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الستیک ۱۵ درصد گران شد
تسنیم- سخنگوی 
انجمن تولیدکنندگان 
تایر گفــت: قیمت تمام 
شــده تولید تایر بیش از 
۱۵ درصد افزایش داشته 
اما تولیدکنندگان به این نتیجه رســیدند که بازار 
کشش افزایش بیشتر قیمت ها را ندارد. مصطفی تنها 
افزود: در شرایط فعلی تولید برای کارخانه ها آن هم با 
قیمت های قبل به صرفه نیست، البته تولیدکنندگان 
تا حد توان مشغول تولید هســتند و نمی گذارند 
اختاللی در بازار به وجود آید اما با توجه به هزینه های 

تولید افزایش قیمت در تایر اجرایی شده است.
    

اطالعیه مهم در خصوص فروش 
سهام عدالت

توسعه ایرانی- شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تســویه وجوه با انتشار اطالعیه ای از 
تصمیم گیری در خصوص فروش سهام عدالت در 
آینده نزدیک خبر داد. در این اطالعیه آمده است: 
آن دسته از مشموالن ســهام عدالتی که سفارش 
فروش سهام خود را در ماه های گذشته در درگاه های 
الکترونیکی شرکت های کارگزاری و یا سیستم بانکی 
ثبت کرده اند، اما با توجه به تغییرات قیمتی ایجاد 
شده از روز ثبت سفارش تاکنون، قصد انصراف دارند، 
تنها تا پایان هفته جاری )۵ شهریورماه ۱400( مهلت 
دارند، سفارش های خود را لغو کنند. بدیهی است 
سهامدارانی که سفارش های فروش سهام عدالت 
خود را لغو نکنند، سفارش های قبلی آنها معتبر بوده 

و برای فروش اعمال خواهد شد.
    

 افزایش ۱۵ درصدی تعمیر 
لوازم خانگی در پی قطعی برق

ایسنا- نایب رئیس 
اتحادیه فروشــندگان 
لــوازم خانگــی تهران 
از افزایــش ۱۵ درصدی 
تقاضا برای تعمیرات لوازم 
خانگی در پی قطعی برق طی ماه های اخیر خبر داد و 
گفت که بازار لوازم خانگی در رکود کامل است. محمد 
حسین اسالمیان، با اشاره به کاهش قدرت خرید 
مردم در سال های اخیر و افزایش چشمگیر قیمت 
لوازم خانگی در سال گذشــته به دلیل گران شدن 
مولفه های تولید، مواد اولیه و قیمت ارز، گفت: از طرف 
دیگر عالوه بر گرانی ها، تعطیلی پی درپی اصناف به 
دلیل شیوع ویروس کرونا نیز بر کاهش قدرت خرید 
مردم تاثیر گذاشــت. در نتیجه قدرت خرید مردم 
نسبت به سال های قبل بسیار بسیار کم شد و مردم 
به ویژه از سال گذشته ترجیح می دهند اگر کاالیی 
دچار مشکل شد به جای تعویض، آن را تعمیر کنند.

    
خطر مازاد عرضه بزرگ ترین بازار 

نفت جهان را تهدید می کند
بلومبرگ-  افزایش موارد ابتال به سویه دلتای 
ویروس کرونا سبب شده اســت خطر مازاد عرضه 
بزرگ ترین بازار نفت جهان را تهدید کند. عرضه نفت 
شیل ایاالت متحده آمریکا در شرایطی دوباره در حال 
افزایش است که شیوع سویه دلتای ویروس کرونا 
در این کشور تقاضای ســوخت را کاهش می دهد. 
ذخیره سازی بنزین آمریکا هفته گذشته در حالی 
افزایش یافت که بیشتر شدن موارد ابتال به کرونا در 
ایالت های مختلف این کشور، سبب کاهش بیش از 

معمول سفر و حمل ونقل تابستانی شده است.
    

 واردات واکسن کرونا 
به ۲۶ میلیون دز رسید

ایرنا- معــاون فنی 
و امــور گمرکی گمرک 
ایران اعالم کرد: بیش از ۲۶ 
میلیون دز واکسن کرونا در 
هفت ماه گذشته به کشور 
وارد شده است. »مهرداد جمالی ارونقی« اعالم کرد: 
از ۱۵ بهمن ماه سال ۹۹ تا ۳0 مردادماه امسال ۲۶ 
میلیون و ۶۷۹ هزار و ۶۱0 دز واکسن کرونا در 40 
محموله از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( 
وارد کشــور شــده و پس از انجام فوری تشریفات 
گمرکی تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده 
است. وی افزود: تا تاریخ اعالم شده، ۲ میلیون و ۹۱۱ 
هزار و ۸۱0 دز واکسن آسترازنکا ژاپن، یک میلیون 
و 4۵هزار دز واکسن روسی اسپوتنیک، ۲0 میلیون 
و ۱۳0هزار دز واکسن سینوفارم چینی، ۷00 هزار و 
۸00 دز واکسن کواکس کره جنوبی، ۱۲۵ هزار دز 
واکسن بهارات هندی و یک میلیون و 4۵۲ هزار ودز 
واکسن کواکس از ایتالیا وارد کشور شده است. به 
گفته ارونقی، همچنین در ۶ مردادماه سال جاری 
۳۱۵هزار دز واکسن آسترازنکا روسی از سوی بخش 

خصوصی وارد کشور شده است.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 برای توصیف وضعیت بازار خودرو 
می توان از صفت »عجیــب« بهره برد 
به طوری کــه با وجود نبود مشــتری 
و رکود ســنگین، قیمت خودروهای 
داخلی و خارجی ترمــز بریده و هر روز 
بر قیمت های تعیین شــده از ســوی 
فروشندگان در فضای مجازی و فضای 

واقعی افزوده می شود. 
نگاهی به وضعیت این بازار نشان 
می دهد در هفته هــای اخیر با وجود 
تعطیالت طوالنی و ابالغ محدودیت 
در فعالیــت اصناف روند افزایشــی 
قیمت خــودرو تداوم یافته اســت. 
قیاس قیمت چند خودرو دلیلی بر این 
مدعاست.به عنوان نمونه در تاریخ ۱۶ 
مردادماه قیمت سمند ال ایکس مدل 
۱400 برابر با ۲۲۹ میلیون بود اما در 
حال حاضر قیمت این خودرو به ۲4۳ 
میلیون تومان رســیده است. قیمت 
پژو۲0۶ تیپ ۵ از ۲۸0 میلیون تومان 

در این تاریخ بــه ۳0۱ میلیون تومان 
افزایش یافت. سایر محصوالت نیز از 
این افزایش قیمت در امان نبوده اند به 
طوری که قیمت پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ 
از ۱4۶ میلیون تومان به ۱۵۶ میلیون 
تومان، پراید ۱۳۱ مــدل ۹۹ از ۱۳۱ 
میلیون تومان به  ۱۳۹ میلیون تومان 
، تیبا صندوقدار مدل ۱400 از ۱40 
میلیون تومان به  ۱۵۱ میلیون تومان، 
تیبا ۲ مــدل ۱400 از ۱۵۱ میلیون 
تومان بــه ۱۶۲.۵ میلیــون تومان و 
تیبا ۲ پالس مدل ۱400 نیز از ۱۶۵ 
میلیون تومان به  ۱۷۷ میلیون تومان 
رسیده است که افزایش قیمت بسیار 

چشمگیری محسوب می شود. 
ردپای سهم خواهی های سیاسی 

در افزایش قیمت خودرو 
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو 
درباره علل افزایش قیمت خودرو در 
شــرایط رکودی بازار و نبود خرید و 
فروش گفت: با توجه به  اینکه افزایش 
قیمت در دوره ای خاص اتفاق افتاده، 

این شــبهه ایجاد می شــود که روند 
حرکت بــازار به نوعی بــه معادالت 

سیاسی بازمی گردد. 
وی تصریح کرد: بنا به تجربه سالیان 
گذشــته و به صورت سنتی معموال در 
ماه های محرم و صفر در بــازار خودرو 
شاهد کاهش قیمت ها بوده ایم چرا که 
سقوط آزاد تقاضا زمینه را برای کاهش 

قیمت مهیا می کرد. 
وی ادامه داد:  امســال اما وضعیت 
تغییر کرد. افزایش قیمت هــا در بازار 
خودرو درست در روزهای تعطیل اتفاق 
افتاد. زمانی که به دلیل تعطیلی حتی 

امکان معامله و جابجایی پول نبود. 
وی به وضعیت تولیــد خودرو در 
خودروسازی ها اشــاره کرد و گفت: 
متاســفانه طبق اخباری که منتشر 
می شــود خودروســازان ، بــا انبوه 
خودروهای ناقص روبرو هســتند و 
حجم تحویل خودرو کاهش داشــته 
اســت. این عامل در کنار عامل مهم 
دیگــری یعنــی تغییــر قیمت در 

تعطیالت ، برای من روشــن می کند 
که افزایش قیمت خودرو در روزهای 
اخیر اتفاق سیاسی محسوب می شود.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
شاید بتوان این تحوالت را ناشی از موضع 
بازار نســبت به برنامه وزیر پیشنهادی 

صنعت، معدن و تجارت دانست. 
وی گفــت: وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت برنامه متفاوتی از پیشــینیان 
ارائه نداده است و من فکر می کنم مسیر 
ترســیمی وی ، تداوم همین مسیر ۱۶ 
ساله فعلی است پس در نتیجه انتظار 

تغییر شرایط را نمی توان داشت. 
به گفته وی وقتی بازار این سیگنال 
را ردیافت می کند که واردات همچنان 
ممنوع خواهد ماند، طبیعی اســت که 
خود را با شــرایط تازه تطبیق دهد و در 
نتیجه مهیای افزایش بیشــتر قیمت 

باشد. 
وی با تاکید بر اینکــه افزایش نرخ 
دالر نیز در این میــان انتظارات تورمی 
را باال برده اســت، تاکید کرد: البته در 
اقتصاد ایران با مشــکل تورم سنگین 
مواجه هستیم و رییس جمهور دولت 
ســیزدهم اگر تغییرات اساســی در 
جهت گیری های خود ندهــد و اگر به 
دنبال ادامه مســیر دولت احمدی نژاد 
و مسیر ۱۶ سال گذشته باشد،عجیب 
نیســت که خــودروی ۲0۶ به ۳۵0 
میلیون تومان برسد زیرا با تورم باالی 

۵0درصد در اقتصاد مواجهیم. 
دالالن نرفتند که بازگردند

زاوه دربــاره اظهــارات برخــی 
کارشناســان مبنی بر بازگشت مجدد 
دالالن به بازار خــودرو گفت: دالالن 
هیچ گاه از بازار خــودرو نرفته بودند که 
حال بازگردند. این شغل تخصصی است 
و کسی که دالل خودروست نمی تواند 
دالل کاالی دیگری باشــد و باید توجه 
داشت واســطه گری بخش مهمی از 

اقتصاد ایران را تشکیل می دهد .

وی گفت: کسانی که همه تقصیر را به 
گردند دالالن می اندازند متوجه نیستند 
که تاثیر دالالن بر بازار چندان باال نیست. 
این میزان عرضه و تقاضا و قدرت خرید 
مصرف کننده است که مسیر قیمت را 

روشن می کند نه دالل.  
به گفته وی طرح این مســاله صرفا 
برای فرافکنی و فرار مســووالن بخش 

دولتی از پاسخگویی است. 
زاوه خاطرنشان کرد: دالالن نه قادر به 
باالبردن قیمت ها هستند و نه می توانند 
نرخ ها را پایین بیاورند و نه اصوال از بازار 
خودرو خارج شــده اند و نــه به تازگی 
به این بازار اضافه شــده اند و به عبارت 
بهتر هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ 

نداده است. 
بازار خودرو به سامان می رسد؟

وی درباره توانایی دولت سیزدهم در 
سامان بخشیدن به وضعیت بازار خودرو 
در ماه های آینده بیان کرد: برون رفت از 
شرایط سخت، مستلزم اتخاذ تصمیمات 
سخت است. فرض کنیم دولت سیزدهم 
این تصمیم را بگیرد و بــا خروج از بازار، 
دو شــرکت بزرگ خودروساز کشور و 
کارتل های قطعه سازی را به حال خود 
بگذارد ، در این صورت مطمئن باشید 
در کوتاه مدت بازار به تعادل بی نظیری 

دست خواهد یافت. 
وی تاکید کرد: اما اگر دولت سیزدهم 
درصدد ادامه حمایت از این شرکت ها 
باشد و این مسیر را ادامه دهد با مشکل 

مواجه خواهد شد.
 وی ادامه داد: متاسفانه برخی پشت 
واژه های خودکفایی و جهاداقتصادی و 
... پنهان شده اند و هیچ اعتقادی به این 

موارد ندارند. 
تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر 

وضعیت بازار 
این کارشــناس بازار خودرو درباره 
تاثیر آزادســازی واردات خــودرو بر 
وضعیت کلی بازار و تعدیل نرخ ها گفت: 

به صورت کلی ریشه تورم در اقتصاد ایران 
ناشی از افزایش پایه پولی و بی انضباطی 
مالی است، در نتیجه عرضه بیش از حد 
کاال چه در حوزه مسکن و چه در حوزه 
خودرو هر چند تاثیری مقطعی دارد اما 

از حجم تورم نخواهد کاست. 
او در توضیح این مطلب افزود: حتی 
در دوره هایــی که واردات خــودرو به 
کشــور صورت می گرفت، مــا با ورود 
خودروی مصرفی روبرو نبودیم پس با 
آزادسازی دوباره واردات خودرو، قیمت 
خودروهای پرتیراژ و ارزان تر مانند تیبا و 

... ارزان نخواهد شد.  
او ادامه داد: اما ایــن اقدام می تواند 
قیمت عجیب خودروهــای کارکرده 
خارجی گام بســیار بزرگ برای اصالح 

ساختار بازار خودرو در ایران است. 
زاوه گفت: ایجــاد آرامش در بازارها 
تنها وظیفه وزارت صمت نیست و این 
مسئولیت باید از سوی سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
پیگیری شود و تبلور تممیمات آنها در 
فعالیت مجریان نظیــر وزارت صمت 
تبلور یابد اما در شــرایط کنونی برنامه 
ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی تداوم 
روند پیشین است و تکلیف نهادهای سه 
گانه تصمیم گیری اقتصادی نیز هنوز 

روشن نیست. 

یک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

برنامه های وزیر صمت تداوم روند فعلی است
فربد زاوه: حتی در 

دوره هایی که واردات 
خودرو به کشور صورت 

می گرفت، ما با ورود 
خودروی مصرفی روبرو 
نبودیم پس با آزادسازی 

دوباره واردات خودرو، 
قیمت خودروهای پرتیراژ 
و ارزان تر مانند تیبا و ... نیز 

ارزان نخواهد شد  

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر بر روال یک ماه گذشته 
قیمت دالر افزایش پیدا کند، پیش بینی ما این اســت که تا 
پایان شــهریور ماه قیمت دالر به ۳0 هزار تومان برسد.این 
موضوع آثار تورمی دارد، قدرت خرید مردم کاهش می یابد، 
چرخه اقتصادی سخت تر می چرخد و روی تولید و واردات هم 

تاثیرگذار خواهد بود.
مسعود دانشمند در گفت وگو با ایلنا در مورد علل و عوامل 
افزایش نرخ ارز ادامه داد: وقتــی دولت مداخله می کند و ارز 
از طریق صرافی های دولتی عرضــه می کند یا برای واردات 
تخصیص ارز انجام می دهد، طبیعی است که باعث کاهش 
قیمت ارز می شــود. ولی زمانی که نیاز در بازار وجود دارد و 
دولت مداخلــه نمی کند، طبیعتا نــرخ ارز افزایش می یابد. 
چراکه دولت بزرگترین دارنده ارز در کشــور است و دولت 
تعیین می کند که قیمت چقدر شود. با دخالت دولت اجازه 
اینکه مکانیســم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند گرفته 
شده، بنابراین همه تغییرات نرخ دالر بستگی به نوع، حجم و 

زمان مداخله دولت دارد.
وی افزود: مدتی است که دولت مداخله خود را در بازار ارز 
کم کرده، تخصیص ارز، عرضه از طریق صرافی های دولتی 

و ســامانه های مختلف دولت کاهش داشته و در نتیجه نرخ 
ارز افزایشی شده اســت. از طرف دیگر از آنجا که برنامه تیم 
اقتصادی دولت چندان مشخص نیست، بازار دچار سردرگمی 

شده که منجر به افزایش نرخ ارز می شود.
دانشمند اضافه کرد: کمتر شدن دخالت دولت به خاطر 
برهه زمانی انتقال دولت است. وزرای اقتصادی هنوز جای 
خود قرار نگرفته اند، تیــم اقتصادی دولت باید تصمیم خود 
را اعالم کند که چه برنامه ای برای اقتصاد دارد. آیا FATF را 
قبول می کند؟ آیا می خواهد با نظام بانکی جهانی همکاری 
کند؟ ســوئیفت را باز می کند؟ وضعیت صادراتی ما چگونه 

خواهد بود؟ هنوز این برنامه ها مشــخص نیست 
و مداخله هم انجام نمی شــود. بعد از اتمام رای 
اعتماد و شــکل گیری تیم اقتصادی و مشخص 
شدن مشی کاری آنها، تاثیر خود را بر بازار خواهد 

گذاشت.
وی با تاکید بر اهمیت برنامه اقتصادی 

دولت بــر روند نــرخ ارز بیــان کرد: 
حرف هایی کــه االن زده می شــود، 

کلی اســت. برای مثال گفته می شود 

که می خواهیم وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشیم، 
اینها کلی گویی است. باید مشخص شود که برنامه جزیی 
چیست؛ آیا می خواهیم واردات یا صادرات خود را افزایش 
دهیم؟ با چه سازوکاری این کار را خواهیم کرد؟ پول حاصل 
از صادرات را در کدام بخش ها هزینه خواهیم کرد؟ تا این 
موضوعات مشخص نشــود، نمی توان پیش بینی دقیقی از 
تاثیر آن بر نرخ ارز داشت. دولت می گوید اولویت اول کرونا 
بوده، بنابراین هنوز در مورد واردات، صادرات و... برنامه ای 

اعالم نشده است.
مبادالت با افغانستان افزایش می یابد

عضو اتاق بازرگانی ایران در پاســخ به ســوالی 
پیرامون اینکه نقش تحوالت افغانستان و روی کار 
آمدن طالبان بر نرخ ارز چیست گفت: افغانستان 
مرز خود را با ایران باز کرده است. پیش بینی من 
این اســت که حجم مبادله مرزی یا دست 
کم ترانزیــت کاال از طریق مــرز ایران 
و افغانســتان به نســبت قبل از ظهور 
طالبان بیشتر خواهد شد. چراکه طالبان 
مرز خود را بــه روی کاالهــای هندی 

بسته اســت. این موضوع بخش عمده ای از تجار و بازرگانان 
کشــورهای عربی و جنوب خلیج فــارس را وادار می کند تا 
از طریق چابهار کاالهای خود را وارد ایــران کنند. بنابراین 
توسعه ترانزیت کاال از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث 
افزایش حجم تبادل می شود. بخش زیادی از معامالت در مرز 
افغانستان به شکل نقدی است و به تبع این موضوعات حجم 

دالر بیشتری از طریق هرات وارد ایران می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین شکل پیش 
برود ممکن اســت تاثیر کوچکی بر بازار تهران نیز بگذارد و 
قیمت را کمی کاهش دهد چراکه عرضــه افزایش می یابد. 
اما تاثیر آن نمی تواند زیاد باشــد چراکــه کل بودجه ارزی 
افغانستان برای ســال ۲0۲۱ حدود ۵.۵ میلیارد دالر بسته 
شــده، درحالی که بودجه ارزی ما حدود ۱00 میلیارد دالر 
است. بنابراین این افزایش که برای مثال می تواند 0.۵ میلیارد 
دالر باشد به نسبت حجم اقتصاد ما میزان جزیی خواهد بود. 
مبادالت مســتقیم ایران به افغانســتان هم به میزان کمی 

افزایش می یابد اما تاثیر آن هم زیاد نخواهد بود.
دانشمند افزود: تاثیر جو روانی روی کار آمدن طالبان بر 
افزایش نرخ دالر در ایران هم زیاد نیست. چراکه طالبان قبال 
از سال ۱۹۹۶ تا ۲00۱ هم روی کار بود، به طور کلی اقتصاد 
افغانستان آنقدر بزرگ نیســت که تاثیر آن بر اقتصاد ایران 

بزرگ و شگرف باشد.

پیش بینی عضو اتاق بازرگانی از قیمت دالر تا پایان شهریورماه

خبر

هزینه خرید کاال و خدمات برای خانوارهای 
ایرانی به طور متوسط بیش از 4۳ درصد اضافه 

شده و تا باالی ۱00 درصد هم می رسد.
به گزارش ایسنا، تازه ترین وضعیت تورم در 
کشور از این حکایت داشــت که تورم ساالنه به 
4۵.۲ درصد افزایش داشته از سوی دیگر تورم 
نقطه به نقطه و ماهانه کمی عقب نشینی کرده 
است،  با این وجود همچنان نرخ تورم باال و بیش 

از 40 درصد است.
بررســی جزئیــات تغییــر قیمــت کاال 
و خدمــات مصرفی مــردم در ماه گذشــته از 
این حکایــت دارد کــه اغلب کاالهــا بیش از 

 40 تــا ۵0 درصد  نســبت به ســال قبل گران
 شده است.

این در حالی است که به طور متوسط افزایش 
هزینه خانوارها نسبت به قبل 4۳.۲ درصد است 
که برای اقالم بیــن حداقل ۲0 درصد و حداکثر 
۱0۲ درصد در بین اقــالم افزایش قیمت وجود  
دارد، در این بین فقط دو قلم  زیر ۲0 درصد گران 
شده که به »ارتباطات« با ۷ درصد و »آب، برق و 

سوخت« حدود ۱۹ درصد اختصاص دارد.
از سویی همچنان صدرنشین تورم کاالهای 
مصرفی مردم گروه »روغن و چربی ها« با ۱0۲ 
درصد است و بعد از آن اقالمی مانند سبزیجات 

با ۸۳.۶، گروه »ماهی ها و صدف داران« با ۷۳.۷ و 
همچنین گروه »چای، قهوه، کاکائو، نوشابه ...« 

با ۷0.۷ درصد قرار دارد.
اما کاالهای با تورم بیش از 40 تا ۵0 درصد کم 
نیستند و از جمله آنها می توان به »گوشت قرمز و 
سفید« با ۵۶.۹، »گوشت قرمز و ماکیان« ۵4.۵، 
»شیر، پنیر و تخم مرغ« ۶۷.۵، گروه »شکر، مربا 
و...« ۶۲.۹، مبلمان و لوازم خانگی ۵4.۲، »کفش 
و پوشــاک« ۵4.۸، »تفریح و فرهنگ« 4۵.۲، 
»حمل و نقل« 44.۳ و »بهداشــت و درمان« با 

4۳.۷ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.
همچنین از فاصله تیرماه تا مردادماه ســال 

جاری و به عبارتی تورم ماهانه هیچ یک از کاالها 
ارزان نشده و همگی گران شده است که بین 0.۸ 
که کمترین نرخ برای گروه »روغن و چربی ها« 
و بیشترین میزان ۵.۸ برای گروه »نان و غالت« 

بوده تورم گزارش شده است.

در تورم ساالنه کاالها نیز می توان اشاره کرد 
که بیشترین میزان به »حمل و نقل« با ۶۱.۳ و 
همچنین »شــیر، پنیر و تخم مــرغ« با ۶۶.۵ و 
»روغن و چربی ها« بــا ۸۵.۹ درصد اختصاص 

داشته است.

پیش بینی  ها: تا باالی ۱۰۰ درصد هم می رسد

افزایش ۴۳ درصدی هزینه خانوارها


