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زنبیل
شکر دولتی برای کارخانجات شیرینی و 

شکالت

انجمن  دبیــر  مهر| 
صنفی صنایع بیسکویت، 
شــکالت  و  شــیرینی 
بــا هماهنگی شــرکت 
بازرگانی دولتی و انجمن 
شیرینی و شکالت، شکر به 
قیمت دولتی آماده توزیع برای کارخانجات است. جمشید 
مغازه ای درخصوص نحوه توزیع شــکر مورد نیاز صنعت 
گفت:  »درخواست های کارخانجات به صورت کتبی توسط 
انجمن دریافت و حواله مورد تقاضا با قیمت دولتی صادر 
می شــود و صاحبان صنایع شیرینی و شکالت می توانند 
شکر مورد نیاز در کل کشور را از نزدیک ترین مراکز تولید 
شــکر دریافت کنند. گویا این صنف با دالل بازی ها برای 

تأمین شکر و برخی مواد اولیه دچار مشکل شده اند.« 

شست وشوی فرش چقدر خرج دارد؟

ایسنا| رئیس اتحادیه قالیشــویان تهران بزرگترین 
معضل این صنف را فعالیت واحدهای غیرمجاز دانست و 
گفت: »در  سال جاری با وجود افزایش قیمت مواد شوینده 
و دستمزد، افزایش نرخ خدمات لحاظ نشده است.« حمید 
محمدی از احتمال 10 درصدی افزایش قیمت ها خبر داد 
و گفت: »درحال حاضر هزینه شست وشوی انواع موکت 
معمولی از هر مترمربع 2,000 تومان تــا 3600 تومان، 
شست وشوی موکت پرزدار و گل برجسته 2,700 تا 4600 
تومان، شست وشوی انواع فرش ماشینی 4500 تا 10 هزار 
تومان، شست وشوی انواع فرش دستباف 7,500 تومان تا 
22 هزار تومان، شست وشوی فرش دستباف روشن اعالی 
کاشــان اردکان 9500 تا 28 هزار تومان، شست وشوی 
فرش گل ابریشم 18 هزار و 300 تا 60 هزار تومان و ورودی 
کرایه رفت و برگشــت در سراسر تهران بابت چند تخته 
فرش برای یک خانواده 20 هزار تومان تعیین شده است.«

واکنش مرغداران به واردات مرغ

مهر| رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با 
بیان این که نیازی به واردات مرغ نیســت، گفت: »ارزی 
که می خواهند صرف واردات کنند را به تولیدکنندگان 
بدهند و ما همان میزان مرغ را 10 درصد ارزان تر تحویل 
می دهیم.« محمد یوسفی با بیان این که واردکنندگان 
صاحب رانت هستند و دولت نیز در این زمینه عجوالنه 
تصمیم می گیرد، گفت: »همان ارزی را که می خواهند 
صرف واردات مرغ کنند، به تولیدکنندگان داخلی بدهند 
و ما همان میزان مرغ را 10 درصد کمتر از نرخی که قرار 
اســت وارد کنند، به آنان تحویل می دهیــم. در دی ماه 
 سال قبل، میزان جوجه ریزی 100 میلیون قطعه بوده 
که دی ماه امسال این عدد به 125 میلیون قطعه رسیده 
است.« یوسفی در واکنش به سخنان دبیر ستاد تنظیم 
بازار مبنی بر این که قیمت منطقی مرغ 11 هزار و 500 
تومان است، گفت: »مسئوالن باید توضیح بدهند برچه 
اساسی آنالیز قیمت انجام می دهند؟ هم اکنون قیمت 
جوجه یک روزه بیش از 4هزارتومان است و با شرایطی 
که نهاده های دامی دارد، نرخ منطقی مرغ 13هزار و 500 

تا 14 هزارتومان است.«

سهیال روزبان- شهروند|  پرواز قیمت خودروهای 
ایرانی شــگفتی کاربران فضــای مجــازی را  به دنبال 
داشــت، به طوری که قیمت پراید ظرف یک ماه حدود 
18 درصد رشد و  نسبت به بهمن ســال گذشته چیزی 
نزدیک به 84 درصد جهش داشــته اســت. حاال پراید 
درحالی  به رکورد 46 میلیون تومان نزدیک شــده است 
که سال گذشــته با این پول می توانستید یک  خودروی 
ساندرو داشته باشــید. افزایش قیمت پراید و انواع دیگر 
خودروهــای پر تیراژ در  شــرایطی رقــم می خورد که 
خودروســازان خواستار آزادســازی قیمت ها شده اند و 
توانســته اند در مواردی اختالف  قیمت کارخانه و بازار 
آزاد را به زیر 5 درصد برسانند. آزادسازی قیمت خودرو 
درحالی  رخ داده اســت که فعاالن بازار می گویند شرط 
افزایش قیمت خودرو افزایش عرضه به بازار  بود، اما حاال 
خودروسازان خودروهای خود را به بازار عرضه نمی کنند 

و قیمت ها به  صورت باورنکردنی درحال افزایش است.
 گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارتخانه ندارد

هرچند برخی ریشــه گرانی های اخیر بازار خودرو را 
در فرمول جدید قیمت گذاری خــودرو می دانند  رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: »گرانی 
خودرو ارتباطی با بکارگیری فرمول این وزارتخانه ندارد 
و برای ارزانی خودرو، تولید بایــد افزایش پیدا کند تا با 

عرضه بیشتر قیمت ها کاهش پیدا کند.«
 از آن سو قطعه سازان به »شهروند« می گویند  دولت 
نه تنها مجــوز افزایش قیمت را به خودروســازان داده، 
بلکه با پرداخت تســهیالت به آنها  بدهی هایشــان را به 
قطعه سازان صاف کرده است. مازیار بیگلو، دبیر انجمن 
قطعه ســازان به »شــهروند« توضیح می دهد که تولید 
قطعات خودرو در بهمن امسال نســبت به دی ماه 70 
 درصد رشد داشته است، اما باید از خودروسازان پرسید 

که خودروهای تولید شده در این ماه  کجاست؟
از آن سو کارشناسان می گویند آزادسازی قیمت ها آن 

هم وقتی که بــازار در انحصار 
است  داخلی   خودروســازان 

نتیجه ای جز گرانی ندارد.  
تخته گاز قیمت خودرو  

قیمت خــودرو در آخرین 
روزهــای بهمن تختــه گاز 
درحال حرکت اســت. پراید 
رکورد 46  میلیــون تومان را 
به ثبت رســانده و خرید یک 
دســتگاه پژو 405 که اتفاقا 
به خودروی پر حاشــیه  بازار 
داخل معروف است 87 میلیون 

تومان خرج روی دســت خریداران خود می گذارد. این 
 روزها اگر قصد خرید سمند   EF٧خودروی ملی را داشته 

باشید، باید 82,5 میلیون تومان  هزینه کنید درحالی که 
این خودرو را هفته گذشــته با 70 میلیــون تومان هم 
می توانستید بخرید.  در حال حاضرپژو206 صندوق دار 
با افزایش 11 میلیون تومانی با قیمت 92 میلیون تومان، 
 پــژو 206 تیپ 2 با افزایش 6 میلیــون تومانی با قیمت  
76 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با  افزایش 13 میلیون 
تومانی به قیمت 88 میلیون 
بــا  وی  اســتپ  تومــان، 
افزایش 7 میلیون تومانی با 
 قیمــت 144 میلیون تومان 
و     ســمند EF٧  با افزایش 
10 میلیون تومانی با قیمت 
82 میلیــون و   500 هــزار 
تومان مــورد معاملــه قرار 

می گیرد .
  همچنیــن چانــگان با 
تومانی  35میلیون  افزایش 
با قیمت  165 میلیون تومان 
و دنا با افزایش   10 میلیــون تومانی با قیمت 98 میلیون 

تومان به فروش می رسد. 

منتظر پراید 60 میلیون تومانی باشیم؟  
 »مــردم ایــران پولدار شــدند! پرایدی که پارســال  
23 میلیون تومان بود حاال به دوبرابر آن یعنی   46 میلیون 
تومان رســیده اســت.« فربد زاوه، کارشــناس صنعت 
خودرو درحالی ایــن طنزهای  تلخ اقتصــادی ایران را 
بر  زبان می آورد که ریشــه تمامی این مشــکالت را در 
سیاســت های  ناکارآمد پولی و مالی می دانــد.  او ادامه 
می دهد:      »در صورت ادامه این وضع باید منتظر  پراید 
50 و حتی 60 میلیون تومانی بود. چه کسی  پارسال فکر 
می کرد که با پول یک دنا  پالس یا ســاندرو امسال حتی 

پراید هم نتواند بخرد.« 
چقدر خودرو به بازار عرضه می شود؟

محدودیت در عرضه خودرو از ســوی شــرکت های 
خودروساز عمده ترین دلیلی اســت که از  سوی فعاالن 
بازار در ارتباط با افزایش قیمت ها عنوان می شود. با افت 
تولید شرکت های  خودروســاز از خردادماه سال جاری، 
روند عرضه این شــرکت ها به بازار دچار اختالل شــد. 
 ناتوانی خودروســازان در تأمین نیاز بازار ســبب شد تا 
قیمت ها روند صعودی به خود بگیرند.  این مســأله خود 
عاملی شد تا واســطه ها و دالالن حضور پررنگی در بازار 

داشته باشــند.   البته  بعد از تصمیم به آزادسازی قیمت 
خــودرو و پرداخت 4 هزار میلیارد تومان تســهیالت  به 
خودروســازان برای پرداخت بدهی قطعه ســازان  ورق 

برای خودروسازان برگشت.  
آبی پوشــان جاده مخصوص از روند روبه رشــد تولید 
خودرو خبــر می دهند. ایران خودرو 1500 دســتگاه و 
سایپا هم مدعی عرضه 2062 دستگاه  خودرو به صورت 

روزانه  هستند.  
  آماری که فعاالن خودرو نســبت به درستی آن ابراز 
تردید می کنند. یکی از فعاالن  بــازار خودرو دراین باره 
می گوید: »به طور قطع اگر روزانه 3500 خودرو به بازار 
تزریق  می شد قیمت ها در کمتر از یک هفته 10 میلیون 

تومان گران نمی شد.«  
محمــد عزیزی، عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شورای اسالمی  هم که آشــفتگی این  روزهای 
بازار خودرو را  ناشــی از ســوءمدیریت خودروســازان 
می داند، هزینه ســربار را  یکــی  از عوامل تعیین کننده 
هزینه تمام شــده خودرو اعالم کرد و گفت: »این هزینه 
را درحال حاضر  مردم می دهند. متاسفانه به علت تورم 
نیرو، منابع انسانی، هیأت مدیره ها و شرکت های زیان ده، 

 

بر
دخ

بهره وری هر نیروی کار ایرانیعد

هر نیروی کار در ایران چیزی معــادل 64 میلیون تومان در 
 ســال ثروت ایجاد می کند. فاطمه پهلوانی، رئیس سازمان ملی 

بهره وری اعالم کرد: »طبق آمارهای  سال 1395 بهره وری نیروی کار 
بین در کل اقتصاد ساالنه به ازای هر نفر 64 میلیون تومان بوده است. به عبارتی در 

جمعیت حدود 23 میلیون نفری شــاغل بهره وری نسبت به تولید ناخالص داخلی این 
مقدار است که البته بیشترین آن مربوط به بخش نفت و گاز با حدود 1,941 میلیون تومان 
و کمترین مربوط به بخش ساختمان با حدود 21 میلیون تومان به ازای هر شاغل است.« 

البته به گفته پهلوانی تعداد زیاد بیکاران ایران موجب شده است که این میزان بهره وری 
به اندازه کافی جوابگوی رشد اقتصادی نباشد. 

یک بار، بخشنامه جدید صادرات و واردات می آید

آشفتگی بازار کاالهای مختلف باعث شد که هر 20 ساعت یک 
بخشنامه جدید برای صادرات و واردات داشته باشیم. این موضوع 

را محســن نریمان، مدیرعامل منطقه آزاد ارس به ایلنا گفته و 
توضیح داده است در 365 روز بیش از 300 بخشنامه درباره چگونگی 

واردات و صادرات کاال داشتیم. او گفت: »کاهش شدید واردات کاال باعث کاهش واردات 
مواد اولیه شده است.«او ادامه داد: »در 11 ماه  سال گذشته میزان صادرات 215 میلیون 
دالر بود که میزان صادرات امسال نسبت به  سال گذشته بیشتر بوده است. همچنین در 
 سال گذشته در 11 ماه ابتدای  سال میزان واردات 133 میلیون دالر بود، اما امسال این 

رقم به 49 میلیون دالر کاهش پیدا کرده است.« 
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یک سناریوی پرشانس سوخت که احتمال رأی آوردن آن زیاد است

همه چیز درباره عوارض پلکانی بنزین
شــهروند| گرچه بیژن زنگنه، وزیــر نفت گفته 
است در  سال98 بنزین گران نمی شــود، اما حواشی 
افزایش قیمــت بنزین همچنان ادامــه دارد و این بار 
مرکــز پژوهش های مجلــس دوباره بحــث گرفتن 
عوارض پلکانی بنزین را مطرح کرده است. طرحی که 
براســاس آن به ازای افزایش مصرف بنزین از 80 لیتر 
در ماه، به ازای هر لیتر  درصدی عوارض بیشتر گرفته 
می شود. با این حال کســری نوری، سخنگوی وزارت 
نفت به »شــهروند« می گوید: »همه ســناریوها فعال 
درحال طرح شدن اســت و معلوم نیست چه زمانی و 

چه تصمیمی برای بنزین گرفته می شود.« 
هرچنــد نمایندگان کمیســیون انــرژی مجلس 
معتقدند گرفتن عوارض بنزین و اختصاص ســهمیه 
بنزین به هر ایرانی به جــای هر خودرو، گزینه هایی با 

احتمال رأی بیشتر هستند. 
اخذ عوارض 20درصدی از پرمصرف ها

ماجرای اخذ عوارض از کسانی که بیشتر از بقیه بنزین 
مصرف می کنند، پیشنهاد جدیدی نیست. سال گذشته 
این پیشــنهاد از طرف عده ای از تحلیلگــران اقتصاد 

مقاومتی مطرح شد که با ارســال نامه ای سرگشاده به 
محمدباقر نوبخت پیشنهاد دریافت عوارض 20 درصدی 
از مصــارف بیش از 80 لیتر در مــاه را ارایه داده بودند. 
بعد از این که پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس مبنی بــر اصالح قیمت حامل هــای انرژی ، در 
صحن علنی مجلس به رأی گذاشــته شد که درنهایت 
هم منجر به عدم تغییر قیمت بنزین و ســایر سوخت ها 
شد، برخی از تحلیلگران اقتصادی این پیشنهاد را ارایه 
دادند که با توجه به این که 70 تا 80 درصد از خودروهای 
سواری، ماهانه حداکثر 80لیتر بنزین مصرف می کنند، 
دولت اخذ عــوارض از مصرف بنزیــن را برای مصارف 
مازاد بر این مقدار، تا سقف 20درصد اعمال کند. البته 
درنهایــت هم این طرح عملی نشــد و قیمت بنزین نه 
برای کم مصرف ها و نه پرمصرف ها تغییر نکرد، تا امسال 
دوباره طرح افزایش قیمت بنزین مطرح شود و این بار 
اقتصاددانان طرح دیگری را به جای افزایش برای همه 

ارایه کنند.
عوارض پلکانی چیست؟

طرحی که احتمال مــی رود به جای افزایش قیمت 

دایره بسته افزایش قیمت تولیدات داخلی، هر چه بازار آزاد باالتر، خودروساز ها هم باالتر

خودروها هم پرواز می کنند
  دبیر انجمن قطعه سازان در گفت وگو با «شهروند»:  در بهمن ماه تولید قطعه نسبت به  دی ماه 70 درصد رشد داشته است

 از خودروسازان بپرسید خودروهایشان کجاست؟
  آزادسازی قیمت خودرو، وام میلیاردی برای تسویه بدهی خودروسازان و افزایش تولید  قطعه، روی قیمت نتیجه معکوس داشت
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یک پیامک سهام عدالتی جعلی شناسایی شــد. رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا از دخل و خرج

شهروندان خواســت فریب پیامک جعلی »ثبت اطالعات کارتی خود در سامانه سهام عدالت به همراه 
500 هزار تومان عیدی  ســال نو« را نخورند. او با اعالم این خبر گفت: بســیاری از هموطنان گرامی در 
روز های گذشته پیامکی دریافت کرده اند مبنی بر این که »فقط تا پایان اسفندماه فرصت باقیست جهت 
ثبت اطالعات کارتی خود در سامانه سهام عدالت به همراه دریافت500 هزار تومان عیدی  سال نو« اقدام 

کنند اما این پیامک جعلی است و هیچ گونه ارتباطی با سامانه رسمی سهام عدالت ندارد.

پیامک سهام 
عدالت با 
عیدی! جعلی 
است

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

ان
يز

  م

بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان: 
آبی پوشان جاده مخصوص 

از روند روبه رشد تولید خودرو خبر 
می دهند. ایران خودرو ١٥٠٠
 دستگاه و سایپا هم مدعی

 عرضه ٢٠٦٢ دستگاه  خودرو به 
صورت روزانه  هستند


