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زنبیل 

دیگه چه خ�ب

گرانی گوشت بی دلیل است

گرانــی  ایســنا| 
گوشــت قرمز تخلف 
است. مسعود بصیری، 
مدیــرکل تنظیم بازار 
با  کشــاورزی  وزارت 
بیان این موضوع اعالم 
کرد: با توجه به کاهش قیمت دام زنده و همچنین 
واردات روزانه ۱۵۰تنی گوشــت گرم گوسفندی، 
هیچ مشکلی برای تأمین گوشت قرمز وجود ندارد 
و قیمت جدیدی برای این محصول تصویب نشده 
است؛ بنابراین گرانی گوشت تخلف است و ناظران 

باید برخورد کنند.

سایز مرغ  استاندارد می شود

مرتضــی  مهــر| 
رضایی، معــاون وزیر 
اجرای  گفــت:  جهاد 
استانداردکردن  طرح 
ســایز مــرغ عــالوه 
بــر افزایــش کیفیت 
گوشــت مرغ، با کاهــش ضریب تبدیــل دان به 
گوشــت موجب صرفه جویــی در واردات نهاده ها 
به کشور می شــود. به گفته او، در تجارت جهانی، 
گوشــت مرغ با حداکثر وزن ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰گرم 
مبادله می شود، درحالی که در واحدهای تولیدی 

کشور میانگین وزن مرغ باالی دوکیلوگرم است.

یارانه ها پنجشنبه واریز می شود

دولت پنجشــنبه هشتادوهشــتمین مرحله 
یارانــه نقدی را به حســاب سرپرســتان خانوار 
واریز می کند که با این حســاب، دریافتی یارانه 
نقدی هر ایرانی مشمول بیش از ۴ میلیون تومان 
می شــود. طبق آخرین آمار در حال حاضر بیش 
از ۷۷ میلیون نفــر ایرانی یارانــه نقدی دریافت 
می کننــد که طــی زمان آغــاز اجــرای قانون 
هدفمندی یارانه ها در پایان  سال ۱۳۸۹ تاکنون 
هر فردی که تمــام مراحل را دریافــت کرده ، با 
احتســاب یارانه خردادماه دریافتــی کل وی از 
مرز ۴ میلیون تومــان )۴ میلیون و ۴ هزار تومان( 

می گذرد.

برگزاری نمایشگاه کشاورزی و غذا

بیســت وپنجمین نمایشــگاه بین المللی صنایع 
کشــاورزي، مواد غذایی، ماشــین آالت و صنایع 
وابســته »ایران آگروفود ۲۰۱۸« کــه بزرگترین 
نمایشــگاه کشــاورزی و غذایی منطقه محسوب 
می شود، از هشــتم تا یازدهم تیرماه با حضور بیش 
از  هزار و۳۰۰ شــرکت داخلی و خارجی جمهوری 
اسالمی ایران و ۳۱ کشــور جهان در محل دایمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. 

گرانی افسارگسیختگی خودرو 
نزدیک به یک ماه است که قیمت خودرو بشدت افزایش 
پیدا کــرده، در صورتی که تا چند روز گذشــته شــورای 
قیمت گذاری خــودرو هیچ گونه افزایــش قیمتی را اعالم 
نکرده بود و تنها وعده ۹ درصدی افزایش قیمت خودرو را از 
وزیر صنعت به یاد داریم. شاید برای همین است که به طور 
ناگهانی عرضه خودرو در بازار کم شــد و تقاضا بشدت باال 
گرفت. البته بسیاری دلیل این امر را نبود قطعه و کم شدن 
تولیدات خودرو می دانند، در صورتی که به گفته امیرحسین 
قناتی، مدیــرکل صنایع خودروی وزارت صنعت امســال 
بالغ بر ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه 
با تولید در مدت مشابه  سال قبل بیش از ۳۵ درصد بیشتر 
است. البته شورای رقابت مجوز افزایش ۵.۶ تا ۷.۱ درصدی 
قیمت محصوالت ۳ شرکت خودروســازی ایران خودرو، 
ســایپا و مدیران خودرو را از اول تیر صادر کرد. رضا شیوا، 
رئیس شــورای رقابت، با اشاره به این که شــورای رقابت 
دســتورالعمل تنظیم قیمت را برای  ســال ۹۷ تایید کرد، 
گفت: »براساس محاسبات مرکز ملی رقابت، میزان افزایش 
قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت گذاری 
هستند، اعالم شــد. همچنین به طور متوسط خودروهای 
ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت گذاری 
هستند، مجوز افزایش ۷.۱۸ درصد را دریافت کرده اند و برای 
خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش ۷.۰۱ درصدی 
تعیین شده است. البته در بخش خودروهای مدیران خودرو 
هم به طور متوسط افزایش ۵.۶۲ مورد تایید مرکز ملی رقابت 

قرارگرفته است.«
حاال شاید این شبهه برای هریک از خریداران خودرو پیش 
بیاید که چرا در هفته های گذشــته بازار خودرو پرالتهاب 
بوده و قیمت خــودرو فرازوفرود هایی را به دنبال داشــته 
است. ســعید موتمن، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
در پاسخ به »شهروند« می گوید: »در دو سه هفته گذشته 
عرضه خودرو به بازار کم شد، برای همین ما شاهد اختالف 
قیمت بوده ایم، زیرا شورای رقابت خبر افزایش قیمت خودرو 
را اعالم کرد. همین امر سبب شــد به بازار شوک وارد شده 
و اندک خودرویی که در بازار موجود بود، جمع شــود؛ برای 
همین شرکت ها، خودروهای کمتری به بازار عرضه کردند. 
خودرو یکی از کاالهای اساسی است، به همین جهت افراد 

آن را براساس بودجه و سلیقه خود تامین می کنند. 
او ادامه می دهد: البته باید در نظر داشــت هر کاالیی که 
عرضه آن به بازار کم شود، ارزش پیدا می کند. به عنوان مثال 
سکه؛ زمانی که مردم احساس می کنند قیمت آن افزایش 
پیدا کرده، بیشتر از قبل برای خرید مراجعه می کنند. خودرو 
نیز به همین شکل است، با افزایش قیمت، تقاضا باال می رود و 

این موضوع خود عاملی برای گران شدن خودرو است.
او تاکید می کند: این موضوع درحالی اتفاق افتاده است که 
اگر خودرو تعادل قیمت داشته باشد، این اتفاق نمی افتد و 
کسی برای سرمایه گذاری اقدام به خرید خودرو نمی کند، 
چراکه فکر می کنند بیش از آن که ســودآور باشد، زیان آور 
است. اما زمانی که گران می شود، مشتریان بیشتر می شوند 
و بر این بحران دامن می زننــد. اما دلیل گرانی خودرو های 

مونتاژی، تقاضای باالســت. زمانی که عرضه و تقاضا توازن 
نداشته باشند، ما شاهد چنین اختالف قیمت های ناگهانی 

هستیم.«
دالل ها خودرو را گران نکرده اند

بسیاری حضور دالالن را دلیلی بر افزایش قیمت خودرو و 
ذینفعان این موضوع می دانند. امیرحسین قناتی، مدیرکل 
صنایع خــودرو وزارت صنعــت در این رابطــه گفته بود، 
امسال حدود ۲۲۵ هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده 
است و این نابسامانی حاشــیه بازار کار واسطه ها و دالالن 
است. شــاید برای همین است که شــرایط جدیدی برای 
فروش خودرو های ایران خودرو در نظر گرفته شــده است؛ 
می خواهند که دست دالل ها را کوتاه کنند. موتمن ضمن 
انتقاد از این موضوع در این رابطه می گوید: »برخی نوسانات 
بازار را به گردن فروشندگان و دالالن می اندازند؛ در صورتی 
که این کارخانجات خودروسازی هستند که با عرضه نکردن 
خودرو قیمت ها را این چنیــن افزایش داده اند؛ خودروهای 
زیر ۴۵  میلیون تومان کارتکسی عرضه می شود و اصال جای 
مانور برای دالل ها ندارد از طرف دیگر ســایپا و ایران خودرو 
ثبت نام خودرو را متوقف کرده اند و معلوم نیست خودروهایی 
که آنها روزانه تولید می کنند به کجا می رود. همچنین اگر 
احساس می شود دالالن به این موضوع ورود پیدا کرده اند، 
همانند گذشته سند خودرو برای دو سال غیر قابل انتقال 
باشد، از این طریق تنها کسانی که به خودرو نیاز دارند برای 
خرید مراجعه می کنند و دست دالالن از این موضوع کوتاه 

می شود.«

مردم به جای تحریم گرانی  تقاضایمان بیشتر از گذشته 
می شود. البته خیلی بیراه هم نیســت چرا که در روز های 
گذشته، شرکت سایپا بخشنامه ای ارایه کرده که در آن به 
کسانی که ساندرو ثبت نام کرده اند، گفته که می توانند در 
ازای آن ال ۹۰ تحویل بگیرند. ایــن موضوع به معنای آن 
است که ممکن است دیگر تولید ساندرو را نداشته باشیم. 
موتمــن در توضیح این موضوع می گویــد: »خودرو اگر به 
اندازه کافی به بازار ارایه شــود، می تواند تفاوت قیمت بازار 
و کارخانه به صفر برســد. بارها شاهد بودیم که قیمت بازار 
ارزان تر از کارخانه است که دلیل این موضوع عرضه بیشتر 
از تقاضا است. همچنین شــورای رقابت بارها تأکید کرده  
که باید عرضه در بازار به اندازه کافی باشــد. در بازار انحصار 
خودرو برای خودرو های زیر ۴۵ میلیون تومان داریم؛ زمانی 
که این شرکت ها خودرو های بازار را مدیریت می کنند باید 
خودرو به اندازه کافی به بازار عرضه کنند تا اختالف دو نرخی 
کمتر شــود، در صورتی که اکنون این اختالف بیشتر شده 
است. وقتی شــرکتی اقدام به پیش فروش خودرو می کند 
باید ابتدا قطعات و لوازمی که مورد نیاز تولید است را داشته 
باشد یا واردات آن را پیش بینی کند تا در چنین مواقعی دچار 
مشکل نشود. نظر سازمان صنعت هم به همین شکل است 

اما کارخانه ها از این رویه پیروی نمی کنند. 
قطعه سازان: خودرو ارزان نمی شود

بازار خودرو ماه هاست که آشفته اســت. با وجود این که 
قیمت برخی از محصوالت افزایش بیــش از ۵۰ درصدی 
را تجربــه می کنــد اما نــه از برگزاری جلســه شــورای 

رکوردشکنی جدید اسکناس آمریکایی 

معامله دالر شبانه شد
شهروند| همزمان با دیدار ترامپ و اون دالر شبانه در 
چهارراه استانبول معامله شــد و دیروز قیمت اسکناس 
آمریکایی رکورد جدیدی را به ثبت رساند. دالر دیروز با 
عبور از مرز ۶ هزار تومان در ساعات پایانی بازار ارز به ۷ هزار 

و ۱۵ تومان رسید. 
تأثیر معامالت شبانه روی قیمت دالر

بازار ارز شــبانه تا ساعت ۸ هر شب شــاهد داد و ستد 
واقعی فعاالن این عرصه اســت اما گاهی هم معامالت 
شبانه سرنوشت دالر و سایر ارزها را تعیین می کنند. در 
واقع تغییرات قیمتی در شب بیشتر از روز اتفاق می افتند. 
این روزها هم در بازار تهران همین شــرایط را می بینیم. 
معامالت شــبانه در بازار فردوسی در یکی دو شب اخیر 
فعال تر از همیشه بوده و نرخ دالر در بازارهای تهران حتی 
تا ۷هزار تومان هم پیش رفته و شــاهد معامالت شبانه 
زیادی در بازار فردوســی بوده ایم. از طــرف دیگر دیدار 
ناگهانی رهبران آمریکا و کره شمالی هم تأثیر زیادی روی 
بازار و رونق گرفتن معامالت داشته که قیمت دالر را هم 
باال برده است. نکته جالب درباره قیمت دالر، تفاوت آن 
در بازار رسمی و غیررســمی است. در حالی که نرخ دالر 

از طرف دولت همان ۴۲۰۰ تومان اعالم شده اما خبری از 
این قیمت در بازار نیست و دیروز دالر در تهران به رقمی 
نزدیک به ۷هزار تومان رسید.این اختالف قیمت بین بازار 

رسمی و غیررسمی همواره ادامه دارد.
آغاز به کار صرافی ها

دالر همچنــان به عنوان یک متغیــر مهم اقتصادی 
کــه روی دیگر متغیرها هم تاثیرگــذاری زیادی دارد، 
روی ثبات را در بازار ایــران نمی بیند. این روزها باز هم 
»هیجان خرید دالر«به راه افتاده اســت. در روزهایی 
که قیمت دالر به طور ثانیــه ای و لحظه ای افزایش پیدا 
می کرد، دولت برای تک نرخی کردن دالر، فروش این 
ارز مهم از طرف صرافی ها را ممنوع اعالم کرد و قرار شد 
هر کســی که به دالر نیاز دارد به بانک ها مراجعه کند. 
البته این قانون خیلی عمر زیادی نداشت و حاال دولت 
از حرف خود برگشــته و اجازه فروش دالر به صرافی ها 
را هم می دهد چون تک نرخی کردن دالر هم نتوانست 
نجات بخش بازار ارز باشــد. این درحالی اســت که در 
نوسانات بی سابقه ارز در ماه های اخیر هم کارشناسان 
اقتصادی وجود چند نرخ در بازار را از دالیل آشــوب در 

 سرنخ های واسطه ها، خودروسازان و قطعه سازان
برای شناسایی عامل گرانی افسارگسیخته خودرو

وزارت صنعت از رشد 35 درصدی تولید خودرو در 2 ماه گذشته می گوید
اتحادیه نمایشگاه داران از کمبود عرضه خودرو خبر می دهد 

قطعه سازان می گویند خودرو دیگر ارزان نمی شود
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ولی اله سیف، رئیس بانک مرکزی با پرسش خبرنگاران درباره سکه ۲.۵ میلیون تومانی غافلگیر شد. او دخل و خرج

که در نشست بررسی گزارش عملکرد توسعه اشتغال روستایی و عشایری شرکت کرده بود، در این باره 
گفت: بازار سکه هیچ کمبودی ندارد و بانک مرکزی از این لحاظ وضع مطلوبی دارد. سیف توضیح داد: 
واقعیت این است که در پیش فروش سکه، ۷ میلیون سکه به فروش رفت که این سکه های پیش فروش 
شده به سرعت به بازار می آید و به  نظر می رسد اتفاقات به وجود آمده بیشتر عامل روانی دارد که به تدریج 

می تواند برطرف شود.

سیف، رئیس بانک مرکزی: 

سکه 2.5 میلیون 
تومانی هیجانی 
است!

 سود بازارآشفته خودرو
به جیب چه کسی می رود

فاطمه صفری- شهروند| خودرو بی ترمز گران می شــود، به طوری که قیمت ها در بازار آزاد تهران 
تا 40 درصد افزایش داشــته و صف های شبانه برای خرید های پیش فروش شــکل گرفته است. این 
موضوع درحالی رخ می دهد که هرکســی برای گرانی خودرو دلیلی می آورد. حاال در شــرایطی که 
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اعالم کرده کمبود عرضه باعث گرانی خودرو شده، امیرحسین قناتی، 
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت می گوید در دو ماه گذشته تولید خودرو 35 درصد افزایش داشته 
اســت. نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه تاکید دارد که خودروسازان خودروهای خود را احتکار 
کرده اند. مسأله ای که محمد شــریعتمداری، وزیر صنعت رد کرده است، اما این نگاه قاضی پور به بازار 
هم حاکم است. آنها می گویند اگر خودروســازان راست می گویند و معتقدند دالل ها قیمت خودرو را 
باال برده اند، نقل وانتقال خودرو را تا دو سال ممنوع کنند تا مشخص شود چه کسی راست می گوید! از 
آن سو قطعه سازان هم به تحریم ها و بدهی سنگین خودروسازان به قطعه سازان اشاره می کنند و آن را 

عامل افسارگسیختگی بازار خودرو می دانند. 

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 

میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یا کنـار دیوار داخلی 
باشـد. پنجـره  از  دور  بـه 


