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وين فست خودروهايش را در لس آنجلس به نمايش گذاشت
وين فست چهار شاسي بلند الکتريکي با باتري را در نمايشگاه خودروي
لس آنجلس اين هفته به نمايش گذاشت ،خودروهايي که براي مدت ها درباره
آنها صحبت کرده است.
اما اکنون به يک خودروي اسپرت نيز اشاره مي کند ،زيرا اين خودروساز
مستقر در ويتنام برنامه خود را براي ورود به بازار اياالت متحده پيش مي برد.
چهار خودروي برقي ،که از کراس اوورهاي کوچک پنج سرنشين تا
شاسي بلندهاي بزرگ هفت سرنشين متغير بودند ،بخشي از تالش اين
شرکت براي ايجاد محبوبيت در بين مصرف کنندگان آمريکايي است .در بازار
خودروهاي برقي که اکنون تقريباً همه خودروسازان وارد بازار شدهاند ،ممکن
است چيزي فراتر از ارائه ساده خودروهاي شاسي بلند نياز داشته باشد .به

گفته کريگ وستبروک ،مدير ارشد خدمات وين فست در ايالت متحده انتخاب
بخشي از برنامه است.
وستبروک گفت :برنامه وين فست اين است که فضا را با گزينه هاي
زيادي پر کند تا آمريکايي ها با اين برند جديد آشنا شوند .اين مدير اجرايي
همچنين اشاره کرد که در اين زمان سال آينده ،وين فست ممکن است يک
خودروي اسپرت را براي بازار اياالت متحده به نمايش بگذارد.
وستبروک در مصاحبه اي در نمايشگاه خودروي لس آنجلس گفت :ما
بايد قوي وارد بازار شويم .نيازي نيست که مدل ها و فرصت هاي خريد را
براي عده اي معدود کاهش دهيم .بنابراين احتماالً در کمتر از يک دوره 12
ماهه ،شما هر چهار مدل را خواهيد ديد.

بازدید خبرنگاران از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد عكس :سید مصطفی تهرانی

دوکلمه خبر

بازهم قيمت گذاري دستوري؛

معلم ،مهندس و حتي خبرنگار هم دالل هستند!

طي ساليان گذشته و در دولت هاي مختلف شايد
يکي از ماناترين سياست ها ،قيمت گذاري دستوري باشد.
سياستي براي کنترل قيمت ها و تورم که نه تنها صداي
توليدکنندگان را درآورده و حتي تعدادي را ناچار به توقف
توليد کرده ،بلکه کارشناسان نيز بارها به تبعات آن اشاره
کرده و اتخاذ سياستي براي حذف قيمتگذاري دستوري را
توصيه کرده اند .در کنار همه اين توصيه ها و شکايات اما
دولت همچنان به راه خود ادامه مي دهد و نه تنها نمي تواند
مانع افزايش قيمت ها شود ،بلکه در بسياري از موارد به
التهاب بازارها نيز مي افزايد.
قيمت گذاري دستوري همواره به عنوان يکي از معضالت
صنايع اساسي کشور مطرح مي شود .اين سياست شکست
خورده که سال هاست به عنوان ابزار اصلي دولت براي مهار
تورم استفاده مي شود تا بار افزايش قيمت ها به خصوص قيمت
مواد اوليه به مصرف کننده منتقل نشود .درحالي که ظاهر اين
سياست به نظر کامال منطقي و مناسب به نظر مي رسد اما
باطن آن خبر از اتفاقات ديگري پشت پرده اين سياست کنترلي
مي دهد.
قيمت گذاري دستوري موجب مي شود توليدکننده نتواند

قيمت ها را متناسب با افزايش قيمت موارد تاثيرگذاري همچون
قيمت مواد اوليه باال ببرد و اين سرکوب قيمت براي توليدکننده
تبعاتي دارد که به طور قطع به مصرف کننده نيز منتقل مي
شود .يکي از مهمترين تبعاتي که شايد تاثير آن به وضوح قابل
مشاهده است ،کاهش عرضه در کنار کاهش کيفيت است.
مثال واضح اين مورد را مي توان در خودروسازان جست
و جو کرد .خودروسازاني که پس از بازگشت تحريم ها در سال
 97با تشديد قيمت گذاري براي مهار تورم توليد مواجه شدند
به ناچار دست به کاهش تيراژ براي مقابله با زيان سازي بيشتر
شدند و از طرفي سعي کردند با کاهش کيفيت قطعات و سفارش
قطعاتي با کيفيتي پايين تر به قطعه سازان ،از هزينه توليد و
زيان خود بکاهند.
مشکل ديگر اين سياست نيز در صنعت و بازار خودرو به
وضوح مشاهده مي شود .قيمت گذاري دستوري از آن جهت که
توليدکننده را ناچار به کاهش تيراژ مي کند و اين کاهش تيراژ
گاها موجب مي شود نياز بازار داخل تامين نشود و موجب ايجاد
صف و همچنين بازار داللي براي محصول مورد نظر شود.
به صنعت و بازار خودرو نگاهي بيندازيد .قيمت تقريبي
پژو  206تيپ  2در کارخانه  150ميليون تومان اعالم مي شود
درحاليکه قيمت اين خودرو در بازار به  326ميليون تومان نيز
مي رسد .درحالي که وزارت صمت تالش دارد اين اختالف 170
ميليون توماني را بر گردن دالالن بيندازد ،اما هرگز پاسخ نمي
دهد که چگونه سال ها سياست گذاري اشتباه بازار سياهي به
اين قدرت ايجاد کرده که هيچ افزايش عرضه اي نيز نمي تواند
پاسخگوي آن باشد؟
درست است که افزايش عرضه موجب تزريق آرامش به بازار

شده و از التهاب آن مي کاهد ،اما نمي توان از صف  6ميليوني
خريد خودرو در کنار افزايش توليد در سال جاري چشم پوشي
کرد ،درحاليکه نياز واقعي بازار داخل چيزي حدود يک ميليون
و  500هزار دستگاه تخمين زده مي شود .پس با فرض وزارت
صمت ما در کشور حدود  5ميليون دالل داريم .اما اصل ماجرا
چيست؟
زماني که مي توان يک شبه و با شرکت در يک التاري
سودي غالبا بيش از  150ميليون تومان کسب کرد ،هيچ عقل
سليمي از دست دادن اين فرصت را حتي به قيمت استقراض
منطقي نمي داند .در چنين شرايطي و از ديد وزارت صمت حتي
خبرنگار و معلم و مهندس و  ...نيز دالل محسوب مي شوند!!
البته دولتمردان براي اين مشکل هم تدبيري انديشيده اند.
راه اندازي سامانه!
راه اندازي سامانه به نظر تنها راهي است که دولت ها براي
کنترل قيمت ها و همچنين رساندن کاال به دست مصرف کننده
واقعي مي شناسند و سامانه هاي مختلفي از جيب بيت المال
براي رفع تبعات سياستي که دولت به اشتباه بر آن پافشاري مي
کند ،احداث مي شود .سامانه هايي که برخي مسئولين همچون
شاهميرزايي ،معاون وزير صمت انتظار معجزه از آن ها دارند و
مکلفند نهايتا يک ماهه تمام مشکالتي را که دولت در حل و
فصلشان ناتوان است ،حل کنند.
اما خب شايد بگوييد خودرو که کااليي اساسي محسوب
نمي شود و در چنين شرايطي که کشور دارو هم کم دارد فکر
کردن به صنعت خودرو غير منطقي است .پس به سراغ دارو
مي رويم.
کمتر کسي اين روزها ماجراي کمبود داروهاي ساده اي

همچون استامينوفن را نشنيده و يا تجربه نکرده است .در چنين
شرايطي و درحاليکه تمام ارکان دولتي سعي در مقصر دانستن
داروسازان و محاکمه آن ها داشتند ،کمتر کسي از خود پرسيد
که چرا يک توليدکننده توليد خود را کاهش مي دهد؟ جواب
سوال مشخص است .نه تنها سودي در کار نيست بلکه اگر زيان
نکنيد شانس آورده ايد.
با افزايش هزينه عوامل توليد همچون حقوق ،بسته بندي
و  ،....هزينه تمام شده توليد دارو باال رفته است .اين افزايش
هزينه توليد در حالي در کشور رخ داده که داروسازان همانند
بسياري ديگر از صنعتگران اجازه افزايش قيمت دارو را ندارند.
همين موضوع سبب شده تا داروسازان براي جلوگيري از توليد
زيان بيشتر ،توليد دارو را کاهش دهند.
البته باز هم جاي نگراني نيست .دولت براي زيان توليد
کنندگان نه يک راه بلکه دو راه حل دارد.
طبق قوانين متعدد دولت مکلف به جبران زيان تمامي
افرادي است که از قيمتگذاري غيرکارشناسي آسيب ديدهاند و
به گفته احسان خاندوزي ،وزير اقتصاد دولت حمايت از تمامي
توليدکنندگان و صادرکنندگاني که از محل قيمتگذاري
دستوري و غيرکارشناسي دچار زيان يا کاهش سود شدند را
وظيفه خود ميداند .اما آقاي خاندوزي آيا پول جبران زيان
توليدکنندگان را از جيب خودتان مي دهيد؟
جواب سوال مشخصا خير است .دولت ها براي جبران
خسارت از بودجه هزينه مي کنند و اين ولخرجي دولت ،کسري
بودجه اي به بار مي آورد که يکي از عوامل ايجاد تورم است.
تورم هم سفره مردم را هدف مي گيرد و بازهم اين مردم هستند
که بايد تاوان اشتباهات دولت ها را بپردازند.

(اطالعیه)
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان امور دانشجویان (نوبت اول)

تاریخ انتشار1401/09/02 :

بدینوسیله به اطالع کلیه کارکنان محترم میرساند مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان امور دانشجویان روز شنبه
 1401/09/19رأس ساعت  15:00در محل سالن اجتماعات طبقه سوم سازمان امور دانشجویان واقع در تهران ،خیابان انقالب – بعد از
میدان فردوسی – خیابان شهید موسوی (فرصت سابق) -پالک  27برگزار می گردد .یادآور می شود این مجمع با حضور دو سوم اعضاء
و یا نماینده تام االختیار آنان رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء (اعم از غائب و مخالف) نافذ و
معتبر خواهد بود.
دستور جلسه
 -1استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص روند ثبت تعاونی
 -2تصمیم گیری درخصوص انحالل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان امور دانشجویان
الزم به ذکر است :هر عضو میتواند اعمال رأی در مجمع را به یک نماینده تام االختیار واگذر کند .آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و
هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود ،تایید نمایندگی تام االختیار با امضاء بازرس یا عضو هیأت مدیره معتبر خواهد بود ( ماده 19
قانون بخش تعاون) عضو متقاضی اعطای نمایندگی میبایست حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن مدرک
شناسایی معتبر در محل شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ،برگه ورود به مجمع عمومی برای
نماینده صادر گردد.
رییس هیأت مدیره
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
سازمان امور دانشجویان
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خودرو تارا برقي در
کانون توجه متوليان حمل
و نقل عمومي

در جلسه کميته فني وزارت کشور
براي توسعه فناوري هاي برقي در حمل و
نقل عمومي که به ميزباني شرکت جتکو
برگزار شد ،مديرکل حمل و نقل و ترافيک
وزارت کشور پس از بازديد از خودروي تارا
برقي ،بر حمايت اين وزارتخانه از توسعه
فناوريهاي برقي در حمل و نقل عمومي
تاکيد کرد.
به گزارش ايکوپرس -در اين جلسه،
پس از تشريح ويژگي هاي تارا برقي توسط
مدير گروه خودروي برقي شرکت جتکو،
اعضاي کميته فني وزارت کشور ،ضمن
بازديد از نمونه اجزا و ماژول هاي اين
محصول و فرايند توسعه آن ،عملکرد خودرو
را آزمايش کردند.در ابتداي جلسه حسن
محمدقاسمي مديرعامل شرکت دانش بنيان
جتکو با بيان اين که ،اين شرکت در زمينه
تحقيق و توسعه فناوري هاي نوين با نگاهي
جديد و تکيه بر ظرفيت نخبگان ،بنيان
نهاده شده ،گفت :بخش عمده حوزههاي
راهبردي در بخش فناوريهاي نوين
محصوالت ايران خودرو به صورت مشترک
از سوي شرکت تامايرانخودرو و جتکو در
حال پيگيري است؛ چرا که مزيت نسبي اين
دو شرکت دانشبنيان استفاده از نيروهاي
نخبه و کارآمد و استفاده از ظرفيتهاي
شبکه علم و فناوري دانشگاههاي کشور
است.وي افزود :جتکو به عنوان يکي از
شرکتهاي زيرمجموعه تام ايرانخودرو،
عالوه بر حوزه پلتفرم مکانيکال ،حوزه برق
و الکترونيک و حوزه خودروهاي هوشمند،
در زمينه خودروي برقي نيز گام هاي بلندي
برداشته و در پروژه مهم خودروي برقي تارا
پيشرفتهاي بسيار خوبي داشته و زنجيره
تامين آن نيز داخلي سازي شده است.
مديرعامل شرکت دانش بنيان جتکو ،با
بيان اين که حمايتهاي ويژه معاونت علمي
فناوري رياست جمهوري و معاونت حمل و
نقل وزارت صمت ،تاثير مهمي در پيشبرد
پروژه داشته ،گفت :با توجه به نگاه مثبت
وزارت کشور به توسعه فناوري هاي برقي در
حمل و نقل عمومي شهري و آمادگي کامل
اين مجموعه براي توليد خودروي تارا برقي،
اميدواريم جلسات کميته فني وزارت کشور
منجر به دستاوردهاي پرخير و برکتي شود
چراکه آحاد جامعه از دستاوردهاي چنين
توافقات مهمي در سراسر کشور بهره مند
مي شوند.
در ادامه محسن اصلي پور مدير گروه
خودروي برقي شرکت جتکو ،با بيان اينکه
پس از رونمايي از نمونه آزمايشي خودروي
برقي تارا در تيرماه  1400با حضور معاون
علمي فناوري رييس جمهور ،شهريور
امسال نمونه نيمه صنعتي تارا برقي با
حضور مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو
رونمايي شد ،به تشريح ويژگي هاي فني اين
خودرو پرداخت و تفاوتهاي خودروي تارا
برقي با نمونه بنزيني آن را توصيف کرد.

