خودرو
گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد:

تحویل بیش از  55هزار دستگاه
خودرو از مرداد به مشتریان

نسل فردا :گروه خودروسازی سایپا بر اساس
برنامه ریزیهای صورت گرفته ،تحویل خودرو
به مشتریان را طبق روال انجام میدهد .علی رغم
تعطیالت تابستانی هفته گذشته خودروسازان،
تحویل خودرو به مشتریان همچنان توسط گروه
خودروسازی سایپا ادامه یافت و این روند متوقف
نشده و کارکنان حوزه فروش گروه سایپا در این
ایام نیز خودروها را به مشتریان تحویل دادهاند.
گروه خودروسازی سایپا برابر تعهدات خود در
قراردادهای فروش با مشــتریان ،خودروهای
تولیــدی را درچارچــوب برنامــه زمانبندی
فروش به مشــتریان تحویل میدهد و خالف
فضاســازیهای رســانهای طی روزهای اخیر،
فرایند تحویل خودرو به مشتریان در گروه سایپا
بر اساس جداول زمان بندی شــده در جریان
است .بر این اســاس تعداد خودروهای تحویلی
به مشتریان در مردادماه ســال جاری  47هزار
و  264دســتگاه و از ابتدای شهریورماه تاکنون
 7هزار و  416دستگاه بوده است .گفتنی است
این تعداد خودرو بر اساس ثبت نامهای قبلی و
تعهدات ایجاد شده در ماههای گذشته تحویل
مشتریان شده است.
مدیرعاملسایپا:

قیمتهای فعلی بازار خودرو
غیرواقعی است

ارز
وزیر علوم :ارز دانشجویی
تامین شد

ایرنا  :وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری از توافق با
بانک مرکزی برای تامین ارز دانشجویی در  6ماه
نخست ســال تحصیلی جدید خبر داد .منصور
غالمی در حاشیه شصت و دومین نشست معاونان
دانشــجویی و پنجاه و یکمین نشست معاونان
فرهنگی دانشگاههای سراســر کشور در باشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران
افزود :برای دانشجویانی که به طور قانونی باید از
طریق سازمان امور دانشجویان ارز تعلق میگرفت،
اطالع رســانی شده و در ســامانه نامنویسی و به
تدریج ارز خود را دریافــت کردهاند و مابقی هم
دریافت میکنند .وی افزود :برای  6ماهه دوم نیز
با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز به وجود آمده
درخواســتهای خود را به بانک مرکزی ارجاع
داده و تقاضا کردهایم که بــرای این مدت ( 6ماه
دوم) هم تعلق گیرد .وزیر علوم تصریح کرد :انتظار
میرود بانک مرکزی در تامین ارز دانشجویی ،با
برنامههایی که وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
پیگیریمیکند،حمایتکند.

قیمت خودرو افزایش نمییابد

ایسنا :رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت :کمیسیون انرژی پیش از سال ۹۷و پس از آن اعالم کرد که با دو نرخی و چند نرخی کردن
بنزین و افزایش قیمت مخالف است .فریدون حسنوند با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت« :مجلس اجازه
افزایش قیمت بنزین را به دولت نمیدهد .کمیسیون انرژی پیش از سال  ۹۷و پس از آن اعالم کرد که با دو نرخی و چند نرخی کردن
بنزینوافزایشقیمتمخالفاست.مجلسودولتهیچطرحیمبنیبرافزایشقیمتبنزین،سهمیهبندیوچندنرخیکردنبنزین
ندارد .مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نمیدهد .عدهای با برداشت نامناسب رسانهای موضوع دو نرخی کردن بنزین را
مطرح کردند که به هیچ وجه صحت ندارد .مجلس به هیچوجه موافق افزایش قیمت هیچ فرآوردهای همانند بنزین و گازوئیل نیست.
افزایش قیمت بنزین به مصوبه مجلس نیاز دارد و دولت نمیتواند خودسرانه اقدامی انجام دهد.

رئیس شورای رقابت از قابل قبول نبودن دالیل خودرو سازان برای افزایش قیمت خودرو خبرداد .رضا شیوا افزود :خودرو سازان معتقد به
افزایش قیمت مواد اولیه مانند فوالد ،آلومینیوم ،شیشه و مابقی مواد مصرفی این صنعت هستند که به علت واضح نبودن دالیل عنوان
شده افزایش قیمتی در خودرو وجود نخواهد .وی گفت :درباره تغییر قیمت خودرو پس از استعالم از بانک مرکزی درخصوص صحت
تغییرات مواد اولیه تصمیم گیری خواهد شد .رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه برگزار شده با خودرو سازان افزود :این جلسه در رابطه
با تقاضای خودروسازان در خصوص افزایش قیمت با مدیر عامالن و برخی از اعضای این شرکتها برگزار شده است .شیوا با اشاره به ارائه
توضیح دالیل یکی از شرکتهای خودرو ساز در خصوص کاهش تولید امسال نسبت به سال گذشته ادامه داد :این شرکتها اعالم کردند
حاشیه بازار ایجاد شده در خودرو به دلیل حجم باالی تقاضای کاذب است.
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رفتار مردم در مواجهه با گرانیها ،غیر منطقی است

عطشی که  به گرانی   شدت  میبخشد
دریا قدرتی پور -گروه اقتصاد

powerfulsea@gmail.com

بازار ارزی توانسته با تغییر تاکتیک خود،
موج تقاضایی را ایجاد کند که باعث شده
مرز قیمتها شکســته شــود .تحریمها
از یک ســو و گرانی دالر از سویی دیگر
جنگ روانی را ایجاد کرده که حاال شاهد
بازار ملتهبی هستیم که بخشی از آن به
علت پیشبینیهای نادرستی است که
مقصر آن کســی جز خود مردم و کسبه
نیســتند .میل به خرید برخی از کاالها و
تقاضای آن مدیریت را همیشه در کشور
ما با مشکل روبهرو کرده است .این درست
زمانی اتفاق می افتد کــه مردم به علت
کاهش برخی از اقالم بــه بازارها هجوم
میآورند حاال فرقــی نمیکند تخم مرغ
باشــد یا مرغ یا برنج ،ترسی که در دلها
ایجاد میشود به کاسبان میفهماند که
احتکار کردن این کاالها بهترین راه گرانی
و باال رفتن قیمت است .قیمتهایی که به
شــکل حبابی بازار را به یک باره در خود
میبلعنــد .در این میــان نمیتوان تنها
احتکار را مشــکل اصلی دانست به این
خاطر که سهم این عطش سیری ناپذی ِر
خری ِد برخی از کاالها و محصوالت را در
این خصوص را نمیشــود نادیده گرفت.
با یک بررســی میدانی در سطح بازار به
این واقعیت پی خواهیم بــرد که تقریبا
اکثریت قریب به اتفاق کسبه ،بازاریان و
واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی
در فضای خاصی که در ارتباط با اقتصاد

کشور حاکم شده در قِبال گالیه متقاضیان
و مشتریان یا گفتوگوهای عوامانه میان
متقاضی و عرضه کننده بر این جمله تاکید
میکنند که االن بخر در غیر این صورت
هفته آینده گرانتر خواهد شد .این گمانه
زنیها فقط به یک موضوع ختم میشود
اینکه کاالهای اساسی به دلیل تقاضای
بیش از اندازه و عرضه کمتر رنگ گرانی
را به خود ببینند .رفتار غلط مردم و نگاه
ناخوشایند افراطی آنها به بازار خیلیها
را بر آن داشته که به این اندیشه کنند که
گرانی کاالها در واقع امر ارتباط چندانی
با خروج ترامپ از برجام ندارد ،به اعتقاد
آنها گرچه تحریمها به هر حال تاثیرات
خود را داشــته و دارد؛ اما اخاللی که در
نظام اقتصادی کشور به یکباره اتفاق می
افتد ،ناشی از فضای ناخوشایندی است
که به واسطه جنگ روانی بر بازار کاالها
حاکم میشود .بماند که طرح این موضوع
به معنای انکار مشــکالت اقتصادی و بی
تدبیریها و سوءمدیریت اقتصادی نبوده
و نیســت؛ اما باید ظرفیت خود انتقادی
خویش را باال بریم و قبول کنیم که بخش
عمدهای از عدم تعادل و فقدان ثبات در
بازار را بایــد در رفتارهای غیر حرفهای و
عجوالنه اقتصادی عموم مردم جستوجو
کرد.

رفتار مــردم در مواجهه با
گرانیها ،غیر منطقی است
به گفته کارشناســان فارغ از ســاختار
اقتصادی معیوب کشــور ،نمیتوان این

عکس  :فارس

ایسنا :مدیرعامل سایپا گفت :ما درگیر اقدامات
ســودجویانه در بازار خودرو هســتیم .قیمت
محصوالت در کارخانه پایین است ولی قیمت
فعلی خودروها در بازار را نیز قبول نداریم .محسن
جهرودی اظهار کرد :حجــم تقاضای فعلی در
بازار خودرو غیرعادی و فراتر از تصور است .وی
با بیان اینکه در حال حاضر با حجم شدیدی از
تقاضا در بازار خودرو مواجه شدهایم ،خاطرنشان
کرد :این تقاضا بســیار بیشــتر از میزان تولید
خودرو در ایران است .مدیرعامل سایپا ادامه داد:
برآوردهای سایپا و ایرانخودرو نشان میدهد
کشــش و نیاز مردم به خودرو در ایران سالیانه
حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار دســتگاه است
که سال گذشته محقق شــد؛ اما امسال شکل
هجوم مشــتریان به بازار خودرو بیشتر شبیه
سفتهبازی است و ناشی از نیاز نیست .جهرودی
افزود :گروه خودروسازی ســایپا در پنج ماهه
نخست امســال حدود  ۱۸هزار دستگاه خودرو
بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تولید و عرضه
کرده؛ بهگونهای که هدف تولید خود را علیرغم
تحریمها محقق کرده است.

مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نمیدهد

واقعیت را از نظر دور داشت که متأسفانه
رفتار مردم در مواجهه بــا گرانیها ،غیر
منطقی است و خالف کشورهای توسعه
منطقی فالن
یافته جهان که با گرانی غیر
ِ
محصول در یک اقدام جمعی و فراگیر از
خرید آن اجتناب میکنند ،بالعکس در
ایران ،عموم مردم برای خرید آن هجوم
میآورند و گویی قرار است به یک قحطی
فراگیر روبهرو شویم که این روش و رویکرد
اشتباه است و از قضا همین رفتارها باعث
سودجویی هر چه بیشتر برخی ،از فضای
موجود میشود .این فعال اقتصادی بیان
کرد :برخی با ســاده لوحــی میگویند
وقتی تمام محصوالت گران میشــود،

مگر میشود مرغ نخرید ،گوشت نخرید،
نان نخرید ،برنج نخرید ،حبوبات نخرید،
مواد شوینده نخرید ،پس چگونه میتوان
زندگی کرد و در پاســخ بــه این تحلیل
ســاده لوحانه باید گفت خیر نمیشود؛
اما این تعدد و تکثر یکپارچه در گرانیها
که بخشی از آن ریشــه در نارساییهای
اقتصادی داخلی کشور دارد بازتاب رفتار
غیرحرفهای اقتصادی ماست و به تبع در
چنین بزنگاههایی با توجــه به تجارب و
رفتارشناسی که سودجویان از رفتار مردم
نســبت به جهش قیمتها دارند ،بر زیر
آتش گرانی میدمند که شایع شدن جمله
و عبارت « االن بخــر در غیر اینصورت

هفته آینده گرانتر از این خواهی خرید «
از نمونههای آن به شمار میرود که البته
برخی بدون سوءنیت و ناخواسته اینچنین
عنوان میکنند و برخــی دیگر هدفمند
به طرح این مباحث مبــادرت میورزند.
شاید در این آشفته بازار تنها یک موضوع
میتواند سپری بر ضد جنگ روانی باشد،
اینکه مردم به جای اینکه به دنبال پیش
بینیهای نامتناســب و خریــد بی رویه
کاالها باشند به فکر مدیریت هر چه بیشتر
و بهتر در مصرف باشــند ،مسئلهای که
میتواند بدون احتکار کاالها و سودجویی
برخی از افراد و کسبه به مدیریت بحران
در رفع گرانتر شدن کاالها کمک کند.

بازار

اقتصاد کالن  

بانک

تجارت

داد مرغداران دوباره
بلند شد

شافعی:مسئوالنپاسخگوی
تصمیمات اشتباه خود باشند

بانک مرکزی رتبه بندی بانکها
را اعالم کند

افزایش  ۳۰۰درصدی قیمت فرش
دستباف در سه ماهه امسال

مهر :رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با
اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه به ۵۸۰۰تومان
رسیده است ،گفت :مرغداران با مشکالت متعددی
برای تولید مواجه شدهاند .ناصر نبی پور اظهارداشت:
مشکل کمبود شانه و کارتن هنوز برطرف نشده و
مســئوالن مربوطه اعالم میکنند مواد اولیه برای
تولیدندارند.ویبااشارهبهنامهتولیدکنندگانبهوزیر
صنعت برای حل این مشکل ،گفت :نامه نوشتیم؛ اما
تاثیرینداشته،مشکالتبهقدریزیادشدهکهروزانه
هزاران نامه برای مسئوالن در زمینههای مختلف
نوشته میشود؛ اما بی پاسخ میماند .رئیس اتحادیه
مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه هم اکنون
میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری
 ۷۵۰۰تومان است ،افزود :شرایط به گونهای پیش
میرود که ما نمیدانیم نیم ساعت بعد چه اتفاقی رخ
میدهد .نبی پور گفت :ذرت و سویا ۹۵درصد نسبت
به سال گذشته گران شده است.

تابناک :رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :اگر ما به
عنوان شهروند ایرانی نتوانیم به وظایف خود عمل
کنیم حتما با ما برخورد میشود؛ اما چرا هیچ یک
ازمسئوالن پاسخگوی عواقب تصمیم گیریهایش
نیستند .غالمحسین شافعی در صبحانه کاری اتاق
بازرگانی ایران با آوایی وزیر دادگســتری افزود :آیا
تصمیم اشتباه به کشور لطمات شدید وارد میکند
یا خیر؟ ما تاکنون به یاد نداریــم در این باره توجه
عادالنهای به مسائل شده باشد؛ ضمن اینکه گرفتار
مدیریت یک طرفه در کشور هستیم .وی اضافه کرد:
اگر ما به عنوان فعاالن اقتصــادی برای مدتی پول
برق کارخانه را پرداخــت نکنیم برق کارخانه قطع
میشود؛ اما اگر مدیری تصمیم گرفت بدون اطالع
قبلی برق کارخانه را قطع کند و در نتیجه آن لطمات
جدی به کورهها و فرایند تولید کارخانه وارد شود آیا
از آن طرف کسی پاسخگوی این خسارت و تصمیم
اشتباههست؟

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکتدرمانگسترسپانو(سهامیخاص)بهشمارهثبت34926
بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتدرمانگسترسپانودعوتمیشوددرجلسهفوقکهراسساعت 8صبحمورخه 97/7/12در
محلاصفهانخیابانشیخصدوقجنوبی،کوچه،12پالک 71تشکیلمیگرددحضوربههمرسانید.
دستورجلسه:
-1انتخاباعضایهیئتمدیره
-2انتخاببازرس
رییس هیئت مدیره
-3تصویبترازمالیوحسابسودو زیانساالنهمربوطبهسال های 1394تا1396

آگهیدعوتسهامدارانبرایتشکیلمجمععمومیفوقالعادهدرموسسه

آگهی دعوت سهامداران موسسه مهارت آموزی به آفرین نرسی ثبت شده به شماره 5400و شناسه ملی
 14007529604جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتدعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومیفوقالعادهدرساعت 10مورخ1397/6/26
در آدرس استان اصفهان ،شهرستان اصفهان ،بخش مرکزی ،شهر اصفهان ،محله استانداری ،کوچه تویسرکانی ( )3کوچه
بکتاش ( )1پالک 72پالک قدیمی 95طبقه همکف کدپستی  8146734193تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :انحالل موسسه
هیئت مدیره

پارسیک :یک مقام مســئول بانکی گفت :الزمه
ایجاد شــفافیت در نظام بانکی آن است که رتبه
بندی بانکها از لحاظ درآمــد ،دارایی ،خدمات
و ترازنامه اعالم شــده و راهبردی منطقی میان
نرخ سود سپرده و تســهیالت برقرار شود .کاظم
چقازردی در نشســت خبری خود با خبرنگاران
گفت :نقش نظام بانکی کشــور در توسعه ،رونق و
شکوفایی اجتناب ناپذیر اســت و نظام اقتصادی
ایران ،بانک محور اســت و ۸۰درصد تامین منابع
از بانک است و از آنجا که بازار سرمایه نیز به نوعی
مرتبط با نظام بانکی است؛ بنابراین میتوان گفت
که حدود ۹۰درصد تامین مالی اقتصاد کشــور از
طریق نظام بانکی صورت میگیرد .وی با اشــاره
به موانع رتبه بندی بانکها افزود :یک چارچوب
مبنایی که از سوی سیاســتگذاران تدوین شده
باشد و اجازه بدهد که مردم خودشان درباره نظام
بانکی قضاوت کنند ،وجود ندارد..

باشگاه خبرنگاران :عبداله بهرامی رئیس اتحادیه
سراسری شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان فرش
دستباف کشور درباره وضعیت فرش دستباف ،در
کشــور اظهار کرد :اعالم شــدن نرخ ارز در کشور،
بسته شــدن صرافیها و تحریم نمونهای از افزایش
 ۳۰۰درصدی قیمت فرش دســتباف در سه ماهه
نخست امسال است .به گفته وی ،نوسانات نرخ ارز
در کشور توانسته بر مواد اولیه این صنعت تأثیرگذارد
بهطوریکه در گذشته این مواد اولیه را ۱۲هزار تومان
خریدوفروشمیکردیم؛اماهماکنوناینرقمبهیک
میلیونو ۹۰۰هزارتومانرسیدهاست.بهرامی،فرش
دستباف را نخستین تحریم در این صنعت دانست و
افزود :در حال حاضر فرش دستباف دارای مشکالتی
است که بیشتر این مشــکالت ناشی از تحریمهای
داخلی است ،بنابراین نبود مواد اولیه برای این صنعت
وقیمتتمامشدهتوانستهاثرنامطلوبیدراینصنعت
داشتهباشد.
تاریخ انتشار97/6/14

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

شرکتتعاونیمسکنکارکناندانشگاهصنعتیاصفهان
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی
مسکن کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان راس ساعت 13
روز دوشنبه مورخ  97/6/26در محل تاالر به آدرس دانشگاه
صنعتی اصفهان مجتمع تاالرها ،تاالر 7برگزار می گردد.
لذا از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم
رسانند.
 ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19آیین نامه نحوهتشکیل مجامع عمومی ،تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3
رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای
متقاضی اعطای نمایندگی ،می بایست به همراه نماینده خود
حداکثر تا تاریخ  97/6/25در محل دفترتعاونی مسکن
کارکنان حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ،برگه ورود
به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده: تغییر ماده 6اساسنامه تعاونی (تمدید مدت فعالیت)هیئتمدیره
تعاونیمسکنکارکناندانشگاهصنعتیاصفهان

نقش فناوری در قاب عکاسان
شرکتکننده در چالش وزارت
ارتباطات

نسل فردا :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
امسالخالفتمامیسنواتگذشتهتمامیعکاسان
کشور را دعوت به مســابقه یا به عبارتی چالشی
کرد که حاصل آن گزارش عملکرد مصور وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات طی این سالها شد
اما از پس پــرده و در متن آئین اختتامیه ،نام یک
اپراتور نیز بر اذهان سالن شهید قندی نقش بست.
اختتامیه مسابقه «عکس همه جا در دسترس»
که البته بیشتر به «چالش» شباهت داشت -برای
نخستین بار است که وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات اهالی هنر کشور را به ثبت واقعیاتی از بروز
و ظهور فناوری ارتباطی کشــور دعوت میکند-
امروز با رنگ و رویی دیگر در سالن همایشهای
شــهید قندی این وزارتخانه برگزار شد .حضاری
که شاید خالف دیگر رویدادهای برگزار شده در
این سالن ،بدون هیچگونه تعلق خاطر یا تعصبی
نسبت به عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات تنها
در دعوت به چالش وزارت ارتباطات شرکت و سعی
در خلق آثاری فاخر از وضعیت توسعه ارتباطات
در کشور کردند .خروجی تالش عکاسان هم که
در ســایت وزارت ارتباطات قرار گرفته به وضوح
نشان میدهد که گزارش عملکرد این نهاد در قالب
فریمهای متنوعی از عکسهای ثبت شده از گوشه
و کنار این دیار ،به شکلی جدید ارائه شده که قابل
توجهتر و مستندتر از گزارشهای مکتوب دورهای
است که روی خروجی سایت این وزارتخانه قرار
میگیرد یا توسط مقام عالی این وزارتخانه قرائت
میشود.آئیناختتامیهمسابقه«عکسهمهجادر
دسترس» بار سنگینی را از دوش وزیر ارتباطات و
فناوریاطالعاتبرایسخنرانیبرداشتتاویتنها
به ذکر تالشهای این وزارتخانه در دولت دوازدهم
برای گسترش ارتباطات یکپارچه به تمامی نقاط
کشور در راستای شعار جهانی «تحول دیجیتال»
و پیگیری تحقق «ایران دیجیتال» بپردازد .وزیر
ارتباطات هم به شــکل ضمنی ترجیح میداد تا
مخاطبان را به بانک تجمیعی عکسهای گرفته
شده توســط شــرکتکنندگان در این مسابقه
ارجاع دهد و کمتر به ارائه گزارش شفاهی بپردازد؛
طبیعی هم هست زمانیکه دبیرخانه این مسابقه
ظرف  25تا  30روز حدود هفت هزار فریم عکس
دریافت میکند و مجبور میشــود برای انتخاب
آثار برتر به غربالگری توسط هیئت داوران بپردازد،
بانک عظیمی از مستندات اجرایی در گوشه و کنار
کشور در دست این وزارتخانه قرار میدهد که نیاز
به ارائه گزارشهای آماری را که درک آن نیز برای
مخاطبانثقیلاست،بیمعنامیکند.محمدجواد
آذریجهرمیدراینمراسم،بهارائهآماریازتوسعه
ظرفیتهای ارتباطی پرداخت و ابراز کرد :طی یک
سال فعالیت این دولت توانستیم پوشش خدمات
باند پهن را به تمامی شــهرهای کشور برسانیم و
ضریب نفوذ این شاخص در روستاهای کشور نیز
به بیش از 54درصد رسید.

