اخبار
قیمت مسکن پس از  ۸ماه به
اپلیکیشنها و وبسایتها برگشت

در حالی ک��ه از اواخر اردیبهش��ت ماه و به
دس��تور دادستانی ،قیمت مسکن و خودرو از
اپلیکیش��ن ها و سایت ها حذف شده بود ،از
 ۱۸دی ماه قیم��ت خودرو و از امروز قیمت
مس��کن به این پلتفرم ها برگش��ته است.به
گ��زارش مهر ،قیمت خرید و فروش و اجاره
مسکن و همچنین قیمت خودرو که از اواخر
اردیبهشت ماه امس��ال ( ۲۴اردیبهشت )۹۹
و به دس��تور دادس��تانی از اپلیکیشنها ،وب
س��ایتها و پلتفرمهای اینترنتی حذف شده
ب��ود ،از عص��ر امروز و پس از ح��دود  ۸ماه
ممنوعیت انتشار نرخ خرید و فروش و رهن
و اجاره ،به وب س��ایتها بازگشته است.این
در حالی اس��ت که قیمت خ��ودرو نیز از ۱۸
دی ماه به وب س��ایتهای خرید و فروش
آنالین بازگش��ته بود.دادستانی در آن زمان،
جلوگیری از التهاب بازار مسکن و همچنین
قیم��ت گ��ذاری ص��وری از س��وی برخی
پلتفرمها را عاملی برای صدور این دس��تور
دانسته بود.متوس��ط قیمت مسکن در زمان
صدور دستور دادستانی در تهران (اردیبهشت
 )۹۹مت��ری  ۱۷میلی��ون تومان بر اس��اس
اع�لام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن
وزارت راه و شهرس��ازی بود.ای��ن در حالی
است که متوسط قیمت مسکن در پایان آذر
ماه امسال بر اس��اس اعالم بانک مرکزی،
حدود  ۲۷میلی��ون ( ۲۶میلیون و  ۹۰۵هزار
تومان) در هر متر مربع است که نشان دهنده
افزایش  ۳۷درصدی متوسط قیمت مسکن
در تهران در فاصله  ۸ماه ممنوعیت انتش��ار
قیمت در سایتها و اپلیکیشنهای موبایلی
پر مخاطب بوده است.
صادرات غیر نفتی امسال  26میلیارد
دالر شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان
اینکه صادرات غیرنفتی امس��ال در  9ماهه
به  26میلی��ارد دالر رس��ید ،گفت :ظرفیت
ص��ادرات خدم��ات فنی و مهندس��ی ما به
کشورهای آفریقایی و خاورمیانه  10میلیارد
دالر برآورد میشود .به گزارش فارس ،علی
آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام امروز در آئی��ن افتتاحیه چالش جهش
ص��ادرات در خبرگزاری ف��ارس اعالم کرد:
امس��ال در  9ماهه  26میلیارد دالر صادرات
داش��تیم که از نظر ارزش نس��بت به مشابه
س��ال قبل ب��ا  20درص��د کاه��ش روبهرو
ش��ده اس��ت ،البته ش��یب کاهش از آذرماه
به بعد کمتر ش��د و به طور میانگین ماهانه
 3.7میلی��ارد دالر صادرات داش��تهایم .وی
گفت :حدود  6کش��ور مقصد صادرات ما به
عنوان بازار اصلی صادرات غیرنفتی به شمار
میروند که ح��دود  71درصد از صادرات را
ش��امل میش��ود .غیر از چین چهار کش��ور
اصلی همس��ایه مانن��د عراق ،افغانس��تان،
پاکستان و امارات متحده عربی جزو مقاصد
صادراتی ما به ش��مار میروند .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قیمت
هر تن کاالی صادراتی ما باال نیست ،گفت:
این نشان میدهد که محصوالت صادراتی
دانشبنیان نب��وده و از ارزش افزوده پایینی
برخوردار هستند ،به عنوان مثال؛ محصوالت
پتروش��یمی در حلقهه��ای پایی��ن ص��ادر
میش��وند ،در حالی که میتوان محصوالت
با ارزش افزوده باال صادر کرد .به گفته وی،
صادرات و واردات به یکدیگر متصل هستند
و صادرات بدون واردات غلط است ،اما مهم
این است که چه محصولی را باید وارد کنیم،
اگر کاالی واسطهای و مواد اولیه تولید وارد
کنیم ،میتواند ارزش افزوده داشته باشد.
خروج مهاجران افغانستانی از ایران
در پی نابسامانیهای اقتصادی

بازگش��ت مهاجران افغانس��تانی از ایران در
سال  ۲۰۲۰به رقم بیسابقهی  ۸۰۰هزار نفر
رسید .این بیشترین میزان بازگشت مهاجران
افغانستانی در سالیان اخیر است .به گزارش
فارس ،طبق آخرین آمارهای سازمان جهانی
مهاج��رت ،ایران در س��ال گذش��ته میزبان
ح��دود  ۲میلی��ون و  ۷۰۰ه��زار نفر مهاجر
بینالملل��ی بود ۲ .میلی��ون و  ۳۰۰هزار نفر
از این مهاجران افغانس��تانی ۸۴.۱ ،هزار نفر
عراق��ی و  ۲۷.۹ه��زار نفر از ای��ن مهاجران
پاکستانی بودند .ایران در سال  ۱۹۹۰میزبان
حدود  ۴.۳میلیون نف��ر مهاجر بینالمللی از
کشورهای مختلف بود .اما پس از این سال
تعداد مهاجران در ایران روندی کاهش��ی را
تا س��ال  ۲۰۰۰طی کرد .تعداد مهاجران در
ایران بعد از س��ال  ۲۰۰۰تقریبا عددی ثابت
بوده اس��ت.تعداد مهاجران ب��دون مدرک و
غیرقانونی حاضر در ایران هیچگاه به صورت
دقیق مشخص نش��ده است .حتی عدد ۲.۷
میلیون مهاجر نیز از س��وی سازمان جهانی
مهاجرت آماری برآوردی است .از آن جا که
ورود مهاجران غیرقانونی از مرزها بهصورت
قاچاق اس��ت ،هیچ گونه آمار دقیقی در این
مورد وجود ندارد.

ساداتینژاد در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد

تصویب کلیات طرح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ،گفت :دغدغه حفظ اراضی کشاورزی و
حفظ باغات خصوصا در استانهای شمالی کشور یکی از موضوعات بسیار
مهم اس��ت که در زمینه امنیت غذایی نیز نقش بس��یار زیادی دارد .س��ید
ت کمیسیون
توگو با خانه ملت ،در تش��ریح نشس 
جواد س��اداتینژاد در گف 
کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ،گفت:
دستور کار نشست اول کمیسیون کشاورزی در خصوص بررسی موضوعات
هیدروپلیتیکی ایران در زمینه حوزههای آبریز رودخانههای مشترک مرزی
با حضور وزیر نیرو و معاون وزیر امور خارجه بود.نماینده مردم کاشان ،آران
و بیدگل در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه در نشست امروز

مقرر شد جلسات مربوط به حوزه آبریز رودخانههای مشترک در کمیسیون
کش��اورزی تداوم داشته باشد ،افزود :کارگروه بررسی مسائل هیدروپلیتیک
ای��ران با حضور نماین��دگان وزارت نیرو ،وزارت ام��ور خارجه ،مرکز تحول
و پیشرفت نهاد ریاس��ت جمهوری و همچنین نمایندگان مجلس شورای
اسالمی تشکیل میشود.وی با بیان اینکه حوزه بررسی مسائل هیدروپلیتیک
ایران علمی است و به فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی نیاز دارد بر همین
اس��اس مقرر ش��د در یکی از دانش��گاههای تهران ،موسسه هیدروپلیتیک
حمایت و تشکیل شود ،تصریح کرد :در این نشست بر استفاده از همبست
آب ،انرژی و غذا در مس��ائل هیدروپلیتیک ،دیپلماس��ی آب در وزارت امور

خارجه  ،پرداخت ضرر و زیان کش��اورزان در رودخانههای مرزی ناش��ی از
محدودیتها تاکید شد.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اینکه دستور کار دیگر نشست روز گذشته کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع
طبیعی و محیط زیست مجلس در خصوص بررسی طرح الحاق یک ماده
به قانون بیمه محصوالت کش��اورزی بود که کلیات آن به تصویب رسید،
ادامه داد :طرح مذکور ذر زمینه پرداخت خسارت وارده به اراضی کشاورزی و
دام دامداران ناشی از حمله وحوش بوده؛ متاسفانه سازمان حفاظت از محیط
زیست براساس قانون صید و شکار باید این هزینهها را پرداخت کند اما از
انجام آن امتناع کرده است.

نظارتی بر قاچاق نیست

سهم بزرگ بازار دخانیات در اختیار خارجی ها

مدیر برنامه ریزی تولید دخانیات ایران گفت:
ما نسبت به گذشته سهم بازار خود را از دست
داده ایم ،به ش��کلی که سهم ما به  ۱۰درصد
رس��یده و بیش��تر بازار در اختیار سیگارهای
خارج��ی و قاچ��اق است.احس��ان رفیعی در
گفت و گو با مه��ر در مورد وضعیت صنعت
دخانیات کشور ،اظهار داشت :با شرایطی که
بر اقتصاد کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی
حاکم اس��ت و همچنی��ن موضوعات مربوط
به تخصیص ارز و مش��کالت در تأمین مواد
اولیه و البته شروع ویروس کرونا با مشکالت
عدیده ای در صنعت دخانیات مواجه هستیم،
با این حال در هفته اول دی ماه ۶ ،میلیارد و
 ۱۰۰میلیون نخ تولید کردیم و به دنبال تولید
 ۹میلیارد نخ تا پایان سال هستیم.مدیر برنامه
ریزی تولید و انبارها ش��رکت دخانیات ایران
افزود :ما نس��بت به گذشته سهم بازار خود را
از دس��ت داده ایم و در حال حاضر س��هم ما
به حدود  ۱۰درصد رس��یده و بیش��تر بازار در
اختیار سیگارهای خارجی و قاچاق است.وی با
بیان اینکه صنعت دخانیات صنعت پیچیده ای
است ،ادامه داد :در مورد میزان مصرف سیگار
از س��وی ارگانهای مختلف ،اعداد متفاوتی
اعالم میشود؛ وزارت بهداشت میزان مصرف
را  ۵۵میلیارد نخ ،مرکز نظارت  ۶۵میلیارد نخ
و ش��رکت دخانیات با توجه به تحلیلی که از
مصرف دارد  ۷۵میلیارد نخ میدانند .دانستن
عدد دقیق مصرف س��یگار در ب��رآورد میزان
قاچاق سیگار تأثیر مس��تقیم دارد .به نظر ما
عدد قاچاق باالی  ۲۰میلیارد نخ در سال است
و شاید بیشتر باشد اما کمتر نیست.
سهم بزرگ بازار در اختیار خارجیها


رفیعی با اش��اره به وضعیت قاچاق دخانیات
به کش��ور ،گفت :ما در امر مب��ارزه با قاچاق
فع��ال بودیم و در همین راس��تا در دهه ۸۰
مجبور ش��دیم با ش��رکتهای خارجی جی
ت��ی آی و بی ای تی قرارداد ببندیم زیرا این
شرکتها بیشترین س��هم قاچاق را در بازار
ایران داشتند .قصد ما از انعقاد قرارداد این بود

که این ش��رکتها به جای قاچاق ،در داخل
کشور تولید کنند تا هم اشتغالزایی شود و هم
انتقال دانش به کش��ور صورت گیرد .تا دهه
 ۹۰این فعالیتها به خوبی در حال انجام بود
هم شرکت دخانیات نظارت بیشتری داشت و
هم عایدی خوبی نصیب دولت میشد.وی با
بیان اینکه بی توجهی به امر مبارزه با قاچاق
و تولید داخل منجر به بروز مشکالت زیادی
شد ،اظهار داشت :از سال  ۹۲ ،۹۱که وظایف
حاکمیتی از شرکت دخانیات گرفته شد ،این
دو شرکت خارجی بس��یاری از شرکتهای
کوچ��ک بخش خصوصی را خریدند و عم ً
ال
س��هم بزرگ بازار در اختیار این دو ش��رکت
خارجی قرار گرف��ت و عم ً
ال هم دیگر هیچ
نظارت��ی روی محص��والت قاچاق نیس��ت.
رفیعی افزود :عملک��رد مرکز برنامه ریزی و
نظارت بر دخانیات کشور بسیار ضعیف است
از نظر نیروی انسانی و امکانات ،حرفی برای
گفتن در امر مبارزه با قاچاق ندارد؛ ش��رکت

دخانیات در گذش��ته در تمام استانها شعبه
داشت و به کمک نیروی انتظامی روی بحث
مب��ارزه با قاچاق کمک میک��رد اما در حال
حاضر مرکز نظ��ارت هیچ تخصصی در این
مورد ندارد.وی تصریح کرد :عوامل مختلف
سیاس��ی و اقتص��ادی روی صنعت دخانیات
مؤثر است .ارتباطات زیاد است و نفوذی که
شرکتهای خارجی در بدنه دولت و مجلس
پیدا کرده اند ،موجب ش��ده س��هم زیادی از
بازار را به دس��ت آورند.رفیعی اظهار داشت:
زنجیره تأمین ما بس��یار گس��ترده است اما
ش��رکتهای خارجی فقط خرم��ن توتون را
وارد میکنند که مش��خص نیست سالمت
و بهداش��ت را رعایت میکنن��د یا خیر.مدیر
برنامه ریزی تولید و انبارها شرکت دخانیات
ایران تاکید کرد :ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز نمیتواند صرف ًا روی موضوع سیگار ورود
کند و باید ش��رکت دخانیات مثل گذشته در
مبارزه ب��ا قاچاق دخانیات دخیل ش��ود.وی

افزود :بیش��تر قاچ��اق دخانی��ات از غرب و
جنوب کش��ور صورت میگیرد و حتی یکی
از برندهای شرکت دخانیات ایران را نیز جعل
و به کش��ور قاچاق میکنند .ما بارها با مرکز
نظارت و س��تاد مبارزه با قاچاق این مساله را
مطرح کردیم اما نتیجه مؤثری نداشته است
زیرا ت��وان و تخصص الزم را برای مبارزه با
قاچاق ندارند.
دولت باید حمایت جدی کند


مدی��ر برنام��ه ریزی تولید و انبارها ش��رکت
دخانی��ات ایران در م��ورد حمای��ت از تولید
داخل ،اظهار داشت :تا حدودی دخانیات مورد
حمایت قرار گرفت و بخش��ی از مواد اولیه ما
از گمرکات ترخیص ش��د اما هنوز مواد اولیه
زیادی در گمرک مانده اس��ت.وی ادامه داد:
حدود  ۷۰ت��ا  ۸۰درصد مواد اولیه ما وارداتی
اس��ت و ما تاکنون  ۶میلی��ارد نخ تولید کرده
ایم که در برابر  ۷۵میلیارد نخ مصرف عددی
نیست از این رو باید حمایت جدی شود .برخی

از قطعات را بومی سازی کرده ایم اما بخش
عمده را هنوز وابس��ته به واردات هستیم و به
عنوان مثال کاغذ سیگار هم وارداتی است.
رفیعی گفت ۱۵ :هزار خانوار کشاورز برای ما
کار میکنند و  ۵هزار کارگر داریم و بسیاری
از مشاغل غیرمستقیم وجود دارد که وابسته
به ما هستند .دولت باید در نظر داشته باشد
که مصرف سیگار در کشور وجود دارد و راهی
برای جلوگیری از مصرف وجود ندارد و فقط
باید کنترل شود که محصوالت بهداشتی و
درست به دس��ت مصرف کننده برسد؛ این
در حالیست که در مورد سالمت محصوالت
قاچاق هیچ تضمینی وجود ندارد.وی افزود:
وقتی دولت این صنع��ت را نادیده میگیرد،
در واقع زمینه را ب��رای جوالن محصوالت
قاچاق فراهم میکند .وقتی دولت این نگاه
را داشته باشد حمایت سیاسی و اقتصادی از
صنعت دخانیات میکن��د اما بی توجهی به
صنع��ت دخانیات به قدری بود که ش��رکت
دخانیات هر یک س��ال مدی��ر عوض کرد.
رفیع��ی در مورد چگونگی مب��ارزه با قاچاق
دخانیات ،گف��ت :ارزیابی منظم عوامل مؤثر
نظیر تجهی��زات تولید ،مناطق آزاد ،مجموع
ترانزی��ت ،ایجاد تعادل میان سیاس��تهای
مالیات��ی و اعمال مالیاتیه��ای اثربخش بر
محصوالت دخانی ،تحلیل کارایی قوانین و
مقررات ،اطمینان از مفید فایده بودن جرایم
تعیین شده برای مجرمان صنعت دخانیات،
توجه به معدوم س��ازی محصوالت قاچاق،
تأمین منابع مالی مؤثر برای افزایش نیروهای
مبارزه با قاچاق ،کسب اطالع دقیق از میزان
مصرف و آگاه رس��انی به مصرف کنندگان
در خص��وص مضرات دخانی��ات قاچاق ،به
کارگیری شیوههای هوشمند برای مبارزه با
تجارت غیرقانون��ی دخانیات و … از جمله
شیوههایی است که میتوان برای مبارزه با
قاچاق دخانیات مدنظر قرار داد .البته ما این
م��وارد را به متولیان اعالم کرده ایم اما هیچ
توجهی به آن نشد.

به آلمان و سوئیس دارو صادر میکنیم

مدیرعامل یک ش��رکت تولیدی مواد اولیه
دارو گف��ت :برای اصالح و توس��عه خطوط
تولی��د در جهت ص��ادرات از منابع صندوق
توس��عه ملی تس��هیالت با نرخ مناسب در
اختی��ار صادرکنندگان قرار گیرد .به گزارش
فارس حمیدرض��ا علیپور امروز در بیس��ت
و چهارمی��ن مراس��م روز مل��ی ص��ادرات
که در ات��اق بازرگان��ی ایران برگزار ش��د،
گفت :ش��رکت تم��اد ب��ه عن��وان یکی از
شرکتهای دانشمحور در حوزه مواد موثر

صادرات مواد مؤثره دارویی ایران به  45کشور جهان

داروی��ی با دو دهه س��ابقه صادراتی به 45
کشور مواد اولیه صادر میکند و از افتخارات
ما صادرات مواد موثره دارویی به دو کش��ور
هند و چین اس��ت که این دو کشور خود از
بزرگتری��ن صادرکنندگان مواد موثر دارویی
در جهان به ش��مار می روند.مدیرعامل یک
ش��رکت تولید دارو در م��ورد کیفیت تولید
داروه��ای داخلی بیان داش��ت :به افرادی
که در ح��وزه دارو فعالیت دارند و ادعا می
کنند که داروهای خارجی به مراتب بهتر از

داروهای ایرانی اس��ت باید بگویم که قطعا
اینگونه نیست و ش��رکت نامبرده در حوزه
مواد موثره و محصول نهایی صادرات دارد و
اگر کیفیت مناسبی در تولیدات خود نداشت
نمی توانست به کشورهای اروپایی از جمله
آلمان و س��وئیس و و س��ایر کش��ورهای
اروپایی صادرات داش��ته باش��د .مدیرعامل
ش��رکت تولید مواد اولیه دارو اظهار داشت:
م��ا همچنان با ضوابط دس��ت و پاگیری در
حوزه ص��ادرات مواجه هس��تیم بطوریکه

برای دریافت مج��وز صادراتی  2الی  3ماه
فرص��ت الزم اس��ت و حتی گاه��ی اوقات
س��ازمان غذا و دارو به علت صادرات ما در
خط قرمز قرار می دهد .علیپور افزود :حتی
سازمان غذا و دارو از صادرات محصوالتی
که در لیست دارویی ایران نیست و در کشور
ما مصرف نمی ش��ود جلوگیری می کند و
اجازه صادرات به ما نمی دهد به طوری که
امس��ال  2میلیون دالر صادرات را از دست
دادیم .این صادرکننده نمونه اظهار داش��ت:

در زمینه صادرات با مشکالت حمل و نقل و
همچنین مشکل رفع تعهدات ارزی صادراتی
مواجه هستیم .وی خواستار ارائه تسهیالت
برای اصالح خطوط تولید و توس��عه خطوط
تولید در جهت صادرات شد و بیان داشت:
این تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی
با نرخ مناسب در اختیار صادرکنندگان قرار
گیرد .علیپور همچنی��ن بر ضرورت اجرایی
شدن مش��وقهای صادراتی و معافیتهای
مالیاتی تاکید کرد.

افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی در  ۹ماهه امسال

تولید لوازم خانگی در  ۹ماهه امس��ال نس��بت به مدت
مشابه پارسال در یخچال و فریزر ،ماشین لباسشویی و
تلویزیون به ترتیب با افزایش  ۲۸.۵درصد ۵۹.۱ ،درصد
و  ۵۷.۶درصد مواجه بوده است.به گزارش مهر ،بررسی
آمارهای وزارت صمت از وضعیت تولید در کشور نشان
میدهد که طی  ۹ماهه سال جاری یک میلیون و ۴۸۴
هزار دستگاه یخچال و فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی

تولید ش��ده است ،این در حالیست که سال گذشته یک
میلیون و  ۱۵۵هزار دستگاه از این محصول تولید شده
بود.بدین ترتیب تولید یخچال و فریزر در  ۹ماه نخست
امس��ال نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل رشد ۲۸.۵
درصدی یافته است.همچنین در  ۹ماه امسال  ۷۶۹هزار
و  ۴۰۰دس��تگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید شده
است .این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل ۴۸۳

هزار و  ۶۰۰دستگاه تولید شده بود.بنابراین تولید ماشین
لباسش��ویی در  ۹ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال
قبل رشد  ۵۹.۱درصدی یافته است.در  ۹ماه امسال ۹۰۱
هزار و  ۵۰۰دستگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان
داخلی تولید ش��ده اس��ت ،این در حالیست که در مدت
مش��ابه پارس��ال نصف این حجم ،یعنی تنها  ۵۷۲هزار
و  ۲۰۰دس��تگاه تولید شده بود.بدین ترتیب تولید انواع

تلویزیون در  ۹ماه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال
قبل رش��د  ۵۷.۶درصدی یافته است.همچنین در  ۹ماه
امسال  ۷۸۶هزار و  ۱۰۰دستگاه کولر آبی در کشور تولید
شده است .این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل
 ۸۶۲هزار دستگاه تولید شده بود.بنابراین تولید کولر آبی
در  ۹ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش
 ۸.۸درصدی یافته است.

تمام پوشاک با برند آدیداس ،نایکی ،زارا و دیزل قاچاق هستند

 ۳۰۰سایت فروشنده پوشاک قاچاق مسدود شد

یک مقام مسئول با بیان اینکه تا به حال  ۳۰۰وبسایتی که برندهای غیرمجاز به
فروش میرساندند با دستور دادستانی کشور مسدود شده اند ،گفت :تمام پوشاک
با برند آدیداس ،نایکی ،زارا و دیزل قاچاق هستند.یاس��ر سوادکوهی ،مدیر کل
هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق در گفتگو با مهر درباره طرح مقابله با
پوشاک قاچاق ،گفت :طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سه مرحله حقیقی پیگیری
میشود مرحله اول مبادی ورودی ،مرحله دوم دپو و انبارش و مرحله سوم گلوگاه
عرضه است.وی با بیان اینکه طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از اوایل دی ماه شروع
شده است گفت این طرح را با شدت ادامه میدهیم و هدف ما از این برخوردها
فقط برخورد سلبی نیست بلکه با پیوستهای فرهنگی و هماهنگیهایی که با
وزارت صنعت معدن و تجارت انجام دادیم در صدد هستیم که در سال جهش
تولید رفتار فروشندگان را تغییر دهیم تا آنها کاالی ایرانی به فروش برسانند.
توقف  ۳۰۰سایت فروشنده پوشاک قاچاق


مدی��ر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی قاچاق ادامه داد :کاالی قاچاق را
در فض��ای مجازی نیز دنبال میکنیم و تا به حال  ۳۰۰وبس��ایت که برندهای

غیرمجاز به فروش میرس��اندند با دس��تور دادستانی کشور مسدود شدهاند.وی
افزود ۸۰ :درصد فروشگاههایی که سال گذشته به دلیل عرضه پوشاک قاچاق،
با آنها برخورد ش��ده است در حال حاضر پوشاک با برند ایرانی عرضه میکنند.
سوادکوهی با اشاره به ظرفیتهای داخلی برای تولید پوشاک گفت :در جلساتی
که با اتحادیههای تولیدی پوش��اک داشتیم به این نتیجه رسیدیم که پوشاک
ایرانی توانایی رقابت با پوش��اک خارجی را دارد و توان افزایش تولید نیز وجود
دارد و ما تمام حمایت خود را خواهیم کرد تا بازار شب عید را تحویل محصوالت
داخلی دهیم و از قاچاق پاک کنیم.مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد مالی
قاچاق در پاسخ به این سوال که پوشاک قاچاق چگونه قابل شناسایی است گفت
مرکز استعالم ایرانی یا خارجی بودن کاال وزارت صمت است؛ بر اساس ماده ۲۳
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هر پوشاک باید یک شناسه منحصر به فرد داشته
باشد و هر پوشاکی که فاقد شناسه باشد از نظر ما قاچاق است.
تمام پوشاک با برند آدیداس ،نایکی ،زارا و دیزل قاچاق هستند


وی در پاس��خ به این س��وال که کدام یک از برندهای کشور به صورت قطعی

قاچاق هستند ،گفت ۹۰ :برند قاچاق در بازار پوشاک کشور وجود دارد که از جمله
آنها آدیداس ،نایکی ،زارا و دیزل هس��تند؛ از سال  ۹۶ثبت سفارش این کاالها
متوقف ش��د بنابراین تمام کاالهایی که با این برندها در بازار داخل وجود دارند
قاچاقهستند.
م�ردم اگ�ر دنبال افزایش اش�تغال هس�تند ،فروش�ندگان کاالی قاچاق را

گزارش کنند

س��وادکوهی در پاسخ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه چگونه میتوان تخلف
فروش کاالی قاچاق را گزارش کرد ،گفت :مردم اگر میخواهند وضعیت اشتغال
جوانان ایرانی بهبود پیدا کند و نرخ بیکاری بیشتر نشود ،باید نسبت به کاالهای
قاچاق با حساس��یت و مس��ئولیت برخورد کرده و نسبت به کاالهای قاچاق بی
تفاوت نباشند؛ از این رو مردم میتوانند در وبسایت اقتصاد پنهان بدون ذکر نام
شأن پیام بگذارند و فروشنده پوشاک قاچاق را معرفی کنند به صورت کتبی نیز
ارسال نامه به اداره کل اینجانب (به شماره تلفن  )۸۸۷۱۴۱۰۷مقدور است و در
صورتی که این پیغام به ما برسد پیگیری خواهیم کرد.
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اخبار
تاالرهای پذیرایی با یک سوم ظرفیت
فعالیتشان را از سر گرفتند

فعالی��ت تاالره��ای پذیرایی با یک س��وم
ظرفی��ت از عصر روز گذش��ته پس از یک
س��ال تعطیلی آغاز شد.به گزارش مهر ،در
حدود یک سال اخیر پس از شیوع ویروس
کرون��ا تاالره��ای پذیرایی مج��وز فعالیت
نداشتند که هفته گذشته اتاق اصناف ایران،
مجوزهای الزم را برای بازگشایی تاالرهای
پذیرای��ی در مناطق زرد از هفته جاری اخذ
کرد.پیگیریهای مهر نش��ان میدهد که
از ش��ب گذش��ته تاالره��ای پذیرایی پس
از یک س��ال تعطیلی بازگش��ایی شده اند.
این واحده��ا با رعایت دس��تورالعملهای
بهداش��تی از جمله فاصلهگذاری اجتماعی،
اس��تفاده از یک س��وم ظرفیت ،استفاده از
لوازم یکبار مصرف مانند قند ،شکر ،نمک،
فلفل و استفاده از ماسک و دستکش برای
هم��ه کارکنان و با تاییدیه اتحادیه فعالیت
میکنند.پذیرایی سلف س��رویس به دلیل
لمس آن از سوی افراد مختلف و باال بردن
ریسک ابتالء به بیماری در تاالرها ممنوع
است و فعالیت تاالرهای پذیرایی از سوی
سازمانهای ناظر از جمله وزارت بهداشت،
اتاق اصن��اف و نماین��دگان اتحادیه رصد
خواهد شد.
نشان ههای رونق نسبی در اقتصاد ایران

یک مقام مس��ئول در بان��ک مرکزی گفت:
رشد اقتصادی فصل دوم داللت بر آن دارد
که عالوه بر شروع دوره رونق نسبی ،اقتصاد
ایران مس��یر بهبود و بازیابی توان از دس��ت
رفته خویش را میپیماید .به گزارش مهر به
نق��ل از بانک مرکزی ،علیرضا قائدی ،مدیر
اداره حس��ابهای اقتص��ادی بانک مرکزی
گفت :رش��د اقتصادی فص��ل دوم داللت بر
آن دارد ک��ه ع�لاوه بر ش��روع دوره رونق
نس��بی ،اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی
توان از دست رفته خویش را میپیماید.وی
اف��زود :ارزش افزوده بخش نف��ت و گاز به
قیمتهای ثابت  ۱۳۹۰از اوایل سال ۱۳۹۷
به دلیل وضع تحریمه��ای یکجانبهای که
از س��وی آمریکا بر روی صادرات نفتخام،
میعان��ات گازی و فرآوردهه��ای نفتی ایران
وضع گردید با کاهش روبرو ش��د .به نحوی
که رشد ارقام گروه نفت و گاز به قیمتهای
ثابت  ۱۳۹۰از فصل دوم سال  ۱۳۹۷تا فصل
اول سال  ۱۳۹۹منفی بود.این مقام مسئول
در بانک مرکزی ،ادامه داد :خوشبختانه پس
از هش��ت فصل رش��د متوالی منفی ،رش��د
ارزش افزوده گروه نفت و گاز در س��ه ماهه
دوم س��ال  ۱۳۹۹به قیمتهای ثابت س��ال
 +۲۲.۲ ۱۳۹۰درصد محاس��به شد؛ این در
حالی است که رشد ارزش افزوده این گروه
در فصل دوم س��ال قبل  -۵۰.۴درصد بود.
به گفته قائدی ،نتایج حاصل از محاس��بات
مقدماتی اداره حس��ابهای اقتصادی بانک
مرک��زی در ای��ن زمینه نش��ان میدهد که
افزایش نرخ رش��د ارزش اف��زوده این گروه
در فصل تابستان ،ناشی از افزایش تولید گاز
طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات
نفت خام ،میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت
به دوره مش��ابه سال قبل بوده است .ضمن
آنکه در فصل دوم س��ال ج��اری  ۲.۳واحد
درصد از رش��د تولید ناخالص داخلی  ۵.۱به
علت افزای��ش ارزش افزوده گ��روه نفت و
گاز حاصل شده اس��ت.وی تصریح کرد :به
عبارت دیگر در فصل تابس��تان سال جاری
 ۲.۸واحد درصد از رش��د اقتصادی از محل
س��ایر فعالیتهای اقتصادی به غیر از گروه
نف��ت و گاز ایجاد ش��ده اس��ت .بنابراین در
پاسخ سوال شما باید گفت که هر چند نقش
بخ��ش نفت و گاز در رش��د اقتصادی فصل
دوم س��ال  ۱۳۹۹پر رنگ بوده است ،لیکن
سهم بخش غیر نفتی در رشد دوره مزبور در
مقایسه با بخش نفت بیشتر بوده است.
قول مقامات کره برای پیگیری سریع
آزادسازی پولهای ایران

رئیس کل بان��ک مرکزی در دیدار با هیات
کره جنوب��ی بار دیگر تاکید ک��رد :بهانهای
برای مسدودس��ازی ذخای��ر ارزی ایران در
کره جنوبی نیس��ت.به گ��زارش مهر ،روابط
عموم��ی بانک مرک��زی در پیامی توییتری
نوشت:امروز دکتر همتی در جلسه مشترک
ب��ا هیأت کره ای بر ای��ن امر تاکید کرد که
هی��چ بهانهای ب��رای تداوم مسدودس��ازی
ذخای��ر ارزی بان��ک مرکزی ک��ه متعلق به
ملت ایران اس��ت وج��ود ندارد.همچنین در
این دی��دار ،طرف مقابل ب��ه پیگیری برای
رفع سریع مشکل متعهد شد.

