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توصیه فعاالن بازار خودرو به مردم

آیا تسهیالت جدید برای صادرکنندگان راضیکننده است؟

ً
فعال خودرو نخرید

فرش قرمز برای بازگشت ارز صادرات
بـازار

عکس :ایرنا

هزینههــای صــادرات ،بــرای تجــارت
ریالــی یــا واردات در مقابــل صــادرات
در نظر گرفته شــد .همچنین مقرر شــد
که صادرات بین ســه تــا  ۱۰میلیون دالر
شــامل معافیــت  ۳۰درصــدی شــود و
صادرات باالی  ۱۰میلیون دالر همچنان
به روال قدیــم ۹۰ ،تا  ۹۵درصد موظف
به تعهد ارزی خواهند بود.
ëëوعده همتی برای تسهیل بازگشت ارز
صادراتی
درهمین راســتا و پس از تغییرات و
تسهیالتی که برای بازگشت ارز حاصل
از صادرات اعمال شــده اســت ،رئیس
کل بانــک مرکزی با اشــاره بــه اهمیت
صــادرات در مبحث اقتصاد و ســخت
شدن شرایط بازگشت ارز حاصل از آن
در شــرایط تحریــم وعــده داد که بانک
مرکزی نهایت تــاش و همکاری خود
را در این زمینه به کار خواهد بست.
عبدالناصرهمتــی در صفحــه
شــخصی خود در اینســتاگرام نوشــت:
«صــادرات ،پیشنیــاز رشــد پایــدار و
مهمتریــن عامــل ورود ارز بــه کشــور و
گســترش اشــتغال و افزایــش درآمــد
آحــاد اقتصادی اســت .طبیعی اســت
بــه خاطــر تحریمهــای ناجوانمردانه،
برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه
اقتصــاد ،مشــکالت و پیچیدگیهایــی
داشــته باشــد .بانــک مرکزی بــا لحاظ
تمام شرایط کشــور و قوانین و مقررات
همراهــی الزم را در ایــن زمینــه خواهد
داشــت .وی ادامــه داد :تعهــد بــرای
آوردن ارز بــه چرخه اقتصــاد میتواند
در قالب ترکیبــی از روشهای مختلف

عرضــه ارز بــه ســامانه نیمــا یــا عرضه
بهصــورت حوالــه و اســکناس بــه
صرافیهــا یــا واردات ثبــت ســفارش
شده ،برای خود و دیگران باشد .بدیهی
اســت راهکاری غیر از آنچه اشــاره شد،
عمــاً نوعــی خــروج ســرمایه از کشــور
تلقی میشــود کــه در تقابل بــا اهداف
رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
بــه گفته وی در مشــورت بــا فعاالن
بخــش خصوصــی ،تمهیداتــی در
مــورد نحــوه عمــل گروههــای مختلف
صادرکننــدگان اتخــاذ شــده اســت کــه
بــا اجــرای آن ،برگشــت ارز ناشــی از
صادرات به چرخه اقتصاد برای امسال
کــه حداقــل  ٤٧میلیــارد دالر بــرآورد
میشود ،سرعت خواهد گرفت .انتظار
از صادرکننــدگان نیــز همچون گذشــته
همکاری با دولت و بانک مرکزی است
و باید به خاطر داشت که عملکرد همه
مــا و از جمله صادرکنندگان در شــرایط
خطیر کشــور توســط مردم بــه قضاوت
گذاشته خواهد شد».
 ۱۶ëëمیلیارد دالر ارز حاصل از صادرات
برنگشتهاست
درایــن بــاره محمدرضــا مــودودی
معاون ســازمان توســعه تجارت ایران
توگــو با تســنیم ،اظهــار کرد :در
در گف 
 6ماه ســالجاری با وجــود اینکه بیش
از  23میلیــارد دالر صادرات غیرنفتی
داشــته ایــم ،حــدود  6.7میلیــارد دالر
آن بــه کشــور برگشــته و در ســامانه
نیمــا اعالم شــده اســت و هنــوز بخش
عمده ارز حاصل از صادرات به کشــور
برنگشته است.

قیمت شیر  30درصد افزایش می یابد
سهیال یادگاری
خبرنگار

چنــد روزی اســت که از التهــاب بازار
خودرو کاســته شده است و قیمتها
بــر موج تغییر نیســت .فعــاالن بازار
خــودرو از ثبــات قیمتهــا صحبــت
میکننــد و بــه خریــداران توصیــه
میکننــد بــرای خریــد خــودرو اقدام
نکننــد چــرا کــه بــا مشــخص شــدن
قیمتهــا ،فرآینــد تولیــد و عرضــه
خــودرو متفــاوت خواهــد شــد و
صاحبــان خــودرو دیگر یکه تــاز بازار
نیســتند و از ســوی مقاومتــی کــه
فعــاالن بــازار در جهــت جلوگیــری
از کاهــش قیمــت ها دارند ،شکســته
خواهد شد.
امــروز میخواهیم به ســؤالهای
شــما در حــوزه خودرو پاســخ دهیم.
اولین ســؤال که طی چند هفته اخیر
پرسیده میشود این است که خودرو
گرانتر میشود یا قیمتهای فعلی
باقی میماند؟
بــرای رســیدن بــه ایــن پاســخ دو
موضــوع اهمیــت بســزایی دارد.
یک آنکه ســناریوهای جدیــد وزارت
صنعت بــرای قیمــت خودروها چه
نکاتــی دارد و دیگــر آنکــه قیمت ارز
چه مســیری را طــی خواهد کــرد .در
بخــش اول طبق اعــام منبع مطلع
وزارت صنعــت ،خودروها در  4گروه
قیمتگذاری میشود.
بــر ایــن اســاس اولیــن گــروه
قیمتگــذاری مربــوط بــه افــرادی
اســت که خودرو خریداری نکردند و
از بعــد از بخشــنامه وزارت صنعت،
میخواهنــد خــودروی جدیــد
خریداری کنند .گروه دوم؛ مربوط به
کسانی است که بهصورت ثبتنامی
خــودرو خریــداری کردهانــد و هنــوز
تحویــل نگرفتهاند.گــروه ســوم؛ بــا
قیمــت قطعی خریــد انجــام دادند
و هنــوز زمــان تحویــل خودرویشــان
نرســیده اســت .گــروه چهــارم؛ بــا
قیمــت غیر قطعــی ثبتنــام انجام
شــده و هنــوز خــودرو بــه مشــتری
تحویــل داده نشــده اســت .مــورد

دیگری که در بخشــنامه جدید محور
قــرار گرفته افزایش تولید و بهرهوری
اســت .بدین جهت بین قیمت بازار
و کارخانه قیمت بینابینی مشــخص
میشــود و مــردم بــر اســاس آن
میتوانند خودرو خریداری کنند.
در مــورد قیمــت ارز بعــد از
شــروع مرحله دوم ،دولت توانســت
قیمتهــا را کنتــرل کنــد و بــه طــور
متوســط قیمــت ارز 2هــزار و 500
تومان کاهش یافت.
محمــد رضــا ســجادی از فعاالن
بــازار خــودرو گفــت :قیمت خــودرو
دیگر روند افزایشــی نخواهد گرفت و
ایــن امر با توجه به کاهش قیمت ارز
پیشبینی دقیقی است.
رضا احــد نوری دربــاره وضعیت
بازار خودرو افزود :با افزایش قیمت
خــودرو ،خودروســازان عرضــه را
افزایــش خواهنــد داد بدیــن جهــت
بازار شــرایط طبیعی به خود خواهد
گرفــت لذا هر گونه خرید در شــرایط
فعلی اشتباه و به ضرر مردم است.
ســعید موتمنــی رئیــس اتحادیه
صنف نمایشگاهداران و فروشندگان
خودرو هم حرف از ثبات قیمت زد و
گفــت :اگر قیمــت ارز تنها تا دو هفته
دیگــر ثابــت بمانــد ،قیمت خــودرو
دیگر با جهش روبهرو نخواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد4 :ماه اســت
که خودروســازان بــرای کنتــرل بازار،
خودرویــی را عرضــه نکردنــد و تنهــا
خودروهایــی وارد بــازار شــده کــه
خودروســازان بهصــورت ثبتنامــی

به مــردم تحویل دادهاند لذا این امر
باعــث قیمتگــذاری ســلیقهای در
بازار شده است.
رئیــس اتحادیــه صنــف
نمایشــگاهداران و فروشــندگان
خــودرو گفــت :خوشــبختانه مــردم
مثل گذشــته عطش خریــد ندارند و
بــازار به ســمت راکــد شــدن در حال
حرکت اســت .بــا خــروج تقاضاهای
غیر واقعی بازار به آرامش میرسد.
موتمنــی اظهار داشــت :درســت
است که بازار به سمت رکود رفته اما
نکته مهم در این جریان ،بالتکلیفی
مردم و بازار است .امیدواریم دولت
سیاســتهای خــود را شــفاف اعالم
کند تا خریداران واقعی امکان خرید
خودرو با قیمت مناسب را پیدا کنند.
وی بــا بیان اینکه از هفته گذشــته
مســیر کاهشــی قیمــت خــودرو آغاز
شــد ،افــزود :برخــی از شــایعات
چــون افزایــش  80درصــدی قیمت
خودروهــای داخلــی ،بدهــکاری
نجومــی خودروســازان بــه قطعــه
ســازان و ....اجــازه نــداد کــه قیمــت
خودرو با توجه بــه کاهش قیمت ارز
مسیر کاهشی خود را با سرعت ادامه
دهد.
رئیــس اتحادیــه صنــف
نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو
گفت :در حــال حاضر فاصله قیمت
کارخانــه و بازار بشــدت افزایش پیدا
کــرده اســت .بــا اصــاح قیمتهــا
توســط وزارت صمــت قیمتهــا
شکسته خواهد شد.

حدود قیمتی کارخانه

خودروهای کمتر از  30میلیون

فاصله قیمتی تا بازار

اختالف بین  12تا  15میلیون

خودروهای در محدوده قیمتی  30تا  45میلیون

اختالف بین  22تا  37میلیون

خودروهای در محدوده قیمتی  55میلیون

اختالف قیمت  70میلیون به باال

خودروهای در محدوده قیمتی  45تا  50میلیون

اختالف قیمت بین  38تا  57میلیون

آخرین قیمت خودروها (قیمتها به تومان است)
محصول

قیمت کارخانه

قیمت بازار

پراید 111

 22میلیون و  492هزار

 38میلیون

40میلیون و  595هزار

 69میلیون و  500هزار

تیبا صندوقدار
پژو پارس

عکس :مهـر

آخریــن قیمتــی که ســتاد تنظیــم بازار
برای شــیر تعیین کرد دوم مــرداد بود.
این ســتاد مصــوب کرد کــه کیفیترین
شــیر خام تحویــل در کارخانــه کیلویی
 1570تومــان خریداری شــود .اما علی
فاضلی عضو ســتاد تنظیــم بازار اعالم
کرد کارگروه تنظیم بازار سهشنبه هفته
گذشــته افزایــش  30درصــدی قیمت
شیر را تصویب کرد اما این قیمت هنوز
نهایی نشده است.
افزایــش هزینههــا و بخصــوص
افزایش قیمت خــوراک دام و نهادهها
بارها شکایت دامداران و تولیدکنندگان
را نســبت بــه پاییــن بودن قیمت شــیر
خــام در پی داشــت تا اینکــه در نهایت
مردادمــاه ســتاد تنظیم بــازار تصمیم
گرفــت قیمــت شــیر را کــه چنــد ســال
در نــرخ  1450تومــان ثابــت مانده بود
افزایش دهد و این قیمت  1570تومان
تعییــن شــد امــا شــرایط اقتصــادی به
گونه ای پیش رفت که این قیمت عمالً
ثابــت نمانــد و آنطور که علــی رجبی
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لبنیــات
بــه «ایــران» گفت صنایع لبنــی پس از
گرانیها چند وقت اخیر شیر را کیلویی
 2400تومان از دامدار میخرند.
علــی فاضلــی رئیــس اتحادیههای
اصنــاف و عضــو ســتاد تنظیم بــازار در
خصوص تصمیم ســتاد درباره قیمت
شیرگفت:اینستادسهشنبههفتهپیش
در نشســت خود با افزایش 30درصدی
قیمت شیرموافقت کرد اما این تصمیم
باید به تأیید رئیس جمهوری برســد در
غیــر اینصــورت تصویب نمیشــود .اما
علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان
لبنیات به «ایران» گفت :اگر قیمت شیر
یهــا  2هزار تومان مصوب شــود
دامدار 
بــا توجه بــه اینکه اکنون صنایع ،شــیر را
حــدود  2400تومــان میخرنــد پس نه
تنهــا قیمت شــیر گران نمیشــود بلکه
بایــد نرخها کاهش یابد .بیشــتر صنایع

خبرنگار

جدول فاصله قیمت خودروهای کارخانه و کف بازار (قیمتها به تومان است)

نوبت تغییر از دامداری سنتی به دامداری مدرن

اقتصاد
کوچـــه

مرجان اسالمی فر

عکس :تسنیم

گــروه اقتصــادی:
التهابــات در بــازار
سیاستگذاری
ارز و اعمــال مجدد
تحریمها ،اهمیت بازگشت ارز حاصل
از صــادرات غیرنفتــی بــه کشــور را
دوچنــدان کرد .روند صعــودی نرخ ارز
درماههای گذشته ،نااطمینانی از آینده
اقتصاد و همچنین اختالف زیاد قیمت
خرید در ســامانههای دولت بــا ارز آزاد
باعث شــده بود تــا بخش عمــدهای از
درآمــد ارزی صادرکننــدگان به چرخه
اقتصادی کشور بازنگردد.
برهمیــن اســاس دولــت بــرای
اطمینــان از بازگشــت درآمــد ارزی
صــادرات غیرنفتــی دســت به کار شــد
و بخشــنامههای مختلفــی را ابــاغ
کرد .تیرماه امســال معــاون اول رئیس
جمهــوری در بخشــنامهای اعــام کرد
که همــه صادرکنندگان بایــد حداکثر 2
مــاه پس از انجام صــادرات ارز حاصل
از آن را به کشــور بازگردانند و برای این
کار هــم از آنهــا تعهد محضــری گرفته
میشــود اما صادرکننــدگان کاالهای با
پایه غیرنفتی معتقــد بودند که در این
بازه زمانی امــکان بازگرداندن ارز خود
به کشور را ندارند.
بــروز مشــکالت متعــدد در راه
بازگشــت ارزحاصل از صــادرات باعث
شــد تا دولــت و بانــک مرکزی شــرایط
کار را برای صادرکنندگان تسهیل کنند.
بدین ترتیب بانک مرکزی دربخشنامه
 20شــهریورماه خــود مهلت بازگشــت
ارز به کشــور را به ســه مــاه افزایش داد.
امــا همچنان پیمان ســپاری ارزی مانع
دیگــری بود کــه ســد راه صادرکنندگان
بــود .درایــن راســتا فعــاالن بخــش
خصوصــی درنشســتهای متعــدد بــا
عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک
مرکزی به راه حل منطقی دست یافتند
کــه راه را بــرای ورود  95درصــد از ارز
حاصــل از صــادرات باز مــی کند .طبق
گفته عدنان موسیپور رئیس کمیسیون
توســعه صادرات اتاق بازرگانــی ایران،
ت زیر یک میلیون دالر
قرار شده صادرا 
معــاف از تعهــد ارزی شــود و صادرات
بیــن یــک تــا ســه میلیــون دالر شــامل
معافیــت  ۵۰درصــدی شــود کــه برای

هیچ منابعی برای مسکن اجتماعی
اختصاص داده نشد

لبنــی قیمــت شــیر را در دو ماه گذشــته
دو بار افزایش دادهاند و شیر یک لیتری
از 2800تومــان بــه 4500تومان رســیده
است.
ناصــر اســتاد احمدی رئیــس یکی
از تعاونیهــای دامــداری در ایــن بــاره
کــه چــرا تولیدکننــدگان شــیر را بیشــتر
از قیمــت مصــوب  1570تومــان
میفروشــند به «ایــران» گفت :عرضه
شــیر در بازار داخل بــه علت صادرات
شــیر خشــک ،پنیر و ســایر اقــام لبنی
کم شــد و با توجه به افزایش قیمتها
وضعیــت بازار به گونــه ای پیش رفت
کــه دامــداران چــاره ای جــز افزایــش
قیمــت نداشــتند .او گفــت :دامــداران
قیمتها را حــدود  65درصد افزایش
دادند .او این قیمــت را  2هزار تا 2150
تومان اعالم کرد .ســید احمد مقدسی
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن صنفی
گاوداران کشــور نیز گفــت :کرایه حمل
نیز بــه این مبلغ  2هزار تومــان افزوده
میشــود .اما او افزود :نــرخ جدید طی
امروز یا فردا ابالغ خواهد شــد ،لبنیات
در پی ایــن افزایش نرخ ،گران نخواهد
شد چون لبنیها قبالً محصوالت خود
را گران کردهاند .مقدســی به مشکالت
حمــل هــم اشــاره کــرد و گفــت :بــه
مشــکالت ایجاد شــده میان دامداران
و کامیونداران ،حمل نهادههای دامی
دچار اختالل شده است.
علیرضــا عزیزاللهــی ،مدیرعامــل

اتحادیــه دامــداران افزایش نرخ شــیر
را منــوط بــه تأییــد ســازمان حمایــت
دانســت و گفــت :افزایــش قیمــت
اخیــر شــیر خــام عاملــی بــرای گرانی
محصوالت لبنــی نخواهد بود .پیش از
این قیمت لبنیــات بیش از نرخ جدید
شــیر خــام کــه اعــام شــده ،افزایــش
داشــته اســت و ســازمان حمایــت
مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان باید
بــر مبنــای قیمــت جدیــد شــیر خــام،
قیمــت محصــوالت لبنــی را تعییــن
کند.عزیزاللهی افــزود :درباره افزایش
یــا کاهــش قیمت شــیر خــام بــه ازای
هــر یــک دهــم درصــد چربــی ،هنــوز
تصمیمی گرفته نشده است.
با توجه به افزایش هزینههای تولید
و ثابــت ماندن قیمت شــیر تولیدی در
چند ســال افزایش قیمتهــا میتواند
تا حــدودی هزینههای تولیدکنندگان را
جبران کنــد اما از طرف دیگــر گرانیها
نگرانــی از کاهــش مصــرف لبنیــات
بهخاطــر کاهش قدرت خریــد مردم را
هــم در پــی دارد .صنایع لبنــی آنطور
که خود اظهار میکنند افزایش قیمت
شــیر را در دو مــاه گذشــته بــه علــت
افزایش قیمت بستهبندی صنایع لبنی
و ...میداننــد پــس مردم انتظــار دارند
افزایــش قیمــت این بــار فقط بــه نفع
دامداران باشد و صنایع دوباره به بهانه
مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت شیر را
افزایش ندهند.
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 33میلیون و  535هزار

امیرحســین کاکایــی ،عضــو هیــأت
علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت
گفــت :تعللهــا و گفتوگوهــای
بینتیجــه برای واقعیســازی قیمت
خــودرو باعــث شــده که در نیمــه اول
امســال دو خودروســاز اصلــی بیــش
از  ۵۰۰۰میلیــارد تومــان ضــرر کننــد.
او در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کرد:
خودروسازی ایران روزهای بسیار بدی
را پشت سر میگذارد ،چرا که اتفاقاتی
که از ابتدای امسال شروع شد بسیاری
از صنایع و به طور خاص خودروسازی
را با مشــکالت عدیدهای روبهرو کرده
اســت .وی ادامــه داد :چنــد ماه پیش
زمانیکــه قیمــت ارز بــاال رفــت ،تنها
قیمت قطعات و مــواد اولیه وارداتی
نبود کــه افزایش یافــت ،بلکه قیمت
مواد اولیه داخلی نیز بشدت افزایش
پیــدا کــرد؛ بنابرایــن از اواخــر خــرداد
مــاه قابــل پیشبینی بود کــه اگر روند
تثبیت قیمت خودرو ادامهدار باشــد،
خودروســازان و قطعهســازان دچــار
زیان بسیار خواهند شد.
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علیرضا تابش ،رئیس بنیاد مسکن
انقــاب اســامی گفــت :عمــده
مسکن
کارهــای ما در راســتای مســئولیت
اجتماعی است که ساخت مسکن رایگان را نیز در دستور
کار داریم اما در بخش مســکن اجتماعی هیچ منابعی
بــه ما اختصاص داده نشــده اســت .علیرضــا تابش در
گفتوگــو با ایســنا ،اظهار کرد :طبیعتــاً وقتی وزارت راه و شهرســازی برنامهای
تحــت عنوان مســکن اجتماعی ارائــه میکند باید منابــع آن را هم اختصاص
دهــد کــه در این خصــوص هیــچ اعتباراتی بــه بنیاد مســکن انقالب اســامی
پرداخت نشــده اســت .وی افزود :بنیاد مســکن از ســالها قبل مأموریتهایی
را انجام میداد که اگر وزارت راه و شهرســازی میخواهد آن را به پای مســکن
اجتماعی بگذارد ایرادی ندارد .تابش با بیان اینکه عمده کارهای ما در راستای
مســئولیت اجتماعی اســت تأکید کرد :به طور مثال در روســتاهایی که ما خانه
میســازیم بعضی از خانوادههــا قادر به تأمین آورده و حتی پرداخت اقســاط
وام نیســتند به همین جهت ما از حساب صد امام(ره) برای آنها خانه رایگان
میسازیم .رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی همچنین گفت :در شهرهای زیر
 ۲۵هزار نفر نیز به همین شــکل خانوادههایی که از توان مالی باالیی برخوردار
نیستند برایشان مســکن رایگان احداث میکنیم .وی در خصوص برنامههای
وزیر جدید راه و شهرســازی و تعاملش با بنیاد مسکن گفت :تاکنون دو جلسه
با آقای اسالمی برگزار کردیم .از ما خواستند که برنامهای ارائه کنیم .امیدوارم
پشتیبانیمان کنند که البته این روحیه را هم ظاهراً دارند.

امریکا دقیق ًا سفره مردم را
نشانه گرفته است

عدنــان موســیپور ،رئیــس اتــاق
مشــترک بازرگانــی ایــران و قطــر
تشکلها
در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کرد:
ً
تحریمهای امریکا علیه ایران دقیقا سفره مردم را هدف
قــرار داده اســت و هیــچ تفاوتــی بین بخــش خصوصی
و دولتــی قائل نشــده و بیشــترین فشــار را هــم به بخش
خصوصی و مواردی که مرتبط با معیشــت مردم است ،وارد میکند .وی افزود:
بنابراین ادعای اینکه تحریمها برای مردم نیســتند ،کامالً کذب اســت .در حال
حاضر عمده فشــارهای اقتصادی ما ناشــی از تحریمها و اســتمرار تحریمها در
ســالیان گذشته است؛ بنابراین حرف اساسی و خواسته اصلی فعاالن اقتصادی
این است که در این شرایط ،فرصتهایی در داخل ایجاد شود تا بتوان از بحرانها
عبــور کــرد .این عضو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانی ایــران با تأکید بــر اینکه
بخش خصوصی آمادگی برای بهبود شــرایط را دارد ،اظهار کرد :فعاالن بخش
خصوصی با هر ســختی که وجود دارد ،میتوانند از فرصتها اســتفاده کرده و از
توانایی خود برای عبور از بحرانها استفاده کنند .اما این مهم در صورتی تحقق
مییابد که شــرایط در داخل تسهیل شده و بند از دست و پای فعاالن اقتصادی
خصوصی باز شود .موسیپور تصریح کرد :زمانیکه بحث صادرات پیش میآید
و ما بشــدت طرفدار افزایش صادرات هســتیم ،به این خاطر اســت که در پشت
صــادرات تولیــد نیز وجــود دارد .بنابراین بــا افزایش صادرات چرخــه تولید نیز
بیشتر به گردش آمده و شرایط اقتصادی را بهبود میبخشد.

قیمت لوازم خانگی خارجی مشخص نیست

حبیــباهلل انصاری ،دبیــر انجمن صنایع لــوازم خانگی
ایــران اختــاف قیمــت لــوازم خانگــی خارجــی را بــا
محصوالت تولید داخل ،بســیار باال و قابل تأمل دانست
و خاطرنشان کرد :قیمت لوازم خانگی خارجی مشخص
نیســت .به گزارش ایســنا ،او در نشســتی خبری با اشــاره
بــه جدیدترین وضعیــت تولید لــوازم خانگی و مباحث
مربوط به فروش این محصوالت ،اظهار کرد :با شرایطی که در بازار ارز پیش آمد
رشــد قیمتهــا غیرمنتظره بود و شــرایط تولید و بازار لــوازم خانگی را با چالش
ایجاد کرد و باعث شــد تا تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه به مشــکل بخورند.
وی ادامــه داد :نــگاه در حــوزه لــوازم خانگی بایــد صادراتمحور باشــد ،اما باید
بدانیم که ریشــه صادرات ،تولید اســت و ابتدا باید زمین ه تولید و بســترهای الزم
فراهم شود تا پس از آن به صادرات دست یابیم .در مجموع افزایش قیمت ارز
برای صادرات مطلوب اســت اما این مسأله زمانی رخ میدهد که تولیدکننده از
لحاظ تأمین مواد اولیه نگرانی نداشــته باشد .دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی
ایــران در ادامه با اشــاره به اینکه ابتدای ســالجاری افزایــش  ۹.۶درصدی برای
قیمت لوازم خانگی در نظر گرفته شد ،خاطرنشان کرد :این رقم با واقعیت بازار
فاصله بسیار زیادی داشت و پس از آن برنامهای توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مدنظر قرار گرفت تا در نهایت قیمتها در اواخر شهریورماه سالجاری
به تعادل رســیده و طبق بنــد «ج» کارگروه تنظیم بازار ،قیمتها منطقی شــد.
وی ادامــه داد :در آن زمانــی که هنوز قیمتها افزایش پیدا نکرده بود ،با کاهش
شدید تولید مواجه بودیم و در حوزه تولید لوازم خانگی رکود شدید ایجاد شد که
افزایش شــدید قیمتها را در بازار بهدنبال داشــت و عالوه بر این شــاهد پدیده
احتــکار توســط برخــی ســودجویان بودیم امــا در حــال حاضر با منطقی شــدن
قیمتها ،رکود شــدید تولید در لوازم خانگی نســبت به قبل بهتر شده است اما
صنعت لوازم خانگی همچنان در رکود است.

