
اين روزها بازار خريد و فروش لوازم خانگي كساد 
اس�ت و خبرهايي از بازگش�ت برخي برندها و 
توليدات مشترك در ايران منتشر مي شود. در اين 
ميان توليدكنندگاني كه به دنبال بازار انحصاري 
براي خود هستند با ابراز نگراني از آينده بازار و 
فروش لوازم خانگي در فض�اي مجازي به دنبال 
خبر سازي هس�تند تا از ورود رقباي خارجي به 
بازار در دولت جديد جلوگي�ري كنند. از اين رو 
طرحي را با عنوان س�ند راهبردي صنعت لوازم 
خانگ�ي در وزارت صمت پيگي�ري مي كنند تا 
در چارچ�وب قانون، ب�ازار را به دس�ت بگيرند. 
كسادي بازار لوازم خانگي در پي افزايش قيمت هاي 
لوازم خانگي ايراني بس��ياري از فعاالن و كاس��بان 
بازار را به تعطيلي كشانده است، زيرا كسبه سرمايه 
اصلي خود را از دست داده و كارگران خود را اخراج 
كرده اند، آن هم به دليل افزايش بيش از حد قيمت 
لوازم خانگي. به عنوان مثال سال ۹۶ يك كاسب واحد 
صنفي با يك عددي از سرمايه مي توانست 10 عدد 
يخچال بخرد، اما امسال با همان رقم مي تواند فقط 
سه يخچال خريداري كند. در كنار اين ركود بازار، 
توليدكنندگان داخلي همچنان درحال تاخت و تاز 
هس��تند و در فضاي غيرانحص��اري روزانه قيمت 
كااليش��ان را گران و در برخي از موارد با عدم توزيع 
يك كاال به بازار، زمينه را براي افزايش قيمت آماده 
مي كنند. آنها بدون اينكه به افزايش ۴00درصدي 
قيمت كااليشان در چهار سال اخير اشاره اي كنند، 
همچنان از فروش كاالهاي قاچ��اق گله مي كنند 
و خواس��تار پيگيري نهادهاي نظارتي هستند، اما 
واقعيت بازار حكايت از گراني افسار گسيخته لوازم 
خانگي داخلي دارد و كاالهايي كه پاسخگوي نياز 
بازار نيست و هيچ نهادي بر قيمت گذاري اين كاالها 
نظارتي ندارد، طبيعي است كه مردم براي رفع نياز 
خود به كاالهاي قاچ��اق روي آورن��د و نتيجه اين 
سياس��ت هاي غلط تعطيلي روزانه فروش��گاه هاي 

عرضه مي باشد. 
   انحصار خودرو در انتظار لوازم خانگي 

بعد از خودروي ملي، ح��اال نوبت لوازم خانگي ملي 
است. طرحي با عنوان »سند راهبردي صنعت لوازم 
خانگي« در وزارت صمت در حال بررسي است كه 
تمركز آن بر جايگزيني سريع توليد داخل با خارج 
و تأمين نياز كشور با توليد انواع محصوالت داخلي 
اس��ت. طرحي كه در صورت تصوي��ب آن احتماالً 
واردات ل��وازم خانگي به طور كامل ممنوع  ش��ود و 
توليد، عرضه و تنظيم بازار به دست توليدكنندگان 
داخلي  افتد كه در بازار غيررقابتي توليداتش��ان را 
به مصرف كنن��ده ايراني قالب كنن��د. اواخر مرداد 
س��ال جاري معاون امور صناي��ع وزارت صمت هم 
درباره اين برنامه توضيحاتي داده بود، اما مهم ترين 
عباراتي كه وي به آن اشاره كرد، »مديريت واردات و 
صادرات«، »جايگزيني سريع توليد داخل با خارج« 
و »تأمين نياز كشور با توليد انواع محصوالت داخلي« 

است، اما مشكل چيست؟ 
محمدحسين اسالميان مي گويد: با وجود اينكه تقاضا 
براي خريد لوازم خانگي به شدت كاهش يافته است، 
اما توليد داخل هنوز جوابگوي نياز مردم نيس��ت و 
توليدكنندگان داخلي هنوز نمي توانند سبد كااليي 
بازار را به موقع تأمين كنند و كاالها را با تعويق چهار 
تا پنج ماه به دس��ت فعاالن بازار مي رس��انند. حال 
چطور قصد دارن��د واردات را ممن��وع و مازاد توليد 
داخل را هم تأمين كنند. يكي ديگ��ر از اهداف اين 
برنامه صادرات لوازم خانگي ايراني به كش��ورهاي 
همجوار است، اما اس��الميان مي گويد اين ايده در 
حقيقت شكست خورده اس��ت چون قيمت لوازم 
خانگي ايران در بازارهاي همسايه گران تر از اجناس 
خارجي مشابه است. بر اين اساس لوازم خانگي ايران 
با اين شرايط شانس��ي براي صادرات ندارد. فعاالن 
بازار مي گويند اين طرح از حيث فني از لحاظ بستر و 
سازوكار امكان پذير نيست و معتقدند تنها استدالل 
براي اين طرح ايجاد انحصار و بهره مندي از امتيازات 

و تسهيالت دولتي است. 
به گزارش تسنيم، چندي پيش الهويردي دهقاني، 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به خانه ملت 

گفته بود: »نبايد بازار لوازم خانگي در اختيار گروه 
خاصي قرار گيرد و شرايطي فراهم شود كه برخي از 

اين وضعيت سوءاستفاده كنند.«
انحصار توليد لوازم خانگي در بازار همان تجربه اي 
است كه در حوزه خودرو تجربه شده و انحصار توليد 
خودرو در بازار داخل تنها در اختيار چند ش��ركت 
اس��ت. عالوه بر آن، ممنوعيت واردات در سه سال 
گذشته هم ماجرا را سخت تر كرده و در نبود رقباي 
خارجي، توليدكنن��دگان داخلي انگي��زه اي براي 
افزايش كيفيت و كاهش قيمت ندارند. نتيجه اين 
شده كه قيمت ارزان ترين خودروي داخلي در بازار 

به 150 ميليون تومان رسيده است. 
   اتحاديه فروش�ندگان ل�وازم خانگي: اين 

صنعت نقشه راهي ندارد 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي معتقد است: 
از چهار سال گذشته كه تصميم گرفتند ورود لوازم 
خانگي خارجي را به كشور ممنوع كنند، بازار لوازم 
خانگي ايران را نسنجيدند كه آيا توليد داخل كفاف 
جامعه را مي دهد يا خير. سال ۹۶ اين رصد در بازار 
ايران نشد كه آيا همه لوازم خانگي كه در سطح دنيا 

مي بينيم آيا در داخل هم توليد مي شود يا خير. 

 پازوكي در گفت و گو با واحد مركزي خبر، درخصوص 
ايجاد انحصار در اين صنعت هشدار داده و مي گويد: 
يك جدايي بين اصناف و آقايان دولتي وجود دارد، 
مخصوصاً در صنف لوازم خانگي، البته براي اين صنف 
پشت در هاي بس��ته تصميم گيري مي شود و لوازم 
خانگي در كشور نقشه راه ندارد. وقتي مي خواهند 
قانونگ��ذاري كنند از ك��ف بازار ش��روع مي كنند، 
قيمت گذاري ه��ا هم از كف بازار ش��روع مي ش��ود 
و كاس��ب، كاالي كامل ش��ده را با قيمت مشخص 
خريداري مي كند و در نهايت با س��ودي كه قانون 

لحاظ كرده در واحد هاي صنفي عرضه مي كند. 
 پازوكي درخصوص قاچاق مي افزايد: قاچاق لوازم 
خانگي نسبت به چهار س��ال گذشته خيلي كمتر 
شده است، امروز همه نشان هاي تجاري )برند( مثل 
ال جي، سامسونگ، بوش، زيمنس و آاگ در كشور ما 
قاچاق هستند. در حال حاضر برخي توليدكنندگان 
در حال زمينه سازي براي ورود ديگر شركت ها هم 
هستند. اگر در سال ۹۶ براي صنعت لوازم خانگي 
كشور نقش��ه راه مش��خص بود، امروز نه با افزايش 
قيمت روبه رو بوديم و نه در سال ۹۶ و ۹۷ با كمبود 
كاال و همه چيز دست به دس��ت هم مي داد تا بازار 

رونق داشته باشد. 
وي در خصوص اينكه چرا با كاالي قاچاق در مغازه ها 
برخورد نمي شود، مي گويد: در حال حاضر ۹0 درصد 
كاالي قاچاق لوازم خانگي در فضاي مجازي به فروش 
مي رسد و قس��مت كوچكي از آن در كف مغازه ها 
فروخته مي شود. وقتي كاالي داخلي گران و قاچاق 
ارزان است، طبيعي است كه مردم به سمت كاالي 

قاچاق كشيده شوند. 
   كالهب�رداري قاچاقچي�ان در ش�هر هاي 

مرزي 
پازوكي مي گويد: متأس��فانه در برخي از شهر هاي 
مرزي، كاال هايي خريداري شده است. به عنوان مثال 
لباسشويي 5كيلويي را به جاي لباسشويي ۸كيلويي 
به مردم می فروش��ند و كاال ه��اي بي كيفيت را با 
مارك هاي معروف كارتن مي زنند و بعد هم به راحتي 
با كارت گارانتي و برچسب بيمه گذاري مي فروشند.  
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي درخصوص 
واحد هاي صنفي بدون جواز هم می افزايد: در تهران 
پنج بورس فروش لوازم خانگي در سه راه امين حضور 
- خيابان ش��ريعتي - خيابان جمهوري، عباسي و 
ش��وش در حال فروش لوازم خانگي هستند كه دو 
بازرس اتحاديه ۲۴ساعته مش��غول بازرسي از اين 
واحد هاي صنفي هستند تا تكليف واحد هاي صنفي 

كه جواز كسب ندارند را مشخص كنند. 
وي درخصوص قيمت هاي لوازم خانگي در كشور 
مي گويد: مي گوين��د قيمت تمام ش��ده كاال در 
ايران گران است، از اين رو برخي از لوازم خانگي 
با افزايش نجومي قيمت ها مواجه شده اند، اين در 
حالي اس��ت كه ۷0 درصد مواداوليه اين صنعت 

داخلي است. 

گفته مي ش�ود دهها هزار تن برن�ج وارداتي در 
بنادر س�رگردان مانده اس�ت و وزارت جهاد كه 
بر ممنوعي�ت واردات در فصل برداش�ت اصرار 
دارد، اين برنج هاي دپو شده در گمرك را تعيين 
تكليف نمي كند. اين تصميمات در حالي است 
ك�ه فع�االن ب�ازار و دالالن از تيرم�اه افزايش 
قيمت برنج ايراني را به كيلويي ۴۵ هزار تومان 
و خارجي را ب�ه ۳۰هزار تومان كلي�د زده اند. از 
هفته گذش�ته برنج تازه امس�ال را نيز در بازار 
بين ۴۲تا ۴۵هزار تومان نرخ گ�ذاري كرده اند. 
طبق گزارش مسئوالن گمرك ايران، دهها هزار تن 
برنج وارداتي كه قب��ل از ممنوعيت فصلي به بنادر 
رسيده، با توجه به عدم تعيين تكليف ترخيص آنها 
در زمان ممنوعيت واردات، امكان ترخيص و ورود 
به بازار را ندارند. اين در حالي است كه گمرك براي 
بار دوم در مدت اخير از وزارت جهاد خواس��ته كه 

وضعيت اين كاال را مشخص كند. 
منابع آگاه مي گويند: وزارت جهاد به اس��م تنظيم 
بازار چند هزار تن برنج وارد كرده اس��ت، اما قبل از 
رسيدن كشتي هاي حامل برنج به گمرك به دليل 
ورود فصل برداش��ت، واردات را ممنوع كرده است. 
نتيجه اين سياس��ت ها هم آن ش��ده كه طي يك 
ماه برنج از كيلويي ۳5هزار تومان به ۴0تا 50 هزار 
تومان افزايش يافته و برن��ج خارجي هم به همين 
نسبت گران ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر به اسم 
حماي��ت از توليدكننده ايراني با پ��ول دولت برنج 
وارد ش��ده و انبارهاي گمرك را اشغال كرده است 
و مشخص نيس��ت بنا به چه مصلحتي از ترخيص 
برنج ها خودداري مي ش��ود. اگر تاريخ مصرف اين 
برنج ها به پايان برسد و فاسد شوند، گمرك مقصر 
ش��ده و هيچ نامي از وزارت جهاد كش��اورزي برده 

نمي شود. 
   قيمت در بازار باالست 

وضعيت قيمت برنج در بازار نشان از رشد قيمت برنج 
داخلي و خارجي دارد، به طوري كه طبق گزارش 
رس��مي مركز آمار ايران، قيمت برن��ج داخلي در 
تيرماه تا مرز ۴5هزار تومان هم رفته و رشد بيش از 

۴0 درصدي نسبت به پارسال داشته است. در رابطه 
با برنج خارجي نيز قيمت از هر كيلو ۳0هزار تومان 
در تيرماه عبور كرده و رش��د 51درصدي قيمت را 
تجربه كرده است. از هفته گذشته كه ورود برنج هاي 
تازه امسال به بازار آغاز شده، قيمت ها همچنان باال 
بوده و بيش از ۴5 هزار توم��ان در بازار نرخ گذاري 
شده است. اين بي توجهي به وضعيت واردات برنج 
و ذخيره محدود حدود ۳0هزار تني آن در گمرك 
قبل از شروع ممنوعيت در حالي رخ داده كه معاون 
فني گمرك ايران مي گوي��د، طبق اعالم صاحبان 
كاال، محموله هاي رسيده شامل بيش از 50 هزار تن 
برنج بوده و با وجود هشدارهايي كه قباًل داده شده 

بود، اقدامي صورت نگرفته است. 
   دالالن قيمت بازار را تعيين مي كنند 

علي اكبريان، نايب رئيس انجمن برنج در گفت وگو 
با رسانه ملي در خصوص گراني قيمت برنج تازه در 
بازار گفت: امسال توليد پر محصول برنج مثل ندا، 
فجر و طارم در شمال بسيار خوب بوده و كشاورزان 
قيمت برنج را باال نمي فروشند، بلكه حباب كاذب 
قيمتي از سوی دالالن به وجود مي آيد كه باالترين 

قيمت برنج طارم در استان هاي مازندران ۳5 هزار 
تومان است. 

 وي اضافه كرد: از س��ه ماه پيش اگر افزايش��ي در 
قيمت برنج مانند ديگر اقالم مصرفي بوده تا به امروز 
قيمت آن ثابت بوده و االن هم وقت برداشت برنج 
است. هرچند براي كش��اورز اصاًل صرف نمي كند 
و بيشتر محصول خود را س��ر زمين مي فروشد، اما 
دست داش��تن دالالن، واس��طه ها و فروشندگان 
در تهران قيمت را باال مي برد كه از دس��ت كشاورز 
 خارج و شنيده شده است قيمت هر كيلو برنج ايراني 
۴۲ هزار تا 50 هزار تومان و برنج خارجي ۲۳ هزار تا 
۲۸ هزار تومان است و باز حباب اين قيمت را عواملي 
همچون خشكسالي، كاهش واردات و هزينه هاي 
باالي توليد علت اين گراني مي دانند كه با توجه به 
آغاز فصل برداشت و عرضه برنج سال گذشته مانده 
در انبارها، مس��ائلي همچون خشكسالي و گراني 
هزينه هاي توليد بهانه اي بيش نيست و دستگاه هاي 
مسئول با اعمال نظارت دقيق بر سطح بازار بايد از 

گران فروشي جلوگيري كنند. 
 اكبريان گفت: آمار ها نش��ان مي دهد كه س��االنه 

۳ميليون تن برنج در كش��ور مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد كه سال گذشته ۲ميليون و ۴50 هزار تن 
از اين ميزان در داخل توليد ش��د. امسال به سبب 
شرايط خشكسالي و كم بارشي پيش بيني مي شود 
كه توليد به ۲ ميليون تا ۲ ميليون و ۲00 هزار تن 
برس��د كه بنابر واردات در ماه هاي اخير، كس��ري 
چنداني در تأمين نياز كشور وجود ندارد كه بخواهد 
بر التهاب بازار اثر بگذارد، اما متأسفانه موضوع گراني 
برنج از هفته هاي گذشته آغاز شده است، هر چند 
مسئوالن انتقاداتي نسبت به اختالف قيمت كنوني 
برنج در اس��تان هاي ش��مالي با بازار تهران دارند و 

قيمت هاي فعلي در بازار را كاذب مي دانند. 
وي افزود: قيمت برنج طارم درجه يك در استان هاي 
ش��مالي ۳5هزار تومان اس��ت كه با بسته بندي و 
سورت به ۳۷هزار تومان هم مي رسد و برنج هاي پر 
محصول زير ۳0هزار تومان است و ما بيشترين توليد 

۷0درصدي در برنج پر محصول داشتيم. 
 گفتني است در باال رفتن مواد مصرفي و مشكالت 
خريد مردم نياز آنان را به برنج نيم دانه بيشتر كرده 
اس��ت و همچنين در واكنش به قيمت باالي برنج 
در تهران اكبريان گفت: ب��ا توجه به حباب قيمت 
برنج در بازار، سازمان تعزيرات با اعمال نظارت بايد 
جلوي افزايش قيمت را بگيرد، چراكه قيمت برنج در 

مازندران تفاوت محسوسي با تهران دارد. 
وي قيمت كنوني هر كيلو برنج ندا در اس��تان هاي 
شمالي را ۲۶ هزار تا ۲۷ هزار تومان، شيرودي را ۲۸ 
هزار تومان، فجر را ۲۹ تا ۳0 هزار تومان و طارم را ۳5 
هزار تومان اعالم كرد و افزود: حباب كاذب قيمت 
برنج در بازار تهران تأثيرپذي��ر از ديگر مؤلفه هاي 

اقتصادي است. 
 نايب رئيس انجم��ن برن��ج در پايان با اش��اره به 
اينكه ه��زار و ۲00 واحد ش��اليكوبي در مازندران 
تعيين كننده قيمت برنج در اس��تان هاي شمالي 
هستند، تصريح كرد: در حال حاضر قيمت هر كيلو 
برنج در استان هاي ش��مالي ۲۸ تا ۳0 هزار تومان 
است كه با احتساب هزينه حمل و سود خرده فروش 

حداكثر ۳۲هزار تومان بايد عرضه شود. 

حباب كاذب قيمت برنج در بازار
 در حال حاضر قيمت هر كيلو برنج در استان هاي شمالي ۲۸تا ۳۰هزار تومان است كه با احتساب هزينه حمل و سود خرده فروش 

حداكثر ۳۲هزار تومان بايد عرضه شود، اما اين قيمت ها در تهران به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان رسيده است
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 صنعت لوازم خانگي 
به دنبال انحصار و غیررقابتی شدن مثل خودرو!

شلیک  تیر برق
برخي مش�تركين از افزايش نرخ قبوض برق در تابس�تان امسال 
گله دارند. وزارت نيرو با اجرای طرح اميد و ادعاي رايگان ش�دن 
برق براي كم مصرف ها، از فرصت سوء اس�تفاده و نرخ برق را گران 
كرده اس�ت، به طوري ك�ه در ي�ك آپارتمان ۸۰ متري كه كس�ي 
سكونت ندارد و فقط يك يخچال در برق اس�ت، براي تير و مرداد 
مبلغ۲۰ ه�زار تومان فيش قبض صادر ش�ده اس�ت. واقعًا منظور 
وزارت نيرو از رايگان ش�دن برق ك�م مصرف ها چه بوده اس�ت؟

وزارت نيرو در يك سال اخير مانور تبليغاتي با نام طرح اميد به راه انداخت 
و مدعي شد كه براساس اين طرح، برق مشتركين كم مصرف رايگان و 
هر از چند گاهي گزارشي هم از تعداد مشتركين كم مصرف اعالم خواهد 
شد، اما آنچه كه در قبوض برق ديده مي شود، واقعيت چيز ديگري است. 
برخي مشتركين تهراني و شهرستاني از افزايش قيمت برق در قبوض 
تير و مرداد انتقاد كردند. ظاهراً اين مانور هاي تبليغاتي كاماًل فراموش 
و در فصول پرمصرف سال ناديده گرفته ش��ده است. به عنوان مثال در 
يك آپارتمان ۸0 متري كه خالي و هيچ المپي هم در تير و مرداد روشن 
نبوده و فقط يك يخچال در برق بوده است، فيش برق ۲0 هزار توماني 

صادر شده است. 
در اين خصوص فريدون عباسی عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي تأكيد كرد: متأسفانه وزارت نيرو با مانور تبليغاتي اجراي طرح 
اميد براي رايگان كردن نرخ برق مشتركيني كه زير ۸0كيلووات ساعت 

در ماه مصرف دارند، قيمت برق را افزايش داده است. 
عباسي در گفت وگو با ايسنا، با اش��اره به علل افزايش نرخ قبوض برق 
برخي از مشتركين در تهران گفت: شركت هاي توزيع برق داراي افرادي 
هس��تند كه وظيفه آنها خواندن كنتور هاي برق است و اگر مصرف هر 
كنتور بيشتر از ۸0كيلووات ساعت باش��د، با فرمولي معين بهاي برق 

آنان را محاسبه مي كنند. 
وي گفت: محاسبه بهاي برق نيز براي همه مش��تركين به يك شكل 
صورت نمي گيرد. به عنوان مثال اگر بين 100 تا 150كيلووات ساعت 
باشد با يك روش يا اگر بين 150 تا ۲00 يا ۲00 تا ۳00 كيلووات ساعت 
باشد هركدام به يك روش محاسبه مي ش��ود و به طور كلي به صورت 

پلكاني افزايش مي يابد. 
نماينده مردم كازرون در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: عده اي 
هستند كه تمام وسايل آنان در منزل برقي است. به عنوان مثال به جاي 
استفاده از اجاق گاز از اجاق برقي و به جاي استفاده از كولر آبي از كولر 
گازي يا سيستم هاي سرمايشي كه مصرف برق بااليي دارند، استفاده 
مي كنند. از آنجا كه در فصل گرما هستيم و مردم نيز از وسايل سرمايشي 
بيشتر اس��تفاده مي كنند در محدوده جريمه مصرف قرار مي گيرند، 

بنابراين افزايش قيمت چشمگيري شامل حال آنان شده است. 
وي تأكيد كرد: وزارت نيرو كار غيرقانوني انجام نمي دهد و برمبناي مصوبات 
مجلس و مصوبات هيئت وزيران نسبت به افزايش نرخ برق اقدام كرده است. 
يكي از اقداماتي كه وزارت نيرو انجام داده، بحث رايگان كردن برق براي 
افرادي كه زير ۸0 كيلووات ساعت در ماه مصرف دارند را به ميان آورد؛ يعني 
اگر يك فردي ماهانه زير اين ميزان برق مصرف مي كند از پرداخت پول آن 

معاف می شود؛ اسم آن را نيز برق اميد گذاشته اند. 
نماينده مردم كازرون افزود: در ابتدا اعالم كردند حدود ۳0 ميليون نفر 
را اين طرح دربرمي گيرد، بعد ما انتقاد كرديم كه ما ۲۹/5 ميليون بيشتر 
كنتور برق نداريم، چگونه ۳0 ميليون را دربرمي گيرد و بعد اعالم كردند 
حدود ۶ميليون نفر را دربرمي گيرد. س��پس من ش��خصاً سؤال كردم 
مصرف ماهانه زير ۸0كيلو وات ماهي چقدر پول آن مي شود كه گفتند، 
بين ۴ هزار و 500 تا 5 هزار تومان، م��ن نيز اعالم كردم اين چه منتي 
است كه بر سر مردم مي گذاريد؟ اگر واقعاً كسي محتاج ماهي ۴ يا 5هزار 

تومان پول برق باشد ديگر تحت پوشش كميته امداد است. 
رئيس پيشين كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي خاطر نشان كرد: با 
اين مانور تبليغاتي كه گفتند مي خواهيم از مردم پول نگيريم، برنامه ريزي 
كرده و قيمت برق را باال بردند. اكنون افرادي كه مي گويند قبض آنان نسبت 
به سال قبل افزايش چشمگيري داشته است، بايد به فرمول محاسبه بهاي 

برق خود دقت كنند كه نسبت به قبل تغيير كرده است. 
وي افزود: متأسفانه مطابق با رشد مصرف برق در كشور سرمايه گذاري 
در حوزه توليد برق صورت نگرفته و امروز يكي از راه هاي كنترل مصرف 

مديريت بهاي برق است. 

 نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۰ 
به ۴5/2 درصد رسید

مركز آمار ايران نرخ تورم كل كش�ور در مرداد 1۴۰۰ را برابر ۴۵/۲ 
درصد اعالم كرد. 

به گزارش صداوس��يما، در تازه ترين گزارش مركز آمار ايران كه درباره 
شاخص قيمت مصرف كننده منتشر شده است، نرخ تورم كل كشور در 
مرداد 1۴00 به ۴5/۲ درصد رسيده كه در دهك هاي مختلف هزينه اي 
در بازه ۴۴/۶ درصد براي دهك شش��م تا 50/0 درصد براي دهك دهم 
نوسان دارد. محدوده تغييرات تورم 1۲ ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« بين 5۴/۸ درصد ب��راي دهك دهم تا 5۹/۳ 
درصد براي دهك دوم است. همچنين اطالع مذكور در مورد گروه عمده 
»كاال هاي غير خوراكي و خدمات« بين ۳۳/۳ درصد براي دهك اول تا 
۴۸/۸ درصد براي دهك دهم است. براساس اعداد مربوط به تورم در ميان 
دهك هاي مختلف هزينه اي، فاصله تورم��ي دهك ها در اين ماه به 5/۴ 
درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )۶/۲درصد( 0/۸ واحد درصد كاهش 
داش��ته اس��ت. فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« نس��بت به ماه قبل 0/5 واحد درص��د كاهش و گروه عمده 
»كاال هاي غيرخوراكي و خدمات« نس��بت به ماه قبل1/0 واحد درصد 

كاهش را نشان مي دهد. 

خیز چین به سوي ثروت معدني افغانستان
در حالي كه جهان با نگراني فزاينده به تحوالت سياسي افغانستان 
مي نگ�رد، توجه اذه�ان عمومي ب�ه تدريج به ث�روت معدني اين 
كش�ور و نحوه بهره برداري دولت طالبان از آن معطوف مي ش�ود. 
به گزارش ايسنا، در برآوردي كه سازمان زمين شناسي امريكا سال ها 
قبل داش��ت، ثروت منابع معدني بهره برداري نش��ده افغانستان يك 
تريليون دالر تخمين زده شده بود. بعضي از مقامات افغان مي گويند رقم 
واقعي سه برابر باالتر است. كوه هاي افغانستان منابع معدني مهمي نظير 
مس، طال، نفت، گاز طبيعي، اورانيوم، بوكس��يت، زغال سنگ، سنگ 
آهن، عناصر خاكي نادر، ليتيوم، كروميوم، س��رب، روي، س��نگ هاي 

قيمتي، تالك، سولفور، تراورتن، گچ و سنگ مرمر دارند. 
با اين حال حتي پيش از اينكه امريكا ۲0 س��ال قبل وارد افغانس��تان 
شود، اين كشور براي بهره برداري از ذخاير مذكور با مشكل روبه رو بود. 
با گذشت دو دهه، اين وضعيت تغيير چنداني پيدا نكرده است. امريكا 
در دوران حضورش در افغانس��تان به دليل ريسك باال، به معدن كاري 
فلزات و مواد معدن��ي نپرداخت. اكنون كه طالبان قدرت را به دس��ت 
گرفته است، بايد ديد چگونه از اين منابع بهره برداري خواهد كرد. آنچه 
كه به اين منابع براي كش��ورهايي مانند چين و روسيه جذاب ويژه اي 
مي بخشد، اين حقيقت است كه بعضي از اين مواد معدني مي توانند به 

گذار به انرژي هاي تجديدپذير در آينده كمك كنند. 
اگرچه به دست گرفتن كنترل افغانستان از سوي طالبان ممكن است مانع 
سرمايه گذاري خارجي ش��ود، اما چين و روسيه تمايل دارند با اين گروه 
همكاري تجاري داشته باشند. پس از ورود طالبان به كابل، چين اعالم كرد 

آماده است با افغانستان روابط دوستانه و همكاري داشته باشد.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

50,9902,420توريستي ورفاهي آبادگران ايران
150-27,550البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
550-10,560سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

120-18,040آلومينيوم ايران 
1,320-25,080كاشي  الوند

117-4,160داروسازي  امين 
1,770-42,810معدني  امالح  ايران 

15,780750آسان پرداخت پرشين
21,000470سراميك هاي صنعتي اردكان 

2,170-41,240آبسال 
53-2,291بيمه آسيا

510-13,550سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
50-8,560آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

270-6,240سرمايه گذاري پرديس
73-1,405صنايع  آذرآب 

200-3,804سايپاآذين 
46,050220معادن  بافق 

1,600-30,880مس  شهيدباهنر
104-2,840بيمه البرز

5,07020سرمايه گذاري بوعلي 
160-13,600باما

470-10,060سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
1,080-29,100گروه  صنعتي  بارز

6,25020بيمه دانا
134-2,548بهساز كاشانه تهران

78,7203,740بهنوش  ايران 
850-29,800فجر انرژي خليج فارس

93-1,768گروه بهمن 
38-2,131سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

200-6,900بانك خاورميانه
1,43049بيمه ملت

229-4,365بانك ملت
800-15,230بين  المللي  محصوالت  پارس 

3,030-63,500پتروشيمي بوعلي سينا
1,790-63,000گروه صنعتي بوتان 

47-3,220بانك پارسيان 
15,05050بانك پاسارگاد

1,030-20,850پست بانك ايران
38,150460گروه دارويي بركت
139-2,644بانك صادرات ايران

142-2,710بين المللي توسعه ساختمان
149-2,838بانك تجارت

440-8,430بيمه ما
11,88070چرخشگر

980-20,100كشت  و صنعت  چين  چين
249-4,748توليدي چدن سازان

220-30,620معدني وصنعتي چادرملو
210-8,200سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

400-7,650كمباين  سازي  ايران 
810-121,700كربن  ايران 

680-26,950داروسازي  ابوريحان 
830-22,120داده پردازي ايران 

15,140140البرزدارو
710-13,530داروسازي زاگرس فارمد پارس

37,400210داروپخش  )هلدينگ 
660-29,190شيمي  داروئي  داروپخش 

560-21,010داروسازي  فارابي 
16,900800داروسازي  جابرابن حيان 

150-5,120داروسازي  كوثر
240-38,620دارويي  لقمان 

1,280-24,490دوده  صنعتي  پارس 
1,170-30,840داروسازي  اسوه 

31,620280كارخانجات داروپخش 
1,250-25,500درخشان  تهران 
2,220-43,420دارويي  رازك 
230-20,860سبحان دارو

820-23,500داروسازي  سينا
250-17,960گروه دارويي سبحان

22,80010سرمايه گذاري دارويي تامين
320-7,190داروسازي زهراوي 

260-6,730تجارت الكترونيك پارسيان
270-5,460بيمه اتكايي امين
47,650950داروسازي  اكسير
370-18,620فوالد آلياژي ايران

1,380-32,180فوالد اميركبيركاشان
220-8,910فيبر ايران 

30,210870فوالد خراسان
18,800110فوالد خوزستان

810-19,170فنرسازي زر
100-12,410فوالد مباركه اصفهان

310-6,530فروسيليس  ايران 
1,760-33,590فرآوري موادمعدني ايران 

1,530-34,070غلتك سازان سپاهان
32,20050فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

1,320-35,840پديده شيمي قرن
400-7,730گروه صنايع بهشهرايران 

209-3,987گلوكوزان 
210-16,580سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

2,320-114,250قنداصفهان 
1,060-35,330كارخانجات  قند قزوين 

62-2,750قطعات  اتومبيل  ايران 
930-17,680شهد

1,500-28,650قند لرستان 
950-29,120قند مرودشت 

2,470-54,060قند نيشابور
850-24,380معدني و صنعتي گل گهر

131-3,045گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
340-8,170فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

5,035445قند ثابت  خراسان 
35,7000گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

480-9,130گلتاش 
3,799217حمل و نقل بين المللي خليج فارس
510-36,350حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

10,91030شركت ارتباطات سيار ايران
390-7,550حفاري شمال

1,090-20,870حمل ونقل توكا
530-10,090داده گسترعصرنوين-هاي وب

930-17,710ايران ارقام 
330-8,800سرمايه گذاري اعتبار ايران

123-2,351ايران  خودرو
360-6,880سرمايه گذاري خوارزمي

680-21,870كمك فنرايندامين 
7,10090خدمات انفورماتيك 

12,200360بيمه پارسيان
161-4,381گروه پتروشيمي س. ايرانيان

23,750510ايران دارو
160-7,630جام دارو

170,5007,630صنايع جوشكاب يزد
2,420-112,500پلي پروپيلن جم - جم پيلن

1,110-42,500كابل  البرز
191-4,535گروه صنايع كاغذ پارس
1,760-38,170صنايع خاك چيني ايران 

15,190-288,640خوراك  دام  پارس 
400-7,660فنرسازي خاور

71-2,990كارخانجات توليدي شهيد قندي
2,420-176,500پارس  خزر

690-27,850سيمان خوزستان
19,900940الكتريك  خودرو شرق 

25,1001,190كيميدارو
300-13,040لبنيات  كالبر

1,080-20,600سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
4,200-125,010كاشي  پارس 

200-17,900ايركا پارت صنعت
2,540-48,450صنعت غذايي كورش

2,390-85,500پتروشيمي خراسان
3,433163كارتن  ايران 

680-13,030كاشي  سعدي 
770-19,410كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

190-18,300كالسيمين 
720-13,850صنايع كاغذسازي كاوه 

22,40040فوالد كاوه جنوب كيش
240-15,400توليدي فوالد سپيد فراب كوير

500-16,200كوير تاير
610-26,000الميران 

1,350-137,000المپ  پارس  شهاب 
460-9,060لعابيران 

69,3901,380لنت  ترمزايران 
250-7,000ليزينگ ايرانيان

180-5,420ليزينگ كارآفرين
820-15,600ليزينگ خودروغدير

18,7901,120لبنيات  پاك 
140-5,020ليزينگ پارسيان

طرحي با عنوان »سند راهبردي صنعت لوازم خانگي« در وزارت صمت در حال بررسي است كه تمركز آن بر جايگزيني سريع توليد داخل با خارج 
 است؛ طرحي كه در صورت تصويب آن توليد، عرضه و تنظيم بازار به دست توليدكنندگان داخلي مي افتد 

بايد ديد آيا سرنوشت شوم خودروسازی كشور در كمين صنعت لوازم خانگی است؟!

بهناز قاسمی
  گزارش یک

  گزارش2

رضا دهشيری |  جوان


