
سقف تسهیالت شرکت های دانش 
بنیان افزایش یافت

رئیس ش��عبه یزد بانک توس��عه ص��ادرات ایران از 
افزایش س��قف اعتباری شعبه برای ارائه تسهیالت 
به ش��رکت های دانش بنی��ان غیر صادراتی معادل 
سقف تسهیالت صادراتی خبرداد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توس��عه صادرات ایران، مجید غفوری 
منش با بیان این مطلب گفت: در پی ارتقا ش��عبه 
یزد به درجه ممتازی، این شعبه در نظر دارد برای 
شرکت های دانش بنیان غیر صادراتی، معادل آنچه 
که به شرکت های صادراتی این حوزه پرداخت می 
کن��د، تس��هیالت تخصیص دهد.غف��وری منش با 
اش��اره به معرفی خدمات بانک توس��عه صادرات ، 
تصریح کرد: ش��عبه یزد از دو س��ال پیش تا کنون 
با کمک پارک علم و فناوری این اس��تان به شرکت 
های دانش بنیان خدم��ات ارائه می دهد و در این 
مح��دوده زمانی بی��ش از 1000 میلی��ارد ریال به 
ش��رکت های کوچک و ب��زرگ صادراتی این حوزه 
تس��هیالت ارائه کرده اس��ت.وی افزود: بر اس��اس 
تواف��ق ه��ای انجام ش��ده در س��طوح کالن بانک 
توس��عه صادرات ایران حداکثر مبل��غ پرداختی به 
شرکت های دانش بنیان صادراتی در سطح استان 
ی��زد تا س��قف 150میلی��ارد ریال و س��قف صدور 
ضمان��ت نامه از صندوق پژوهش فناوری یزد از 50 
به400 میلیارد ریال افزایش یافت.غفوری منش از 
پذیرش در رهن قرار گرفتن امالک ارزیابی شده تا 
100درصد مبلغ ارزیابی ش��ده از سوی بانک برای 
شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: به منظور 
تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان مدت قرار 
داد ها ی تس��هیالتی نیز از ش��ش ماه تا یک تا دو 

سال افزایش یافت.

بررسی عملکرد استان ها باهدف 
تحقق حقوق مشتریان و بانک 

توسعه تعاون 
س��عید معادی معاون امور اس��تان ها و بازاریابی که 
به اتفاق احمد محمدی مدیر امور اس��تان ها و شعب، 
هادی بخت یار رئیس اداره کل هماهنگی و پشتیبانی 
مدیریت امور استان ها و شعب جهت بررسی عملکرد 
ش��ش ماهه اول س��ال جاری و میزان تحقق برنامه 
ابالغی به اس��تان هرمزگان عزیم��ت کردند با اعالم 
مطلب فوق اظهار داش��ت: تصویب و ابالغ برنامه در 
هر سازمان مبتنی بر ظرفیت درون سازمانی از حیث 
سرمایه انس��انی، منابع مالی، سخت افزار، نرم افزار با 
رویکرد کمی و کیفی از یک س��و و ش��بکه محیطی، 
ظرفیت های پیرامونی و آمایش��ی، ب��ازار و ذینفعان 

سازمان از سوی دیگر است.
معادی ارزیابی عملکرد و تحلیل و بیان نقاط ضعف 
و قوت را یک راه��کار مهم مدیریتی قلمداد کرد و 
دراین باره افزود: ارزیابی و نظارت به صورت مستمر 
و هدفمند به عنوان مؤلفه مهم برای س��نجش تأثیر 
عملکرد مجموعه س��ازمان در رصد کردن توس��عه 
و افزایش حجم فعالیت س��ازمان و بزرگ تر ش��دن 
حجم و ابعاد فعالیت س��ازمانی و بهره گیری از این 
شرایط برای تأثیر در ارتقاء کمی و کیفی کسب وکار 

اشخاص حقیقی و حقوقی است.
معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون برنامه محوری 
را یک ض��رورت و بهره گیری از این اصل مدیریتی 
را یک اس��تراتژی کاربردی در بانک توس��عه تعاون 
دانس��ت و فعالی��ت مبتنی ب��ر برنام��ه و ارزیابی و 
بررسی عملکرد در دو بازه زمانی شش ماهه را عامل 
مهم در راهبری ش��عب در کیفی سازی خدمات در 

جهت رضایتمندی مشتریان دانست.

خدمات غیرحضوری مشتریان 
پست بانک  از بانکداری الکترونیکی 

ب��ا توج��ه ب��ه اوج گیری ش��یوع وی��روس کرونا و 
تش��دید محدودیت ها و فعالیت ها، پست بانک ایران 
از مشتریان و سایر هموطنان درخواست کرد جهت 
حفظ سالمتی خود و کاهش ریسک ابتال به بیماری 
کرون��ا از تردده��ای غیرضرور به ش��عب، باجه ها و 
دس��تگاه های خودپرداز این بانک خودداری نموده 
و ب��رای انجام عملی��ات بانکی حتم��اً ازدرگاه های 

الکترونیکی آن استفاده نمایند. 
پس��ت بانک ایران:  روابط عمومی  گ��زارش  تصویربه 
براین اساس اینترنت بانک، همراه بانک، تلفن بانک و 
اپلیکیشن سکه همراه پست بانک ایران با ارائه تمامی 
خدمات بانکی به صورت الکترونیکی و غیرحضوری 
عماًل بسترهای الزم را برای جلوگیری از ترددهای 
غیرض��رور فراهم نموده و هموطن��ان می توانند در 

این مقطع از آنها بهره مند شوند.
پس��ت بانک ایران  مش��تریان  گ��زارش:  بنابرای��ن 
می توانن��د عملی��ات انتقال وجه، انج��ام حوالجات 
الکترونیک��ی پای��ا، پرداخت قبوض، خرید ش��ارژ، 
خریدهای اینترنتی، پرداخت اقس��اط تس��هیالت، 
دریافت صورتحس��اب، عملیات مرتب��ط با کارت و 
برخ��ی خدمات دیگ��ر را از طریق ای��ن درگاه ها و 
بدون حضور در ش��عب و باجه ه��ای بانکی صرفاً از 

طریق ابزارهای الکترونیکی انجام دهند.
همچنین مشتریان پست بانک ایران می توانند برای 
اطالع از نحوه بهره مندی از س��امانه های یادشده به 
www.postbank.وب سایت این بانک به نشانی

ir   مراجعه کرده و با نصب برنامه های الکترونیکی 
از خدمات غیرحضوری بهره مند شوند.

گفتنی اس��ت: ارائه خدم��ات الکترونیکی قطعاً در 
جلوگیری از ش��یوع بیماری ناشی از ویروس کرونا 
و کاهش رف��ت و آمدهای غیرض��روری هموطنان 

درسطح کشور مؤثر می باشد.

اخبار گزارش

کارشناس��ان معتقدن��د تصمیمات ش��ورای عال��ی بورس 
نمی تواند در کوتاه مدت بر بازار س��رمایه تاثیر بگذارد بلکه 

باید اثر گذاری آن را در بلند مدت مشاهده کرد.
با توجه به تصمیماتی که دوش��نبه ش��ب در شورای عالی 
بورس مبنی بر  افزایش سقف صندوق های سرمایه گذاری 
بر درآمد ثابتش گرفته ش��د، شاهد  آن بودیم که شاخص 
ب��ورس  با رش��د ۲۳ هزار واحدی به ی��ک میلیون و ۲۹۶ 

واحد رسید.
همچنین ۲ روز گذش��ته شستا با گذشت حدودا دوماه در 
ب��ازه قیمت��ی ۲۹ هزار کار خود را آغاز ک��رد و در پایان به 
قیمت ۳0 هزار و 450 رس��ید که این اتفاق نش��ان دهنده 
این اس��ت که تا حدودی اعتماد م��ردم  باتوجه به حمایت 
ه��ای صورت  گرفته از جانب مجلس ، قوه قضائیه و دولت 

به بازار سرمایه بازگشته است.
تصمیمات ش��ورای عالی بورس تا چه حد توانست شاخص 
را مثبت کند؟ علی عباس��ی کارش��ناس بازار سرمایه ، در 
رابطه با تاثیر تصمیمات اخیر ش��ورای عالی بورس بر بازار 
س��رمایه، اظهار کرد: تصمیمی که در ش��ورای عالی بورس 
گرفته ش��ده نمی تواند تاثیر چندان��ی در بازه کوتاه مدت 
بر بازار س��رمایه بگذارد، بلکه باید روند اثر گذاری آن را در 
بلند مدت مش��اهده کرد به علت آنکه ما تازه داریم نتیجه 
تصمیماتی که در گذش��ته درباره بازار گرفته ش��ده اعم از 

بازار گردانی، اوراق تبعی و غیره را مشاهده می کنیم.
او اف��زود: تصمیم��ات آنی ک��ه در خصوص بازار س��رمایه 
در فروردی��ن و اردیبهش��ت ماه گرفته ش��د، طی یک ماه 
گذش��ته عامل اصلی اُفت بازار س��رمایه بوده به علت آنکه 
بازار س��رمایه یک بازار تخصصی اس��ت و عکس العمل آن 
به تصمیمات زمان می برد. این کارش��ناس بازار س��رمایه 
تصریح ک��رد: مردم تا بازار مثبت می ش��ود نباید هیجانی 
عم��ل کنند به علت آنکه بازار س��رمایه یک بازار تخصصی 
اس��ت و هر اقدامی که بدون فکر باش��د می تواند به ضرر 

بازار تمام شود.

 برتری بازار سرمایه نسبت به بازار های موازی
محم��د علی احمد زاده اصل کارش��ناس بازار س��رمایه در 

رابطه با تاثیر تصمیمات اخیر ش��ورای عالی بورس بر بازار 
س��رمایه اظهار کرد: وقتی درباره بازار سرمایه صحبت می 
کنیم باید به کلیت اقتصاد کش��ور هم اش��اره کنیم، اکنون 
اوضاع در بازار های موازی اعم از ارز ، طال ، مسکن و غیره 
مناس��ب نیس��ت پس می توان پیش بینی ک��رد که مردم 
نقدینگ��ی را که در زمان اُف��ت از بازار خارج کردند حال با  

بهبود اوضاع بازار دوباره آن را وارد بازار می کنند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه اف��زود: در حالی می توان به 
طور قطع از بازگشت سرمایه به بازار صحبت کرد که دولت 
دوباره اعتماد از بین رفته مردم را با اصالح زیر ساخت بازار 
س��رمایه بازگرداند، پیش بینی م��ا صرف نظر از تصمیمات 
دیروز این اس��ت ک��ه تا یک ماه آینده ش��اخص با رش��د 
مواجه ش��ود ، ش��ورای عالی بورس باید ابزار های نظارتی 
را ب��ه منظور جلوگیری از هرگونه اختالل یا بروز ش��رایط 
نامتعارف، در بازار سرمایه را افزایش دهد تا بتوانیم سرمایه 

ها را باتوجه به میزان ارزندگی که دارند حفظ کنیم.
او تاکی��د ک��رد: در رابطه با حمایت بحث ما این اس��ت که 

سیاس��ت گ��ذاران کمی ب��ازار را به حال خ��ود بگذارند به 
ط��وری که هر روز ب��رای بازار قوانین جدی��دی را تصویب 
نکنن��د. بازار نیازمن��د ثبات قوانین اس��ت ، اکنون بازار به 
جایی رسیده که می شود به آن اعتماد کرد و سرمایه خود 

را به منظور سرمایه گذاری به آن سپرد.

 سهامداران به ارزش های بنیادی شستا توجه کنند
احم��د زاده اصل در رابطه با تاثیر بازگش��ایی نماد شس��تا 
بر بازار س��رمایه گفت: شستا سهم بسیار ارزشمندی است 
ولی اکنون فضای نامتعارفی بر آن حاکم ش��ده این سهم را 
س��هامداران باید براس��اس ارزش های بنیادی اش گرفت ، 

p/e این سهم اکنون کمتر از میانگین بازار است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: حتی اگر این سهم با 
ریزش مواجه ش��ود مس��ئوالن بای��د از کارشناس��ان بازار 
س��رمایه بخواهند که نظرات کارشناس��ی خود را به منظور 
ارتقا این سهم بدهند، در همین رابطه باید گفت که کشف 
قیمت این سهم اگر به درستی رخ دهد قطع به یقین شاهد 

رشد بازار خواهیم بود.

 رشد سهام های بزرگ
پیم��ان حدادی کارش��ناس بازار س��رمایه  در گفت و گو با 
خبرنگار  بورس باش��گاه خبرنگاران جوان در رابطه با تاثیر 
بازگشایی س��هام شستا برش��اخص بورس اظهار کرد: بازار 
س��رمایه در آغاز یک حساس��یت منفی انتزاعی نس��بت به 
بازگشایی شستا از خود به نمایش گذاشت، اما از آنجایی که 
شرکت سرمایه گذاری شستا یک تامین سرمایه منطقی را 
انجام داد توانس��ت از ضریب منفی به سمت مثبت حرکت 
کند که این امر توانس��ت نش��ان دهد که تا حدودی اعتماد 
س��هامداران به بازار س��رمایه بازگشته اس��ت. او بیان کرد: 
باتوجه به استقبالی که به نماد شستا در بازار سهام است اگر 
مدیران  این سهم  بتواند روند افزایش سهم خود را به طور 
منطقی انجام دهد قطع به یقین  رش��د این س��هم بر سهم 

های بزرگ  دیگر حاضر در بازار تاثیر خواهد گذاشت.

 رشد شاخص در هفته آینده
این کارش��ناس بازار س��رمایه در رابطه با تاثیر تصمیمات 
اخیر ش��ورای عالی بورس گفت: اکن��ون قیمت ارز به یک 
ثباتی رس��یده و سبب شده تا بقیه بازار ها به سمت تسویه 
قبوض قیمتیش��ان بروند و همچنی��ن این امر می تواند در 
سرازیر ش��دن مجدد سرمایه افراد به س��مت بازار سرمایه 
موثر واقع ش��ود. حدادی تصریح کرد: یکی از محرک های 
این روز های بازار س��هام افزایش قیمت سهام برخی کاالها 
اعم از  پتروشیمی، صنایع فلزی و غیره در بازار های جهانی 
اس��ت  همچنین بای��د گفت  ادامه دار ب��ودن این امر می 
تواند در هفته آینده ش��اخص را تا یک میلیون و چهارصد 
برس��اند.  در پایان نکته ای که باید به این اش��اره کرد اگر  
مسئوالن از آغاز نظارت جدی بر عملکرد  اشخاص حقیقی 
و حقوقی داش��تند قطع به یقین بازار سرمایه با اُفت حدود 
پنج��اه درصدی مواجه نمی ش��د، همچین از س��هامداران 
خرد خواهانیم تا با توجه به ش��رایط حس��اس بازار از رفتار 
ه��ای هیجانی خودداری کنند زیرا بازار س��رمایه یک بازار 

تخصصی است. باشگاه خبرنگاران جوان

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده 
های بهداشتی  تشریح کرد؛

سه تصمیم جدید در زمینه واردات 
محصوالت آرایشی و بهداشتی

عض��و هیئت مدیره انجمن واردکنن��دگان فرآورده های 
بهداش��تی، آرایشی و عطریات ایران از اتخاذ سه تصمیم 
جدید در زمینه واردات محصوالت آرایش��ی و بهداشتی 
خبر داد که مهم ترین آن مربوط به کاالهای دپو ش��ده 

در گمرکهاست.
موس��ی احم��دزاده  از برگ��زاری جس��ه ای ب��ا حضور 
نمایندگانی از دستگاه هایی شامل ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت )صمت(، 
س��ازمان غذا و دارو، س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، بانک مرکزی، گمرک و هیئت رئیس��ه 
کمیس��یون فرآورده های آرایش��ی و بهداش��تی مجمع 
عالی واردات برای بررسی ممنوعیت واردات محصوالت 
آرایش��ی و بهداش��تی خبر داد و افزود: در این جلس��ه 

مطرح ش��د که بخش��نامه ممنوعیت واردات محصوالت 
آرایش��ی بهداش��تی از س��ال گذش��ته منجر به بیکاری 
۸000 نف��ر در این بخش ش��ده و از طرف دیگر کاالی 
تقلبی، غیر استاندارد و قاچاق کشور را فرا گرفته است. 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز نیز تایید کرد که ۶0 
درصد از محصوالت آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه 

از مبادی قاچاق وارد شده است.
به گفته وی این جلس��ه س��ه خروجی داشت که اولین 
تصمیم مربوط به کاالهای دپو ش��ده در گمرکهاس��ت. 
بر این اس��اس با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت و 
سازمان غذا و دارو مقرر شد حدود ۲0 کانتینر کاالهای 
آرایش��ی و بهداش��تی به ارزش حدود 10 میلیون دالر 
مربوط به ۳۶ شرکت که از سال گذشته در گمرکها دپو 

شده، ترخیص شود.
عضو هیئت مدیره انجم��ن واردکنندگان واردکنندگان 
محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی درب��اره ارز اختصاص 
داده شده به این کاالها نیز گفت: واردکنندگان آرایشی 
بهداش��تی از بانک ارز دریاف��ت نمی کنند، بلکه با اعتبار 
خودش��ان از ارز صادرات��ی یا به صورت تهاتر اس��تفاده 
می کنند. آنها ارز این محموله ها را پرداخت کرده و فقط 

منشاء ارز خود را نشان می دهند.
همچنین به گفته وی در این جلسه مقرر شد کارگروهی 
تخصصی متش��کل از س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
س��ازمان غذا و دارو، هیئت رئیسه کمیسیون آرایشی  و 
بهداش��تی مجمع عالی واردات و دانشگاه و صنعت برای 
انتقال گام به گام تکنولوژی و حمایت از تولید تش��کیل 

شود. اتاق بازرگانی 

بدون قرمز شدن فرم »ج« پرداخت می شود؛
وام ۱۰۰ میلیونی مسکن ملی به 

پروژه های نیمه تمام
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: در کالنش��هرها 
ای��ن فرصت را با اولوی��ت پروژه های نیم��ه تمام برای 
س��ازندگان ایجاد کردیم تا بدون قرمز ش��دن فرم »ج« 
بتوانند در قالب طرح اقدام ملی مس��کن تسهیالت 100 

میلیون تومانی به ازای هر واحود دریافت کنند.
محمود محمودزاده اظهار کرد:  برای تکمیل پروژه های 
بخش خصوصی در تهران، کالنشهرها و سایر شهرهایی 
که از متقاضیان برای طرح اقدام ملی مس��کن ثبت نام 
نشده تسهیالت خودمالکی به مبلغ 100 میلیون تومان 
ب��رای هر واحد با اولویت پروژه های نیمه تمام پرداخت 
می کنیم. البته این بدان معنی نیس��ت که وام به پروژه 
های صفر پرداخت نمی ش��ود بلکه اولویت با پروژه های 
نیمه تمام است. وی افزود: متقاضیان می توانند از هفته 
آین��ده با مراجعه به س��ایت طرح اقدام ملی به نش��انی 

tem.mrud.ir اطالعات خود را درج و ثبت نام کنند.
محمودزاده تصریح کرد: کس��انی که این وام را دریافت 
می کنند فرم »ج« آنها قرمز نمی شود. تمامی سازندگان 
بخش خصوص��ی، تعاونی ها و اف��راد حقیقی که پروژه 
های در ح��ال اجرا دارند می توانند ب��رای دریافت این 
تس��هیالت اقدام کنند. با توجه به اینکه در کالنش��هرها 
پروژه اقدام ملی در نظر گرفته نش��ده این فرصت را در 
اختی��ار بخش خصوصی قرار دادیم تا بتوانند پروژه های 

خود را به حرکت درآورند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به این سوال که 
سقف تسهیالت مسکن ملی افزایش پیدا می کند یا خیر، 
گفت: تقاضای افزایش رقم تسهیالت طرح اقدام ملی در 
ش��ورای عالی مسکن مطرح شده و به بانک مرکزی ارایه 
ش��ده که بررس��ی و اعالم نتیجه کند ول��ی فعال در حد 
پیش��نهاد است. وزارت راه و شهرسازی توجیحاتی مبنی 
بر لزوم افزایش تسهیالت داشت که به تایید شورای عالی 
مس��کن رسید اما تحقق آن منوط به تایید بانک مرکزی 
است. شهریوماه 1۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور 
رییس جمهور کلنگ زنی شد. اولین واحدها از این پروژه 
400 ه��زار واح��دی به تعداد 11 ه��زار و 5۶0 واحد در 
روز یکم آبان ماه 1۳۹۹ به دس��تور رئیس جمهور افتتاح 
شد. این پروژه از طریق آورده متقاضیان و 100 میلیون 
تومان وام بانکی با نرخ س��ود 1۸ درصد ساخته می شود. 
آورده متقاضیان در مرحله اول حدود 40 میلیون تومان 
اس��ت. میانگین قیمت این واحدها در کل کش��ور طبق 
آخری��ن برآورد از هزینه های تابس��تان 1۳۹۹ به متری 

۲.۷ میلیون تومان می رسد. ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

عواملیکهمنجربهرشدبورسمیشود؛
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معاون بازرس��ی و نظارت اتاق اصناف ایران از آغاز طرح 
تشدید نظارت ها با شروع محدودیت های جدید کرونایی 
از اول آذر خب��ر داد و گف��ت: از اول آذر ب��ه واحدهای 
صنفی ک��ه واحد خ��ود را باز می کنند اخط��ار کتبی و 
ش��فاهی داده می شود که معموالً اثر بخش است و باعث 
می ش��ود خودشان مقررات را رعایت کنند، اما اگر از این 
کار تبعی��ت نکنند اماکن انتظام��ی واحدهای متخلف را 

پلمب می کند.
بهنام نیک منش از انجام بیش از ۹00 هزار بازرس��ی در 
زمینه رعایت پروتکلهای بهداش��تی از سوی اتاق اصناف 
در س��ال جاری خبر داد و گفت: در هفته های گذش��ته 
هم که محدودیت س��اعتی برای فعالی��ت اصناف وضع 
ش��ده بود، س��عی کردیم تا حد امکان واحدهای صنفی 
پلمب نش��ود و با اخطار و تذکر آنها را ترغیب به رعایت 
پروتکل ه��ای بهداش��تی کنیم. بنابرای��ن طی هفته های 
گذش��ته هم تذک��رات الزم به واحده��ای صنفی که از 
س��اعت 1۸ به بعد فعالیت می کردند داده ش��ده است و 

آن ها هم رعایت کردند.

وی ب��ا بیان اینکه بازرس��ی از 400 ه��زار واحد صنفی 
نیاز به همکاری س��ایر دس��تگاه ها نیز دارد و نظارت بر 
رعایت پروتکلهای بهداشتی هم در اصل بر عهده وزارت 
بهداش��ت اس��ت: در حال حاضر تالش ما این اس��ت که 
در یک س��امانه مش��خص همه م��وارد تذک��ر، پلمب و 

بازرسی های انجام شده ثبت شود.
نی��ک منش در ادام��ه از آغاز طرح تش��دید نظارت ها با 
شروع محدودیت های جدید از اول آذر خبر داد و گفت: 
از اول آذر ه��م ب��ه واحدهای صنفی ک��ه واحد خود را 
ب��از می کنند اخطار کتبی و ش��فاهی داده می ش��ود که 
معموالً اثر بخش است و باعث می شود خودشان مقررات 
را رعای��ت کنند، اما اگ��ر از این کار تبعیت نکنند اماکن 
انتظام��ی واحد متخلف را پلمب میکن��د.  با اوج گیری 
شمار مبتالیان و فوتی های کرونا، از ۲0 آبان ماه فعالیت 
تمام مش��اغل غیرضروری در ۲5 مرکز اس��تان از جمله 
تهران تا س��اعت 1۸ مجاز و مش��اغل گروه ۳ و 4 نیز به 
طور کلی تعطیل ش��دند. در مجموع در ۸۹ شهرس��تان 

مقررات سختگیرانه اجرا  شده است. ایسنا 

اگرچ��ه محص��والت نباتی مانند دانه ه��ای روغنی جزو 
کاالهای اساس��ی و اس��تراتژیک به ش��مار می روند اما 
ای��ن محصوالت با حقوق گمرکی 5 تا 55 درصدی جزو 

فهرست عمده اقالم وارداتی به کشور هستند.
   در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت 
تج��ارت و ظرفیت همکاری اقتص��ادی دوجانبه ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا آمده است: بخش قابل توجهی 
از س��هم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصوالت 
ک��م فرآوری ش��ده از نفت و گاز تش��کیل می دهند که 
می توان عنوان کرد تالش زیادی نیز برای ش��کل گیری 
تج��ارت آنها صورت نگرفته اس��ت، این در حالی اس��ت 
ک��ه وضعیت ایران، چه از نظ��ر جغرافیایی و چه از نظر 
ظرفیت کش��ورهای همس��ایه به نحوی است که امکان 

افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است.
در این گزارش آمده است در 1۲ ماهه سال 1۳۹۷ میزان 
صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور )به استثناء نفت 
خام، نفت کره و نفت س��فید و همچنین بدون صادرات 
از محل تجارت چمدانی( بالغ بر 11۷۲۲۸ هزار تن و به 

ارزش 44۳10 میلیون دالر بوده که در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال ۹۶،  کاهش 11.۷۸ درصدی در وزن و 5.۶۹ 

درصدی در ارزش دالری داشته است.
 همچنین میزان واردات کش��ور در این مدت، با کاهش��ی 
1۷.5۳ درصدی در وزن ۲1.۷5 درصدی در ارزش دالری 
در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال 1۳۹۶، به ارقام ۳۲04۶ 
هزار تن و 4۲۶1۲ میلیون دالر رس��یده اس��ت. همچنین 
مهمترین اقالم عمده صادراتی کش��ور در سال 1۳۹۷ به 
میزان قابل توجهی وابسته به درآمدهای نفتی است. مقایسه 
آمار در ۲ س��ال 1۳۹۶ و 1۳۹۷ حاکی از آن است که اگر 
چه مجموع 10 قلم عمده صادراتی ۷ درصد رش��د منفی 
داشته، اما صادرات برخی محصوالت بیش از 1۷۸ درصد 
رشد کرده اس��ت. در ادامه این گزارش بازوی کارشناسی 
مجلس، به اقالم عمده وارداتی ایران در سال 1۳۹۷ اشاره 
شده است. مطابق جدول شماره ۲، محصوالت نباتی شامل 
ذرت، برنج، لوبیای سویا، کنجاله سویا، جو به استثنای بذر، 
روغن دانه آفتابگردان و ... جزء اقالم عمده وارداتی کش��ور 

طی سال 1۳۹۷ هستند. مرکز پژوهش های مجلس

اتاق اصناف خبر داد

تشدیدنظارتهاباشروعمحدودیتهایجدیدکرونایی
مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد

آمارمحصوالتعمدهصادراتیووارداتیکشور


