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رئیس کنفدراسیون صادرات ایران؛

تعهد صادرکنندگان در بازارهای جهانی
خدشه دار شد

رییس سازمان توسعه تجارت:

شرایط کنونی
تحریم ها،
آزمونی برای
اروپا است

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت :شرایط
کنونی تحریم ها ،آزمونی برای اروپایی ها است و باید
ببینیم در آن رد می شوند یا کانال ها و نهادهای مالی
جدید برای ایران ایجاد می کنند.
«مجتبی خسروتاج» روز دوشنبه در آیین
قدردانی از صادرکنندگان منتخب صندوق ضمانت
صادرات ایران افزود :امروز بسیاری کشورها به ماهیت
ریاکاری ،خواری و خفت آمریکایی ها پی بردند زیرا
نشان داد حتی در حد یک شرکت هم نمی تواند به
تعهدات خود پایبند باشد.
معاون وزیر صنعت شرایط کنونی کشور را بسیار
خاص توصیف کرد و گفت :باید همه مسائل با هم و
در کنار هم دیده شود و با در نظر گرفتن مسائلی

مرکز آمار اعالم کرد

افزایش
 ۴۶درصدی
تورم تولید در
بخش معدن

همچون تولید ،مصرف ،نرخ ارز و غیره به نقطه بهینه
تصمیم گیری ها رسیده و حتی یک لحظه از صادرات
غافل نشویم.
وی بیان داشت :اقتصاد ایران ظرفیت باالیی دارد
و در شرایط کنونی تحریم ها ،ظرفیت های داخلی
می تواند به کمک ما بیاید؛ در سال های گذشته در
سیاست های خودکفایی بیش از سیاست های توسعه
بازار و توسعه تجارت فعال بوده ایم.
وی به ماده پنج قانون تشکیل صندوق ضمانت
صادرات اشاره کرد که بر مبنای آن در صورت مسدود
شدن درآمدهای صادرکنندگان و محدودیت های
صادراتی و ارزی ،نقش این صندوق در حمایت از
صادرکنندگان پر رنگ تر خواهد شد.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال
به  ٣٢٤,٧رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (،)٢٨٨.٨
 ١٢.٤و شاخص فصل مشابه سال قبل ( ٤٦.٢ ،)٢٢٢.٠درصد
افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده معیاری برای اندازه¬گیری
تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان،
به ازای تولید کاال و خدمات در داخل کشور ،نسبت به یک دوره
زمانی معین (سال پایه) است.
در حقیقت ،شاخص قیمت تولیدکننده یا تورم تولید
روند تغییرات میانگین قیمت کاالها و خدمات تولید شده در
داخل کشور را از دیدگاه تولید¬کنندگان نشان می¬دهد .این
شاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت¬ها
است و تأثیر قابل توجهی بر تصمیمگیری صاحبان صنایع،
سرمایهگذاران و حتی سیاست¬مداران خواهد داشت.

خسروتاج یادآور شد 10 :هزار فعال صادراتی در
کشور داریم ،اما شاید  500شرکت  80درصد صادرات
را بر عهده دارند؛ در این پیوند الزم است به سمت فعالتر
سازی بنگاه های کوچک و متوسط ( )SMEبرویم که می
توانند اشتغالزایی و ارزآوری به همراه داشته باشند.
وی ادامه داد :صندوق ضمانت صادرات می تواند
با تعریف چارچوب هایی با سازمان ها و نهادهای
صادراتی به کاهش مشکالت بپردازد ،همچنین
درخصوص شرکت های صادرکننده خدمات فنی و
مهندسی نیز باید دید که صندوق در بحث صدور
ضمانتنامه چگونه می تواند به یاری آنها بشتابد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر
اینکه باید مدیریت یکپارچه در حمایت از صادرات

براساس تازهترین گزارش مرکز آمار درصد تغییرات
میانگین شاخص کل بخش معدن در چهار فصل منتهی به
فصل تابستان سال  ١٣٩٧نسبت به میانگین دوره مشابه سال
قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن)  ٣٠,٨است
که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار ،١٣٩٧
(٢٢.٠درصد) ،افزایش داشته است.
در فصل مورد بررسی بخش «استخراج کانه¬های فلزی
« بیش¬ترین تاثیر را بر افزایش  ١٢,٤درصدی شاخص قیمت
بخش معدن داشته است .همچنین شاخص قیمت تولیدکننده
در بخش «استخراج کانههای فلزی» با  ١٣,٤درصد افزایش
نسبت به فصل قبل از عدد  ٣٠١.٠به عدد  ٣٤١.٢رسید.
این افزایش بیش¬تر تحت تاثیر افزایش  ١٧.١درصدی فعالیت
«استخراج سنگ¬های آهنی» به وجود آمده است.
تورم تولیدکننده در فصل تابستان  ١٣٩٧در فعالیت

داشته باشیم ،گفت :بسیاری کشورها وزارتخانه ای
مجزا در این زمینه دارند؛ موضوعی که در دولت های
هفتم و هشتم هم مورد توجه قرار گرفته بود.
وی اضافه کرد :بازارهای عراق و افغانستان
برای ما بسیار مهم است و در هفت ماهه امسال
در همسنجی با پارسال صادرات به عراق رشد 54
درصدی داشته است.
خسروتاج تاکید کرد :صندوق ضمانت صادرات باید
در کشورهای یاد شده شعبه داشته باشد تا ریسک های
صادراتی برای صادرکنندگان به حداقل برسد.
در آیین امروز از تعدادی از صادرکنندگان
منتخب صندوق ضمانت صادرات ایران با اهدای لوح و
جوایز صادراتی قدردانی شد.

«استخراج سنگ¬های آهنی» به رقم  ٤٥٦,٧رسید و به این ترتیب
نسبت به فصل قبل  ١٧.١درصد افزایش نشان داده است ،این در
حالی است که شاخص قیمت در بخش مورد بررسی در فصل
بهار  ١٣٩٧رقم  ٣٩٠.١بوده و نسبت به فصل قبل از آن ٢١.٠
درصد افزایش یافته بود .افزایش شاخص قیمت فعالیت «استخراج
سنگ¬های آهنی» در فصل تابستان  ١٣٩٧به طور عمده ناشی از
افزایش قیمت ماده معدنی «کنسانتره آهن» است .تغییرات شاخص
قیمت در سایر فعالیت¬ها ،تاثیر بسزایی در تغییر شاخص قیمت
تولیدکننده کل بخش معدن نداشته است.
گفتنی است ،درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل
منتهی به فصل بهار سال  ١٣٩٦نسبت به دوره مشابه سال
( ۱۳۹۵نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن)  ٢,٧بود که
نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٥
( -٤,١درصد) افزایش را تجربه کرد.

ادامه چالشها برسرشیرخام؛

در حالی که متولیان تولید از افزایش  ٦درصدی
تولید شیرخام در سالجاری خبر می دهند ،کارخانجات
لبنی معتقدند تولید این کاال کاهش یافته و ورودی
شیرخام آنها حدود ٢٥درصد افت کرده است.
حدود  ۲۰روز بعد از منتفی شدن واردات شیرخشک
به کشور ،مجددا کارخانجات لبنی بحث کمبود شیرخام
را مطرح کرده اند و می گویند مطرح کردن کمبود
شیرخام ربطی به بحث شیر خشک ندارد .کارخانجات
از کاهش ورودی شیرخام گله مند هستند و می گویند
که ورودی شیر خام آنها به طور متوسط بین  ۲۰تا ۲۵
درصد کاهش یافته اما وزارت جهاد و تشکل های تولیدی
شیرخام می گویند تولید نه تنها کاهش نیافته بلکه
افزایش هم یافته است؛ در همین زمینه رضا باکری،
دبیر انجمن لبنی کشور با بیان اینکه تولید شیرخام در
واحدهای سنتی دچار مشکل شده است ،گفت :در برخی
شرکت های لبنی ورودی شیرخام تا  ۵۰درصد کاهش
یافته است.
باکری درباره اینکه میزان شیرخام ورودی به
کارخانجات چه میزان کاهش یافته است؟ ،گفت :در
شرکت های بزرگ این کاهش خیلی شدید است ،بعنوان
مثال ورودی شیرخام به یکی از شرکت های معروف لبنی
 ۵۰درصد کاهش یافته ،اگر قبال  ۲۵۰۰تن شیر دریافت
می کرد االن  ۱۲۵۰تا  ۱۳۰۰تن شیرخام تحویل می
گیرد ،کارخانجات لبنی حتی حاضر هستند شیرخام را به
قیمت  ۲۵۰۰تومان بخرند اما شیر نیست.
او تاکید دارد که میانگین ورودی شیرخام به کل
صنعت لبنی بین  ۲۰تا  ۲۵درصد کاهش یافته است.
احتمال ازادسازی صادرات شیرخشک صنعتی
وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه قبال
دامداران با واحدهای تولیدکننده شیرخشک در ارتباط
مستقیم نبودند و شیر تولیدی را به کارخانجات لبنی می
دادند اما االن در ارتباط مستقیم با واحدهای شیرخشک
هستند و مستقیما شیرتولیدی را در اختیار آنان قرار
می دهند ،به همین دلیل ورودی کارخانجات لبنی
کاهش یافته است؟ ،افزود :مگر کارخانجات لبنی ،واحد
شیرخشک کم دارند؟ ،بیش از سه چهارم کارخانه های

ازدیادخریدار؛کاهش سهم واحدهای لبنی بزرگ

شیرخشک متعلق به واحدهای لبنی است بنابراین این
حرف منطقی نیست و این مسائل ربطی به یکدیگر ندارد.
باکری گفت :دعوا بر شیرخشک نیست ،این
بحث انحرافی است که مطرح شده و االن اصال بحث
سر شیرخشک نیست ضمن اینکه شیرخشک جدای از
صنعت لبنی نیست.
با این حال ،تولیدکنندگان شیرخام معتقد هستند
کارخانجات لبنی بخاطر اینکه بعنوان واسطه بین
دامداران و کارخانجات شیرخشک حذف شده اند ،دارند
با طرح این مساله که تولید شیرخام کاهش یافته ،بهانه
گیری می کنند.
بحث
تولیدکنندگان شیرخام می گویند،
کارخانجات لبنی ،همچنان بر سر شیرخشک است چرا
که تولید شیرخام نه تنها کاهش نداشته بلکه نسبت
به سال گذشته بیش از  ۵درصد نیز رشد کرده است.
در همین زمینه سید احمد مقدسی ،رئیس هیات
مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور با بیان اینکه
مطرح کردن چنین مباحثی فرافکنی است ،گفت:روز
شنبه گذشته نیز جلسه ای در سازمان توسعه تجارت
برای آزاد سازی صادرات شیرخشک صنعتی برگزار
شد و ما آنجا نیز توضیح دادیم که در حال حاضر
واحدهای تولیدکننده شیرخشک به طور مستقیم شیر
را از گاودار خریداری می کنند ،قبال کارخانجات لبنی
شیر را از دامداران خریداری می کردند و آن را به
صورت کارمزدی به واحدهای تولیدکننده شیرخشک
تحویل می دادند.
وی ادامه داد :االن رابطه واحدهای تولیدکننده
شیرخشک با دامداران مستقیم شده و روزانه حدود
 ۲۵۰۰تن شیرخام توسط کارخانجات شیرخشک از
دامداران خریداری می شود.
دامداران:تحویل شیر به لبنیها کاهش یافته
چون پول دامداران را نمیدهند
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور
تصریح کرد :مطرح کردن بحث کمبود شیرخام در کشور
با این هدف است که بستر واردات شیرخشک صنعتی
فراهم شود ،تعرفه واردات به صفر برسد و ارز دولتی به

واردات آن اختصاص یابد.
مقدسی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه
یکی از شرکت های بزرگ لبنی در گذشته روزانه
 ۲۵۰۰تن شیرخام دریافت می کرده اما االن این
میزان حدودا  ۵۰درصد کاهش یافته است ،گفت :این
شرکت پول گاوداران را پرداخت نمی کرد به همین
دلیل تولیدکنندگان رغبتی به فروش محصول خود به
شرکت مذکور ندارند ضمن اینکه این شرکت ،کارخانه
های کوچک را در استان های مرزی اجاره کرده ،شیر
خریداری شده را به این کارخانجات منتقل و محصوالت
تولید شده در آنجا را صادر می کند.
وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه
کارخانجات خواهان انعقاد قرارداد برای تحویل
شیرخام شده اند اما متولیان تولید این مساله را رد
کرده اند ،اضافه کرد :میزان تولید شیرخام در کشور
ساالنه  ۱۰میلیون و  ۷۰۰هزارتن است و امسال نسبت
به سال گذشته میزان تولید  ۵.۷درصد رشد داشته
است ضمن اینکه از این میزان تولید  ۸میلیون و ۲۰۰
هزار تن آن جذب صنایع لبنی کشور و باقی به صورت
خود مصرفی و در حوزه لبنیات سنتی مصرف می
شود.
مقدسی ادامه داد :بنابراین روزانه حدود  ۲۲هزار
و  ۵۰۰تن شیرخام جذب صنایع لبنی و شیرخشک
کشور می شود که حدود  ۲۵۰۰تن آن مربوط به
واحدهای شیرخشک است همچنین نوسانات بازار ارز
باعث شد واحدهای لبنی کوچک بسیار فعال شوند
بنابراین بخشی از شیرکشور نیز جذب این واحدها
می شود.
وی تصریح کرد :به ما گفته اند قیمت را هر چه
می خواهید اعالم کنید اما برای تحویل تناژ مشخص
قرار داد منعقد کنید ،ما قیمت را می توانیم تعیین
کنیم اما نمی توانیم دامداران را مجبور کنیم شیر
تولیدی خودشان را به کارخانجات بدهند شاید
دامداری به هر دلیلی نخواهد چنین کاری انجام
دهد و ما و وزارت جهاد کشاورزی نمی توانیم آنها را
وادار کنیم .ما صاحب شیر تولیدی دامداران نیستیم

و هیچکس نمی تواند دامداران را مجبور کند شیرشان
را تحویل کارخانجات لبنی دهند .مگر در  ۵سال
گذشته که کارخانجات شیر دامداران را نخریدند کسی
توانست آنها را مجبور به خرید کند؟
نرخ جدید شیرخام بزودی ابالغ می شود
مقدسی با بیان اینکه میانگین قیمت خرید شیرخام
از دامداران هم اکنون بین  ۲۰۰۰تا  ۲۱۰۰تومان است،
افزود :در حال حاضر سازمان حمایت قیمت  ۲۰۰۰تومان
برای شیرخام را درب دامداری قبول کرده و بزودی ابالغ
خواهد شد.
وی درباره اینکه افزایش قیمت شیرخام ربطی به
کمبود این محصول ندارد؟ ،گفت :خیر ،صادرات این
محصول با توجه به تغییرات نرخ ارز سود آور شده است.
وزارت جهادکشاورزی :تولید شیرخام ۶درصد
افزایش یافت
وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان متولی تولید،
موضوع کاهش تولید شیرخام را تکذیب می کند .مرتضی
رضایی ،معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه
کارخانجات لبنی ادعا میکنند تولید شیر در کشور بین
 ۲۰تا  ۲۵درصد کاهش پیدا کرده است ،گفت :چنین
مسئلهای صحت ندارد بلکه تعداد خریداران افزایش پیدا
کرده و همین امر سبب شده ورودی شیر کارخانجات
کاهش پیدا کند.
وی افزود :به عنوان مثال اگر در گذشته  ۲۰کارخانه
اصلی ،شیر را از دامداران خریداری میکردند ،در حال
حاضر تعداد این کارخانجات به  ۴۰مورد افزایش پیدا
کرده و اینگونه نیست که همه این شیر ،جذب واحدهای
تولید شیرخشک شود.
همچنین مختار علی عباسی ،مدیرکل مرکزاصالح
نژاددام وبهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
گفت :براساس بررسی های انجام شده تولید شیرخام
در سالجاری نسبت به سال گذشته  ۵تا  ۶درصد رشد
داشته است.
وی میزان تولید شیرخام را در سال گذشته حدود
 ۱۰میلیون و  ۲۰۰هزارتن و در سال جاری نزدیک به ۱۰
میلیون و  ۵۵۰تا  ۱۰میلیون و  ۶۵۰هزارتن اعالم کرد.

سپردفاعی برای صادرات در شرایط تحریم؛

کارمزد پوشش صادرات به عراق و افغانستان یک درصد شد

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از تشکیل سپر
دفاع از صادرات در مقابل ریسک های تحریم خبر داد و
گفت :کارمزد پوشش ریسک برای صادرکنندگان عراق و
افغانستان یک درصد شد.
سیدکمال سیدعلی در نشست خبری خود با
خبرنگاران گفت :امروز اولین روزی است که تحریم رسما
شروع شده و صندوق سپر دفاعی است که به عنوان
مدافع صادرکنندگان بوده و ریسک را پوشش خواهد داد؛
این در حالی است که نفت و نقل و انتقاالت بانکی از
سوی آمریکا مورد تاکید است ،اگرچه هشت کشور نیز
معاف شدند اما در این حالت صندوق ضمانت صادرات
می تواند ریسک را پوشش دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود:
محصوالت پتروشیمی ،خشکبار و کاالی ایرانی در دنیا

فروخته می شود؛ این در حالی است که وظیفه داریم
پوشش ریسک صادرکنندگان را قویتر کنیم.

وی تصریح کرد :تامین مالی و پوشش ریسک دو
بال صادرکنندگان در مسیر صادرات هستند و بنابراین
صندوق های ضمانت صادرات دنیا وظیفه این را دارند
که صادرکننده بتواند با اتکا به موسسات پوشش ریسک
دهند.
سیدعلی گفت :امسال تراز تجاری کشور
٥میلیارد دالر مثبت خواهد شد؛ بنابراین اتفاقات
تحریم نرخ ارز را باال برد و واردات را کم و صادرات
را بیشتر کرد؛ البته مشکالت مختلفی بر جامعه
اعمال شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان
اینکه جنگ اقتصادی ابزار خود را دارد و می خواهیم

ریسک صادرات را در بازارها کاهش دهیم ،تصریح کرد:
بر این اساس کارمزد را به نحو خوبی توسط دولت کاهش
داده و برای عراق یک درصد و برای افغانستان نیز یک
درصد است که میانگین حق بیمه برای صادرکنندگان
٠.٦٧درصد است.
سیدعلی با بیان اینکه سقف اعتباری مشتریان
متفاوت بوده و بر اساس اعتبارات خریداران آن ،نرخ
های متفاوت دارند ،خاطرنشان کرد :ضوابط ریسک
سازمان همکاری های اروپاییدر پوشش ریسک
مورد نظر قرار می گیرد و پرتفوی صندوق به نفع
پوشش های اعتبار شرایط خوبی دارد ،قرارداد اتکایی
با بزرگترین بیمه گر دنیا بستیم و بعد از عید این
قرارداد تنفیذ شد ولی با تحریم قرارداد معلق مانده
است ،این در حالی است که یکی از سپرهای مبارزه
با تحریم ،امضای قرارداد اتکایی با همتایان است و

ضمانتنامه های ما جایگزین ضمانت حسن انجام کار
بانکی می شود.
وی افزود :تعامل موثر با سیستم بانکی برای تامین
مالی صادرات در دستور کار است .ضمن اینکه در سال
 ٩٧قرار است مجموع پوشش های صندوق بیش از دو
میلیارد دالر شود.
سیدعلی با بیان اینکه بانکها باید گشایش اعتبار
انجام دهند بعد ما ریسک را پوشش دهیم ،تصریح کرد:
گروه ریسک کشوری در اتحادیه ب ِرن در دو مرحله مطرح
شد؛ اما در ژانویه که جلسه برگزار می شود امیدواریم
رتبه ریسک ما کاهش یابد.
وی افزود :تاسیس شعبه ما در عراق در دستور کار
است و بنابراین اگر در مجمع عمومی ما مصوب شده و
در هیات وزیران به تصویب برسد این شعبه ایجاد خواهد
شد .به هر حال امروز صادرات یک اجبار است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه با بخشنامه
های صادراتی ماههای اخیر ،تعهد صادرکنندگان خدشه دار شده است،
گفت :صادرکنندگان شناسنامه دار با وضعیت کنونی از میدان به در
شدند.
محمد الهوتی با اشاره به ثبات قوانین و مقررات ،رشد اقتصادی و
روابط مناسب با دنیا در سال گذشته ،گفت :این عوامل به رشد صادرات
انجامیده است؛ ضمن اینکه در این شرایط نیز صندوق ضمانت صادرات
نقش آفرینی کرده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران خواستار صدور ضمانت نامه
ورود موقت شد و افزود :علیرغم تالش صادرکنندگان و صندوق ضمانت
صادرات ،گمرک هنوز متقاعد نشده است این ضمانت نامه را بپذیرد.
وی افزود :بحث ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه
صادرات همچنان خواسته صادرکنندگان است و می تواند کوتاه کردن
مسیر را برای صادرکنندگان هموار کند؛ البته این ادغام باید با رعایت
اصول مهم صورت گیرد.
الهوتی با بیان اینکه اگر بخواهیم از صادرکنندگان حمایت کنیم
باید اصالح سیاست های شش ماهه گذشته را در دستور کار قرار دهیم،
گفت :انفجار نرخ ارز منجر به این شد که صادرات ١٣.٥درصد رشد یابد
ضمن اینکه بازار چین نیز که یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران بود،
جای خود را به عزاق داده است؛ این نشانگر مشکل در شرایط صادراتی
کشور است.
وی گفت :صدور مکرر بخشنامه ها برای صادرات توانسته به
برندسازی در بازارهای داخلی و خارجی لطمه بزند ضمن اینکه
ممنوعیت صادرات نیز سبب شده تا تعهد صادرکنندگان در بازارهای
هدف خدشه دار شود؛ این در حالی است که صادرکننده برای دستیابی
و سهم خواهی در بازار هزینه کرده که اگر بازار از دست برود ،شرایط
سخت خواهد بود.
الهوتی با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت:
امروز روش تعهدنامه های ارزی و قیمت پایه غیرمنطقی عمال فضا را به
افرادی می دهد که در این حوزه خبره نیستند؛ لذا باید اصالحات الزم
را در این زمینه انجام دهیم.
وی با بیان اینکه باید پذیرفت امروز ارز نیمایی اگر در اختیار
واردکننده ای قرار می گیرد؛ اما کاالی او با این نرخ ار به دست مصرف
کننده نمی دهد؛ پس به جای پنج نرخ امروز ،باید حداقل دو نرخ را
بپذیریم چرا که در غیر این صورت در شرایط تحریم که صادرات نفت
کاهش یافته نباید روزنه ارز آوری صادرات را هم بست.

مراقب باشید لوازم خانگی تقلبی نخرید!

مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی با اشاره به فروش برخی لوازم
ن قیمت در بازار،
ی معمولی با بستهبندی برندهای با کیفیت و گرا 
خانگ 
به خریداران توصیه کرد کاالهای مورد نیاز خود را از نمایندگیها تهیه
کنند تا از اصالت کاال مطمئن شوند.
مهرداد توریان  -مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی  -از وجود
کاالهای تقلبی و غیراصل در بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت :افزایش
نرخ ارز و کمبود کاال باعث شده برخی از افراد سودجو دستگاههای
ایرانی با کیفیت معمولی را در بستهبندی برندهای معتبر داخلی یا
بینالمللی در بازار عرضه کنند.
وی با بیان اینکه خریداران ،شاخصی برای تشخیص اصل یا
تقلبی بودن این کاالها ندارند ،اظهار کرد :در این شرایط بهتر است
ی شرکتهای معتبر
که خریداران ،کاالی مورد نظر خود را از نمایندگ 
تهیه کنند.
به گفته توریان ،افزایش میزان اجاره مغازهها و فروشگاههای
عرضه لوازم خانگی و رکود بازار باعث شده برخی مغازهداران برای
تامین هزینههای خود به فروش کاالهای تقلبی و غیراصل اقدام
کنند؛ بنابراین احتمال فروش این اجناس در مغازههایی که پروانه
کسب ندارند ،بیشتر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :مصرفکنندگان میتوانند از طریق
سامانه  ۱۸۸۲از اصالت برندهای دارای نمایندگی و شناسنامه و
همچنین خدمات پس از فروش برندهای لوازم خانگی مطمئن شوند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد:

شادابی تولید برگ برنده صادرات

معاون سازمان توسعه تجارت گفت :در شرایطی که آمریکا تالش
دارد با تشدید تحریمها ،اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد و کشور را
در حوزه تجارت و بازرگانی منزوی سازد.
محمدرضا مودودی گفت:در شرایطی که آمریکا تالش دارد با
تشدید تحریم ها ،اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد و کشور را در
حوزه تجارت و بازرگانی منزوی سازد ،هر رویدادی که بتواند منجر به
حضور تجار و فعاالن اقتصادی دنیا به ایران شود باید مورد استقبال قرار
گیرد.وی افزود :حتی اگر در شرایط کنونی این تصور وجود داشته باشد
که ممکن است به لحاظ تبادل کاالیی فضای مساعدی پیش رو نباشد
 ،البته باید بگویم به نظر نمی رسد که در این دوره از تحریم ها اقدامات
آمریکا در این زمینه موفقیت آمیز باشد ،باید بازرگانان بین المللی به
ایران بیایند و فضای تولید داخل و توانمندی های کشور را مشاهده
کنند که حتی در شرایط تحریم ها هم دست از تولید و بازاریابی و عرضه
تولیدات خود برنمیدارد بنابراین باید تالش کنیم با برگزاری این دست
نمایشگاه ها این رویکرد را تقویت کنیم.
معاون سازمان توسعه تجارت معتقد است :شادابی و تحرک تولید
و ظرفیت های بالقوه اقتصاد کشور ما موضوعی نیست که تجار و فعاالن
اقتصادی دنیا به راحتی از کنار آن رد شوند و این برگ برنده مهمی برای
ما است.وی افزود :ما باید این نمایشگاه ها را رشد و توسعه داده و به هر
شکلی بتوانیم خودمان هم هیئت های تجاری و فرهنگی اعزام کنیم و
هم شرایطی را فراهم سازیم که هیئت های تجاری و فرهنگی و حتی
سیاسی کشورهای دیگر به ایران دعوت شوند.
مودودی در پایان تاکید کرد :ما با این نمایشگاه ها می توانیم عالوه
بر نشان دادن قابلیت های بیشتر از کشورمان ،نگاه دنیا را به برند ایران
به عنوان کشوری اهل تکنولوژی تغییر دهیم ،به هر حال ایران دارای
دانش فنی و توان تولید باالیی بوده و اهل تعامل و صلح با دنیا است و
این موضوعات را می توانیم در اینگونه نمایشگاه ها بازتاب دهیم.

یک چهارم چای مصرفی تولید داخل است

رئیس سازمان چای گفت :امسال یک چهارم چای نیاز داخل در
کشور تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود .حبیب جهان ساز،
رئیس سازمان چای  ،درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز
چای در سال زراعی جاری اظهار کرد :امسال  112هزار و  736تن برگ
سبز چای با ارزش بالغ بر  220میلیارد تومان از چایکاران سراسر کشور
خریداری شده است.وی از پرداخت  94درصد مطالبات چایکاران خبر
داد و گفت :تاکنون  206میلیارد و  300میلیون تومان از بهای برگ
سبز خریداری شده به چایکاران پرداخت شده است.جهان ساز ادامه داد:
از مجموع ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده حدود  126.7میلیارد
تومان مربوط به سهم دولت و  93.6میلیارد تومان سهم کارخانه هاست
که دولت  100درصد سهم خود را به چایکاران پرداخت کرده است و
 14میلیارد تومان مابقی مطالبات مربوط به سهم کارخانه های چای
سازی است که بتدریج به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد.به
گفته رئیس سازمان چای ،امسال از مجموع بهای برگ سبز خریداری
شده  25هزار و  366تن چای خشک تولید شد که این میزان نسبت به
مدت مشابه سال قبل  6درصد رشد داشته است.
وی در پایان نیاز مصرف ساالنه چای خشک را  105هزارتن اعالم
کرد و افزود :با توجه به تولید  25هزار و  366تن چای خشک در سال
جاری ،یک چهارم نیاز داخل در کشور تولید و مابقی از طریق واردات
تامین می شود.

