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 ثبات اصلی ترین 
نیاز اقتصاد ایران است

توســعه ایرانی- 
رئیــس اتــاق بازرگانی 
تهران با اشاره به افزایش 
۳ هزار تومانــی نرخ دالر 
طی یک ماه، تاکید کرد 
که اصلی ترین نیاز اقتصاد کشور ثبات است. مسعود 
خوانساری در توئیتی نوشــت: قیمت دالر در یک 
ماه گذشته حدود ۳ هزار تومان افزایش یافته. تنها 
خبرهای خوش از شــروع دیپلماسی قوی دولت و 
مذاکرات، لغو تحریم ها، بازگشــت ارزهای بلوکه 
شده و نگاه مثبت به عضویت در FATF می تواند 
بازارها و فعاالن اقتصــادی را به آینده امیدوار کند؛ 

ثبات اصلی ترین نیاز اقتصاد ایران است.
    

 نرخ تورم مردادماه 
به ۴۵،۲ درصد رسید

مرکز آمار ایران- 
نرخ تورم کل کشــور در 
مردادمــاه ۱۴۰۰ برابــر 
۴۵،۲ درصد اعالم شــد. 
در تازه ترین گزارش مرکز 
آمار ایران که درباره شــاخص قیمت مصرف کننده 
منتشر شده است، نرخ تورم کل کشور در مردادماه 
۱۴۰۰ به ۴۵،۲ درصد رســیده کــه در دهک های 
مختلف هزینه ای در بــازه ۴۴.۶ درصد برای دهک 
ششــم تا ۵۰.۰ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. 
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بین ۵۴.۸ 
درصد برای دهک دهم تــا ۵۹.۳ درصد برای دهک 
دوم است. هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین ۳۳.۳ درصد 
برای دهک اول تا ۴۸.۸ درصد برای دهک دهم است.

    
افزایش ۳۴ درصدی قیمت مسکن 

در تهران
بانک مرکزی ایران- روند نزولی رشد نقطه به 
نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه 
گذشته تداوم یافت؛ بر این اساس متوسط قیمت یک 
متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده در 
شــهر تهران در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. در 
مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شــهر تهران به ۵.۵ هزار واحد مسکونی 
رسید که نســبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۴ درصد کاهش 
نشــان می دهد. همچنین در ماه مــورد گزارش، 
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شــهر تهران نســبت به ماه قبل 

۳.۱درصد افزایش را تجربه کرده است.
    

صادرات کنونی برق در کمترین 
میزانِ ممکن است

تسنیم- سخنگوی 
صنعت برق گفت: همواره 
اولویت اصلی صنعت برق 
تامین نیاز داخلی و مصرف 
برق هموطنان در داخل 
کشور است و در صورت کمبود یا محدودیت برق، 
واردات بیشــتر از صادرات است.  مصطفی رجبی 
مشهدی با اشــاره به برخی اخبار منتشر شده در 
خصوص افزایش صادرات برق به پاکستان گفت: 
همواره در تمام گفت وگوها با رسانه ها و مذاکرات 
و قراردادها در این خصوص تاکید شــده است که 
اولویت اصلی تامین نیاز هموطنان در داخل کشور 
است. وی افزود: زیرساخت الزم )خط انتقال برق( 
برای صادرات برق به بندر گوادر پاکستان در خاک 
ایران وجود دارد اما طرف مقابل همچنان زیرساختی 
که بتواند افزایش واردات برق را از ایران داشته باشد 
احداث نکرده اســت و حتی در صــورت احداث 
زیرساخت های الزم در خاک پاکستان نیز اولویت با 

تامین نیاز داخلی و سپس صادرات است.
    

افزایش ۶۰ درصدی قیمت رب گوجه
فارس-  دبیر اتحادیه بنکــداران مواد غذایی 
با اشــاره به افزایش ۶۰ درصدی قیمت رب گوجه 
فرنگی، گفت: عالوه بر افزایش قیمت مواد مصرفی 
کاهش کیفیت گوجه فرنگی به علت کم آبی و گرما 
نیز باعث افزایش هزینه تولید رب گوجه فرنگی شده 
است.  بررسی قیمت رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی 
نشان می دهد که قیمت این محصول خوراکی برای 
مصرف کننده طی ماه های اخیر به شدت افزایش 
یافته و قیمت مصرف کننده این محصول خوراکی 
در برندهای مختلــف و در قوطی های ۸۰۰ گرمی 

بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۵ هزار تومان  است. 

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 بازار خودرو هفته های پرتالطمی 
را پشت ســرمی گذارد و هرگونه خبر و 
اظهارنظر از سوی دولتمردان سیزدهم و 
سازمان های مرتبط بر وضعیت این بازار 

تاثیرگذار می شود. 
در ســال های اخیر همواره مردم از 
قیمت باالی خودرو در بازار و همچنین 
طوالنی شــدن روند تحویــل خودرو 
از سوی خودروســازان و... گالیه های 

فراوانی داشته اند. 
در یک سال گذشــته اما عملکرد 
شورای رقابت به عنوان یکی از نهادهای 
مرتبط با حوزه خودرو -که تصمیماتش 
بر قیمــت خــودرو که معمــوال کفه 
ترازو را به ســمت خودروسازان پایین 
می آورد- مورد انتقادات فراوانی از سوی 
مصرف کنندگان نهایی قرار گرفت، زیرا 
این بخش از خریداران مجبور بودند پول 
خود را برای خرید خــودرو حداقل به 
مدت یکســال نزد خودروساز بگذارند 
و روز به روز از ارزش مالــی آن پول نیز 
به دلیل نوسان شــدید تورم در کشور 

کاسته شود. 
در روزهای گذشــته خبر مصوبه 
اخیر شــورای رقابت که بر اســاس آن 
خریداران در بخشــی از قیمت خودرو 

سهیم خواهند بود، منتشر شده که به 
نظر می رسد حداقل این بار این شورا گام 
کوچکی در راستای حمایت از خریداران 
و مصرف کنندگان نهایی برداشته است. 
به گفته رضا شــیوا، رئیس شورای 
رقابت؛ در این مصوبــه دغدغه جدی 
خریداران خودرو هســتند و در نهایت 
تصمیم گرفته شده که مصرف کننده 
با توجه به مبلغ پیشــپرداختی که در 
ازای خرید خــودرو به شــرکت های 
خودروســازی پرداخــت می کند در 

قیمت تمام شده خودرو سهیم باشد.
به گفته وی ایــن مصوبه عطف به 
ماســبق نبوده و از تاریخ ابالغ آن قابل 

اجراست و شامل گذشته نمی شود. 
وی به تســنیم توضیح داده است: 
البته سود مشــارکتی که شرکت های 
خودروســازی بــه مصرف کنندگان 
پرداخــت می کردنــد در چارچــوب 
تصمیم گیری خود خودروساز است، به 
نحوی که شاید برخی خودروسازان برای 
تشویق خرید سودی را برای خریداران 
در نظر بگیرند اما ســوال این است که 
اگر کسی سود مشارکت دریافت کند 
این مصوبه شاملش می شــود یا خیر؛ 
باید بگویم شــورا برای تمام کسانی که 
پیش خریــد می کنند ایــن مصوبه را 

اجرایی می کند.

وی اضافه کرده اســت: بــه عنوان 
نمونه اگر کســی برای یک خودروی 
۱۰۰ میلیــون تومانــی، ۵۰ میلیون 
پیش پرداخت داده است مطابق مصوبه 
شــورای رقابت نصف مبلغ خــودرو را 
پرداخت کرده و باید متناسب با نرخ تورم 
فقط مابقی قیمت خــودرو را پرداخت 

کند. 
مصوبه ای در جهت حفظ ارزش 

پول خریداران خودرو 
یک کارشناس صنعت خودرو در این 
باره به »توسعه ایرانی« گفت: »کلیت 
این مصوبه مشخص اســت، اما متنی 
که شورای رقابت آن  را منتشر کرده در 
اصل متنی حقوقی محسوب می شود 
که ممکن است برای درک عموم کمی 

سخت باشد.« 
بابــک وفایی افــزود: »در حقیقت 
این مصوبه پاســخ به نیاز مشتریان در 
بازار خودرو و چالشی است که سال ها 
بــا آن مواجــه بوده ایم. از زمــان آغاز 
پیش فروش های بلند مدت شرکت های 
خودروســازی این مســاله بدتر شده 
است. روز اول خریدار مبلغی را به عنوان 
پیش خرید خودرویی که قیمت نهایی 
آن مشخص نیست به شرکت خودروساز 
پرداخت می کند و ماجرا دقیقا از همین 
جا شروع می شود و زمانی که مشتری 

می خواهــد خــودرو را دریافت کند، 
خودروساز قیمت روز خودرو را به عنوان 
قیمت نهایی و مصوب شورای رقابت در 
نظر می گیرد؛ و بنابرایــن خریدار باید 

میزان اختالف را پرداخت کند.« 
این کارشناس صنعت خودرو یادآور 
شد: »تا اینجا مساله شاید طبیعی به نظر 
برســد که البته مربوط به بازاری است 
که نرخ تورم در آنجا ۲ تا ۳ درصد باشد، 
اما در کشوری مانند ایران که نرخ تورم 
۴۰درصدی دارد؛ این تصمیم قابل اجرا 
نیست. در حقیقت این مبلغ که به عنوان 
پیش پرداخت به خودروسازان پرداخت 
شده، پس از یک  ســال ۴۰درصد افت 

کرده  است.« 
 شورای رقابت؛

عضو اضافه بازار خودرو 
وفایی اضافه کــرد: »به اعتقاد بنده 
شــورای رقابت در بازار عضــو اضافه 
محسوب می شــود، اما در بازار فعلی با 
شرایط کنونی و انحصاری شاید بودن 
این شورا بهتر از نبودن آن است. شورای 
رقابت در پاسخ به نیاز مشتریان طرحی 
را برنامه ریزی کرد که بر اساس آن برای 
نمونه امروز ۳۵درصــد از بهای خودرو 
به عنوان پیش پرداخت به شــرکت ها 
واریز می شود و به دلیل اینکه قرار است 
یک سال تحویل خودرو به طول انجامد، 

شــورای رقابت این مبلــغ را به عنوان 
پرداخت قطعی ۳۵ درصــد از قیمت 
خودرو در نظر گرفته و سال بعد خریدار 
باید ۶۵درصد مبلغ باقی مانده را پرداخت 
کند بدون توجه بــه اینکه در این مدت 
ارزش پول خریدار کاهش یافته است.«

توجه به نیاز بازار خودرو در مصوبه 
اخیر شورای رقابت 

وی تاکید کرد: »بنابراین این مصوبه 
اخیر را باید پاسخ به نیاز بازار دانست. در 
سال های گذشــته بازار به شکل بسیار 
گسترده ای بسته شــده و مشکالتی 
ایجاد کرده  است که سبب بروز شرایط 
فعلی شده  و اصال این روند در هیچ بازاری 
عرف نیست که محصولی که مشخص 
نیست قرار است چه قیمتی داشته باشد، 

این گونه فروخته شود.«
به گفته وفایی نمی توان این مصوبه را 
برای بازار کافی دانست، اما اقدام مثبتی 

محسوب می شود. 
این کارشناس صنعت خودرو، درباره 
گالیه مردم از خودروسازان و اینکه آیا 
می توان انتظار داشت مدت زمان تحویل 
خودروها کاهش یابد و شــاهد خوش 
قولی بیشتر خودروسازان باشیم، اضافه 
کرد: »این مساله تجربه تاریخی مردم 
در مواجهه با خودروســازان محسوب 
می شــود و مردم شــاهد تجربه  های 
عجیبی مانند دریافت اجباری خودروی 
دیگری به غیر از آن چــه پیش خرید 
کرده اند نیــز بوده اند. به صورت تئوری 
می توان شــاهد کاهش مــدت زمان 
تحویل خودروها و خوش قولی بیشتر 
خودروسازان بود اما در مورد خودروهای 
پرتیراژ مانند ســمند و پژو پارس و ... 
معموال خودروسازان آن ها را دیر تحویل 
نداده اند زیرا تأخیر برای آن ها هم سبب 

بروز گرفتاری هایی می شود.« 
وفایی تاکید کرد: »خوشبختانه در 
سال های اخیر شــاهد عملکرد خوب 
نهادهــای نظارتی بر رونــد تولیدات 
خودروســازان بــه ویــژه در زمینه 
خودروهای پرتیراژ هستیم به طوری 
که اکنون یک تیم سازمان بازرسی در 
شــرکت ایران خودرو مستقر هستند، 
اما به صورت تئــوری از این پس به نفع 
خودروسازان اســت که حتی تولیدات 

خود را زودتر تحویل دهند.« 
این کارشناس صنعت خودرو ادامه 
داد: »صنعت خودرو و بــازار خودرو و 
حتی اقتصاد کالن کشــور با مشکالت 

و چالش های بســیار عظیمی مواجه 
هستند که این موارد حتی التیام بخش 
این موارد نیز محســوب نمی شود، اما 
گام ابتدایی تلقی می شود. برای نمونه 
خودروسازی که در سال ۹۹ چند هزار 
میلیارد تومان زیان داده، خودروسازی 
که عمال در مرز ورشکستگی قرار داشت 
و با یک سری اقدامات مالی توانست خود 
را از این مساله نجات دهد، خیلی نگران 
این مســاله نیســت که تولیدات خود 
را کمی زودتر یا دیرتــر تحویل دهد تا 
چند میلیون کمتر یا بیشتر از خریدار 

دریافت کند.« 
اختالف عرضه و تقاضا عامل اصلی 

اختالف قیمت کارخانه و بازار 
وفایــی در بخــش دیگــری از 
ســخنانش گفت: »بحث تــورم برای 
پیش فروش های بلندمــدت خودرو 
توجیه دارد نه پیش فروشــی که قرار 
اســت خودرو ۳۰روزه تحویــل داده 
شــود. بنابراین برای خودرویی که قرار 
اســت بین یک تا ۲ ســال آینده آن را 
تحویل بگیرید،  این مصوبه اثرگذاری 

کوتاه مدت نخواهد داشت.« 
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
»تا زمانی که نیاز بازار چه برای مشتری 
واقعی و چه برای دالالن پاسخ داده نشود 
شاهد ادامه اختالف قیمت بین کارخانه 
و بازار خواهیم بود زیــرا اختالف بین 
عرضه و تقاضا در بازار به شکل محسوس 
وجود دارد و انتظارات تورمی بر تقاضای 
سوداگرانه دامن می زند و بنابراین چنین 
مصوبه هایــی نمی تواند اثر کوتاه مدت 
بر وضعیت بازار خودرو داشــته باشد و 
اثر آن در یک سال آینده قابل مشاهده 

خواهد بود.« 

کندوکاو مصوبه جدید شورای رقابت در گفت وگوی »توسعه ایرانی« با یک کارشناس

اقدامی الزم، اما ناکافی برای خریداران خودرو
بابک وفایی،  کارشناس 

صنعت خودرو: تا زمانی که 
نیاز بازار چه برای مشتری 

واقعی و چه برای دالالن 
پاسخ داده نشود شاهد ادامه 
اختالف قیمت بین کارخانه و 
بازار خواهیم بود زیرا اختالف 
بین عرضه و تقاضا در بازار به 
شکل محسوس وجود دارد 

و انتظارات تورمی بر تقاضای 
سوداگرانه دامن می زند

گزارش

طرحــی بــا عنــوان »ســند راهبردی 
صنعــت لــوازم خانگــی« در وزارت 
صمت در حال بررســی اســت کــه تمرکز 
آن بــر جایگزینی ســریع تولیــد داخل با 
 خــارج و تامین نیاز کشــور با تولیــد انواع 

محصوالت داخلی است.
به گزارش تسنیم، بعد از خودروی ملی، 
حاال نوبت لوازم خانگی ملی اســت. طرحی 
با عنــوان »ســند راهبردی صنعــت لوازم 
خانگی« در وزارت صمت در حال بررســی 
است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید 
داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع 
محصوالت داخلی است. طرحی که در صورت 
تصویب آن احتمــاال واردات لوازم خانگی به 

ایران ممنوع می شود.
بعد از انحصار در بــازار خودرو حاال نوبت 
به بازار لوازم خانگی رسیده است. طرح اولیه 
پیش نویس »ســند راهبردی صنعت لوازم 
خانگی« آماده شده و در جلسات کارشناسی 
در حال بررســی اســت و برخی از گروه ها 
در تالشــند تا تایید این طرح را از سیدرضا 
فاطمی امین، سکاندار جدید وزارت صمت 

بگیرند.
نایــب رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگــی می گوید معنای این ســند 
راهبــردی ملــی شــدن لــوازم خانگی و 

 ممنوعیــت واردات لــوازم خانگی خارجی 
به کشور است.

اواخر مرداد ســال جاری هم معاون امور 
صنایع وزارت صمت هم دربــاره این برنامه 
توضیحاتی داده بود. اما مهم ترین عباراتی که 
وی به آن اشاره کرده بود »مدیریت واردات 
و صادرات«، »جایگزینی سریع تولید داخل 
با خارج« و »تامین نیاز کشــور با تولید انواع 

محصوالت داخلی« بود.
اما مشــکل چیســت؟ محمد حســین 
اســالمیان می گوید با وجــود اینکه تقاضا 
برای خرید لوازم خانگی به شــدت کاهش 
یافته اســت. اما تولید داخل هنوز جوابگوی 
نیاز مردم نیســت و  تولیدکنندگان داخلی 
هنوز نمی توانند سبد کاالیی بازار را به موقع 
تامین کنند و کاالها را با تعویق چهار تا پنج 
ماه به دســت فعاالن بازار می رسانند. حال 
چطور قصد دارنــد واردات را ممنوع و مازاد 
تولید داخل را هم تامین کنند. یکی دیگر از 
اهداف این برنامه صادرات لوازم خانگی ایرانی 
به کشورهای همجور اســت. اما اسالمیان 
می گوید این ایده در حقیقت شکست خورده 
اســت. چون قیمت لوازم خانگــی ایران در 
بازارهای همسایه گرانتر از اجناس خارجی 
مشابه است. بر این اساس لوازم خانگی ایران 

با این شرایط شانسی برای صادرات ندارد.

  طرح ملی لوازم خانگی 
یا انحصار در بازار؟

بررسی ها نشان می دهد در بخشی از برنامه 
عملیاتی اجرای طرح ملی لوازم خانگی قرار 
است تعداد مجوزهای این حوزه تغییر کند. 
در این برنامه بر »اصالح ساختار مجوزدهی 
با رویکرد هدایت ســرمایه گذاران جدید به 
ســمت تولید قطعات و محصــوالت دارای 
کمبود با فنــاوری بــاال و دارای توجیه فنی 

اقتصادی« تاکید شده است.
همچنین قرار اســت بنگاه های کوچک 
و متوســط از طریــق یک شــبکه با هدف 

ساماندهی تجمیع شوند.
فعاالن بــازار می گویند این طرح از حیث 
فنی از لحاظ بســتر و ســازوکار امکان پذیر 
نیست و معتقدند تنها اســتدالل برای این 
طرح ایجاد انحصار و بهره مندی از امتیازات و 

تسهیالت دولتی است.
چندی پیــش الــه وردی دهقانی، عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس به خانه 
ملت گفته بود:»نباید بــازار لوازم خانگی در 
اختیار گــروه خاصی قرار گیرد و شــرایطی 
فراهم شــود که برخی از این وضعیت ســو 

استفاده کنند.«
انحصار تولید لوازم خانگی در بازار همان 
تجربه ای است که در حوزه خودرو تجربه شده 
است. انحصار تولید خودرو در بازار داخل تنها 
در اختیار چند شرکت اســت. عالوه بر آن، 
ممنوعیت واردات در ســه سال گذشته هم 
ماجرا را سخت تر کرده است. در نبود رقبای 
خارجی، تولیدکننــدگان داخلی انگیزه ای 

برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت ندارند. 
نتیجه این شده که قیمت ارزانترین خودروی 
داخلی در بازار به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده 

است.
 طرح فروش اقساطی 

لوازم خانگی وجود دارد؟
نایب رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگی 
همچنین درباره اجرای طرح فروش اقساطی 
لوازم خانگی بیــان کرد: در شــرایط فعلی 
کارخانه ها هم اجناس را شرایطی به فعاالن 
بازار نمی فروشــند از این رو فعاالن بازار هم 
نمی توانند کاال را با اقساط چند ماهه به مردم 

تحویل دهند.
اسالمیان با اشــاره به وضعیت بازار لوازم 
خانگی گفت: در حال حاضر مهمترین مساله 
در بازار لوازم خانگی تحریک تقاضا است. فعال 

تقاضایی برای خرید لوازم خانگی وجود ندارد 
و بازار راکد است.

قیمت لوازم خانگی نوسان دارد؟
بنابر این گزارش، در گذشــته با افزایش 
قیمت دالر لوازم خانگــی در بازار لحظه ای 
گران می شــد. در آن زمان برخــی فعاالن 
بازار به دلیل کمبود اجنــاس، کاال به مردم 
نمی فروختند اما حاال بازار وضعیت معکوسی 
به خود گرفته است. لوازم خانگی در بازار زیاد 

اما تقاضایی برای خرید مشاهده نمی شود.
سال گذشته اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه 
لوازم خانگــی گفته بود: »بــه دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم برخی از واحدهای صنفی 
لوازم خانگی را به مردم اقساطی می فروشند. 
برخی  از کسبه به دلیل گرانی ها ورشکست 

شدند.«

یک طرح ملی جدید در وزارت صمت کلید خورد 

انحصار در انتظار لوازم خانگی است؟


