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آمارهــای بانــک مرکــزی از افزایــش  ۳۴.۱درصــدی مانده
ســپردهها و  ۳۰درصدی مانده تســهیالت بانکــی در پایان
اردیبهشــت مــاه  ۹۹نســبت بــه مقطــع مشــابه ســال قبل
حکایــت دارد .گــزارش وضعیــت کل مانــده ســپردهها و
تســهیالت ریالــی و ارزی بانکهــا و مؤسســات اعتباری به
تفکیک اســتان در پایان اردیبهشــت ماه ســال  ۹۹حاکی از
آن اســت که مانــده کل ســپردهها بالغ بــر  ۲۸۵۷۶.۸هزار
میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال
قبل  ۷۲۶۵.۶هزار میلیارد ریال ( ۳۴.۱درصد) و نســبت به
پایان سال قبل معادل  ۱۴۱۴هزار میلیارد ریال ( ۵.۲درصد)
افزایش نشان میدهد .بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به
اســتان تهران با مانده  ۱۵۵۷۹هزار میلیارد ریال و کمترین
مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۱.۴
هزار میلیارد ریال است /.پژوهشکده پولی و بانکی
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«ایران» از آخرین وضعیت تولید و توزیع لوازم خانگی گزارش میدهد

رئیس کل بانک مرکزی:
بانکها خانههای خالی ندارند

عبدالناصــر همتــی ،رئیس کل بانــک مرکزی دیــروز در رابطه
با شــبهات مطرح شــده درخصوص خانههــای خالی متعلق
بــه نظام بانکی اعالم موضــع کرد و گفت :ایــن امر فرافکنی و
نادرســت است .براســاس بررســیهای به عمل آمده و اذعان
مدیرانعاملبانکها،تعدادخانههایخالیمتعلقبهبانکها
کمتــر از  10هــزار ملک اســت و به  30بانک تعلــق دارد  .عالوه
بر این خانههای موجود شامل خانههای خالی نمیشود بلکه
تملیکــی و عمدتاً برای فروش اســت .همتی ضمــن تأکید بر
این موضوع عنوان کرد که بسیاری از این موارد خانه مسکونی
نیســت و کاربریهای دیگری دارد و بســیاری از آنها مربوط به
سالیان گذشته اســت .وی گفت :بنابراین درست نیست که در
موضــوع بیــش از دو میلیون خانه خالی در کل کشــور ،با طرح
چند هزار واحد که بخشی از آن نیز امالک بر اساس عقد اجاره
به شــرط تملیک بــه نام بانکهاســت ،بانکهــا را متهم کنند.
این در حالی اســت که محمود محمودزاده ،معــاون وزیر راه و
شهرسازی در همین رابطه دیروز به ایسنا گفت :برای خانههای
خالی در تملک دستگاههای دولتی و بانکها ضرایب مالیاتی
دو برابر در نظر گرفته شده است .به گفته وی مهمترین هدف
طرح مالیات بر خانههای خالی این اســت که این واحدها وارد
بازار مصرف شــود .حال فرقــی نمیکند که خانهها متعلق به
افــراد حقیقــی یا دســتگاههای دولتی و بانکها باشــد .پیشــتر
رئیــس اتحادیه مشــاوران امــاک به ایلنا گفته بــود :طبق آمار
رسمی ،دو میلیون و  500هزار واحد خالی در کشور وجود دارد و
اجرای قانون مالیات از این واحدها هر روز به بهانهای به تأخیر
میافتــد ،این خانههای خالی متعلق به افراد خاص ،بانکها
و شــرکتهای دولتــی اســت .به گفتــه وی این خود بخشــی از
تخلفات بانکهاســت که برخالف قانون بانکداری وارد حوزه
تولید یا ساختوساز یا بعضاً خرید و فروش ش دهاند.
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باز قصه مکرر «اخالل در توزیع»

گــروه اقتصــادی | «سرشــاخهها لــوازم خانگــی را بــه
بــازار نمیرســانند ».ایــن اتفاقی اســت که باعث شــده
تولیدکننــدگان و بــازار لــوازم خانگــی روز بــه روز شــاهد
گرانی باشــند .آن گونه که مطلع شــدیم ،تولیدکنندگان
لــوازم خانگــی ،محصوالت خود را به صورت مســتقیم
بــه شــرکتهای بزرگ پخــش میدهند و شــرکتهای
پخش کاالها را به سرشــاخههای میرســانند که وظیفه
آنها کاال رسانی به مغازهها و فروشگاههای لوازم خانگی
اســت اما این گروه حاضر نیســت مانند گذشته کار کند
لــذا دو رویــه را سرشــاخهها دنبــال میکننــد .رویــه اول
عرضــه قطره چکانی لــوازم خانگی به مغازههــا و دوم
احتکار لوازم خانگی اســت .آنها لوازم خانگی را احتکار
میکنند تا با افزایش نرخ ارز قیمتها را باال ببرند .آنها
به شــرکتهای پخش میگویند اگر مــا جنس را همان
زمان که تحویل میگیریم وارد بازار کنیم قیمتها افت
میکند و از ســویی با رشد نرخ ارز متضرر میشویم .این
افراد که در بازار قدرت زیادی دارند به راحتی آرامش را
از بازار میگیرند .از سویی شنیده شده است که برخی از
این سرشاخهها به صورت مستقیم از تولیدکننده لوازم
خانگــی میگیرنــد تا با عرضــه قطره چکانــی و تعیین
قیمت باالتر از آن چیزی که سازمان حمایت اعالم کرده
اســت ،ســود ببرند .البته گفته میشــود این گروه همان
فیکها هستند که توانستند مشابه لوازم خانگی داخلی
و حتی خارجی را با کیفیت بسیار پایین تولید کنند.
ëëزورتولیدبهسرشاخههانمیرسد
رفتار ســودجویانه ســر شــاخهها باعث شــده است
که روزانه تولیدکنندگان و فروشــندگان لوازم خانگی با
مشــکالت عمیقتری روبهرو شــوند و این در شرایطی
است که تولیدکنندگان واقعی از سرشاخهها خواستند
که رفتارهای ســودجویانه خــود را متوقف کنند اما گویا
زور تولیدکننــدگان به آنها نمیرســد و البتــه رفتار این
گــروه باعث شــده که مردم احســاس کنند کــه در بازار
لوازم خانگی کم شده است.
ëëمجبوریموارداتانجامدهیم
در این میان گالیههایی هم از تولید کنندگان داخلی
مطــرح اســت .ســؤال ایــن اســت چــرا تولیدکننــدگان
لوازم خانگی قیمتهای خــود را باال بردند؟ اگر تولید
داخلی صورت میگیــرد چرا قیمتها در بــازار روزانه
باال مــیرود؟ یکی از تولیدکننــدگان تلویزیون توضیح
داد 70 :درصــد ارزش یــک تلویزیون بــه خاطر ماژول
آن اســت که متأسفانه در داخل تولید نمیشود و باید

بــا واردات از چیــن آن را تأمین کرد حــال زمانی که ارز
نیســت و تولیدکنندگان مجاز به خرید ارز آزاد نیستند،
چگونه میتوان تلویزیون با قیمت مناسب تولید کرد؟
او ادامــه داد :اکثــر کشــورهای تولیدکننده تلویزیون
مــاژول را خودشــان تولیــد نمی کننــد و همــواره برای
تولیــد ســراغ واردات میرونــد حال به جهــت آنکه ما
تکنولــوژی آن را نداریم نمی توان تولیدکننده را متهم
به گرانفروشی و بهرهگیری از فرصتهای موجود کرد.
ایــن تولیدکننــده گفــت :تولیــد ملی بــه معنی آن
نیســت که یک کاال از صفر تا صد باید در داخل کشــور
ســاخته شــود .یک کاال به مواد اولیه نیاز دارد که تولید
آن برای برخی از کشــورها به جهت تکنولوژی و منابع
سرزمینیغیرممکناست.
ëëتمایلیبهگرانینداریم
در ایــن میــان ســلطان حســین فتاحــی ،یکــی
از تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی دربــاره اینکــه آیــا
تولیدکنندگان به ســمت افزایــش قیمت محصوالت
خــود رفتهانــد بــه «ایــران» گفــت :هیچکــدام از
تولیدکنندگانتمایلیبهگرانیوگرانفروشیندارندچرا
که با کاهش قدرت خرید مردم ،هر گونه تغییر قیمتی
بــه تولید ضربــه میزند و بــازار لــوازم خانگی بــا رکود
بیشتری مواجه میشــود ،بدین جهت اگر درخواستی
بــرای رشــد قیمت لــوازم خانگی به ســازمان حمایت
داده میشود تنها با هدف حفظ تولید و اشتغال است.
او با بیان اینکــه اگر تولیدکنندگان محصوالت خود
را ارزانتــر بفروشــند بهتــر اســت ،تصریــح کرد :ســود
تولیدکننــدگان لــوازم خانگی مشــخص اســت و اگر از
سر اجبار و شــرایط موجود نباشد ،هیچ تولیدکنندهای
قیمت محصوالت خود را باال نمیبرد.
ëëسهعاملچالشساز
فتاحی گفت :سه عامل باعث شد که تولیدکنندگان
لوازم خانگی به ســمت اصالح قیمتهای خود حرکت
کننــد یــک؛ رشــد قیمــت محصــوالت پتروشــیمی ،دو؛
افزایــش قیمــت محصوالت فــوالدی مصرفی و ســوم،
قیمــت ارز اســت ،مابقــی هزینههــا دســتمزد و حقــوق
اســت که نسبت به ســال گذشــته افزایش قابل توجهی
نداشــته اســت و قطعاً با افزایش بهرهوری میتوان این
هزینهها را جبران کرد .یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی
اظهار داشــت :افزایش قیمت ارز در شــرایطی اســت که
تولیدکنندگانبرایدریافتارزمشکلدارندونمیتوانند
نیــاز ارزی خود را از طریق ســامانه نیما و حتــی بازار آزاد

تهیه کنند؛ لذا این امر ســبب شــده کــه تولید با ظرفیت
کمتری دنبال شــود .به هر ترتیــب باید قبول کرد که این
مشــکالت به خاطر تحریمها است و بانک مرکزی برای
تأمین ارز با چالشهایی مواجه شده است.
ëëپروندههادرصفبانکمرکزی
فتاحــی ادامــه داد :تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی
بشــدت با مشــکالت تأمین مواد اولیه روبهرو هســتند
و ایــن امــر تنهــا در مــورد ایــن صنعــت نیســت حتی
مجموعههایــی کــه مــا مــواد اولیــه از آنهــا خریــداری
میکنیم به خاطر محدودیت منابع ارزی و عدم امکان
واردات مواد اولیه با چالشهایی روبهرو هستند؛ در این
مدت زمانی که تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت
ثبت نام کردند شــاهد این هستند که بانک مرکزی به
دلیل نداشــتن ارز پرونده درخواســت را نگــه میدارد،
بانــک مرکــزی امیــدوار هســت کــه ارزهــای حاصل از
صادرات به کشور بازگردد تا بتواند به تولیدکنندگان ارز
تخصیصدهد.
ëëارزبریصنعتلوازمخانگی
ایــن تولیدکننــده داخلــی در مــورد میــزان ارزبری
لــوازم خانگی گفــت :آن گونه کــه وزارت صمت رصد
کــرده اســت و باتوجه به تکنولــوژی که در تولیــد لوازم
خانگی اســتفاده میشــود ،میزان ارز مورد نیاز بین 45
تا  65درصد اســت ،بر این اساس سهم پتروشیمیها
در صنعــت لــوازم خانگــی  30تــا  35درصد و ســهم
فوالدیهــا  30درصد اســت و البته اگــر تولیداتی چون
کولر آبی و آبگرمکن انجام شود نیاز به ورق فوالدی به
 90تا  95درصد میرسد.

ëëمجبوربهوارداتهستیم
فتاحی اظهار داشت :درست است که لوازم خانگی
در کشــور تولیــد میشــود اما مجبــور هســتیم برخی از
قطعات را به خاطر تکنولوژی باالیی که دارند ،از خارج
از کشور تأمین کنیم.
ëëدرخواستدوبارهاصالحقیمت
ایــن تولیدکننــده با بیــان اینکــه  80درصــد هزینه
لوازم خانگی مواد اولیه است و  20درصد هزینه سربار
اســت ،خاطرنشــان کرد :صنعــت لوازم خانگــی تابع
قیمتهایی اســت که سازمان حمایت با توجه به نرخ
تورم محاســبه میکند؛ تولیدکنندگان با وجود افزایش
قیمت ارز و سایر نهادههای تولید که امیدواریم کنترل
قیمت این کاالها در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد،
در سال جاری  25درصد قیمتهای خود را باال بردند
و اکنــون هم تولیدکنندگان درخواســتی بیــن  25تا 30
درصــد برای افزایش قیمت لوازم خانگی به ســازمان
حمایت ارائه کردند .فتاحی تصریح کرد :درخواســت
جدید اصالح قیمت به خاطــر افزایش دوباره قیمت
ارز و به در راســتای رشــد قیمت نهادههای تولید لوازم
خانگی است .او از مردم خواست که هنگام خرید لوازم
خانگــی ســایت  124را ببیننــد تا قیمتی بیــش از آنکه
مصوب دولت و تولیدکنندگان است ،خریداری نکنند.
ëëسایتهاقیمتهاراروزانهتغییرمیدهند
اکبــر پازوکی ،رئیــس اتحادیه لوازم خانگــی درباره
رونــد قیمتی کــه بازار طــی میکند ،به «ایــران» گفت:
یکی از بخشهایی که باعث شده قیمت لوازم خانگی
دستخوش تغییرات روزانه شود ،فضای مجازی است.

افرادی که ســایت قیمت لوازم خانگی و یا سایت خود
را اجاره میدهند باید دقت زیادی در قیمتها داشته
باشندبعضاًمیبینیمکه اینسایتهاروزانهمیتوانند
قیمتهــا را تغییــر دهنــد .او با بیــان اینکه متاســفانه
شــاهد ایــن هســتیم که هــر روز قیمــت لــوازم خانگی
گران میشــود ،ادامــه داد :افزایش قیمت برای صنف
ما و حتی تولیدکنندگان خودزنی اســت ،ما شــاهد این
هســتیم که قــدرت خرید مــردم بشــدت کاهش یافته
اســت و هر گونــه افزایش قیمت باعث میشــود رکود
بازار بیش از گذشــته شــود لذا تمام ســعی ما بر حفظ
قیمت و جلوگیری از رشد قیمتها است.
ëëکاهش 50درصدیفروش
رئیــس اتحادیه لــوازم خانگی خاطرنشــان کرد :به
جرأت میتوانــم بگویم که میزان فروش کســبه لوازم
خانگــی در قیــاس بــا ســال گذشــته حــدود  50درصد
کاهش یافته اســت و این اتفاق بســیار بــدی برای این
صنف و صنعت لوازم خانگی است.
ëëحذفمدلها
پازوکــی اظهار داشــت :موضــوع دیگری کــه در بازار
لوازم خانگی رخ داده کاهش مدلهای تولیدی صنعت
لوازم خانگی اســت ،تا ماههای گذشــته یک کارخانه 10
مــدل از یــک کاال را تولیــد میکــرد تا به تمام ســلیقهها
پاسخ دهد ولی اکنون 5مدل پروفروش را تولید میکنند
تا بتوانند هزینههای تولید را مدیریت کنند.
ëëتولیدکنندگانمجبوربهکاهشتولیدشدند
او گفــت :در حــال حاضر کمبــود لــوازم خانگی در
بــازار نداریم ولی با افزایش تقاضا جبران و تأمین نیاز
بازار ســخت خواهد شــد چرا که تولیدکنندگان مجبور
به کاهش تولید شــدهاند .رئیس اتحادیه لوازم خانگی
در ادامه از دولت خواســت که بــه تولیدکنندگان لوازم
خانگی کمک شــود تا آنها با تأمین مــواد اولیه بتوانند
تولید خود را بیشــتر کنند ،افزود :بــا افزایش تولید بازار
رونق میگیرد و از هرگونه ســوء استفاده و احتکار لوازم
خانگیجلوگیریمیشود.
ëëطبقههمکفخالیاست
او در صحبتهایش به اجاره مغازه در امین حضور
اشــاره کرد و گفت :وضعیت به گونهای شــده است که
خیلی از مغازهداران توان پرداخت یک الی دو میلیون
تومــان اجــاره را ندارند و بــرای اولین بار از 18پاســاژی
کــه در امیــن حضــور وجــود دارد 90 ،درصــد طبقــه
همکفشان خالی است.

