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رییس سازمان حمایت به دنبال گزارش ایسنا، اظهار کرد:
با برندهای لبنی گران فروش برخورد می شود

اخیر  روز  چند  در  لبنی  مطرح  برندهای  از  برخی  که  شرایطی  در 
اقدام به افزایش قیمت ماست و پنیر کرده اند، رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد این اقدام غیرقانونی بوده و با 

گران فروشان برخورد خواهد شد.
براساس مصوبه ۱۳ آذرماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت 
برای شیر استریلیزه یک لیتری پاکتی با ۳ درصد چربی ۵,۷۰۰ تومان، 
حداکثر قیمت ماست دبه ای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان 
و حداکثر قیمت پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شده 
است و بقیه محصوالت لبنی زیرگروه آنها نیز پایین تر از این قیمتها، 

نرخ گذاری شده اند.
این در حالی است که نتایج بررسی های میدانی خبرنگاران ایسنا که طی 
گزارشی در روز گذشته )یکشنبه( منتشر شد نشان می دهد که در چند 
روز اخیر برخی از صنایع لبنی مطرح اقدام به افزایش قیمت انواع ماست و 
پنیر کرده اند چرا که هم اکنون پنیر ۴۰۰ گرمی به قیمت ۷,۵۰۰ تومان عرضه 
می شود در حالی که قیمت رسمی تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار 
برای این محصول، ۶,۹۰۰ تومان است. از سوی دیگر برخی از صنایع لبنی 
نیز هم اکنون ماست دبه ای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب را به قیمت ۱۸ هزار و 
۵۰۰ تومان روانه بازار می کنند در حالی که آخرین قیمت مصوب برای این 

محصول، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.
در این رابطه عباس تابش - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - به ایسنا گفت: 
مالک قیمت گذاری در صنایع لبنی باید مصوبه آذر ماه سال گذشته ستاد 
تنظیم بازار باشد و هر یک از برندهای لبنی که اقدام به گران فروشی یا 

افزایش قیمت کرده باشند، با آنها برخورد می شود.
وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تخلف و گران فروشی صنایع لبنی 
نداشته ایم، خاطرنشان کرد: البته هم اکنون پیشنهاد صنایع لبنی برای 
افزایش قیمت محصوالتشان در حال بررسی است اما هیچ قیمتی تاکنون 

تأیید و تصویب نشده است، بنابراین با گران فروشان برخورد می کنیم.
تابش تاکید کرد: مردم همگی باید به هنگام خرید محصوالتی که دارای 
نرخ مصوب است، هوشمندانه در بازار برخورد کنند و گران فروشی ها را 
به سرعت به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

اعالم کنند تا به سرعت با متخلفان برخورد شود.

یک کارشناس اقتصادی:
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق ، فاصله طبقاتی را کم نکرد!

یک کارشناس اقتصادی معتقد است در جریان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی 
حقوق ها، نه تنها تبعیض و شکاف طبقاتی کاهش نیافته بلکه دریافتی های 

باالتر رشد بیشتری داشته است.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبقه کارگری و کارمندی در 
زمان بروز مشکالت تحمل فقر را دارند و صبوری و همراهی می کنند ولی آن 

چیزی که باعث شکنندگی و نارضایتی می شود، تبعیض است.
وی ادامه داد: در جریان افزایش دستمزد سال ۹۸ با نوعی پیچیدگی مواجه 
بودیم؛ در ابتدا افزایش پلکانی دستمزدها مطرح شد و بسته به میزان دریافتی 
مقرر شد تا افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی لحاظ شود اما مدتی بعد بحث افزایش 
۴۰۰ هزار تومانی حقوق ها به میان آمد و در نهایت ۴۰۰ هزار تومان به حقوق 

کارگران، کارمندان و بازنشستگان اضافه شد.
پلکانی دستمزدها،  افزایش  از  داد: هدف  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
کاهش شکاف طبقاتی بود ولی عمالً دریافتی های باالی سه تا پنج میلیون 
تومان رشد حقوق داشتند که یک تخلف بزرگ به شمار می رود چرا که قانون 
مصوب مجلس مالک تصمیم گیری برای افزایش حقوق ها در سال ۹۸ است.

نجف افزود: بازنشسته ای که فرضا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق 
می گرفته اکنون دریافتی او با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و۶۰۰ 
هزار تومان رسیده است اما در حقوق های باالتر افزایشی یک تا دو میلیون 
تومان را شاهد بودیم لذا از این ماه که احکام جدید صادر شده و میزان 
دریافتی کارمندان و بازنشستگان ملموس ترمی شود، بازتاب منفی این مساله 

نیز مشخص خواهد شد.
وی ریشه بروز چنین مسأله ای را در ضعف قانون دانست و گفت: متأسفانه 
در قوانین خود به قدری تبصره و ماده واحده می گذرانیم که کل قانون را زیر 
سوال می بریم و در ادارات و شرکت های خصوصی و خصولتی، راه های فرار در 
قوانین به قدری زیاد است که عمالً اصالح چنین ساختاری ممکن نیست به 

همین دلیل با پرداخت حقوق ها و پاداش های نجومی روبه رو هستیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کشورهایی همچون سوئیس اگر 
فرضا رئیس بیمارستان ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرد حقوق یک پرستار کمتر 
از ۶ میلیون تومان نیست چون در این کشورها بر اساس سطح زندگی و رفاه 
افراد حقوق تعریف می شود تا فاصله طبقاتی کاهش یابد ولی ما هرقدر که 
تالش می کنیم این فاصله را کم کنیم عکس آن اتفاق می افتد لذا مجلس باید 

از باب اجرای صحیح قانون به این قضیه ورود کند.
به گزارش ایسنا، در حالی که از آغاز سال ۹۸ بیش از دوماه از آغاز سال 
می گذرد هنوز بسیاری از کارکنان و حتی بازنشستگان حقوق خود را بر مبنای 
قانون مصوب مجلس دریافت نکرده اند و به نظر می رسد با توجه به صدور 
احکام حقوقی جدید، از این ماه دریافتی واقعی مشخص شود. این در حالی 
و  کارکنان شاغل  افزایش حقوق  اجرای  به نحوه  است که مجلس نسبت 
بازنشسته به ویژه دریافتی های ۵/۲ تا ۵ میلیون تومانی معترض است و سندی 
که مبنا و مالک عملکرد دولت در افزایش حقوق ها قرار گرفته را مرتبط با قانون 

مصوب مجلس نمی داند.
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چرا در راه رونق اقتصادی سنگ اندازی می کنند؟

خصوصیسازیحیاطخلوتمدیراندولتیمیشود!

کارشناسان بررسی کردند

ووتداومکاهشقیمتها رکودبازارخودر

خصوصی سازی به عنوان یکی از غنی ترین قوانین اقتصادی 
زمانی  بیشتر،  بهره وری  دولت  و  هزینه های  کاهش   برای 
از  واگذارشده  شرکت های  که  می رسد  مطلوب  نتیجه  به 
حیاط خلوت  مدیران دولتی خارج شود و منع واگذاری از سوی 

دولت به حداقل برسد.
به گزارش تسنیم، بحث های کالن مانند اقتصاد کشورها 
برای هدایت و عملکرد بهتر نیاز به کوچک سازی و خرد شدن 
دارند تا از این طریق بتوانند بهره وری و نتیجه مطلوبی را 
از بخش های مختلف اقتصادی برای کشور به دست آورند، 
از طرفی هم دولت توانایی اداره و نظارت مستقیم بر همه 
بخش ها را ندارد که یک تنه و بدون همکاری مردم از عهده 
مردم  معیشت  و  زندگی  با  مرتبط  و  تأثیرگذار  بخش های 
برآید، ازاین رو کارشناسان، سیاست خصوصی سازی را یکی 
از غنی ترین اصول اقتصادی قانون اساسی می دانند که برای 

پیشرفت و آبادانی بیشتر در نظر گرفته  شده است.
انقالب  از  پیش  خصوصی سازی  سیاست  ما  کشور  در 
با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آن ها در سود 
کارخانه ها و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در 
عرصه های مختلف و در چارچوب یک اصالح اجتماعی به اجرا 
گذاشته شد و پس از انقالب نیز با گذر از موج ملی سازی 
به  امور  واگذاری  و  تحمیلی، خصوصی سازی  نیز جنگ  و 
بخش خصوصی موردتوجه قرار گرفت؛ تا جایی که با تأسیس 
دولت  واگذاری های   ،۸۰ سال  در  خصوصی سازی  سازمان 
جدیت یافت و با ابالغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه 

سال ۸۴ نیز خصوصی سازی در کشور رونق گرفت.
راهگشایی  برای  خصوصی سازی  که  باوجودی  اکنون 
و  تولید  اقتصادی،  ساختاری  اصالح  برنامه های  از  یکی  و 
سرمایه گذاری به شمار می آید، اما در طول این سال ها و با 
اجرایی نشدن درست قانون، نقد  و سوءظن های بسیاری را 
در این زمینه ایجاد کرده است، به طوری که سوءاستفاده های 
بیجا، برخوردهای سلیقه ای و رویه انحصارطلبانه برخی از 
مسئوالن به بی اعتمادی در این حوزه بیشتر دامن زده است. 
البته این نقدها و اشکال اصلی به نحوه اجرای نادرست این 
قانون است و نه ماهیت اصلی آن، چراکه اصل قانون ۴۴ و 
خصوصی سازی باهدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، 
فعالیت های  تصدی  در  دولت  مدیریتی  هزینه  کاهش 
و  کارایی  ارتقای  عمومی،  مالکیت  گسترش  اقتصادی، 
افزایش سطح  همچنین  و  رقابت پذیری  افزایش  بهره وری، 

عمومی اشتغال و... بوده  و هست.
فهم نادرست از مقوله خصوصی سازی، حرکت در مسیری 
بدون چشم انداز از پیش تعیین شده و فراتر از آن اجرایی 
نشدن درست آن را می توان از دالیل ناکامی در این حوزه نام 
برد که عالوه بر این ها وجود فساد گسترده، محیط کسب و کار 
نامساعد، بی ثباتی اقتصاد کالن، عدم نظارت دولت بر نحوه 
اداره شرکت های واگذارشده درباره اطمینان از ادامه عملیات 

از دیگر موارد ارزیابی شده در این خصوص است.
شرکت های خصوصی یا حیاط خلوت مدیران دولتی

مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه 

اصفهان در خصوص مشکل خصوصی سازی در کشور در 
گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان به سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره می کند و می گوید: این اصل 
درواقع به واگذاری بخشی از کار های دولت و مالکیت های 
دولتی یا به صورت مالکیتی و یا مدیریتی به بخش خصوصی 
همچنین  شد،  مصوب  هفتم  مجلس  در  که  دارد  داللت 
دولت  و  تعیین  به صراحت  واگذاری  مختلف  روش های 
موظف به واگذاری شد که دلیل اصلی آن کارایی پایین دولت 
در برخی از شرکت ها و تحمیل هزینه های زیاد به بودجه 
در  بلکه  نبودند  سودآور  نه تنها  آن ها  زیرا  بود،  بیت المال 

بسیاری از مواقع زیان آور بودند.
او ادامه می دهد: از دولت هشتم، نهم، دهم و امروز هم 
یازدهم همیشه دولت ها نگاهشان به اجرای این قانون این 
بوده که شرکت های دولتی سودده را حفظ کنند که دلیل 
به عنوان  نوع شرکت ها  این  آن هم روشن است که درواقع 
فقدان  عمالً  و  می گرفت  قرار  دولتی  مدیران  حیاط خلوت 
قیدوبند بودجه مصوب در این خصوص، باعث می شد که 
آن ها قادر به انجام هر کاری اعم از استخدام های سفارشی و 
چندشغله بودن و... را داشته باشند که به همین خاطر خود 

مدیران دولتی مایل به واگذاری این شرکت ها نبودند.
منع واگذاری از سوی دولت، سنگ راه خصوصی سازی و 

رونق اقتصاد
ناکارآمدی  نهادی  دلیل  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 

این قانون و نه  بخش خصوصی سازی را در شیوه اجرایی 
ماهیت اصلی خصوصی سازی می داند و معتقد است که تا 
این مسئله و منع واگذاری از سمت دولت، حل نشود کاری 

از پیش نمی توان برد.
او با اشاره به مسئله نوع واگذاری می گوید: برخی از این 
شرکت ها سود و ضرر قابل توجهی ندارند و از دستگاه های 
این  واگذاری  می شوند،  گرفته  به زور  واگذاری  برای  دولتی 
شرکت ها از راه واگذاری طبیعی و قانونی طی نمی شود و 
دلیل آن برمی گردد به مسئله نهادی دخالت مدیران، نفوذ 
و یا اعمال مواردی خالف قانون به بهانه پیدا کردن خریدار، 

طرح تشریفات و... .
طغیانی در ادامه تصریح می کند که اصل خصوصی سازی 
و واگذاری امور دولتی به مردم اصل درستی است و اشکال 
اساسی، عدم واگذاری شرکت های سوددهی است که خریدار 
دارند و بعد هم اعمال نفوذ و به انحراف کشیدن واگذاری ها 
است که باید اصالح شود و تا زمانی که اصالح نشود، به نظر 
می رسد که اهداف قانون محقق نشده است، اما دلیل بر این 
نمی شود که خصوصی سازی و واگذاری را متوقف کنیم، زیرا 
)این شرکت ها( هرسال که با مدیریت دولتی اداره می شوند، 

مستهلک تر و بی بهره تر می شوند.
کمتر  نظارت  خصوصی سازی  با  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
نمی شود، تصریح کرد: در حال حاضر با نقدینگی سرگردان 
مواجه هستیم و این در صورتی است که اگر خصوصی سازی 

به معنای واقعی و بر پایه اصول انجام شود، تالطم بازار نیز 
ساماندهی و بخشی از نقدینگی در بازار رها می شد و تورم 

کاهش می یافت.
با خصوصی سازی هرکس سهم خودش را دارد

شورای  مجلس  در  اصفهان  نماینده  فوالدگر  حمیدرضا 
اسالمی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره 
به الگوی مطلوب تعامل بین دولت و خصوصی سازی در 
اقتصاد اظهار داشت: رونق تولید در اقتصاد بدون حضور 
مردم امکان پذیر نیست و مردم باید در اقتصاد حضور فعال 
داشته باشند. وی با بیان اینکه مردم باید در صحنه اقتصاد 
حضور داشته باشند و موانع آن رفع شود، افزود: واحد های 
صنفی، شرکت های تعاونی و به طور کلی رهروهای حضور 
مردم در اقتصاد باعث تحقق رونق تولید می شود و دولت 
نیز باید شرایط و زمینه آن را فراهم کند و فضای کسب وکار 

را بهبود بخشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: با خصوصی سازی عدالت و نظارت 
کم نخواهد شد و هرکسی سهم خودش را دارد، دولت باید با 
سهم نظارتی و سیاست گذاری و مردم و بخش خصوصی نیز 

با سهم تصدی گری خود ایفای نقش کنند.
سیستم سپرده گذاری بانکی خطر جدی برای اقتصاد کشور

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در 
اینکه با اجرای خصوصی سازی بخشی از  با بیان  اصفهان 
نقدینگی در اختیار افراد حقیقی به خزانه منتقل می شود، 
تأکید می کند: خطر مهمی که اقتصاد را تهدید می کند، افراد 
دارای واحد تولیدی نیستند که از راه درست خدمات ارائه 
می دهند بلکه اشکال اساسی در سیستم نظام بانکی زمانی 
است که پول های سپرده گذاری شده در آن درست استفاده 

نشود و سودهای ارائه شده در راستای تولید قرار نگیرد.
وی با ابراز اینکه اگر خصوصی سازی به درستی صورت گیرد، 
مشکالتی از قبیل رانت و فساد انحصاری ایجاد نمی شود، 
واحدها  از  برخی  در  امروزه  که  به صورتی  اگر  می گوید: 
اتفاق افتاده، خصوصی سازی صورت گیرد عوارض و تبعات 
بی شماری دارد که قابل دفاع نیست؛ برای نمونه واحدهایی 
مانند پتروشیمی، پاالیشگاه و نیروگاه در حالی واگذار شدند 
که درآمدزا بوده و شرایط خوبی داشته اند اما نحوه واگذاری 

آن ها دارای مشکالتی بوده و هست.
هدف  با  خصوصی سازی  تسنیم،  گزارش خبرگزاری  به 
و  عمومی  مالکیت  گسترش  و  دولت  هزینه های  کاهش 
همکاری بیشتر مردم در امر رونق اقتصاد زمانی می تواند با 
اصول و سیاست های درست اصل ۴۴ قانون اساسی پیش 
از همه مهم تر  رود که دخالت ها و نفوذ مدیران دولتی و 
برسد؛  ممکن  حداقل  به  واگذاری  در  دولت  سنگ اندازی 
بنابراین اگر خصوصی سازی را در چارچوب تعریف شده ای 
هدایت و از ابزارها و امکانات موجود به نحو درست استفاده 
روند خصوصی سازی می تواند دستاوردهای مطلوبی  کنیم 

برای کشور به همراه داشته باشد.

پایش بازار خودرو در آخرین ساعت های کاری دیروز 
نشاندهنده حاکم بودن رکود شدید در این بازار است. 
خرید و فروش ها در حداقل خود قرار دارد. همچنین 

بررسی بازار حاکی از تداوم افت قیمتهاست.
آخرین  در  ایرنا،  خبرنگار  میدانی  مشاهدات  برپایه 
ساعات معامالت دیروز قیمت پراید ۱۱۱ به ۵۲.۵ میلیون 
تومان، پراید ۱۳۴ به ۴۶.۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ به 
۷۹.۵ میلیون تومان، و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۹۰ میلیون 

تومان رسیده است.
این در حالی است که فعاالن بازار می گویند به دلیل 
خودرو  خرید  برای  کسی  کمتر  قیمت ها  شدید  ریزش 
ریسک می کند و مشتریان واقعی نیز با چانه زنی خودروها 
را تا پنج میلیون تومان زیر قیمت های یاد شده می خرند و 

در حقیقت توپ در زمین خریداران است.
یکی از فعاالن بازار خودرو با بیان اینکه قیمت ها لحظه ای 
شده، گفت: اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان در 
روزهای گذشته افزایش می یافت، حتی کاهش شدیدتر 

قیمت ها را شاهد می بودیم.
فعال دیگری به ایرنا گفت: کاهش نسبی قیمت ارز در 
روزهای گذشته اثر روانی بر بازار داشته، اما از آنجایی که 
قیمت ها هنوز با کاهشی که مشتریان در نظر دارند فاصله 
دارد، خرید و فروش ها در کمترین حد خود انجام می شود 

و بازار خودرو راکد است.

خرید  برای  عجله ای  اگر  مشتریان  است  معتقد  وی 
در  می توانند  آن  انداختن  تعوق  به  با  باشند،  نداشته 
روزهای آینده حتی با قیمت ها مناسب تری به خودروی 

مد نظر خود برسند.
بر پایه این گزارش، قیمت ساندرو استپ وی که در 
هفته های گذشته تا ۲۶۰ میلیون تومان نیز افزایش یافته 
بود دیروز به ۲۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۳۰ 
میلیون تومان در روزهای گذشته به ۱۰۸ میلیون تومان 
در بازار رسیده است. همچنین دیروز قیمت دنا پالس 
۱۵۸ میلیون تومان، دنا معمولی تیپ ۲ به ۱۱۹ میلیون 
تومان، پژو پارس ۹۸ میلیون تومان، رانا ۸۵ میلیون تومان 

و سمند ۸۵ میلیون تومان رسید.
کاهش قیمت ها به شرط افزایش عرضه خودروسازان

در این زمینه، »سعید موتمنی«، رئیس اتحادیه صنف 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو 
با ایرنا افزود: قیمت خودروها در بازار کاهشی شده و به 
شرط عدم تصمیم گیری های بی محابای برخی شرکت ها 
در افزایش قیمت ها، پیش بینی می شود کاهش قیمت ها 

ادامه دار باشد.
قطعات  که  حالی  در  صنفی،  مقام  این  گفته  به 
 CKD( دی  کی.  سی.  صورت  به  مونتاژی  خودروهای 
یا منفصله( وارد می شود و هیچ اتفاق تازه ای در بازار 
نیفتاده، باید شفاف سازی شود که چرا قیمت ها افزایش 

یافته است.
موتمنی خواستار آن شد تا یک بار برای همیشه آنالیز 
قیمت خودروهای داخلی انجام شده و با در نظر گرفتن 

سود منطقی، قیمت های نهایی به مشتریان اعالم شود.
وی ادامه داد: همچنین خودروسازان داخلی نیز باید با 
خودداری از بازی با قیمت ها، به عرضه محصوالت خود 

بپردازند تا تداوم روند نزولی قیمت ها را شاهد باشیم.
فروشندگان  و  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رئیس 
خودرو تهران در توصیف وضعیت این روزهای بازار گفت: 
کاهش قیمت ها تداوم خواهد داشت، مشتری در بازار 

نیست و رکود وجود دارد.
رکود شدید در بازار خودروهای خارجی

»کورش طواحن« نمایشگاه دار و فعال بازار خودروهای 
خارجی در یوسف آباد تهران می گوید: این روزها شاهد 
رکود شدید در بازار هستیم و قیمت ها با شدت روند نزولی 

به خود گرفته است.
وی بیان داشت: همان طوری که قیمت ها از ابتدای 
سال به طور بی رویه روند صعودی به خود گرفته بود، 
از حدود سه هفته پیش تاکنون مسیر نزولی در پیش 

گرفته است.
طواحن، به فرهنگ عجیب مردم کشورمان اشاره کرد 
که موقع افزایش قیمت ها به خرید روی می آورند و افزود: 
به همین دلیل این روزها با افت قیمت ها، رکود بازار را 

شاهدیم. وی به طور نمونه از خودروی هیوندای سانتافه 
مثال زد که قیمت آن به بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون 
تومان هم رسیده بود، اما این روزها به حدود ۸۲۰ میلیون 

تومان رسیده است.
این نمایشگاه دار ادامه داد: حتی با این قیمت نیز، در 
مقایسه با یک سال گذشته که سانتافه نزدیک به ۵۰۰ 
میلیون تومان خرید و فروش می شد، قیمت ها همچنان 

باال است.
نبود  را  خودرو  این  قیمت  بودن  باال  اصلی  دلیل  وی 
خودروی صفر کیلومتر در بازار به دلیل ممنوعیت واردات 
موتور  کرمان  شرکت  سوی  از  مونتاژ  نشدن  انجام  و 

برشمرد.
 نمایشگاه دار دیگری در مرکز تهران از افت بیش از ۴۰ 
درصدی قیمت پژو ۲۰۰۸ خبر داد و گفت: در حالی که 
قیمت این خودروی مونتاژی ایران خودرو در مقاطعی از 
امسال به ۴۹۰ میلیون تومان هم رسیده بود، این روزها به 

کمتر از ۳۳۰ میلیون تومان رسیده است.
وی اظهار داشت: نظیر چنین کاهشی را در سیتروئن 
 ۳۰ از  بیش  افت  با  روزها  این  که  شاهدیم  سایپا   C۳

درصدی، حدود ۳۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
این نمایشگاه دار خودروهای خارجی پیش بینی کرد که 
با رکود یاد شده، در روزهای آینده افت دوباره قیمت را 

شاهد باشیم.

رئیس انجمن صنفی طال و جواهر:
اخبار مثبت سیاست خارجی قیمت طال را کاهش داد

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طال و جواهر گفت: اخبار مثبت مربوط به 
تحوالت سیاست خارجی در کاهش قیمت طال و سکه موثر بوده و جذابیت 
سرمایه گذاری در بازار طال بسیار کاهش یافته است و سرمایه گذاران خرد تا 
مشخص شدن نتایج مربوط به تحوالت سیاست خارجی، تمایلی برای ورود 

به این بازار ندارند.
»عبادالله محمدولی« روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
درباره تحوالت بازار طال و سکه افزود: در هفته های اخیر بازار طال و سکه 
وارد روندی نزولی شده به طوری که قیمت محصوالت این بازار کاهش قابل 

توجهی را تجربه کرده است.
وی اضافه کرد: اخبار مثبت سیاست خارجی، انتظارات برای کاهش قیمت 
طال و سکه را افزایش داده است به طوری که بخش عمده خریداران منتظر 

تعیین تکلیف تحوالت سیاسی هستند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طال و جواهر گفت: مهمترین عاملی که 
باعث افت بهای طال و سکه در بازار شده، انتشار اخبار مثبت مربوط به 

تحوالت سیاست خارجی و افت نرخ دالر بوده است.
انتظار  بر اساس تجربه سال های گذشته  محمدولی خاطر نشان کرد: 
داشتیم که پس از پایان ماه مبارک رمضان، حجم تقاضای خرید سکه و طال 

در بازارهای داخلی افزایش یافته و قیمت ها باال برود، اما امسال این اتفاق 
رخ نداد.

وی افزود: بازار طال اکنون منتظر تحوالت سیاست خارجی و نتایج سفرهای 

هیات های خارجی از جمله هیات های ژاپنی و آلمانی و مذاکرات مربوط به 
آن است.

محمدولی یادآور شد: در حال حاضر جذابیت سرمایه گذاری در بازار طال و 
سکه بسیار کاهش یافته و سرمایه گذاران خرد تا مشخص شدن نتایج مربوط 

به تحوالت سیاست خارجی، تمایلی برای ورود به این بازار ندارند.
روند نزولی بازار طال

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طال و جواهر با اشاره به جزئیات کاهش 
قیمت سکه و طال در بازار آزاد گفت: قیمت هر گرم طال از چهارم خرداد 
تاکنون حدود ۲۰ هزار تومان کاهش یافته و به گرمی ۴۰۶ هزار تومان رسیده 

است.
وی ادامه داد: قیمت هر سکه تمام بهار آزادی نیز بیش از ۴۰۰ هزار تومان 

افت کرده و به رقم چهار میلیون و ۴۳۰ هزار تومان کاهش یافته است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان طال و جواهر اظهار داشت: میزان حباب 

سکه اکنون به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
محمدولی افزود: کاهش بهای طال در ایران در حالی است که نرخ اونس 
جهانی در روزهای اخیر رشد زیادی داشته و در دو هفته گذشته حدود ۶۰ 

دالر باال رفته است.

روزنامه صبح ایران


