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قرعه کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو
تیراژ تولید خودرو های سواری در شرایطی کاهش یافته اســت که قرار بود با افزایش تولید در 
سال جاری رفته رفته قرعه کشی خودرو حذف شود اما وزارت صنعت در هفته قبل اعالم کرد به جای 
حذف قرعه کشی به زودی همه تیراژ تولید خودرو از طریق یک سامانه یکپارچه، قرعه کشی و عرضه 
خواهد شد. براساس دستور وزیر صنعت مقرر شده فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه کشی در 
سایت شرکت های خودروساز، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو انجام شود. طبق اعالم وزارت 
صنعت مقرر شده تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو، تمهیدات الزم برای قرعه کشی 
متمرکز خودرو زیرنظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شود. به این ترتیب 
تمام خودروسازها موظف شده اند از فردا، ۱۸ اردیبهشت ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی 
آن سازمان و فقط از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند. تاکنون شرکت های خودرو ساز 

هریک به صورت مجزا قرعه کشی فروش برگزار می کردند.

مکث

جهش قیمت پنیر در میادین
نرخنامه جدیــد میادین میــوه و تره بار از افزایش به نســبت 
شدید قیمت پنیر ظرف یک ماه گذشــته حکایت دارد. بر این 
اســاس، قیمت انواع پنیر ســنتی از فروردین تا امروز بین 7 تا 
12هزارو500تومان در هر کیلو افزایش یافته که بیشترین رشد 
به پنیر لیقوان مربوط بوده اســت. این پنیر طی6 ماه گذشــته 
25هزار تومان گران تر  شــده اســت. قیمت پنیر سفید هم در 

نرخ نامه جدید رشد 2هزار تومانی داشته است.

 تبریز 
مخلوط
79.000
۸۸.000

 تبریز 
درجه یک
7۱.000
79.000

 لیقوان 
درجه یک
۸6.500
99.000

سوپرلیقوان
پرچرب
96.500
۱07.000

الکتیکی 
پاستوریزه

4۸.000
55.000

سفید یو  اف 
پرچرب

36.000
3۸.000

سفید یو  اف 
کم چرب

33.000
35.000

 فروردین
1401 

اردیبهشت 
1401

کیلوگرم/ تومان

بازار هامیادین

تغییر قیمت شامپوهای پرمصرف 
مقایسه قیمت امسال انواع شامپوهای غیرتخصصی 
و پرمصرف با قیمت سال گذشته همین محصوالت 
نشان می دهد که بعضی از شــرکت ها تا ۸0درصد 

قیمت تولیداتشان را در یک سال اخیر باال برده اند. 

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
فروردین ۱۴۰۰

اردیبهشت ۱۴۰۱
شبنم، معمولی - 

220گرمی
6.000
۱۱.000

فروردین ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۱

ناتل، تخم مرغی - 
200گرمی

۸.500
۱0.500

فروردین ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۱

پرمون، کتیرا - 
400گرمی

26.500
32.000

فروردین ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۱

حیات، سدر - 
400گرمی

۱۱.000
۱۸.000

فروردین ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۱

لطیفه، شامپو سیر - 
400گرمی

۱9.000
24.000

در شــرایطی که طبق وعده وزارت 

خودرو
صنعت امسال می بایست تیراژ تولید 
خودرو به 1.5میلیون دستگاه برسد، 
تازه ترین آمارها نشان می دهد تیراژ تولید خودرو در 
نخستین ماه از ســال1401 در مقایسه با فروردین 
پارسال 30درصد افت کرده، همزمان میزان فروش 
خودرو نیز با افت 16.6درصدی مواجه شده است.این 
آمار در احتمال رســیدن وزارت صنعت به اهداف 
پیش بینی شــده برای افزایش تولید خــودرو در 

سال جاری تردید ایجاد کرده است.
به گزارش همشــهری، به باور کارشناسان اقتصاد 
یکی از دالیل اصلــی افزایش قیمت خودرو کاهش 
تیراژ تولید است. این موضوعی است که مسئوالن 
وزارت صنعت نیز آن را تأیید و بارها تأکید کرده اند 
برای حذف قرعه کشی و جلوگیری از رشد قیمت، 
امسال تیراژ تولید خودرو به شکل محسوسی افزایش 

خواهد یافت.
منوچهر منطقی، معــاون صنایع حمل ونقل وزارت 
صنعت، چند هفته پیش در این بــاره گفت: وقتی 
برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به طور طبیعی 
قیمت باال می رود و قیمت عرضــه کارخانه با بازار، 
فاصله معناداری پیدا می کند. او با بیان اینکه افزایش 
عرضه یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قیمت 
خودرو است، تأکید کرد: طبق محاسبات انجام شده 
اگر یک میلیون و400هزار دســتگاه خودرو در بازار 
ایران عرضه شود به قرعه کشی نیازی نخواهد بود، 
پس تولید یک میلیون و500هزار دســتگاه خودرو 
برای امسال هدفگذاری شده است تا عرضه و تقاضا 

به هم نزدیک شود.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت نیز 13فروردین 
امسال در بازدید از ایران خودرو و سایپا اعالم کرد: 
تولید خودرو در ســال1401 نسبت به سال1400 

حداقل 50درصد افزایش می یابد.
اما با وجود همه این وعده ها، تازه ترین آمارها نشان 
می دهد تیراژ تولید خودرو در فروردین امسال نسبت 
به مدت مشابه پارســال به شکل محسوسی کاهش 
یافته است. پارســال نیز قرار بود تیراژ تولید خودرو 
افزایش یابد اما در پایان ســال مشــخص شد تیراژ 
تولید خودرو در ســال1400 نسبت به سال1399 
بالغ بر 33هزار دســتگاه، یعنی معادل 3.5درصد، 

افت کرده است.

کاهش 30درصدی تولید 
آمار ها نشان می دهد در فروردین امسال 3شرکت 
ایــران خــودرو، ســایپا و پــارس خــودرو جمعا 
45هزارو396دســتگاه خودروي ســواری تولید 
کرده اند که این میزان 1۸هزارو۸۸3دستگاه کمتر از 
فروردین پارسال است. یعنی میزان تولید خودرو در 
ابتدای سال جاری 29.4درصد نسبت به سال قبل 

افت کرده است. 
بیشترین میزان افت تولید مربوط به پارس خودرو 
بوده که تیراژ تولیدش 45.۸درصد افت کرده است. 
این شــرکت بخش عمده توانش را به تولید ساینا و 

کوئیک معطوف کرده اســت که خودروهایی ارزان 
قیمت و پرمصرف در بازار داخلی محسوب می شوند 
و هر نــوع افزایش قیمت این محصول روی ســایر 
محصوالت نیز تأثیــر دارد. پس از پــارس خودرو 
بیشترین میزان افت تولید مربوط به سایپا بوده که 
تولیداتش 27.۸درصد افت کرده است. طبق ارقام 
موجود تیراژ تولید سایپا در فروردین امسال نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 6هزار دستگاه کمتر بوده 
است. ایران خودرو نیز که درکنار 2خودرو ساز قبلی 
با افت 26درصدی تولید مواجــه بوده، در فروردین 
امسال تیراژ تولید این شرکت ۸هزارو77۸ دستگاه 

کاهش یافته است.

کاهش ۱7درصدی فروش
همزمان با کاهش تولید، آمار ها نشان می دهد تعداد 
فروش خودروهای سواری نیز در فروردین ماه امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16.6درصد 
افت کرده اســت. طبق این آمار ایران خودرو، سایپا 
و پارس خودرو در فروردین امســال جمعا 56هزار 
دستگاه خودروي سواری فروخته اند که این میزان 
در مقایسه با فروردین پارسال 11هزارو167دستگاه 

کاهش نشان می دهد. 
بیشترین میزان کاهش فروش به سایپا مربوط بوده، 
میزان فروش این شرکت در مقایســه با فروردین 
پارســال 23.4درصد افت کرده اســت. بعد از آن، 
پارس خودرو با افت 21درصــدی و ایران خودرو با 
کاهش 11.7درصدی فــروش در رتبه های بعدی 
قرار گرفته اند.آمارها نشــان می دهد میزان فروش 
خودرو های سواری داخلی در نخستین ماه امسال 
حتی نســبت به اســفند ماه پارســال نیز کاهش 
30درصدی داشته و بیانگر آن است که میزان فروش 
خودرو 24هزارو214دستگاه کمتر از اسفند پارسال 

بوده است.

افت 30درصدی تولید خودرو در آغاز سال
تیراژ تولید و فروش خودرو به طور همزمان در فروردین امسال کاهش یافت

جاده مخصوص از وعده های وزارت صنعت جا ماند
  احتمال افزایش قیمت ماهی

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: خشکسالی ، کمبود 
نهاده ماهی و اعمال برخی سیاســت ها، این احتمال را تقویت 
کرده اســت که در ماه مهر و آبان ســال جاری شــاهد کاهش 
تولید و در نتیجه انفجار قیمت ماهی باشــیم. آرش نبی زاده، با 
اشاره به تأثیرات جنگ اوکراین و روســیه، گفت: امکان خرید 
برخی نهاده های وارداتی بعد از این جنــگ و افزایش نرخ آنها 
در بازارهای جهانی برای ایران کاهش پیدا کرده است؛ از این رو 
احتمال سهمیه بندی کردن نهاده ها برای پرورش دهندگان مرغ 
و ماهی افزایش پیدا می کند. نبــی زاده میزان تولید قزل آال در 
سال99 را نزدیک به 140هزار تن دانست و افزود: تولید قزل آال 
در سال1400 به 115هزار تن رسید که این کاهش تولید، اثرات 
خود را بر قیمت محصول گذاشت. این فعال اقتصادی با اشاره 
به احتمال حذف ارز ترجیحی در سال جاری، گفت: ۸تا 10درصد 
از نهاده های مورد نیاز پرورش دهنــدگان ماهی قزل آال با نرخ 
دولتی تهیه و تامین می شود؛ از این رو بعد از حذف ارز ترجیحی، 
قیمت ماهی قزل آال باید حداکثر 15درصد رشــد کند. او ادامه 
داد: پیش بینی می شــود با حذف ارز ترجیحی نرخ مرغ واقعی 
و به کیلویی 70تا ۸0هزار تومان برســد. نرخ ماهی نیز متاثر از 
نرخ مرغ به کیلویی 100هزار تومان می رســد؛ در این شرایط 
احتمال اینکه پروتئین مرغ و ماهی از سبد خانوارها حذف شود، 

تقویت می شود.

  رشد 40درصدی قیمت لوازم خانگی

بررسی ها نشــان می دهد در 4 سال گذشــته، نرخ تورم لوازم 
خانگی همواره باالی 40 درصد بوده و حتی در مقاطعی تا 50 
درصد نیز باال رفته اســت؛ موضوعی که موجب شده تا بازار با 
رکود مواجه شود. به گزارش مهر، اگرچه نرخ تورم سال 1400 
طبق اعالم مرکز آمار ایران معادل 40.2درصد بوده اما بررسی ها 
نشان می دهد که سال گذشته در میان بخش های مختلف کاال 
و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بخش لوازم خانگی یکی از 
باالترین تورم ها را به نام خود زده است.بر همین مبنا، نرخ تورم 
سال 1400 لوازم خانگی 46.5درصد ثبت شده است؛ یعنی افراد 
برای خرید محصوالت این گــروه کاالیی باید حدود 50درصد 
باالتر از نرخ واقعی را بپردازند. از سویی دیگر نیز نرخ تورم لوازم 
خانگی در فروردین ماه سال جاری نیز به قوت خود باقی مانده 
و عدد 43.2درصد را ثبت کرده اســت. همین وضعیت تورم در 
بخش لوازم خانگی موجب شــده که بازار طی 3سال گذشته 
درگیر رکود باشد؛ آنطور که فعاالن بازار می گویند: حدود 3سال 
اســت که بازار لوازم خانگی به دلیل باالبودن قیمت ها و کاهش 
قدرت خرید راکد بوده و مردم تعمیر لــوازم خانگی و یا خرید 

محصوالت دست دوم را به خرید محصول نو ترجیح می دهند.


