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اخبار
چرا خودرو در بازار روز به روز
گرانتر میشود؟

در حالی که روز به روز بر قیمت خودرو در
بازار داخلی افزوده میشود ،برخی کارشناسان
این صنعت عرضه کم و نارست را علت افزایش
قیمتها میدانند اما خودروسازان و انجمن آنها
با اتکا بر آمارهای تولید ماهانه این موضوع را
رد میکنند گزارش زیر به این موضوع از چند
منظر میپردازد.
مدتی است که قیمت خودرو در بازار به
صورت روزانه روند صعودی به خود گرفته و در
این روزها در اوج به سر میبرد.
سعید موتمنی -رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران -
درباره دلیل گران شدن روزانه خودرو اظهار
کرد :زمانی که بازار جذاب میشود ،صف تشکیل
شده که عالوه بر آنکه به افزایش قیمتها
دامن میزند ،کیفیت را کاهش میدهد .زمانی
که حتی این کاال با کاهش کیفیت هم مجددا
مشتری دارد و خریدار برای خرید مشتاق است،
تولیدکننده با کنترل عرضه ،قیمت بازار را در
اختیار میگیرد؛ بنابراین به طور طبیعی قیمتها
افزایش مییابد.
وی با بیان اختالف  ۲۰تا  ۴۵میلیون
تومانی تفاوت قیمت کارخانه و بازار در
خودروهای پرتیراژ کمتر  ۱۰۰میلیون تومان،
یادآور شد :هر زمان که به هر دلیل عرضه به
بازار کم شد ،قیمتها افزایش یافت .سال گذشته
در همین ایام تصمیم گرفتند که با فروش پنج
درصد زیر حاشیه بازار ،قیمتها را متعادل کرده
و از افزایش قیمت جلوگیری کنند اما واقعا با
این شیوه ،قیمت خودرو متعادل و ارزان شد؟
آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفت یا
بیشتر شد؟
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید
بر اینکه عالوه بر عرضه کم ،نوسان قیمت ارز
نیز موجب بهم ریختگی بازار شده است ،اظهار
کرد :در حال حاضر خرید و فروش در بازار به
دلیل نوسان نرخ ارز بسیار کم شده و دیگر نه
فروشندگان چندان میل به فروش دارند و نه
خریدار واقعی ریسک خرید را میپذیرد.
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وزیر نفت اعالم کرد

تأمین سرمایه یک میلیارد دالری تولید ُکک از طریق پیش فروش محصول

وزیر نفت گفت :بخشی از سرمایه گذاری یک
میلیارد دالری برای تولید کک اسفنجی و سوزنی
از طریق پیش خرید آنها از سوی صنایع آلومینیوم
و فوالد تامین خواهد شد.
بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در حاشیه مراسم
امضای تفاهم نامه تولید کک اسفنجی و سوزنی
توسط پاالیشگاه امام خمینی (ره) و بندرعباس ،در
جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره
اینکه چه میزان سرمایه گذاری از چه محلی برای
این طرح انجام میشود ،گفت :حدود یک میلیارد
دالر میزان سرمایه گذاری در این طرح است که
بخشی از آن از طریق پیش خرید این محصوالت
از سوی صنایع آلومینیوم و فوالد تأمین میشود.
قسمتی از نیازهای این طرح که ارزی است ،توسط
صنایع فوالد و آلومینیوم که ارز الزم را در اختیار
دارند ،تأمین خواهد شد.
وی افزود :خوراک موردنیاز برای تولید این
دو مدل کک ،نفت کوره است ،به این ترتیب نفت
کوره  ۳۰۰-۴۰۰دالری تبدیل به محصول چندهزار

دالری خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول ،پیش بینی میشود
طی سه سال آینده این طرح به ثمر برسد ،البته

در پاالیشگاه امام خمینی (ره) شازند این طرح
میتواند با سرعت بیشتری نیز پیش برود .دستاورد
مهم این زمینه ،افزایش توان داخل ،خوداتکایی و

ایجاد ارزش افزوده است.
زنگنه تاکید کرد :اینگونه نیست کهتحت هر
شرایطی تولید این دو محصول را عهده دار شویم؛
هر دو پاالیشگاه این طرح را بررسی کرده و آن را
اقتصادی میدانند و براین اساس ،سرمایه گذاری و
تولید در این حوزه را پذیرفته اند.
وزیر نفت برنامه تولید کک اسفنجی را ۶۰۰
هزار تن و کک سوزنی را  ۷۰هزار تن اعالم کرد.
به گفته وی ،با اجرای این طرح ،شاهد
اشتغالزایی گسترده خواهیم بود.
زنگنه درباره گازسوز کردن خودروهای بنزینی
گفت :در ابتدا تصور میکردیم شاید از منظر تأمین
کاالی مورد نیاز آنها به مشکل بخوریم اما چنین
نشد و در جریان هستم که ساخت  ۷۰۰مخزن را
قرارداد بستیم و مشکلی در تأمین تجهیزات مورد
نیاز نداریم .بهتر است مردم به جای استفاده از
بنزین  ۳۵۰۰تومانی ،از  CNGکه  ۶۵۰تومانی
است ،استفاده کنند چرا که برنامهای برای افزایش
قیمت  CNGنداریم.

وزیر اقتصاد:

شرایط امن و پایدار بازار سرمایه به حفظ ارزش پول منجر میشود

وزیر اقتصاد با تاکید بر نقش مهم بازار سرمایه به عنوان کریدور
اصلی تأمین مالی بنگاههای تولیدی در کشور ،خواستار نقش آفرینی
هرچه گستردهتر این بازار در تحقق اقتصاد مردم بنیان شد.
فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از آخرین دستاوردهای فناورانه
بازار سرمایه با محوریت نقشه راه اقتصاد اظهار داشت :خوشبختانه
امروز بازار سرمایه با ظرفیت بسیار غنی ،آمادگی جذب سپردههای
خرد و قوام بخشیدن به اقتصاد «مردم بنیان» را دارد و همه باید برای
دستیابی به این هدف بسیج شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اهمیت بازار سرمایه
روز به روز در حال افزایش است ،تصریح کرد :شرایط امن و پایدار
بازار سرمایه ،به حفظ ارزش پول منجر میشود و صیانت از حقوق
سهامداران نیز ویژگی این بازار است.
دژپسند با تاکید بر ایفای نقش بیشتر مردم در اقتصاد ملی افزود:

در دو سال اخیر روی صندوقهای قابل معامله  ETFها متمرکز شده
ایم تا مقیاسها را در سطح آحاد مردم گسترش دهیم و به اقتصاد
«مردم بنیان» عینیت بیرونی ببخشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مردم بنیان کردن
اقتصاد فراتر از «خصوصی سازی» است ،اظهار داشت :در مردم بنیانی،
اصالت تصمیم گیری در مدیریت منابع و داراییها به خود افراد واگذار
میشود .دژپسند تاکید کرد :در اینجا مالک این است که تا جایی که
اضرار به غیر صورت نگیرد ،همواره خود مردم نقش محوری را ایفا
کنند و یکی از مجاری اصلی برای تحقق حداکثری این هدف ،بازار
سرمایه است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد :در شرایطی که از اقتصاد مبتنی بر
بودجه نفتی فاصله میگیریم ،بازار سرمایه قادر است با سرعت باال
میدان گشایی کند و از طرق گوناگون بخصوص تعمیق بازار و مدرن

سازی فناوریها و تنوع بخشی به ابزارها ،فضایی امن و پایدار برای
حضور تک تک افراد در اقتصاد و تولید ملی فراهم آورد.

در راستای فصل جدید همکاری های گمرکات دو کشور؛

تفاهمنامه تبادل الکترونیکی اطالعات گمرک ایران و پاکستان امضا شد

تفاهمنامه تبادل الکترونیکی اطالعات میان
گمرکات ایران و پاکستان طی مراسمی در اسالم
آباد امضا شد.
به موجب این تفاهمنامه که به امضای
خانم باقری پور مدیر کل دفتر فن آوری
اطالعات و ارتباطات گمرک ایران و فیاض
رسول رئیس بین الملل گمرک پاکستان
رسید ،اطالعات مربوط به همکار یهای
گمرکی و مبادالت تجاری دو کشور به صورت

الکترونیکی مبادله خواهد شد که این امر
عالوه بر تسریع و تسهیل تجارت و کاهش
هزینهها ،امکان جعل اسناد و تخلفات و
قاچاق کاال را از میان خواهد برد.
در این مراسم که تنی چند از مقامات
گمرک پاکستان و دیپلما تهای ارشد دو
کشور حضور داشتند ،مسئوالن دو کشور
بر لزوم تالش طرفین برای گسترش روابط
اقتصادی و افزایش تبادالت تجاری تأکید و

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت :تاکنون
 ۲۷۴هزار و  ۴۹۸پالک ثبتی به مساحت  ۳۴هزار و ۶۹۵
هکتار توسط سازمان ملی زمین و مسکن تک برگی شد.
علی نبیان در دهمین نشست مشترک نظارتی و اجرایی
طرح کاداستر و رفع تداخالت در آن با اشاره به نقش پر
اهمیت سازمان ملی زمین و مسکن در ساماندهی اراضی
دولتی گفت :سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون اقدام به

تک برگی کردن  ۲۷۴هزار و  ۴۹۸پالک ثبتی به مساحت
 ۳۴هزار و  ۶۹۵هکتار کرده است.
نبیان همچنین با اشاره به ایجاد سامانه جامع امالک و
مستغالت توسط این سازمان اظهار داشت :تاکنون بیش از ۱۶۵
هزار هکتار از اراضی تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به
منظور جانمایی در بانک کاداستر آماده سازی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست مشترک

عرضه سیمکارتهای  TD-LTEایرانسل
بدون نیاز به خرید مودم آغاز شد
سیمکارتهای مختص مودمهای اینترنت ثابت  TD-LTEایرانسل که تا پیش از این تنها به همراه
مودمهای اینترنت ثابت ارائه میشد ،بدون نیاز به خرید مودم  TD-LTEعرضه میشود.
به گزارش امتیاز ،متقاضیانی که قصد تهیه سیم کارتهای نسل چهار ثابت  TD-LTEبدون
تهیه مودم را دارند ،میتوانند «سیمکارت مختص مودمهای اینترنت ثابت  »TD-LTEرا به همراه بسته
اینترنت اولیه ،به صورت مجزا بدون نیاز به خرید مودم در زمان ثبت نام ،تهیه کنند.

فاصله بین قیمت کارخانه و بازار علت
اصلی گرانیهای بازار خودرو

همچنین احمد نعمتبخش -دبیر
انجمن خودروسازان نیز معتقد است که
نهتنها عرضه کمتر نشده بلکه نسبت به
ما ههای گذشته بیشتر هم شده است .آمار
تولید روزانه بیش از  ۲۰۰۰هزار دستگاه
برای هریک از دو خودروساز بزرگ کشور
نشان میدهد که به میزان تقاضا عرضه
نیز در بازار وجود دارد و اینکه خودروساز
بخواهد خودرو تولید کرده اما به بازار
عرضه نکند ،از پایه کذب است .تنها علت
اصلی گرانیهای اخیر بازار خودرو فاصله
زیاد بین قیمت کارخانه و بازار است که
سبب دال لپروری شده و ایجاد صف و رانت
برای خرید خودرو میکند .البته باتوجه به
ما ههای پایانی سال ،همچون روال هرساله،
افزایش تقاضا در این ایام ،تاحدودی
تاثیرگذار بر قیمتها و سبب افزایشی شدن
آ نها در بازار میشود.

این سیم کارتها در تمامی مودمهای ( TD-LTEبا قابلیت پشتیبانی از باند فرکانسی 3500
مگاهرتز) قابل استفاده هستند و با استفاده از آنها ،مشترکان میتوانند در تمامی استانها از اینترنت
پرسرعت ثابت ( )TD-LTEایرانسل استفاده کنند.
نمایندگیهای مجاز منتخب ،مراکز خدمات و در آینده ،فروشگاه اینترنتی ایرانسل به نشانی shop.
 ،irancell.irاین سیم کارتها را ارائه میدهند.
پوشش گسترده در مراکز استانها ،سرعت باالتر در مقایسه با سایر خدمات ،امکان استفاده از
بستههایی با حجمهای باال و متنوع و هزینه مقرون به صرفه در مقایسه با سیمکارتهای اینترنت همراه،
از جمله مزایای این سیمکارتها به شمار میروند.
قیمت سیمکارتهای مختص مودمهای اینترنت ثابت ( )TD-LTEایرانسل240 ،هزار ریال در نظر
گرفته شده است و بستههای اینترنت  40 ،24و  80گیگابایتی نیز به عنوان بستههای اولیه معرفی شدهاند.

هیچ مصرفکنندهای از شرایط بازار
خودرو راضی نیست

وی ادامه داد :زیان در خودروسازیها چند
برابر سرمایه آنها شده و تجمیع زیان شناسایی
شده و بدهی خودروسازان ،در حال عبور از
حجم بازار آنها است .متاسفانه اصرار بر رویههای
نادرست ،نه تنها اقتصاد کشور را به شدت متاثر
خواهد کرد که میتواند پیامدهای اجتماعی
نیز ایجاد کند .در شرایط فعلی تقریبا هیچ
مصرفکنندهای از شرایط بازار خودرو رضایتی
ندارد .نابودی سرمایه اجتماعی خودروسازی
البته تبعاتی برای کل کشور به وجود آورده و
به سرمایه اجتماعی حاکمیتی هم خدشه وارد
کرده است.

اعالم کردند :با توجه به ظرفیتهای موجود
و عالقهمندی دو کشور به بسط همکار یهای
تجاری و اقتصادی ،حجم مبادالت بازرگانی
دو طرف میتواند بیشتر از میزان کنونی
با شد .
بنابراین گزارش ،پاکستان به تازگی به
عضویت کنوانسیون تیر درآمده و فرصتهای
جدیدی برای افزایش همکاریهای گمرکات
دو کشور در حوزه حمل و نقل بین المللی و

صدور  ۲۴۷هزار پالک ثبتی تکبرگی

ایرانسل برای نخستین بار در ایران ،مردادماه سال  ،1395شبکه اینترنت ثابت پهن باند یا TD-LTE
را از شهر مشهد به طور همزمان در  25استان ایران راه اندازی کرد و تاکنون این خدمت در  159شهر
ارائه شده است.
عالوه بر  ،TD-LTEسایر فناوریهای اینترنت ثابت موجود ،مانند  ،ADSLبه دلیل مشکالتی از
جمله سرعت پایین ،نیاز به استفاده از خط تلفن ثابت ،نیاز به ظرفیت خالی در مرکز مخابرات منطقه ،نیاز
به استفاده از خط تلفن ثابت و بدون امکان جابجایی و محدود به مکان خاص ،به طور کامل پاسخگوی نیاز
کاربران و مشترکان امروزی نیستند .این در حالی است که سرویس  ،TD-LTEبا دارا بودن ویژگیهایی
همچون قابلیت استفاده در مکانهای مختلف ،بدون نیاز به خط تلفن ثابت ،راهاندازی سریع و پایداری باال
در آپلود و دانلود ،تجربه سرعت بسیار باالتری را برای کاربر همراه دارد.
مشترکانی که قصد استفاده از اینترنت پرسرعت ثابت نسل  )TD-LTE( 4را دارند ،میتوانند از
طریق وبسایت ایرانسل به نشانی  irancell.irمناطق تحت پوشش این شبکه را بررسی کنند.

رئیس کل بانک مرکزی»

اقتصاد کشور به تدریج در حال خروج
از رکود است

رئیس کل بانک مرکزی گفت :شاخصهای
مهم اقتصاد کالن خبر از ثبات نسبی و روند بهبود
تدریجی اوضاع و خروج اقتصاد از رکود میدهد.
عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشت :با اینکه،
عدهای تالش میکنند تا شرایط اقتصادی کشور را
وخیم و آینده سخت تری را ترسیم کنند؛ اما با
تدابیر اتخاذ شده ،براساس دادههای بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،شاخصهای مهم اقتصاد
کالن از قبیل رشد بخش غیرنفتی ،تورم و سایر
متغیرها همگی خبر از ثبات نسبی و روند بهبود
تدریجی اوضاع و خروج اقتصاد از رکود دارد .وی
تاکید کرده است :این در مقایسه با آنچه دشمنان
دنبال آن بودند و تصور آن را داشتند فوق العاده
است.همتی افزوده است :امروز  ۲۲بهمن  ،۹۸در
چهل و یکمین سالگرد انقالب ،شاهد حضور پرشور
مردم در دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی بودم،
باوجود تمامی مشکالت و سختیهای اقتصادی و
آسیب خوردن رفاه قشر عظیمی از مردم ،همچنان
شاهد حضور پرقدرت ،عمدتا ،همین بخش از مردم،
در دفاع از انقالب هستیم .وی ادامه داده است:
آمریکا و متحدینش ،باوجود تحمیل فشارهای
مضاعف اقتصادی ،به یمن مقاومت و ایستادگی
مردم ،نتوانستند به اهداف خوددست پیدا کنند.
همتی افزوده است :به عنوان یکی از مسئولین
اقتصادی ،قبول دارم که با وجود تالش و فعالیت
مداومی که داریم ،به علت سنگینی فشار تحریمهای
ظالمانه و نیز ساختار نامناسب اقتصاد و برخی
ناهماهنگیهای داخلی ،خصوصا زیاده خواهی و
رانت جویی گروهی از افراد جامعه که منافع خود را
در ملتهب نگه داشتن بازارها میبینند ،آن گونه که
باید و شاید ،نتوانسته ایم در شأن ملت بزرگ ایران
نتیجه بگیریم.
شرایط اقتصادی به تدریج بهبود مییابد

رد کاهش عرضه خودرو به بازار

این در حالی است که فرشاد مقیمی-
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو  -نیز با اتکا
بر آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت مبنی بر تولید خودروسازان در
ماه اخیر که رشد بیسابقهای داشته و توانسته
خود را نجات دهد ،موضوع کاهش عرضه به بازار
را رد کرده و گفت :چرا باید خودروساز تولید
کند اما نگذارد که خودرو به بازار تحویل داده
شود .ضمن اینکه ما طرحهایی همچون تحویل
در روزهای تعطیل را هم برای مشتریان از درب
کارخانه قرار دادهایم تا هرچه سریعتر خودرو
به دست مردم برسد .روزانه جلساتی برگزار
میکنیم تا حتی اگر یک روز هم شده خودرو
زودتر به دست مشتری برسد.
عالوه براین ناصر غریبنواز -مدیر تحویل و
لجستیک معاونت بازاریابی و فروش ایرانخودرو
 نیز با تاکید بر اینکه از ابتدای بهمن ماهسال جاری تاکنون بالغ بر  ۴۰هزار دستگاه
خودروهای ایرانخودرو تحویل نمایندگی و
مشتریان داده شده است گفت :به طور میانگین
و بدون احتساب روزهای تعطیل روزانه بیش
از  ۲۶۰۰دستگاه از محصوالت ایرانخودرو
تحویل داده شده است .این آمار نشان میدهد
که روند تحویل خودرو به بازار به درستی و به
میزان کافی صورت گرفته که این حاوی این
پیام به مردم و بازار است که متناسب با تقاضاها
خودرو تحویل بازار و مشتریان میشود اما برخی
سوداگران که تنها به سود خود میاندیشند ،بازار
را ملتهب میکنند.
وی افزود :اظهاراتی مبنی بر اینکه
کاهش عرضه به بازار سبب افزایش قیمتها
شده ،کامال نادرست و شایعهای بیش نیست
که تنها سود دالالن را افزایش میدهد.
باتوجه به بازار شب عید قاعدتا میزان تقاضا
در بازار بیشتر میشود اما در حال حاضر
متناسب با این تقاضاها حتی در روزهای
تحویل و از درب کارخانهها نیز خودرو به
مشتریان تحویل داده میشود.

بانك

ترانزیت کاال فراهم شده است .اجرای پروژه
تیر ،ایجاد دروازههای مشترک گمرکی در
مرزها ،تبادل الکترونیکی اطالعات و استفاده
از ظرفیتهای کریدور شمال -جنوب جهت
کاهش هزینه تجارت و افزایش عملیات گمرکی
در مرزهای دو کشور از دیگر محورهایی بود که
در مراسم امضای تفاهمنامه تبادل الکترونیکی
اطالعات بین گمرکات ایران و پاکستان میان
مسئوالن دو کشور بحث و تبادل نظر شد.

نظارتی و اجرایی طرح کاداستر و رفع تداخالت با بیان اینکه
چنین نشستهایی که با حضور نمایندگان سازمانها و
نهادهای مختلف ذیربط در بحث زمین هستند شاه کلید حل
مشکالت حوزه زمینهای دولتی و ملی است خاطر نشان
کرد :با تشکیل چنین نشستهای تخصصی میتوانیم امیدوار
باشیم زمین خواری و تداخالت آمار سازمانهای متفاوت
ریشه کن شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به
شاخصهای اقتصادی بانک مرکزی گفت که
اوضاع نسبت به گذشته به تدریج بهبود مییابد
و امیدواریم این روند مستمر باشد.
همچنین عبدالناصر همتی با حضور در مراسم
راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب اسالمی تاکید کرد:
به یمن مقاومت و ایستادگی مردم ،دشمنان علیرغم
تحمیل فشارهای مضاعف اقتصادی نتوانستند به
اهداف خود دست پیدا کنند .وی تصریح کرد :عدهای
تالش میکنند تا شرایط اقتصادی کشور را وخیم و
آینده را سخت تر از امروز نشان دهند اما با تدابیر
اتخاذ شده و همانگونه که شاخص های اقتصادی
بانک مرکزی نشان میدهد اوضاع نسبت به گذشته
به تدریج بهبود مییابد .همتی همچنین حضور
پرشور مردم را نشان دهنده پایبندی آنان با
آرمانهای انقالب دانست و افزود :ما به طور شبانه
روزی در حال تالش برای رفع مشکالت اقتصادی
مردم هستیم و این حضور پرشور مردمی وظیفه
ما را در قبال آنها مضاعف می کند.

