از  ۱۴پاالیشگاه گاز در کشور
مسئولیت فرآورش گاز را دارد.
وزیر نفت گفت :امروز حفاری چاهها در ســکوهای
دریایــی ،در میدانهای نفت و گاز چه در دریا و چه
در خشکی به فضل الهی به دست متخصصان این
کشور انجام میشــود .در همه پاالیشگاههای نفت
و گاز ما هیچ متخصــص خارجی وجود ندارد ،همه
توسط کارکنان متخصص و متعهد و با همان تفکر
بسیجی که عنوان کردم مدیریت و راهبری میشود.
وی تصریح کرد :در این چند ســال اخیر هم دشمن
برنامهریــزی کرد که با تحریمهــای فلجکننده که
بیشــتر صنعت نفت را هدف گرفته بود ،این صنعت
را با مشــکل روبهرو کند که موفق نشد و روز به روز
این صنعت شکوفاتر شده و توفیقهای خوبی نیز در
بحث صادرات نفت اتفاق افتاده است.
وزیر نفت اعالم کرد :تولیــد ،پاالیش نفت و گاز و
بهرهبــرداری از میدانها ،امضــای قراردادها و دور
زدن تحریمها ،شناسایی و استفاده از همه ظرفیتها
برای صادرات نفت و میعانات گازی و فرآوردهها به
عهده ما کارکنان صنعت نفت است و امنیت دریا تا
مقاصدی که ما برنامهریزی کردهایم به عهده شــما
عزیزان نیروهای مســلح چه در ارتش و چه در سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،بهویژه نیروهای دریایی که
الحق و انصاف که خوش درخشیدند و کارنامه خوبی
را در این چند سال رقم زدهاند.

اوجی گفت :وقتی دشمن غاصب ناتوان ،توان شما
را در صادرات نفــت و گاز دید ،در تولید نفت و گاز
و در فرآوردههای نفتــی و گازی ،آن اقدام کودکانه
در آبهای دریــای عمان را انجام داد ،اما بچههای
نیروهای دریایی سپاه پاسداران در این قضیه خوب
درخشیدند ،بنده دست این عزیزان را میبوسم.
وی ادامه داد :به حول و قوه الهی امروز این صنعت
دســت نیروهای بســیجی اســت ،ما با این تفکر،
لحظهای در تولید و تأمین انــرژی و امنیت انرژی
کشــور کوتاهی نخواهیم کرد و با اراده و توانی که
در نیروهای مســلح خود میبینیم در ماههای آینده
در بخــش صادرات نفت و میعانــات نفتی و گازی
توفیقهای بیشتری نیز حاصل خواهد شد.
وزیر نفت بیان کرد :دشــمن به هر طریقی درصدد
اســت به این نظام مقدس صدمه وارد کند ،از همه
جا مهمتر صنعت نفت کشور است .در اوایل آبانماه
شــاهد بودید که چه حرکــت مذبوحانهای با حمله
سایبری به سامانه هوشمند سوخت انجام دادند ،اما
به فضل پروردگار و به همت کارکنان صنعت نفت
مردم از این حرکت دشمن آسیبی ندیدند.
اوجی گفت :ما منتظر نتیجه مذاکرات ،تصمیمها و
روابط دیپلماســی نیستیم ،اما به همت کارکنان این
صنعت ،دشمن را در نیتی که برای آسیب رساندن به
صنعت نفت دارد ناکام خواهیم گذاشت.
وی به موضوع تأمین ســوخت زمستانی نیز اشاره
کرد و افــزود :همه همکاران در این بخش پای کار
آمدهاند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود و روزهای
درخشــانتری را از این صنعت به نمایش خواهیم
گذاشت.

چرا کاغذ روزنامه کمیاب شد؟

ارز دولتی حذف شود ،روزنامهها تعطیل میشوند
رئیس اتحادیه فروشــندگان کاغــذ و مقوا از تعطیلی
کارخانه چوب و کاغــذ مازندران خبر داد ،علت کمبود
کاغذ روزنامه را همین مســئله عنوان کرد و گفت که
مصرف ســاالنه کاغذ روزنامه در کشور حدود  ۳۰هزار
تن اســت ،اما کارخانه چوب و کاغذ مازندران ظرفیت
تولید ساالنه  ۶۰هزار تن کاغذ روزنامه را دارد و میتواند
نیاز خاورمیانه را تامین کند.
به گزارش ایسنا ،در روزهای اخیر گزارشهایی از گرانی
و کمبود کاغذ روزنامه منتشــر شده بود و مدیرمسوول
روزنامه هفتصبح هم در توییتی با انتقاد از این وضعیت،
آن را نتیجه ســه قفله شدن واردات کاغذ عنوان کرده
بود.
در ایــن رابطه احمد شــریفان در گفتوگو با ایســنا،
اظهار کرد :کشــوری که بزرگترین کارخانه و صنعت
کاغذسازی خاورمیانه در بخش کاغذ روزنامه را دارد به
حاشــیه رفته و چوب و کاغذ مازندران به دســت افراد

واردات شکر  ١٢درصد
کاهش یافت

مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی
دولتــی ایران از کاهش  ۱۲درصدی واردات شــکر با
افزایش تولید داخل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی
دولتی ایران ،حجت براتعلی گفت :طی  ۸ماه امســال
حدود  ۷۵۸هزار تن شکر خام وارد کشور شده است که
به دلیل افزایش تولید داخلی ،این مقدار نسبت به مدت

نااهل از جمله بانک ملی ،کانون بازنشستگان و تامین
اجتماعی افتاده است.
به گفته وی این در حالی است که مصرف ساالنه کاغذ
روزنامه در کشــور حدود  ۳۰هزار تن است ،اما کارخانه
چوب و کاغذ مازندران ظرفیت تولید ساالنه  ۶۰هزار تن
کاغذ روزنامه را دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه این
کارخانه نه تنها نیاز کل کشــور بلکه میتواند مصرف
کاغــذ روزنامه خاورمیانه را تامیــن کند ،تصریح کرد:
علت تعطیلی این کارخانه مدیریت غلط ،البی گری و
بهانههای واهی است .وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی مشکل ساز است ،اظهار کرد :همین االن قیمت
کاغذ روزنامه در بازار آزاد به  ۳۰هزار تومان رسیده است.
اگر ارز دولتی حذف شــود احتماال قیمتها به  ۶۰هزار
تومان میرسد و روزنامهها ک ً
ال تعطیل میشوند .این در
حالی است که سال گذشته در زمان مشابه قیمت کاغذ
مشابه سال گذشته ،کاهش  ۱۲درصدی داشته است.
مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی
دولتی ایران افزود :طی  ۸ماه از سال جاری  ۷۵۸هزار
تن شــکر خام وارد کشور شده است که سهم بخش
خصوصی  ۷۰هزار تن بوده است.
براتعلی خاطر نشــان کرد :واردات شکر در  ۸ماه سال
جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۲درصد
داخلی
کاهش دارد کــه دلیل آن افزایش تولیــدات
ِ
(چغندرقند) است.
وی گفت :تا بیستم آبان ماه یک میلیون و  ۱۷۸هزار
تن نیشکر تحویل کارخانجات تولید شکر شده است که

روزنامه حدود  ۱۶هزار تومان بود.
شریفان حمایت دولت از کارخانهها و تولید را کمرنگ
توصیف کرد و گفــت :در اصل کارخانه چوب و کاغذ
مازندران چند ماه پیش تعطیل و تولید کاغذ روزنامه در
کشور حذف شده است .اما اتحادیه این آمادگی را دارد
که کارخانه چوب و کاغذ مازندران را احیا کند .البته این
کارخانــه در زمان تولید هم محصوالت خود را فقط به
چند نفر تحویل میداد که آنها قیمت را در بازار تعیین
میکردند .اما به هر حال توان تامین نیاز به کاغذ روزنامه
در کشور وجود دارد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه
مدیریــت غلط و مدیــران تکــراری و کارنابلد باعث
این شــرایط شــدهاند ،تصریح کرد :تعزیرات اصناف
گرانفــروش را تنبیه میکند ،امــا گرانفروش اصلی
دولت اســت که باعث این جهش سنگین در نرخ ارز
شده است.
به میزان مدت مشابه سال گذشته است ،اما نسبت به
سال  ۶۰ ،۹۸درصد رشد دارد.
مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی
دولتی ایران افزود :از این میزان نیشــکر تحویلی به
کارخانجات ،بیش از  ۷۰۰هزار تن شــکر استحصال
خواهد شــد که پیشبینیهای تولید در این بخش را
محقق خواهد کرد.
براتعلی گفت :ســطح عرضهی محصــول از مناطق
جنوب کشور به سایر نقاط در هفتههای آینده افزایش
خواهد یافت که به تثبیت قیمت شکر در بازار کمک
میکند.

اخبار

تشدید نظارت بر
استاندارد لوازم خانگی

مدیر کل اداره استاتدارد استان تهران
از تشــدید نظارت بر اســتاندارد لوازم
خانگی خبر داد و گفت که مقرر شده با
کمک انجمن ،بازار لوازم خانگی کنترل
شود و محصوالتی که احتما ًال در آنها
تقلب صورت گرفته یا در کارگاههای
زیرزمینی ساخته شــده یا به صورت
قاچاق وارد شــدهاند جمــعآوری و از
طریق مراجع قضایی بــا آنها برخورد
شود.
محمدرضا طاهری در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :تولیدکنندگان به هیچ عنوان
مجاز نیستند در بســته بندی کاالی
اســتاندارد تغییر ایجاد کنند و کاالیی
که استاندارد نیست را داخل یک بسته
بندی اســتاندارد قرار دهند یا عالمت
استاندارد را جعل کنند.
وی بــا بیــان اینکه جعــل عالمت
اســتاندارد در واحدهــای زیرزمینی
اتفاق مــی افتد ،تصریح کرد :اگر اداره
استاندارد متوجه این موضوع شود ،حتما
کاال را جمعآوری میکند.
این مقام مسئول همچنین از امضای
تفاهم نامه بین انجمن لوازم خانگی و
اداره کل استاندارد استان تهران خبر داد
که در آن مقرر شد با کمک انجمن ،بازار
لوازم خانگی کنترل شود و محصوالتی
که احتما ًال در آنها تقلب صورت گرفته
یــا در کارگاههای زیرزمینی ســاخته
شــده یا به صورت قاچاق وارد شدهاند
جمــعآوری و از طریق مراجع قضایی
با آنها برخورد شود .بنابراین نظارتها
تشدید خواهد شد.
طاهری در پاسخ به سوالی درباره نصب
برنــد خارجی بــرای کاالهایی که در
داخل تولید میشود ،گفت :تا چند ماه
گذشــته یکی از مواردی که استاندارد
کنترل میکرد ،برند بود .اما با مصوبه
شــورای عالی اســتاندارد نام تجاری
از مدارکی که اســتاندارد از واحدهای
تولیدی اخذ میکند حذف شده .البته به
این معنا نیست که هر کسی میتواند
با هر برندی که میخواهد تولید کند،
بلکه باید برند خود را به ثبت رســانده
باشــد .بنابراین اگر استاندارد مشاهده
کند که برند درج شــده روی کاال به
ثبت نرســیده ،به عنوان تقلب با واحد
تولیدی برخورد میکند.
به گزارش ایســنا ،اخیرا انجمن ملی
حمایــت از حقوق مصرف کنندگان با
تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل
که با برچســب برند خارجــی در بازار
عرضه میشــوند ،به دلیل ممنوعیت
واردات و همچنیــن اعمال تحریمها،
فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی
روز شــرکت صاحــب برنــد خارجی
هســتند ،تاکید کرد که فــروش این
کاالها ،از جمله انواع برندهای کرهای،
مصداق تقلب است.
موضوعی که هنوز هیچ مرجع قانونی،
از جمله وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و ســازمان حمایت دربــاره آن اظهار
نظــر نکرده و پیگیریهای ایســنا از
ســازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکننــدگان نیز درباره سرنوشــت
چنین شرکتهایی طی هفته گذشته
بیپاسخ مانده است.

کاهش حوادث شغلی،
دغدغه وزارت کار

موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی
از دغدغــه های مهــم وزارت کار به
شــمار میرود و وزارت کار تاکید دارد
که کاهش حوادث شغلی و صیانت از
نیروهای انســانی باید از رویکردهای
مهم بازرسان کار باشد.
به گزارش ایســنا ،بــی تردید نقش
بازرســان کار در لزوم توجه به اجرای
قوانیــن کار در محیطهای کارگری و
پیشــگیری از وقوع حوادث حیاتی و
ضروری است .امروز بحث پیشگیری
از حوادث کار و پیروی از آئیننامههای
قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به
شمار می رود که در کاهش هزینههای
اضافی ناشی از حوادث موثر است.
طبق استانداردهای جهانی به ازای هر
 ۱۰هزار نفر وجود یک بازرس کار نیاز
است این در حالی است که در کشور ما
به ازای هــر  ۱۵هزار نفر یک بازرس
کار وجود دارد.
تازه ترین گزارش مرکز آمار و اطالعات
راهبردی وزارت کار نشان میدهد که
تعداد بازرســان کار آموزش دیده مرد
و زن در ســال گذشته نسبت به سال
 ۱۳۹۸افزایش داشته و بر همین اساس
ارائه دورههای آموزشی نیز بیشتر شده
است.
علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط
کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
موضوع صیانت از نیروی انســانی را
یکی از دغدغــه های مهم وزارت کار
میداند و میگوید :صیانت از نیروهای
انســانی و کاهش حوادث شغلی باید
از مهمترین رویکردهای بازرسان کار
باشد.

