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صنـعتوتجارت
پنجشنبه  1خرداد  1399شماره 726

اخبار

مع��اون برنامهریزی جامع تولید گروه خودروس��ازی
س��ایپا گفت :خودروهایی که در پارکینگهای سایپا
پارک و تصاویر آن منتش��ر ش��ده ،کمبود قطعه دارند
که  ۹۲درصد آن مربوط به کاتالیست است و امکان
تجاریسازی و تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد.
بهگزارشسایپا«،مسعودپروین»افزود:سایپاازاواخر
نیمه اول سال  ۹۸با اجرای سیستم «عبور مستقیم»
محصوالت خود را به صورت کامل تولید و روانه بازار
کرد ،اما از اواخر س��ال گذش��ته و بر اثر شیوع ویروس
کرونا ،تامین مواد اولیه برای همه قطعهسازان و به تبع
آن تامین همه قطعات برای خودروس��ازان با مشکل
روبهروشد.ویادامهداد:بههمیندلیلدرآغازامسال،
تعدادی از تولیدات روزانه خودرو با کمبود قطعه مواجه
شده که با تالش انجام شده ،قطعات مورد نیاز آنها در
حال تامین و تکمیل شدن است.

واردات کامیون های کارکرده
به ضرر خودرو سازن داخلی

دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ایران گف��ت :واردات
کامیونه��ای کارکرده اقتص��ادی نبوده و به صالح
کشورنیست«.احمدنعمتبخش»درگفتوگوباایرنا
افزود:مطابقبندیازقانونبرنامهپنجمتوسعهکشور،
شرکتهای حملو نقلی میتوانند به منظور نوسازی
ناوگانخودخودروهایکاملتاسهسالکارکردراوارد
کنند .به گفته این مقام صنفی ،کامیونهای کارکرده
در اتحادیه اروپا خودمالک نیس��تند ،بلکه در اختیار و
مالکیتشرکتهایحملونقلیهستندکهبهصورت
س��ه ش��یفته از آنها کار کشیده میشود .نعمتبخش
ادامهداد:به همین دلیل ،این خودروها پیمایش باالیی
داش��ته ،قطعات یدکی آنها نیازمند تعویض بوده و در
مجموع خرید آنها به صرفه نیس��ت .وی اضافهکرد:
عالوهبراین،اینخودروهابایدازخدماتپسازفروش
برخوردار بوده و تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران را
اخذکنند،اماثابتکردنواخذهمیناستانداردهابرای
مالکان خودروها بسیار هزینهبر خواهد بود

آمار تولید و تحویل دو شرکت بزرگ
خودروسازی اعالم شد

آم��ار روزان��ه و تجمع��ی تولید و تحوی��ل خودرو از
ابتدای امسال ،توسط شرکتهای خودروسازی ایران
خودرو و س��ایپا اعالم ش��د .به گزارش ایلنا ،بنابراین
گزارش از ابتدای سال  ۹۹تا کنون دو شرکت بزرگ
خودروسازی کشور بیش از  112هزار و  489دستگاه
خودرو تولید و  77هزار و  704دس��تگاه را در قالب
تعهدات جاری و معوق تحویل مشتریان خود داده
اند .از ابتدای امسال کل تولید تجمعی شرکت ایران
خودرو  62هزار و  350دستگاه بوده است و در قالب
تعهدات معوق ،جاری و فوری در مجموع  28هزار
 215دستگاه خودرو روانه بازار کرده است .همچنین
کلتولیدتجمعیش��رکتس��ایپانیزازابتدایسال
امسال 50 ،هزار و  139دستگاه بوده است و در قالب
تعهدات معوق ،جاری و فوری در مجموع  49هزار
 489دس��تگاهخودروتحویلمش��تریانخودنموده
اس��ت .در این گزارش آمده اس��ت؛ تولید روزانه 29
اردیبهش��ت ماه در دو ش��رکت ایران خودرو و سایپا
مجموع�� ًا 3ه��زارو 719دس��تگاهخودرووتحویل
دو ش��رکت 2هزار و 402دس��تگاه بوده است .ایران
خودرو 29اردیبهشتماهامسال2،هزارو49دستگاه
خودرو تولید و یک هزار و  49دس��تگاه را در قالب
تعهداتمعوق،جاریوفوریتحویلمشتریانکرده
اس��ت و آمار ش��رکت سایپا نیز در این روز یک هزار
و  670دس��تگاه بوده و در مجموع یک هزار و 353
دستگاه خودرو را روانه بازار کرده است.

ک هزار معدن غیرفعال کشور فعال
ی 
خواهد شد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،
معدنوتجارت،شمارمعادنموجوددرکشوررابیش
از  ۱۰هزار عنوان کرد و گفت :از این تعداد حدود چهار
هزار و  ۴۰۰معدن غیر فعال اس��ت که فعالس��ازی
یک هزار فقره از آنها که معادل  ۲۵درصد معادن غیر
فعال است در سال جهش تولید پیگیری خواهد شد.
بهگزارشایرنا«،داریوشاسماعیلی»افزود:درسال
 ۹۹تعداد زیادی از معادن غیرفعال در فارس به مدار
تولید می پیوندد.معاون امور معادن و صنایع معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بیان داشت :معادن
کوچک مقیاس در چرخه برنامه فعالس��ازی قرار
گرفته است که استان فارس با همکاری خوبی که با
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران دارد ،میتواند
درزمینهفعالسازیمعادنغیرفعالجزواستانهای
پیش��رو باش��د که در این مورد نیز اقداماتی در دست
انجام است.اسماعیلی با بیان اینکه معادن و صنایع
معدنینقشاساسیدررشداقتصادکشوردارد،گفت:
با توجه به در خواست سازمان حفاظت محیط زیست
و مطرح شدن معادن شن و ماسه دوکوهک شیراز در
شورای عالی معادن برای جانمایی و ساماندهی این
مجموعهونیزبررسیمسائلومشکالتزیرساختی
از جمله آب و برق و ...در این معادن و نقش آنها در
س��اختمان س��ازی امور عمرانی و زیربنایی در شهر
ش��یراز و حومه بازدید امروز (سیام اردیبهشت )۹۹
صورت گرفت.

خــبرویـژه

۹۲درصد کمبود قطعه خودروهای
سایپا مربوط به کاتالیست است

پیشبینیصادرات
 ۱۶۰میلیون دالری
لوازم خانگی

معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) از برنامهریزی برای صادرات لوازم خانگی در سال جاری خبر داد و گفت که برای تحریک تقاضای داخل هم  ۱۲هزار میلیارد تومان تسهیالت
با بازپرداخت دو ساله در نظر گرفته شده که  ۶۰درصد قیمت کاال با استفاده از آن پرداخت میشود« .مهدی صادقی نیارکی» در گفتوگو با ایسنا ،گفت :این در حالی است که در سال گذشته برند خارجی
که سهم آنها حدود  ۵۰درصد بازار رسیده بود در کشور حضور نداشتند .وی افزود :بعد از خروج شرکتهای کرهای ،بالفاصله شرکتهای داخلی فعال در این صنعت جایگزین آنها شدند و خالء بازار را
پوشش دادند .در ادامه شرکتهای همکار برندهای کرهای در نیمه دوم سال وقتی مطمئن شدند که شرکتهای کرهای دیگر در ایران حضور نخواهند داشت به سمت برندهای ایرانی حرکت کردند.

مدیر جشنواره الکترونیکی وزارت صمت در گفتگو با «اسکناس» مطرح کرد؛

خسارت کسب و کارهای اینترنتی از کرونا

گ�روهتج�ارت-محم�دخادم�ی:درایامکرونا
بسیاری از هموطنان مان برای اینکه زنجیره
انتقال ویروس کرونا را از بین ببرند ،به توسعه
پزشکان توجه کردند و خانه نشینی را اولویت
ق��رار دادن��د ،به طوری که ایرانی ها در آخرین
ماه سال و عید نوروز به مراکز تجاری مراجعه
نکردند و کس��ب و کار بس��یاری متاثر از این
بی بازاری شد .به گزارش«اسکناس» ،در این
میان به واسطه این ویروس ناشناخته کسب و
کار های اینترنتی بر عکس دیگر محیط های
تجاری بازارش��ان رونق گرفت ،به طوری که
هموطنان برای اینکه در امان از کرونا باش��ند
خریدها و مایحتاج ش��ان را از طریق کس��ب و
کارهای اینترنتی تهیه می کردند ،در این میان
نیز وزارت صمت به عنوان متولی تامین و توزیع
کاالهای اساسی نمایشگاه بهاره که همه ساله
در اسفند ماه برگزار می شد و نمایشگاه رمضان
را به شکل اینترنتی برپا کرد ،برای اینکه ببینیم
وضعیت کسب و کارهای اینترنتی در ایام کرونا
بهچهش��کلاس��ت بهسراغ«سیدصدرالدین
نورالدینی » مدیر جشنواره الکترونیکی وزارت
صمت رفته ایم.

برخی از کسب و کارها آسیب دیدند


او در ب��اره فعالی��ت کس��ب و کارهای تجارت
الکترونی��ک م��ی گوید«:تعدادی از کس��ب و
کارهای آنالین طی س��ال های اخیر فعالیت
خ��ود را آغ��از کرده ان��د و حدود  60هزار از این
نوع کسب و کارها دارای نماد اعتماد از سازمان
توس��عه تجارت الکترونیک هس��تند ،از سوی
دیگر کس��ب و کارهای آفالین دیگری وجود
دارد که در سال های اخیر به وجود آمده اند و
در مجموع حدود  300نوع کسب و کار اینترنتی
در کشور وجود دارد .وی ادامه می دهد «:بازیگر
اصلی رونق و توسعه کسب وکارهای اینترنتی
مردم هستند ،بنابراین در زمان کرونا به دلیل
حجمباالیخریدمردمازبرخیازکاالهاکسب
و کارهای اینترنتی رونق بیش��تری گرفت ،در
عین حال برخی از کس��ب و کارهای اینترنتی
به دالیل کرونا میزان درآمدشان بسیار کاهش
پیدا کرد ،مانند کس��ب و کارهای گردشگری،

با درآمد پایین و به ش��کل نمودار منفی مواجه
شده اند.

درآم�د منف�ی برخ�ی از کس�ب وکارهای

مجازی

هتل ،حمل و نقل ،غذا های آنالین و ...که ما
برای جبران خسارت این مجموعه ها مشوق
ها و بسته های حمایتی مناسبی برای آنها در
نظ��ر گرفتیم ،همچنین به دنبال ارائه تخفیف
و اینترن��ت رای��گان به هموطن��ان در این نوع
خدمات هس��تیم تا اس��تقبال از بازار کس��ب و
کاره��ای اینترنت��ی رونق بگیرد ،در این زمینه
چند جشنواره خرید اینترنتی را تجربه کرده ایم
که نسبتا موفق بوده ایم و در فروش برخی از
کاالها رش��د  70تا  200درصدی داش��ته ایم،
البته برخی از کس��ب و کارها برای کاالهای
خاص  5برابر فروش داش��ته اند« .نورالدینی
»می افزاید «:براساس آماری که بانک مرکزی
براساس تراکنش های خرید کسب و کارهای
اینترنتی اعالم کرده است در فروردین ماه 99
نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل  400درصد
رش��د و در اس��فند ماه  97نسبت به اسفند،98
200درصد رشد معامالت وجود داشته است.

درآم�د باالی فروش�گاه های مواد غذایی

و بهداشتی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه
کس��ب و کاره��ای اینترنت��ی در ای��ام کرونا و
قرنطینه از رونق خوبی در فروش کاال برخوردار
بودند؟ می گوید «:کسب و کار های اینترنتی را
باید به دو تا سه دسته در ایام کرونا تقسیم کنیم
اینکه بگویم همه کسب و کار ها رونق داشتند
این طور نیست و گاها برخی از مسئوالن نیز به
اشتباه تصور می کنند که بازار این کسب و کار

ها رونق دو چندان گرفته است ،در واقع برخی
از کس��ب و کارها بین  80تا  90درصد فروش
خود را از دست داده اند ،برخی دیگر لطمه ای
به کسب وکار شان وارد نشده و همان فروش
عادی خود را داش��ته اند و در این میان کس��ب
و کار های��ی بودن��د که از فروش قابل توجهی
برخورداربودند،ازجملهفروشگاههایاینترنتی
و سوپر مارکت ها فروش باالیی داشتنند .آن
طور که « نورالدینی » می گوید «:صنف کیف
وکفشوپوش��اک بس��یار آسیبدیدندچرا که
آنها در ایام پایانی س��ال رونق بازارش��ان وجود
داشته که به واسطه کرونا خرید مردم کاهش
چش��م گیری داش��ت و طبق آمارهای موجود
کاالهای شوینده و مواد غذایی رشد باالیی در
فروش داشته اند و به عبارتی مایحتاج ضروری
هموطن��ان بیش��تر در اولوی��ت باالی فروش
اینترنتی قرار گرفت و کاالهای لوکس و غیر
ضروریکاهشتقاضاداشتهاندوازسویدیگر
در یک بازده زمانی عرضه نیز متوقف شده بود
چراکهتمامیتولیدیهاومجموعههایتوزیع
کنن��ده تعطیل بودن��د و عمال فعالیت تجاری
امکان پذیر نبود .مدیر جش��نواره الکترونیکی
وزارت صم��ت ادام��ه می دهد «:آماری دقیق
از میزان درآمد و ضرر واحدهای کس��ب و کار
اینترنتی نداریم ،اما بین  70تا  200درصد رشد
درآمدی برای فروش��ندگان مواد بهداش��تی و
غذایی صورت گرفته اس��ت و دیگر کس��ب و
کارها نه تنها افزایش فروش نداش��ته اند بلکه

ویخاطرنش��انم��یکند«:طب��قآماریکه
داریم بین  5تا  10هزار کس��ب و کار در حوزه
سوپرمارکت و دیگر کسب و کارهای اینترنتی
در حوزه خدمات و فروش به فعالیت مشغولند؛
با این وجود در ایام کرونا بس��یاری از کس��ب
وکارهای اینترنتی درآمد بس��یار پایین و حتی
درآمد منفی داش��ته اند ،آماری که از س��ال 97
سازمانتوسعهتجارتالکترونیکمنتشرکرده
نش��انم��یدهدکهن��رخکاربراناینترنتیبه
عنوان خریدار الکترونیکی بالقوه به 70درصد
رس��یده است (با رش��د 9.4درصدی نسبت به
سال  .) 96اکنون کشورمان در زمره  20کشور
برت��ر جهان در این ش��اخص ق��رار دارد،حجم
معامالتتجارتالکترونیکی208هزارمیلیارد
تومان (با رش��د اس��می 30درصدی نسبت به
سال  )96بوده است و همچنین مبلغ هر خرید
الکترونیکی به طور متوس��ط حدود 187هزار
توم��ان برآورد می ش��ود .تعداد کل معامالت
تج��ارت الکترونیک��ی 1میلی��ارد و 113هزار
عدد در س��ال  97برآورد ش��ده که تعداد کل
معام�لاتالکترونیک��یدولتی122هزارعدد
است؛ سهم تعداد تراکنش های درگاه پرداخت
اینترنتی از کل تراکنش های بانکی4 ،درصد
اس��ت .همچنین تعداد وب س��ایتهای تجارت
الکترونیکی 270هزار عدد برآورد می ش��ود و
18درصد از وب سایتهای تجارت الکترونیکی
دارای نماد اعتماد الکترونیکی هس��تند ،سهم
ش��اغالن تجارت الکترونیکی از کل شاغالن
کش��ور5.5 ،درصد برآورد ش��ده اس��ت .مدیر
جش��نواره الکترونیکی وزارت صمت در پاسخ
به این سوال که استقبالی از فروشگاه اینترنتی
بهاره و رمضان صورت گرفت؟ می گوید «:در
این جشنواره حدود  500تا  600هزار نفر بازدید
کننده از سایت داشته ایم که آمار قابل توجهی
بوده و تجربه بسیاری خوبی است و تالش می
کنیم این نوع کسب و کار را توسعه دهیم.

گزارش«اسکناس» از روشهای غیر موثر در مدیریت بازار

گ�روه صنع�ت :برخ��ی براین باور هس��تند که در التهابات قیمت بازار
خودروعده ای دس��ت به کار ش��ده اند و خودروهای صفر کیلومتر را
از س��طح بازار جمع آوری و به محیط های پنهان انتقال داده اند تا
با کمبود خودرو در بازار مجددا قیمت خودرو افزایش پیدا کند و آن
ها از سود باال برخوردار شوند .به گزارش«اسکناس» ،اما به راستی
دالالن مگ��ر چ��ه می��زان خودرو دارند و اینک��ه چه مقدار پارکینگ
برای دپو خودرو در اختیار دارند ،به طور نمونه سلطان خودرو کشور
تنها 6هزار و  700خودرو داش��ته اس��ت ،در حالی که روزانه تولیدات
خودروسازان کشور 2هزار  700دستگاه است و این حجم خودرو در
 24س��اعت مس��تقیما در اختیار دالالن قرار نمی گیرد و نمی توان
بازار عظیم کشور را در  100تا  200خودرو دپو شده در یک پارکینگ
مختص کنیم؛ اما می توان گفت دپو خودرو امکان دارد از سرچشمه
ای صورت بگیرد و خودروس��ازان تمایلی به عرضه 2هزار و 700
خودرو در  24س��اعت را نداش��ته باش��ند و مستقیما این خودروها در
پارکینگ های پهناور خودش��ان نگهداری می ش��ود .رئیس اتحادیه
نمایش��گاه داران خودروی پایتخت نیز گفته که عدهای محتکر که
در ماههای گذشته خودروها را به قصد سرمایهگذاری در پارکینگها
جم��ع ک��رده بودند ،مرتب ب��ه دنبال تحریک مصرفکنندگان برای
فروش خودروهایشان بودند ،اما این روزها خودروهای احتکار شده
یکی یکی در حال رو شدن است و باید شفاف سازی شود که صاحبان
آنها چه کس��انی هس��تند؟ «س��عید موتمنی» تاکید کرده که اگر در
ماههای گذشته سقف قیمتی بر خودروها اعمال میشد ،شاهد ظهور
محتکران یا س��رمایهگذاران خودرو نبودیم و این در حالی اس��ت که
پیش بینی میش��ود تعداد بس��یار زیادی خودرو در پارکینگ خانهها
احتکار شده باشد .به اعتقاد کارشناسان ،فرمول قیمت بازاری خودرو
 ۱۰درصد باالی قیمت فاکتور ش��ده کارخانه ای ،طرح خوبی اس��ت

گ�روهتج�ارت:رئیسکنفدراس��یونصادراترفع
مشکالت صادرات کشور را منوط به همکاری سایر
دس��تگاههاباوزارتصمتدانس��توگفت:تعامل
خوب سرپرست وزارت صنعت با بخش خصوصی
نش��انه خوب��ی برای فع��االن اقتصادی اس��ت .به
گزارش«اس��کناس» ،به نقل از تس��نیم« ،محمد
الهوتی»درخصوصدیدگاهسرپرستجدیدوزارت
صمت در خصوص توسعه صادرات اظهار داشت :با

آدرس غلط احتکار خودرو

که باید پیش��تر از اینها اجرایی میش��د .اما طبق آمار وزارت صنعت
که دیروز منتش��ر ش��د ،بیان گر این اس��ت که از ابتدای سال تاکنون
ایرانخودرو و س��ایپا  112هزار و  489دس��تگاه خودرو تولید کردند
اما فقط  77هزار و  704دستگاه خودرو را به مشتریان خود تحویل
دادند و به این ترتیب  34هزار و  785دستگاه خودرو به مردم تحویل
نش��ده اس��ت .در ش��رایطی که برخی رسانه ها با استناد به نقشه های
هوایی از دپوی خودرو در پارکینگ های ش��رکت های خودروس��از
خب��ر م��ی دهند و مدیران این ش��رکتها ب��ا تکذیب احتکار خودرو،
دلیل دپوی خودرو در این شرکت ها را ناقص بودن آنها عنوان می
کنند ،جدیدترین آمار جمع آوری شده از سوی وزارت صنعت نشان
دهنده عدم تحویل  30درصد خودروهای تولیدی طی سال جاری
به مشتریان است .از ابتدای امسال کل تولید تجمعی شرکت ایران
خودرو  62هزار و  350دستگاه بوده است و در قالب تعهدات معوق،
جاری و فوری در مجموع  28هزار  215دس��تگاه خودرو روانه بازار
کرده است .یعنی ایران خودرو حدود  45درصد تولیداتش را به مردم
تحویل داده اس��ت .همچنین کل تولید تجمعی ش��رکت سایپا نیز از
ابتدای س��ال امس��ال 50 ،هزار و  139دس��تگاه بوده است و در قالب
تعه��دات مع��وق ،جاری و فوری در مجموع  49هزار  489دس��تگاه
خودرو تحویل مشتریان خود نموده است .یعنی سایپا نزدیک به 99
درصد خودروهای تولیدی را به مشتریان عرضه کرده است .در عین
حال ،تولید روزانه  29اردیبهش��ت ماه در دو ش��رکت ایران خودرو و
سایپا مجموع ًا  3هزار و  719دستگاه خودرو و تحویل خودرو توسط
این دو شرکت  2هزار و  402دستگاه بوده است .یعنی در این روز به
اندازه  64.5درصد خودروهای تولیدی ،به مشتریان خودرو تحویل
داده ش��ده اس��ت .ایران خودرو  29اردیبهش��ت ماه امسال 2 ،هزار و
 49دس��تگاه خودرو تولید و هزار و  49دس��تگاه را در قالب تعهدات

معوق ،جاری و فوری تحویل مش��تریان کرده اس��ت و آمار ش��رکت
س��ایپا نیز در این روز یک هزار و  670دس��تگاه بوده و در مجموع
یک هزار و  353دس��تگاه خودرو را روانه بازار کرده اس��ت .در این
میان مدیرعامل ایران خودرو اما با تاکید بر اینکه تدابیر جدید وزارت
صنع��ت ،رف��ع موان��ع موجود و با افزایش عرضه خودرو به بازار دیگر
شاهد فعالیتهای داللگونه نخواهیم بود ،درباره دپوی خودروهای
بدون پالک ،گفته بود که هیچ خودرویی حق خارج شدن از نمایندگی
یا خودروس��ازی بدون پالک را ندارد ،خودروهایی که در نمایندگی
تحویل مشتری می شود به طور قطع دارای پالک هستند .مقیمی
با رد شائبه هر گونه احتکار و با اشاره به انتشار عکسهای هوایی از
پارکینگهای خودروس��ازان در فضای مجازی ،اعالم کرده بود که
بعضی از خودروها دارای کس��ری تک قطعه هس��تند که با ترخیص
کاال از گم��رگ ،ای��ن خودروه��ا تکمیل و به مش��تریان تحویل داده
خواهند ش��د .دومین خودروس��از بزرگ ایران یعنی س��ایپا نیز مقصر
پارکینگ های پر از خودرو را کس��ری قطعاتی می داند که به دلیل
تحریم امکان دسترسی به آنها وجود ندارد .معاون برنامهریزی جامع
تولید گروه خودروس��ازی س��ایپا در این زمینه گفته که خودروهایی
که در پارکینگهای س��ایپا پارک و تصاویر آن منتش��ر شده ،کمبود
قطعه دارند که  ۹۲درصد آن مربوط به کاتالیس��ت اس��ت و امکان
تجاریسازی و تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد« .مسعود پروین»
درخصوص س��ایر نواقص خودروهای پارک ش��ده در پارکینگهای
سایپا ،به برخی قطعات پیشرفته وارداتی نظیر  ECUو  ACUاشاره
کرده اس��ت .به گفته پروین ،اس��اس زیرمجموعههای الکترونیکی
این قطعات که دارای فناوری پیش��رفته اس��ت از خارج از کشور وارد
میشود و واردات این قطعات نیز به دلیل محدودیتها بهویژه شیوع
کرونا با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.

حلمشکالتصادرات،نیازمندتعاملهمهدستگاهها
توجه به اینکه آقای مدرس خیابانی تعامل خوبی با
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی دارند ،توجه به
صادرات و تولید نیز از مواردی اس��ت که در جایگاه
و سمت فعلی نیز به آن اهمیت و توجه ویژه دارند.
وی با بیان اینکه تعامل مناسبی بین کنفدراسیون
صادرات و ایش��ان وجود دارد ،گفت :در صورتی که
ازس��ویرئیسجمهوربرایس��متوزارتمعرفی
شوند ،هر چند زمان اندکی وجود دارد ،ولی می تواند

پایه گذار تحوالتی باش��د که در آینده نیز ادامه پیدا
کند .رئیس کنفدراسیون صادرات خاطر نشان کرد:
برoی از اقداماتی که از س��وی وزارت صمت برای
صادرات در نظر گرفته می شود ،نیازمند همکاری
وهماهنگیس��ایردس��تگاههااس��ت.بنابرایناگر
بانک مرکزی ،گمرک ،وزارت جهاد کش��اورزی با
یکدیگر هماهنگ نباش��ند ،تالش یک وزاvتخانه
برای رسیدن به هدفش نتیجه ای نخواهد داشت.

الهوتیبابیاناینکهبرگزارینخستیننشستآقای
مدرس خیابانی پس از سرپرس��تی وزارت صمت،
نش��ان دهنده توجه به بخش خصوصی و فعاالن
اقتصادیاست،تصریحکرد:اززمانحضورایشاندر
سمتقائممقامیوزارتصمت،چهارشنبههرهفته
کمیس��یون تسهیل صادرات با محوریت خودشان
تشکیلوموضوعاتپیگیریمیشوددرحالحاضر
نیز این جلسات ادامه دارد.

اخبار

تشکیلکارگروه
ویژه تعاون و قوه قضائیه

نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم قوه قضاییه رئیس اتاق تعاون و جمعی از مدیران
بخش تعاون کشور با بررسی  6محور در اتاق تعاون
ایران برگزار شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق
تعاون ایران ،نشست مشترک محمدباقر الفت معاون
اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع ج��رم قوه قضائیه با
بهم��نعبدالله��یرئیساتاقتعاونایرانوجمعیاز
مدیران بخش تعاون با هدف بررسی  ۶محور برگزار
ش��د .در این نشس��ت رئیس اتاق تعاون ایران با ارائه
توضیحاتی درمورد وضعیت بخش تعاون در اقتصاد
مل��ی،توانمن��دیهاوظرفیته��ایبخشتعاونرا
تشریح کرد .وی اظهار داشت :بر اساس سیاستهای
اصل  ۴۴قرار بود  ۲۵درصد از اقتصاد کشور تا پایان
برنامهپنجمتوس��عهدراختیاربخشتعاونباش��د،اما
این موضوع محقق نشد و در حال حاضر سهم بخش
تعاون با اقتصادی ملی فاصله زیادی دارد .رئیس اتاق
تعاون ایران با اش��اره به مش��کالت سر راه تعاونیها،
گفت :اقتصاد در کشور ما دولتی است و دولت اقتصاد
را رها نمیکند از این رو بخشهای غیردولتی فضایی
برای سهمشان پیدا نمیکنند ۶۵ .تا  ۷۰درصد اقتصاد
کش��ور در اختیار دولت اس��ت و از  ۳۵درصد بقیه هم
نمیتوان  ۲۵درصد را به تعاون اختصاص داد.

اعتبار یک میلیارد یورویی برای خرید
در حوزه صادرات

مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت
ایران گفت :یک میلیارد یورو در قالب این بسته برای
اعتبارخریدارواعتبارفروشندهدرنظرگرفتهشدهاست.
به گزارش ایلنا ،مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان
توسعه تجارت ایران از ارسال بسته حمایت از صادرات
غیرنفتی سال  99از سوی سرپرست وزارت صمت به
مع��اون اول رئی��س جمهور ،به منظور ابالغ خبر داد و
گفت :یک میلیارد یورو در قالب این بسته برای اعتبار
خریدارواعتبارفروش��ندهدرنظرگرفتهش��دهاس��ت.
بنابراین گزارش ،فرش ،خدمات فنی و مهندسی و نیز
محصوالت دانش بنیان در اولویت دریافت تسهیالت
از محل منابع بودجهای هس��تند .همچنین صندوق
توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار
و اعتبار فروش��نده از س��وی صندوق توس��عه ملی در
نظر گرفته شده است .هفته آینده با ابالغ رئیس کل
س��ازمان توسعه تجارت ،اجرایی شدن پرداخت منابع
ریالی صندوق توسعه ملی در سال  98آغاز خواهد شد
که در آن بانک پارسیان ،ایران و ونزوئال ،توسعه تعاون،
توسعهصادرات،صادراتایرانمشارکتکردهوبراین
اس��اس،اهلیتصادرکنندگانتعیینش��دهوبهبانک
برای دریافت تسهیالت معرفی خواهند کرد.

پیشبینی افزایش قیمت حداقل ۲۰
درصدیکنسروها

دبیر س��ندیکای صنایع کنس��رو ای��ران گفت :عمده
مصرفکنندگان تن ماهی قشر ضعیف ،دانشجویان و
کارگرانهستندکهبهدنبالافزایشقیمت،قدرتخرید
آنهاکاهشیافتهدرنتیجهتوانخریدرانخواهندداشت
کهبهدنبالآنفروشواحدهایتولیدیباکاهشجدی
روبهرو میشود .به گزارش ایرنا«محمد میر رضوی»
گف��ت:ب��رطبقاعالمس��ازمانحمایتمبنیبرعدم
افزایش قیمت کنس��رویجات در ماه مبارک رمضان،
ما این ابالغیه را به تمام واحدهای تولیدی خود اعالم
کردیم،اماآنچهمسلماستایناستکهصرفابادستور
نمیتوانقیمتهاراکنترلکرد.زیراتهیهکنسرووابسته
به قیمت اقالم به کار رفته مانند :بستهبندی ،قوطی و
شیشهاستکهدرهمهاینهاافزایشقیمتچشمگیری
داش��تهایم .همچنین قیمت مواد اولیه مانند حبوبات و
روغن نیز افزایش داشته است.

تخصیص ارز نیمایی به برنج ،قیمت را
دو برابر میکند

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت :تخصیص
ارز نیمایی به برنج موجب افزایش قیمت و خروج آن
ازس��بداقش��ارآسیبپذیرخواهدشد.بهگزارشایلنا،
«مسیح کشاورز» در خصوص حذف ارز دولتی برای
واردات برنج گفت :از بهمن ماه سال گذشته به دلیل
نیاز کش��ور به تامین برنج ،حدود  500هزار تن برنج
براساس ارز  4200تومانی وارد کشور شد .وی با بیان
اینکه برنج در گروه یک کاالهای وارداتی است ،ادامه
داد :متاس��فانه بانک مرکزی علیرغم فشارهای وارده
از وزارت صمت برای تخصیص ارز در این موضوع به
حدیتعللکردهاس��تکهبرنجهادرگمرکرس��وب
کرده و واردکنندگان آن را متضرر کرده است.

