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اصناف

افزایش  70درصدی قیمت میوه
در بازار

رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی
میوه و ترهبار گفت براس��اس آخری��ن آمارها،
قیمت میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل 60
تا  70درصد در بازار افزایش یافت .حسن صابری
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره
به دالیل افزایش قیمت موز در بازار اظهار کرد:
موز جزو کاالهای لوکس به شمار میرود که باید
برای واردات آن از ارز آزاد استفاده شود و قاعدتا
ب��ا افزایش نرخ ارز ،قیمت موز نیز دس��تخوش
تغییر و تحوالتی خواهد شد و این گرانی هیچ
ارتباطی به داللبازی و کمبود ندارد .صابریدر
ادام��ه از افزایش  60ت��ا  70درصدی نرخ میوه
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:
سرمازدگی بهاره در  17استان کشور خسارتی
بیش از  11هزار میلیارد تومان وارد کرد که در
نهایت این امر موجب ش��د بخشی از میوههای
هس��تهدار از بین رود و قیمتها با نوساناتی در
ب��ازار روبهرو ش��ود .این مقام مس��ؤول افزایش
هزینههای بس��تهبندی ،حمل و نقل ،صادرات
بیرویه ،قاچاق و نوسان نرخ ارز را از دیگر دالیل
افزایش قیمت میوه در بازار اعالم کرد.

بسیاری از انبارهای احتکار کاال
شناسایی نشده است

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ش��ورای اسالمی تاکید دارد بسیاری از
انبارهای احتکارکاال شناسایی نشده است .علی
قربان��ی در گفتوگو با خانه ملت ،با اش��اره به
برخورد دولت با احتکارکنندگان ،اظهار داشت:
در اس��تان خراسان جنوبی جلسهای داشتیم و
مشخص ش��د وزارت صنعت ،معدن و تجارت
همچنان بس��یاری از انبارها را شناسایی نکرده
اس��ت .وی تاکید کرد :وزارتخانه تاکید داشت
ک��ه اعالم انبارهای احتکاری ممنوع اس��ت اما
بعد از کمی فشار متوجه شدیم وزارت صنعت،
معدن و تجارت اصال آمار دقیقی از انبار کاالها
ندارد .این نماینده مجلس بیان داشت :از آنجا
که آمار انبارهای کاالهای اساس��ی و تاثیرگذار
در بازار مشخص نیس��ت ،به سازمان تعزیرات
و دستگاههای نظارتی گزارشی نمیدهند تا با
احتکار برخورد ش��ود ،این اشکال و ایراد به کار
آنها وارد است .وی در این باره که بعد از کشف
انبارهای احتکار با کاالها چه میکنند ،تصریح
کرد :باید از دستگاههای نظارتی سوال شود که
با این کاالهای کشفش��ده چه میکنند ،طبق
قانون باید بعد از ضبط کاالهای احتکار ش��ده،
برای توزیع آنها در بازار اقدام ش��ود .وی گفت:
بیشتر انبارهایی که همچنان شناسایی نشده در
بحث پوشک است اما به نظر میرسد کاالهای
متنوعی در انبارها هستند.
نایب رئیس اتاق اصناف:

بازار آرام میگیرد

در پی معافیت  ۱۷۳ردیف کاال از پرداخت
مابهالتفاوت ارزی ،نایب رئیس اتاق اصناف گفت
با ترخیص کاالها ،بازار آرام میگیرد و قیمتها
خواهد شکست .همچنین با توجه به اینکه هنوز
اجناس انبار محتکران وارد بازار نش��ده ،عرضه
این اجناس نیز میتواند قیمتها را متعادل کند.
محمود هاشمی ،نایب رئیس اتاق اصناف ایران
با تاکید بر اینکه اقدام دولت مبنی بر ترخیص
کاال بدون مابهالتف��اوت ارزی باید زودتر انجام
میشد ،اظهار کرد :با ترخیص کاالها ،بازار آرام
میگیرد و قیمتها خواهد شکس��ت ،چرا که
فروشندگان حق ندارند کاالیی را باالتر از قیمت
درج ش��ده روی آن عرضه کنند .وی افزود :در
حال حاضر از بازار عقب هستیم اما اگر ترخیص
کاال ش��روع ش��ود و در پی آن روزی چند هزار
کاال ترخیص شود و از طرف دیگر اجازه واردات
نیز داده شود ،کمبودی در بازار نخواهیم داشت
ام��ا افزایش قیمت به هر حال ایجاد میش��ود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه باید
انبارداری را از احتکار تفکیک کنیم ،گفت :هنوز
در توزیع کاالهای احتکار ش��ده فش��اری وارد
نش��ده که عرضه آنها بتواند قیمتها را بشکند
اما این کار باید انجام شود.

وطن امروز

آزاد کردن نرخها به جای افزایش نظارتها

وزارت صنعت قیمت لوازم خانگی را آزاد کرد

گروه اقتصادی :وزارت صنعت سرانجام قیمت لوازم
خانگ��ی را آزاد کرد تا گام بزرگی برای رس��میت
بخشیدن به گرانیها برداشته شود.
به گزارش «وطنام��روز» ،دولت روحانی عالقه
خاصی ب��ه آزاد کردن قیمتها و س��پردن نرخ به
عرض��ه و تقاضا دارد حتی اگر این تصمیم به زیان
مصرفکننده باش��د .در ش��رایطی که ن��رخ لوازم
خانگی در بازار آزاد س��ر به فلک کشیده و قیمت
کارخان��ه تا ب��ازار آزاد نجومی ش��ده ب��ود ،وزارت
صنعت تصمیم گرفت به ج��ای کنترل بازار آزاد و
داللی ،قیمت لوازم خانگی را آزاد کند! بر اس��اس
بخش��نامه مدیرکل صنایع فل��زی وزارت صنعت،
معدن و تجارت به انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
«تصمیمگیری برای تعیین قیمت کاال و خدمات
بر عهده تولیدکنندگان بوده و اعالم آن در سامانه
 ١٢٤و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان خواهد بود» .در طول هفتههای اخیر
اخبارمتعددیمبنیبرآزادسازیقیمتلوازمخانگی
در س��طح بازار مطرح شد که انصاری ،دبیر انجمن
صنعت لوازم خانگی هم با اعالم این مطلب که در
صورت آزادسازی قیمت لوازم خانگی ،التهابات بازار
کاهش و دست دالالن از بازار کوتاه خواهد شد به
خبرنگار تسنیم گفته بود :برخی فروشندگان کاالها
را گرانت��ر از قیمت کارخانه به مردم میفروش��ند
که این موضوع مش��کالتی را بهوجود آورده اس��ت
به نحوی ک��ه تولیدکننده افزایش قیمت را اعمال
و فروش��نده نیز به سلیقه خود قیمتی را برای کاال
تعیین کرده و فاکتورهای مختلفی را صادر میکند.
وی افزود :از  2ماه پیش نامهنگاریهای مختلفی با
وزیر صنعت و س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان انجام دادهایم تا موضوع قیمتگذاری
لوازم خانگی س��اماندهی پیدا کند .با توجه به این
نامهنگاریها و التهابات بازار ل��وازم خانگی ،وزارت
صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی را صادر
کرد .البته در دس��تور جدید تأکید ش��ده سازمان
حمایت همچن��ان نظارت خ��ود را بر قیمتهای
اعالم��ی واحدهای تولیدی خواهد داش��ت تا فضا
برای اعالم قیمتگذاری غیرمنطقی فراهم نشود.
بر اساس بخشنامه جدید عباس هاشمی ،مدیرکل
صنای��ع فلزی وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت که

نما
قیمت لوازم خانگی  ۶۰درصد افزایش یافت
رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه هم گفت :لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۶۰ ،درصد
افزایش قیمت داشته است .فریدون نصیری ،رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران درباره وضعیت قیمت لوازم خانگی و آشپرخانه اظهار کرد :لوازم خانگی نسبت به سال
گذشته ۶۰ ،درصد افزایش قیمت داشته است .وی تأکید کرد :با توجه به آنکه تمام مواد اولیه مصرفی برای
تولید لوازم خانگی ،داخلی اس�ت دلیلی برای گرانی کاالهای نهایی وجود ندارد و موضوع گرانی مجدد
لوازم خانگی تولید داخل از سوی برخی فروشندگان شایعهای بیش نیست .به گفته نصیری ،اعمال نظارت
و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ،تأثیر بسزایی در خروج از بحران فعلی دارد .رئیس اتحادیه
لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه افزود 90 :درصد مواد اولیه کارخانهها داخلی است ،از این رو نوسانات نرخ
ارز ،تأثیری بر قیمت نهایی کاال نگذاش�ته است .نصیری گفت :باید تالش شود با یک برنامهریزی دقیق
محصوالت باکیفیت و قیمت مناسب در بازار عرضه شود تا مردم به سمت کاالهای خارجی نروند.

در پاس��خ به نامه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
مبنی بر درخواس��ت افزای��ش قیمت لوازم خانگی
متناس��ب با تغییرات قیمت مواد اولیه ابالغ شده
«تصمیمگیری برای تعیین قیمت کاال و خدمات
بر عهده تولیدکنندگان بوده و اعالم آن در سامانه
 ١٢٤و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان خواهد بود».
■■مشکل مدیریت است

در همی��ن ارتب��اط ،ی��ک تولیدکنن��ده لوازم
خانگی گفت :عالوه بر نداش��تن برنامه برای مقابله

گزارش «وطن امروز» از سرنوشت پیامرسانهای طالگرام و هاتگرام

سرور تلگرامهای ایرانی به ایران میآید

گزارش محمد نجارصادقی :خبرهای رسیده
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه مدیران
طالگرام و هاتگرام برای پشتیبانی بیش از  30میلیون
مخاطب خود و ایجاد زیرساختهای انتقال کاربران به
س��رورهای داخلی تا پایان سال  97زمان خواستهاند،
این در حالی است که هم اکنون تلگرام طبق برنامهای
که در ابتدای س��ال  2016میالدی منتشر کرده بود
در حال طراحی ارز دیجیتال گرام اس��ت .به گزارش
«وطن امروز» ،آذریجهرمی ،وزیر ارتباطات میگوید
امنیت تلگرامهای ایرانی مورد تایید نیست و از مردم
میخواهد در اس��تفاده از آنها دقت کنند ،خرمآبادی،
نماینده قوه قضائیه در امور فضای مجازی فعالیت آنها
را غیرقانونی اعالم میکند و فیروزآبادی ،رئیس مرکز
ملی فضای مجازی هم ضرباالجل اس��تفاده از این
پیامرسانها را تا هفته گذشته معین کرده بود و اخیرا
هم گفته است س��ال به پایان نمیرسد مگر تعطیل
تهای تلگرام با قدرت تمام هنوز
نشوند اما این کالین 
در حال فعالیت هس��تند .با وجود اینکه تقریبا تمام
مسؤوالن ارشد فضای مجازی کشور چه در قوه قضائیه
و چ��ه در قوه مجریه از کالینتهای فارس��ی تلگرام
اعالم برائت کردهاند اما مش��خص نیس��ت سرنوشت
این پیامرس��انها چه میشود .با تمام این توضیحات
خبری توس��ط یکی از مدیران پیامرس��انهای بومی
(محمدرسول کاظمی ،مدیر پیامرسان بومیآیگپ)
منتشر ش��ده است مبنی بر اینکه  2هزار سرور با ارز
دولتی برای نس��خههای فارسی تلگرام آماده ورود به
کشور ش��دهاند .یک منبع آگاه دولتی در گفتوگو با
«وطن ام��روز» با بیان اینکه این کالینتهای تلگرام
تا پایان س��ال برای انتقال س��رورهای خود به داخل
کشور زمان خواستهاند ،گفت :این زمان زیادی است

و در این مدت هر لحظ��ه امکان دارد تلگرام اقدام به
عرضه ارز دیجیتال خود کند .این منبع آگاه ادامه داد:
به هیچکدام از ناظران ش��ورای عالی فضای مجازی و
ق��وه قضائیه تاکنون امکان ارتباط ی��ا بازدید از مراکز
کالینتهای ایرانی داده نشده است و این امکانسنجی
که به طور کلی این پیامرس��انها بتوانند کار انتقال
سرورها را به داخل انجام دهند ،وجود ندارد .وی اظهار
داشت :سوال اصلی اینجاست که اگر این پیامرسانها
تا آخر سال هم نتوانند اطالعات خود را به داخل کشور
انتقال دهند تکلیف چیست؟ در آن مقطع دیگر هیچ
جایگزینی برای این کالینتها نیست ،زیرا در این بازه
زمانی پیامرسانهای بومی با ریزش فراگیری روبهرو
میشوند.
■■گرام رسید هنوز طالگرام هست!

بر اس��اس این گ��زارش ،تعلل مس��ؤوالن فضای
مجازی کش��ور در حالی است که تلگرام در تابستان
س��ال جاری تس��ت اولیه خود را از تلگرام روی بستر
بالکچین و بررسی باگهای امنیتی و اقتصادی آن
انجام داده اس��ت .طبق برنامهای که تلگرام در ابتدای
س��ال  2016منتش��ر کرده اس��ت این یعن��ی اقدام
بعدی این پیامرس��ان عرضه گرام و کیف پول این ارز
مجازی است که قرار اس��ت در پاییز سال جاری رخ
دهد .به طور حتم با عرضه ارز دیجیتال گرام بر بستر
بالکچین دیگر تلگرام دسترس��ی محتوایی و API
کارب��ران را به این کالینته��ا نخواهد داد .باید توجه
داش��ت که اصلیترین دلیل فیلترینگ تلگرام مقابله
و مدیری��ت نفوذ ارز دیجیتال آن به کش��ور بود که با
س��ر کار ماندن کالینتهای آن در ایران ضمن اینکه
هزینههای اجتماعی گزافی درباره فیلترینگ رخ داد،
موضوع نفوذ گرام هم پررنگ خواهد بود.

برخورد جهرمی با پیامکهای ارزش افزوده
وزیر ارتباط��ات با انتش��ار توئیتی
آیتی
ضمن اش��اره ب��ه بررس��ی پرونده
کالهبرداری پیامکهای ارزش افزوده ،از کالهبرداری
 ۲۲میلیارد تومانی این ش��رکتها ط��ی  ۵ماه اخیر
خبر داد .محمدج��واد آذریجهرمی ،وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات کشور با انتشار توئیتی خبر از پایان
یافتن بررسی یکی از پروندههای کالهبرداری پیامکی
ارزش اف��زوده داد .جهرمی در توئیت خود اعالم کرده
ش��رکتهای ارزش اف��زوده در طول  ۵ماه اخیر بیش
از  ۲۲میلیارد تومان کالهب��رداری کردهاند .جهرمی
همچنین از دستور برای بازگرداندن وجوه دریافتشده
از م��ردم ط��ی  ۱۰روز آینده خبر داده اس��ت .بر این
اس��اس ،پیامکهای ارزش اف��زوده یا  VASاز جمله

کالهبرداریهای نهان اما پرسودده برخی شرکتهایی
اس��ت که روزانه مبالغ��ی را از کارب��ران در ازای ارائه
خدمات ارزش افزوده دریافت میکنند .خیل عظیمی
از کاربرانی که به عضویت یکی از سرویسهای ارزش
افزوده پیامکی درآمدهاند ،بهصورت خودخواسته عضو
چنین سرویسهایی نشدهاند که همین موضوع نشان
از بهکارگی��ری روشهای غیرمتع��ارف برای عضویت
ش ب��رای آگاهی از اینکه آیا
کارب��ران دارد .بهترین رو 
عضو سرویسهای پیامکی ارزش افزوده هستید یا خیر،
استفاده از دستور  *۸۰۰#است .با شمارهگیری این کد
دستوری در تمام اپراتورهای همراه میتوانید از تعداد
سرویسهای ارزش افزودهای که در آنها عضویت دارید
آگاه شده و در صورت لزوم ،عضویت خود را لغو کنید.

با تحریمها ،موضوع جلوگیری از عدم افزایش قیمت
لوازم خانگی متناس��ب با افزایش قیمت مواد اولیه
هم در بروز وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی مؤثر
بوده است .به گزارش فارس ،این روزها وضعیت بازار
لوازم خانگی به دلیل کمیاب بودن لوازم خانگی و
گرانی ،بسیار مورد بحث است .فروشندگان و فعاالن
بازار علت گرانیها و کمیاب ش��دن لوازم خانگی را
عدم عرضه لوازم خانگی از س��وی تولیدکنندگان
به بازار عنوان میکنند در حالی که تولیدکنندگان
با رد ای��ن موضوع وضعیت اخیر بازار لوازم خانگی

را ناش��ی از افزایش تقاضا عن��وان میکنند .به هر
حال پس از گران ش��دن نرخ ارز قبل از بازگش��ت
تحریمه��ا قیمت لوازم خانگ��ی آن هم در صورتی
که کاالی مورد نظر یافت ش��ود ،بسیار گران شده
و این موضوع مشکالت بسیاری را برای مردم فراهم
کرده است .حس��ین رحمانینیا ،مدیرعامل لوازم
خانگی پارس اف��زود :قطعا علت بروز همه اتفاقات
در حوزه لوازم خانگی تحریمها نبوده ،بلکه بخش
زیادی از مس��ائل پیش آمده در این بازار به مسائل
مدیریت��ی و بیبرنامگی در بخ��ش صنعت تولید
لوازم خانگی ارتباط دارد .در کش��ور ما تصمیمات
و بحرانهای اقتصادی به سرعت در روند تولیدات
صنعتی تاثیرگذار است ،بنابراین از آنجا که از قبل
برای بحران تحریم آمادگی و برنامهریزی نداشتیم،
این اتفاق افتاد و اثرات روانی هم مزید بر علت شد.
وی افزود :وقتی مواد اولیه تولید افزایش قیمت دارد
اما تولیدکننده نمیتواند قیمت نهایی محصولش را
متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش دهد،
مجبور میشود تولید را تعطیل کند که این اتفاق در
بخش تولیدات لوازم خانگی افتاد و تولیدکنندگان
برای جلوگیری از ضرر و زیان مجبور به توقف تولید
ش��دند .رحمانینیا درباره مش��کالت لوازم خانگی
گفت :بهطور کلی مشکل اول در بازار لوازم خانگی
تامین مواد اولیه و موضوع دوم تصمیمگیری برای
افزای��ش قیمت کاالی نهایی متناس��ب با افزایش
قیمت مواد اولیه است .ورق فوالد یکی از مواد اولیه
مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی است که در
حال حاضر قیمت این کاال توس��ط شرکت فوالد
افزای��ش یافته و قیمت  ABSهم که یکی دیگر از
مواد اولیه و مهم در تولید لوازم خانگی است توسط
شرکتهای پتروش��یمی افزایش پیدا کرده است.
طبیعتا تامین حقوق  650نفر نیروی انسانی نیازمند
سودآوری شرکت است و سودآوری باعث میشود
ش��رکت از بین نرود و چرخ آن بچرخد .وی درباره
افزایش قیمت م��واد اولیه گفت :قیمت مواد اولیه
حدود  80تا  90درصد افزایش یافته اس��ت ،البته
بخشی از این افزایش قیمتها افسارگسیخته و به
دلیل س��ودجویی است اما به هر حال ما مواد اولیه
مورد نیاز بخش تولید خود را باید با چنین افزایش
قیمتی خریداری کنیم.

شماره 3 2539
اخبار کوتاه

رشد اقتصادی کشور در بهار امسال
به  1/7درصد رسید

بر اس��اس اعالم مرکز آمار ایران ،در 3ماه
اول س��ال  ١٣٩٧رش��د محص��ول ناخالص
داخلی با نفت  1/7درصد و محصول ناخالص
داخلی بدون نفت  1/9درصد شد .به گزارش
تسنیم ،مرکز آمار ایران اعالم کرد ،محصول
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  1390در
 3ماه نخست سال جاری به رقم 1828440
میلیارد ریال با نف��ت و  ١٤١١٣٨٥میلیارد
ریال بدون احتس��اب نفت رسیده است ،در
حالی که این رقم در مدت مش��ابه سال قبل
با نفت  ١٧٩٧٦٦٣میلیارد ریال و بدون نفت
 ١٣٨٤٥٨٩میلی��ارد ریال بوده که نش��ان از
رشد  1/7درصدی محصول ناخالص داخلی
ب��ا نف��ت و  1/9درصدی محص��ول ناخالص
داخلی بدون نفت در  3ماه اول س��ال ١٣٩٧
دارد .این نتایج حاکی از آن است که در بهار
سال جاری رشته فعالیتهای گروه کشاورزی
 ،-0/8گروه صنعت  0/4و گروه خدمات 3/2
درصد نس��بت به دوره مشابه سال قبل رشد
داشته است.

واردات ارز و طال به کشور
مجاز شد

براساس بخشنامهای که به گمرکات سراسر
کش��ور ابالغ شده ،ورود ارز به صورت اسکناس
به داخل کش��ور «بدون محدودیت» و مطابق
مق��ررات بانک مرک��زی و مقررات مب��ارزه با
پولشویی مجاز اس��ت .به گزارش مهر ،واردات
طال (ساخته شده) نیز بدون محدودیت با اخذ
مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات
گمرک��ی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر
ارزش افزوده و س��ایر وجوه متعلقه مجاز است.
همچنین واردات طالی خام (شمش استاندارد)
با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات
گمرکی و رعایت س��ایر مق��ررات از پرداخت
حقوق ،عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده
معاف شده است .گفتنی است ،براساس سیاست
جدید ارزی دولت که به تصویب هیأت وزیران
رسیده است ،واردات اسکناس ارز و طالی خام
به کشور توسط صرافیها و اشخاص با رعایت
تش��ریفات گمرکی مجاز و واردات طالی خام
از پرداخ��ت حقوق ،عوارض قانونی و مالیات بر
ارزش افزوده معاف است.

