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صنـعتوتجارت
اخبار

بر اس��اس الیحه بودجه دولت در س��ال  ۱۴۰۰رقم
۲۰.۴۰۰.۰۰۰میلیونریالبرایحقوقورودیخودرو
در نظر گرفته شده است .به گزارش تسنیم ،بر اساس
الیحه بودجه دولت در سال  1400رقم 20.400.000
میلیون ریال برای حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته
شده است .عالوه بر این در بخش مالیات نقل و انتقال
خودرو هم رقم  2هزار و  433میلیارد تومان  ،مالیات
شماره گذاری خودرو منابع  6.876.732میلیون ریال
در نظر گرفته شده است.

وزارت صنعت قیمت سنگ آهن تا
محصول نهایی فوالد را اصالح کند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ب��ا انتق��اد از اینکه مجلس هی��چ اطالعی از آخرین
وضعیت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه
مباحث اقتصادی ندارد ،از رییس مجلس خواست که
گزارش کامل مصوبات ستاد ملی کرونا و همچنین
گزارش عملکرد در ارتباط با آن را به کمیسیونهای
تخصصی به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه
کنند .به گزارش ایس��نا ،محمدرض��ا پورابراهیمی
نماینده مردم کرمان در مجلس ش��ورای اس�لامی
در نطق میان دس��تور جلس��ه علنی امروز مجلس
گف��ت :اکنون قیمت س��نگ آه��ن یک دوم قیمت
جهانی است ،اما قیمت فوالدی که به دست مردم
میرسد بعضا  ۱۰تا  ۲۰درصد باالتر از قیمت جهانی
اس��ت ،مفهوم این امر این اس��ت که در این فرایند
میلیاردها تومان رانت توزیع میشود ،اصالح قیمت
سنگ آهن تا محصول نهایی فوالد وظیفه وزارت
صنعت اس��ت و باید انجام ش��ود .وی افزود :انتظار
بود آقای رییس جمهور در خصوص مصوبات ستاد
مل��ی کرون��ا هماهنگی الزم را با مجلس ش��ورای
اس�لامی داش��ته باش��د ،ما هیچ اطالعی از آخرین
وضعیت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه
مباحث اقتصادی نداریم ،تأثیر آن بر فضای کسب
و کاره��ا و موضوع��ات مختل��ف واحدهای صنفی
موضوعاتی است که ما درباره آن گزارشی نداریم،
در مورد مسائل مربوط به کسب و کارهای فرهنگی
و هن��ری ک��ه امروز متأس��فانه ب��ه دلیل عدم توجه
الزم در ای��ن بخ��ش نابود میش��ود ،هیچ اطالعی
نداری��م .پورابراهیمی خط��اب به قالیباف گفت :از
ش��ما درخواس��ت میکنیم گزارش کامل مصوبات
س��تاد مل��ی کرونا و همچنین گ��زارش عملکرد در
ارتباط با آن را به کمیسیونهای تخصصی به ویژه
کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنید.

ارزش صادرات مس به بیش از
 ۴۵۷.۵میلیون دالر رسید

ارزش صادرات مس و محصوالت پایین دستی در
هفت ماهه امس��ال ( منتهی به مهر) به رقم بیش
از  ۴۵۷.۵میلیون دالر رس��ید که افت  ۴۲درصدی
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دارد .به گزارش
ایرن��ا ،برپایه جداول تجارت خارجی کش��ور حاکی
است ،در مدت فروردین لغایت مهر ماه امسال حجم
ص��ادرات مس و محصوالت پایین دس��تی به رقم
 ۱۰۰هزار و  ۱۶۴تن رسید که نسبت به مدت مشابه
پارس��ال  ۶۳درصد کاهش نشان می دهد .مجموع
ص��ادرات بخش معدن وصنایع معدنی در دوره این
گزارش  ۲۱میلیون و  ۱۷۶هزار و  ۹۲۱تن به ارزش
افزون بر سه میلیارد و  ۴۹.۴میلیون دالر ثبت شده
است .همچنین در دوره این گزارش واردات مس
و محصوالت پایین دس��تی به میزان  ۷۳۲هزار تن
رس��ید که در مقایس��ه با هفت ماه ابتدایی پارس��ال
افت  ۲۶درصدی را ثبت کرد.

آرامش طی یک ماه آینده به بازار
ن باز میگردد
روغ 

خلیل��ی گف��ت :بازرگانی دولت��ی  ۷۰هزار تن روغن
خ��ام در اختی��ار کارخانجات ق��رار میدهد که با این
وج��ود ب��ازار طی یک ماه آینده به آرامش میرس��د.
ابوالحسن خلیلی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع
روغن نباتی در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت
و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
ازتوزی��عروزان��ه ۴ت��ا ۵ه��زارت��نروغنبطریدر
س��طح کش��ور خبر داد و گفت :آمارها نشان میدهد
ک��ه در آب��ان روزانه  ۴ت��ا  ۵هزار تن بطری روغن در
سطح کشور از طریق شبکههای مختلف عرضه شده
است .او افزود :بنابر مصوبه جدید قرار است بازرگانی
دولتی  ۷۰هزار تن روغن خام از ذخایر خود در اختیار
کارخانجات قرار دهد که با این وجود ظرف یک ماه
آینده روغن در اختیار صنف و صنعت همچون قنادی،
رس��توران و کارخانههای بزرگ قرار گیرد که با این
وجود نظم کارخانجات در تولید روغن به حالت عادی
باز میگردد .خلیلی با اش��اره به اینکه انتقال روغن
خام از بنادر کماکان با سختی صورت میگیرد ،بیان
کرد :با وجود نبود تانکرهای حمل روغن خام از بنادر
به کارخانجات ،کماکان یکی از چالشهای اساسی
توزیع اس��ت و مابقی موارد تولید ،توزیع و پخش در
شبکههای مختلف به روند مطلوب خود رسیده است.
الوه براین ارزش واردات مس در مدت یاد شده هشت
میلیون دالر بود که در مقایسه با هفت ماهه ابتدایی
سال  ۹۸کاهش  ۳۳درصدی دارد.

خــبرویـژه

پیش بینی درآمد  ۲هزار میلیارد تومانی
دولت از واردات خودرو

وزارت صمت با

قیمتگذاریدستوری
مخالف است

پنجشنبه  13آذر  1399شماره 881

وزیر صمت به حواش��ی ایجاد ش��ده پیرامون این وزارتخانه پایان داد و گفت وزارت صمت با قیمت گذاری دس��توری مخالفت اس��ت و مدافع تولید و ش��فافیت به کمک بورس کاالس��ت .رزم
حس��ینی به صراحت اعالم کرد که وزارت صمت به هیچ عنوان به دنبال قیمت گذاری دس��توری فوالد یا هر محصول دیگری نیس��ت بلکه مدافع تولید و ش��فافیت به کمک بورس کاالس��ت.
وزیر صمت تصریح کرد :وزارت صمت مدافع تولید بوده و با قیمت گذاری دس��توری مخالف اس��ت .وی با بیان این که محور ش��فافیت ،بورس کاالس��ت ،اظهار کرد :بورس کاال آمده اس��ت تا
شفافیت و رقابت ایجاد کند و همه کاالها در آن معامله شود ،اینکه فقط بخشی از محصوالت در بورس عرضه شود و مابقی در پستوها ،به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

اسکناس گزارش می دهد؛

تاراج میلیاردها دالر ارز برای واردات لوازم آرایشی

گ�روه صنع�ت و تج�ارت :محمد باقر نوبخت
دیروز الیحه بودجه پیش��نهادی دولت را به
بهارس��تانی ه��ا تحویل دارد ک��ه در یکی از
بندهای آن آمده است که عوارض گمرکی و
سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموع ًا
پان��زده درصد اضافه خواهد ش��د .به گزارش
اسکناس ،ایران هفتمین کشور مصرف کننده
لوازم آرایش��ی در جهان و دومین کش��ور در
خاورمیانه پس از عربس��تان س��عودی است،
به طوری که برآوردها حاکی از آن اس��ت که
ایرانیان ساالنه  3.2میلیارد دالر بودجه برای
واردات این لوازم اختصاص می دهند هر چند
از این میزان تنها  1میلیارد آن به واردات رسمی
اختص��اص دارد و مابق��ی از طریق قاچاق به
کشورمان وارد می شود .حال سوال اینجاست
که آیا این افزایش تعرفه  15درصدی می تواند
از میزان مصرف لوازم آرایشی در نزد ایرانیان
بکاهد یا نه؛ برخی از کارشناس��ان بر این امر
اصرار داشته و برخی معتقدند که این امر زمینه
ساز قاچاق بیشتر این محصوالت را فراهم می
آورد .در همین خصوص مقیمی عضو هیات
نماین��دگان ات��اق بازرگانی ایران در گفتگو با
فارس اظهار داش��ت :براس��اس گزارش��ی از
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز واردات لوازم
آرایش��ی و بهداش��تی قاچاق از س��ال گذشته
تاکن��ون  ۳برابر افزایش یافته اس��ت .ضمن
اینکه اغلب کاالهای وارداتی در این بخش نیز
تقلبی است .وی با اشاره به ممنوعیت واردات
لوازم آرایشی و بهداشتی فت :به دستور رضا
رحمان��ی وزی��ر وقت صنعت ،معدن و تجارت
طی بخش��نامهای در اردیبهش��ت  ۹۸واردات
لوازم آرایش��ی و بهداش��تی به کش��ور ممنوع
اعالم شد .مقیمی بیان داشت ،:اما با توجه به
تقاض��ای داخل��ی ،بخش قابل توجهی از نیاز
بازار از طریق واردات لوازم آرایشی و بهداشتی
قاچاق تامین میشود که اتفاقا بخش عمدهای
از این واردات را کاالهای بی کیفیت و تقلبی
تش��کیل میدهد .وی اظهار داش��ت :در سال
 ۹۶درآم��د دول��ت از بخش عوارض گمرکی
واردات مواد آرایشی و بهداشتی  ۲۳۰میلیارد
تومان بود در حالی که واردات قاچاق نه تنها
عایدی برای دولت ندارد بلکه با ورود کاالهای
تقلبی مش��کالتی نیز برای مصرف کنندگان
ایجاد میش��ود .عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران با بیان اینکه پیش از ممنوعیت
واردات  ۴۰درص��د م��واد مصرفی آرایش��ی و
بهداشتی از طریق تولید داخل و  ۶۰درصد آن
از طریق واردات تامین میش��د ،بیان داشت:
در سال  ۹۷تفاهمنامهای بین تولید کنندگان
لوازم آرایش��ی و بهداش��تی و وزارت صمت با
حض��ور س��تاد مرکزی مبارزه ب��ا قاچاق کاال
و ارز ،س��ازمان غ��ذا و دارو و ب��ا هماهنگی با
انجمن واردکنندگان به امضا رس��ید مبنی بر
افزایش تولید داخلی لوازم آرایشی و بهداشتی
که متاسفانه این تفاهمنامه نتیجهای نداشت.
وی گف��ت :به علت ممنوعی��ت واردات مواد
اولی��ه م��ورد نیاز این بخش تامین نمیش��ود
ضمن اینکه تولید مواد آرایش��ی و بهداش��تی

دارای تکنول��وژی پیچی��دهای بنابراین تولید
در این بخش باید تحت لیسانس شرکتها و
برندهای بزرگ انجام میشد تا نتیجه حاصل
ش��ود که با توجه به ممنوعیت واردات لوازم
آرایش��ی و بهداش��تی موفقیتی در این بخش
حاصل نش��د .مقیمی با بیان اینکه در صورت
تحق��ق برنام��ه ریزیهای انجام ش��ده ما در
بخش مواد آرایش��ی و بهداشتی میتوانستیم
به صادرات دست یابیم گفت :در حال حاضر
ن��ه تنه��ا در تولید مواد آرایش��ی و بهداش��تی
هیچ موفقیتی بدس��ت نیاوردیم بلکه واردات
قاچاق مواد آرایش��ی و بهداش��تی نیز افزایش
یافته اس��ت .وی همچنین با اش��اره به مواد
وارداتی آرایش��ی و بهداشتی در گمرک مانده
گفت :بیش از  ۱۰میلیون دالر مواد آرایش��ی
و بهداشتی اکنون در گمرکات مانده است در
حالی که ثبت س��فارش این کاالها در س��ال
 ۹۶و قبل از ممنوعیت واردات گمرک انجام
شده است .مقیمی با بیان اینکه علیرغم دستور
رئیس جمهور برای ترخیص کاالهای مانده
در گم��رک ،اما بانک مرکزی اجازه ترخیص
این کاالها را نمیدهد ،گفت :کاالهای مانده
در گم��رک قب��ل از ممنوعی��ت واردات مواد
آرایش��ی و بهداش��تی دارای قبض انبار بوده
اس��ت بنابراین به لحاظ قانونی مشکلی برای
ترخی��ص آن وجود ندارد ،اما بانک مرکزی با
استدالل اینکه اجازه خروج ارز از کشور برای
واردات این کاالها را نمیدهد از ترخیص آن
ممانع��ت میکن��د در حالی که ارز این کاالها
پرداخ��ت ش��ده و در صورت ع��دم ورود این
کاال به کش��ور تاری��خ مصرف این کاالها در
گم��رکات از بین م��یرود .محمدجواد فرزانه
در خصوص لوازم آرایش��ی قاچاق به ایس��نا
گف��ت :روزی ک��ه دالر از صنف ما قطع ش��د،
باید فکر این موضوع را میکردند .وقتی دالر
نمیدهند ،قرار اس��ت لوازم آرایشی با ارز آزاد
وارد شود و ارز هم کنترل نمیشود ،قاچاق همه
اجناس داغ میش��ود و قاچاقچیهای درجه
یک ،جنس قاچاق وارد میکنند .وی افزود:
در ح��ال حاض��ر کمبود جن��س اصل در تمام
اقالم وجود دارد ،همچنین این اجناس گران
هس��تند و واردات آن صرفه اقتصادی ندارد،
بنابراین قاچاق فراوان اس��ت و حتی پیشنهاد
میدهند که این اجناس را درب مغازه و خانه

تحویل دهند .فرزانه با بیان اینکه  21ارگان
و س��ازمان متول��ی نظارت ب��ر کاالی قاچاق
هستند و اتحادیه به تنهایی نمیتواند نظارت
کند ،عنوان کرد :زمانی که کاالی قاچاق وارد
ش��بکه توزیع میشود ،تنها به مغازهها رفته و
اجناس آنها را جمع میکنند ،در حالی که باید
از مبدا و مرکز کنترل شود ،اما آنها سادهترین
گزینه را انتخاب کرده ،به مغازهها رفته و جنس
را ضب��ط میکنن��د .مغازهدار چه گناهی کرده
اس��ت؟ رییس اتحادیه صنف فروش��ندگان
لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد ادامه داد :باید
جلوی گمرک و کامیونها را بگیرند که جنس
قاچاق وارد نشود ،وگرنه جنس به راحتی وارد
ش��ده ،کس��ی نمیبیند و زمانی که این جنس
وارد مغازه میشود ،تازه آن را جمع میکنند.
چ��را با مغازهدار خُ ��رد مبارزه میکنید؟ باید با
واردکنن��ده کاالی قاچ��اق مبارزه کنید .وی
اضاف��ه ک��رد :درب مغازه ش��اید  20 ،10قلم
کشف شود ،در حالی که اگر در مبدا جلوگیری
صورت گیرد ،جنسی برای مغازهدار نمیماند
ک��ه در قفس��ه بگذارد .ب��ا یک تلفن و پیامک
از ای��ن ط��رف و آن طرف میخواهند کاالی
قاچاق خود را بفروشند و کانالهای تلگرامی و
واتساپی نیز زیاد است که بیان میکنند جنس
را در مح��ل تحوی��ل میدهن��د .فرزانه بیان
ک��رد :در ح��ال حاضر جنس اصل کم و گران
ش��ده ،بنابراین مغازهدار مجبور اس��ت جنس
قاچ��اق بخرد ،وقت��ی هم که خرید میگویند
جنس قاچاق اس��ت و باید ضبط ش��ود .این
موضوع مشکل دیگری عالوه بر کسادی بازار
ایجاد کرده اس��ت .جمعآوری کاالی قاچاق
از مغ��ازهدار موفق نب��وده و نخواهد بود ،باید
از مب��دا جمع ش��ود .ریی��س اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد
با اشاره به اینکه ما مغازهدارهای خود را تنبیه
ک��رده ،زبان��ی تذکر میدهیم ،جریمه کرده و
حت��ی جبری عم��ل میکنیم ،اما فایده ندارد،
تصری��ح کرد :مغازهدار بیان میکند که مغازه
من خالی شده ،اگر جنس اصل دارید برای من
بیاورید .هرچه میفروشیم و بعد زنگ میزنیم
تا جایگزین کنیم ،شرکت بیان میکند نداریم،
زی��را دالر گران ش��ده و صرف نمیکند .من
سش��وار  250هزار تومانی فروختم ،اما االن
بای��د یک میلی��ون و  200هزار تومان بخرم.

وی خاطرنش��ان کرد 6 :ماه منتظر ماندم که
جنس خریداری کنم ،گفتند نیست ،حاال هم
ک��ه موجود اس��ت میگوین��د با دالر  25هزار
تومانی وارد کردم ،اگر میخواهید خرید کنید،
وگرنه مغازهتان خالی بماند ،بنابراین ناخواسته
مغازهدار را به سمت جنسهای کپی ،قاچاق
و چین��ی درجه دو س��وق میدهند .هرچه در
بازار وجود دارد ،جنس چینی نامرغوب است.
بازار االن چنین چیزی را میطلبد ،زیرا همه
نمیتوانن��د رژلب  100ه��زار تومانی بخرند،
برخی  5000تومانی میخواهند ،بنابراین باید
در مغازه وجود داش��ته باش��د .باید اجازه دهیم
اجناسی که حداقل استانداردها را دارند نیز وارد
شود ،زیرا همه نمیتوانند برند بخرند .فرزانه
گفت :اصناف از س��ه ،چهار ماه قبل از عید ل ِه
شدند ،کسادی بیداد میکند ،در حال حاضر نیز
واردات و صادرات صورت نمیگیرد ،نوسانات
دالر ه��م روی جنس ما تاثیر میگذارد .هیچ
صنفی نمیتواند بیان کند که دالر روی جنس
من تاثیر ندارد .باید سیاس��تی اتخاذ ش��ود که
عرضه بیش��تر از تقاضا باش��د ،در این صورت
قیم��ت جن��س پایین میآید .گفتنی اس��ت
موس��ی احمدزاده عضو هیئت مدیره انجمن
واردکنندگان محصوالت آرایشی و بهداشتی
در گفتگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان کل
حجم مصرف محصوالت آرایشی و بهداشتی
در ایران را س��االنه چهار میلیارد دالر عنوان
ک��رد و گف��ت :با وج��ود کاهش مبلغ واردات،
مش��اهدات میدانی از بازار نش��ان میدهد که
حجم کاالی خارجی در بازار تغییری نداشته
است .عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان
محصوالت آرایشی و بهداشتی گفت :در سال
 ۱۳۹۶ح��دود  ۴۰۰میلیون یورو محصوالت
آرایش��ی و بهداش��تی به کشور وارد شد ،اما در
سال  ۹۷افزایش نرخ ارز باعث کاهش واردات
ای��ن محص��والت به  ۱۱۲میلیون یورو ش��د.
او با اش��اره به ممنوعیت واردات بیش از ۸۰
درصد کاالهای این بخش در س��ال گذشته،
گفت :رقم دقیق واردات محصوالت آرایشی
و بهداش��تی در س��ال گذشته هنوز مشخص
نیس��ت ،ام��ا احتماال رقم ناچی��زی بوده ،این
در حالی اس��ت که در س��طح عرضه اثری از
کاه��ش محصوالت خارجی نیس��ت .احمد
زاده ب��ا بی��ان اینکه آمارهای جهانی حاکی از
می��زان ب��االی واردات و مصرف محصوالت
آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه است ،تصریح
کرد :کل حجم واردات قانونی ،قاچاق و تولید
محصوالت آرایش��ی ،یعنی کل مصرف این
محص��والت در ای��ران س��االنه معادل چهار
میلیارد دالر است و ایران دومین مصرفکننده
محصوالت آرایشی در خاورمیانه و در برخی
محص��والت اولین مصرفکننده اس��ت .او
در پای��ان از وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
(صمت) و وزارت بهداشت درخواست کرد که
در بخش��نامه محدودیت واردات محصوالت
آرایش��ی و بهداش��تی بازنگری شود ،چرا که
ای��ن ممنوعیت باعث افزایش کاالی قاچاق
در سطح بازار شده است.

معاونوزیرصمتتاکیدکرد؛

جلوگیریازاحتکارباکمکسامانهجامعتجارت

گروه صنعت و تجارت :معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره
به جلوگیری از احتکار کاال با راه اندازی سامانه جامع تجارت گفت:
در حال حاضر امکان رصد و ردیابی کاال از مرحله واردات و تولید تا
مصرف کننده وجود دارد .به گزارش اس��کناس و به نقل از فارس ،
عباس قبادی در پاسخ به این سوال که آیا راه اندازی سامانه جامع
تجارت اثرات مثبتی در جلوگیری از گران فروش��ی و احتکار کاال
خواهد داشت ،گفت :شک نکنید که در این زمینه ها تاثیر دارد .معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه احتکار زمانی ایجاد می
ش��ود که حاکمیت از مکان نگهداری کاالهای ضروری ،اساس��ی،
مصرفی و مورد نیاز مردم مطلع نباشد ،افزود :بنابراین وقتی سامانه
ای وجود داشته باشد که در آن تمامی کاالهای وارداتی از گمرکات
کشور و کاالهای تولیدی در سامانه انبارهای آن سامانه ثبت و ضبط
شود دیگر امکان احتکار کاال وجود نخواهد داشت .وی بیان داشت:
با کمک سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها به عنوان زیر مجموعه
این سامانه کامال مشخص می شود که کاالی وارداتی و یا کاالی
تولی��دی در چ��ه موقعیتی قرار دارد لذا س��امانه جامع تجارت کمک
می کند که کاال از مرحله تولید یا از مرحله واردات در بندر ردیابی و
همچنین در مرحله انبار و ترخیص قابل رصد باشد .معان وزیر صنعت،
معدن و تجارت اظهار داشت :سامانه جامع تجارت کامال مسیر کاال

را نش��ان می دهد و با توجه به ثبت اطالعات کامیون حمل بار در
سیس��تم نیروی انتظامی و اتصال آن به س��امانه جامع تجارت کامال
مش��خص می ش��ود کاال با چه کامیونی حمل و به کدام انبار منتقل
ش��ده اس��ت .وی افزود :لذا با ثبت اطالعات دقیق موجودی انبارها
و حت��ی ترخی��ص ،ام��کان ردیابی و رصد تمامی کاالهای تولیدی و
وارداتی فراهم اس��ت .وی با ذکر مثالی در مورد ثبت کاالی تولید
داخل بیان داش��ت :تولید کنندگانی مانند تولید کنندگان تخم مرغ
مکلفند موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند بنابراین
وقتی تخم مرغ در بازار کمیاب می شود کامال می توان در سامانه
جامع انبارها رصد کرد که تخم مرغ در کدام انبارها موجود اس��ت و
سپس نسبت به تنظیم بازار آن و توزیع آن اقدام کرد .دبیر کارگروه
س��تناد تنظیم بازار در پاس��خ به این س��وال که آیا بعد از ترخیص کاال
از انباره��ا و در مرحل��ه خرده فروش��ی ها نی��ز رصد کاال امکان پذیر
است ،گفت :از طریق سامانه جامع انبارها و زیر مجموعه این سامانه
یعنی س��امانه انبارها رصد کاال تا مرحله خرده فروش��ی امکان پذیر
اس��ت .وی گفت :در مجموع کاال تا مرحله تحویل به بنکداری و
خرده فروش��ی ها قابل رصد اس��ت و بعد از آن نیز اگر کاال تحویل
فروشگاه های زنجیره ای نیز شود تا مرحله مصرف نیز قابل رصد
است .قبادی اظهار داشت :در مجموع در فروشگاه های زنجیره ای

عرضه کاال از طریق سیستم پایانه های فروشگاهی تا مصرف کامال
قابل رصد است و از طریق سیستم پایانه فروشگاهی مشخص است
که چه کاالیی و به چه تعدادی توس��ط چه کارت بانکی خریداری
شده است .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت :البته
در مورد س��ایر بخش��های خرده فروش��ی ها هم در حال هماهنگی با
مجموعه اصناف هس��تیم تا از طریق نصب سیس��تم پایانه فروش
بقیه زنجیره رصد و ردیابی کاال تکمیل شود.

اخبار

درآمد اسقاط خودروهای فرسوده
بیش از  ۲برابر شد

در حال��ی ک��ه مراکز اس��قاط و بازیافت خودروهای
فرس��وده بارها از رکود بر فعالیت این صنف گالیه
کرده و اند و تا پایان مرداد ماه امس��ال نیزو حدود
 ۵۰هزار گواهی اسقاط در این واحدها انباشت شده،
بر اس��اس الیحه بودجه  ۱۴۰۰پیش بینی میش��ود
درآم��د حاص��ل از از رده خارج ک��ردن خودروهای
فرس��وده در س��ال آینده  ۱۵۰درصد افزایش یابد.
به گزارش ایس��نا ،طبق الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۰
ک��ه امروز ( ۱۲آذرماه) حس��ینعلی امیری  -معاون
پارلمان��ی رئی��س جمهور  -در غیاب رئیس جمهور
آن را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد ،درآمد
دول��ت حاص��ل از از رده خارج ک��ردن خودروهای
فرس��وده  ۵۰میلیارد تومان پیش بینی ش��ده اشت.
این در حالی اس��ت که این رقم در س��ال جاری ۲۰
میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده بود و به عبارتی
پی��ش بینی میش��ود درآمد حاص��ل از از رده خارج
کردن خودروهای فرسوده در سال آینده  ۱۵۰درصد
افزایش یابد .گفتنی اس��ت مرداد ماه امسال معاون
اول ریی��س جمه��وری مصوبه مرب��وط به افزایش
هزینه اسقاط خودروهای فرسوده را ابالغ کرد و بر
اساس آن هزینه اسقاط خودروهای مذکور از ۵۵۰
ه��زار ریال به ی��ک میلیون ریال افزایش یافت .در
جلسه پانزدهم مرداد  ۱۳۹۹هیات وزیران ،دولت با
افزایش خودروهای فرسوده موافقت کرد.

درآمد  ۲.۷هزار میلیاردی
دولت از سیگاریها

درآمد دولت از محل مالیات بر مصرف س��یگار در
سال آینده بیش از  ۲هزار و  ۷۳۴میلیارد تومان پیش
بینی شده است .به گزارش تسنیم ،بررسی جزئیات
الیحه بودجه  1400نشان میدهد که دولت بابت
درآمد وزارت صمت از حقوق انحصار و صدور مجوز
توزیع محصوالت دخانی  300میلیارد تومان پیش
بینی کرده است .درآمد دولت در سال آینده از مالیات
بر فروش سیگار ،بر اساس الزم االجرا نبودن قانون
ممنوعیت ورود برخی از کاالهای غیرضرور مصوب
 22ش��هریور  1374و مجاز بودن تأمین کس��ری
سیگار از طریق واردات ،هزار و  231میلیارد تومان
خواهد بود .در الیحه بودجه سال  1400مالیات بر
مصرف سیگار بیش از  2هزار و  734میلیارد تومان
در نظر گرفته شده است.

افزایش  ۳۷درصدی
واردات تلفن همراه

س��خنگوی گمرک گفت :در هش��ت ماهه امسال،
حدود هفت میلیون و  ۸۰۰هزار دستگاه گوشی تلفن
هم��راه ب��ه ارزش یک میلیارد و ۱۹۸میلیون دالر به
صورت تجاری وارد کشور شده است که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل ،از لحاظ تعداد بیش از ۳۷
درصد رشد را نشان می دهد .به گزارش ایسنا ،سید
روح اهلل لطیفی  -دبیر شورای اطالع رسانی گمرک
 اظهار کرد :میزان واردات گوشی تلفن همراه درهشت ماهه سال گذشته بالغ بر پنج میلیون و ۶۶۲
ه��زار دس��تگاه و ب��ه ارزش  ۶۴۷میلیون دالر بوده
است .وی افزود :ماخذ ورودی پایین پنج درصدی
به لحاظ عدم وجود تولید گوشی های هوشمند در
داخل کشور روند ورود این کاال را تسهیل کرده است
و ای��ن کاال پ��س از ذرت ،دومین کاالی وارداتی به
کشور بوده است .لطیفی در خصوص واردات تلفن
همراه در س��ال گذش��ته گفت :واردات گوشی تلفن
هم��راه در  ۱۲ماه��ه پارس��ال ،بالغ بر  ۱۱میلیون و
 ۱۸۴هزار دس��تگاه و به ارزش یک میلیارد و ۴۴۲
میلیون دالر بوده است.

فروش فوقالعاده  ۶۰هزار خودرو
تا پایان سال

قرعهکشیمرحلهنهمفروشفوقالعادهمحصوالت
ایران خودرو با حضور نمایندگان نهادهای ناظر در
محل س��الن کنفرانس معاونت بازاریابی و فروش
این شرکت برگزار شد .به گزارش ایکو پرس ،قرعه
کش��ی مرحله نهم ف��روش فوق العاده محصوالت
ایران خودرو با حضور نمایندگان نهادهای ناظر در
محل س��الن کنفرانس معاونت بازاریابی و فروش
این ش��رکت برگزار ش��د .معاون بازاریابی و فروش
ایران خودرو در حاشیه این مراسم ،از عرضه حدود
 ۶۰هزار دستگاه خودرو در قالب طرح فروش فوق
العاده تا پایان امسال خبر داد و گفت :تا پایان سال،
در ه��ر م��اه حدود  ۲۰هزار خ��ودرو عرضه خواهیم
کرد .بابک رحمانی افزود :در هفته آینده طرح پیش
فروش با موعد تحویل یک س��اله به اجرا گذاش��ته
خواهد ش��د و تا پایان س��ال نیز برنامههای دیگری
برای پیش فروش و مشارکت در تولید را در دستور
کار قرار داده ایم.

