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برندگان کاهش واردات کاال به کشور

دالالن بازار ارز ،توانایی
بانک مرکزی را دست کم نگیرند

بازار نساجی ،پررونق اما بدون نظارت

 16کارخانه ریسندگی با حمایت صندوق توسعه بزودی راهاندازی میشود
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

روزی بــود کــه تولیــد انبــوه و متنــوع
پارچــه ،نــخ و پوشــاک بــرای کشــور
اتفاقــی دســت نیافتنــی بــود .در ایــن
ســالها بــازار کشــورمان در دســت
کشــورهایی چون چین ،آلمان ،ترکیه،
ایتالیــا و بنــگالدش بود اما با گذشــت
زمــان ،بخــش خصوصــی در ایــن
حوزهها به موفقیتهای خوبی دست
یافــت ،بــه گونــهای کــه اکنــون بیــش
از  200کارخانــه در حــوزه رنگــرزی،
تکمیــل و چــاپ پارچــه ،بیــش از
 10هــزار واحــد تولیدکننــده پوشــاک
(آمــار مربــوط بــه تهــران) و حــدود
2هــزار واحــد بافندگــی و  50کارخانــه
ریسندگی در کشور فعال است.

ëëتولید زیر ظرفیت
افزایــش فــروش پوشــاک و پارچــه
ایرانــی در حالــی رخ داده اســت کــه
تولیدات کارخانجات طی ســالجاری
کاهــش یافته اســت و ادامــه این روند
نمیتوانــد خبــر خوبــی بــرای فعاالن
عرصــهای باشــد کــه ســهم باالیــی در
جذب نیــروی کار دارد .تولیدکنندگان
عنــوان میکننــد کــه اکثر فعــاالن این
حــوزه بــا  50درصــد ظرفیــت خــود

خیلی از خریداران پوشاک و پارچه ایرانی،
از قیمتها ناراضی هستند و میگویند این
قیمتها برای کاالی تولید داخل منطقی
نیست .برخی از واحدهای صنفی برای آنکه
بتوانند گرانی برخی از اقالم پوشاک و پارچه
را توجیه کنند ،صحبت از خارجی بودن
دوخت و وارداتی بودن پارچه میکنند.
به این ترتیب وقتی کاالیی سنجش قیمتی
ندارد ،تخمین قیمت منصفانه برای آن
دشوار است
پوشــاک ،پارچــه و نــخ بــرای کشــور
فراهــم شــده اســت ،البته در شــرایط
تحریم صادرات این محصوالت روند
کاهشــی داشــته اســت ولی آنگونه که
پیشبینی شده ،صادرات محصوالت
نساجی افزایش خواهد یافت.
حرکت بهســمت تولید داخــل و باور
اینکــه ایران میتواند در تولید پارچه،
نــخ و پوشــاک در منطقــه بــه جایگاه
مطلوبــی برســد باعــث شــد کــه در
ایــن حــوزه بتوانیــم با کشــوری مانند
ترکیه که صادرکننده پوشــاک اســت،
رقابــت کنیــم .حضــور فعاالنــه در
صنعــت نســاجی باعث شــد که طی
 5ســال اخیر قاچاق پارچه و پوشــاک
بــه حداقــل برســد ،برخــی از منابــع
خبــری میگوینــد ،قاچــاق پوشــاک
به کشــور بیــش از  70درصــد کاهش
یافتــه اســت .ایــن در حالی اســت که
مشــاهدات عینــی خبرنگار ما نشــان
میدهــد که در بازار پوشــاک و پارچه
محصــوالت ایرانــی بــه وفور اســت و
خریــداران هم بر این اذعان دارند که
تولیــدات داخلــی با کیفیــت و متنوع
شده است.

فعالیــت میکننــد و دلیل ایــن اتفاق
بــه دو موضــوع بر میگــردد کــه البته
اکثــر صنایع با ایــن دو موضوع روبهرو
هســتند و بایــد بــا برنامهریــزی بــرای
عبور از مشــکالت اقــدام کننــد .اولین
مشــکل بــه مــواد اولیــه واحدهــای
صنعتــی برمیگــردد کــه خیلــی از
تولیدکننــدگان در خرید مــواد اولیه با
چالشهایــی مواجــه هســتند .دومین
مشــکل که در صنعت نســاجی وجود
دارد کاهش قدرت خرید مردم است.
کارشناسان میگویند که محیط کسب
و کار ماننــد ســالهای گذشــته و حتی
ســال  97رونــق ندارد ولی بــا برخی از
اصالحــات اقتصــادی چــون واگذاری
امــور بــه بخــش خصوصــی واقعــی
میتــوان ایــن رونــق را بــه اقتصــاد
برگرداند.
ëëکاهش قدرت خرید
امــا چــرا قــدرت مــردم در خریــد
محصــوالت نســاجی کاهــش یافتــه
اســت؟ ســؤال دیگــر اینکــه چــرا در
برخی از محصوالت نســاجی خارجی
قیمت نهایی ارزانتــر از قیمت تولید

 ۳هزار مگاوات ظرفیت جدید برق
وارد مدار میشود
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عباس سرشارزاده عضو هیأت علمی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و رئیس
نگاه
کمیته رنگرزی و چاپ انجمن نساجی
ایــران دربــاره وضیعــت کارخانههای
نساجی به «ایران» میگوید :صنعت
نســاجی طــی ســالهای اخیر رشــد قابل توجهی داشــته
اســت .بهگونــهای که تنها در حوزه بافندگــی حدود 2000
کارگاه فعــال اســت .در بخــش ریســندگی هم حــدود 50
کارخانــه بزرگ وجــود دارد و در بخش رنگرزی ،تکمیل و
چاپ تعداد تولیدکنندگان فراتر از  200واحد است .در این
میان در بخش پوشــاک تعداد زیادی کارگاه در کشورمان
وجود دارد که به نظر میرســد در تهران این تعداد بیش
از  10هزار واحد است.
وی بــا بیــان اینکه بــزودی در حوزه ریســندگی کــه همان
تولیــد نخ اســت 16 ،کارخانه جدیــد راهاندازی میشــود،
افزود :احداث این کارخانهها از ســال گذشته و با حمایت
مالی صندوق توسعه ملی (پرداخت وام ارزی) آغاز شد،
امــا ایجاد این کارخانههــا نگرانیها را ایجــاد میکند چرا
کــه کارخانجــات بافندگی و رنگــرزی با حــدود  50درصد
ظرفیت خود کار میکنند.
سرشــارزاده خاطرنشــان کرد :توســعه متــوازن واحدهای
صنعت نساجی ضرورت دارد.مشاور معاون وزیر صمت
افزود :دولت در جهــت حمایت از تولیدکنندگان واردات
سادهترین کارها است .در حوزه پارچه
و پوشــاک خیلــی از واحدهــای صنفی
برچســب قیمتــی ندارنــد و آنهایــی
هــم کــه دارنــد بــرای اکثــر خریــداران
راضیکننــده نیســت چــرا کــه اعتقــاد
بــه گرانی آن کاالها دارنــد .این روزها،
نگرانیها از رشــد قیمت انــواع کاالها
در بین مردم ایجاد شده .بدین جهت
ســتاد تنظیــم بــازار بــرای آنکــه بــازار
کاالیی کشــور با مشــکل مواجه نشــود،
هر روز تشکیل جلسه داده تا مشکالت
و خواســتههایی کــه تولیدکننــدگان
دارند ،بررســی شــود .در ایــن مدت به
نظر میرســد که بیشــتر تــوان و انرژی

پارچــه و نــخ را ممنوع کرده اســت و این امــر میتواند بر
کارآیــی و افزایــش تولیدات داخل اثرگذار باشــد ،از اینرو
عنوان شده که تولیدکنندگان مازاد تولید نخ و پارچه خام
را به کشورهای مختلف صادر کنند.
وی با بیان اینکه ما در صنعت نساجی شاهد کمبود مواد
اولیه هســتیم ،گفت :فروش محصوالت نســاجی داخلی
در قیاس با سال گذشته افزایش یافته است ،ما باید تمام
تالش خود را انجام دهیم تا بتوانیم مشکالت تأمین مواد
اولیه را حل کنیم.
رئیــس کمیتــه رنگــرزی و چــاپ انجمــن نســاجی ایران
گفت :در حال حاضر قاچاق پوشــاک و پارچه به شــدت
کاهــش یافتــه اســت .البتــه بهصــورت محــدود قاچــاق
پوشــاک از ترکیــه و قاچــاق پارچــه از چین به کشــورمان
وجود دارد.
میرمحمدتقی دانایی تولیدکننــده پارچه هم به «ایران»
گفت :تولید پارچه در ایران در قیاس با ســالهای گذشته
بسیار بهبود یافته است و با قطعیت میگویم که پوشاک
و پارچه ایرانی در ســطح بینالمللی تولید میشــود .وی
ادامــه داد :تولیدکنندگان منتظر حمایت دولت نیســتند
و هیــچ زمــان هم مــا حمایتی نخواســتیم .تنها خواســته
ما این اســت که بخش خصوصی را باور داشــته باشــند و
اجازه دهند فعاالن این حوزه در بخش صنعت نســاجی
تصمیمگیری کنند.

ســازمانهای ناظــر صــرف بازرســی
مواد غذایی میشــود و از ســایر بازارها
بخصــوص پوشــاک ،کیــف و کفــش
غفلت شده است.
مدتهــا اســت که مردم شــاهد رشــد
قیمت محصوالت نســاجی و پوشــاک
در ایــن حوزه هســتند .قیمتهایی که
برای پارچه و پوشــاک ایرانی گذاشــته
میشــود از ســوی خیلــی از خریداران
مورد نقد قرار گرفته است .شهروندی
میگوید چرا قیمت یک لباس مردانه
 200هزار تومان باشد یا یک کاله ساده
 30هزار تومان به فروش برسد؟
ایــن گفتارهــا و نقدهــا نشــان میدهد

 ۴۰درصد از ثبتنامکنندگان مسکن ملی
مشمولنمیشوند

محمــد اســامی ،وزیر راه و شهرســازی میگویــد بهطور
متوســط فــرم «ج»  ۴۰درصــد از ثبتنامکننــدگان در
طرح اقدام ملی مســکن «قرمز» اســت ،یعنــی قبالً از
تســهیالت یارانــهای خریــد یا ســاخت واحد مســکونی
اســتفاده کردهانــد و مشــمول طرح اقدام ملی مســکن
نمیشــوند .وی گفت :متأســفانه برخی از مردم شرایط ثبتنام را رعایت
نمیکننــد؛ این افراد با حضور و ثبتنام در ســایت ،باعــث افزایش تراکم
سایت شده و دیگران را دچار مشکل میکنند.
وی از کســانی کــه یــک بــار از مزایــا و امکانــات مســکن اســتفاده کردهاند،
درخواســت کرد :این افراد در ســایت ثبتنام نکنند تا بتوانیم پاســخگوی
مردمی باشیم که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکردهاند.
وزیــر راه و شهرســازی اظهــار داشــت :بخشــی از ثبتنامها انجام شــده و
ثبتنام در سایر استانها ادامه دارد .اسالمی اضافه کرد :ظرفیتی که برای
 ۴۰شــهر پیشبینی کرده بودیم ،متناســب با نیاز مردم بوده اســت اما در
بقیه شهرها باید ظرفیتهای جدید پیشبینی کنیم/.ایرنا

افزایش  8درصدی بهره برداری از واحدهای تولیدی

کــه تولیدکننــدگان در ایــن برهــه از
زمان بیش از گذشــته نیــاز به افزایش
بهــرهوری دارنــد .از آنجــا کــه بــرای
فعالیــت بخش خصوصــی واقعی در
کشــور فرش قرمــزی پهن نمیشــود،
بایســتی ایــن بخــش بــرای عبــور از
مشکالت برنامهریزی کند.
بخش خصوصی توانســت ایــران را از
واردات پوشــاک بینیاز ،قاچاق پارچه
و پوشــاک را بــه کشــور کــم و تولیدات
خــود را کیفی کند .این ســه گام؛ اتفاق
بزرگی است که طی چند سال اخیر در
حوزه صنعت نســاجی کشــور رخ داده
است.

چین و عراق؛ مقاصد اصلی صادرات

صادرات کشور از مرز  ۲۷میلیارد دالر عبور کرد

ارزش صــادرات
کاالهــای غیرنفتی
گزارش
در هشــت ماهــه
اول امســال از مــرز  ۲۷میلیــارد دالر
عبــور کرد ،با این حال هنــوز از میزان
صادرات مدت مشــابه ســال گذشــته
فاصلــه دارد و بــا کاهــش حــدود
 ۱۱درصدی مواجه شده است.
بررســی آخریــن آمــار منتشرشــده
دربــاره تجــارت خارجــی کشــور
در هشــت مــاه ســالجاری نشــان
میدهــد کــه صــادرات قطعــی
کاالهای غیرنفتی(به استثنای نفت
خــام ،نفــت کــوره و نفــت ســفید و
همچنین بــدون صــادرات از محل
تجارت چمدانــی) ،حدود  ۸۸هزار
تن و به ارزش  ۲۷میلیارد دالر بوده
است.
بهگــزارش ایرنــا ،صــادرات هشــت
ماهــه امســال در مقایســه بــا مدت
مشابه ســال گذشــته افزایش ۱۶.۵
درصدی در وزن داشــته ،اما ارزش
آن بــا کاهــش حــدود  ۱۱درصــدی
مواجه شده است؛ چرا که صادرات

رضــا رحمانی ،وزیــر صنعت ،معــدن و تجــارت گفت:
جــواز تأســیس واحدهــای تولیــدی  ۱۶درصــد و پروانه
بهرهبــرداری واحدهای تولیدی  ۸درصد رشــد داشــته
اســت و در مجمــوع تولیــدات داخل کشــور رو به رشــد
اســت .وی اظهار کرد :در هشــت ماه اول امســال تولید
فــوالد ،مــس ،ســیمان ،ســرامیک ،دارو ،منابع غذایــی ،پوشــاک ،روغن و
مجموع تولیدات پتروشیمی افزایش یافته است .تقاضای ایجاد واحدهای
تولیــدی نیــز افزایش داشــته اســت .مصــرف برق ایــن واحدها نیز شــش
درصد رشــد داشته است .البته در برخی کاالهای خاص کاهش تولید هم
داشتهایم اما در مجموع تولید ما افزایش داشته است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشــان کــرد :پیشبینی ما این بود که
افزایش نرخ بنزین اثر واقعی و همچنین روانی داشته باشد و عدهای هم
دنبال سوءاســتفاده باشــند .البته اثر واقعی در اکثر کاالها یا وجود ندارد یا
آنقدر ناچیز اســت کــه میتــوان آن را نادیده گرفت امــا در حوزه خدمات
اثــر واقعی وجود داشــته اســت که ما هم نظــارت داشــتهایم و تا جایی که
توانستهایم مانع افزایش قیمتها شدهایم/.ایسنا

ارزش واردات به  43میلیارد دالر می رسد

هشت ماهه اول سال  ۹۷از مرز ۳۰
میلیارد دالر عبور کرده بود.
ëëکاهش ۵درصدی واردات کشور
از ســوی دیگــر میــزان واردات کشــور
در ایــن مــدت بــه  ۲۲هــزار تــن و ۲۸
میلیارد دالر رســیده اســت ،مقایســه
این ارقام با مدت مشابه سال گذشته
کاهــش حدود  5درصدی در ارزش و
امــا افزایــش  ۱.۵درصــدی در وزن را
نشان میدهد.
بر این اساس ،طی هشت ماه سال
 ،۹۸بیشــترین میــزان صــادرات
کشــور بــه مقصــد کشــورهای چین
بــا رقمی بالــغ بر  ۶میلیــارد و ۸۰۱
میلیون دالر و ســهم  ۲۵.۱۵درصد
از کل ارزش صــادرات ،عــراق بــا
پنــج میلیــارد و  ۷۱۰میلیون دالر و
سهم  ۲۱.۱۲درصد ،امارات متحده
عربــی با دو میلیارد و  ۹۳۲میلیون
دالر و ســهم  ۱۰.۸۴درصــد ،ترکیــه
با دو میلیــارد و  ۸۰۰میلیون دالر و
ســهم  ۱۰.۳۵درصد و افغانســتان
با یک میلیــارد و  ۴۹۷میلیون دالر
و ســهم  ۵.۵۴درصــد از کل ارزش
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وزیر نیرو گفت :اعتبار تعیین شده در بودجه سال  ۹۹برای
ما معادل  ۹هزار میلیارد تومان است که این رقم در بخش
خبـــــر
آب افزایش دارد.
رضــا اردکانیــان افزود :پیشبینی میشــود بــا تصویب الیحــه بودجه بتوانیم
برنامههــای تدوین شــده را در ســال  ۹۹و نیمههای  ۱۴۰۰مطابــق زمانبندی
انجــام شــده عملیاتی کنیم .وی با اشــاره به وارد مدار شــدن  ۳هــزار مگاوات
ظرفیت جدید برق تا پایان ســال گفت :روز گذشــته واحد بخار نیروگاه سیکل
ترکیبی داالهو با کالس  fو ظرفیت  ۳۰۷مگاوات در اســتان کرمانشــاه افتتاح
شــد کــه توربین این نیــروگاه جــزو پیشــرفتهترین توربینهای جهــان و دارای
بازده  ۵۶درصد اســت .وزیر نیرو با بیان اینکه در ماههای باقی مانده از ســال
طرحهای مشخص شده در  ۹استان دیگر نیز افتتاح خواهد شد ادامه داد :این
طرحها در قالب پویش الف ب ایران (مخفف آب برق ایران) هر هفته در یک
استان افتتاح میشود که شامل طرحهای مختلف آبرسانی تصفیه خانه آب
و فاضالب و برق اســت .اردکانیان با اشــاره به اتصال شــبکه آب  ۵۵روســتا با
 ۱۱هزار نفر جمعیت به شــبکه سراسری آب افزود :چند طرح بزرگ آبرسانی
نیز در کشور اجرا خواهد شد که آبرسانی به شهر شیراز از این نوع طرحهاست.
وی بــا اشــاره بــه برنامهریــزی بــرای اجــرای  ۲۲۷طــرح بــا ســرمایهگذاری
 ۳۳هــزار میلیــارد تومــان در پویش الــف ب ایران گفت :بــا تصویب مجلس
شورای اسالمی وزارت نیرو درخواست دریافت وام  ۵میلیارد دالری به روسیه
ارائه کرده است که تاکنون  ۲.۲میلیارد تومان آن واگذار شده است.
اردکانیان با بیان اینکه هماکنون  ۲.۸میلیارد دالر از وام باقی مانده است افزود:
بــرای دریافت مابقی این وام طرحهای راهانــدازی راهآهن زاهدان  -بیرجند،
توسعه نیروگاه برقابی گتوند علیا با ظرفیت  ۶۴۰مگاوات ،تأمین تعداد قابل
توجهی واگن مترو برای کالنشهرها و مدرنسازی و بازتوانی نیروگاه رامین به
ظرفیت  ۱۶۰مگاوات ارائه شده است/.ایلنا

ëëقیمتهای گران
در ایــن میــان باید گالیه مــردم را هم
شــنید .خیلــی از خریداران پوشــاک و
پارچــه ایرانــی ،از قیمتهــا ناراضــی
هستند و میگویند این قیمتها برای
کاالی تولیــد داخــل منطقــی نیســت.
برخی از واحدهــای صنفی برای آنکه
بتواننــد گرانی برخی از اقالم پوشــاک
و پارچــه را توجیــه کننــد ،صحبــت از
خارجی بودن دوخت و وارداتی بودن
پارچه میکنند.
بــه این ترتیــب وقتی کاالیی ســنجش
قیمتــی نــدارد ،گرانی در آنهــا یکی از
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ëëرقابت با همسایگان
تحــول در صنعت نســاجی بهگونهای
بــوده اســت کــه امــکان صــادرات

ëëتنوع محصول
حرکــت بــه ســمت تولیــد داخلــی و
اســتفاده از مدهــای روز باعــث شــده
مــردم به جــای آنکه دنبــال برندهای
خارجی باشند ،سراغ پوشاک و پارچه
ایرانــی برونــد .تولیدکننــدگان داخلی
هــم میگوینــد طــی  5ســال اخیــر بــا
خریــد ماشــینآالت جدیــد توانســتند
در برطــرف کردن نیــاز و ذائقه مردم،
موفق عمل کنند و فروششان را سال
به سال افزایش دهند.

داخــل اســت؟ در فرآینــد تولیــد چــه
اتفاقهایی میافتد که باعث میشود
تولید سوددهی خود را از دست دهد؟
تولیدکننــدگان در پاســخ بــه ایــن
ســؤاالت ،اقتصــاد را مقصــر میدانند
و اینکــه رکــود در خیلــی از بخشهــا
اتفاق افتاده اســت و چــارهای جز گذر
زمان و ایجاد فرصتهای جدید برای
اقتصــاد وجود نــدارد .آنهــا میگویند
در خــارج از کشــور تســهیالت ارزان
قیمــت بــه تولیدکننــدگان پرداخــت
میشــود ،هزینههــای تولیــد در
کشــورهای مختلف در قیــاس با ایران
بســیار کمتر اســت و در خارج از کشور
خرید مواد اولیه آســانتر و رقابتی(در
قیمتگــذاری) اســت .در حالــی کــه
برخــی از تولیدکننــدگان مشــکل را در
هزینههــای بــاال در تولیــد میداننــد
کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند
که حداقل دو ســالی اســت کــه هزینه
تولیــد در ایران کاهش یافته اســت .تا
چنــدی پیش هزینه کارگر در ایران باال
بود ولی اکنون ایران ارزانترین نیروی
کار را دارد و از طرفی هزینههای انرژی
در ایران بسیار پایینتر از سایر کشورها
است.
از ایــنرو تولیدکننــدگان بــا بهرهگیری
از دو مزیــت یاد شــده میتوانند تولید
کیفــی و قیمــت رقابتی خــود را حفظ
کننــد .اما از آنجا که نــرخ بهرهوری در
اکثــر واحدهــای تولیدی پایین اســت،
خیلــی از تولیدکننــدگان تــوان رقابت
بــا تولیدکننــدگان خارجــی را ندارند و
بــرای جبــران هزینههــای خود ســراغ
راحتتریــن گزینــه یعنــی افزایــش
قیمت میروند .این در حالی است که
دولــت در جهت حمایــت از تولیدات
داخلــی ،ایجــاد اشــتغال و جلوگیــری
از خــروج ارز بهصــورت تمــام قــد در
کنــار تولیدکننــدگان ایســتاده اســت
بــه گونــهای کــه طی چنــد وقــت اخیر
واردات پارچه ،نخ و پوشــاک به کشور
ممنوع شده است.
ایــن ممنوعیتهــا ،فرصــت بســیار
خوبــی بــرای تولیدکننــدگان فراهــم
کرده اســت تا بتوانند کیفیت کاالهای
ایرانــی را بــه مــردم ثابــت کننــد و
اطمینــان دهنــد کــه میتــوان نیــاز
داخلــی را از ســوی تولیدکننــدگان
داخلی تأمین کرد.

عبدالناصر همتی ،رئیسکل بانک مرکزی گفت :دالالن
و نوســانگیران بــازار ارز ،توانایی این بانک را دســتکم
چهــــرهها نگیرند؛ بانک مرکزی توانایی الزم را دارد تا هر زمان که
اراده کنــد بــا حضور در بــازار و نقشآفرینی در عرضه و
تقاضا ،تعادل را برقرار کند.
وی تأکید کرد :بازار ارز تحت کنترل اســت .به مردم نیز
توصیــه میکنــم که دارایــی خود را در معرض ریســک
خرید و فروش ارز قرار ندهند ،زیرا در یک روز ،نرخ ارز یک هزار تومان باال
رفته یا یک هزار تومان کاهش مییابد.
همتــی اضافه کرد :بانک مرکــزی در بازار حضور محکم داشــته و توانایی
و ذخایــر ارزی و اسکناســی کافــی دارد .مســائل رخ داده در بــازار ارز بــه
مســائلی که در فضای مجازی مطرح میکنند  -ماننــد تورم و انتظارات و
پیشبینیها  -هیچ ربطی ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــزودی ثبــات الزم در بــازار ارز ایجــاد میشــود ،اظهار
داشت :مشکالتی که در دو هفته اخیر بهعلت مسائل سیاسی و جو روانی و
تبلیغاتی در بازار ایجاد شده رفع میشود.
رئیــس کل بانــک مرکزی دربــاره تأخیــر در راهاندازی بازار متشــکل ارزی،
گفت :تست گرم این بازار در حال انجام است.
وی اضافــه کــرد :انــواع تســتهای بــازار متشــکل ارزی انجــام شــده یا در
حــال انجام اســت .زمان راهاندازی ایــن بازار را اعــام نمیکنم اما بهطور
قطــع ،امســال تحقق مییابد .رئیــس کل بانک مرکزی درباره اســتفاده از
سایتهای قمار و شرطبندی از درگاههای بانکی ،گفت :برنامهریزی جدی
در معاونــت فنــاوری اطالعات بانک مرکــزی در این باره داریــم .ابزارها و
شــرکتهایی تحت نظــارت بانک مرکــزی در حال رصد ایــن فعالیتها
هستند .همتی با بیان اینکه بتدریج به سوی محدود کردن فضای این نوع
فعالیتهــا میرویم ،اضافه کرد :در فناوریهای اطالعات ،همانند ســایر
نقاط دنیا مسائلی مانند هک و قمار وجود دارد ،اما ما تالش میکنیم که
میزان آن را بهحداقل برسانیم.
رئیــس کل بانک مرکزی درباره رمز دوم پویا گفت :این رمزها برای کمک
به مردم است .شمار پروندههایی که در دادسراها درباره فیشینگ تشکیل
میشود بسیار زیاد است که حتی به روزی  ۴۰۰تا  ۵۰۰پرونده نیز میرسد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت :با اجرای این طرح میزان فیشینگ
به صفر نخواهد رسید اما تا  ۹۰درصد کاهش خواهد یافت/.ایرنا

بوده است.
ëëچین و امارات؛ مبدأ عمده واردات
همچنین در هشــت ماه ســالجاری،
کشــور چین با اختصــاص رقمی بالغ
بر هفت میلیــارد و  ۲۶۳میلیون دالر
و ســهمی در حــدود  ۲۵.۵۹درصد از
کل ارزش واردات ،در جایگاه نخست
کشــورهای طرف معاملــه قرار گرفته
است.
کشــورهای امــارات متحــده عربــی با

پنــج میلیــارد و  ۳۳۸میلیــون دالر
و ســهم  ۱۸.۸۱درصــد ،ترکیــه با ســه
میلیــارد و  ۳۶۷میلیون دالر و ســهم
 ۱۱.۸۶درصــد ،هنــد بــا دو میلیــارد
و  ۵۱۲میلیــون دالر و ســهم ۸.۸۵
درصد و آلمان با یک میلیارد و ۳۷۷
میلیــون دالر و ســهم  ۴.۸۵درصد از
کل ارزش واردات ،جــزو کشــورهای
عمــده طــرف معاملــه واردات
بودهاند.

مهــدی میراشــرفی ،رئیــس کل گمــرک در مــورد تــراز
تجاری کشــور در  ۸ماه امسال ،اظهار داشت :ارزش کل
صادرات  ۲۷میلیارد دالر اســت کــه  ۱.۳میلیارد دالر از
واردات کمتر است.
رئیس کل گمرک اظهار داشــت :بــه جای آنکه تجارت
هوشــمند باشد ،متأسفانه تحریمها هوشمند شــده و تروریسم اقتصادی
علیه کشور فعال است ،با وجود این در این مدت  ۲۲.۱میلیون تن واردات
داشــتیم که  ۱۴.۶میلیون تن آن کاالی اساســی و  ۹۰درصد مابقی کاالهای
واســطهای است که برای تولید استفاده میشود یک و نیم درصد افزایش
وزنی واردات داریم و ارزش کل واردات  ۲۸.۳میلیارد دالر بوده است.
رئیــس کل گمــرک تأکید کــرد :در بحــث تعهــدات ارزی فکــر میکنیم تا
پایان سال  ۴۲تا  ۴۳میلیارد دالر نیاز به واردات باشد ،همچنین در بخش
صــادرات  ۸۸میلیون تومان صادرات وجود داشــته کــه کاالهایی با ارزش
افزوده پایین معدنی و پتروشــیمی اســت ،بــا وجود این چهــار برابر وزنی
واردات و صادرات وجود داشت و رشد  ۱۶.۴درصد مشاهده میشود.
وی ادامه داد :با وجود مشــکالت بین دســتگاهی باید به بخش خصوصی
دســت مریــزاد گفــت :ارزش کل صــادرات  ۲۷میلیــارد دالر اســت که ۱.۳
میلیارد دالر از واردات کمتر است/.فارس

سطح کشت گندم کاهش نمییابد

عباس کشاورز ،سرپرســت وزارت جهاد کشاورزی اعالم
کرد که گندم مطابق ســال گذشــته کشــت شــده و هیچ
مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی گفــت :تصمیمــی مبنــی بــر کاهــش کشــت گندم
مطرح نیســت و صحبتهای مربوط به کاهش  40درصدی کشــت گندم
صحت ندارد.
وی همچنین درباره قیمت گندم بیان کرد :امیدواریم قیمت آن تغییر کند
اما دولت قیمت گندم را تصویب و ابالغ کرده است/.ایرنا

