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تدوین  ۲۷هزار استاندارد ملی
معاون سازمان ملی استاندارد گفت ۲۷ :هزار استاندارد ملی تدوین شده است.به گزارش ایسنا در لرستان ،وحید مرندی مقدم بیان کرد :در حال حاضر  ۲۰هزار و  ۱۹۵واحد تولیدی مشمول استاندارد
اجباری در سطح کشور وجود دارد.وی ادامه داد ۱۵۰ :هزار واحد تولیدی در سطح کشور فعال است که تنها  ۲۰هزار و  ۱۹۵واحد از آنها ،مشمول استاندارد اجباری هستند.او یادآور شد :سال گذشته از
مجموع سه میلیون واحد در سطح کشور ،حدود  ۳۰۰هزار واحد نظارت و بازرسی شده است.مرندیمقدم اضافه کرد :درصورت نظارت مستمر  ۱۰سال طول خواهد کشید تا تمام واحدهای عرضه و تولید
تحت بازرسی و نظارت قرار گیرد.

فروشگاه های زنجیره ای که بالی جان سوپرمارکت ها شدند؛

بازار همچنان سوت و کور است .سبدهای خرید ،تنها آن
چیزی را حمل میکنند که مایحتاج روزانه یا شاید حداکثر
هفتگی یک خانوار باشد .کاالهای تخفیفی هم دیگر پای
ثابت فروشگاهها شدهاند.
به گزارش مهر ،بازار کاالهای اساسی همچنان سوت و کور
است .خرید و فروش صورت میگیرد اما نه به اندازه آن چیزی
که فروشندگان انتظار دارند و بازار را به رونق و تحرک وا میدارد.
فروشگاههای زنجیرهای که این روزها توانستهاند نقش زیادی
در تامین کاالهای مورد نیاز مردم داشته باشند ،حتی کار و بار
سوپرمارکتها را هم در این کسادی بازار ،کسادتر کرده اند .حال
دیگر ،مردم حتی برای خرید کوچکترین وسیله مورد نیاز خود
هم راه فروشگاهها را در پیش می گیرند.البته شاید این موضوع
خوشایند مسئوالن بازرگانی کشور هم باشد؛ مسئوالنی که همیشه
ناالن از تعداد زیاد واحدهای صنفی پراکنده در سطح شهر هستند
و همیشه میگویند که اگر به ازای هر  ۱۰۰نفر در دنیا یک
سوپرمارکت وجود داشته باشد ،اکنون در ایران ،هر  ۳۵نفر ،یک
سوپرمارکت دارند .بنابراین شاید بهترین راه برای ساماندهی آنها،
همان چیزی باشد که االن دارد اتفاق می افتد و اقبال نسبت به
فروشگاههای زنجیرهای ،گوی سبقت را در رقابت ،از سوپرمارکتها
ربوده است.از این که بگذریم ،حال و روز پاییزی بازار کاالهای
اساسی ،هم روایتی شنیدنی دارد .رکود و جو پاییزی در بازارهای
مختلف ،سایهاش را گستردهتر کرده و اکنون حتی بازار کاالهای
اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم را هم زیر بال و پر خود گرفته
است .دیگر نه خبری از سبدهای کاالیی مملو از کاالها است و نه
خبری از ذخیره سازی کاالهای اساسی از سوی مردم و تبدیل
شدن خانه ها به انبارهای کوچک.هر کس ،هر قدر که خرید
میکند ،مایحتاج روزانه یا شاید حداکثر هفتگیاش باشد اما این
روند حداقل در سالهای گذشته ،کمتر دیده می شد .بیشتر اوقات،
مردم ایران را به مصرف گرایی محکوم می کردند و اسراف را در
آنها باال می دیدند اما اکنون شاید این روند اندکی اصالح شده باشد
و رکود و شرایط سخت اقتصادی و معیشتی ،مردم را به سمت
بهینه خرید کردن و بهینه مصرف کردن سوق داده است.گشت و
گذاری در میان فروشگاههای زنجیرهای که این روزها سهم زیادی
در تامین مایحتاج مردم دارند ،نشان می دهد که کاالهای تخفیفی،
دیگر پای ثابت فروشگاهها شده اند و مدتها است که همان کاالها،
با همان قیمت و همان شرایط و وضعیت ،در وسط فروشگاهها و
در کنار صندوقهای مکانیزه محاسبه قیمت کاال و صدور فاکتور
باقی مانده اند و چشم نوازی می کنند.البته شاید در روزهای اولی
که این سبدهای تخفیفی در فروشگاهها گذاشته شدند ،نظر بیشتر

مردم را به خود جلب می کرد و همه میخواستند از این فرصت
استفاده کرده و در شرایطی که پول بیشتری می پردازند ،کاالی
کمتری هم بخرند اما اکنون این سبدها آنقدر عادی شده اند که
می توانند بگویند که پای ثابت فروشگاهها شده اند.در این میان،
تولیدکنندگان هم خود به این باور رسیده اند که بیایند و در بازار
دست به کار شده و خود راهکارهایی را برای فروش بیشتر انتخاب
کرده اند که یکی از آنها ،همین سبدهای تخفیفی است که در آن
کاالهای مختلف ،با قیمت بسیار مناسب تر از زمان های دیگر ،در
اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد اما گویا بازار راه دیگری را در
پیش گرفته است و حاال حاال هم قصد ندارد که دست از لجبازی
بردارد؛ بنابراین ترفندهای مختلف تولیدکنندگان هم دیگر جواب
نمی دهد .به هرحال این حال و روز این روزهای بازار کاالهای
اساسی است .گویا پاییز هم به بازار کاالهای اساسی پا گذاشته است.
قیمت انواع کاالهای اساسی در بازار
هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ممتاز مخلوط ۳۰
هزار و  ۵۴۰تومان ،گردن گوساله  ۳۱هزار و  ۱۰۰تومان ،ران ممتاز
گوساله  ۳۸هزار و  ۱۰۰تومان ،خورشتی ممتاز گوساله  ۳۳هزار و ۹۰۰

اخبار
افخمی:کارگروهی موجب تسریع در پیشرفت بانک
صنعت ومعدن شده است
علیاشرف افخمی گفت :كارگروهی موجب شده است تا بانك صنعت و معدن
بتواند با سرعت و توان بیشتری به سوی دستیابی به اهداف خود حركت كند.
مدیرعامل بانك صنعت و معدن كه در مراسم تودیع غالمعباس نعمتالهی
عضو هیأت مدیره بانك مزبور سخن میگفت افزود :از ابتدای سال میالدی جدید
اقدامات پس از تحریم این بانك آغاز میشود و امیدواریم بتوانیم در عرصة بینالمللی
به موفقیتهای خوبی برسیم.وی تصرح كرد :عدم بدهی به بانكهای خارجی و
موقعیتهای به دست آمده در رتبهبندیهای جهانی به بانك صنعت و معدن در عرصة
جهانی نیز موقعیت ویژهای بخشیده است.

علی رستگار :

تشکیل گروه توسعه کارآفرینی در بانک ملت
مدیرعامل بانک ملت گفت :بانک ملت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی گام
های بسیار بزرگی برداشته است
علی رستگار در نخستین جلسه کارگروه اقتصادمقاومتی در سال جاری که با
حضورارسالن فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ،دکتر پورابراهیمی عضو
ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ،دکتر خاندوزی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی
مرکزپژوهش های مجلس و محمد بیگدلی رییس هیات مدیره ،حسن روستا و
کوروش معدلت اعضای هیات مدیره برگزار گردید ،افزود :تشکیل کارگروه اقتصاد
مقاومتی در بانک ملت ،تشکیل دفتر انرژی در راستای حمایت از توسعه بخش نفت و
گاز و فرآورده های آن ،پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به اقشار مختلف ،حمایت از
کنفرانس های علمی ،اجتماعی و فرهنگی مرتبط با اقتصاد مقاومتی ،اعطای تسهیالت
مختلف به واحدهای تولیدی داخلی با هدف افزایش توان تولید داخلی و امضای
تفاهمنامه های ارائه خدمات بانکداری شرکتی به موسسات و نهادهای مختلف در
راستای تقویت آنها و نیز بهره وری بیشتر خدمات بانکی از جمله اقدامات این بانک در
راستای اقتصاد مقاومتی است.وی با اشاره به تشکیل گروه توسعه کارآفرینی در بانک
ملت گفت :این گروه با هدف تامین مالی کارآفرینی و حمایت از اقتصاد دانش بنیان در
بانک تشکیل شده است .مدیرعامل بانک ملت ادامه داد :باتوجه به تاکید رهبر معظم
انقالب ،در جلسه دیدار با اعضای هیات دولت بر ضرورت به کارگیری و حرکت در
مسیر اقتصاد مقاومتی ،بانک ملت مصمم است تا قدم های محکم تری را در راستای
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بردارد.

متناسب با نرمافزارIOS 9

موبایل بانک اقتصادنوین بروزرسانی شد
به منظور تسهیل ارایه خدمات بانکی نوین از طریق خدمت موبایل بانک،
بانک اقتصادنوین نسخه جدید این خدمت را متناسب با نرمافزارIOS ۹
معرفی کرد.
با معرفی این نسخه جدید خدمات موبایل بانک همراه در تمام گوشیهای تلفن
همراه منطبق با نرمافزار  IOSقابل دریافت خواهد بود.عالقهمندان دریافت این خدمت
میتوانند به پایگاه اینترنتی  www.sibche.irمراجعه کنند.موبایل بانک اقتصادنوین
در تمام ساعات شبانه روز خدمات متنوع بانکی مبتنی بر کارت و سپرده ارایه و
پشتیبانی می کند که مشاهده موجودی ،انتقال وجه کارت به کارت ،پرداخت قبوض،
خرید شارژ سیم کارتهای اعتباری ،اطالع از  10گردش آخر حساب ،درخواست ارسال
صورتحساب ( 10گردش آخر) به پست الکترونیکی) ، (emailارسال صورتحساب به
فکس و  ...از جمله خدمات موبایلبانک اقتصادنوین است.
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اخبار

تخفیف خرید کاال در کسادی بازار

تومان ،ران گوسفند ( ۸۰۰گرمی)  ۳۷هزار و  ۵۰۰تومان ،آبگوشتی
گوسفندی  ۲۶هزار و  ۷۰۰تومان و ماهیچه پلویی گوسفندی (۸۰۰
گرمی)  ۳۶هزار تومان است .سینه مرغ بدون پوست  ۱۸۰۰گرمی
 ۱۹هزار و  ۵۰۰تومان ،مغز ران مرغ  ۱۸۰۰گرمی  ۲۰هزار و ۳۰۰
تومان ،ران و سینه  ۱۸۰۰گرمی  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان ،فیله مرغ
 ۹۰۰گرمی  ۱۷هزار و  ۷۰۰تومان و جوجه کباب  ۹۰۰گرمی نیز ۱۷
هزار و  ۷۰۰تومان است .بسته تخممرغ  ۳۰عددی  ۱۰۸۰۰تومان،
بسته  ۹عددی  ۴۱۷۰تومان ،بسته  ۶عددی  ۲۷۸۰تومان ،بسته ۱۵
عددی  ۶۹۵۰تومان ،بسته  ۲۴عددی  ۹هزار تومان و هر بسته ۲۰
عددی تخممرغ  ۷۵۰۰تومان است.همچنین قیمت هر بسته قند
 ۷۰۰گرمی  ۳هزار و  ۲۵۰تومان و قیمت هر بسته شکر  ۹۰۰گرمی
 ۲۴۰۰تومان است .قیمت هر بطری روغن سرخکردنی  ۸۱۰گرمی
 ۴۹۰۰تومان ،روغن سرخکردنی  ۱۳۵۰گرمی ۷۴۱۰تومان ،روغن
سبوس برنج  ۲لیتری  ۴۵۵۰۰تومان ،روغن مایع  ۸۱۰گرمی ۴۹۰۰
تومان ،روغن کنجد  ۴۵۰گرمی  ۱۴هزار و  ۷۰۰تومان ،روغن جامد
 ۶۹۰گرمی  ۴۸۶۰تومان و روغن جامد با کره  ۴.۵کیلویی نیز ۲۱
هزار و  ۴۵۰تومان است.قیمت هر کیسه ده کیلویی برنج پرمحصول
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سودای پررونق ترکیه در بازارهای ایران

 ۷۲هزار تومان ،کیسه  ۵کیلویی طارم دمسیاه  ۴۷هزار و  ۵۰۰تومان،
طارم معطر ده کیلویی  ۸۰هزار و  ۷۵۰تومان ،هاشمی  ۵کیلویی
 ۴۸هزار و  ۷۵۰تومان ،شیرودی  ۵کیلویی  ۳۷هزار و  ۷۵۰تومان،
علی کاظمی ده کیلویی  ۷۹هزار تومان ،هندی سوپرباسماتی معطر
 ۹کیلویی  ۴۸هزار و  ۴۵۰تومان و رمضانی ده کیلویی  ۶۱هزار
تومانی است.لوبیا چیتی  ۹۰۰گرمی  ۱۳۸۹۰تومان ،لپه  ۹۰۰گرمی
 ۸۵۰۰تومان ،لوبیا قرمز  ۹۲۵۰تومان ،عدسی  ۹۵۰۰تومان ،نخود
 ۶۵۰۰تومان ،لوبیا جگری  ۷۵۰۰تومان ،لوبیا کشاورزی  ۱۰هزار و
 ۸۵۰تومان و لپه باقالسبز  ۵۰۰گرمی  ۱۰هزار و  ۹۵۰تومان است.
قیمت کره  ۱۰۰گرمی  ۲۳۰۰تومان ،شیراستریل  ۱.۵لیتری ۴۲۰۰
تومان ،شیر نایلونی  ۱.۵درصدی  ۱۵۰۰تومان ،ماست سون ۶۵۷۰
تومان ،پنیر یواف  ۱۰۰گرمی ۱۱۰۰تومان ،پنیر خامهای  ۱۰۰گرمی
 ۱۲۰۰تومان ،پنیر پروسس آمل  ۴۰۰گرمی  ۵هزار تومان ،پنیر امگا
سه  ۵۵۰۰تومان ،شیر بطری  ۹۰۰سیسی سه درصد چربی ۲۳۰۰
تومان ،شیر کم چرب  ۲۲۰۰تومان ،شیر بطری پرچرب ۲۵۰۰
تومان ،خامه عسلی  ۱۲۰۰تومان ،خامه پاستوریزه  ۱۲۰۰تمان و
خامه لیوانی  ۱۰۰گرمی  ۱۲۰۰تومان است.

کشورهای همسایه ایران از دید اقتصاددانان همواره به مثابه فرصتی برای
فروش کاالهای تولیدی ایرانی هستند ،در عین حال نگاهی به آمارهای
تجارت غیرنفتی نشان میدهد که بازارهای کشورهای همسایه عالوه بر
کاالهای صنعتی و تولیدی میزبان بزرگی برای محصوالت کشاورزی ،دامی،
لبنی و مواد اولیه و خام است.
به گزارش ایسنا ،وضعیت بازرگانی و نسبت صادرات و واردات ایران نشان میدهد
که اگر چه در نیمه نخست امسال بر خالف پنجماهه اول شاخص تراز تجاری به سمت
منفی شدن رفت ،اما از بین هفت کشور همسایه ،ایران تنها با یک کشور تراز بازرگانی
منفی دارد.البته داشتن تراز تجاری مثبت با کشورهای همسایه با توجه به شرایط
سیاسی و اقتصادی موجود در ایران و این کشورها نکته چندان قابل توجهی نیست،
اما تراز تجاری منفی یک میلیارد و  300میلیون دالری با کشور ترکیه نشان میدهد
که این کشور توانسته در ایران بازار خوبی برای محصوالت خوراکی ،صنعتی و البته
پوشاک خود را به دست آورد.ترکیه طی شش ماهه نخست امسال یک و نیم میلیون
تن کاال را با ارزش بیش از چهار هزار و  600میلیارد تومان معادل کمتر از دو میلیارد
دالر به ایران فروخته در حالیکه بازارش پذیرای بیش از  850هزار تن کاال با ارزش
دو هزار میلیارد تومان معادل  670میلیون دالر بوده است.اما عراق طی نیمه نخست
امسال با خرید بیش از سه میلیارد دالر کاال بزرگترین بازار را برای کاالهای ایرانی دارد،
البته سهم زیادی از این بازار به پراید و پژو و سایر قطعات خودرو مربوط میشود اما
عراق کاالهای دیگری نیز همچون محصوالت صنعتی و کشاورزی را از ایران میخرد.
در مقابل میزان واردات ایران از عراق در حدود  28میلیون و  800هزار دالر است ،به
این ترتیب تراز تجاری ایران با عراق دو میلیارد و  970میلیون دالر است.افغانستان
دیگر بازار بزرگ برای کاالهای صادراتی غیرنفتی ایران به حساب میآید ،آمارها نشان
میدهد که طی شش ماه نخست امسال ایران یک میلیارد و  260میلیون دالر کاال
را در ازای واردات هشت میلیون دالر کاال از افغانستان به این کشور صادر کرده است.
همچنین روابط تجاری با آذربایجان در این مدت  133میلیون دالر ارزآوری داشته
در حالیکه این کشور نیز در این مدت  10میلیون دالر کاال به ایران فروخت.ارمنستان
نیز طی نیمه نخست امسال  63.8میلیون دالر کاال را در مقابل صدور پنج میلیون
دالر از کاالهایش از ایران خریداری کرد ،همچنین صدور بیش از  700هزار تن کاال
به پاکستان برای ایران  283میلیون دالر ارز آوری داشت در حالیکه خرید کاال از این
کشور  113میلیون دالر ارزبری داشته است.ترکمنستان نیز از دیگر همسایههای ایران
است که بازارش برای یک میلیون تن کاالی ایرانی ظرفیتی کمتر از  400میلیون
دالر دارد و ایران نیز برای کاالهای این کشور بازاری  13.7میلیون دالری بوده است.

راهحل اصلی خروج از رکود پیوستن به بازار اقتصاد جهانی
رییس انجمن اقتصاددانان ایران سقوط قیمت نفت و تعویق در تصمیمگیری
در مورد برجام را از عوامل ورود اقتصاد ایران به وضعیت رکودی دانست و
گفت :مهمترین راه برای خروج از رکود ایجاد زمینه جهت پیوستن اقتصاد
ایران به اقتصاد جهانی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی و در نتیجه ایجاد
اشتغال بیشتر است.
علی رشیدی در گفتوگو با ایسنا ،دربارهی دالیل از دست رفتن رشدی که به تعبیر
وی در سال گذشته به صورت کم و شکننده به دست آمده بود ،اظهار کرد :یکی از
دالیل بیبرنامگی دولت برای شرایط پس از توافق بود در این شرایط ما باید برنامهای
داشته باشیم که بتوانیم از اوضاع جدید استفاده کنیم و به سازمان تجارت جهانی
بپیوندیم.وی همچنین با اشاره به اینکه مسالهی تصویب برجام نیز تا حدی توجه
دولت را از مسائل اقتصادی کم کرد و به تعویق افتادن آن در اقتصاد تاثیرگذار شد،
خاطرنشان کرد :از سوی دیگر مساله قیمت نفت به بیش از  50درصد باعث کاهش
درآمدهای ارزی کشور به پایینترین حد خود شد.رییس انجمن اقتصاددانان ایران ادامه
داد :بنابراین از یکسو دولت مجبور بود حقوقها وهزینههای جاری را با رشد حدودا 10
درصدی بپردازد و از سوی دیگر هزینههای دیگری مربوط به سیاستهای اقتصادی نیز
به دولت تحمیل شد.رشیدی یکی از مشکالت بزرگ فعلی در اقتصاد را نبود انسجام
در برنامهها و بین مسوولین دانست و تصریح کرد :چند قطبی شدن اقتصاد ،فساد و
رانتخواری از جمله مشکالتی است که موجب رکود شده است .از طرف دیگر مشکالت
ساختاری در زمینههای پولی و بانکی نیز از گذشته وجود داشته است که مانع حرکت
اقتصاد به سمت رشد میشود.وی با اشاره به اینکه ایجاد تقاضا برای افزایش رونق
اقتصادی امری نیست که در دست دولت باشد ،عنوان کرد :بلکه دولت تنها میتواند
قدرت خرید و درآمد مردم را برای افزایش انگیزه تقاضا باال ببرد که در این زمینه باید
به بحث اشتغال توجه شود.رییس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اینکه در بازار
اشتغال ایران رکود وجود دارد و بیکاری باعث سقوط درآمدها شده است ،تصریح کرد:
در حال حاضر قدرت خرید مردم به سطح حداقل ضروریات زندگی محدود شده و
کاالهای سرمایهای و مصرفی کمتر مشتری دارد .این موضوع باعث کاهش تقاضا و
در نتیجه پرشدن انبارها از کاالهای تولیدی شده است.رشیدی همچنین اظهار کرد:
دولت باید در کنار افزایش درآمد و قدرت خرید مردم سطح قیمتها را نیز حفظ کند
تا افراد به خرید و پسانداز تشویق شوند.رییس انجمن اقتصاددانان ایران مهمترین راه
برای نجات اقتصاد را پیوستن به اقتصاد جهانی و استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری
خارجی دانست و افزود :همچنین الزم است زمینههای جذب سرمایه خارجی و ایجاد
اشتغال از این طریق نیز در ایران به وجود بیاید که این امر باید جزو برنامههای اقتصادی
تا  10سال آینده قرار بگیرد.وی همچنین با تاکید بر لزوم ورود تکنولوژی در کنار
سرمایههای خارجی گفت :این امر باعث میشود که تولیدات ایران در بازارهای جهانی
خریدار داشته باشد ،اما تا زمانی که دولت بزرگترین خریدار کاالهای تولیدی باشد تنها
اشتغال کاذب به وجود میآید و این امر در اقتصاد مشکلزا است.

تسهیالت ویژه بانک دی برای دندانپزشکان
عضو هیات مدیره بانک دی در اختتامیه پانزدهمین کنگره انجمن علمی
پریودنتولوژی ایران از ارائه تسهیالت ویژه بانک دی به جامعه دندانپزشکان
کشور خبر داد.
مهندس علی مهبودی در این مراسم اظهار کرد :برگزاری کنگره بزرگ پریودنتولوژی
و ارائه دستاوردهای نوین نشان از ورود به مرحله جدیدی در این بخش دارد و جای
بسی خوشحالی است که دندانپزشکی در ایران به سرعت در حال پیشرفت است.
معاون اعتبارات و بازاریابی بانک دی افزود :با توجه به برنامهریزیهای انجام شده
و نیز همکاری شکل گرفته بانک دی در دو حوزه آمادگی خود را برای حمایت از
دندانپزشکان اعالم میکند؛ ابتدا همکاری با انجمن پریودنوتولوژی ایران و تعریف بسته
خدمات بانکی و ارائه به اعضا و دیگری همکاری با تک تک اعضا در زمینه خدمات
بانکی.وی با اشاره به برنامههای بانک دی برای تقویت و گسترش بانکداری اختصاصی
تصریح کرد :ما آمادگی جدی خود را برای حمایت از شما اعالم میکنیم و در قالب
بانکداری اختصاصی و گذر از مرحله خدمات شعبهای ،بانکی در درون بانک را به
هر یک از دندانپزشکان اختصاص میدهیم.بر اساس این گزارش در مراسم اختتامیه
پانزدهمین کنگره پریودنتولوژی ایران با اهدای تندیس و لوح ،از مدیرعامل بانک دی به
ت مالی بانک از کنگره و اعالم آمادگی برای ارائه تسهیالت به دندانپزشکان
دلیل حمای 
تقدیر شد که این لوح از سوی آقای مهبودی دریافت شد.همچنین بانک دی با برپایی
غرفه در محل نمایشگاه کنگره عالوه بر ارائه برخی از خدمات پولی و بانکی به معرفی
تسهیالت و خدمات بانک پرداخت.

