خبر
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

ال رانت موجود
با فروشخودرو در بورسکا 
برای خودروسازان و دالالن از بین میرود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :با فروش
خودرو در بورس کاال ،رانت موجود برای خودروسازان و دالالن از بین میرود.
به گزارشتسنیم ،روحاهلل ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو
کمیسیون صنایع و معادن ،با ابراز اوضاع نابسامان فروش خودرو ،گفت:
در زمانحاضر کشور ظرفیتتولیدخودروراداردامابهدلیلتوزیعغیرشفافاین
محصول،بازارفروشخودرودچارآسیبهایفراوانشدهاست.وقتیخودرو که
یک کاالیمصرفیاست،به کاالییسرمایهایتبدیل گردد،بازار بههممیریزدو
ی گردد.ایزدخواهافزود:برایناساس،طرحتحولبازاروصنعتخودروی
آشفتهم 
سبک،باهمکاریاندیشکدههاومنتقدین،در مجلسآمادهشدهاستوبعداز
اعالم وصول در زمان حاضر در کمیسیون صنایع و معادن درحالبررسی است.
وی گفت :مبنای این طرح ،اصالح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر
ی گردد ،تالش میشود با عملیاتی
با عرضه این محصول در بورس کاال محقق م 
شدن این موضوع ،روشهای توزیع خودروی صفر بهغیر از مسیر بورس کاال
بستهشودتاخودروسازاننتوانندازدربهایپشتی،خودرورابهفروشرسانند.
با فروش خودرو در بورس کاال ،عرضهوتقاضا است که قیمت را تعیین میکند
ت گذاری دستوری بهدلیل نا کارآمدبودن حذف میشود.ایزدخواه
و عمالقیم 
ن که دراینطرح کیفیت خودرو دغدغه نمایندگان است ،گفت:
بااشاره بهای 
ت گذاری قیمتتمامشده خودرو
در شاخصهایی که برای فرمول جدید قیم 
پیشنهادشدهاست،مؤلفههاییمانندایمنی،مصرفسوختوصادراتخودرو
ی که خودرویی ایمنی باالیی
هم در نظر گرفته شده است ،با این روش درصورت 
داشته باشد ،خودروساز با اجازه قانون میتواند سود بیشتری از فروش خودرو
بهدست آورد و عمالمجبور به افزایش کیفیت خودرو میشود.

شمشیری خبر داد:

تولید روزانه بیش از  ۶۵۰میلیون متر مکعب
گاز شیرین در مجتمع گاز پارس جنوبی
معاون مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت :با برنامهریزی دقیق و
تالش متخصصان و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی ،به تولید روزانه بیش از
۶۵۰میلیونمترمکعب گازشیریندستیافتهایم.به گزارشخبرنگارماناازبوشهر
حسین شمشیری در نشست با معاون وزیر کشور در منطقه پارس جنوبی
به نقش مهم این منطقه صنعتی در ابعاد تولید ،اشتغال و صادرات پرداخت
و اظهار داشت :درحالحاضر  ۱۲پاالیشگاه پارس جنوبی تحویل مجتمع گاز
ن که دو پاالیشگاه  ۱۱و  ۱۲پارس جنوبی
پارسجنوبی شده است.وی بابیان ای 
حدود یک ماه پیش تحویل مجتمع گاز پارس جنوبی شده است گفت :بخش
خشکی فاز  ۱۴پارسجنوبی درحال تکمیل است که بهزودی به بهرهبرداری
خواهد رسید.معاون مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی ،بابیان اینکه
با تکمیل این پاالیشگاهها در مجموع مدیریت  ۱۳پاالیشگاه توسط مجتمع گاز
انجامخواهدشد،خاطرنشان کرد:درحالحاضربخشدریافاز ۱۴پارسجنوبی
باهمکاریشرکتنفتو گازپارسراهاندازیشدهو گازتولیدسکوهایآندرسایر
فازها استفادهمیشود.شمشیریبابیاناینکههما کنونحدود۷۵درصد گاز
کشور توسطمجتمع گاز پارسجنوبیتولیدمیشود ،گفت:در حالحاضرتولید
گاز شیرین این مجتمع روزانه  ۶۵۰میلیون متر مکعب است.این مقام مسئول
در ادامه افزود :همچنین معادل  ۶۵۰هزار بشکه در روز محصول فرعی میعانات
گازی در مجتمع تولید میشود که بخشی از آن به پتروشیمیها و بخش زیادی
به پاالیشگاه ستاره خلیجفارس صادر میشود.معاون مدیرعامل مجتمع گاز
پارس جنوبی بااشاره به اینکه روزانه  ۱۰هزار تن اتان توسط پاالیشگاههای
پارس جنوبی تولید میشود ،گفت :اتان تولیدی در منطقه پارس جنوبی
خورا کپتروشیمیهایهفد ه گانهمنطقهراتأمینمیکند.ویدرادامهمیزان
گوگرد تولیدی در مجتمع را دو هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت :بیش از
دو هزار تن  LPGنیز در پارس جنوبی تولید میشود.
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دوریگرانتمامشد
گزارشی از دالیل گرانی لپتاپ و تبلت و تأثیر آن بر دانشآموزان و کارمندان ؛

گروه اقتصادی
شیوع کرونا با دورکاری و آموزش از
راهدوردر بسیاریاز ادارههاومدارسمصادف
شدواینمسئلهباعث گردیدتاتقاضای کاالهای
الکترونیکیبیشتراز قبلشودوموبایل،تبلت
ولپتاپ گلسرسبداینتقاضاهاشدند.رونق
دورکاریوآموزشازراهدورباعثافزایشنا گهانی
تقاضا و کاهش موجودی این کاالها شدند و
قیمتهابهیکبارهسربهفلکزدندوب ه گونهای
رقمخورند کهبهعنواننمونهلپتاپی کهقبلاز
کرونادر حدود۸میلیونتومانقیمتداشت،
ا کنون به باالی  ۲۰میلیون تومان رسیده و در
اینشرایططبیعیاست کهبازار دستدومها
و البته تعمیرات ،داغ شده است.
باال رفتنقیمتلپتاپوتبلتعالوهبرافزایش
قیمتارز کهبهطورمستقیمبر گرانیآنهااثرگذار
بودهاست،تأخیردرثبتسفارشووارداتهماز
علل گرانیمحسوبمیشود.درشرایطی کهنیاز
بهاستفادهاز اینمحصوالتبهشدتافزایش
پیدا کردهاستبهطور میانگینچهار ماهبرای
خروج کاال از گمرک زمان صرف میشود و این
مدتی است که نر خها را به سمت گرانی سوق
ی که با وجود افزایش تقاضا،
میدهد .درحال 
باعرضه کم روبهرو هستیم ،قانون همیشگی
عرضه کم و تقاضای زیاد بر گرانی سرسامآور
لپتاپ تبلت و سرفیس دامن زده است.
محمدفرجیرئیساتحادیهفناورانرایانهای
تهران در گفتوگو با «رسالت» علت گرانی در
لپتاپوتبلترامرتبطبهفروشندگانندانست
و گفت :کمپانیهای اصلی لپتاپ و تبلت به
علت رکود در کرونا  10تا  15درصد از کاالهای
خود را گران کردند .این افزایش در برندهای
اصلی بود و برندهای فرعی احتماال بیشتر از
این میزان گران شدند.
وی با اشاره به باال رفتن محصوالت رایانهای

گفت:ما گرانفروشیدرصنفITنداریم.تاوقتی
ساختارشرکتهایITدنیابههمینمنوالپیش
برود گرانفروشی نخواهیم داشت .روال کار
شرکتهایمادرتولیدکنندهمحصوالتITبهاین
صورتاست کهنمایندهآنهابایددرمدتزمان
مشخصی میزان تعیینشدهای از محصوالت
شرکت را به فروش برسانند در غیر اینصورت
نمایندگی از آنها گرفته میشود.
ن کهامکاناحتکارلپتاپوتبلت
ویبابیانای 
بسیار کماست ،گفت:احتکارکنندگانبایددارای
ی کهتاجران
تواناییمالیزیادیباشنددرحال 
صنف ما همه نماینده محصوالت هستند.
نمایندگانباوجودتحریمدر کشورهایهمسایه
دفاتری ایجاد کردهاند تا کاال خریداری و به
ایران وارد کنند که بعدها بتوانند محصوالت
را پشتیبانی نمایند .بنابراین امکان احتکار
بسیار پایین است.
فرجیاضافه کرد:از2500عضورسمیاتحادیه،
 400عضو شرکت و مابقی مغازهدار هستند.
مغازهداران توان خرید تعداد زیاد لپتاپ را
ندارندتاآنرااحتکار کردهوبعداباقیمتباالتر
بهفروشبرساند.بنابراینمادرصنفITچیزی
بهعنوان گرانفروشینداریم،هرچندنمیتوان
این موضوع که تعدادی از فروشندگان بعد از
تعطیالت نوروز کاالهای قبلی خود را بعد از
شیوع کروناوتعطیلیبازارها،باقیمتباالتردر
اردیبهشت و خرداد به فروش رساندند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانهای تهران
میزاناستفادهاز کاالهای ITرابهدلیلشیوع
کروناراباال عنوان کردوافزود:لپتاپوتبلتبه
دلیلشیوع کروناودورکاری کارمندانودانش
آموزان و دانشجویان به یکی از اساسیترین
کاالهای خانوار تبدیل شده است .این کاالها
افزایشدرخواستزیادیداشتهاندومسئوالن
ذیربط باید میزان سقف اختصاصیافته به

ی که
نمایندگانمحصوالتراافزایشدهنددرحال 
نهتنهااینمیزانباالترنرفته،بلکه گرفتنهمان
تعداد قبلی هم با مشکالتی روبهروست.
وی ادامه داد :ثبتنام در سایت سفارش
پروسهای زما نبر است و بهطور معمول
چهار ماه طول می کشد .در مد تزمانی
هم که کاالی واردشده در گمرک میماند
واردکننده باید اقساط وام بانکی با بهره
دوتادوونیمدرصدی که گرفتهراپرداخت کند.
درخوشبینانهترینحالت،فروشندهدودرصد
ی کند.
بهره بانکی را بر روی کاال لحاظ م 
ن که کاالیITقاچاقخیزشده
فرجیبابیانای 
ی کهدر گذشتهاینطورنبود،افزود:
استدرحال 
واردکنندگانباید5درصدمالیاتدر گمرکبه

رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:

دولت درمعرفی وزیرصمت

تعلل چهار ماهه
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :بیش از چهار ماه است که مهمترین
وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت بدون وزیر است
این درحالی است که در سال جهش تولید باید با ایجاد رونق و جهش
درتولید،صادراتغیرنفتیراتوسعهدهیم.به گزارشخبرگزاریتسنیم
مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
گفت :نقدینگی کشور روزانه  2200میلیارد تومان افزایش مییابد
ی که در  5ماه نخست امسال 340هزار میلیارد تومان نقدینگی
بهطور 

کشور افزوده شده است که این رشد لجا م گسیخته عاملی مضر برای
تولید و اقتصاد کشور است.رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی تهران افزود :با رشد 32درصدی نقدینگی تا پایان سال
انتظار میرود که هشتصدهزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه
شود که این موضوع میتواند هرروز به یک بازار ازجمله بازار سهام
مسکن ،ارز ،سکه و خودرو حملهور شود و این بازارها را تحتتأثیر خود
ن که دغدغه مردم وقتی هرروز از خواب بیدار
قرار دهد.وی بابیان ای 

ن که9
واردات کاالیواردشدهبدهند،ضمنای 
درصدهممالیاتبرارزشافزودهمیپردازند که
از دالیلباال رفتنقیمتهامیشود.بهعنوان

نمونهمالیات گمرکینوتبوک20میلیونتومانی
يکمیلیون800هزارتوماناست،اماقاچاقچی
ی گیرد.
 650هزار تومان م 
ویادامهداد9:درصدمالیاتبرارزشافزوده
 20میلیون تومان هم در حدود يک میلیون
 900هزار تومان میشود که این رقم برای
جنسقاچاقدادهنمیشود .کاالیقاچاق
بیش از دو میلیون تومان در یک کاالی
 20میلیون تومانی برای واردکننده هزینه
کمتری دارد.
فرجی تصریح کرد :واردکنندگان کاالی IT
باید طبق مقررات وزارت صمت ،بر اساس
نرخ تعیینشده کاال وارد کنند .بهعنوان
مثالسالقبلباسقفیکمیلیوندالربرای

میشوند این است که چهاتفاقی درباره قیمتها میافتد اضافه کرد:
دولت باید از افزایش پایههای پولی جلوگیری کند ،زیرا موضوعاتی
که اخیرامیشنویم ازجمله تسعیر داراییهای بانک مرکزی یا تزریق
نقدینگی به بورس هرکدام پایه پولی را افزایش خواهد داد.رئیس
اتاق بازرگانی تهران خطاب به رئیسجمهور گفت :بیش از چهارماه
است که مهمترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بدون وزیر است این درحاليست که در سال جهش تولید باید
باایجادرونقوجهشدر تولید،صادراتغیرنفتیراتوسعهدهیم کهدر
شرایط بدون وزیر بودن این وزارتخانه یا تصمیمات گرفته نمیشود یا
تصمیمات کارشناسینیست کهبهتولیدوصادرات کشورضربهمیزند.
خوانساری افزود :در سهماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشور
 45درصد کاهش يافت و در مرداد امسال نیز روند صادرات در مقایسه

واردات  100دستگاه وارد میشد اما امسال با
افزایش15درصدیشرکتهایاصلی،امکان
ی که
واردات  85دستگاه وجود دارد ،درحال 
نیاز بازار  150دستگاه است .افزایش تقاضا و
کمبودنعرضه،باعث گرانیدرمحصوالتIT
ل کاریوزارتصمتباعثورود
شدهواهما 
قاچاقچیان به این صنف شده است.
وی با اشاره به باال رفتن نرخ ارز و گران شدن
محصوالت ITگفت :کاالیITبهنرخارزوابسته
است و گران شدن دالر بر قیمت کاالها تأثیر
ی گذارد .واردات ا کنون با ارز آزاد
مستقیم م 
صورت می گیرد درحالی که در گذشته با
ی گرفت و ا کنون هم ارز
ارز نیمایی انجام م 
ی کند.
نیمایی با ارز آزاد برابری م 
فرجیبااشارهبهرواجمحصوالتITدستدوم
در بازار بیان کرد :نوت بوک ،تبلت و لپتاپ
دستدوم در بازار از طریق قاچاق عرضه
میشوند ،زیرا تاجر امکان واردات به کشور
رانداردواینهمیکیاز عوامل گرانیلپتاپ
و تبلت محسوب میشود.
رئیساتحادیهفناورانرایانهایتهرانداخلی
سازی لپتاپ و تبلت در داخل امکانپذیر
ندانست و افزود :در گذشته شرکتی نماینده
 MSIدر ایران بود که یک درصد نیاز بازار
را جواب میداد درحالی که باید سالیانه
ی کرد ،اما به علت
 30درصد در بازار تولید م 
عدم امکان تولید به میزان موردنظر به کار
خود پایان داد.
فرجیدرپایانسخنانشخریدلپتاپوتبلت
رابهموازاتیکدیگرعنوان کردوافزود:بهعلت
گرانشدنلپتاپ،بخشیازخانوادههابرای
استفادهفرزندانرویبهخریدتبلتآوردهاند.
درآستانهبازگشاییمدارسودانشگاههاهم
میزان فروش افزایش پیدا کرده است ولی
کمبود کاال در کشور وجود دارد.

با تیر امسال کاهشی بوده است که ا گر با این روال پیش برویم صادرات
غیرنفتی کهخودمحلیبرایدرآمدزاییارزیورفعبخشیاز مشکالت
کشور بود نیز دچار مشکل میشود.وی ادامه داد :در شرایطی که به
صادرات غیرنفتی نیاز مبرم داریم فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی
ی که این
از ابتدای مرداد به سامانه دیگری منتقل شده است درحال 
موضوع باید بهصورت آزمایشی در یک یا دو استان انجام میشد
و درصورت کسب نتایج مثبت به همه استانها تسری مییافت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :هما کنون روزانه بیش از  100مراجعه
داریم که فعاالن اقتصادی درروند صادرات و واردات با مشکل مواجه
شدهاند و کاالهایشان در گمرک ترخیص نمیشود این در حالی است
ی کنند با آنچه
که آنچه مسئوالن دولتی در مصاحبههایشان بیان م 
در عمل وجود دارد متفاوت است.

