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 رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی با تاکید بر اینکــه ثبت نام برای 
خرید یخچال تنها محدود به یک برند 
ساید بای ساید اســت، گفت: این روزها 
بازار لوازم خانگی با رکودی چشــمگیر 
روبروست و حجم فروش 50 درصد کمتر 
از سال گذشته اســت.بازار تولید لوازم 
خانگی داخلی ماه هاست که تحت تاثیر 
ممنوعیت واردات کاالهای خارجی به 
ویژه دو برند کره ای، روزهای خوشی را 
سپری می کند و محصوالت ایرانی مورد 

اقبال مشتریان قرار گرفته است. 
به گزارش »توسعه ایرانی«، از پاییز 
1400 تا اکنون که واپســین روزهای 
بهمن ماه را ســپری می کنیم برخی از 
تولیدکنندگان لــوازم خانگی که مورد 
حمایت مسئوالن بلندپایه کشور بودند، 
اقدام به افزایش نــرخ محصوالت خود 
کردند کــه موجب گالیه هــای فراوان 
مصرف کنندگان شــد و روند افزایش 
قیمت ها تا آنجا اوج گرفت که مقام معظم 
رهبری نیز از عملکرد این تولیدکنندگان 
با وجود حمایت هــا، انتقــاد کردند و 
خواستار رسیدگی به وضعیت موجود 
شدند. در ماه های اخیر افزایش 8 تا 12 
درصدی نرخ ها در بازار لوازم خانگی اتفاق 
افتاده و سبب شــده تا سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و 
وزارت صمت؛ تولیدکنندگان را مکلف 
به کاهش قیمت ها کرده و 23 بهمن ماه 
را آخرین مهلت بــرای اصالح قیمت ها 
و بازگردان  نرخ کاالهای گران شــده به 

قیمت های قبلی تعیین کند. 
تقریبا چند روزی اســت که از پایان 
این مهلت گذشته و به گفته اکبر پازوکی، 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
به طور میانگین 10درصد از قیمت لوازم 
خانگی که در ماه های اخیر افزایش یافته 

بود، کاسته شده است. 
صفرتاصدماجرایثبتنام
برایخریدلوازمخانگی

تنها مشکل این بازار به روند صعودی 

نرخ هــا محدود نمی شــود بلکه پدیده 
جدیدی در بازار اتفاق افتاده که به گفته 
مخاطبان روزنامه، برخی از فروشگاه ها 
اقدام به ثبت نام برای فروش برخی کاالها 
و محصوالت داخلــی می کنند که این 
مســاله موجب اعتراض ها و گالیه های 

مصرف کنندگان شده است.
 گالیه این شهروندان را با اکبر پازوکی 
مطرح کردیم، وی به »توســعه ایرانی« 
گفت: ثبت نام برای فروش انواع یخچال 
صحت ندارد و شهروندان می توانند نام 
برندی که نسبت به ثبت نام و پیش فروش 
یخچال های خود اقدام کرده را به اتحادیه 
اعالم کنند تا ما این موضوع را پیگیری 
کنیم. وی افزود: بعضی از اجناس مانند 
سایدبای ســاید به دلیل اینکه به طور 
100درصدی در داخل تولید نمی شود 
با مشــکالتی برای تحویل مواجه شده 
اســت. یخچال سایدبای ساید توسط 
همه شرکت های داخلی تولید نمی شود 
و ما با محدودیت تولید در برخی مدل ها 
مواجه هستیم. وی بدون اشاره به نام برند 
تولیدکننده یخچال سایدبای ساید ایرانی 
اظهار کرد: البته این مساله مربوط به یک 
شرکت است که این تولیدکننده در برخی 
مواقع به خاطر اینکــه بتواند محصول 

خود را به بازار برســاند و محصوالتش 
به دســت دالل و محتکــران نیفتد در 
بعضی فروشگاه های نمایندگی خود که 
جزو اعضای دارای جواز کسب اتحادیه 
هستند، اقدام به ثبت نام کرده و پس از 
مدتی کاال را به مشتریان تحویل می دهد. 
وی تاکید کرد: اگــر غیر از یخچال های 
سایدبای ســاید در مورد فروش ســایر 
محصوالت لوازم خانگی ثبت نام صورت 
گرفته به ما اطالع دهید تا به سرعت موارد 

را پیگیری کنیم. 
خودکفاییدرتولید

سایدبایسایدازخرداد1401
پازوکی در پاســخ به این پرسش که 
آیا اکنون کمبود کاالی ایرانی در زمینه 
تولید و توزیع وجــود دارد یا خیر؛ بیان 
کرد: هیچ گونه کمبود کاال و لوازم خانگی 
در زمینــه تولید و توزیع وجــود ندارد 
و فقط شــرکت های داخلــی در زمینه 
تولید سایدبای ساید با مشکالتی مواجه 
هستند که انشــااهلل از اواخر بهار 1401 
شاهد رفع کامل این مشکل خواهیم بود. 
وی توضیح داد: تولید ساید بای ساید 
با یخچال فریزهای معمولــی، دوقلو، 
یخچال های باال و پایین متفاوت است 
و تکنولوژی مورد استفاده در تولید آنها 

بایکدیگر فــرق دارد. وی تاکید کرد: از 
سال آینده شرکت های سام، جی پالس، 
ایکس ویژن و دیپوینــت اقدام به تولید 
یخچال سایدبای ساید خواهند کرد و از 
خرداد 1401 شاهد تولید و تامین نیاز 
100درصدی یخچال های ســاید بای 

ساید در داخل کشور خواهیم بود. 
تولیدمحصوالتپرمصرفخانگی
درکارخانههایداخلکشور

پازوکی عنوان کرد: در 4 دهه گذشته 
برای صنعت لوازم خانگی هیچ نقشه راهی 
نداشــته ایم که از کجا به کجا قرار است 
برسیم و چه لوازمی باید در داخل تولید 
شوند؛ پس از سال 1396 که واردات لوازم 
خانگی ممنوع شد؛ تولیدکننده به امنیت 
اقتصادی برای ســرمایه گذاری بر روی 
برخی کاالهای پرمصرف رسید؛ کاالهای 
پرمصرف مانند ماشــین لباسشویی، 
یخچال فریزر، کولر گازی، ســاید بای 
ساید، ماشین ظرفشویی و ... که در این 
سال ها فقط در کشور تقریبا تولید نمی شد 
و اگر محصولی را تولید می کردیم برای 
مواد اولیه و قطعات و حتی ورق  استیل 
وابســته به واردات بودیــم و فقط قادر 
به سرســهم بندی بودیم اما اکنون در 
حال راه اندازی خطوط تولید هستیم و 

خوشبختانه اکنون شرکت پاکشوما قادر 
به تولید کولرهای گازی در داخل کشور 
است و جالب اینکه حتی موتور های این 

کولرها در داخل ایران تولید می شود. 
وی تاکید کرد: شرکت هایی داریم که 
80 تا 85 درصد تولید و مواد و قطعات را 
در داخل کشور تولید می کنند و از واردات 

بی نیاز شده ایم. 
پازوکــی گفت: با توجه به شــرایط 
فعلی می توان مدعی شــد کــه خرداد 
1401 می توان به تولید 100درصدی 
یخچال های ساید بای ســاید در داخل 
کشور و توســط تولیدکنندگان داخلی 
امیدوار بود زیرا اکنون خطوط تولید این 

شرکت ها راه اندازی شده  است. 
رکودعمیقبازارلوازمخانگی

درآستانهنوروز
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی وی درباره وضعیت بازار شــب 
عید توضیح داد: بازار کامال راکد اســت 
زیرا اجناس و لوازم خانگی آنچنان گران  
شده است که مردم قدرت خرید ندارند 
و اگر محصولی فروخته می شود یا دزد 
به خانه ای زده و یا خانــواده برای تهیه 
جهیزیه ناچار به خرید هستند. هرکس 
به فراخور حال و بودجه و توان اقتصادی 
که در اختیار دارد نسبت به خرید لوازم 

خانگی اقدام می کند. 
وی توضیح داد: مقایســه وضعیت 
بازار لوازم خانگی در روزهای پایانی سال 
1400 نسبت به مدت مشــابه در سال 
1399 نشان دهنده رکود 50 درصدی 
نسبت به سال گذشته در این بازار است. 
امسال شاهد رکود بیشتری در صنعت 
لوازم خانگی و میزان فروش محصوالت 
هستیم و بعید به نظر در اسفندماه شرایط 
تغییری کند زیرا مــردم قدرت خرید 
ندارند و قادر به تعویــض لوازم خانگی 
خود با محصوالت جدید و نو نیستند. اگر 
مردم توان اقتصادی داشته باشند نسبت 
به خرید محصوالت جدید و به روز تر اقدام 
می کنند امروز متاسفانه همه به دنبال 
تعمیر لوازم خانگی هستند زیرا قدرت 

خرید ندارند.  
چراییالزامشرکتها

بهاصالح10درصدینرخها
وی درباره کاهش قیمت لوازم خانگی 
در این بازار در روزهای اخیر توضیح داد: از 
آبان ماه برخی شرکت های تولیدکننده 
لــوازم خانگی اقدام بــه افزایش قیمت 
8 تا 12 درصدی بعضــی از محصوالت 

خود کردند و این شرکت ها اعالم کردند 
که از ســازمان حمایت و وزارت صمت 
دارای مجوز برای افزایش نرخ هستند؛ 
در هفته های اخیر ســازمان حمایت و 
وزارت صمــت اعالم کردنــد که مجوز 
افزایش قیمت شرکت ها و تولیدکنندگان 
تایید نشده و این عده را مجبور کردند تا 
قیمت ها را بازگردانند . به غیر از یکی دو 
شرکت و همچنین یکی دو قلم جنس که 
شرکت ها در حال رایزنی با وزارت صمت 
هستند و همچنین باید فاکتورهای خود را 
به سازمان حمایت ارائه دهند تا تایید شود 
که آیا می توانند این کاالها را گران کنند یا 
خیر؛ بنابراین از این سازمان مجوز دهند 
برای اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
مشخص می شــود که با حمایت وزارت 
صمت و سازمان حمایت، تولیدکنندگان 
مجوز افزایش قیمت محصوالت خود را 
دارند در غیر این صورت این کار صورت 

نخواهد گرفت. 
وزارتصمتوسازمانحمایت
اسامیشرکتهارااعالمکنند

وی گفت: از اعالم اسامی شرکت ها 
معذورم و سازمان حمایت و وزارت صمت 
باید آنها را اعالم کننــد اما باید بگویم بر 
روی قیمت یخچال و یخچال  فریزرهای 
دوقلو تغییر قیمت داشــته ایم و بعضی 
از شــرکت ها نیز نسبت به تغییر قیمت 
همه کاالهای خود اقــدام کرده بودند و 
با صحبت ها این قیمت برگردانده شد. 
بعضی از شــرکت ها کاالهــای متنوع 
داشتند که آنها نیز ملزم به بازگرداندن 

نرخ ها شدند. 
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سایدبای ساید می خواهی؟ ثبت نام کن 
بازارکامالراکداستزیرا
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جهیزیهناچاربهخرید
هستند.

خبر

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشاک از رکود بی سابقه و افزایش 40 درصدی قیمت پوشاک 
در بازار نوروزی خبر داد و با بیان اینکه پوشاک دیگر اولویت سبد 
خرید نوروز نیست، بر لزوم اتخاذ تدابیری برای تحریک تقاضا از 
جمله راه اندازی جریان خرید اعتباری پوشاک تاکید کرد.مجید 
افتخاری در گفت وگو با ایسنا، افزود: به طور سنتی بازار پوشاک 
در نیمه دوم سال از اهمیت باالتری برخوردار است، چرا که فصل 
عوض می شود و مناسبت های بیشتری در نیمه دوم سال قرار 
دارد. بنابراین طبق روال هر سال بهمن ماه باید جزو پر رونق ترین 

ماه های سال باشد.
این در حالی اســت که به گفته وی در بهمن امسال شاهد 
رکود عجیب در سطح عمده فروشی هستیم که بی سابقه است 
و در ســطح فروشگاهی نیز مطلقا رونقی مشــاهده نمی شود. 
این وضعیت حتی در بهمن ماه سال 1398 که کرونا آغاز شد، 
مشاهده نشده بود. در سال های قبل تولید کننده محصوالت خود 

را عرضه می کرد، اما توزیع کننده به سختی عرضه می کرد، اما 
حاال حتی تولیدکننده هم نمی تواند کاالی خود را بفروشد که در 
این وضعیت کل زنجیره قفل می شود. به طور کلی رکود در بهمن 

پیامدهای بسیاری خواهد داشت.
دستفروشیتبدیلبهبساطگستریشدهاست

در این میــان به گفته وی در همین شــرایط اقتصادی بد و 
نبود نظارت شرایط را پیچیده تر کرده است. برای مثال پدیده 
دستفروشی به بساط گستری و فروشگاه داری خیابانی تبدیل 
شده است و با وجود تعطیلی کرونایی و فشار اقتصاد سال جاری 
برای کسبه، رونق اقتصادی شب عید هم در اختیار بساط گسترانی 
قرار می گیرد که تعداد آنها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و 

مالیات،  اجاره و عوارض قانونی هم پرداخت نمی کنند.
افتخاری افزود: علت اینکه از کلمه بســاط گستر استفاده 
می کنم این است که دســتفروش محصول را روی دست خود 
می گیرد، اما این پدیده در حال حاضر حالت فروشگاه پیدا کرده، 

در مجموعه آنها چند کارمند فعالیت می کند و حتی دستگاه 
نورپرداز دارند.

کاالیقاچاقباسیستمهایرسمی
حملونقلواردمیشود

وی با بیان اینکه از زمان ممنوعیت واردات پوشــاک از سال 
139۷، به جای تولید کننده، قاچاقچی بیشــترین استفاده را 
برده، تصریح کرد: نوع قاچاق مکرر در حال تغییر است و به غیر از 
کاالهای فیک و کاالهای کیلویی که از بنگالدش وارد می شد، 
می توان به قاچاق به صورت فروش اینترنتی از طریق خرید آسان 
از کشورهای همسایه اشاره کرد. در حال حاضر مصرف کنندگان 
می توانند از طریق برخی درگاه آنالین به راحتی از کشورهای 
همســایه کاال بخرند و در فاصله زمانی کوتاهی با سیستم های 
رسمی حمل و نقل کشور آن را دریافت کنند. این روند نوع خرید 

بخشی از دهک های جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
افتخاری همچنین دربــاره مزون های خانگی و شــبکه 
زیرزمینی تولید و عرضه پوشاک تصریح کرد: این فروشگاه ها نیز 
به نوعی مشاغل سیاه محسوب می شوند که هیچ مالیاتی پرداخت 

نمی کنند و امکان نظارت بر عملکرد آنها نیست.  

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی نخ و پنبه و سایر 
هزینه های تولید، گفت: قیمت پوشاک نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 40 تا 50 درصد افزایش یافته است.افتخاری با تاکید بر 
این که طبق اعالم وزارت صمت، پوشاک مشمول قیمت گذاری 
نیست، تصریح کرد: با این حال شاهد هستیم سازمان تعزیرات 
حکومتی بخاطر گرانفروشی یا نداشتن فاکتور واحدهای صنفی 
را در این شــرایط رکود جریمه می کند. بنابراین بین نهادهای 
حاکمیتی هماهنگی وجود ندارد، این در حالی است که در صورت 
شکایت از واحدهای صنفی هم اتحادیه مسئول رسیدگی است.

پوشاک دیگر در اولویت خرید شب عید نیست

مهرنوشحیدری

خبر اقتصادی

  برنج ۹۰ هزار تومانی حداکثر
 ۳۵ هزار تومان از کشاورز 

خریداری شده است
خبرآنالین- نماینده مردم بهشهر در مجلس 
شورای اســالمی، تاکید کرد: در بهترین وضعیت، 
برنجی که باالترین کیفیت را دارد در استان مازندران 
کیلویی 35 هزار تومان از کشاورز خریداری شده و با 
قیمتی که این روزها در بازار عرضه می شود اختالف 
چشمگیری دارد.غالمرضا شریعتی با اشاره به افزایش 
قیمت برنج در بازار بر ضرورت کنترل قیمتها تاکید 
و بیان کرد: قیمت برنج خریداری شده از کشاورزان 
بستگی به نوع برنج دارد، برنج بر اساس سطح کیفیت 
نرخ گذاری شده و از کشاورز خریداری می شود، اما 
قیمتی که امروز برنج در بازار عرضه می شود تقریبا 60 
درصد بیشتر از قیمتی است که از کشاورز خریداری 

شده است.
    

کارگروههماهنگیسیاستهایارزی
وتجاریتصویبکرد؛

 تهاتر ارز صادرات خشکبار
 با واردات موبایل 

ایسنا- انجمــن 
واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لــوازم جانبی 
اعالم کرده که با مصوبه 
کارگــروه هماهنگی 
سیاســت های ارزی و 

تجاری مقرر شــده تهاتر ارز صادرات خشــکبار با 
واردات موبایل باالی 300 دالر صورت گیرد.از هفته 
آینده این مصوبه برای کل برند آیفون و ســری های 
N و S و Z سامسونگ اجرا خواهد شد.بر این اساس 
برای مدل های یاد شــده ارز نیمایی تخصیص داده 
نخواهد شد و این مدل ها از این پس با قیمت ارز آزاد )با 
اختالف 10 تا 15 درصد با ارز نیما( وارد کشور خواهند 
شد.گفتنی است هفته گذشته مجموعه وزارت صمت 
با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
مذاکراتی در خصوص تهاتر ارز صادراتی خشکبار و 
زعفران و گیاهان دارویی با واردات موبایل به پیشنهاد 
صنوف یاد شــده و با تبدیل ارز نیمایی به صادراتی 
برای کل یا بیش از 300 و یا بیش از 600 دالر داشته، 
اما انجمن به علت برهم خوردن نظم بازار و مشکالت 
عدیده کوتاژهای وارداتی در ســال گذشــته، با این 

موضوع اعالم مخالفت کرده بود.
    

گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول 
قیمت گذاری دستوری شدند

مهر- رئیس سازمان حمایت گفت: گوشت قرمز و 
برنج ایرانی مشمول قیمت تثبیتی شده و ستاد تنظیم 
بازار ما را مکلف به قیمتگذاری کرده است که در همین 
راستا خواستار دریافت مستندات قیمتی از وزارت 
جهاد شدیم.عباس تابش در یک برنامه تلویزیونی 
اظهار کرد: درج قیمت تولیدکننده بر روی محصول، 
مشــکل قیمت گذاری دالالن را حل می کند. ما به 
دنبال حذلف دالالن و تأمین کنندگان مالی نیستیم.

    
صادرات دام سبک و سنگین 

رسما متوقف شد
ایلنا- سازمان دامپزشــکی کشور طی نامه ای 

صادرات دام سبک و سنگین را ممنوع اعالم کرد.
 در متن نامه سید بهمن نقیبی، معاون بهداشتی 
و پیشگیری سازمان دامپزشــکی کشور به مدیران 
کل دامپزشکی استان ها آمده است: با عنایت به نامه 
معاونت محترم توسعه بازرگانی در ارتباط با خرید دام 
سبک و سنگین از محل مجوزهای داده شده برای 
صادرات، به استحضار می رساند صدور مجوز صادرات 
دام سبک و سنگین ممنوع اعالم شده و این ممنوعیت 
شامل تمام محموله هایی که حتی برای آنها گواهی 
بهداشتی التین صادر شــده و به گمرکات خروجی 

ارسال شده اند، نیز می شود.
    

کاهش 7۰ درصدی تولید 
زعفران در کشور

ایسنا-عضو هیات 
رئیسه شــورای ملی 
زعفران می گوید امسال 
به دلیل خشکسالی و 
کاهــش بارندگی در 
برخی از مناطق زعفران 

کاری، تولید تا ۷0 درصد کاهش داشت.علی حسینی 
با بیان اینکه برداشت زعفران از آبان ماه شروع می شود 
و تا آذر ادامه دارد، گفت: در حال حاضر هیچ زعفرانی 
بر زمین نمانده یعنی یا صادرکنندگان و سرمایه گذاران 
آن را خریداری کرده اند و یا دست کشاورزان است.وی 
ادامه داد: امسال قیمت زعفران باال رفت، زیرا چند سالی 
بود که تغییری نکرده بود و تولیدکنندگان توقع داشتند 
که قیمت ها حداقل نسبت به تورم افزایش داشته باشد. 
البته بخشی از افزایش قیمت ها نیز به خشکسالی و به 

تبع آن کاهش تولید مربوط می شود.

وحید شقاقی شهری  با اشاره به اینکه مردان 
اقتصادی دولت تجربه کافی ندارند، گفت: مردم 
تاوان ایــن بی تجربگــی را پرداخت می کنند، 
در عین حال دولت ســیزدهم هنــوز هیچ گام 
عملی بــرای اصالحات اقتصادی برنداشــته و 
اولویت هایش به رغم گذشت نیم سال از فعالیت 

روشن نیست.
عضو هیــات علمی دانشــگاه خوارزمی در 
گفتگو با قرن نو با اعالم این مطلب افزود: متاسفانه 
ما مبنایی برای سنجش عملکرد دولت نداریم 
چرا که دولت ســیزدهم و تیــم اقتصادی اش 
برنامه منسجم و مشــخصی برای حوزه اقتصاد 
ارائه نکردند و در نتیجه روشن نیست گام های 

برداشته شده مفید بوده است یا خیر.
 این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تیم 
اقتصادی کابینه نیز تیم منسجم و هماهنگ و 
همدلی نیست، ادامه داد: بخشی از زمان شش 

ماهه فعالیت دولت به دادن شعار و گفتاردرمانی 
گذشت و بخشــی نیز در انتظار تعیین تکلیف 
برجام، در حقیقت با وجودی که دولت سیزدهم 
شــعار می داد که اقتصاد را معطــل برجام نگه 
نمی دارد اما در عمل هم بازارها در انتظار روشن 
شدن وضعیت مذاکرات و تعیین تکلیف احیای 
برجام بودنــد.وی تاکید کرد: بازار بــه بازار اگر 
بررسی کنید می بینید که هم مصرف کنندگان 
و هم عرضه کنندگان در نوعی بالتکلیفی به سر 
می بردند و این اتفاقا نقطه مهمی است که دولت 
سیزدهم باید بدان توجه کند.به عبارت دیگر در 
همین دوره زمانی نیز دولت گامی برنداشت که 
فعاالن اقتصادی و مردم احساس کنند، اتفاقی 

در حال رخ دادن است.شــقاقی در توضیح این 
مطلب ادامه داد: از سوی دیگر شعارهای مطرح 
شده از سوی دولت ســیزدهم به وضوح نشان 
می داد که مردان اقتصادی کابینه تصویر روشن 
و دقیقی از اقتصاد ندارند و وقتی در عرصه اجرا 
قرار گرفتند، متوجه شدند که واقعیت با وضعیت 

ذهنی آنها بسیار متفاوت است ، حتی فکر می کنم 
هنوز تصویر ذهنی آنها دقیق منطبق با واقعیت 
نیست و این مردم هستند که تاوان بی تجربگی 

این مدیران را می دهند .
 این استاد دانشــگاه ادامه داد: به هر حال تا 
زمانی که این مدیران جدیــد اقتصادی تجربه 
کسب کنند، شــرایط بهبود نمی یابد و از سوی 
دیگر اولویت اقتصادی ایران بر من به عنوان یک 

کارشناس اقتصادی روشن نیست.
 وی اضافه کرد: اقتصــاد ایران با بحران های 
متعددی روبروســت، از وضعیــت نظام بانکی 
و مالیاتــی گرفته تــا ســاختار صندوق های 
بازنشستگی، بی تردید همه مشکالت با هم قابل 

حل نیست و الزم است دولت سیزدهم اولویت 
خود را برای حل مشکل اعالم کند، اما به کارهای 
بسیار خرد و شعارهای بسیار کلی بسنده کرده و 
این نقطه، نقطه نگران کننده برای کارشناسان 

اقتصادی است .
شقاقی گفت: به نظرم حاال نیز مقامات دولتی 
دریافته اند که برجام تا چه حد برای اقتصاد ایران 
اهمیت دارد ، اما نکته اینجاست که احیای برجام 
نیز مشکالت را حل نمی کند بلکه سبب می شود 
منابع حاصل از احیای برجــام، دردهای اصلی 
اقتصاد ایران که در سال های گذشته بسیار عمیق 
شده اند را پوشــش دهد اما این دردها برطرف 

نمی شود.
 وی گفت: مهمترین نیــاز اقتصاد ایران آغاز 
برنامه ای برای اصالحات ســاختاری با روشن 
شدن اولویت هاســت اما هنوز چنین عزمی در 

دولت دیده نمی شود .

یککارشناساقتصادی:

مردم تاوان بی تجربگی مدیران اقتصادی را می دهند 


