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 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی 
خودرو دانشــگاه علــم و صنعت ایران 
می گوید: بازار خودرو و سایر بازارهای 
مهم ایران معطل نتیجه مذاکرات وین 
هستند و این اتفاق در حالی رخ می دهد 
که قرار بود اقتصاد معطــل مذاکرات 

نماند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، با حضور 
در میان مــردم و مصرف کنندگان به 
راحتی می توان دریافت که همه در فاز 
انتظار هستند و به دلیل ارائه نشدن برنامه 
منسجم از سوی دولت و به ویژه وزارت 
صمت و همچنیــن گالیه های فراوان 
مسئوالن و کارشناسان نسبت به قیمت 
باال در مقابل کیفیت پایین خودروها و 
اخبار متناقض و مکرر از واردات و عدم 
واردات خودرو، حذف شیوه قرعه کشی 
و... سبب شده تا مردم تکلیف خود را در 
این بازار ندانند و مصرف کنندگان واقعی 

با مشکالت جدی مواجه شوند. 
برخــالف وعده هــای وزیر صمت 
همزمان با اخذ رأی اعتماد نمایندگان 
مجلس، در این ماه ها نــه تنها قیمت 
خودروها داخلی کاهــش نیافته بلکه 
برخی از کســانی که خــودروی صفر 
کیلومتر هم دریافت کرده اند از کیفیت 
پایین قطعات و نقص هــای فنی این 
خودرو گالیه هایی را در رسانه ها و فضای 
مجازی مطــرح کرده اند کــه به مذاق 
خودروســازان خوش نیامده و بسان 
گذشته سعی کرده اند تقصیر را متوجه 

سایر بخش ها کنند. 
مــردم که چشــم انتظــار تحقق 
وعده های دولت ســیزدهم بودند در 
ماه های اخیر ناامید تر از قبل شــده اند 
زیرا قیمت ها هم در بازار خودرو جهش 
یافته و هم خودروسازان سعی کرده اند 
از قافله بازار عقب نمانند و بر قیمت های 
خود افزوده اند در حالی که خرید خودرو 
با قیمت  سال های قبل هم از توان مالی 

طیف های مختلف جامعه خارج است. 
در بهمن و اسفند سال های قبل بازار 
خودرو در آســتانه نوروز رونق بسیاری 
داشت اما امســال نیز همانند 2 سال 
گذشته این بازار همچنان راکد است و 

بعید به نظر می رسد در روزهای پایانی 
سال رونقی در این بازار ایجاد شود. 

نکته جالــب توجه در ایــن روزها، 
افزایش تعداد آگهی های فروش خودرو 
در پلتفرم ها و سایت های اینترنتی است 
البته در مقابل افزایش تعداد آگهی ها، 
مالکان قیمت های عجیب و غریبی را 
برای فروش درج کرده اند و این مساله 
کار را برای ســرمایه گذاران در این بازار 

سخت کرده  است. 
چرایی رکود در بازار خودرو 

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی 
دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم 
و صنعت ایران درباره چرایی رکود عمیق 
بازار خودرو به »توســعه ایرانی« گفت: 
شرایط حاکم بر بازار خودرو تقریبا از 6 
ماه پیش آغاز شــده و رکود این بازار در 
حال عمیق شدن است؛ ما در یک مقطع 
خاص اقتصادی هســتیم به طوری که 
ســرمایه گذاران در یک دوراهی قرار 
گرفته اند که نمی دانند در آینده در کدام 
مســیر حرکت خواهند کرد. بر اساس 
ادعاهای دولتمردان از یک ســو امکان 

دارد دالر به کمتر از 25 هزار تومان برسد 
و از ســوی دیگر به دلیل واقعیت های 
اقتصادی ممکن است دالر به بیش از 35 

هزار تومان افزایش یابد. 
وی درباره چرایی به بن بست رسیدن 
این شرایط توضیح داد: مذاکرات وین 
در حال برگزاری اســت و از سوی دیگر 
قول هایی که دولتمــردان داده اند و در 
کنار آن البتــه اقداماتی انجــام داده و 
باعث شــده اند که در عــرض 3-4 ماه 
گذشته دالر از حدود 30 هزار تومان در 
کانال های 26-27 هزار تومان در نوسان 

باشد؛ در نتیجه افراد برای سرمایه گذاری 
باید به بررسی این موضوع بپردازند که 
ســرمایه  خود را در کدام بازار جابه جا 
کنند. کســی که می خواهد خودرو را 
بفروشد به دنبال سرمایه گذاری در بازار 
بهتری است اکنون تقریبا همه بازارها 
در همین رکود به ســر می برند و جای 
بهتری برای سرمایه گذاری وجود ندارد 
و همین دوراهی ها در زمینه مســکن، 
بورس، طال و جواهــر و ... وجود دارد و 
باید توجه داشت یکی از بهترین بازارها 
در شرایط فعلی بازار خودروست. زیرا 
خودرو نقدشوندگی باال دارد لذا کسی که 
به دنبال فروش خودرو است، قیمت باال 
اعالم می کند مگر اینکه ناچار باشد و پول 
الزم داشته باشد تا خودرو را زیر قیمت به 
فروش برساند. بنابراین قیمت هایی که 
در بازار مشاهده می شود؛ قیمت کاال در 

حال حاضر است. 
وی عنوان کرد: از آنســو باید توجه 
داشت خریداری در بازار خودرو وجود 
ندارد زیرا خریــداران فکر می کنند که 

ممکن است قیمت ها کاهش یابد.

قفل شدن جریان سرمایه گذاری 
در بازارهای مختلف 

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری در 
بازارهای مختلف به طور کلی در حال 
قفل شــدن اســت و ربطی به خودرو 
ندارد و ما شــاهد این مســاله در بازار 
مسکن هم هستیم. باید در نظر گرفت 
چند سال است که توان مالی مصرف 
کنندگان واقعی نسبت به قیمت کاالها 
عقب گرد داشته است در نتیجه تعداد 
مصرف کننــدگان واقعی به شــدت 
کاهش یافته اســت و برخالف آنچه 
سیاســتگذاران دائم می گویند اتفاق 
افتاده و برآورده های کارشناســان در 
وضعیت فعلی این اســت کــه تعداد 
مصرف کننده واقعی بازار خودرو کمتر 
از 700 هزار نفر است ولی آنچه در بازار 
و صف های خرید خودروسازان از تعداد 
میلیونی خریداران مشاهده می شود در 
اصل سرمایه گذاران و کسانی هستند 
کــه می خواهند التاری شــرکت و از 
رانت موجود استفاده کنند و این عده 
مصرف کنندگان واقعی نیستند. اینکه 
فردی بخواهد قیمت واقعی خودرو را در 
بازار بپردازد وجود ندارد و یا تعداد این 

افراد بسیار اندک است. 
کاکایی بیــان کرد: اکنــون رکود 

عمیقی در بازار وجــود دارد و به تدریج 
میزان خریــد و فــروش خودروهای 
صفرکیلومتر و کارکرده در حال کاهش 
یافتن اســت و افراد در فاز انتظار به سر 
می برند زیرا انتظار دارند با به سرانجام 
رســیدن مذاکرات وین هم قیمت ها 
کاهش یابد و هــم واردات خودرو آزاد 
شــود؛ در نتیجه تنوع خــودرو از نظر 
قیمت و کیفیت در بازار افزایش خواهد 
یافت و مشتریان حق انتخاب بیشتری 

خواهند داشت. 
 احتمال جهش قیمت ها

 در بازار خودرو در ماه های آتی 
وی تصریح کــرد: رکود تا زمانی که 
مذاکرات وین به شــیوه فعلی برگزار 
می شــود، ادامه خواهد داشت. اکنون 
حدود 3 ماه اســت که این مذاکرات در 
جریان است و باید دید تا چه زمانی ادامه 
خواهد یافت و به اتمام خواهد رســید. 
البته اگر مذاکرات به نتیجه نرسد شاهد 
سرعت گرفتن جهش قیمت ها در این 
بازار و سایر بازارهای راکد خواهیم بود. 
زمانی که ارز وارد کشور نشود و از آن سو 
تولید هم با چالش های بســیار زیادی 
مواجه شــود؛ انتظار تورم داریم و تورم 
یعنی قیمت واقعی کاال بــاال می رود و 
می توان از هم اکنون پیش بینی کرد که 
اگر مذاکرات زیادی کش پیدا کند و اتفاق 
واقعی در اقتصاد رخ ندهد در آستانه نوروز 
با افزایش قیمت ها و حتی بعد از عید با 

جهش قیمت ها مواجه خواهیم شد. 
این استاد دانشــگاه درباره میزان 
افزایش و جهش نرخ هــا در این بازار 
توضیح داد: این مساله به سیاست های 
دولت بستگی دارد زیرا مشکل اصلی 
اینجاســت که ما هیــچ کاری انجام 
ندهیم؛ تورم در حــال به وجود آمدن 
است و با چاپ پول هر روز قیمت ها در 
همه بازارها بــاال خواهد رفت و درصد 
افزایش قیمت ها بستگی دارد به عمق 
اختالف چاپ پول و کار واقعی که انجام 
می دهیم. متاسفانه در این مدت تولید 
افزایش نیافته و ثبات دســتوری نرخ 
دالر باعث افزایش تولید در کشور نشده 
است. در نتیجه شکاف بین تولید پول 
و تولید واقعی اقتصادی روز به روز در 
حال افزایش است و ما نیز شاهد افزایش 
تورم هستیم. علیرغم اینکه دولت در 
زمینه های مختلف دستور می دهد که 
قیمت ها باید پایین آید اما همان گونه 
که شاهد هســتیم قیمت ها در حال 
افزایش اســت و برای ممانعت از این 
وضعیت باید دید 1-2 ماه آینده دولت 

چه در چنته دارد. 

واکاوی دالیل رکود سنگین خودرو در گفت وگوی »توسعه ایرانی« با امیرحسن کاکایی

بازار، معطل نتیجه مذاکرات وین است

عضو هیات علمی دانشکده 
مهندسی خودرو دانشگاه 

علم و صنعت ایران می گوید: 
بازار خودرو و سایر بازارهای 

مهم ایران معطل نتیجه 
مذاکرات وین هستند و این 
اتفاق در حالی رخ می دهد 
که قرار بود اقتصاد معطل 

مذاکرات نماند
خبر

کارشناس حوزه انرژی هشــدار داد: عدم سرمایه گذاری در 
میادین گاز باعث افت تولید شــده، حتی این امکان وجود دارد 
تا چند سال آینده به یک سوم برســد و تمام دستاوردهایی که 
داشتیم تحت الشعاع قرار گیرد، بنابراین مهمترین تصمیم ایجاد 

شرایطی برای ورود سرمایه گذاری خارجی است. 
حمیدرضا صالحی در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابی بحران گاز 
در اروپا و درگیری روسیه و اوکراین اظهار داشت: بحث گاز در اروپا 
از گذشته به عنوان یک کاالی اساسی در مصرف صنایع و خانگی 
دارای اهمیت بوده است، منبع تغذیه گاز این قاره همیشه از طریق 
روسیه به عنوان منبع اصلی و یا از طریق ال ان جی از مسیر قطر 
بوده است، اخیرا در پساکرونا شدت گرفتن تقاضا و پایین آمدن 
سطح ذخیره گازی اروپا و همچنین کند شدن ارسال از سوی 
روسیه همگی دست به دست هم دادند تا قیمت گاز و برق در اروپا 
باال برود و تولیدات نیروگاه فسیلی به سمت تجدیدپذیر سوق 
پیدا کند.وی افزود: رشد باالی قیمت برق و گاز باعث شده برخی 
صنایع تعطیل شوند و بر همین اساس ایده های جدیدی در تامین 

کسری نیاز گاز اروپا تمهیداتی اندیشیده شده، اما هیچ کشوری 
از جمله ایران با وجود منابع غنی نتوانسته آلترناتیو روسیه شود. 
روسیه به انحای مختلف توانسته این ماموریت استراتژیک را خود 
به عهده بگیرد و درواقع نقش وابسته کردن اروپا را به خوبی ایفا 
کرده اســت.این عضو اتاق بازرگانی گفت: منافعی که روسیه از 
خطوط لوله گاز به اروپا حاصل کرده بیش از منافع اقتصادی منافع 
سیاسی و استراتژیک بوده، هر چند منافع اقتصادی هم به حدی 
باال است که می توان گفت روســیه تنها بازیگر قدرتمند گاز در 
منطقه و دنیا برای اروپا است، علیرغم اینکه اروپا دنبال جایگزین 
جدید بوده و حتی در اسناد اروپا مشــاهده شده که ایران را هم 
مدنظر داشته اند اما در این مسیر هماهنگی با کشورهای دیگر 

بخصوص روسیه هیچگاه عملیاتی نشده است.
وی با اشــاره به اهمیــت انحصــاری بودن بــازار اروپا 
برای روســیه باضافه اهمیت روابط سیاســی و بین المللی، 
خاطرنشان کرد: صادرات گاز به اروپا ابزاری برای مناسبات 
روسیه با اروپا اســت، به نوعی که روس ها از وابستگی شدید 

اروپا کمال اســتفاده را بــرده و این موضــوع را در خیلی از 
مناســبات خود با کشــورهای اروپایی مدنظر قــرار داده و 

توانسته بازی برد-برد را برای مطالبات خود داشته باشد. 
صالحی در ادامه بیان کرد: البته کم کاری دیگر کشورها مثل 
ایران و حتی ترکمنستان و یا قطر نیز باعث شده روسیه جوالن 
بیشتری بدهد، این کشورها بازیگرانی هستند که وزنه ای برای 
رقابت با روسیه نشدند، به عبارت دیگر یا با هم متحد نشدند تا 
بتوانند منافعی مشترک را دنبال کنند. تا همه اتفاقات پیش رو 
در عرصه بین الملل مثل همین درگیری روسیه با اوکراین اهرمی 
برای استفاده روسیه باشد و نگرانی اروپا از برخورد و جنگ روسیه 

و اوکراین تامین گاز اروپا را تحت تاثیر قرار دهد.
وی اظهار داشت: وابستگی به گاز، نگرانی از تعطیلی صنایع 
و آثار زیان بار کمبود گاز بر اقتصاد باعث شده اروپا در مناسبات با 
روسیه دست پایین بگیرد، به طوری که برای رفع مشکالت امریکا 

اعالم کرد که در باالنس تامین گاز نقش ایفا خواهد کرد.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه ایران در درگیری اخیر 

بین روسیه و اوکراین می تواند نقشی تاثیرگذار را ایفا کند، گفت: 
در این شرایط ایران می تواند بازیگر منطقه و دنیا قلمداد شود به 
شرطی که در مذاکرات وین توافق حاصل شود و سرمایه گذاری 
میادین گازی آلترناتیوی برای تامین گاز اروپا باشد و قطعا از سوی 
اروپا نیز استقبال می شود.وی ادامه داد: اگر برای تولید گاز میادین 
جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، هم نیاز کشور تامین 
و هم امکان صادرات خواهیم داشت و در کنار گاز از اتصال شبکه 
برق هم ببریم، اکنون خطوط انتقال ما از غرب تا اروپا هم ادامه 
دارد، می توانیم در کنار گاز؛ برق را هم صادر کنیم و در یک پلن 
استراتژیک نقش ایران را به عنوان هاب انرژی منطقه و صادرات 

انرژی به دنیا مطرح کنیم.

یک کارشناس حوزه انرژی هشدار داد؛

احتمال کاهش تولید گاز ایران به یک سوم میزان فعلی 

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

 برنج ایرانی و خارجی 
باز هم گران شد

خبرآنالیــن- 
قیمت برنج ایرانی در 
میادین میوه و تره بار 
بین 12تا 20درصد 
نســبت بــه قیمت 

دی ماه باال رفت. برنج هندی و پاکستانی هم به طور 
متوسط 30درصد گران شدبه این ترتیب مجموع 
تغییر قیمت برنــج در طول امســال به ۸0درصد 
رســید.در تازه ترین تغییر قیمت انواع برنج ایرانی 
مرغوب شامل دمسیاه، هاشمی و طارم 12درصد و 
انواع پرمحصول تا 20درصد گران شدند.بیشترین 
افزایش قیمــت مربوط بــه وارداتی های هندی و 
پاکستانی است که در نرخنامه جدید 2۹.7درصد 

گران شده اند.
    

 قیمت برق به نرخ واقعی
 نزدیک می شود

مهر- معاون دفتر خدمات مشترکان توانیر از 
نزدیک شدن نرخ برق به قیمت واقعی خبرداد.

شــقایق یوســفی افزود: با افزایش تعرفه برق 
پرمصرف ها نرخ برق به قیمت واقعی خود نزدیک 
می شود.وی گفت: در کل کشــور 5 منطقه آب و 
هوایی از معمولی تا گرمسیر مشخص شده که بیشتر 
مناطق ایران مانند شهرهای تهران، شیراز، تبریز و ... 
در مناطق معمولی قرار گرفته اند؛ مناطقی که دمای 
آن ها باالتر یا رطوبت باالتری را دارند مانند بوشهر 
و هرمزگان در مناطق گرمســیری با درجه بندی 
مشخص تعیین شده اند.یوسفی افزود: این دسته 
بندی اقلیمی، مصرف متفاوتی در فصل های گرم 
سال دارد؛ به همین منظور برای اجرای عدالت میان 
مشترکان این دسته بندی تعیین شد به طوری که 
الگوی مصرف مشترکان بسته به موقعیت جغرافیایی 
متفاوت خواهد بود و الگوی مصرف در مناطقی با 
رطوبت و گرمای باال مانند هرمزگان خوزستان تا 
سه هزار کیلووات ساعت نیز تعیین می شود.وی با 
بیان اینکه الگوی مصرف برق در فصل سرد در همه 
مناطق 200 کیلووات ســاعت است، افزود: الگوی 
مصرف در مناطق گرمسیر از ابتدای فروردین ماه 
تغییر می کند و متناســب با منطقــه جغرافیایی 
افزایش می یابد تا آسایش مشترکان در استفاده از 

برق تأمین شود.
    

امارات به سرمایه گذاران ایرانی 
زمین رایگان می دهد

قرن نو-  دبیــر شــورای عالی مناطــق آزاد 
گفــت: امــارات در شــهرک صنعتــی جدیــد 
خود بــه ســرمایه گذاران ایرانی زمیــن رایگان به 
 همراه ۹0درصــد هزینه ها، تســهیالت می دهد.

سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، در توئیتر ضمن گالیه 
از مصوبه کمسیون تلفیق مبنی بر لغو مشّوق های 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران و تنزل جایگاه این 
مناطق افزود: امارات در شهرک صنعتی جدید خود به 
سرمایه گذاران ایرانی زمین رایگان به همراه ۹0درصد 

هزینه ها، تسهیالت می دهد.
    

بنزین نوروزی تامین می شود
ایسنا- مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی از 
آمادگی این شــرکت 
برای تأمیــن بنزین 

مورد نیاز مردم در نوروز 1401 خبر داد.
کرامت ویس کرمی در اینباره گفت: پیش بینی 
ما این اســت که تردد در تعطیالت نوروز امسال 
به مراتب از تعطیالت ســال های گذشته بیشتر 
خواهد بود و روند مصرف بنزین در نوروز پیش  رو 

افزایشی است.
وی تأکید کرد: برنامه ریزی  برای ذخیره سازی 
مناســب فرآورده در انبارهای نفت کشور و تأمین 
بنزین نوروزی انجام شده اســت و از ابتدای اسفند 
نیز عملیــات سرکشــی از جایگاه هــای مناطق 

سی وهفت گانه آغاز می شود.
    

شاخص کل بورس هفته را 
سرخ پوش آغاز کرد

خبرآنالین- شاخص کل بورس در اولین روز 
هفته با افت 27۹.57 واحدی بــه عدد هزار و 2۸2 
واحد رسید و شاخص هم وزن نیز با افت 1۹۸.75 
واحدی به عدد 325 هزار و ۸3 واحد رسید.نمادهای 
شاخص ساز شبندر، شتران و شپنا بیشترین تاثیر را 
بر افت شاخص گذاشتند و نمادهای وبملت، خودرو، 
وتجارت و وبصادر دیروز سبزپوش بودند.شاخص 
فرابورس با افت 11.۹2 واحــدی به عدد 17 هزار و 

515 واحد رسید.

رئیس اتحادیه بارفروشــان گفت: ســازمان 
مرکزی تعاون روســتایی اقدام به خرید میوه از 
دالل ها با قیمت باالتر از نرخ مصــوب بازار کرده 
و اینگونه تعادل بازار را بر هم زده اســت از این رو 
اتحادیه در آســتانه عید آنقدر میوه در بازار با زیر 
قیمت دولتی عرضــه می کند که میــوه آنها در 

دست شان بماند.مصطفی دارایی نژاد در گفت وگو 
با ایلنا، ضمن انتقاد از عملکرد ســازمان مرکزی 
تعاون روستایی، مدعی شد: اتحادیه بارفروشان 
از مدت ها پیش به وزارت کشــاورزی نامه نوشت 
که در ســال جاری به دلیل وفور سیب و پرتقال 
نیازی به ذخیره سازی این اقالم از سوی دولت در 

آستانه شب عید وجود ندارد.وی ادامه داد: سازمان 
تعاونی روستایی زمانی که قیمت پرتقال کف بازار 
7 تا ۸ هزار و 500 بــوده آن را کیلویی 13 هزار و 
۹00 تومان از دالل ها خریداری کرده است. این 
سازمان 50 هزار تن سیب و پرتقال خریداری کرده 
و تردید نداشته باشید که این محصول از کشاورزان 

خریداری نشده اســت چراکه هیچ کشاورزی در 
شمال کشور این میزان محصول ندارد بیشترین 
حجم محصول در دســت کشــاورزان حداقل 
200 تن اســت.به گفته دارایی نژاد، قیمت میوه 
خریداری شده از سوی سازمان تعاون روستایی 35 
تا 40 درصد با قیمت کف بازار اختالف دارد.رئیس 
اتحادیه بارفروشان دلیل گران خریدن میوه شب 
عید از سوی رئیس این سازمان را غیرمعقول خواند 
و افزود: هزینه بسته بندی این میزان به قیمت میوه 
اضافه نمی کند و بدون تردید این وسط رانتی وجود 
دارد.این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش 2 هزار 
تومانی میوه در میدان اصلی میوه و تره بار، گفت: 

بعد از اعالم این خبر که سازمان تعاون روستایی 
اقدام به خرید میوه با این قیمت ها کرده، قیمت ها 
نیز در میدان اصلی باال کشیده شد. من نمی دانم 
با چه منطقی این کار انجام شده است؟!وی با بیان 
اینکه سازمان تعاونی روستایی اعالم کرده است 
که می خواهد میوه شب عید را 30 درصد ارزان تر 
از بازار عرضه کند، گفت: این سازمان کیلویی 15 
هزار تومان خریداری کردند اما می خواهند آن را 30 
درصد ارزان تر بفروش برساند مابه التفاوت این ضرر 
از چه محلی می خواهد پرداخت شــود؟ این پول 
بیت المال است که این وسط حیف و میل می شود 

از این رو این قرارداد باید کنسل شود.

رئیس اتحادیه بارفروشان مطرح کرد؛

اسراف میلیاردها تومان بیت المال 
توسط سازمان تعاونی روستایی

امیرحسن کاکایی در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

می توان از هم اکنون 
پیش بینی کرد که اگر 

مذاکرات زیادی کش پیدا 
کند و اتفاق واقعی در اقتصاد 

رخ ندهد در آستانه نوروز 
با افزایش قیمت ها و حتی 

بعد از عید با جهش قیمت ها 
مواجه خواهیم شد


