اقتصاد
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مشاور
حکمینابهنگامدرمیانه تحقیقاتقوهقضائیه
از رئیس کل سابق بانک مرکزی

سیف مشاور پولی وبانکی روحانی شد

وطن امروز

شماره 3 2535
ارز

«وطنامروز» از بازار آشفته لوازم خانگی و تولیدکنندگان ناراضی گزارش میدهد

تقاضای کاذب ،قیمتهایکاذب!

واردات کاال بدون انتقال ارز
بالمانع شد

رئیس هیأتمدیره انجمن تولیدکنندگان صوتی تصویری :برای مقابله با داللها بعد از فروش ،کارتنها را برمیگردانیم!
در حال��ی حس��ن روحان��ی ،رئیسجمه��ور
در حکم��ی ولیاهلل س��یف را به عنوان «مش��اور
رئیسجمه��ور در امور پول��ی و بانکی» منصوب
کرده که چندی پیش غالمحسین محسنیاژهای،
سخنگوی قوه قضائیه درباره پیگیری پروندههای
ارزی گفته بود در تحقیقات انجام شده از دالالن به
عراقچی ،معاون ارزی سابق بانک مرکزی و از وی به
سیف ،رئیس سابق بانک مرکزی رسیدهایم .اژهای
اعالم کرد سیف بازداشت نشده اما از وی تحقیق به
عمل آمده است .در این شرایط که سیف به عنوان
مطلع باید همچنان به قوه قضائیه رفت و آمد داشته
باشد و حتی سخن از بازداشت وی به میان میآید،
حسن روحانی تصمیم گرفته سیف را مشاور خود
کند .مشاور رئیسجمهور شدن سیف یک حاشیه
امن سیاس��ی برای وی به همراه خواهد داشت اما
اگر فس��ادی متوجه سیف باشد قوه قضائیه نشان
داده ب��دون مالحظه با آن برخ��ورد خواهد کرد و
افکار عمومی منتظر عاقبت این پرونده است .مشاور
شدن سیف در حالی است که غیر از پرونده ارزی،
انتقادات فراوانی درباره عملکرد وی وجود داش��ته
اس��ت و خیلیها سیاس��تگذاریهای غلط بانک
مرکزی در زمان ریاست وی را یکی از عوامل بحران
پولی و بانکی فعلی میدانند .با این وجود روحانی
برای سیف حکم زده تا نشان دهد اعتقاد چندانی به
نقد منتقدان وی ندارد .روحانی در حکم خود آورده
است :جناب آقای دکتر ولیاهلل سیف! نظر به مراتب
تعهد ،توان علمی و س��وابق مدیریتی جنابعالی به
موجب این حکم به عنوان مشاور رئیسجمهور در
امور پولی و بانکی منصوب میشوید .امید است با
توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام
جمهوری اس�لامی با رعایت اصول قانونمداری،
اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید
موفق باشید .به گزارش «وطن امروز» ،تاکنون در
ادوار مختلف هیچ رئیس جمهوری مشاور پولی و
بانکی نداش��ته و این سؤال به وجود میآید که آیا
این سمت جدید برای یک هدف اقتصادی است یا
ایجاد یک حاشیه امن برای کسی که قوه قضائیه در
حال تحقیق از وی است؟
سبد

اعالم جزئیات  ۲بسته حمایتی دولت

سرپرس��ت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفت جزئیات هزینه بس��ته به لحاظ رقم و عدد و
چگونگی دریافت در حال بحث کارشناسی است.
ب��ه گزارش فارس ،انوش��یروان محس��نی بندپی،
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یادآور
ش��د :دولت در برنامه خود ب��رای آحاد مردم ،نگاه
ویژهای به گروههای خاص مانند مددجویان کمیته
امداد و بهزیستی دارد؛ در همین هفته  ۲۵۰میلیارد
تومان س��بد کاالیی برای این افراد به اضافه ۳۵۰
هزار نفر از دانشآموزان مشغول تحصیل در مدارس
ش��بانهروزی تأمین و تدارک دیده شده است .وی
اضافه کرد :در کنار این برنامه حمایت امنیت غذایی
و اجتماعی برای حدود  ۱۱میلیون خانوار ،یعنی ۵
دهک جامعه به لحاظ درآمد پایین ،در حال بررسی
اس��ت و در  ۶ماهه دوم س��ال در دست اجرا قرار
میگیرد.
صنعت

آزادسازی سقف رقابت
در عرضه محصوالت پتروشیمی

ت��ا  1400تلویزی��ون از انبار
و در گام بع��د ،داخلیس��ازی
موس�وی مجد :برای آنک�ه کاال به
خارج میش��ود .رئیس هیأت
محصول انجام ش��ده اس��ت.
دس�ت مصرفکننده نهایی برس�د
مدیره انجمن تولیدکنندگان
وی اف��زود :اکنون قیمت یک
تصمی�م گرفتی�م بع�د از نص�ب،
صوت و تصویر کش��ور با بیان
یخچ��ال دارای برند خارجی
کارت�ن کاال را بازگردانی�م ت�ا از
اینکه برخی قطعات از کشور
ساخت داخل 8 ،تا  9میلیون
خری�د و ف�روش مج�دد آن و انبار
کرهجنوبی تأمین میش��ود،
تومان اس��ت اما ب��ا توجه به
کردن لوازمخانگی توس�ط دالالن
افزود :مش��کلی ب��رای تأمین
افزایش قیمت ارز ،اگر همین
جلوگی�ری ش�ود ،زی�را گاه قیمت
مواد اولیه از سوی کرهجنوبی
یخچال از خارج وارد میشد،
مصوب با قیمت ارائه ش�ده در بازار
نداری��م و در ای��ن ب��اره قول
قیمت��ی ح��دود  16میلیون
اختالفی  7تا  8میلیون تومانی دارد
مس��اعد دادهان��د .در تأمین
تومان داشت .اکنون تقاضایی
ارز نیز مش��کلی نداریم و ارز
که در بازار وجود دارد ،تقاضای
کاذبی است که باید با کمک رسانهها و تولیدکنندگان مورد نیاز خود را از سامانه نیما میگیریم .در همین
مدیریت شود .وی با اشاره به اینکه سالهای گذشته زمینه ،انتقال ارز نیز بدون مس��اله در جریان است.
در  5ماه��ه اول ،همواره تولید و عرضه بهدلیل عدم موسویمجد در پایان گفت :اگر چه تحری م میتواند
کش��ش بازار پایین بوده ،تأکید ک��رد :اما اکنون چه مش��کالتی را ایجاد کن��د اما در زم��ان تحریمهای
اتفاقی افتاده که مردم برای خرید لوازمخانگی هجوم گذش��ته نیز ما به کار خود ادامه دادیم و توانس��تیم
آوردهاند؟ تنها دلیل این رفتار از مردم این اس��ت که ماشینآالت و قطعات مورد نیاز را به کشور وارد کنیم.
یک نگرانی در جامعه ایجاد ش��ده که زمینه را برای ■■صادرات تقویت شود
حرکت مردم به سمت بازار هموار کرده است .اگر چه
از سوی دیگر مدیر عامل یکی از حوزههای لوازم
شرایط جدید ،مشکالتی را برای تولید ایجاد کرده اما خانگی درباره وضعیت این صنعت در شرایط فعلی
باید جلوی این موج نگرانی را بگیریم تا تقاضای کاذب میگوید :خوشبختانه صنعتگران ایرانی طی چندین
لوازم خانگی کنترل شود .به گفته وی ،طی سالهای س��ال گذشته در زمینه تولید لوازم خانگی اقدامات
گذشته هیچگاه در ابتدای محرم فروش خوب نبوده ،قابلتوجهی انجام دادهاند .اخیرا نیز کاالهای خود را
به طوری که در محرم سال گذشته روزی  60تا  70بویژه در صنعت تلویزیون (وسایل صوتی و تصویری)
تلویزیون به فروش میرسید اما امسال روزانه  1000پ��ا به پ��ای تکنولوژیهای خارجی بهروزرس��انی و

خورد و خوراک 178هزار میلیارد تومانی

مرکز حراست وزارت امور اقتصادی
تحریم
و دارایی اعالم کرد وزارت خارجه،
خزان��هداری و دس��تگاه اطالعاتی آمری��کا ،برنامه
عملیاتی اغتش��اش در بازار ارزی ای��ران را با القای
ش��وکهای زمانبندی شده در دس��تور کار دارند.
به گزارش ش��بکه اخبار اقتص��ادی و دارایی ،مرکز
حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی
اعالم کرد :بر اساس طرح همکاری مشترک وزارت
خارج��ه ،خزانهداری و دس��تگاه اطالعاتی آمریکا،
برنام��ه عملیاتی اغتش��اش در ب��ازار ارزی ایران از
طریق القای شوکهای زمانبندی شده در راستای
افزایش نااطمینانی به پایداری ارزش ریال در برابر
ارزهای خارجی ،با بهرهگیری از پایگاههای آمریکا

بوده است .س��ال گذش��ته اندازه بازار مصرف محصوالت
غیرخوراکی ایران معادل  540هزار میلیارد تومان بوده که
بیش��ترین سهم از این بازار به بخش «مسکن» اختصاص
داشته است .اندازه بازار مصرفی «مسکن» معادل  222هزار
میلیارد تومان بوده که بالغ بر  41درصد از اندازه کل بازار
مصرف غیرخوراکی کش��ور را از آن خود کرده است .پس
از آن بخ��ش «حمل و نقل و ارتباطات» با بازار مصرفی به
اندازه  89هزار میلیارد تومان سهمی حدود 16درصد از کل
بازار مصرف غیرخوراکی کش��ور را به خود تخصیص داده
است .به لحاظ دالری نیز بازار مصرف
محصوالت غیرخوراکی در این س��ال
معادل  133/1میلیارد دالر بوده است.
اندازه بازار «مس��کن»  54/8میلیارد
دالر« ،حملونق��ل و ارتباط��ات» 22
میلیارد دالر و «بهداشت و درمان» نیز
 19میلیارد دالر بوده اس��ت .در همین حال بررسی اندازه
بازار مصرف استانها نشان میدهد اندازه بازار مصرف کشور
در سال  1396در مجموع حدود  718هزار میلیارد تومان
برآورده شده که حدود  607هزار میلیارد تومان آن مربوط
به مناطق شهری و حدود  110هزار میلیارد تومان نیز به
مناطق روستایی اختصاص داشته است .در بین استانهای
کشور نیز بیش��ترین بازار مصرف را با اختالف بسیار زیاد
نس��بت به استانهای دیگر ،استان تهران داشته که اندازه
آن معادل  200هزار میلی��ارد تومان ( 49میلیارد دالر) و
حدود  28درصد اندازه بازار کل کش��ور بوده است .پس از
آن ،بازار مصرف استانهای خراسان رضوی و اصفهان با 53
هزار میلیارد تومان و 50هزار میلیارد تومان در ردههای دوم
و سوم قرار داشتهاند.

محصوالت

میزان مصرف (تومان)

ارزش دالری

آرد ،رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن

 41هزار میلیارد

 10/1میلیارد

گوشت

 36هزار میلیارد

 9میلیارد

میو ه و سبزی

 30هزار میلیارد

 7/4میلیارد

شیر و فرآوردههای آن و تخم پرندگان

 19هزار میلیارد

 4/8میلیارد

نوشابهها ،غذاهای آماده و دخانیات

 15هزار میلیارد

 3/8میلیارد

قند ،شکر ،شیرینیها ،چای ،قهوه و کاکائو

 14هزار میلیارد

 3/5میلیارد

خشکبار و حبوب

 12هزار میلیارد

 3میلیارد

روغن و چربیها

 6هزار میلیارد

 1/4میلیارد

ادویهها ،چاشنیها و دیگر ترکیبهای خوراکی

5هزارمیلیارد

 1/3میلیارد

پرداخت  3/2میلیارد یورو
برای واردات ضروری

آنطور که رئیسکل بانک مرکزی اعالم کرده
اس��ت ،در یک ماه گذش��ته حدود  3/2میلیارد
یورو برای واردات کاالهای اساس��ی و همچنین
مواد اولیه و کاالهای سرمایهای و مصرفی مورد
نیاز مردم تامین شده اس��ت .ب ه گزارشایسنا،
عبدالناص��ر همتی با اش��اره ب��ه اقدامات انجام
ش��ده برای تامین ارز کااله��ای مورد نیاز مردم
اظهار داش��ت :دولت و بانک مرکزی در جریان
تشدید تحریمهای دولت آمریکا و در چارچوب
اقتصاد مقاومتی با شتاب بخشیدن به تقویت و
تحکیم ذخایر ارزی کش��ور ،واردات غیرضرور را
کنترل و صادرات را شتاب داده و تامین ارز برای
کاالهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و سایر
کاالهای مورد نیاز مردم را با تدبیر و اولویتبندی
به نحو مطلوبی انجام میدهند .همتی افزود :در
یک ماه گذش��ته حدود  1/8میلیارد یورو برای
واردات کاالهای اساسی و ضروری شامل روغن،
گوشت ،برنج ،کنجاله ،تجهیزات پزشکی ،دارو و
همچنین  1/8میلیارد یورو از طریق سامانه نیما
برای واردات مواد اولیه و کاالهای س��رمایهای و
مصرفی مورد نیاز مردم تامین ش��ده است .وی
تصریح کرد :دولت آمریکا بیشترین اقداماتی را
که میخواس��ت و میتوانست در  ۱۳آبان انجام
بدهد ،تاکن��ون اجرایی ک��رده و از حاال به بعد
بیشتر به دنبال جنگ روانی است.

بازار مصرف محصوالت غیر خوراکی
مسکن

 222هزار میلیارد

 54/8میلیارد

حملونقل و ارتباطات

 89هزار میلیارد

 22میلیارد

بهداشت و درمان

 77هزار میلیارد

 19میلیارد

کاالها و خدمات متفرقه خانوار

 71هزار میلیارد

 17/5میلیارد

پوشاک و کفش

 30هزار میلیارد

 7/3میلیارد

لوازم ،اثاث و خدمات خانوار

 30هزار میلیارد

 7/3میلیارد

تفریحات ،سرگرمیها و خدمات فرهنگی

 21هزار میلیارد

 5/2میلیارد

اندازه بازار مصرف  5استان نخست
استان

میزان مصرف (تومان)

ارزش دالری

تهران

 200هزار میلیارد

 49میلیارد

خراسان رضوی

 53هزار میلیارد

13میلیارد

اصفهان

 50هزار میلیارد

 12میلیارد

فارس

 39هزار میلیارد

 10میلیارد

خوزستان

 36هزار میلیارد

 9میلیارد

مرکز حراست وزارت اقتصاد اعالم کرد

همکاری مشترک آمریکاییها برای اغتشاش در بازار ارز ایران
در برخی کش��ورهای همجوار در جریان است .این
گزارش با تاکید بر اینکه پژوهشگران مرکز حراست
این وزارتخانه ،این فرآیندهای عملیاتی را شناسایی
و رصد میکنند ،میافزاید :عوامل میدانی این پروژه
که در ایران عمل میکنند از هدایت چنین سازوکار
اطالعاتی آمریکا اطالع نداشته و تصور میکنند در
فرآیند عملیات سوداگران بازار ،مشارکت و کسب
س��ود میکنند .گزارش مرکز حراست وزارت امور
اقتصادی و دارایی بخشی از فرآیند عملیات یادشده

محصوالتی را تولید و روانه بازارها کر دهاند .چنانچه
این بخش از سوی مردم و دولت مورد حمایت قرار
گیرد در آین��ده نه چندان دور ای��ن صنعت (لوازم
خانگ��ی) چه از لحاظ کیفی و تولیدی هاب منطقه
خواهد ش��د .محمد نورایی درباره کیفیت کاالهای
تولید شده از سوی صنعتگران ایرانی نسبت به مشابه
خارجی اظهار میکند :حدود  ۲۰س��الی اس��ت که
تولیدکننده تلویزیون در ایران هستیم .آنچه در ایران
به نقطه تولید میرس��د از کیفیتهای جهانی نیز
تبعیت دارد ،چرا که شعارمان رضایت مشتریان است.
در این بازه زمانی مبنای ما برای زنده ماندن صنعت
توجه به اصل کیفیت است .سعی داریم با رعایت این
مولفه ،کاالها را به بازارهای منطقهای نیز صادر کنیم.
او در پاس��خ به این پرس��ش که آیا نوسانات نرخ ارز
بر کاهش میزان تولید لوازم خانگی تاثیر گذاشته یا
خیر؟ پاسخ میدهد :در این شرایط به دلیل افزایش
نرخ ارز تقاضای کاذبی در بازار ایجاد ش��ده اس��ت.
اینکه برخیها معتقدند تولید کارخانهها کاهش یافته
و محصولی نیز وجود ندارد این فرضیهای نادرس��ت
اس��ت ،چرا که از ابتدای س��ال تاکنون حتی میزان
تولید ما نیز نسبت به سال گذشته کاهش نیافته و به
اندازه پارسال تولید وجود دارد .نورایی در توصیهای
به مردم میگوید :تولید لوازم خانگی به اندازه کافی
وجود دارد ،بنابراین مردم نس��بت به وضعیت بازار
نگراننباشند.

بازار مصرف محصوالت خوراکی و دخانی ایران در سال 1396

گزارش «وطنامروز» از بازار مصرف محصوالت خوراکی و غیرخوراکی در سال 1396

گروه اقتصادی :بر اس��اس بررس��یهای
بازار
صورت گرفت��ه اندازه ب��ازار مصرف اقالم
خوراکی و غیرخوراکی کش��ور در سال  1396حدود 718
هزار میلیارد تومان بوده که حدود  75درصد از آن مربوط
ب��ه اقالم غیرخوراک��ی و بقیه آن نیز به اق�لام خوراکی و
دخانی اختصاص داشته است .بر اساس مطالعات معاونت
بررس��یهای اقتصادی ات��اق بازرگانی ،صنای��ع ،معادن و
کش��اورزی تهران ،اندازه بازار مصرف محصوالت خوراکی
و دخانی ایران در س��ال گذش��ته به تفکی��ک گروههای
محصوالت و اس��تانهای کشور مورد
بررس��ی قرار گرفته و مع��ادل دالری
آنها نیز برآورد ش��ده اس��ت .با توجه
به محاسبات انجام ش��ده ،اندازه بازار
مصرف محصوالت خوراکی و دخانی
ایران در این س��ال مع��ادل 178هزار
میلیارد تومان بوده اس��ت .در بی��ن گروههای محصوالت
خوراکی و دخانی ،بزرگترین ب��ازار مصرف را گروه «آرد،
رش��ته ،نان و فرآوردههای آن» داش��ته اس��ت .اندازه بازار
مصرف این گروه محصول در س��ال  1396حدود  41هزار
میلیارد تومان بوده که تقریباً  23درصد از کل بازار مصرف
محص��والت خوراکی و دخانی را در برمیگیرد .پس از آن،
«گوشت» با س��همی حدود  20درصد از کل بازار مصرف
محصوالت خوراک��ی و دخانی ،بازاری به ان��دازه  36هزار
میلیارد تومان داشته است .به لحاظ دالری نیز اندازه بازار
مصرف خوراکی و دخانیات ایران در س��ال  1396معادل
 44/3میلیارد دالر بوده اس��ت .همچنین اندازه بازار «آرد،
رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن» معادل  10/1میلیارد
دالر و اندازه بازار مصرف گوشت نیز معادل  9میلیارد دالر

بر اس��اس مصوبه هیات دولت ،واردات کاال
بدون انتقال ارز برای کاالهای موجود در انبارها
بالمانع اعالم ش��د .به گزارش تس��نیم ،هیات
وزیران به پیش��نهاد وزارت اقتصاد ،واردات کاال
بدون انتقال ارز را برای کاالهای موجود در انبارها
بالمانع اعالم کرد .بر اس��اس تصویبنامه هیات
وزیران به پیشنهاد گمرک ایران ،ثبت سفارش
ب��ا اعتبار حداکثر یک ماه ب��رای ترخیص برای
واردات کاال به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ
تصویب این تصویبنامه دارای قبض انبار اماکن
گمرکی ،مناطق آزاد تج��اری -صنعتی و ویژه
اقتصادی باشد ،بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی
از س��وی هیات وزیران بالمانع اعالم شده است.
همچنین ترخیص کاالهایی ک��ه تاریخ صدور
ثبت سفارش آنها اول مردادماه سال جاری است
بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره
 3اصالح��ی بند  2م��اده  10آییننامه اجرایی
قانون مقررات واردات و صادرات بالمانع است .در
همین حال محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون
ص��ادرات گفت :بخش خصوصی ب��رای تامین
سرمایه در گردش خود چارهای جز بازگشت ارز
صادراتی ندارد و بهتر اس��ت رفع تعهد ارزی با
توج��ه به نوع کاال بین  ۳تا  ۹ماه تعیین ش��ود.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی ،الهوتی،
درباره بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی
برای رفع تعه��د ارزی صادرکنن��دگان ،گفت:
موضوع بازگش��ت  3ماهه ارز حاصل از صادرات
به کشور موضوعی قابل بحث است؛  ۸۰درصد
صادرات در اختیار شرکتهای دولتی و خصولتی
است و تنها  ۲۰درصد از صادرات توسط بخش
خصوصی انجام میشود .وی با بیان اینکه ،آنطور
که انتظار میرفت در  ۶ماه نخس��ت س��ال ،ارز
حاصل از صادرات به س��امانه نیما وارد نش��د،
اظهار داشت :دولت در این مدت توافقات زیادی
با صادرکنن��دگان اصلی که همان  ۸۰درصدی
مدیران دولتی و خصولتی هس��تند داشته ولی
به هرحال با توجه به تعیین نرخ  ۴۲۰۰تومانی
ورودی ارز به سامانه نیما طبق انتظار نبود.

را ش��امل شناس��ایی مبادی ریال دریافتی توسط
این پایگاهها مبتنی بر شناس��ایی ،جذب و هدایت
س��رمایههای ایرانیان برای ایج��اد اخالل در نظام
اقتصادی و فراخوان ریال و چکهای مس��افرتی از
مناطق مرزی اعالم کرده است .ساماندهی شبکهای
از عوامل کارگزار اسعاری منطقهای دارای مراودات
گسترده با بازار پولی ایران و اعزام گروههای دارنده
ریال ایرانی به شهرهای مرزی و حتی در عمق ایران
به منظور آغاز عملیات جمعآوری دالر از یک سو و

فراخوان مراجعه سوداگران عمده بازار ارز به عوامل
ساماندهی ش��ده در پایگاههای موصوف ،از سوی
مرکز حراس��ت وزارت امور اقتص��ادی و دارایی به
عنوان بخشی دیگر از این اقدامات ذکر شده است.
بنا بر گزارش مرکز حراس��ت وزارت امور اقتصادی
و دارای��ی ،ایجاد همگرایی بازاری عوامل به منظور
ساماندهی تمرکز شوک بر بازار و تالش برای حفظ
عملیات ش��وک ت��ا  5روز کاری و هدایت ارزهای
جمعآوری شده در مسیر اخالل در نظام اقتصادی
ایران ،از جمله دیگر اقدامات مشترک وزارت خارجه،
خزانهداری و دس��تگاه اطالعاتی آمریکا در راستای
اجرای برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران
به حساب میآید.

فروشگاه

دیجیکاال در یک قدمی تعطیلی؟

منبع:مرکزآمارایران

از این هفته در عرضه محصوالت پتروش��یمی
نیز س��قف رقابت آزاد خواهد شد .به گزارش شاتا،
محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در سفر به استان گیالن گفت :فشار نقدینگی یکی
از مسائل مهم در اقتصاد کشور است که باید برای
کنترل آن برنامهریزی کرد ،همه شاهد بودیم وقتی
خودرو عرضه شد  53میلیون مراجعه با  6میلیون
آیپی اختصاصی و یک میلیون و  400فرم تکمیل
شده و آماده پرداخت وجود داشت که خود نشانه
وجود نقدینگی باالست .وی گفت :پیشنهاد میکنم
برای کوتاهمدت حداقل مالیات بر ارزش افزوده در
برخی حوزههای تولید حذف شود .شریعتمداری
با توجه به افزایش ن��رخ ارز و راهکارهای مختلف
ب��رای دولت افزود :دولت  2راه در پیش دارد؛ یا در
نظر گرفتن ارز  4200تومانی برای معامالت کاالیی
و کنترل رانت و نظارت ش��دید بر بازار یا استفاده
از نرخ ارز و س��قف رقاب��ت آزاد و هزینه در حوزه
رفاه��ی وحمایتی که کش��ور در حال حرکت به
سمت بازار غیررانتی است و بتدریج روندها اصالح
خواهد ش��د و از هفته آینده در عرضه محصوالت
پتروشیمی نیز س��قف رقابت آزاد خواهد شد .وی
با اشاره به سیاست صادراتی دولت گفت :صادرات
بدون واردات ارز و صادرات کاالهای اساسی که نرخ
ارز رسمی به آن تعلق میگیرد مورد حمایت دولت
نیس��ت و باید با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات،
تامین مواد اولیه و تولید کشور را حمایت کرد.

گروه اقتصادی :هجوم داللها ،ترس از گران ش��دن
کاالها و ترس از قحطی و عدم اعتماد به برنامههای
اقتصادی دولت موجب شده تقاضای کاذب در بازار
به وجود آید و برخی از کاالها کمیاب به نظر برسد.
به گ��زارش «وطنامروز» ،تقاضای کاذب موجب
ش��ده قیمتها در بازار دالل��ی افزایش یابد و حتی
نظارتها نیز با مش��کل مواجه شود .هماکنون لوازم
خانگی مانند بازارهایی مثل خودرو شکاف قیمتی از
کارخانه تا بازار دارند به طوری که اختالف قیمت تا
 10میلیون تومانی را در بازار شاهد هستیم .به عنوان
مثال یخچال فریزر سایدبایساید سامسونگ (تولید
ایران) به قیمت کارخانه ح��دود  12میلیون تومان
عرضه میشود اما در بازار بیش از  20میلیون تومان
فروش میرود .این در حالی است که تولیدکنندگان
ایرانی اع�لام کردهاند میزان تولید کاهش نیافته اما
در چند ماه اخیر میزان تقاضا به صورت غیرطبیعی
افزایش پیدا کرده است .دالیل این افزایش قیمت نیز
چیزی نیست جز افزایش شدید قیمت ارز ،ترس از
گرانتر شدن کاالها ،هجوم داللها و مهمتر از همه
عدم اعتماد به برنامهریزیهای اقتصادی دولت .یکی
از تولیدکنندگان اع�لام کرد برای اینکه محصوالت
خود را فقط به متقاضی واقعی برس��اند بعد از نصب
محصوالت ،کارتن آن را به کارخانه عودت میدهد!
سیدعلیرضا موس��ویمجد ،رئیس هیأت مدیره
انجمن تولیدکنندگان صوتی تصویری کشور و مدیر
کارخانه تکوین الکترونیک در این باره به «وطنامروز»
گفت :برای آنکه کاال به دس��ت مصرفکننده نهایی
برس��د تصمیم گرفتیم بعد از نص��ب ،کارتن کاال را
بازگردانیم تا از خرید و فروش مجدد آن و انبار کردن
لوازمخانگی توس��ط دالالن جلوگیری شود ،زیرا گاه
قیمت مصوب با قیمت ارائه شده در بازار اختالفی 7
تا  8میلیون تومانی دارد.
وی اف��زود :در ح��وزه کااله��ای س��اخت داخل
افزایش قیمت شدید نیست و این محصوالت درحالی
که ارزشافزوده خوبی ایجاد کرده است ،تنها حدود
 20درصد افزایش قیمت داش��ته که بیشتر ب ه دلیل
افزایش قیمت مواد اولیه مانند محصوالت پتروشیمی،
کارتن و ...است.
موسویمجد در نشست خبری با خبرنگاران نیز
اعالم کرد :تولید داخلی لوازم خانگی ،حدود 50درصد
ارزش افزوده در کشور ایجاد کرد ،زیرا زمانی که کاال
وارد کش��ور میش��ود ،پ��ول کارگ��ر و ...را به خارج
میدهیم اما اکنون این پول در کشور توزیع میشود

بزرگترین فروش��گاه ایران��ی عرضهکننده
خدم��ات و کااله��ای مصرفی در بس��تر وب با
افزای��ش قیمت ارزه��ای خارجی در ش��رایط
بحرانی قرار گرفته اس��ت .چند ماهی است که
دیگر دیجیکاال بین فروشندگان موبایل حساب
نمیشود .تنوع کنسولهای بازی و دیگر وسایل
الکترونیکی هم در این فروش��گاه بسیار کاهش
پیدا کرده اس��ت .مس��ؤوالن این شرکت اعالم
کردهاند برای مقابله با این بحران اقدام به تعدیل
 175نف��ر از  2400کارمند خ��ود کردهاند .این
ش��رایط بحرانی در حالی وخیمتر میش��ود که
گزارشهایی مبنی بر نرسیدن کاالهای سفارش
شده پس از یک هفته توسط مشتریان مخابره
میشود .بر این اساس ،اغلب مشتریان دیجیکاال
هفته گذش��ته با وجود سفارش هنوز به کاالی
مورد نظر خود نرسیدهاند .این شرکت برای حفظ
اندک مشتریان خود بدون توضیحی تنها از این
اف��راد معذرتخواهی و اعالم امی��دواری کرده
بزودی کاال به دست آنها برسد.

