
وج گام به گام از برجام؟ چرا خر
سیاوش کاویانی

موض��وع خروج ی��ا مان��دن ای��ران در برجام 
مس��ئله ای اس��ت که نظام باید در باره آن تصمیم 
بگیرد که ش��امل نهادها و سازمان های تصمیم گیر 
همچون ش��ورای عالی امنیت ملی کشور است. هر 
چند اعتقاد بر این است که در شرایط کنونی نباید 
از توافق هس��ته ای خارج شد، اما برخی مسئولین 

درباره خروج از ان.پی.تی سخن می گویند.
سیاس��تی ک��ه دول��ت در پیش گرفت��ه کنار 
گذاشتن مرحله به مرحله برجام است، که یکسال 
پ��س از خروج رس��می آمریکا از توافق هس��ته ای 
قرار اس��ت اجرا ش��ود و مرحله نخس��ت آن نیز با 
جلوگیری از فروش و در واقع خروج اورانیوم غنی 

شده و آب سنگین آغاز شد.
براس��اس گفته های دولتمردان همچون آقای 
ظری��ف و عراقچ��ی، همچنین برخ��ی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی بنا بر خروج کامل و سریع 
از توافق هس��ته ای نیست بلکه قرار است تا مرحله 
به مرحله ای��ران اقدام به پای��ان دادن به تعهدات 
خ��ود کند و در مهل��ت 60 روزی که به اروپا داده 

شده آنها باید به تعهدات خود بازگردند.
فارغ از اینکه اروپا برجام را در جایگاه یک توافق 
نمایش��ی برای خود میخواهد و در مقابل برای ایران 
اج��رای تعه��دات را مطالبه میکند، موضوع بر س��ر 
این اس��ت که آمریکا پس از آن که دو سال تعهدات 
برجامی خود را اجرا نکرد، اردیبهشت ماه سال گذشته 
از توافق رس��ماً خارج شد و پس از یکسال مذاکره با 
اروپا برای ادامه توافق هسته ای، دولت چنین تصمیم 

گرفته است، خروج مرحله ای و گام به گام از برجام.
اما چرا گام به گام و چرا کامل و قاطع نه؟ آمریکا 
همه برجام را کنار گذاشت و اروپا نیز چنین رویه ای 
دارد. آمری��کا از کل برج��ام خارج ش��د و این اقدام 
ناگهانی بود نه مرحله به مرحله، قطعاً این حق ایران 

است که او نیز قاطع و کامل از توافق خارج شود.
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برجام جزئی از کل است نه کل مسائل مهم کشور؛
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آگهى مزایده عمومى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد
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جمهورى اسالمى ایران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد بر اساس 
مجوز کمیسیون فروش شماره 0018-98-99 مورخ 97/1/27 تعداد دو دستگاه خودرو سوارى 

با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومى و با شرایط ذیل به فروش برساند : 

شرایط مزایده :
– مهلت بازدید از خودروها از تاریخ 98/2/24 لغایت 98/3/4 (به استثناء روزهاى تعطیل) و 

از ساعت 8 الى 13 میباشد.
– جهت بازدید خودروها به اداره ماشین آالت استان واقع در یاسوج – خیابان راهداران مراجعه 

شود.
–سپرده شرکت در مزایده مبلغ 15000000 ریال به ازاء خودرو پژو 405 و مبلغ 10000000 ریال 

به ازاء خودرو پراید و بصورت ضمانت نامه بانکى میباشد.
 ، انتقال سند   ، نوبت)  بر درج آگهى روزنامه(4  به مزایده مشتمل  –کلیه هزینه هاى مربوط 

مالیات و عوارض شماره گذارى و کارشناسى خودروها بر عهده برنده مزایده میباشد.
–مبلغى معادل 9 درصد مازاد بر مبلغ قیمت پیشنهادى به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از 

برنده مزایده دریافت میگردد.
–پاکت فیزیکى ضمانتنامه شرکت در مزایده از تاریخ 98/2/24 لغایت 98/3/4 به بایگانى فنى 

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان (آقاى خضوعى) تحویل داده شود.
به  الکترونیکى دولت  تدارکات  به سامانه  و پیشنهاد قیمت  بیشتر  اطالعات  –جهت دریافت 

آدرس setadiran.ir مراجعه شود.
–زمان بازگشایى پیشنهادات و اعالم برنده مزایده مورخ 98/3/5 میباشد.

–برنده مزایده باید ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز وجه مزایده اقدام نماید . در غیر اینصورت 
سپرده وى به نفع دولت ضبط و نفرات دوم و سوم در نوبت واگذارى قرار خواهند گرفت.

–اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است. 
آگهى نوبت اول : 98/02/24     
آگهى نوبت دوم :98/02/25

وضعیت خودروشماره شاسىشماره موتورنوع سوخترنگمدلتیپسیستمنوع خودروردیف

قابل شماره گذارى1248406935614224795بنزیننقره اى405GLXI8I1384پژوسوارى1

قابل شماره گذارى00693286S1412283244949بنزیننوك مدادىGTXI1383پرایدسوارى2

مردم منتظر بازار منطقی؛
مقاومت دالالن در برابر قیمت 

ب��ا وجود ح��ذف قیم��ت  خ��ودرو از روی برخی 
س��ایت های فروش اینترنتی، دالالن همچنان در برابر 
کاه��ش قیمت ها در بازار مقاوم��ت می کنند و مانع از 
خرید و فروش خودرو با قیمت های پایین تر می شوند. 
 پس از آنکه شاهد رش��د نجومی قیمت خودرو 
در کشور و درج این نرخ ها بر روی سایت های فروش 
خ��ودرو بودیم،  اقداماتی برای ح��ذف قیمت ها انجام 
شد که این مساله تا حدی تاثیر روانی بر بازار داشت. 
اما با ای��ن وجود، دالالن و افرادی ک��ه خودرو برای 
ف��روش دارن��د همچن��ان در برابر کاه��ش قیمت ها 
مقاوم��ت کرده و حاضر نیس��تند آن را با قیمت های 

پایین تر عرضه کنند. 
بررس��ی بازار نش��ان می  دهد که با وجود کاهش 
قیمت برخ��ی خودروه��ا، همچنان نرخ ه��ا در بازار 
غیرواقعی و حبابی هس��تند به طوری که پراید 131 
با قیمت 51 میلیون تومان در بازار عرضه می شود اما 
خریدار چندانی برای این خودرو وجود ندارد و مردم 

به امید منطقی شدن قیمت ها دست نگه داشته اند.
همچنین سایپا 111 با قیمت 53 میلیون تومان، 
تیبا معمولی با نرخ 53 میلیون تومان و تیبا هاچ بک 
با قیمت 58 میلیون تومان در بازار عرضه می ش��وند. 
قیمت س��اینا نیز در بازار 62 میلیون تومان است که 
نس��بت به دو هفته گذشته ش��اهد کاهش قیمت ها 

هستیم اما همچنان بازار با رکود مواجه است. 
قیم��ت پژو 206 تیپ 2 نیز در بازار 98 میلیون 

تومان و تیپ 5 این خودرو 120 میلیون تومان است، 
پژو 206 صندوق دار نیز با قیمت 118 میلیون تومان 
به مشتریان عرضه می شود. قیمت پژو پارس در بازار 
به 101 میلیون تومان رس��ید و سمند LX و سمند 

EF7 نیز به ترتیب 87 و 92 میلیون تومان است. 
در م��ورد پژو 405 نیز باید به قیمت 84 میلیون 
تومانی این خودور در بازار اشاره کنیم. قیمت پژو 405 

مدل SLX نیز در بازار 91 میلیون تومان است. 
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
گفت: بعد از حذف قیمت ها از روی سایت های فروش 
اینترنتی خودرو، افزایش قیمت خودرو در بازار متوقف 
شده و در عین حال خرید و فروشی صورت نمی گیرد. 
وی با بیان اینکه قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی 
نیز طی روزهای اخیر نوس��انی نداش��ته است، گفت: 

خریداری برای این نوع خودروها نیز وجود ندارد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه اخی��راً ش��یطنت هایی برای 
افزایش قیم��ت خودرو در بازار اتف��اق می افتاد ولی 
خرید و فروش��ی صورت نمی گرف��ت، گفت: خودرو 
بای��د دارای قیمت مصرف کننده باش��د یعنی از نظر 
قانونی قیمت فروش خودرو بعد از تحویل از کارخانه 
مش��خص باشد و تعیین کنند که چه میزان سود در 

فروش یک خودرو قابل کسب است. 
موتمن��ی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت های 
باالیی که برای خودروها اعالم می شود، فقط بر روی 
کاغذ نوشته می شوند، گفت: بازار راکد است و خرید و 
فروشی صورت نمی گیرد. عده ای از دالالن و همچنین 
برخی از مردم نس��بت به خرید خودرو اقدام کرده اند 
و منتظرند تا قیمت ها باال رود و پس از آن نس��بت به 

عرض��ه خودرو اقدام کنن��د. در عین حال، متقاضیان 
نیز برای خرید خودرو دس��ت نگه داشتند و منتظرند 
تا بازار تعدیل شود. به گفته وی، افرادی که خودرو را 
در زمان گرانی خریداری کرده اند حاال مقابل کاهش 
قیمت ها مقاوم��ت می کنند و منتظرن��د تا قیمت ها 

افزایش یابد و پس از آن برای فروش اقدام کنند.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو با بیان اینکه 
این افراد فروشنده خودرو نیستند، گفت: وزیر صنعت 
وع��ده افزایش عرضه خ��ودرو را داده اس��ت که باید 
ببینیم این اتفاق عملیاتی می ش��ود یا خیر. تاخیر در 
تحوی��ل برخی خودروها قابل توجه اس��ت، به عنوان 
مثال پژو 2008 که س��ه سال پیش ثبت  نام آن انجام 
شد، اخیرا از س��وی ایران خودرو به خریداران تحویل 
داده می ش��ود . این در حالی است که واردات قطعات 
ممنوع اس��ت، پس مش��کل تامین قطعه ب��رای این 

خودروی مونتاژی وجود نداشته است.
وی ادامه داد: با فاکتور ش��دن پژو 2008 از سوی 
ایران خودرو، روز دوش��نبه قیمت این خودرو افت 50 
میلیون تومانی را تجربه کرد و به 380 میلیون تومان 
رسید. به گفته موتمنی، جک S7 نیز که قبال قیمتش 
به 380 میلیون تومان رسیده بود حاال با قیمت 325 
 S5 میلیون تومان در بازار عرضه می شود. قیمت جک
نیز قباًل در بازار به 358 میلیون تومان رسیده بود که 

حاال به 325 میلیون تومان رسیده است. 
بازار خودرو در حالی همچنان بی سر و سامان است 
که نه از نظارت س��ازمان های مربوطه به ویژه سازمان 
حمایت خبری هس��ت و نه از تحق��ق وعده های وزیر 

صنعت برای افزایش تیراژ تولید خودرو.  فارس

سوش�یانت آس�مانی  از زمانی که برجام  امضا شده یا هر 120 روز منتظر ماندیم ببنیم دست ب�ه نقد
امری��کا چه می  کند، یا منتظر بودیم ببنیم اروپا برای ما چه راهکای 
انتخاب کرده و اینستکس چطوری اجرایی می شود، یا منتظر تایید 
فعالیت ها توسط آژانس بودیم! حاال هم در اقدامی قابل تامل خودمان 
مهلت تعیی��ن کردیم! همه اینها وقتی دردناک تر و غیرمنطقی تر به 
نظر می رسد که ببینیم مسئوالن همه چیز را به برجام گره می زنند و 

تقریبا همه کارها با این روند دچار رکود می  شود و حاال بعد از یکسال 
بعد از خروج امریکا از برجام و طی شدن همه فرصت های اروپا برای 

حل مسائل، ما 60 روز به اروپا و اتحادیه وقت دادیم.
برخی خوشش��ان می آید به جای پاسخگویی درباره شعارهای 
انتخابات��ی و مطالب��ات به حق مردم م��دام ذهن و فک��ر آنها را به 
سمت های دیگر کشانده و اینطور وانمود کنند که کل اتفاقات کشور 

به موضوعات خارجی گرده خورده است!

سیاست روز ابرتورم در راه اقتصادی را بررسی می کند؛

 نقدینگی بی خانمان 

یگان پهپادی یمن تاسیسات نفتی سعودی را هدف قرار داد

انتقام خون شهدای رمضان 

 اگر فکری به حال این حجم نقدینگی و تورم لجام گسیخته نشود به تدریج مردم ته مانده
 سپردهای خود را نیز بیرون کشیده و آنجاست که تورم روی تورم قرار خواهد گرفت

و دیگر هیچ مسکنی اثربخش نخواهد شد و این بحران کنونی به ابربحران مبدل خواهد شد
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کواکبیان:

آقای روحانی! پذیرفتنی نیست 
بگویید چندان اختیاری ندارم
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