
 استارت گراني ها را 
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پلی آف ليگ قهرمانان آسيااستارتگرانيهاراهميشهخودروسازاندولتيميزنند!
ذوبآهنازشکستپيروزیساخت

سایپاناباورانهحذفشد گران ف�روش« ن�ه فقط   اقتصاد »خودروس�ازان دولتی 
گران فروش هستند که هميش�ه گرانی کاالهای 
دیگر از مواد غذایی ت�ا کاالهای خدمات�ی نيز با 
استارت آنها شروع می شود. اگر روزگاری افزایش 
قيمت بنزین، شاخص و بهانه ای برای گران فروشی 
در بازار کاالهای اساسی   می شد و حتی اگر بنزین 
کافی به خودروهای خدماتی داده   می شد، باز برای 
گرانی، بهانه و توجيه می آوردن�د، این روز  ها نيز 
نگاه کااله�ای اساس�ی و بس�ياری از خدمات به 
»جاده مخصوص گرانی« است تا اگر خودرو سازان 
جرئت کردند در حوالی قيمت بازار آزاد، خودروهای 
خود را قيمت گذاشتند و فروختند، بقيه نيز در همين 
جاده برانند! چراکه وقتی وزارت صنایع و دولت، خود 
گران فروشی می کنند، چرا کاسب بازار آزاد که از هر 
نظارت و قي�د و بندی آزاد اس�ت، گران نفروش�د.

فیلم »فروش فوری« با هدف کاهش قیمت کارخانه و 
بازار با هنرمندی ایران خودرو و سایپا و با کارگردانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک ساعت ساخته 
و اکران ش��د تا اس��تارت گرانی های بیش��تر در بازار 

خودرو زده شود. 
پس از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی که 
به شکلی عجیب و غریب بر بازار خودرو تحمیل شد، 
قیمت های ب��ازار نیز افزایش یافت و خودروس��ازان 
برای آنکه نش��ان دهند برای غلبه بر قیمت فضایی 
بازار برنامه ویژه ای دارن��د، پیش فروش خودروهای 
خودرا آغاز کردند بدون آنک��ه بخواهند درباره پیش 

فروش های قبلی توضیح دهند. 
دولت در ج��اده ای که برای افزای��ش قیمت خودرو 
صاف کرده اس��ت، با ویراژ و س��رعت ش��گفت انگیز 
خودروس��ازان در ح��ال زی��ر گرفت��ن متقاضی��ان 
خودرو  هایی اس��ت که در کمتر از ش��ش م��اه باید 
برای خودروهای بی کیفیت داخل��ی، بهایی دو برابر 
بپردازند. نکته جالب اینجاس��ت که همین مس��یر 
نیز در دولت گذش��ته طراحی و اجرا شد و منتقدان 
دیروز که قدرت اجرایی امروز را در دست دارند، این 
مسیر را با سرعت بیشتری طی می کنند! یک عطش 

سیری ناپذیر که نه تنها وضعیت مالی خودروسازان را 
 سامان نداده، بلکه ضررهای سالیانه آنها را نیز افزایش 

داده است!
  در صنعت خودرو چه خبر است؟

کسی نمی داند در صنعت خودروسازی چه خبر است 
و چرا با وجود افزایش دو برابری خودروهای داخلی 
و کمک  ها و تس��هیالت هزاران میلیاردی چند باره 
در همین دولت،  اهالی جاده مخصوص باز هم ضرر 
می دهند اما ناگفته پیداست که خودروسازان بهانه 
خوبی برای افزایش قیمت تولی��دات خود یافته اند، 
بهانه ای به نام کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار. این 
در حالی است که مردم بر این باورندکه بازیگردانان 
بازار همان خودروسازان هس��تند که با طراحی یک 
بازی نخ نما شده، در حال تحمیل قیمت های مدنظر 
خود به ایرانیان هس��تند. اگر بنا اس��ت عطش بازار 
بخوابد ، چرا با عرضه خودروهای متعهد شده چنین 

رویدادی رخ ندهد؟! 
نه زور وزارت صنعت،معدن و تجارت به خودروسازان 
می چربد و نه شورای رقابت. رضا رحمانی وزیری که 
خودروسازان را در زیر مجموعه خود دارد در روزهای 
نخست وزارت خود گفته بود مخالف افزایش قیمت 
محصوالت است اما اندکی بعد، در سایه قرار گرفت. 

 خودروس��ازان امروزهر بهایی را که دوست داشتند 
روی اتومبیل ه��ای خود گذاش��تند. همه توجیهات 
سر هم بندی ش��ده هم روی واقعی شدن قیمت در 

بازار متمرکز شد. 
در واقع، بازار که مش��خص نیس��ت کجاس��ت و چه 
کسانی آن را می گردانند، قیمت   ها را افزایش می دهد 
و خودروس��ازان برای آنکه این قیمت را بش��کنند، 
خودروهای خود را پیش ف��روش می کنند آن هم با 
قیمتی نزدیک به بازار! ای��ن روند تا آنجایی که ادامه 

خواهد داشت که صدای اعتراضی شنیده نشود!
  پيش فروش دو ساعته خودرو 

ایران خودرو و س��ایپا قرار بود، از صبح دیروز فروش 
فوری محصوالتشان را 5 درصد زیر قیمت بازار هفته 
اول بهمن ماه آغاز کنند، اما بررسی   ها نشان می دهد 
که قیمت های اعالم شده بسیار باالتر از قیمت بازار 

خودرو در هفته اول بهمن است، به طوری که به نظر 
می رس��د این قیمت   ها تا حدی بر مبنای نرخ فعلی 

خودرو در بازار آزاد تعیین شده است. 
ش��رکت ایران خودرو قیمت پ��ژو 206 تیپ 2 را در 
فروش فوری 72 میلیون تومان اعالم کرد، در حالی 
که قیمت این خودرو در 7 بهمن ماه در بازار آزاد 61 
میلی��ون و 300 هزار توم��ان و در اول بهمن ماه 60 

میلیون و 500 هزار تومان بوده است. 
همچنین قیمت پژو 206 مدل V8 در فروش ایران 
خودرو 85/5 میلیون تومان اعالم ش��د در حالی که 
این خودرو در 7 بهمن ماه با قیم��ت 73/5 میلیون 
تومان و در اول بهم��ن ماه با قیم��ت 72/5 میلیون 

تومان در بازار خرید و فروش شده است. 
ایران خودرو در بخشنامه دیروز، قیمت پژو 405 مدل 
GLX را 72 میلیون تومان اعالم کرده در حالی که 
قیمت این خودرو 7 بهمن ماه در بازار 58/5 میلیون 
تومان بوده اس��ت. پژو پارس دوگانه سوز نیز از سوی 
ایران خودرو با قیمت 86 میلیون و 400 هزار تومان 
عرضه شد در شرایطی که قیمت این خودرو در دهه 

اول بهمن ماه 73/5 میلیون تومان بوده است. 
قیمت گذاری محصوالت س��ایپا نیز در فروش فوری 
طوری ص��ورت گرفت ک��ه در برخی م��وارد از نرخ 
بازار خودرو در هفته اول بهمن ماه باالتر اس��ت و در 
برخی موارد هم قیمت بازار ده��ه اول بهمن تعیین 

شده است. 
بر این اس��اس، قیمت تیبا SX روز گذشته از سوی 
س��ایپا 40 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شد، در 
حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه با  قیمت 
40میلیون و 660 هزار تومان در بازار معامله ش��ده 
است. سایپا 131 نیز دیروز از سوی سایپا 37میلیون 
تومان قیمت گذاری شده که هم قیمت این خودرو در 

بازار هفته اول بهمن ماه است. 
سایپا بین 15 تا 20 هزار خودروی خود را پیش فروش 
کرد که همه تقاضا  ها در کمتر از یک ساعت به ثبت 
رس��ید و کار تمام ش��د. محصوالت ایران خودرو نیز 
در مدت دو س��اعت به فروش رفتند تا خودروسازان 
برای س��ال آینده تعدادی خودرو را با ش��رایطی که 

مشخص نیس��ت به آن پایبند باش��ند به خریداران 
تحویل دهند. 

اگر متقاضیان برای خودروهای پیش خرید خود مبلغ 
بیشتری در سال آینده به بهانه های مختلف پرداخت 
کردند، تعجب نکنید. قیمت سایپا 151 نیز در فروش 
فوری روز گذشته س��ایپا 37 میلیون تومان تعیین 
شده، در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه 

در بازار 37 میلیون و 900 هزار تومان بوده است. 
در مورد س��اینا هم باید به قیمت گذاری 47 میلیون 
تومانی این خودرو در فروش فوری سایپا اشاره کنیم 
و بگوییم که این خودرو در هفت��ه اول بهمن ماه در 
بازار 45/5 میلیون تومان معامله شده است. هرچند 
قرار بود در فروش فوری محصوالت س��ایپا، کوئیک 
نیز عرضه ش��ود، اما نام این خودرو در فروش سایپا 

وجود ندارد. 
نکته قابل توجه در بخشنامه فروش خودروسازان این 
است که این اقدام با عنوان طرح فروش تنظیم بازار 
صورت گرفته اما نحوه قیمت گ��ذاری احتماالً باعث 

رشد دوباره قیمت بازار و تقویت داللی خواهد شد. 
  قيمت ها با حاشيه جدید در بازار

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز 
در این مورد به خبرنگار فارس می گوید: قیمت گذاری 
خودرو  ها در فروش فوری س��ایپا و ای��ران خودرو بر 
اس��اس قیمت بازار ص��ورت گرفت��ه و به رغم اعالم 
قبلی، بر مبنای حاشیه  بازار دهه اول بهمن ماه اتفاق 

نیفتاده است. 
وی معتقد است نبود نظارت بر عملکرد خودروسازان 
باعث شده قیمت گذاری بر مبنای دلخواه توسط آنها 
صورت گیرد و قیمت های باالیی برای فروش فوری 

محصوالت دو شرکت خودروساز تعیین شود. 
مؤتمنی می گوید: فروش فوری بخشی از محصوالت 
خودروسازان الزمه تنظیم بازار خودرو است اما با این 
حال مشخص نیس��ت چرا تا االن این اتفاق صورت 
نگرفته و اصوالً اگر قرار اس��ت خودرو  ه��ا بر مبنای 
قیمت دهه اول بهمن ماه عرضه شوند، چرا این فروش 
در همان زمان یعنی ابتدای بهمن ماه صورت نگرفته 

و به پایان این ماه موکول شده است. 

عص�ر  آس�يا  قهرمان�ان  لي�گ  پل�ی آف  مرحل�ه 
دی�روز ب�ا صع�ود ذوب آه�ن ب�ه مرحل�ه گروه�ی و 
ح�ذف س�ایپا از گردون�ه رقابت  ه�ا ب�ه پای�ان رس�يد. 

   سایپا این قدر نزد تا باخت
شاگردان علی دایی خیلی زود حریف را غافلگیر کردند و در دقیقه 
سوم بازی با آرمان شریفی به گل رسیدند . سایپایی  ها در ادامه از 
سردر گمی حریف استفاده کردند و تیم برتر میدان بودند و حتی 
می توانستند در دقیقه 26 به گل دوم هم برسند که گلر الریان 
تیمش را نجات داد تا در برگشت تاباتای ژاپنی با یک پاس دقیق از 
میان مدافعان سایپا، ریواس را صاحب توپ کند و این یکی حساب 
کار را در عدد یک برابر کند . در ادامه الریان کم کم بر بازی مسلط 
شد و البته عجول بودن بازیکنان سایپا نیز به کمک آنها آمد، با این 
حال تالش دو تیم در این نیمه با همان نتیجه مساوی به پایان 
رسید. در نیمه دوم سایپا بار  ها تا مرز گل زدن پیش رفت وحتی 
توپ را به تیر دروازه هم زد اما این قدر نزد تا درست در دقیقه 90 
سباستین سوریا، مهاجم کهنه کار الریان گل دوم را زد و متعاقب 
آن ریواس گل سوم را هم زد تا تیر خالص را به پیکر سایپا شلیک 

و حکم حذف این تیم را امضا کند. 
   کام بک دیدنی ذوب آهن

الغرافه ب��ازی را هجومی ش��روع و همی��ن کار ذوب آهن را 
سخت کرد . فش��ار میزبان در دقیقه 21 ثمر داد و در غفلت 
مدافعان ذوب آهن ک��ه همه متوجه مه��دی طارمی بودند، 
احمد عالءالدین قطری  ها را یک بر صفر جلو انداخت . الغرافه 
حتی بعد از گل هم عقب نکشید و فقط 15 دقیقه طول کشید 
که این بار توسط مهدی طارمی به گل دوم دست پیدا کند تا 
قطری  ها با خیال راحت راهی رختکن شوند. در آغاز نیمه دوم 
کریستین اوساگونا با یک ضربه سر دیدنی ذوب آهن را به گل 
رساند تا تیم منصوریان به ادامه بازی امیدوار شود . ذوب آهن 
وقتی دید می تواند به الغرافه گل بزند باز هم جلو کشید و در 
دقیقه 61 روی یک ضربه س��ر دیدنی به گل رسید. ارسالن 
مطهری، زنن��ده گل دوم ذوب آهن ب��ود . ذوب آهن تیم برتر 
میدان بود و الغرافه کاری از پیش نمی برد. تا اینکه در دقیقه 
78 محمد نجات مهدی پیام آور شادی شد و گل سوم را هم 
زد تا منصوریان و مردانش با یک کام بک فراموش نشدنی از 

شکست پیروزی بسازند و به مرحله گروهی صعود کنند. 

مراسم گرامیداشت شهدای امنیت پایدار لشکر ۱۴ امام حسین )ع( اصفهان که در حادثه تروریستی اخیر جاده خاشـ  زاهدان به شهادت رسیدند - عکس ها: مجتبی عرب زاده باشگاه خبرنگاران

   اقتصادي

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهار شنبه  اول اسفند1397   -    14جمادی الثاني 1440

سال بيست و یکم- شماره 5595 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

چگونه اس��ت که رهبری می گویند »تکلیف امریکا روشن 
است«. آیا بین دو دولت از دو حزب امریکا نمی تواند تفاوتی 
باشد؟ و آیا اساساً ایران نمی تواند از اختالفات درون امریکا 
بهره برداری کند؟ پس چرا یک��ی از دو حزب امریکا با ایران 
معاهده می بندد و دیگری از آن خارج می شود؟ آیا این تفاوت 
نیست؟ و آیا اگر باید »مواظب خدعه اروپا باشیم « این یعنی 
تکلیف اروپا هم روشن است یا اروپا می تواند ماهیتی متفاوت 

از امریکا داشته باشد؟
 س��خنان دیروز نانسی پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان 
امریکا درباره برجام نش��ان داد که او بیشتر از حفظ برجام، 
نگران متح��دان اروپایی امری��کا و به هم خ��وردن روابط با 
اروپا اس��ت:»من فکر می کنم بهتر بود دولت ترامپ قبل از 
تصمیم گیری برای خ��روج از توافقنامه هس��ته ای و خارج 
کردن نظامی��ان امریکایی از س��وریه، ب��ا متحدان مان نیز 
مشورت می کرد و به دیدگاه های آنها احترام می گذاشت.« 
 در واقع، آنچه برای رئیس مجلس نمایندگان امریکا به عنوان 
عضو حزب دموکرات مهم است، ماندن در برجام نیست، بلکه 

چگونه خارج شدن از آن است. 
این سخنان پلوس��ی یادآور همان س��خن جان کری است 
که گفته بود ما )دموکرات ها( ه��م به وقتش از برجام خارج   
می شویم. کری گفته بود: »ش��ما این توافق )برجام( را نگه 
می دارید و به ایرانی   ها می گویید ببینید، ما به شما گفته ایم 
که باید این چیز  ه��ا ]فعالیت های موش��کی و منطقه ای[را 
متوقف کنید. ما به ش��ما دو س��ال یا یک س��ال یا هر زمان 
دیگری، وقت می دهیم. ما حاضریم درباره این چیز  ها مذاکره 
کنیم. اما اگر ش��ما مذاکره نکنید، اگر تا آن زمان این کار را 

نکنید، ما از این توافق خارج می شویم.«
ایالن گلدنبرگ، مش��اور جان کری نیز اخیراً همین جنس 
حرف  ها را زده و گفته اس��ت: »رئیس جمه��ور بعدی باید از 
اهرم فش��اری که با خروج ترامپ از برجام ایجاد شده است، 
برای رسیدن به تفاهم اولیه بر س��ر بسیاری از مسائل محل 
اختالف با ایران و آینده برنامه هسته ای این کشور استفاده 
کند. پیامی ک��ه باید به ایران و دنیا بدهیم این اس��ت که ما 
انتظار داریم بار دیگر به تواف��ق برگردیم، اما قبل از آن الزم 

است صحبت کنیم«!
پس از خروج امریکا از برجام، برخ��ی در ایران برای تعیین 
تکلیف برجام، منتظر سرنوش��ت انتخاب��ات کنگره امریکا 
بودند، حت��ی در می��ان مذاکره کنندگان ایران��ی، احتمال 
رأی آوری مجدد ترام��پ در انتخابات بعدی مطرح ش��د و 
آنها در جمع خود کام��اًل از تغییر سرنوش��ت برجام نا امید 
ش��ده بودند! اما دوس��تان وزارت خارجه وقتی با اظهارات 
نا امیدکننده دموکرات  ها روبه رو ش��دند و احساس کردند 
که مخالفان ترام��پ نیز مزه خروج از برجام زیر زبان ش��ان 
آمده اس��ت، کم کم عباراتی مثل »به انتخابات امریکا چشم 
 ندوخته ایم« و »منتظر اروپا نمی نشینیم« هم از زبان شان 

شنیده شد. 
در روزهای اخیر نیز س��خنان ظریف در دفاع از توانایی های 
موشکی ایران و حمالتی که به امریکا داشته است، با تعجب 
امریکایی  ها روبه رو ش��ده ت��ا جایی که پمپئو گفته اس��ت:  
»بعضی می گویند ک��ه این آقا )ظریف( میانه رو اس��ت ولی 
وقتی کسی امریکا و اسرائیل را به انجام قتل متهم کند، دیگر 
میانه رو نیست. اینها نشانه   هایی هس��تند که آقای ظریف و 
آقای روحانی به همان اندازه انقالبی هستند که دیگر رهبران 

نظام جمهوری اسالمی هستند.«
به نظر می رس��د پس از آنکه بار  ها درباره غی��ر قابل اعتماد 
بودن امریکا س��خن گفته ش��د ولی ش��اهد خوش خیالی 
مذاکره کنندگان ایرانی بودیم، حاال می توان با تأکید بیشتری 
گفت که »تکلیف امریکا روشن اس��ت« و مذاکره کنندگان 

ایرانی هم دیگر آن خوش خیالی  ها را ندارند.
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