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بورس ۳۵۰ واحد رشد کرد

شهروند|درجریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه 
تعداد 5میلیارد و 37میلیون ســهم و حق  تقدم به  ارزش 
یک هــزار و 740میلیارد تومان در 357هــزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 350واحدی 

در ارتفاع 230هزار و 617واحد قرار گرفت.
بر اســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با 
معامله یک میلیارد و 472میلیون ورقه به  ارزش 727میلیارد 
تومان در 183هزار نوبت، آیفکس 14واحد رشد کرد و در 

ارتفاع 2937واحد قرار گرفت.

در تاالر حافظ

قیمت)تومان( چادر مسافرتی 

350هزار  چادر مسافرتی آ.اپکس 6 نفره

799هزار  Frence 1 چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل

280هزار  shelter چادر اضطراری یک نفره مدل

528هزار  TU-8 چادر مسافرتی ۴ نفره اسکیمو مدل

240هزار  چادر 2 نفره مدل کمپی 02

849هزار   Fast Assemble_006چادر 10 نفره اتوماتیک مدل

1.65میلیون  Family 1 چادر 12 نفره اف آی تی تنت مدل

375هزار  A8-Sugarloaf چادر 8 نفره سافاری مدل

1.12میلیون  K-2018 چادر 4 نفره پکینیو مدل

385هزار  Ocean چادر 2 نفره ایزی کمپ مدل

1.97میلیون  چادر 2 نفره کلمن مدل ساندوم

1.45میلیون  چادر مسافرتی اتوماتیک 8 نفره اف آی تی مدل 001

319هزار  Single Roof AT1 چادر 2 نفره اف آی تی تنت مدل

199هزار  C-1 چادر یک نفره آ آپکس مدل

305هزار  چادر مسافرتي 8 نفره سایانا مدل 880 فنری

مقایسه بنگاه های مجازی خودرو 
روزگاری بــود که برای خریدوفــروش خودروی 
دســت دوم، مردم گزینه ای بهتر از نیازمندی های 
روزنامه همشهری را در اختیار نداشتند. این دوران را 
همگی به خاطر داریم؛ این که پروسه ثبت آگهی در 
آنها چقدر طوالنی و خسته کننده بود، گزینه ها اندک 
و محدود به چند صفحه بودند و صد البته چه اسرافی 
برای چاپ این صفحات کاغذی صورت می گرفت،  
اما ظهور سرویس های خریدوفروش آنالین خودرو 
این رویه را تغییر داد. اپلیکیشن های خریدوفروش 
خودرو با رفع نقایص روش های قدیمی، این روزها به 
مهمترین ابزار معامله خودروی دست دوم در کشور 
تبدیل شده اند و به خاطر سهولت استفاده و سرعت 
باال روزنامه ها را به حاشــیه برده اند. اگر قصد خرید 
خودروی دست دوم دارید، یا می خواهید خودروی 
کارکرده تان را بفروشــید، اپلیکیشن هایی هستند 
که شما را به سرعت به این هدف می رسانند. کمتر 
کسی است که نام »باما« به گوشش نخورده باشد. 
چندسالی می شــود که »باما« خودش را به عنوان 
مهمترین مرجع اینترنتی خریدوفــروش خودرو 
مطرح کرده و با ارایه اپلیکیشن موبایل سعی نموده 
تا کار طرفدارانش را برای معامله خودروهای کارکرده 
آسان کند اما آنگونه که مسئوالن پشتیبانی »باما« 
اعالم کرده اند، این سایت مسئولیتی در قبال صحت 
و درســتی آگهی های منتشرشــده ندارند. همین 
مسأله موجب شده که برخی برای برهم زدن بازار با 
استفاده از اکانت های فیک آگهی های دروغی را روی 
این ســایت درج کنند و خیلی راحت با اتکا به این 
آگهی های غیرواقعی خودرویشان را با قیمت های 
نجومی عرضه کنند.  ماشــینز از دیگر سایت های 
خریدوفروش اســت که کاربران به مراتب کمتری 
نســبت به »باما« دارد و طبیعی اســت که شانس 
فروش خودرو در آن پایین تر باشــد. اما یک مزیت 
شاید سبب شــود که آن را به »باما« ترجیح دهید و 
آن هم رایگان بودن ثبت آگهی هاســت. کالچ ادعا 
می کند اولین اپلیکیشــن ایرانی است که خدمات 
خریدوفــروش خــودرو را به کاربــران تلفن های 
هوشــمند ارایه کرده است. اگرچه اولین بودن لزوما 
به معنای بهترین بودن نیست، اما نمی توان کتمان 
کرد که سابقه بیشتر کالچ نسبت به رقبا در افزایش 
شــانس خریدوفروش خودرو در آن بســیار موثر 
بوده اســت.  ایران پالک، تخته گاز، همراه مکانیک 
از دیگر ســایت های تخصصی اعالم قیمت خودرو 
هســتند. البته اگر خواهان خرید یــک خودرو با 
قیمت کارشناسی شده هستید، باید به سایت همراه 
مکانیک مراجعه کنید.    اما سوییچ دیگر  اپلیکیشن 
خریدوفروش تخصصی خودرو است که در آن سعی 
شده با حذف واســطه ها به شفاف شدن معامالت 
خودرو کمک کند. میثم شفیق، رئیس هیأت مدیره 
ســوییچ درباره دالیل شــکل گیری این استارتاپ 
گفت: »در فضای سنتی، معامالت خودرو همیشه به 
شکل شفاف و منصفانه اتفاق نمی افتند. عالوه بر این 
همواره خریداران و فروشندگان با مشکالت حقوقی و 
حتی مسائل امنیتی مربوط به معامله خودرو درگیر 
هستند. از طرفی مشخص نیست ادعاهایی که در 
رابطه با مشخصات فنی و سالمت بدنه خودروهایی 
که در فضای مجازی آگهی  شــده اند، تا چه حدی 

درست است.« 
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قطعه سازان مقابل ادعای سازمان تعزیرات گارد گرفتند. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعالم این 
موضوع به تسنیم گفته است: »اظهارات اخیر مدیرکل تعزیرات تهران درباره غیرواقعی بودن کمبود قطعه خودروسازان به دور 
از واقعیت و در تضاد با مشی آیت اهلل رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه در حمایت از گشایش اقتصادی و رونق تولید است.« او 
همچنین افزوده است: » ای کاش مدیران این سازمان پیش از اظهارنظر رسانه ای، با معاون امور صنایع وزارت صنعت مشورت 
می کردند تا اطالعات دقیق تری به دست آورند، چراکه دکتر مقیمی به صورت هفتگی موضوع تأمین قطعات و تولید خودرو 

کشور را رصد می کنند و ایران خودرو و سایپا نیز به صورت مدوام، کمبود قطعات را به ایشان گزارش می دهند.«

جدال لفظی 
 قطعه سازان

و تعزیرات 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

موقعیت پناهگاه ها یا 
گریزگاه های امن منطقه 

سکونت خود )مثال پارک ها یا 
سوله ها( را برای مواقع بحرانی 

شناسایی کنید.
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یوناتن بت کلیا، عضو کمیســیون عمران مجلس در گفت 
و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا اعالم کرد: 
نمی توان با اقدامات مقطعی و موضعی مشــکالت موجود در 
بازار مســکن را حل و فصــل کرد و الزم اســت در این زمینه 
اقدامات اساسی و ریشــه ای به عمل آید. وی توضیح داد: اگر 
چه افزایش سقف تســهیالت خرید مسکن در برخی موارد از 
موضوعات ضروری به منظور حمایــت از تقاضای مصرفی در 
بازار مسکن اســت اما در شــرایط فعلی که بازار در وضعیت 
رکود تورمی قرار دارد و به رغم وجود رکود، ســطح قیمت ها 
همچنان در حال افزایش اســت، الزم است بازار از مسیرهای 
ممکن ساماندهی شــود و اقدامات ریشــه ای در این زمینه 
انجام می گیرد. بت کلیا اولین اقدام موثــر در این زمینه را به 
کار گرفتن اراده جمعی به منظور اجــرای طرح ها، برنامه ها 
و قوانین موثر در بخش مســکن عنوان کرد و گفت: هم اکنون 
و مطابق با گزارشــی که وزیــر راه و شهرســازی با حضور در 
کمیســیون عمران در خصوص برنامه های این وزارتخانه به 
منظور حمایت از اقشار هدف و خانوارهای نیازمند به مسکن 
ارایه کرده است سیاست هایی برای ساماندهی بازار مسکن و 
تامین بخشی از نیاز خانوارها به مســکن طراحی شده است؛ 
در این زمینه الزم است تمام دســتگاه ها و مسئوالن مربوطه 
و همچنین همه مردم با یک اراده جمعی در جهت تحقق این 

سیاست ها همکاری و همیاری کنند.

 عضو کمیسیون عمران مجلس
3 راهکار موثر و ریشه ای برای 

ساماندهی بازار مسکن در شرایط فعلی 
را تشریح کرد

ویژه

شهروند| »خودروسازها مردم را تیغ می زنند« این جمله ای 
است که غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلــس در واکنش به ریزش قیمت خودرو داشــته 
و گفته است؛ این نشــان می دهد که قیمت های قبلی خودرو 
واقعی نبوده اســت. او همچنین موضــوع واردات خودروهای 
دســت دوم خارجی را برای حمایــت از مصرف کننده مطرح 
کرده اســت. واردات خودروی دســت دوم خارجی بخشی از 
طرح ساماندهی بازار خودرو است که چندی پیش نمایندگان 
مجلس به ساختمان بهارســتان برده اند. با این حال این طرح 
هنوز با مخالفت هایی روبه روست که به نظر می رسد بیشتر از 
سمت برخی نمایندگان مجلس و خودروسازان و قطعه سازان 
باشد. گرچه از آن سوی ماجرا، کارشناسان خودرو این موضوع 
را مشروط به نکاتی، ایده بدی نمی دانند و معتقدند این مسأله 
می تواند شرایط بهتری برای مصرف کنندگان ایرانی در بازار رقم 

بزند. 
قیمت های خودرو واقعی نبود

 روز گذشته غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی به تابناک گفته 
بود: »ما از یکســو به بهانه حمایت از کارگران و ایجاد اشتغال و 
جلوگیری از بحران بیکاری از صنایع خودروساز داخلی حمایت 
می کنیم، ولی از سوی دیگر، توسط عده ای در همین واحد های 
تولید از این حمایت ها سوءاستفاده می شود، به گونه ای که همین 
حمایت های تمام عیار باعث شده تا خودروساز ها به مردم فشار 
بیاورند و آنها را تیغ بزنند. در همین چند روز اخیر، قیمت برخی 
خودرو ها ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشــته و این نشان می دهد 

قیمت ها قابل کاهش در بازار هستند.« 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: »به اعتقاد من، 
بازار قابلیت کاهش قیمت ها از این بیشتر را هم دارد و ما برای 
این که بتوانیم به کسانی که نیاز به خودرو های باکیفیت باال دارند 
تا کار های خود را رفع و رجوع کنند، باید شرایط مناسب را فراهم 
کنیم. البته در این میان نمایندگانی هم مخالف واردات خودرو 
هستند.« نادر قاضی پور یکی از آنهاست که در رابطه با مخالفت 
ورود خودرو های دست دوم به »شهروند« می گوید: »من یکی از 
مخالفان واردات خودرو های دست دوم هستم، زیرا خودرو های 
دست دوم خارجی را در شأن و منزلت  مردم نمی دانم. اگر قرار 
بر واردات است، بهتر است خودرو های صفر کیلومتر وارد شود؛ 
خودرو هایی که  خدمات پس از فروش داشته باشند و قطعات 
آن در کشورمان تأمین شود، در غیراین صورت ایران می شود 

گورستان خودرو های خارجی.« 
او ادامه می دهد: »بهتر است تسهیالتی 
در اختیار مردم قرار گیرد و با استفاده از 
آن خودروی مورد نظر خود را خریداری 
کننــد و درصورتی کــه توانایی خرید 
صفر کیلومترهای خارجی را ندارند، از 

خودروی  داخلی استفاده کنند.«
 این درحالی اســت کــه جعفرزاده 
ایمن آبادی امــا و اگر هایی برای واردات 
دارد و می گوید: »باید شرایط را به گونه ای 
تنظیم کرد که بتوان به سادگی این کار 
را انجام داد، اما اگر بخواهند سختگیرانه 

عمل کنند، باز هم همان ۵ درصد باالی جامعه از این خودرو ها 
استفاده خواهند کرد؛ بنابراین باید شرایط به گونه ای شود که 
دســت کم ۳۰ تا ۳۵ درصد جامعه به این خودرو ها دسترسی 

داشته باشند.«
واردات خودروهای دست دوم کمک به بازار است

البته فربد زاوه، کارشــناس صنعت خودرو هم در این زمینه 
معتقد است: »در سایر کشور ها هیچ گونه انحصاری برای واردات 
خودرو های دســت دوم وجود ندارد و آزاد است، ضمن آن که 
خرید خودروی صفر به قدری آســان است که  نیازی به خرید 
خودروی دست دوم نیســت و تنها بنابر جذابیتی که دارد، به 

فروش  می رسد.«
 او در ادامه با اشاره به این که بحران ارزی می تواند مهمترین 
انتقاد  به موضوع باشــد، ادامه می دهد: »اولین انتقادی که به 
این موضوع وارد است، این که ما با بحران ارزی روبه رو هستیم 
و اگر چنین مشکلی را نداشــتیم، خودرو های صفرکیلومتر 
وارد می کردیم. همچنین نکته دیگری که در این زمینه وجود 
دارد این که ممکن است واردات خودرو های دست دوم فضای 
انحصاری را ایجاد کند که در ایــن صورت نه تنها به نفع مردم 
نیســت بلکه به ضرر آنها هم تمام می شــود؛ البته باید توجه 
داشت که اگر منجر به ایجاد فضای انحصاری نشود، می تواند 
مفید واقع شود و تا حدی از قیمت  خودروهای دیگر می کاهد؛ 
چراکه ممکن اســت همین خودرو های دست دوم  از ایمنی و 

پتانسیل های باالتری هم برخوردار باشد.«
امــا ایمن آبادی هــم نظری جالــب در رابطه بــا واردات 
خودرو های دســت دوم دارد و می گوید: »عده ای همیشــه 
مجبورند در سفر باشند، یا کار خود را با خودرو انجام می دهند 
و مجبورند خودرو های باکیفیت سوار شــوند؛ بنابراین نیاز 
هســت که ما از این افراد هم حمایت کنیم. از سوی دیگر، ما 
نمی خواهیم واردات خودرو های لوکس به کشور داشته باشیم؛ 
بنابراین بهترین کار این اســت که از خودرو های دست دوم 
اســتفاده شــده و مجوز واردات آن را صادر کنیم، ولی باید 
زمینه ای فراهم شــود که خودرو های ازکارافتاده وارد کشور 
نشوند. ما با این کار، هم از خودروساز های داخلی خود حمایت 
و هم رفاه نســبی برای مردم خود ایجاد کرده ایم تا بتوانند از 
خودرو های باکیفیت استفاده کنند. به گمانم با توجه به حمایت 
برخی دولتی ها از این طرح و اســتقبال مردم از آن، تأثیرات 

خوبی در قیمت ها در بازار ایجاد شود.«

واکنش جعفرزاده ایمن آبادی به ریزش قیمت خودرو و طرح واردات خودروهای دست دوم:   

 مردم حق دارند
خودروی باکیفیت خارجی شوار شوند

 مخالفان و موافقان واردات خودروهای دست دوم چه می گویند؟

خودروهای پرستاره کدامند؟

ایرنا| وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروهای پرســتاره رده های کیفی 
اردیبهشت  ماه را که از سوی دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه ارزشیابی شدند، 
اعالم کرد که بر این اســاس، پژو 2۰۰8 پنج ستاره گرفت. در گروه خودروهای 
سواری دسته قیمتی یک، نیومزدا۳ و سوزوکی گرند ویتارا و در دسته قیمتی2 
کیاسراتو،  هایما 7s اتوماتیک موفق به دریافت 4 ستاره کیفی شدند. پژو 2۰۰8 
در دسته قیمتی 2 از گروه سواری 5 ستاره کیفی دریافت کرد. در دسته قیمتی 
۳۰b ۳، و چانگان ۳5cs و آریواتوماتیک، در دســته قیمتی 4، تندر۹۰ پالس 
اتوماتیک، تندر۹۰ پالس، پژو2۰7 اتوماتیک، پارس تندر، پژو2۰7 و دنا پالس 

4 ستاره گرفتند.
در دسته قیمتی5، هیچ کدام از خودروهای ساخت داخلی نتوانستند در رده 
کیفی باال قرار بگیرند و سایپا ایکس ۱۱۱، سایپا ایکس ۱۳۱، سایپا ایکس ۱۳2 و 

سایپا ایکس ۱۳۱ پارس خودرو دو ستاره دریافت کردند.
در بخش وانت و در دسته قیمتی یک وانت نیو پیکاپ فوتون سه ستاره گرفت و 

در دسته قیمتی2 وانت تندر ۳ ستاره دریافت کرد.


