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۷ نفر در کشور یارانه بنزین 
۱۰۰خودرو را استفاده می کنند

توســعه ایرانی - نماینده مــردم تهران و 
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت: ۷ نفر در کشور بیش از ۱۰۰ خودرو به 

نامشان است و از بنزین یارانه ای استفاده می کنند.
مالک شریعتی نیاســر، در مراسم ملی انرژی 
با بیان اینکه باید عدالت در حوزه انرژی اجرایی 
شود، گفت: در حال حاضر هفت نفر در کشور ما 
باالی ۱۰۰ خودرو به نامشان است و هزار نفر هم 
۵۰ خودرو به نامشان ثبت شده است اما از بنزین 

یارانه ای استفاده کنند.
او ادامه داد: تاکنون چندین بار اعالم کرده ایم 
که حق انشعاب مناطق باالی شهر و پایین شهر 
متفاوت محاسبه شود چرا که همان یارانه  ای که 
به ساختمان ها و اراضی خیابان نیاوران تخصیص 
می یابد به ساختمان هایی که در مناطق جنوبی 
شــهر هســتند هم تعلق میگیرد و این موضوع 

عادالنه نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه رهبر انقالب 
اخیراً در صحبت های خود بر شاخص عدالت تاکید 
کرده اند گفت: ما وضعیت مطلوبی در شاخص عدالت 
نداریم و این یک شعار نیست بلکه یک حقیقت است 
و مصرف انرژی ما هم اکنون در بین دســتگاه های 

مختلف بسیار متفاوت است.
    

احتمال ریزش شدید قیمت 
خودروها

ایرنا-  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
پایتخت با بیان اینکه بازار خودرو، شرایط طبیعی 
ندارد، پیش بینی کرد در هفته های آینده با ریزش 

شدید قیمت خودروها مواجه شویم.
سعید موتمنی  افزود: اکنون به هیچ عنوان خرید 
خودرو عاقالنه نیست و به خریداران توصیه می شود  

فکر خرید را از سر خود بیرون کنند.
وی بیان داشــت: بازار قفل بوده و رکود کامل بر 
آن حاکم اســت، آنچه از قیمت ها شنیده می شود 
فقط روی کاغذ است و مشــتریان نیز فقط قیمت 
می پرســند. به گفتــه این مقام صنفــی، قیمت 
خودروهای داخلی فقط در فضای مجازی داغ است و 
قیمت خارجی ها نیز به طور مشابه فقط روی کاغذ و 

بسیار باال از سوی فروشندگان بیان می شود.
    

تولید ۵۰ هزار دستگاه 
موتورسیکلت برقی در دستور کار

توسعه ایرانی- معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در نشســت برنامه ریــزی تولید انبوه 
موتورســیکلت های برقی با بیــان اینکه یکی از 
سیاســت های وزارت صمت حمایــت از تولید 
موتورسیکلت های برقی است، گفت: طبق برنامه 
تولید ۵۰ هزار دســتگاه موتورسیکلت برقی در 

دستور کار قرار دارد.
امیر بیات گفت: در این طرح بــا حذف هزینه 
۴۰ درصدی باتری و بهره گیری از شــیوه سوآپ 
و باتری هــای امانی و ایجاد زیرســاخت های الزم 

ارزان سازی قیمت محصول مدنظر قرار دارد.
وی با اشــاره به اقدامات ســازمان گسترش و 
نوســازی صنایــع ایــران در ایــن خصــوص از 
جمله برگــزاری فراخوان طراحــی و تولید انبوه 
موتورسیکلت برقی با مشارکت بخش خصوصی، 
شناســایی فعاالن در حوزه تولید موتورسیکلت 
برقی داخل کشــور، برگزاری جلسات هماهنگی 
با تولیدکنندگان داخلی، جمــع آوری اطالعات و 
ارزیابی کامل تولیدکنندگان منتخب داخل کشور 
و...، تصریح کرد: تولید موتور سیکلت برقی با توان 
مناسب هم برای جابجایی عادی وهم به عنوان وسیله 

کار و با هدف کاهش آالیندگی در دستور کار است.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

نوســان بازار ارز حاال سایر بازارها را 
نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و این 
روزها کمتر فروشــنده ای حاضر است 

کاالی بادوام خود را به فروش برساند. 
 اینجا قلب بازار لوازم خانگی است؛  
امین حضور، اغلــب واحدهای صنفی 
یا بســته اند یا اتیکت قیمت را از روی 
کاالها برداشته اند و ترجیح می دهند با 
اعالم اینکه موجودی نداریم، فروش را 

به روزهای آتی موکول کنند. 
 قیمت ها نامشخص است. حتی برای 
اقالم وطنی؛ چراکــه ارزبری کاالهای 
تولیدی ایران باالســت و وابستگی به 
قطعــه وارداتی قیمت لــوازم خانگی 
تولیدی در داخل را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهد. کمتر کسی حاضر است اقالمی 
چون یخچال و فریــزر و ... را به فروش 
برساند. یکی از فروشندگان تاکید کرد 
تا چند هفته قبل یخچال فریزر ایرانی 
قیمتی کمتــر از 2۰ میلیــون تومان 
داشت اما حاال اگر بخواهید کاالیتان را 
جایگزین کنید باید بهایی باالتر از 3۰ 
میلیون تومان بپردازید. فعالیت در این 
بازار یعنی دود شدن سرمایه، پس باید 

دست نگه داشت. 
 اینجــا  نمایندگی هــای برندهای 

خارجی چون سامســونگ و ال جی و 
برندهای خارجی رسما تعطیل شده اند 
و حتی نمایندگی رســمی برندهای 
ایرانی نیز مانند سایر واحدهای صنفی 
دست از فروش کشیده اند و می گویند 
تا شــنبه فروش نداریم. یکی از کسانی 
که برای خرید به این مغــازه آمده بود 
حرف فروشنده را تکمیل کرد و گفت: 
البته معلوم نیســت کدام شنبه چون 
هفته قبــل نیز وضعیت همیــن بود. 
فروشندگان دست نگه داشته و از بیان 
قیمت کاالهایشان سرباز می زنند و اعالم 

می کنند که تا روز شنبه فروش نداریم .
 حتی قیمت های اعالمی نیز تقریبی 
است و کسی حاضر به اعالم قیمت قطعی 
نیست. حاال ســنت دیرین بازار طال و 
جواهر به اینجا نیز سرایت کرده است، در 
معدود معامالتی که صورت می گیرد، 
فروشنده پیش از صدور فاکتور، قیمت را 
با همکاران خود چک می کند و استعالم 

می گیرد. 
خرید و فروش لوازم خانگی در حالی 
در بازار متوقف شده اســت که خرداد 
ماه امســال نیز افزایش قیمــت لوازم 
خانگی خبرساز شــده بود و درنهایت 
ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان اعالم کــرد که در 
قیمت های لــوازم خانگــی بازنگری 

الزم صورت گرفته است. در این راستا 
تلویزیون حداکثر 2۰ درصد و ســایر 
لوازم خانگی حداکثر 2۵ درصد مجاز 
به افزایش قیمت نسبت به بهمن سال 
گذشته شــدند و همه تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان لــوازم خانگی ملزم 
شــدند قیمت های خود را در سامانه 
۱2۴ ثبت کنند. با این حال افزایش نرخ 
ارز در هفته های گذشته بار دیگر عالمت 
سئوال بزرگی را پیش روی این بازار قرار 
داده اســت: آیا امکان جایگزینی کاال 

وجود دارد؟
چه کسانی کاال می خرند؟

افزایــش قیمت هــا البته بــازار 
لوازم خانگــی را چنــدان داغ نکــرده 
است. بســیاری از فعاالن بازار در پاسخ 
به این پرســش که چه کســانی این 
روزها خریدار لوازم خانگی هســتند؟ 
می گویند: زوج های جوان عمده ترین 
خریداران هستند در حالی که پیش تر 
ما با مشتریانی روبرو بودیم که با تغییر 
منزل یا کهنه شدن لوازم خانگی شان 
درصدد خرید لوازم به روزتر بودند، اما در 
یک سال اخیر این طبقه به طور کامل از 
بازار خارج شده اند و افراد تالش می کنند 
هزینه خود را به حداقل برســانند و اگر 
پولی مازاد دارند در بازار ارز یا طال و سکه 

و بورس وارد کنند. 

 قیمت ها در بازار چگونه است؟
اگر انبوه تابلوهای »فروش نداریم«، 
مشتری را ناامید نکند و بتواند واحدی 
صنفی بیابد که قصد فروش لوازم خانگی 
را دارد، اینجاســت کــه قیمت ها از 9 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۴۵ میلیون 
تومان خودنمایی می کنند، آن هم برای 
یک یخچال وطنی. کاالهای خارجی 
نایاب شده اند و معدود اقالم باقیمانده 
با قیمت هایی بســیار گزاف به فروش 
می رسند. نکته اینجاست که بسیاری با 
استناد به اینکه قطعه نیست و در صورت 
خرابی امکان تعمیــر از میان می رود، 
خرید لوازم خارجی را در شرایط فعلی 
مناســب نمی دانند. بررسی ها نشان 
می دهد یخچال هاي کوچک ساخت 
که محدوده قیمــت ۱8 تا 2۵ میلیون 
تومان را دارا هستند نیز این روزها نایاب 
شــده اند. این وضعیت در بازار ســایر 
اقالم مانند ماشــین لباسشویي، گاز، 

آبمیوه گیري و ... نیز صدق مي کند.
یکی از فعاالن این بــازار می گوید 
ماشین لباسشویی به دلیل ارزبری باال 
در همین چند ماه بیــش از ۴۰ درصد 

افزایش قیمت را تجربه کرده است. 
بسته ویژه جهیزیه کجاست؟

محمدي، مرد مسنی که به عنوان 
خریدار در بازار لــوازم خانگی حضور 

داشت به خبرنگار ما گفت: با این قیمت ها 
نمي شود هیچ کاالیي خرید و تکلیف ما 
پدران و مادرانــي که باید جهیزیه جور 

کنیم، سخت شده است.
وی افزود: مــن در خبرها خواندم 
۵ قلم کاال برای جهیزیــه، قیمتی در 
محدوده ۱۱ میلیون تومان دارد؛ حاضرم 
هر قلم کاال را به این قیمــت بخرم اما 
پیدا نمی شود و می ترسم صبر کردن، 
وضعیت را برای من که بازنشســته ای 

حداقل بگیر هستم، سخت تر کند. 
یکي از مغازه داران به خانمي اشاره 
مي کند کــه در حال خریــد یخچال 
کوچک اســت و مي گوید: این خانم از 
صبح تا االن که ساعت ۵ بعد از ظهر است 
در حال گشتن براي خرید یخچال زیر 
۱۰ میلیون تومان بود و تازه حاال توانسته 
خرید کند. خیلي از مغازه دارها به دلیل 
نوسان قیمت ها فروش ندارند و سعي 
مي کنند تا ثبات بازار جنسشان را حفظ 
کنند. مغازه دار دیگــري به مغازه هاي 
بسته اشــاره مي کند و مي گوید: وقتي 
خریدار توان خرید یخچال 8۰ میلیوني 
را ندارد چرا باید مغازه دار بماند تا شرم را 

در چشم خریدار ببیند؟
 توقف خرید و فروش 
تا چه زمانی ادامه دارد؟

به نظر می رسد با اعالم درخواست 
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
دلیل توقف فعالیت ها در بازار روشــن 
شده اســت. عباس هاشمی در گفتگو 
با رســانه ها اعالم کرده اســت: به طور 
متوسط آلومینیوم ۱۵۴، درصد فوالد 
2۱2 درصد، برنــج ۱3۱ درصد و مس 
۱۱۷ درصد نســبت به ســال گذشته 
افزایش قیمت داشــته و این در حالی 
است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در 
خرداد ماه امسال مجاز شدند قیمت های 
خود را حدود 2۵ درصد افزایش دهند. 
همچنین با در نظر گرفتن یورو، میانگین 
نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امسال 
نســبت به سال گذشــته ۱۶3 درصد 

افزایش داشته است.
وی افــزود: برای مثــال در بخش 
آبگرمکن و پکیج اگر براساس افزایش 
قیمــت مــواد اولیــه قیمت گذاری 
می کردیم باید در مهرماه امســال در 
آبگرمکن ۱3۴ درصد و در پکیج ۱۵8 
افزایش قیمت می داشتیم؛ یعنی نرخ 

برخی کاالها پنج تا شش برابر قیمتی 
است که سازمان حمایت تعیین کرده 

است.
او خاطرنشــان کــرد: بــا در نظر 
گرفتن این شرایط قیمت گذاری برای 
محصوالت لوازم خانگــی امکان پذیر 
نیســت و ورود ســازمان حمایــت و 
ســتاد تنظیم بازار به بازار لوازم خانگی 
بالموضوع است. با  استناد به مستندات 
حقوقی و قانونی که بــه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت )صمــت( ارائه کردیم، 
می توانیم بگوییم که ورود ستاد تنظیم 
بازار و سازمان حمایت به قیمت گذاری 
لوازم خانگی موضوعیت نــدارد و اگر 
هم بخواهند در این بازار نظارت کنند، 
باید واحدهای تولیدی بر اساس قیمت 
نهاده های تولید خوداظهاری کنند و در 
صورت بروز تخلف سازمان حمایت ورود 
کند؛ اما اعالم تکلیف قیمت ها از سوی 
ســازمان حمایت در بازار لوازم خانگی 
راه حل نیست و امکان ادامه تولید لوازم 

خانگی در این شرایط وجود ندارد.
گرانی تا کجا ادامه دارد؟

بااین وصف روشن است این وضعیت 
دوام چندانــی ندارد. افزایــش دوباره 
قیمت ها اگر با رشــد دوباره قیمت ارز 
همراه باشد، ثمری برای تولیدکننده و 
مصرف کننده دربرنخواهدداشت. داغ 
شــدن بازار خرید و فروش لوازم دست 
دوم این روزها نشان می دهد توان طبقه 
متوســط ایرانی در حال تحلیل رفتن 
اســت. کاالهایی که تا یک سال پیش 
امکان خرید در محدوده ۱۰ میلیونی 
را داشت، حاال در بازار لوازم دست دوم 
قابل دسترسی است. آنچه فعاالن بازار 
و خریداران مدام بدان اشــاره داشتند، 
ثبات بود، همه می پرسیدند بازار ارز کی 

به ثبات می رسد؟

گزارش میدانی »توسعه ایرانی« از واحدهای صنفی در آستانه تعطیلی امین حضور 

توقف خرید و فروش در بازار لوازم خانگی
سنت دیرین بازار طال و 

جواهر به بازار لوزام خانگی 
نیز سرایت کرده است، 

زیرا در معدود معامالتی که 
صورت می گیرد، فروشنده 

پیش از صدور فاکتور، قیمت 
را با همکاران خود چک 

می کند و استعالم می گیرد 

بعد از رایزنی های صورت گرفتــه در رابطه با حل و فصل 
مشــکل پیش آمده در مرز ایران با اقلیم کردســتان و توقف 
تانکرهای ســوخت ایرانی، دو طرف به توافق رسیدند و تردد 

نزدیک به 2۷۰۰ تانکر متوقف شده آغاز شده است.
بــه گــزارش ایســنا، طــی روزهــای اخیر بــه دلیل 
اختالف نظرهایی که در رابطه با تردد تانکرهای ایرانی حاوی 
سوخت از مرز اقلیم کردستان وجود داشت، حدود ۱۷۰۰ تانکر 
در مرز باشماق و ۱۰۰۰ تانکر در مرز پرویزخان متوقف شدند و 

براین اساس رایزنی ها از سوی سرکنسول جمهوری اسالمی 
ایران آغاز شد و در این فاصله گمرک نیز اعالم کرد که تا زمان 

تعیین تکلیف امکان پذیرش و تردد در این مرزها وجود ندارد.
اما تازه ترین اعالم لطیفی، سخنگوی گمرک ایران از انجام 

توافق بین طرفین و حل موضوع حکایت دارد.
ماجرای توقف تانکرهای حاوی سوخت ایرانی در مرز اقلیم 
کردستان به این بر می گردد که در گذشته و تا حدودی قبل از 
کرونا جابه جایی سوخت به صورت حمل یکسره انجام می شد، 

اما همزمان با کرونا و به دلیل مســائل مربوط به پروتکل های 
بهداشــتی عراق تصمیم گرفت تا ورود ســوخت به صورت 
ترانشیپمنت انجام شود؛ به طوری که کامیون های ایرانی باید در 
مرز سوخت را در مخازن تعبیه شده تخلیه و کامیون های عراقی 

آن را بارگیری و انتقال دهند که این موضوع با توجه به طوالنی 
شدن فرآیند امکان تخلیه سریع و جابه جایی را تا حدودی تحت 
تاثیر قرار داد. اما در ادامه تصمیم بر این شد تا انتقال سوخت به 
طور همزمان به صورت ترانشیپمنت و یکسره انجام شود، گفت: 
ولی چون در مرز پرویزخان امکان ترانشیپمنت بیشتر فراهم 
بود، کامیون های عراقی نیز بابت انتقــال کاال  از مرز تا مقصد 
کرایه مناسبی دریافت می کردند و از سویی به نوعی رقابت با 
کامیون های ایرانی به شمار می آمد، اما با توجه به این که حمل 
یکســره کامیون های ایرانی نیز به آن اضافه شد تا حدودی 
موجب اعتراض برخی عراقی ها نسبت به این موضوع شد که  
مشکالتی برای کامیونداران ایرانی در مسیر باشماق ایجاد شد  

و رانندگان نگران تردد بودند.

بعد از رایزنی ها و حل و فصل مشکالت صورت گرفت؛

آغاز تردد تانکرهای سوخت میان ایران و عراق

خبر

وزیر نفت در مورد احتمال نامزد شدنش برای 
انتخابات ریاســت جمهوری گفت: بازنشستگی 
سیاسی معنا ندارد، اما با اتمام این دوره خود، هرگز 

وارد کار دولتی نخواهم شد.
به گزارش توسعه ایرانی، بیژن زنگنه، مردی 
که 32 سال ســابقه وزارت و معاون وزیری را در 
کارنامه خود دارد و در ســال ۱3۵9 پست معاون 
وزاتر فرهنگ و ارشــاد اســالمی را عهده ار شده 
است، در سن ۶8 ســالگی وعده داده است دیگر 
وارد کار دولتی نخواهد شــد . وی سابقه وزارت 
در وزارتخانه های جهاد ســازندگی، نیرو و نفت 
را داراست. وی در حاشیه مراســم اهدای ۱۴۱ 
دستگاه کمک تنفسی ویژه بیماران کرونایی، در 
جمع خبرنگاران گفت: خوشحالم که امروز وزارت 

نفت به رغم مشــکالت مالی توانست در اجرای 
مســوولیت های اجتماعی خود ۱۴۱ دستگاه 
ونتیالتور را یه مناطق نفتخیز اهدا کند. ما همیشه 

خودمان را در کنار مردم احساس می کنیم.
وی افزود: اکنون نیز تمام تالش خود را برای 
تولید نفــت گاز و مواد پتروشــیمی و همچنین 

حفاظت از جان کارکنان و مردم انجام داده ایم.
وزیر نفت با بیان اینکه تالش کرده ایم سوخت 
مردم به موقع تامن شده و مواد اولیه تامین شود، 
گفت: در جبهه های مختلفی در نبرد هســتیم و 
فشــار مضاعفی بر ما وارد می کنند. مردم بدانند 
دشمنان هیچ رحم و عالقه ای به ملت ایران ندارند؛ 

این جنایت علیه بشریت در شرایط کرونا است.
وی با بیان اینکه همــکاران ما در دوران کرونا 

افزون بر اینکه با فداکاری، سوخت مورد نیاز مردم 
را تامیــن کردند، مواد اولیه مــورد نیاز کاالهای 
بهداشتی را نیز تامین کرده اند، تصریح کرد: ما در 
جبهه های مختلفی در نبرد هستیم، شدیدترین 

فشارهای تاریخی را بر ما وارد می کنند.
زنگنه با بیان اینکه ما افزون بر مشکالت شدید 
اقتصادی با بیماری کرونا نیز روبه رو هســتیم، 
تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مردم در رعایت 
پروتکل ها که در صنعت نفت ســختگیرانه اجرا 
شده و خوشبختانه اثربخش هم بوده از این بالی 

عالم گیر عبور کنیم.
کرونا یک روز هم تولید نفت را متوقف نکرد

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
علی رغم وجود کرونا حتی یک روز نیز تولید نفت 

و گاز و پتروشیمی در کشور متوقف نشد و شاهد 
فعالیت های مســتمر همکاران مــان در این دو 

بخش بودیم.
وی با بیــان این کــه وزارت نفــت از اولین 
دستگاه هایی بود که به دلیل حساسیت فعالیت ها 
و عدم امکان تعطیلی کار نفت پیش قدم شــد، 
تصریح کرد: اگر نفت و گاز تولید نشود، برق و آب نیز 
تولید نخواهد شد به همین دلیل و با توجه به اهمیت 
این مســاله کارهای وزارت نفت همراه با رعایت 
پروتکل های جدی در دســتور کار قرار گرفت و 
برخی سازوکارها را برای این مساله در نظر گرفتیم.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه برای جزایر، سکوها 
و واحدهای عملیاتی نمی توانستیم کار را تعطیل 
کنیم،اظهار کرد: مسایلی که در صنعت داشتیم 
قابل اغماض است، همکاران وزارت نفت در این 
مدت از هیچ کوششــی برای کاهــش درد و رنج 

دریغ نکردند.
وی اظهار کرد: ســالمت کارکنــان برای ما 

همانند سالمت جان خودمان بود و یک اصل بود 
ما از قبل واحدهای اچ اس ای را در مراکز عملیاتی 
نفتی برپا کرده بودیم و به این ترتیب توانســتیم 
دســتورالعمل های وزارت بهداشــت را به زبان 

صنعت نفت پیاده کنیم.
زنگنه ادامه داد: وقتی که استان های نفت خیز 
در وضعت قرمز قــرار گرفتند اما اعالم کردیم که 
کارکنان سر کار نروند البته برای سکوها و جزایر 

نمی توانستیم این پروسه را دنبال کنیم.

زنگنه: دیگر وارد کار دولتی نمی شوم


