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صنـعتوتجارت
اخبار

ب��ر اس��اس مصوبه کارگروه تعام��ل پذیری دولت
الکترونی��ک ،هرگون��ه ورود اطالعات در س��امانه
انباره��ای تح��ت مدیریت گم��رک که منجر به دو
گانه سازی دادهها میشود باید متوقف شود.
به گزارش تس��نیم ،رضا باقری اصل دبیر ش��ورای
اجرای��ی فن��اوری اطالعات در مکاتب��های با وزیر
اقتص��اد و وزی��ر صمت تاکید کرده اس��ت ،با توجه
ب��ه تایی��د و تصویب اقالم اطالعاتی و نحوه تبادل
اطالعات با مرجعیت سامانه جامع انبارها ،در جلسه
شانزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی
الزم اس��ت ،هرگون��ه ورود اطالع��ات در س��امانه
انباره��ای تح��ت مدیریت گم��رک که منجر به دو
گانه سازی دادهها میشود متوقف گردد.
در این مکاتبه آمده اس��ت ،در داده های دریافتی از
گمرک تعداد قابل توجهی شناسه یکتا ثبت نام شده
که در سامانه جامع انبارها وجود ندارد.

دروازه ثبتسفارش
واردات بدون دروازهبان

عملکرد  7ماهه تجارت کشور و تقاضای ارز خدمات
نش��ان میدهد در صورتی که دولت ثبت س��فارش
واردات را ب��ه ش��دت کنترل نکن��د و اجازه واردات
بدون انتقال ارز را بدهد ،اقتصاد کش��ور با کس��ری
 12.5میلیارد دالری روبهرو خواهد ش��د که نتیجه
قطعی آن رشد قابل توجه نرخ ارز است .به گزارش
فارس ،یکی از مهمترین ابزارهای کنترل واردات،
اعمال محدودیت در ثبت سفارش واردات کاالهای
غیرضروری است .اما از اعداد و ارقام ثبت سفارش
و واردات کش��ور میتوان دریافت که هیچ کنترلی
در ح��وزه مدیری��ت واردات با اب��زار محدودیت در
ثبت س��فارش واردات کاال انجام نمیش��ود و غیر
از برخ��ی کاالهای��ی که در اوایل س��ال  97واردات
آنها ممنوع ش��د ،س��ایر کاالها امکان ثبت سفارش
و واردات دارند .در ش��رایط محدودیت منابع ارزی،
وقتی واردات کاالهای غیرضروری همچنان ثبت
سفارش میشود ،نتیجه محتوم آن افزایش تقاضای
ارز در اقتصاد و در نهایت بهای ارز اس��ت .متوس��ط
واردات در  7ماهه اول امسال  2میلیارد و  862میلیون
دالر ب��وده اس��ت؛ در صورت��ی که برای  5ماه دیگر
س��ال جاری (آبان تا اس��فند) به طور متوسط همین
می��زان واردات انجام ش��ود ،مجم��وع کل واردات
کش��ور در س��ال  99به  34میلیارد و  354میلیون
دالر خواهد رسید.

پیگیریداخلیسازیقطعاتخودرویی

در نشس��تی ب��ا حضور جمع��ی از معاونان و مدیران
ارشد سایپا و معاون اجرائی فرماندهی نیروی هوایی
ارت��ش ،موضوعات مورد هم��کاری دوطرف مورد
بررس��ی قرار گرفت .به گزارش س��ایپا ،امیر س��ید
محمد علی س��ید نصراهلل معاون اجرائی فرماندهی
نی��روی هوای��ی ارت��ش در س��ایپا حض��ور یافت و
نشس��تی با معاونان و مدیران این گروه خودروس��از
برگزار کرد .در این نشس��ت اقدامات انجام ش��ده
در همکاری دو طرف برای داخلی س��ازی قطعات
مورد نیاز گروه س��ایپا مورد بررس��ی قرار گرفت .در
این نشست داریوش گل محمدی معاون مطالعات
و برنام��ه ریزی راهبردی گروه س��ایپا ،ضمن ارائه
گزارشی از اقدامات صورت پذیرفته در این همکاری
مش��ترک ،راههای انج��ام بهتر پروژهها و بر طرف
کردن مش��کالت موج��ود را مطرح کرد .مجموعه
اقداماتی در خصوص ماش��ین کاری قطعات ،انجام
پروژههای تحقیقاتی و آزمایشگاهی ،تولید قطعات
الکترونیکی وهای تک خودرو ،ساخت داخل انواع
دس��تگاههای تست ،دستگاه تشخیص جنس مواد،
ابزارهای ماش��ین کاری و ...در این جلس��ه پیگیری
شد.

هزینه نازل انبارداری بنادر را به محل
احتکار تبدیل کرد

اگرچه مشکل تخصیص ارز از جمله دالیل دپوی
س��نگین کاالهای اساس��ی و مواد اولیه تولید طی
ماههای اخیر در گمرکات بوده اما برخی دس��ت
اندرکاران عامل مهم دیگری را در این دپوی بی
س��ابقه دخیل میدانند .به گزارش خبرنگار مهر،
طی ماههای گذش��ته حجم س��نگینی از کاالهای
اساس��ی و مواد اولیه تولید در بنادر کش��ور دپو شد
و این در حالی بود که بازار داخلی و خطوط تولید
کارخانجات تشنه این اقالم بود؛ بسیاری از فعاالن
بخش خصوصی مشکل تخصیص ارز را به عنوان
عامل اصلی دپوی این حجم از کاالهای اساسی
و م��واد اولی��ه تولی��د در بنادر و گم��رکات معرفی
میکردن��د .ام��ا برخی فعاالن این بخش معتقدند
هزینههای نازل انبارداری در بنادر ،بنادر کشور را
به محلی برای دپو و احتکار کاال تبدیل کرده است.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ۲۵ ،اردیبهشت ماه
س��ال گذش��ته از تصویب و نهایی شدن بازنگری
در هزینههای انبارداری برای کاالهای اساس��ی
و با هدف کاهش قیمت مصرف کننده در س��تاد
تنظیم بازار خبر داد که در این جلسه محمد راستاد،
مدیرعام��ل س��ازمان بنادر و مع��اون وزیر راه نیز
حضور داشت.

خــبرویـژه

درخواست توقف ورود اطالعات در
سامانه انبارهای تحت مدیریت گمرک

واردات گندم
همچنانممنوع
است

یکشنبه  2آذر  1399شماره 871

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :خبرهای منتشر شده در خصوص واردات گندم توسط بخش خصوصی کشور دروغ است .به گزارش شاتا ،یزدان سیف گفت  :در خصوص انتشار فیلمی علیه وی
مبنی بر صدور مجوز واردات گندم از طریق جریانات سیاسی ،در این فیلم تالش شده تا بنده و آن جریان سیاسی مورد نظر تخریب شویم .وی افزود  :بنده ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی و اخالق
اسالمی،بهاطالعمردمعزیزایرانمیرسانمازسال 95تاکنونوارداتهرگونهگندمتوسطبخشخصوصیممنوعبودهاست.ویادامهداد:درسالهایاخیر()99-98بهمنظورتکمیلذخایراستراتژیکوباال
بردن ضریب امنیت قضایی کشور نسبت به واردات گندم ،صرف ًا توسط بخش دولتی اقداماتی صورت گرفته و هیچ بخش خصوصی نسبت به واردات گندم اقدام نکرده و خبر انتشار یافته کام ً
ال دروغ است.

گزارش میدانی «اسکناس» نشان میدهد

گ�روه صنع�ت و تجارت :طب��ق تاکید رئیس
اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو
ته��ران ،بازار خ��ودرو در حقیقت آرام و بدون
مشتری است و قیمت خودروها در بازار با یک
شیب نزولی در مسیر کاهش قرار گرفته است
که به روند کاهش��ی نرخ ارز طی هفتههای
گذشته بازگشته و بازار خودرو نیز که بازاری
سرمایهای است ،از آن تبعیت کرده و روندی
نزولی به خود گرفته اس��ت .پیشبینیها نیز
براین اساس است که کاهش قیمتها بیشتر
نیز شود.
ب��ه گ��زارش اس��کناس ،س��عید موتمنی در
گفتوگو با ایس��نا ،ضمن اشاره به اینکه بازار
خودرو همچنان مسیر نزولی قیمت خودروها
را در پیش دارد ،اظهار کرد :این روزها قیمتها
در ب��ازار داخل��ی و به تبع کاهش نرخ ارز روند
نزولی دارد و از آن جهت بر قیمت خودرو نیز
بسیار تاثیرگذار عمل کرده است .میان قیمت
خودرو و نرخ ارز ،ارتباط نزدیکی برقرار است.
زمانیکه نرخ ارز کاهش یافت ،از این سمت نیز،
قیم��ت خودرو کاهش را آغاز کرد؛ بهگونهای
ک��ه طی هفتههای اخی��ر در قیمت خودروها
اعم از داخلی ،خارجی و مونتاژیها بین  ۲۰تا
 ۲۷درصد کاهش قیمت داشتهایم .پیشبینی
ما این است که در هفتههای آتی این کاهش
قیمت بیشتر نیز شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان
خودرو تهران ،ادامه داد :از سوی دیگر افرادی
که در ماههای گذش��ته ،س��رمایه خود را به
س��مت ب��ازار خودرو هدایت ک��رده بودند ،در
حال حاضر اکثرا فروشنده هستند اما در بازار
مش��تری و خریداری نیست .فروشنده زیاد و
خریدار کمتر شده است.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا دارندگان
خ��ودرو ،به س��بب جلوگیری از ضرر بیش��تر
تمای��ل ب��ه فروش هرچه س��ریعتر خودروی
خ��ود دارن��د؟ تصری��ح کرد :در ه��ر صورت،
معامالت خودرو نیز همچون سایر معامالت،
از تناسب خرید کاال و عرضه در بازار پیروی
میکند .فروشنده نیز با هر قیمتی که خودرو
را تهیه میکند ،متناسب با آن در بازار عرضه
میکند .قیمتها س��یر نزولی داش��ته باشد،
ارزانت��ر تهیه کرده و ارزان هم میفروش��د؛
بالعکس چنانچه قیمتها صعودی باشد ،باال
خریداری و با قیمت باال هم میفروش��د؛ لذا
بحث ضرر فروشنده چندان مطرح نیست .اما
در ماههای گذشته که قیمتها سیر صعودی
داشت ،همین همکاران ما و صاحبان خودرو
ک��ه خ��ودرو را از کارخانه تحویل گرفته و در
بازار آزاد عرضه میکنند ،از فروش خودروی

رکود پاییزی در بازار خودرو

خود به امید افزایش بیش��تر قیمتها ،امتناع
میکردند و نگه میداشتند؛ حال که قیمتها
س��یر نزولی گرفته ،تمایل به فروش دارند و
فروش��نده در بازار زیاد ش��ده که خود عاملی
برای کاهش قیمتها نیز بوده است.
این مقام صنفی ادامه داد :همانطور که اشاره
ش��د ،تمامی بازارهای س��رمایه اعم از سکه،
مسکن و خودرو ارتباط مستقیمی با نوسانات
نرخ ارز داشته و همگی اینها طی مدت اخیر
نزول��ی بودهان��د .بازار خودرو هم از این قاعده
مستثنی نبوده است و طبق معمول فروشنده
در بازار زیاد است اما مشتری چندانی به امید
کاهش بیش��تر قیمتها ،برای خرید مراجعه
نمیکند .البته این نیز وجود دارد که متقاضی
و سرمایهگذار ،تمام سرمایه خود را به سمت
یک��ی از این بازاره��ا هدایت کرده و چنانچه
قصد خرید خودرو داش��ته است ،خرید خود را
در همان مدت انجام داده است.
موتمن��ی در رابط��ه با آغ��از محدودیتهای
کرونای��ی ،تعطیل��ی واحده��ای غیرض��رور
و بازاره��ا از ام��روز (ش��نبه) ،گف��ت :از امروز
همه صن��وف غیرض��روری تعطیل خواهند
ش��د و فروش��ندگان خودرو نیز که در دس��ته
دوم ق��رار میگیرن��د ،از این قاعده مس��تثنی
نیس��تند .طبق اعالم نظر س��تاد ملی مقابله با
کرونا ،با اعمال محدودیتها برای مقابله با
ش��یوع این ویروس ،نمایشگاهداران خودرو
نی��ز تعطیل خواهند ش��د .ای��ن تعطیلی برای
بازار خودرو همچون س��ایر مش��اغل صرفا به
سبب جلوگیری از شیوع کرونا و توقف زنجیره
انتقال است و دلیل دیگری ندارد.
وی افزود :اینکه در فضای مجازی شایعههایی
مبنی بر اعتراض فروشندگان خودرو به جهت
ممانع��ت از ری��زش بیش��تر قیمته��ا برای
جلوگی��ری از ضرر احتمالی دارندگان خودرو،
مط��رح میش��ود ،صحت ن��دارد .در این بازار
هرچ��ه قیمتها پایینت��ر بیاید ،گره بازار باز
خواهد ش��د ،مشتری بیشتر مراجعه میکند،

معامالت رونق خواهد گرفت و از رکود خارج
خواهد شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران وفروشندگان
خودرو تهران در رابطه با تاثیر این تعطیالت بر
احتمال کاهش بیشتر قیمت خودروها در بازار،
اظه��ار کرد :با آغ��از محدودیتها و تعطیلی
واحده��ا ،در ه��ر صورت زمانیکه بازار تعطیل
است ،فعالیت و معامالتی هم شکل نخواهد
گرف��ت .بنابراین باتوجه به اینکه بازار خودرو
ه��م از عرضه و تقاضا و همچنین نوس��انات
ارزی تاثیر میپذیرد ،به نظر میرس��د که در
آین��ده نزدی��ک افزایش مج��دد قیمتها که
نخواهیم داش��ت ،بلکه بازهم ریزش خواهد
داشت و این روند ادامهدار خواهد بود.
ای��ن مقام صنف��ی تصریح کرد :در حقیقت با
بررس��ی قیمتها در دو ماه نیز به این نتیجه
میرس��یم که اتفاقی نیفتاده بود که قیمتها
آنچنان افزایش چش��مگیری پیدا کرده بود.
حت��ی هم��ان افزایش قیمته��ا نیز بر روی
کاغذ بود و معامالتی انجام نمیش��د .به طور
مث��ال پرای��د که از ح��دود  ۸۲میلیون تومان
در ش��هریور م��اه ب��ه  ۱۳۰ال��ی  ۱۴۰میلیون
تومان هم تا پیش از ریزش قیمتهارس��یده
بود ،خریداری نداش��ت .همه اتفاقات بر روی
کاغذ بود که برخی در فضاهای مجازی برای
"دودوتا چهارتا کردن" سرمایه خود قیمتها
را کاذب ب��اال میبردند ،اما در بازار معامالتی
ص��ورت نمیگرف��ت .در نهایت هم قیمتها
ریزشی شد و در هفتههای پیشرو منطقیتر
نیز خواهد شد .در همین خصوص اسد کرمی
در گفتوگ��و ب��ا ایلنا در م��ورد بازار خودرو در
اولی��ن روز از محدودیتهای جدید کرونایی
اظهار داش��ت :همه نمایشگاهها و بنگاههای
رس��می به دس��تور وزارت بهداش��ت تعطیل
هستند ،اتحادیه ما نیز شامل این محدودیت
میش��ود .بنابراین امروز فروش خودرو فقط
از طریق س��ایتهای اینترنتی در حال انجام
است .در مورد ارز و دالر نیز وضعیت مشابهی

اخبار

شرط ارزان شدن موبایل

وجود دارد از طریق س��ایتها خرید و فروش
میشوند.
وی اف��زود :بنابراین هیچ خرید و فروش��ی از
طری��ق مغازهه��ا و بنگاههای رس��می انجام
نمیش��ود و فقط از طریق س��ایتها در حال
انجام است.
نایب رییس اتحادیه نمایش��گاهداران خودرو
ب��ا اش��اره به ثابت مان��دن قیمت خودرو کرد:
قیمت خودرو نیز امروز مانند چهارشنبه است
و تغیی��ر قیمت��ی نداش��تهایم .با توجه به ثابت
مان��دن قیمت دالر ،قیم��ت خودرو نیز ثابت
مانده اس��ت هفته گذش��ته افزایش و کاهش
محسوسی نداشته است.
همچنین امید بشردوست ،یکی از خریداران
خودرو در گفت و گو با فارس اظهار کرد :سال
 97برای خرید خودروی بیسو مدل  T3و T5
ثبتنام صورت گرفت که من هم برای خرید
محصول  T5مبلغ  125میلیون تومان پیش
پرداخ��ت ک��ردم و قرار بود این خودرو  6ماهه
به مشتریان تحویل داده شود.
وی ادامه داد:بر این اس��اس منتظر بودیم تا
اوایل ش��هریور  98خودرو را تحویل بگیریم
اما این اتفاق نیفتاد و شرکت به جای آن ،یک
خودروی جایگزین معرفی کردند.
وی افزود:به این ترتیب زمستان  98خودروی
 SWMبه عنوان محصول جایگزین بیسو به
ما معرفی شد و قرار بود این خودرو طی  3تا 6
ماه تحویل داده شود هر چند اعالم کردند که
قیمت جدید برای آن لحاظ میشود.
بشردوست تصریح کرد :خودروی قبلی را باید
ب��ا قیمت ح��دود  260میلیون تومان تحویل
م��ی گرفتی��م که این اتفاق نیفتاد و خودروی
جایگزی��ن ح��دود  550میلیون تومان قیمت
داش��ت .وی با بیان اینکه با این وجود باز هم
برای تحویل خودروی جایگزین تکمیل وجه
انجام دادیم ،گفت :به ما اعالم کردند که این
خودرو را پس از  60روز کاری تحویل میدهند
که با این حساب ،موعد تحویل اواخر شهریور
ماه میشد .این در حالی است که هنوز خودرو
را ب��ه مش��تریان تحوی��ل ندادهاند و در چنین
شرایطی شاهد فروش این محصول با قیمت
آزاد در نمایشگاههای خودرو هستیم.
وی ادامه داد :شرکت اعالم کرده که خودرو
را تا آخر س��ال تحویل میدهد اما این س��ؤال
باق��ی اس��ت که چطور ب��ا وجود عدم تحویل
خودرو به مش��تریان ،عرضه این محصول در
بازار آزاد صورت میگیرد؟
وی افزود :همچنین قرار است خودرو را آخر
س��ال ب��ا مدل  99تحویل دهن��د که به ضرر
مشتریان است.

دبیرانجمنسنگمطرحکرد

تحریمحریفصنعتسنگآهننشد

گروه صنعت و تجارت :دبیر انجمن س��نگ با بیان "تحریم آمریکا
را بیاثر کردیم ولی هنوز گرفتار تحریم دولت خودمان هس��تیم"،
گفت :اگر تحریمهای خارجی ۲۰درصد به ما فشار میآورد۸۰ ،درصد
بیکفایتی و عدمتدبیر مدیران اجرایی کش��ور و خودتحریمیها به
ما ضربه میزند .به گزارش اس��کناس احمد ش��ریفی دبیر انجمن
س��نگ ایران در گفتوگو با تس��نیم ،تأکید میکند :اگرچه تحریمها
در ح��وزه بینالمل��ل ،ص��ادرات را بهش��دت تحت فش��ار قرار داده و
مس��ئله ایج��اد کرده اس��ت ام��ا آنچه بیش از همهچی��ز کار را برای
صادرکنن��دگان س��خت کرده ،ضعف مدیری��ت داخلی و بیتدبیری
اس��ت .ش��ریفی اضافه میکند :چنانچه این خودتحریمیها نباشد و
اصالحات درونساختاری که تشکلهای بخش خصوصی معدن و
صنایع معدنی در نامهای به مقام معظم رهبری به آن اشاره کردهاند،
انجام شود ،یقین بدانید تحریمها نمیتواند هیچگونه مشکلی برای
م��ا به وجود آورد .ش��ریفی تصری��ح میکند :فعاالن بخش معدن از
دفتر مقام معظم رهبری انتظار دارند تا از تشکلهایی که به ایشان
نامه نوشته و راهکارهای رفع بحران معدنی را ارائه کردهاند ،دعوت
کنند تا با ایش��ان جلس��های داش��ته باشند .وی بهصراحت میگوید:
وقتی عالوهبر تحریمهای ظالمانه ،خودمان هم در داخل به تحریمها
کمک میکنیم دیگر نمیشود کاری کرد .دبیر انجمن سنگ ایران
در پاس��خ به این پرس��ش که فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی
چگونه توانس��تهاند با وجود تحریمهای س��خت ،بازارهای صادراتی
خود را حفظ و در ش��رایط دش��وار رقابتی ،س��نگهای تزئینی کشور
را ص��ادر کنن��د ،میگوی��د :اکنون دچار کاهش ش��دید صادرات در
بخش س��نگهای تزئینی هس��تیم که علت آن تحریمها ،عوارض
صادراتی و مسائل داخلی است ،ولی بهرغم همه این مشکالت اگر
خودتحریمیها نباش��د همه فعاالن صنعت س��نگ میتوانند بدون
اینکه تحریمها لطمهای به آنها بزند ،کارشان را انجام دهند .بهگفته
وی متأسفانه آمار صادرات سنگ کوپ کشور بر اساس آمار اعالمی

معاونت معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در 5ماهه نخس��ت
 1399بالغبر  155هزار تن بوده که تا پایان سال به حدود  500هزار
تن میرسد .صادرات سنگهای فرآوریشده نیز در این مدت حدود
 265هزار تن بوده با این حال صادرات سنگ بلوک کشور در سال
جاری نس��بت به س��ال  1397به یکس��وم رسیده است .وی اضافه
میکند :اگر صادرات در این بخش کاهش پیدا کرده ،علتالعلل آن
بیتدبیری دولت و عواملی اس��ت که جلوی کار تولید و صادرات را
س��د کردهاند وگرنه در همین ش��رایط تحریم ،کار جابهجایی پول و
صادرات س��نگ انجام میش��ود و حتی صادرکنندگان ایرانی در این
م��دت ب��ه آمری��کا نیز س��نگ صادر کرده و پول آن را هم به کش��ور
برگرداندهاند .ش��ریفی بر این باور اس��ت ،اگرچه هزینههای صادرات
س��نگ در ش��رایط کنونی بسیار باالس��ت ولی با این حال کار انجام
میشود اما آنچه به صنعت سنگ لطمه میزند و صاحبان واحدهای
معدنی را در حوزه تولید و صادرات زجر میدهد ،تحریمهای داخلی
اس��ت .وی با اش��اره به صادرات س��االنه حدود  11میلیون مترمربع
سنگهای تزئینی کشور ،خاطرنشان میکند که صادرات سنگهای
فرآوریشده خیلی خوب است و در پاسخ به این پرسش تسنیم که
مقاصد عمده صادرات س��نگ ایران کدام کش��ورها است ،میگوید:
س��نگهای تزئینی ایران بهطور عمده به بازار عراق و کش��ورهای
اطراف اما با قیمت پایین صادر میشود و ما متأسفیم که تاکنون در
این بخش نه دولت کمکی کرده و نه س��ازمانی را برای حمایت از
آن به وجود آورده است .دبیر انجمن سنگ ایران دراینباره توضیح
میدهد که ارزش واقعی هر مترمربع س��نگ تزئینی ایران در بازار
عراق نسبت به سنگهای مشابهی که ترکیه وارد این کشور میکند
بالغبر  20دالر است ولی بهقیمت  6تا  7دالر فروخته میشود .شریفی
اضافه میکند :اکنون سود اصلی را دالالن میبرند چراکه سنگها را
بهمفت از تولیدکننده میخرند و چند برابر باالی قیمت میفروشند.
وی راهکار جلوگیری از هدررفت درآمدهای صادراتی را سازماندهی

بخ��ش ص��ادرات و حمایت داخلی از صادرکنندگان میداند و یادآور
میشود :چنانچه کنسرسیوم ،شرکت مدیریت صادرات یا هلدینگ
قوی صادراتی برای س��نگهای تزئینی تش��کیل ش��ود و سنگ را از
واحده��ای تولی��دی بهقیمت متعارف خریداری کند و آن را بهقیمت
واقعی در بازار عراق بفروشد ،سنگ ایران به جایگاه اصلی خود دست
پیدا خواهد کرد .او خاطرنشان میکند انجمن سنگ ایران آمادگی
دارد هرگونه ابزار و لوازمی را که برای این کار احتیاج است ،فراهم
کند ولی از آن طرف هم کاش دولت بپذیرد که بخواهد این گرهها
را ب��از کن��د چ��ون در زمان حاضر حمای��ت دولت را برای کنترل این
موضوع نداریم .وی تأکید میکند باتوجه به آنچه درباره مشکالت
و مس��ائل بخش تولید و صادرات س��نگ گفته ش��د ،درخواست همه
فعاالن و دس��تاندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور از
دولت و دس��تگاههای دولتی مرتبط با بخش معدن این اس��ت که در
شرایط کنونی اگر کمکی نمیکنند الاقل جلوی کارشان را نگیرند
و سنگاندازی نکنند .شریفی درباره سنگهای برند صادراتی کشور
اظهار میدارد :در زمان حاضر س��نگ دهبید ،الش��تور و مرمریت
طوس��ی جایگاه و فروش خوبی در بازارهای صادراتی دارند با این
حال معدنکاران کش��ور توانایی آن را دارند که دهها س��نگ تزئینی
دیگر را نیز برند کنند و با شرایط خوب در بازارهای صادراتی عرضه
کنند و به فروش برسانند.

ب��ه گفت��ه دبیر انجمن وارد کنن��دگان موبایل ،تبلت
و ل��وازم جانبی ،ش��رط اینک��ه در آینده موبایل ارزان
ش��ود این اس��ت که همزمان با روند کاهش قیمت
دالر ،تخصیص ارز از س��وی بانک مرکزی افزایش
یابد ،فرآیند ثبت س��فارش هم تس��ریع و محدودیت
س��قف و س��ابقه شرکتهای واردکننده هم برداشته
ش��ود .امیر اس��حاقی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
وضعی��ت فعلی بازار موبای��ل ،اظهار کرد :با توجه به
اینک��ه تقاض��ای فصلی کاهش پیدا کرده ،بازار دچار
رکود یا تعادل نسبی شده و از نظر قیمتی هم وضعیت
تقریبا متناسب است .ما در بازار موبایل شاهد آرامشیم
ام��ادرب��ازارتبل��تباتوجهبهاینکههنوزتقاضاادامه
دارد و عم��وم بی��ش از ۸۰درص��د از تبل��ت مورد نیاز
کش��ور به صورت غیررس��می و از طریق قاچاق وارد
میشود و طرح رجیستری هم برایش اجباری نیست،
وضعیت هنوز به ثبات و آرامش نرس��یده اس��ت .وی
با بیان اینکه نوس��ان قیمت دالر و نرخ ارز در قیمت
بسیاریازکاالها،خصوصاکاالهایحوزهتکنولوژی
که سریع به فروش میرسند ،بسیار مولفه حساسی
است ،افزود :این نوسانات قاعدتا در چرخهای بین دو
هفته تا یک ماه بعد از تغییرات ارز ،در س��طح کالن
عمدهفروش��ی و ب��ازار روز ک��ه کاالها بهروز جابهجا
ش��ود ،اثر میگذارد .اما در حوزه بازرگانی با توجه به
اینکه فرآیند ثبت سفارش ،تخصیص و تامین ارز و
واردات ی��ک فرآین��د حداقل  ۶۰روزه و حداکثر ۱۰۰
روزه ش��ده ،قطعا تخصیص ارز کاالیی که االن در
بازار وجود دارد ،در ماههای گذش��ته صورت گفته و
خریدش با نرخهای قبلی است.

افزایش ۴.۵درصدی
تولید فوالد خام ایران

بر اساس آمار انجمن جهانی فوالد تولید فوالد خام
ایران در س��ال  ۲۰۱۹با  4.5درصد افزایش به 25.6
میلی��ون تن ارتقاء یاف��ت .به گزارش وزارت صمت،
آمار انجمن جهانی فوالد نشان داد که تولید جهانی
فوالد خام در س��ال  ۲۰۱۹نس��بت به سال گذشته ۳
درص��د افزای��ش یافت��ه و به بیش از یک هزار و 868
میلیون تن رسیده است .در ایران تولید فوالد خام با
 4.5درصد افزایش به  25.6میلیون تن ارتقاء یافت.
همچنین تولید جهانی محصوالت فوالدی در سال
 ۲۰۱۹نسبت به سال گذشته 3.4درصد افزایش یافت
و به یک هزار و  767میلیون تن رس��ید که در ایران
تولی��د محص��والت فوالدی با  5.6درصد کاهش به
 18.5میلیون تن رسید .در طرحهای در دست اجرای
تولید فوالد خام ،استانهای کرمان ،خوزستان ،یزد،
فارس و گیالن به ترتیب با  8 ،14،13،10و  6درصد،
در مجموع با  ۵۱درصد ظرفیت اس��می مورد انتظار
کشور را به خود اختصاص داده اند.

کرونا ،تقاضای موادشوینده را
 ۴۰درصد افزایش داد

انجمنصنایعشوینده،بهداشتیوآرایشیایراناظهار
داشت :میزان افزایش تقاضا در زمان کرونا ادامه دارد
ول��ی ب��ه طور تقریبی بین ۳۵ت��ا ۴۰درصد در دوران
کرونا افزایش تقاضای مواد ش��وینده داشتیم .بختیار
علم بیگی در گفتوگو با ایلنا در مورد میزان تقاضا بعد
از افزایش قیمت مواد شوینده اظهار داشت :تقاضا به
روال همیشگی است و تغییری در آن رخ نداده است.
وی افزود :ما منتظر افزایش تقاضا نیز هستیم و با توجه
به تشدید کرونا ،احتمال میدهیم با افزایش تقاضای
مواد شوینده مواجه شویم .به نظر میرسد عدم کاهش
مصرفهمبهعلتکرونااستکهمردمسعیمیکنند
بهداش��تش��خصیوخانوادگیخودرابهشدتحفظ
کنند.انجمنصنایعشوینده،بهداشتیوآرایشیایران
تصریح کرد :میزان افزایش تقاضا در زمان کرونا ادامه
دارد ولی به طور تقریبی بین  ۳۵تا  ۴۰درصد در دوران
کرونا افزایش تقاضای مواد شوینده داشتیم.

بازار بزرگ تهران  ۲هفته تعطیل است

رئیس اتاق اصناف تهران گفت :طبق دس��تورالعمل
ستاد مقابله با کرونا ،بازار بزرگ تهران نیز مانند دیگر
صنوف تا دو هفته تعطیل است .به گزارش تسنیم،
قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه در دو هفته آینده
تنه��ا  30درص��د از اصناف اجازه فعالیت دارند افزود:
محدودیتهای کرونایی ش��امل گروه ش��غلی یک
نظیر نانواییها ،س��وپرمارکتها ،خواربارفروشیها،
تعمیرگاههاولوازمیدکیفروشها(خانگیوخودرو)،
فروشگاههای زنجیرهای ،مراکز بهداشتی و درمانی،
داروخانهها و چاپخانهها نمیشود .وی گفت :فعالیت
گروه شغلی یک نباید هیچ تداخلی با گروههای دو،
سه و چهار داشته باشد یعنی هر واحد صنفی مطابق
با رسته شغلی در پروانه کسب باید کاال عرضه کند
و فروشگاههای زنجیرهای هم نمیتوانند پوشاک یا
ظروف به متقاضیان عرضه کنند.

