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 مرغداران خواستار اصالح 
قیمت مرغ شدند

مهر- نایــب رئیس 
ی  ســر ا سر ن  نــو کا
مرغــداران گوشــتی با 
اشــاره به اینکه کمبود 
جوجه یکروزه گوشــتی همچنان پابرجاســت، 
گفت: جوجــه تقریبــا دو برابر نــرخ مصوب به 
تولیدکننده عرضه می شود. حبیب اسداهلل نژاد 
گفت: قیمت مصوب مرغ زنده همچنان ١٧ هزار 
و ١٠٠ تومان است و تغییری در آن به وجود نیامده 
اما برخی واحدهای مــرغ داری به دلیل افزایش 
هزینه های تولید، مــرغ را حدود ١٨ هزار تومان 
عرضه می کنند. این مقام مســئول همچنین در 
واکنش به اظهارات سرپرســت معاونت امور دام 
وزارت جهاد کشــاورزی مبنی بــر اینکه قیمت 
تمام شده تولید مرغ زنده ١٨ هزار تومان برآورد 
شده اســت، گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای 
محاسبه این قیمت، نرخ جوجه یک روزه گوشتی 
را ۴٢٠٠ تومان )نرخ مصوب( در نظر گرفته است. 
وی تاکید کــرد: این در حالی اســت که قیمت 
جوجه یک روزه مدت هاست افزایش یافته و نرخ 
آن هم اکنون بین ٧ تا ٨ هــزار تومان به ازای هر 
قطعه است ضمن اینکه همچنان مشکل کمبود 

جوجه پابرجاست.
    

وام مسکن ۴۵۰میلیون تومان می شود
عضو شــورای عالی مســکن خبر داد که وام 
مسکن ۴۵٠ میلیون تومان می شود. به گزارش 
ایلنا، اقبال شاکری افزود: وام پروژه جهش تولید 
مســکن از ٢۵٠ میلیون تومان تا ۴۵٠ میلیون 
تومان و ســود آن از ۵ تا ١٢ درصد شناور خواهد 
بود و بر اساس درآمد دهک های مختلف متقاضی، 
تغییر می کنــد. وی گفت: البته تامین مســکن 
قشــرهای کم درآمد که توان پرداخت اقساط را 
ندارند از طریق روش دیگری خواهد بود. او ادامه 
داد: البته بانکها این وام را در سودهای ١٨ درصد 
می پردازند اما این وام وارد صندوق ملی مسکن 
خواهد شد و با ســایر ورودی های این صندوق با 
ســودهای مختلف ترکیب و در نهایت سود آن 

برای مصرف کننده نهایی ۵ تا ١٢ درصد است. 
    

 واردات کاالهای اساسی در 
نیمه دوم سال افزایش می یابد

ســازمان بنادر 
 - ی د ر نــو یا ر د و 
مدیرعامــل ســازمان 
بنادر و دریانوردی گفت: 
پیش بینی می شــود در نیمه دوم سال با حجم 
انبوهی از ورود کاالهای اساسی در بنادر مواجه 
باشــیم. محمد راستاد با اشــاره به ایفای دقیق 
وظایف نظارتی بر کلیه قراردادها در بنادر، افزود: 
وظیفه ما به عنوان کارفرما این است که به دقت 
جزئیات قراردادها با سرمایه گذاران و اپراتورها را 

کنترل کنیم و نقش هدایت گری داشته باشیم.
    

 پای وزارت ارتباطات هم 
به مالیات خانه های خالی باز شد

خانه ملت- معاون 
مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی گفت: قرار 
شــده وزارت ارتباطات 
ســامانه امن برای انتقال داده های خانه های خالی 
شناسایی شــده میان وزارت راه و سازمان مالیاتی 
ایجاد کند. محمود محمودزاده در رابطه با آخرین 
وضعیت اجرای قانون مالیــات از خانه های خالی 
گفت: سال ۹۴ قانونی برای اخذ مالیات بر خانه های 
خالی در مجلس شورای اسالمی تصویب شده اما 
پس از اصالح این قانون در مجلس یازدهم سامانه ای 
برای ثبت اطالعات ملکی در وزارت راه و شهرسازی 
طراحی و در دولت قبل از آن رونمایی شــد که بر 
اساس آن یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی 

خالی شناسایی شده است.
    

کنیا می خواهد کارخانه تولید 
چای در ایران راه اندازی  کند

رئیس کمیســیون 
تخصصـــــی چـــای 
فدراســیون صنایــع 
غذایی مدعی شد، کنیا 
می خواهد کارخانه چای در ایــران راه اندازی و 
ســاالنه ١٠٠ هزار تن چای وارد کند که موجب 
نابودی صنعت چای ایرانی می شــود. احمدرضا 
بخشــی افزود: در ١٠ روز گذشته هیئتی از کنیا 
به آمده اند تا کارخانه ای که در گذشته خریداری 
کرده بودند را با واردات چای های ضعیف کنیایی 
و اختالط آن با چای ایرانی دربــازار، راه اندازی 

کنند.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

تحلیل قدرت خرید مردم ســبب 
شــده در حالی که بخــش مهمی از 
هزینه هــای ازدواج نظیــر خریــد 
ســرویس طال، برگزاری مجلس و ... 
از میان رفته اســت؛ باز هم بسیاری 
 قادر بــه تامین مناســب هزینه های 

باقیمانده نباشند. 
 این روزها به دلیل شــیوع کرونا، 
خبری از مجالس عروســی نیست و 
حتی در شــهرهایی که از پیک کرونا 
خارج شــده اند مهمانی پرتعداد برای 
جشــن عروســی برگزار نمی شود. 
با این حال رشــد عجیــب قیمت ها 
ســبب شــده اســت تهیه جهیزیه 
 بــرای خانواده هــا به امری دشــوار

 تبدیل شود. 
 برآوردهــای صــورت گرفتــه 
نشــان از آن دارد که بخش مهمی از 
فهرست جهیزیه ایرانی در سال های 
اخیر آب رفتــه اســت و جهیزیه به 
 وســایل ضروری یک زندگی محدود 

شده است. 
 این نکته از ســوی رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی نیز تایید 

شده است. 
 اکبــر پازوکــی در گفت وگــو با 
»توســعه ایرانی« دربــاره وضعیت 
خرید لــوازم خانگی گفــت که این 

 بــازار با رکودی ســخت و ســنگین 
روبروست. 

این فعــال صنفی افــزود: معدود 
مشــتریان باقیمانده همین کسانی 
هستند که در شــرایط فعلی تشکیل 
زندگی می دهند و حاال هزینه خرید 
جهیزیه برایشان بســیار باال رفته از 
این رو از وســایل غیرضروری دست 

کشیده اند. 
وی در توضیح ایــن مطلب افزود: 
میزان بودجه مورد نیــاز برای خرید 
چهــار قلــم کاالی اصلــی جهیزیه 
شــامل یخچال فریزر و نــه یخچال 
سایدبای ساید، اجاق گاز، لباسشویی 
دوقلو و جاروبرقــی حداقل بین 3٠ 
تــا ۴٠ میلیون تومان نیاز اســت این 
در حالی اســت که در ســال ١3۹6 
حداکثــر مبلــغ 3٠ تــا ۴٠ میلیون 
 تومان برای خرید کلیه لوازم جهیزیه 

مورد نیاز بود.
وی ادامه داد: اکنون در بازار یخچال 
سایدبای ســاید ایرانی با قیمت هایی 
مانند 3٠ تــا 6٠ میلیــون تومان نیز 
به فروش می رســد و بایــد دید ذائقه 
خریداران چیســت زیــرا هر کس بر 
اســاس توان اقتصادی خــود خرید 
انجام می دهد اما به طور میانگین بین 
۵٠ تا ١٠٠ میلیون تومان برای خرید 
جهیزیه معمولی و متوســط بودجه 

نیاز است. 

کدام کاالها از لیست جهیزیه 
حذف شده اند؟ 

وی درباره اقالم حذف شده از لیست 
جهیزیه گفت: در سال های گذشته نیز 
شــاهد بودیم برخی اقالم واقعا برای 
چشم و هم چشمی خریداری می شد 
و اصال نیازی به خرید آنها نبود مانند 
غذاساز، چرخ گوشت، ساندویچ ساز، 
خرید کن، گوشــت کوب برقی، سرخ 
کن، هوا ساز و ... که در این سال ها نیز 
خرید این اقالم کاهش یافته اســت 
اما خرید لوازم خانگــی اصلی مانند 
جاروبرقی، یخچال فریزر، لباسشویی 
و ماشین لباسشــویی هنوز از لیست 

خرید جهیزیه حذف نشده است. 
هزینه خرید جهیزیه های 

الکچری 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی گفت: البته در همین شرایط 
می بینیم اخباری درباره جهیزیه یک 
میلیارد تومانی و ... منتشــر می شود 
 که مختص قشــری خاص و گروهی 

بسیار اندک است. 
 وی در توضیح ایــن مطلب افزود: 
احتماال این جهیزیه شــامل وسایل 
خارجی می شود، وســایلی که اغلب 
در دنیای مجازی فروخته و به صورت 

غیرقانونی وارد ایران می شود . 
 پازوکــی گفت:در شــرایط فعلی 
ماشین لباسشویی خارجی بین ٢۵ تا 

3٠ میلیون تومان، ماشین ظرفشویی 
خارجــی ٢۵ تا 3٠ میلیــون تومان، 
یخچال سایدبای ساید ١٠٠ میلیون 
تومان و ... فروخته می شود و تامین همه 
این اقالم هزینه بسیار سنگینی دارد. 
البته جهیزیه های میلیاردی احتماال 
مبلمان و سرویس خواب و ... خارجی 
نیز دارند واال این مبلغ تنها برای خرید 

لوازم خانگی صرف نمی شود. 
کاهش تمایل خانواده ها به خرید 

لوازم خانگی نو 
پازوکی درباره تغییر ذائقه خانوارها 
در مورد خرید کاالهــای نو و تعویض 
لوازم خانگی توضیح داد: قدرت خرید 
مردم کاهش یافته اســت. در ســال 
١3۹6 قیمت یخچال سایدبای ساید 
ایرانی را می توانســتید با ١.۵ میلیون 
تومان، اجاق گاز 3٠٠ تــا ۴٠٠ هزار 
تومان خریداری کنیــد در حالی که 
اکنون اجاق گازهــای ایرانی بین ۵ تا 
١١-١٢ میلیون تومان قیمت دارند و 
برای خرید یخچال ساید بای ساید باید 

حداقل 3٠ میلیون تومان بپردازید. 
 تولید ایرانی پاسخگوی 

مصرف است؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی در پاســخ به این ســئوال که 
با توجه به ممنوعیــت واردات لوازم 
خانگی، تولید داخــل جوابگوی نیاز 
مصرف هســت یا خیر؟ گفــت: در ۴ 
ســال گذشــته صنعت لوازم خانگی 
در کشــور دگرگون شــده اســت به 
طوری که بــا اســتفاده از تجهیزات 
جدید و تکنولوژی روز توانســته ایم 
نســبت به تولید محصوالت متنوع و 

جدید اقدام کنیم. 
اکبر پازوکی گفت: البته تولیدات 
ایران در سطح حداعالی محصوالت 
تولیدی کشــورهای اروپایی نرسیده 
است اما تجربه نشان داده در تنگناها 
همیشه توانسته ایم از فاصله تولیدات 
خود با ســایر کشــورها بکاهیم و به 

حداقل برسانیم.
وی تاکید کرد: امروز دولت باید از 
تولید داخلــی حمایت ١٠٠درصدی 
کند و در مقابل بخــش تولید نیز باید 
با تولید محصوالت به روز بتواند بازار 
داخلی را اشباع کرده و در مرحله بعدی 

به صادرات محصوالت خود بپردازد اگر 
صادرات نداشته باشیم، تولید معنایی 
ندارد و در اصل حلقه ای است که ما در 

آن گم شده ایم.  
وی ادامه  داد: بررســی ها نشــان 
داده در ســال های اخیــر هیــچ گاه 
تولید کننده  توزیع کننــده را ندیده 
اســت. تولیدکننده ها باید به خاطر 
بیاورند قبل از سال ١3۹6 چه کسانی 
نسبت به توزیع و فروش محصوالتشان 
اقدام می کردنــد. تولیدکننده ها در 
ســال های اخیر بــرای محصوالت 
خود میلیارد ها تومان بابت اســتفاده 
از آگهی هــای بیلبوردهای خیابانی، 
تبلیغات تلویزیونی و رســانه ای و ... 
هزینه  کرده اند در حالی که این دوستان 
فراموش کرده اند صنف فروشندگان 
لوازم خانگی به صورت مجانی و بدون 
دریافت وجهی بابت تبلیغ، محصوالت 
و تولیــدات داخلــی را در مغازه ها و 
فروشــگاه های خود معرفی و عرضه 
می کردند.  وی توضیح داد: متاسفانه 
اکنون تولیدکننده حتــی پای خود 
را فراتر گذاشــته و به ســمت توزیع 
کاال توســط خود اقدام کرده که اقدام 
اشتباهی محسوب می شود در حالی 
که تولیدکننــده واحدهای صنفی را 
به عنوان توزیع کننــده حتما باید مد 
نظر داشته باشد.  پازوکی خاطرنشان 
کرد: زنجیره این حلقــه نباید پاره و 
گسسته شــود زیرا در هیچ کشوری و 
حتی در سایر حوزه های تولیدی این 
روند وجود ندارد. بنابراین دولت باید 
از تولید حمایت صددرصدی داشــته 
باشد و مواد اولیه مورد نیاز را با قیمت 
مناسب به این صنعت تحویل دهد تا 
تولیدات صادرات محور پیگیری شود .

وی با تاکید بر این که تولید رقابتی 
می تواند پیشرفت وجهانی شدن یک 
برند را در پی داشته باشد، عنوان کرد: 
مردم وقتی می خواهند کاال بخرند، در 
مغازه ها کاالها را با یکدیگر مقایســه 
کرده و ســپس خرید خــود را انجام 
می دهند. رقابت در بین تولیدکنندگان 
لوازم خانگی باید به گونه ای شــدت 
بگیرد که برای تولید لوازم خانگی در 
کشور نقشه راه و اســتراتژی تعریف 
شود؛ متاسفانه در دهه ها و سال های 

اخیر فاقد این اســتراتژی در صنعت 
لوازم خانگی بوده ایــم. در برنامه های 
 دولت و وزارت صمت نیــز این برنامه 
مشــاهده نمی شــود.  پازوکی گفت: 
صنعت لوازم خانگی در کشور ترکیه، 
در عرض ١٠ ســال واقعــا دگرگون 
شده اســت در حالی که زمانی که ما 
شــرکت های ارج ، آزمایش و پارس را 
داشتیم در ترکیه صنعت لوازم خانگی 
اصال وجود نداشت اما دولت این کشور 
از صنعت لوازم خانگی حمایت کرد و 
سه برند این کشــور حاال بازار جهانی 
دارند اما ما هنوز از نداشتن برند ملی 

رنج می بریم. 
ذائقه مردم همچنان به سمت 
خرید کاالهای خارجی است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی در پاسخ به این سئوال که پس 
از ممنوعیت واردات کاالهای خارجی 
آیا تمایــل مردم به خریــد کاالهای 
ایرانی در بازار افزایــش یافته یا هنوز 
به دنبال خرید کاالهای خارجی حتی 
محصوالت قاچاق هستند؛ توضیح داد: 
ذائقه مردم را نمی توان عوض کرد مگر 
کیفیت لوازم خانگــی تولیدی برای 

مردم اثبات شوند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

هزینه چهار قلم کاال برابر با کل جهیزیه در سال 96 است

میزان بودجه مورد نیاز 
برای خرید چهار قلم کاالی 

اصلی جهیزیه شامل 
یخچال فریزر -نه یخچال 

سایدبای ساید-، اجاق 
گاز، لباسشویی دوقلو و 

جاروبرقی حداقل بین 3۰ تا 
۴۰ میلیون تومان نیاز است 

این در حالی است که در 
سال 1396 حداکثر مبلغ 

3۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای 
خرید کلیه لوازم جهیزیه 

مورد نیاز بود

خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید نهایی شــدن طرح هایی که به صادرات 
نگاه سلبی دارند به کاهش جدی صادرات غیرنفتی ایران منجر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، غالمحسین شــافعی در واکنش به طرح اخیر مجلس در 
رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: یکی از مسائلی که 
متاسفانه در سال های گذشته آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشته، 
ناهماهنگی میان دستگاه های مختلف تصمیم گیر در کشور است و در طرح اخیر 

ما این ناهماهنگی را میان مجلس و دولت می بینیم.
وی با اشاره به برنامه های مثبت صادراتی دولت در هفته های اخیر، بیان کرد: 
در روزهای قبل معاون اقتصادی رئیس جمهوری بسته ای را ابالغ کرد که اجرای 
آن از سوی وزیر صمت نیز تایید شد، اگر این بسته اجرایی شود، امید برای ایجاد 
یک گشایش جدید در حوزه صادرات افزایش یافته و بخش خصوصی نیز از این 

تصمیم استقبال می کند.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانــی، حتــی وزیر صمــت ایــن وعده 
را نیز داده کــه تا پایان ســال تعهــد ارزی به شــیوه ای که در حــال حاضر 
اجرایــی می شــود را لغــو و شــیوه ای جدیــد را جایگزیــن آن می کند که 

 این موضــوع نیز بــا رویکرد مثبــت بخش خصوصی مواجه شــده اســت. 
شافعی با بیان اینکه طرح مجلس ١٨٠ درجه با برنامه ریزی حمایتی صادرات 
در دولت متفاوت اســت، توضیح داد: این ناهماهنگی از سویی وجهه خوبی در 
عرصه تصمیم گیری کالن ندارد و از سوی دیگر اگر اجرایی شود نباید تردید کرد 
که به صادرات لطمه ای بزرگ وارد می شود و ما باید خود را آماده کاهش جدی 

آمارهای صادراتی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بررسی لوایح دولت در مجلس گره گشایی بیشتری در 
بر خواهد داشت، گفت: ما معتقدیم لوایح دولتی با توجه به اینکه بر رویشان کار 
کارشناسی انجام شــده و در دل آن نظر بخش خصوصی نیز گرفته شده است، 
می تواند جنبه مثبت بسیار بیشتری از طرح هایی داشته باشد که نمایندگان به 

شکل مستقل دنبال می کنند.
رئیس اتاق بازرگانــی افزود: ما در کمیســیون های تخصصی با نمایندگان 
مجلس رابطه خوبــی داریــم و وزارت صمت دولت جدید نیــز نظرات بخش 
خصوصی را شنیده و امیدواریم با اســتقرار کامل دولت، اجرای این خواسته ها 

نیز دنبال شود.

اخیرا طرحی در مجلس پیگیری شــده کــه بر مبنای آن عدم بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات به کشــور ظرف ســه ماه، جرم انگاری خواهد شــد و با 

صادرکنندگان برخورد می شود.

مرتضی بلوکی، کارشناس رسانه

امروز دســتور روشــن و صریح رهبر معظم انقالب مبنی 
بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به کشــور، آنچنان 
اهمیت و اولویت دارد که بهتر است یک کمپین گسترده از تمام 
 فعاالن و دغدغه منداِن تولید ملی به راه بیاندازیم؛ کمپینی به ناِم 

»نه به خرید کاالهای کره ای.«  
سوال اصلی این است که اساساً منافع چه گروهی اولویت 
دارد؛ واردکننــدگان و قاچاقچیان کاال یــا تولیدکنندگان و 

کارگران زحمتکش کارخانه ها! پاسخ به این سوال روشن است؛ 
وقتی واردات بی رویه و قاچاق از مبادی ورودی کشور، موجب 
زمین خوردن تولید ملی و بیــکاری هزاران کارگر متخصص 
می شود، وطن پرستی و عرق ملی حکم می کند، با ورود هر نوع 
کاالی خارجی به کشور وقتی نمونه وطنی دارد، مخالف باشیم. 
این کمپین که بایستی با حضور تمام فعاالن رسانه ای، صنفی 
و آگاهان گسترده شود، قبل از هرچیز تحریم خرید کاالهای 

سامسونگ، دوو و ال جی را در دستور کار خود قرار می دهد. 
این سه برند کره ای اگر تحریم نشوند و واردات آن ها به کشور 
حتی به صورت قاچاق تداوم داشــته باشند، کارخانه های سر 
پا و با کیفیت داخلی را به راحتی ورشکسته می کنند. وقتی ما 

زیرساخت های الزم برای ساخت لوازم خانگی، از تکنولوژی و 
ماشین آالت مدرن گرفته تا نیروی کار متخصص و ورزیده را در 
اختیار داریم، چرا باید برای سودرسانی به کارخانه داران کره ای 
و مشتی دالل و واردکننده، منافع ملی و زندگی هزاران کارگر را 

به مخاطره بیندازیم؟! 
در راستای تمکین به فرمایشــات و دستورات مقام معظم 
رهبری و در جهت عمل به شعار سال که تولید، مانع زدایی ها و 
پشتیبانی نام دارد، این کمپین را جدی بگیریم و برای گسترش 
آن بکوشیم؛ باور داشته باشیم که یکی از مهم ترین موانع سر راه 
تولید ملی، همین واردات اســت پس اگر واقعاً می خواهیم در 
جهِت »مانع زدایی از تولید« قدم برداریم باید خرید هر نوع لوازم 

خانگی کره ای را با جدیت تحریم کنیم. 
در این برهه حساس زمانی، این تحریم از اهم واجبات است؛ 
شاید بتوانیم بگوییم بر هر ایرانی واجب عینی است؛ برخی به 

خاطر منفع شخصی و گروهی خود ادعا می کنند چون هفت 
میلیارد دالر پول نفت ما در کره جنوبی بلوکه شده، پس بهتر 
است از این کشور بخواهیم به جای پول به ما کاال و لوازم خانگی 
بدهد؛ این ادعای مسموم، دشمن سرپا ماندن تولید ملی است؛ 
این حرف ها را افرادی می زنند که عموماً منافعشان در داللی و 
واردات است؛ اما ما به عنوان شهروندان مسئول و متهد، باید به 
زندگی و منافع هزاران کارگر زحمتکش و سر پا ماندن چندین 
کارخانه ای بیندیشیم که با خون دل خوردن و مرارات همچنان 

ایستاده اند و پرچم تولید ملی را باال نگهداشته اند. 
حرف آخر، به کمپین نه به خرید کاالهای کره ای با جان 
و دل بپیوندیم و به گونه ای رفتار کنیم که همه سودجویان 
و البی های آن ها، تیرشــان به ســنگ بخورند و آرزو به دل 
بمانند؛ ما می توانیم، فقط اگر »مــا می توانیم« را به اندازه 

کافی جدی بگیریم...

اعالم خطر رئیس اتاق بازرگانی درباره کاهش صادرات غیرنفتی ایران

نه به خرید کاالی کره ای 
یادداشت ویژه


