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 قیمت خــودرو در حالی مســیر 
افزایشی را تجربه می کند که پیش از این 
در میانه مرداد ماه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت وعده داد که قیمت ها در بازار 
خودرو روندی کاهشی را تجربه خواهد 
کرد و این وعده را را در اوایل آبان ماه نیز 

تکرار کرد.  
 این اولین قولی نیست که جامه عمل 
نپوشیده است اما بسیاری از کارشناسان 
معتقدند در حالی که وعده اصلی وزیر در 
حوزه خورو در جریان دریافت رای اعتماد 
بر افزایش تولید و کاهش قیمت استوار 
بوده اســت، نمی توان توجیه منطقی 

برای افزایش قیمت خودرو داشت . 
 قیمت خــودرو در پــی  اعالم نظر 
رییس ســازمان بــورس اوراق بهادار، 
مجید عشقی در جاده گرانی افتاد. مجید 
عشــقی صراحتا اعالم کرد که قیمت 
کارخانه ای خودرو افزایش خواهد یافت 
و تاکید کرد دلیل این رشــد قیمت نیز 
پیشگیری از زیان بیشتر خودروسازان 

است. 
 اعالم گرانی قیمت خــودرو در پی 
آن صورت گرفت کــه وزیر صمت، در 
اظهاراتی متاقض با وعده های اولیه اش از 
خروج از پروسه قیمت گذاری دستوری 
و تغییر مکانیزم قیمت گذاری خودرو 
خبر داد.  حاال اما در شــرایطی رشــد 

قیمت خــودرو در بازار اتفــاق افتاده 
است که هنوز تغییر این مکانیزم قطعی 
نشده وجزییات بیشتری درباره آن در 

دسترس نیست .
رشد عجیب قیمت ها در بازار 

 افزایش قیمت ها در بــازار خودرو 
در ۲۴ ساعت گذشته شــدت گرفته 
اســت به طوری که در بین خودروهای 
پراید موجود در بازار پراید ۱۱۱ از ۱۵۸ 
میلیون تومان در روز گذشــته امروز 
به ۱۶۰ میلیون تومان رســیده است و 
پراید ۱۳۱ نیز در این مدت یک میلیون 
تومان گران شده است و ۱۴۲ میلیون 
تومان قیمت خورده است. پراید ۱۳۲ 
نیز از ۱۳۵ میلیون تومان امروز به ۱۳۷ 

میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۵۱ 
مدل ۱۳۹۹ نیز در دو روز اخیر بیش از۲ 
میلیون تومان گران شــده است. این 
خــودرو بیش از ۱۶۱ میلیــون تومان 
قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۰ این 
خودرو نیز از ۱۶۷ میلیون تومان در روز 
گذشــته امروز به صد و هفتاد میلیون 

تومان رسیده است.
ایــن افزایــش قیمتهــا در بیــن  
خودروهای پــژو موجود در بــازار نیز 
مشهود است به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ 
۲ مــدل ۱۳۹۹ از ۲۳۹ میلیون تومان 
به ۲۴۱ میلیون تومان رســیده است و 
مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت 
۴ میلیون تومان گران شده است. این 
خودرو در حــدود ۲۵۵ میلیون تومان 
قیمت خورده است و تیپ ۵ این خودرو 
از ۲۹۶ میلیون تومان به ۲۹۹ میلیون 
تومان رسیده اســت. پژو پارس ساده 
مدل ۱۳۹۹ نیز از ۲۷۰ میلیون تومان 
به ۲۷۲ میلیون تومان رســیده است و 
مدل ۱۴۰۰ این خــودرو نیز با افزایش 
قیمت یک میلیون تومانی در ۲۴ ساعت 
گذشته در حال حاضر به ۳۰۰ میلیون 

تومان رسیده است.
فعاالن بازار چه می گویند؟

هر چند بســیاری از فعــاالن بازار 
می گویند که فاصله باالی قیمت خودرو 
در کارخانه با بازار و قرعه کشی خودرو 
عامل مهمی در کاهش شــدید خرید 
و فــروش خودروهای دســت دوم در 
بازار بود است اما حاال رشد قیمت ها را 
عامل تشدید رکود در این بازار ارزیابی 

می کنند. 
  فاصله قیمتــی برخی خودروها در 
کارخانه تا بازار حتــی به ۱۵۰ میلیون 
تومان نیز می رســد. جالب اینجاست 
که در شــرایطی که وزیر وعده حذف 
قرعه کشی به واســطه افزایش تولید 

خودرو در سال آینده را می دهد، مجلس 
در مصوبه ای پیش بینی کرده اســت 
مادرانی که فرزنــد دوم به بعد را به دنیا 
بیاورند بدون قرعه کشــی ، خودرو از 
کارخانه های داخلی دریافت خواهند 

کرد. 
 فعاالن بــازار در شــرایط کنونی 
معتقدند آینده این بازار تحت تاثیر دو 
عامل قرار دارد. اول سرنوشت مذکرات 
و مسیر حرکت قیمت دالر و دوم میزان 
رشــد قیمت کارخانه ای خــودرو که 
بی تردید هردو عامــل در کنار یکدیگر 
تعیین کننده شــرایط این بــازار راکد 

خواند بود. 
 کاشانی نسب، نائب رییس اتحادیه 
نمایشگاه داران در گفتگو با توسعه ایرانی 
با تاکید بر اینکه چنیــن رکوردی را در 
بیش از دو دهه فعالیــت در بازار خورو 
تجربه نکرده است، گفت: قیمت خودرو 
باال برود یا پایین بیاید اصال مشتری در 
بازار نیست و انگشت شمارند کسانی که 
نسبت به خرید خودرو در شرایط کنونی 

اقدام می کنند. 
 وی با تاکید بر اینکه بی تردید افزایش 
قیمت خودرو در کارخانه بازار را نیز متاثز 
خواهد کرد، گفت: در شــرایط تورمی 
می توان انتظار داشت این فاصله چندان 
کاهش یابد چرا کــه می بینیم با وجود 
کاهش خرید و فروش، بازار همچنان با 

قیمت های باال روبروست . 
 از سوی دیگر محمدرضا نجفی منش، 
با دفــاع از افزایش قیمت خــودرو در 
کارخانه گفت: رانــت عظیمی که هم 
اکنون در این پروسه توزیع می شود از یک 
سو به مصرف کنده واقعی فشار می آورد 
و از ســوی دیگر ســبب زیان هنگفت 
واحدهای خودروســازی شده است و 
نمی توان انتظار داشــت این وضعیت 

تداوم یابد . 

 این کارشناس صنعت خودرو گفت: 
کارخانه های خودروســازی در ایران با 
زیان انباشته بســیار باال روبرو هستند  
چرا که این کار خروج دولت از پروســه 
قیمت گــذاری اســت . در این صورت 
کارخانه ها مانند اواســط دهه هفتاد 
تا هشتاد، خودشــان با تنظیم قیمت 

می توانند شرایط را مدیریت کنند . 
 به گفته وی قیمت ذاری دستوری 
معضالت فراوانی را متوجه کلیت اقتصاد 
به صورت عام و صنعت خودرو به صورت 

خاص کرده است. 
 به نظر می رســد ماه عســل دولت 
سیزدهم با وعده های آن چنانی نظیر 
مهار تورم، آزادســازی پول های بلوکه 
شده و همچنین کاهش قیمت خودرو 
و ... در حــال پایان اســت و اقتصاد در 
حال تحمیل واقعیت وجــودی خود 
به دولت سیزدهم اســت. آنچه در این 
فضا اهمیت دارد این اســت که چطور 
می توان وعده هایی داد که از همان ابتدا 
کارشناسان عدم تحقق آن را پیش بینی 

می کردند . 
 هزینــه این وعده ها بــدون تردید 
کاهش شدید سرمایه اجتماعی است 
که مضرات آن بــرای جامعه و اقتصاد 

ایران قبال محاسبه نیست. 

خودرو رسما گران می شود 

وعده کاهش قیمت وزیرصمت را فراموش کنید
نایب رئیس اتحادیه 

نمایشگاه داران: قیمت 
خودرو باال برود یا پایین 

بیاید اصال مشتری در بازار 
نیست و انگشت شمارند 

کسانی که نسبت به خرید 
خودرو در شرایط کنونی 

اقدام می کنند 

خبر

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با 
اشاره به اینکه مردم به جای سایر پروتئین های 
تخم مرغ مصرف می کنند، گفت: وزارت جهاد 
کشاورزی تصویب کرده است که ماهانه ۱۵ هزار 
تن تخم مرغ وارد کشور شود این حجم از واردات 

باید تا پایان سال ادامه پیدا کند.
حمید کوچــک کاشــانی، در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصــادی ایلنــا، درخصوص دالیل 
افزایش قیمت تخم مرغ در کشــور، بیان کرد: 
قیمــت تخم مرغ یک شــبه باال نرفته اســت. 
چالش هایی که امروز بازار تخم مرغ با آن درگیر 
است ناشی از تعلل در تصمیم گیری های ماه  های 

گذشته دارد.
وی با بیان اینکه تامین نهاده برای مرغداران 
به صورت منظم انجــام نمی گیرد، تصریح کرد: 
مرغداران در بازه زمانی مشخص نهاده دریافت 

نمی کنند از ایــن رو مجبورند برای تامین نهاده 
مورد نیاز به بازار آزاد مراجعه  کند.

رئیــس هیأت مدیــره اتحادیه سراســری 
مرغداران میهن، گفت: قیمت سبد پروتئین ها 
در کشــور به  شــدت افزایش پیدا کرده است از 
آنجایی که مردم توان خریــد دیگر محصوالت 
پروتئینی را ندارد تقاضا برای خرید تخم مرغ زیاد 
شده است. یکی از دالیل باال رفتن نرخ تخم مرغ 

افزایش تقاضا برای خرید این محصول است.
وی با اشاره به افزایش مصرف تخم مرغ در ۶ 
ماه دوم سال، بیان کرد: قیمت مصوب تخم مرغ 
در فروشگاه های زنجیره ای و میادین تخم مرغ 
شانه ای ۴۰ هزار تومان است واحدهای صنفی با 
احتساب سود در نظر گرفته هر شانه تخم مرغ را 

۴۳ هزار تومان عرضه می کنند.
به گفته این فعال اقتصــادی، در حال حاضر 

۵ هزار تن تخم مرغ وارد کشور شده است که از 
این حجم ۱۰۰۰ تن آن وارد بازار شد؛ البته از ۱۵ 
آبان توزیع بار وارداتی سرعت ۲ برابری به خود 

خواهد گرفت.
کوچک کاشانی درباره تقویت شبکه مویرگی 
عرضه تخم مرغ در خرده فروشی، گفت: سازمان 
پشــتیبانی امور دام با همــکاری اتحادیه  مرغ 
تخم گذار، به وسیله ماشــین های توزیع کننده 
تخم مرغ این محصول را در تمام مناطق ۲۲ گانه 

تهران با قیمت مصوب عرضه می کنند.
وی در پاســخ به این پرســش کــه قیمت 
تخم مرغ در خرده فروشی ها به ۲۵۰۰ تومان هم 
رسیده است، بیان کرد: قیمت گذاری تخم مرغ 
بســته بندی شــده ۱۶ آبان اعالم خواهد شد با 
اعالم این نرخ دیگر شاهد هرج و مرج در قیمت 

تخم مرغ نخواهیم بود.

به گفته کوچک کاشانی، در ۲ سال گذشته 
به دلیل اعمال تحریم هــا واردات تخم مرغ در 
زمان مشخص صورت نگرفت. همچنین برخی 
ســومدیریت های داخلی بر این مسئله صحه 
گذاشت و ما شاهد نابه ســامانی بازار تخم مرغ 

شدیم.
این فعال اقتصادی ترکیه را به عنوان یکی از 
کشورهای واردکننده تخم مرغ در کشور معرفی 
کرد و افزود: وزارت جهاد کشــاورزی تصویب 

کرده است که ماهانه ۱۵ هزار تن تخم مرغ وارد 
کشور شود این حجم از واردات باید تا پایان سال 

ادامه پیدا کند.
وی در پایان بابیــان اینکه تهــران یکی از 
بزرگ تریــن تولیدکننــدگان تخم مــرغ در 
کشــور اســت، تصریح کرد: تهران بزرگ ترین 
مصرف کننده تخم مرغ نیز هست از این رو برای 
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا از استان های دیگر 

تخم مرغ وارد این استان می شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار:

مردمبهجایسایرپروتئینهاتخممرغمصرفمیکنند

ایمان ربیعی 

خبر اقتصادی

برنجپاکستانباسوختایران
تهاترمیشوند

خبرآنالیــن- 
معاون وزیــر صمت 
گفت: هیئت پاکستانی 
با وزیر جهاد کشاورزی 
ایران توافقاتی داشت 
که از جمله آنها تهاتر 

محصوالت ســوختی و ال پی جی در برابر برنج از 
پاکستان، تشکیل کارگروه های تخصصی بین وزارت 
جهاد کشاورزی ایران و طرف پاکستانی برای رفع 
موانع واردات محصوالت گرمسیری، دام زنده و برنج 
و صادرات محصوالت کشاورزی ایران مثل سیب و 

خرما به پاکستان بود.
علیرضا پیمان پاک افزود: همچنین مقرر شد 
برای رسیدن به اهداف و برنامه پنج ساله همکاری، 

استراتژی پنج ساله دو کشور تبیین و توسعه یابد.
    

سخنگوی گمرک:
آماروزارتجهادازصادرات

خاویارغلطاست
قرن نو- سخنگوی گمرک، آمار اعالمی توسط 
یکی از مدیران وزارت جهــاد در خصوص صادرات 

چهار تن خاویار در سال ۹۹ را اشتباه خواند.
 ســید روح اهلل لطیفی گفت: صادرات خاویار 
در ســال ۹۹، دوهزار و ۲۸۲ کیلوگرم به ارزش یک 
میلیون و ۸۵ هزار و ۶۷۴ دالر بوده است و آمار اعالمی 
توسط یکی از مدیران وزارت جهادکشاورزی، آمار 

دقیقی نبوده و فاصله زیادی با واقعیت دارد.
وی ضمن تاکیــد بر دقت در ارائه آمار توســط 
مدیران کشــور گفت: ارائه آمار دقیق می تواند در 
بررسی واقعیت های میدانی و برنامه ریزی صحیح در 

مسیر رونق اقتصادی کشور مؤثر باشد.
ســخنگوی گمرک در ادامه افزود: در سال ۹۹، 
امارات متحده عربی با خرید ۵۶۰ کیلوگرم خاویار، 
آلمان ۲۲۰ کیلوگرم، ژاپن ۲۰۲ کیلوگرم، بلژیک 
۲۰۱ کیلوگرم و اسپانیا ۱۹۹ کیلوگرم، پنج مقصد 

اول صادرات خاویار ایرانی بودند.
    

سکهواردکانال۱۲میلیون
تومانیشد

ایرنــا- قیمت 
ســکه در بازار تهران 
دیــروز بــا ۱۵۰ هزار 
تومان افزایش نسبت 
به روز گذشته به رقم 
۱۲ میلیون و ۳۰ هزار 

تومان رسید. دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی قیمت 
نسبت به روز اولین روز هفته به رقم ۱۲ میلیون و ۳۰ 
هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

نیز ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان 
و ســکه یک گرمی ۲ میلیــون و ۲۵۰ هزار تومان 

قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ 
عیار به یک میلیون و ۱۹۸ هزار تومان رسید. قیمت 
هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۱۹۱ هزار تومان شد.

    
ربگوجهفرنگی۱۰۰درصد

گرانشد
ایلنــا- دبیــر 
ســندیکای صنایــع 
کنســرو ایران گفت: 
قیمــت گوجه فرنگی 
در ســال جاری ۴۰۰ 
درصد گران شد این در 

حالیست که قیمت رب گوجه فرنگی حداقل ۱۰۰ 
درصد گران شد.

سید محمد میررضوی درباره افزایش نرخ رب 
گوجه فرنگی گفت: خشکسالی نرخ گوجه فرنگی 
را در سال جاری افزایشی کرد. سال گذشته گوجه 
فرنگی ربی کیلویی از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان خریداری 
می شــد این درحالیست که امســال نرخ پایه این 
محصول از ۲۰۰۰ هــزار تومان تــا ۳۷۰۰ تومان 

خریداری و تحویل کارخانه دار می شد.
وی با اشــاره به افزایش ۴ برابری قیمت گوجه 
فرنگی بیان کرد: قیمــت رب گوجه فرنگی ۴ برابر 
افزایش نداشت. قیمت قوطی رب گوجه فرنگی ۲۲ 
هزار تومان بود اما امســال به حدود ۳۰ هزار تومان 
رسیده اســت و گرانی رب گوجه فرنگی نسبت به 

افزایش نرخ سایر محصوالت کمتر است.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران ادامه داد: در 
ابتدای فصل قیمت بریکس رب فله ای ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
هزار تومان بود اما از آنجایی که رب با گوجه فرنگی 
گران تولید شده است قیمت هر بریکس به ۷۵۰ هزار 

تومان رسیده است.

سرپرســت معاونت بازرگانی وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: باال رفتن هزینه های تولید، 
افزایش تقاضا در شرایط کرونا و خشکسالی در 
کنار هم بر افزایش قیمت اقالم اساسی در دنیا 
تاثیر گذار بوده اســت. تولید داخل کشورمان 
هم در غله و نهاده های دامی متناســب با میزان 

خشکسالی کمتر شده به طوری که تولید گندم 
ما حدودا نصف شده اســت.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جــوان، عباســی معروفان گفت: 
ابتدای آبان سال قبل را اگر با امروز کشور مقایسه 
کنیم هفت قلم کاالی اساسی که ما وارد کشور 
می کنیم حدودا ۵۲ درصد گران تر شده است. 

پیش بینی ما این است که تا پایان سال حدود ۲۰ 
درصد به این رقم اضافه شود.او افزود: ما سال قبل 
با سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر ۱۳ میلیون تن 
کاال وارد کرده بودیم و امســال با شش میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون دالر همین میــزان کاال را وارد 
کشور کردیم. این به معنای آن است که با وجود 
محدودیت های تامیــن ارز، واردات کاال برای 
ما گران تر تمام خواهد شد.معروفان گفت: این 
تاثیرات کنار هم ما را کمی نگران می کند هرچند 
برنامه ریزی های خوبی انجام شده و مشکالت 
پیش رو را هم تحلیل کرده اســت. واقعیت این 
است که کاال های جهانی گران شده در حالی که 
منابع ارزی ما هم محدودتر شــده است.اگر چه 
افزایش قیمت اعالمی توسط فائو غیر قابل انکار 
است و تورم ۳۱ درصدی دامن تمام دنیا را گرفته و 

موضوعی جهانی است، اما این افزایش قیمت برای 
ما بیش از نرخ اعالم شده است.این افزایش نرخ در 
حالی اتفاق افتاده است که ارز مورد استفاده برای 
واردات این اقالم همــواره نرخ ثابت چهار هزار و 
۲۰۰ تومان را داشته است. بسیاری از کارشناسان 
دلیل این اتفاق را اشکال در فرآیند تخصیص ارز، 
فساد های پشت پرده آن و انتخاب محل اشتباه 

برای تخصیص یارانه عمومی می دانند.
ارز 4200 تومانی به جیب دالالن رفت

حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان و عضو 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این خصوص اظهار 
کرد: سال ها ارز دولتی برای واردات اقالم اساسی 
تخصیص داده می شــد تا نیاز مردم جامعه به 
خصوص اقشار کم تر برخوردار به نرخ معقول تری 
به دست آن ها برســد، اما متاسفانه سود این ارز 
دولتی بیش از آن که به جیب مردم برود به جیب 
دالل ها رفت. کاال هایی که با ارز به نرخ یک هشتم 
بازار وارد می شدند با قیمت های یک سوم و یک 

دوم نرخ جهانی به دست مردم می رسید.

او گفت: این موضوع پیــش از این هم مطرح 
شده بود که یارانه در نظر گرفته شده برای اقالمی 
مثل نهاده باید در حلقه دیگری در زنجیره تامین 
پرداخت شود تا نظارت بیشتری بر آن وجود داشته 
باشد. این یارانه می توانست به دست تولید کننده 
یا مصرف کننده برسد تا شاهد مشکالتی مثل 
ایجاد مافیای نهاده در کشور نباشیم.این نماینده 
مجلس افزود: با توجه بــه میزان افزایش قیمت 
اقالم وارداتی با ارز دولتی و تغییر نرخ جهانی آن 
بدون اغراق متوجه خواهیم شد که ارز تخصیص 
داده شده اثر بخشــی الزم را نداشته است.نرخ 
تورم برای اقالم اساسی در کشور ما بیش از سایر 
نقاط جهان بود که دالیل بسیاری را می توان به 
عنوان ریشه آن اعالم کرد، اما در مجموع به نظر 
می رسد سیاست ارز دولتی هم نتوانسته ما را در 
اقالم اساسی هم راستا با سایر کشور ها نگه دارد. 
با توجه به صحبت هایی کــه از حذف ارز دولتی 
مطرح شده، تفاوت عملکرد، میزان اثربخشی هر 

سیاست را مشخص خواهد کرد.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:

هفتقلمکاالیاساسی۵2درصدگرانشد


