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ایست بورس در ارتفاع ۳۰۴ هزار واحد  

شهروند| در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه 
تعداد ۷میلیارد و 5۲۲میلیون ســهم و حق تقدم به ارزش 
۲۱۴۶میلیارد تومان در   ۶۹۶هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت و شاخص بورس با رشــد ۴5۲۸واحدی در ارتفاع 

۳۰۴هزار و ۴5۹واحد قرار گرفت . 
شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت 
ـ ارزشی(  سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت )وزنیـ 
۱۲۱۷واحد،  کل )هموزن( ۱۷۰۶واحد، قیمت )هموزن( 
۱۱۴۲واحد، آزاد شناور 5۹۸۱واحد و شاخص های بازار اول 

و دوم به ترتیب ۳۹۴۰و   ۶۲۹۹واحد رشد کردند.

در تاالر حافظ

 

قیمتخودرودربازارنوعخودرو

46،500،000پراید 111

42،300،000پراید 131

800،000، 42پراید 151

174،000،000چانگان

49،500،000تیبا صندوق دار

55،000،000ساینا دنده ای

000،000، 71 پژو 405

SLX 80،000،000پژو

74،000،000پژو 405 دوگانه سوز

500،000، 91پژو پارس

99،000،000پژو پارس دوگانه سوز

78،000،000پژو 206 تیپ 2)فول(

93،900،000پژو 206 تیپ 5)فول(

93،500،000پژو V8 206 صندوقدار)فول(

)LX( 73،000،000سمند ال ایکس

EF7 80،700،000سمند

54،000،000وانت آریسان

وام های ضروری همان وام های درمان، تحصیل و ... هستند 
که معموال به صورت قرض الحســنه پرداخت می شــوند و 

رقم شان کمتر از 5 میلیون تومان است. 
البته بانک ملی به دانشــجویان با معرفی نامه دانشگاه وام 
قرض الحسنه 10 میلیون تومانی می دهد و یک ضامن برای 

این وام ها طلب می کند. 
بانک های خصوصی زودتر وام می دهند

 بانک صادرات فعال وام خرد نمی دهد. مسئول تسهیالت  
بانک صادرات هم به »شهروند« توضیح  می دهد: »درحال 
حاضر جلوی وام ها بسته شده است. اما اگر در بانک صادرات 
حساب داشته باشید، ابتدا معدل سپرده تان را  در بازده زمانی 
6 ماهه مورد بررسی قرار می دهیم و سپس  اعالم می کنیم که 

چقدر وام به شما تعلق می گیرد.«
بانک های خصوصی برای پرداخت وام هــای خرد زمان 
کمتری تعییــن می کنند. آنها به مشــتریان می گویند در 
صورتی که ضامن  و مدارک مورد نیاز به تایید بانک رسیده 
باشــد، حداکثر زمان برای پرداخت آن بین یک هفته تا 10 
روز کاری اســت. برخی بانک هــای خصوصی هم حداکثر 
زمان انتظار برای پرداخت وام های خرد را تا چهار ماه تعیین 
می کنند. به عنوان مثال رئیس یکی از شــعب بانک شهر به 
»شــهروند« می گوید: »اگر  در بانک شهر  حساب دارید که 
هیچ، اگر حساب ندارید، ابتدا باید افتتاح حساب کنید و پس 
از چهار ماه با معدل گیری حســاب تان به شما وامی با سود 
11 درصد پرداخت می شود و هر چه معدل حساب شما باالتر 

باشد، میزان دریافتی شما هم بیشتر می شود.« 

چراچالششرکتهایخودروسازیومشتریانایرانیحلنمیشود؟

فروش قطعی خودرو هم شد قوز باالی قوز!
شهروند| شــرکت های خودروســازی سایپا 
و ایران خــودرو بــا وجــود این که هنــوز از پس 
تحویل معوقات  خود به ثبت نــام کنندگان قبلی 
برنیامده اند، بــاز هم اعالم فروش فــوری خودرو 
کرده اند. این در حالی اســت که  هرکــدام از این 
کارخانه ها بار ســنگینی از معوقات به دوش دارند 
و طبق گفتــه مســئوالن وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت، متعهد هســتند حدود 780 هزار دستگاه 
خودروی ثبت نامی را به مشــتریان تحویل دهند. 

 با این حال باز هم اقدام به فروش فوری کرده اند. 
چالش خودروهای معوق پایان ندارد

چالش تعهدات معوق خودروســازان همچنان 
ادامه دارد . شرکت های سایپا و ایران خودرو عالوه 
بر این که  نمی توانند محصــوالت خود را تحویل 
دهند، به دلیل خروج خودروســازان خارجی هم 
نمی توانند برخی  خودروهای ثبت نامی را تحویل 
دهنــد و به همیــن دلیل تصمیــم گرفتند برای 
حل کردن معضل بخشــی از  خودروهای معوقه، 
مشتریان را تشــویق به انصراف یا تغییر خودروی 

خریداری شده کنند. 
  با این حال هنوز برخی مشــتریان نتوانسته اند 
پول خود را دریافت کنند و به همین دلیل به آنها 
پیشنهاد شده که خودروهای دیگری ثبت نام کنند 
تا در فروش فوری بتوانند آنها را تحویل بگیرند. این 
 موضوع درحالی رخ می دهد که رضا رحمانی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده است رنو و  پژو 
دیگر نمی توانند به دلیل رفتار بدی که با ســایپا و 

ایران خودرو داشته اند، به ایران برگردند. 
به جز این وزارت صنعت، خودروسازان را موظف 
کرده که عالوه بر افزایش 10 درصدی فروش فوری 
 خودرو، 30 درصد از تولیــدات روزانه خود را برای 
فروش فــوری در نظر بگیرند که به نظر می رســد 
 این تصمیم ها فقــط منجر به افزایــش تعهدات 
خودروســازان شــده که نه تنها هنوز نتوانسته اند 
تعهدات قبلی  خود را برآورده کنند، بلکه حاال باید 

بار بزرگتری را به دوش بکشند.  

البته سایپا و ایران خودرو هم تمایل چندانی به 
پاســخ دادن به این پرسش رسانه ها ندارند که چرا 
با وجود  معوقات سنگین آن هم در شرایط تحریم، 
باز هم اقــدام به فروش فــوری کرده اند. به همین 
دلیل است که  پیگیری های خبرنگار»شهروند« از 

این دو خودروساز بی نتیجه  ماند.  
 پیش فروش خودرو

و دردی که درمان نمی شود  
فربد زاوه، کارشــناس خودرو درباره این که چرا 
شرکت های خودروساز با وجود داشتن معوقات زیاد 
باز  هم دست به فروش فوری زده اند، به »شهروند« 
می گوید:  »پیش فروش فوری سایپا و ایران خودرو 
دو  دلیل اصلی دارد. یکی این که بتوانند محصوالت 
خود را به قیمت روز بازار بفروشــند و دیگر این که 
همه ما  می دانیم به خودروسازان دستور داده شده 
که 30 درصد از تولیدات روز خود را به صورت فوری 

پیش  فروش کنند.« 
او ادامه می دهد: »نتیجه این اقدامات در ماه های 
اخیر باعث شــد که خودروســازهای ما متحمل 
هزاران  میلیارد ضرر شــوند. چون آنها پول هایی 
که بابت پیش فروش خودروها از مردم می گیرند، 
کمتر از نصف  مبلغ نهایی خودرو است و به همین 
دلیل همــواره مجبورند مابقی سرمایه شــان را از 
راه های دیگر جور  کنند کــه همین موضوع روی 

تعویق تحویل خودروها تأثیر زیادی می گذارد.«  
زاوه تأکید می کند: »با این شــرایط هم بســیار 
بعید است که خودروسازان بتوانند از پس تعهدات 
خود  بربیایند و دوباره حجم بیشتری از خودروهای 
معوقه به دوششــان بیفتد. متاســفانه این مسیر 
اشتباه، مسیری  اســت که شرکت های خودروساز 
ایرانی از ســال 86، 87 دنبال کرده اند و از مســیر 
درست خود منحرف  شــدند، زیرا ادامه این مسیر 
جز این که زیاندهی شــرکت های خودروسازی را 
تمدید کنــد، فایده ای  ندارد. عــالوه بر این، مردم 
هم از قیمــت و کیفیت پاییــن خودروها ناراضی 

هستند.« 
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احتماال ۱5 درصد درآمد صاحبخانه ها به عنوان مالیات دریافت می شود. نادر جنتی، معاون مالیات های 
مستقیم سازمان امور مالیاتی با اعالم این موضوع به مهر توضیح داده است: »دولت پیشنهاد داده است که 
واحدهای مسکونی زیر ۱5۰ متر مربع یا تا مجموع ۱5۰ متر در تهران و تا ۲۰۰ متر در سایر استان های 
کشــور از مالیات بر اجاره بها به طور کامل معاف هستند. البته به شرط این که قراردادهای اجاره مسکن 
میان موجر و مستأجر دوســاالنه باشــد؛  دوم این که مبلغ اجاره ای که در قالب کارگروه تعیین سقف 

اجاره بها،  تعیین و اعالم می شود، از سوی موجر تخطی نشود.«

 چقدر
 از درآمد صاحبخانه ها

مالیات می شود؟

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

واکنشسریعهنگاموقوع
زلزلهمیتواندشمارااز

جراحاتاحتمالیمحافظت
کند.حداقلدوباردرسال،
پناهگیریراتمرینکنید.

او با بیان این که مداخله و سیاست گذاری دولت ها در بازار 
انرژی باید به گونه ای باشد که تخصیص بهینه منابع را به 
دنبال داشته باشد، ادامه داد: »البته هر گونه اصالح اساسی 
باید در یک بازه زمانی مشخص و تعریف شده صورت گیرد 
تا امکان برنامه ریزی برای فعاالن اقتصادی در این خصوص 

وجود داشته باشد.« 
به گفته ایــن مدیر بخش انرژی مرکــز پژوهش های 
مجلس که البته در کسوت کارشناس انرژی با »شهروند« 

گفت وگو کرده، نفت یک ثروت بین نســلی است، نباید 
چوب حراج به این ثروت زد و باید درآمد نسل های بعدی را  

هم از این ثروت در نظر گیریم. 
فرصت سوزی دولت ها 

طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، روزانه 
به طور متوسط ۱۱ میلیون بشکه سوخت به خارج از کشور 
قاچاق می شــود. البته حکایت آمار غیررسمی از قاچاق 
سوخت حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز است. اگرچه 

با تکیه بر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم می توان 
دریافت قاچاق سوخت به پدیده شوم اقتصاد ایران تبدیل 
شده است. در این میان هستند کارشناسانی که معتقدند 
دولت هــا فرصت های زیادی را بــرای اصالح قیمت ها از 

دست داده اند. 
فریدونی در این بــاره می گوید: »درواقــع اگر در طی 
سال های گذشته دولت ها اجازه می دادند سالی 10 درصد 
به قیمت بنزین افزوده شــود، نه کســری بودجه شدید 
داشــتیم و نه حجم باالی قاچــاق. درحال حاضر قیمت 
بنزین در ایران  هزار تومان اســت، درحالی که قیمت این 
محصول در کشور همسایه به 12 هزار تومان هم می رسد. 
این اختالف باالی قیمتی انگیزه قاچاق را زیاد می کند و هر 
محدودیتی که اعمال شود، باز هم قاچاقچیان به دنبال راه 
در رویی برای صدور غیرقانونی فرآورده های انرژی به خارج 

از ایران خواهند بود.« 
جالب اســت بدانید حدود یک سال و نیم پیش قیمت 
بنزین در ایران با دالر ۳۷۰۰ تومانی، حدود ۳۰ سنت بود، 
هم اکنون قیمت بنزین با افزایش قیمت دالر به حدود ۱۰ 
سنت کاهش یافته است. این قیمت بنزین در ایران قابل 
مقایسه با قیمت بنزین در کشور های همسایه که بعضا یک 
دالر و ۶۰ سنت است، نیست و فاصله بسیاری دارد و برای 
قاچاق سوخت وسوسه انگیز اســت؛ برای نمونه در عراق 
اوال تفاوتی بین قیمت بنزین و گازوییل وجود ندارد و ثانیا 
حداقل قیمت آنها ۴۵۰۰ تومان است و این رقم در مناطق 

کردنشین و دورافتاده تر عراق باالتر نیز هست.

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1488.74

17.51

60.51

60.15

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرآزاد )اسکناس(

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات
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)بهمن97-میلیونتومان(


