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رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

دستور رئیسجمهور برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
روزگذشته مراسم بیست و سومین سالروز ملی صادرات
با حضور معاون اول رئیسجمهوری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهــوری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،روســای
پارلمانهای بخش خصوصی از سراسر کشور و صادرکنندگان
برگزار شــد و در این مراســم از  ۴۴صادرکننده نمونه و
ممتاز ســال  ۱۳۹۸تجلیل به عمل آمد.رئیس ســازمان
توسعه تجارت در این مراسم از دستور رئیسجمهوری به
وزیر صمت برای پیگیری پیوستن ایران به سازمان تجارت
جهانی خبر داد.به گزارش ایســنا ،حمید زادبوم در بیست
و سومین سالروز ملی صادرات گفت :امروز تکمیل زنجیره
تولید و ارتقا توان صادراتی کشــور اهمیت بســیار زیادی
دارد که در این راستا برنامهریزیهای گستردهای آغاز شده
است.به گفته وی ،یکی از برنامهریزیهای کالن صادرات
کشــور توجه به بازار کشورهای همسایه است و پیشبینی
میکنیم در کنار ظرفیت  ۲۴میلیارد دالری صادرات امروز،
میتوان میزان صادرات به کشــورهای همسایه را تا ۱۰۰
میلیارد دالر افزایش داد.رئیس ســازمان توســعه تجارت
افزود :دو ســوم صادرات کاالهای غیرنفتی با ارزش افزوده
پایین بوده کــه برنامهریزی برای صــادرات محصوالت با
ارزش افزوده باال در دست انجام است.وی ادامه داد :عالوه
بر  ۲۴میلیارد دالر صادرات ســال گذشته ۱۰۰ ،میلیارد
دالر ظرفیت صادراتی به کشورهای همسایه شناسایی شده
اســت .معاون وزیر صمت تصریح کرد :رویکرد ویژه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و ســازمان توسعه تجارت ایران،
در سال جاری توسعه صادرات به  ۱۵کشور همسایه برای
رسیدن به یک جهش صادراتی است.

انتقاد از نبود متولی صادرات

همچنیــن رئیــس اتــاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشاورزی ایران طی سخنانی در این مراسم ضمن انتقاد از
مشخص نبودن متولی امر صادرات گفت :در حوزه صادرات،
نهادهای زیادی تصمیمگیری میکنند ،اما یک پاســخگو
وجود ندارد؛ در این زمینه الزم است جایگاه سازمان توسعه
تجارت به عنوان متولی تجارت کشور باید بازتعریف شود.
غالمحســین شافعی گفت :روز ملی صادرات فرصتی است
برای گرامیداشت کسانی که در شرایط استثنایی تحریمها
و در کنار مشــکالت خودساخته توانستند کیان اقتصادی

ایران را در بازارهای جهانی حفظ کنند.وی امسال را سالی
متفاوت برای قدردانی از صادرکننندگان دانست که در این
شرایط و علیرغم مشکالت در یک سال و نیم گذشته دانست
و افزود :صادرکنندگان که به نادرستی از سوی بعضی افراد
مورد اتهام قرار گرفتند ،امروز ثابت کردند چقدر به کشور
عالقهمند بوده و به اخالق حرفهای کسبوکار مقید هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد :توسعه صادرات یکی از
راههای دســتیابی به رشد اقتصادی و رفاه است و بسیاری
از کشورها با تاکید بر صادرات توانستند به رشد باال دست
یابند .شــافعی تصریح کرد :در حالیکه به دلیل تحریمها،
فروش نفت و درآمد ارزی کاهش یافته،وضعیت اقتصادی
کشور به گونهای سامان یافته که نه تنها تولیدات صادرات
محور مورد توجه نبودند ،در بعضی موارد نیز به بحرانیتر
شــدن آنها دامن زده شــد.وی معتقد اســت در چند ماه
گذشــته تغییر رویکرد در سیاســتگذاریها مشهود است
و وضعیت صدور بخشــنامههای ناگهانی ،متعادلتر شده
اســت.رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد :باید در
هر نــوع تصمیمگیری اقتصادی ،تبعــات و تاثیرات آن بر

آغاز دوباره ثبتنام مسکن ملی از چهارشنبه
ثبتنام در طرح اقدام ملی مسکن که به حالت تعلیق
درآمده بود با اتصال اینترنت مجددا از روز چهارشــنبه
آغاز میشود که در این مرحله نامنویسی از متقاضیان
در پنج اســتان همدان ،یــزد ،چهارمحالوبختیاری،
خوزستان و کرمانشــاه انجام خواهد شــد.به گزارش
ایسنا ،پس از قطع شدن اینترنت در هفتههای گذشته،
ثبــت نام طرح اقــدام ملی تولید و عرضه مســکن از
ســوی وزارت راه و شهرسازی به حالت تعلیق درآمده
بود .معاون وزیر راه و شهرســازی اعالم کرده بود پس
از وصل شــدن اینترنت مجددا نامنویسی انجام خواهد
شــد و دو روز قبل اطالعرسانی میشود.در حال حاضر
شــرایط برای نامنویسی مهیا شــده و در فاز نخست از
ساعت  ۱۰صبح روز چهارشنبه در پنج استان همدان،
یزد ،چهارمحالوبختیاری ،خوزستان و کرمانشاه ثبت
نام آغاز و تا ســاعت  ۲۴شــانزدهم آذرمــاه به اتمام
میرســد.پروانه اصالنی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن
وزارت راهوشهرســازی با اعالم ایــن خبر در نامهای به
حقشــناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب
اســامی نوشــت :با توجه به فراهم شدن شرایط الزم
جهــت ثبتنــام متقاضیان طــرح اقدام ملــی ،اقدام
متقتضــی برای ثبتنام متقاضیان طرح مذکور در پنج
استان همدان ،یزد ،چهارمحالوبختیاری ،خوزستان و
ِ

کرمانشاه ،بر اساس ظرفیتهای اعالمی توسط ادارات
کل راه و شهرســازی به تفکیک شهرهای اعالم شده
از ساعت  ۱۰صبح روز چهارشــنبه مورخ  ۱۳آذر ۹۸
تا ســاعت  ۲۴روز شــنبه مورخ  ۱۶آذر  ۹۸در سامانه
مذکور صورت پذیرد.همچنین در اعالمی که از ســوی
دفتر اقتصاد مسکن انجام شده انجام ثبت نام به اطالع
مدیران کل راه و شهرســازی پنج استان رسیده است.
متقاضیان طــرح اقدام ملی میتوانند جهت ثبتنام به
نشانی  tem.mrud.irمراجعه کنند.به گزارش ایسنا،
ثبت نام فاز اول طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن،
ابتدا به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد و پس
از آن در اقدامی سراســری نامنویسی از  ۲۱تا  ۲۳آبان
اســتان سیستان و
 ۹۸با ثبتنام از متقاضیان در پنج
ِ
بلوچستان ،قم ،خراسان جنوبی و خراسان شمالی کار
خود را آغاز کرد .ثبت نام در اســتانهای بعدی نیز که
شامل استانهای کردســتان ،کهکیلویه و بویراحمد و
گلســتان بود از تاریخ  ۲۵آبان آغاز شد و به مدت سه
روز ادامه یافت .اما بعد از آن به دلیل اختالالتی که در
شبکه اینترنت ایجاد شــد ،انجام نام نویسی به تعویق
افتاد.ثبت نام مسکن ملی در استان تهران نیز بر اساس
اعالم وزیر راه و شهرسازی اواخر آذرماه خواهد بود.

ســایر موئلفههای اقتصادی ســنجیده شود چرا که گاهی
ضررهای آن تصمیم بیش از منافع آن اســت.وی با تاکید
به اهمیت تامین مالی صادرات افزود :سهم مانده تسهیالت
سیستم بانکی به بخش صادرات از سال  ۸۴روند کاهشی
داشته و اکنون رقم ناچیزی است.شافعی با اشاره به مالیات
ارزش افــزوده صــادرات افزود :قبال تعیین شــده بود که
مالیات بر ارزش افروده صادرکنندگان طی یک ماه به آنها
بازگردانده شود که هیچگاه اجرایی نشد؛ در الیحه بودجه
تصمیم گرفته شد تا صادرکنندگان ارز را برنگردانند مالیات
ارزش افزوده آنها پرداخت نشود .اکنون گفته میشود دو
هزار تا  ۲۵۰۰میلیارد تومان پول صادرکننده در ســازمان
امور مالیاتی است .شافعی همچنین پیشنهاد داد :با الحاق
صندوق ضمانت توسعه و بانک توسعه صادرات ،میتوان در
ایران اگزیم بانک تاسیس کرد تا صادرات را از این وضعیت
نجات دهیم.

اتاق بازرگانی متولی روز ملی صادرات شد

وزیــر صنعت ،معدن و تجارت ایــران با تاکید بر اینکه
سیاست دولت ،محوریت بخشیدن به تشکلهاست ،اعالم

کرد :در این راستا ،اتاق بازرگانی ایران از سال آینده ،متولی
برگزاری مراسم روز ملی صادرات خواهد شد.رضا رحمانی
در مراســم روز ملی صادرات که در ســالن اجالس سران
برگزار شد ،گفت :امسال برگزاری روز ملی صادرات با کمی
تاخیر روبرو شــده ،هرچند در ماهیــت آن تفاوتی ایجاد
نکرده است.وی درباره دالیل این تاخیر توضیح داد :نخست
اینکه روز ملی صادرات با دهه آخر ماه صفر همزمان شده
بود؛ دوم اینکه ماههای قبل به ســازمان توســعه تجارت
اعالم کــردم اتاق بازرگانی باید متولــی روز ملی صادرات
باشــد .در آن زمان این مســاله جدی نگرفته شد و امروز
هم خواسته ام  ۱۰۰درصد محقق نشده است.وزیر صنعت
خاطرنشــان کرد :سیاست دولت این است که تشکلها در
محوریت باشــند و گفته بودم در ایــن برنامه برایم زمان
سخنرانی لحاظ نکنند؛ زیرا یکی از راههای غلبه بر تحریم،
حضور مردم و فعاالن اقتصادی اســت.وزیر صنعت خطاب
به رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :برگزاری مراســم روز
ملی صادرات از ســال آینده بر عهــده اتاق بازرگانی ایران
قرار خواهد گرفت و وزارت صنعت هم از این امر پشتیبانی
میکند.رحمانی افزود :روزانه  ۴۴قلم کاالی تولیدی کشور
و همچنیــن  ۱۰۰قلم کاالی پر مصــرف روزمره مردم در
سطح بازار رصد میشود.
این  ۴۴قلم کاالی تولیدی در هفت ماه گذشته غیر از
دو گروه خانواده خودرو و آلومینیوم  ،روند افزایشی داشته
است .گروه خودرو ،تولید وانت و نیسان رشد مثبت داشته
است.وی اعالم کرد :روند تولید افزایشی است ،اما هنوز در
این بخش ظرفیت خالی وجود دارد و دسترسی نیافتن به
منابع مالی و مشکل نقدینگی مهمترین دلیل فعال نشدن
ظرفیت خالی واحدهای تولیدی است.وزیر صنعت خطاب
به فعاالن اقتصادی حاضر در این مراســم گفت :دورههای
پیش که جهش نرخ ارز رخ داد ،زیرساختها برای افزایش
صادرات مهیا نبود و الزم اســت این زیرساختها را هرچه
سریعتر تقویت کنیم.
رحمانی با بیان اینکه موانع قانونی برای صادرات وجود
ندارد ،تاکید کرد :توســعه صادرات در شــمار هفت محور
دستور کار وزارتخانه محسوب میشود و از جمله صادرات
به کشورهای همسایه نیز دنبال خواهد شد.

رسوب ۱۵۰۰کانتینر برنج در گمرک برای صدور مجوز ترخیص
معاون گمرک با اشاره به رسوب  ۱۵۰۰کانتینر برنج،
گفت :برای ترخیص این محمولهها هیچ اختالف نظری
وجود ندارد و در انتظار بارگذاری مجوز دســتگاههای
ذیربط از جمله استاندارد بر روی سامانه گمرک است.
به گزارش گمــرک ایران ،مهرداد جمال ارونقی اظهار
داشــت :از جمله کاالهایی که مشمول طبقه بندی بر
اســاس کاربرد میشوند ،میتوان به کاغذهای مشمول
فصل  ۴۸جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات
اشاره کرد که این ردیف تعرفهها دارای ردیفهای فرعی
بــوده و مأخذ متفاوتــی را دارند.ارونقی افزود :به دلیل
اینکه طی ماههای اخیر ،سازمان ملی استاندارد با عنوان
اینکه به دلیل عدم امکان ردیابی نوع اســتفاده کاالها
اعالم کرد که تعیین نوع کاربرد این کاالها در چارچوب
ضوابط و مقررات آن ســازمان نیست ،پس از مکاتبات
عدیده و پیگیریهای به عمل آمده از سوی گمرک ،به
منظور دستیابی به یک راهکار دائمی و قابل اجراء مقرر
شد موضوع درجلسه مشترکی با حضور نمایندگان تام
االختیار گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد بررسی
و اتخاذ تصمیم شود.معاون فنی و امور گمرکی گمرک
ایران ادامه داد :در این جلسه مشترک که در وزارت امور
اقتصادی و دارائی برگزار شد متنی با مضمون «سازمان
ملی استاندارد مکلف است نسبت به استعالمات گمرک

جمهوری اســامی ایران درخصــوص کاربرد کاالهای
وارده با ذکر ردیف تعرفه مشخص ،نسبت به پاسخگویی
و تأئید یا عدم تأئید کاربرد کاالی مورد استعالم با ردیف
تعرفه مشــخص اقدام نماید».مصوب شد.معاون فنی و
امــور گمرکی گمرک ایران درخصــوص دپوی ۱۰۰۰
کانتینر برنج در گمرک شــهید رجایــی ،تصریح کرد:
نقل شده که «اختالف گمرک و سازمان استاندارد مانع
از ترخیص  ۱۰۰۰کانتینر کاال از گمرک شــده است»،
باید گفت در این خصوص هیچگونه اختالفی فیمابین
گمرک با سازمان دیگری وجود ندارد .گمرکات اجرایی
از جمله گمرک شــهیدرجایی بندرعباس وفق مصوبه
ســتاد تنظیم بازار و در اسرع وقت نسبت به ترخیص
برنجهای دپوشــده در بندر شــهید رجایی اقدام کرده
است .با توجه به اینکه کنترل مجوزهای قانونی از جمله
استاندارد توســط گمرک ،قبل از ترخیص کاال الزامی
اســت و سازمانهای متولی صدور مجوز باید نسبت به
بارگذاری مجوزهای ترخیص صادره در بســتر سامانه
جامع گمرکی اقدام نماینــد و اصوالً تا این مجوزهای
ترخیــص به گمرک ارائه نشــود ،کاال قابلیت ترخیص
ندارد و تشریفات گمرکی به پایان نمیرسد ،گمرکات
اجرایی نیز بدون کنترل سیستمی مجوزها نمیتوانند
نسبت به ترخیص کاال اقدام کنند.

فله فروشی ،برند معکوس چای مازندران

چای سبز به نام کشاورزان ،به کام دالالن
فروش چای خشــک به صورت فلهای و یا در بستههای
بینام و نشــان با برچسب «چای شمال» و «چای ارگانیک
مازندران» در حالی در اســتانهای شمالی بویژه مازندران
پر رونق اســت که هیچ کس نمیداند این چایها از کجا و
کدام مزرعه برداشت شده و در چه شرایطی فراوری شده و
با گذشــتن از چه مسیری به بازار رسیده است.واقعیت این
است که هدف این گزارش بدنام کردن چای شمال نیست،
ولی بی در و پیکر بودن عرضه آن و نبود نظارت سبب شده
است تا عرضه هرنوع چای با هر کیفیتی به صورت فله و در
بستهبندیهای نایلونی بی نام و نشان طی سالهای گذشته
تبدیل به برند چای شمال و مازندران شود و سودجویان بی
نام و نشان هم بازار چای را در این مناطق با توجه به حضور
دهها میلیونی گردشــگران در سال به جوالنگاه بی دردسر
سودجویی خود تبدیل کنند .اگر چه باشندگان استانهای
شــمالی در طول زمان یاد گرفته اند که چای داخلی مورد
نیاز خود را از فروشــندگان شناسنامه دار مشخصی در بازار
تهیه کنند و این دســته از فروشندگان هم معموال هر ساله
چای را از مزارعی تهیه میکنند که گذشــت زمان کیفیت
محصول را تایید کرده ،ولی تقریبا قاطبه گردشگران از این
چرخه درون اســتانی برای خرید چای داخلی بیاطالعند و
تنها بر اساس تعریف و تمجید شمالیها از چای شمال اقدام
به خرید این محصول میکنند.از انصاف نباید گذشــت که
در سالهای اخیر چای خشک تولید داخلی به دلیل کیفی
سازی و تبلیغات توانست در مقایسه با چای خارجی ،ذائقه
و اعتماد ایرانیها را تا اندازه زیادی به خود جذب کند ،ولی
در کنار این روند اقدامات الزم برای برندسازی و جلوگیری
از سودجویی عده ای فرصت طلب صورت نگرفته است و به

همین دلیل هم مصرف کنندگان چای داخلی به جای خرید
این محصول به صورت بســته بندی مناسب و استاندارد به
دنبال تهیه آن در مراکز فروش به صورت فله هستند.

بی اعتمادی تاریخی به بستهبندی

کارشناســان صنعت چای تمایل به خرید چای فله ای
و دالیل حاکمیت چنین نگاهی از ســوی مصرف کنندگان
را بیاعتمــادی آنها به کیفیــت و ناخالصی محتوای چای
بسته بندی میدانند که از گذشته تا به امروز برخی در پی
سودجویی بیشــتر با مخلوط کردن چای مرغوب با نوع بی
کیفیت در بسته بندی به فروش میرسانند.به اعتقاد آنان،
از سوی دیگر در کنار پا برجا بودن شیوههای تقلب آمیز از
گذشــته ،سودجویانی هم به دنبال این اعتقاد مردم با کمی
تغییر تاکتیک در فروش ،چای کارخانههای محلی را بدون
نام و نشــان کارخانه به شکل فله ای با قیمت بسیار باال به
عنــوان «ارگانیک» و به اصطالح بــدون ناخالصی و رنگ و
اسانس به بومیان و گردشگران میفروشند که باز هم شیوه
ای بــرای فریب مصرف کننده چــای و دربلند مدت ضربه
به اعتماد خریدار و تولید کننده محســوب میشود.تبلیغ
ارگانیک بودن این محصوالت در میان فروشندگان و نهادینه
شدن آن در ذهن خریدار در حالی به باورهای مردم تبدیل
شده که اخیرا رئیس اداره آموزش استاندارد استان مازندران
به استناد بررســیهای انجام شــده ،اعالم کرد که ادعای
ارگانیک بودن محصوالت نه تنها ادعای درســتی نیســت
بلکه با واقعیت فاصله دارد ،ضمن اینکه در بسیاری از موارد
این ادعاها صرفا با هدف سودجویی طرح میشود و کیفیت
فراوردههایی که در این نوع فروشــگاهها عرضه میشود از
کیفیت پایین تری برخوردار اســت و از لحاظ سالمت نیز

افتتاح خط جدید کشتیرانی ایران به شرق مدیترانه
مدیرعامــل شــرکت حمل فله کشــتیرانی جمهوری
اســامی ایران از برنامهریزی برای افتتاح خط جدید
کشــتیرانی ویژه حمل کاالی عمومی از بنادر ایران به
شــرق دریای مدیترانه و بالعکــس خبر داد.به گزارش
روابط عمومی کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران،
«محمدرضا محمدی بنائی» افزود :با وجود تحریمهای
ظالمانــه اعمال شــده بر حملو نقل دریایی کشــور،
شرکت کشتیرانی ســفیران پیام دریا (سپید) در نظر
دارد نســبت به راه اندازی خط جدید کشتیرانی ویژه
حمل محموله های کاالی عمومی در راستای حمایت
از بخــش صــادرات اقدام کنــد.وی با اکیــد براینکه
مهمتریــن هــدف از راهاندازی این خط کشــتیرانی،
افزایش ســهم ناوگان ملی از بازار حمل محموله های
صادراتی و وارداتی اســت ،افزود :بــا افتتاح این خط

کشــتیرانی از مبداء ایران به مقصد شــرق مدیترانه و
بالعکس ،ســهم نــاوگان ملی در این بخــش افزایش
مییابد و انتظار این اســت که با استقبال از این خط
کشــتیرانی ،امکان حمل محموله های وارداتی نیز از
شرق مدیترانه و حوزه دریای سیاه به ایران فراهم شود.
وی همچنیــن حمایت از تجار و صادرکنندگان کاال را
در شرایط تحریمی از دیگر اهداف این اقدام برشمرد و
اعالم کرد :صاحبان کاالی عمومی ،محموالت کیسهای
و فلــه خشــک میتوانند با هماهنگی امــور بازاریابی
نسبت به انجام مراحل ســفارش حمل اقدام کنند.به
گفته محمدی بنائی پیرو بررسیهای انجام شده ،حمل
انواع محمولهها اعم از پروژهای و  ...تا ســقف  ۲۰هزار
تن با به کارگیری کشــتیهای چندمنظوره به مقصد
دریای سیاه و شرق مدیترانه انجام خواهد شد.

مخاطــرات خــود را دارد همانند محصــوالت لبنی که به
اسم ارگانیک عرضه میشــود.بر اساس آمار رسمی گمرک
جمهوری اسالمی در سه ماهه بهار و تیر ماه امسال صادرات
چای روند کاهشــی داشته است و کارشناسان صنعت چای
در ایران رونق نســبی و روند کاهشی صادرات چای داخلی
را مربوط به افزایش کیفیت این محصول و استقبال مصرف
کننده داخل کشور میدانند ،ضمن انکه با حمایتهای دولت
از چایکاران برای تولید با کیفیت و نیز تبلیغات انجام شده
با هدف معرفی مزایای چای ایرانی نظیر برتری طعم ،مزه و
بدون اسانس و مواد شــیمیایی باعث شده تا مردم کم کم
چای داخلی را به مشــابه خارجی آن ترجیح دهند.افزایش
میل و تقاضای مردم به مصرف چای داخلی و گرایش آنان
به خرید چای به صورت فله ای از فروشــگاههای عرضه این
محصوالت برای آینده صنعت چای شمال هم مخاطره آمیز
اســت چرا که برخی از کارخانــه داران و تولیدکنندگان به
دنبال برندسازی و بستهبندی استاندارد محصوالت داخلی
برای عرضه در بازار هستند ،ولی به این نتیجه رسیده اند که
آنطور که انتظار میرفت در ترغیب مصرف کننده به خرید
چای با بسته بندی و استاندارد موفق نیستند.به گفته رییس
اتحادیه تولید کنندگان ،بازرگانی و صنایع بسته بندی چای
کشور هر ساله بین  ۶۵تا  ۷۰هزار تن چای خشک به ارزش
بیش از  ۳۰۰میلیون دالر وارد کشــور میشــود که بخش
عمده ان از کشــورهای سریالنکا ،هند و کنیا است و در این
میان بر اســاس آمارهای رسمی سازمان چای کشور تولید
چای داخلی ایران نیز  ۲۵هزار و  ۱۵۸تن در سال است که
از این میزان تنها  ۱۳هزار تن برای مصرف داخلی اســت و
بقیه به کشورهای مختلف صادر میشود.

دالالن ،برندگان بازار چای

رئیس یک کارخانه چای در رامســر با اشاره به مخلوط
کردن چای با انواع بی کیفیت ان توســط افراد ســودجو و
تاثیر ان بر سلب اطمینان مردم در طول سالها گفت :یکی
از دالیلی که فروشــندگان این محصول ،خریداران چای را
به ســمت چای فله ای ســوق میدهند کسب سود بیشتر
است.این تولید کننده توضیح داد :این افراد چای با کیفیت
و ممتاز را بــه صورت فله از کارخانه ما خریداری میکنند،
ســپس در فروشــگاههای خود با قیمت به مراتب بیشتر با
بسته سلفونی و به عنوان چای ارگانیک و طبیعی ،چای بهاره
یا ممتاز ،محلی و خالص به فروش میرسانند ،که این بسته
بندیها غیر اســتاندارد در کمترین زمان کیفیت چای را از
بین میبرد عالوه بر قیمت گزاف ما شاهد مخلوط کردن ان
با چای ســال گذشته هم هستیم .یک کارشناس اقتصادی
نیز در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا علت گرایش و تقاضای
مصرف کننده به خرید چای فلــهای را باور رایج این روزها
مبنی بر ارگانیــک و طبیعی بودن چای باز عنوان میکند،
گفت  :در چنین شرایطی به مرور زمان حاشیه سود تولید
کننده به جایی خواهد رسید که در اقتصاد به ان نقطه سر
به ســری میگویند ،به گونهای که به همان میزان که برای
عرضه محصول هزینه میکند ،همان میزان هم سود اوری
دارد ،امــا بازدهی و درامد مثبتی برای تولید کننده نخواهد
داشت.طاهره جهانی اضافه کرد :در نهایت اگر اقداماتی برای
کاهش زیان و عواقب سودجوییها و باورهای ذهنی اشتباه
در مصــرف کننده با فرهنگ ســازی و حمایت و مداخله
نهادهای متولی انجام نشود تولید کننده در صورت ادامه دار
شدن این پروسه شکست میخورد.

رشد  ۲۸درصدی تخلیه و بارگیری فرآوردههای نفتی
آمــار تخلیه و بارگیری فراوردههــای نفتی در آبانماه
 ۹۸نسبت به مدت مشابه پارسال در بنادر کشور رشد
 ۲۸درصدی را نشــان میدهد.به گزارش پایگاه خبری
وزارت راه و شهرســازی ،در نگاهی بــه عملکرد بنادر
کشــور در آبان  ۹۸و مقایســه آن با مدت مشابه سال
قبل ،افت در حوزه تخلیــه و بارگیری به تفکیک کاال
محسوس است.
حتی در عملکرد تخلیه و بارگیری کاالهای اساســی،
کاالهــای فلزی ،کاالهای ســاختمانی و مواد معدنی،
ماشــین آالت ،قطعات یدکی و ابزارآالت ،کود و مواد
شیمیایی ،منسوجات چرم و پوشاک،خرده بار ،کاالی
کانتینری و فراوردههای نفتی آبان ماه  ۹۸نتوانست از
مهر امســال ســبقت گرفته و در رقابت با ماه گذشته،
عملکردی پایین را در این حوزه داشت.

5

امــا در بخش تخلیه و بارگیــری فراوردههای نفتی در
مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته موضوع کامال
متفاوت اســت به طوری که رقم  ۳هــزار و  ۷۰۵تن
برای تخلیه و بارگیری این فراورده ها ثبت شده است.
بر این اساس ،تخلیه و بارگیری فراوردههای نفتی رشد
 ۲۸.۴درصدی در آبان امسال را نسبت به مدت مشابه
ســال قبل نشان میدهد و این در حالی است که آمار
مهر ماه نسبت به مدت مشابه پارسال فقط  ۵.۴درصد
رشد داشت.
رشــد تخلیه و بارگیــری در بنادر کشــور در بخش
فراوردههای نفتی در بین دیگــر گروههای کاالیی در
حالی در آبان ماه  ۹۸رخ داده که آمریکا عالوه بر نفت،
در سال اخیر فراوردههای نفتی ایران را نیز به فهرست
تحریمهای خود افزوده بود.

رشد  ۲۶درصدی سرمایهگذاری خارجی
در بخش صنعت
بررسی آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت حاکی از تصویب  ۷۸۴میلیون
و  ۶۰۰هزار دالر سرمایه گذاری خارجی در طرحهای صنعتی ،معدنی و تجاری
از ابتدای امســال تا پایان مهرماه و رشــد  ۲۶.۱درصدی آن در مقایسه با مدت
مشابه پارسال است.برپایه آمارهای یاد شده ،این حجم سرمایه گذاری برای ۵۵
طرح صنعتی ،معدنی و تجاری مصوب شــد که در مقایســه با  ۴۳طرح مصوب
هفت ماهه پارسال ،رشد  ۲۷.۹درصدی نشان میدهد.به گزارش ایرنا ،حجم کل
سرمایه گذاری خارجی مصوب طرحهای صنعتی ،معدنی و تجاری در هفت ماهه
سال  ،۹۷رقم  ۶۲۲میلیون و  ۳۰۰هزار دالر بوده است.در  ۶ماهه امسال نیز ۷۶۲
میلیون و  ۶۰۰هزار دالر ســرمایهگذاری خارجی در طرحهای صنعتی ،معدنی و
تجاری مصوب شده بود ،یعنی در مهرماه امسال  ۲۲میلیون دالر سرمایهگذاری
خارجی تصویب شد.

تولید حدود  ۳۹۵هزار دستگاه خودروی سواری
در هفت ماهه امسال

بررســی آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت حاکی از تولید  ۳۹۴هزار و
 ۵۰۰دســتگاه خودروی سواری از ســوی خودروسازان از ابتدای امسال تا پایان
مهرماه اســت؛ آماری که افت  ۳۵.۸درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال
نشان میدهد.بر پایه آمارهای یاد شــده ،در هفت ماهه امسال  ۳۳هزار و ۸۰۰
دستگاه وانت تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد  ۵.۳درصدی
نشــان میدهد.در این مدت ،یک هزار و  ۷۰دســتگاه اتوبــوس ،مینی بوس و
ون و همچنین دو هزار و  ۴۴۴دســتگاه کامیون ،کامیونت و کشــنده از سوی
خودروسازان تولید شــد که به ترتیب رشد منفی  ۵۷.۴درصدی و منفی ۶۶.۲
درصدی داشته است.برپایه این گزارش ،در مدت یاد شده  ۲۳۲دستگاه کمباین
تولید شد که در مقایسه با  ۵۶۰دستگاه کمباین تولید شده در هفت ماهه پارسال
افت  ۵۸.۶درصدی داشــته است.تولید  ۱۰هزار و  ۷۶۲دستگاه تراکتور از جمله
نکات مثبت این آمار اســت که با رشد  ۲۰.۲درصدی در مقایسه با مدت مشابه
پارسال به ثبت رسید.

 ۶میلیارد دالر تجارت ایران و اقلیم کردستان عراق
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان با اشاره به ارتباط
ایران با اقلیم کردستان ،گفت :ارتباط تجاری بین ایران و اقلیم کردستان ساالنه
به  ۶میلیارد دالر در سال میرسد.شیخ مصطفی عبدالرحمن در نشست تجاری
ایران و عراق با بیان اینکه ارتباط بین تجار ایرانی و اقلیم کردستان عراق هر روز
بیشــتر میشــود ،ادامه داد :امیدواریم این ارتباط تنها به واردات کاالها از ایران
منحصر نشــود.وی افزود :در تالشیم تا اقلیم کردستان عراق نیز تولیداتی داشته
باشد و تولیدکنندگان و کارخانجات ایرانی به صورت مشترک در اقلیم کردستان
حاضر شوند.عبدالرحمن با اشاره به اینکه فعاالن اقلیم کردستان به فکر ساخت
کارخانه در این منطقه باشــند ،گفت :این منطقه امنیت الزم برای فعالیتهای
اقتصادی را دارد.وی تاکید کرد :اقلیم کردستان به عنوان نماینده حکومت عراق
آماده همــکاری با صادرکنندگان ایرانی اســت.رییس اتحادیه صادرکنندگان و
واردکنندگان اقلیم کردســتان گفت :ایران در زمینههای مختلف کارخانههای با
کیفیت زیادی دارد و ما میتوانیم از این موقعیت استفاده کنیم.وی بر لزوم ارتباط
با کنسولگری ایران در اقلیم کردستان عراق تاکید کرد و افزود :معرفی تاجران از
ســوی کنسولگری کار را برای تجارت آسان خواهد کرد.به گزارش ایرنا ،نشست
تجاری ایران و عراق امروز و فردا در هتل پارسیان آزادی با محوریت مواد غذایی
و محصوالت سوپر مارکتی برگزار میشود.

بخشودگی سود و جرایم تسهیالت سررسید شده
تا سال ۹۷
بانک مرکزی اعالم کرد :تســهیالت سررســید شــده تا ســال  ۹۷مشمول
بخشــودگی ســود و جرایم قــرار میگیرد.به گزارش بانک مرکزی ،سررســید
تسهیالت مشــمول بخشش ســود و جرایم از محل اجرای بند (ل) تبصره ۱۶
قانون بودجه سال  ۱۳۹۸که پیش از این فقط تا پایان سال  ۹۵اعالم شده بود،
به تسهیالت مشمول سررسید شده تا سال  ۹۷و پیش از آن و اعم از تسهیالت
جاری و غیر جاری تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان تعمیم یافت.بنابراین ،تسهیالتی
که تا پایان  ۹۷و قبل از آن سررسید شده باشد مشمول بخشودگی سود و جرایم
تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان میشوند.

بودجه  ۶هزار میلیارد تومانی
برای همسانسازی حقوق بازنشستگان
رئیس ســازمان برنامه و بودجه از برنامه این سازمان برای پیشبینی  ۶هزار
میلیارد تومان بودجه جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان در الیحه بودجه
ســال  ۹۹خبر داد.به گزارش خانه ملت ،محمدباقر نوبخت درباره همسان سازی
حقوق بازنشستگان ،گفت :مجلس در سال جاری برای این موضوع  ۳هزار و ۴۰۰
میلیارد تومان اعتبار پیشبینی کرد که دولت از اختیاری که برای افزایش سقف
مربوط به این کمکها بود ،اســتفاده و اعتبار مربوط به آن را به  ۵هزار میلیارد
تومان افزایش داد.رئیس ســازمان برنامه و بودجه افزود :تصمیم داریم برای سال
آینده نیز ،در الیحه بودجه  ۶هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی حقوق
در نظر بگیریم.

افزایش  ۵۵.۵درصدی قیمت گوجه در یک ماه
با اعالم مرکز آمار ایران در آبان ماه نسبت به ماه گذشته ،قیمت گوجه فرنگی
 ۵۵.۵درصد افزایش و قیمت پرتقال داخلی  ۲۴.۷درصد کاهش داشــته است.
به گزارش مرکز آمــار ایران ،اقالم پرتقال محصول داخل  ٢٤.٧درصد ،ســیب
درختــی زرد  ٦.١درصد و رب گوجه فرنگی  ٥.٦درصد در آبان ما ه نســبت به
مهرماه ،کاهش قیمت داشتهاند .همچنین براساس نتایج به دست آمده در آبان
ماه  ،١٣٩٨اقالم گوجه فرنگی  ٥٥.٥درصد ،پیاز  ١٧.٨درصد و تخم مرغ ماشینی
 ٨.٩درصد نســبت به ماه قبل افزایش قیمت داشتهاند.در این ماه اقالم پرتقال
محصول داخل  ٢٤.٧درصد ،ســیب درختی زرد  ٦.١درصد و رب گوجه فرنگی
 ٥.٦درصد نسبت به ماه گذشته ،کاهش قیمت داشتهاند.
بورس

شاخص بورس  ۱۵۲۴واحد رشد کرد
شاخص کل در بازار بورس یک هزار و  ۵۲۴واحد رشد داشت که در نهایت
این شاخص به رقم  ۳۲۰هزار و  ۱۹۴واحد رسید .براساس معامالت روزگذشته
بیش از چهار میلیارد و  ۲۹میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۱
هزار و  ۸۱۱میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۹۹
واحد افزایش به  ۹۶هزار و  ۶۱۷واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با  ۶۶واحد
رشد به  ۶۴هزار و  ۵۸۹واحد رسید.
شاخص آزاد شناور نیز با یک هزار و  ۷۹۴واحد افزایش به رقم  ۳۷۶هزار و
 ۲۰۰واحد رسید ،شاخص بازار اول  ۸۱۴واحد و شاخص بازار دوم ،چهار هزار و
 ۴۱۹واحد افزایش داشتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها ،ملی صنایع مس
ایران (فملی) با  ۴۵۷واحد ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با  ۲۷۷واحد ،صنایع
پتروشــیمی خلیج فارس (فارس) با  ۱۶۰واحد ،پتروشیمی جم (جم) با ۱۵۲
واحد و پتروشــیمی خارک (شخارک) با  ۱۴۹واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر
شاخص کل داشتند.در مقابل بانک ملت (وبملت) با  ۱۷۶واحد ،مخابرات ایران
(اخابر) با  ۱۳۴واحد ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران (حکشتی) با  ۵۹واحد،
بانــک صادرات ایران (وبصادر) با  ،۵۷خدمات انفورماتیک (رانفور) با  ۵۵واحد
و شرکت ارتباطات ســیار ایران (همراه) با  ۴۹واحد از جمله گروههایی بودند
که افت شاخص بورس را رقم زدند .برپایه این گزارش ،در بین نمادهای امروز
نمــاد بانک ملت ،بانک تجارت ،بانک اقتصاد نوین ،ســایپا ،ایران خودرو ،بانک
صادرات ایران و ماشــین سازی اراک در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه مواد دارویی در معامالت دیروز صدرنشــین برترین گروههای صنعت شد
و در این گروه  ۳۱۱میلیون و  ۴۱۳هزار برگه ســهم به ارزش سه هزار و ۲۸۴
میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از  ۴۸واحد افت داشت و بر روی کانال چهار هزار
و  ۱۰۹واحــد ثابت ماند.همچنین در این بــازار  ۲میلیارد و  ۳۹میلیون برگه
سهم به ارزش بیش از  ۱۲هزار و  ۹۷۵میلیارد ریال داد و ستد شد.

