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راه دراز سودان برای آرامش
اعتراضاتمردمیدرسودانکهازچهارماهپیشدرواکنش
به گرانی نان و ســوخت آغاز شــده بود ،نوید این را می داد
که موج دوم اعتراضات مردمی در کشــور های عربی پس
از هشت ســال برای ایجاد اصالحات دوباره کلید خورده
اســت .اعتراضاتی کــه مرزهای ایــن کشــور را درنوردید و
مــوج آن تا الجزایر هم رســید وبــه برکناری و نامزدنشــدن
مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری
انجامید.پسازاینرویدادبودکهاعتراضاتآرامشهروندان
ســودانی به اوج خود رســید و مطالبه آن هــا از اعتراضات
اقتصادی به ناکارآمدی و فســاد دســتگاه حاکــم تغییری
جدی کرد.
اما سرعت در این تغییر مطالبات شاید یکی از عوامل اصلی
چشــم انداز مبهم و تا حدی ناامید کننده ایــن اعتراضات
باشــد .چــرا کــه مــردم ایــن کشــور بــدون کســب تجربــه
از اعتراضات هشــت ســال گذشــته در حالی کــه برنامه و
آلترناتیوی برای دولت البشــیر نداشــتند خواســتار کناره
گیری وی شدند .در این میان ارتش این کشور که در هفته
منتهی بــه کودتا در مقابــل حمالت پلیس ضد شــورش به
مردم نقش «پلیس خوب» را بازی می کرد ،قدرت را به یک
باره در دست گرفت و با برکناری عمرالبشیر واعالم سه ماه
وضعیت فوق العاده عمال انقالب مردم را به حاشــیه راند.

آن هم در حالی که از یک ســو مردم ســرگرم کنــاره گیری
البشیر و نه کل دســتگاه حاکم بودند و از سوی دیگر چهار
ماه اعتــراض ،دولت البشــیر را در موضع ضعف قــرار داده
بود .دولتی که ســه دهه پیش با حمایت اخوان المسلمین
از ژنرال عمر البشــیر ،علیه صادق المهدی کودتا کرد و به
قدرت رســید .در این مدت حکومت  30ســاله البشــیر با
چالشهایبسیاریمواجهبود.درسال 2011بابرگزاری
یکهمهپرسیسودانجنوبیازسودانجداشد.ریشهاین
جدایی به جنگهای داخلی این کشور باز می گشت .این
موضوع سبب شــد ســودان  75درصد از درآمدهای نفتی
خود را از دست بدهد .وضعیتی که بر بحران های بی شمار
دولت او افزود و عمال دســت وی را در مقابــل قدرت های
منطقه ای و جهانی درازترکرد.
از طرفــی ،تحریم هــای اقتصــادی از ســوی آمریکا500
میلیارد دالر به کشور ســودان آسیب زده اســت .با این که
تحریم ها برداشــته شــده اما آثــار آن درکوتاه مدت نشــان
داده نشد .طبق آمار رسمی اعالم شــده بیکاری در کشور
سودان  21درصد اســت و آمار غیر رسمی میزان آن را 50
درصد نشان می دهد ،همچنین تورم 70درصدی گزارش
شده است .این وضعیت اقتصادی ودرآمدی ،منطق سیر
چرخش های سیاسی عمر البشیر و حرکت های سینوسی
عجیب او از منتهی الیه یک طیف به طیف دیگر طی ســال
های گذشــته را با هدف جذب ودریافت کمک های مالی
از این طیف ها نشــان می دهد .عمر البشــیر که با حمایت
اخوانی هــا بر ســر کار آمده بــود ،برای ســرپا نگه داشــتن
دولت ،به کشــورهای نفت خیز ضد اخوان حاشــیه خلیج
فارس ،همچون عربســتان و امارات نزدیک شــد .سودان
برای کسب درآمد چهار هزار ســرباز به یمن اعزام کرد و از
ســویی عربســتان وعده کمک های مالی به خارطوم داد .
اما سعودی ها به دلیل تحمل هزینه های سنگین در جنگ

بررسی نحوه قیمت گذاری خودرو و چشم انداز آینده بازار

جعبه سیاه قیمت خودرو

بازار خودرو در حالی قدم به ســال جدید گذاشــت که هنوز
برای خیلی هــا ،افزایش تا بیــش از دو برابــری قیمت ها در
بازاربه معمایی تبدیل شده اســت .مسئوالن وزارت صنعت
وعده داده اند که با دســتورالعمل جدید  ،قیمت ها در بازار
کاهش یابد .ایــن که این کاهش قیمت تــا چه حدی خواهد
بود ،یک ســوال اساسی اســت .با این حال ،یک مبنای مهم
موجــود ،کاهــش قیمــت ها تــا محــدوده قیمت تمام شــده
خودروها به انــدازه ســود عادالنه بازرگانی فعاالن رســمی
بازار است .در کنکاشــی درباره این موضوع ،گزارش حاضر
به طور اجمالی ،نگاهی به قیمت تمام شــده پراید وشــرایط
امکانکاهشبیشترقیمتخودرودارد.بهگزارشخراسان،
سازمانحمایتدرشرایطیسالگذشتهپشتفرمانقیمت
گذاری خودروهای پرتیراژ نشست که طبق اظهارنظرهای
مسئوالن این ســازمان ،قیمت تمام شده خودروها ،مالکی
برای تعیین قیمت این خودروها شد و عالوه بر دستورالعمل
نرخ فروش تا حداکثــر  5درصد زیر نرخ بازار بــود که وزارت
صمت آن را ابالغ کرد .مسئوالن وزارت صمت امیدوارند با
این فرمول ،قیمت ها در بازار کاهش یابد .اتفاقی که تاحدی
تاکنون افتاده است .اما اکنون این سوال مطرح می شود که
کاهش قیمت خودروها در بازار تا چه حد خواهد بود؟ به نظر

می رســد در صورت عملکرد صحیح خودروسازان و نظارت
فعالسازمانحمایتبرهزینههایخودروسازانوهمچنین
کنترلفعالیتهایداللی،اینقیمتهاتاحدودقیمتتمام
شده (به اضافه سود متعارف خودروسازان و فعاالن رسمی
بازار) کاهش یابد.در بررسی موردی در این زمینه می توان
به بهای تمام شده پراید اشاره کرد .با تاکید بر این که تاکنون
سازمان حمایت ،گزارش مستندی در خصوص هزینه تمام
شده خودروها منتشر نکرده اســت ،می توان با مرور برخی
شــواهد ،تصویری از قیمت تمام شــده این خودرو به دســت
آورد .مروری بر صورت های مالی ســایپا نشان می دهد که
او ًال در 9ماه سال گذشته و در شرایطی که در ماه های پایانی
این بازه ،تولید پراید رو به تنزل گذاشــته اســت« ،متوسط»
بهایهردستگاهپراید،حدود 26میلیونو 273هزارتومان
بوده است .ثانی ًا در آبان ماه سال قبل و در شرایطی که بخش
عمده تالطم ارزی سپری شده بود ،قیمت برخی مواد اولیه
و اصلــی تولید خودرو حداقل  50درصد نســبت به اســفند
سال  96افزایش داشته است.بنابراین با جمع بندی این دو
مورد ،می توان گفت که احتما ًال قیمت تمام شده این خودرو
(و نیز دیگر خودروها) تا حدود یک و نیم برابر نسبت به قبل
از افزایش های بی ســابقه ،زیاد شده باشد .درباره پراید این

فارس-تولیتآستانقدسرضویدرنخستینسفراستانی،ازمناطقسیلزدهپلدختردراستانلرستانبازدیدکرد .حجتاالسالماحمدمرویدراینبازدیدازنزدیکروندخدمترسانی،فعالیتهاوبرنامههایامدادرسانیآستانقدس
وخادمیارانرضویبهمردماینمنطقهرابررسیکرد.ویدراینبازدید تأکیدکرد :آستانقدسبرنامهکوتاهمدت درمناطقسیلزدهرااجراییکردهوبرنامهبلندمدترادردستورکارداردکهبازسازیمناطقسیلزدهومشارکتدرتهیه
لوازمزندگیسیلزدگانخواهدبود.ویباتأکیدبراین کهامدادرسانیبهسیلزدگاناولویتنخستآستانقدسخواهدبود،گفت:کارهایعادیآستانقدسرابهحداقلخواهیمرساندوامدادرسانیبهسیلزدگانرادراولویتداریم.

یمن به وعــده های خود عمــل نکردند .البشــیر هر چند به
نظامهای کهنه عربی تعلق داشت ،اما تفاوتهایی با آنها
به ویژه در سیاست خارجی داشت .همین مسئله خارطوم
را گاهوبیگاهدرتعارضبابلوکعربیعربستانقرارمیداد
که در مسائل متعدد خود را نشان داد .هر چند بشیر در چند
سال اخیر به ویژه پس از کودتا در مصر به این بلوک نزدیک
شــد ،اما فاصله خود را تا حدودی حفظ کرد .فاصله ای که
باعث رنجش محور ریاض ـ ابوظبی شــده بود .ســفر رئیس
جمهور سودان به سوریه در دسامبر سال  2018و دیدار با
بشاراسدبرایننارضایتیافزود.اماماجرابههمینجاختم
نشد .اواسط ماه ژانویه در حالی که یک ماه از اعتراضات می
گذشت البشیر به قطر که با او اشتراکات اخوانی دارد سفر
کرد .در این میان ،نگاه سودان به سمت ترکیه و قطر برای
کســب درآمد از جمله واگذاری جزیره«سواکن»هم نتیجه
نداد و تنها سبب شد که خشم بیشتر سعودی ها برانگیخته
شــود.اگر چه هنــوز به قــوت نمی تــوان نقــش خارجی در
این کودتا را محتمل دانســت اما حداقل سکوت ریاض در
این تحوالت بر ســرعت حرکت ارتش که اکنون شاهد اوج
گیری اعتراضات مردمی است و احتمال می داد سررشته
امور از دســتش خارج شــود ،برای برکناری البشیر افزود.
بنابراین آن چه در این کشور روی داده انقالبی ناتمام بوده
که نظامیانباموجسواریبراعتراضاتمردمیعمرالبشیر
را از قدرت ساقط کردند و خود بر مســند قدرت نشستند.
فارغ از صحت گفتار «شــورای نظامی» که اعالم کرده تنها
طی یک دور ه گذار دو ساله عهدهدار مدیریت کشور خواهد
بود ،باید گفت ارتش تا هــر مدتی که بخواهد قــدرت را در
دستداشتهباشد،باهمانچالشهایالبشیرروبهروست،
چالش هایی که اکنون اعتراضات مردمی را هم باید به آن
افزود.به نظر می رســد ســودان هنوز تا رســیدن به ساحل
آرامش راه درازی در پیش دارد.
رقمحدود 39میلیونتومانمیشود.اینرقمتقریب ًابابرخی
اظهارنظرهای اخیر فعاالن صنعت و بــازار خودرو مطابقت
دارد .البته این تمام ماجرا نیســت .چرا که ناکارآمدی ها در
ساختار شرکتی خودروسازان و تاثیر آن ها از دولت ،انتظار
بــرای افزایش بیشــتر تولید ،تولیــد رقابتی تــر و نیز کاهش
بهای تمام شــده را باقی خواهد گذاشــت .همــه این موارد،
غیر از الزامات کنترل سوداگری در بازار این محصول است.
موضوعی که ابزارهای مالیاتی نقش مهمی در تحقق آن ایفا
می کنند .شما میتوانید مشروح این گزارش را در هفتهنامه
دخل و خرج یا در ســایت www.khorasannews.com
مطالعهکنید.
khorasannews.com

مخاطبــان محترم مــی تواننــد مطالــب مربوط بــه تیتر
هــای زیــر را در شــماره امــروز روزنامه خراســان رضوی
یــا ســایت اینترنتــی روزنامــه خراســان بــه نشــانی
 www.khorasannews.comمطالعه کنند.
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ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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•• چــرا چهــار بــرگ از روزنامه خراســان در قطــع بــزرگ و بقیه
صفحات در قطــع کوچک چــاپ می شــود؟ بهتر نیســت همه
صفحــات در قطــع کوچــک باشــند ،چــون آرشــیو آن تمیزتــر و
مطالعه راحــت تــر و صرفــه جویــی اش در کاغذ بیشــتر اســت.
خراســان :شــرایط تامیــن کاغــذ بــه دلیــل تحریمهــا و
فرایندهای بوروکراســی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی
بهگونهایاستکهمارامجبورمیکندمتناسبباکاغذیکه
امکانتهیهآنایجادمیشودروزنامهرامنتشرکنیم.
•• پیشــنهاد می کنم بــه جــای صــادرات پیــاز و گوجــه فرنگی،
چنــد نفــر از مســئوالن مــون رو بــه کشــور ژاپــن صــادر کنیــد تــا
در عــرض ســه مــاه مشــکل تــورم منفــی یــا خیلــی پاییــن ژاپنی
هــا هــم ریشــه کــن شــود!
•• امســال بهتریــن تبریــک بــه پاســداران عزیــز را ترامــپ احمق
داد ،وقتــی ترامــپ ازســپاه ناراحــت اســت بــه ایــن معنــی اســت
که ســپاه کارش را درســت انجام داده و در مســیر درست است.
•• ماشــین لباسشــویی ام پارســال بر اثر نوســان برق سوخت.
پرونــده خســارت پرکــردم ولــی هنــوز باگذشــت شــش مــاه
خبــری از پرداخــت نیســت .باتوجــه بــه ایــن کــه آن قطعــه
تعویضــی االن دو برابرشــده از اداره بــرق تربــت حیدریــه
بپرســید پــول بیمــه بــرق ایــن همــه مشــترک کجامیــره؟
••آقــای روحانــی! چــرا بایــد قیمــت ماهــی قــزلآال
250درصــد ،رب گوجــه فرنگــی260درصــد وپیــاز500تــا
1000درصــد افزایــش یابــد؟! چــرا بــه وزیــران خــود واضــح
وروشــن تذکــر نمــی دهیــد؟ اگــر مــواد غذایــی مــردم را صــادر
مــی کنیــد آن را رســانه ای کنیــد.
•• مــی خواســتم بــه اون آقــا کــه پیــاز رو کیلویــی هشــت هــزار
تومان خریــده بگــم بابا مفــت خریــدی لطفــا آدرس بــده ما هم
بریم بخریــم .توی محــل ما پیــاز خیــس و نامرغــوب رو کیلویی
 12هــزار و 500تومــان مــی فروشــند .تــوی خونــه یــک دونــه
پیاز داشــتیم که چنــد روز بود عیــال حیفش میومــد مصرفش
کنه امــروز بهناچــار جشــن گرفتیــم و خوردیمــش! حــاال فردا
بــرای پیــاز چــکار کنیم؟
•• پیشــنهاد مــی کنــم داخــل مطــب هــا دســتگاه نوبــت دهــی
شــبیه دســتگاه هــای نوبــت دهــی بانــک هــا بگذارنــد کــه نیاز
نباشــه با منشــی ســر وقــت جــر وبحــث کنیــم .ایــن موضــوع به
یــک منبــع درآمــد بــرای منشــی هــا تبدیــل شــده! مثــا چنــد
شــب پیــش یــک منشــی وقــت نمــی داد مجبــور شــدم از راه
دیگــری وارد بشــم!
••ضمــن تشــکر از همــه مســئوالن در حمایــت از ســپاه
پاســداران پیشــنهاد مــی کنــم بــرای مقابلــه بــه مثل شــما هم
فرزنــدان و خانــواده خــود را از آمریــکا فــرا بخوانیــد!
•• چــرا مســئوالن قیمــت کاغــذ را کنتــرل نمــی کننــد؟
مگــر واردات آن بــا ارز دولتــی صــورت نمــی پذیــرد؟ دســت
احتکارگــران و گــران فروشــان را بــاز نگذاریــد.

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• شــرکت ســایپا کــه اعــام کــرده تولیــد ســاندرو متوقــف
اســت و بــه همیــن جهــت جــواب ثبــت نامــی هــارا کــه بیــش از
یــک ســال در نوبــت هســتند نمــی دهــد چطــور در ســایت هــا
مرتــب نــرخ خودروهــای ســاندروی قیمــت کارخانه و حاشــیه
بــازار را اعــام مــی کنــد؟ درصورتــی کــه اگــر تولیــد نباشــد
طبیعتــا «نبایــد قیمت کارخانه مشــخص شــود» لطفــا تحقیق
و تفحــص کنیــد.
•• گفتنــد ازدواج20تــا 30درصــد مجردهــا چالــش کاهــش
جمعیــت را برطــرف مــی کنــد عزیز مــن بــا کــدام پــول ،باکدام
شــغل ،باکدام ســرپناه و با کــدام جهیزیــه؟! واقعا متاســفم که
چنیــن وضعــی درســت کردیــد کــه جوانــان نتواننــد ازدواج
کننــد.
•• دولــت یــا تعزیــرات اعــام مــی کنــد پیــاز را نبایــد بیشــتر از
شــش هزارتومان و مرغ را هم نباید بیشــتر از 11500تومان
بفروشــند ولی فروشــندگان اصال در بــازار رعایت نمی کنند.
چرا واقعا؟ کســی نیســت جلــوی ایــن ســودجویان را بگیرد؟!
•• آخــر ســال ۹۷اعــام کردیــد کــه ســود وام هــای زیــر صــد
میلیــون بخشــیده مــی شــود .چــرا مــردم را الکــی خوشــحال
مــی کنیــد و جــواب نمــی دهیــد؟!
••کارمند بازنشســته ام بــرای خودروی تیبا در شــرکت ســایپا
ثبــت نــام کــرده ام وپولــش را از محــل وام وپــس انــداز و...تمام
وکمــال داده ام .بــه دلیــل ایــن کــه بیمــار بــودم و مرتــب وقــت و
بــی وقــت بایــد بــه مراکــز درمانی مــی رفتــم مبــادرت بــه خرید
خــودرو کــردم؛ نــه بــرای تفریــح .اکنــون شــش مــاه مــی گــذرد
بعــد از وعــده هــای فــراوان از نمایندگــی خبــر دادنــد کــه از
خــودرو خبــری نیســت .چــکار کنیــم؟ کجــا بریــم؟
••به آقــای احســان علیخانــی بفرمایید با انتخــاب ایــن داورها
جایــگاه خودشــو بیــن مــردم داره از بیــن میبــره داورهایــی که
فقــط از روی احساســات رای میدن!
••بچــه دو ســاله از تبلیغــات چــی میفهمــه کــه هر20دقیقــه
شــبکه پویــا آگهی پخــش مــی کنــه؟ جالبــه هر20دقیقــه بچه
مــا مــخ مــون رو مــی خــوره میگــه پویــا پویــا پویــا و! ...
••اگردوســتداریــناز تمــام فشــارها ونامالیمــت هــای
ن پیشــنهادمی کنــمیهســریبهســازمان
غ بشــی 
روزگا ر فــار 
جهــاد کشــاورزی مشــهد بزنیــن .همهچــی آرومــه ،آنجــا
ت مــی کنــن ،دیگه
تازهشــما روهــم بــه نوشــیدن چــایدعــو 
ب اربــابرجــوعهــممــی گــن
چــیمــی خوایــن؟ در جــوا 
خــدا بزرگــه!
••همــه مــی گوینــد کمــک هــا بــرای ســیل زدگان زیــاد اســت
و بایــد مدیریــت خــوب باشــد.وقتی فراینــد مشــخص و قانــون
برای انتخــاب مدیران و آمــوزش موثــر آن ها نداریم چه کســی
مــی خواهــد مدیریــت کنــد؟
•• لطفا به مناســبت اعیاد شــعبانیه در روزنامه ســوال مسابقه
پیامکــی بذارین.

نمابر05137009129 :

•• دلــم به حــال مهــران مدیــری می ســوزه چــون مســئوالن ما
جنبــه شــنیدن حــرف حــق را ندارنــد .البتــه مــی دانــم حــرف
مــرا چــاپ نمــی کنیــد.
•• آقــای اســتاندار خراســان جنوبــی مشــکل زمیــن وگرانــی
مســکن در شــهرهای کوچکی مثل بشــرویه ،طبس ،فردوس
و بیرجند و ...بــا واگــذاری زمین به جوانــان و برخــورد با بنگاه
های معامــات به راحتی قابل حل اســت و کســی جزشــما در
اســتان نمــی توانــد آن را حــل کند.
••چهــار بــار پیامــک دادم راجــع بــه بخشــش ســود وام هــای
زیــر صــد میلیــون کــه پارســال اعــام کردیــد چــرا پاســخ گــو
نیســتید؟
•• دولــت بــه دنبــال دروغــی جدیدبــه مــردم اســت .همیــن
که اعــام مــی کنــد تعرفــه آب وبــرق پرمصــرف هــا ازخــرداد
افزایش۲۳درصــدی مــی یابد یعنــی مــی خواهــد نــرخ گران
را بــرای همــه مــردم اجــرا کنــد!
•• هرکیلوپرتقــال درمیــدان میــوه وتــره باراســفراین کــه
کیفیــت مطلوبــی هــم نــدارد حــدود شــش هــزار تومــان اســت
کــه تــازه داخــل ســبد ،پرتقــال پالســیده هــم پیــدا مــی شــود.
چــرا نظــارت نیســت؟
•• مگــر فقــط در غــرب ایــران ســیل اومــده کــه تمــام توجــه
و کمــک هــا بــرای ایــن مناطــق اســت؟ مگــر بعضــی از
مناطق ترکمــن ها و مردم خراســان و سیســتان و بلوچســتان
دچــار ایــن مصیبــت نشــده انــد؟!
••ســال نــورا بــه همــه شــما عزیــزان تبریــک عــرض مــی کنــم
وامیــدوارم کــه ســال خــوب وخوشــی داشــته باشــید ودر
صفحــات روزنامــه تنــوع ایجــاد کنیــد و بــرای مخاطبــان
مســابقههای جدیــد پیامکــی بگذاریــد.
جوابیهشرکتمخابراتایران
در پاســخ به مطلب مندرج در تاریخ  21اسفندماه  97در
ســتون حرف مردم با عنوان «در اپراتور همــراه اول وقتی
کد (شماره  121مربع) را شماره گیری «...به استحضار
می رساند:
با شماره گیری کد دســتوری * #121یکی از طرح های
همــراه اول به نام مــدار فیــروزه ای برای مشــترک جهت
فعال ســازی به صــورت منــو نمایــش داده می شــود .در
این طرح بســته های اینترنت و بســته های مکالمه کوتاه
مدت (ســاعتی) و به صرفه ای که قیمت آن ها در ساعات
و مکانهای مختلف شبکه همراه اول متناوب خواهد بود
فعال می گردد .ضمنا مشترکین محترم می توانند جهت
آگاهی و اطالعات الزم از طرح های همراه اول به ســایت
 mci.irمراجعه نمایند.
عیسی حسن پور
روابط عمومی منطقه خراسان رضوی
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