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تجارت

تجارت  34میلیارد دالری در  5ماه

براس��اس آم��ار گم��رک ،واردات و صادرات
 ۵ماه��ه نخس��ت س��ال ب��ه ترتی��ب  ۱۹و
۱۵درص��د کاه��ش داش��ته و حج��م تج��ارت
غیرنفت��ی  ۵ماه��ه ب��ه  ۳۳میلی��ارد و
 ۸۴۴میلی��ون دالر رس��ید .آمار گمرک نش��ان
میدهد در  5ماه نخس��ت سال ۱۳۹۴بالغ بر 16
میلیارد و 933میلیون دالر صادرات غیرنفتی وجود
داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15/79
درصد کاهش یافته است ،همچنین آمار واردات
نش��ان میدهد در این مدت بالغ بر  16میلیارد و
 911میلی��ون دالر واردات وج��ود داش��ته ک��ه
 19/36درصد کاهش نش��ان میدهد .براس��اس
آمارهای منتشر شده مهمترین کاالهای صادراتی
در  5ماهه نخس��ت سال میعانات گازی با ،3/56
محصوالت پتروش��یمی با  5/73و س��ایر کاالها
ب��ه ارزش  7/63میلیون دالر بوده اس��ت که این
 3بخش نیز به ترتیب  -40درصد -2 ،درصد و -6
درصد تغییر نشان میدهد .بر این اساس مهمترین
اق�لام عمده وارداتی نیز در این مدت ذرت دامی،
برنج ،کنجاله س��ویا ،لوبیای س��ویا ،دانه گندم و
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بوده
اس��ت که در  3قل��م اول به ترتیب کاهش ، -16
 -50و  -31درصدی مشاهده میشود.
استاندارد

این مواد غذایی غیراستاندارد است

اداره کل اس��تاندارد اس��تان
تهران از توقیف مقادیر زیادی
مواد غذایی غیراستاندارد شامل
رب گوجهفرنگی ،دوغ ،ماست،
آبلیمو ،سرکه و نوشیدنیهای
میوهای در  5ماه اول س��ال خبر داد .به گزارش
این اداره کل ،در جریان بازرسیهای کارشناسان
استاندارد از بازار مواد غذایی ،رب گوجهفرنگی با
نام تجارتی آالرم چاش��نی ،ماست موسیر با نام
تجارتی پاکدوش��ان ،ماست سنتی با نام تجارتی
بهتک ،سرکه ،آب آلبالو و انار با نام تجارتی مهیج
و نوش��ابه گازدار با نام تجارت��ی BREEZER
به دلیل غیراس��تاندارد بودن توقی��ف و زعفران
با نامه��ای تجارتی ممتاز م��ادر ،نمونه قائنات،
ایرانزمین ،ممتاز یاقوت ،کادوی خراسان و بی ُلند
به علت نداش��تن مجوز ،غیراستاندارد تشخیص
داده شد .همچنین براس��اس این گزارش پروانه
کاربرد عالمت اس��تاندارد فرآوردههای کنس��رو
رب گوجهفرنگی با نام تجارتی جیرفت ،ماس��ت
کمچرب و پرچ��رب ،دوغ ب��دون گاز گرمادیده
و ش��یر پاس��توریزه کمچرب و نیمچرب و شیر
طعمدار پاستوریزه(کاکائو) با نام تجارتی تندیس،
باطل شد.
سوخت

پمپ بنزینهای زیرپلهای در تهران

یک مقام مسؤول با اشاره به امضای  ۳قرارداد
ساخت جایگاههای بنزین تکتلمبهای در تهران
گفت :پیشبینی میش��ود بزودی با مش��ارکت
شهرداریها ۳۰ ،تا  ۶۰پمپ بنزین تکتلمبهای
در ته��ران احداث ش��ود .محمدرضا مظلومی در
گفتوگو با مهر در تش��ریح برنامه جدید احداث
جایگاهه��ای بنزی��ن تکتلمبهای یا ب��ه اصالح
پمپبنزینهای زیرپلهای در تهران ،گفت :در حال
حاضر بیش از  ۲۲۰باب جایگاه س��وخت مایع و
سیانجی در تهران در مدار بهرهبرداری قرار دارد.
مدیر بازرگانی ش��رکت ملی پخش فرآوردههای
نفت��ی ای��ران با اع�لام اینکه با توج��ه به حجم
خودروهای فعال در تهران باید تعداد جایگاههای
سوخت  3برابر تعداد موجود باشد ،تصریح کرد :بر
این اس��اس با توجه به ارزش افزوده باالی قیمت
زمین در تهران ،س��اخت و راهاندازی جایگاههای
بنزین تکتلمبهای در تهران در دس��تور کار قرار
گرفته است .این مقام مسؤول با اشاره به مذاکرات
انجام شده با شورای شهر و شهرداری تهران ،اظهار
داشت :تاکنون  3قرارداد با  3شرکت خصوصی و
صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت به منظور
ساخت جایگاههای سوخت تکتلمبهای در تهران
امضا شده است.
بورس

شاخص بورس مثبت شد

در جری��ان معامالت دی��روز بازار س��رمایه،
ش��اخص بورس  ۲۴۵واحد رشد کرد .به گزارش
تس��نیم ،در پای��ان معام�لات اولی��ن روز هفته
جاری دادوس��تد  589میلیون سهم و حق تقدم
به ارزش  104میلیارد توم��ان در  23هزار نوبت
به ثبت رسید و ش��اخص بورس پس از روزهای
پیاپی منفی ،س��رانجام مثبت شد و با رشد 245
واح��دی به ارتفاع  64هزار و  451واحد رس��ید.
شاخصهای اصلی بازار سرمایه نیز دیروز مثبت
بود به طوری که ش��اخص قیمت(وزنی -ارزشی)
 96واحد ،کل(هموزن)  40واحد ،قیمت (هموزن)
 34واحد ،آزادش��ناور  476واحد و ش��اخص بازار
اول  227واحد و بازار دوم  231واحد رش��د کرد.
در بازارهای فرابورس ایران نیز تعداد  465میلیون
ورقه به ارزش  97میلیارد تومان در  12هزار نوبت
جابهجا شد و آیفکس با رشد 9/7واحدی در ارتفاع
 738واحد قرار گرفت.

وطن امروز

تولیدکنندگان داخلی قربانی رفتوآمدهای هیأتهای اقتصادی خارجی میشوند؟

تولید لوازمخانگی کرهای در ایران!

گروه اقتص�ادی :چندی پیش ووتائههی ،معاون وزیر
تجارت ،صنعت و انرژی کرهجنوبی در دیدار با رئیس
سازمان توسعه تجارت ایران  -کره با بیان اینکه قبول
داریم شرکتهای بزرگ کرهای در زمینه تولید خودرو
و لوازم خانگی از سرمایهگذاری در ایران سرباز میزنند،
تصریح کرد :برندهای مطرح کرهای بینالمللی شدهاند
و دیگر در کنترل دولت ما نیس��تند اما برای توسعه
سطح همکاری میان  2کشور تالش میکنیم به این
شرکتها تسهیالتی برای سرمایهگذاری در ایران ارائه
کنیم .ولیاهلل افخمی ،رئیس سازمان توسعه تجارت
نیز در این نشس��ت پیش��نهاد راهاندازی خط تولید
خ��ودرو و لوازم خانگی مطرح کرهای در ایران را ارائه
و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک این خواس��ته
ایران محقق شود .افخمیراد با اشاره به حجم تجارت
خارجی میان  2کش��ور اظهار داشت :در سال 2014
حجم تجارت ای��ران و کرهجنوبی  4/2دهم میلیارد
دالر بوده اس��ت که سهم عمده آن مربوط به واردات
ایران از کره است .او پیشنهاد مشارکت  2کشور برای
راهاندازی خط تولید برندهای مطرح کرهای در زمینه
لوازم خانگی و قطعات خودرو در داخل کشور را ارائه
کرد و گف��ت :ایران یک��ی از مصرفکنندگان عمده
برندهای مطرح کرهای در زمینه لوازم خانگی است.
بنابراین ،ش��رکتهای ک��رهای میتوانند خط تولید
این محص��والت را در ایران راهان��دازی کنند .رئیس
سازمان توس��عه تجارت با اشاره به پیشرو بودن کره
در برخی رشتههای صنعتی یادآور شد :ایران با توجه
به تحریمهای اقتصادی در برخی موارد نتوانس��ته به
پیش��رفتهای مورد نظر برسد .اکنون رویکرد ما این
است کاس��تی و عقبماندگیها را جبران کنیم .او با
بیان اینکه در برخی رشتههای صنعتی از جمله تولید
ل��وازم خانگی و خودرو با تکنول��وژی روز دنیا فاصله
داریم ،خاطرنش��ان کرد :فاصله ایران با کش��ورهای
توسعهیافته در صنایع پیشرفته با فناوری باال نسبت
به برخی رشتههای صنعتی مانند تولید لوازم خانگی و
خودرو کمتر است .افخمیراد با پیشنهاد کرهایها برای
راهاندازی دوباره کمیسیون مشترک اقتصادی میان 2
کشور و برگزاری کنفرانس مشترک سرمایهگذاری در
ای��ران موافقت کرد .با ورود هی��ات تجاری کرهای به
ایران که رئیس آن مع��اون وزارت تجارت ،صنعت و
انرژی این کشور بوده است ،چراغ سبز این هیات برای
تولید لوازم خانگی کرهای در ایران روشن شد که البته
این موضوع میتواند زنگ خطری برای تولیدکنندگان
داخلی باش��د .در حال حاضر برخی برندهای مطرح
کرهای در ایران کارخانه دارند اما این انتقاد از س��وی

تولیدکنندگان داخلی به آنها وارد اس��ت که به جای
تولید لوازم خانگی تنها به مونتاژ مش��غو ل هس��تند
و این موضوع بیش��تر ش��بیه واردات است تا تولید.
بهطوری ک��ه در حال حاضر و حداق��ل در بازارهای
بزرگ لوازم خانگی خارجی در فروش ،گوی سبقت را
از تولیدکنندگان داخلی ربودهاند .در عین حال به طور
کلی به گفته فروشندگان لوازم خانگی ،بازار این بخش
دچار کسادی شده است .اما آنچه در سطح بازار دیده
میشود این است که به طور کلی اقبال مردم نسبت
به کاالهای خارجی بیشتر بوده و تولیدکنندگان نیز
در این زمینه با مش��کالت زیادی روبهرو هستند .در
دیدار هیات تجاری ایران و کره طبق گفته افخمیراد،
فاصل��ه ایران با کش��ورهای توس��عهیافته در صنایع
پیشرفته با فناوری باال نس��بت به برخی رشتههای
صنعتی مانن��د تولید لوازم خانگ��ی و خودرو کمتر
است .اما تالش برای برقراری ارتباط اقتصادی بیشتر
ایران با کش��ورهای دیگر که پس از توافق هستهای
شدت بیشتری گرفته است ،به نظر میتواند با نتایج
خوبی همراه باش��د ،چراکه هیات تجاری کرهای نیز
از این پیش��نهادات استقبال کرده و ایجاد تسهیالت
از س��وی دولت کره برای س��رمایهگذاری در ایران را
مطرح کرده اس��ت .بنابراین با توجه به این اظهارات
میتوان برداشت کرد شرایط برای ورود تولیدکنندگان
ک��رهای لوازم خانگی به ایران فراهم ش��ده و با توجه

نوریزاده طرف زنگنه را گرفت

دفاع تمامقد صدای آمریکا از برکناری خادمی
در حال��ی که حواش��ی برکناری
نفت
هدای��تاهلل خادم��ی از مدیریت
ش��رکت حف��اری ش��مال تمامی ن��دارد ،یک��ی از
تلویزیونهای وابسته به وزارت خارجه ایاالت متحده
آمری��کا در برنام��های با اجرای علیرضا ن��وریزاده به
حمای��ت از بی��ژن نامدارزنگنه در ایفای نقش��ش در
برکناری مدیرعامل س��ابق ش��رکت حفاری ش��مال
پرداخت .به گزارش «عصرنف��ت» ،علیرضا نوریزاده
مجری این برنامه در بخش��ی از برنامه شبانه خود در
قامت یک مرد مطل��ع از واردات دکل حفاری گفت:
خادمی به درخواست چینیها
ب��رای واردات دکل حف��اری با
فاینانس  4س��اله پاسخ رد داد
در حالی که میتوانس��ت با آنها
کار کند .وی به طور مشخصی از
خادمی انتقاد کرد که چرا برای
واردات دکلهای چینی با داللها وارد مذاکره نش��ده
اس��ت! این مجری متوهم که به «مجری اجارهای» و
«پولپرست» شهرت دارد و حتی در یکی از برنامههای
خود عبدالمالک ریگی را ستوده بود ،با دفاع جانانه از
وزیر نف��ت ایران ،اقدام وی را تایی��د و تمام قد از آن
حمایت میکند که در نوع خود بسیار عجیب است .در
این برنامه خادمی به صورت جالبی مورد تخریب قرار
میگیرد .اما دلیل حمایت ش��بکه ضد انقالب صدای
آمریکاازبرکناریخادمیوپشتیبانیازبرکنارکنندگان
وی چیست؟ پش��تپردهای که نوریزاده ،زنگنه را از
ارکان اصل��ی آن میداند .براس��اس این گزارش ،رضا
مصطفوی طباطبایی یکی از سرحلقههای کرسنت و
«قمارباز کرس��نتی» که در دولت گذشته به واردات
دکل و معام�لات نفت��ی راه پیدا کرده بود به س��بب
نسبت فامیلی همسر خود با سعید کریمیان ،رئیس
دومین موج کاهش قیمت نفت
انرژی
در س��ال  ،۲۰۱۵اعض��ای عرب
اوپک را ناگزی��ر کرده پیشبینی خود از قیمتها
در سال جاری را کاهش دهند .به گزارش رویترز،
این کش��ورها آماده تحمل قیمتهای پایین برای
دورهای طوالنیتر جهت دفاع از سهم خود از بازار و
از میدان به در کردن تولیدکنندگان رقیب هستند.
هیاتهای نمایندگی کشورهای عضو در مقر اوپک،
از جمله نمایندگان کشورهای حوزه خلیجفارس،
مشکالت اقتصادی به وجود آمده در چین ،بهعنوان

شبکه صهیونیستی «جمتیوی» ،مبلغی را در اختیار
علیرضا نوریزاده قرار میدهد تا وی در شبکه صدای
آمریکا ،از برکن��اری خادمی حمایت کرده و زنگنه را
مورد تقدیر ق��رار دهد .رضا مصطفوی طباطبایی که
یکی از سرحلقههای اصلی کرسنت و عضو ثابت «حلقه
کرسنتیها» است در زنجیرهای که منافع افراد حلقه
تامین میشود ،با پرداخت مبلغی به نوریزاده از اقدام
همتیمیهای خود در ایران پشتیبانی میکند .براساس
اخبار منتشر شده از سوی رسانههای ایرانی ،مهمترین
دلیل برکناری خادمی از س��مت خود ،فش��ار حلقه
کرسنتیها بوده است .این حلقه
به مسؤوالن ارگان متولی شرکت
حفاری ش��مال پیام داده است
برای نقد شدن مطالبات حفاری
ش��مال ،هدایتاهلل خادمی باید
برکنار شود.
رضا مصطفوی طباطبایی که  87میلیون دالر از منابع
بیتالم��ال را به جیب زده اس��ت این روزها با حضور
«نامحسوس» خود در رسانههای ضد انقالب به ایجاد
انحراف در بررسی این پرونده پرداخته و با خطی که
از ش��رکای خود در ایران میگی��رد ،در صدد معرفی
افرادی دیگر در پرونده دکل گمشده است تا دوستان
وی ب��ا خیالی راحت به فعالیته��ای اقتصادی خود
مشغول باشند .این در حالی است که رضا مصطفوی
طباطبایی ،پس��ر آقازاده اصالحات��ی و «ا.ف» یکی از
چهرههای مطرح نفتی عضو هیات مدیره یک شرکت
نفتی هستند که هماکنون نیز فعالیتهای خود را با
خیالی آس��وده پی گرفته و با واری��ز کردن دالرهای
حاصل از داللیگری ،ب��ه تخریب چهره نمایندگان
مجل��س ،امضاکنندگان ط��رح اس��تیضاح زنگنه و
هدایتاهلل خادمی میپردازند .

به قدرت این تولیدکنندگان و تکنولوژی باالی آنها،
قطعا تولیدکنندگان ایرانی که در س��الهای گذشته
بیشتر در پوشش محافظ تحری م یا تعرفههای واردات
قرار داش��تند وارد آزمونی سخت خواهند شد و باید
به فکر افزایش کیفیت محصوالت خود باشند .البته
ورود برنده��ای معتبر لوازم خانگی کرهای که امروزه
بازار لوازم خانگی در دنیا را دست خود گرفتهاند از 2
جهت میتواند فرصت ایجاد کند؛ اول اینکه با تولید
محصوالت با کیفیت ب��اال و تکنولوژی روز جذابیت
بیشتری برای خرید از سوی مردم و رونق بازار ایجاد
خواهد شد ،در عین حال این فرصت به تولیدکنندگان
داخلی داده میشود که بتوانند خود را برای رقابتهای
بزرگتر جهانی آماده کنند.

■■ورود س�رمایهگذا ر خارجی بدون برنامهریزی
تولید داخلی را نابود میکند

در همی��ن باره رئیس هیات مدیره انجمنهای
صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی به «وطن امروز»
گفت :ورود هیات تجاری خارجی به کش��ور برای
س��رمایهگذاری در بخش صنایع و ل��وازم خانگی
چنانچه بدون حساب و کتاب و برنامهریزی باشد به
زیان تولید ملی و افت سرمایهگذاران داخلی منجر
میشود .دیانی با بیان اینکه اکنون سرمایهگذاری
در داخل ایران در بخش لوازم خانگی به اندازه کافی
انجام شده است ،افزود :ما مشکل سرمایهگذاری در

با محوریت واگذاری امور به بخش خصوصی

وزارت صنعت :برنامه ویژه پساتحریم تهیه شد
گروه اقتص�ادی :وزارت صنعت،
صنعت
مع��دن و تجارت سیاس��تها و
برنامههای راهبردی خود در شرایط پساتحریم را
تدوین کرده و حتی در اختیار هیات دولت نیز قرار
داده است .البته کنار این موضوع دولت نیز برنامه
ویژهای را برای حوزه اقتصاد در شرایط پساتحریم
تهیه کرده است .به گزارش «وطن امروز» معاون
طرح و برنام��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
بیان این مطلب از تهیه فهرس��تی از شرکتهای
خارجی قابل مذاکره خبر داد و گفت :برای خروج
ب��ازار خ��ودرو از رک��ود نیز
برنامه داریم .حس��ین ابویی
در نشس��ت خبری با اش��اره
به اینک��ه در برنامه وزارتخانه
راهبرده��ای چگونگی انعقاد
قراردادها با طرفهای خارجی
تدوین شده است ،افزود :وزارتخانه در برنامههای
خود ش��رکتهای مطرحی را شناسایی کرده تا با
آنها مذاکرات برای افزایش همکاریها انجام شود.
البت��ه باید ای��ن نکته را یادآور ش��وم که ایران در
مذاکرات خود با طرفهای خارجی بهدنبال منافع
اقتصادی خود اس��ت و برای حفظ آن تمام تالش
خود را انجام خواهد داد .وی اظهار داشت :بخش
خصوص��ی بهعنوان مهره اصلی اج��رای برنامهها
در پس��اتحریم تعیین ش��ده اس��ت ک��ه باید در
چارچوب این برنامهها اقدام به مذاکره و همکاری
با ش��رکتهای خارجی کند .ابویی با بیان اینکه
رکود حاصل از کاهش تورم را قبول ندارم ،اضافه
کرد :دولت در شرایط فعلی برنامهها و اهداف خود
را بهصورت اعم و غیراعم تقسیمبندی کرده است،
البته در دورهای از بخش عرضه پشتیبانی بیشتری

اوپک خود را برای نفت ارزانتر آماده میکند
مهمترین واردکننده نفت را کوتاه مدت میدانند و
معتقدند بعید است این وضعیت تاثیر قابل توجهی
بر تقاضا برای نفت بگذارد و تقاضا در  3ماهه پایانی
سال مطابق الگوی فصلی رشد خواهد داشت .اما
آنها همچنین میگویند قیمتهای ضعیف نفت
بیش از چند ماه زمان الزم دارد تا بتواند عرضه از
سوی تولیدکنندگان پرهزینهای نظیر شیل آمریکا

این بخش نداریم .اما چنانچه سرمایهگذاران خارجی
اقدام به سرمایهگذاری در این بخش کنند و بخواهند
کاالهای نهایی را با برند خود در ایران بسازند نهتنها
به زیان صنعت کشور است بلکه سرمایهگذاریهای
یٌبرد .وی افزود:
قبلی در این بخش را نیز از بین م 
البته ورود س��رمایهگذاران به داخل کش��ور اگر به
نفع تولید باشد و به افزایش ارزآوری و اشتغالزایی
منجر شود کسی با آن مخالف نیست ولی اینگونه
س��رمایهگذاریها باید با رعایت اص��ول و مقررات
خاص همراه با مجوزهای قانونی صورت گیرد .دیانی
اضافه کرد :ورود سرمایهگذاران برای ساخت قطعات
در بخشهای مختلف صنعتی به تولید و به صنعت
کشور ضربه نمیزند اما اگر خطوط تولید همراه با
مونتاژکاری آن هم بدون پرداخت عوارض گمرکی
و مالیات ایجاد ش��ود بیتردید چنی��ن رویکردی
تولید داخل را س��رنگون میکند .وی تصریح کرد:
در صورت��ی ورود س��رمایهگذاران خارجی به ایران
اثربخش خواهد بود که اوال آن ش��رکتها اقدام به
سرمایهگذاری مشترک با س��رمایهگذاران داخلی
کنند س��پس تعهد صادرات از آنها گرفته ش��ود و
در نهایت در انجام امور شفافیت مالیاتی و عوارض
داش��ته باش��ند نه اینکه از یک جریان قاچاق و از
مزایای مناطق آزاد سوءاستفاده کرده و آزادانه اقدام
به فعالیت کنند.

را کاهش دهد و موجب تحریک تقاضا ش��ود .آنها
انتظار دارند کاهش اخیر قیمتها با نزدیک شدن
به پایان س��ال به کاهش فزونی عرضه کمک کند
و سپس اندکی قیمتها را باال ببرد .این اظهارات
همچنین نش��ان میدهد س��ازمان کش��ورهای
صادرکننده نفت (اوپک) هنوز به سیاست خود در
زمینه دفاع از س��هم خ��ود از بازار به جای کاهش

نسبت به تقاضا ش��ده که این موضوع در آینده با
مدیریت بیشتری همراه خواهد شد .وی ادامه داد:
البت��ه باید تأکید کنم برخ�لاف همه صحبتها،
رکود زیادی در س��طح جامعه وجود ن��دارد زیرا
ما توانس��تیم به رشد 3درصدی در اقتصاد برسیم
ک��ه این موضوع بس��یار قابل توجه اس��ت .وی با
اب��راز اینکه متوس��ط تعرف��ه واردات خ��ودرو در
ایران از خیلی از کش��ورهای عضو  WTOکمتر
اس��ت ،افزود :حمایت ما از صنعت خودروس��ازی
بهصورت منطقی اس��ت ،حت��ی وزیر صنعت نیز
تأکی��د زی��ادی ب��ر افزایش
جذب سرمایهگذاری خارجی
و صادرات محص��والت کرده
اس��ت .ابوی��ی در ادام��ه این
نشس��ت به ارائ��ه توضیحاتی
درباره برنامه راهبردی وزارت
صنعت پرداخت و با یادآوری اینکه براساس سند
چش��مانداز  1404انتظار م��یرود ارزش صادرات
غیرنفتی کشور به  180میلیارد دالر برسد ،اظهار
داش��ت :در حال حاضر ارزش ص��ادرات صنعتی
و معدن��ی در س��ال  93برابر ب��ا  32میلیارد دالر
بود که پیشبینی ش��ده در س��ال  96این میزان
به  61میلیارد دالر برس��د .معاون طرح و برنامه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :قرار اس��ت
در س��ال  99ارزش صادرات صنعتی و معدنی به
رقم  84/5میلیارد دالر برسد و در چارچوب سند
چش��مانداز  1404ارزش این بخش  121میلیارد
دالر پیشبینی شده است .ابویی تصریح کرد :سهم
ایران از تجارت 46هزار میلیارد دالری جهان کمتر
از یکس��وم است که این موضوع باید مورد توجه
مسؤوالن قرار بگیرد.
تولی��د و تقویت قیمتها وفادار اس��ت و توجهی
به میزان کاهش قیمته��ا و مدت زمانی که این
دوره کاهشی به طول خواهد انجامید ندارد .عضو
یک��ی از هیاتهای نمایندگی کش��ورهای عربی
عضو اوپک گفت« :بهتر اس��ت اج��ازه دهیم بازار،
خ��ودش خودش را اصالح کند .من فکر نمیکنم
ای��ن قیمتهای پایین ادامه پیدا کند .قیمتها تا
پایان امسال در حدود  40تا  50دالر خواهند بود
و با فرض ترمیم اقتصاد چین امیدواریم سپس به
 60دالر برسد».
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موسسه آکامی متوسط سرعت دسترسی به
اینترنت در جهان را با  ۲۰درصد رش��د نسبت
به همین زمان در سال گذشته 4/5مگابیت بر
ثانیه اعالم کرد.
رئیس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیوی��ی گف��ت :صداوس��یما ح��ق واگذاری
فرکان��س  ۷۰۰را ن��دارد و رگوالتوری به هیچ
عنوان برای بهرهبرداری از باند مذکور به کسی
مجوز نمیدهد.
ش��اپور محمدی ،معاون اقتصادی وزیر امور
اقتص��ادی و دارایی از اج��رای قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر خبر داد و گفت :در این قانون
به بدهکاران ارزی برای تسویه با بانکها کمک
شده است.
قباد افشار ،رئیس سازمان امور اراضی کشور
گف��ت :ضریب امنیت غذایی در حال حاضر به
 ۶۰درصد رسیده در حالی که این رقم در سال
 ۸۲ ،۸۴درصد بوده است.
محم��د ش��ریعتمداری ،مع��اون اجرای��ی
رئیسجمهور گفت :خرید تضمینی گندم در
کشور به  ۸میلیون تن رسیده و امروز نان کشور
توس��ط گندم داخلی تأمین میش��ود و گندم
وارداتی فقط مورد مصرف صنایع کشور است.
یحیی آلاسحاق ،رئیس سابق اتاق بازرگانی
تهران درباره ساختار تشکیالتی ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی گفت :اعضای این س��تاد باید
اف��رادی از همه قوا ب��ه عالوه بخش خصوصی
باش��ند ،البته ریاس��ت و فرماندهی س��تاد با
رئیسجمهور خواهد بود.
شاهرخ میرزاحس��ینی ،رئیس مرکز تجاری
ایران در اتحادی��ه اروپا گفت :طبق هماهنگی
ب��ه عمل آمده با بخش خصوصی کش��ورهای
اروپای��ی ،هیأته��ای تج��اری کش��ورهای
مجارستان ،آلمان ،ایتالیا ،فرانسه و کشورهای
اسکاندیناوی بهتدریج تا اسفندماه برای رایزنی
و سرمایهگذاری مشترک با ایرانیان وارد کشور
میشوند.
اسکندر آزموده ،رئیس اتحادیه فروشندگان
بس��تنی ،آبمیوه و کافی ش��اپ ته��ران گفت:
50درصد کافی شاپهای تهران مجوز ندارند.

خودرو

پیشنهاد جدید گمرک
برای تغییر واردات خودرو

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد جدید
گمرک برای واردات خودرو گفت :پیش��نهاد ما
ب��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت این اس��ت
که برای مجوز واردات و تش��خیص لوکسها از
ترکیب حجم موتور و ارزش اتومبیل اس��تفاده
ش��ود .مس��عود کرباس��یان در نشست خبری
از تصمیم��ی برای تغییر نح��وه واردات خودرو
خب��ر داد و گفت :ت��ا به ح��ال خودروهایی با
حجم موتور باالتر از  2500سیس��ی خودروی
لوکس به حس��اب میآمدند ،اما ما با پدیدهای
مواجه ش��دیم که خودروهایی تولید میش��ود
ب��ا ارزش ب��اال ام��ا حج��م موت��ور پایینتر از
 2500سیسی .رئیس کل گمرک با بیان اینکه
قرار اس��ت در صورت تصوی��ب وزارت صنعت
ترکیب��ی از حجم موت��ور و ارزش خودرو برای
تعیین لوکسبودن خودروهای وارداتی در نظر
گرفته شود ،گفت :امسال خودروهای هیبریدی
وارد کشور شد که من بعضا میدیدم رنگ آنها
نیز عوض میش��ود و ارزشهای باالیی دارد اما
حجم موتور این خودرو  1400سیس��ی بود و
حتی پورش��ههایی وارد کشور میشود با حجم
موتور  2500سیسی .وی افزود :این خودروها با
مالک فعلی خودروی لوکس محسوب نمیشوند
اما ارزش باالیی دارند .بنابراین ما به دنبال روشی
هس��تیم که ارزش کاال در کنار حجم موتور در
نظر گرفته ش��ود و مسیر واردات خودرو اصالح
ش��ود .در این زمینه با وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در حال تعاملیم و پیش��نهاد خود را به
آنه��ا دادهایم ،ولی به نظر وزارت صنعت ،معدن
و تجارت این معیار پیچیده اس��ت .کرباسیان
درباره تعرفه واردات خودرو تصریح کرد :تعرفه
واردات به اندازه کافی باالست ،اما نمیتوانیم این
تعرفهه��ا را کاهش دهیم ،چرا که باید از تولید
داخلی نیز حمایت ش��ود .رئی��سکل گمرک
همچنین با تاکید ب��ر اینکه مجوزهای خاصی
مثل مجوز جانبازی نی��ز در حال حاضر اجازه
واردات خ��ودرو ب��ا حجم موتور ب��االی 2500
سیسی را ندارند به کاهش  50درصدی واردات
در  5ماهه نخس��ت امسال اشاره و تصریح کرد:
علت این کاهش واردات خودرو این اس��ت که
م��ردم انتظار دارند با رف��ع تحریمها واردات به
صورت مس��تقیم و بدون واس��طه انجام شود
بنابراین با کاه��ش هزینه تولید خودرو قیمت
نیز کمتر میش��ود .وی ادامه داد :از سوی دیگر
خودروهای بهتری وارد کشور خواهد شد و دیگر
خودروهای وارداتی اکثرا چینی نیستند ،بنابراین
خریداران دست نگه داشتهاند.

