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مبارزه جدی با فرار مالیاتی اولویت
نظام مالیاتی کشور است

قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی ،رسیدن به
عدالت مالیاتی و مبارزه جدی با فرار مالیاتی را از جمله
مهمترین اولویت های نظام مالیاتی عنوان کرد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور ،محمد ابراهیم
طریقت ،معاون توسعه مدیریت و منابع و قائم مقام مجری
طرح تحول مالیاتی اظهار کرد :امروزه تحول در تمام عرصه
ها یک نیاز و ضرورت است و سازمان امور مالیاتی نیز در
راستای تحقق اهداف و ماموریتهای خود با سیاستگذاری
و برنامهریزی موثر به سمت تحول همه جانبه پیش می
رود که تحقق این امر با بهره گیری از فناوری های جدید
اطالعاتی و سامانه های طرح جامع مالیاتی امکان پذیر
است.
وی به قابلیت ها و ظرفیت های طرح جامع در رسیدن
به اهداف نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود :کاهش هزینه
های وصول ،افزایش رضایت ذینفعان بویژه مودیان و
تسیهل خدمات رسانی از عمده ترین مزیت های این طرح
به شمار می رود.
طریقت با اشاره به اینکه تسهیل خدمات رسانی می
تواند رضایت مودیان را ایجاد کند ،گفت :تالش می کنیم
که با ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی ،مودیان بتوانند با
سرعت و با کمترین مراجعه به سازمان ،امورات مالیاتی
خود را انجام دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان همچنین به
برنامه های راهبردی سازمان اشاره کرد و گفت :تالش برای
تبدیل شدن سازمان امور مالیاتی به دستگاه محبوب مردم
و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های طرح جامع مالیاتی
در جهت خدمت رسانی هر چه مطلوب تر به مودیان از
جمله مهمترین برنامه های راهبردی سازمان به شمار می
رود.
وی در ادامه تاکید کرد :در چند سال اخیر ،سیاست
ها و برنامه های سازمان بر رویکرد اعتمادآفرینی و مودی
مداری استوار بوده و امسال نیز این رویکرد به شکل جدی
تری دنبال خواهد شد؛ برای تحقق جلب اعتماد عمومی
و محبوب شدن در نزد افکار عمومی ،سازمان از همه
توانمندی ها و داشته های خود بهره می گیرد که ارائه
الکترونیکی فرایندهای مالیاتی و تسهیل در انجام امور
مالیاتی می تواند نقش مهمی را در این خصوص ایفا نماید.
طریقت خاطرنشان کرد :رسیدن به عدالت مالیاتی و
مبارزه جدی با فرار مالیاتی از اولویت های نظام مالیاتی
است که سهم بسزایی در رضایتمندی مودیان دارد.

برخی شرکتهای فوالدی خرید و
فروش را متوقف کردند

یک کارشناس صنعت فوالد با بیان اینکه فروشندگان
بازار فوالد نگران وضعیت بازار بوده و تمایلی به خرید و
فروش ندارند ،گفت :صادرکنندگان ترجیح میدهند به
جای فروش ارز با نرخ  ۴۲۰۰تومان ۹ ،درصد مالیات بر
ارزش افزوده را پرداخت کنند.
با اشاره به اینکه شرکتهای فوالدی در شرایط جدید
اقتصادی و خروج آمریکا از برجام مشغول خرید مواد اولیه
هستند ،اظهار داشت :همین التهاب شرکتهای فوالدی در
خرید مواد اولیه برای تولید محصوالت در سال  97باعث
شده تا فروشندگان خارجی از این اوضاع سوءاستفاده کرده
و قیمت ها را افزایش دادند.
وی با اعالم اینکه حدود  20درصد از فروش واحدهای
فوالدی صرف تأمین مواد اولیه و خرید قطعات یدکی می
شود افزود :در سال گذشته واحدهای تولیدی  21میلیون
و  900هزار تن فوالد تولید کردند که  8.5میلیون تن از
این رقم صادر و  4میلیارد دالر ارز وارد کشور شده است.
این کارشناس صنعت فوالد تصریح کرد :در
هدفگذاریها قرار است امسال  26میلیون تن فوالد در
کشور تولید و  12تا  13میلیون تن از این رقم صادر شود.
اما در این شرایط محقق شدن این هدف به سختی صورت
خواهد گرفت.
شهرستانی با بیان اینکه در بازار داخلی هم فروشندگان
نگران وضعیت بازار بوده و تمایلی به خرید و فروش ندارند،
افزود :این موضوع در میان تولیدکنندگان مطرح شده که
اگر محصول خود را امروز بفروشند فردا همان را باید گران
تر خریداری کنند .به همین دلیل دست نگه داشته و منتظر
ثبات بازار هستند.
وی با تأکید براینکه قرار شده صادر کنندگان ارز
حاصل از صادرات خود را با نرخ  4200تومانی وارد کشور
کنند گفت :اگر صادرکننده ای ارز را با این رقم وارد کشور
نکند باید  9درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید
در این شرایط صادرکنندگان با اختالف قیمتی میان بازار
آزاد و نرخ  4هزار و  200تومانی روبرو هستند ،به همین
دلیل ترجیح میدهند  9درصد مالیات بر ارزش افزوده را
پرداخت کنند.

ممنوعیت خرید کاالی خارجی به  ۴۸۶قلم رسید ؛

تصمیم جدید دولت برای حمایت از تولید ملی

در راستای حمایت دولت از تولید ملی،
ممنوعیت خرید تعداد کاالهای خارجی که
دارای مشابه تولید داخل هستند با اضافه
شدن هشت کاالی جدید به  ۴۸۶رسید.
هیأت وزیران در جلسه ۳.۲.۱۳۹۳
به پیشنهاد شماره  ۲۷۸۴۴۰.۶۰مورخ
 ۲۶.۱۲.۱۳۹۲وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران تصویب کرد که خرید کاالهای
خارجی (اعم از کاالی ساخته شده،
قطعات ،ملزومات ،تجهیزات و غیره تحت
هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی،
مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به
مهر دفتر هیأت دولت است ،توسط تمامی
دستگاه های دولتی (موضوع مواد (،)۲
( )۴( ،)۳و ( )۵قانون محاسبات عمومی
کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده ( )۵قانون
مدیریت خدمات کشوری ،مصوب ۱۳۸۶ـ
و موارد مستثنی در ماده ( )۱۱۷قانون
مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه
ها ،نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی
از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می
کنند ،در صورت انجام هزینه از محل وجوه
دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت
خرید این نوع کاالها به صورت مستقیم
یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های
سرمایهای ،ممنوع بوده و ذی حسابان
دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه

مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کاالهای
یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج
در صورت وضعیت های ارسالی از سوی
پیمانکاران خودداری نمایند.
این در حالی است که تیرماه سال
گذشته بود که هیئت وزیران با حضور رییس
جمهوری تشکیل جلسه داد که در این
جلسه ،با اضافه شدن تعداد  ۱۱۴قلم کاال به
فهرست کاالهای خارجی مشابه تولید داخلی
دارای ممنوعیت خرید توسط دستگاههای
دولتی موافقت شد.
سال گذشته اعالم شد که در سال
 ۱۳۹۳معادل  ۱۸۰قلم کاال ،در سال ۱۳۹۴
معادل  ۱۸۴قلم کاال و در سال  ۱۳۹۵نیز
 ۱۱۴قلم کاال برای ممنوعیت واردات از
سوی دستگاههای دولتی معرفی شدهاند که
در مجموع طی این سالها  ۴۷۸ردیف کاال

افزایش مجدد قیمت طال پس از افت شدید

قیمت طال در بازارهای جهانی دیروز چهارشنبه بار دیگر با افزایش نسبی همراه شده
است.
به گزارش رویترز ،قیمت طال که روز سه شنبه به پایین ترین سطح خود در سال
 2018میالدی رسیده بود ،دیروز چهارشنبه بار دیگر با افزایش روبرو شده است.
بر اساس این گزارش قیمت طال روز گذشته تحت تاثیر افزایش ارزش دالر و رشد
بهره اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به شدت کاهش یافت و به پایین ترین سطح در سال
 2018میالدی رسید.
قیمت هر اونس طال دیروز با  0.2درصد افزایش به بیش از  1292دالر رسیده است.
قیمت طال روز گذشته بیش از  1.7درصد کاهش یافت و به کمتر از  1288دالر رسید .این
پایین ترین قیمت جهانی طال از  28دسامبر به شمار می رود.
ارزش دالر آمریکا در برابر ارزهای معتبر بین المللی نیز دیروز افزایش یافته و نزدیک
به باالترین سطح در  5ماه اخیر رسیده است.
بهره اوراق قرضه  10ساله خزانه داری آمریکا به بیش از  3درصد افزایش یافته و این
مساله فشار زیادی را بر قیمت طال وارد کرده است.
تازه ترین آمارها نشان می دهد خرده فروشی در آمریکا طی ماه آوریل با افزایش
نسبی روبرو شده است .به نظر می رسد وضعیت سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو
آمریکا طی ماه های آینده تاثیر زیادی بر قیمت طال خواهد داشت.
مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید نیز در مصاحبه ای تاکید کرده است که واشنگتن به
دنبال دستیابی به توافق تجاری با چین است.

برای دستگاههای دولتی ممنوعالواردات اعالم
شدهاند.
انواع تجهیزات مخابراتی ،برخی انواع
فوم (اسفنج نسوز) ،تجهیزات تصفیه آب
و پساب بر مبنای فناوری نانو ،پرههای
متحرک و ثابت توربین ،مولدهای تولید گاز
صنعتی ،ظروف بسته بندی فلزی (غذایی
و شیمیایی) ،سیم و کابل برق روکشدار
و بدون روکش مسی و آلومینیومی ،چسب
زخم ،خمیر دندان ،کیتهای تشخیص سریع
بارداری ،کیتهای تشخیص سریع مواد
مخدر و روانگردان ،کابلهای فیبر نوری،
فالکس آب و چای ،کرکرههای فلزی ،طناب
و سیمخاردار فوالدی ،سیم جوش ،انواع
هود و هواکش ،مشعلهای گازسوز برخی از
اقالمی بودند که در لیست سال گذشته ،به
دلیل وجود تولید مشابه داخلی واردات آنها

ممنوع شد.
در آخرین تصمیم اتخاذ شده توسط
هیئت وزیران ،به پیشنهاد وزارت صنعت،
معدن و تجارت و به استناد اصل  ۱۳۸قانون
اساسی فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید
کاالهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
را در هشت ردیف به فهرست تصویب نامه
مورخ  ۱۱خرداد  ۹۳و اصالحات بعدی آن
الحاق کرد.
این هشت نوع کاالی جدید شامل
شبکههای نسل جدید  ،NGNسیستم
مدیریت شبکه مخابراتی (HSS/SBC/
 ،)OSS/BSS/NMSرادیو ترانک،
 DWDM/ROADMتا طول موج
 ۱۰۰G، SDHنوری تا ،STM ۱۶
تجهیزات پسیو دسترسی نوری (،)FTTX
تجهیزات اکتیو ،FTTX ( (ONU/ONT
مفصلهای مخابراتی و متعلقات(مسی و
نوری) هستند.
از سال  ۱۳۹۳جهت حمایت از
تولید ملی در چند نوبت لیستهایی برای
ممنوعیت واردات کاالهای مشابه تولید داخل
از سوی دستگاههای دولتی توسط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت پیشنهاد شده است.
هر ساله پس از آنکه این لیستها از سوی
هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و تایید
شده ،برای عملیاتی شدن ابالغ میشوند که
بدین ترتیب واردات آنها برای دستگاههای
دولتی ممنوع میشود.

حقوق پایینترین طبقه کارمندان  ۲۰درصد افزایش مییابد

با تصویب نمایندگان مجلس ،حقوق پایین ترین طبقه کارمندان  ۲۰درصد افزایش
مییابد.
در نشست علنی دیروز مجلس ،طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره  12قانون
بودجه سال  97کل کشور در خصوص افزایش پلکانی نزولی حقوق پایین ترین طبقه با
 159رأی موافق 37 ،رأی مخالف و  4رأی ممتنع از مجموع  219نماینده حاضر به تصویب
رسید.
موضوع استفساریه این است که آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در
جزء یک بند الف تبصره  12قانون بودجه سال  1397کل کشور که طبقات پایین تر از
درصد افزایش بیشتری برخوردار می شوند ،میزان افزایش پایین ترین طبقه  20درصد
است؟ که پاسخ آن بله است.
بر اساس این گزارش ،در جریان تصویب این طرح علی الریجانی گفت :دولت تاکید
دارد که طرح مذکور دارای بار مالی است ،در صورتی که در این طرح بر افزایش پلکانی
نزولی حقوق تاکید شده است.
الریجانی در ادامه افزود :بنا بر قانون پایین ترین افزایش  16درصد است اما دولت 12
درصد افزایش حقوق اعالم کرده است .مبنای تهیه طرح استفساریه نیز اعالم  12درصدی
حداقل افزایش حقوق کارمندان است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح مذکور به موجب قانون بودجه سال
 97بر افزایش  20درصدی حداقل حقوق بگیران تاکید دارد ،گفت :در محاسبات مرتبط
با حقوق اساتید دانشگاه ،دولت می تواند در تنظیمات خود به وضعیت آنها رسیدگی کند.

شاخص تولید سال گذشته روند بهبود داشت

بررسی جدیدترین شاخصهای تولید،
از بهبود نسبی این بخش در سال گذشته
حکایت دارد؛ بهطوری که ارزیابیهای صورت
گرفته نشاندهنده بهبود نسبی تکمیل
طرحهای نیمهتمام است ،بهبودی که هرچند
براساس آمارها چندان چشمگیر بهنظر
نمیرسد ،اما نشاندهنده حرکت مثبت در
این بخش است .بهبود نسبی شاخصهای
تولید ،تسهیالت طرح رونق تولید ،رشد
 15درصدی ارزش صادرات و جهش مثبت
شاخص کل بورس تهران طی هفته گذشته
درصدر خبرهای مطبوعات اقتصادی کشور
قرار گرفت.
بهبود نسبی شاخصهای تولید
بررسی جدیدترین شاخصهای تولید،
از بهبود نسبی این بخش در سال گذشته
حکایت دارد؛ بهطوری که ارزیابیهای صورت
گرفته نشاندهنده بهبود نسبی تکمیل
طرحهای نیمهتمام در سال  96است،
بهبودی که هرچند براساس آمارها چندان
چشمگیر بهنظر نمیرسد ،اما نشاندهنده
حرکت مثبت در این بخش است.
ازسوی دیگر اخذ جوازهای تاسیس
صادره در سال گذشته نیز بیانگر آن است که
سال گذشته با جلب اعتماد بخشخصوصی

سپری شده؛ بهطوری که سرمایهگذاری
پیشبینی شده برای این بخش رشد 35
درصدی را طی کرده است.
با ارزیابی روند صدور مجوزهای صادره
برای بخش صنعت میتوان گفت بنگاههای
صنعتی سال  96را به لحاظ تعداد و
سرمایهگذاری توانستهاند با روند مثبت پشت
سربگذارند .براساس آمار اعالم شده از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت سال گذشته
در مجموع  26هزار و  618فقره جواز تاسیس
و پروانه بهرهبرداری و اکتشاف صنعتی و
معدنی در کشور صادر شده که نسبت به دوره
زمانی مشابه سال  95رشد قابل قبولی داشته
است .از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال
 96میتوان به تصویب  88طرح در هیات
سرمایهگذاری خارجی با سرمایه 5.3میلیارد
دالر خارجی اشاره کرد ،سرمایهای که جذب
آن میتواند بخش اعظمی از چالشهای
بخش تولید را از بین ببرد.
در کنار اقدامات صورت گرفته تقویت
رویکرد حمایت از تولید و اشتغال در بودجه
سال  1397و برنامهریزی و اجرای طرحهای
تحریک تقاضا با همکاری سایر دستگاههای
اجرایی نظیر شروع نوسازی ناوگان تجاری
کشور و تهیه برنامه تحریک تقاضای داخلی

برای لوازم خانگی که در مراحل نهایی
طراحی برنامه است از دیگر اقداماتی است
که سال گذشته در راستای حمایت از تولید
در دستور کار قرار گرفت ،اقداماتی که برخی
از آنها در سال جاری نیز همچنان در حال
اجرا هستند.
تسهیالت طرح رونق تولید
جدیدترین آمار از جزئیات پرداخت
تسهیالت به واحدهای تولیدی در قالب
«طرح رونق تولید» نشان میدهد تا 8
اردیبهشت سال جاری از مجموع  42هزار
و  795ثبت نامی در نهایت  28هزار و 516
تولیدکننده موفق به دریافت  197میلیارد و
 494میلیون و  808هزار تومان تسهیالت
شدهاند .بیشترین آمار واحدهای تولیدی
دریافتکننده تسهیالت در استانهای
اصفهان ،گیالن و کمترین میزان دریافت
تسهیالت طرح رونق هم به استانهای جنوب
کرمان ،سیستان و بلوچستان و مناطق آزاد
اختصاص دارد.
صادرات صنایع دستی
«علیاصغر مونسان» رئیس سازمان
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در
زمینه ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری تاکید
کرد :سال  96از طریق گمرک  280میلیون
دالر صنایعدستی صادر شد و  5میلیون و
 200هزار گردشگر وارد کشور شدند که اگر
هرکدام  50دالر خرید کردهباشند بیش از
 250میلیون دالر و در مجموع بیش از 500
میلیون دالر عاید کشور شده است.
وی افزود :اشتغال و معیشت جزو
اولویتهای دولت در سال جاری است.
بنابراین در بخش صنایعدستی و گردشگری
تا  10روز آینده توافق نامهای با سازمان
برنامه و بودجه به امضا میرسانیم که حدود
 145هزار شغل تامین کنیم .امروز از هر
 11شغل در دنیا یک مورد به گردشگری
اختصاص دارد و با سرمایه اندک میتوان در
این حوزه اشتغال آفرینی پایدار انجام داد زیرا
این شغلها به ندرت ورشکست میشوند.
رشد  15درصدی ارزش صادرات در
فرودین ماه
«محمدرضا مودودی» معاون سازمان
توسعه تجارت از رشد  15درصدی ارزش
صادرات در فروردین سال 97نسبت به مدت
مشابه سال قبل گفت :اگر نرخ ارز واقعی باشد،
این موضوع به نفع تولید و تجارت خارجی
خواهد بود .بر همین اساس چند سال است ما
در این زمینه پیشنهاداتی را مطرح کرده ایم،
اما تعیین نرخ ارز در صالحیت کارشناسان
بانک مرکزی و اقتصاددانان است و آنها باید
نرخ واقعی را تعیین کنند و با توجه به اعالم
رسمیاین نرخ ،انتظار این است که بازار به
تدریج از التهاب خارج شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد:

ثبت سفارش دست وزارت صنعت ،معدن
و تجارت است و اگر فضای روانی حاکم بر
بازار ارز ،آرام شود ،ارز با نرخ مصوب فعلی،
میتواند جوابگوی فعالیتهای تجاری باشد
و همه نفع ببرند .گرچه ممکن است تفاوت
قیمت در بازار رسمیو غیررسمیتجار را
وسوسه کند اما در حاشیه بازار مولد ،عدهای
به دنبال آن هستند که با ایجاد جو روانی
ارزش پول ملی را تضعیف کنند ،بدون آنکه
دغدغه تولید و تجارت داشته باشند .این
تجربه در گذشته در کشورهای مختلف
دنیا نیز تجربه شده و ما هم سوابق آن را در
اقتصاد چهار دهه اخیر داریم.
جهش مثبت شاخص کل بورس تهران
شاخص کل بورس تهران در معامالت
روز گذشته جهش  538واحدی را تجربه
کرد .به این ترتیب کاهش تب و تاب بازارهای
مالی کشور ناشی از خروج آمریکا از برجام و
امید به پایبندی اروپاییها به این قطعنامه
بینالمللی ،محرکی برای رشد قیمتی سهام
شد .در این میان برخالف هفته گذشته که
معاملهگران حقیقی نقش پررنگی را در سمت
فروش داشتند ،در معامالت دیروز افزایش
مشارکت این دسته از معاملهگران در سمت
خرید و کاهش همزمان فشار فروش ،رشد
دستهجمعی سهام شرکتهای بورسی را رقم
زد .یکی از صنایع بورسی که در روزهای
اخیر ،نگاه فعاالن بازار را به خود جلب کرده
است ،گروههای مرتبط با بازار مسکن بودند.
به این ترتیب سه گروه انبوهسازی ،سیمان
و کاشی و سرامیک قدم در مسیر صعودی
گذاشتند .به این ترتیب صنایع مذکور که طی
معامالت سال  96به ترتیب با افت 17 ،14
و  16درصدی شاخص صنعت خود مواجه
شده بودند ،تنها در سه روز معامالتی گذشته
به ترتیب با رشد  3 ،8و  2درصدی همراه
شدهاند .درخصوص رشد این صنایع بورسی
میتوان دالیل چندگانهای را برشمرد .از
یکسو میتوان روند نزولی چندین ساله این
نمادها را مهمترین دلیل بازگشت توجه
فعاالن بورسی قلمداد کرد.
نگاهی به روند شاخص صنایع گروههای
مورد بررسی گواهی بر این مدعا است؛
بهطوری که شاخص دو گروه انبوهسازی
و سیمان چندی پیش به کمترین رقم از
ابتدای سال  92رسید و در شرایط کنونی در
حال بازگشت از این کف  5ساله است.

اخبار کوتاه

حال تجارت چطور است؟

آمارهای روزانه واردات و صادرات کشورگویای آن
است که در برخی روزها حجم واردات کشور در قیاس با
صادرات به حدود یک چهارم رسیده است.
بر اساس اطالعات تجاری به دست آمده از  ۲۰گمرک
عمده کشور در تاریخ  ۱۳اردیبهشت ماه امسال کاالی
وارداتی  ۶۸.۳میلیون دالر بوده است .این در حالی است
که حجم صادرات در این تاریخ  ۲۴۹.۱میلیون دالر بوده که
 ۴.۳برابر بیش از حجم واردات این روز است.
وزن کاالی وارداتی در این روز  ۳۶.۳هزار تن و وزن
کاالی صادراتی  ۴۹۲هزار و  ۸۰۰تن بوده است.
اما بررسی آمارها در هفتههای گذشته گویای آن است
که به عنوان مثال در اوایل اردیبهشت ماه امسال واردات
نسبت به صادرات حدود دو برابر بیشتر بوده است .بدین
ترتیب در تاریخ  ۹اردیبهشت ماه امسال میزان واردات
 ۱۷۲.۲میلیون دالر و حجم صادرات  ۹۴میلیون دالر
بوده است .اما در تاریخ  ۲۸فروردین ماه میزان واردات
۲۰۶.۷میلیون دالر و صادرات  ۱۳۷.۳میلیون دالر بوده
است .سال گذشته تراز تجاری کشور بیش از هفت میلیارد
دالر منفی بوده است ،به عبارت دیگر در مدت یک سال
واردات هفت میلیارد دالر از صادرات پیشی گرفته است با
این حال در اولین ماه سال جاری تراز تجاری در بخش
غیر نفتی ۶۰۴میلیون دالر مثبت شده است که به اذعان
کارشناسان قطعا تکنرخی شدن ارز در این زمینه تاثیر
داشته است .حال نیز به نظر میرسد با توجه به افزایش
قیمت دالر در بازار صادرات نسبت به واردات شتاب
بیشتری به خود گرفته است .البته اختصاص ارز ۴۲۰۰
تومانی به واردکنندگان هم از دیگر مواردی است که
میتواند در این اوضاع تاثیرگذار باشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران
پیشتر در توضیح وضعیت تجاری کشور در اولین ماه سال
گفته بود در سال جاری با توجه به افزایش نرخ ارز به یکباره
صادرات افزایش پیدا کرده است که قطعا این مثبت شدن
تراز با نرخ ارز رابطه مستقیم دارد.

سرپیچی بازار لوازمخانگی از ممنوعیت
گرانی

با وجود وعدههای داده شده مبنی بر کاهش قیمت لوازم
خانگی و بازگشت به قیمتهای سابق ،بررسیها نشان میدهد
قیمتها همچنان در وضعیت افزایشی است و تغییری برای
تعدیل قیمتها حاصل نشده است.
بازار لوازم خانگی از جمله بازارهایی است که بخش
عمدهای از آن وارداتی است و از وضعیت نرخ دالر تاثیر
میپذیرد و خیلی زود اثرات خود را در اجناس مختلف لوازم
مختلف نشان میدهد.
بعد از نوسانات ارزی ،از سوی مسئوالن اعالم شد که
کسی حق ندارد به بهانه نوسانات ارزی یا اینکه بگوید آینده
مشخص نیست ،کاالی خود را گرانتر بفروشد ،چراکه دالر
 ۴۲۰۰تومانی برای همه نیازمندان واقعی ارز از مسافران تا
دانشجویان ،تولیدکنندگان و واردکنندگان تامین شده و از این
پس نیز هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
از سوی دیگر با توجه به وارداتی بودن بخش زیادی از بازار
لوازم خانگی طبیعی است که در ثبت سفارشها و کاالهای
وارداتی جدید این تاثیر مشهود باشد و قاعدتا پذیرفتنی نیست
که اجناسی که مربوط به قبل هستند و با ارز قیمت پایینتر
وارد شدهاند ،افزایش قیمت داشته باشند .این افزایش قیمت
نمیتواند منطقی باشد و بیشتر به سودجویی عدهای در بازار
برمیگردد.
با این وجود ،بعد از نوسانات ارزی ،لوازم خانگی با
افزایش قیمت روبرو شد و بیشتر برندهای خارجی و حتی
برخی برندهای ایرانی بین پنج تا  ۱۰درصد گران شدند که
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این زمینه تصریح
کرد که « اگر دولت اعالم کرده کسی حق افزایش قیمت با
دالر  ۴۲۰۰تومانی را ندارد ،باید گفت که تاکنون به ما آن را
اختصاص ندادهاند و اگر قول بدهند در بازه زمانی کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت دالر  ۴۲۰۰تومانی را به صورت ثابت به
تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی بدهد ،ما نیز وعده
میدهیم که بازار این محصوالت را تا همان بازه زمانی در نظر
گرفته شده ثابت و متعادل نگه داریم».
این در حالی است که طبق اعالم سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،افزایش قیمت در این بخش
تخلف است.
طبق آنچه معاون سازمان حمایت به ایسنا اعالم کرد
افزایش قیمت لوازم خانگی هیچگونه مجوزی ندارد و با
متخلفان در زمینه گرانفروشی برخورد و قیمتها تعدیل
میشود .اما عمال این اتفاق نیفتاده است و بررسیها از بازار
حاکی از آن است که قیمتها تغییری نکرده است.
همچنین این سازمان مجددا طی دستورالعملی ابالغ و
اطالع رسانی کرد که هیچ گونه افزایش قیمتی نباید در بازار
لوازم خانگی داشته باشیم و هرگونه افزایش قیمت به منزله
تخلف است و با متخلفان برخوردد میشود.
نگاهی به آخرین قیمتها در بازار لوازم خانگی
بر اساس مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی که
یخچال ،فریزر ،ماشین لباسشویی ،گاز ،جاروبرقی ،آبمیوهگیری،
چرخ گوشت ،مایکروفر و سرخکن از جمله اصلیترین کاالهای
آن به حساب میآیند ،از نرخهای افزایش یافتهشان کاسته
نشده است: .میانگین قیمت این کاال در بازار بدین شرح است:
 اجاق گاز رنج قیمتی از حدود  ۷۰۰هزار تا شش میلیونتومان دارد.
 ماشین لباسشویی نیز از حدود  ۸۵۰هزار تا هشتمیلیون تومان عرضه میشود.
 انواع چرخ گوشت رنج قیمتی بین  ۳۵۰تا دو میلیونتومان در بازار لوازم خانگی دارد.
 آبمیوه گیری با رنج قیمتی  ۱۷۰هزار تا دو میلیونتومان فروخته می شود.
 یخچال و فریزر نیز در مدلهای گوناگون از حدود یکمیلیون تومان آغاز و تا حدود  ۲۰میلیون تومان در بازار لوازم
خانگی مشاهده میشود.
 جاروبرقی نیز در انواع مختلف از حدود  ۲۳۰هزار تومانتا سه میلیون تومان در بازار لوازم خانگی عرضه می شود.
 زودپز و پلوپز نیز رنج قیمتی از  ۱۶۰هزار تومان تا یکمیلیون تومان دارند.
 سرخکن در حدود قیمت  ۵۵۰هزار تا حدود دو میلیونتومان عرضه میشود.
همچنین مایکروفر از دیگر وسایل پخت و پز است که
اخیر جایگاه خود را در آشپزخانهها باز کرده است و رنج قیمتی
از حدود  ۷۰۰هزار تا دو میلیون تومان دارد.
البته این قیمتها کلیت نرخهایی است که در بورس
فروش لوازم خانگی مشاهده شده و قیمتهای کف و سقفی
که برای هریک از لوازم خانگی عنوان شده میتواند کمتر یا
بیشتر باشد.

