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شهروند| »شرکت های خودروســازی تصمیــم 
گرفته اند خودروهای بی کیفیت و قدیمی خود را به هر 
نحوی که شــده، به مردم بفروشند« فربد زاوه، فعال و 
کارشــناس صنعت خودرو ضمن اعالم این موضوع 
به »شــهروند« می گوید: هیچ منطــق و دلیلی برای 
گران شدن چند 10میلیونی خودروهایی که 7 سال از 
ساخت آنها می گذرد و مونتاژهای جدید آن هم به بازار 

آمده  است، وجود ندارد.
داستان از آن جایی شروع می شود که در یکی دوماه 
اخیر، به بهانه توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی، 
خودروهای داخلی مانند ســراتو بیش از 18 میلیون 
تومان گران شــدند و مسئولیت پاســخگویی به این 

گرانی ها را هم هیچ کس نپذیرفته است. 
زاوه ادامــه می دهــد: خأل یک نهــاد نظارتی روی 
خودروهای با ارزش بیش از 50میلیون بشدت حس 
می شــود. فضای قیمت گذاری بازار خودرو کشور ما 
یک بازار دستوری است و دولت تا مادامی که یک فکر 
اساســی برای صنعت خودرو و خودروسازان داخلی 

نکند، در بر همین پاشنه می چرخد. 
سعید موتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و 
فروشندگان خودرو ضمن تأیید افزایش قیمت ناگهانی 
ســراتو به »شــهروند« می گوید: در ابتدا این خودرو، 
4 میلیون و 500 هــزار تومان و در یک روز گذشــته 
ناگهان، 13 میلیون و 960 هزار تومان افزایش قیمت 
پیدا کرد و درمجموع این خودرو در چند ماه اخیر بیش 

از 18 میلیون تومان گران شده است.
او که از انحصار بازار خودرو توســط عده ای خاص 
گالیه دارد، می گوید: مگر ایــن خودروها چقدر برای 

شرکت تولیدکننده شان تمام می شوند؟ 
این در حالی است که محســن صالحی نیا، معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به »شهروند« می گوید: 
علت افزایش قیمت خودرو، منطقی نبوده و صددرصد 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن به شما اعالم 
خواهد شد. اما حدس می زنم بخشــی از این افزایش 

قیمت به خاطر افزایش نرخ دالر باشد.
چرا قیمت خودروها سر به فلک گذاشتند؟ 

موتمنی در این افزایــش قیمت نجومی علت های 
مختلفی را دخیل می داند: »کمی بعد از متوقف شدن 
ثبت ســفارش بــرای خودروهــای خارجــی، بازار 
خودروهای داخلی هم تحت تأثیر قرار گرفته و به نوعی 

به هم ریخت.«
او دلیل دیگر را شــرکت های ســودجو دانسته و 
می گوید: وقتی شرکت ها محصوالت خود را به صورت 
قطره چکانی عرضه کرده و عرضه را به حداقل و حتی 
صفر می رسانند، مردم تحت  فشــار تقاضا مجبور به 
خرید به هر قیمتی می شوند و در این میان، این تنها 

مصرف کننده است که ضرر می بیند. 
دلیل دیگر این گرانی را موتمنی سوداگرانی می داند 
که به محض زمزمه های گرانی، خودرو را در انبار دپو 

کرده و بعد از گرانی بازار سیاه راه  انداختند. 
از این نابســامانی هم عده  دیگری که پــول مازاد 

داشتند، به خوبی استفاده کرده و به داللی پرداختند. 

موتمنی همچنین معتقد است: افزایش قیمت دالر 
روی قیمت خودروها تأثیر زیادی نگذاشته است. 

خودروها 2 نرخی شده اند 
خودروهای زیــر 40 میلیون تومــان کمتر دچار 
عارضه دو نرخی بودن می شوند. این را موتمنی گفته 
و توضیح می دهد: قیمت شرکتی پراید 111 با قیمت 
آزاد آن یک میلیون و 800 تومان اختالف دارد و سایر 
خودروهای زیر 40 میلیون تومان هم تقریبا در همین 

مدار می چرخند. 
این درحالی است که به گفته 
رئیــس اتحادیه، نرخ بــازار آزاد 
خودرویی مثل پــژو 207 با نرخ 
شــرکتی آن، بیش از 6 میلیون 

تومان اختالف دارد. 
سراتوی خارجی ها 

رنگین تر است!
 تولیدکننــده ســراتو، مونتاژ 
خارجی این خــودرو را با قیمت 
16 هزار دالر به مشتریان خارجی 

خود عرضه می کنــد. موتمنی با اعــالم این موضوع 
می گوید: یک شرکت چقدر باید روی هر محصول خود 

سود کند؟ 20درصد؟ 40درصد؟ 60درصد؟ 
یک دو دو تا چهارتای ســاده به مــا می گوید که با 
نرخ دالر 4 هزار و 200 تومانی، یک دســتگاه سراتو به 
مشتریان خارجی، حدود 67 میلیون تومان فروخته 
می شود و این درحالی اســت که پیش از این خودرو 
با مونتاژ داخل حدود 90 تا 96 میلیون تومان و امروز 

118 میلیون تومان قیمت دارد. 
رئیس اتحادیه دارندگان خودرو ادامه می دهد: قرار 
شــد وزارت صنعت با داخلی کــردن مونتاژ ها قیمت 
خــودرو را کاهش دهد. مگر یک ســراتو چقدر برای 

تولیدکننده تمام می شود؟ 
آفت گرانی به جان خودروها 

موتمنــی می گویــد: افزایش قیمــت ناگهانی و 
دونرخی بــودن قیمت فقط مختص ســراتو نبوده و 
مزدا هم که پیش از این با قیمت 
معامله  تومــان  118 میلیــون 
می شــد، امروز به 130 میلیون 
تومان رســیده. رنــو کپچر هم 
در مدت اخیر حــدود 7 میلیون 
تومان افزایش داشته و از 117 به 
125 میلیون تومان افزایش قیمت 

پیدا کرده است. 
مردم به هیچ عنوان خودرو 

نخرند 
زاوه با یادآوری کمپین اعتراض 
به کیفیت پایین خودروهای داخلی از مردم خواست: 
بعد از بازشدن ثبت سفارش خودروهای وارداتی اوضاع 
بازار خودرو بهبود می یابد و اگر همه مردم دســت به 
دست هم داده و از خرید خودروهای بی کیفیت داخلی 
دست بکشند، می توان امیدوار بود که قیمت ها دوباره 

متعادل شوند. 
او ادامــه می دهــد: نتیجــه سیاســت های غلط 
خودروســازان مــا در چنــد دهه اخیــر چیزی جز 

تولید پراید نبوده اســت! و تمام این اتفا ق ها ناشی از 
سوء مدیریت مدیران و نیاز مردم به خودروهای داخلی 

است. 
چرا ثبت سفارش متوقف شد؟ 

حدود 5ماه از بســته ماندن ســایت ثبت  سفارش 
خودرو می گذرد؛ این اتفاق یک ماه مانده به پایان کار 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر ســابق صنعت، معدن و 
تجارت افتاد و او دستور بسته شدن سایت ثبت  سفارش 
خــودرو را داد. البته هدف از این اقــدام، جلوگیری از 
ازدیاد خودروهای وارداتی به کشور دانسته شد اما در 
یک همکاری چند جانبه بعد از گذشت یک ماه بستری 
مناسب برای سودجویی خودروسازان داخلی فراهم 
شد.  حتی در شهریورماه، مسعود خوانساری، رئیس 
اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به موضوع تصمیم اخیر 
وزارت صنعت در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اشاره 
کرده و ایــن عمل را از مصادیق برهــم زدن نظم بازار 
و دخالت ناگهانی و بــدون برنامه دولت در روند کاری 

بخش خصوصی ارزیابی کرده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، »تغییرات بدون برنامه 
قبلی در روندهای اقتصادی موجب ســلب اطمینان 
از بخــش خصوصی برای انجــام تصمیم گیری های 

بلندمدت می شود.« 
و حاال پیش بینی های خوانســاری، رنگ حقیقت 
به خود گرفته اســت. باید دید این نابســامانی تا کی 
ادامه خواهد داشت؟ به نظر می رسد این بار هم مردم 
نخستین قربانی دستورات کارشناسی نشده و فوری 

مسئوالن شده اند.
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محمد ابراهیمی
کارشناس نفت

ارایه الیحه بودجه  سال 1397 کل کشور از 
سوی دولت به مجلس شورای اسالمی در کنار 
تمام تحلیل هایی که به  دنبال خود آورد، بحثی 
داغ از موضوعی کامال حرفه ای و کارشناســی 
را در ســطح محافل مختلف گستراند و آن  هم 

قیمت بنزین در  سال 1397 بود.
بخش زیــادی از ایــن مباحثه هــا بر موج 
هیجانی جامعه ســوار بود. بــه همین خاطر 
تحلیل های دقیقی در مــورد چرایی تصمیم 
دولت برای پررنگ ترکردن نقش قیمت بنزین 

در بودجه  سال آینده ارایه نشد.
در میــان اظهارنظر کارشناســان، عده ای 
تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل های 
انرژی را از جنبه اقتصادی و اثرات تورمی مورد 
بررســی قرار دادند و عده ای هم به جنبه های 
سیاسی موضوع تمرکز کرده و الیحه بودجه را 

با این محتویات مورد نقد قرار دادند.
آنهایی که بر تاثیرات تورمی تکیه کردند، به 
 جای بررسی تبعات افزایش قیمت حامل های 
انــرژی به طور عــام، فقط به مقولــه »قیمت 

بنزین« معطوف بودند.
این گروه از کارشناسان، گاهی با چشم پوشی 
از افزایش قیمت ســایر حامل های انرژی )که 
شامل ســوخت های مایع و برق و انواع دیگر( 
بررسی مقایســه ای بین شــدت تأثیرگذاری 
قیمت بنزین با شــدت تأثیرگــذاری قیمت 
گازوییل بر اقتصاد کشــور را نیز به فراموشی 

سپردند.
براســاس آمار رسمی منتشرشــده از سوی 
وزارت نفــت، میزان مصــرف روزانه بنزین در 
کشــور حدود 80 میلیون لیتر و مقدار مصرف 
روزانه گازوییل )بدون مصــارف نیروگاه های 

کشور( نیز حدود 70 میلیون اعالم شده است.

تقریب ایــن مقادیر مصــرف، تأثیرگذاری 
نزدیــک هر یــک را در نگاهی گــذرا به ذهن 

متبادر می کند.
بدیهــی اســت که بــا توجــه بــه الگوی 
مصرف ســوخت های مایع در کشــور و رفتار 
مصرف کننده، نقش گازوییل و دیزل در قیمت 
تمام شــده کاالها و خدمات مهمتــر از بنزین 

است.
بنابرایــن هر تحلیلی کــه درخصوص نقش 
تورمی افزایش قیمــت حامل های انرژی ارایه 
شود، بدون بررسی نقش گازوییل و قیمت آن 
دقیق نخواهد بــود. نکته مهم در این خصوص 
ضرورت اجرای ماده )1( قانون هدفمندکردن 

یارانه هاست.
براســاس این تکلیف قانونی، قیمت فروش 
داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید 
و گاز مایع و سایر مشــتقات نفتی نمی بایست 
کمتــر از 90 درصد قیمت فــوب خلیج فارس 
باشــد. حال آن کــه فاصله قیمتــی گازوییل 
با قیمت فوب خلیج فارس بســیار بیشــتر از 
فاصله قیمتی بنزین اســت و همیــن امر نوع 
تصمیــم دولت بــرای اجرای قانــون مذکور 
و نحــوه قیمت گــذاری حامل هــای انرژی را 
علی الخصوص در مــورد گازوییل بااهمیت تر 

می سازد.
امــا در میــان جنبه هــای متعــددی از 
نقطه نظرات کارشناســان که بــر حول محور 
جریانات سیاســی می چرخید، اساس نظرات، 
تغییر بخشــی از تیم اقتصــادی دولت، تغییر 
سیاســت های اقتصــادی و شــرایط متفاوت 
درآمدی/ هزینه ای کشور کامال نادیده گرفته 

شده بود.
در این جریان سازی ها، ســعی بر این بود تا 
این پیام به مخاطب القا شــود که دولت دیگر 
دغدغه ســفره مردم را ندارد. برای تشکیک بر 
این گونه ادعا ها مراجعه بــه تبصره 14 قانون 
بودجه  سال 1396 و الیحه بودجه  سال 1397 

کافی اســت. آن جا که عمده تفاوت بین قانون 
 ســال 1396 و الیحه  ســال 1397 بر کاهش 
سهم منابع سازمان هدفمندســازی یارانه ها 
استوار است و توجه ویژه ای بر »هدفمندکردن 

یارانه ها« به معنای واقعی کلمه دارد.
در الیحــه بودجه  ســال آتی این بــار قرار 
نیســت یارانه نقدی بین 77 میلیــون ایرانی 
به طور مساوی تقسیم شود بلکه دولت با درک 
دغدغه های بحق و مشــروع شهروندان، اقشار 
آســیب پذیر را به عنــوان جامعــه هدف خود 

برگزیده است.
دولت در تنظیم الیحه بودجه  ســال 1397 
اهداف دیگری را نیز در سر دارد که عمده ترین 
آنها شامل ایجاد توازن بین درآمدها و مخارج 
اســت تا با ابزار بودجه ای، بخشــی از کسری 
بودجه سالیانه که منجر به تبدیل یارانه نقدی 

به عذاب الیم شده بود را جبران کند.
بــه  هرحال بررســی اجرای حدود 7ســاله 
قانون هدفمندکردن یارانه ها نشــان داده که 

نحوه اجــرای آن با توجه بــه قانون موصوف و 
قوانین بودجه سنواتی حاوی اشکاالتی بود که 
تأمین به موقع یارانه های نقدی را به دست انداز 

انداخته بود.
چنین تغییر بنیادینی در نگاه به منابع قانون 
هدفمندســازی یارانه ها )که شــامل افزایش 
قیمــت حامل هــای انرژی اســت و چرخش 
اســتراتژیک به مصارف آن که به هدایت منابع 
به سوی خانوارهای آســیب پذیر و بخش های 

تولیدی منجر شده( امری اجتناب ناپذیر بود.
بدیهی اســت تحقق اهداف کالن همه این 
تغیرات اساســی که با اظهارنظرهای مختلف 
در مــورد قیمت بنزیــن و نفــت  گاز و تعداد 
یارانه بگیرها همراه شده، درصورت تصویب در 
مجلس شورای اسالمی مســتلزم برنامه ریزی 
دقیق در حوزه های اجرایی است. البته طبیعی 
است مخاطرات ویژه ای از این بابت پدید بیاید. 
مخاطراتی که به  شرط مدیریت صحیح دولت 

را به مقصود خواهد رساند.
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سایر بازارها

هفتهصعودیبورس

شــهروند| شــاخص کل در هفته ای که 
گذشــت، رکورد چندســاله خود را شکست و 
درنهایت به کانال 93 هزار واحدی راه پیدا کرد. 
شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در هفته ای 
که گذشت، از رقم 91 هزار و 93 واحدی به کانال 
93 هزار و 283 وارد شد، بنابراین می توان گفت؛ 
شــاخص کل در هفته ای که گذشــت، با رشد 
دو هزار و 190 واحدی همراه بود. برخالف هفته 
گذشته که روند بورس با روند منفی همراه بود 
اما در هفته جاری روند مثبت اعالم شده است.  
خوشبینی فعاالن بازار به سودآوری، پتانسیل 
رشد شــرکت ها در بعضی از گروه ها و صنایع، 
جو آرام فضای سیاسی و کمرنگ ترشدن نقض 
برجام و تأثیر مثبــت بازار های جهانی از عوامل 
این رکورد شــکنی بازار به حســاب می آیند. 
الزم به ذکر اســت، افزایش قیمت نفت بر تمام 
صنایع صادراتی اثر مثبت داشــت و نیز بازار را 
تحت الشــعاع قرار داد. گفتنی است، براساس 
خبرهای منتشرشده در صورتی که اتفاق خاصی 
اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار ندهد، بازار به این 
روند خود ادامه می دهد و رشد بیشتری را از خود 

نشان می دهد.

بازار سرمایه

گوشتخارجی
کیلویی15هزارتومان

ایسنا| هر کیلوگرم گوشت قرمز وارداتی به 
صورت میانگین 4.4دالر به کشور وارد می شود 
که بــا درنظرگرفتن قیمــت میانگین حدود 
3500 تومانی برای نرخ ارز می توان گفت که هر 
کیلوگرم گوشت وارداتی حدود 15 هزار تومان 

قیمت دارد.
حســن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: بــرای تأمین نیاز مردم به گوشــت قرمز 
به عنوان یکی از محصوالت پروتیینی اساسی به 
حدود 900 هزار تن گوشت در  سال نیازمندیم 
که 820 هزار تن آن معــادل 90 درصد نیاز بازار 
در کشور تولید می شود و مابقی نیاز 10 درصدی 
)حدود 100 هزار تن( را نیــز می توانیم از دیگر 
کشــورها تأمین کنیــم اما با توجــه به این که 
90 درصد نیــاز داخلی از محــل تولید تأمین 
می شــود، همه نگاه وزارت جهاد کشــاورزی 
حمایت  از تولیدکننده و نهایتا مصرف کننده در 

درجه اول است.

فضایتبلیغات
درقبضهبرندهایخارجی

ایسنا| دبیرکل انجمــن لوازم خانگی ضمن 
تأکید بر لزوم استفاده  جدی کسب وکارها از ابزار 
بازاریابی و اشاره به باالبودن هزینه تبلیغات در 
ایران گفت که برندهای خارجی فضای تبلیغات 
محیط را قبضه کردند. آرمان خالقی گفت: رقبای 
خارجی به خوبــی از ابزار تبلیغــات و بازاریابی 
اســتفاده می کنند. با وجود آن کــه می دانیم از 
رقبای خارجی قطعا یک قدم عقب تر هستیم، 
معموال زمانی به فکر بازاریابی می افتیم که یک 
بازار محصول را از دست داده ایم یا به رقبا واگذار 

کردیم.
عضو هیأت مدیــره خانه صنعــت، معدن و 
تجارت ایــران افزود: امــروز تولیدکنندگان ما 
توان این را ندارند که ماهی120 میلیون تومان 
برای یک بیلبــورد در اتوبان های تهران هزینه 
کنند یا تبلیغات گرانقیمت صداوسیما را مورد 
اســتفاده قرار بدهند، درحالی  که امروز فضای 
بازاریابی نوین به خصــوص بازاریابی دیجیتالی 
می توانند بشدت هزینه های بازاریابی و تبلیغات 

کسب وکارها را کاهش دهند.

اسپیکرهایسنگی

ایســنا| دو مهندس ایتالیایی با خالقیت و 
توان مهندســی و طراحی خود اسپیکرهایی از 
جنس سنگ طراحی کردند. به گزارش گیزمگ، 
باکس اســپیکرها معموال از چوب یــا به خاطر 
صرفه جویی در هزینه از پالســتیک ســاخته 
می شوند. اگر چه اســپیکرهایی را هم دیده ایم 
که با استفاده از مواد دیگری مانند شیشه و بتن 
هم ساخته شــده اند. حال »میشل گاستالدلو« 
»گیاکومــو  )Michele Gastaldello(و 
موناری« )Giacomo Munari( دو مهندس 
ایتالیایی، برای اسپیکرهای سنگی شان طراحی 
ایتالیایی با تلفیق طراحی ایتالیایی و سنگ تراشی 
سنتی اســپیکرهایی را عرضه کرده اند که برای 
جمع آوری بودجه در وب سایت »کیک استارتر« 
)Kickstarter( قرار گرفته است. این محفظه ها 
که برای همه انواع اسپیکر سنگی کاربرد دارند، از 
»تراکیت« )Trachyte( یا زبره سنگ از تپه های 
»یوگانیــن« )Euganean( در نزدیکی محل 
زندگی سازندگان آنها تراشیده می شوند. گفته 
می شود این سنگ آتشفشــانی که گاهی اوقات 
در معماری نیز مورد اســتفاده قــرار می گیرد، 
ویژگی هــای مکانیکی منحصر به فــردی دارد و 
ویژگی هایی سازگار با صدا در آن یافت شده است. 
کوچکترین این اسپیکرها، 6.2 کیلوگرم وزن دارد 
و »پترینا Petrina 482( »482( نامیده می شود. 

ویترین خانواده

نوبرانه 
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قیمت انواع میوه به صورت عمده فروشی
قیمت هر کیلوگرم 

)تومان( میوه

2500 تا 7500 انار

3500 تا 10000  انگور بی دانه 

800 تا 6000 پرتقال 

2500 تا 6000 خرمالو 

1500 تا 3500 خیار 

1200 تا 4500 سیب 

6000 تا 11000  گالبی

3800 تا 4600 موز 

1200 تا 6000 نارنگی

1200 تا 2500 هندوانه 

15000 تا 40000  توت فرنگی گلخانه ای

1200 تا 3500 کیوی

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/00- 16/30

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نیم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عیار

1411700

1366000

696000

402700

262000

128245

تغییرقیمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1257.72

16.03

62.75

63.27

تغییرقیمت )دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغییرتغییربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگلیس

درهم امارات

4211

5048

5808

1166

3559.9

4211.7

4782.3

969.4

-

-

-
--

-

-

-

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.1799

1.3372

3.6736

بازار طال و ارز

-

-

-

-
-

-

مونتاژ خارجی سراتو را 
50 میلیون تومان ارزان تر به 
مشتریان خارجی می فروشند

فعال صنعت خودرو: مردم زیر 
بار خرید خودرو با قیمت نجومی 

نروند تا بازار متعادل شود
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