توليدوجتارت

پیش فروش خودرو خارجی ممنوع است
مدیرکل نظارت بر کاالی فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مردم هشدار داد با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از هرگونه پیش خرید این کاال بپرهیزند .احمد فارداردر گفتوگو
با ایرنا افزود :از  12دی ماه پارسال به موجب مصوبه معاون اول رئیس جمهوری ،شرط ثبت سفارش خودرو منوط به دارا بودن نمایندگی رسمی شد .وی بیان کرد :بر این اساس شرکت های «غیرنمایندگی» که نمی
توانستند ثبت سفارش کنند ،حق پیش فروش خودرو نیز نداشتند؛ این موضوع در اطالعیه های مختلف به مردم اطالع رسانی و در آن مقطع نام  6برند از جمله «داتیس خودرو ایرانیان» در رسانه های مختلف برده
شد.سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه با اتحادیه و اتاق اصناف ایران نامه نگاری کرد و در نهایت پرونده تعزیراتی برای شرکت داتیس خودرو تشکیل شد» .وی یادآوری کرد :شرکتهای
واردکننده غیررسمی ،به عنوان واحدهای صنفی نمی توانند از وزارت صنعت ،معدن و تجارت مجوز واردات بگیرند؛ بنابراین مسئولیت مستقیم آنها با اتحادیه و اتاق اصناف است.

«ابتکار» از گرانی کاالها در شرایطی که از تعداد معامالت در بازار کاسته شده است گزارش میدهد
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زهرا میگوید :مادرم میخواست ماشین ظرفشویی بخرد،
اما گران شدن یک شبه دالر و افزایش قیمت ناگهانی،
باعث شد که دیگر پولمان به خرید ماشین ظرفشویی
نرسد.
رضای  33ساله هم از نخریدن تبلت می گوید که هنوز قدرت
خرید تبلت را دارد ،اما فکر میکند که تبلتی که قصد خریدن آن
را داشت ،با قیمت های فعلی ،نمی صرفد .برای همین ترجیح
میدهد که پولش را برای خرج های احتمالی دیگر نگه دارد و اگر
دوباره بازار به تعادل قبل رسید ،خرید کند.
احسان  21ساله اما قصد داشت کفش کتونی برند بخرد .او
میگوید با کار دانشجویی و پول تو جیبی هزینه خرید را جور
کرده بودم ،اما نتوانستم چون یک دفعه قیمت کتونی که در نظر
گرفته بودم ،چند برابر شد و وسعم نرسید.
در یک کالم به نظر میرسد که قدرت خرید مردم یک شبه
سقوط کرد.
رکود تورمی زود تمام میشود
توگو با «ابتکار» گفت:
کمیل طیبی ،کارشناس اقتصادی در گف 
مقایسه شرایط فعلی با سال  91و  92کار درستی نیست .در سال
 91به دلیل انباشت تورم که دولت به واسطه درآمدهای باالی
نفتی و ذخیره ارزی به وجود آورده بود ،تا مقطعی نرخ دالر تثبیت
میشد ،اما جهش یکباره آن باعث شد که گرانی ابتدا در قیمت
کاالهای وارداتی خود را نشان دهد و سپس در کاالهای تولید
داخل تاثیر گذار شود .در ادامه این جریان در آن سالها ،ابتدا نرخ
دالر جهش ناگهانی داشت و سپس ارزش ریال کم شد که اکنون
هم اتفاقاتی شبیه به آن در حال رخ دادن است.
وی افزود :در ماههای اخیر نقدینگی سرگردان جامعه ابتدا به
سمت بازارهای سکه و ارز و طال رفت ،سپس سایر دارایی ها را
مورد هدف قرار داد که در نهایت به ایجاد رکود تورمی دامن
میزند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت :اما رکود تورمی

که اکنون پیش آمده ،به دلیل آن که هنوز برجام وجود دارد
و تنها آمریکا ما را تحریم کرده ،از سوی دیگر چندین سال رشد
اقتصادی مثبت داشتیم ،کمتر از رکود تورمی ابتدای دهه 90
زمان میبرد .احتمال این که در کمتر از یک سال از رکود تورمی
پیش آمده خارج شویم ،وجود دارد.
طیبی خاطرنشان کرد :هنگامی که تورم  2رقمی شود و احتماال
تا  20درصد برسد ،به دلیل آن که فاصله زیادی با افزایش حقوق
و دستمزد  10درصدی دارد ،با کاهش چشمگیر قدرت خرید
مواجه خواهیم شد.
تورم در کمین بازگشت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی اواخر سال 96
گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی الیحه بودجه سال 97
پرداخته بود .در این گزارش پیشبینی شده بود رشد اقتصادی

در پایان سال  97در محدوده  3درصد محقق شود ،که علت آن
را هم عواملی مثل خشکسالی و کاهش سرمایه گذاری دانسته
بود .همین گزارش تسلط سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی
را عاملی میدانست برای اینکه نرخ تورم به  11.5درصد برسد.
پیشبینی این گزارش حاکی از این بود که اگر قیمت حاملهای
انرژی افزوده شود نرخ تورم به  14درصد برسد.
حال که مطرح می شود رویکرد بودجه  ،97بودجه انقباضی
است ،میتوان بر اساس آثار موجود برآورد که نرخ تورم میتواند
از سیاستهای بودجهای دولت اثر بپذیرد .اولین اثرگذاری بودجه
بر نرخ تورم به تأثیر انبساطی آن در تقاضای کل با در نظر گرفتن
تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی است .تأثیر دیگر هم به
افزایش قیمت حاملهای انرژی وابسته است ،که در این بخش
افزایش مصرف و قیمت بنزین این گمانهزنی را ایجاد میکند که

افزایش تورم قابل پیشبینی باشد .مرکز پژوهشهای مجلس این
یکند.
شبینی م 
افزایش را تا  2.5درصد پی 
اما بهروز هادی زنوز ،اقتصاددان معتقد است که در  4دهه
گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران  5بار تجربه تکرقمی شدن
را داشت ،اما در این مقاطع متوسط نرخ تورم دچار نوسان زیادی
شده است ،که حاکی از ضعف در سیاستهای پولی بودهاند.او
میگوید که در دولت دهم و یازدهم و قبل آن نرخ تورم متناسب
با رشد نقدینگی باال نرفت .در دورهای این موضوع زمینهساز یک
شکست ساختاری بین نسبت تورم و نقدینگی شد ،علت آن هم
اتخاذ سیاست کنترل نرخ تورم بهکمک کنترل بر نرخ ارز بود.
این اقتصاددان پدیده رکود و کاهش سرعت گردش پول را از
جمله عوامل اصلی میداند که طی سالهای اخیر سبب شده نرخ
تورم متناسب با رشد نقدینگی باال نرود .در این مسئله هم نرخ
سود بانکی باال کمک کرده تقاضای مصرفی بنگاههای اقتصادی و
بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی کاهش پیدا کند ،همین
مسئله به کاهش نرخ سرمایه گذاری هم منجر شدهاست .مجموع
این عوامل هم خود زمینهساز کاهش نرخ تورم بودهاند.
هادی زنوز که پیشبینی کرده بود نرخ تورم در سال 96
دورقمی بشود ،کسری بودجه و افزایش نقدینگی را از جمله عوامل
افزایش نرخ تورم در سال جاری عنوان میکند.
تیمور رحمانی ،دیگر اقتصاددانی که به بررسی این موضوع
پرداخته ،معتقد است که تورم نقطه به نقطه در آمارهای بانک
مرکزی مدتی است که رشد را نشان میدهد و همین عامل
نشاندهنده دورنمای نرخ تورم است .این اقتصاددان میگوید
که شکاف میان نرخ تورم و رشد نقدینگی در دورههایی که
نرخ رشد نقدینگی بیشتر از تورم بوده است ،دالیل گوناگونی
دارد .در این اواخر هم فاصله شکلگرفته ناشی از نرخ سود
باالست .افزایش واردات کاالهای مصرفی هم در این شکاف مؤثر
بود هاست.
وی میافزاید که باال بودن نرخ سود در ضریب افزایندهای نشان
داده میشود .این اواخر رشد حجم پول کاهش پیدا کردهاست و
در مقاطعی منفی هم شده است و در مقابل شبهپول رشد پیدا
کردهاست ،به این ترتیب نرخ باالی سود بانکی مانع از ایجاد فشار
تورمی شدهاست ،در حالی که وضعیت نرخ سود بانکی نمیتواند
بهصورت مداوم به روند سابق خود ادامه دهد و نرخ تورم بهسمت
افزایش میل پیدا میکند.

ردهبندی کیفی خودروهای سواری
گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در خرداد ماه امسال منتشر
شد.
به گزارش ایسنا ،بر این اساس در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی کمتر از
 ۲۵میلیون تومان ،دو خودروی سایپا  ۱۳۱و سایپا  ۱۳۲دو ستاره از پنج ستاره کیفی
را کسب کردهاند .سایپا  ۱۱۱نیز همچنان در پایینترین سطح کیفی قرار داشته و تنها
یک ستاره کسب کرده است.
در گروه خودروهای با سطح قیمتی  ۲۵تا  ۵۰میلیون تومان ،خودروهای ساندرو ،پژو
 ۲۰۷اتوماتیک ،پژو  ،۲۰۷تندر  ۹۰پالس ،تندر  ۹۰پالس اتوماتیک و پارس تندر چهار
ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.
تندر  ۹۰پارس خودرو ،تندر  ۹۰ایران خودرو ،رانا ،دنا پالس ،پژو  ۲۰۶و پژو ۲۰۶
صندوقدار دارای سه ستاره کیفی هستند .باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه
شامل نیو امویام  ،۳۱۵دنا ،دانگ فنگ  ،H۳۰پژو پارس ،سورن ،پژو  ،۴۰۵سمند،
ساینا ،تیبا و تیبا هاچبک دو ستاره کیفی کسب کردهاند.

بنگاهها

اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی  ۵۰تا  ۷۵میلیون تومان B۳۰ ،چهار ستاره
کیفی را کسب کرده است .خودروهای چانگان  ،CS۳۵آریزو  ۵و برلیانس H۳۳۰
دارای سه ستاره کیفی هستند .لیفان  X۶۰اتوماتیک نیز دو ستاره کسب کرده است.
در گروه خودروهای با سطح قیمتی  ۷۵تا  ۱۰۰میلیون تومان ،سراتو ،هیوندای I۲۰
و هاوال  H۲دارای چهار ستاره کیفی هستند .تیگو  ،۵هایما  S۷اتوماتیک و جک S۵
نیز سه ستاره کسب کردهاند.
در گروه خودروهای با سطح قیمتی باالتر از  ۱۰۰میلیون تومان نیز ،سه خودروی قرار
گرفته در این گروه شامل نیو مزدا  ،۳پژو  ۲۰۰۸و سوزوکی گراند ویتارا چهار ستاره از
پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند.
در مدل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی ،این محصوالت بسته به کیفیت خود یک
تا پنج ستاره کسب میکنند .یک ستاره پایینترین و پنج ستاره باالترین سطح کیفی
را نشان میدهد.
هیچ کدام از خودروهای داخلی تاکنون موفق به کسب پنج ستاره کیفی نشده اند.

اخبار
برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی
دوربین های دیجیتال ،هنر عکاسی و تصویربرداری،
سمعی و بصری و تجهیزات وابسته
نمایشگاه  2018 D.I.Fیک رویداد تخصصی  4روزه است که برای
شانزدهمین سال متوالی از  26تا  29تیر ) 2018 JULY 20-17( 1397
در مجتمع نمایشگاهی گفتوگو (محل دائمی نمایشگاه های تخصصی
شهرداری تهران واقع در بزرگراه چمران جنوب ) با پشتیبانی و اخذ مجوز
از سازمان توسعه تجارت ایران و در راستای سیاستهای کالن اقتصاد
مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی و پشتیبانی از
واحدهای فعال خدماتی  ،تولیدی بر اساس نیاز های کشور و در جهت ارتقا
دانش و کیفیت خدمات و بهره گیری از دانش روز جهان به منظور دستیابی
هرچه بیشتر به استقالل و توسعه فناوری و زیرساخت های صنایع صوتی و
تصویری ایران با رویکرد بومی سازی تولید ابزار و تجهیزات در داخل کشور
و کمک به توسعه صادرات کاال و ایجاد بازار کار و اشتغال و تبادل اطالعات و
آشنایی هرچه بیشتر صاحبان صنایع و عالقمندان به آخرین دستاوردها با
نگاهی گذرا به آينده محصوالت عکاسی و تصويربرداری  ،صوتی و تصویری
و مصارف گوناگون آنها برگزار می شود .
به گفته فریدون نوری بنیانگذار نمایشگاه  ،این رویداد محصوالتی مانند دوربین های
عکاسی و فیلمبرداری  ،اسکنرها  ،لوازم جانبی دوربین ،رسانه های ذخیره دیجیتال ،
فیلم ها ،تجهیزات عکاسی استودیو  ،سیستم های حرفه ای روشنایی و دوربین  ،نرم
افزار پردازش تصویر ،تصویربرداری و چاپ دیجیتال،سیستم های کیوسک عکس،
سرویس های آنالین تصویر  ،فریم ها و آلبوم ها  ،محصوالت سرگرمی  ،عکس  ،پرینت
خانگی  ،پرینت با فرمت بزرگ  ،پرینت هنر زیبا  ،ویدئو  ،تکنولوژی اسالید و فیلم ،
صفحات نمایش و مانیتورها  ،پروژکتورهای ویدئویی  ،تصویربرداری تولید با کامپیوتر،
تصویربرداری موبایل  ،سرویس های تصویر بردار و در دسته بندی های فرعی دیگر
در صنعت عکاسی  ،صوت و تصویر را به معرض نمایش خواهد گذاشت.

تسهیالت  466میلیارد ریالی بانک سامان
به بنگاههای کوچک و متوسط
بانک سامان در یک ماه گذشته ،بیش از  466میلیارد ریال تسهیالت در
اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار داده است.
علیرضا معرفت سرپرست قائممقام مدیرعامل بانک سامان در گفتوگو با «سامان
رسانه» با اعالم این خبر اظهارداشت :بانک سامان در راستای سیاست حمایت از تولید
ملی ،رفع نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی را در دستورکار قرار خود قرار داده و تالش
کرده است با اعتبارسنجی مناسب ،مشکالت مالی آنها را تا حد ممکن برطرف کند.
سرپرست قائممقام مدیرعامل بانک سامان تصریح کرد :در همین راستا و با تشکیل
کارگروه #حمایت_از_کاالی_ایرانی بررسی پروندهها و طرحها سرعت بیشتری گرفته
است.

اعطای  10.259فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
بانک رفاه طی سه ماهه سال جاری ،تعداد  10.259فقره تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.
شعب بانک رفاه از محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود و در سه ماهه نخست
سال جاری ،تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به تعداد  10.259فقره و به
مبلغ  1.544.500میلیون ریال پرداخت کرده است که مدیریت های شعب این بانک
در استان های خراسان رضوی ،خوزستان و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بیشترین
پرداختی به مبلغ ( )104.200( ،)188.400و ( )99.300میلیون ریال بوده اند.

حمایت بانک سپه از زلزله زدگان ادامه دارد

نمایشگاه لوازم یدکی و خدمات پس از فروش خودرو افتتاح شد

نخستین نمایشگاه لوازم یدکی و خدمات پس از فروش خودروی تهران با
حضور نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان همگن ایران افتتاح شد
محمدرضا نجفیمنش در مراسم افتتاح نمایشگاه قطعات ،لوازم یدکی و خدمات پس از
فروش خودرو با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه در وضعی که شرکتها و تولیدات داخلی
از طرف آمریکا و برخی کشورها در فشار تحریمهای احتمالی قرار دارند ،نور امیدی تازه برای
حضور شرکتها و بازارهایی است که تاکنون در ایران حضور نداشتند.
وی با بیان اینکه تحریم صنعت خودرو ممکن است از یک ماه آینده آغاز شود ،عنوان
کرد :این امیدواری وجود دارد که بازارها و شرکتهایی از کشورهای دیگر در صنعت خودرو
و قطعهسازی کشور حضور پیدا کنند.
نجفیمنش با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه قطعات  ،لوازم یدکی و خدمات پس از فروش
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توسط بانک رفاه انجام شد

با حضور رئیس انجمن قطعه سازان همگن کشور

خودرو در این زمان از این جنبه حائز اهمیت است که میتواند زمینه سرمایه گذاریهای
مشترک جدید در صنعت خودروسازی کشور باشد گفت :ما باید از کشورهای دیگر که در
بازار ایران حضور پیدا میکنند بخواهیم که کسب سهم از بازار ایران و حضور در این کشور
منوط به سرمایهگذاری مشترک و ارائه کاالهایی باشد که تولید آن در ایران وجود ندارد.
نجفیمنش درباره خروج پژو از ایران اظهار کرد :پژو تصمیمی مبنی بر خروج از ایران
ندارد و تنها تولید را متوقف کرده است تا بتواند با مذاکرههایی که با امریکا برای ماندن در
بازار ایران به انجام میرساند ،تالش کند تا همچنان در ایران حضور داشته باشد و ما نیز به
این ماندگاری خوشبین هستیم.
نجفیمنش با اشاره به تالشهای صورتگرفته برای تأمین ارز تولیدکنندگان قطعه در
کشور اظهار کرد :در مذاکرههایی که با بانک مرکزی صورت گرفته است اعالم شده است
که در تأمین برخی از ارزها مشکلهایی وجود دارد اما ارزهایی مانند ون کره ،یوآن چین و
لیر ترکیه محدودیتی برای تأمین ندارند و قطعهسازان یا باید به سمت تأمین ارز با ارزهای
موجود حرکت کنند یا از طریق منابع اصلی ارز مورد نیاز را تأمین کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو خاطرنشان کرد :در وضع فعلی باید تا آنجا
که میشود به داخلیسازی قطعات روی آورد و مقدار ارز موجود را برای خطوط تولیدی که
در آنها کمبود وجود دارد به کار بست .به عبارت دیگر بهجای واردات قطعات باید خطوط
تولید قطعاتی که در آنها کمبود تولید وجود دارد ،راه اندازی شود.
نجفیمنش اظهار کرد :تأکید بر افزایش داخلی سازی،کاهش نیاز به واردات و مذاکره
با شرکتهایی از کشورهای دیگر که میتواند جایگزینی برای مبادالت پولی باشند از
راهکارهایی است که میتواند مشکلهای صنعت خودروی کشور را کاهش دهد.
وی به پیشنهادهای اروپا اشاره کرد و افزود :پیشنهادهای اروپا اگرچه ممکن است کامل
نباشد اما نباید ا ن را از دست داد و باید به سمتی حرکت کنیم که حداکثر استفاده از وضع
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کنونی وجود داشته باشد.
در ادامه مریم ثابت مجری برگزاری نمایشگاه قطعات ،لوازم یدکی و خدمات پس از فروش
خودرو درباره اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت :در وضع کنونی نور امیدی برای ادامه
فعالیت شرکتهای ایرانی به وجود آمده است و این نمایشگاه در تالش است تا در جهت
بهبود خدمات خودرو در کشور گام بردارد.
ثابت با بیان اینکه از  8ماه گذشته اتفاقهای زیادی در عرصه سیاست خارجی به وجود
آمده است که وضع اقتصادی را نیز متأثر کرده است گفت :از ماههای پیش تالش زیادی
برای دعوت از کشورها و شرکتهای مختلف برای حضور در این نمایشگاه به وجود آمد و
باوجود رزرو دو سالن نمایشگاهی تعداد شرکتها کاهش یافت.
وی افزود :برخی از شرکتهایی که از کشورهای مالزی ،فرانسه و چین برای حضور در
این نمایشگاه اعالم حضور کرده بودند انصراف دادهاند گفت  :یک هیات تجاری از افغانستان
در روزهای آتی از نمایشگاه بازدید خواهند کرد.
مجری برگزاری نمایشگاه قطعات ،لوازم یدکی و خدمات پس از فروش خودرو اظهار کرد:
ثبت آمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه در روزهای آتی انجام میشود و به نظر میرسد که
بازدید مناسبی نیز از این نمایشگاه صورت میگیرد.
ازم به ذکر است نمایشگاه قطعات ،لوازم یدکی و خدمات پس ازفروش خودرو تهران برای
اولین بار در کشور با حضور برندهای مطرح دنیا با رویکرد خدمات خودرویی در تاریخ ۱۹
الی  ۲۲تیرماه در مجموعه نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب در فضایی بالغ بر ۲۰۰۰۰
متر مربع برگزار می گردد.
این نمایشگاه بعنوان بزرگترین و تخصصی ترین نمایشگاه در زمینه قطعات یدکی و
خدمات خورویی در ایران در نظر دارد شبکه ای کیفی ،پویا و مسئول را با ارائه تازه ترین
نوآوری ها ،راه حل ها و راهکارها در این صنعت راهبردی کشور معرفی نماید.

بازدید چقازردی از مناطق زلزله زده و
واحدهای تولید استان کرمانشاه
مدیرعامل بانک سپه برای بازدید از پروژه های تولیدی و اقتصادی و مناطق
آسیب دیده ناشی از زلزله به استان کرمانشاه سفر کرد.
محمدکاظم چقازردی در حاشیه بازدید از شهرستان های زلزله زده قصرشیرین و
سرپل ذهاب به پایگاه اطالع رسانی بانک سپه گفت :این بانک از اولین روزهای زلزله
غرب کشور در کنار هموطنان بوده و به عنوان اولین گام ضمن اعالم شماره حساب
برای جمع آوری کمک های مردمی از طریق شعب بانک سپه در سراسر کشور ،هزار
میلیارد ریال اعتبار از منابع خود به بازسازی مناطق زلزله زده اختصاص داد و در این
زمینه در نظام بانکی کشور پیشگام بوده است.

پتروشیمی ایالم با تامین مالی بانک صنعت و معدن
به بهره برداری خواهد رسید
با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن پتروشیمی ایالم در استان ایالم
به بهره برداری می رسد و موجب اشتغال زايي در اين منطقه از كشورمان
خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،طرح مذکور که الفین و پلی
اتیلن سنگین تولید خواهد کرد از  220میلیون یورو تسهیالت ارزی این بانک استفاده
کرده است.
بر اساس این گزارش ،با بهره برداری از طرح پتروشیمی ایالم برای  867نفر اشتغال
مستقیم ایجاد خواهد شد و با  64درصد پیشرفت فیزیکی مراحل اجرایی خود را پشت
سر می گذارد.

