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افزایش ۱.۳ درصدی تخلیه 
و بارگیری کاالی اساسی 

بندرها
بر اســاس آمار ســازمان بنادر و دریانوردی تخلیه 
و بارگیــری کاالهــای اساســی در بندرهــای کشــور در 
دی امســال در مقایســه با دی گذشــته ۱.۳درصد رشــد 

داشته است. 
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، مطابق آمار رســمی 
سازمان بنادر و دریانوردی تخلیه و بارگیری کاال در دی 
99 نسبت به دی 98 بالغ بر  10.5درصد کاهش یافته 

است.
در دیمــاه امســال 10 میلیــون و 877 هــزار و 767 
تن انواع کاال در بندرهای شمالی و جنوبی کشور تخلیه 
و بارگیری شده که در مقایسه با 12میلیون و 147هزار 
و 522 تن دی سال گذشته 10.5درصد کاهش را نشان 

می دهد.
در بخش کاالی اساسی تخلیه و بارگیری 1.3درصد 
رشد داشته است. در ماه مورد اشاره 2 میلیون و 232 

هزار و 508 تن کاال تخلیه و بارگیری شده است.
در  دریانــوردی،  و  بنــادر  ســازمان  آمــار  مطابــق 
بخــش کاالی فلزی رشــد 30درصدی، کاالی ســاختمانی 
و مــواد معدنــی رشــد منفــی 18درصــدی، ماشــین آالت 
رشــد  11.2درصــدی، کــود و مــواد شــیمیایی رشــد منفی 
10درصدی، منســوجات چرم رشــد منفی 13.5درصدی، 
خرده بــار و متفرقــه رشــد منفــی 74.7درصــدی، کاالی 
کانتینری رشد منفی 78.2درصدی و فرآورده های نفتی 

رشد 26.3درصدی را ثبت کرده است.
در دیمــاه امســال 2میلیــون و 144 هزار و 504 تن 
کاالی اساسی تخلیه و در مقابل 88 هزار و 4 تن کاالی 

اساسی بارگیری شده است.

افتتاح بزرگترین پایانه 
صادرات محصوالت 

کشاورزی در مازندران 
فــاز نخســت بزرگتریــن مرکــز لجســتیک و پایانــه 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی کشــور بــا نــام تجــاری 
پنجــاه  در  پنجشــنبه  صبــح  پــارس«  »روماک گســتر 
دســتور  بــا  تولیــد  جهــش  افتتــاح  برنامــه  یکمیــن  و 
رئیس جمهــوری در شهرســتان جویبار اســتان مازندران 

به بهره برداری رسید.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنــا، عملیــات اجرایــی فاز 
نخســت پایانــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی ایران با 
نــام تجــاری روماک گســتر پارس ســال 96 در زمینی به 
مســاحت 31هکتــار و بــا زیربنــای 31هــزار متــر مربع در 
شهرســتان جویبــار با حمایت دولــت دوازدهم در تامین 

زیرساخت های آب و برق تکمیل و بهره برداری شد.
کشــاورزی  محصــوالت  صادراتــی  پایانــه  رئیــس 
روماک گستر پارس مازندران بازاریابی، صادرات، ایجاد 
و معرفــی برنــد ایرانی در بازارهــای جهانی، اصالح نظام 
توزیــع و تنظیــم بازار محصوالت کشــاورزی را از اهداف 
اولیه راه اندازی پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی در 

این خطه کشور بیان کرد.
خلیــل قلیــزاده گفت: فاز اول ایــن پایانه صادراتی 
بــا ظرفیــت بیــش از 364 هــزار تــن و بــا قابلیت هــای 
ســورتینگ و بســته بندی میــوه، تولیــد کارتــن و انجمــاد 
مواد پروتینی با سرمایه گذاری حدود هفت هزار و 200 
میلیارد ریالی تکمیل و راه اندازی شــد و  برای 300 نفر 

نیز به طور مستقیم ایجاد اشتغال شده است.
او برخــورداری از 57 ســالن ســردخانه آمونیاکــی، 
انجماد روزانه 80تن محصوالت کشاورزی، تولید 6هزار 
تن جعبه کارتنی، بسته بندی ساالنه 274هزار تن انواع 
محصــوالت کشــاورزی و قابلیــت نگهــداری 90هــزار تــن  
محصول کشــاورزی  ســبزی، صیفی و پروتینی در دمای 
بــاال ســفر و زیــر صفــر را از ظرفیت های مهــم این پایانه 

صادراتی اعالم کرد.
تنظیــم  روماک گســتر،  صادراتــی  پایانــه  رئیــس 
بــازار محصــوالت کشــاورزی بــه خصــوص باغــی را یکــی 
از مهمتریــن مزیت هــای ایــن پایانــه دانســت و خواهــان 
حمایت بانک های دولتی و خصوصی در تامین ســرمایه 

در گردش این واحدها بیان کرد.
قلیــزاده تامیــن زنجیره های مورد نیاز شــامل صنایع 
پایانــه صــادرات  اصلــی  نیازهــای  از  یکــی  را  بســته بندی 
از  گفــت: حمایــت  و  کــرد  اعــالم  محصــوالت کشــاورزی 
زنجیــره تولیــدی مــورد نیــاز پایانــه صادراتــی در این خطه 
و راه انــدازی پایانه هــای صادراتــی محصــوالت کشــاورزی 
مشابه در سایر استان های نیاز امروز صادراتی ما است.

او با مرور پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا اظهار 
کــرد: در اوضــاع فعلی 37درصد از صــادرات محصوالت 
کشــاورزی جهــان بــه ایــن کشــورها انجــام می شــود و 
ســاخت پایانــه صادراتــی محصوالت کشــاورزی حاشــیه 
دریــای خــزر در اســتان مازندران می توان بخشــی از این 

بازار را در صورت حمایت داخلی تصاحب کرد.
پایانــه محصوالت کشــاورزی روماک پــس از پایانه 
برنج، گل و گیاه و شیالت و ماهیان خاوریاری چهارمین 
پایانــه حــوزه تولیــدات کشــاورزی مازنــدران محســوب 
می شود که تاکنون پایانه محصوالت برنج در شهرستان 

آمل به بهره برداری رسیده است.
اســتان  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  پایانــه 
مازنــدران هفدهمیــن پایانــه صادراتی کشــور محســوب 
می شــود.  همزمــان بــا دهــه فجــر ســال جــاری 12طــرح 
تولیدی و صنعتی اســتان مازندران با اعتباری افزون بر 
10هزار میلیارد ریال به بهره برداری رســید و برای حدود 

600 نفر نیز ایجاد اشتغال شد.
بــر اســاس آمــار در هفت ســال گذشــته افــزون بر 
یک هــزار و 575 واحــد تولیــدی و صنعتــی در مازنــدران 
بــا اعتبــاری افــزون بــر 79هــزار و 518میلیــارد ریــال بــه 
بهره بــرداری رســید. ایــن میــزان ســرمایه گذاری بخــش 
در  کشــور  شــمال  در  معــدن  و  در صنعــت  خصوصــی 
حــدود  آن  از  پیــش  ســاله  هشــت  دوره  بــا  مقایســه 
140درصــد رشــد نشــان می دهــد. طبق این آمــار در این 
مــدت بــرای 31هــزار نفــر از بیــکاران اســتان در حــوزه 

صنعتی و معدنی ایجاد اشتغال شد.

اخبـــــــــــــــــار

نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران می گویــد 
علی رغم معافیت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بــرای محصــوالت کشــاورزی، اما بانــک مرکزی بر 
بازگشت ارز همچنان اصرار می ورزد که این امر 
زمینه را برای قاچاق به مقدار قابل توجه فراهم 

کرده است.
غالمرضا میری نایب در گفت وگو با باشــگاه 
قیمــت طــالی ســرخ  ثبــات  از  خبرنــگاران جــوان 
در بــازار خبــر داد و گفــت: هم اکنــون قیمــت هــر 
تــا 7 میلیــون و  کیلــو زعفــران دســته 7میلیــون 
200هــزار تومان، زعفران ســرگل 8میلیون و 500 

تــا 9میلیــون و 500 هــزار تومــان و زعفــران نگیــن 
11میلیون تا 14میلیون تومان است.

او قیمت هر مثقال زعفران را 60 تا 70 هزار 
تومان اعالم کرد.

میــری با اشــاره بــه اینکه نرخ فعلــی زعفران 
جوابگــوی هزینه هــای تولیــد نیســت، افــزود: بــا 
افزایش صادرات انتظار می رود که قیمت زعفران 

به نرخ منطقی برسد.
نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران بــا عنوان 
اینکه بازار داخلی زعفران در رکود به سر می برد، 
بیــان کــرد: با گســترش ویــروس کرونــا و تعطیلی 

مراسم و مناسبت های مختلف، میزان تقاضا برای 
خرید زعفران کاهش یافته است.

او از رشــد 30درصــدی صــادرات طالی ســرخ 
در 9 ماهه امسال خبر داد و گفت: گمرک از آذر 
به بعد آماری اعالم نکرده، هر چند برآورد ما این 

است که رشد 30درصدی صادرات حفظ شود.
این مقام  مســئول ادامه داد: با رفع موانع و 
مشــکالت ســد راه صادرات همچون بازگشــت ارز 
حاصــل از صــادرات بــه کشــور، رشــد صــادرات به 
70درصد می رســد که بــا وجود این قیمت زعفران 

افزایش می یابد.

و  ایــران  مشــترک  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
ســوئیس عنوان کرد که این کشــور به حضور در 
ایــران عالقــه دارد اما برای گســترش همکاری ها 
بایــد مشــکالت بانکــی مرتفــع و بروکراســی های 

اداری کمتر شود.
شریف نظام مافی در گفت وگو با خبرگزاری 
ایرنا اظهار کرد: شــرکت های سوئیســی از معدود 
کشورهای اروپایی هستند که در دوران تحریم ها 
و فشــار حداکثــری علیــه کشــور، ایــران را تــرک 
نکردند و کارخانه ها به فعالیت خود ادامه دادند 
و حتــی شــاهد تولیــدات آنها در بازار هســتیم در 
حالی که شــرکت های دیگر کشورها ایران را ترک 

کردند.
ســرمایه گذاران  فعالیــت  افــزود:  او 
بــا  مــدت  ایــن  در  سوئیســی  شــرکت های  و 
محدودیت های بســیاری همراه بوده اســت که از 

جمله آنها مشکالت بانکی برای پرداخت سود به 
شرکت مادر بود.

نظام مافــی بــا بیــان اینکه این شــرکت ها در 
زمینه واردات نیز با سختی هایی مواجه هستند، 
تصریــح کــرد: تجــارت ایــران و ســوئیس بیــش از 
200 ســال ادامــه داشــته و در هیــچ وضعــی ایــن 

کشور بازار ایران را ترک نکرده است.
شــرکت های  حضــور  اینکــه  بیــان  بــا  او 
تــداوم دارد،  بــا وجــود محدودیت هــا  سوئیســی 
خاطرنشــان کرد: عالقه برای ادامه همکاری ها به 
دلیــل مکمــل بــودن کاالهای مورد نیاز دو کشــور 

است.
او بــا بیــان اینکــه قوانیــن ایــران در زمینــه 
تجارت و سرمایه گذاری موجب کاهش عالقمندی 
کشــورهای اروپایی می شــود، اظهار کرد: تســهیل 
در زمینه هــای مختلــف اقتصــادی فضــای بهتــری 

را بــرای جلــب ســرمایه گذاری فراهــم می کنــد و 
شرکت ها رغبت بیشتری نشان خواهد داد.

تحوالت سیاسی بر تجارت با 
سوئیس تاثیر مستقیم می گذارد

نظام مافــی بــا بیــان اینکه کانــال مالی ایران 
و ســوئیس برخــالف اینســتکس مســیر جدیــدی 
نیســت، تصریــح کــرد: توافقاتــی انجــام شــد تــا 
فعاالن اقتصادی مجوزی برای گسترش تجارت و 

بهبود شرایط انتقال پول به دست بیاورند.
او با اشاره به اینکه بر سر کار آمدن دولت 
جدید آمریکا حساســیت ها نســبت به این کانال 
را کاهش داده اســت، گفت: امید داریم بانک ها 
بتواننــد فعالیــت خــود را از ایــن طریــق راحت تــر 

انجام دهند و شاهد تغییرات بیشتری باشیم.
نظام مافــی تصریــح کــرد: در یکســال اخیــر 

بــا توجــه بــه شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در 
سراسر جهان تبادالت ایران و سوئیس مربوط به 
کاالهای بشردوســتانه بود، حتی با شــرکت هایی 

که ثبت آنها مربوط به این کشور نبوده است.
وی افزود: غالت و دارو از مهمترین کاالهای 
وارداتی از ســوییس به ایران را تشکیل دادند که 
برخــی اقــالم مــواد اولیــه ای بودند که بــرای تولید 

دارو در کشور مورد استفاده قرار گرفتند.
و  ایــران  مشــترک  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
ســوئیس تاکید کرد: محدودیت تجارت دو کشور 
بــه دلیــل نداشــتن تمایــل نیســت، بلکــه انتقــال 
پــول فعالیــت اقتصادی را محدود و ســخت کرده 
اســت که برای تغییر آن تحوالت سیاســی بسیار 

تاثیرگذار است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت آمریــکا هنــوز 
بــه توافق برجام بازنگشــته اســت، اظهار کرد: در 

دولــت قبلــی ایــن کشــور برخــی تحریم هــا اعمال 
شــده که با وجود قانونی نبودن آنها، این کشــور 
می تواند در مذاکرات به نفع خود از آن استفاده 

کند.
ششــم مــرداد ســال جــاری خبــری مبنــی بر 
تکمیــل شــدن نخســتین معاملــه کانــال تجــاری 
بشردوســتانه جدیــد ایــران بــا ســوئیس از ســوی 
دولت این کشــور اعالم شــد که نوید فعال شدن 
ایــن کانال مالی را به همراه داشــت این محموله 

حاوی داروهای ضد سرطان بود.
پــس از ایــن روند شــرکت های دیگــری برای 
فعالیــت در ایــن کانــال مالــی بــا ایــران ثبت نــام 
انجــام  بــرای  برنامه ریــزی  حــال  در  و  کرده انــد 
معامالت هستند. این کانال مالی می تواند نقش 
مهمی در اقتصاد و مبادالت تجاری ایران برعهده 

داشته باشد.

به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و ســوریه تجارت ایران و ســوریه رو به گسترش 
پیش بینــی  انجام شــده  اقدامــات  بــا  و  اســت 
می شــود که حجم تجارت بین دو کشــور تا سال 

آینده به سه برابر افزایش یابد.
کیــوان کاشــفی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
فــارس، در مــورد وضــع تجــارت ایــران بــا ســوریه 
گفت:  ســوریه کشــوری تولیدکننده اســت و این 
کشــور برخــالف ســایر کشــورهای عربــی قبــل از 

جنگ به لحاظ توسعه در سطح بسیار عالی قرار 
داشــت و حتــی در صــادرات به عــراق رقیب ایران 

به شمار می رفت.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه 
افزود: سوریه قوانین سختی برای واردات کاال در 
حمایــت از کاالهای تولید داخل خودشــان دارد و 

لذا به هر کاالیی اجازه واردات نمی دهند.
او بیــان کــرد: ســوریه تولیدکننــده ســیمان 
کشــور  ایــن  تجــاری  مقــررات  بنابرایــن  اســت، 

همچنیــن  نمی دهــد،  را  ســیمان  واردات  اجــازه 
یــا  و  میلگــرد  نمی تواننــد  مــا  صادرکننــدگان 
در  امــا  کننــد،  صــادر  کشــور  ایــن  بــه  تیرآهــن 
مقابــل صادرکنندگان می تواننــد بر روی صادرات 
کاالهایی نظیر مواد اولیه کارخانجات پتروشیمی 

و یا شمش و فوالد تمرکز کنند.
کاشفی با بیان اینکه بنابراین تمرکز ما برای 
صــادرات به کشــور ســوریه باید بــر روی کاالهای 
مــورد نیــاز ایــن کشــور، باشــد گفــت: براســاس 
مقــررات تجــاری ایــران نیز اجــازه واردات هر نوع 
کاالیــی را نمی دهــد و ما نیز برای واردات مقررات 

خاص خود را داریم. 

کاالهای صادراتی به سوریه
کــه  گفــت  می تــوان  مجمــوع  در  گفــت:  او 
لوازم ســاختمانی، انواع شــمش و فوالد، کاشــی 
و ســرامیک، شــیرآالت، دارو و تجهیزات پزشــکی 
از جمله کاالهای صادراتی ایران به سوریه است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه 
اظهار کرد: صادرات محصوالت کشــاورزی نیز در 

سوریه از بازار خوبی برخوردار است، اما به دلیل 
طوالنــی بــودن زمــان رســیدن کاال بــه این کشــور 
از مرزهــای زمینــی و بــا توجــه بــه فســادپذیری 
محصوالت کشــاورزی نتوانسته ایم از این فرصت 

صادراتی به خوبی استفاده کنیم.
او بــا اشــاره بــه راه انــدازی خط الینر کشــتی 
بیــن ایــران و ســوریه بیــان کــرد: امیدواریــم ایــن 
محصــوالت  تــا  شــود  موجــب  دریایــی  مســیر 

کشاورزی ما نیز بیشتر به سوریه صادر شود.
کاشــفی در مــورد کاالهای صادراتی ســوریه 
اظهــار کــرد: ایــن کشــور در زمینــه تولید پوشــاک 
و منســوجات و همچنیــن تولیــد زیتــون از وضــع 
خوبــی برخوردار اســت و می توانــد صادرکننده به 
ایران باشد که البته تعرفه واردات این کاالها به 

ایران باال است.

تجارت ایران و سوریه در حال 
گسترش است

او چشــم انداز تجــاری ایــران و ســوریه را رو 

بــه گســترش عنــوان کــرد و افــزود: امیدواریــم با 
برنامه ریزی هــای انجام شــد تــا ســال آینــده حجم 
مبــادالت تجاری دو کشــور به ســه برابــر افزایش 

یابد.
عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار 
کــرد: حجــم مبادالت تجاری ســاالنه بیــن ایران و 
ســوریه ســاالنه حــدود 170 تــا 180 میلیــون دالر 

است.
او بــا بیــان اینکــه بــرای توســعه مناســبات 
تجاری بین دو کشور ایران و سوریه حل مسائل 
بانکــی مهــم اســت، گفــت: مذاکراتی نیــز بین دو 
کشــور بــرای رفــع مســائل بانکــی در حــال انجــام 
اســت، اما اکنون مســائل بانکی مشکل اصلی ما 
نیســت و نبــود روابط بانکی مانــع برقراری روابط 

تجاری بین دو کشور نشده است.
او بــا تاکیــد بر اینکه راه هایی برای جایگزین 
مبــادالت مالــی بــه غیــر از سیســتم بانکــی وجود 
دارد، گفــت: امــا قطعا برقــراری روابط بانکی بین 
دو کشــور و تضمیــن ضمانــت اجرایــی کار موجب 

اطمینان خاطر بیشتر بین طرفین می شود.
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نایب رئیس شورای ملی زعفران: بانک مرکزی به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات محصوالت کشاورزی اصرار دارد

پیش بینی افزایش ۳برابری تجارت ایران و سوریه تا یک سال آینده

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس: مشکالت بانکی 
و بروکراسی موانع اصلی در همکاری ایران و سوئیس است

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو: قطعات چین و ترکیه جایگزین 
تولیدات اصلی  شدند

خــودرو  یدکــی  لــوازم  اتحادیــه  ســخنگوی 
تهران اظهار کرد که اگر موفق به تامین از کشور 
تامین کننده اصلی اقالم نباشــیم، از کشــورهای 

دیگر مانند چین و ترکیه وارد می کنیم.
مهدی کاظمی در گفت وگو با ایلنا در مورد 
لــوازم یدکــی خــودرو  بــازار  تاثیــر تحریم هــا در 
اظهــار کــرد: در مــورد بســیاری از کاالهــا ممکــن 
اســت که میزان تولید کشــور از واردات بیشــتر 
باشــد امــا در مــورد لــوازم یدکــی بیشــتر کاالهــا 
وارداتی است. تولید لوازم یدکی بیشتر محدود 
خودروهــای  و  ایــران  ســاخت  خودروهــای  بــه 
قدیمــی کــه حــدود 20 تــا 30 ســال در کشــور 
تــردد داشــته اند و مصرف زیاد دارند، می شــود. 
بنابرایــن تحریم هــا در حــوزه لــوازم یدکی بی اثر 
نبــوده امــا اینطــور هم نیســت که ماننــد بعضی 
از کاالهــا تاثیــر آن بســیار زیــاد باشــد. قطعاتی 
کــه در کشــورهای اروپایــی ماننــد آلمــان، ایتالیا 
و هلند تولید می شــوند و خودروهای مربوط به 
آنها در کشور تردد دارند، به علت تحریم کمتر 
اقــالم اورجینــال را وارد کشــور کنیــم امــا اجــازه 
ندادیــم کــه بــرای مصرف کننــدگان در تهیــه این 

اقالم مشــکلی به وجود بیاید.
او در ادامه افزود: این اقالم را از کشورهایی 
کــه تحریــم روی مــراودات بین ما و این کشــورها 
تاثیــر چندانی نگذاشــته مانند چیــن و ترکیه وارد 
کرده ایم یا از طریق دفاتر آنها در ترکیه یا امارات 
توانســتیم این قطعات را به 10 یا 15درصد باالتر 
از قیمــت تامیــن کنیــم. بنابرایــن بــا وجود فشــار 

زیاد، تالش تجار ما توانسته نتیجه بدهد.
کاظمی با بیان اینکه در انتقال پول قطعات 

وارداتی مشــکلی نداریم، گفــت: قطعات وارداتی 
فقــط بــرای جبــران کمبــود اســت، برای مثــال اگر 
کارخانــه ای نتوانــد همــه قطعــه مــورد نیاز کشــور 
را تامیــن کنــد، مجبــور بــه واردات می شــویم. اگر 
موفق به تامین از کشور تامین کننده اصلی اقالم 
نباشــیم، از کشــورهای دیگــر ماننــد چین و ترکیه 

وارد می کنیم.
ســخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی 
تهران تصریح کرد: ما همه تالش خود را کرده ایم 
تا تجار اجناس درجه یک را از این کشورها تامین 
کنند. اگر امروز در بازار اجناس بی کیفیت وجود 
دارنــد واردات آنهــا مربــوط بــه گذشــته اســت. در 
یک ســال اخیر تالش زیادی کردیم و از همکاران 
خواســته شــد که اجنــاس بی کیفیــت وارد نکنند. 
باور ما این است که حتی اگر مصرف کنندگان 10 
یــا 15درصد بیشــتر هزینه کننــد ترجیح می دهند 

که اجناس با کیفیت تری داشته باشند.
او بــا اشــاره بــه میــزان واردات لــوازم یدکــی 
بیــان کــرد: قطعات خودروهایی مانند پژو و پراید 
که سال ها است در کشور تولید و تعداد زیادی از 
آنها در کشــور مصرف می شــوند برای تولیدکننده 
صرفه اقتصادی دارد بنابراین بین 50 تا 60درصد 
قطعات این خودروها در کشــور تولید می شــوند. 
در مــورد قطعــات خودروهایی که برای ســال های 
زیــادی در کشــور تردد داشــته اند ماننــد لندرور و 
شــورولت بین 70 تا 80درصد قطعات در کشــور 
تولید می شــوند و واردات قطعات آنها نســبت به 

خودروهای دیگر بسیار کمتر است.
لــوازم  فروشــندگان  اتحادیــه  ســخنگوی 
یدکــی در ادامــه اضافــه کــرد: بــرای خودروهایی 

کــه پنــج یــا شــش ســال پیــش در تعــداد زیــاد 
وارد کشــور شــده اند حــدود 30درصــد قطعــات 
در داخــل تولیــد و 70درصــد از طریــق واردات 
نیــز  خودروهــا  برخــی  بــرای  می شــوند.  تأمیــن 
و  اســت  وارداتــی  از قطعــات  80درصــد  حــدود 
بــرای برخی دیگر هیــچ تولیدی صورت نمی گیرد 
و همــه قطعــات مورد نیاز وارد می شــوند چراکه 
تعداد این خودروها در کشــور بسیار کم است. 
خودرویی که فقط 100دســتگاه از آن در کشــور 
وجود داشــته باشــد، همه آنها نیز به یک قطعه 

نیــاز ندارنــد و ممکــن اســت فقــط 10درصــد آنها 
به یک قطعه خاص نیاز داشــته باشــند بنابراین 
بــه هیچ عنوان برای تولیدکننده صرفه اقتصادی 
تــا   5 بتــوان حداقــل  کــه  نــدارد. هــر قطعــه ای 
6هزار عدد از آن را ساخت، در کشور قالب آن 

را درســت و به تولید می رسانند.
کاظمــی در مــورد تخلف هــای صــورت گرفته 
در فــروش اینترنتــی لــوازم یدکــی خــودرو کــرد: 
بــه دلیــل شــکل گیری فضــای مجــازی در کشــور، 
بســیاری از مصرف کننــدگان خریــد قطعــه از ایــن 

طریق را ترجیح می دهند. خواهش ما این اســت 
کــه از فروشــگاه های اینترنتــی قابــل شناســایی و 
مجــوزدار خریــد صورت بگیرد. همه فروشــندگان 
لــوازم یدکــی موظــف هســتند کــه جــواز کســب 
مغــازه خــود را در دیــد مشــتری قــرار دهنــد. اگــر 
ایــن واحدهــا اگــر تخلفی انجام دهنــد برای مثال 
گرانفروشــی کنند یا کاالی بی کیفیت به مشــتری 

دهند، بتوانیم با آنها برخورد کنیم.
ســخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی 
افــزود: وقتــی تخلف های فروشــگاه های اینترنتی 
متوجــه  اینکــه  محــض  بــه  می کنیــم  پیگیــری  را 
می شــوند از اتحادیــه هســتیم بالفاصلــه تمــاس 
را قطــع و مــا را بــالک می کننــد. از کســانی که به 
صــورت اینترنتــی مبــادرت به فروش لــوازم یدکی 
می کننــد، خواســتاریم کــه بــرای دریافــت مجــوز 
اقــدام کننــد تــا بتوانیم به آنها دسترســی داشــته 
باشــیم. در ایــن صــورت مــا مانعــی نمی بینیــم و 

می توانند معامالت خود را انجام دهند.
از همــکاران  افــزود: بســیاری  او همچنیــن 
مــا کــه مغــازه دارنــد فــروش اینترنتــی نیــز انجام 
می دهنــد، امــا مــکان ایــن فروشــگاه ها مشــخص 
اســت ولــی متاســفانه بســیاری از فروشــگاه های 
اینترنتــی نــام و نشــانی ندارند و فقط یک شــماره 
مــا  نظــر  از  اســت. فعــالً  آنهــا موجــود  از  تلفــن 
ایــن فروشــگاه های اینترنتــی خطرنــاک هســتند 
و خریــد از آنهــا دردسرســاز می شــود. خیلــی از 
ایــن فروشــندگان اطالعــات کافی ندارند و شــاید 
در  حتــی  دهنــد.  تشــخیص  را  قطعــه  نتواننــد 
بعضــی مــوارد بعد از ریختن پول به حســاب این 

فروشندگان، جنس تحویل داده نمی شود .


