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مصرف آب تهران
در وضعیت هشدار

بار اضافی کامیونهای فرسوده بر اقتصاد کشور

خودروسازان اعالم کردند

یک میلیارد لیتر هدر ِ
رفت گازوئیل

گزارش

 5میلیون نفر
در صف خرید خودرو

راهاندازی سامانه ثبتنام متقاضیان نوسازی ناوگان حملونقل ،گام
نخست برای نوسازی کامیونهای باری فرسوده است .هدف از اجرای
نوســازی کامیونها ،کاهش  5.5سال از میانگین سنی ناوگان جادهای
در  3ســال اســت.طرح نوســازی کامیونها بر اســاس دو برنامه تولید
داخلی و واردات قرار است انجام گیرد .نوسازی ناوگان باری جادهای
براســاس ماده ( )30قانون احکام دائمی برنامه کشــور در دســتور کار
قرار گرفته اســت .در طرح نوســازی ناوگان پیرترین کامیونها با عمر
باالی  40سال در اولویت قرار دارند.
ëëضرورتها
بیش از  350هــزار خودروی فعال در بخش حملونقل کاال وجود
دارد که حدود  60هزار دســتگاه با عمری بیش از  40ســال هســتند که
در اولویــت نوســازی از آغاز ســالجاری قرار گرفتهاند .توســعه ناوگان
از ســال  78تا به امروز  24هزار دســتگاه بوده اســت که نسبت به 346
هزار دســتگاه ناوگان حملونقل باری ،عدد بســیار ناچیزی محســوب
میشــود .از ســوی دیگر اشــتغال مســتقیم بیش از ۶۰۰هــزار راننده و
بیش از ســه میلیون نفر در خدمات اصلی و جانبی حملونقل نقش
زیــادی در اقتصاد کشــور دارد ،بنابراین با توجه بــه اهمیت اقتصادی
و ظرفیــت ترانزیــت و جابهجایــی کاال ،حــال نوســازی نــاوگان پیــر
جادهای در دستور کار قرار دارد .بههمین دلیل عبدالهاشم حسننیا،
مدیرعامــل ســازمان راهــداری و حملونقــل جادهای معتقد اســت:
«حمایــت از منافــع ملــی و صنفــی بخــش حملونقل و پاســخگویی
بــه نیازهــای اصلی آنها کــه نوســازی نــاوگان در رأس نیازهای بخش
میباشد رویکرد ما در نوسازی ناوگان است.
صفحه 10

سرمایهگذاری در گرو اراده مسئوالن

یادداشت

 ۶۰درصد افزایش صادرات غیرنفتی در اردیبهشت

آمار جدید گمرک از تجارت خارجی کشور نشان میدهد
صادرات غیر نفتی ایران از نظر ارزش ،نسبت به فروردین
ماه  ۶۰درصد افزایش یافته است.
ســید روحاهلل لطیفــی ،ســخنگوی گمــرک در ایــن
خصــوص گفت :تجــارت خارجی کشــور در دو ماهه اول
ســال  ۹۹بــه  ۲۱میلیون تن رســید کــه از این حجــم ۱۴.۵
میلیــون تن صــادرات و حــدود  ۶.۵میلیون تــن واردات
بوده اســت .وی اظهار داشــت :ارزش کارنامه  ۲۱میلیون
تنــی ایران در ایــن دو ماه نیز به  ۹میلیــارد و ۳۴۱میلیون
دالر میرســد که سهم صادرات از مجموع رقم اعالمی،
 ۴میلیــارد و  ۳۰۰میلیون دالر و واردات نیز  ۵میلیارد و۴۱
میلیون دالر را به خود اختصاص داده است.

وی در خصــوص کارنامــه تجــارت خارجــی در
اردیبهشــت مــاه افــزود :در ایــن مــاه شــاهد صــادرات ۹
میلیــون و  ۱۷۶هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۲میلیــارد و ۶۴۸
میلیون دالر بودیم که از لحاظ وزنی نســبت به فروردین
 ۷۱درصد و از لحاظ ارزش  ۶۰درصد رشــد داشــتیم و در
رویه واردات نیز در این ماه  ۳میلیون و  ۸۷۹هزار تن کاال
بــه ارزش  ۳میلیــارد و  ۱۱۰میلیون دالر وارد کشــور شــده
است که از لحاظ وزنی نسبت به فروردین ماه  ۵۳درصد
و از لحاظ ارزش نیز  ۶۱درصد رشد را شاهد بودیم.
لطیفی در خصوص عمده مقاصد صادراتی کشور در
دو ماهه نخســت سال گفت :پنج کشور مقصد صادرات
کاالهــای غیرنفتی ایران در این مــدت به ترتیب چین با

بنزین ایران به جایگاههای سوخت ونزوئال رسید

رویتــرز در خبــری از رســیدن بنزین ایران بــه پمپ بنزینهــای ونزوئال خبر داد
و نوشــت :درســت پــس از اینکــه رئیس جمهــوری ونزوئــا ،نیکــوالس مادورو
افزایــش قیمــت بنزین را اعالم کرد و به بیش از  ۲دهــه ارائه تقریباً مجانی آن
پایان داد ،سوخت ارسال شده از ایران به جایگاههای سوخت ونزوئال رسید.
از زمــان اعــام قرنطینــه مقابله بــا کرونا در مــاه مــارس ،از  ۱۸۰۰پمپ بنزین
موجــود در ونزوئــا تنهــا  ۲۴۰پمــپ بنزین بــه کار خــود ادامه داد کــه به علت
ذخیره بســیار پایین ســوخت ،برای فــروش محدودیت برقرار کرد .با سیســتم
جدید که شامل سهمیه ماهانه سوخت برای رانندگان است ،انتظار میرود در
روزهای آتی بیش از  ۱۵۰۰جایگاه سوخت ونزوئال فعال شود/ .مهر

یک میلیارد و  ۱۹۰میلیون دالر و سهم بیش از  ۲۷درصد
و عــراق با یــک میلیارد و  ۱۰۷میلیون دالر و ســهم بیش
از  ۲۵درصــد ،امــارات با  ۶۸۲میلیون دالر و ســهم بیش
از  ۱۵درصــد ،افغانســتان بــا  ۳۴۱میلیــون دالر بــا حدود
هشــت درصد و ترکیه با  ۱۴۴میلیون دالر با ســهم بیش
از  ۳درصدی قرار دارند .ســخنگوی گمرک در خصوص
کشــورهای طرف معاملــه در رویه واردات بیان داشــت:
پنــج کشــور نخســت واردات کاال در این مــدت به ترتیب
چیــن با یک میلیــارد و  ۲۳۴میلیــون دالر ،امارات با یک
میلیــارد و  ۷۸میلیــون دالر ،ترکیه بــا  ۵۳۵میلیون دالر،
روســیه با  ۳۵۶میلیــون دالر و هند بــا  ۳۳۵میلیون دالر
قرار دارند.

اقتصاد ابوظبی  ۷.۵درصد کوچک میشود

مؤسســه اعتبارســنجی اساندپــی گلوبــال پیشبینــی کــرد که تولیــد ناخالص
داخلی ابوظبی امســال بــه علت تولید نفت کمتر و تأثیــر منفی پاندمی کرونا،
 ۷.۵درصد افت خواهد کرد.
این مؤسسه اعتبارسنجی تخمین زد کسری بودجه این امیرنشین غنی از نفت
که در ســال گذشــته  ۰.۳درصد تولید ناخالص داخلی بود ،امسال به  ۱۲درصد
تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
در گزارش این مؤسسه آمده است که انتظار میرود امیرنشینهای کوچکتر در
امارات متحده عربی در مواقع بروز تنشهای مالی ،با پشــتیبانی قابلتوجهی
از سوی ابوظبی روبهرو شوند /.مهر

صفحه 8

تأکید رئیس جمهوری بر حق انتخاب مردم در
استفاده آگاهانه از نحوه مدیریت سهام عدالت

خبر

گــروه اقتصــادی  /در حالــی کــه در جلســه
هماهنگــی اقتصــادی دولــت کــه دیــروز بــه
ریاســت رئیس جمهوری برگزار شــد و روحانی
بــه تقویــت و رشــد تولیــد خــودرو در صنعــت
خودروســازی کشــور تأکید کرد ،دو خودرو ســاز
کشــور اعــام کردند کــه حــدود  5میلیــون نفر
در پیــش فــروش خــودرو ثبتنــام کردهانــد
همچنیــن یکــی از خودروســازان اعــام کــرده
اســت کــه  3میلیون نفــر برای  15000دســتگاه
خــودرو ثبتنــام کردهانــد  -یعنــی  200نفر به
ازای یک خودرو .از ســوی دیگر ،رئیس شــورای
رقابت هم از ابالغ دستورالعمل قیمتگذاری
 ۸محصــول دیگر ایــران خودرو خبــر داد که بر
این اســاس ،خودروهــای پژو پــارس اتوماتیک
تیوفایــو ،هایمــا  S۵و  ،S۷ســورن بنزینــی ،پــژو
 ۲۰۷دندهای و اتوماتیک ،دنا و دنا پالس از  ۴تا
 ۴۸درصد و متوسط  ۲۳درصد گران میشود.
بهگــزارش تســنیم رضــا شــیوا در خصوص
تعییــن دســتورالعمل قیمــت خودروهای غیر
مشــمول قیمتگــذاری که اخیراً در دســتور کار
شــورای رقابت قرار گرفته اســت اظهار داشت:
بعــد از تعییــن دســتورالعمل خودروهــای
مشــمول قیمــت گــذاری ،شــورا بــه موضــوع
قیمــت خودروهــای غیــر مشــمول ورود و در
نهایت دستورالعمل آنها را نیز تعیین کرد.
وی بــا بیان اینکه بانک مرکــزی جزئیاتی از
این خودروها برای بررسی تورم بخشی آنها در
اختیار نداشــت افزود :بر همین اساس شورای
رقابــت مجبور شــد خود به محاســبه نرخ تورم
ارزی این خودروها بپردازد.
رئیس شــورای رقابت با اعــام اینکه مالک
مــا در عملکــرد خــود دســتورالعمل شــورای
رقابــت اســت تصریــح کــرد بعــد از مقایســه
قیمت بهمن ماه  97توانســتیم دســتورالعمل

قیمتگــذاری خودروهای پژو پارس اتوماتیک
تیوفایــو ،هایمــا  S5و  ،S7ســورن بنزینــی ،پــژو
 207دنــدهای و اتوماتیــک ،دنــا و دنــا پالس را
تعیین کنیم.
بهگفته شیوا بر اساس دستورالعمل جدید،
متوســط افزایــش قیمــت ایــن خودروهــا 23
درصــد بوده اســت به نحــوی که برخــی از این
خودروهــا  4و برخــی تــا  48درصــد متناســب
بــا تــورم ارزی امــکان افزایــش قیمــت را پیــدا
کردهاند.
وی در ادامــه صحبتهــای خــود بــا اعــام
اینکه اجرای این دســتورالعمل از طریق ســتاد
تنظیــم بــازار بــه خودروســازان ابــاغ خواهــد
شــد گفــت :خودروســاز ،خــود مجــاز اســت که
ایــن افزایش قیمتهــا را در محصــوالت خود
بهصورت متوسط اعمال کند.
همچنیــن ،مدیر عامل ایــران خودرو گفت:
تاکنــون حــدود  ۳میلیون نفر در طــرح فروش
فوقالعاده ایران خودرو برای دریافت  ۱۵هزار
خودرو پیش ثبتنام کردهاند.
فرشــاد مقیمــی در حاشــیه بازدیــد معاون
وزیــر کار از ایــران خــودرو در جمــع خبرنگاران
افــزود :روز جمعــه افــراد واجــد شــرایط که در
این طــرح ثبتنــام کردهاند اعالم میشــوند و
شنبه هفته آینده نیز قرعه کشی با حضور همه
دستگاههای نظارتی انجام میشود.
وی بــا اشــاره بــه ادامــه رونــد پیــش فروش
خودروها گفت :پس از قرعه کشی روند تحویل
خــودرو به مــردم آغاز میشــود و در هفته بعد
از آن نیز پیش فروش  45هزار دســتگاه خودرو
شــروع خواهد شــد .مدیــر عامل ایــران خودرو
گفــت :ایــن  45هــزار خــودرو ،تنــوع بیشــتری
نسبت به پیش فروش کنونی دارند.
مقیمــی بــا اشــاره بــه رونــد دریافــت ایــن

خودروهــا نیز افزود :برای ایــن  45هزار خودرو
نیــز ابتــدا پیــش ثبتنام انجــام میشــود و در
صورتی که در مدلی از خودرو ارائه شده تقاضا
از تعداد عرضه بیشتر باشد باز هم قرعه کشی
انجام میشود.
ëëانجــام قرعهکشــی خودروهــای فــروش
فوقالعاده؛ شنبه آینده
همچنیــن طبــق اعــام شــرکتهای
خودروســاز ،احراز هویت و ثبتنام خودروهای
سری اولیه فروش فوقالعاده تا روز چهارشنبه
ادامــه داشــته و روز شــنبه  ۱۷خردادمــاه
قرعهکشی این خودروها انجام میشود.
بهگزارش ایســنا ،ثبتنــام  ۱۱محصول ارائه
شــده برای طرح فروش فوقالعاده که از هفته
گذشــته آغاز شده اســت تا روز چهارشنبه هفته
جــاری ادامــه دارد .پــس از روز پایانی ثبتنام،
ســایت بســته و روز شــنبه  ۱۷خردادماه فرآیند
قرعهکشی انجام خواهد شد.
اســامی افرادی که اسم آنها دربیاید ،اعالم
و از طریق پیامک به آنها اطالعرسانی میشود
و ظرف مدت  ۴۸ســاعت پس از اعالم اسامی،
زمــان دارند تا نســبت بــه واریــز و تکمیل وجه
اقــدام کننــد .اگــر فــردی در قرعه کشــی برنده
شده و وجه مورد نیاز را تأمین نکند ،تا دو سال
از شرکت در فرآیند ثبتنام محروم میشود.
بهگفتــه خودروســازان حداقل ســه ماه پس
از قرعهکشــی خــودرو تحویــل مشــتری داده
میشــود .آنطور که بــه گوش میرســد امکان
انصراف یــا تغییر خــودروی انتخابی متقاضی
طــرح فــروش فوقالعــاده بــرای مشــتریان
ایرانخــودرو بنــا بــه درخواســت مشــتریان
فراهم شــده و بــا مراجعه به میــزکار و انتخاب
گزینه اســتعالم وضعیت فروش فوقالعاده و
انتخــاب گزینه انصــراف و ثبت مجــدد خودرو

امــکان تغییــر خــودروی انتخابــی فعال شــده
است.
همچنیــن افــرادی کــه در ایــن دوره از
قرعهکشــی برنده نشــوند ،باید منتظر شــرکت
در دوره بعــدی ثبتنامهــا باشــند .ایــن طرح
تا پایان ســال طی ســه مرحله دیگــر نیز انجام
میشود.
 5ëëمیلیون نفر در صف قرعهکشی خودرو
همچنین به گــزارش فارس ،یک منبع آگاه
از ثبتنــام بیــش از  ۵میلیــون نفــر در فــروش
فوقالعاده دو خودروســاز بزرگ کشور خبر داد
و اظهــار کــرد :متقاضیان بعد از انجــام فرآیند
قرعه کشــی  ۴۸ســاعت زمان خواهند داشــت.
بعــد از قرعه کشــی تاریــخ تحویل خــودرو هم
بــه آنهــا اعالم شــده و در صورتی کــه تمایل به
دریافــت خــودرو نداشــته باشــند میتواننــد از
ثبتنام خودداری کنند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر فــردی در قرعه
کشی برنده شده و وجه مورد نیاز را تأمین نکند
تا دو ســال از شرکت در فرآیند ثبتنام محروم
میشــود ،گفت :خودروســازها با همین شرایط
هم فروش فوقالعاده و سیستم قیمتگذاری
را بــه ضــرر خــود میداننــد بنــا بــر ایــن تغییر
فرآینــد پرداخــت به نحــوی که پول در دســت
خودروسازها نماند چندان امکانپذیر نیست.
ایــن منبــع آگاه ادامــه داد :پالکهــای
زرد یعنــی خودروهــای کامیــون ،تاکســی و
خودروهــای عمومــی جــزو پالکهــای جاری
محســوب نشــده و دارنــدگان ایــن خودروهــا
میتواننــد وارد فرآینــد ثبتنــام شــوند .بنــا
بــر اعــام وزارت صمــت تــا چنــد روز آینــده
پیشفــروش دوم هم بــرای  ۷۵هــزار خودرو
آغــاز خواهد شــد کــه تحویل آن بــه نیمه دوم
ســال  ۹۹موکول میشــود .از خرداد امســال تا

ایام دهه فجر فروش فوقالعاده  ۲۵هزارتایی
یا پیش فروش  ۷۵هزارتایی خواهیم داشــت
کــه یــک مــاه در میــان برگــزار میشــود .در
مجمــوع  ۴فروش ویژه و  ۴پیش فروش پیش
رو خواهیم داشت.
او بیــان کــرد :تا به امروز بیــش از  ۵میلیون
نفــر بــرای شــرکت در قرعــه کشــی ثبتنــام
کردهانــد کــه حــدود نیمــی از آنهــا یعنــی ۲.۵
میلیــون نفــر متقاضــی خریــد پــارس tu۵
بودهانــد .به عبارتی در شــرایط فعلــی به ازای
هــر  ۲۰۰نفر یک خودرو در فرآیند قرعه کشــی
وجود دارد.
او دربــاره آینــده بازار کشــور تشــریح کرد :با
توجــه بــه  ۴۰۰هزار خودروی اعالم شــده برای
پیش فــروش و فروش فوقالعاده و  ۷۵۰هزار
تعهــدی که دو خودروســاز بزرگ کشــور دارند
حتی اگر مجموع تولیدات دو خودروســاز دیگر
کشــور بــه  ۱۰۰هــزار واحد برســد شــاهد تحقق
وعــده تولید یــک میلیون و  ۲۵۰هزار دســتگاه
دور از انتظــار نیســت .از طرفــی بــا حــذف دو
خــودرو ارزان قیمــت پرایــد و  ۴۰۵متوســط
قیمــت خــودرو افزایــش پیــدا کــرده و میــزان
تقاضــا تا حــدودی کاهــش پیدا میکنــد که در
صورت تحقق ،تا حدود یک سال دیگر به آرام
شدن بازار منجر میشود.
ایــن منبــع آگاه بــا اشــاره بــه احتمــال
افزایــش تنوع در مراحــل بعدی فروش گفت:
مــردم همیــن حــاال میتواننــد بــا مراجعــه
نمایشــگاههای مــورد تأییــد ایــن صنــف،
خودروها را مطابق با دســتور سازمان حمایت
از مصرفکننــدگان و بــا قیمــت  ۱۰درصــد
بیشــتر از قیمــت کارخانــه خریــداری کنند ،اما
ایــن موضــوع نیاز به همــکاری مــردم و اعالم
شکایت به دستگاههای نظارتی دارد.

ســخن گفتــن در بــاب ضــرورت و اهمیــت
ســرمایهگذاری در کشــور مســتلزم در نظــر
گرفتــن چنــد مقوله اســت .نخســت باید به
کاهش بیسابقه قیمت نفت و کاهش قابل
مهدی علیپور
توجــه درآمدهــای صادراتی اشــاره کــرد که
عضوهیأترئیسه
کنندگان از پیامدهای اقتصادی شــیوع کرونا اســت و
اتحادیهصادر
گریــزی از آن نبود .از ســوی دیگر مشــکل ما
کاالهایصنعتی
و معدنی
در فــروش نفت که به تبع تحریمها حاصل
شــده و کاهش قیمت آن ســبب شده سهم
کشــور از درآمدهــای نفتی کاهش یابــد .در چنین شــرایطی چارهای جز
اســتقبال از سرمایهگذار خارجی وجود ندارد .باید حضور سرمایهگذاری
کــه ارز خارجــی وارد میکند و همزمان بــا آن تکنولوژی و صنعت را هم
به کشــور میآورد ،غنیمت دانســت کــه البته الزمه حضور ســرمایهگذار
خارجــی رعایــت و لحاظ موارد زیر اســت :نخســت آنکــه آنچه موجب
آرامــش حضــور ســرمایهگذار خارجی میشــود را مهیا کنیم کــه یکی از
مهمتریــن آنها ایجاد شــرایط با ثبــات اقتصادی اســت .بهعنوان مثال
نوســانات گســترده قیمت ارز امــکان برنامهریزی را هم از ســرمایهگذار
داخلی و هم خارجی سلب میکند.

جلســه هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشــنبه به ریاست رئیس جمهوری
تشــکیل و در این جلســه نظام بانکی کشــور مکلف شد شــرایط الزم را برای
اعطــای اعتبــار به دارندگان ســهام عدالــت بر مبنای پشــتوانه ســهام آنان
س از گــزارش وزیر امــور اقتصــادی و دارایی از
فراهــم کنــد .در این جلســه پ 
میزان پیشرفت اقدامات مربوط به آزادسازی سهام عدالت ،حجتاالسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و
نحوه مدیریت سهام عدالت تأکید کرد و گفت شرایط الزم در این زمینه باید
فراهم شود .در ادامه این جلسه سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نیــز از وضعیــت صنعت خودروســازی و نقش مهــم آن در ایجاد اشــتغال
گزارش داد که براســاس آن روند تولید خودرو در نیمه دوم ســال گذشــته و
دو ماهه اول امســال افزایشــی بوده است .سرپرست وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت همچنیــن از تأثیر اقدامــات این وزارتخانــه در مدیریت قیمت در
بازار خودرو و مقابله با رانتجویی گزارش داد و رئیس جمهوری نیز دراین
زمینــه عالوه بر لزوم تقویت و رشــد تولیــد خودرو در داخل کشــور برارتقای
فنــاوری و کیفیت تولید داخل و همچنین شفافســازی و واقعی کردن نرخ
خــودرو تأکیــد کــرد .لزوم هماهنــگ کردن سیاســت تولید و فــروش خودرو
با مالحظات زیســت محیطــی از طریق جایگزین کــردن خودروهای جدید
بهجای خودروهای فرســوده از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت بود.

