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معاون اول رییس جمهوری:

توسعه صادرات غیرنفتی اصلی ترین اولویت کشور است

از سوی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

بسته حمایتی تأمین اجتماعی برای رونق تولید ابالغ شد
گروه توسعه

development@jahaneghtesad.com

نمایندگان بانکها در نامهای به رئیس جمهور تاکید کردند:

ضرورت تسهیل روند پرداخت تسهیالت ارزی
از صندوق توسعه ملی

رئیس شورای هماهنگی بانکها و رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری
خصوصی در نامهای به روحانی بر ضرورت تسهیل روند پرداخت تسهیالت ارزی از صندوق
توسعه ملی تاکید کردند.
به گزارش ایســنا ،نمایندگان بانکها طی نامهای به رئیس جمهور بر ضرورت تسهیل روند
پرداخت تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی و تعامل بین این صندوق بانکها و فعاالن
عرصه تولید و اقتصاد تاکید کردند.
طبق حکم صندوق توسعه ملی اعطای کلیه تسهیالت آن صرف ًا از طریق عاملیت بانکهای
دولتی و غیر دولتی باید انجام شود و از این روز صندوق برای ارائه تسهیالت ساالنه نسبت به
انعقاد قرار داد با بانکهای عامل اقدام میکند.
در نامهای که پرویزیان و حســین زاده خطاب به روحانی داشــتند این گونه تاکید شده که
عملکرد صندوق توســعه ملی در تخصیص منابع مالی به بخش صنعت معدن ،کشاورزی،
گردشــگری و غیره در قالب پرداخت تسهیالت از طریق بانکهای عامل که موتور محرک
اقتصادی هستند میتواند ضمن حمایت از نظام بانکی گام مهمی در جهت کمک به توسعه
اقتصادی و رونق تولید داخلی بوده و همســو با سیاستهای کالن اقتصادی با حمایت از
کاالی ایرانی و اشتغال پایدار روستایی در بهبود وضعیت اشتغال و کسب و کار تأثیر بسزایی
داشته باشد.
در ادامه این نامه آمده که اطالع رســانی به موقع بانکهای عامل و متقاضیان تسهیالت در
خصوص شــرایط و ضوابط اعطای تسهیالت در صندوق توسعه ملی ،تسهیل فرآیند کار
ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه ،بررســی ارزیابی دقیق عملکرد بانکها ،نظارت بر
نحوه تخصیص منابع ،شفاف ساز ی و ارائه گزارش به مردم میتواند نمایانگر تعامل مطلوب
صندوق توسعه ملی با بانکها و فعاالن عرصه تولید و اقتصاد باشد.
طبق آخرین آمار عملکرد صندوق توسعه ملی ،در  ۹ماهه اول سال گذشته ،قرارداد عاملیتی
با مجموع  ۱۴میلیارد و  ۸۵۰میلیون دالر جهت اعطای تسهیالت ارزی از محل ذخایر ارزی
با  ۲۰بانک منعقد شده است.

عکس :ایرنا

بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در رونق تولید از سوی وزیر کار ابالغ شد .این بسته در
 17بند ابالغ شده و عمدتا بر لزوم تسهیل و مساعدت برای حل مشکالت احتمالی در موضوع
حق بیمه تأکید دارد .همچنین مسائلی مانند بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی ،مشوق برای
جذب نیروی کار جدید ،تمدید دفترچه درمانی بیمهشدگان و تسهیل در پرداخت غرامت و
مستمری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در رونق تولید را در قالب یک بخشنامه ابالغ کرد.
محمد شــریعتمداری در این بخشنامه خطاب به محمدحسن زدا ،سرپرست سازمان تأمین
اجتماعی 17 ،نکته را برای اجرا ،ابالغ کرده است که بخش عمده آن به مسائل مربوط به حق
بیمه پرداختی از سوی فعاالن اقتصادی اختصاص دارد.
همچنین در این بخشــنامه موضوع بخشــودگی جرائم کارفرمایان خوشحساب ،تشویق
کارفرمایان در ازای جذب نیروی کار جدید ،تمدید بهموقع دفترچه درمانی بیمهشــدگان و
تسهیل در پرداخت غرامت و مستمری بیمهشــدگان بهخصوص کارگران فعال در مناطق
سیلزده نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وزیر کار در این بخشــنامه تأکید کرده است :آن دســته از رانندگانی که تا پایان سال  97با
پرداخت بخشــی از حق بیمه سهم خود از ســهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانهها
برخوردار بودهاند ،همچنان در سال  98نیز باید بتوانند نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.

گروه بازار

trades@jahaneghtesad.com

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که توسعه صادرات کاال و
خدمات اصلیترین و حیاتیترین اولویت کشور است ،تاکید کرد:
مهمترین پیشران رونق تولید ،توسعه صادرات است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطالع رســانی معاون
اول رییس جمهوری ،اسحاق جهانگیری امروز  -دوشنبه  -در
جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با بیان اینکه
یکی از شاخص های موفقیت و پیشرفت کشورها توان صادرات
محصوالت ،کاالها و خدمات آنها به بازارهای جهانی و منطقه
ای است ،افزود :امروز صادرات موضوعی حیاتی ،وظیفه ای ملی
و قانونی است و باید تالش کنیم تا کاالها و خدمات با کیفیت
و مطابق با اســتانداردهای بین المللی برای عرضه و رقابت در
بازارهای جهانی ارائه کنیم.
جهانگیری با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در سال  98تاکید
کرد :توسعه صادرات کاال و خدمات اصلیترین و حیاتیترین
اولویت کشــور و مهمترین وظیفه امروز همه بنگاهها و مدیران
اســت تا بتوانیم ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای اساسی به
کشور را فراهم کنیم.
رییس شــورای اقتصاد با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم
رهبری بعنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است ،افزود:
مهمترین پیشران رونق تولید ،صادرات است و باید در این جهت
تالش خود را دو چندان کنیم تا صادرات کاالهای غیرنفتی کشور
بیش از پیش افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برنامه آمریکایی ها برای
کاستن منابع درآمدی و کاهش ارزآوری کشور اظهار داشت :مردم

سرمقاله

کشوری ساخته ایم که مپرس!
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

ادامه از صفحه 2
البته که نمایندگان مجلس مان هم که از همان قماش مدیران اجرایی کشورند و لذا
انتظار هر گونه ابتکار عمل امری واهی است .جالب اینکه این عزیزان همگی از فیلتر
شورای نگهبان هم با موفقیت تمام عبور کرده اند و با مشاهده عملکردشان در این 40
سال انسان به این فکر می افتد که با چنین کارنامه درخشانی بهتر است در انتخابات
امسال نمایندگان از میان آنانی که رد صالحیت شده اند انتخاب شوند!
مخلص کالم اینکه کشور در شرایط خطیری قرار دارد و عبور از این بحران شجاعت
می طلبد .شجاعت اینکه قبول کنیم در بسیاری موارد به بیراهه رفته ایم و به خودمان
بقبوالنیم که باید تغییر مسیر بدهیم .متاسفانه در مجموعه دولت کوچکترین نشانه ای
از چنین شــجاعتی مشاهده نمی شود و انتظار می رود دولت سال های باقیمانده از
عمرش را صرف پیمودن مســیر از این ستون تا آن ستون کرده و به دور از هر گونه
ابتکار عمل به رتق و فتق امور روزمره بپردازد .لذا ضروری است مسئولین نظام هر
چه زودتر به خود آیند ،واقعیات را قبول کنند و با شهامت تمام بپذیرند که ایران متعلق
به همه ما  80میلیون نفر است و پیشرفت آن مستلزم اقداماتی بنیادین از جمله سیاست
زدایی از اقتصاد ،توســعه بخش خصوصی واقعی ،شایســته ساالری ،کوچک کردن
دولت ،ســوق دادن نقدینگی به سمت تولید ،مبارزه واقعی با فساد و در اولویت قرار
گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور است .البته که الزمه چنین برنامه ای این است که
به خودمان اعتماد کنیم ،چشم هایمان را بشوئیم و جور دیگر ببینیم.

انتظار دارند که مدیران کشــور با طراحی و برنامه های مناسب
کاری کنند که معیشــت آنها کمتر دچار آسیب شده و کشور به
لحاظ اقتصادی و توسعه دچار اختالل نشود.
وی به اهمیت کشورهای همسایه و بازارهای هدف در توسعه
تجارت کشــور و اســتفاده از ظرفیت همسایگان برای افزایش
صادرات بر اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی تاکید کرد و
خواستار بهره گیری وزارت صنعت ،معدن و تجارت از توانمندی
اتاق بازرگانی ایران در ایجاد تشکیالتی با حضور رایزنان بازرگانی
به منظور تدوین و طراحی ســاز و کارهای الزم برای رفع موانع
صادرات و تسهیل در مبادالت تجاری شد.
معاون اول رییــس جمهوری گفت :وظیفه فرماندهی صادرات
کشــور برعهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت اســت و این
وزارتخانه هر اختیاری در جهت توسعه صادرات نیاز داشته باشد
از طریق مصوبه دولت و یا ســتاد مقابله با تحریم در اختیار این
وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
جهانگیری با اشاره به برخی اظهار نظرهای نادرست درخصوص
بازگشــت ارز به چرخه اقتصاد کشور گفت :این سیاست یکی
از مهمترین سیاســت های بانک مرکزی است و قرار است که
در ازای صادرات کاال و خدمات ،نیاز کشــور در زمینه کاالهای
اساسی مرتفع شــود به این معنی که واردات در قبال صادرات
انجام شود.
وی ادامه داد :در این خصوص هم الزم اســت بانک مرکزی و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برنامه ریزی های الزم را انجام
دهند تا بســته مشوق های صادراتی مبدل به بسته رفع موانع از
صادرات کشور شود.
جهانگیری از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت اقتصاد
و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی ایران

خواست تا در جهت حمایت از صادرات جلسه ای تشکیل دهند
و با رفع موانع صادرات ،نحوه حمایت از بازرگانان و تجار کشور
را بررسی کنند تا آنها با مشکالت کمتری روبه رو باشند.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت محاسبه صادرات
ناشی از خدمات فنی و مهندسی و برق و نیز ارز آوری گردشگران
خارجی در آمارهای سازمان توسعه تجارت کشور از این سازمان
خواست تا با همکاری مرکز آمار و دستگاه های ذیربط گزارشی
دقیق از عملکرد سال گذشته و سال جاری ارائه دهند.
وی با تاکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کاالهای اساســی و
نیز اجرای طرح های عمرانی در کشور را باز کرده است ،گفت:
بخش خصوصی می تواند در صادرات نفت کشور کمک کند و
دولت نیز در عین ایجاد تسهیالت الزم ،همه نوع همکاری را با
بخش خصوصی در این زمینه به کار خواهد بست.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت موافقت نامه های
ترجیحی بین کشورها بویژه توافق میان ایران و اتحادیه اورآسیا
اظهار امیدواری کرد با تصویب مجلس شورای اسالمی و پیگیری
وزارت امور خارجــه و وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای
اجرای تعهدات کشــور در این زمینــه این موافقت نامه هر چه
سریعتر اجرایی شود.
در این جلســه که وزیران جهاد کشــاورزی ،صنعت ،معدن و
تجارت ،نیرو ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نیز رییس ســازمان
میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشگری ،معاون علمی و
فناوری رییس جمهوری  ،رییس سازمان ملی استاندارد و رییس
اتاق بازرگانی ایران حضور داشــتند گزارشی از میزان صادرات
غیرنفتی کشور در سال  97به تفکیک بخش های مختلف ارائه
شد.
براساس این گزارش تراز تجاری کشور در سال  97مثبت بوده

به نحوی که در ســال  97در حدود  12میلیارد دالر از واردات
کشور کاسته شده است و شرکای اول صادراتی ایران به ترتیب
کشورهای چین ،عراق ،عمارات متحده عربی و افغانستان هستند.
در این گزارش تاکید شده که میزان مبادالت تجاری ایران با 15
کشور همسایه  3درصد نسبت به ســال  96رشد داشته است.
بر این اســاس وزارت صنعت ،معدن و تجارت در برنامه ای به
دنبال آن اســت تا عالوه بــر افزایش حجم و تنوع محصوالت
صادراتی به کشورهای همسایه ،موضوعاتی نظیر توانمند سازی
بنگاه های کوچک ،توسعه شرکت های بزرگ صادراتی و تشکیل
کنسرسیوم صادرات بین المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت
های تهاتر کاال و تجارت ترجیحی در دستور کار قرار گیرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در این جلسه راه نجات تولید را
در افزایش صادرات دانســت و با اشاره به ظرفیت های خوب
صادرات کشــور در حوزه فوالد ،پتروشیمی ،کاشی و سرامیک،
لبنیات ،شیشه و سیمان گفت :این وزارتخانه در برنامه های خود
افزایش دو برابری صادرات به کشورهای همسایه را مدنظر قرار
داده و طرح های ویژه ای برای صادرات به کشورهای آفریقایی
نیز در نظر گرفته است.
وزیر جهاد کشــاورزی نیز از افزایش نمایشگاه ها در بازارهای
هدف و کشــورهای همســایه بعنوان راهکاری برای توســعه
صادرات یاد کرد و گفت :ایران توانســته در کشورهای همسایه
محصوالت کشاورزی خود را به خوبی عرضه کند.
وزیر نیرو نیز با اشاره به برخی موانع نظیر الحاق ایران به موافقت
نامه اوراســیا ،از صادات  800میلیون دالری برق به کشور عراق
خبر داد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنانی با اشاره به برنامه
های آمریکا برای فشار به بخش های صادراتی کشور ،خواستار
تشکیل کمیته شورای صادرات زیر نظر وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و ایجاد فرماندهی واحد برای توسعه صادرات شد.
رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نیز با
اشاره به صادرات  680میلیون دالری صنایع دستی از ورود 7.8
میلیون نفر گردشگر در سال  97به کشور و ارز آوری  10میلیارد
دالری آن خبر داد و گفت :آژانس های گردشــگری کشــور به
دنبال آن هستند که در پی کاهش میزان ورود گردشگران اروپایی
به کشور به تعداد مسافران کشورهای همسایه و چین بیفزایند و
در این مسیر بسیار موفق بوده اند.
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز بر هماهنگی سیاست های ارزی
و تجاری تاکید کرد و خواستار بکارگیری اخالق حرفه ای برای
جلب اعتماد میان دولت و بازرگانان شد.
در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت ،معدن و تجارت ظرف
یکی دو هفته آینده دســتورالعملی برای تهاتــر کاال با کاال در
کشورهای هدف صادراتی تهیه نماید تا بر این اساس تجار کشور
بتوانند نیازهای اساسی کشور را از طریق صادرات کاال و خدمات
و واردات متقابل کاال مرتفع کنند.

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای اعالم کرد:

توزیع کاالهای اساسی ویژه ماه رمضان با نرخ مصوب

ماکارونی نایاب شد

افزایش قیمت ماکارونی که قرار اســت فردا میزان دقیق آن توسط سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان رسانهای شود منجر به نایاب شدن آن در سبد فروشگاه ها شد.
به گزارش ایرنا ،زمزمه افزایش قیمت ماکارونی از دو روز پیش به گوش خورد تا اینکه امروز
برخی فعاالن حوزه صنایع غذایی از توافق دولت و تولیدکنندگان برای افزایش  70درصدی
قیمت این کاال خبر دادند.
«کاوه زرگران» دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در این ارتباط گفت :با افزایش
دو برابری قیمت گندم «آسیابانی» و «دروم» ،مجوز افزایش  70درصدی قیمت ماکارونی
صادر شد.
وی اظهار داشت :پیش از این قیمت هر کیلوگرم گندم آسیابانی  950تومان بود که دولت بابت
آن یارانه پرداخت می کرد ،اما با توجه به مشکالت دولت در تامین بودجه مورد نیاز خود و
افزایش قیمت گندم ،این یارانه برای صنایع غذایی قطع شده است.
«سید داود موسوی» معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیع اقتصادی سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،در گفت و گو با ایرنا ،ادعای زرگران را تائید کرد
و گفت :اعالم افزایش قیمت ماکارونی به دلیل بررسی مجددی که اتحادیه مربوطه باید انجام
دهد ،به فردا (دوشنبه) موکول شده است؛ هرچند افزایش قیمت حدود  70درصدی تقریبا
قطعی اســت .به گفته این مقام مسئول ،نرخ گندم مورد استفاده برای تولید ماکارونی که تا
پارسال کیلویی  900تومان بوده ،از آغاز امسال به حدود یک هزار و  800تومان افزایش یافته
که با احتساب سایر هزینه ها به یک هزار و  900تومان رسیده و همین موضوع بر افزایش
قیمت این ماده غذایی تاثیرگذار شد.
اخبار مرتبط با قیمت ماکارونی – که قیمت آن نسبت به سایر اقالم سبد غذایی خانوار در یک
سال اخیر ثابت مانده بود – عرضه را کاهش داد و عطش بازار را به دنبال داشت و صف خالی
کردن ماکارونی ها از قفسه مغازه ها به سرعت تشکیل شد.
«محبوبه شهبازی» یک شهروند ساکن تهران در اعتراض به نایاب شدن ماکارونی در بازار،
در تماس با خبرنگار ایرنا گفت« :امروز من اطالعی از گران شدن ماکارونی نداشتم؛ به یک
سوپر مارکت که همیشه قفسه ای بزرگ برای ماکارونی داشت مراجعه کردم اما با قفسه خالی
مواجه شدم».
وی گفت« :وقتی علت خالی بودن قفسه را از فروشنده سوال کردم و پرسیدم که آیا جای
ماکارونی را در قفسه های فروشگاه تغییر داده اید؟ ،فروشنده گفت مردم با شنیدن خبر گرانی
ماکارونی ،کل ماکارونی های فروشگاه را خریداری کرده اند».
وی اضافه کرد« :پس از آن فروشــگاه ،به چهار ســوپر مارکت دیگر ســر زدم ،اما قفسه
ماکارونی های این فروشگاه ها نیز خالی بود».

توسعه و بازار
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گروه بازار
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رئیس اتحادیه کشــوری فروشــگاههای زنجیرهای از توزیع گســترده
کاالهای اساسی با نرخ مصوب ،در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت:
 ۱۰۰۰تن شکر و  ۱۳۰۰تن برنج عرضه خواهد شد.
به گــزارش جهان اقتصاد به نقل از اتحادیه کشــوری فروشــگاههای
زنجیــرهای ،امیرخســرو فخریــان در خصوص تدابیر فروشــگاههای
زنجیرهای برای ایام ماه مبارک رمضان گفت :بر اساس مصوبه کارگروه
ستاد تنظیم بازار ،قرار است کاالهای اساسی از جمله شکر ،برنج ،روغن
مصرف خانوار ،خرما ،گوشت منجمد گوساله ،مرغ منجمد و مرغ گرم
در این ایام در فروشگاههای زنجیرهای عضو این اتحادیه عرضه میشود.
وی با بیان اینکه ما همچون گذشــته در اجرای هماهنگ سیاســتهای
دولت در ســاماندهی و ایجاد آرامش و ثبــات در بازار بخصوص ایام
رمضــان گام بر میداریم ،افزود :تناژ تخصیص یافته ،صرف ًا برای شــهر
تهران از ســوی ســتاد تنظیم بازار بوده و برای توزیع در فروشگاههای

زنجیرهای ۱۰۰۰ ،تن شکر و  ۱۳۰۰تن برنج تدارک دیده شده است که
تا کنون ،فرآیند جذب این دو قلم کاال شروع شده است.
رئیس اتحادیه کشــوری فروشگاههای زنجیرهای در ادامه اظهار داشت:
قیمت گذاری بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار خواهد بود.

فخریــان در ادامه با اشــاره به اعمال تخفیفات ویــژه در نرخ کاالهای
اساســی برای تقویت توان خرید و بهبود سبد کاالی مصرف کنندگان
در ایــام ماه مبارک رمضان گفت :کاالهای اساســی با تخفیفی بین  ۵تا
 ۱۵درصد در فروشــگاههای عضو این اتحادیه در سراسر کشور عرضه
میشــود؛ ضمن اینکه جشــنوارههای متنوع زیادی در این ایام در نظر
گرفته شده است.
وی در ادامــه افــزود :در راســتای صیانت از حقوق مصــرف کننده،
بازرســیها تشــدید شــده و هموطنان نیز در صورت مشاهده تخلف
احتمالی ،میتوانند شکایت خود را به این اتحادیه اعالم فرمایند.
فخریان با تاکید بر رســالت فروشــگاههای زنجیرهای در ایجاد آرامش
و ثبــات در بازار گفــت :این امر تا کنون بواســطه توزیع یکنواخت و
دسترســی آحاد جامعه به انواع کاالها محقق شــده است و اعضای این
اتحادیه همواره در این مسیر حرکت میکنند؛ اما با توجه به تغییر مداوم
نرخها ،گاهی تأمین برخی اقالم کاالیی با مشکل مواجه میشود.
وی در خصوص ساعات کاری فروشگاههای زنجیرهای گفت :ساعات
کاری مطابق با ادوار گذشته است.

رئیس انجمن خرما:

ممنوعیت صادرات خرما ،بازارجهانی را به عربستان می دهد
رئیس انجمن ملی خرمای ایــران گفت :اعمال محدودیت
ها ،بازار صادراتی خرمای ایران را با وجود رقبایی همچون
عربستان سعودی به خطر می اندازد.
رئیس انجمن ملی خرمای ایــران گفت :اعمال محدودیت
ها ،بازار صادراتی خرمای ایران را با وجود رقبایی همچون
عربستان سعودی به خطر می اندازد.
به گزارش ایرنا ،محسن رشید فرخی با بیان این که تجارت
عرف و قانونی برای خود دارد گفت :ســال گذشــته 300
هزارتن خرما به ارزش  350تا  400میلیون دالر به کشورهای
هدف از جمله آمریکای شمالی ،اتحادیه اروپا ،روسیه ،هند
و چین صادر شد.
وی با بیان این که محدودیت در صادرات شــامل همه ارقام
خرما می شــود اظهارداشت :بخش عمده خرمای صادراتی
ایران از نوع «دونم» با شــیرینی کمتر و ماندگاری بیشــتر
است.
بــه گفته رئیس انجمن خرما ،بخش عمده خرمای صادراتی

ایران به کشورهای متقاضی شامل زاهدی ،پیارم ،استعمران،
خاصویی و مضافتی است.
وی با بیان این که اکنون قیمت هر کیلوگرم خرمای مضافتی
در اســتان های جنوبی کشــور  22هزارتومــان و پیارم 45
هزارتومان است گفت :گرانی قیمت خرما در دیگر شهرهای
کشــور به دلیل افزایش هزینه های تولید ،نوسان نرخ ارز و
حضور دالالن و واسطه گران است.
رشــید فرخی اضافه کرد :مصرف خرمــا از  15تا  20روز
آینده در کشــور کاهش می یابد بنابراین الزامی برای اعمال
محدودیت در صادرات خرما نیست.
وی ادامــه داد :البته تاکنون دســتور العملی بــرای اعمال
محدودیت صادرات خرما به گمرکات جمهوری اســامی
ایران ابالغ نشده است.
به گزارش ایرنا ،سه شنبه دهم اردیبهشت خبری منتشر شد
که بر مبنای آن ،ستاد تنظیم بازار ،صادرات خرما را با هدف
کنترل بازار این کاالی پرمصرف در ماه رمضان ممنوع اعالم

کرده اند.
با این حال ،دیروز رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار
ایــران در گفت و گو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد
«دستوری به گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات خرما ابالغ
نشده و هنوز در حد پیشنهاد ستاد تنظیم بازار بوده است».
طبق آمارها ایران ســاالنه نزدیک  1.2میلیون تن انواع خرما
در  203هــزار و  763هکتار تولید می کند که پیش بینی ها
نشان می دهد امسال با  30درصد افت تولید مواجه شویم.
ایران با برخورداری از نخلســتان های وسیع در استان های
خوزســتان ،کرمان ،هرمزگان ،فارس ،سیستان و بلوچستان،
هرمزگان و بوشــهر دومین تولیدکننده خرما به لحاظ تولید
و سطح زیر کشــت و پنجمین صادرکننده این محصول در
جهان به شمار می رود.
میــزان تولید خرما در جهان حــدود  7.5میلیون تن برآورد
می شــود که در یک میلیون و  100هزار هکتار نخلستان با
متوسط عملکردی 6هزار و  834کیلوگرم کشت می شود.

مصر ،ایران ،عربستان ســعودی ،امارات ،پاکستان ،الجزایر،
عراق ،ســودان ،عمان و لیبــی  10تولیدکننده برتر خرما در
جهان به شــمار می روند که مصر بیشترین میزان عملکرد و
الجزایر بیشترین سطح زیر کشت را در اختیار دارد.
متوسط مصرف ســرانه جهانی محصول خرما بیش از یک
کیلوگرم برآورد می شــود که البته این شاخص در عربستان
 34کیلوگرم و در ایران هفت تا  10کیلوگرم است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات خبر داد:

بیمهنامه و ضمانتنامه صادرات به کشورهای آفریقایی صادر شد
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت :در حوزه صدور ضمانتنامه و بیمهنامه
هیچ مشکلی برای کشورهای آفریقایی نداریم.
به گــزارش ایلنا ،مدیرعامل صنــدوق ضمانت صادرات گفــت :در حوزه صدور
ضمانتنامه و بیمهنامه هیچ مشــکلی برای کشــورهای آفریقایی نداریم و پس از
اعتبارســنجی خریداران آفریقایی بیمهنامهها را صادر میکنیم .در مورد ضمانتنامه
برای خدمات فنی مهندسی ما این آمادگی را داریم که در کنار سیستم بانکی با توجه به
مشکالت تحریم این ضمانتنامهها را صادر کنیم که تا به امروز چندین ضمانتنامه
صادر شده و کارفرماها نیز آن را پذیرفتند.
افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درخصوص آخرین روند صدور
ضمانتنامه برای صادرکنندگان با توجه به تحریمها گفت :عدم تمدید معافیت فروش
نفت به طور حتم بر روند اقتصاد کشور تاثیرگذار است اما ما امیدواریم با همکاری
و همدلی که بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد این مسئله را جبران کنیم.
وی ادامه داد :ما در سال  96که در فروش نفت مشکلی نداشتیم سهم نفت از بودجه
عمومی دولت ســه درصد بود و از کل بودجه 12درصد و در سال  97که تحریمها

شدت گرفت سهم نفت 11درصد شد این درحالیست که من فکر میکنم اصلیترین
مشکل بسته شدن خطوط ارتباطی بین بانکی است که این مسئله نیز با تمهیداتی که

بانک مرکزی در نظر گرفته حل خواهد شد .ضمن آنکه ماهم در کنار سیستم بانکی
میتوانیم به فعاالن تجارت بین الملل کمک کنیم.
بهرامی در پاسخ به این ســوال که آیا صندوق صادرات ،کشورهای آفریقایی را نیز
پوشش میدهد؟ اظهار داشت :ما در حوزه صدور ضمانتنامه و بیمهنامه هیچ مشکلی
برای کشورهای آفریقایی نداریم و پس از اعتبارسنجی خریداران آفریقایی بیمهنامهها
را صادر میکنیم .در مورد ضمانتنامه برای خدمات فنی مهندسی ما این آمادگی را
داریم که در کنار سیستم بانکی با توجه به مشکالت تحریم این ضمانتنامهها را صادر
کنیم که تا به امروز چندین ضمانتنامه صادر شــده و کارفرماها نیز آن را پذیرفتند
و برای آفریقا نیز در حال مذاکره هستیم و مطمئن هستم آنجا نیز مشکلی نخواهیم
داشت و ظرف هفتههای آینده این کار را انجام خواهیم داد.
وی در پاسخ به اینکه آیا محدودیتی در منابع صندوق وجود دارد ،گفت :ما محدودیتی
در صدور ضمانتنامه و بیمهنامه نداریم و فقط در کفایت سرمایه شاید مشکل داشته
باشیم که آن هم دولت کمک میکند .به طور کلی در مقوله صادرات ما برای پوشش
ریسک سیاسی و اقتصادی همیشه آماده هستیم.

