
هفته گذشته و ۱۰ روز زودتر از وعده داده شده، توليد 
خودرو پرايد۱۳۲ متوقف شد و مطابق برنامه اعالم 
شده، خودروهاي پرايد ۱۱۱ و پرايد ۱۳۱ هم در چند 
ماه آينده از چرخه توليد كنار گذاش�ته مي شوند. 
سرانجام پس از كشمكش فراوان ميان خودروسازان 
و سازمان استاندارد، وعده توقف توليد خودروی پرايد 
محقق شد. زماني كه موضوع توقف توليد خودروهاي 
غيراستاندارد مطرح شد، قيمت خودروهاي خانواده 
پرايد ۳۰تا ۳۵ ميليون تومان ب��ود، اما در حال حاضر 
قيمت اين خودروها به بيش از ۵۰ ميليون تومان رسيده 
است. اما روال معمول اين است كه وقتی خودرويی از 
چرخه توليد خارج می شود، به داليل مختلف از جمله 
كم شدن قطعات و خدمات پس از فروش و نيز به دليل 
اينكه مدل های باالتر كه در نرخ گذاری خودرو اثر دارند، 
ديگر توليد نمی شود، قيمت آن خودرو رفته رفته كم 
می ش��ود. بايد منتظر ماند و ديد آيا اين روال از عهده 

گرانی نامتوازن در خودروسازی ايران برمی آيد يا نتيجه 
عكس می دهد!

به گفته مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از بهمن ماه 
سال گذش��ته برنامه ريزي براي پايان دادن به توليد 
اين محصول آغاز شد و از ابتداي امسال نيز با افزايش 
تدريجي سهم س��اير محصوالت س��ايپا اين برنامه را 
به مرحله اجرا درآورديم، اما ب��راي جلوگيري از وارد 
شدن التهاب به بازار اين موضوع در آن زمان رسانه اي 

نشده است. 
  ۴ خودرو از خط توليد خارج مي شود

سيد جواد سليمانی افزود: »توليد فعلي پرايد تا اتمام 
تعهدات در تاريخ هاي اعالم شده و تحويل خودروهاي 
ثبت نامي انجام خواهد ش��د؛ بنابراين هموطناني كه 
در طرح هاي پيش فروش و فروش فوري اين محصول 
ثبت نام كرده اطمينان داشته باشند كه هيچ مشكلي 
در تحويل خودروهاي آنان پيش نخواهد آمد و تمامي 

محصوالت فروخته ش��ده، تحويل آنها خواهد شد.«  
وی گفت: »محصوالت خانواده پرايد به دليل مصرف 
پايين سوخت، قيمت رقابتي و هزينه پايين نگهداري، 
اس��تهالك پايين و خدمات پس از ف��روش ارزان در 
مقايسه با محصوالت ساير خودروس��ازان، در برخي 
بازارهاي صادراتي گروه خودروسازي سايپا متقاضي 
دارد كه به همين دلي��ل توليد مح��دود اين خودرو 
براي صادرات ادامه خواهد داش��ت و با قيمت بس��يار 
باالتر از قيمت فروش اين خودروها در ايران به فروش 
مي رسد.«  مديرعامل سايپا با بيان جزئيات توقف توليد 
پرايد و جايگزين هاي آن تصريح ك��رد: »توليد پرايد 
مدل۱۳۲ تا پايان دي ماه ۹۸، پرايد مدل۱۱۱ تا پايان 
ارديبهشت ۹۹ و پرايد مدل۱۳۱ تا پايان تيرماه ۹۹ به 

پايان خواهد رسيد.« 
سليمانی در گردهمايي زنجيره تأمين محصول جديد 
سايپا )رهام( كه با حضور مديران عامل و فعاالن صنايع 

قطعه سازي و شركت هاي دانش بنيان برگزار شد، افزود: 
»توليد انبوه خودرو رهام در سال آينده  آغاز مي شود و 
در فاز نخست، ۱۲ هزار دستگاه از اين خودرو را به بازار 

عرضه خواهيم كرد.« 
به گفته وي سايپا طبق برنامه ريزي، در سال ۱۴۰۰، 
حدود ۷۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰۰ 
هزار خودرو رهام توليد خواهد كرد. دو محصول جديد 
ديگر در س��ال آينده و پنج محصول نيز در سال هاي 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ب��ه بازار عرضه خواهيم كرد تا س��بد 

محصوالت سايپا كامل شود. 
مديرعامل س��ايپا با بيان اين مطلب كه تمام فرايند 
طراحي اين محصوالت توسط محققان و متخصصان 
فعال در اين گروه و بدون دريافت كمك از خارج از كشور 
اجرا شده است، گفت: »دانش فني طراحي خودرو در 
گروه سايپا تكميل شده و ما بدون هرگونه نياز به خارج، 
اهداف خود را در اين زمينه دنبال مي كنيم.«  سليماني 
با اشاره به هدايت ۹۵ درصد درآمدهاي گروه سايپا به 
چرخه توليد، اظهار داش��ت: »با اجراي برنامه تجديد 
ارزيابي دارايي ه��ا تا پايان امس��ال و همچنين ايجاد 
انضباط مالي و كنترل هزينه هاي توليد، گروه س��ايپا 
سال آينده از زيان خارج شده و وارد مرحله سودآوري 

خواهد شد.« 
وي تصريح كرد: »در يك س��ال گذشته با وجود همه 
مشكالت و محدوديت ها، توليد خودرو از روزانه كمتر 
از ۷۰۰ دستگاه به ۲ هزار دس��تگاه رسيده كه بيانگر 

استفاده حداكثري از ظرفيت هاست.« 
سليمانی با بيان اينكه سايپا قصد دارد از توانمندي هاي 
موجود در كشور براي تعميق داخلي سازي محصول 
رهام اس��تفاده كند، گفت: »در حال حاضر حدود ۹۲ 
درصد از قطعات اين خودرو داخلي س��ازي شده و ما 
آماده هس��تيم براي ۸ درصد باقيمانده، زمينه الزم را 
براي توليدكنندگان داخلي و شركت هاي دانش بنيان 

فراهم كنيم.« 
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا خواستار همكاري 
ش��ركت هاي دانش بنيان داخلي در توليد گيربكس 
اتوماتيك شد و افزود: »سايپا آماده  مشاركت در اجراي 

اين پروژه مهم براي صنعت خودروی كشور است.« 
سليماني از داخلي سازي قطعات انژكتور و كيسه ايمني 
هوا )ايربگ( نيز خبر داد و گفت: »خوشبختانه اين دو 
قطعه جزو مهم ترين و پيچيده ترين قطعات بودند كه 
توانس��تيم با همكاري طرف هاي ايراني، توليد آنها را 

نهايي كنيم.« 
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توليد پرايد ۱۳۲ متوقف شد
عرضه ۸ محصول در ۳ سال آينده 

  گزارش  یک

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 سياست تعديل صندوق بين المللي پول 

هنوز در كشور اجرا مي شود
عض�و مجم�ع تش�خيص مصلحت نظ�ام ب�ا اش�اره ب�ه اهميت 
اقتص�اد مقاومت�ي و درون زا ب�ودن اقتص�اد در بياني�ه گام دوم 
انقالب اس�المي گفت: سياس�ت هاي تعديل با اف�ت و خيزهايي 
از زم�ان پاي�ان جن�گ ش�روع ش�د و هن�وز ه�م ادام�ه دارد. 
به گزارش تسنيم، احمد توكلي اظهار داشت: مقام معظم رهبري واقع 
بين هستند و اهل الپوشاني نيستند و يكي از برجستگي هاي بيانيه گام 
دوم انقالب نيز صراحت ايشان در بيان واقعيات جامعه است. البته نوع 
بيان مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقالب به گونه اي نيست كه 

اميد انسان را نااميد كند. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: از آنجايي كه مقام معظم 
رهبري مسئوليت هدايت جامعه را بر عهده دارند، لذا يك تصوير واقعي از 
جامعه ارائه مي دهند تا موانع و مشكالت را رفع كنيم، يكي از چالش هاي 
اقتصادي در كشور، نحوه توزيع منابع و فرصت ها و درآمد ملي است كه 

رهبري به صراحت در بيانيه گام دوم به آن اشاره فرمودند. 
توكلي دليل تعداد زياد داوطلبان روستايي براي رفتن به جبهه را در اين 
دانست كه آنها تغيير و تحوالت مثبت بعد از پيروزي انقالب را به خوبي 
لمس كردند و به ماهيت و رسالت انقالب و مردمي بودن آن پي بردند. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه جنگ تحميلي 
موجب رشد صنايع دفاعي ايران و اتكا به توان داخلي شد، گفت: ما در 
استقالل سياسي خيلي خوب عمل كرديم، اما توفيقمان در استقالل 
اقتص��ادي كمتر اس��ت.  وي يادآور ش��د: در دوران مرحوم هاش��مي 
رفسنجاني بازسازي و اقدامات عمراني خوبي صورت گرفت، اما همزمان 
از نظر توسعه اي رشد چنداني نكرديم، در واقع اشتباه مرحوم هاشمي 
اين بود كه سياس��ت هاي تعديل صندوق بين المللي پول را پذيرفت، 
درصورتي كه اگر دولت در همه مسائل دخالت كند كار خراب مي شود. 
رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت عدالت تصريح 
كرد: شايد بتوان در بازار آزاد قيمت ها را تعيين نكرد، اما به محض اينكه 
به موضوع دستمزدها مي رسيم ش��وراي عالي كار متشكل از اعضاي 
دولت بايد ميزان آن را مشخص كند. در بازاري كه انحصار و چسبندگي 
و فساد وجود دارد قيمت ها هم ارزان نمي شوند و توزيع درآمد هم به نفع 

سرمايه داران خراب خواهد شد. 
توكلي در رابطه با اهميت اقتصاد مقاومت��ي و درون زا بودن اقتصاد در 
بيانيه گام دوم انقالب اس��المي گفت: سياس��ت هاي تعديل با افت و 
خيزهايي از زمان پايان جنگ شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. مسئوالن 
جمهوري اسالمي در اول انقالب مردمي بودند و زندگي هايشان فاصله 
چنداني با مردم نداشت، اما به تدريج تجمل گرايي باعث جدايي برخي از 
آنها از مردم شد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: ما وزراي 
ميلياردي و حتي هزار ميلياردي در حوزه مس��كن، بهداشت و صنايع 
داشتيم كه فقر و بي اعتمادي مردم هم ناشي از همين نوع مسائل است.  
توكلي ضمن تصريح بر اينكه فساد تخصيص منابع را به هم مي زند، فساد 
را دشمن توليد و سرمايه خواند و افزود: دل مسئوالن دائماً بايد براي رفع 
محروميت بتپد و از شكاف هاي طبقاتي به شدت بيمناك باشد؛ چراكه 

تنها در اين صورت است كه فساد ايجاد نخواهد شد. 
وي با اذعان به تأثير مس��تقيم ويژه خواري و فس��اد بر توليد و توزيع و 
فرهنگ كار مطرح كرد: مدل نامناس��ب اقتصاد، مشي اشرافي گرايانه 
كارگزاران حكومتي و عدم مبارزه با فساد از جمله مسائل تأثيرگذار بر 
اقتصاد كشور به شمار مي روند.  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
پايان بيان داشت: هر چقدر كه فساد بيشتر شود نابرابري و رانت خواري 

هم بيشتر مي شود و نهايتاً اقتصاد كشور را فلج خواهد كرد. 

تاالر شيشه اي
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17730844خدماتانفورماتيك
11281537لبنياتكالبر

2752131سرمايهگذاريپرديس
20693985نفتپارس

434872070الميران
393071871كاشيوسراميكحافظ

414711974معدنيامالحايران
6912329سيمانشاهرود

225641074پتروشيميخارك
19602933سيمانتهران

10715510مبينانرژيخليجفارس
14770703سرمايهگذاريشفادارو
9980475توليديكاشيتكسرام
3992190تامينسرمايهنوين

270831289گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
248141181سرمايهگذاريداروييتامين

227761084پتروشيميپرديس
11136530س.صنايعشيمياييايران

243951161نيروترانس
19163912بورسكااليايران

18302871كارخانجاتتوليديشهيدقندي
4959236واسپاريملت

211811008حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
307211462كربنايران

9603457دودهصنعتيپارس
159776پارسخودرو

9561455داروسازيروزدارو
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