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عضویت در اوراسیا می تواند موجب
رونق صادرات شود

فارس-ســلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایــران با بیان این که دولتهــا در تمام دوره های گذشــته به موضوع رونق اقتصــادی خیلی جدی
نپرداختهاند ،گفت :اما اقدامات خوبی برای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا انجام و پیشرفتهای خوبی هم در این زمینه حاصل شده است .نایب
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا منجر به رونق یافتن تعامالت تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه می شود.

...

گمرک سرانجام آمارمنفی تجارت خارجی ایران در 4ماه نخست امسال را منتشرکرد

کاهش 9درصدی صادرات،رشد 24درصدی واردات

در حالی که گمرک به دالیلی نامعلوم ،آمار تجارت
اردیبهشت و خرداد را در موعد خود منتشر نکرده بود،
پنج شنبه گذشته سرانجام آمار واردات و صادرات در
 4ماهه اول امسال را منتشر کرد .آماری که حکایت از
کاهش  9درصدی صادرات و افزایش  24درصدی
واردات دارد.
مهم ترین دلیل این افزایش ،واردات خودرو و قطعات
منفصله آن بوده است .کاهش صادرات نیز بیشتر از
همه از کاهش صــادرات محصوالت پتروشیمی آب
می خــورد.آن گونه که خبرگزاری های مهر و صدا و
سیما گزارش داده اند ،در  4ماهه اول امسال ،مجموع
صــادرات و واردات ایــران در مدت یادشده ،به ۲۹
میلیارد و  ۲۷۲میلیون دالر رسید که این رقم  ۶درصد
بیشتر از مدت مشابه سال  ۱۳۹۵است.
بر اساس گــزارش گمرک ،مجموع تجارت خارجی
ایــران در سال گذشته  ۲۷میلیارد و  ۶۳۵میلیون
دالر بود.
این گزارش می افزاید؛ در چهارماهه اول امسال تمایل
کشورهای صادرکننده کاال برای افزایش صادرات
به ایران بیشتر شده و در نهایت در مدت یادشده ۱۵
میلیارد و  ۸۱۳میلیون دالر انــواع کاال وارد کشور
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳.۹۷
درصد افزایش را نشان می دهد  .عمده ترین دالیل
افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو،
کاالهای سرمایه ای و برخی کاالهای اساسی مربوط
می شود .همچنین در مدت یاد شده ،متوسط قیمت
کاالهای وارداتــی کشورمان به ازای هر تن به یک
هزار و  ۳۹۹دالر افزایش یافت که در مقایسه با سال
گذشته  ۹درصد افزایش داشته است .در این مدت
شاهد افزایش صادرات پنج کشور عمده طرف معامله
با ایران نیز بوده ایم.
مجموع صادرات غیر نفتی ایران در چهارماهه اول
امسال به  ۱۳میلیارد و  ۴۵۹میلیون دالر رسید که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل  9.54درصد کاهش
داشته است .سهم عمده کاهش صادرات مربوط به
سایر کاالها با  14.99درصد ،سهم پتروشیمی 3.72
درصد و سهم میعانات گازی 4.17درصد است .در
میان کشورها ،صادرات ایران به امارات متحده عربی
و هند با افت شدیدی همراه بــوده اســت .همچنین
متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی نیز در مدت
یادشده به  ۳۵۸دالر رسید که  2.5درصد افزایش
داشت و در میان کشورهای عمده خریدار کاالهای
ایرانی بهترین عملکرد را جمهوری کره با مثبت ۱۶
درصد و عراق با  6.5درصد به خود اختصاص داده اند.

مهندسی و دسترسی مدیریت شده به آمار از سال
گذشته حکایت دارد.
▪ارزش کاالی صادراتی کشور نشانه خام فروشی
است

▪عمده ترین کاالهای صادراتی

اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به
ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش  ۲میلیارد و ۳۱۵
میلیون دالر ،سایر روغنهای سبک و فراوردهها به جز
بنزین با  ۵۱۲میلیون دالر ،پلی اتیلن گرید فیلم با
 ۴۸۵میلیون دالر  ،پروپان مایع شده به ارزش ۴۴۶
میلیون دالر و متانول با  ۴۲۶میلیون دالر بوده است.
▪اقــام عمده وارداتــی؛ از برنج و ذرت تا قطعات
خودرو

اقالم عمده وارداتی در چهارماهه ابتدای امسال نیز
به ترتیب شامل برنج با  ۶۰۳میلیون دالر ،ذرت دامی
به ارزش  ۴۸۴میلیون دالر ،وسایل نقلیه موتوری با
حجم سیلندر  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰سی سی به ارزش
 ۴۲۶میلیون دالر  ،لوبیای سویا با  ۳۳۸میلیون دالر
و قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با ۳۱۱
میلیون دالر بوده است.
▪چین در صدر جدول تجارت با ایران

طی این مدت کشور چین مهم ترین مقصد صادراتی
و همچنین مهم ترین مبدأ وارداتی کشور بوده است.
بر اســاس گــزارش گمرک ،عمد هترین خــریــداران
کاالهای ایرانی در چهارماهه اول امسال به ترتیب
چین به ارزش  ۲میلیارد و  ۸۴۱میلیون دالر ،عراق با
 ۲میلیارد و  ۵۲میلیون دالر  ،امارات متحده عربی با ۲
میلیارد و  ۳۷میلیون دالر،جمهوری کره با یک میلیارد
و ۴۰۰میلیون دالر و هند با  ۹۲۶میلیون دالر بوده
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است .همچنین کشورهای عمده صادرکننده کاال
به ایران در مدت یادشده به ترتیب کشورهای چین با
۳میلیارد و  ۴۹۵میلیون دالر ،امارات متحده عربی
با  ۲میلیارد و  ۹۹۲میلیون دالر ،جمهوری کره با یک
میلیارد و  ۷۴میلیون دالر  ،ترکیه با  ۹۵۸میلیون دالر
و هند با  ۸۹۱میلیون دالر بوده است.
▪حبس دو ماهه آمار به خاطر عملکرد ضعیف بوده
است؟

گمرک در حالی سرانجام آمار تجارت را منتشر کرده
که توضیحی دربــاره حبس دو ماهه آن ارائه نکرده
است .پیش از این برخی رسانه ها ،عملکرد ضعیف
در سال تولید و اشتغال را علت منتشر نشدن آمار
اعالم کرده بودند .مثال خبرگزاری فارس پیش از
این بر اساس آمار تجارت کشورهای دنیا با ایران به
تخمین میزان صــادرات و واردات کشور پرداخت.
تخمین این خبرگزاری اگرچه دقیق نبود اما جهت
تغییرات را به درستی نشان داده بود؛ یعنی کاهش
صــادرات و افزایش قابل توجه واردات را به خوبی
پیش بینی کرده بود.
گفتنی است ،به طور معمول چند روز بعد از پایان
ِ
تجارت منتهی به آن ماه اعالم می شود
هرماه ،آمار
اما بعد از انتشار آمار تجارت فروردین امسال در نیمه
اول اردیبهشت ،انتشار آمار متوقف شد و حبس آمار
تا روز پنجشنبه ادامه داشت .تاکنون مقامات دولتی
درباره علت منتشر نشدن آمار توضیحی نداده اند.
در این بــاره فــارس مدعی شده است که شواهد از

به گــزارش روابــط عمومی کنفدراسیون صــادرات
ایران ،الهوتی ،رئیس این کنفدراسیون با اشاره به
انتشار آمار تجارت خارجی کشور که روز پنج شنبه از
سوی گمرک ایران اعالم شد ،گفت :براساس آمارهای
تجارت خارجی کشور در افزایش صــادرات با ارزش
افزوده بیشتر توفیق نداشتهایم و متاسفانه کاالهای
صنعتی ،کشاورزی و معدنی کمترین سهم را داشته
اند که این ،جای تامل دارد و باید راهکاری برای خروج
از این وضعیت پیدا کرد؛ این در حالی است که هر تن
کاالی صادراتی ایران ،با این که نسبت به چهارماهه
ابتدایی سال قبل 2.5 ،درصد به لحاظ ارزشی رشد
داشته؛ ولی حدود  358دالر به ازای هر تن است که
نشانه خامفروشی بیشتر در صادرات است.
▪نیاز به یک حرکت جهادگرانه و انقالبی داریم

الهوتی با اشاره به انتشار ناقص آمار و ناتوانی در تحلیل
دقیق شرایط ادامه داد :آمارها این پیام را می دهد که
اگر مشکالت تولید و صادرات کشور برطرف نشود؛ نه
تنها قادر نیستیم به رشد  20درصدی در سال جاری
و سال های آتی دست یابیم ،بلکه فرصت های کنونی
نیز از دست می رود و لذا به یک حرکت جهادگرانه یا
انقالبی نیاز داریم که مشکالت تولید و صادرات را در
اسرع وقت و با کمترین هزینه برطرف کند تا بتوانیم به
سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر و صادرات با ارزش
افزوده باالتر حرکت کنیم.
▪کاهش 10درصدی صادرات یعنی وضع اقتصادی
خوب نیست

الهوتی تاکید کرد :سال گذشته بارها و بارها به بخش
خصوصی یادآور شده ایم که روند کنونی در شاخصه
هایی همچون نرخ ارز ،تسهیالت گران قیمت و حمل
و نقل ،کاهش صادرات به خصوص صادرات با ارزش
افزوده را در پی دارد که متاسفانه خیلی به آن توجهی
نشد؛ اما امیدواریم امسال با توجه به آمارهایی که
گرچه دیر ولی رسما اعالم شد و شک و شبهه موجود
را برطرف کرد ،بتوانیم شرایط را برای رشد صادرات
و رفع مشکالت پیش روی آن فراهم کنیم .وی اظهار
کــرد :کاهش حــدود  10درصــدی ص ــادرات ،نشان
دهنده آن است که وضعیت اقتصادی خوب نیست.

گزارش میدانی
گزارش خراسان از موزه تنوع زیستی و ذخایر گیاه پزشکی ایران

بازدید از  4میلیون حشره و یک میلیون نمونه گیاهی و جانوری
حسینبردبار-تصوراینکهدریکساختمان
بیش از  4میلیون حشره درکنار یک میلیون
جانور و گیاه ودرمجموع بیش از  5میلیون
نمونه گیاهی و جانوری وجود داشته باشد،
مقداری دور از ذهــن اســت امــا چنین جایی
درشمال پایتخت وجود دارد؛درست باالتر از
سالناجالسسراندرمنطقهولنجکتهران،
ساختمانی  4طبقه قرار دارد که بزرگ ترین
موزهتنوعزیستیوگیاهپزشکیوذخایرژنتیک
منطقهغربآسیارادرخودجایدادهاست؛در
یکیازطبقاتاینساختمانبیشاز 4میلیون
نمونه حشره شامل انواع پروانه ها ،زنبورها،
سوسکهاوحتیحشراتمیکروسکوپیکهبا
چشممعمولیبسیارسختدیدهمیشودوجوددارد.اینجاموزهتنوع
زیستی و ذخایر گیاه پزشکی ایران است؛ جایی که از یک سو منظره
رنگ های متنوع پروانه ها وگل های درون آن چشم هر بیننده ای را
خیرهمیکندوازسویدیگرتصویرزشتوزنندهسوسکهاوحشرات
تاکسیدرمیشدهوحشتبهدلبازدیدکنندگانمیاندازد.بالهای
سبز مخملی پروانه ها در طبقه اول و همچنین سفیدی دندان های
کروکودیل تاکسیدرمی شده طبقه همکف این موزه برخالف تصور
مخاطبان ،مصنوعی نیست بلکه کامال طبیعی است؛ این جانوران با
گذراندنچندینمرحلهخاص،خشکوتاکسیدرمیشدهاندتابتوانند
شبیهاجسادمومیاییشدهسالهاودهههاقابلاستفادهباشند.
▪ 4میلیونحشرهدریکطبقه

طبقه دوم ساختمان موزه تنوع زیستی جایی است که نمونه های
مختلف حشرات نگهداری می شود ،مثال دریکی از مجموعه های
آن در سالنی با ابعاد کمتر از یکصد متر ،یک ونیم میلیون حشره
شامل انواع پروانه  ،سوسک  ،زنبور ،شب پره و  ...نگهداری می
شود.دراین سالن در  15ردیف و درهر ردیف  7کمد و در هرکمد
نیز حدود  40کشو هست که داخل آن ها ده ها نمونه از گونه های
متعدد حشرات نگهداری می شود .به گفته عالی پناه  ،معاون بخش
تحقیقات رده بندی حشرات ،درهریک از اتاق ها و سالن های این
طبقه چند میلیون نمونه و درمجموع بیش از 4میلیون حشره در کل
این طبقه نگهداری می شود .به گفته وی تعداد گونه های موجود
در یکی از سالن های این طبقه که یک ونیم میلیون نمونه حشره را
درخود جای داده است به باالی  3هزارگونه می رسد که همه آن ها
شناخته شده هم نیستند ومواردی هنوز ناشناخته اند!
▪40هزارگونهدرچهارگروهعمدهموزه

به گفته دکتر حسن عسکری  ،عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات
گیاهپزشکیدرمجموعبیشاز40هزارگونهگیاهیوجانوریدراین
ساختمان وجود دارد که شامل چهار گروه مهم است که درقالب

مجموعه ها و مــوزه ها نگهداری می شوند.
درموزه هایک میرزائیانس که از قدیمی ترین
موزه های ایران است حدود  4میلیون و 200
هزارنمونه از 24هزارگونه حشره نگهداری
می شود که همگی گونه های مرجعی هستند
که درتمام دنیا وقتی بخواهند از این حشرات
نام ببرند  ،محل نگهداری آن ها را نیز بیان
می کنند.به گفته قائم مقام معاونت پژوهش
وفناوری سازمان تحقیقات ،آمــوزش و ترویج
کشاورزی،درطبقهسومساختمانتنوعزیستی
وذخایرژنتیکی موسسهتحقیقاتگیاهپزشکی
نیز هرباریوم (بانک نگهداری گیاهان) ایران
قرارداردکهدرمراجعبینالمللیبهثبترسیده
استوبیشاز27هزارنمونهگیاهیدرآننگهداریمیشودوازغنی
ترین و قدیمی ترین هرباریوم های کشورمان است  .گروه دیگری از
موجوداتاینساختمانشاملجانوراناستاماگروهمهمتروچهارم
متعلق به گونه های مختلف قــارچ هاست که به صــورت مجموعه
های زنده در سردخانه ها با شرایط ویژه دراین زیرزمین و طبقه سوم
ساختماننگهداریمیشود.بهگفتهویدرمجموعبیشاز5میلیون
نمونهمختلفگیاه،جانور،قارچوحشرهدراینساختماننگهداریمی
شودکهتعدادگونههایآنهاحدود 40هزارگونهاست.
▪ازیکساختمانکوچکتاموزههایمتنوع

دکتر شهاب منظری  ،رئیس بخش تحقیقات رده بندی حشرات
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی به گزارشگر ما می گوید :دراین
طبقه تنها حشرات نگهداری می شوند اما درسایر بخش ها و
طبقات این ساختمان انواع رستنی ها ،باکتری ها ،نماتودها ،قارچ
ها و غیره نگهداری می شود .چندصد هزارنمونه گیاهان گل دار و
غیرآوندی  ،خزه ها ،علف های هرز ،گیاهان دارویی و غیره نیز در
طبقات دیگر این موزه نگهداری می شود.
▪نمایشگاهتنوعزیستی

درطبقه همکف ساختمان این موزه ،یک نمایشگاه ایجاد شده که
مجموعه فشرده ای از انواع گونه های گیاهی و جانوری را درخود
جایدادهاستوبازدیدکنندگانعصارهذخایرژنتیکیمستقردراین
موزه را دراین نمایشگاه می بینند و بسیاری از بازدیدکنندگان با
نگاهیبهایننمایشگاهمیتوانندمجموعهایکوچکترازکلموزهو
خالصهایازبازدیدازتمامبخشهارادرایننمایشگاهداشتهباشند.
به گفته دکتر حسن عسگری این نمایشگاه قراربوده قبل از انقالب
ایجاد شود که به دالیلی تا سال  1387به تاخیر افتاده است و دراین
سال وی آن را راه اندازی کرده است .به گفته وی بازدیدکنندگان
گوناگونی از رده های مختلف از دانــش آمــوزان تا دانشجویان و
مسئوالن از این نمایشگاه بازدید می کنند.
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