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صنـعتوتجارت
اخبار

کارشناس ارشد سامانه همتا بابیان اینکه از ابتدای
سال تا کنون حدود  ۲۰۰هزار دستگاه گوشی آیفون
از رویه مسافری وارد کشور شده است،گفت :عمده
این گوشیها از طریق سوءاستفاده از بستر مسافری
بوده وارد کشور شده و میزان ارز خارج شده بیش از
 ۱۵۰میلیون یورو است .علی وکیلی مدیرکل دفتر
واردات گمرک ایران در بخش��نامهای به گمرکات
اجرایی اعالم کرد که از روز  12مهر سال جاری،
اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین صرف ًا در محل
مبادی ورودی کش��ور و پس از احراز هویت دقیق
و تش��خیص غیر تجاری بودن و طی تش��ریفات
گمرکی در لحظه ورود به کش��ور انجام میش��ود.
پیش از این ثبت تلفن همراه مس��افری از طریق
س��ایت اینترنتی و به صورت غیرحضوری صورت
میگرف��ت ک��ه با وجود اینک��ه در این رویه تطابق
شماره تلفن و کدملی و همچنین تردد فرد کنترل
میشد .ولی عدهای با سرقت اطالعات مسافرین یا
خرید اطالعات آنها اقدام به ثبت گوشی مسافری
میکردند که باعث تضییع حقوق مس��افر ،تطهیر
کاالی قاچ��اق و ضرب��ه زدن ب��ه تجارت رس��می
میشد.س��لطانی با اشاره به مشکالت متعدد ثبت
غیر حضوری موبایل گفت :مرور وضعیت ثبت تلفن
همراه مسافری برای اتباع خارجی میتواند شاهد
مثالی برای سوءاس��تفاده از رویه واردات مسافری
باش��د به طوری که در خردادماه  ،99امکان ثبت
تلفن همراه مس��افری برای اتباع از طریق س��ایت
اینترنتی گمرک حذف و ثبت تلفن همراه ایش��ان
صرف ًا در مبادی ورود کش��ور و بهصورت حضوری
امکانپذیر شد .در نتیجه این اقدام ثبت تلفن همراه
مسافری به نام اتباع با کاهش چشمگیر بیش از 99
درصدی ،از  215.000در اردیبهشت  99به کمتر از
 400مورد در تیر  99رسید ،که بیانگر جلوگیری از
سوءاستفاده از این رویه بود.به گفته وی متأسفانه با
جلوگیری از سو استفاده از اطالعات اتباع خارجی،
آمار ثبت مس��افری به نام ایرانیان با افزایش 250
درصدی از حدود  12.000در اردیبهش��ت به بیش
از  42.000مورد در تیر رس��ید که نش��انگر انتقال
سوءاستفاده از اطالعات اتباع به ایرانیان بود.بدیهی
اس��ت ب��ا این تصمیم ،ام��کان تطهیر تلفن همراه
قاچاق (از جمله آیفون) از طریق رویه مس��افری،
بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد.

خروج نهادههای دامی از بنادر
با مجوز وزارت جهاد کشاورزی است

س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار کشور در خصوص
کاالرس��انی نهادهها به مرغداریها و دامداریها
اعالم کرد :س��تاد تنظیم بازار در اس��فندماه س��ال
گذشته مصوب کرد خروج همه نهادههای دامی از
بنادر منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی است.
به گزارش ایسنا ،محمد رضا کالمی گفت :وزارت
جهاد سامانه بازارگاه را راه اندازی کرده و در حال
تکمیل آن است که در این سامانه مرغدار به صورت
مستقیم نهاده را دریافت می کند.سخنگوی ستاد
تنظیم بازار گفت :این سامانه در حال رفع ایرادات
و تکمیل شدن است و میتواند همه انحرافات ارز
 ۴۲۰۰تومانی در نهادهها را پوش��ش دهد و جلوی
تخلف��ات گرفته ش��ود.بنا بر اعالم وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،کالمی افزود :تکلیف تنظیم بازار
این است که در این سامانه بین تحویل محصول
نهایی و تحویل نهاده باید ارتباط ایجاد ش��ود و به
کسی نهاده دامی داده می شود که کاالی خود را به
دولت و شبکه تحویل بدهد که این کار قطعا حقوق
مصرف کننده و تولیدکننده را تامین می کند.

مالیاتصادرکنندگان
خوش حساب باز میگردد

س��ازمان توس��عه تجارت اعالم کرده که در زمانی
کوت��اه ،مالی��ات بر ارزش اف��زوده صادرکنندگانی
که ارز خود را بازگرداندهاند ،مس��ترد خواهد ش��د.
ب��ه گزارش ایس��نا ،پ��س از مدتها بحث و گمانه
زنی درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
صادرکنندگان ،حاال سازمان توسعه تجارت از یک
برنامه زمان بندی جدید برای استرداد این مالیات
خبر داده است .صادرکنندگان در ماههای گذشته
بارها از دولت خواس��ته بودند ،تس��هیالت مالیاتی
وعده داده ش��ده ب��رای صادرکنندگان غیرنفتی را
اجرایی کند.

رویه جاری در روند ترخیص کاال
همچنان برقرار است

مدی��رکل دفت��ر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت
صم��ت ب��ا بیان اینک��ه رویه جاری در روند ترخیص
کاال برقرار است ،گفت :وزارت صمت بخشنامهای
در خص��وص لزوم ویرایش ثبت س��فارش متعاقب
تغییر تعرفه نداشته است.سعید عباسپور اظهار داشت:
وزارت صمت هیچ بخش��نامهای در خصوص لزوم
ویرایش ثبت س��فارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته
و همانگون��ه ک��ه بارها تاکید ش��ده ،این دفتر ضمن
موافقت با تسهیل در واردات و عدم رسوب کاال در
گمرکات کش��ور ،آماده هرگونه همکاری با گمرک
در این خصوص است.

خــبرویـژه

مزیت ثبت تلفن همراه
مسافری در مبادی ورودی

ضرورت حفظ و
استمرارتولید
کاالهای اساسی
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وزیرصنعت،معدنوتجارتدرنشستمشترکباوزیرجهادکشاورزی،برتعاملوهماهنگیدووزارتخانهصمتوجهادکشاورزیدرحوزهتنظیمبازاروتامینکاالهایاساسیتاکیدکرد.علیرضارزمحسینی
در نشست هماهنگی وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی در خصوص تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری حوزه کشاورزی و غذایی ،گفت :رهبر معظم انقالب اسالمی همواره بر روی مساله تأمین
معیشت مردم تاکید داشته و سران قوا نیز این موضوع را همواره مورد توجه قرار دادهاند.وی با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار و تأمین کاالهای
اساسی ،افزود :در حوزههای مرتبط با تأمین مایحتاج عمومی مردم ،تصمیمات مشترک باید با هماهنگی کامل دو وزارتخانه اتخاذ شده و دستگاههای مرتبط نیز در این حوزه با هماهنگی کامل عمل کنند.

بررسی های «اسکناس» از عرضه خودرو در بورس نشان می دهد

حذف سوداگران از چرخه توزیع خودرو

گ�روه صنع�ت و تج�ارت :طرح جدید مجلس
برای عرضه خودرو در بورس،بارقه های امید
جدیدیرابرایفعاالنصنعتخودروومصرف
کنندگان واقعی به همراه داشته به نحوی که
انتظار می رود با اجرای صحیح این طرح،دست
دالالن و سوداگران از بازار خودرو قطع شود.به
گزارش«اس��کناس»،بر اساس این طرح قرار
است با نظر سازمان حمایت،قیمت پایه برای
خودروهای سواری اعالم شود و کشف قیمت
در ب��ازار بورس صورت بگیرد؛به این ش��کل
حداقل اختالف قیمتی ناشی از افزایش تقاضا
ب��ه جای تعلق گرفتن به دالالن،به ش��رکت
های خودروس��ازی می رس��د.در نقطه مقابل
اما،باید این موضوع را لحاظ کرد که اگر قیمت
های نجومی در بورس ثبت ش��ده و اس��تمرار
داش��ته باش��د کمکی به مردم نخواهد ش��د و
ضروری است با گذشت زمان و افزایش تولید
خودروسازان،التهاب موجود در سطح بازار به
حداقل برسد.

ساز و کار عرضه خودرو در بورس


مدی��ر مطالع��ات اقتصادی بورس کاال با بیان
اینک��ه ف��روش خودرو در ب��ورس کاال باعث
ش��فافیت قیمت میش��ود ،گفت :اگر خودرو
در بورس عرضه ش��ود تولید افزایش مییابد
و خودروس��از از زیاندهی خارج میشود.جواد
ف�لاح گفت :طرح ورود خودرو به بورس کاال
در کمیس��یون صنایع مجلس به امضا  ۴۴نفر
از نمایندهها رس��یده و در مرحله بررس��ی در
کمسیون صنایع است که در صورت تصویب،
ب��ه صحن مجل��س میرود.مدی��ر مطالعات
اقتص��ادی ب��ورس کاال اضافه ک��رد :اگر این
طرح تبدیل به قانون ش��ود همه خودروهای
تولی��د داخ��ل با تیراژ بیش از  ۵هزار دس��تگاه
و خودروه��ای واردات��ی ک��ه در  ۱۲ماه بیش
از  ۵۰۰دس��تگاه وارد ش��ده اس��ت را ش��امل
میش��ود.فالح گفت :همه افرادی که گواهی
نامه دارند میتواند در سال از هر ماشین فقط
یک مدل خریداری کنند و اش��خاص حقوقی
ه��م در صورت��ی اجازه خری��د دارند که برای
خودرو ،خریدار حقیقی وجود نداش��ته باش��د.
مدی��ر مطالعات اقتص��ادی بورس کاال افزود:

البته در طرحی که به نمایندگان ارائه داده ایم
هر فرد میتواند در س��ال فقط یک خودرو از
طری��ق بورس کاال خریداری کند مگر اینکه
تقاضایی برای یک خودرو وجود نداشته باشد
ت��ا بتوان��د خریداری کند.فالح ب��ا بیان اینکه
قیمتها در بورس کاال بس��تگی به ش��رایط
عرضه و تقاضا دارد گفت :در طرح نمایندگان
مجلس ،مشوقهایی برای خودرو ساز در نظر
گرفته ش��ده است این موضوع باعث افزایش
تولید خودرو در کش��ور میشود.وی ادامه داد:
پس از درج قیمت در تابلو ،خریداران میتوانند
رقاب��ت کنن��د که به طور قط��ع ،این قیمت با
قیمت پایه اختالف دارد ضمن اینکه  ۲۰درصد
منابع��ی ک��ه از طرح ایجاد میش��ود در اختیار
دول��ت قرار میگیرد و مابهالتفاوت این قیمت
پای��ه و معام�لات ،به ارتقای صنعت خودرو و
حمل و نقل اختصاص مییابد.مدیر مطالعات
اقتصادی بورس کاال ،گفت :زمانی که عرضه
خ��ودرو در بورس صورت گیرد منابعی ،چون
ارائه وام قرض الحسنه به خودرو ساز اختصاص
مییابد که این امر باعث کاهش هزینه خودرو
میشود.فالح افزود :در کشور تقاضای خودرو
به دو صورت است ،تقاضای مصرفی و تقاضای
س��رمایه گذاری؛ در این ش��رایط با  ۲نوع نرخ
مواجه هستیم و این موضوع باعث سفته بازی
در ب��ازار میش��ود.مدیر مطالع��ات اقتصادی
بورس کاال اضافه کرد :عرضه خودرو در بورس
باعث ش��فاف س��ازی قیمت میشود و قیمتی
که در تابلو است قابل اتکا است.وی همچنین

درب��اره مزایای��ی عرضه خودرو در بورس کاال
گفت :بر اس��اس گ��زارش صورتهای مالی،
خ��ودرو س��ازها  ۸۰هزار میلی��ارد تومان زیان
انباش��ته تولید دارند که این زیان انباش��ته را
سهامدار پرداخت میکنند در صورتی که اگر
در بورس عرضه شود تولید افزایش مییابد و
خودروساز از زیاندهی خارج میشود.

اعضای ش�ورای رقابت بهدرستی وظیفه

خود را انجام نمیدهند

ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی گفت :ب��ا ورود
خ��ودرو ب��ه ب��ورس ،داللی از چرخ��ه توزیع
خودرو حذف ش��ده و س��وددهی کارخانههای
خودروسازی افزایش مییابد؛ همچنین با رشد
مالیات ،بخش��ی از کس��ری بودجه نیز تامین
می ش��ود.علی سعدوندی در گفتگو با مهر در
خصوص ایده فروش خودرو در بورس ،اظهار
داش��ت :هر کاری که س��بب حذف دالل شود
و رابطه مس��تقیمی بین مش��تری و کارخانه
ش��کل ده��د ،خصوص ًا در ش��رایط فعلی ،به
نفع اقتصاد کش��ور است ،خصوص ًا در موضوع
خ��ودرو ک��ه در حال حاضر اولویت باالیی نیز
در جامع��ه دارد.وی اف��زود :ب��ا ورود خودرو به
بورس ،داللی و واس��طهگری از چرخه توزیع
خودرو خارج ش��ده و س��وددهی کارخانههای
خودروس��ازی نیز افزای��ش مییابد ،عالوه بر
آن ،عایدی دولت از مالیات نیز افزایش یافته
و بخشی از کسری بودجه نیز تأمین میشود.
این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اینکه
قیمتگذاری ش��ورای رقابت در این مدت با

ش��یوه نادرس��تی صورت گرفته است ،گفت:
متأس��فانه اعضای ش��ورای رقابت بهدرستی
وظای��ف خود را انجام نمیدهند البته ش��کی
نیست که در حال حاضر انحصار در بازار خودرو
وجود دارد اما انحصار قیمتگذاری نیز بدعتی
اس��ت که با سیاس��تگذاری اقتصادی دولت
ص��ورت گرفتهاس��ت و این م��ورد نیز مزید بر
علت شدهاست.سعدوندی افزود :به نظر بنده
در موضوع فروش خودرو ،قیمتگذاری اص ً
ال
معنایی ندارد ،وظیفهای که شورای رقابت باید
به سرانجام میرساند این بود که سیاستها به
نحوی اصالح شود که پنجره واردات خودرو به
نحوی منطقی باز باشد تا این انحصار شکسته
شود و مهمتر اینکه به شرکتهای خصوصی
کوچ��ک اج��ازه ورود به صحنه تولید و فروش
خودرو داده ش��ود که متأس��فانه در حال حاضر
اینط��ور نیس��ت و همچنان ب��ازار انحصاری
مانده اس��ت.وی خاطر نش��ان کرد :این نوع
قیمتگذاریه��ا تأثیر چندانی بر رقابت ندارد
و حتی در این چندسال باعث تحکیم انحصار
شدهاست .در حال حاضر اگر دقت کنید اهرم
فشار شورای رقابت باالی سر شرکتهایی که
ممکناستبخواهندواردصنعتخودروسازی
شوند نیز وجود دارد و آن شرکتها هم میدانند
ک��ه برای ورود به بازار ،ش��ورای رقابت برای
محصوالتشان قیمتگذاری خواهد کرد که
این مورد مانعی جدی برای ورود به این صنعت
است و راه را برای هر نوع اختالس برای ورود
بازیگ��ران جدید در جهت تحکیم انحصار باز
میکند.این اس��تاد بانکداری و اقتصاد کالن
در واکنش به س��خنان رئیس شورای رقابت،
درباره اینکه روش قرعهکشی فروش خودرو،
بهترین راه است ،گفت :مطلق ًا این روش قابل
دفاع نیست ،باید از ایشان پرسید با چه منطقی
ای��ن ادع��ا را مطرح کردهان��د؟ در حال حاضر
روش فعلی باعث شده که هم خودروساز و هم
مصرفکننده متضرر شوند ،این سیاستهای
مخرب با وجود آزمایش چندس��اله ،همچنان
پذیرفته ش��ده اس��ت و اجرایی میش��ود ولی
سیاستهای اصالحی به دالیل غیرمنطقی،
کنار گذاشته میشود.

رئیس اتاق ایران و عراق مطرح کرد

صادرات ایران به عراق 20درصد کاهش یافت

گروه صنعت و تجارت:رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت:
قطعا اگر نظام تهاتری راهاندازی شود بخشی از مشکالت ما برطرف
میش��ود از همین روی بانک مرکزی ایران با روابطی مناس��بی که
دارد میتوان��د ب��رای این موضوع با بانک مرکزی عراق رایزنی کند.
یحیی آل اس��حاق در گفتوگو با ایلنا در مورد روند تجارت ایران و
عراق اظهار داش��ت :مرزهای مس��افرتی ایران و عراق از زمان شیوع
ویروس کرونا به دالیل مسائل بهداشتی به صورت دو جانبه بسته شد
و موضوع جدیدی نیست اما روابط تجاری ادامهدار است که میتوان
گفت یکی از بهترین روابط تجاری ایران در دنیاس��ت .البته اولویت
طرف تجاری ایران به ترتیب چین ،عراق ،امارات ،ترکیه و افغانستان
هستند.وی ادامه داد :متاسفانه حجم تجارت در سطح جهانی به دلیل
ش��رایط خاص کاهش پیدا کرده و تجارت منطقهای هم متاثر از آن
با افت تجارت روبرو بوده اس��ت اما عزم دو کش��ور ایران و عراق به
گسترش بازار است.رئیس اتاق ایران و عراق اضافه کرد :مساله حائز
اهمیت آنکه مس��ئولین دولتی ،فعالین اقتصادی و نهادهای عمومی
بدنبال گس��ترش و توس��عه این بازار هس��تند .،در صورتی که شرایط
بین المللی و منطقهای بهتر شود بازار عراق بازار بسیار خوبی است و

برطرف میشود از همین روی بانک مرکزی ایران با روابط مناسبی
که دارد میتواند برای این موضوع با بانک مرکزی عراق رایزنی کند.
چ��ون اکن��ون ما نیاز به مواد اولیه واحدهای تولیدی و بعضی قطعات
داریم که اگر نظام تهاتری اجرایی شود امکان اینکه درآمدهای ارزی
سریعتر و بهتر بازگردد وجود دارد.آل اسحاق در مورد روند صادرات
ایران به عراق گفت :درآمد صادراتی ما در ش��ش ماهه ابتدایی س��ال
تقریبا  3و نیم میلیارد دالر اس��ت در حالی که در س��ال  98نزدیک به
 12میلیارد دالر بود .همچنین صادرات ما نس��بت به س��ال گذش��ته
تقریب��ا  20درصد کاهش داش��ته ک��ه البته این کاهش صادرات تنها
مربوط به کشور ما نیست و موضوع کاهش تجارت جهانی است که
نزدیک به  15تا  20درصد افت داشته است.

کارشناساقتصادیتبیینکرد

پیامدهایمنفیدخالتدولتدرنظامتوزیع

گ�روه صنع�ت و تجارت:دولت پس از مداخله در قیمت گذاری کاالها
که تبعات این رویکرد برای اقتصاد به وضوح قابل رویت اس��ت ،این
ب��ارب��هج��ایکمکردنمداخالتخوددراقتصاد،واردجزییاتتوزیع
در بازار کاال ش��ده اس��ت .به گزارش اس��کناس به نقل از ایلنا ،به باور
کارشناس��ان دولت به جای اصالح سیاس��ت ها و برگش��ت به موضع
اصلی خود یعنی سیاست گذاری صرف در بازار عالوه بر قیمت گذاری
وارد جریان سیستم توزیع شده است که این مداخالت موجب تشدید
بحران قیمت گذاری در کاالها خواهد ش��د .به باور کارشناس��ان اگر
تاکنون با پدیده افزایش قیمت ها مواجه بوده ایم با ادامه دخالت های
دولت در نظام توزیع ،با پدیده جدید یعنی کمبود کاالها مواجه خواهیم
شد.در این باره وزارت صمت نمونه بارز دخالت مستقیم در بازارها است؛
این وزارتخانه همواره سعی دارد عالوه بر دخالت در قیمت کاالها و

مواد اولیه در سیس��تم توزیع نیز دخالت کند که کارشناس��ان معتقدند
این دست اقدامات دولت عامل اصلی بی نظمی ،ایجاد رانت و دالل
پروری در اقتصادمان است.مصطفی صفاری ،کارشناس اقتصادی در
این باره گفت :یکی از وظایف اصلی دولت سیاست گذاری و نظارت
بر بازارهای کاالیی است و یکی از دالیلی که وزارت صنعت ،معدن
و تجارت به شکل کنونی ادغام شد این بود که همه فعاالن اقتصادی
بدانند متولی بازار یکی است و کمبودها شناسایی شود و برای کسری
مورد نیاز داخل اجازه واردات داده شود اما چیزی که مشاهده می شود
ورود دولت به بازار و نقش توزیع کننده و قیمت ساز به جای نظارت
است.صفاری ادامه میدهد :متاسفانه بهعلتکمبود ارزوعدمصادرات
نفت از لحاظ تامین ارز مشکل به وجود آمده و این اتفاق موجب افزایش
قیمت کاالها ش��ده اس��ت .در حال حاضر هزینه دان برای مرغدارانی

نخستینپایانهصادراتی
فرش ایران افتتاح شد

نخستین پایانه صادراتی فرش دستباف ایران با حضور
رییس سازمان توسعه تجارت ایران ،رییس مرکز ملی
فرش ایران و مسئوالن استان در زنجان افتتاح شد .به
گزارش اس��کناس از وزارت صمت ،رییس مرکز ملی
فرش ایران در حاشیه این مراسم گفت  :حوزه توسعه
زیرس��اختهای صادراتی فرش در دس��تور کار مرکز
مل��یفرشایراناس��ت.فرحن��ازرافعتاکیدکرد:این
کاال به تعبیری هویت ما ایرانی هاست و در هر نقطه
از کشور قالی بافی و فعاالن حوزه فرش فعالیت دارند.
وی با اشاره به اینکه استان زنجان از نظر قالی بافی در
سطح بسیار باالیی قرار دارد ،تصریح کرد :بسیاری از
فرش های استان زنجان به نام شهرهای دیگر صادر
میشد که با افتتاح این پایانه صادراتی ،فرش دستباف
این استان شناسنامه دار و بیش از پیش شناخته خواهد
شد.وی با اشاره به اینکه استان زنجان بهترین نقطه
برای افتتاح این پایانه بوده است ،بیان کرد :سه طرح
از فرش های زنجان با نام قلتوق ،بیدگینه و خمس��ه
زنجان در آستانه ثبت بین المللی است.رافع تبلیغاتدر
حوزه معرفی فرش دستباف را عاملی مهم در فروش
فرش دستباف دانست و گفت :قالی دستباف در انواع
مختلفبرایاقشارمختلفوجوددارددرحالیکهفرش
ماشینیکهمضراتزیستمحیطینیزدارددرمواردی
گرانتر از قالی دستباف تمام میشود.رییس مرکز ملی
فرش ایران با اشاره به ظرفیت باالی اشتغالزایی فرش
دستبافایرانی،تصریحکرد۳۱:صنعتوابستهبهقالی
بافی وجود دارد که میتواند در صورت حمایت شدن
بسیاری از مشکالت اشتغال را حل کرده و از مهاجرت
روستاییان به حاشیه شهرها جلوگیری کند.

ارتقای صنعت فیلتر کشور
با توان دانشبنیانها

محقق��انیک��یازش��رکتهایدانشبنیانبااس��تفاده
از تجهیزات و ماش��ینآالت پیش��رفته در خط تولید و با
بهرهگیری از مواد اولیه مرغوب توانس��تند صنعت فیلتر
روغن و هوا را در کشور ارتقا دهند .به گزارش ایسنا ،علی
مواسات،مدیرعاملنخستینتولیدکنندهفیلترهاینانو
خودروییوصنعتیدرکشور،بااشارهبهدانشبومیسازی
ش��دهپوش��اندنسطحالیافقطورسلولزیومصنوعی
با الیه ای از الیاف بس��یار ریز نانو توس��ط محققان این
شرکت ،گفت :کاربرد اصلی این فناوری در سیستمهای
تصفیه هوای ورودی تورربینهای گاز مجهز به سیستم
پالسکلینینگاست.ارتقایراندمانفیلتراسیونازطریق
کاهشاندازهسوراخهاوافزایشعمرفیلتربابهرهگیریاز
فیلتراسیون سطحی دو مزیت اصلی این فناوری است.

آغاز طرح خرید اقساطی لوازم خانگی
برای بازنشستگان از  ۲۰مهر

حلمشکالتصادرکنندگانبانظامتهاتری
روابط تجاری ایران و عراق ،س��رمایه گذاریهای مش��ترک ،خدمات
بازرگانی و مسائل دیگر پیرامون آن بهتر خواهد شد.یحیی آل اسحاق
اضافه کرد :متاسفانه در حوزه نقل و انتقاالت ارز همچنان مشکالتی
وجود دارد و اگرچه این روند در جریان است اما روان نیست .در حوزه
تعه��دات ارزی صادرکنن��دگان ،باید با بانک مرکزی به فرمول جامع
الجهات رس��ید تا هم تجارت وجود داش��ته باش��د و هم خواستههای
بانک مرکزی را سامان دهد و هنوز این فرمول وجود ندارد .زیرا بازار
عراق و افغانستان با دیگر بازارها متفاوتاند و اختالف عملیاتی دارند و
بانک مرکزی باید یک فرمول خاص خود را برای این دو بازار در نظر
بگیرد .وی ادامه داد :نوع معامالت ما با عراق کمی متفاوت اس��ت؛
بخشی از آن معامالت ریالی و بخشی هم به صورت چمدانی است
که به دلیل مسائل کرونا دیگر امکانپذیر نیست و بخشی از طریق
صرافیها و از طریق نهادهای بخش خصوصی برگش��ت میش��ود
که منتها نوع آن متفاوت اس��ت و گاها میتوان با کاال تهاتر کنند و
همچنین برخی اوقات مبادالت با دینار یا پول دیگری است .رییس
اتاق بازرگانی با تاکید بر نقش سیستم تهاتری در مبادالت دو کشور
گفت :قطعا اگر نظام تهاتری راهاندازی ش��ود بخش��ی از مشکالت ما

اخبار

که مرغ تخم گذار دارند بیشتر از تخم مرغ است و این رخداد به دلیل
سیس��تم اش��تباه توزیع خوراک مرغداری ها است که در نهایت منجر
به واردات تخم مرغ می شود .در این حوزه باید ببینیم این کمبود ها
از کجا نشات می گیرد؛ اگر خوراک دام را تخصیص ندهند به زودی
مش��کل کمبود مرغ و گوش��ت و تخم مرغ خواهیم داش��ت چرا که به
موقع برای خوراک دام و طیور اقدام نکرده اند و عرضه به موقع بازار
ص��ورت نگرفت��ه اس��ت .به این ترتیب مازاد مبلغ��ی که دولت با دالر
 4200تومانی می دهد باعث ایجاد فساد و قاچاق می شود و زنجیره
ثبت سفارش تا توزیع با اختصاص ارز  4200تومانی بهم می ریزد.این
کارشناس اقتصادی در پایان اعالم کرد که وزارت صمت باید از نظام
قیمت گذاری کاالها و همچنین توزیع کنار رود و به نقش اصلی خود
یعنی سیاست گذاری برای مدیریت بهتر بازارها برگردد.

تفاهمنامه سهجانبه طرح خرید اقساطی لوازم خانگی
برایبازنشستگانعضوصندوقبازنشستگیکشوری
از۲۰مهرم��اهاجرای��یمیش��ود.بااجرایتفاهمنامه
س��هجانبه طرح خرید اقساطی لوازم خانگی که میان
صندوق بازنشس��تگی کشوری ،بانک صادرات ایران
ویکگروهصنعتیامضاءش��دهاس��ت،بازنشستگان
عضو این صندوق میتوانند با مراجعه به سایت گروه
صنعتیازلوازمخانگیتولیدیاینگروه،دربستههای
 30و  50میلیون تومانی با سود  10درصد و اقساط پنج
ساله متناسب با میزان حقوق دریافتی خریداری کنند.
مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریدراینمراسم
با بیان اینکه «هدف از طراحی و اجرای بس��تههای
طرح یاری ،توسعه قدرت خرید بازنشستگان است»،
گفت:درکناراینمس��اله،طرحیارییکمس��ئولیت
مهم و ملی را ایفا کرده و آن اینکه مدلی مناس��ب از
همکاریاستراتژیکمیانبخشخصوصیوتولیدی،
تامینکنندگان مالی و صندوق بازنشستگی کشوری
بهعنوان متولی و نهاد حاکمیتی را ارائه کرده است.

اختصاص هزار میلیارد تومان
تسهیالت برای خرید زعفران

مدیرعاملسازمانمرکزیتعاونروستاییایرانگفت:
هزارمیلیاردتومانتسهیالتباسود۱۵درصد(سهدرصد
کمترازنرخمصوب)ازسویبانکهایکشاورزی،ملت
و توسعه صادرات در اختیار خریداران و صادرکنندگان
عمده زعفران قرار میگیرد .محمدعلی طهماسبی در
دیدارتش��کلها،فعاالنونخبگانکش��اورزیاستان
خراسان جنوبی که با حضور کاظم خاوازی وزیر جهاد
کشاورزی در بیرجند برگزار شد ،افزود :سازمان برنامه و
بودجهکشورباامضایتفاهمنامهچندجانبهبابانکهای
کش��اورزی،ملتوتوس��عهصادرات،زمینهحمایتاز
صنعتزعفرانبرایصادراتباکیفیتتراینمحصول
را فراهم کرده اس��ت.وی بیان کرد :از این میزان ۵۰۰
میلیارد تومان توس��ط بانک کش��اورزی ۲۵۰،میلیارد
تومانتوس��طبانکملتو۲۵۰میلیاردتومانتوس��ط
بانک توسعه تعاون پرداخت خواهد شد.

