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اصل 44

ستاد تنظیم بازار تنظیم نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با انتقاد
از اینکه دولت بازار را رها کرده گفت :خود ستاد تنظیم بازار تنظیم نیست؛ این
ستاد باید رصد کند و میزان کاال را در کشور بررسی کرده و بخش خصوصی را
در این جهت نظارت و هدایت نماید.
حسینعلی حاجیدلیگانی اظهار کرد :مشکل اقتصاد و بازار مبنی بر این است
ک��ه مدیران این بخش در حوزه بازرس��ان نظام صنفی و بازرس��ان صنعت و معدن و
تج��ارت ،تعزیرات و مقام عالی وزارت وضعیت را رها کرده اند».وی با اش��اره به کمکاری
ستاد تنظیم بازار اظهار کرد :این نهادها آنطور که باید در صحنه حاضر نیستند.
وی ادامه داد :کسی که تولی بحث خرما را در کشور در اختیار دارد باید با حساب و
کتاب اجازه صادرات خرما را بدهد؛ این در اختیار بخش خصوصی نیس��ت .خرما میزانی
صداوسیما
در کشور صادر میشود و ما بقی مورد نیاز کشور است.

خونه به خونه

تعیین تکلیف پرونده سازمان خصوصیسازی تا  ۶ماه آینده

رئیس دیوان محاسبات از تعیین تکلیف پرونده سازمان خصوصیسازی حداکثر
ت��ا  ۶ماه آینده خبر داد و گفت :مردم و رس��انهها خبره��ای مربوط به پرونده این
سازمان را رصد میکنند و خواهان تعیین تکلیف آن هستند.
عادل آذر گفت :برای س��ال  96در حوزه خصوصیس��ازی مواردی که تحت
عنوان تخلفات صورت گرفته اس��ت ،در بخش واگذاریها احصاء و به طور ویژه در
صحن علنی مجلس نیز قرائت ش��ده است .وی با اشاره به اینکه این پروندهها تکمیل
و نهایی ش��ده است ،افزود :البته مجمع نمایندگان اس��تانها به عنوان مثال درخصوص
واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نقطه نظراتی دارند و نشستهایی نیز در این زمینه
داریم که در حال برگزاری است.
وی تصری��ح کرد :طبق برنامه زمانبندی ش��ده ،حداکثر س��ه ماه وق��ت داریم تا پرونده
خصوصیسازی برای رسیدگی به دادسرا برود که البته زمان بسیار کوتاهی است .تسنیم

معیـشت

پنجشنبه  26اردیبهشت  1398شماره 5023

در حال��ی ک��ه ی��ک نماینده
خ�ط كــش
مجلس از گرانفروشی برخی
لوازم خانگی در بازار گالیه میکند ،مدیرکل صنایع
فلزی و ل��وازم خانگی وزارت صنعت میگوید :همه
برندهای تولیدکننده لوازم خانگی کشور داخلیاند
و هر یک ب��ه فراخور نقدینگی خ��ود از ارز 4200
تومان��ی اس��تفاده کردن��د و افزای��ش قیم��ت
محصوالتشان تحت نظارت متولیان بوده است.
در روزهای گذش��ته برخی رسانهها به نقل از
عبداهلل رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع
و معادن مجلس نوش��ت :پارس��ال تولیدکنندگان
برای ثبت س��فارش واردات قطع��ات و مواد اولیه
مورد نیاز لوازم خانگی از ارز ارزان قیمت اس��تفاده
کردن��د ،ام��ا در نهایت قیمت ای��ن کاالها در بازار
براساس ارز آزاد محاسبه شد.
رضیان اظهار داش��ت :سال گذش��ته در روند
تولید و عرضه لوازم خانگی سوءاس��تفاده رخ داد،
زیرا کنترلی بر عرضه این کاالها وجود نداشت.
در ای��ن زمینه ،حمیدرضا غزنوی س��خنگوی
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت :از بیست
و دوم فروردین پارسال که بانک مرکزی نرخ دالر
را  4200تومان اعالم کرد ،شرکتهای تولیدکننده
لوازم خانگی دریافت ارز را آغاز کردند.
وی بیان داشت :در این راستا برندهای خارجی
حاضر در کش��ور از آنجایی که از نقدینگی باالتری

جای نظارت همچنان خالی است؛

بازار لوازم خانگی در انحصار گرانفروشان
برخوردار بودند ،به س��رعت نسبت به تامین اقالم و
مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کردند و از زمان گران
ش��دن ارز قیمت برخی محصوالت خود را تا 250
درص��د افزایش دادند .برندهای داخلی نیز هر چند
ارز دولتی گرفتند ،اما به دلیل نقدینگی پایینش��ان
موفق به دریافت مقادیر کمتری ارز شدند.
غزنوی ادام��ه داد :عالوه ب��ر آن ،تولیدکننده
داخلی مجبور ب��ود پس از حواله کرد ارز به خارج
از کشور ،سفارش ساخت قطعه یا تامین مواد اولیه
بدهد که فرآیندی زمانبر بود و پس از آن با وقفهای
دستکم یک ماهه سفارشها حمل میشد.
وی یادآور شد :فرآیند طوالنی ترخیص کاالها
از گم��رکات و تغییر هر روزه قوانین بر مش��کالت
برندهای داخلی میافزود؛ این در حالی بود که کل
فرآیند سفارش تا ترخیص قطعات مورد نیاز برای
برندهای خارجی یک ماه طول کشید.
س��خنگوی انجم��ن تولیدکنن��دگان ل��وازم
خانگی اضافه کرد :از ش��انزدهم مرداد پارسال نیز
ش��رکتهایی که تا این تاریخ موف��ق به ترخیص

عدم صدور مجوز برای افزایش قیمت تن ماهی

مدیرکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی و مواد
سبد خــانوار
غذایی س��ازمان حمای��ت از مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان گفت :این سازمان هیچ مجوزی برای افزایش قیمت تن
ماهی صادر نکرده است و با افزایش غیرمنطقی قیمتها برخورد میشود.
علیرضا رس��تمی افزود :هرچند کنس��رو ت��ن ماهی از جمله
اقالم اولویت نخس��ت و مش��مول قیمتگذاری تکلیفی و تثبیتی
این س��ازمان و کارگروه تنظیم بازار نیست ،اما واحدهای تولیدی

کاالهایش��ان نش��ده بودن��د ،مجبور ب��ه پرداخت
مابهالتفاوت نرخ ارز ش��دند که گریبانگیر برندهای
داخلی ش��د؛ این در حالی بود که برندهای داخلی
در نهای��ت محصوالت نهایی خود را با  80تا 120
درصد افزایش قیمت روانه بازار کردند.
وی خاطرنش��ان کرد :قیمت نهایی محصوالت
برپای��ه نرخ ارز ،افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات
و همچنین حقوق و دس��تمزدها تعدیل میش��ود
ک��ه برای برخی محصوالت اعمال ش��ده ،اما برای
برخی دیگر هنوز اعمال نشده است .با توجه به این
وضعیت به طور حتم روی س��خن نماینده مجلس
درب��اره افزایش قیم��ت لوازم خانگی ب��ا برندهای
خارجی حاضر در ایران بوده است.
ب��ا این حال ،مدی��رکل صنایع فل��زی و لوازم
خانگ��ی وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت در این
زمینه نظر دیگری دارد .عباس هاشمی با بیاساس
خواندن صحبتهای رضیان ،یادآور شد :معنای ارز
ارزان قیمت چیس��ت؟ در حال��ی که بانک مرکزی
پارس��ال ن��رخ ارز را  4200توم��ان اع�لام کرد و

مکلف به رعایت ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت
قیمته��ا و درصدهای س��ود و ضرایب عمده و خردهفروش��ی
خواهند بود .وی تاکید کرد :در صورت افزایش غیرمتعارف
قیمت یا وصول ش��کواییه در ای��ن زمینه ،موضوع
مورد رسیدگی این سازمان قرار خواهد گرفت.
ای��ن مقام مس��ئول با اس��تناد ب��ه مصوبه
کارگروه تنظیم بازار ،گفت :کنس��رو تن ماهی و
محصوالت مشابه مشمول قیمتگذاری تثبیتی
نبوده و قیمت آن با توجه به کیفیت ،برند و نوع
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اخذ مالیات تصاعدی از موجران

وزیر راه و شهرسازی گفت :اصالحیهای را با مجلس شورای اسالمی پیگیری میکنیم
که در صورت تصویب چنانچه سقف اجارهبهای مسکن رعایت شود مشمول معافیت
مالیاتی شود در غیر این صورت اخذ مالیات به صورت تصاعدی افزایش مییابد.
محمد اسالمی افزود :این اصالحیه هنوز در مرحله اجرایی نیست و در تعامل با
مجلس هستیم .نکته مهم این اصالحیه این است که کار اثربخشی برای مستاجران
انجام ش��ود .وی ادامه داد :برای اتصال سامانه مالیاتی آن نیز اقداماتی را انجام دادیم و
باید چند سیستم به هم متصل شود .البته مهم این است که اطالعات دقیق وجود داشته
باشد و از آن استفاده کرد.
وزیر راه و شهرس��ازی درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه مسکن گفت :مسکن
تابع ش��رایط عمومی و اقتصادی کش��ور است و تابع بخش مسکن نیست .کار مهمی که
فارس
انجام میدهیم عرضه زمین و مشوقهایی است که ایجاد کردیم.

ش��رکتهایی که توانایی داشتند نسبت به دریافت
این ارز برای پیشبرد امور خود اقدام کردند.
وی تاکی��د ک��رد :هرچند منک��ر تخلف برخی
فروشندگان در سطح عرضه خردهفروشیها نیستیم و
شاید برخی از بیاطالعی مشتریان سوءاستفاده کرده
باش��ند ،اما ش��رکتها نمیتوانند ارز دولتی دریافت
کرده و محصول خود را برپایه ارز آزاد فروخته باشند،
زیرا نظارتهای شدیدی بر این بازار از سوی سازمان
حمایت ،سامانه  124و غیره وجود دارد.
هاشمی افزود :در بازار لوازم خانگی ایران ،برند
خارج��ی معنی ن��دارد ،زیرا حت��ی برندهایی نظیر
الجی ،سامسونگ ،دوو و ...همگی با سرمایهگذاری
ایرانی در کش��ورمان مس��تقر ش��ده و ب��ه فعالیت
میپردازند و در حقیقت ایرانیاند.
وی افزود :همه ش��رکتهایی که در کشورمان
تولید داش��ته و محصول به ب��ازار عرضه میکنند،
مکل��ف ب��ه تبعی��ت از قوانی��ن داخلی هس��تند و
بر ای��ن اس��اس ،افزای��ش قیمتهایش��ان مطابق
فرمولهایی تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق

بستهبندی براس��اس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیأت تعیین
و تثبی��ت قیمتها و با رعایت س��ود و ضرایب عمده و
خردهفروشی مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت
توسط واحدهای تولیدی تعیین میشود.
پی��ش از ای��ن نرخ ه��ر کنس��رو ماهی تن
معمول��ی بی��ن  6500تا  7200توم��ان بود که
اکنون به ح��دود  12تا  13ه��زار تومان افزایش
یافته است؛ هر قوطی تن ماهی باکیفیتتر نیز  -بسته به
نشان آن  -هشت هزار و  900تومان تا  9هزار تومان بود
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مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود.
مدیرکل صنای��ع فلزی و ل��وازم خانگی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به تحریمهای اقتصادی اشاره
کرد و گف��ت :تحریمها موجب بروز محدودیتهایی
برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات
شد ،همچنین مشکالت ارزی و زمانبر شدن تعیین
تکلی��ف موض��وع در بان��ک مرکزی ،ش��رکتهای
تولیدکننده را بین چهار تا پنج ماه با مشکل تامین ارز
و در نتیجه تامین مواد اولیه و قطعات مواجه کرد.
وی ادامه داد :عالوه بر این مسائل ،دشواری نقل
و انتقال پول و مش��کالت به وجود آمده در موضوع
حملونقل و کش��تیرانی ناش��ی از تحریمها سبب
ش��د تا در نهایت تولیدکنندگان سال  97را با افت
تولید  20تا  25درص��دی به پایان ببرند .در حالی
که برندهای لوازم خانگی برای کنترل طرف تقاضا
مجب��ور به کند ک��ردن فرآیند تولید و توزیعش��ان
بودند و عرضه محدود شده بود ،قیمتها اتوماتیک
افزایش یافت ،اما هیچ ش��رکتی نمیتوانست بدون
مجوز نسبت به افزایش قیمتها اقدام کند.
پیش از این انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی
ظرفیته��ای تولیدی کارخانههای لوازم خانگی را
تا سه برابر نیاز کشور اعالم کرد و ظرفیت یخچال
س��الیانه تا  1.5میلیون دس��تگاه ،لباسشویی 1.2
میلیون دس��تگاه ،اجاق گاز یک میلیون دستگاه و
تلویزیون  2میلیون دستگاه اعالم شده است .ایرنا

اما همانها ،اکنون  14هزار و  900تومان تا  15هزار و  500تومان
قیمت خورده است .البته قیمت کنسروهای ماهی با روغن زیتون،
باالتر از این ارقام بود؛ به عنوان نمونه ،قیمت هر عدد کنسرو ماهی
 180گرم��ی با روغن زیتون پیش از این  12هزار تومان بود که در
قیمتگذاری جدید ،به  18هزار و  400تومان افزایش یافته است.
در این ارتباط ،سیدمحمد میررضوی دبیرکل سندیکای صنایع
کنسرو ایران افزایش قیمتها را اجتنابناپذیر دانست و گفت :علت
اصلی افزایش قیمت تن ماهی ،خروج ماهی از گروه کاالیی یک و
اختصاص نیافتن ارز  4200تومانی برای واردات آن است.
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اخبار
رشد بیش از  ۱۹درصدی پرداخت
تسهیالت اعطایی بانک آینده

بان��ک آینده؛ به منظ��ور ارزش آفرینی ب��رای فعاالن
اقتص��ادی و تولیدکنن��دگان کااله��ای ایرانی ،ب��ا اتکا به
توانمندیهایسرمایهانسانیومنابعداخلی،شرایطمناسبی
را برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی ،فراهم نموده است.
بر همین اساس ،در سال گذشته ۳۱۴ ،بنگاه تولیدی
کوچک و متوس��ط که در صدد راهاندازی و یا توس��عه
کسب و کار ،افزایش اشتغال و بهبود زیرساختهای خود
بودند؛ از تسهیالت بانک آینده ،بهرهمند شدند .تسهیالت
اعطایی بانک آینده به تولیدکنندگان کشور در سال ،97
رشد بیش از  ۱۹درصدی نسبت به سال گذشته داشته
اس��ت .پرداخت حدود  ۲۰.۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت
به بنگاههای تولیدی ،موجب ایجاد  ۱.۹۳۴نفر اشتغال
جدید و تثبیت اشتغال  ۲۲.۷۷۱نفر در صنایع مختلف
کوچک و متوسط کشور ،گردیده است.

حمایت بانک پارسیان
ازرونق تولید و اشتغال پایدار

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از
حمایت بانک پارس��یان و بنیاد برکت در رونق اشتغال
و پرداخت تسهیالت اش��تغالزایی روستایی براساس
انعقاد تفاهمنامه سهجانبه میان این نهادها خبر داد و
گفت :استان قزوین همچنین از محل اعتبارات خارج
از تسهیالت روستایی و از طریق بانکهای پارسیان و
سینا به نحو مناسبی بهرهمند شده است.
از سویی دیگر نیز مدیرکل امور روستایی و شوراهای
استانداری قزوین گفت  61 :طرح به ارزش  329میلیارد
و  750میلیون ریال در اس��تان معرفی ش��د که از محل
اعتب��ارات این تفاهمنامه ،تاکن��ون  6طرح به میزان 29
میلیارد و  700میلیون ریال با اش��تغالزایی  53فرصت
شغلی محقق شده است.
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