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گزارش میدانی از بازار خودرو
یک کالم؛ تعطیل!

مشاهدات از بازار خودرو حاکی از رکود خرید و 
فروش در این بازار است؛ اما خبرها از روند تغییرات 

قیمت خودرو در آغاز سال ضد و نقیض است.
به گزارش ایســنا، نمایشــگاه های خودرو 
در منطقه پل چوبــی اکثراً خالی از مشــتری 
هستند و جز یک نفر که در میانه گفت وگوی ما با 
فروشندگان، قیمت جدید خودروها را پرسید و دو 
نفری که در دو مغازه با فروشنده دست می دادند، 

خبری از خرید و فروش نیست.
فروشــندگان نیز می گویند که این بازار هم 
پیش از تعطیالت و هم بعد از آغاز کار در ســال 
جدید کم رونق بوده اســت، اما خبرهــا از روند 
تغییرات قیمت خودرو در آغاز سال و پیش بینی ها 

درباره رونق گرفتن بازار متفاوت است.
یکی از نمایشــگاه داران خودرو در پاسخ به 
چگونگی شــرایط بازار می گویــد: » یک کالم 

تعطیل است«!
! از طرف دیگر در حالی که همه فروشندگان 
درباره راکد بــودن بازار متفق القول هســتند، 
شــنیده ها از روند تغییر قیمت ها با شروع سال 
جدید متناقض اســت؛ برخی فروشــندگان 
می گویند که با بازگشایی بازار قیمت خودرو در 
بازار آزاد مانند اسفند ماه کاهشی بوده اما تعداد 
دیگری از فروشندگان از افزایش قیمت خودرو 

در روزهای اخیر خبر می دهند.
برای مثال یکی از فروشندگان می گوید که روز 
گذشته قیمت برخی از خودروها حتی تا ۲۰ درصد 
نیز افزایش داشته که یکی از دالیل آن افزایش نرخ 

دالر در روزهای گذشته بوده است.
از طرف دیگر گفته می شــود کــه برخی از 
شــرکت های خودروســاز داخلــی نیز قیمت 

خودروهای خود را افزایش داده اند.

در این میان شــنیده ها از بازار خودرو حاکی 
از آن است که نبود تقاضا از اسفند ماه بر این بازار 
ســایه انداخته و حتی باعث کاهش بیش از ۱۵ 

درصدی قیمت در این بازار شده است.
به گفته یکی دیگر از نمایشگاه داران، قیمت 
خودروی ســراتو که در اوایل اسفند ماه حدود 
۲۸۰ میلیون به فروش می رسید در روزهای آخر 
این ماه به ۲۴۰ میلیون تومان رسید که البته در 
روزهای گذشته افزایش قیمت جزئی سه یا چهار 

میلیونی داشته است.
این فروشــنده همچنین معتقد اســت که 
افزایش نرخ دالر، کمبود خودرو در بازار و افزایش 
حقوق کارمندان شــرکت های خودروســازی 
ممکن است در آینده منجر به افزایش قیمت شود، 
اما این بار با توجه به وضع اقتصادی و معیشتی، 
افزایش قیمت ها نمی تواند منجر به رونق گرفتن 

بازار شود.
    

ارزش کاالهای وارداتی ۴ برابر 
کاالهای صادراتی !

رئیس کل گمرک متوســط قیمت هر تن 
کاالی صادراتی را ۳۸۰ دالر و میانگین قیمت 
هر تن کاالی وارداتی را حدود ۱۵۰۰ دالر اعالم 
کرد که بر این اســاس می تــوان گفت ارزش 
کاالهای وارداتی حدود چهــار برابر کاالهای 

صادراتی مان است.
به گزارش ایسنا، مهدی میراشرفی در جمع 
مدیران ستادی و اجرایی گمرکات به بیان برخی 
آمارها در حوزه تجارت خارجی کشور در سال 
۹۷ پرداخت و گفت: سال گذشته ۴/۴۴ میلیارد 
دالر صــادرات و ۶/۴۲ میلیــارد دالر واردات 
داشــته ایم که ۸۵ درصد از واردات را کاالهای 
واسطه ای و ســرمایه ای بخش تولید تشکیل 
داده اند و اگر بتوانیم واردات را تســهیل کنیم، 

به رفع مشکالت بخش تولید کمک کرده ایم.
وی با اشــاره به اینکه متوسط قیمت هر تن 
کاالی صادراتــی ایــران ۳۸۰ دالر و میانگین 
هر تــن کاالی وارداتــی حــدود ۱۵۰۰ دالر 
اســت، افزود: در بحث صادرات به طور نسبی 
از خام فروشــی فاصله گرفته ایم اما باید در این 

زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.
میراشرفی همچنین با اشــاره به اینکه پنج 
شریک اول تجاری ایران را کشورهای آسیایی 
از جمله چیــن، عراق، امــارات متحده عربی، 
افغانســتان و کره جنوبی تشکیل می دهند، بر 
لزوم تقویت و توســعه تجارت با این کشــورها 

تأکید کرد.

گزارش
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زرناز غالمی

آمریکا دیروز بعدازظهر در اقدامی 
بی سابقه نسبت به نیروهای نظامی 
یک کشور خارجی، سپاه پاسداران را 
در فهرست سازمان های تروریستی 
قرار داد و اعالم کرد که تحریم های 
تــازه ای علیه ایران اعمــال خواهد 
کرد. مقامــات آمریکایی می گویند 
این بخشــی از گام های اساســی 
برای افزایش فشار حداکثری علیه 
جمهوری اســالمی ایران اســت. 
جان بولتــون مشــاور امنیت ملی 
و مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه 
 آمریکا نیــز از حامیــان جدی این 

اقدام هستند.
با این حال، ژنرال جوزف دانفورد، 
رئیس ســتاد مشــترک نیروهای 
مسلح و برخی فرماندهان پنتاگون 
نگرانی های خود را از این اقدام اعالم 
کرده و گفتند احتمال دارد آمریکا 
با واکنش شدید ســپاه و متحدان 
منطقــه ای آن علیــه نیروهای این 
کشور روبرو شود بدون آنکه آسیب 
مورد  نظر بــه اقتصــاد جمهوری 

اسالمی وارد شود. 
 سیاست کاخ سفید این است که با 
اضافه کردن سپاه پاسداران به لیست 
گروه های تروریســتی موسســات 
تجاری و مالی، سازمان ها و شرکت ها 

بیش از گذشــته در معامله با سپاه و 
نهادهای وابسته به آن محدود شوند 
تا به ادعای واهی خود از این طریق با 
تامین مالی و پشتیبانی از تروریسم 
توسط این ارگان نظامی- اقتصادی 

مقابله کند! 
کارشناسان اقتصادی آثار روانی 
اقدامات آمریکا را مهم تر از پیامدهای 
عملی آن می داننــد و به اعتقاد آنها 
این اقدام بیشــتر یک جنگ روانی 
است. آنها امیدوار هستند که تأثیر 
این اقدامات بر فضای اقتصاد داخلی 
به ویژه قیمت ارز و طال محدود بماند 
و از ســر ریز شــدن پیامدهای این 
اقدامات به اقتصــاد داخلی، تا حد 

ممکن جلوگیری شود.
سکه طال به مرز

 ۵ میلیون تومان رسید
به هر حال از آنجا که در کشور ما 
بازار ارز و طال به رویدادهای سیاسی 
گره خورده، این اعــالم به قول وزیر 
خارجه »نابخردانه ترامپ« نیز بر این 
بازار سایه افکند و قیمت ها در اولین 
روز پس از »ســازمان تروریستی« 
شناخته شدن ســپاه، در بازار طال و 
ارز تهران به رونــد صعودی به خود 
گرفت، به طوری کــه دیروز قیمت 
هر قطعه ســکه طال طــرح جدید 
 در بازار تهــران به مــرز ۵ میلیون 

تومان رسید. 

گزارش هــای میدانی از ســطح 
شــهر نیز حاکی از آن است که هر 
قطعه ســکه طــالی بهــار آزادی 
دیروز)بیســتم فروردین( با رشــد 
۱۶۵ هــزار تومانی نســبت به روز 
دوشــنبه، ۴ میلیــون و ۹۹۰ هزار 
تومان به فروش رفت. میزان افزایش 
قیمت نیم سکه بهار آزادی نیز ۱۸۰ 
هزار تومان بود و در بــازار با نرخ ۲ 
 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته

 شد.
افزایش قیمت دالر آمریکا 

به بیش از ۱۴ هزار تومان
همزمان با افزایش قیمت ســکه 
طال در بازار تهــران، قیمت هر دالر 
آمریــکا در بــازار خریــد و فروش 

غیررســمی ارز هم رو بــه افزایش 
گذاشت.

حدود ســاعت ۱۴ دیروز قیمت 
فــروش هــر دالر آمریــکا در بازار 

غیررســمی ارز تهران، بیشــتر از 
۱۴ هــزار تومان بود که نســبت به 
اولین نرخی کــه اوایــل صبح در 
تهران معامله شــد، بیــش از ۵۰۰ 
تومــان افزایش نشــان مــی داد. 
دیروز یورو و پوند نیز نســبت به روز 
دوشــنبه با افزایــش قیمت مواجه 
شــد و به ترتیب ۱۵ هــزار و ۶۰۰ 
 تومــان و ۱۸ هــزار و ۵۰۰ تومان، 

معامله شد.
تصمیم آمریکا تاثیری بر 

بازار ارز نخواهد داشت
در همیــن راســتا، رئیس کل 
بانک مرکزی اقــدام اخیر آمریکا را  
نشانه شکست او دانســت و گفت: 
بانک مرکزی مراقب بازار ارز اســت 
و قرار گرفتن نام ســپاه پاســداران 
در فهرســت تحریم ها تاثیری روی 

بازارها نخواهد داشت.
عبدالناصر همتی در یادداشتی 
ضمن هشــدار به مردم در خصوص 
ریســک بــازار ارز، تأکیــد کرد: 
آمریکا اگر امید جــدی به موفقیت 
سیاســت های گذشــته داشــت، 
طبیعتا به این کار خطرناک متوسل 

نمی شد.
وی تأکید کرد: اقدام اخیر دولت 
آمریکا در رابطه با ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، آخرین نشــانه 
شکست سیاست آن کشور در فشار 
علیه ملت ایران و تحریم های مالی و 
پولی طی یک سال گذشته، به ویژه 
شکست سنگین دهه اول فروردین 
۹۸ اســت. همتی یادآور شد: بانک 
مرکزی به همراه دولت برنامه های 
خود ازجمله دسترســی های ارزی 
پایــدار، ایمــن و تحریم ناپذیر را با 
قدرت پیــش می برد و ایــن اقدام 
 نیــز تاثیرپذیــری در بازارهــا 

ندارد. 
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه 
این یادداشــت با بیان اینکه تمامی 
تالش بانک مرکزی استمرار پایدار 
ثبات اقتصادی کشــور در این دوره 
گذار تحریم ها و ایجاد بستر مناسب 
برای رونق تولید و شکوفایی کشور 
است، خاطرنشــان کرد: از چند روز 
پیش مراکزی به پیشــواز رفتند و با 
القای جو روانی، بــرای افزایش نرخ 
ارز به تدریج عمدتــاً در کانال های 
اعالم نرخ، قیمت هــای باالتر برای 

ارز اعالم شد.
بانک ها نیز قیمت ها را 

اندکی باال بردند
به هر حال همانگونه که اشــاره 
شــد،  بازار ارز و طالی ایران همواره 

متاثر از اوضاع سیاســی است و این 
بار نیز فضای تنش آلود روابط ایران 
و آمریکا، این بازار ذاتــا بی ثبات را 
دستخوش تالطم و افزایش قیمت 

کرده است. 
دامنه ایــن افزایش بــه بانک ها 
نیز کشــیده شــد و دیروز )بیستم 
فروردین( بانک ها هــر دالر آمریکا 
را ۱۳ هــزار و ۷۷۱ تومان و هر یورو 
را ۱۵ هزار و ۵۱۶ تومان خریداری 
می کردند و این در حالی اســت که. 
قیمت خرید دالر در روز دوشنبه در 
بانک ها ۱۳ هزار و ۲۹۵ تومان و یورو 
۱۴ هزار و ۹۳۱ تومان بود. همچنین 
بانک ها دیــروز پوند را بــا افزایش 
قیمت نســبت به روز دوشنبه ۱۸ 
هزار و ۱۰ تومان خریداری کردند. 
یوروی مسافرتی نیز دیروز در شعب 
ارزی بانک ها ۱۶ هزار و ۲۹۶ تومان 
بود که با احتســاب کارمــزد بانک 
مرکزی و بانک عامــل به حدود ۱۶ 

هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
این در حالی است که صرافی های 
مجاز بانک مرکزی دیــروز قیمت 
خرید هر دالر آمریــکا را ۱۴ هزار و 
۸۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۴ 
هزار و ۱۸۰ تومــان اعالم کردند که 
نسبت به دوشــنبه افزایش حدود 
۵۰۰ تومانی داشــت. قیمت خرید 
یورو نیز در ایــن صرافی ها ۱۵ هزار 
و ۵۸۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۵ 
هزار و ۶۸۰ تومان اعالم شد که نرخ 
یورو نسبت به دوشــنبه با افزایش 

۳۰۰ تومانی همراه بود.
قیمت دالر در ساعات پایانی روز 
دوشــنبه نیز تقریبا ۱۰۰۰ تومان 
نســبت به روز یکشــنبه افزایش 
نشان داد و با جهشی ۷.۵ درصدی 
نســبت به روز قبل از آن)یکشنبه 
۱۸ فروردین(، بــه ۱۴ هزار و ۴۰۰ 

تومان رسید
قیمت انواع سکه بهار آزادی نیز 
در روز دوشنبه بسته به نوع آن دو تا 

پنج درصد افزایش یافت.

فضای تنش آلود روابط ایران و آمریکا، بازار ارز و طال را متالطم کرد

همتی: مراقب بازار ارز هستیم

رئیس کل بانک مرکزی: 
اقدام اخیر آمریکا نشانه 

شکست اوست. بانک 
مرکزی مراقب بازار ارز 
است و قرار گرفتن نام 

سپاه پاسداران در فهرست 
تحریم ها تاثیری روی 
بازارها نخواهد داشت

 بازار ارز و طالی ایران 
همواره متاثر از اوضاع 

سیاسی است و این بار نیز 
فضای تنش آلود روابط 

ایران و آمریکا، این بازار ذاتا 
بی ثبات را دستخوش تالطم 

و افزایش قیمت کرده 
است. دامنه این افزایش به 

بانک ها نیز کشیده شد

گزارش

در شــرایطی کــه وزارت صنعت، وزارت 
کشاورزی و ســتاد تنظیم بازار در راستای 
کنترل بازار، واردات گوشت قرمز با ارز دولتی 
را در دستور کار قرار داده بودند، این مصوبه 
حذف شد تا از این پس واردات گوشت قرمز 
با ارز نیمایی صورت گیرد اما مشخص نیست 
چرا در حالیکه این محصول هنوز ارزان نشده، 
تصمیمات درباره آن تغییــر می کند. البته 
با این اوصــاف وضعیت بازار گوشــت قرمز 

مبهم تر از قبل خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، ســال گذشته نوسانات 
در بازار محصوالت پروتئینی به ویژه گوشت 
قرمز آغاز شــد و قیمت این محصــول را به 
کیلویی بیش از ۱۰۰ هزار تومان رســاند. بر 
این اساس دولت تصمیم گرفت تا نسبت به 
واردات گوشــت قرمز گرم تا زمانی که بازار 
کنترل شود، اقدام کند که البته ارز اختصاص 
یافته به آن بــر مبنای نــرخ دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی بود و بارها مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت جهاد کشــاورزی 
اعالم کرده بودند تا زمانی کــه بازار کنترل 
نشود، واردات گوشت قرمز تنظیم بازاری و 

توزیع آن ادامه خواهد داشت.
البته در کنار آن واردات گوشــت مرغ و 
توزیع آن بــرای تنظیم بازار نیز در دســتور 
کار قــرار گرفــت و دســتگاه های متولی از 
جمله وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم 
بازار و ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان تاکیــد کردند که هیچ کس 
حق ندارد گوشت مرغ را گران تر از ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومان بفروشد و همین اقدام سبب شد 
تا قیمت این محصول پروتئینی طی یک ماه 
گذشــته بیش از ۴,۰۰۰ تومان کاهش یابد 
و به کیلویی کمتــر از ۱۴ هزار تومان در بازار 
برسد اما در این بازه زمانی اتفاق خاصی برای 
گوشــت قرمز نیفتاد و همواره قیمت آن در 

بازار باالتر از ۱۰۰ هزار تومان است. 
این در حالیست که روز گذشته محمدرضا 
کالمی - مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تأمین، 
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت - از حذف ارز دولتــی برای واردات 
گوشت قرمز در راســتای کمک به افزایش 

تولید داخلی و حذف رانت و داللی خبر داد.
این اقدام شــاید رانت و داللی را در بازار 

گوشت قرمز حذف کند اما معلوم نیست که 
چه کمکی به ارزان شــدن گوشت قرمز در 
بازار خواهد کرد و از آن سو حتی ممکن است 
گرانی مجدد آن را در پی داشته باشد چرا که 
دولت با وجود هزینه های فراوان و اختصاص 
میلیاردها دالر ارز دولتی برای تولید و واردات 
محصوالت پروتئینی نتوانسته قیمت گوشت 

قرمز را تاکنون کنترل کند.
بر اســاس آخرین آمار منتشــر شده از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی طی ۱۱ ماهه 
ســال گذشــته بالغ بر ۱۳۷ هزار و ۱۱۰ تن 
گوشــت قرمز به ارزش بالغ بر ۶۸۲ میلیون 
و ۹۷۰ هزار دالر وارد کشــور شده که بیش 
از ســه درصد از نظر وزنی و حدود ۱۲ درصد 
از نظر ارزشــی بیشــتر از مدت مشابه سال 

گذشته است. 
همچنیــن واردات یک میلیــارد و ۸۶۹ 
میلیونی ذرت دامــی، واردات ۵۴۴ میلیون 
دالری کنجاله ســویا و واردات بیش از ۵۳۴ 
میلیون دالری جو در ۱۱ ماهه سال گذشته، 
این محصــوالت اساســی را در ردیف های 
نخست کاالهای وارداتی قرار می دهد و این 

تنها بخشــی از هزینه های دولت برای تولید 
و واردات محصــوالت پروتئینی به شــمار 
می رود.  با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هدف از حذف ارز دولتی از واردات 
گوشــت قرمز را از بین بردن رانت و داللی و 
یکسان سازی نرخ عرضه گوشت قرمز عنوان 
کرده است اما باید گفت که این اقدام نه تنها 
قیمت گوشت قرمز را در همین وضعیت نگه 
می دارد بلکه ممکن اســت با ادامه داشتن 
وضعیت نامناسب در حوزه نظارت و کنترل 
بازار که تاکنون شــاهد آن بوده ایم، قیمت 

این محصول پروتئینــی در بازار باالتر از این 
هم برود. در این رابطه با وجود پیگیری های 
متعدد خبرنگار ایسنا از مســئوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی، وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و ســتاد تنظیم بازار هیچ یک از آنها 
هنوز حاضر بــه پاســخگویی در این زمینه 
نشــدند که چگونه می خواهند بــا واردات 
گوشت قرمز با ارز نیمایی، بازار آن را کنترل 
کنند و قیمت گوشت قرمز را به نرخ منطقی 
 و متعادل برســانند که مــردم بتوانند آن را 

تأمین کنند.

گوشت تنظیم بازاری ارزان نشده، حذف شد!


