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چرخشنفرتانگیزکامالهریسوشایعهبادمجانی!
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هریسفریبکار!
ویدئویی از کامال هریس ،معاون جو بایدن درباره صحبت
هایش در مناظره های پیش از انتخابات آمریکا در فضای
مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی
داشت .پیش از این ،کامال هریس در مناظره های پیش
از انتخابات چندین بار بایدن را متهم به آزار جنسی زنان
کردهوحتیگفتهبود«:جوبایدنصالحیتریاستجمهوری
ندارد ».البته این صحبت ها قبل از مطرح شدن نام کامال
هریس به عنوان معاون اولی بود و بعد از آن هریس
انگار تمام این صحبت ها را فراموش کرد .به هرحال در
ویدئویی که به تازگی منتشر شده و بازتاب زیادی هم
داشته ،مصاحبه کننده از هریس می پرسد« :چطور نظرت
درباره بایدن عوض شد و این طور چرخیدی؟ کامال هریس
چرخندگی مقتدایان چرخانش در عالم
هم با اقتدا به
ِ
سیاست گفت :اوووه ،اون برای مناظره بود!»



تصاویر پربازدید فضای مجازی
«حاجنصرت»پیرزنمهربانیزدیروزانه
۴۰۰کیلوسیبرومیشورهومیدهآب
بگیرنتابهبیمارانکروناییبدن
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شماهمدعوتیدبهبخشکروناییها
ویدئویی از یک دوربین مخفی در فضای مجازی پر بازدید
شد که در آن از مردم خواسته می شود تا به عنوان پرستار
در بخش های کرونایی بیمارستان ها داوطلب شوند.
واکنش مردم به این پیشنهاد جالب بود .هرچند تعدادی
ابراز تمایل کردند که در این طرح مشارکت داشته باشند
اما برخی بهانه پدر و مادر پیرشان را می آوردند ،برخی هم
از ترس ابتالی فرزندشان ،دست رد به این پیشنهاد می
زدند .برخی اعالم می کردند دوست دارند اما جرئتش را
ندارند ،برخی هم به دنبال حقوقی نجومی بودند .واکنش
کاربران اما خواندنی بود .کاربری نوشت« :یادمون نره که
پرستارها هم پدر و مادر ،فرزند و خانواده دارن و حقوق
نجومی هم نمی گیرن و گاهی معوقاتی هم دارن ولی این
روزها با جون و دل از مریض های کرونایی ما مراقبت
می کنن ».کاربری هم نوشت« :کاش اگه باری از روی
دوش پرستارها بر نمی داریم با ماسک نزدن باری روی
دوششون نباشیم».

خودرو زیر آوار معضالت صنعت و بازار
منطق کرونایی

شایعهبادمجانی!

خودرو ارزان شد!

روز گذشته تصاویری از توزیع بادمجان در روستای نظر
آقا شهرستان دشتستان (به مرکزیت برازجان) در شبکه
های اجتماعی بازنشر شد که در شرح آن ادعا شده بود:
«توزیع بادمجان به عنوان کمک معیشتی به مردم!» اما
خیلی زود مشخص شد ماجرا چیز دیگری بوده .گویا در این
منطقه که این روزها فصل برداشت بادمجان است رسمی
وجودداردکهکشاورزبعدازبرداشتاصلیمحصول،باقی
مانده آن را می بخشد و مردم می آیند آن ها را می چینند.
این بادمجان ها هم بخشش یک کشاورز خیر به نام یزدانی
بوده که نیروهای بسیج روستا آن ها را از سرِ زمین چیده
و بسته بندی کرده و بعد اعالم کرده اند هرکس نیازدارد
بیاید و بادمجان ببرد و اصال بسته معیشتی در کار نبوده و
علت حضور امام جمعه و رئیس شورای شهر هم تقدیر از
زحمات بسیجیان بوده است و به صورت نمادین چند بسته
را آن ها به دست مراجعان دادهاند.

اگر در چند وقت اخیر ،همیشه از گران شدن خودروها
نوشته ایــم ایــن بــار می خواهیم از کاهش قیمت
خودروهای وارداتــی بنویسیم .یکی از فعاالن فضای
مجازی در توئیتی نوشت« :قیمت سانتافه صفر2 :
میلیارد و  200میلیون ،قیمت یک ماه پیش  3میلیارد
و  400میلیون .قیمت  x4صفر 4 :میلیارد و 650
میلیون ،قیمت یک ماه پیش  6میلیارد و  650میلیون.
قیمت تیوولی صفر ۹۰۰ :میلیون ،قیمت یک ماه پیش
یک میلیارد و  250میلیون .میانگین کاهش قیمت در
وارداتی ها نسبت به یک ماه پیش  ۳۰تا  ۳۵درصد .
در کارکرده ها  ۴۰درصد ».کاربری نوشت« :باز خوبه
خودرو های خارجی امیدی به ارزون شدنشون هست ولی
خودروی ایرانی هیچ وقت ارزون نمیشه!» کاربر دیگری
نوشت« :بازار خودرو در ایران هیچ شباهتی به بقیه دنیا
نداره قیمت ها باال تازه با کلی منت بهمون می فروشن».
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تصویری از یک مهمانی در اوج کرونا آن هم با حضور برخی
از نمایندگان و مدیران هرمزگان در شبکه های اجتماعی
منتشر شد که طبق اعالم فرمانداری شهرستان سیریک
مربوط به روز جمعه هفته گذشته بوده است .کاربران با
توجه به این که محدودیت هایی برای کرونا اعمال شده و
گفته شده بیشترین مبتالیان در مهمانی ها دچار شده اند
به این تصویر واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :وقتی
برخی از مسئوالن رعایت نمی کنن چه انتظاری از مردم
عادی میشه داشت ».کاربر دیگری نوشت« :یعنی با دیدن
این تصویر نه تنها من که برگای کرونا هم ریخت!» کاربری
هم نوشت« :کاش اول از همه چهار تا از مسئوالن رو که
رعایت نمی کنن جریمه کنن بعد مردم عادی رو».

کرونابالییسر
بعضیاآوردهکه
نهتنهاسالمت
بلکهمهربانی،
عطوفت،
همنوعدوستی،
وجدان،منطق
و...شونروهم
کروناییکردهو
کشته!

دنایرانی
وریپرکر

ق
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3.9 M views

مهمانیکروناییمسئوالن

حاجنصرت
باغیرت

توپجنگیضایعاتیازعصرصفوی!
تصویر باال متعلق به یک توپ جنگی کشف شده در کارخانه
ذوب آهن اصفهان است که بازتاب زیادی در فضای مجازی
به همراه داشت.گفته می شود ،این توپ که متعلق به
دوران صفویه است  ،در سده گذشته در پادگان های
نظامی اصفهان نگهداری می شده و پس از سقوط این
سلسله از پادگان خارج شده و تا مدت ها دست به دست
شده است .درباره این نکته که چطور از کارخانه ذوب
آهن اصفهان سردرآورده هنوز اطالعا ت زیادی در دست
نیست البته کاربران گمانه هایی زده اند .کاربری به طنز
نوشت« :من می دونم چه جوری این توپ رفته کارخونه
ذوب آهن احتماال کارخونه این توپ رو به عنوان ضایعات
خریده خواسته آبش کنه که یه نفرگفته چقدر قشنگه و
بعدفهمیدنتوپجنگیه!»

نسخه بوریس درمان
قیمت خـــــــودرو

محمدحقگو-اگرچهراههایبسیاریبرایحلمعضلصنعتخودرووجوددارد،امابهنظرمیرسدتازمانیکهبهمسئلهمهمقیمت
گذاری در صنعت خودرو توجه نشود ،حل دیگر مسائل موجود ،کار بسیار دشواری خواهد بود .در این زمینه ،مجلس طرحی را
دردستورکارقراردادهتاخودرودربورسکاالعرضهشود.بهنظرمیرسداینطرحمیتواندتاحدیدربهبودوضعکنونیموثر
باشدهرچندکماکاننیازبهاصالحاتساختاریبیشتردرصنعتخودرووجوددارد.
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بررسیطرحجدیدمجلسبرایورودخودروبهبورسکاال

تعدادآدمهایی
کهبادیدناین
عکسیاداین
جورپرکردن
قوریتوسط
خودشون
میفتنبهمراتب
بیشترازاوناییه
کهدرکش
نمیکنن!

تصویرمفهومی!

توینپال
هرکیقرنطینه
روبشکنه
میندازنشتوی
قفس،فکرکنم
کشورهایدیگه
بهایندلیل
ازاینطرح
استقبالنکردن
کهقفسکم
میآوردن!

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

شیائومی
اومده شارژر
آیفون ۱۲
رو که اپل
جداگونه
۴۰دالر
می فروشه ،
ساخته و ۶دالر
قیمتگذاشته
و کاربران طناز
این عکس
رو براشون
ساختن

مجازاتقفسی

معضالتصنعتوبازارخودروبرکسیپوشیدهنیست.اکنون
حمایت های بدفرجام از صنعت خودرو که منتهی به زیان40
هزارمیلیاردتومانیخودروسازانوبههمینمیزانبرایقطعه
سازان شده است ،بازار متورم خودرو که رانت کنونی ناشی از
تفاوت قیمت کارخانه و بازار در آن تا 100هزار میلیارد تومان
برآورد می شود به همراه رشد داللی ها در بازار ،منجر به این
شده تا تولیدکننده ،مصرف کننده و حتی دالالن با قفل شدن
معامالت بازار ،از وضع موجود ناراضی باشند .با این حال،
نگاهی به راهی که صنعت خودرو تاکنون پیموده ،نشان می
دهد معمای قیمت گذاری به عنوان اصلی ترین مولفه سود
حل نشده و در نتیجه آن بقیه مسائل هم از قبیل کیفیت و
بهره وری همچنان حل نشده مانده اند.

3تجربهناموفققیمتگذاری
در سال های اخیر صنعت خــودرو ،سه تجربه ناموفق قیمت
گذاری دیده می شود .اولین مورد ،مربوط به عرضه نیم بند و
محدود خودرو در بورس در سال  96است .در آن زمان تعداد
محدودی سراتو در بورس کاال عرضه شد که این روش شاید به
دلیل این که خودروهای پرتیراژ را مورد هدف قرار نمی داد،
به کناری گذاشته شد .در برهه ای دیگر مانند اواخر سال 97
مدلیازقیمتگذاریموردتوجهقرارگرفتکهقراربودقیمت
ها نزدیک به قیمت بــازار تعیین شوند .با این حال ،به دلیل
نداشتنجامعیت،نبودعزمجدی یاجسارت،درعملاجرایی
نشد.امارویکردغالبدرسالهایاخیر،قیمتگذاریازسوی
شورایرقابتبودهاست.رویکردیکهتالشمیکندبادرنظر
گرفتنتورمبخشیدربارههزینههایعملیاتیخودروسازان،به
همراهکیفیتخودروهاوبهرهوری،همهآنچهراموردنیازاست
،درفرمولقیمتببیند.بااینحالاینفرمولتاکنونعم ً
الراه
به جایی نبرده و حتی این شورا مجبور شده به واسطه وضعیت
نابسامانصنعتخودرو،تنهاعاملتورمبخشیرابرایقیمت
گذاریلحاظکند!

نسخهمجلسبرایخودرو
بااینحال،بهتازگیطرحیدرکمیسیونصنایعمجلسمطرح
شده و کلیات آن به تصویب رسیده که قابل تامل است .در این
طرحقراراستخودرودربورسکاالباشرایطیعرضهشود.براین
اساس شورای رقابت ،هر شش ماه یک بار خودروهای مشمول
اینطرحراباتوجهبهشاخصهاییمانندتورم،فاصلهبینقیمت
خودرودرکارخانهوبازار،تیراژخودروومیزانتاثیرگذاریخودرو
بربازارتعیینمیکند.برایاینخودروها،قیمتپایهایتوسط
سازمان حمایت با فرمول قیمت تمام شده واقعی روز خودرو به
عالوه سود خودروساز تعیین می شود .همچنین مابه التفاوت
قیمت معامله شده با قیمت پایه ،به خودروساز نخواهد رسید و
صرفمواردزیرخواهدشد:
سهمازمابهالتفاوت
قیمتکشفشده
وپایه

موردمصرف

 20درصد

توسعهناوگانحملونقلعمومی،توسعه
جایگاههایسوختطبیعیوکاهش
آلودگیهوا

 20درصد

کمکبهخریدخودروتوسطاقشارضعیف
جامعهوبهویژهزوجهایجوانبهصورت
تسهیالت

 10درصد

پاداش به خودروساز در صورت افزایش
عرضهخودرو

 50درصد

تسهیالتقرضالحسنهکوتاهمدتبه
خودروسازان

دربازارنیز،اینطرحبرایفعالیتهایسفتهبازی،مالیاتوضع
کردهاست.بهاینصورتکهتاسهسالبعدازخرید،اگرخریدار
بخواهد خودرو را بفروشد ،باید معادل  ۸۰درصد مابهالتفاوت
قیمتپایهوقیمتفروشرفتهخودرودربورسرابهعنوانمالیات
پرداخت کند .همچنین واردات خــودروی صفر یا دستدوم
خارجی باید از محل صادرات خودرو وقطعات خودرو ،صادرات
نفتخامیاارزبدونمنشأانجامشود.

سیاهوسفیدطرحمجلس
طرح یادشده ،به موازات تغییراتی که ظاهر ًا در هفته های اخیر
داشته،تحلیلهایمتفاوتیرادرفضایکارشناسیدرپیداشته
است .بااینحال 3نتیجهرامیتوانبرایآنبرشمرد:
نــزدیــک شــدن قیمت بـــازار و کــارخــانــه :بــا عرضه
خودروهای هدف در بورس کاال و فرمول تعیین شده،
طبیعی است که قیمت های کارخانه خودرو از نرخ های کنونی
فاصله خواهند گرفت .البته این که منظور از بهای تمام شده،
سرشکنکردنتمامهزینههایخودروسازانیاصرف ًاهزینههای
مرتبط با تولید خودرو ی آنان در قیمت است ،هنوز مبهم است .با
این حال باید گفت به احتمال زیاد ،نرخ های تعیین شده ،از نرخ
هایبازارکمترخواهدبود.چراکهباتوجهبهسازوکارهایکنترلی
برایثبتناممصرفکنندگانواقعیوهمچنینمالیاتبرفروش
آنهادرسهسال،دستدالالنازاینبازاربهمرورکوتاهمیشود.
برخیتحلیلهاازافتچنددهدرصدیقیمتبازارحکایتدارند.
شفافیتبازاروحذفدالالنبازار:یکیازاهدافمهم
این مدل از قیمت گذاری خودروهای صفر را باید حذف
تدریجیبازاردالالنکنونیخودرودانست.بازاریکهباتوجهبه
فضایبهشدتغیرشفافآن،تاکنوندستمایهانواعواقسامنرخ
سازیهاقرارگرفتهاست.میراثدالالنیعنیرانتتا 100هزار
میلیاردی آنان نیز به تدریج و از طریق مصارف تعیین شده ،به
تولیدکنندگان یامصرفکنندگاناختصاصخواهدیافت   .
از گل درآمدن صنعت خودرو :با رشد قیمت ،طبیعی
است که خودروسازان به تدریج از زیان کنونی فاصله
خواهندگرفت.اولینومثبتتریننتیجهاینموضوع،بهچرخش
درآمدنچرختولیددرقطعهسازیوخودروسازیدرکشوراست.
ضمن این که با تقویت قطعه سازان مجال بیشتری برای بهبود
کیفیت خودروها فراهم خواهد شد .البته نباید از لزوم کنترل
خودروسازانتوسطنهادهاینظارتیبرایجلوگیریازاعمال
قدرتانحصاریبااستفادهازکاهشعرضهوایجادقیمتکاذب
دربازارغافلشد.
با همه اوصاف یادشده ،به نظر می رسد صنعت خودرو هنوز در
فرایندتکاملخود،نیازمنداصالحاتساختاریازجملهساختار
بنگاهداریخودروسازان،بهرسمیتشناختنروشهاوفناوری
هایجدیدتولیدخودرو وبهطورخالصهرقابتپذیرترکردنآن
است .موضوعاتی که نیاز به تدابیری فراتر از عرضه خودرو در
بورسخواهندداشت.
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