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وزیر صنعت:
شرایط سخت کنونی اقتصاد را 

پشت سر می گذاریم
توســعه ایرانی-  
وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت، حضور اصناف را 
در مقاطع مختلف پس از 
پیروزی انقالب اسالمی 
ماندگار و درخشان خواند و گفت که با کمک اصناف 
و فعاالن اقتصادی، از شرایط سخت کنونی اقتصاد 
ایران عبور خواهیم کرد. »علیرضا رزم حسینی« در 
دیدار با هیات رییسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه 
تاریخ ایران، هیچگاه نقش آفرینی اصناف و بازاریان 
در مقاطع مختلف پس از پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی را فراموش نخواهد کرد، افزود: حضور اصناف 
در مقاطع مختلف و حساس کشــور در نقش یک 
پشتیبان کننده، همواره ماندگار و درخشان بوده 
و وزارت صنعت با اشراف کامل به این جایگاه و نوع 
نقش آفرینی، حامی این قشر عظیم خواهد بود. وی، 
حضور اصناف و تشکل های مختلف بخش خصوصی 
در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را یک الزام 
برشمرد و گفت: وزارت صنعت در حوزه های مختلف، 
نشست های بسیاری را با بخش های مختلف صنعتی، 
معدنی و تجاری غیردولتی برگزار می کند تا بتواند 
تصمیماتی مبتنی بر خردورزی و کار کارشناسی 
که در نهایت به نفع تولید و اشتغال کشور تمام شود، 

اتخاذ کند.
    

ارسال روزانه ۵ تن مرسوله پستی 
به خارج از کشور

توســعه ایرانی-  
معاون وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات گفت: 
شرکت ملی پست روزانه 
حداقل پنج تن بســته و 
امانات را به خارج از کشور ارسال می کند. رمضانعلی 
سبحانی فر گفت: برخی از دانشمندان اعتقاد دارند 
پست ایران در جهان، اولین سیستم اطالع رسانی 
غیر رســمی تاریخ بوده و به عنوان سازمان  رسمی 
نیز قدمتی بیش از سه هزار سال دارد. مبتکر پست، 
ایرانیان بودند و افتخار می کنیم که این خدمت از 
ایران به جهان تســری پیدا کرده است. مدیرعامل 
شرکت ملی پست اشاره کرد: اما امروزه از دنیا کمی 
عقب مانده ایم. مسئله مهم این است که فرهنگسازی 
مناسبی صورت نگرفته است. پراکندگی خدمت در 
بخش پست بسیار زیاد است و زیر چتر یک متولی 

قرار نگرفته اند.  
    

مطالعات برای تعیین مزد بصورت 
منطقه ای کلید خورد

توســعه ایرانی-  
معاون روابط کار وزارت 
کار گفت: بــا همکاری 
موسسات پژوهشی تابعه 
وزارت تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد 
بر اساس صنایع و مناطق آغاز شــده است.  حاتم 
شاکرمی در مورد مزد منطقه ای در صنایع مختلف با 
حفظ حداقل های مصوب شورای عالی کار بر اساس 
مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار اظهار داشت: این ظرفیت 
وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان های دسته 
جمعی تشکل های کارگری و کارفرمایی در صنایع و 
مناطق مختلف با رعایت حداقل های پیش بینی شده 
در قانون کار اقدام کنند. معاون روابط کار وزارت کار 
با بیان اینکه ما نیز از این مذاکرات استقبال می کنیم، 
افزود: در دو مرحله قبل و بعد از انقالب اســالمی 
تصمیماتی در مورد مزدهای متفاوت برای مناطق 
و یا قراردادهای موقت و دائم گرفته شد. شاکرمی 
افزود: اما این تصمیمات به دلیل عدم بررسی تمامی 
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت موجب 
نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل با تصمیم 
شــورای عالی کار مجدداً تصمیم بــه تعیین یک 
حداقل مزد ملی گرفته شد. وی ادامه داد: با همکاری 
مؤسسات پژوهشــی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر 

اساس صنایع و مناطق آغاز شده است.
    

 افتتاح راه آهن خواف-هرات 
تا آبان ماه 

ایسنا- معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر 
و فرودگاه ها شرکت ســاخت و توسعه زیر بناهای 
حمل ونقل کشور از افتتاح خط ریلی ۱۳۹ کیلومتری 
خواف-هرات تا پایان قطعه سوم در آبان ماه امسال 
خبر داد و گفت: با بهره برداری از این پروژه مسافران 
به غیر از مراحل اداری می توانند حدود ۹۰ دقیقه 
از خواف تا ایستگاه روزنک افغانستان با قطار سفر 
کنند و پس از یک ساعت از طریق جاده حدود ۶۰ 

کیلومتری به هرات برسند. 

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 قیمت دالر بار دیگر در صرافی های 
بانکی به مرز هراسناک ۳۰ هزار تومان 
رسید تا صرافی های غیربانکی نیز دالر 
را به قیمت ۳۰ هزار تومان به دســت 

مشتریان برسانند. 
در حالی که از ابتدای هفته بسیاری 
می پرسیدند دلیل تغییر نوسانات نرخ ارز 
چیست و برخی اقدامات بانک مرکزی و 
بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 
را عنوان می  کردند و برخی دیگر اقدامات 
خــاص و افزایش عرضــه را عامل حل 
مشکل می دانســتند، با مرخص شدن 
ترامپ از بیمارستان به مقصد کاخ سفید 
روشن شــد داســتان دالر در خیابان 
فردوسی، ارتباطی مستقیم با تحوالت 
کشور مبدا یعنی آمریکا دارد. تب دالر با 
باال رفتن تب ترامپ در واشنگتن پایین 
آمد و با مرخص شدن وی از بیمارستان 
از پس چهار روز بار دیگر فشــار تقاضا 
بازار ارز ایــران را تحت تاثیر قــرار داد. 

حاال روشن شد هنوز شمارش معکوس 
برای اعالن پشت پرده افزایش نرخ دالر 
از سوی همتی موضوعیت دارد و بهتر 
است آدرس های رئیس کل سابق بانک 
مرکزی نیز واکاوی شود تا روشن شود 
دلیل افزایش قابل توجه قیمت دالر در 

بازار چیست؟
 اگر امروز از کارشناسان بپرسید دالر 
۳۰ هزار تومانی نتیجه چیست؟ در کنار 
عوامل مشکل زای سابقه دار، نام تحریم 
را نیز می گذارند تا روشن شود تشدید 
تحریم ها چگونه اقتصاد ایران را نشانه 
رفته اســت. دالر در حالی به قیمتی در 
محدوده ۳۰ هزار تومان در ایران معامله 
می شــود که ارزش برابری دالر با سایر 
ارزها به مراتب وضعیتی مناســب تر از 

ریال ایران دارد. 
 درســت یک ســال قبــل وقتی 
نشانه های رشد قابل توجه تورم آشکار 
شده بود، دولت ایران الیحه ای را با هدف 
حذف چهار صفر از پول ملی تدوین کرد 
که موافقان و مخالفان فراوانی داشت. 

برخی معتقد بودند حذف صفر باید در 
دوره های پســاتورم و ثبات اقتصادی 
اتفاق بیافتد. بهاءالدین حسینی هاشمی، 
کارشناس اقتصادی و مقام اسبق بانکی 
در این خصوص به »توسعه ایرانی« گفت: 
اگر حذف چهار صفر در ابتدای ســال 
عملی می شد تاکنون دو صفر بار دیگر 
به پول ملی ایران بازگشته بودند و از این 
رو روشن است که زمان برای حذف صفر 
از پول ملی چندان مناسب نیست و باید 
اقداماتی اصالحی جز این مورد که در 
آخرین حلقه اقدامات باید جای گیرد، 
در دســتور کار باشد. وی عامل اساسی 
این بحران را خلق پول از یک سو و تحریم 
و وابستگی به درآمدهای ارزی از سوی 

دیگر دانست. 
 مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران 
و چین نیز صریحــا می گوید دخل ما با 
خرجمان سازگار نیســت از این رو اگر 
نتوانیم درآمدهای ارزی مان را افزایش 
دهیم با مشکل روبرو خواهیم شد. سخن 
وی نشان می دهد که یکی از مهمترین 

دالیل رشــد قیمت ارز در بازار کمبود 
اسکناس ارزی و نبود ارز در ایران است. 
این نبود و کمبود البته نشات گرفته از 
بلوکه شدن اعتبارات ایران در خارج از 

کشور نیز هست.
 در ایــن میــان برخــی دیگــر از 

کارشناسان نیز وابستگی باالی بازارهای 
ایران به عوامل خارجی را تهدیدی برای 
اقتصاد کشــور می دانند و معتقدند تا 
زمانی که چنین وابستگی باالیی وجود 
دارد و تب ترامپ می تواند در افزایش و 
کاهش حرارت بازار و اقتصاد تاثیرگذار 
باشــد، راه بر اصالحات ریشه ای بسته 

است. 
بیماری ترامپ و قیمت دالر 

 وقتی ســخن از بیمــاری ترامپ و 
ابتالی وی به کرونا به میــان آمد، بازار 
ارز ایران کاهش نرخ دالر را تا محدوده 
27 هزار تومان نیز تجربه کرد. هر چند 
صرافان بانکی و مقامات بانک مرکزی 
مدام می گفتند این روند ادامه دار است 
و در روز یکشنبه نیز تعداد فروشندگان 
نوســان گیر در بازار زیاد شدند؛ اما تنها 
دو بازار از کاهــش نرخ ها تاثیر گرفتند. 
بازار سکه و طال و بازار موبایل. با کاهش 
نرخ دالر این دو بازار نیز کاهش قیمتی را 
تجربه کردند. قیمت سکه تا کف کانال 
۱۳ میلیون تومان عقب نشست اما امروز 
دوباره به نیمه کانال ۱۴ میلیون تومان 
رســید و طال نیز از یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان به کانال یک میلیون و 2۰۰ 
هزار تومانی ورود کرد و در مدت زمانی 
کوتاه با رشد بهای دالر بار دیگر خود را به 

محدوده پیشین قیمتی رساند. 
 در بــازار موبایــل، امــا قیمــت 
موبایل هایی در محدوده کمتر ازهشت 
میلیون تومان بیــن ۳۰۰ تا 5۰۰ هزار 
تومان و قیمت موبایل هایی در محدوده 
۱۰ تا 2۰ میلیون تومان تا حدود یک و 
نیم میلیون تومان کاهش یافت. میزان 
کاهش نرخ موبایل در دالرهای باالتر از 
25 میلیون تومان حتی تا سه میلیون 
تومان نیز گزارش شد اما همه این ها با 
خروج ترامپ از بیمارستان و ورودش به 
کاخ سفید از دست رفت. بازار ارز ایران در 
حالی در سه شنبه فعالیت خود را پایان 
داد که بار دیگر وحشــت دالر ۳۰ هزار 
تومانی معامله گران اعم از فروشندگان 

و خریداران را به خود مشغول کرده بود.
  بازار به کدام سمت می رود؟

 حمید حســینی، فعال اقتصادی 
و کارشناس ارشــد اقتصاد می گوید 

تــا زمانی که جــو حاکم بــر اقتصاد 
تغییر نکنــد، انتظار تغییــر در بازار 
بیهوده اســت. وی معتقد است فشار 
روانی و سیاســی بر بازار باالســت، 
این فشــار با روشــن شــدن نتیجه 
 انتخابات امریکا می تواند تشــدید یا 

تخلیه شود. 
در عین حال باید توجه داشت که 
عواملی نظیر عدم پیوستن به اف ای 
تی اف و قرار گرفتن در لیست سیاه آن 
و همچنین تشــدید تحریم و از سوی 
دیگر عــدم همکاری بــا دولت برای 
اجرای طرح های نظیر طرح گشایش 
اقتصادی سبب شده اند قیمت دالر تا 

این میزان پیشروی کند. 
 او می گوید شــاید گام اول برای 
رفع مشکل همکاری با دولت و حذف 
خودتحریمی باشــد. از این سخنان 
چنین بر می آید که انتظار برای کاهش 
قیمت دالر در شرایطی که منابع بانک 
مرکزی در سایر کشورهای بلوکه است 
و چشم اندازی برای بهبود روابط بانکی 
ایران وجود ندارد، چنــدان عاقالنه 
نیست و از این رو جز انتخابات امریکا 
تصمیم ایران برای تعامالت بین المللی 
و روشن شــدن موضع ایران در قبال 
کنوانسیون هایی چون اف ای تی اف 
روشن کننده مســیر حرکت اقتصاد 

ایران در آینده است. 

سایه دالر 30 هزار تومانی بازگشت

 حکمرانی وحشت در بازار ارز

 بهاءالدین حسینی 
هاشمی، کارشناس 

اقتصادی با اشاره به تورم 
فزاینده از رهگذر وضعیت 
آشفته بازار ارز به »توسعه 

ایرانی« گفت: اگر حذف 
چهار صفر در ابتدای سال 
عملی می شد تاکنون دو 
صفر بار دیگر به پول ملی 
ایران بازگشته بودند و از 

این رو روشن است که زمان 
برای حذف صفر از پول ملی 

چندان مناسب نیست 

با مرخص شدن ترامپ از 
بیمارستان و حرکت او به 
سمت کاخ سفید روشن 

شد داستان دالر در خیابان 
فردوسی، ارتباطی مستقیم 

با تحوالت کشور مبدا 
یعنی آمریکا دارد. تب 

دالر با باال رفتن تب ترامپ 
در واشنگتن پایین آمد 
و با مرخص شدن وی از 

بیمارستان پس از چهار 
روز بار دیگر فشار تقاضا 

بازار ارز ایران را تحت تاثیر 
قرار داد

یک کارشــناس اقتصادی گفت: با ورود خودرو به بورس، 
داللــی از چرخه توزیــع خودرو حذف شــده و ســوددهی 
کارخانه های خودروسازی افزایش می یابد؛ همچنین با رشد 
مالیات، بخشــی از کســری بودجه نیز تامین می شود. علی 
سعدوندی در گفتگو با مهر در خصوص ایده فروش خودرو در 

بورس، اظهار داشت: هر کاری که سبب حذف دالل شود و رابطه 
مستقیمی بین مشتری و کارخانه شکل دهد، خصوصاً در شرایط 
فعلی، به نفع اقتصاد کشور است، خصوصاً در موضوع خودرو که 
در حال حاضر اولویت باالیی نیز در جامعه دارد. وی افزود: با ورود 
خودرو به بورس، داللی و واســطه گری از چرخه توزیع خودرو 

خارج شده و سوددهی کارخانه های خودروسازی نیز افزایش 
می یابد، عالوه بر آن، عایدی دولت از مالیات نیز افزایش یافته و 

بخشی از کسری بودجه نیز تأمین می شود.
اعضای شورای رقابت به درستی وظیفه خود را انجام نمی دهند

این کارشناس اقتصادی با اشــاره به اینکه قیمت گذاری 
شورای رقابت در این مدت با شیوه نادرستی صورت گرفته است، 
گفت: متأسفانه اعضای شورای رقابت به درستی وظایف خود را 
انجام نمی دهند البته شکی نیست که در حال حاضر انحصار در 
بازار خودرو وجود دارد اما انحصار قیمت گذاری نیز بدعتی است 

که با سیاست گذاری اقتصادی دولت صورت گرفته است و این 
مورد نیز مزید بر علت شده است. سعدوندی افزود: به نظر بنده 
در موضوع فروش خودرو، قیمت گــذاری اصاًل معنایی ندارد، 
وظیفه ای که شورای رقابت باید به سرانجام می رساند این بود 
که سیاست ها به نحوی اصالح شود که پنجره واردات خودرو به 
نحوی منطقی باز باشد تا این انحصار شکسته شود و مهم تر اینکه 
به شرکت های خصوصی کوچک اجازه ورود به صحنه تولید و 
فروش خودرو داده شود که متأسفانه در حال حاضر اینطور نیست 

و هم چنان بازار انحصاری مانده است.

تاثیر ورود خودرو به بورس

 دالالن از بازار خودرو می روند؟

خبر

وقتی خبر تعطیلی کارخانه ارج، برند ایرانی 
با قدمت چند ده ساله منتشر شد، هنوز صاحبان 
چشم رنگی و چشم بادامی برندهای خارجی لوازم 
خانگی کشورمان را ترک نکرده بودند و به دلیل 
وفور کاال در بازار و شرایط رقابتی، این لوازم با ترفند 
جایزه و تخفیف به فــروش می رفت. در آن زمان 
اقشار مختلف درآمدی هنوز آنقدر قدرت خرید 
داشتند که بخواهند برای رفاه بیشتر لوازم مصرفی 
در خانه را ارتقا دهند و بازار تعمیرات لوازم خانگی و 
برقی رونق امروز را نداشت. بازار ارز ثبات داشت و 

تورم جلوی رفاه خانوار سد نمی ساخت.
تمام ایــن روزها نه بــرای روزگاران دور بلکه 
به دوره قبــل از خروج آمریکا از برجــام و قبل از 
آغاز جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشــورمان 
برمی گردد، همین سه سال گذشته. برخالف تمام 
قوانین بشردوستانه بین المللی، دشمن قدیمی 
این بار اقتصاد کشور به ویژه معیشت خانوار را نشانه 
گرفت. قطعا با وضع تحریم های ظالمانه، گذران 
زندگی برای مردم کشورمان سخت شد اما امروز 
در حالی که شرکت های خارجی بازار پرمصرف ۸5 
میلیون نفری را از دست دادند، شرکت های داخلی 

پا گرفته اند و خبرهای خــوش از افزایش تولید 
برندهای وطنی لوازم خانگی به گوش می رسد.

طبق گزارش های رســمی وزارت صمت، در 
دوره پنج ماهه اول ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته تولید لوازم خانگی داخلی  
رشد ۳7 درصدی داشته است و در این مدت تولید 
یخچال به عنوان یکی از گران ترین کاالی لوازم 
خانگی به ویژه نمونه خارجی آن ۱۳ درصد بیشتر 
شد و تولید ماشین لباس شــویی هم 5۸ درصد 
افزایش یافت. صنعت در بخش تولید تلویزیون هم 

رشد بیش از ۶۳ درصدی را تجربه کرد.
در حالی که سال گذشــته ۹ میلیون تن انواع 
لوازم خانگی در کشور تولید شد با وجود ماندگاری 
ویروس کرونا و محدودیت های ناشــی از شیوع 
آن و تشــدید تحریم ها برای ســال جاری تولید 
۱2 میلیون انــواع لوازم خانگی ســاخت داخل 

هدف گذاری شده است.     
آنچه آمار تولید را باال برد  

در شرایط نوسان قیمت ها و پیش بینی ناپذیر 
بودن بازارها، تحریم های سختگیرانه ای که حتی 
به شــرکای خارجی اجازه بهره بــرداری از بازار 

ایران را نداد، کمبود مواد اولیه و قطعات مصرفی، 
کاهش اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه و در 
نهایت واردات گران، سختی های کار در شرایط 
تهدیدات ویروس کرونــا، کاهش تقاضا به دلیل 
کاهش قدرت خرید، رکود و مابقی عواملی که این 
شرایط را برای تولید سخت تر کرده، نه تنها آمار 
تولید داخل نزولی نبود و با تکرار و حفظ اعداد تولید 
سال گذشته مواجه نبودیم بلکه علی رغم تمام این 
شرایط غیرعادی و سخت، آمارهای تولید افزایشی 
هم بوده است که مهم ترین دلیل آن پیاده سازی 
مهم ترین اصل اقتصــاد مقاومتی یعنی اقتصاد 

درون زا و برون نگر است.
هر چند واقعیت غیرقابل انکار این اســت که 
تغییر ذائقه مردم برای استفاده از کاالی ساخت 
داخل، به دلیل نبود لوازم خانگی محبوب برندهای 
خارجی یا گران بودن آن در شــرایط امروز ارزی 
کشور می تواند باشد اما موضوع مهم، آغاز جریان 
اعتماد مردم به کاالهــای وطنی و افزایش خرید 

این کاالها است.  
بنابرایــن بــا افزایــش تقاضــا نقدینگی 
تولیدکنندگان هم افزایش یافت و با رشد فروش 

بخشــی از مشــکالت تامین منابع مالی که سد 
راه تولید بود، رفع شــد. اگــر نخواهیم گزارش 
یک طرفه ای را هم ارایه کنیم باید بگوییم که هنوز 
انبار تولیدکنندگان از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز 
ارز نه چندان گران خالی نشده است و این موضوع 
هم می تواند یکی از عوامل مهم رشد تولید باشد. 
البته دولت اخیرا اقداماتی برای ترخیص هر چه 
ســریع تر کاالهای گروه 2 که عمدتا از کاالهای 
غیراساسی اما مورد نیاز برای تولیدند، از گمرکات 
و بنادر کشور انجام داده است و قرار بر این است که 
بانک مرکزی تســهیالتی هم برای ترخیص این 
اقالم در نظر بگیرد. اما آنچه نقش اصلی در رشد ۳7 
درصدی لوازم خانگی داشته، بومی سازی قطعات 

و مواد اولیه مورد نیاز بوده است به طوری که در سال 
جاری بارها فعاالن این صنعت اعالم کرده اند که 
توانسته اند به بومی سازی 7۰ درصدی مواد اولیه، 
اجزا و قطعات در ساخت انواع لوازم خانگی برسند.

در این میان، برخی ها مدعی اند یکی از عوامل 
باال رفتن آمار تولید کشــف لوازم احتکار شده و 
توزیع آن در بازار اســت که البتــه هنوز گزارش 
رسمی از سوی نهادی این ادعا را تایید نکرده است. 
با فرض اینکــه ادعای مذکور درســت هم بوده، 
مبارزه با فساد و برخورد با محتکران در این شرایط 
ســخت اقتصادی می تواند خبر خوبی هم برای 
تولیدکنندگان و فعاالن واقعــی بازار و هم مردم 

باشد.   

قیمت لوازم خانگی در چه صورت کاهش می یابد؟


