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کژراههقیمتگذاریخودرو
در شرایطی که بازار خودرو و خریداران ،گیج و
سردرگمازاعالمگرانیقیمتچندمحصولایران
خودرو بودند و وزیر صمت پیشتر ،خبر افزایش
قیمت خودرو تا پنج درصد زیر نرخ بازار را تکذیب
می کــرد ،سرانجام معلوم شد که اتفاق ًا وزارت
صمتباافزایشقیمتخودروهامخالفنیست.
با این وصف ،و در حالی که حاشیه قیمت بازار
خودروهااینروزهابهرکوردهایعجیبوغریبی
رسیدهاست،اینسوالپیشمیآیدکهاینروش
قیمتگذاریبهشیوهجهشقیمتیتاپنجدرصد
زیرنرخبازارتاچهحدرواست؟
بــگــذاریــد نگاهی بــه آن چــه گذشته ،تاکنون
بیندازیم .تا پیش از جهش ارزی ،مخصوص ًا آن
دورانی که شورای رقابت قیمت گذاری می کرد،
این شورا به موضوع قیمت خودروهای باالی45
میلیون تحت عنوان «پرتیراژ ها» ورود نمی کرد و
حاشیهبازارنیزبرایهمهخودروهاتاحدیوجود
داشت ،اما با افزایش بیش از دو ،سه برابری نرخ
ارز و برقراری مجدد تحریم ها ،از یک سو دست
خودروسازان از تامین آسان تر قطعات خودروها
بستهشدوازسویدیگراینقطعات،باقیمتباالتر
در اختیار آنان قرار گرفت .در عین حال کاهش
احتماالتعمدیتیراژتولیدازسویخودروسازان
نیز همزمان با قطع شدن پای برخی برندها از
جمله رنو از بازار ایران بر آتش قیمت ها دمید .
مجموعه این شرایط ،فرصت بی بدیلی را برای
برخی دالالن فراهم کرد .آنان وارد بازار شدند
و با بارگذاری تقاضاهای سفته بازانه بر مجموع
تقاضای معمول خودروها به امید فروش آینده در
نرخهایباالتر،هرچهبیشتربرطبلفاصلهقیمت
بازاروکارخانهخودروهاکوفتند.اینشدکهقیمت
هایکنونیدربازارخودروبهملغمهایتبدیلشد
از گران شدن تولید خودرو به دلیل افزایش نرخ
ارز،سودبازرگانیمنصفانهخودروسازانوفعاالن

بازار ،حباب قیمتی ناشی از کمبود عرضه و سود
ناشیازداللیهایبیضابطه.
با این وصف می توان اولین نکته درباره سیاست
قیمتی اخیر را بیان کرد .آن هم این که بازاری که
دستخوش بازی های داللی قرار گرفته و کمبود
عرضه نیز آن را ملتهب کرده است ،چگونه می
تواندمبناییبرایکشفقیمتیامحدودهقیمتی
خودروسازان باشد؟ و چرا وزارت صنعت با این
شیوهقصدداردقیمتهادربازارخودرورااصالح
کند؟ مگر نه این است که با شفاف شدن هزینه
هایمعقولومنطقیخودروسازان،امکانتعیین
نرخ متعادل محصوالت وجود خواهد داشت؟!
نرخیهاییکهمتضمنسودخودروسازانباشد.
در آن صــورت با راه افتادن مجدد چــرخ تولید
اقتصادی خودروسازان ،عرضه بازار زیاد شده و
خودبهخودقیمتهادربازارکاستهخواهدشد!
دومین نکته مربوط به مدل قیمتی تعیین شده
اســت .به رغم توضیحات قطره چکانی وزارت
صنعت ،هنوز دقیق ًا معلوم نیست که به فرض
استقبالخریدارانازخودروهایتولیدی،کاهش
های پنج درصدی تا چند مرحله و تا چه سطحی
ادامه خواهد یافت؟ و حتی ،چه تضمینی وجود
دارد که افزایش قیمت صورت گرفته ،بالعکس
منجربهافزایشقیمتهادربازارنشود؟هماینک
گزارش های بازار خودرو حاکی از آن است که از
زمانی که ایران خودرو قیمت خودروی مشابه (و
صندوقدار) اچ سی کراس را با فاصله حدود 90
میلیون تومانی از قیمت اچ سی کراس ،تعیین
کرده،فاصلهقیمتبازارتاکارخانهاچسیکراس
نیز بیشتر شده اســت .به طــوری که قیمت این
خــودرو ،در بازار از حدود  ،90به  100میلیون
تومانافزایشیافتهاست!
سومینموضوعبهمبنایتنظیمبازارخودرو،برمی
گردد .عقل حکم می کند که در شرایطی که بازار
یکمحصولانحصاریاست،تنظیمکنندهبازار،
دربارهمحدودسازیقدرتانحصاریانحصارگر
اقدام کند .در حالی که در شرایط کنونی ،او ًال
واردات خودرو به کلی ممنوع شده است و تنها
عرضه کنندگان در محدوده های قیمتی باالی
 45میلیون تومان ،خود خودرو سازان هستند.
ثانی ًادر صورت آزاد شدن تعرفه ها ،تفاوت کاالیی
یا قیمتی محصوالت مشابه آن چنان باالست که
جای رقابتی برای خودروسازان با خودروهای
وارداتی (حتی در دامنه های قیمتی باالی 45

میلیون تومان) نیز باقی نمی گــذارد .بنابراین
یک سوال مهم از سازمان حمایت این است که در
کنارتوجهبهافزایشقیمتخودروسازان،چگونه
می خواهد از مصرف کنندگان در برابر قدرت
انحصاریتولیدکنندگاندفاعکند؟
نکتهچهارم،چوبیاستکهمصرفکنندهایرانی
از وابستگی صنعت خودرو به واردات و نیز غفلت
از داخلی ســازی می خــورد .در ماجرای اخیر
نیز شاهد آن هستیم که تفاوت قیمت کارخانه
با بازار در محصوالتی که کمتر داخلی شده اند
(و تعداد آن ها کم هم نیست) ،خیلی بیشتر
افزایش یافته است .بدین ترتیب هم اکنون که
قیمت ها قرار است تا زیر پنج درصد بازار افزایش
یابد ،خودروسازان بدون هیچ تحمل فشاری،
در صــدد انتقال ایــن ناکارآمدی خــود به مردم
هستند .متاسفانه شعارهای داخلی سازی که
وزیرصنعتدرمصاحبهاخیرنیزکلیواجمالیاز
آنردشده،عمدت ًابهمستمسکیبرایخریدزمان
خودروسازانتبدیلشدهاست.
درمجموعبهنظرمیرسدکهاو ًالباتوجهبهشرایط
کنونی صنعت خودرو ،افزایش قیمت ها یا حتی
کشفقیمتبرمبناینرخبازار،غیردقیقورانت
خیزاستووزارتمیتوانستبهجایاحالهمردم
به نرخ های بــازاری شده خــودروســازان ،آنالیز
قیمترابرایهمهتولیداتخودروسازانباتوجه
بهدرصدتاثیرپذیریازشوکارزیونیزنرختورم،
انجامدهد.دلیلاصلیاینموضوعنیزبهوضعیت
حمایت هــای صــورت گرفته از خــودروســازان،
ممنوعیت واردات خودرو به کشور و دیوار تعرفه
هایحمایتیدراینزمینهبرمیگردد.
از سوی دیگر که صنعت خــودرو هدف حمایت
هایپیشینیهمچونتعرفههاوپسینیهمچون
قیمت گــذاری های بــازاری قرار گرفته ،و مردم
همچنان باید تــاوان قیمت هــای نامتناسب با
خودرو را بپردازند ،از وزیر نسبت ًا تازه وارد صمت
انتظار می رود الاقل درباره شفاف سازی برنامه
خودروسازان برای اجرای استانداردهای 85
گانه،پیشرفتداخلیسازی،برنامهخودروسازان
برای کاهش هزینه های سربار و به ویژه شفاف
سازی کالف سردرگم و هزینه زای شرکت های
تودرتوی سبز شده در دل این صنعت اقدام کند و
ضمانتهایاجرایمحکمینیزدرنظربگیردودر
نهایتبهجایبازارانحصاری،آنالیزدقیققیمت
تمامشدهخودرورامالکقیمتگذاریقراردهد.

وزیر ارتباطات از ارسال پرونده یک شرکت متخلف به دادگاه خبرداد:

نرم افزار های موبایلی سارق!
وزیر ارتباطات از شناسایی اقدامات خالف قانون یک شرکت برای خالی
کردن جیب مشترکین تلفن همراه با سرویسهای ارزش افزوده بیش از
 ۵۰۰نرم افزار موبایلی خبرداد و افزود :برای رسیدگی بیشترگزارش این
موضوعبهپلیسارجاعشدومبالغبهمردمبازخواهدگشت.همزمانروابط
عمومیسازمانفناوریاطالعاتایران(ماهر)نیزجزئیاتبیشتریازنحوه
عملکرد این شرکت و نرم افزار های موبایلی ساخت آن شرکت که به نوعی
به عنوان نرم افزارهای سارق جیب مشترکان عمل می کردند ارائه کرده
است .در بررسی های اخیر مرکز ماهر در خصوص اپلیکیشن های مخرب
در فضای مجازی و مارکت های ایرانی بیش از  500نرم افزار موبایلی با
موضوعاتی متنوع شناسایی شده است که عوامل آن سعی بر آلوده سازی
طیف گستردهای از کاربران را داشتهاند.

براساساینگزارش وطبقبررسیهایانجامشده،برخیازاپلیکیشنهای
آلوده و بدافزار ،با فعالسازی طرحهای ارزش افزوده مخابراتی یا ، VAS
هزینههای مختلفی را به کاربران تحمیل میکنند .برنامههای مذهبی و
ادعیهوبرنامههاییباعناوینمستهجندرفهرستبرنامههایمنتشرشده
وجود دارد که فقط یکی از این برنامه های آلوده که منتشر شده است باالی
یکمیلیوننفرکاربردارد.نمایشپاپآپهایتبلیغاتی،انتشاربرنامههای
مخفی (برنامههایی که پس از نصب آیکن خود را مخفی کرده و کاربر به
سادگی قادر به حذف آنها نیست) ،دانلود پنهانی و نمایش صفحه نصب
اپهای جدید بهصورت اجباری،کلیک دزدی برای باال بردن میزان بازدید
وبسایتهای مختلف و پستهای تلگرامی و اینستاگرامی و...از جمله
عملکردهایایننرمافزارهایمخرب است.

باج گیری تجاری،پشت پرده بازداشت مدیر هواوی
منگ وانــژو ،مدیر مالی هــواوی کمتر از یک
هفته پس از بازداشتش در کانادا با قرار وثیقه
 7.5میلیون دالری آزاد شــد .به گــزارش
خراسان ،وانــژو ،مدیر مالی و دختر مؤسس
این شرکت روز پنج شنبه ( 15آذر) در فرودگاه
«ونکوور» با درخواست آمریکاوبه اتهام دور
زدن تحریم های این کشور علیه ایران توسط
دادگاهی بازداشت شده بود.این در حالی
اســت که شواهد نشان می دهــد ایــن اقــدام
برای افزایش فشار بر چین در جنگ تجاری
و مخصوصا محدود کــردن سرعت پیشرفت
شرکت هــواوی در آمریکا انجام شده است.
سخنان صریح تــرامــپ مبنی بــر ایــن کــه در
صورتی که ورودم به این پرونده به حصول
توافق تجاری میان واشنگتن و پکن کمک کند،

این کار را انجام می دهم و اقدامات برخی
متحدان آمریکا از جمله ژاپن که همزمان با این
بازداشت شرکت های دولتی خود را از خرید
از شرکت هواوی منع کردند  ،علت اصلی این
گروگانگیری اقتصادی است .
در همین حال خبرگزاری کییودو ژاپن علت
اصلی این موضوع را پیشگیری از نفوذ گسترده
این شرکت اعالم کرد و نوشت :پس از آمریکا،
استرالیا ،نیوزیلند و انگلیس ،ژاپــن متحد
بعدی آمریکاست که با هدف محدود کردن
شرکتهای بزرگ فناوری چینی ،آن ها را از
بازار خود اخراج میکند.هواوی به تازگی در
بازار گوشیهای هوشمند از اپل پیشی گرفته
و میزان فروش اش به ۹۳میلیارد دالر در سال
گذشته رسید.

khorasannews.com
مخاطبانروزنامهخراسانمیتواننداینمطالبرا،
درشمارهامروزروزنامهخراسانرضوییادرسایت
 www.khorasannews.comمطالعه کنند.

جنگتاکتیکهادر
تقابلیحییباشفر
خراسان رضوی

صفحه6

کاهشقیمتلبنیات
فقط رویکاغذ!
خراسان رضوی

صفحه2

پایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظمرهبری،متنپاسخ حضرتآیتا...خامنهایرابهاستفتائیدربارهمقدارمسافتشرعی،منتشرکرد.متن
سوالوهمچنینپاسخمعظمله،بهاینشرحاست:سوال:مقدارمسافتشرعیکههشتفرسخاست،بهکیلومترچگونهمحاسبهمیشود؟
جواب:مسافتشرعیحدود 41کیلومتراست.هرچندبهصورترفتوبرگشتباشد؛دراینصورت،نبایدرفتآناز 20/5کیلومترکمترباشد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• از مسئوالن تقاضا دارم در شرایط کنونی
از افزایش نرخ بنزین خــودداری کنند .مردم
در فشارند.
•• چــرا تعرفه خدمات دام پزشکی ایــن قدر
پایینه؟ لطفا پیگیری کنید.
••یــک شـــارژ ایــرانــســل 10هــزارتــومــانــی از
خودپردازبانک خریدم .اما شارژ نشد و پیام
آمد که قبال استفاده شده .هم با پشتیبانی
بانک و هم باشرکت ایرانسل تماس گرفتم و
شماره سریال دادم و آن ها هم گفتند شارژ
می کنیم .اما شارژ نشد .تقاضای رسیدگی
دارم.
•• جناب رئیس جمهور خودت خرید نمی کنی
که بدونی دنیا دست کیه؟!
•• بــرای ارزانــی خودروهیچ راهــی نیست به
جز این که اجازه واردات آن باعوارض معقول
بـــرای همه صـــادر شـــود .آن وقــت اســت که
خودروسازان داخلی تبلیغ خواهند کرد یکی
بخر پنج تا ببر!
•• مسئوالن محترم شرکت گاز چرا با وجود
ت ــورم چند ســال اخــیــر حــقــوق رانــنــده های
استیجاری فرقی نکرده .مگر گرانی های
اخیر شامل حال ما نمی شه؟!
•• آق ــای روحــانــی در نشستی بــا وزی ــر راه و
شهرسازی و مدیران این وزارتخانه در باره
لــزوم همکاری با بانک های خارجی گفت:
بدون کارکردن با بانک های خارجی اقتصاد
ما  ۲۰درصــد گــران تر خواهد شد .من االن
متوجه نشدم این ۲۰درصد به اضافه این۲۰۰
درصدیه که در این چند ماه گرون شده یا با
هم حساب کردند ایشون؟ تکلیف ما رو معلوم
کنید!
•• این که دالر باال یا پایین باشد به حال ما فرقی
نمی کند .کاری کنید اقالم مورد نیاز مردم
مثل برنج و روغن ارزان شود.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• با  ۴۵تومان یارانه ما را نصفه جون کردید .به
خــدا با ایــن مبلغ یک کیلو گوشت هم نمی
دهند .ما مستمری بگیران تامین اجتماعی
چه کار کنیم؟!
•• از یک طرف میگن لبنیات ارزون شده از
طرف دیگه شیر رو 200تومان گرون کردند!
•• چــرا تــورم وارزش پــول رایــج کشورمان را
اصــاح نمی کنید؟ در صورتی که بعضی از
کشورهایی که درگیر جنگ وترور وخرابکاری
هستند ارزش پولشان هم خوب است .در ایران
همه شده اند کارشناس اقتصاد اما انگار کسی
نمی تواند نسخه این معضل را بپیچد!
•• درحالی که در رسانه ها با تیتر درشت اعالم
می شود محصوالت لبنی کاهش داشته در
کمال نــابــاوری شیر پاکتی را از 2200به
 2600افزایش قیمت می دهند .واقعا آدم
تعجب می کند ازاین بی قانونی وهرج ومرج
اقتصادی!
•• روزنامه خراسان را با همین ابعاد کوچک
چاپ کنید .اندازه بزرگ روزنامه که در سابق
چاپ می شد خیلی دست و پاگیر بود.
••حقوق ماهیانه ما کم است و طبق قانون کار
دریافت می کنیم که کفاف هزینه های ما را
نمی کند.
•• درحالی که جرایم محتکران وگران فروشان
مربوط به مردم است چون درحق آن ها اجحاف
شده است پس به چه دلیلی پول این جرایم رابه
حساب دولت می ریزند که محل خرج کرد آن
هم مشخص نیست؟
•• ما مشترک اینترنت مخابرات هستیم .االن
بیش از یک هفته است که شبکه اختاللش رفع
نشده و هر چند دقیقه قطعی داریم!
•• در اجــرای افــزایــش حقوق بازنشستگان
ومستمری بگیران برای 20درصد باید عمر
کارکرد و عمر بازنشستگی و سن سالمندی
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بررسی شود تا شرایط همسان سازی به وجود
آید .
•• چرا به صنعت استان حمله ور شده اید و هر
روز درباره خودرو تیترهای منفی می زنید.
چرا قبل از تهیه گــزارش تحقیق نمی کنید
که هزینه هــای خــودروســازی و مــواد اولیه
چقدر باال رفته  .هیچ می دانید کارخانه های
خــودروســازی چقدر نیرو تعدیل کــرده اند؟
چرا به تنها صنعت استان ضربه می زنید؟
اگر خودروسازی ضعیف شود ،اقتصاد کشور
نابود می شود.
•• این بسته های حمایتی که در اختیارسازمان
تامین اجتماعی حــــدود25روز قرارگرفته
چرابه بازنشسته ها نمی دهند ؟ چرا کسی
رسیدگی نمی کند؟
•• بنده حقوق قانون کار می گیرم.خیلی کمه.
لطفا پیگیری کنید.
•• چرا در کشورمان با این همه منابع اقتصادی
نفت ،گــاز ،پتروشیمی و ...ارزش پول رایج
کشورمان پایین است؟ چاره کار کجاست؟
•• درجواب فرمانده محترم هوا فضای سپاه که
اگر خودروسازان کمک بخواهند کمک می
کنید ،خودروساز در بازار انحصاری نیازی نمی
بیند که به خودش زحمت کمک بدهد .چون
هرخودرو با هر کیفیت و هر قیمتی بدهد مردم
ثبت نام می کنند و سرودست می شکنند .پس
چرا خودتان دست به کار نمی شوید تا یک
خودروی تمام ایرانی بسازید؟
•• قانون گــذار باید به نفع جــوان هــا ،قانون
وضع کند نه پیران که خودشون دارای خونه
و مستغالت اند.
•• ضمن تشکر از روزنامه خوب شما امیدوارم
چاپ در انــدازه کوچک ادامــه پیدا کند زیرا
مطالعه آن راحــت اســت ودر مصرف کاغذ
صرفه جویی می شود.

