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کاهش صادرات محصوالت 
 کشاورزی به روسیه

از ۱۰۰ به ۵ کانتینر در روز 
نایب رئیــس اتحادیــه محصوالت کشــاورزی ایران 
عنــوان کــرد که میزان صادرات به روســیه در زمســتان 
در مقایســه بــا تابســتان امســال کاهــش چشــمگیری 
داشــته ایم و از 100کانتینر به 5کانتینر در روز رســیده 

است.
صدرالدیــن نیاورانــی در گفت وگــو بــا ایلنــا بــا رد 
ادعــای افزایــش قیمــت خیار بر اثر افزایــش صادرات به 
روســیه اظهــار کــرد: طبــق آمــار رســمی گمــرک و وزارت 
جهــاد کشــاورزی اکنــون تنهــا 2 تــا 3درصــد از مجمــوع 

محصوالت کشاورزی از کشور صادر می شود.
وی ادامــه داد: ایــن مقــدار از صادرات نمی تواند بر 

بازار داخلی اثر داشته باشد و قیمت ها را تغییر دهد.
نیاورانی با تاکید بر اینکه در ماه های اخیر شــاهد 
خرابــی بــازار صادراتی محصوالت کشــاورزی به روســیه 
هســتیم، گفت: در تابســتان ســالجاری هر روز بیش از 
100 کانتینر انواع محصوالت کشاورزی به روسیه صادر 
می شــود در حالــی کــه اکنــون بــه کمتــر از 5 کانتینر در 

روز رسیده است.
به گفته وی عمده کانتینرهای محصوالت صادراتی 
حامل کیوی هستند و درصد محصوالت سبزی و صیفی 

بسیار اندک است.
نیاورانــی مشــکالت متعدد در صــادرات را از دالیل 
کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  شــدید  نزولــی  رونــد 

دانست.
او از دالیل کاهش صادرات محصوالت کشــاورزی 
را افزایــش تحریم هــا، گرانــی حمــل و نقــل و مهمتــر از 

همه نوسانات نرخ ارز  برشمرد.
نیاورانی اظهار کرد: در مدت زمان کوتاهی شــاهد 
نوســان نــرخ ارز بیــن 20 تا 30هزار تومــان بودیم و این 
موضــوع صــادرات را بــرای تجــار در اوضاعــی کــه بایــد 
تســویه ارزی داشــته باشــند بســیار دشــوار و همــراه بــا 

زیان می کند.
نایب رئیــس اتحادیــه محصــوالت کشــاورزی ایــران 
معتقــد اســت دلیــل اصلی افزایش قیمــت قیمت برخی 
از محصــوالت صیفــی ماننــد خیار ســرمازدگی در ابتدای 

ماه جاری است.
نیاورانــی پیش بینــی کرد: یک هفته تا 10روز آینده 

قیمت خیار کاهشی شده و به سطح منطقی برسد.

آمار واردات و موجودی برنج 
در گمرک

بیش از ۷5هزار تن برنج در گمرک و بندرها دپو 
شــده اســت کــه در جریــان واردات و ترخیــص صــورت 

گرفته با کاهش همراه شده است.

بــه گــزارش ایســنا، حجــم برنج هــای دپــو شــده در 
گمرک و بندرها تا آبان سال جاری به بیش از 200هزار 
تــن می رســید کــه در رابطــه بــا ترخیص آن حواشــی نیز 
ایجاد شد؛ به طوری که صاحبان کاال به دالیلی از جمله 
تامین ارز امکان ترخیص نداشته و حتی اعالم کردند تا 

مرز فاسد شدن پیش رفته است.
اعــالم گمــرک از ایــن حکایــت داشــت کــه صــادر 
ایــن  نشــدن کــد رهگیــری بانــک و تامیــن ارز موجــب 
ایســتایی شــده ولی ســرانجام بعد از رایزنی های صورت 
گرفتــه این مشــکل برطرف و ترخیــص برنج های وارداتی 

از سر گرفته شد.

موجودی برنج در بنادرها
بررســی آخریــن وضــع موجــودی برنــج در گمرک و 
بندرها نشان می دهد که تا 1۸بهمن ۷5.1هزار تن برنج 
موجــود اســت کــه از ایــن حجــم  ۶1.۸هــزار تــن در بندر 
امام خمینی )ره(، ۸.5هزار تن شــهید رجایی، 2.۷ هزار 
تن چابهار، 1.۶ هزار تن لنگه و 2۶۹ تن در بندر شــهید 

باهنر قرار دارد.

واردات ۷۲0 میلیون دالری
همچنیــن بررســی وضــع واردات برنــج در آخریــن 
گزارش هــا تــا پایــان دی حاکــی از آن اســت که در ســال 
جــاری ۷۸۹.۶هــزار تــن بــه ارزش ۷20.۶ میلیــون دالر 
برنج وارد کشــور شــده اســت این در حالی اســت که در 
10 مــاه اول ســال گذشــته 1.3میلیون تن بــه ارزش 1.3 

میلیارد دالر برنج وارد شده بود.
این در حالی است که تا پایان ۹ ماهه اول امسال  
ســهم برنــج از وازدات حــدود ۷۷۶ هــزار تــن بــا ارزشــی 

حدود ۷0۷ میلیون دالر بوده است.

افزایش قیمت از ۹500 تا ۲۸ هزار 
تومان در یک سال

برنج هــای وارداتــی از جملــه اقــالم دریافت کننــده 
ارز ۴200 بــود کــه از ابتــدای ســال جــاری از دریافت ارز 
ترجیحی کنار گذاشته شد و تامین ارز آن با نرخ سامانه 

نیما که حدود نرخ بازار آزاد است انجام می شود.
 افزایش قیمت برنج های وارداتی نســبت به ســال 
گذشــته قابــل توجــه اســت؛ به طــوری که طبــق گزارش  
مرکــز آمــار ایــران در دی امســال قیمــت هــر کیلــو برنــج 
خارجــی بــه طــور متوســط 23هزار و ۷00 تومــان بوده و 
حتــی تــا 2۸هــزار و ۶00 تومــان هم فروش رفته اســت، 
در حالی که در دی پارسال تا ۹500 تومان عرضه شده 
اســت. برایــن اســاس قیمــت برنــج وارداتــی بــا توجه به 
وضع موجود نســبت به دی ســال گذشــته تا 1۴۸درصد 

افزایش دارد.

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه دبیــر شــورای اجرایــی فناوری 
اطالعات کشــور روز گذشته تمامی بندها به 

سامانه جامع تجارت متصل شدند.
بــه گــزارش ایســنا، رضــا باقری اصــل در 
یک برنامه تلویزیونی با اشاره به وعده رئیس 
ســازمان تامین اجتماعی مبنی بر الکترونیکی 
کــردن 30خدمــت پرکاربــرد خــود بیــان کــرد: 
بــر  هیات وزیــران  کــه  فشــارهایی  براســاس 
تامین اجتماعی داشت، رئیس سازمان تامین 
اجتماعــی وعــده داد تا آخــر بهمن 30 خدمت 
پرکاربرد تامین اجتماعی را الکترونیکی کنند.
او افــزود اکنــون 22 خدمــت بــه آن حــد 
رسیده است که می تواند در کارگزاری ها ارائه 
نشود، همچنین یک خدمت خیلی مهم شکل 
گرفته که دفترچه بیمه ها بر اساس آن دیگر 
قــرار نیســت چــاپ شــود و قطعــا نســخه های 
الکترونیکــی را تــا دوهفتــه پیــش رو خواهیــم 

داشت.
تامیــن  ادامــه داد:  ایــن مقــام مســئول 
اجتماعی سه دسته خدمت دارد که حوزه های 
ســالمت را تقریبا با همکاری بیمه ســالمت و 
وزارت بهداشــت توانســتند الکترونیکــی کنند 
امــا در حوزه هایــی کــه مربــوط بــه کارفرمایــی 

است یک مقدار با چالش روبه رو هستیم.
او گفــت: یــک ســری خدمــت در حــوزه 
نفــر  یــک  کــه  جایــی  آن  مثــل  کارفرمایــی، 
تامیــن اجتماعــی،  بــرود کارهــای  می خواهــد 
حقــوق بازنشســتگی و .. را انجــام دهــد کــه 
یــک قســمت آن هــم بــه وزارت کار ربــط پیــدا 
وزارت  بــه  مربــوط  کــه  قســمت  آن  می کنــد. 
آن  امــا  اســت  شــده  انجــام  می شــود  کار 
قســمت هایی که مجبور بودند به کارگزاری ها 

و شــعب تامین اجتماعــی مراجعه کنند هنوز 
حل نشده است.

دبیــر شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات 
کشــور گفت: در زمینــه دولت الکترونیک یک 
اتفــاق مهمــی که بــه تازگی رخ داده و بیشــتر 
کنکوری هــا بــا آن درگیــر بــودن این اســت که 
ســال های گذشــته اینطــور بود کــه کنکوری ها 
بایــد اول بــه یکــی از دفاتــر خدمــات دولــت 
می رفتنــد و مــدرک تحصیلی خود را اســتعالم 
می گرفتنــد امــا افــرادی کــه امســال ثبت نــام 
کردنــد کامــال بــه صــورت الکترونیکــی انجــام 

دادند.
باقری اصــل در رابطــه بــا بیمــه تکمیلــی 
تکمیلــی  بیمــه  را  دســتورالعمل  یــک  گفــت: 
درحــال ابــالغ دارد کــه قــرار اســت 20اســفند 
ابــالغ شــود و بیمــه تکمیلــی نیــز بــه چرخــه 

الکترونیکی شدن اضافه شود.
دســتگاه ها  رتبه بنــدی  بــا  رابطــه  در  او 
گفــت: ما دو گزارش مســتقل در حوزه دولت 
الکترونیــک منتشــر کردیــم کــه یکــی در حوزه 

شفافیت بوده و دیگری در حوزه خدمات.
این مقام مســئول تصریح کرد: در حوزه 
شفافیت ما بر اساس 12 شاخص دستگاه ها 
را رتبه بنــدی کردیــم کــه در آن وزارت رفــاه، 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد و وزارت راه رتبه های 
از  ایــن 12شــاخص عبارت انــد  اول هســتند، 
انتشــار هزینــه کــرد شــش ماهــه، معامــالت، 
آمــار  امانــی،  امــوال  دارایی هــای غیرمنقــول، 
و  مقــررات  و  قوانیــن  عملکــرد،  اطالعــات  و 
مجوزهایی که صادر کرده اند و ...، الیته اینها 
فقط دستگاه های دولتی بودند، ریز اطالعات 

15۷ دستگاه را تا عید منتشر خواهیم کرد.

پیشــرفت های  بــا  رابطــه  در  گفــت:  او 
خدمــات دســتگاه ها، وزارت رفــاه بــاز هم اول 
اســت، وزارت ورزش و جوانــان دوم و وزارت 
ارتباطــات ســوم، در آخــر جــدول هــم وزارت 
راه، وزارت کشــور، وزارت دادگســتری، وزارت 
نفــت، وزارت امــور خارجــه و وزارت آموزش و 

پرورش قرار دارند.
 دریافت مدارک هویتی

از سوی بانک ها 
باقری اصــل در ادامــه ایــن رابطــه گفــت: 
جاهایــی کــه ســرویس را خــود بانــک مرکــزی 
ارائــه می دهد خوب پیشــرفت کرده اند. دوبار 
ابالغیــه رئیس جمهــوری، دو مصوبــه شــورای 
عالــی اداری، یــک بــار ابالغیه شــورای اجرایی 
فنــاوری اطالعات ابالغ کردند که بانک ها حق 
گرفتن کپی و مســتندات کاغذی را ندارند اما 
هنوز این اتفاق در خیلی از بانک ها رخ نداده 

است.
او افزود: بانک های ایران زمین و رسالت 
تمــام خدمــات خود را به صــورت برخط انجام 
می دهند و هیچ مدارکی را نمی گیرند اما بقیه 

بانک ها هنوز از مردم مستندات می گیرند.
باقــری اصــل به رفتار ســلیقه ای بانک ها 
یــک  ایــن مــورد اشــاره کــرد و گفــت: در  در 
شــعبه ممکن است برای وام کپی مدارک فرد 
و حتــی خانــواده او را بگیرنــد و در شــعبه ای 
دیگــر فقط مــدارک فرد را بگیرند و بانک هایی 
هــم هســتند کــه هیــچ مدارکــی را نمی گیرنــد 
و کامــال الکترونیکــی انجــام می دهنــد، پــس 
امــا  دارد  وجــود  الکترونیکــی  ســرویس های 

برخی بانک ها استفاده نمی کنند.

دبیرشــورای اجرایــی فناوری اطالعات در 
زمینــه امــور مالیاتــی گفــت: در ســازمان امور 
مالیاتــی یــک پنجــره خدمات خیلی خــوب راه 
افتاده اســت، همچنیــن بحث مالیات بر نقل 
و انتقال مســکن خیلی خوب راه اندازی شــده 
اما آن جایی که به بحث ارث، امالک تجاری و 
اجاره مربوط می شود هنوز خیلی کار داریم.

باقری اصــل در ادامــه اشــاره بــه فرآینــد 
صدور گذرنامه کرد و گفت: کل فرآیند آن به 
طور کامل الکترونیکی شده است و فقط یک 
مرحلــه احــراز هویــت الزم اســت کــه مراجعه 
شود، یعنی تمام کاغذها و مدارک جمع شده 

است.
به گفته او 31 شهریور۹۹ آخرین مهلتی 
بود که دســتگاه هایی که موظف به راه اندازی 
تکالیفشــان  بودنــد  تجــارت  جامــع  ســامانه 
بــه  گــزارش  یــک  مهــر  در  دهنــد،  انجــام  را 
بــه   منجــر  کــه  دادیــم  ارائــه  رئیس جمهــوری 
جلســه شــورای اجرایی فناوری اطالعات شد. 
قرار شد 11/11 یک سری از تکالیف دیگر انجام 
شــود کــه اکنون در موضوع اتصــال بندرها به 
ســامانه جامــع انبارهــا در هفتــه گذشــته دو 
بندر به صورت آزمایشــی متصل شــدند. طبق 
آخریــن خبــری که بــه بنده رســیده دیروز کل 

بندرها به این سامانه متصل شده اند.
بــه  اشــاره ای  آخــر  در  اصــل  باقــری 
فرآیندهــای خریــد خــودرو کــرد و گفــت: در 
اســناد  ثبــت  و  بیمــه  بیــن  ارتباطــات  حــوزه 
رســمی و ناجــا مقــداری ناهماهنگی در تبادل 
اطالعــات وجــود دارد. البته تا جایی که اطالع 
دارم موضــوع شــماره گذاری اینترنتــی مطــرح 

شده است.

رئیس ســازمان توسعه تجارت می گوید 
امــروز می تــوان بــا قاطعیــت اعــالم کــرد کــه 
دیگــر در ایــران واردات بــی رویــه ای صــورت 

نمی گیرد.
به گزارش ایســنا، حمیــد زادبوم با مرور 
محدودیت های اعمال شــده بر مســیر واردات 
در ســال های گذشــته، اظهــار کــرد: بــا توجــه 
بــه محدودیت های اعمال شــده در ســال های 
گذشته، می توان اعالم کرد که در سال ١٣٩٩ 
عمال دیگر واردات بی رویه ای صورت نمی گیرد 
و وقتــی جزئیــات کاالهــای ورودی بــه ایران را 
بررســی می کنیم، می بینیم که یا واســطه ای و 
سرمایه ای هستند یا کاالهای مصرفی که نیاز 

قطعی مردم به شمار می روند.
و  واســطه ای  کاالهــای  داد:  ادامــه  او 
از کل واردات  ســرمایه ای حــدود ۸۷درصــد 
ایــران را تشــکیل می دهنــد. ایــن کاالهــا بــه 
عنــوان مــواد اولیه یا مــورد نیاز به واحدهای 
تولیــدی تحویــل می شــوند و یعنــی نــه تنهــا 
کــه  نیســتند  زیــان ده  ایــران  اقتصــاد  بــرای 
حتی نرسیدنشــان می تواند به تولید آســیب 
بزنــد. از ایــن رو نــه تنهــا نگرانــی در رابطــه 
بــا ایــن کاالهــا نیســت کــه می تــوان بــا ارائه 
تســهیالتی بــه وارداتشــان نیــز کمــک کــرد تا 
خطــوط تولیــدی بــرای تامیــن مــواد اولیــه بــا 

مشــکل مواجه نشوند.

رئیــس ســازمان توســعه تجارت بــا بیان 
اینکــه 13درصــد باقــی مانــده از واردات ایــران 
را نیــز کاالهــای مصرفــی کــه نیاز جــدی مردم 
داد:  توضیــح  می دهنــد،  تشــکیل  هســتند 
بعضــی از ایــن کاالهــا بــرای تامین کامــل نیاز 
جامعــه بــه ایــران وارد می شــوند، مثــال برنــج 
بــرای  کــه  ایــن کاالهاســت  از  یکــی  وارداتــی 
تنظیم بازار و تامین نیاز مردم وارد می شــود. 
یکی دیگر از این کاالها را گوشی تلفن همراه 
بــاز هــم نیــاز جامعــه  تشــکیل می دهــد کــه 
اســت و نمی توان توقع داشــت که واردات آن 

متوقف شود.
اینکــه  وجــود  بــا  کــرد:  اضافــه  زادبــوم 

واردات بی رویــه کنــار رفتــه امــا آمــار واردات 
ما ســال گذشــته در مرز ۴3میلیارد دالر قرار 
داشــت و امســال نیز همین روند ادامه دارد. 
بــا توجه به اینکــه اصلی ترین محل تامین ارز 
موردنیــاز واردات، صــادرات غیرنفتــی کشــور 
اســت، افزایــش فعالیت هــا در این حــوزه نیز 
بایــد  مــا  و  فراونــی خواهــد داشــت  اهمیــت 
تــالش کنیــم تــراز تجــاری کشــور را بــار دیگــر 

مثبت کنیم.
به گفته او، در ۹ ماهه سال ١٣٩٩، تراز 
تجــاری ایــران حــدودا منفــی 1.2میلیــارد دالر 
بوده که سازمان توسعه تجارت امیدوار است 

این عدد تا پایان سال قابل جبران باشد.

رئیــس انجمــن مراکــز اســقاط و بازیافــت 
خــودرو اظهــار کــرد کــه با رونــدی که در اســقاط 
وجــود دارد و وجود مشــکالت مجبور به واردات 
ضایعات و قراضه خودرو هستیم چراکه اسقاط 

در کشور کفاف این موضوع را نمی دهد.
محمــود  ایلنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مشهدی شــریف در نشســت خبری انجمن مراکز 
اســقاط و بازیافــت خــودرو اظهار کــرد: هم اکنون 
220 مرکــز اســقاط و بازیافــت خــودرو در کشــور 
بــه طــور مســتقیم و  کــه ۶000نفــر  وجــود دارد 
30هزار نفر به طور غیرمســتقیم در آن مشــغول 
مرکــز  هــر  راه انــدازی  بــرای  هســتند.  کار  بــه 
25میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که به طور 
کلی سرمایه گذاری در این مراکز به 5000میلیارد 
تومان می رســد. بنابراین برای هر شــغل ایجادی 
13۸میلیون تومان ســرمایه گذاری شــده است. از 
بیــن ایــن 220مرکــز کمتــر از 10مرکــز نیمه دولتی 
هســتند کــه طبــق قانــون آنهــا نیز بایــد به بخش 

خصوصی منتقل شوند.
او ادامه داد: بر اســاس قانونی که در ســال 
۸۸ به تصویب رسید به ازای خودروهای تولیدی 
30 درصد هر ســاله باید اســقاط شــوند. بنابراین 
در سال باید حدود 3۶0هزار خودرو اسقاط شود 
اما در سال ۹۸ این رقم فقط ۸000 دستگاه بود 
در حالی که 3میلیون دســتگاه خودروی فرسوده 

تعــداد   1۴0۴ ســال  در  دارد.  وجــود  کشــور  در 
ایــن خودروهــا بــه ۸میلیون می رســد. با ســرعتی 
کــه اکنــون داریــم 1000 ســال طــول می کشــد تــا 
خودروهای فرســوده پنج ســال دیگر تمام شــود. 
از بین مراکز اســقاط خودرو فقط 50 تا ۶0 مرکز 
فعال هســتند و آنها نیز با 10درصد ظرفیت خود 

کار می کنند.
بازیافــت  و  اســقاط  مراکــز  انجمــن  رئیــس 
خــودرو تصریــح کــرد: شــماره گذاری خودروهــای 
نــو منــوط بــه بازیافــت خــودرو و شــماره ســریال 
آن اســت. در مــورد خودروهــای وارداتــی از آنجــا 
کــه واردات ممنــوع شــده، دیگــر اســقاطی بــرای 
بــرای خودروهــای  نداریــم.  خودروهــای خارجــی 
داخلی نیز با وجود قانون 33درصد، از سال ۸۸ 
خودروسازان با رانتی که دارند زیر بار این قانون 
نرفتنــد. اســقاط موتورســیکلت نیــز بــه ازای هــر 
موتورســیکلت شماره گذاری شده انجام می شود. 
در مــورد خودروهــای دیزلی چون تولید داخل کم 
اســت یک ســوم خودروهای تولیدی مقدار زیادی 

نیست.
مشهدی شــریف بــا انتقــاد از کاهــش نقش 
ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور گفت: 
ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور تبدیل 
بــه یک دبیرخانه تحت نظــارت معاونت راهداری 
شــده اســت یعنــی متولــی مراکــز اســقاط جایگاه 

خــود را از دســت داده و هیــچ اقدامــی نیــز بــرای 
بازپس گیری آن نمی کند.

او در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ۷215موتــور 
ســیکلت بایــد اســقاط شــوند که ۴5۶۹ دســتگاه 
گواهــی  امــا  شــده اند  اســقاط  ســیکلت  موتــور 
صــادر  موتورســیکلت  یــک  بــرای  حتــی  اســقاط 
نشــده یعنــی حتــی یک ســریال هم وجــود ندارد. 
اســقاط خــودرو  گواهــی  از  موتورسیکلت ســازان 
اســتفاده می کننــد و بــه ازای هر خــودرو ۷ موتور 
ســیکلت را شماره گذاری می کنند. ستاد مدیریت 
حمل و نقل و سوخت کشور یک جلسه با پلیس 
راهــور برگــزار نمی کند تا ایــن هماهنگی ها انجام 

شده و مشکل حل شود.
بازیافــت  و  اســقاط  مراکــز  انجمــن  رئیــس 
ســن  مــورد  در  ســوالی  بــه  پاســخ  در  خــودرو 
فرســودگی خودروهــا اظهــار کرد: بــرای خودروها 
ســن فرســودگی در نظــر گرفتــه شــده بــود اما در 
شــکایتی دیوان عدالت با اســتناد به حق مالکیت 
ایــن طــرح را لغــو کــرد و جایگزیــن آن را معاینــه 
فنی اعالم کرد. ما اعتراض کرده ایم که با احترام 
بــه حــق مالکیــت، حق تــردد در معابــر عمومی از 
حقوق حاکمیت است به عالوه اینکه معاینه فنی 

نیز خطای باالیی دارد.
مشهدی شــریف بــا طــرح پیشــنهاداتی برای 
حــل مشــکل افــرادی کــه با مشــکل مالــی مواجه 

هســتند و ممکن اســت خودروی خود را از دست 
می تواننــد  خودروســازان  کــرد:  تاکیــد  بدهنــد، 
بــه کســانی کــه خــودروی فرســوده دارنــد هــم در 
قرعه کشــی ها اولویت بدهند. پیشنهاد دیگر این 
است که گواهی اسقاط خودرو را به اوراق بهادار 
بــدل کننــد و بــا هــر تخلــف زیســت محیطی، فرد 
متخلــف مجبــور بــه خریــد گواهی اســقاط شــود. 
پیشــنهاد ما به مجلس در طرح ســاماندهی بازار 
خــودرو این بود که اگر برای خودروســازان قانون 
30درصــد ســخت اســت می تواننــد بــا 20درصــد 
شــروع کننــد و هــر ســاله 10درصــد آن را افزایش 

دهند.
وی بــا تاکیــد بــر مشــکالت زیســت محیطی 
خاطرنشان کرد: تا 2۴بهمن در تهران فقط 15روز 
پــاک داشــته ایم.  تنهــا 3روز هــوای  اهــواز  و در 
ایــن مشــکل را  خودروهــای فرســوده می تواننــد 

افزایش دهند.
بازیافــت  و  اســقاط  مراکــز  انجمــن  رئیــس 
خودرو با اشاره به هزینه های باالی مصرف بنزین 
بــرای دولــت یــادآور شــد: بــا مبنــای دالر 23هزار 
تومــان و قیمــت بنزین 3000تومــان و با توجه به 
اینکــه هــر خــودروی فرســوده ۴.13 لیتــر مصرف 
بیشــتری دارد، هــر خــودروی فرســوده روزانه 50 
هزار تومان برای دولت هزینه دارد که با توجه به 
وجود 3 میلیون خودروی فرســوده در کشــور این 

رقم به 1۴۸ میلیارد و ۶5 میلیون تومان می شود 
کــه ایــن رقــم ســاالنه به 53هــزار میلیــارد تومان 
می رسد یعنی هزینه مصرف بنزین این خودروها 
20هــزار میلیــارد تومــان از یارانه ای کــه دولت به 

صورت نقدی می پردازد بیشتر است.
ایــن  تعــداد   1۴0۴ ســال  در  افــزود:  وی 
خودروها به ۸میلیون دســتگاه می رســید. دولت 
آن  در  بنزیــن  مصــرف  کــه  می کنــد  پیش بینــی 
ســال 31 میلیون لیتر بیشــتر شــود اما با اســقاط 
۸میلیــون خــودرو و بــا توجــه بــه مصــرف ۴.13 
لیتری این خودروها می توان بیش از 33میلیون 
بــا  نــه تنهــا  لیتــر صرفه جویــی داشــت بنابرایــن 
افزایــش مصرف بنزین مواجه نخواهیم بود بلکه 

کاهش نیز خواهد داشت.
مشهدی شریف در ادامه افزود: پیشنهاد ما 
این است که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت 
کشور به جایگاه خود بازگردد. باید وزارت صمت، 
وزارت کشــور و وزارت راه در ایــن مــورد همــکاری 
کنند اما اگر این اتفاق نیز نیفتد، بهتر است این 

ستاد زیرمجموعه سازمان محیط زیست شود.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو 
نیــز در ایــن جلســه گفــت: بــه جایــی رســیده ایم 
کــه بــرای کارخانه هــای فــوالد مجبــور بــه واردات 
ضایعات و قراضه خودرو هســتیم چراکه اســقاط 

در کشور کفاف این موضوع را نمی دهد.

اتصال تمام بندرهای کشور به سامانه جامع تجارت  وعده حل شدن مشکل 
 تولید روغن نیمه جامد

تا روزهای آینده 
بــه گفتــه دبیر انجمن صنفی صنایــع روغن نباتی، 
مشــکالتی در بخــش روغــن نیمه جامد در حوزه ارزی و 
تأمین حلب  مطرح بود که تا حدود ۷0درصد برطرف و 
در روزهای آینده کمبود این بخش جبران خواهد شد.
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
امیرهوشــنگ بیرشــک بــا عنــوان ایــن که نیاز کشــور در 
بخش روغن حدود 1۴0هزار تن اســت و در دی امســال 
حــدود 1۷۷هــزار تــن و در 20 روزه بهمــن 120هــزار تــن 

روغن تولید و روانه بازار شده است.
او ضمن اعالم اینکه تولیدکنندگان در بخش روغن 
مایــع مشــکلی ندارند و با افزایــش حجم تولید التهابات 
بازار را تا حد قابل توجهی کاهش داده اند، خاطرنشــان 
کــرد: ایــن اطمینــان را بــه مردم می دهیم در شــب عید، 
فروردین و اردیبهشــت ماه ســال آینده تولیدکنندگان با 
تمــام تــوان رونــد تولیــد را انجام و نگرانــی در این رابطه 

وجود نخواهد داشت.

برگزاری نمایشگاه مجازی 
 سه ماهه تولیدات داخلی

از ۵ اسفند
عضــو اتــاق بازرگانی تهــران می گوید نمایشــگاهی 
بــرای عرضــه کاالهــای ایرانــی از پنجم اســفند تــا پنجم 

خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.
پــس از شــیوع ویــروس کرونــا، در کنــار کســب و 
کارهــا، فعالیت هــای تولید و صادراتی که آســیبی جدی 
دیدند. یکی از اصلی ترین صنایعی که نتوانست کار خود 
را به شکل عادی ادامه دهد، صنعت نمایشگاهی کشور 
بــود. هرچند این تجربه نیــز مانند دیگر محدودیت های 
ناشــی از کرونــا، صرفــا به ایــران مربوط نبود و بســیاری 
از دیگر کشــورهای جهان نیز تجاربی مشــابه را به ثبت 
رســاندند اما با توجه به وضع خاص اقتصادی که ایران 
در سال های گذشته پشت سرگذاشته، قطعا بهره بردن 
از ظرفیــت نمایشــگاه ها بــرای عرضه و معرفــی کاالهای 

ایرانی اهمیت فراوانی دارد.
به گزارش ایسنا، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره 
برنامه ریزی هــای صــورت گرفته برای برگزاری نمایشــگاه 
نخســتین  داد:  توضیــح  پیــش رو،  روزهــای  در  مجــازی 
نمایشــگاه مجــازی ایــران از 5 اســفند ســال جــاری تا 5 
خــرداد ســال آینده برگــزار خواهد شــد. مهمترین هدف 
برگزاری نمایشگاه مجازی ایران، فرهنگ سازی استفاده 
از ابزار فناورانه در کسب وکارهاست. از این رو به منظور 
آشنایی بیشتر فعاالن اقتصادی با برگزاری نمایشگاه به 
صورت مجازی، زمان برگزاری نمایشگاه مجازی ایران به 
ســه ماه افزایش یافته اســت. مطمئنا پس از شــروع به 
کار نمایشــگاه مجازی ایران، شــرکت های بیشــتری برای 
حضــور در ایــن بســتر عالقمنــد خواهنــد شــد؛ چراکه با 
توجــه بــه اوضــاع اقتصــادی جهــان و ایران، شــرکت های 
تولیدکننــده، صادرکننده و حتی واردکننده به دنبال آن 
هستند که با کمترین هزینه محصوالت و خدمات خود 
را بــه مشــتریان معرفــی کننــد. بــه همیــن دلیــل یکی از 
مزایای نمایشــگاه مجازی این اســت که هزینه تبلیغات 

و بازاریابی شرکت ها را کاهش می دهد.
محمدرضا طالیی با مرور مزایای نمایشــگاه مجازی 
اظهار کرد: محدودیت های مکانی و زمانی نمایشگاه های 
فیزیکــی، در نمایشــگاه مجــازی وجــود نــدارد. از ســوی 
فنــاوری  ابــزار  ایــن  به واســطه  شــرکت ها  بــازار  دیگــر، 
نویــن توســعه پیــدا می کنــد. عــالوه  بــر ایــن، بــه دلیــل 
افزایــش مــدت زمــان برگــزاری نمایشــگاه، شــرکت های 
متقاضــی حضــور در بــازار ایران یــا عالقمند بــه همکاری 
بــا شــرکت های ایرانــی، مدت زمان بیشــتری می توانند با 
شــرکت های ایرانــی آشــنا و وارد تعامــل شــوند. به گفته 
او، هزینه هــای حضــور در نمایشــگاه مجــازی ایــران بــا 
توجــه بــه افزایــش مــدت زمــان برگــزاری، بســیار مقرون 
بــه صرفــه اســت. در مجمــوع رویدادهایــی که در بســتر 
فضای مجازی برگزار می شود، کم هزینه ترین مسیر برای 
توســعه بازارها در دنیا اســت. طالیی هم چنین با اشــاره 
بــه ضرورت فرهنگ ســازی در این حــوزه، گفت: برگزاری 
ایــن نمایشــگاه می توانــد فرهنــگ اســتفاده از فنــاوری 

اطالعات در توسعه کسب وکارها را افزایش دهد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس انجمن اسقاط خودرو: مجبور به واردات ضایعات خودرو هستیم

رئیس سازمان توسعه تجارت: واردات بی رویه کاال 
کامال قطع شده است


