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 جراحی اقتصادی دولت صنایع را به ُکما برد

از بی پولی مردم تا رشد منفی تولید در صنایع غذایی

کارشناس  یک  اقتصاد؛  گروه   - اتحادملت 
صنعتی معتقد است: گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی 
سال  ابتدای  از  خانوار ها  ضروری  خوراکی های 
حکایت از شکست ادعای دولت سیزدهم مبنی 
بر حفظ قیمت ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بحران  افزایش  به  منجر  این وضعیت  که  دارد 
جدی در فعالیت صنایع مختلف به ویژه مواد 

غذایی شده است.
را کوچک و  نه تنها سفره خانوار ها  ارز  گرانی 
کوچکتر کرده بلکه به موجب کاهش تقاضا به 
باعث  قیمت ها،  برابری  چندین  افزایش  دلیل 
بخش های  در  غذایی  مواد  تولیدات  کاهش 

مختلف این صنعت نیز شده است.
مردم  سفره های  نیاز  مورد  کاال های  بیشتر 
گران شده اند. در بین این محصوالت می توان 
به روغن، گندم، نهاده های دامی، شکر، گوشت، 
به  مرغ و تخم مرغ اشاره کرد که گرانی آن ها 
افزایش قیمت محصوالت نهایی صنایع غذایی 
انجامید. این گرانی عالوه بر اینکه قدرت خرید 
رقابت  توان  داد،  کاهش  کشور  داخل  در  را 

بازار های  در  غذایی  محصوالت  تولیدکنندگان 
جهانی را نیز افول داده و صادرات این اقالم را به 
حداقل رسانده است در نتیجه صاحبان صنایع 

ناگزیر تولید مواد غذایی را کاهش دادند.
پیامد افزایش قیمت، کاهش تقاضا از سوی 
مصرف کنندگان در بازار داخلی و کاهش قدرت 
رقابت تولیدکنندگان در بازار های صادراتی و در 

ادامه رشد منفی تولید است.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
از تولید صنعتی شرکت های بورسی حکایت از 
آن دارد که شرکت های فعال در صنایع غذایی 
از تابستان سال ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ به طور پیوسته 
رشد منفی تولید را نسبت به مدت مشابه سال 

پیش تجربه کرده اند.
بر اساس داده های گزارش، افت ۲۶ درصدی 
تولید مواد غذایی در فروردین سال جاری دقیقاً 
پس از اجرای جراحی اقتصادی رخ داد. در این 
یارانه های نقدی  افزایش  با  ماه دولت سیزدهم 
تومان  هزار   ۳۰۰ به  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۴۵ از 
یارانه هایی را که به کاال های اساسی از جمله مواد 

اولیه تولید مواد غذایی اختصاص پیدا می کرد، 
حذف و کلید خاموشی صنایع مختلف به ویژه 

صنعت مواد غذایی را روشن کرد.
صاحبان صنایع با هزینه های باالی تولید چه 

کنند؟
در همین رابطه رضا جاللی، مدیرعامل سابق 
شهرک های  امنای  هیئت  سراسری  مجتمع 
صنعتی استان ها در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: 
جراحی اقتصادی دولت فقط توانست صنایع را به 
کُما ببرد و در ادامه چنین اقدامی، احتمال گرانی 
 ۴۲۰۰ ارز  تفاوت  با  همزمان  محصوالت  و  کاال 
هزار تومانی تا دالر ۴۴ هزار تومانی پیش بینی 
می شد و امروز طبق اظهار نظر فعاالن صنعتی 
به برکت جهش ۱۰ برابری نرخ ارز، هزینه تولید 
به  غذایی  مواد  ویژه  به  مختلف  بخش های  در 
اندازه ای افزایش داشته که روند تولید را بسیار 

کُند کرده است.
به گفته این کارشناس صنعتی، طبق گزارش 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نرخ تورم 
مواد خوراکی در دی ماه سال جاری نسبت به 

اردیبهشت ماه همین سال بیش از ۷ برابر افزایش 
یافت؛ یعنی درست یک ماه بعد از اجرای طرح 
هزینه های  رو  این  از  دولت!  اقتصادی  جراحی 
تولید در بخش های مختلف نگرانی در بین تولید 
می دانند  چراکه  است  کرده  بیشتر  را  کنندگان 
با گرانی قیمت هم تولید کاهش می یابد و هم 

تقاضای خرید مواد خوراکی کم می شود.
وی تصریح کرد: بار تورمی سیاست حذف ارز 
ترجیحی علی رغم تأکید دولت مبنی بر حفظ 
قیمت ها متأسفانه به بخش مواد خوراکی مورد 
نیاز اولیه و مصرفی خانوار ها رسید که به دنبال 
افزایش تورم در این بخش مشکالت تأمین مواد 
اولیه و نقدینگی مورد نیاز جهت ادامه فعالیت 
بخش های زیادی از صنایع مواد غذایی را درگیر 

کرده است.
تورم باال در صنایع

به گفته این فعال صنعتی؛ این آمار ها حکایت 
از این دارد که بار دیگر فشار تورم روی سفره 
نیاز  مورد  خوراکی  مواد  و  کرده  سنگینی  مردم 
خانوار ها نسبت به سایر کاال ها سرعت بیشتری 
موضوع  این  و  کرده اند  پیدا  قیمت  افزایش  در 
عالوه بر به خطر افتادن سالمت مردم موجب 
در  غذایی  مواد  صنایع  از  بخش هایی  تعطیلی 

کشور خواهد شد.
جاللی ادامه داد: نکته مهم این است که با روند 
افزایش گرانی در صنعت مواد غذایی عالوه بر 
اینکه محصوالت تولیدی در بازار داخل کم تقاضا 
می شود، قطعاً همین صادرات بسیار کم صنعت 
قطع  هم  جهانی  بازار های  به  کشورمان  غذایی 
خواهد شد. مدیرعامل سابق مجتمع سراسری 
هیئت امنای شهرک های صنعتی استان ها با بیان 
اینکه قرار بود اصالح نظام ارزی و یارانه ای در 
کشور با کمترین تنش اجرا شود، گفت: امروز 
بحران ایجاد شده ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
آن هم در بخش های صنعتی مهم مانند صنایع 
غذایی تبعات سنگینی بر اقتصاد داشته است. 
آن طور که آمار های رسمی حکایت دارد، تولید 
صنایع غذایی نسبت به سال های گذشته رشد 

منفی را نشان می دهد.
تأکید کرد: دولت در  این کارشناس صنعتی 
جراحی اقتصاد ایران شکست خورده است چرا که 
این اقدام دولت سیزدهم، سفره مردم را کوچک 
کرده و این جریان با ادعای مردان دولت رئیسی 
مبنی بر بی اثر بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر 

تولید و صنعت کشور، مغایرت دارد.

هر چند شورای رقابت عرضه خودرو در بورس را ممنوع کرده اما 
شورای عالی بورس رای به تداوم عرضه خودرو در بورس داد تا ریسک 

سرمایه گذاران در بازار سرمایه بیش از پیش افزایش یابد.
نخستین  در  کاال  بورس  در  خودرو  عرضه  خبرآنالین؛  گزارش  به 
طریق  این  از  خودرو  متقاضیان  شد.  آغاز   ۱۴۰۰ سال  روزهای 
می توانستند خودرو را به قیمتی باالتر از کارخانه و پایین تر از بازار 
بخرند اما این اقدام در نهایت زمینه را برای رونمایی از نرخ جدیدی 
برای خودرو مهیا کرد. برخی کارشناسان با استناد به اینکه نرخ سوم 
خودرو در حقیقت نرخی میانه بازار و کارخانه است، این اقدام را نوعی 
دورزدن مصوبات رسمی در خصوص قیمت خودرو تلقی می کردند. 
این اتفاق البته زمینه را برای رشد شاخص به لیدری خودروسازان 
فراهم کرد اما در نهایت دامنه اختالف نظرها، سبب شد عرضه خودرو 

در بورس متوقف شود .
رییس سازمان بورس که خود زمانی مخالف عرضه خودرو در بورس 
بود، وقتی با اعالم ممنوعیت این اقدام از سوی شورای رقابت مواجه 
گردید، مسیر شورای رقابت در این حوزه را نادرست خواند. از سوی 
دیگر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم شورای رقابت را 
غیرسازنده توصیف کرد. در نهایت اما شورای عالی بورس رای به تداوم 
این اقدام داده است ولی هنوز مشخص نیست پای خودروها دوباره به 

بورس باز می شود یا خیر .
چه کسانی ضرر کردند؟

شاید بیشترین متضرران این ناهماهنگی کشدار را بتوان سهامداران 
بورس دانست. هر چند در اثر اتخاذ تصمیمات ضد و نقیض بازار 
خودرو به نوعی قفل شده و حجم خرید و فروش کاهش یافته اما 
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد ریزش شاخص بورس طبق 
گفته رئیس سازمان بورس، نزدیک به صد هزار میلیارد تومان از ارزش 
دارایی های سهامداران را کاست. این ریزش البته در اثر توقف عرضه 

خودرو در بورس رخ داد.

ماجرا اما تنها به شورای عالی بورس و شورای رقابت ختم نمی شود 
. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سازوکار بورس کاال همچنان 
مورداستفاده قرار خواهد گرفت، اما این مصوبه نیاز به تصویب در 
صحن مجلس دارد؛ آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، این بود 
که خودروسازان مکلف هستند تمامی خودروها را در بورس کاال عرضه 
کنند و قیمت پایه هم توسط شورای رقابت و بر اساس روش تعیین 
کاست پالس )cost plus( انجام خواهد شد. همچنین تصمیم گیری 
عرضه خودرو در بورس کاال از شورای رقابت اخذ می شود و به بورس 
کاال سپرده خواهد شد. همچنان تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای 
رقابت خواهد بود و تمامی موارد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی 

انجام خواهد شد.
حاال قرار است عرضه ۵۰۰ دستگاه ریسپکت برای اولین بار در بورس 
کاال و ادامه عرضه فیدیلیتی، کارا و کامیون در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در بورس 

کاال انجام خواهد شد.
چه کسی مخالف عرضه خودرو در بورس است

به نظر می رسد دامنه اختالفات در خصوص عرضه خودرو در 
بورس فراتر از شورای رقابت و شورای عالی بورس است. پیش از 
این وزارت صمت نیز مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس 
ماه های  در  صمت  وزیر  مخالفت  و  اظهارات  بود.  کرده  اعالم 
در  کاال  بورس  در  خودرو  عرضه  توقف  به  منجر  امسال  نخست 
تاریخ ۱۷ خرداد ماه شد و در همان ایام بود که منوچهر منطقی، 
معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت طی نامه ای به سلطانی نژاد، 
مدیرعامل بورس، گفت: »تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت 
حتی  و  بوده  امکان پذیر  بازار  تنظیم  ستاد  هماهنگی  با  و  صمت 
از  مستثنی  رقابت،  شورای  تصمیمات  مبنای  بر  که  خودروهایی 
قیمت گذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین 
باید  و  بوده  قانون  این  دلیل، عرضه خودرو در بورس کاال مغایر 

لغو شود.«

دی ماه سال جاری بود که سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد: وزارت 
با عرضه خودرو بورس کاال ندارد و فرآیند عرضه  صمت مخالفتی 
خودروهای جدید در بورس کاال در چارچوب نظر شورای رقابت و 

وزارت صمت صورت خواهد گرفت.
امید قالیباف اظهار کرد: وزارت صمت به همراه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به هیچ عنوان با عرضه خودرو در بورس کاال مخالف نیستند 
اما با اتمام مهلت قانونی مصوبه سران قوا در تعیین قیمت خودرو 
توسط ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت به حوزه تعیین دستورالعمل 
قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرده که همین موضوع عرضه خودرو 

در بورس کاال را با ابهاماتی همراه ساخته است.
هر چه هست وعده های دولت در حوزه خودرو نه تنها عملی نشده 
است بلکه روند افزایشی نرخ خودرو این کاالی مصرفی بادوام را بیش 

از پیش به کاالی سرمایه ای تبدیل کرده است.

جاللی: دولت در جراحی اقتصاد 
ایران شکست خورده است چرا 
که این اقدام دولت سیزدهم، 
سفره مردم را کوچک کرده 
و این جریان با ادعای مردان 
دولت رئیسی مبنی بر بی اثر 
بودن حذف ارز 4200 تومانی بر 
تولید و صنعت کشور، مغایرت 
دارد

باالخره خودرو به بورس می آید یا نه؟
و در وضعیت قفل شدگی بازار خودر

بارفروشان عنوان کرد
سرما و بارندگی علت افزایش قیمت

رئیس اتحادیه بارفروشان علت افزایش قیمت پیاز را صادرات، دپو در انبارها، 
بارندگی و سرما عنوان کرد و گفت که مقداری پیاز در انبارها دپو شده که باید 

وارد بازار شود.
مصطفی دارایی نژاد در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه چرا هنوز قیمت 
پیاز کاهش نیافته است، گفت:معموال در فصول سرد پیاز کشور از مناطق 
جنوبی کشور تامین می شود و در حال حاضر نیز پیاز جیرفت وارد بازار شده 
است. همچنین قرار بود پیاز بندرعباس هم وارد بازار شود ولی سرمایی که زد 

کشت نشای پیاز بندرعباس را به عقب انداخت.
وی علت افزایش قیمت پیاز را صادرات زیاد، دپو در انبارها و سردخانه ها، 

سرما و بارندگی و به تبع آن تاخیر در برداشت و حمل و نقل عنوان کرد.
رئیس اتحادیه بارفروشان کشور در ادامه افزود: حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن پیاز 
در کل کشور دپو شده که بار کمی نیست و کسانی این پیازها را دپو کرده اند یا 
آنها را عرضه نمی کنند یا قطره چکانی عرضه می کنند که قیمت پیاز باال بماند. 
پذیر  امکان  از سرزمین  برداشت محصوالت  بارندگی داریم  همچنین وقتی 
نیست و بار کمتر و با تاخیر وارد میدان می شود و طبیعتا قیمت ها باال می رود.

وی در پایان گفت: اگر بر این انبارها نظارت شود، در انبارها باز و این پیازهای 
دپو شده وارد بازار شود و همچنین هوا نیز مساعد شود قیمت ها کاهش می 

یابد و به نظر می رسد در روزهای آینده قیمت ها متعادل تر خواهد شد.

وزیر اقتصاد خبر داد
امکان انبوه سازی مسکن در طرح مولدسازی

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه طرح مولدسازی باعث کاهش 
قیمت امالک می شود، عنوان کرد: بسیاری از پیمان کاران به دنبال اراضی 
می گردند و می توانند به جای فشار قیمتی روی امالک موجود، از طرح 
مولدسازی استفاده کنند، می توانند انبوه سازی مسکن یا فعالیت اداری 

تجاری انجام دهند. این طرح به تعدیل قیمت کمک می کند.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از فاز نخست 
سامانه مولدسازی دارایی های دولت اظهار کرد: طرح مولدسازی می تواند 
کشور  پیمانکاران  و  سرمایه گذاران  که  باشد  بن بست هایی  گشای  گره 
نمی توانستند با سرعت مطلوب طرح های دولت را پیش ببرند. از سوی 
دیگر بعضا بوده است شرکت های دولتی از شر اموال مازاد خود خالص 
شوند و آن را به دارایی زاینده تبدیل کنند اما در پیچ وخم فروش دارایی ها 

گرفتار شده بودند.
وی با تاکید بر اینکه از طریق مصوبه مولدسازی امکان تبدیل اموال راکد 
به زاینده ایجاد می شود، گفت: یکی از سواالتی که در کمیسیون تلفیق 
از من پرسیدند این بود که چگونه قرار است عددی که در الیحه بودجه 
سال آینده برای فروش امول دولت پیش بینی شده است محقق شود، 
باید بگویم موضوع درآمد سوری نیست، بلکه دولت با این اهرم جدید 
می تواند طرح های عمرانی نیمه تمام خود را تمام کند امیدواریم از این 

طریق پیش بینی ۱۰۰ همتی محقق شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه طرح مولدسازی چند سالی بود که در 
قوانین بودجه وجود داشت اما محقق نمی شد، اظهار کرد: این فرایند با 
شفافیت و در یک اتاق شیشه ای انجام می شود تا همه مردم ناظر آن باشند 

و بتوانند برای اولین بار در این حد از جزییات شریک دولت باشند.
خاندوزی با بیان اینکه در پیاده کردن این گام تحولی در جان گرفتن 
پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور ایجاد می شود، عنوان کرد: نقدهایی 
به این طرح مطرح شد که بعضی از آن ها غیرمنصفانه با اطالعات کم 
بود اما برخی هم تخصصی و قابل تامل بود که در مصوبه نهایی اعمال 
خواهد شد. وی ادامه داد: برخی وزارت خانه ها و سازمان ها به اموال مازاد 
خود چسبندگی پیدا کرده بودند و طوری قیمت گذاری می کردند که خریدار 
بهارین  این فرایند  این مقاومت غلبه می شود و  بر  باید  باشد،  نداشته 
سازوکار است. وزیر اقتصاد به این سوال که ایا ارزش اموال مازاد دولت 
۷۰۰۰ هزار میلیارد تومانی است که قبال اعالم شده بود، پاسخ داد: برآورد 
جدیدتری که به روز شده باشد درمورد دارایی های دولت وجود ندارد، این 
رقم نیز پنج سال اعالم شده است اما دقیق نیست. وی ادامه داد: بسیاری 
از پیمان کاران به دنبال اراضی می گردند و می توانند به جای فشار قیمتی 
انبوه  از طرح مولدسازی استفاده کنند، می توانند  روی امالک موجود، 
سازی مسکن یا فعالیت اداری تجاری انجام دهند. این طرح به تعدیل 

قیمت کمک میکند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: 
داده اند  افزایش  را  خود  کاالهای  قیمت  اخیرا ۷ شرکت 
اما هنوز لیست خود را اعالم نکرده اند یا در سازمان ۱۲۴ 
نمی گذارند. برای نمونه یک شرکت از هفته گذشته ۳۵ 
درصد بر قیمت کولر افزود تا نسبت به تابستان امسال 
افزایش قیمت ۵۰ درصدی داشته باشد. چرا هیچ نهادی 

سراغ این شرکت نمی رود تا دلیل آن را جویا شوند.
اکبر پازوکی در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت 

بازار در رکود است.  لوازم خانگی اظهار داشت:  فروش 
اخیرا نیز چون شرکت ها نتواستند افزایش قیمت داشته 
باشند روی به اقدامات دیگر آورده اند مثال برخی شرکت ها 
درصد تخفیف خود یا هزینه حمل و نقل را حذف کرده اند.

 وی ادامه داد: وقتی قیمت دالر  و مواد اولیه نوسان دارد 
تولیدکننده تبدیل به »فروشنده پشیمان« میشود، یعنی 
نمی تواند اجناس را جایگزین کند. از سوی دیگر در سمت 
عرضه نیز مردم توان خرید ندارد و روی به تهیه اجناس 

بصورت قسطی آورده اند که البته عواقب آن را بعدا متوجه 
خواهند شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تایید افزایش 
برخی  متاسفانه  داشت:  اظهار  خانگی  لوازم  قیمت 
شرکت ها لیست قیمت  کاالهای خود را  ارائه نمی کنند اما 
افزایش نرخ را اعمال می کنند که در این شرایط فروشنده 
تبدیل به کتک خور معامله شده و به نوعی این افزایش را 
برای او می دانند. نمی دانم چرا سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و وزارت صمت ورود نمی کند؟ اگر قرار بر افزایش 
قیمت کاالهاست باید در سامانه ۱۲۴ درج شود یا اگر نرخ 
مواد اولیه افزایش داده چرا سازمان حمایت بصورت رسمی 
مجوز افزایش قیمت نمی دهد تا مردم از سردرگمی خارج 

شوند.
وی افزود: اخیرا ۷ شرکت قیمت کاالهای خود را افزایش 
داده اند اما هنوز لیست خود را اعالم نکرده اند یا در سازمان 
۱۲۴ نمی گذارند. برای نمونه یک شرکت از هفته گذشته 
تابستان  به  نسبت  تا  افزود  کولر  قیمت  بر  درصد   ۳۵
امسال افزایش قیمت ۵۰ درصدی داشته باشد. چرا هیچ 
نهادی سراغ این شرکت نمی رود  تا دلیل آن را جویا شوند.

پازوکی خاطرنشان کرد: اوایل سال جاری، قیمت کاالها 
بصورت رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت و حاال دوباره 
۱۰ تا ۱۵ درصد اینبار بصورت غیررسمی افزایش دادند. 
بنابراین در مجموع از اوایل سال جاری قیمت لوازم خانگی 
شرایط  این  در  داشته اند.  نرخ  افزایش  درصد  تا ۳۰   ۲۰
فروشندگان در حال نابودی هستند و باید ماشین شخصی 

خود را فروخته تا از جنس واحد خود کم نیاورد.
از قیمت کاالهای داخلی اظهار داشت:  انتقاد  با  وی 
تولید  از  راستای حمایت  در  اقدامات  تمام  فروشندگان 
ایرانی را انجام داده  اند، برای نمونه سر در واحد خود را 
تغییر داده یا خریدار کاالهای خارجی را ترغیب به خرید 
جنس ایرانی کردیم. اما این اقدامات به چه قیمتی شد؟ 
آیا رقابت عادالنه شد؟ االن یک ظرفشویی ایرانی زیر ۱9 
میلیون تومان در بازار وجود ندارد، آیا با حقوق کارمندی 

می توان آن را خریداری کرد؟
نیز گفت:  قاچاق  پازوکی در مورد تشخیص کاالهای 
خریداران میتوانند از طریق شناسه یا کد رهگیری روی کاال 
و همچنین سامانه جامع گارانتی نسبت به  قاچاق بودن با 

نبودن آن مطلع شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد
افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ لوازم خانگی از سوی ۷ تولیدکننده
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