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سقوط بورس به ارتفاع ۱۵۶ هزار واحد

شهروند| در جریــان دادوســتدهای دیروز 
بازار ســرمایه تعداد یک میلیــارد و 90میلیون 
ســهم و حق تقدم به  ارزش 338میلیارد تومان 
در 110هزار نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و 
شــاخص بورس با افت 958 واحدی در ارتفاع 
156هزار و 155واحد قرار گرفت. شاخص های 
اصلی بازار ســرمایه هم روز منفی را پشــت سر 
ـ  گذاشتند به  طوری که شاخص قیمت )وزنیـ 
ارزشــی( 277واحد، کل )هموزن( 232واحد، 
قیمــت )همــوزن( 162واحــد، آزاد شــناور 
1238واحد و شــاخص های   بازار اول و دوم به 

ترتیب 743 و 1732 واحد افت کردند.در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 614میلیون ورقه به  ارزش 
424میلیارد تومان در 94هزار نوبت، آیفکس 11 واحد افت کرد و در ارتفاع 1937واحد قرار گرفت.

بورس

 

گزارش هــای مرکز آمــار نشــان می دهد که 
در یک دهه گذشــته تاکنون حــدود 25 درصد 
ایرانی ها یا یک چهارم خانوارها مستاجر بوده اند. 
این موضــوع درحالــی رخ می دهد کــه برخی 

گزارش های غیررســمی تعداد مستاجران ایران 
را بیشــتر می داند. بر این اســاس گفته می شود 
که نســبت صاحبخانه ها از 3 دهه پیش تاکنون 

از 70 درصد به کمتر از 60 درصد رسیده است. 

ایران چقدر مستاجر دارد؟

هزینه سربار خودروسازان باالســت. به گفته او، درحال 
حاضر شرکت هایی در  زیرمجموعه دو خودروساز وجود 
دارند که هیچ کاری نمی کنند ولی اعضای هیأت مدیره 

دارند .»
نماینده مردم ابهر در مجلس شــورای اسالمی اضافه 
می کند:   »تحریم ها به خوبی نشان داد که  خودروسازی 
کشور بشدت به خارج از کشور و قطعات وارداتی وابسته 
است. این به معنای  آن اســت که ما مونتاژکار هستیم و 
هنوز قادر به تولید خودروی ملی براســاس توان داخل 

نیستیم .»
او لغو ممنوعیــت واردات خــودرو را یکــی دیگر از 
راه حل ها دانسته و می گوید: »خودروسازان  به هر قیمتی 
که دلشان می خواهد، قیمت خودرو را افزایش می دهند، 
مگر این که واردات  خودرو به کشــور با تعرفه منطقی باز 

شود.«
گرانفروشی خودرو از کنترل خارج شده است

قیمت پرایــد در کمتــر از 10 روز، 10 میلیون تومان 
گران تر شــد، امــا  تاکنون هیــچ  اقــدام و حتی هیچ 
اظهارنظــری از طــرف متولی  نظــارت برقیمت ها و به 
عبارتــی حمایت از حقــوق مصرف کننــدگان صورت 
نگرفته اســت.  سخنگوی ســازمان تعزیرات دراین باره 
 به »شــهروند« می گوید: »هیچ نظارتی از طرف  وزارت 
صنعت  و ســازمان حمایت روی قیمت گذاری خودرو 

انجام نمی شود.«   
رایگانی ادامه می دهد: »خودرو جزو معدود کاالهایی 
اســت که قیمت گذاری آن در وزارت صنعت باید انجام 
شــود، اما از آنجایی که  هیچ قیمتی برای خودرو وجود 
ندارد ســازمان تعزیرات نمی تواند برخــوردی در این 
خصوص با شــرکت های عرضه کننده و افراد  داشــته 
باشــد.«    به گفته او، روزانه شــکایات های متعددی  به 
تعزیرات می رسد، اما اثبات این که گرانفروشی می شود 
یا خیر، امکان پذیر نیســت.  باید توجه داشت تا زمانی 
که ســازمان حمایت تخلف خودروســاز را اعالم نکند 
یا اتحادیه ها تخلف توزیع را اعــالم نکنند، نمی  توانیم 

اقدامی انجام دهیم. 

یک میلیون خودروی معوق داریم  
البته برخی از کارشناسان این صنعت بر این باورند که 
آزادســازی قیمت خودرو یک سال  دیگر نتیجه می دهد 
و فعال به نظر می رســد خودروسازان با افزایش قیمت ها 
درصدد حل  مشــکالت بدهی و زیان های انباشته شان 
هســتند. به گفته زاوه، براســاس مصوبــه دولت جاده 
 مخصوص نشین ها موظف شدند خودروهایی که موعد 
تحویل آنها پیش از دی امســال بــوده  را به قیمت های 

قبلی عرضه کنند.  
آن گونــه که فربــد زاوه بــه »شــهروند« می گوید: 
»خودروســازان چیزی حدود یک میلیــون خودروی 
 معوق  پیش فروش شــده دارند که موعــد تحویل آنها 
قبل از دی بوده است. بنابراین افزایش  قیمت های اخیر 
نتیجه ای در حل مشکل نقدینگی این واحدها نخواهد 

داشت.«  
فروشندگان خودرو دست از خرید کشیدند  

حاال جهش های بلند قیمت خودرو ســبب شده است 
که بازار ســوت و کورتــر از همیشــه و  معامالت تقریبا 
متوقف شود. بازاری ها می گویند اکثر خریداران خودرو 
با توجه به قیمت ها  دست از خرید کشیده و منتظر ثبات 
بازار هستند.  فروشندگان خودرو معتقدند خودروسازان 
چندین بار درخواست قیمت گذاری خودرو متناسب با 
 حاشــیه بازار را اعالم کرده بودند که امروز به هدف خود 
دست پیدا کرده و با وجود فروش  خودرو با حاشیه بازار 

هیچ عرضه ای ندارند .
نکته ای که دست اندرکاران بازار به آن اشاره می کنند، 
نبود نظارت از ســوی دســتگاه های  نظارتی است. آنها 
می گویند در نبود نهادهای نظارتی، واسطه ها و دالالن، 
بازار را به دســت  گرفتــه و قیمت هــای بی ثباتی برای 
بسیاری از خودروها به خصوص پرتیراژها اعالم می کنند. 
 بنابراین شاهد هستیم که ســه رأس یک مثلث، یعنی 
ناتوانی شــرکت های خودروســاز در عرضه،  بازگشت 
دالالن و عدم نظارت بر بازار ســبب شده طی هفته ای 
که گذشت، بازار از حالت عادی  خارج و در جاده بی ثباتی 

حرکت کند. 

منتظر افزایش دوباره تولید خودرو باشید

نخستین سری بدهی خودروسازان به شرکت های قطعه ساز  دیروز پرداخت شد. آن گونه که  مازیار بیگلو به »شهروند«  
اعالم کرده 2 هزار میلیارد تومان به حساب سایپا و 2 هزار  میلیارد تومان به حساب ایران خودرو برای پرداخت بدهی به 

قطعه سازان واریز شده است. 
دیروز هم  بانک صنعت و معدن بخشی از بدهی سایپا به قطعه سازان را پرداخت کرده است  . همچنین مقرر شده که 
بانک تجارت هم تا پایان هفته بخشی از بدهی ایران خودرو را  پرداخت کند. در هفته های آینده نیز بانک ملی و صادرات 

هم  وجوه تعیین شده را از طرف  خودروسازان به قطعه سازان پرداخت خواهند کرد.
  او  ادامه داد: » براساس آن چه بانک مرکزی و وزارت صنعت اعالم کرده اند تمامی 4 هزار  میلیارد بدهی خودروسازان به 

صنعت قطعه سازی ظرف 10 روز آینده  پرداخت می شود.«
آن گونه که این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی اعالم کرده با پرداخت بدهی ها و حل مشکل  نقدینگی، تولید 
قطعات و به تبع آن تولید خودرو هم دوباره  بیشــتر می شود.  البته این افزایش  تولید مشمول خودروهای خانواده رنو 
و سری جدید پژوها نمی شــود. چرا که مشــکل واردات  قطعات این خودرو که به صورت  ckd  انجام می شود هنوز 

پابرجاست.  
البته بدهی خودروسازان بازهم تسویه نمی شود.  به گفته دبیر انجمن قطعه سازی، 4 هزار  میلیارد تومان بدهی براساس 
قیمت های قبلی بوده است و در صورت افزایش قیمت ها   خودروسازان این بدهی تسویه نشده و باز هم خودروسازان به 
قطعه سازان بدهکار خواهند بود.  به گفته او، مطابق تصمیمات انجام شده میانگین افزایش قیمت قطعه 70 درصد خواهد 

بود  البته این رقم در قطعات مختلف متفاوت است. 
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کرجی ها کمتر به رستوران رفتند. رضا سلطان محمدی، رئیس اتحادیه پزندگان استان البرز 
از فعالیت 600 واحد صنفی در صنف پزندگان کرج خبــر داد و گفت: »از این 600 واحد صنفی، 
متاسفانه حدود 50 واحد به دلیل گرانی های اخیر مواد اولیه تعطیل شده است.«او با اشاره به این که 
هر روز نمی توان قیمت ها را در منوهای رســتوران تغییر داد، گفت:  »از لحاظ آماری مراجعه به 
رستوران ها و خرید از آنها نسبت به چندماه گذشته کاهشی 20 درصدی داشته است که خود این 

مسأله باعث کاهش درآمد رستوران داران هم می شود.«

کاهش ۲۰ درصدی 
مراجعه البرزی ها 

به رستوران ها

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
اقدامـی  چـه  زلزلـه  وقـوع 
انجـام دهـد حتـی اگر شـما 
آنجـا  حادثـه  وقـوع  موقـع 

نباشـید.

بنزین برای همه در ســال98 اجرایی شــود، طرح اخذ 
عوارض پلکانی از مشــتریان پرمصرف اســت. براساس 
این طرح  به جای تعیین »قیمت دوم« برای بنزین، این 
فرآورده به صورت تک نرخی و برمبنای قیمت  هزار تومان 
میان دولت و جایگاه ها مبادله شده و به فروش برسد، اما 
از مشــتریانی که بیش از الگوی مصرف )20 لیتر در ماه 
به ازای هر عضو خانوار( بنزین مصرف می کنند، عوارض 
توسعه حمل ونقل عمومی به میزان 200 تومان به ازای 

هر لیتر اخذ شود.
محمدرضــا محمدخانــی، معــاون پیشــین مرکز 
پژوهش های مجلس درباره این طرح می گوید: »افراد 
پرمصرف و کســانی که بیشــتر از بقیه بنزین مصرف 
می کنند، باید عوارض آلودگی پرداخت کنند؛ زیرا هوا 
را بیشــتر از دیگران آلوده می کنند، همچنین آنها باید 
عوارض استفاده از زیرساخت های جاده ای را بپردازند، 
زیرا جاده ها را بیشــتر تخریب می کنند. البته اجرای 

این طرح منوط به این اســت که از تمامی ویژگی های 
کارت ســوختی که طراحی شده بود، استفاده شود که 
متاســفانه این اتفاق رخ نداد. بــرای اجرای طرح های 
مدیریت ســوخت در گام نخســت بایــد آمار مصرف 
ســوخت از طریق کارت ســوخت اســتخراج شود، تا 
مشترکان پرمصرف شناسایی شوند، بعد هم براساس 
میزان مصــرف از پرمصرف ها عوارض گرفته شــود، تا 
به بقیه اقشار جامعه فشــار وارد نشود.« گفتنی است 
طی هفته های گذشته طرح های متفاوتی درباره نحوه 
افزایش قیمت بنزین برای  ســال آینده ارایه شده، اما 
هنوز هیــچ طرحی از طرف نماینــدگان خانه ملت به 

تصویب نرسیده است.
وزارت نفت:  هر طرحی باشد اجرا می کنیم

کسری نوری، ســخنگوی وزارت نفت درباره احتمال 
طرح اخذ عوارض پلکانی از پرمصرف ها به جای افزایش 
قیمت بنزین به »شهروند« می گوید: »طرح های زیادی 
در ماه های اخیر درباره وضع بنزین برای  سال آینده ارایه 
شده، اما هنوز هیچ طرحی به قطعیت نرسیده و مشخص 
نیســت تصمیم نهایی دراین باره چه زمانی گرفته شود. 
راجع به طرح اخذ پلکانی عوارض از پرمصرف ها هم باید 
بگویم اجرای این طرح هم قطعی نیست و فعال فقط در 
حد یک نظریه مطرح شده است. وزارت نفت دراین باره 
موضــع خاصی ندارد، چــون فقط مجری اســت و هر 

طرحی که به ما ارایه شود، همان را اجرا خواهیم کرد.«

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1321.41

15.76

64.28

66.31

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرسنا )اسكناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات
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13965.2
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قیمت کل )تومان( عمر بنا )سال( متراژ )متر( قیمت خانه در منطقه اشرفی اصفهانی 

1میلیارد و 200 میلیون  18 88 اشرفی اصفهانی - نرسیده به میدان پونک

یک میلیاردو 378 میلیون  نوساز 106 اشرفی اصفهانی - باهنر

یک میلیارد  و 760 میلیون  7 110 اشرفی اصفهانی -بعد از حکیم نرسیده  به پونک 

یک میلیارد و 20 میلیون  11 73 اشرفی اصفهانی - نرسیده به همت خیابان قموشی 

یک میلیارد  و 150 میلیون  17 116 اشرفی اصفهانی -خیابان الوند

یک میلیارد و 950 میلیون  6 130 اشرفی اصفهانی - انتهای خیابان نفت 

725 میلیون  17 77 اشرفی اصفهانی - خیابان الوند 

780 میلیون  1 53 اشرفی اصفهانی - کوی نوش آبادی 

810 میلیون  7 50 اشرفی اصفهانی -خیابان نفت کوی پانزدهم 

724 میلیون  17 71 اشرفی اصفهانی - نرسیده به میدان دانشگاه 

 فروش لوازم خانگی تهران 
با خط تلفن بانه!

شهروند| حدود یک مــاه به پایان  سال 
باقی مانده اســت اما خبری از شــلوغی و 
رفت وآمدهای مــردم در بازار امین حضور 
)بــورس فروش لــوازم خانگی( نیســت. 
آن گونــه که فعاالن این صنــف می گویند 
میزان تقاضا برای خرید نسبت به پارسال 
نصف شده  و جز  افرادی که مشغول خرید 
جهیزیه هستند، کمتر کسی برای خرید به 
بازار می آید. انصــاری، رئیس انجمن لوازم 
خانگی معتقد است که شــرایط نسبت به 
ماه های ابتدایی  سال کمی بهتر شده است. 
او که گردش مالی ســاالنه  این صنعت را 
8 میلیــارد دالر  می دانــد، ادامه می دهد:   
»در 6 ماهه ابتدای  ســال جــاری صنعت 
لــوازم خانگی بــه دلیل افزایــش قیمت 
تمام شده در بسیاری از محصوالت با رکود 
مواجه شده و کاهش تولید را تجربه کرده 

است.«
بــا وجــود ایــن تعــدادی از بانک ها به 
میدان آمده اند و ســعی دارنــد تا با اجرای 
طرح  حاتم کمی از ســنگینی رکود بر بازار 
بکاهند. در ایــن طرح که هــم اکنون در 
برخی از بانکی های کشور اجرایی می شود، 
خریداران لــوازم خانگی می توانند بین 10 
تا 30 میلیون تومان وام بگیرند و در اقساط 

36 ماهه تسویه کنند. 
در ایــن بــازار رکــودزده اما هســتند 
طرفداران پروپا قرص لوازم خانگی خارجی 
که برای خریــد کاالهای غیــر ایرانی این 
روزها دســت به دامن  دالل هایی شده اند 
که به اصطالح  گنجشــک را رنگ کرده و به 
جای قناری به مردم می فروشــند. محمد 
طحان پــور، رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگــی در این باره گفــت: »افرادی 
که به اســم عرضه کاالهای بانه وارد میدان 
می شــوند، حتی دفتر و واحد فروش شان 
هم در تهران اســت و تنها یــک موبایل با 
پیش شــماره بانه دارند کــه کاال رد و بدل 
می کننــد؛ در حالــی  که کاالهــای تولید 
ایرانی را بــا برندهای ناشــناخته خارجی 
بــا قیمت باالتــر به دســت مصرف کننده 

می دهند.«
او با اشــاره به بــازار داغ کالهبرداری از 
مردم می افزایــد: »از ابتدای  ســال 97 تا 
پایان دی ماه حدود 900 فقره شــکایت از 
طرف ســازمان صنعت، معــدن و تجارت، 
تعزیرات، اتاق اصناف و مردمی به اتحادیه 
رســیده اســت. جالب اســت که بدانید  
بیشــترین شــکایت ها مربوط به ماشین 
لباسشــویی، ظرفشــویی، یخچال و ساید 

بوده است.«


