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زنگنه:برسرصادراتنفتمذاکرهنمیکنیم

یشود
خودروهای پیش فروش شده تا پایان مرداد  ٩٧گران نم 

بیــژن زنگنه وزیر نفــت ایران طــی کنفرانس خبری مشــترک
بــا همتــای عراقی خــود ،اعالم کرد کــه میزان صــادرات نفت
چهرهها
ایران و مقصد این صادرات غیر قابل مذاکره است .بهگزارش
فــارس ،وزیر نفت گفت که تحریمهــای ایاالت متحده امریکا
علیــه ایــن کشــور غیر قانونی اســت و تهــران ایــن تحریمها را
قبول ندارد .بهگزارش رویترز ،زنگنه که روز پنجشــنبه طی یک
نشستخبریمشترکباهمتایعراقیخود«ثامرالغضبان»
ســخنرانی میکرد ،گفــت« :ایران هرگز حتــی زیر تحریمهای
امریکا علیه خود بر ســر حجم صادرات نفتی خود یا مقصد این صادرات مذاکره
نخواهــد کــرد» .وزیر نفت ایران گفت که کاهش قیمت جهانی نفت دیگر متوقف
شده و ابراز امیدواری کرد که قیمت نفت بهصورت تدریجی بهتر شود .در مقابل،
وزیــر نفــت عراق نیز گفــت که عراق هنــوز با ایران بر ســر گســترش میادین نفتی
مشترک به توافقی دست نیافته است .بیژن زنگنه صبح روز پنجشنبه ( 20دی) وارد
شهر بغداد ،پایتخت عراق شد و با همتای عراقی خود دیدار و گفتوگو کرد.

خودروسازاندرجادهافزایشتولیدوتثبیتقیمت

پایانههای بار دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود

مهر

گــروه اقتصــادی  /بــازار خــودرو طــی
ماههــای اخیر از یک ســو با افزایش نرخ
ارز و از ســوی دیگــر بــا اعمــال تحریم و
محدودیت در واردات قطعات ،ســامان
خــود را از دســت داد .برایــن اســاس
بواسطه فشاری که از ناحیه این دو عامل
اصلــی به ایــن صنعت وارد شــد ،تولید
خودرو بشــدت افت کرد و باعث شــد تا
عــاوه براینکــه خودروســازان از اجــرای
تعهــدات قبلــی خــود عقــب بماننــد،
نتواننــد در عرضــه خــودروی جدیــد به
بازار نیزموفق عمل کنند.
براســاس آخرین آمارها ،آذرماه امسال
 38هــزار و  275دســتگاه ســواری61 ،
دستگاه ون 2 ،هزار و  949دستگاه وانت،
 148دســتگاه مینی بوس و میدل باس،
 12دســتگاه اتوبــوس و  700دســتگاه
کامیونــت ،کامیــون و کشــنده در کشــور
تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال
بیش از  71درصد کاهش داشت.
دراین راســتا ،افزایــش هزینههای تولید
خــودرو که بــه اعتقــاد مســئوالن وزارت
صنعت بیش از  100درصد بوده ،فاصله
قیمتــی میــان کارخانه تا بــازار را به یک
شکاف بزرگ تبدیل کرد.
برای تغییر این شــرایط وزارت صنعت
اجــازه افزایــش قیمــت خــودرو را
صادرکــرد کــه بنابــر آن روز سهشــنبه
گذشــته ایرانخودرو قیمت خودروهای
پرتیــراژ خــود را بــا حداقــل  10میلیــون
تومــان افزایش به روز کــرد .حال رئیس
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و
تولیدکننــدگان تکالیــف خودروســازان
را درایــن شــرایط اعــام کرده اســت که
بخشــی از آن بــه افزایــش تولیــد برمــی
گــردد و بخش دیگــر به قیمــت فروش
محصوالت پیش فروش شده.
ëëتکلیــف خودروســازان بــه افزایــش
تولید خودروهای پرتیراژ
درهمیــن راســتا مدیرعامــل ســازمان
حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان

و تولیدکننــدگان از برنامهریــزی ایــن
ســازمان بــرای تحقــق ســاماندهی
بــازار خــودرو در قالــب مجموعهای از
سیاســتهای کالن و اقدامات اجرایی
در مدت معین خبر داد.
بهگــزارش وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،عبــاس تابــش بــه مصوبات
جدیــد ســتاد تنظیــم بــازار در دو
بخــش خودروهــای پرتیــراژ مشــمول
قیمتگــذاری شــورای رقابــت و
همچنین خودروهای خارج از شــمول
این قیمتگذاری پرداخت.
بهگفته مدیرعامل ســازمان حمایت،
در بخش خودروهای پرتیراژ مشــمول
قیمتگذاری شــورای رقابــت با توجه
به شرایط جدید ،خودروسازها مکلف
به افزایش تولید براساس برنامه ارائه
شــده و مــورد تأییــد وزارت صنعــت،
معدن و تجارت هستند.
تابــش ادامــه داد :همچنیــن
شــرکتهای خودروســازی مکلــف
هســتند حداقل ۸۰درصــد تولید خود
را بــه تعهدات معوق اختصاص داده
و  ۲۰درصــد فــروش فــوری بــا هــدف
کاهش نرخ بازار داشته باشند.
وی متذکــر شــد :یکی دیگــر از وظایف
خودروســازها عمــل بــه تمامــی
تعهــدات فــروش قطعــی و فــروش
فوری براســاس قیمتهای مندرج در
متــن قرارداد اســت که هیچ افزایشــی
مشمول آنها نخواهد بود.
ëëخودروهــای پیــش فــروش شــده تــا
پایان مــرداد  ٩٧نبایــد افزایش قیمت
داشته باشند
تابــش اضافــه کــرد :خودروســازان در
تعهــدات پیــش فــروش عــادی کــه
تاریخهــای سررســید قــرارداد آنهــا تا
 ۳۱مردادماه  ۹۷اســت به قیمتهای
مصوب مــورد عمــل در موعد تحویل
(مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند
و نباید افزایشــی نسبت به قیمتهای

مصوب داشته باشند.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت اظهــار کــرد :بــرای تعهــدات
پیــش فــروش عادی بــا قیمــت زمان
تحویل که تاریخهای سررسید قرارداد
آنهــا بیــن یک شــهریور تــا ۳۰دی ماه
امســال اســت بــا لحــاظ ارزش روز
ودیعه مشتری و افزایشهای ناشی از
تغییــرات هزینهای برای شــرکتهای
خودروســاز اعــم از مــواد اولیــه و
نوســانات نرخ ارز محاســبه و دریافت
کنند.
وی در خصــوص تعهــدات فــروش
عادی که تاریخهای سررســید قرارداد
آنهــا از ابتــدای بهمــن ماه امســال به
بعــد اســت ،گفــت :ایــن تعهدهــا بــر
اساس شــرایط مندرج در فرم قرارداد
کــه حاصــل توافــق بیــن مشــتری و
خودروســاز اســت تعییــن و اجرایــی
خواهد شد.
ëëتعهداتخودروسازانبرایخودروهای
خارجازشمولقیمتگذاری
تابــش در ادامــه و در خصــوص
خودروهــای خــارج از شــمول
قیمتگذاری شــورای رقابــت تصریح
کــرد :در ایــن بخــش نیــز شــرکت
عرضهکننــده مکلــف اســت تعهداتی
که تاریخهای سررســید قــرارداد آنها تا
۳۱مردادمــاه امســال اســت را مطابق
قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل
(منــدرج در قــرارداد) رعایــت کنــد و
نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور
داشــته باشــد .مدیرعامــل ســازمان
حمایــت بیان کــرد :تعهدات فروشــی
کــه تاریخهــای سررســید قــرارداد آنها
یک شــهریورماه امســال به بعد اســت
(اعمــال تغییــرات نــرخ برابــری ارز)
براساس ضوابط قیمتگذاری کاالهای
تولید داخل و آیین نامه آن خواهد بود
کــه ظرف اوایل هفتــه در کمیته خودرو
مصوب و برای اجرا ابالغ خواهد شد.

وی افــزود :در موضــوع مذکــور ،حفــظ
ارزش پــول خریــدار و دفــاع از حقــوق
مصرفکننــده اولویــت اصلی ســازمان
حمایت اســت .به گفتــه تابش ،قیمت
تعهدات جدید سررســید نشده نیز رأساً
توســط شــرکتهای عرضهکننــده و بــا
رعایــت ضوابــط قیمتگــذاری خواهد
بود.
مدیرعامــل ســازمان حمایت همچنین
تأکیــد کــرد :در هــر دو گــروه خودرویــی و
شــرایط قید شــده برای ایفــای تعهدات
آنها ،ســود مشــارکت و تأخیــر در تحویل
مطابقمفادمندرجدرماده()۴آییننامه
حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان
خودرو ،از قیمت نهایی کسر میشود.
یــادآور میشــود خودروهــای مشــمول
خودروهایی است که به استناد مصوبه
نهمین جلســه شــورایعالی هماهنگی
اقتصــادی در مردادمــاه امســال
قیمتگــذاری خودروهــای گروه ســایپا
شــامل انــواع محصــوالت ایکــس۱۰۰

تکذیب شایعه ورشکسته شدن بانک ها

سپرده های مردم بیمه است

ایسنا

گروهاقتصادی/در ادامه شایعاتی که طی
ســالهای اخیر هر بار یکــی از بانکهای
مجاز کشور را هدف قرار داده است ،هفته
گذشــته نیز شــایعاتی در فضای مجازی
درخصوص ورشکستگی و فرارمدیر یکی
از بانکهای کشور دست به دست شد که
باعث نگرانی برخی از سپردهگذاران شد.
دراین زمینه روابط عمومی بانک مرکزی
روزپنجشــنبه دراطالعیــهای مطالــب
منتشــره از ســوی رســانههای معانــد
پیرامــون یکــی از بانکهــای کشــور را در
راســتای تالش آنها برای ضربــه زدن به
بازار پول دانســت .این نهاد ناظر پولی و
بانکی کشور از هموطنان خواست در این
زمینه هوشــیاری الزم را داشــته باشــند و
فریــب فضاســازی رســانههای معاند را
نخورند.
در روزهای گذشــته انتشــار اخبار دروغ و
شایعات بیاساس در برخی جریانهای
خبــری وابســته بــه دشــمن ،ســبب
نگرانی ســپردهگذاران یکی از بانکهای
خصوصی کشور شده بود.
البته اعالم شــایعات علیــه نظام بانکی
ایــران از ســوی شــبکههای تلویزیونــی
خارجــی یــا کانالهای تلگرامــی معاند،
پیــش از ایــن هم ســابقه داشــته و منجر
به بروز مشکالتی برای برخی مؤسسات
اعتبــاری و بانکهــا شــده بــود کــه بــا
دخالــت دولــت و بانــک مرکــزی حل و
فصل شــد؛ اما اکنــون هم دوبــاره اعالم
چنین شــایعاتی رونــق گرفتــه و مردم و
سپردهگذاران را در فضای کنونی اقتصاد
ایران ،نگران کرده است.
ëëجاینگرانینیست
دور جدید شایعه ورشکستگی بانکهای
ایرانــی در حالی از ســوی دشــمنان آغاز
شده که تمام سپردههای زیر۱۰۰میلیون
تومان مردم بیمه بوده و در صورت بروز
مشکل ،ذخیره قانونی بانکها نزد بانک
مرکزی جوابگو است.
مــردم هــم گاهــی ناخواســته بــه چنین
شــایعاتی در فضای مجــازی توجه کرده
و تحتتأثیر تبلیغــات منفی ،بهصورت
هیجانــی وارد شــعب بانکــی شــده و
درخواســت جابهجایی سپردههای خود
را دارند ،در حالی که کمتر به این موضوع
توجــه میکننــد کــه تمامی ســپردههای
زیــر  ۱۰۰میلیــون تومان در نظــام بانکی
ضمانتشده هستند و جای نگرانی برای
ســپردههای خــرد وجــود نــدارد؛ چراکه
تمامی بانکها ،مکلف به داشتن ذخیره

قانونــی نزد بانک مرکزی هســتند .حتی
سپردهگذارانی که ســپرده آنها باالی ۱۰۰
میلیونتوماناست،چنانچهسپردههای
خــود را بــه مضربــی از ســپردههای صد
میلیــون تومانی تبدیل کننــد ،حتماً این
ســپردهها هــم راهــی بــرای بیمه شــدن
در نظــام بانکــی خواهنــد داشــت .البته
ایــن موضــوع در مــورد مؤسســات مالی
و اعتباری که نام آنها در ســایت رســمی
بانــک مرکــزی جمهوری اســامی ایران
درج نشــده ،قطعــاً صــادق نخواهــد
بــود .پس الزم اســت که ســپردهگذاران،
بــا تحقیــق و اطمینــان از معتبــر بــودن
مؤسسات مالی اقدام به سپردهگذاری در
آنهانمایند.
در واقــع ،ذخیــره بانکــی یــا همــان
ســپرده قانونــی بانکهــا نــزد بانــک
مرکــزی ،ســپردهای اســت کــه بانکهــا
در حســابهای خــود نزد بانــک مرکزی
دارنــد یــا وجــوه نقــدی کــه در مخــازن
خــود نگهداری میکننــد .البته در برخی
کشــورها ،بانکهای مرکــزی حداقلی را
بهعنوان ســپرده قانونی تعیین میکنند
که برابــر با درصــدی از بدهی بانکها یا
در واقع سپرده مشتریان بانکها است.
ëëســپردههای کمتر از  ۱۰۰میلیون تومان
همهبیم ههستند،نگراننباشید
بر همین اســاس اســت که شــاید اگر هر
سپردهگذاری این موضوع را بداند که اگر
ســپردهای کمتر از  ۱۰۰میلیون تومان آن
هم در نظام بانکی یا مؤسسات اعتباری
مجاز که نامشــان از ســوی بانک مرکزی
اعالم شــده اســت ،داشــته باشــد ،نباید
نگران باشــد .الزم اســت ســپرده گذاران
کمتر دل به شــایعاتی بسپارند که آنها را
نسبت به سپردههایشان نگران میکند؛
اما واقعیت این اســت که سپردهگذاران
کمتر به حقوق خود آشنا هستند و همین
امر هم ســبب میشــود که با انتشار یک
شــایعه ،خود را به شعبی برسانند که در
آن سپردهای دارند و دل نگران باشند که
تکلیفسپردههایشانچهمیشود.
هــدف از تأســیس صنــدوق ضمانــت
ســپردهها به موجــب مــاده ( )۹۵قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اســامی ایــران ،تضمیــن بازپرداخــت
وجوه متعلق به ســپردهگذاران بانکها
و ســایر مؤسســات اعتبــاری در صــورت
ورشکســتگی اســت .حســب بنــد «ب»
مــاده ( )۹۵قانــون فــوق ،عضویت کلیه
بانکهــا و ســایر مؤسســات اعتبــاری در

صندوق ضمانت سپردهها الزامی است.
به موجب ماده ( )۵اساسنامه صندوق،
وظیفــه ضمانــت ســپردههای ریالــی و
ارزی هر شــخص در هر مؤسسه اعتباری
بــر عهــده ایــن صندوق اســت و ســقف
تضمیــن برای هــر یک از ســپردهگذاران
مؤسســه اعتبــاری بــه پیشــنهاد هیــأت
امنای صندوق ،به تصویب هیأت وزیران
میرســد که هماکنون سقف مزبور برای
مجموع ســپردههای هر شــخص در هر

مؤسسه اعتباری یک میلیارد ریال است.
بهعبارت دیگر ،چنانچه به موجب حکم
دادگاه ،ورشکســتگی مؤسســه اعتبــاری
اعالم شــود ،صندوق ضمانت سپردهها
موظف است وجوه سپردههای مشمول
ضمانــت را تا ســقف تضمیــن از طریق
یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف  ۲۰روز
پــس از اعــام کمیته اضطرار بر اســاس
دستورالعملی که به تصویب هیأت امنا
میرسد ،پرداخت کند.

(ســایپا  ۱۳۱ ،۱۱۱و  ،)۱۵۱ســاینا و تیبــا،
محصــوالت گروه ایــران خودرو شــامل
انــواع ســمند ،پــژو  ۴۰۵GLXو،SLX
پــژو پارس ســال و انــواع پــژو  ۲۰۶و رانا
از شــورای رقابت به ســتاد تنظیــم بازار
واگذار شده است.
ëëخودروسازان نیازمند برنامه پنج ساله
برایتولیدهستند
معاون طرح و توســعه وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت گفــت :خودروســازان
نیازمند برنامه حداقل پنج ساله هستند
تــا بتواننــد روال مشــخصی را در تولیــد
محصول در شرکتهای خود پیاده کنند.
توگــو بــا ایرنــا
«ســعید زرنــدی» در گف 
اظهار داشــت :رویکــرد وزارت صنعت،
نــگاه حمایتــی از قطعــه ســازان اســت
و خودروســازان بــرای بومیســازی و
ارتقای داخلیســازی باید به اســتفاده از
ظرفیتهــای بخــش خصوصــی رجوع
کنند.
وی یــادآور شــد :رشــد بیــش از

100درصدی هزینهها بویژه محصوالت
فلــزی ،پتروشــیمی و الکترونیکــی،
هزینههــای خودروســازان را افزایــش
داده ،امــا از آنجایــی که خــودرو کاالیی
حســاس اســت ،باید نگاه محــوری در
این خصوص داشته باشیم.
وی فضــای کنونــی اقتصــادی را
«خــاص» توصیف کــرد که بایــد ابتدا
این شــرایط را پشت ســر بگذاریم ،اما
در عیــن حال باید از این فرصت برای
بومیســازی و ارتقــای داخلیســازی
بهرهگیری کنیم.
معــاون طــرح و توســعه وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت در پاســخ
بــه اینکــه برخــی تأمیــن نقدینگــی
بــرای خودروســازان را در شــرایط
کنونــی پیشــنهاد میکنند ،گفــت :این
وزارتخانــه بــرای خودروســازان و همه
شــرکتهایی که دولت در آنها ســهام
دارد ،ســرمایه در گــردش در نظــر
نگرفته است.

محمداســامیوزیرراهوشهرسازی گفت :پایانههای بار دولتی
به بخش خصوصی واگذار میشود و دولت نقش تصدیگری
در پایانههای بار از این پس نخواهد داشــت .بهگزارش فارس،
مراسم افتتاح فاز یک شهرک حمل و نقل استان تهران دیروز
با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد .وزیر راه در این مراسم
اظهارداشت:دولتنبایدتصدیگریداشتهباشدوهموارسازیمسیروتکمیلگری
در حوزه حمل و نقل بار را باید در دســتور کار قرار گیرد .وی با بیان اینکه دولت باید
شــرایط اقتصادی رقابتی برای کشــور فراهم آورد ،گفت :قوانین ما در برخی مواقع
تسهیلکنندهنبودهوسختبودهاستاماباابالغسیاستهایینظیرقانونرفعموانع
تولیدیابهبودفضایکسبوکاریاگفتوگودولتوبخشخصوصیشرایطمناسبی
فراهم شــده است و اگر مســئوالن به این قوانین اشراف داشته باشند از ظرفیت آن
حداکثراستفادهراخواهندداشت.اسالمیباتأکیدبراینکهبایداقتصادکارآمدداشته
باشیم ،گفت :در وزارت راه و شهرسازی هیچ نقشی ایفا نمیکنیم مگر آنکه از جنس
تسهیلگریباشد.ویادامهداد:درطرحجامعحملونقلنظاملجستیکنیزمورد
توجه اســت که با حمل و نقل ترکیبی و اســتفاده از حداکثر ظرفیت ترانزیت سهم
خود را در اقتصاد ایفا کند .وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :باید بخش خصوصی
باپشتیبانیدولتفعالشودوامیدواریمهرچهسریعترشرکتهایحملونقلدر
فازیکشهرکحملونقلباراستانتهرانمستقرشوند.

وزارت صنعت مخالف واردات اتوبوس دست دوم

امیرحســین قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :بزرگترین مشــکل
شــرکتهای خودروســاز بــرای ســاخت اتوبــوس تأمیــن
نقدینگی اســت که باید از ســوی شــرکتهای حمل و نقلی
توگو با ایرنا
و ســازمان شهرداریها انجام شــود .وی در گف 
افــزود :وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت با پافشــاری بر مواضع پیشــین خود،
مخالف واردات اتوبوسهای دســت دوم به کشــور اســت .بهگفته این مسئول،
توان ساخت داخل اتوبوس در کشور وجود دارد و در صورت تأمین منابع مالی،
شرکتهای خودروساز آماده ساخت ،تأمین و تحویل آنها هستند.

