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صنـعتوتجارت
اخبار

عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس با بیان این که
تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین باالدستی و قوانین
قبل��ی مص��وب در مجلس در تضاد اس��ت گفت :اگر
بخواهی��م وزارت بازرگانی را دوباره احیا کنیم مجدد
باید قوانین قبلی را ملغی کنیم .به گزارش تسنیم ،با
توجه به وضعیت بازار این روزها زمزمه تشکیل وزارت
بازرگانی شنیده میشود و برخی از مسئولین اجرایی
و نمایندگان مجلس در س��خنان خود به آن اش��اره
میکنند .تشکیل این وزارتخانه موافقان و مخالفان
خود را دارد که برای همین منظور گفتوگویی با دکتر
جاللمحمودزاده،عضوکمیسیونکشاورزیمجلس
انجام و موضوع بررس��ی ش��د .وی با ابراز اینکه یکی
از مهمترین دغدغه های مخالفت با تشکیل وزارت
بازرگانی وجود موانع قانونی و متضاد با تشکیل این
وزارتخانه است گفت :دالیل مخالفان ،از مخالفت با
برنامهششمتوسعهتاقوانینمرتبطباحوزهکشاورزی
و رفع موانع تولید است .آن ها پیش نیاز تشکیل وزارت
بازرگانی را ملغی ش��دن قوانین قبلی میدانند .این
عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس ضمن مخالفت
با الیحه تش��کیل وزارت بازرگانی اذعان داش��ت :ما
قب� ً
لا قانون انت��زاع دو وزارتخانه را مصوب کردیم و
وظیفه بازرگانی بخش کش��اورزی را کام ً
ال به جهاد
کشاورزی محول کردیم تا فرایند تولید تا بازاریابی و
تجارت را جهاد کشاورزی مدیریت کند.

سیمانچندنرخیشد

در حالی که وزارت صمت قیمت س��یمان را کیس��ه
ای  ۵۰هزار تومان اعالم کرد ،اما در بورس کاال ۳۵
هزار تومان کشف قیمت شده و انبوه سازان نرخ آن
را کیس��ه ای  ۶۰و مرکز آمار  ۷۰هزار تومان اعالم
ک��ردهان��د.بهگزارشخبرنگارمهر،درروزهایاخیر
قیمتسیمانبهگفتهبرخیفعاالنصنعتساختمان
کمی از آرامش دور ش��ده اس��ت .برخی کارشناسان
صنعت س��اختمان معتقدن��د :در روزهایی که دولت
بر تشدید فعالیتهای ساخت و ساز در نهضت ملی
مسکن تأکید دارد ،بازار این کاال باید از دست دالالن
خارج شده و با سازوکارهایی ،از تولیدکننده به مصرف
کننده نهایی داده شود .سرپرست مرکز تحقیقات راه
و مسکن :وزارت راه بزرگترین مصرف کننده سیمان
استمحمدمهدیحیدریسرپرستمرکزتحقیقات
راه ،مس��کن و شهرس��ازی از تشکیل زنجیره تأمین
مصالح س��اختمانی فوالد و س��یمان بین وزارت راه
وزارت صمت خبر داده و میگوید قرار است سیمان
«آمیخته» به جای سیمان پرتلند در ساخت و ساز که
انطباق با محیطزیست دارد ،جایگزین شود.

صنایعداخلیخریداراصلیفوالد

بررسیآخرینآمارمربوطبهصنعتفوالدسازینشان
میدهد که در بهار سال جاری ،میزان مصرف فوالد
نس��بتبهبهارپارس��الرشد ۹درصدیداشتهکهمی
تواند بیانگر افزایش تولیدات صنعتی فوالدبر باشد .به
گزارش خبرنگار مهر ،بررس��ی آخرین آمار مربوط به
صنعت فوالدس��ازی نش��ان میدهد که در بهار سال
جاری ،میزان مصرف محصوالت فوالدی نسبت به
مدت مشابه سال گذشته با افزایش مواجه شده است؛
موضوعیکهمیتواندبیانگرافزایشتولیداتصنعتی
در بخشهایی همچون قطعه س��ازی ،خودرو ،لوازم
خانگی و صنایع فوالدبر باشد .بر این اساس از ابتدای
سال جاری تا پایان خرداد ماه بالغ بر  ۲۹میلیون تن از
انواع اقالم فوالدی در کش��ور تولید ش��ده است .که از
اینمیزان ۳.۲میلیونتنصادرومابقیصرفمصارف
داخلی شده است .بر این اساس مصرف ظاهری فوالد
کشوردراینمدتنسبتبهبهارسال ۱۴۰۰رشدبیش
از ۹درصدی داشته است .به صورت جزئیتر باید اشاره
شود که در بهار امسال در مجموع ۸میلیون و ۵۷۵هزار
تن شمش فوالد (فوالد میانی) تولید شده که نسبت
به مدت مشابه پارسال رشد  ۶درصدی داشته است .از
این میزان  ۶میلیون و  ۶۷۲هزار تن در داخل مصرف
شده که نسبت به بهار پارسال رشد  ۳درصدی داشته
است .در این بخش وارداتی نداشتیم.

آغازبازرسیمشترکدربازارلوازمیدکی
برایمقابلهباکاالیقاچاقوتقلبی

معاون نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت ،معدن و
تجارت(صمت)اس��تانتهرانازآغازاجرایگش��ت
مش��ترک بازرس��ی و نظارت بر عرضه  ۵۵قلم لوازم
یدکی خودرو با شناس��ه و کدرهگیری از امروز خبر
داد .س��عید محمدی پور در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار
کرد :گش��ت مشترک بازرسی با حضور دستگاههای
نظارت��ی ب��رای مقابله با توزیع کاالی تقلبی و قاچاق
در ح��وزه ل��وازم یدک��ی و مصرفی خ��ودرو ( ۵۵قلم
ل��وازم یدک��ی خودرو) از امروز در اس��تان تهران آغاز
ش��د .وی با بیان اینکه این طرح در راس��تای اجرای
کامل پروژه رصد کاالها و ثبت تعامالت در س��امانه
جام��ع تجارت آغاز ش��ده ،گف��ت :با توجه به اهمیت
موضوع ثبت اطالعات بنگاههای اقتصادی فعال در
زمینه لوازم یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع
تج��ارتب��رایجلوگیریازقاچاقکاال،اینبنگاهها
موظفند به واحدهای تحت پوشش خود اعالم کنند تا
برای جلوگیری از تبعات قانونی ،از خرید کاالی بدون
کد رهگیری از شرکتهای تولیدکننده و واردکننده
خودداری کنند.

خــبرویـژه

تشکیلوزارتبازرگانیدر
تضاد با قوانین مصوب قبلی است

برجامصنعت
خودرو را به عقب
راند
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یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اعمال تحریمهای سال  91به نفع صنعت خودرو بود ،گفت :اما برجام صنعت خودرو را به عقب برگرداند و خط مونتاژ خودرو دوباره راه افتاد به
گزارش فارس ،عادل پیرمحمدی گفت :مشکل صنعت خودرو ما این است که توسعه محصول نداشته ،زیرا صنعتی که خودش طراح باشد ،بیشتر میتواند عیوب کیفی را پیدا کند ،بنابراین
یکی از دردهای صنعت خودرو و عدم توسعه این بخش این است که توسعه محصول نداشتهایم و همواره دنباله رو پژو بودهایم .وی گفت :اعمال تحریمها در سال  91به نفع صنعت خودرو
شد ،صنعت خودرو ایران فهمید که صاحب دانش طراحی به معنای واقعی نیست.

اسکناس گزارش می دهد؛

قوانین متناقض دلیل انباشت خودروهای فرسوده

گ�روه صنع�ت و تج�ارت :طی س��الیان اخیر
معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط
از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو به منظور
جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به
کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است.
به گزارش اس��کناس ،اس��قاط وس��ایل نقلیه
فرس��وده یکی از مؤثرترین و اقتصادیترین
راهکاره��ای مدیری��ت کیفی��ت ه��وای
کالنش��هرهای کش��ور اس��ت؛ این در حالی
اس��ت که طی س��ه س��ال گذش��ته به دالیل
مختل��ف از ای��ن ام��ر به جد غفلت ش��ده و از
رده خارج کردن وس��ایل نقلیه فرسوده تقریب ًا
متوقف ش��ده اس��ت .از طرف دیگر سن مجاز
برای خودرو در ایران حدود  ۲۰س��ال اس��ت
و باالتر از آن خودروی فرس��وده محس��وب
میشود .خودروهای فرسوده به دلیل مصرف
ب��االی انرژی و ب��ه دلیل آالیندهبودن ،برای
ش��هرها مضر هس��تند و باید پس از مدتی از
چرخه خارج ش��وند .ب��ه همین منظور از چند
س��ال قبل طرح تعویض خودروهای فرسوده
کلی��د خورد که یکی از مهمترین تصمیماتی
بود که میتوانس��ت ش��هرها را از آلودگی هوا
نج��ات بده��د؛ هر چند آییننامه این طرح در
س��ال  ۸۸به تصویب رس��ید اما در مرحله اجرا
با مش��کل مواجه ش��د و مس��ووالن از اجرای
آن باز ماندند.

تولیدکنندگان خودرو برای طرح اس�قاط

سنگاندازی میکنند

محمود مشهدیشریف ،رییس انجمن صنفی
مراکز اس��قاط و بازیافت خودروی کش��ور ،با
بیان اینکه خودروهای فرس��وده محل کسب
و درآمدی برای افراد طبقه متوسط و ضعیف
جامعه اس��ت که ب��ا آن امرار معاش میکنند
و با گرانش��دن خودرو عمال مردم اش��تیاقی
ب��رای اس��قاط خودروی خ��ود ندارند ،گفت:
موض��وع مربوط به طرح واردات خودرو یکی
از مش��کالت ج��دی و چالشهای��ی بود که
خوش��بختانه پس از سه سال رفتوآمد میان
مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلح��ت نظام در نهایت به تصویب رس��ید
و دربن��دی ک��ه مرب��وط به اس��قاط خودرو و
گواه��ی آن ب��ود (در ماده  ۱۰این قانون) گفته
ش��ده کهباید به ازای تولید هر چهار دس��تگاه
خودروی نو و ش��مارهگذاری آن یک دستگاه
خودروی فرسوده اسقاط شود که یعنی (قانون
۲۵درصدی) اما متاس��فانه امروز ش��اهد بیان
مش��کالت ،چالشها و س��نگاندازیهای
تولیدکنن��دگان خ��ودرو در کش��ور برای این
مساله هستیم.

س�ه س�ال از فرصتهای طالیی کشور از

بین رفت

رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت
خودروی کش��ور افزود :این در حالی اس��ت
ک��ه اگر س��ه س��ال قبل موض��وع مربوط به
واردات خودرو حل ش��ده بود و مش��کلی در
خص��وص موضوعات ارزی در کش��ور پیش
نمیآمد و مصلحتها در مورد واردات خودرو
مورد بررس��ی قرار میگرفت ،ش��اید این بند
ه��م کن��ار میرفت و در زم��ان خودش مورد
رس��یدگی قرار میگرف��ت و حداقل در طول
سه سال گذشته  ۷۵۰تا یک میلیون خودروی
فرسوده از خیابانها و جادهها خارج میشدند
و وضعی��ت آلودگی هوای ش��هرهای بزرگ
هم اینگونه نبود .او ادامه داد :متاس��فانه س��ه
س��ال از فرصتهای طالیی کش��ور امروز از

بین رفته است اما با این وجود خوشحالیم که
قانون ۲۵درصدی به تصویب رسیده است و با
تولید هر چهار خودرو یک خودروی فرسوده
اسقاط خواهد شد.

ب�ا تولید ی�ک میلیون خ�ودرو  ۲۵۰هزار

خودرو اسقاط میشود

ای��ن فعال در حوزه خودرو خاطرنش��ان کرد:
چال��ش جدی که امروز در برابر س��اماندهی
صنعت خودرو وجود دارد ،این اس��ت که اگر
تولید خودروی کش��ور به یک میلیون تا یک
میلیون و  ۲۰۰هزار دس��تگاه در س��ال برسد
ح��دود  ۲۵۰تا  ۳۰۰هزار دس��تگاه خودروی
فرس��وده باید اس��قاط ش��ود که با ضعف در
همکاریها مواجه هس��تیم .مشهدیشریف
تصری��ح کرد :موتورسیکلتس��ازان هم که
تاکن��ون از اس��قاط ۱۰۰درص��دی بهرهمند
بودند و در گذش��تهباید برای ش��مارهگذاری
هر موتورس��یکلت جدید یک موتورس��یکلت
اس��قاط میکردند ،با قانون جدید مجلس به
قانون ۲۵درصدی پیوستهاند و به این ترتیب
حدود ۳۰۰هزار دس��تگاه موتورس��یکلت که
تاکنون باید اسقاط میشد به ۷۵هزار دستگاه
تبدیل ش��ده اس��ت؛ ضمن آن که به ازای هر
خودروی سواری نو هفت موتورسیکلت باید
اس��قاط ش��ود که در این بخش هم بین ۱۰
تا  ۱۱هزار دس��تگاه خودرو خواهیم داش��ت
که باید اس��قاط ش��ود .این فعال حوزه خودرو
در م��ورد کامی��ون و کامیونت و کامیونهای
دیزلی و س��ایر کش��ندهها نیز گفت :برای این
قبیل از خودروهای س��نگین نیز باید گواهی
اسقاط تهیه شود و موضوع مربوط به واردات
کامیونهای سه سال کارکرد هم جدی شده
ک��ه برای مجوز واردات آنها نیازمند اس��قاط
کامیونهای فرس��وده هس��تیم و حداقل نیاز
کش��ور در طول یک س��ال حدود  ۴۰۰هزار
دستگاه کامیون است.

توانای�ی اس�قاط ی�ک میلیون دس�تگاه

خودرو وجود دارد

وی ادام��ه داد :مراکز اس��قاط خودرو توانایی
اسقاط یک میلیون دستگاه خودرو را بر اساس
پروانهه��ای خود در اختی��ار دارند اما موانعی
نیز بر س��ر راه آنها وجود دارد که باید به آنها
پرداخت .خودروس��ازان بزرگ برای تشویق
صاحبان خودروهای فرس��وده مشوقهایی را
بای��د در نظر بگیرند ت��ا صاحبان خودروهای
فرس��وده با تحویل خودروهای خود صاحب
خودروی نو شوند و عمال صاحبان خودروهای
فرسوده تشویق شوند تا از حاشیه قیمت بازار
و کارخانه بهرهمند ش��وند .مشهدیش��ریف
تصری��ح کرد :خودروهای فرس��وده مصرف
سوخت زیادی نسبت به خودروهای نو دارند.
ضمن آنکه این خودروهای فرسوده وسیلهای
برای امرار معاش طبقه ضعیف جامعه هستند

و ضرورت دارد تا دولت تس��هیالتی را برای
این منظور در نظر گیرد.

 6دلیل عدم اسقاط خودروهای فرسوده


مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی چرایی
وضعیت موجود را بررسی کرده و موارد زیر را به
عنوان دالیل وضعیت موجود مورد اشاره قرار
داده اس��ت .۱ .کاهش چشمگیر بازار تقاضای
گواهی اسقاط :مطابق تجربیات جهانی اسقاط
وس��ایل نقلیه مس��تلزم ایجاد و توسعه چرخه
اس��قاط خودرو اس��ت .ایجاد چرخه اسقاط نیز
نیازمند عرضه و تقاضای پایدار گواهی اسقاط
در کش��ور اس��ت .در بخش تقاضا ،بر اس��اس
قوانین و مقررات پیشین کشور واردکنندگان و
تولیدکنندگان خودرو خریداران اصلی گواهی
اس��قاط بودهان��د .طی س��الیان اخیر معافیت
خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی
و ممنوعیت واردات خودرو به منظور جلوگیری
از خ��روج ارز از ط��رف دیگر کاهش تقاضای
چشمگیر گواهی اسقاط را به همراه داشته است
که همین مسأله انباشت  ۸۰هزار گواهی را در
مراکز اسقاط در سال  ۱۳۹۷به همراه داشت و
در سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹توقف این فرایند
را به دنبال داش��ت .در اثر این اتفاق س��رمایه
گ��ذاران بخش خصوصی در حوزه اس��قاط و
بازیافت خودروهای فرس��وده اقدام به خروج
از این بازار کردند و سرمایههای آنها به سمت
بازارهای غیرمولد و کاذب روانه ش��ده اس��ت.
 .۲عدم انگیزه کافی در بازار عرضه اس��قاط:
در بخش بازار عرضه نیز الزم است صاحبان
وسایل نقلیه فرسوده انگیزه کافی برای اسقاط
خودروی خود داش��ته باشند .لذا میبایست از
ی��ک ط��رف ارزش گواهی اس��قاط جذابیت
مالی الزم را برای صاحبان خودروی فرسوده
داشته باشد و از طرف دیگر سازوکارهای سلبی
ت��وان الزم را ب��رای ایج��اد محدودیت بر این
خودروها داش��ته باش��ند .طی سالیان اخیر به
دو دلی��ل ذیل انگی��زه الزم در عرضه گواهی
اس��قاط وجود نداش��ته اس��ت :الف) لغو معیار
کمی س��ن فرسودگی مطابق آئیننامه جدید
م��اده ( )۸قان��ون هوای پاک :مطابق ماده ()۸
قانون هوای پاک مالکان وسایل نقلیه موتوری
موظفند خودروی خود را پس از رسیدن به سن
فرس��ودگی از رده خارج کنن��د .این آئیننامه
موجب تقریب ًا صفر ش��دن مشمول فرسودگی
شدهوهمینموضوعکاهشتمایلشهروندان
را برای اس��قاط وسایل نقلیه نقلیه فرسوده به
همراه خواهد داشت .با توجه به زیرساختهای
موجود در کشور در حوزه معاینه فنی ،نظیر عدم
کنت��رل اصالت خودروها در مجموع میتوان
ادع��ا نمود ک��ه این آئیننامه بازدارندگی الزم
را ب��رای از رده خ��ارج خودروه��ای فرس��وده
نخواهد داش��ت .عالوه ب��ر این مراکز معاینه
فنی صرف ًا قادر است میزان آالیندگی خودروها

را بررس��ی میکن��د و ایمنی و میزان مصرف
س��وخت خودروها ارزیابی نمیشود .ب) عدم
افزایش قیمت گواهی اس��قاط طی دهه اخیر:
علیرغم تورم چش��مگیر در دهه اخیر ،قیمت
گواهی اسقاط تقریب ًا ثابت بوده است که عم ً
ال
انگیزه الزم برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده
از بی��ن رفت��ه اس��ت .۳ .عدم وجود س��ازوکار
جامع قانونی در خصوص اسقاط وسایل نقلیه
فرسوده :در بعد قانونی هر چند از سال ۱۳۸۷
قوانین و مصوبات گوناگونی با سه محور اعمال
محدودیت بر خودروهای فرس��وده ،چگونگی
تعیین سن فرسودگی وسایل نقلیه و سازوکار
اسقاط وسایل نقلیه فرسوده مورد تصویب قرار
گرفته اس��ت؛ لک��ن همچنان خأل وجود یک
آئیننامه جامع که دربرگیرنده وجوه مختلف و
سازوکارهای سلبی و ایجابی با در نظر گرفتن
همه ذینفعان این حوزه باش��د حس میش��ود.
ماده ( )۸قانون هوای پاک نیز هر چند به مسئله
وس��ایل نقلیه فرس��وده ورود کرده است لکن
س��ازوکاری جامع برای اس��قاط وسایل نقلیه
فرس��وده و ایجاد چرخه اس��قاط در این ماده و
آئیننامه آن تعبیه نشده است .۴ .عدم تناسب
ماهی��ت نظارتی س��تاد مدیریت حملونقل و
سوخت با جایگاه ساختاری کنونی :بر اساس
قوانی��ن موجود س��تاد مدیری��ت حملونقل و
سوخت به عنوان مرجع نظارت عالی عملیات
اس��قاط تعیین ش��ده است .این ستاد به لحاظ
ساختاری ذیل نهاد ریاست جمهوری فعالیت
میکرد تا در مردادماه  ۱۳۹۴با مصوبه هیئت
وزیران از نهاد ریاس��ت جمهوری جدا ش��ده
و ب��ه یک��ی از مراک��ز زیر مجموعه س��ازمان
راهداری و حملونقل جادهای کش��ور که در
واقع معاونتی در وزارت راه و شهرسازی است
منتقل ش��ده اس��ت .این در حالی اس��ت که به
نظر میرسد ماهیت ًا وظایف این ستاد نظارتی
و بین دس��تگاهی ب��وده و نیازمند هماهنگی
بین وزارتخانههای راه و شهرس��ازی ،صمت،
نفت ،کشور ،نیروی انتظامی و سازمان حفاظت
محیط زیست است .بررسی عملکرد این ستاد
طی س��الیان اخیر نیز بیانگر کمرنگ ش��دن
نقش این س��تاد در عملیات اس��قاط وس��ایل
نقلیه بوده اس��ت .۵ .تناقضات س��ازوکارهای
قانونی موجود :در برخی از قوانین و مصوبات
موجود کشور تناقضاتی وجود دارد که موجب
پیچیده شدن فرایند اسقاط وسایل نقلیه شده
اس��ت که در ادامه به برخی از آنها اش��اره شده
است :جایگزینی سن کمی فرسودگی با معیار
معاینه فنی جهت تش��خیص وس��ایل نقلیه
فرس��وده در آئیننامه اجرایی ماده ( )۸قانون
هوای پاک مورخ /۰۹/۰۳ ۱۴۰۰به جای باال
بردن هزینههای تردد یک خودروی فرسوده
(با افزایش نرخ بیمه ،عدم س��همیه س��وخت،
تعداد دفعات بیشتر معاینه فنی در سال) ،هزینه
از رده خارج کردن این خودروهای فرس��وده
را ب��اال برده اس��ت .طبق م��اده ( )۴آئیننامه
اجرای��ی بن��د «ث» م��اده ( )۳۰قانون احکام
دائمی برنامههای توس��عه کشور ،واردات هر
یک دس��تگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل
یک دس��تگاه کامیون که از زمان س��اخت آن
بیش از بیس��ت و پنج س��ال گذش��ته باش��د و
ب��ا ظرفیت حداکثر س��ه ت��ن کمتر از ظرفیت
کامیون وارداتی میباش��د .این در حالی است
که کامیونهای وارداتی دارای ظرفیت  ۴۴تن
هستند و اغلب کامیونهای موجود در کشور
مشمول این قانون نخواهند شد.

تجارت ۱۰۲میلیارد دالری کشور در دولت سیزدهم

گروه صنعت و تجارت :س��خنگوی گمرک گفت :از ش��هریورماه سال
 ۱۴۰۰تا پایان تیرماه امسال ۱۵۱.۵ ،میلیون تن کاال به ارزش ۱۰۲
میلیارد دالر ،بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مدت
مشابه  ۳۱درصد در ارزش افزایش داشته است.
ب��ه گ��زارش اس��کناس و به نقل از گمرک«،س��ید روح اله لطیفی»
در خصوص تجارت غیر نفتی دولت س��یزدهم در  ۱۱ماه اس��تقرار
دولت جدید ،اظهار داش��ت :از زمان اس��تقرار دولت س��یزدهم ،از اول
ش��هریورماه س��ال  ۱۴۰۰تا پایان تیرماه امسال ۱۵۱ ،میلیون و ۴۹۶
ه��زار ت��ن کاال ب��ه ارزش  ۱۰۱میلیارد و  ۸۲۰میلیون دالر بین ایران
و س��ایر کش��ورهای جهان تبادل ش��د که از لحاظ وزنی با رشد چهار
درصدی و از لحاظ ارزش با رشد  ۳۱درصدی نسبت به مدت مشابه
همراه بوده اس��ت .وی افزود :در این مدت نس��بت به مدت مش��ابه در
دول��ت قب��ل ،پن��ج میلیون و  ۷۵۲هزار ت��ن کاال به ارزش  ۲۳میلیارد

همه خدمات قابل ارائه در درگاه
یکپارچه خدمات تجمیع میشود

س��خنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت:
اکنون حدود  ۲۲۰خدمت اصلی در مجموعه وزارت
صمت ،نهادها و ش��رکتهای تابعه توس��ط بیش از
 ۲۰س��امانه ارائه میشود که همه خدمات بهزودی
از طری��ق درگاه یکپارچه خدمت ارائه خواهد ش��د.
ب��ه گ��زارش ایرنا« ،امید قالیب��اف» افزود :تاکنون
 ۱۹۰خدم��ت از  ۲۲۰خدم��ت در درگاه یکپارچ��ه
خدمات بارگزاری و فعال ش��ده اس��ت و با دس��تور
وزیر خدمات باقی مانده نیز فعال خواهد ش��د .وی،
هدف از ایجاد درگاه یکپارچه خدمات را روانسازی
و تسریع در ارائه خدماتی نظیر صدور انواع مجوزها،
مشوقها و راهنماییهای مورد نیاز تولیدکنندگان
و همچنین پاسخگویی و پیگیری به همه سواالت
و ابهام��ات ذک��ر کرد .قالیباف ادامهداد :بهزودی در
قال��ب گزارشه��ای راهنما ،مجموعه نکات مفید و
پرکارب��رد در زمینههای صنع��ت ،معدن ،بازرگانی
خارجی و داخلی منتش��ر و در اختیار فعاالن و مردم
قرار میگیرد.

بازار خودرو همچنان بر مدار رکود

بررس��ی بازار خودروی پایتخت حاکی از تداوم رکود
س��نگیناس��ت؛بازاریکهدرعینس��کون،بااعالم
قیمتهای باال از سوی فروشندگان همراه است .به
گزارشایرنا،مدتهاستبازارخودرویتهراندررکود
بهسرمیبرد.قیمتهایاعالمیازسویفروشندگان
همچنان باال و در بخش خودروهای خارجی به حدی
باالست که در عمل هیچ خریداری مراجعه نمیکند
وت��وانخری��دیوج��ودندارد.اینهابخش��یازدردو
دل نمایش��گاهداران خودروی پایتخت اس��ت« .اسد
کرمی» نایب رییس اتحادیه نمایش��گاهداران خودرو
تهران میگوید :انتظار میرفت تداوم ثبتنامها کمی
از ای��ن رک��ود بکاهد ،امابیکیفیتبودنخودروهای
داخلی سبب شده تا تاثیری در بازار شاهد نباشیم و در
قیمتهاهمچنانرویهمانپاشنهبچرخد.ویبیان
داشت :هرچند اعالم برداشته شدن محدودیتهای
واردات��ی در ابت��دا تحرکاتی در بازار ایجاد و مردم را به
تعدیلقیمتهاامیدوارکرد،اماتاامروزدرعملخبری
از واردات نیس��ت و فعاالن بازار دل به آن نبس��تهاند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد:هر از گاهی اعالم
مطالبی از سوی مسووالن یا برخی اخبار ،بر کاهشی
ش��دن قیمتها تاثیرگذار ش��ده ،اما دوباره شاهد سیر
صعودی قیمتها بودیم.

وضعیتنامطلوب
بیمه کاالهای صادراتی

عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید :نه تنها به دلیل
تحری��م ،نمیتوانیم از مزیتهای بیمه بهره ببریم،
س��طح پوش��شها به ویژه در صادرات محصوالت
فس��ادپذیر نامطلوب اس��ت و باید م��ورد بازنگری
ق��رار بگیرد .به گزارش ایس��نا ،امیر عابدی ،رئیس
کمیسیون صادرات اتاق ایران مسئله بیمه تجاری را
بسیار مهم و ضروری دانست و تاکید کرد :شاید امروز
به دلیل تحریمها ش��رایط اس��تفاده از بیمه مناسب
نباشد و مانند نقلوانتقاالت بانکی با محدودیتهای
ش��دیدی مواجه باش��یم؛ اما با در نظر گرفتن دو بال
تجارت یعنی صادرات و واردات باید اذعان داشت،
در واردات این امر غیرممکن است ولی در صادرات
با توجه به مذاکرات و موافقتنامه اوراسیا تا حدی
امکان استفاده از ظرفیت بیمه وجود دارد .او ادامه داد:
صادرکنندگان ایرانی در حوزه کاالهای فس��ادپذیر
با ریس��کهای باالیی دس��تبهگریبان هس��تند و
متاسفانه بخش بیمهای در این حوزه بسیار ضعیف
اس��ت تا آنجا که این بخش بیش��ترین درگیری را با
ش��رکتهای بیم��ه دارد و ضریب اطمینان در این
حوزه بسیار پایین است.

رشد  ۶۹درصدی وصولی
مالیات نقل وانتقال خودرو

سخنگویگمرکخبرداد:

و  ۸۶۰میلیون دالر تجارت بیش��تر بین ایران و س��ایر کش��ورها رقم
خورده اس��ت .لطیفی در خصوص میزان صادرات در دولت س��یزدهم
گفت :حدود  ۱۱۳میلیون تن کاال به ارزش  ۴۸میلیارد و  ۱۹۸میلیون
دالر سهم صادرات غیرنفتی ایران در  ۱۱ماه فعالیت دولت سیزدهم
از کل تج��ارت غیرنفت��ی ب��ود که با  ۱۰میلی��ارد و  ۱۱۱میلیون دالر
صادرات بیشتر نسبت به مدت مشابه ۲۷ ،درصد در ارزش رشد داشته
اس��ت .وی در خصوص واردات ۱۱ماهه کش��ور در دولت س��یزدهم
خاطرنش��ان کرد :با توجه به سیاس��ت تامین نیازهای ضروری کشور
و واردات کاالهای ضروری از جمله واکس��نهای کرونا ،کاالهای
اساس��ی ،نهادههای تولید ،مواد اولیه و ماش��ینآالت تولید و با وجود
بحرانهای بینالمللی  ۳۸میلیون و  ۵۳۹هزار تن کاال به ارزش ۵۳
میلیارد و  ۶۲۲میلیون دالر ،از ابتدای شهریور  ۱۴۰۰تا پایان تیرماه
 ۱۴۰۱وارد کش��ور ش��د که  ۱۳میلیارد و  ۷۴۹میلیون دالر بیش��تر از

اخبار

م��دت مش��ابه ب��وده که این می��زان  ۱۸درصد در وزن و  ۳۴درصد در
ارزش با رشد همراه بوده است .سخنگوی گمرک در خصوص میزان
ترانزیت کاالهای خارجی در دولت س��یزدهم گفت :از زمان اس��تقرار
دولت س��یزدهم در  ۱۱ماه اخیر ۱۲ ،میلیون و  ۸۷۵هزار تن کاالی
خارجی از مس��یر جمهوری اس�لامی ایران عبور کرده که نس��بت به
مدت مشابه  ۵۸درصد افزایش داشته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد قابل
توج��ه وصولی مالیات نق��ل و انتقال خودرو پس از
راهاندازی س��امانه هوش��مند مالیات نقل و انتقال
خودرو خبر داد وگفت :وصولی مالیات نقل وانتقال
خودرو در  ۴ماهه امس��ال نس��بت به  ۴ماهه س��ال
گذش��ته ۶۹ ،درصد رش��د داش��ته است .به گزارش
خبرگزاری تس��نیم ،داود منظور رئیس کل سازمان
امور مالیاتی کش��ور با بیان اینکه پس از راهاندازی
س��امانه مالیات نقل وانتقال خودرو در اوایل س��ال
جاری ،فرارهای مالیاتی این بخش به شدت کاهش
یافته و شاهد رشد مالیات ها در این بخش هستیم،
گفت :وصولی چهار ماهه امسال مالیات نقل و انتقال
خودرو از وصولی س��ال  1400در این بخش بیش��تر
بوده و همچنین رشد  69درصدی نسبت به وصولی
چهار ماهه سال گذشته را نشان می دهد.

