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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

912000

914000

503000

272000

181000

93220

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1152/40

15/49

53/16

54/67

تغييرقيمت )دالر(

تغييرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1/0496

1/4744

3/6730

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3247

3465

4922

896

2799

2939

4128

762

علی اکب�رزاده - ش�هروند| روزش��مار پایانی 
 سال 93 آغاز شده اس��ت و در کمتر از دو هفته مانده 
به پایان س��ال تمام نگاه ها ب��ه نوس��انات قیمتی در 
بازارهای مختل��ف دوخته می ش��ود. نوس��اناتی که 
براساس یک سنت قدیمی بر بازارهای مختلف ایران 
در این روزها سایه می اندازد. مسئوالن کنترل بازار نیز 
مانند همه ساله در تالشند تا از زهر گران فروشی ها و 
بی نظمی ها در بازار جلوگیری کنند. اما این که میزان 
موفقیت ش��ان در چه حدی بوده اس��ت را باید فقط و 
فقط از نگاه مشتریان و مصرف کنندگان ارزیابی کرد. 
در این گزارش اما در پی بررسی وضع بازار خودروهای 
داخلی و وارداتی هس��تیم. کاالیی که اگرچه در میان 
کاالهای ض��روری زندگی افراد ج��ای نمی گیرند اما 
درجه اهمیت این کاال پس ازحاش��یه های بس��یار بر 
سر آزادس��ازی قیمت آن و جهش یکباره قیمت ها در 
مسیر واقعی ش��دن، برای عموم جامعه اهمیت یافت. 
درهمین ح��ال خودروه��ای وارداتی نی��ز که دولت 
توانایی در کنترل نوس��ان قیمتی اولیه آن ندارد نیز با 
تغییر قانون دستخوش گرانی اندک شد. دراین شرایط 
واردکنندگان خودروهای وارداتی نیز مکلف ش��دند 
3 درصد از قیمت خودرو را به عنوان هزینه های خدمات 
پس از ف��روش )گارانتی و وارانتی( بپردازند. گذش��ته 
از این مس��ائل، تب و تاب بازار شب عید نیز تکانه های 
کوچکی را نصیب فروشندگان خودرو کرده و موجب 
شده است بازار خودروهای داخلی و وارداتی اندکی داغ 
شود. البته که داغی اندک این بازار از نگاه فعاالن آن نیز 
مورد تأیید نیست. آنها اعتقاد دارند که حدود 2سالی 
اس��ت که بازار خودرو، شب عید پر شوری را پشت سر 
نمی گذارد و سیس��تم ضعیف عرضه خودرو از جانب 
خودروس��ازان موجب شده تا بازار همچنان آغشته به 

رخوت بماند.
درخصوص وضع بازار ش��ب عید خودرو، مشکالت 
سیس��تم عرضه محصول و پیش بینی قیمت در سال 
آتی ب��ا »حس��ین اردوخانی« رئیس اس��بق اتحادیه 
فروش��ندگان خودرو و نمایش��گاه داران به گفت وگو 
نشستیم. او رونق در بازار شب عید خودرو را رد می کند 
و می گوید بازار اصال تب و تاب ش��ب های عید را ندارد 
و مش��تریان به دلیل مشکالت سیستم عرضه خودرو 
از جانب خودروس��ازان برای خری��د اقدام نمی کنند. 
گفت وگوی »ش��هروند« با این فعال بازار خودرو را در 

ادامه بخوانید:   
با توجه به قرارگرفتن در آس�تانه  س�ال ن�و، بازار 
خودرو تحرک الزم را پيداکرده است؟ برآورد شما 

از وضع فعلی بازار چيست؟ 
به نظرمن هن��وز بازار راکد اس��ت و حضور مقطعی 
طرف تقاض��ا در بازار نمی تواند مالکی ب��رای رونق در 
بازار باشد. حال آن که اکنون دوهفته تا پایان  سال باقی 
مانده و فرصتی هم برای خرید مش��تریان و عملیات 
پالک گذاری خودرو باقی نمانده اس��ت، زیرا بسیاری 
از مش��تریان که دیر اقدام به خرید خودرو می کنند از 
تحویل خودروی ش��ان در س��ال جاری باز می مانند و 
مجبور می شوند در ابتدای سال آتی خودروی خود را 
تحویل بگیرند. در نتیجه بازار خودرو بسیار راکد است 

و عمال تب وتاب خاصی هم ندارد. 
چرا  این رکود ادامه دارد؟

ریشه یابی این اتفاق درعملکرد خودروسازان نهفته 
اس��ت؛ صنف ما دخالتی در قیمت خودرو ندارد و این 
خودروسازان هستند که خودروها را به هر نمایندگی 
که بخواهند تحوی��ل می دهن��د و نمایندگی ها هم با 
قیمت های مختلف آن را ب��ه بازار عرضه می کنند. این 

زمان اس��ت که بر قیمت خودرو 
افزوده می ش��ود و اگر فرض را بر 
تحرک نس��بی بازار در این مقطع 
بگذاریم نیز این تحرک از س��وی 
خودروس��ازان ایجاد شده است. 
در بازار خودروه��ای وارداتی نیز 
موضوع به همین ش��کل اس��ت. 
کار از ریش��ه ای��راد دارد و خودرو 
به موقع به دس��ت مصرف کننده 
نمی رس��د. ب��ه واق��ع سیس��تم 
عرضه خودرو درکش��ور مشکل 
دارد، البته خودروه��ای وارداتی 
مصرف کنندگان خ��ودش را دارد 
و مش��کالتی نظیر اسقاط خودرو 
)ب��رای واردات خ��ودرو( موجب 
شده اس��ت تا  این بازار نیز از رونق 

جا بماند. به دلیل تمایل زیاد برای واردات خودرو اکنون 
قیمت خودروهای اسقاطی بس��یار باال رفته است و تا 
5 میلیون تومان نیز خرید و فروش می ش��ود. حاشیه 
س��ود نمایشگاه داران بس��یار کم ش��ده و با این شکل 
ع��وارض و هزینه ه��ای آب و برق و مالیات، بس��یاری 
از نمایش��گاه داران درصدد بیرون رفت��ن از این صنف 
هستند. همان طور که می دانید، فاصله قیمتی خودروها 
از کارخانه تا بازار نیز بسیار کم است و این موجب شده 
تمایل به خرید از بازار کمتر شود. در کل امسال و  سال 
قبل بازار خرید و فروش خودرو بسیار کساد بوده است. 

برخالف گفته های شما، بسياری از نمایشگاه های 
خودرو در کشور فعال هس�تند و حتی این روزها 
تعداد آنها هم به نظر بيش�تر شده اس�ت. داخل 
نمایشگاه ها حجم زیادی از خودروهای گرانقيمت 
دیده می شود. کجای این مشاهدات نشانه رکود و 

کسادی بازار است؟ 
به جرأت می گویم، 95 درصد خودروهای داخل یک 

نمایشگاه به صورت امانت است و صاحب نمایشگاه نیز 
تنها به عنوان حق العمل کار انجام وظیفه می کند. اکثر 
نمایشگاه ها در خیابان های خوب را بانک ها خریداری 
کرده اند. بانک هایی نظیر گردش��گری و اقتصاد نوین 
ازجمله این موسسات هستند که به دلیل کسب و کار 
راکد نمایشگاه داران محل خرید و 
فروش خ��ودرو را به بانک تبدیل 
کرده اند و در آینده تعداد بیشتری 
بان��ک در براب��ر کاه��ش تعداد 

نمایشگاه ها دیده خواهد شد.
نق��ش فروش ه��ای اینترنتی، 
و  نمایندگی ه��ا  پیش ف��روش 
لیزینگ ها در رکود نمایشگاه های 
خودرو چقدر بوده اس��ت؟ از نظر 
ما، خری��د و فروش های اینترنتی 
و لیزینگ ها مورد تأیید نیستند. 
به خص��وص لیزینگ ه��ا. حتی 
برخی لیزینگ هایی ک��ه از بانک 
مرکزی مجوز دارند و در روزنامه ها 
آگهی می دهند بسیار پیش آمده 
که از مردم سوءاس��تفاده کنند و 
کالهبرداری های میلیاردی را از آنان شاهد بوده ایم. این 
به آن دلیل اس��ت که  نظارت الزم ب��ر روی این بخش 
اعمال نمی شود. در ثانی فروش های اینترنتی هم تنها 
برای خودروهای وارداتی زیر 20 میلیون تومان صورت 
می گیرد و کس��ی خودروی 300 میلیونی را از طریق 

اینترنت خریداری نمی کند. 
م�ردم از وضع موج�ود ناراضی هس�تند و صنف 
فروش�ندگان خودرو هم که به گفته شما ناراضی 
هس�تند! پس این س�ودها به جيب چه کس�انی 
می رود و به نظر ش�ما، راه چاره خروج از این وضع 

در بازار خودرو چيست؟
به نظر من، ت��ا بازارخ��ودرو رقابتی نش��ود و وضع 
خدمات پس از فروش در آن اص��الح نگردد، وضع به 
همین شکل اس��ت. برای مثال خودروهای چینی که 
وارد کش��ور ش��ده اند از لحاظ خدمات پس از فروش 
وضع بس��یار بدی دارند و مش��خص نیس��ت زمانی 
که یک خودرو دچار مش��کل ش��ود چطور باید لوازم 
آن را تأمی��ن کرد. البت��ه این که واردکنن��دگان باید 
3 درصد قیمت خ��ودرو را به عن��وان هزینه خدمات 
پس از فروش بپردازند، بس��یار قانون خوبی است که 
موجب مس��ئولیت پذیری واردکنندگان خواهد شد. 
از س��وی دیگر، ش��رکت های واردکننده خودروهای 
وارداتی هم قبول مسئولیت نمی کنند تا سرمایه خود 
را برای ارایه خدم��ات پس از فروش به یک نمایندگی 
اختصاص دهند و با خودروهای وارداتی به مانند یک 
اسباب بازی برخورد می کنند که هیچ خدمات پس از 
فروشی ندارد. یکی از دالیل این امر این است که برخی 
از واردکنندگان خودرو هیچ تخصصی دراین کار ندارند 

و از مشاغل دیگر به واردات خودرو روی می آورند.
یکی دیگ�ر از بحث های مه�م حوزه خ�ودرو در 
این ماه ها تالش وزارت صنعت ب�رای کنترل بازار 
خودروه�ای وارداتی بود؛ آیا ش�ما ای�ن موضوع 
را قب�ول دارید که ب�ازار خودروه�ای وارداتی در 
انحصار است و تمام شرکت های واردکننده خودرو 

نمی توانند در این حوزه فعال باشند؟
بله من با این موضوع موافق��م. واردات خودروهای 
»کیا« و »هیوندایی« را یک خان��واده انجام می دهد؛ 
اما حضور این افراد مشکلی ایجاد نکرده و توانسته اند با  
خدمات پس از فروشی که به مشتریان داده اند رضایت 
نس��بی از فعالیت هایش��ان به وجود آورن��د.  در بحث 
واردات خودروهای خارجی، بحث خدمات بسیار مهم 
و ضروری اس��ت و هر واردکننده ای که این موضوع را 
رعایت کند باید از آن حمایت شود. این افراد اگر مورد 
حمایت قرار گیرند و در بحث اسقاط خودرو تغییراتی 
اعمال ش��ود می توانن��د موجب ارتق��ای خودروهای 
وارداتی و سیس��تم عرضه آن شوند. در کنار این بحث 
خدمات پس از ف��روش را نیز گس��ترش می دهند تا 

خریداران به مشکلی برخورد نکنند. 

ادامه رکود دو ساله  بازار خودرو با طعم گرانی  
  گفت وگو با رئيس اسبق اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:  تا بازار رقابتی نشود، وضع همين است

از تاالر چه خبر 

  صکوک 450 ميليارد تومانی مخابرات در 
آستانه انتشار| سیدحسین حسینی مدیرعامل 
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره 
به این که هم اکنون 21 صکوک در بازار س��رمایه 
درحال فعالیت اس��ت، افزود: مراحل پذیره نویسی 
اوراق اجاره 450 میلیارد تومانی مخابرات انجام شده 
است که به احتمال فراوان این اوراق در هفته جاری 

منتشر خواهد شد.

  خری�دار ب�رای دوش�رکت در مزای�ده 
خصوصی سازی | میان 5 ش��رکت دولتی که در 
آخرین مزایده خصوصی س��ازی روی میز فروش 
رفت، تنها برای دو شرکت متقاضی خرید پیدا شد 
و در مجموع 9 ه��زار و 293 میلیارد و 965 میلیون 
و 412 هزار و 614 ریال ب��رای مجتمع آلومینیوم 
المه��دی و دارایی های طرح آلومینی��وم هرمزال 

پرداخت کردند.

  مذاک�ره »رف�اه« ب�رای خرید باش�گاه 
پرس�پوليس |  یک مق��ام مس��ئول از برگزاری 
جلس��اتی بین مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای رفاه 
و طیب نی��ا وزیر اقتص��اد و امور دارایی و س��ازمان 
خصوصی سازی برای خرید باشگاه پرسپولیس خبر 
داد. او گفت: موافقت  نهایی برای واگذاری باش��گاه 
پرسپولیس به فروشگاه زنجیره ای رفاه انجام شده   

و قرار است، به زودی مزایده سوم برگزار شود.

  نوس�ان در ب�ورس ب�ا افزای�ش س�ود 
بانکی|»علی محم��د بد« مدیرعام��ل هلدینگ 
س��یمانی غدیر در مورد روند ب��ازار در هفته های 
گذش��ته و عوامل تاثیرگذار بر آن گفت: نخستین 
رقیب بازار س��رمایه، بازار پول است و اگر بخواهیم 
به درستی بازار را تحلیل کنیم، باید بگوییم که وقتی 
نرخ س��ود بانکی را افزایش می دهیم، بازار سرمایه 

متاثر از این نرخ سود، با نوسان همراه می شود.

اتفاق روز

 سوآپ فرآورده  های نفتی
 متوقف می شود

مهر| پس از توقف پنج س��اله سوآپ نفت خام 
از س��ال94 س��وآپ فرآورده های نفتی ایران هم 
متوقف خواهد شد تا کش��ورهای حاشیه دریای 
خزر یک ش��وک جدی��د نفتی تجرب��ه کنند. در 
ش��رایط فعلی ایران، برخی از فرآورده های نفتی 
به ویژه نف��ت ک��وره، گازوئی��ل و گاز مای��ع را از 
کشورهای حاش��یه دریای خزر به منظور تأمین 
س��وخت مایع 4 تا 5 نیروگاه برق شمال کشور در 
قالب محموله های سوآپ وارد کشور می کند که 
این تجارت نفتی از  س��ال 94 متوقف خواهد شد. 
یکی از مهم ترین دالیل، توقف سوآپ فرآورده های 
نفتی از کشورهای حاش��یه دریای خزر و آسیای 
میانه و مرکزی، افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی 
و کاهش نیاز به مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها و 
صنایع کشور اعالم شده است. سیدناصر سجادی، 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با تأیید توقف سوآپ فرآورده های نفتی کشور 
از  سال آینده، گفت: پیش بینی می شود  سال آینده 
با مازاد تولید و عرضه فرآورده های مختلف نفتی 
روبه رو خواهیم شد و از این رو سوآپ فرآورده های 
نفتی از کشورهای مختلف همس��ایه با توجه به 
تولید باالی داخل، توجیه اقتصادی ندارد. همزمان 
با تدوین برنامه جدید، توقف سوآپ فرآورده های 
نفتی ایران از  س��ال آینده، مسئوالن شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران از برنامه 
جدید صادرات فرآورده های مختلف نفتی در  سال 

94 خبر داده اند. 

پس از مدت ها سقوط رخ داد

 رشد  5۳۹ واحدی شاخص بورس

شهروند| شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت روز ش��نبه با افزایش بی س��ابقه 
539 واح��دی به رقم 64 هزار و 610 واحد رس��ید. 
معامله گران بورسی تعداد 880 میلیون و 593 هزار 
برگه بهادار در قالب 44 هزار و 110 نوبت معامله و به 
ارزش 282 میلیارد تومان داد و ستد کردند. شاخص 
قیمت )وزنی- ارزش��ی( با 234 واح��د افزایش به 
28 هزار و 68 واحد رس��ید. ش��اخص کل )هم وزن 
با 80 واحد افزایش( به 9 هزار و 810 واحد رس��ید.

بازار سرمایه

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

30 شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

64610.3

2885.7

73620.2

47676.5

126548.5

53895.5

539.6

23.5

708.7

231.9

2155.5

283.1

0.84

0.82

0.97

0.49

1.73

0.53

درصدتغييرمقدار

نرخ نامه

افزای�ش تقاض�ای نف�ت ۲0۱5: در گزارش 
ماهیانه آژانس بین المللی انرژی آمده است عرضه 
بی وقفه نفت خام از س��وی آمری��کا تا حدی عامل 
فزون��ی عرض��ه در بازار بوده اس��ت. ای��ن گزارش 
همچنین پیش بینی خود از رشد تقاضا برای نفت 
در  سال 2015 را 75 هزار بشکه در روز افزایش داده 
و به یک میلیون بشکه رسانده است. بدین ترتیب 
براساس این پیش بینی، میزان تقاضا برای نفت در  
س��ال جاری میالدی 93.5 میلیون بش��که در روز 

خواهد بود.) فایننشال تایمز(

اقتصاد جهان

یادداشت

طی سه دهه گذش��ته، همواره شاهد تعیین 
دس��توری نرخ سود بانکی توس��ط دولت های 
مختل��ف بوده ای��م. پ��س از انقالب اس��المی، 
تمام��ی بانک های کش��ور در راس��تای اجرای 
بانکداری ب��دون ربا دولتی ش��ده و به نوعی به 
یک صندوق مال��ی جهت تامی��ن منابع مالی 
الزم پروژه های اقتصادی دولتی تبدیل شدند. 
برخی کارشناس��ان بر ای��ن عقیده اند که طبق 
قانون عملیات بانکی بدون رب��ا، بانک مرکزی 
ب��ه نمایندگ��ی از دول��ت می تواند نرخ س��ود 
بانک��ی را تعیین کن��د.  طبق این قان��ون، در 
س��پرده های جاری و پس اندازها، بانک، مالک 
منابع محسوب می شود و هر تصمیمی نسبت 
به چگونگی اداره و نرخ تس��هیالت پرداختی از 
آن محل بگیرد، ب��ه مقتضای حق مالکیت آزاد 
است اما نسبت به س��پرده های سرمایه گذاری 
که بان��ک در به کار گرفتن آنها وکیل اس��ت به 
مقتضای ق��رارداد وکالت، بانک بای��د منافع و 
مصالح س��پرده گذاران را در نظر بگیرد و قطعا 
حق ن��دارد به زی��ان آنها تصمیم��ی اخذ کند. 
منطق حاکم بر تعیین دس��توری نرخ سود در 
بخش س��پرده ها و تس��هیالت در واقع به زیان 
مشتریان بانک ها خواهد بود، زیرا در بانکداری 
بدون ربا رابطه سپرده گذاری در بانک  براساس 
عقد وکالت است و سپرده گذار به بانک وکالت 
می دهد ت��ا مناب��ع مال��ی او را در فعالیت های 
سودآور، س��رمایه گذاری کند و بخشی از سود 
را به عن��وان حق الوکاله به خود اختصاص دهد 
و مابقی به سپرده گذار پرداخت شود. بنابراین 
منابع بانکی ش��خصی به شمار نمی آید و منابع 
کل جامعه اس��ت و حفظ منافع ایشان باید در 
اولوی��ت تصمیم گیری ه��ا قرار گی��رد. تجربه 
نشان داده که تنظیم دستوری نرخ سود سبب 
می شود تس��هیالت بانکی دریافتی در اموری 

غی��ر از تولید به کار گرفته ش��ود که این امر به 
ایجاد تورم منجر خواهد ش��د. به عبارت دیگر، 
در ش��رایطی که حتی برای تس��هیالت با نرخ 
32درص��د تقاضا وجود دارد، آیا ممکن اس��ت 
که تس��هیالت 12درصدی در بخش واقعی به 
کار گرفته ش��ود؟ در نتیجه تنها کسانی که از 
رانت  سیاسی برخوردار هس��تند، می توانند از 
تسهیالت ارزان قیمت بهره بگیرند و این مساله 
س��بب تش��دید نابرابری اقتصادی می ش��ود. 
جدای از این در ش��رایط فعل��ی چگونه ممکن 
اس��ت با کاهش نرخ س��ود، دریافت کنندگان 
تس��هیالت اقس��اط خود را در موع��د مقرر به 
بانک مس��ترد کنند. این امر بانک ها را در ارایه 
تس��هیالت به مردم بسیار س��ختگیرتر خواهد 
کرد و منجر به اخ��ذ ضمانت های متعدد برای 
اطمینان از بازپرداخت اقس��اط خواهد شد که 
خود س��بب محرومیت طیف وسیعی از جامعه 
خواه��د ش��د. همچنی��ن در صورت تس��هیل 
دستوری ش��رایط نیز با هجوم افراد مختلف به 
بانک ها، عمال طرح های فاقد توجیه اقتصادی، 
مشمول بررسی و دریافت تسهیالت می شوند 
و این مس��اله نیز کاه��ش کارای��ی تخصصی 
اقتص��اد را در پی خواهد داش��ت. ب��ا نرخ های 
باالی کنونی تمایلی به تخصیص منابع بانک ها 
به فع��االن اقتص��ادی وجود ن��دارد. در چنین 
شرایطی، کاهش دس��توری نرخ سود کماکان 
کمکی به رشد اقتصادی کش��ور نخواهد کرد. 
به عبارت دیگر، در حال حاضر مش��کل اصلی 
تولیدکنن��دگان، محدودیت تامین منابع مالی 
است. در واقع تولیدکنندگان ترجیح می دهند 
ب��ا هزینه  باالتر ق��ادر به تامین مالی باش��ند تا 
آنکه اساس��ا از تامین مالی و نقدینگی محروم 
شوند. هر چند با توجه به معایبی که نرخ سود 
باال برای افزایش هزین��ه تولید بنگاه ها و ایجاد 
زمینه رک��ود دارد، کاهش نرخ س��ود ضروری 
اس��ت اما کاه��ش دس��توری ب��دون توجه به 
پیامدهای تشریح شده مشکلی را حل نخواهد 
کرد و به افزایش فس��ادهای متع��دد در نظام 

بانکی منتهی خواهد شد.

تقابل اقتصاد، با کاهش دستوری نرخ سود

مجید سلیمی بروجنی
کارشناس اقتصادی

  امسال و  سال قبل بازار 
خرید و فروش خودرو بسيار 

کساد بود
   برخی واردکنندگان 

خودرو، هيچ تخصصی در این 
کار ندارند

   بانک ها جایگزین 
نمایشگاه ها در سطح شهر 

شده اند
  90 درصد خودروی 
نمایشگاه ها    امانی است

  تنها یک خانواده واردات 
کيا و هيوندایی را انجام می دهد
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-


