تخصیص ارز به صادرات منتفی است
گمرک ایران با ابالغ بخشنامهای برای جلوگیری از تفاسیر مختلف از موضوع تخصیص ارز تاکید کرد که موضوع استعالم در رابطه با چگونگی تخصیص ارز استفاده شده بابت تولید کاالی صادراتی در زمان واردات کاالی صادرات برگشتی منتفی است .به
گزارش ایسنا ،علی معقولی  -مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران  -با صدور بخشنامهای با اشاره به بخشنامه پیشین خود درباره نحوه ترخیص کاالهای صادرات قطعی برگشتی با استناد به نامههای معاون بانک مرکزی مبنی بر
عدم شمول تخصیص ارز برای صدور کاال و انجام عملیات تخصیص ارز برای واردات کاال تاکید کرد که «موضوع استعالم در رابطه با چگونگی تخصیص استفاده شده بابت تولید کاالی صادراتی در زمان واردات کاالی صادرات برگشتی منتفی است.

گزارشی از اجرای مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی بالتکلیف از گمرکات

ترخیص خودروهای وارداتی «بدون انتقال ارز» ابهام دارد
اجرای مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای
وارداتی بالتکلیف از گمرکات در حالی معطل تهیه
دستورالعمل وزارت صنعت است که بررسی ها نشان می
دهد این مصوبه در زمینه خودروهایی که «بدون انتقال ارز»
وارد مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی شده اند ،ابهام دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،واردات خودرو از اوایل تیرماه
امسال با تصمیم دولت ممنوع شد اما تا پیش از این تاریخ برخی
واردکنندگان به دلیل آنکه این امکان را داشتند که خودرو را بدون
ثبت سفارش از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد کرده و سپس
فرآیندهای ثبت سفارش تا ترخیص از گمرک را انجام دهند ،اقدام به
واردات این کاال کرده بودند.
تعداد این خودروها به بیش از  13هزار دستگاه خودرو می رسد
که به تازگی هیات دولت در مصوبه ای امکان ثبت سفارش آنها را
فراهم کرد.
در مصوبه  9دی ماه هیات دولت آمده است« :ثبت سفارش برای
واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ
ابالغ این تصویب نامه ،قبض انبار اماکن گمرکی ،مناطق آزاد تجاری-
صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به صورت بدون انتقال ارز و
از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران بالمانع است .همچنین همه ثبت سفارش های قبلی
خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می شود».
این مصوبه از شانزدهم دی ماه برای اجرا به وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابالغ شد اما در بند هفتم
این مصوبه تهیه دستورالعمل اجرای آن به وزارت صنعت محول شده
که تاکنون تهیه نشده است.
پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد که یکی از دالیل تاخیر در
تهیه این مصوبه ،ابهام درباره خودروهایی است که «بدون انتقال ارز»
خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده اند.
ابهام در این است که از اسفندماه پارسال دولت واردات کاال به شیوه
«بدون انتقال ارز» را ممنوع کرده بود و ابهام نخست اینکه این دسته
از واردکنندگان چگونه با وجود این ممنوعیت تامین ارز کرده اند.
ابهام دیگر اینکه اگر ارز مورد نظر از صادرکنندگان تامین شده،
طبق مصوبه دولت از بیستم فروردین ماه صادرکنندگان ملزم بوده
اند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کرده و به واردکننده
بفروشند.
اگر هم ارز مورد نیاز از منابع دیگری تامین شده ،باید مشخص شود
که ارز مورد استفاده از محل پولشویی و جرایم سازمان یافته نبوده
است و از این رو روشن شدن منشاء ارز برای سیاستگذاران ارزی
کشور ضروری به نظر می رسد.
نکته دیگری که باید در تهیه دستورالعمل ترخیص خودروهای
بال تکلیف باید درنظر قرار گیرد ،اینکه سیاست های ارزی کشور از
نیمه مردادماه تغییر کرد و از این رو اگر قرار باشد همه خودروهای
وارد شده بدون ضوابط مشخص به یکباره وارد کشور شوند ،از آنجا
که ترخیص خودروهایی که از محل ارز متقاضی تامین ارز شده اند،

نیاز به پرداخت مابه التفاوت به نرخ روز از سامانه سنا به بانک است،
می تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید کرده و بر نرخ ها در بازار
اثر بگذارد.
از این رو به نظر می رسد در تهیه دستورالعمل مبنی بر اجرای
مصوبه دولت باید شرایطی در نظر گرفته شود که هم خودروهای
وارداتی تعیین تکلیف شوند ،هم تقاضای ارزی بر بازار فشار نیاورد و
هم منشاء ارز تهیه شده برای سیاستگذار ارزی یعنی بانک مرکزی
روشن باشد.
به همین دلیل است که بانک مرکزی با ترخیص خودروهایی که از
بعد از  16مردادماه یعنی زمانی که سیاست های ارزی دولت تعدیل
و سامانه نیما مرجع خرید و فروش تامین ارز صادرات و واردات شد،
مخالف است.
در همین رابطه رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت به یکی
از رسانه ها گفته« ،هرچند طبق این بخشنامه ،ثبت سفارش خودرو
ممنوع بوده و ثبت سفارشهای قبلی هم کان لم یکن شده است؛
با این حال به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده
میشود اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت؛ ضمن آنکه پرونده
وارد کنندگان متخلف نیز در قوه قضاییه مفتوح است و در اسرع وقت
رسیدگی میشود».
مصوبه دولت چه می گوید؟

براساس مصوبه هیات دولت که شانزدهم دی ماه اسحاق
جهانگیری برای اجرا ابالغ کرد ،کل ثبت سفارش های قبلی خودرو
(اعم از بانکی و غیربانکی) براساس مصوبه هیات وزیران لغو می شود.
خودروهایی که تا تاریخ ابالغ این تصویب نامه دارای قبض انبار
بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده اند ،با پرداخت مابه التفاوت نرخ
ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص ،با ثبت سفارش بانکی
قابل ترخیص هستند .هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت
سفارش ها ممنوع است.
مصوبه هیات وزیران اضافه کرده است :خودروهای با ارزش بیش
از  40هزار دالر با محاسبه و پرداخت  40واحد درصد سود بازرگانی،
مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و
واردات ،براساس شرایط بند نخست این تصویب نامه قابل ثبت
سفارش و ترخیص است.
براساس این مصوبه ،مهلت ترخیص خودوروهای موضوع بندهای
( )1و ( )2این تصویب نامه ،چهار ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه
تعیین می شود.
این مصوبه می افزاید :در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان،
پیش از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه ،گمرک پس
از اخذ تائیدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،
نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد کرد.

طبق این مصوبه هیات وزیران ،ترخیص خودروهای با حجم موتور
باالتر از  2500سی.سی همچنان امکانپذیر نیست و مشمول این
تصویب نامه نمی شود.
این مصوبه می افزاید :اجرای این تصویب نامه و ترخیص
خودروهای مشمول ،مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم
متخلفان در واردات خودرو نخواهد شد.
هیات وزیران در تصویب نامه خود اضافه کرد :ضوابط ورود و
ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی
آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت،
معدن و تجارت ابالغ خواهد شد.
هیات وزیران در جلسه نهم دی ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه
های صنعت ،معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری
و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی
مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل  138قانون اساسی تصویب
کرد.
به گزارش ایرنا ،طبق اظهارات «محمدرضا مودودی» سرپرست
سازمان توسعه تجارت ایران ،حدود  15هزار خودرو در گمرک های
سراسر کشور دپو شده است.
براساس تصمیم دولت ،واردات خودروی سواری به کشور همچنان
ممنوع است.

عوامل سه گانه گرانی مرغ
در حالیکه در هفتههای گذشته قیمت گوشت مرغ و تخممرغ روند افزایشی
داشته است ،معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که بیماری آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان ،سوداگری و مشکل انتقال پول به دلیل محدودیتهای
ناشی از تحریمها ،از عوامل نوسانات و گرانی گوشت مرغ و تخممرغ است.
در هفتههای گذشته قیمت تخممرغ و گوشت مرغ به عنوان محصوالت پروتئینی
قابل دسترستر برای مردم با افزایش قیمت مواجه شده بود بهگونهای که براساس
جدیدترین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خردهفروشی برخی از مواد خوراکی
در تهران در هفته منتهی به سیام آذرماه امسال قیمت هر شانه تخممرغ به  ۲۱هزار
و  ۴۹۵تومان به طور متوسط رسیده بود که نسبت به هفته قبل از آن  ۲.۶درصد،
نسبت به هفته مشابه ماه قبل  ۶.۵درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۳۵.۲
درصد افزایش یافته است.
همچنین براساس این آمار قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در این بازه زمانی به طور
متوسط به  ۱۲هزار و  ۱۷۶هزار تومان رسیده است که نسبت به هفته قبل از این
بررسی  ۴.۵درصد ،نسبت به هفته مشابه ماه قبل  ۱۷.۱درصد و نسبت به هفته مشابه
سال قبل  ۶۳.۴درصد افزایش داشته است.
در این رابطه علیاکبر مهرفرد  -معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی
 به ایسنا گفت :درباره تخممرغ باید گفت که سال گذشته  ۴۰درصد از گلههای مولدمرغ تخمگذار در اثر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از بین رفتند و البته از همان
زمان جوجهریزی جدید آغاز شد ،اما بسیاری از مرغداران از ترس تلفات دوباره ناشی
از بیماری جوجهریزی نکردند ،اما هماکنون مشکلی از نظر تولید تخممرغ نداریم و
اجازه واردات هم به شرکت پشتیبانی امور دام و هم به بخش خصوصی داده شده است

و بدون محدودیت همه متقاضیان میتوانند نسبت به واردات تخممرغ اقدام کنند.
وی ادامه داد :درباره گوشت مرغ نیز باید گفت در شش ماهه گذشته در مقطعی
شاهد کاهش قیمت گوشت مرغ بودیم که از آنجا که قیمت مصوب تنظیم بازار نیز
پایین بود ،برای مرغداران صرفه نداشت و آنها تولیدشان را پایین آوردند ،در نتیجه
تقاضا برای جوجه یکروزه کاهش پیدا کرد و قیمت آن نیز کاهش یافت و نتیجه آن
کاهش تولید جوجه یکروزه و کاهش تولید گوشت مرغ شد.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد :در ادامه آن قیمت
ابالغیه ستاد تنظیم بازار برای گوشت مرغ اصالح شد و هماکنون شاهدیم که وضعیت
این محصول پروتئینی بهبود پیدا کرده است و کمبودی در تولید و تامین گوشت
مرغ نداریم.
مهرفرد اظهار کرد :برنامهریزیها بهگونهای است که در چند هفته آینده مشکلی در
این زمینه نخواهیم داشت چرا که تولید گوشت مرغ افزایش پیدا خواهد کرد ،اما مساله
اصلی در این زمینه چیز دیگری است.
خوراک مرغ اصلیترین عامل گرانی
وی اصلیترین عامل گرانی گوشت مرغ و تخممرغ را خوراک مرغ به ویژه نهادههایی
همچون ذرت و کنجاله اعالم کرد و گفت ۹۵ :درصد غذای مرغ ،ذرت و کنجاله
است که دهها کشتی هماکنون در دریا و نزدیکی مرز منتظر هستند تا فروشندگان
بهای محصولشان را دریافت کنند و این نهادههای اصلی را به ما تحویل دهند ،اما به
خاطر مشکالت ناشی از تحریم و با وجود اینکه بانک مرکزی پول را برای واردات این
کاالهای اساسی اختصاص داده است ،اما هنوز به حساب فروشنده پولی انتقال پیدا
نکرده است .در این شرایط هر روز این موضوع را دنبال خواهیم کرد تا هرچه سریعتر

نهادههای مورد نیاز مرغداران را برای تولید این کاالی اساسی تامین کنیم.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد :اگرچه تاکنون
ذخائر کشور از نظر این کاالهای اساسی مناسب بوده است و واردات هم بیشتر از
پارسال شده اما باید هرچه سریعتر این مشکل را برای واردات این نهادهها برطرف
کنیم تا تولید محصوالت پروتئینی همچون گوشت مرغ و تخممرغ به حد مطلوبی در
ماههای آینده برسد و بتوانیم بازار آن را کنترل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی:

60هزار مسکن برای اقشار کم درآمد در 22شهر جدید ساخته می شود
وزیر راه و شهرسازی گفت :برنامهریزی برای ساخت
 60هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط و کم درآمد
جامعه در  22شهر جدید آغاز شده است.
به گزارش ایرنا ،محمد اسالمی صبح روز -سه شنبه -در
نشست با مدیران عامل شهرهای جدید کشور در شرکت عمران
شهرهای جدید ،افزود :از  400هزار واحد مسکونی برنامه ریزی
شده قرار است  200هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید
ساخته شود.
وی با بیان اینکه در سال  97ساخت  60هزار واحد مسکونی
در دست اقدام قرار گرفته است ،اضافه کرد :تامین مسکن برای
اقشار متوسط کم درآمد جامعه هم اکنون مشکالت زیادی را
به وجود آورده است و باید با استفاده از الگوهای جدید کمک
کنیم تا این اقشار با قیمت مناسب بتوانند صاحب مسکن شوند.
اسالمی گفت :هویت بخشی در شهرهای جدید یکی از
مهمترین اولویتهای ماست و با رفع کاستی ها باید به وعدههایی
که به مردم داده می شود به خوبی عمل شود همه وعده های ما
به مردم باید بدون سیاسی کاری اجرایی شود.
اسالمی بر ارائه خدمات دستگاههای خدماترسان تاکید کرد
و ادامه داد :بدون شک دستگاههای خدماترسان عمومی نیز در
ارائه خدمات زیرساختی و روبنایی در این شهرها کمک زیادی
را به مردم خواهند کرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در توسعه حمل و نقل

همگانی خوشبختانه عملکرد شهرهای جدید پرند ،صدرا،
بهارستان و هشتگرد بسیار خوب بوده است ،گفت :مدیران عامل
شهرهای جدید باید به توسعه معابر برای پیاده روی و دوچرخه
سواری مردم در این شهرها توجه جدی داشته باشند تا خودرو
محوری در این شهر کمتر و آرامش مردم در این شهرها بیشتر
شود.
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید
اظهار داشت :با برنامهریزی ساخت  60هزار واحد مسکونی در
 22شهر جدید کشور ،سهمیه هر یک از این شهرها به دقت
مشخص شده و عملیات اجرایی ساخت این واحدهای مسکونی
در بسیاری از این شهرها آغاز شده است.
حبیب اهلل طاهرخانی یادآور شد :قرار است تا پایان سال 99
حدود  200هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد جامعه در
شهرهای جدید ساخته شود که همه این واحدهای مسکونی با
استفاده از مشارکت مدنی  50درصدی طرفین توسط سرمایه
گذاران بخش خصوصی آماده خواهند شد.
وی تاکید کرد :اگر عرضه مسکن در جامعه بیشتر شود بدون
شک قیمت آن نیز در بازار متعادل خواهد شد ،اما واحدهای
خالی لوکس که در کشور وجود دارد به علت گرانی قیمت آن،
توسط عموم مردم قابل خریداری نیست.
طاهرخانی با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد متوسط قیمت
مسکن در شهرهای جدید نسبت به کالن شهرها حدود50

درصد کمتر است ،اظهار داشت :با تسهیل سرمایهگذاری بخش
خصوصی در این شهرها به دنبال این هستیم که هرگونه ساخت
و ساز در شهرهای جدید کشور ،با قیمت مناسب انجام شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد :در حال حاضر
مهمترین اولویت ما در شهرهای جدید آماده کردن  60هزار
واحد مسکونی به شمار می رود و عالوه بر این ،ساخت  26مرکز
محله با اعتباری معادل  200میلیارد تومان در دستور کار است.
طاهرخانی با بیان اینکه قراردادهای امضا شده برای
سرمایهگذاری در زمان دولت تدبیر و امید در شهرهای جدید به
 1263میلیارد تومان رسیده است ،یادآور شد :برای آماده سازی
قطار برقی گلبهار به مشهد قرارداد تامین مالی آن به مبلغ 186
میلیون یورو در حال انجام و طی مراحل قانونی است.
وی با اشاره به وضعیت مسکن مهر در شهرهای جدید نیز
اظهار داشت :سهمیه مسکن مهر شهرهای جدید  400هزار و
 938واحد بود که تاکنون  398هزار  554واحد آن به پایان
رسیده است.
طاهرخانی افزود :در حال حاضر  24هزار واحد مسکن مهر یا
فاقد متقاضی بوده یا اینکه پرونده های آنها در مراجع قضایی در
حال بررسی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد :مجموع پیشرفت
فیزیکی مسکن مهر در شهرهای جدید هم اکنون حدود 90
درصد است.
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اخبار
دالر کانادا بیش از  ۹درصد ارزش خود را از دست داد

با تداوم روند تضعیف ارزش دالر کانادا در سال جدید میالدی ،زیان
خریداران این ارز بیش از پیش شد.
به گزارش ایسنا به نقل از گلوب اند میل ،در معامالت روز سه شنبه ،به دلیل
کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و کاهش صادرات چین که یکی از بزرگ
ترین شرکای تجاری کانادا به شمار می رود ،ارزش دالر کانادا در برابر همتای
آمریکایی خود به پایین ترین سطح یک هفته اخیر رسید .آدام باتن ،تحلیلگر
مسائل ارزی در موسسه فارکس لیو گفت :اگر کاهش رشد اقتصادی چین آن
گونه که هست ادامه یابد ،مسیر پیش روی دالر کانادا مسیر روشنی نخواهد بود.
کسری حساب جاری کانادا در شرایطی که این کشور با مساله کاهش بهای
نفت در بازارهای جهانی هم مواجه است ،چشم انداز اقتصاد این کشور را تیرهتر
کرده است .کاهش رشد اقتصادی چین نیز بدان معناست که این کشور احتماال
نفت کمتری از کانادا خریداری و کاالی کمتری به کانادا صادر خواهد کرد .دالر
کانادا سال گذشته  ۷.۸درصد خود را از دست داد و از ابتدای امسال نیز ۱.۵
درصد از ارزش آن کاهش یافته است .باتن گفت :کانادا در زمینه بازار مسکن
نیز با مشکالتی مواجه است و تا زمانی که این بازار در رکود است ،ارزش دالر
کاهشی خواهد بود.
در معامالت امروز ،هر یورو معادل  ۱.۵۲۲۹دالر ،هر دالر آمریکا معادل ۱.۳۲۶۴
دالر ،هر پوند انگلیس معادل  ۱.۷۱۱۲دالر و هر فرانک معادل  ۱.۳۵۱۹دالر
قیمت گذاری شد.
هم چنین هر دالر کانادا به ازای  ۵۳.۴۸روپیه ۱.۰۴۴۶ ،دالر استرالیا۱.۰۱۹۴ ،
دالر سنگاپور ۸۱.۹۵۵۸ ،ین ژاپن و  ۵.۰۹۵۴یوان چین مبادله شد.

عقبنشینی جدید دالر

در معامالت امروز بازارهای ارزی ،شاخص دالر  ۰.۱۲درصد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،دالر امروز (سه شنبه) با افزایش انتظارات نسبت
به توقف روند افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا به دلیل کند شدن نرخ
رشد اقتصاد جهانی ،در برابر همتایان عمده خود تضعیف شد.
نگرانیها از وضعیت اقتصاد آمریکا و کاهش رشد صادرات چین باعث شد شاخص
دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای مهم جهانی را میسنجد با ۰.۱۲
درصد کاهش به  ۹۵.۴۸واحد برسد.
سیم مو سیونگ ،استراتژیست ارزی در بانک سنگاپور گفت :هر چند اکنون کسی
تمایلی به خرید دالر ندارد اما جایگزین بهتری برای دالر نیز در حال حاضر وجود
ندارد .با این حال احتماال در ماههای آینده ،شاهد کاهش بیش از پیش دالر خواهیم
بود.
جروم پاول ،رئیس بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته گفته بود بانک مرکزی از صبر
کافی برای اعمال سیاستهای پولی خود برخوردار است.
در معامالت امروز ،هر یورو با  ۰.۱درصد افزایش به ازای  ۱.۱۴۸۵دالر مبادله شد.
پوند نیز با  ۰.۳درصد افزایش خود را به  ۱.۲۹۰۱دالر رساند.
اکنون نگاه معاملهگران به رای گیری روز پنج شنبه مجلس انگلیس در خصوص
الیحه پیشنهادی دولت برای خروج از اتحادیه اروپا دوخته شده است .دستکم به
 ۳۱۸رای موافق برای تصویب این الیحه نیاز است و در صورتی که این اتفاق رخ
ندهد ،احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافقی مشخص با
اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت .فیلیپ وی ،استراتژیست ارزی موسسه دی بی
اس گفت :این احتمال وجود دارد که برگزیت تا ماه ژوئیه به تعویق بیفتد تا امکان
برگزاری همه پرسی مجدد در خصوص بریگزیت وجود داشته باشد.
در برابر سایر ارزها ارزش دالر در برابر همتایان نیوزلندی و استرالیایی خود بیش از
 ۰.۲درصد کاهش یافت تا هر دالر استرالیا به ازای  ۰.۷۲۱۳دالر و هر دالر نیوزلند
به ازای  ۰.۶۸۳۳دالر مبادله شود.

آلمان و فرانسه مشتری چای خشک ایرانی
رییس سازمان چای کشور گفت :بخشی از چای خشک داخلی که از همه
لحاظ دارای کیفیت فوقالعاده خوبی است به کشورهای مطرح اروپایی نظیر
آلمان و فرانسه صادر میشود.
به گزارش ایسنا ،حبیب جهانساز در جلسه چای گفت :امروز مبلغ  184میلیون
تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد.
وی با بیان اینکه تاکنون مبلغ  217میلیارد و  552میلیون تومان از مطالبات
چایکاران واریز شده است ،افزود  :قدرالسهم دولت به طور صد درصدی پرداخت شده
است .جهانساز ،تصریح کرد :مطالبات باقیمانده مربوط به قدرالسهم کارخانجات است
که پس از وصول تدریجی از کارخانجات در اسرع وقت به حساب چایکاران واریز
میشود .رییس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه در حدود  ۱۱۲هزار و  ۷۳۶تن
برگ سبز چای در مجموع از کشاورزان استانهای گیالن و مازندران خریداری و به
کارخانههای چایسازی تحویل داده شد،گفت :از این میزان حدود ۳۹هزار و ۹۸۳
تن برگ سبز درجه یک و  ۷۲هزار و  ۷۵۳تن نیز برگ سبز درجه دو بوده است.
وی ادامه داد :از این میزان برگ سبز چای 25 ،هزار تن چای خشک تولید شد.
بخشی از چای خشک داخلی که از همه لحاظ دارای کیفیت فوقالعاده خوبی است
به کشورهای مطرح اروپایی نظیر آلمان و فرانسه صادر میشود .جهانساز خاطرنشان
کرد :مقداری از چای خشک داخلی نیز که در مقایسه با چای صادراتی نمونه از
کیفیت پایینتری برخوردار است برای فرآوری و یا اختالط با چای محلی کشورهای
هدف توسط آنان خریداری میشود.

