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وزارت كشاورزي:

كمبودبرنجنداريم
ايسنا -در حالي كه در برخي مناطق تهران قيمت برنج به كيلويي 17
هزار تومان هم رس��يده است ،مديركل دفتر غالت وزارت كشاورزي اعالم
كرد كه در حال حاضر از نظر توليد داخلي و واردات كمبودي در بازار برنج
مشاهده نميشود و قيمت منطقي اين محصول نهايتا كيلويي ۱۰تا ۱۲هزار
تومان است .اين در حالي است كه هر چه به فصل كاشت برنج نزديكتر
ميشويم و موجودي محصول داخلي در بازار كمتر ميشود ،قيمت آن نيز
گرانتر ميشود.
كاوه خاكسار در اين خصوص اظهار كرد :ساالنه سه ميليون تن برنج در
كشور براي مصرف نياز داريم كه بيش از دو ميليون و  ۲۰۰هزار تن آن در
كشور توليد ميشود و حدود  ۸۰۰هزار تن ديگر نيز از طريق واردات تامين
ميشود .وي افزود :در حال حاضر بازار برنج از محصول كيفي داخلي تا نمونه
وارداتي با هيچ كمبودي مواجه نيست و با توجه به شرايط كنوني كه در آستانه
فصل كشت قرار داريم و به مرور موجودي بازار از برنج داخلي كمتر ميشود،
قيمتها نيز با توجه به تقاضا افزايش مييابد .خاكسار گفت :در اين شرايط
حداكثر قيمت منطقي براي هر كيلوگرم برنج كيفي ايراني  ۱۰تا  ۱۲هزار
تومان است و امروز در حالي كه در استانهاي شمالي و ديگر مناطق كشور
بازار خالي از برنج داخلي نيست ،بعضا قيمتهاي غيرمنطقي در بازار مشاهده
ميشود كه دستگاههاي نظارتي بايد با آنها برخورد كند.

واردات از انگليس  2/5برابر شد
تسنيم -مبادالت تجاري اتحاديه اروپا با ايران در نخستين ماه سالجاري
ميالدي ۱۷۱درصد رشد كرد و به 1/555ميليارد يورو رسيد .همچنين آمارها
حاكي از آن اس��ت كه صادرات انگليس به ايران در ژانويه  2017رشد 2/5
برابري داشته و 16ميليون يورو شده است .همچنين صادرات ايتاليا به ايران
نيز  126ميليون يورو اعالم شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد
 1/5برابري داشته است .پايگاه خبري كميسيون اروپا اعالم كرد :مبادالت
تجاري ايران و  28كشور اروپايي در ژانويه  2017نسبت به مدت مشابه سال
قبل رشد  171درصدي داشته است .در ژانويه سال قبل تجارت دو طرف
 572ميليون يورو اعالم شده بود .بر اين اساس واردات اتحاديه اروپا از ايران
در ژانويه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  6/5برابر شده است .واردات
اروپا از ايران كه در ژانويه سال  2016برابر با  120ميليون يورو گزارش شده
بود ،در ژانويه امسال به  772ميليون يورو افزايش يافته است.
به نظر ميرسد ازسرگيري خريدنفت ايران توسط كشورهاي اروپايي علت
اصلي اين افزايش بوده است .بر اين اساس واردات اسپانيا از ايران در ژانويه
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت برابر شده و به  115ميليون
يورو رسيده است .واردات فرانسه نيز با افزايش  37برابري به  111ميليون
يورو ،واردات يونان با افزايش  42برابري به  106ميليون يورو ،واردات ايتاليا
ب��ا افزايش  8/5برابري به  257ميليون ي��ورو و واردات هلند با افزايش 17
برابري به  83ميليون يورو رسيده است .كل صادرات اروپا به ايران در ژانويه
 2017نيز با رشد  73درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده
و به  783ميليون يورو رسيده است .اتحاديه اروپا در ژانويه سال قبل 452
ميليون يورو كاال به ايران صادر كرده بود .همچنين صادرات آلمان به ايران
در ژانويه  2017با رشد  31درصدي نسبت به مدت مشابه قبل مواجه شده
و به  203ميليون يورو رسيده است .صادرات بلژيك به ايران در همين ماه با
رشد دو برابري به  48ميليون يورو رسيده ،صادرات اسپانيا سه برابر شده و
به  38ميليون يورو رسيده و صادرات فرانسه نيز با رشد  3/5برابري به 147
ميليون يورو بالغ شده است.

همكاري گمركي ايران و فنالند

باشگاهخبرنگاران-اولينموافقتنامههمكاريهايگمركيميانايرانو
يك كشور اروپايي (عضو اتحاديه اروپا) ،به امضاي مسعود كرباسيان رييس كل
ين ِنبراي رييس كل گمرك فنالند رسيد.
ي هارتي كا 
گمرك ايران و آنت 
اين توافق براي اولينبار با يك كشور اروپايي امضا شده كه از اهميت
بس��زايي جهت تش��ويق بقيه اعضاي اتحاديه اروپا برخوردار اس��ت و
براساس آن ايران در دنيا بيست و دومين كشوري است كه با جمهوري
فنالند موافقتنامه همكاريهاي گمركي امضا ميكند .براساس مفاد اين
موافقتنام��ه ،گمركات ايران و فنالند درخصوص قوانين گمركي ،ارزش
كاالها ،طبقهبندي كااليي ،اجراي مقررات ،مقررات حملونقل و همچنين
چگونگي مبارزه با مواد مخدر ،داروهاي روانگردان و پيشسازهاي صنعتي
و سنتي همكاري خواهند كرد.

هشدار درباره روغن زيتونهاي تقلبي
مهر -معضل توزيع روغن زيتونهاي تقلبي در بازار ادامه دارد و روغن
پوميسكهبرايانسانخطرناكاست،بهجايروغنزيتوناصلباقيمتهاي
باال به فروش ميرسد .در همين خصوص عضو شوراي ملي زيتون با بيان
اينكه مصرف روغن پوميس براي انسان خطرناك است ،از مردم خواست از
ن زيتونهاي قاچاق خودداري كنند.
خريدن روغ 
نادر جاللت با بيان اينكه روغن زيتون درجهبنديهاي مختلف از جمله
فرابكر ،بكر ،معمولي ،المپانت ،تصفيه شده و پوميس دارد ،اظهارداشت :فرابكر
بهتريننوعروغنزيتوناست،امادرايرانگاهيماشاهدهستيمروغنپوميس
به جاي بكر يا فرابكر و با قيمتهاي باال به مصرفكنندگان عرضه ميشود.
وي با اشاره به اينكه قيمت هر ليتر روغن فرابكر حدود  ۴۰هزار تومان
است ،افزود :با اين حال هر روغني كه به اين قيمت به فروش برسد ،حتما
فرابكر نيست و مردم بايد روش تشخيص روغن زيتون سالم و خالص را بلد
باشند تا به راحتي متوجه شوند كدام روغن خالص و كدام پوميس است؟ عضو
شوراي ملي زيتون با بيان اينكه قيمت روغن پوميس در دنيا حدود يك دالر
است ،گفت :اين روغن قابل خوردن نيست ،دستگاههاي مربوطه نيز جلوي
واردات آن را گرفتهاند با اين حال اين محصول به شكل قاچاق وارد كشور و
ليتري بين  ۲۰تا  ۲۵هزار تومان فروخته ميشود.

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

گ�روه بازرگان�ي -با اينك��ه انتظار
ميرفت در پس��ابرجام ش��اهد توس��عه
مبادالت تجاري و تس��هيل روابط بانكي
باش��يم اما به گفته رييس كنفدراسيون
صادرات ايران ،در ش��رايط فعلي كش��ور
تنها برخي از بانكها امكان نقل و انتقال
پول در عرصههاي بينالمللي دارند و به
همين دليل هنوز نتوانستهاند به شرايط
قبل از تحريم برگردند.
در اي��ن مي��ان چند نرخ��ي بودن ارز
يكي از معضالتي است كه همچنان حل
نشده و صادركنندگان و تجار را با مشكل
روبهرو كرده است .اين در حالي است كه
قانون مستمر بهبود فضاي كسب و كار در
دولت دهم توس��ط اتاق بازرگاني آماده و
به مجلس ارسال و تصويب شد اما هرگز
توسط دولت اجرا نشد.
بنابراي��ن در حال حاضر اصليترين و
مهمتري��ن مطالبه بخشخصوصي دولت
فعلي و دولت آينده بهبود محيط كسب
و كار است.
 انتقاد از ارز چندنرخي
در همين رابطه محمد الهوتي اظهار
كرد :برخالف وعدههاي داده شده كه قرار
بود ارز تكنرخي تا پايان س��ال  95حل
ميش��ود ،اين موضوع به مرحله اجرايي
نرس��يده و ش��رايط اجراي آن نيز فراهم
نشده است.
وي اف��زود :بانك مركزي ايران معتقد
اس��ت تا زماني كه ش��رايط اج��راي ارز
تكنرخي در كش��ور فراهم نشود اجراي
آن نيز با مشكل روبهرو خواهد بود.
رييس كنفدراس��يون ص��ادرات ايران
ادام��ه داد :بان��ك مرك��زي در صورت��ي
ميتواند ارز تكنرخي را در اقتصاد كشور
اجرا كند كه منابع الزم آن را نيز داش��ته
باش��د تا در صورت تقاضاي بيش از حد
ب��ا كاهش بيش از حد نوس��انات بازار را
مديريت كند.
الهوتي تصريح ك��رد :براي تكنرخي
شدن قيمت ارز روابط بانكي و كارگزاري
با ساير كشورها بسيار مورد اهميت است
تا از طريق سيس��تم بانك��ي بتوان براي
حمل نقل خارجي استفاده كرد.
وي يادآور ش��د :بانكهاي ما براساس

انتقاد رييس كنفدراسيون صادرات از وضعیت وخیم کسب و کار؛

مشکل تولید را حل کنید

قوانين جدي��د بينالمللي كارآمدي خود
را در زم��ان تحريمها از دس��ت دادهاند.
در صورت��ي ك��ه الزامات يادش��ده براي
اجراي تكنرخي ش��دن ارز فراهم نشود
مانند دهه  70با شكست روبهرو خواهيم
ش��د و بايد بتوانيم مانن��د تجارب موفق
تكنرخي ش��دن ارز در دهه  80ثبات را
به بازار برگردانيم.
وي گفت :كش��وري كه اقتصاد پويا و
شرايط اقتصادي شفاف داشته باشد ،ارز
چند نرخي در آن مش��اهده نميش��ود.
چند نرخي بودن ارز در كش��ور نشان از
ضعفهاي اقتصادي است كه با تكنرخي
ش��دن آن ميتوان به ثب��ات و پايداري
س��رمايهگذاريهاي داخل��ي و خارجي
رسيد.
وي گف��ت :تكنرخي ش��دن ارز رتبه
فساد را در كشور كاهش ميدهد يا وجود
دو يا چند نرخ ارز باعث ايجاد رانت براي

بازار

مقابله با برندهاي قالبي بازار؛

پوشاك وارداتي كدگذاري ميشود
در راستاي كمك به توليدكنندگان
داخلي و مقابله با برندهاي قالبي كه
بازار را احاطه كردهاند ،رييس اتحاديه
پوش��اك از الزامي ش��دن كدگذاري
پوش��اك وارداتي به زودي از كش��ور
مبداء خبر داد.
ابوالقاسم شيرازي با اشاره به اينكه
اجراي اي��ن طرح ،قاچ��اق را از بين
خواه��د برد ،افزود :ط��رح كدگذاري
پوش��اك به زودي اجرايي و پوشاك
واردات��ي قابل رهگيري و شناس��ايي
خواهد شد.
وي كدگذاري پوشاك را در مرحله
بع��د براي تولي��دات داخلي نيز قابل
اجرا دانست و ادامه داد :با كدگذاري
كاالي داخلي توليدكنندگان معتبر نيز
مشخص خواهند شد.
رييس اتحاديه پوش��اك با اش��اره
ب��ه برخورد جدي با فعاليت كولبرها،
گذره��اي م��رزي و تهلنجيه��ا در
گمرك گفت :تم��ام روزنههاي ورود
كاالي قاچاق با اين فعاليتها بس��ته
و از عرضه اينگونه كاالها جلوگيري
خواهد شد.
ش��يرازي ب��ا اش��اره ب��ه امضاي
تفاهمنامه بين مناطق آزاد و گمركات
كش��ور افزود :از اي��ن پس گمرك در
مناطق آزاد نيز حضور خواهد داشت.
وي واردات رس��مي پوشاك را در

آگهی فراخوان مناقصه
شماره 96-2

سال گذشته  ۴۰ميليون دالر دانست
و گفت :اين در حالي اس��ت كه فقط
از منطقه آزاد ارس  ۶۰ميليون دالر و
از مرز ماكو  ۷۰ميليون دالر پوشاك
قاچاق وارد شده است.
رييس اتحاديه پوش��اك؛ واردات
قانوني چمداني براي مسافران مناطق
آزاد را مع��ادل  ۸۰دالر اع�لام كرد و
افزود :از  ۲۵اس��فند ت��ا  ۳فروردين
بي��ش از  ۵۰۰ه��زار مس��افر در اين
مناط��ق ت��ردد كردند كه ه��ر نفر از
امكان واردات پوشاك تا  ۱۰هزار دالر
برخوردار بوده است.
شيرازي با اشاره به برداشته شدن
ك
تخفيفهاي اعمال شده براي پوشا 
وارداتي از تركيه گفت :اين كار سبب
افزايش امنيت ب��راي توليدكنندگان
پوشاك و ايجاد زمينه اشتغال خواهد
شد.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اج��راي طرح
سيستمي ش��دن اظهارنامه پوشاك
افزود :ورود وزني پوشاك نيز متوقف
و اي��ن كاال باي��د به ص��ورت عددي
قيمتگذاري شود.
رييس اتحاديه پوش��اك با اش��اره
ب��ه صدور گواه��ي بازرس��ي كاال در
گمركات كش��ور گفت :با اجراي اين
طرح امكان واردات فلهاي پوشاك از
بين ميرود.
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شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه احداث شبکه توزیع گاز  17روستای شهرستان چاراویماق را با شرح مختصر ذیل به پیمانکار
ذیصالح واگذار نماید.
 تامین مصالح و احداث شبکه توزیع با لولههای  63تا  225میلیمتر پلیاتیلن و نصب اتصاالت ،شیرها و متعلقات مربوطه به طول تقریبی  74916متر. مدت زمان اجرای پروژه  500روز تقویمی.بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصالح حسابرسی شده که دارای حداقل پایه  4تاسیسات و تجهیزات یا پایه  5نفت و گاز از سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و توانایی تهیه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار طبق
آییننامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ ( 2/200/000/000دو میلیارد و دویست میلیون ریال) را دارند دعوت مینماید حداکثر تا  10روز پس از انتشار نوبت
دوم این آگهی ،اعالم آمادگی کتبی خود را به نشانی تبریز -خیابان آزادی -حد فاصل چهارراه الله و رسالت -اتاق  304امور پیمانها ،و فرم ارزیابی و مدارک
مندرج در فرم ارزیابی را به نشانی تبریز -باغمیشه -اول الهیه -ساختمان مدیریت مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان طبقه سوم ارسال نمایند.
ضمنا در اسناد مناقصه توزیعی ،تاریخ تحویل پاکات و گشایش پیشنهادات قید گردیده است.
فرم و مدارک الزم جهت ارزیابی پیمانکار در سایت شرکت ،به نشانی  www.nigc-eazar.irدر دسترس متقاضیان میباشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

افرادي ميشود كه منابع ارزانقيمت در
اختيار دارند.
رييس كنفدراس��يون ص��ادرات ايران
ادامه داد :چند نرخي بودن ارز فس��ادي
در سيستم اقتصادي بهوجود ميآورد كه
باعث آس��يب زدن به محيط كسب و كار
ميشود و استفاده از رانت موجود در نرخ
ارز باعث بيشتر شدن فاصله طبقاتي در
كشور است.
وي تاكي��د ك��رد :ت��داوم وج��ود ارز
تكنرخي در كش��ور باعث بيشتر شدن
ثروتهاي بادآوردهاي ميان افراد ميشود
كه تجربه آن در كشور بوده و مضرات آن
براي جامعه مشاهده شده است.
الهوتي گفت :اميدواريم بانك مركزي
هر چ��ه زودتر بتواند ش��رايط ايجاد ارز
تكنرخ��ي در كش��ور را فراه��م كند تا
محيط كس��ب و كار و اقتصاد كش��ور به
سمت شفافيت پيش رود.

 بهبود فضای کس�ب و کار مطالبه
اصلی بخش خصوصی
رييس كنفدراس��يون ص��ادرات ايران
همچني��ن در ادامه با بي��ان اينكه قانون
مستمر بهبود فضاي كسب و كار در دولت
دهم توسط اتاق بازرگاني آماده و به مجلس
ارسال و تصويب شد اما هرگز توسط دولت
اجرا نش��د ،گفت :اصليترين و مهمترين
مطالبه بخشخصوصي از دولتهاي قبل
و دولت فعلي و دولت آينده بهبود محيط
كسب و كار است .به گفته الهوتي ،وقتي
ميگوييم بهبود محيط كسب و كار ،يعني
موضوعاتي مانند شرايط توليد،باال بردن
بهرهوري ،كاهش فساد و رانت و همچنين
امنيت در سرمايهگذاري را شامل ميشود.
وي ادامه داد :به همين دليل هم است كه
«محيط كسب و كار» يكي از شاخصهاي
اصلي اقتصاد محس��وب ش��ده و هر سال
كش��ورهاي مختلف بر مبن��اي رقم اين

شاخص امتيازبندي ميشوند.
الهوتي با ي��ادآوري تهيه قانون بهبود
مس��تمر فضاي كس��ب و كار توسط اتاق
بازرگان��ي در زم��ان فعالي��ت دولت دهم
گف��ت :با وجود اينك��ه در دولت قبل اين
قانون توسط اتاق بازرگاني و مجلس تهيه
و تصويب ش��د و به دولت دهم ابالغ شد
ام��ا با مخالفت رييسجمهور وقت روبهرو
شد و به مرحله اجرا نرسيد.
الهوتي افزود :يكي از شعارهاي اصلي
دولت يازدهم پيش از آغاز به كار نيز بهبود
محيط كس��ب و كار بود كه بخشي از آن
انجام شد .به اعتقاد من ما باز هم در دولت
دوازده��م همين توق��ع را داريم .اجرايي
شدن واقعي شرايط كسب و كار همچنان
خواس��ته بخشخصوص��ي از دول��ت بعد
است .رييس كنفدراسيون صادرات ايران
در ادام��ه گفت :در بحث صادرات با توجه
به سياستهاي اقتصاد مقاومتي كه نقشه
راه اصلي كش��ور است و تمام دولتها در
چارچوب اين سياست بايد حركت كنند،
موضوع اصلي تقوي��ت صادرات غيرنفتي
اس��ت .بنابراين براي مقاومسازي اقتصاد
كش��ور ،توليدي بايد م��ورد حمايت قرار
گيرد كه قابليت ص��ادرات و ارزشافزوده
باال داشته باشد.
وي تاكيد كرد :وقتي در مورد صادرات
حرف ميزنيم ابتدا بايد كم و كاستيهاي
توليد را برطرف كرده و از همه نظر آن را به
شرايط بهينه و مقاوم رسانده باشيم.
اين فعال اقتصادي اظهار كرد :اصليترين
مساله در توليد ،باال بردن كيفيت در مقابل
كاهش هزينه و قيمت است .ما در بخش
قيمت تمامش��ده بسيار مش��كل داريم و
قيمتها به هيچ عنوان با كاالهاي وارداتي
رقابتي نيست.
به گفته الهوتي قيمت تمامشده كاال به
عوامل مختلفي بستگي دارد .يكي از اين
عوامل هزينه مواد اوليه و واردات آن است
كه طي سالهاي گذشته به دليل تحريمها
با مشكالت فراواني روبهرو بود .در كنار اين
عامل نرخ ارز و نرخ سودهاي بانكي هم از
عوامل تاثيرگذار در قيمت تمامشده توليد
هس��تند كه ميتوانند در تقويت صادرات
غيرنفتي نقش مهمي ايفا كند.

