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تلنگر

شرايط فروش آذر ماه محصوالت
ایران خودرو

شركت ایران خودرو فروش وپيش
فروش آذر ماه برخی محصوالت خود را از روز
دوشنبه  26آذر آغاز می کند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد به نقل از ،شركت
ایران خودرو در راســتای تداوم فروش قبلی
خود و استمرار عرضه خودرو به بازار ،شرایط
پیش فروش و فروش فــوري آذر ماه خود را
ارائه می كند.
در شــرایط پيش فروش خودروهای هایما
اس ، 7هایمــا اس ، 5اچ 30كــراس  ،دنــا ،
دنا پــاس  ،دنا پالس توربوشــارژ ،پژو207
دستی و وانت آريسان بدون اعمال هيچگونه
محدوديت و با شــرايط يك بار صلح در زمان
تحويل و با موعد تحويل هاي مرداد تا اسفند
سال  98عرضه می شود و قیمت خودروها در
زمان تحویل خودرو و پس از ارسال دعوتنامه
مشخص خواهد شد.
همچنيــن پيــرو فــروش فوري بــا قيمت
حاشــيه بازار هفته قبل شرايط فروش فوري
خودروهاي هايمــا اس ،7پــارس اتومات و
وانت آريسان با موعد تحويل  30روزه عرضه
مي شود.
سایر جزئیات این شــرایط فروش متعاقبا از
طریق ســایت فروش اینترنتی شركت ایران
خودرو  ،به نشــانی  esale.ikco.irبه
اطالع مشتریان می رسد.

مدیرعامل ایران ایر گفت ۶۵:فروند هواپیما به این شرکت تعلق دارد که تنها ۲۶فروند آن عملیاتی هستند .فرزانه شرفبافی در حاشیه سومین نمایشگاه حمل و نقل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران ۶۵فروند هواپیما دارد ،گفت :در حال حاضر تنها ۲۶فروند از این هواپیماها فعال است که ۱۶فروند آن هواپیماهای برجامی و ۱۰فروند هواپیماهای خرید از قبل است .وی افزود :در حال خرید
دو فروند هواپیمای دیگر شامل ایرباس و فوکر هستیم ضمن اینکه بخش مهندسی و تعمیرات هما از قدرت باالیی برخوردار است و بسیاری از خدمات تعمیراتی را خودمان انجام میدهیم .شرفبافی ادامه داد :یک فروند
هواپیمای ایرباس  ۳۲۰برجامی را به صورت کامل بازسازی کردیم که تعمیر  ۱۰۰درصدی این هواپیما ،مشهور به چک اس ،را توسط مهندسان ایران ایر انجام دادیم .به گفته مدیرعامل ایران ایر ۳۹ ،فروند هواپیمای
زمینگیر هما نیز در صورت تامین قطعات و به صرفه بودن عمر اقتصادی آنها از سوی مهندسان تعمیر هواپیمای هما بازسازی و وارد چرخه فعالیت پروازی خواهد شد .شرفبافی تصریح کرد :اورهال ایرباس ۳۲۰یازده
روز به طول انجامید و برای برخی مسائل نیز با کارخانه سازنده هماهنگ کردیم .ضمن اینکه در زمان برجام و تا تاریخ چهارم نوامبر که زمان آغاز اعمال تحریمها بود ،قطعات مورد نیاز هواپیماها را توانستیم وارد کنیم.

شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

اصالحنظامبانکی،مالیاتیوخصوصیسازی،باید
درخدمتتولیدوصادراتباشد

در چهل و دومین نشســت هیات
نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر اقتصاد
برگزار شــد ،رئیس اتــاق ایران بــه برخی از
مهمترین مشــکالت اقتصادی کشور اشاره و
اظهار امیدواری کرد وزیر جدید اقتصاد همان
فردی باشد که در دولت جسارت الزم برای اخذ
تصمیمهای سخت برای اصالح وضعیت اقتصاد
را داشته باشد.
به گزارش اقتصاد سرآمد غالمحسین شافعی
رئیساتاقبازرگانی،صنایع،متعادنوکشاورزی
ایراندرچهلودومیننشستهیاتنمایندگان
که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد ،ضمن اشاره
به برخی از مهمترین مشکالت اقتصادی کشور،

اظهار امیدواری کرد وزیر جدید اقتصاد همان
فردی باشد که در دولت جسارت الزم برای اخذ
تصمیمهای سخت برای اصالح وضعیت اقتصاد
را داشته باشد.
به اعتقاد شافعی ،فعالیت غیرمولدها در اقتصاد
ایران بسیار آسیبزا بوده و موجب شده با وجود
کســب درآمدی بال غ بر  1742میلیارد دالر از
ابتدای سال  68تا پایان سال  96از محل فروش
نفت ،گاز ،کاال و خدمات ،اقتصاد کشور همچنان
وضعیتمطلوبینداشتهباشد.
متن کامل سخنان غالمحســین شافعی در
نشست هیات نمایندگان به این شرح است:
امروزه یکی از بزرگترین چالشهای کشــور،

مسئله اقتصاد ملی است .اقتصاد کشور نیازمند
یک حرکت جدی و یک کار بزرگ
آمارهای سالهای گذشته پرسشهای بسیاری
را از مســئوالن تصمیم گیر اقتصادی مطرح
میکند ،به ویژه از سال 68تاکنون که برنامههای
توسعه در کشور اجرایی شــده است .با توجه
به فراهم بودن منابع ارزی به صورت مستقیم
از طریق صادرات نفــت ،گاز ،کاال و خدمات به
میزان  1742میلیارد دالر از ابتدای سال  68تا
پایان  ،96چرا اقتصاد به چنین وضعیت گرفتار
شده است و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چون
هیچکس پاسخگو نیست این کاروان همچنان
به راه خود ادامه میدهد.

این آمارها نشان میدهدکه به هیچوجه دولتها
نمیتوانند عذری در مورد کمبود منابع داشته
باشند و در کشور مشکلی برای انباشت سرمایه
وجود نداشته است .همچنین در مقیاس تولید
ناخالص داخلی ،ایران در قیاس با سایر کشورها
از لحاظ پسانداز درصد چشمگیری را به خود
اختصاص داده است.
ســرمایههای اجتماعی جامعه بسیار مهم و
تعیینکننده هســتند .ســرمایههایی که در
اوایل انقــاب و در دوران جنــگ تحمیلی با
وجود هجمههای بسیاری از زورگویان جهان،
تحریمهــا و ضعف بنیادهای واقعــی تولید و
درآمدهای حاصل از نفت ملت را به پشــتوانه
همین سرمایهها ،همدلیها و ایثارها در جنگی
نابرابر به پیروزی رساند و بنیانهای تولیدی را
پایهگذاری کرد.
چرا این همدلی و سرمایه ملی و اجتماعی طی
این سالها با ایجاد نابرابریها در جامعه ،مورد
بیمهری قرار گرفت و در نهایت از بین رفت؟
هفت دهه از شروع برنامههای توسعه گذشته
اســت درحالی که ایــران جزو پیشــگامان
کشورهای دارای برنامه توسعه در کشورهای
آسیا بوده است .همانطور که عرض شد منابع
مستقیم هنگفتی در دسترس کشور بوده اما
شاخصهای متعدد اقتصادی نشان از آن دارد
که نظام تصمیمگیری اقتصادی در بســیاری
دورهها ناکارآمد بوده است .گسست عمیق میان
دیوان داران دولتی با نخبگان ،فعاالن اقتصادی
و بخش خصوصی واقعی سالهاســت که در
کشور در جریان اســت .عدم مشورت خواهی
از بخش خصوصی و صاحبان کسبوکارها در
مدت مدید همواره یکی از حلقههای مفقوده
ناکارایی سیاستگذاری در کشور بوده که نهایتا
به بیاعتمادی فعاالن اقتصادی در بخشهای
تولیدی و صنعتی انجامیده است.تکیه بر الگوی
مصرفگرایی و تجملگرایی شدید بدون توجه
به توان ساخت داخل نیز یکی دیگر از مصائب و
عوامل ضد توسعهای در کشور است.

امروز و با حضور  ۲۰۰شرکت داخلی و خارجی؛

آغاز به کار سومین نمایشگاه بین المللی
ل و نقل
حم 

روابط عمومی روزنامه اقتصاد سرآمد

ســومین
نمایشــگاه بیــن المللی
حمــل و نقــل و صنایع
وابســته با حضــور ۲۰۰
شرکت داخلی و خارجی از
25تا ۲۷آذر ماه در مصالی
امام خمینی تهران آغاز به
کار کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد به
نقل از پایگاه اطالع رسانی
سازمان بنادر و دریانوردی،
در ســومین نمایشــگاه
بینالمللــی حملونقل و
صنایع وابسته ( )۲۰۱۸ Iran Trans Expoکه یکی از معتبرترین نمایشگاههای
تخصصی کشور است شرکت های داخلی و خارجی با حمایت وزارت راه و شهرسازی
و فدراسیون جهانی راه و با همکاری وزارتخانه ها ،سازمان ها ،انجمنها و اتحادیههای
مرتبط به مناسبت هفته حملونقل به مدت سه روز در محل شبستان اصلی مصالی
امام خمینی (ره) تهران آخرین دستاوردها و توانمندی های علمی و اجرایی خود را
در معرض دید عالقه مندان قرار می دهند.
در این نمایشگاه که با حضور محمد اســامی؛ وزیر راه و شهرسازی و محمد راستاد؛
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی آغاز به کار کرد ،قرار است از مجموعه کتب
استاندارد و کنوانسیون های بندری در غرفه سازمان بنادر و دریانوردی رونمایی شود.
هدف از برگزاری این نمایشــگاه ایجــاد فرصتی برای معرفی آخرین دســتاوردها،
توانمندیها و فناوریهای حملونقل کشور و آشنایی بیشتر کارشناسان و مدیران
ل و نقل ،راهسازی و راهداری با حضور شرکتها
ی های روز صنعت حم 
کشور با فناور 
و موسسات بینالمللی و همچنین هیئتهای بازرگانی و تجاری بینالمللی است.
این نمایشگاه شــامل بخشهای متنوعی از صنایع و حوزههای مرتبط با حمل و نقل
ل و نقل ،راهسازی ،راهداری
زمینی (را ه آهن و جادهای) ،دریایی ،هوایی و عملیات حم 
و صنایع وابسته است.
تاکنون بیش از  ۲۰۰شــرکت فعال و معتبر در حوزه های حمل و نقل ،خودروهای
ل و نقل هوشمند ،راهسازی ،قیر و آسفالت ،مجالت ،پیمانکاران،
سبک و سنگین ،حم 
مهندسین مشاور ،تجهیزات ایمنی راهها ،نشریات و استارتاپهای حوزه حمل و نقل
ل و نقل و صنایع وابسته اعالم مشارکت کردهاند.
ن المللی حم 
در سومین نمایشگاه بی 
برگزاری کارگاههای آموزشی و چندین نشست خبری و تخصصی از جمله مهمترین
برنامه هایی است که در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود و اشتراک فکری و ایجاد
ل و نقل کشور و همچنین ارائه
فرصتی برجسته ب ه منظور نمایش توانمندی ملی از حم 
دستاوردها و توانمندی های صنعت حمل و نقل کشور از دستاوردهای این نمایشگاه
خواهد بود.
ل و نقل و صنایع وابسته با حضور  ۲۰۰شرکت داخلی
سومین نمایشگاه بین المللی حم 
و خارجی تا  ۲۷آذر ماه در مصالی امام خمینی تهران برپا است.

اسالمی در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

دولت از تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان صنایع حمل و نقلی
حمایت میکند

وزیر راه و شهرسازی ضمن اعالم حمایت دولت
در سال جاری و ســالهای آتی از حوزههای حمل و نقل
گفت :دولت هم در ســال جاری و هم در ســالهای آتی
پشــتیبانیهای الزم را از حوزههای حمل و نقل خواهد
داشــت ،نکته مهم آن اســت که بتوانیم ناوگانمان را به
صورت متناسب و متوازن توســعه دهیم که این ناوگان
شامل ناوگان جادهای ،ناوگان ریلی در بخش بار و مسافر،
ناوگان دریایی و هوایی است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،محمد اســامی وزیر راه و
شهرسازی امروز ضمن بازدید از سومین نمایشگاه حمل
و نقل و صنایع وابســته در گفتگو بــا خبرنگاران ضمن
تبریک هفته حمل و نقل به جامعه حمل و نقل و فعاالن
حوزههای آن گفت :امیدوارم توجه به تمامی محورهای
حمل و نقل بتواند به فعالیت مؤثر بخش خصوصی از طریق
ظرفیتسازی و توســعه قابلیت مدیریت در شبکههای
حمل و نقل منجر شــود ،همچنیــن بتواند ظرفیتهای
نوینی را برای کشور به وجود آورد تا بتوانیم از فرصتهای
خدادادی سرزمینمان نهایت بهرهمندی را ببریم.
وزیر راه و شهرســازی ادامــه داد :فرصتهای خدادادی
سرزمین ایران از جمله دریا و همچنین قرار گرفتن ایران
در منطقه ترانزیتی نشان از اهمیت ایران در این منطقه
جغرافیایی دارد که باید بتوانیم با ایجاد قابلیت و با توسعه
لجستیک و حمایت از بازرگانان ،بازار گستردهتری را برای
فعالیتها و کسب و کار حمل و نقل ایجاد کنیم و توسعه
دهیم.
اســامی با بیان این که ترانزیت برای ما اهمیت بســیار
زیادی دارد ،اظهار کرد :بنــدر چابهار به عنوان تنها بندر
اقیانوســی ایران در روند ترانزیت جایگاه ویژهای خواهد
داشــت .این بندر در سال گذشــته با افتتاح فاز نخست
توســعه به  ۸.۵میلیون تن تخلیه و بارگیری رسید و در
حوزه ریل نیز امیدواریم با افتتاح خط آهن چابهار انتقال
بارها بین جاده و ریل تقسیم شود.
عضو کابینه دولــت دوازدهم در ادامه بــه بازدید خود از
نمایشگاه اشاره کرد و گفت :بازدیدهای چندساعته نشان
میدهد که معرفی ســرفصلهای گوناگون ارائه شــده
به خوبی انجام شــده و همچنین ظرفیتهای داخلی و
پژوهشی نمایشگاه نشــان از قابلیتها و توانمندیهای
شرکتهای داخلی و همچنین خارجی دارد.
وی تأکید کرد :امیدواریم قابلیتسازی در تولید و توجه
به صنایع داخل برای پیشــبرد حمل و نقل مورد توجه و
تأکید بیشتری از سوی سرمایه گذاران قرار بگیرد.
این مقام مســئول همچنین تصریح کــرد :دولت هم در
سال جاری و هم در ســالهای آتی پشتیبانیهای الزم
را از حوزههای حمل و نقل خواهد داشــت ،نکته مهم آن
است که بتوانیم ناوگانمان را به صورت متناسب و متوازن
توسعه دهیم که این ناوگان شامل ناوگان جادهای ،ناوگان
ریلی در بخش بار و مسافر ،ناوگان دریایی و هوایی است.
وزیر راه و شهرسازی گفت :امروز آغازین روز هفته حمل
و نقل است امیدواریم طی همین روزها مذاکرات مناسبی
بین تولید کنندههــا و مصرفکنندگان صورت بگیرد در
عین حال خریداران و فروشندگان این اطمینان را داشته
باشــند که مصنوعات تولیدی آنها مورد حمایت دولت
است و میتواند با تخصیص منابع از محل تسهیالتی که در
نظر گرفته شده پشتیبانی شود و هم خریدار و هم تولید
کننده از منابع پشتیبان بهرهمند شوند.
اسالمی خاطرنشان کرد :نیاز داریم در شرایط کنونی که
تحریمهای همهجانبه به ملت ایران برای کیفیتزدایی از
کسب و کار در حال انجام است جریان معکوس را پیش
بگیریم و توجه به صنایع داخلی را در اولویت برنامه ها و
سیاستهای خود قرار دهیم.
وی در پایــان از حل مســائل راننــدگان و بیمه آنها
و پشــتیبانی وزارت راه و شهرســازی از ایــن قشــر
زحمتکش خبــر داد و گفت :اخیــرا ارزهایی را بانک
مرکزی به واردکنندگان و تولیدکنندگان ماشینآالت
اختصاص داده است تا بتواند الســتیک را به سهولت
تأمین کند ،در حال حاضر مواد اولیه تولید الستیک و
سایر اقالم رانندگان با ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومان عرضه
میشود که میتواند راهکار مناسبی برای حل مشکالت
رانندگان باشــد در عین حال پایــش تخصیص اقالم
رانندگان به صورت مناسبی از سوی سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای باید انجام شود.
ویافزودسازمانراهداریبهمیزانسهمیهایکهوزارتصمت
برایشدرنظرمیگیردالستیکموردنیازرابهرانندگانمیرساند
و در عین حال تالش خواهیم کرد که الستیکهای جدید بر
اساسمیزانپیمایشومیزانباریکهدرچهارچوبتن کیلومتر
جابجامیشوددراختیاررانندگانقرارگیرد.

