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قیمتها در بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد و وزارت 
صنعت به عنوان متولی، هیچ اقدام موثری برای مدیریت این 
شرایط انجام نمی دهد؛ نرخ خودروهای خارجی هم سر به 

فلک کشیده است.
مسیر  همچنان  خودرو  بازار  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بدون  جاده  این  در  و  گرفته  پیش  در  را  قیمت  صعودی 
کوچک ترین ترمزی از سوی متولی وزارتخانه تولید و بازار، 
به راه خود ادامه می دهد و سرعتش به اندازه ای رسیده که 
گویا ترمز بریده است. تنها واکنش این روزهای وزارت صنعت 
به رشد لجام گسیخته قیمت خودرو، برگزاری جلساتی از 
سوی وزیر و معاونانش با خودروسازان و در نهایت انجام یک 
مصاحبه مبنی بر این است که تولید و فروش فوری خودرو 
افزایش یافته است؛ در حالی که همین اقدام معاونت امور 
صنایع نیز، تعهدات برزمین مانده خودروسازان را روز به روز 

بیشتر می کند.
داخل  تولید  فروش خودروهای  افزایش  برنامه  واقع،  در 
که به عنوان یکی از کلیدی ترین اقدامات وزارت صنعت در 
شرایط کنونی اعالم می شود، اثری بر کنترل قیمت ها در بازار 
نداشت است. برخی معتقدند راهکار کنترل بازار نشستن 
پشت درهای بسته و تصمیم گیری با خودروسازانی که خود 
عامل انحصار در بازار و برهم ریختگی هستند، نیست و باید 
راهکاری مؤثر برای کنترل بازار در نظر گرفت که مصرف کننده 
به خودروی مورد نظر خود برسد و در عین حال،  واقعی 
ایجاد  بازار خودرو  در  و سفته بازی  برای داللی ها  زمینه ای 

نشود.
عامل به هم ریختگی کنونی بازار خودرو را باید تصمیمات 
غلطی دانست که یکی پس از دیگری از سوی وزیر جدید 
اتخاذ  خودروسازی  عرصه  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
می شود و نمونه بارز آن، آزادسازی قیمت خودرو و خروج آن 
از شمول قیمت گذاری شورای رقابت بود که بازار را به شدت 
به هم ریخت و شرایطی را به وجود آورد که خودروسازان 
همان  درست  کنند.  قیمت  افزایش  به  اقدام  بی ضابطه 

روزهایی که رضا رحمانی آزادسازی قیمت خودرو در بازار 
را اعالم و بیان کرد که از این پس قیمت خودرو بر اساس 
حاشیه بازار و ۵ درصد کمتر از آن تعیین می شود، سرآغار 

تشدید نابسامانی بازار خودرو بود.
وعده وزیر صنعت در زمان اعالم آزادسازی قیمت خودرو 

چه بود؟
آذماه  تجارت ۲۶  و  معدن  وزیر صنعت،  رحمانی،  رضا 
۹۷ در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
وعده داده بود که از زمان شروع مکانیزم جدید قیمت گذاری 
خودرو بر اساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار از سوی 
خودروسازان، به تدریج نرخ کاهش می یابد و هر هفته ۵ 

درصد از نرخ آن روز کاسته می شود تا بازار به تعادل برسد.
اما برخالف وعده های وزیر، پس از آزادسازی نرخ هر روز 
قیمت خودرو در بازار بیشتر می شود و خودروسازان که تا 
حدودی مجوز افزایش قیمت را دارند، با دست بازتر نسبت 

به قیمت گذاری خودروهای خود اقدام می کنند.
آن زمان رحمانی اعالم کرده بود: »آخرین تصمیم درباره 
قیمت خودرو به شهریور باز می گردد و مصوبه آن زمان، این 
بود که خودرو در حاشیه بازار عرضه شود و به تدریج قیمت 
بازار کاهش یابد هر بار قیمت ۵ درصد کمتر از دفعه پیش 
عرضه شود تا قیمت در نهایت به تعادل مورد تأیید سازمان 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد.«
وی اضافه کرد: »در ماه های گذشته به علت کاهش تولید، 
اجرای این مصوبه امکان نداشت اما اکنون با افزایش تولید، 
به  هم  صورت  این  در  و  شد  خواهد  بیشتر  عرضه  میزان 
تعهدات خودروسازان عمل خواهد شد و هم با عرضه بیشتر 
قیمت کاهش خواهد یافت. اینها در حالی است که بسته 
جامعی برای صنعت خودرو تهیه شده که رویکرد آن حمایت 
از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل 

کردن قیمت است.«
وی با اشاره به اینکه در این بسته باید رابطه بین خودروساز 
و قطعه ساز بازنگری شود افزود: »این بسته در نهایت باید 

فعلی خودروسازی  و وضعیت  ساختارها  اصالح  به  منجر 
کشور شود تا هر از چند گاهی شاهد نوسانات در این صنعت 

نباشیم.«
خودروسازان میزان تحقق تکالیف فروش سال ۹۷ را شفاف 

اعالم کنند
گفته های وزیر صنعت در شرایطی است که از آذرماه سال 
گذشته تاکنون چندین و چند بار جهش قیمتی در بازار رخ 
داده و اکنون این دالالن هستند که نبض بازار خودرو را در 
دست گرفته اند و مشتریان را بازی می دهند. البته در سوی 
دیگر بازی نیز، خودروسازان هستند که هنوز به تعهدات 
پاییز سال گذشته خود هم عمل نکرده و مشتریان را همچنان 
بالتکلیف گذاشته اند؛ با این وجود هر ماه اقدام به فروش 

فوری خودرو می کنند و بر تعهدات معوق خود می افزایند.
شوق بی حد و حصر ایران خودرو و سایپا برای فروش فوری 
و جمع آوری نقدینگی مردم در حالی صورت می گیرد که این 
دو خودروساز هنوز به صورت شفاف و مستند اعالم نکرده 
اند که چه میزان از تعهدات فروش های سال ۹۷ خود را ایفا 
کرده اند و چه میزان از این تعهدات به سال ۹۸ منتقل شده 
است. ضمن اینکه خودروسازان باید به این سوال هم پاسخ 
دهند که آیا توان تحویل به موقع خودروهای فروش فوری 
سال ۹۸ را در موعد مقرر دارند یا خیر. اگر خودروسازان توان 
تحویل به موقع خودروهای فروش فوری را نداشته باشند، 
این فروش های فوری نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار 
نخواهد کرد بلکه منجر به آشفتگی بیشتر این بازار هم خواهد 

شد.
سازمان حمایت، یک سازمان بی اثر و خنثی در مدیریت 

بازارها
ویژه ای  نقش  خودرو،  قیمت  آزادسازی  از  بعد  بود  قرار 
حمایت  سازمان  به  خودرو  بازار  کنترل  و  مدیریت  در 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شود، اما این سازمان 
اکنون به صورت یک نهاد خنثی، بدون تحرک و واکنش، 
روزهای خود را در ساختمانی خوش آب و هوا در مجاورت 

پارک ملت سپری می کند و کمترین نقش و اثری از این 
تا  گرفته  خودرو  از  مختلف  بازارهای  مدیریت  در  سازمان 
کاالهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم مشاهده نمی شود.

این در شرایطی است که در دور قبلی تحریم ها، یک عضو 
مؤثر، کارآمد و دارای واکنش سریع در میان سازمان های 
دولتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بود.

قیمت خودروهای داخلی
هم اکنون قیمت هر دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در 
بازار ۱۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۹۰ میلیون 
 ۴۰۵ پژو  تومان،  میلیون   ۱۳۰ معادل   ۹۰E۲ تندر  تومان، 
معادل ۸۶ میلیون تومان و خودروی تیبا ۵۶ میلیون تومان 

است.
ساینا ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۴۹ 
میلیون تومان، پراید ۱۱۱ معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، 
رانا ۸۵ میلیون تومان، سمند EF۷ معادل ۸۹ میلیون تومان 

در بازار است.
هر دستگاه خودروی ساندرو استپ وی ۱۹۹ میلیون تومان، 
پژو پارس ۱۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۱۰۷ میلیون 
تومان، دنا پالس ۱۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ معادل ۳۸۰ 

میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتومات ۱۸۰ میلیون تومان است.
قیمت خودروهای خارجی در بازار

بررسی های میدانی نشان می دهد که هم اکنون هر دستگاه 
خودروی هیوندایی سوناتا هیبرید ۶۸۰ میلیون تومان، توسان 
۷۸۰ میلیون تومان، النترا ۵۱۰ میلیون تومان، سورنتو یک 
میلیارد تومان، سراتو ۴۹۰ میلیون تومان، اپتیما ۷۸۰ میلیون 
تومان، تویوتا RAV۴ فول ۲۰۱۸ معادل ۹۵۰ میلیون تومان و 

سانتافه ۹۸۰ میلیون تومان است.
همچنین هر دستگاه خودروی کمری هیبرید ۷۸۰ میلیون 
 ۸۱۰ اسپورتیج  تومان،  میلیون   ۶۵۰ جوک  نیسان  تومان، 
ملیون   ۵۵۰ و  میلیارد  یک   NX لکسوس  تومان،  میلیون 
تومان، میتسوبیشی ASX ۶۸۰ میلیون تومان و تالیسمان 

۸۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.

  
 سخنگوی اتحادیه اروپا مطرح کرد

به تعهدات خود پایبند می مانیم

سخنگوی اتحادیه اروپا با تاکید بر پایبندی اروپا به برجام خواستار تداوم 
آن شد و گفت: برجام یک منفعت جمعی برای حفظ امنیت ما و جهان 
محسوب می شود. ما باید از این دستاورد کلیدی محافظت کنیم. کماکان 
به تعهدات خود پایبند می مانیم  و از ایران هم می خواهیم در راستای 

تعهدات خود عمل کند.
مایا کاسیانچیچ سخنگوی اتحادیه اروپا در گفت وگو با خبرنگار سیاسی 
ایلنا مواضع اتحادیه اروپا، بعد از تصمیم اخیر دولت ایران مبنی بر کاهش 

برخی از تعهدات برجامی را مطرح کرد.
کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران ما را نگران کرده است

سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به تصمیم روز چهارشنبه ایران که به 
سفرای کشورهای باقی مانده در برجام هم ابالغ شده است، گفت: این 

تصمیم ایران ما را نگران کرده است و باعث تاسف است!
دلیل رد ضرب االجل ایران از سوی اتحادیه اروپا

این  رد  و  اروپا  اتحادیه  به  ایران  ضرب االجل  مورد  در  ادامه  در  وی 
ضرب االجل از سوی اتحادیه اروپا گفت: ما این اولتیماتوم را رد کردیم 
چرا که در حال انجام تعهدات خود هستیم. ما به برجام متعهدیم و در 

هماهنگی کامل با توافق هسته ای ایران عمل می کنیم.
خواهان تداوم برجام هستیم

کاسیانچیچ افزود: ما و اعضای برجام در حال بررسی و تحلیل توافق 
هسته ای و تعهدات خود در آن هستیم. بنابراین از این به بعد هم به 

تعهدات خود پایبند خواهیم بود و خواهان دوام کامل برجام هستیم.
برجام برای ما یک دستاورد جهانی و توافقی مهندسی شده  است

این مقام اتحادیه اروپا در مورد آینده برجام و نقش اتحادیه اروپا در 
حفظ حیات برجام گفت: ما کامال به برجام متعهد هستیم. برجام برای 
ما و جهان یک دستاورد جهانی است. برجام یک ساختار کارشناسی شده 
و نظام مند و یک توافق مهندسی شده است بنابراین ما می خواهیم این 

تعهد زنده بماند.
به نفع همه است که برجام زنده بماند

وی در ادامه اظهار کرد: برجام باید زنده بماند. برجام یک توافق مهم در 
زمینه عدم گسترش سالح های هسته ای محسوب می شود. بنابراین به نفع 
همه جهان است که تداوم داشته باشد. بنابراین ما تالش خود را در مورد 
توافق هسته ای با ایران خواهیم داشت و به طور کامل به تعهدات برجامی 

خود پایبند بوده و  برای اجرای تعهدات برجامی مان اقدام می کنیم.
برجام یک عامل کلیدی برای حفظ امنیت ما است

اروپا  اتحادیه  خواست  بر  تاکید  با  ادامه  در  اروپا  اتحادیه  سخنگوی 
گفت: برجام برای همه ما مهم است. برجام یک منفعت جمعی برای 
حفظ امنیت ما و جهان  محسوب می شود. ما باید از این دستاورد کلیدی 
محافظت کنیم. کماکان به تعهدات خود پایبند می مانیم  و از ایران هم 

می خواهیم در راستای تعهدات خود عمل کند.

اخبار

روزنامه صبح ایران

عربستان و امارات با باال بردن تولید خود، 
درصدد جبران افت عرضه ایران برآمدند

با  پایان یافتن امدادرسانی در منطق سیل زده 
شمالی کشور بررسی شد
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وپاست توپ »اجرای ساز و کار مالی« در زمین ار
مدیرعامل نهاد متناظر اینستکس:

تولد درسایه درد

المانیتور: تقاضای ترامپ از ایران برای تماس، با مواضع تیم امنیت ملی اش در تقابل است
پایگاه خبری المانیتور در گزارشی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی 
بر این که امیدوار است یک روز ایران با وی تماس بگیرد نوشت که این درخواست 
ترامپ در تقابل با مواضع مشاور امنیت ملی آمریکا و تیم امنیت ملی وی قرار 

دارد.
به گزارشش ایسنا، در بخشی از این گزارش ، ضمن اشاره به اظهارات اخیر 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره این که امیدوار است روزی با ایران 
مذاکره کند، آمده است: پیش قدم شدن ترامپ برای مذاکره کردن با ایران، عمیقاً 
با لحن و تمایل بسیاری از افراد در تیم امنیت ملی وی به ویژه جان بولتون در 
تقابل است. المانیتور به نقل از یک مقام سابق آمریکایی نوشت: ما با سیاستی 
که اعمال فشار را به عنوان یک هدف مستقل در نظر می گیرد، ایران را تحت فشار 
قرار داده ایم. ایرانی ها ممکن است واکنشی درخور این نشان دهند که منجر به 

ایجاد موقعیت جنگ می شود.

به گزارش ایسنا،  شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای 
خطاب به کشورهای عضو برجام، تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در راستای 
صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در 
بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی تعهدات خود در توافق برجام 
را متوقف می کند. به دنبال این اقدام متقابل ایران، دونالد ترامپ، شب گذشته با 
اظهار این که "چیزی که در رابطه با ایران مایلم شاهدش باشم؛ این است که آنها 
با من تماس بگیرند" گفت که جان کری با نقض قانون لوگان که جزء قوانین فدرال 
ایاالت متحده است و بر اساس آن مذاکره افراد غیرمجاز با دولت هایی که با آمریکا 
دچار مناقشه هستند، جرم تلقی می شود، با ایرانی ها صحبت کرده و می گوید 
تماس نگیرند. شبکه خبری سی ان ان نیز به تازگی خبری را به نقل از یک منبع 
دیپلماتیک مطلع منتشر کرده است که پس از آن که به تازگی رئیس جمهوری 
آمریکا خواهان تماس ایران با او شد، کاخ سفید با سوئیس تماس گرفته و شماره 

تلفنی را در اختیار گذاشته تا مقامات ایرانی بتوانند با ترامپ تماس بگیرند. این 
مقام مطلع مطرح کرده است که سوئیس احتماالً این شماره را در اختیار ایران قرار 
نخواهد داد؛ مگر آن که ایرانی ها به طور مشخص در این زمینه درخواست کنند و 

تصور می شود، بسیار بعید است که آنها چنین کاری کنند.
بر اساس گزارش شبکه خبری سی ان ان، کاخ سفید به درخواست مطرح شده 

برای ارائه توضیح درباره ماجرای شماره دادن به ایران پاسخی نداده است.
ایران و آمریکا روابط دیپلماتیک ندارند و سوئیس به عنوان حافظ منافع واشنگتن 

در تهران عمل می کند.
ریچارد نفیو، طراح تحریم های ایران در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما نیز 
در صفحه توئیتر خود نوشت: اگر همین االن، روحانی با اتاق کنترل کاخ سفید 
تماس بگیرد تا تماس او را به ترامپ وصل کنند، بولتون خود را از ارتفاع سه طبقه 

پایین می اندازد و از سه در رد می شود تا خط تماس را قطع کند.

بانوی ایرانی
جاودان در تاریخ ریاضیات 

جهان است

احتمال دارد
شرکت های صوری ارز دولتی 

گرفته باشند
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