صفحه 4
پنجشنبه  ۲۳اسفند ۱۳۹۷
 ۷رجب  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۱۴۸

اقتصادی
آسوشیتدپرس:

دولت آمریکا از نقص فنی بوئینگ
با خبر بود

خبرگزاری آسوشیتدپرس دیروز با انتشار خبری که حکایت
از اطالع قبلی دولت آمریکا از نقص فنی بوئینگ داشت ،نوشت:
حداقل دوتن از خلبانان شرکت هواپیمایی آمریکایی بویینگ در
سال 2018نقص فنی مدلهای  737بویینگ را گزارش داده بودند.
به گزارش این خبرگزاری ،این خلبانان درگزارشهایشان پائین آمدن
ناگهانی دماغه هواپیما را اعالم کرده بودند .گفته میشود که همین عامل
منجر به سقوط مرگبار دو فروند از بوئینگهای  737مکس  8شرکتهای
اتیوپیایی و اندونزیایی در کمتر از  5ماه اخیر شده بود.
گزارشهای ایمنی این دو خلبان سال  2018در اختیار ناسا(سازمان
فضایی آمریکا) قرار گرفت و به دلیل داوطلبانه بودن آنها ،نام خلبانان،
شــرکت هواپیمایی مربوطه و مکان وقوع این حوادث در اختیار عموم
قرار نگرفته است.
در این گزارشها آمده اســت که بالفاصله پس از آنکه هواپیما در
وضعیت پرواز خودکار (اتو پایلوت) قرار گرفت ،دماغه هواپیما به سرعت
پائین آمد که در هر دو مورد با قطع حالت خودکار ،وضعیت هواپیما به
حالت عادی بازگشت.
با وجود آنکه بیش از  40کشــور پرواز این مدل هواپیمای بوئینگ
را ممنوع کردهاند ،اداره هوانوردی فدرال آمریکا کماکان قابلیت پروازی
مکس  8را تائید کرده و هواپیماییهای آمریکا امریکن ،ساوث وست و
یونایتد کماکان به بهرهبرداری از مدل جدید مکس بوئینگ  737ادامه
میدهند.
هنوز معلوم نیســت که گزارشهای مذکور به اقدام خاصی از سوی
اداره هوانوردی آمریکا منجر شده یا خیر.
بــه گزارش ایرنا ،تعدادی از ســناتورهای دو حزب آمریکا خواهان
توقف پرواز هواپیماهای بوئینگ  737مکس  8شــدهاند .از سوی دیگر
رئیسجمهــوری آمریکا عالوهبر توییتی در مــورد پیچیده بودن پرواز
توگو کرد.
هواپیماهای جدید با رئیسشرکت بوئینگ تلفنی گف 
ارزش سهام شرکت بوئینگ با اوجگیری فشارهای جهانی و ممنوعیت
پروازی آن در دو روز اخیر بیش از  10درصد کاهش داشته است.
افزایش ممنوعیت پرواز بوئینگ در کشورهای جهان
در ادامه ممنوعیت پرواز بوئینگ در کشورهای جهان دیروز اعالم شد
که اتحادیه اروپا ،قزاقستان ،ترکیه و فیجی هم پرواز بوئینگهای 737
مکس را ممنوع کرده و کشــورهای آمریکای التین هم در حال ارزیابی
شرایط برای ممنوع کردن فعالیت این هواپیماها هستند.
به گزارش فارس به نقل از رویترز ،کمیته هوانوردی قزاقستان اعالم
کرد از روز چهارشنبه فعالیت بوئینگهای  737مکس را در این کشور
به حالت تعلیق درمیآورد.
همچنین وزارت حملونقل و زیرساخت ترکیه نیز طی بیانیهای اعالم
کرد به دلیل دو مورد ســانحه مرگبار هواپیماهای بوئینگ  737طی 5
ماه گذشــته از دیروز پرواز آنها در ترکیه ممنوع خواهد بود و این اقدام
در راستای سیاستهای پیشگیرانه اجرایی میشود.
شرکت هواپیمایی ترکیش ایرالینز  12فروند از هواپیماهای بوئینگ
 737مکــس را در اختیار دارد و به گفته بالل اکســی مدیرعامل این
گ  737مکس
شــرکت هواپیمایی از چهارشــنبه تمام پروازهای بوئین 
متوقف خواهد بود.همچنین مقامات ســازمان هوانوردی فیجی هم روز
گذشــته اعالم کردند فعالیت دو فروند بوئینگهای  737مکس در این
کشور را به صورت موقت متوقف کردند .از سوی دیگر آرژانتین و دیگر
کشورهای آمریکای جنوبی هم در حال بررسی طرح بستن آسمان خود
به روی بوئینگهای  737مکس هستند.
گفتنی اســت طی روزهای گذشته کشورهایی نظیر هند ،استرالیا،
اندونزی ،سنگاپور ،مکزیک ،ویتنام ،آفریقای جنوبی ،چین ،کایمن ،اتیوپی،
مغولستان و مغرب هم پرواز بوئینگهای  737مکس را ممنوع کردهاند.

یک مسئول خبر داد

خودکفایی کشور در تولید
کاتالیستهای خاص پتروشیمی

مدیرعامل شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بااشاره
به تولید و بهرهبرداری کاتالیســت  ،SAC۵۰۰گفت :تولید این
نوع کاتالیســت  ۱۵میلیون یورو صرفهجویی ارزی برای کشور
به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا ،علی پژوهان بااشاره به خودکفایی ایران
در تولیدکاتالیست  SAC۵۰۰اظهار داشت :شرکت پژوهش و فناوری
پتروشیمی متولی دستیابی به دانش فنی مواد شیمیایی کاتالیستها و
غیره است .این شرکت در برخی از دانشها تجاریسازی کرده و بخشی
دیگر از دانشها در سال  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹تجاریسازی خواهد شد.
وی افزود :این کاتالیســتها روی کیفیت محصوالت پتروشــیمی
تأثیر زیادی میگذارند که این تأثیر روی پلیاتیلن بسیار ویژه است .در
سالهای اخیر استفاده از پلیاتیلن در لولههای انتقال آب تحت فشار و گاز
کاربرد زیادی پیدا کرده است و برای تولید آنها نیاز به کاتالیست خاصی
وجود دارد.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه برای
ساخت کاتالیستهای مذکور  ۱۰سال مطالعه صورت گرفته است ،اضافه
کرد :این محصول از چهارشــنبه هفته گذشته تزریق شده است .قطعاً
در سال آینده ورژن جدیدی از این کاتالیس را ارائه میکنیم و محصول
پلیاتیلن سال آینده نسبت به امسال با کیفیتتر است.
پژوهــان بــا بیان اینکــه در این راســتا یک رقیب جــدی برای
شــرکتهای مطــرح دنیا خواهیم بــود ،ادامه داد :هفــت عدد از ۱۴
قرارداد در حوزه کاتالیست بودند و در سال  ۱۳۹۸شاهد تولید حداقل
هفت کاتالیست پرمصرف و استراتژیک خواهیم بود.
به گفته وی ،در دنیا فقط سه یا چهار شرکت این کاتالیستها را تولید
میکنند .ظرفیت تولید ما تا  ۱۰۰تن در سال و مصرف کشور  ۴۵تا ۵۰
تن در سال است .در مورد صرفهجویی ارزی تولید این کاتالیستها برای
کشــور ،توضیح داد :مشابه خارجی هر کیلوگرم از این کاتالیست ۳۰۰
تا  ۴۰۰یورو اســت و با توجه به اینکه نیاز کشور حدود  ۴۰تا  ۵۰تن
در سال است ،خودکفایی در تولید این کاتالیست  ۱۵میلیون یورو برای
کشور صرفهجویی ارزی دارد .تولید هر کیلوگرم از این کاتالیست برای
پتروشیمی شازند  ۵۰دالر است .گفتنی است ،کاتالیستها ،مواد شیمیایی
هستند که در فرایندهای شیمیایی باعث افزایش سرعت واکنش میشوند.
شناخت عمیق از فاکتورهای تبدیل شیمیایی در هر واکنش تبدیلی و
ایجاد شرایط بهینه باعث افزایش بازدهی و عملکرد واحد و به طبع آن
باعث صرفهجویی اقتصادی میشوند.
کاربرد این کاتالیســتها ،در نفت و گاز ،واحدهای پتروشــیمی و
مبدلهای کاتالیزوری اتومبیل میباشد.

جدول نرخ سکه و ارز

نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات

نوع ارز

قیمت (به تومان)
4/535/000
4/556/000
2/505/000
1/604/000
880/000
413/250
12/844
14/795
16/894
2/352
3/497

س سازمان بسیج سازندگی اعالم کرد
رئی 

 24هزار جهادگر در نوروز عازم مناطق محروم میشوند

رئیسسازمان بسیج سازندگی کشور گفت:
در ایام نوروز  ۱۱۶۷گروه جهادی مشــتمل بر
۲۴هزار نفر به مناطق محروم اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،محمد زهرایی در
اولین جلســه کارگروه هماهنگی بســیج سازندگی
کشــور اظهار داشت :یک هزار و  167گروه جهادی
مشتمل بر  24هزار نفر در ایام نوروز به مناطق محروم
خدمترسانی میکنند.
وی با بیان اینکه اولین افتخار بســیج سازندگی
این اســت که به فرمان رهبری تشکیل شد ،افزود:
ســامان بخشیدن به جوانان برای رفع اوقات فراغت
و تمرین مدیریــت در عرصههــای واقعی در کنار
رفع محرومیتها از اهداف بســیج سازندگی است.
ماموریت اول سازمان بسیج در ساماندهی گروههای
جهادی ،خود انسان است .پاکسازی ،مدیرپروری و

پرورش انسانهای دغدغهمند به قصد خدمت با شعار
خودسازی و دگرسازی بدون جهتگیری سیاسی از
اولویتهای ماست.
رئیسسازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد:
در سال  86مجلس ،قانون بسیج سازندگی را تصویب
کرد و ما مجاز شــدیم با سایر دستگاههای اجرایی
تفاهم نامه ببندیم و قرارداد مستقیم داشته باشیم .از
سال  86کمک به دولت در اجرای پروژههای عمرانی
زودبازده و عامالمنفعه در دستور کار ما قرار گرفت و
 141هزار پروژه کوچک نظیر قنوات ،استخر ذخیره
آب ،آبخیزداری ،ساخت خانه عالم ،ساخت مسجد و
غیره در  28عرصه با دستگاههای اجرایی کار شد.
زهرایی با بیان اینکه ماموریت ســوم ما اقتصاد
مقاومتی است ،گفت :ما متولی اقتصاد کشور و حتی
مردمی کردن همه اقتصاد نیســتیم اما به نهادهای

انقالبی کمک میکنیم اقتصاد مردمیشود.
وی بااشــاره به اینکه  170هزار کارگاه اقتصاد
مقاومتی با تاکید بر زنجیره ارزش را شکل دادهایم،
افزود :تالش میکنیم در سال  98هم به موضوعاتی
نظیر بستهبندی و برندســازی توجه داشته باشیم،
ضمن اینک ه در محرومیتزدایی همگرایی و همافزایی
دستگاههای اجرایی را دنبال میکنیم.
رئیس ســازمان بسیج ســازندگی کشور بیان
کرد :تفاهم نامه احداث پنج هزار واحد مســکونی،
مناسبسازی  10هزار واحد مسکونی ،مناسبسازی
سه شهر برای معلوالن در دستور کار سازمان بسیج
ســازندگی کشــور قرار گرفته اســت .هدف بسیج
سازندگی برای اجرای  40هزار پروژه عمرانی در40
سالگی انقالب و آغاز این پروژههاست .ما پروژههایی
را شروع میکنیم که مردم حضور حداکثری داشته

باشند 20 .درصد از منابع اجرایی پروژهها در بسیج
سازندگی توسط خیران تامین میشود.
زهرایــی افزود:ما بــرای  11هزار گروه جهادی
ارتباط مســتمر با مردم تعریــف کردهایم .در حال
حاضر با استمرار سه تا پنج سال گروههای جهادی و
ی توان پروژههای طوالنیتری
حضور آنها در منطقه م 
را شروع کرد.
وی ادامه داد :ســازمان بســیج ،رقیب پیمانکار
نیســت .ما در اجرای پروژهها میخواهیم از ظرفیت
سپاه و بسیج استفاده کنیم .ما به دنبال سود نیستیم
و این حکم شــرعی برای ماســت که انتفاع نداشته
باشیم .سال  98در قالب طرح بزرگ خدمترسانی
همزمان و همگرا در سراســر کشور  40هزار پروژه
را آغــاز میکنیــم که البتــه بخشــی از آنها آغاز
شده است.

روایت قرارگاه خاتماالنبیاء از فلج شدن تحریمها به دست سپاه پاسداران

قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا ،گوشههایی
از عملکرد ســپاه پاســداران در فلج کردن
تحریمهای بهاصطالح فلجکننده را روایت کرد.
بــه گزارش روابط عمومی قــرارگاه خاتماالنبیا،
این قرارگاه در پاسخ به برخی اظهارات شبههافکنانه
آورده اســت :قرارگاه خاتماالنبیا با اجرای پروژههای
بزرگی همچون پاالیشــگاه میعانات ســتاره خلیج
فــارس به عنــوان بزرگترین پاالیشــگاه میعانات
گازی جهان ،فازهــای  15و  ،16فاز  13و فازهای
 23 ،22و  24پارس جنوبی با مهندسی تمامایرانی
است ،کشور را در زمینههای مختلفی از جمله تولید
بنزین خودکفا کرده است.
این قرارگاه سازندگی ادامه داده است :قرارگاه در
دل تحریمهای به اصطالح فلجکننده دشمنان ،اجرای
بیش از چهار هزار کیلومتر خطوط انتقال نفت و گاز،

اجرای بیش از  6300کیلومتر خط انتقال آب ،اجرای
بیش از  400کیلومتر تونل طویل انتقال آب ،اجرای
بیش از  2600کیلومتر آزادراه ،بزرگراه و راه اصلی،
اجرای چهار هزار کیلومتر راهآهن ،اجرای  23هزار
کیلومتر شبکه سراســری فیبر نوری ،اجرای بیش
از  150کیلومتر تونــل راه و راهآهن و صدها پروژه
دیگر را در کشور اجرا کرده است.
قــرارگاه خاتماالنبیــا افزوده اســت :قــرارگاه
خاتماالنبیا ،کارفرمای پروژههای در دســت اجرای
خود نیست بلکه صرفاً پیمانکار پروژههایی است که
از طریــق وزارتخانهها ،نهادها و ارگانهای دولتی به
او واگذار میشود.
این قرارگاه سازندگی تصریح کرده است :قرارگاه
خاتماالنبیا ،سدســازی را که روزگاری در مهندسی
کشــور ،یک رؤیا بود ،بومی کند و ساخت  62سد

با ظرفیت  25میلیــارد مترمکعب ذخیره مخزن را
در کارنامــه خود ثبت نماید که این میزان آب ،برابر
با نیمی از ظرفیت آب پشت سدهای کشور است.
قرارگاه خاتماالنبیا بااشــاره به تکرار ســخنان
ابلهانه ترامپ از سوی برخی درباره خشکسالیهای
اخیر افزوده است :قرارگاه در طول  29سال آبادانی
کشــور از خروج ساالنه هفت میلیارد مترمکعب آب
از کشور جلوگیری کرده است .قرارگاه تاکنون بیش
از ســه هزار پروژه در دولتهای مختلف و در اقصی
نقاط کشور اجرا کرده که یکی از آنها انتقال آب در
سال  97به شهرهای مختلف استان خوزستان بود.
این طرح ضربتی به صورت شــبانهروزی و با صرف
ساعتها جوشکاری در تابستان و در دمای  70درجه
داخل لولههــای انتقال آب صورت گرفت و عالوهبر
اینکه کشــور را از یک التهاب نجات داد باعث شد تا

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد

بیش از  1600شهر و روستای محروم ،از نعمت آب
شیرین بهرهمند شوند.
این قرارگاه ســازندگی تصریح کرده است :منشأ
عمده ریزگردها خارج از مرزهای کشور است و آنچه
داخلی است به دلیل کمبود بارشهای سالهای اخیر
و رشد بیابانزایی بوده است .البته این نکته را حتی
معاندان سپاه و قرارگاه نیز میدانند که توسعه پوشش
گیاهی منطقه به وسعت  17هزار هکتار از اقدامات
این دو مجموعه طی چند سال اخیر ،است .همچنین
با تالش شبانهروزی در عرض  45روز بر روی رودخانه
«ما ِرد» بند انحرافی ایجاد کردند و از نفوذ آب شور
دریا به داخل رودخانه بهمنشیر جلوگیری کردند .در
تمام دنیا و بهخصوص کشورهای مهم منطقه از جمله
ترکیه ،تحت عنوان پروژه «گاپ» ،خروج آب از کشور
خود را به کمترین حد ممکن رساندهاند.

آغاز توزیع  10هزار تن مرغ با قیمت دولتی

دبیر ستاد تنظیم بازار ب ا اشاره به افزایش
قیمت مرغ تا مرز ۱۷هــزار تومان در برخی
سوپرگوشتهای تهران ،از توزیع ۱۰هزار تن
مرغ با قیمت مصوب  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومانی در
میادین میوه و ترهبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،عباس قبادی اظهار
داشــت :بعد از تصویب نرخ  11هزار و  500تومان
برای هرکیلوگرم مرغ گرم ،متأســفانه به مشکالتی
برخوردیم و گرچه قیمت مصوب ،نرخ کارشناســی
شده بود ،بهدلیل مشــکالتی که در نقل و انتقاالت
مالی و بانکی برای واردات چند کشتی حامل نهادهها
وجود داشت ،نوساناتی در میزان نهادههای موجود در
کشور بهوجود آمد.
وی با تأکید بر اینکه در پاسخ به این سؤال که بر
اساس آمار گمرک که مدعی واردات نهادهها بهمیزان
 1/5میلیارد دالر طی 10ماهه ابتدایی امسال است،
چطور این نوسانات بهوجود آمده است ،افزود :به دلیل
برخی مشکالت در نقل و انتقاالت بانکی برای تأمین
نهادههای دامی امسال در دو نوبت ذخایر نهادههای
خود را در بــازار ریختیم ولی همین نوســانات در
جوجهریزی باعت شــد تا در مقاطعی به مشکالت

برخورد کنیم.
دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد :در حال حاضر
حدود  20هزار تن گوشت منجمد در گمرک متوقف
اســت و علیرغم همراهی گمرک ،ما نمیتوانیم این
گوشتها را ترخیص کنیم چراکه پول طرف خارجی
به حسابش واریز نشده است؛ این در حالی است که
برخیها انتقاد میکنند چرا این گوشــت ترخیص
نمیشود.
وی اضافه کرد :من قبول دارم که قیمت مرغ در
برخی سوپرها تا  17هزار تومان رسیده و گزارشاتی
از این قیمت به دست من هم رسیده است ولی مرغ
در میادیــن میوه و ترهبار بــا قیمت مصوب عرضه
میشود .در جلسه روز چهارشنبه تکلیف شد تا 10
هزار تن مرغ و  10هزار تن گوشت بهصورت گسترده
در میادین میوه و ترهبار توزیع شود.
بهگفتــه این مقــام مســئول ،در توزیع مذکور
هیچگونــه محدودیتی برای خریداران وجود ندارد و
اص ً
ال بحث ارائه کارت ملی بهازای خرید مرغ مطرح
نیســت .در توزیع درنظر گرفتهشده ،مرغ منجمد با
قیمت  10هــزار و  500تومان و مرغ گرم با قیمت
 11هزار و  500تومان عرضه خواهد شد.

در همین زمینه ،امیرخسرو فخریان ،رئیساتحادیه
کشوری فروشگاههای زنجیرهای از توزیع روزانه 100
تن مرغ منجمد تنظیم بازار به نرخ مصوب دولتی به
منظور کاهش قیمت گوشــت مرغ در استان تهران
خبرداد و گفت :این طرح مختص قشر خاصی نبوده
و مصرفکنندگان میتوانند از فروشگاههای زنجیرهای
اتحادیههای سراسری تعاونیهای مصرف محلی ایران،
رفاه ،افق کوروش ،هایپرمی ،هایپر اســتار ،شهروند،
ســپه ،اوشــانک (هفت) ،جانبو ،اتکا ،کامبای فور،
نجــم خاورمیانه ،یاران دریان و انتخاب من این کاال
را تهیه کنند .به گزارش روابط عمومی فروشگاههای
زنجیرهای ،وی در مورد وضعیت شــکر تنظیم بازار
افزود :ظرفیت اعضای این اتحادیه ماهیانه  10هزار تن
است که تا بحال بخش عمدهای از میزان شکر مورد
نیاز جذب و بین مصرفکنندگان توزیع شده است.
تصمیمات سلیقهای برخی استانداران
باعث مشکالت گوشت و مرغ شد
همچنین ،داود موسوی معاون سازمان حمایت
از مصرفکننده بااشــاره به نحوه قیمتگذاری نرخ
مصوب مرغ در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان اظهارکرد :در جلسه ستاد تنظیم بازار

مقرر شد تا برای جلوگیری از برخی سوءاستفادههای
احتمالی ،بازرسان ما و سازمانهای صنعت معدن و
تجارت ،در کشتارگاهها حاضر شوند و در نحوه توزیع
نیز نظارت الزم را داشته باشند تا مرغ با قیمت مصوب
به دســت مصرفکنندگان برسد و مقرر شد هم در
عرضه مرغ به کشــتارگاهها و هم بعد از کشتارگاه،
صدور فاکتور الزامی باشــد.به گــزارش خبرگزاری
تســنیم ،وی تصمیم ســلیقهای برخی استانها و
اســتانداران را باعث نوسانات قیمت و مشکالتی در
این بخش دانست و افزود :متاسفانه بعضی از استانها
بخشینگری داشتند و به طور سلیقهای تصمیمگیری
کردند و برخی از اســتانهای تولیدکننده گوشت و
مرغ ،در خروج گوشــت و مرغ از اســتانهای خود،
تصمیماتی را گرفتند و روی خروج گوشــت و مرغ
تصمیماتــی را گرفته بودند که مشــکالتی را ایجاد
کرد این در حالی است که انتظار میرود استانهای
تولیدکننده ،مالحضات استانهای همجوار خود را
مدنظر قرار دهند.به گفته موسوی در اسفند ماه امسال
 125میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام شده
و این حجم از جوجهریزی میتواند به تعادل قیمتی
در بازار طی روزهای آینده منجر شود.

یک کارشناس اقتصادی:

تقاضای کاذب خودرو قیمتها را باال برد
یک کارشناس صنعت خودرو اعالم کرد در
حال حاضر بزرگترین عامل در افزایش قیمت
خودرو ،تقاضاهای کاذب در عین تضعیف شدن
عرضه است.
حسن کریمی سنجری در گفتوگو با خبرگزاری
ایسنا ،اظهار داشت :در رابطه با افزایش قیمتها در
بازار خودرو ،دالیل متعددی به این موضوع دامن زده
است .بخشی مربوط به شرایط اقتصادی کشور است؛
بدین معنا که پیشبینی روشنی از آینده اقتصادی در
سال  ۱۳۹۸وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بزرگترین عامل در افزایش قیمت
خودرو ،تقاضاهای کاذب در عین تضعیف شدن عرضه
است ،افزود :افراد تصور میکنند اگر قرار است شرایط
به همین شیوه پیش برود ،در سال آینده ممکن است
نرخ ارز و به دنبال آن تورم افزایش پیدا کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد :نقدینگی
در بخشها و الیههای متعددی اثرگذار بوده و سبب
شده مردم برای حفظ ارزش پول خود که قرار است
توسط تورم اقتصادی و افزایش نرخ ارز از بین برود،

به بازارهای مختلف روی آورند .البته که بازار خودرو
دارای مطلوبیت فراوان در این زمینه است.
بــه گفته کریمی ،عالوه بر این بخشــی دیگر از
نابسامانیها در افزایش قیمت خودرو در خود صنعت
قابل تحلیل است .درست است که طی یکی -دو ماه
اخیر شرایط عرضه بهتر شده است؛ اما در نگاه کلی
به ســال  ۱۳۹۷عرضه خودرو در مقایسه با سنوات
قبل و تقاضای طبیعی جامعه ،بسیار کمتر و تضعیف
شده است.
وی با بیان اینکه کماکان تقاضای خودرو وجود
داشته و این حجم تقاضا موجب شده مشکالتی ایجاد
شود ،گفت :در حال حاضر تنها مکمل برای پاسخ به
این حجم از تقاضا ،بازار است؛ بنابراین بازار به راحتی
قیمتها را افزایش داده و به اصطالح «ناز میکند».
نازش هم به سبب نگرانی از آینده بازار ،خریدار دارد
و قیمتها را افزایش داده است.
این کارشناس صنعت خودرو ابراز امیدواری کرد:
روند عرضه در ســال آینده بهبود پیدا کند و سبب
تعدیل نسبی قیمتها شود .همانطور که ذکر شد در

حال حاضر بخش عمدهای از تقاضاها کاذب بوده و به
سبب نگرانی از آینده پیشبینی میکنند که خودروی
خود را امسال خریداری کرده تا ارزش پول خود را در
سال  ۱۳۹۸حفظ کنند و بتوانند خودرو را با قیمت
باالتری به فروش برسانند.
کریمــی علت دیگر افزایش تقاضــا و باال رفتن
قیمتها را روزهای آخر سال و تعطیالت عید دانسته
و گفت :طبق روال هر ســاله ،مردم برای استفاده از
تعطیالت احساس نیاز بیشتری به خودرو میکنند.
اما در این شــرایط که به شدت عرضه دچار فشار و
تضعیف شده ،افزایش تقاضا دردسرساز شده است.
انحصار باالیی در بازار خودرو وجود دارد
در همین زمینه ،میالد بیگی ،مدیر بخش خودرو
اندیشکده دانشگاه امیرکبیر در گفتوگو با خبرگزاری
فارس اظهار داشت :در کشــور ،بازار خودرو شفاف
نداریم که قیمت خودرو در آنجا از چانهزنی فروشنده
به خریدار به دست بیاید.
وی افزود :در شــرایط بازار انحصاری ،واگذاری
قیمتگذاری به بازار درســت نیســت ،البته اص ً
ال

مشخص نیست قیمت بازار از کجا میآید و نمیتوان
راســتیآزمایی کرد که قیمت اعالمی خودروسازان
درست اســت یا غلط .زیرا بازار خودرو مشخص در
کشور نداریم .مدیر بخش خودرو اندیشکده دانشگاه
امیرکبیــر ادامه داد :در حــال حاضر قیمتگذاری
در بازاری انحصاری به خودروســازان واگذار شده و
خودروســاز نیز تمایلی به افزایش تیراژ تولید خود
ندارد .وزارت صنعــت هنوز قانونی را مصوب نکرده
که بهای اضافی دریافتی خودروســازان وارد خزانه
شــود و در حال حاضر همه فروش خودروسازان به
حساب خودشان میرود.به گفته بیگی ،در حال حاضر
در بازار خودرو انحصار باالیی وجود دارد و رقابتی هم
شکل نگرفته است .رقابتی شدن در این بازار نیز قطعا
در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد.
وی با بیان اینکه شرکتهایی طی  30سال اخیر
قصد تولید خودرو با زیر قیمت پراید را داشتهاند ولی
وزارت صنعت مانع شده است ،گفت :تا زمانی که بنگاه
خودروسازی مطمئن باشد با شرایط فعلی میتواند
سود کسب کند ،به سراغ نوآوری نخواهد رفت.

رئیسمرکز فنــاوری اطالعات بیمه مرکزی
راهکار تشخیص اصالت بیمه نامه شخص ثالث
را اعالم کرد.
به گزارش فارس ،ســید قاسم نعمتی در نشست
خبری اعالم کــرد :استانداردســازی اقالم اطالعات
مربوط به رشــتههای باربری ،آتش ســازی ،درمان و
بدنه خودرو برای اعمال کد یکتا ســال  97در دستور
کار قرار گرفت و دستورالعمل آن به شرکتهای بیمه
ابالغ شــد و بنابراین از اواسط سال آینده کد یکتا به
این بیمه نامهها هم تسری مییابد .در حال حاضر نیز
اطالعات بیمه نامهها دریافت میشود ،اما این اطالعات
شامل خالصه آماری است و نمیتوان از آنها ،نظارت بر
صنعت بیمه را استخراج کنیم.

نعمتی درباره اعمال کد یکتا در رشته شخص ثالث
اظهار داشت :این استانداردسازی از ابتدای مهر  96در
صنعت بیمه اجرایی شد به طوری که در لحظه صدور
بیمه نامه ،اطالعات به بیمه مرکزی ارسال و صحت آنها
بررسی میشود و پس از تایید به آن ،کد یکتا میدهد.
در نیمه دوم سال گذشته بیمهنامه  11میلیون و 600
هزار خودرو صاحب کد یکتا شد که این میزان امسال
بــه  21میلیون و  200فقره رســید.وی با بیان اینکه
یکتا عددی  11رقمی است ،گفت :در کنار نشان بیمه
مرکزی و کد تصویری « »RQروی بیمه نامهها چاپ
میشود و بیمهگذاران میتوانند با اسکن این کد و یا
مراجعه به تارنمای بیمه مرکزی ،از اصالت بیمه نامه
خود باخبر شوند.این مسئول بیمه مرکزی تصریح کرد:

استفاده از روش ارسال پیامک را دیگر روش دریافت
تاییدیه اصالت بیمه نامههای شخص ثالث یاد کرد و
گفت :این الگو برای چهار رشته باربری ،آتش سوزی،
درمان و بدنه خودرو تسری مییابد.
مســئول مرکز فناوری اطالعات بیمه مرکزی با
اعــام اینکه صــدور کد یکتا حداکثــر  2ثانیه طول
میکشد ،در پاسخ به ایرنا گفت :از طریق برخط شدن
تبادل اطالعات بین شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی،
فرآیند نظارت بر عملکرد شــرکتها نیز تسهیل شده
است به گونهای که اگر شرکتی در این رشته اقدام به
گرانفروشــی یا ارزان فروشی بیمهنامه کند ،معاونت
نظارت در جریان کار قــرار میگیرد.وی تاکید کرد:
شــرکتهای بیمهگر ملزم هستند بیمه نامه شخص

ثالث را به همراه کد یکتا به خریداران ارایه کنند .اگر
بیمه نامهای فاقد کد یکتا باشد ،به این معنا نیست که
شرکتهای بیمه میتوانند از پرداخت خسارت و ارایه
خدمات به بیمه گذار شــانه خالی کنند بلکه به این
معنی است که از نظر بیمه مرکزی این بیمه نامه فاقد
اصالت است.نعمتی اظهار داشت :در آینده کد یکتا به
عنوان ابزاری برای سنجش صحت بیمه نامهها خواهد
شد و شاید شــرکتهای بیمه ملزم شوند که جز کد
یکتا چیزی روی بیمه نامهها چاپ نکنند .اجرای این
فرآیند سبب شده تا نیروی انتظامی با دریافت برخط
اطالعات امروز با رصد شــماره خودرو و یا هر وسیله
نقلیهای که مشمول بیمه شخص ثالث است ،از صدور
بیمه نامه برای آن آگاه شود.

راهکار تشخیص اصالت بیمه نامه شخص ثالث اعالم شد

اتحادیه تولیدکنندگان لباسشویی اعالم کرد

عرضه قطعات بیکیفیت لوازم خانگی خارجی به نام تولید داخل

رئیساتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران
صنایع برودتی ،تهویه و لباسشویی گفت :برخی
افراد به اسم تولید داخل ،محصوالت خود را با
قطعات بیکیفیت چینی در بازار عرضه میکنند.
علــی جمالی در گفتوگو با ایســنا ،در رابطه با
شــرایط تعمیر لوازم خانگی در ماههای پایانی سال،
اظهار کرد :با توجه بــه افزایش قیمت لوازم یدکی
و محصول نهایی ،عمــوم مصرفکنندگان تعمیر را
جایگزیــن خرید محصول نو کردهاند و این در حالی

است که قیمت قطعات به شدت افزایش یافته و در
کنار آن کمبود قطعات یدکی در بازار احساس میشود
و اگر روند به همین روال پیش برود در ســال آینده
با کمبود در بازار قطعات و لوازم یدکی لوازم خانگی
مواجه خواهیم شد.
رئیــساتحادیه تولیدکننــدگان و تعمیرکاران
صنایــع برودتی ،تهویه و لباسشــویی ادامه داد :در
ماههای اخیر به واســطه برخــی تصمیمگیریها و
اعمال تعرفهگذاریها ،واردات قطعات یدکی تعمیر

با کندی مواجه شده و از حجم واردات کاسته شده
که این موضوع افزایش قیمت لوازم یدکی را به همراه
داشته است.
وی با بیان اینکــه در ماههای اخیر نیاز بازار از
طریق انبارهای نگهداری تأمین شــده ،گفت :برخی
افراد بــرای واردات از ارز دولتی اســتفاده کردند و
جای سؤال دارد که چرا محصوالت آنها به بازار وارد
نشده است.
جمالی تصریح کرد :در ماههای اخیر با هماهنگی

به عمل آمده با وزارت صنعت ،معدن و تجارت مقرر
شــد تا برای واردات با توجه به نیاز بازار از اتحادیه
استعالم الزم دریافت شود و واردکنندگان تعهد دهند
کاال را بعد از ترخیص در بازار عرضه کنند.
رئیساتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع
برودتی ،تهویه و لباسشویی با انتقاد از برخی تولیدات
بیکیفیت در بازار تاکید کرد :متأسفانه برخی افراد
به اسم تولید داخلی محصوالت بیکیفیت چینی را
به بازار عرضه میکنند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی خبر داد

محدودیتهای جدید
برای دارندگان چک برگشتی

یک مقام مســئول در بانک مرکــزی از تولید یک کد
رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت :دارندگان
چک برگشتی ،از افتتاح حساب جدید ،ارائه تسهیالت بانکی
و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم میشوند.
حمیدرضا غنیآبادی در گفتوگو با خبرگزاری مهر ،با بیان اینکه
برای هر چک برگشتی ،یک کد رهگیری تولید میشود ،اظهار داشت:
الزمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع قضائی ،وجود
کد رهگیریاست و بر این اساس ،موضوع صدور کد رهگیری یکی
از عواملی است که به سرعت ،به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
وی افزود :تا قبل از اوایل دهه  ۹۰بیشــتر رویکرد برای انجام
اقدامات پس از عمل ،بعد از صدور چک بود؛ به این معنا که بیشتر
تالش میشد با مقررات ،ضوابط و مجازاتها با پدیده چک برگشتی
مقابله شــود؛ اما اتفاقاتی که در عمل رخ داد ،نشان میداد که این
رویکرد ،مؤثر نبوده و آمارها نیز افزایش تعداد چکهای برگشــتی
را نشان میداد.
مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشــویی بانک
مرکزی با اشاره به شرایط جدید قانونی ،اضافه کرد :تمامی چکهای
برگشتی در سامانه اطالعات یکپارچه بانک مرکزی ،ثبت فوری شده
و ظرف  ۲۴ساعت به تمام بانکها ابالغ میشود؛ ضمن اینکه بانکها
نیز موظفند به اندازه کســری مبلغ چک ،از حســاب صادرکننده،
مسدود کنند و از افتتاح حساب جدید ،ارائه تسهیالت بانکی و صدور
ضمانتنامه ارزی یا ریالی نیز جلوگیری به عمل آورند که این موضوع،
به پیشگیری از صدور چکهای برگشتی بعدی منجر خواهد شد.
غنیآبــادی درباره پیشبینی قانون بــرای کمک به بنگاههای
بزرگ کشــور ،گفت :اگر این واحدها چک برگشــتی داشــتند و
محدودیتهای قانون موجب بیکار شدن افراد و کارگرها میشد ،در
چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
به تصویب هیئت وزیران میرسد ،با موافقت شورای تأمین استان،
اجرای محدویتها بهجز مسدودی وجوه حسابها برای مدت یک
سال به تعویق میافتد.
وی با اشاره به یکپارچه سازی صدور دستههای چک ،بیان کرد:
ارائه دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه
الکترونیکی دسته چک) انجام میگیرد و بدین ترتیب که اگر فردی
چک برگشــتی داشته باشد ،از هیچ بانک دیگری نمیتواند دسته
چک دریافت کند.
به گفته این مقام مســئول ،تا دو سال آینده برای صدور چک،
صادرکننده باید مشــخصات گیرنده بــه همراه تاریخ و مبلغ چک
را در ســامانه ثبــت کند .آن فرد گیرنده هــم اگر بخواهد چک را
به فرد دیگری بدهد ،باز هم باید مشــخصات و آن شناسه یکتا را
ثبت کند.

کوتاه اقتصادی
* راهبردهای ششگانه ستاد تنظیم بازار با محوریت مقابله با گرانی
و توزیع مناسب کاال اعالم شد.با تصمیم ستاد تنظیم بازار ،مقرر شد
با هدف کاهش قیمت اقالم مورد نیاز ،نمایشگاههای فروش بهاره در
سراسر کشور ،با صالحدید ستادهای تنظیم بازار استانی فعالیت کنند و
فروشگاههای زنجیره ای و اصناف نیز فروش فوقالعاده را در دستور کار
قرار دهند.همچنین تامین و توزیع کاالی اساسی در کنار اجرای طرح
تنظیم بازار میوه و مرکبات در حال پیگیری و اجراست .ستاد تنظیم
بازار با هدف پیشــگیری از سوءاستفادههای احتمالی ،طرح تشدید
بازرسی و نظارت ویژه با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها ،بازرسی اتاق
اصناف و ســازمان تعزیرات حکومتی و سازمانهای جهاد کشاورزی
استانها را اجرا میکند .همچنین مصوب شد ،با هدف حفظ آرامش
بازار ،با پدیده قاچاق به ویژه قاچاق کاالهای اساســی و ضروری در
استانهای مرزی مقابله شود.
* شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران
(تدپیکس) در پایان معامالت دیروز با افزایش  1205واحدی
به رقم  169هزار و  115واحد رسید .شاخص کل هموزن اما با
افزایش  182واحدی عدد  31هزار و  589واحد را به نمایش
گذاشت .به گزارش فارس ،بازار سهام در حالی معامالتی کم
حجم و متعادل را نظارهگر بود که همزمان با برنامه عرضههای
اولیه آبشاری در بورس و فرابورس و همچنین معامالت درون
گروهی حقوقیهای بــزرگ در آخرین روزهای باقیمانده تا
پایان سال ،برخی بورسبازها را برای شناسایی سهم جذاب
در شــبهای عید به تکاپو واداشته است .در این بین گروه
محصوالت شیمیایی ،اســتخراج زغال ،تک سهمهای گروه
ماشــینآالت و تجهیزات ،فرآوردههای نفتی ،تکسهمهای
قطعهساز و البته صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در
کنار ســیمانیها و بانکیها اصلیترین گروههای قابل توجه
برای معاملهگران بود.

قیمت خودروهای داخلی ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
ردیف

نوع خودرو

2
3
4
5
6
7
8
9

1

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

پراید 111

قیمت کارخانه (تومان) قیمت بازار(تومان)
36/100/000

48/200/000

پراید 131
پراید151
چانگان
تیبا صندوقدار
ساینا دندهای
پژو 405
پژو SLX
پژو  405دوگانه سوز

127/000/000
42/829/000
45/638/000
45/170/000

43/500/000
41/000/000
158/000/000
51/200/000
58/000/000
70/000/000
78/000/000
71/300/000

پژو پارس  TU5کالس 13
پژو  206تیپ 2
پژو  206تیپ 5
پژو  V8206صندوقدار
سمند الایکس ()LX
سمند EF7
سمند دوگانه سوز کالس 16
دنا تیپ2
تندر پالس دندهای
پژو  207دندهای
مزدا 3
H30
استپ وی
 207اتوماتیک
پژو 2008
رانا

47/174/000
54/526/000
55/593/000
43/597/000
44/640/000
47/603/000
66/000/000
79/900/000
70/000/000
273/000/000
76/500/000
103/100/000
85/000/000
114/994/000
51/360/000

104/000/000
75/000/000
88/000/000
90/000/000
76/000/000
79/500/000
84/000/000
107/000/000
93/000/000
107/000/000
330/000/000
112/000/000
134/000/000
129/000/000
272/000/000
76/500/000

پژو پارس

53/000/000

88/000/000

