احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال
رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروشندگان طال و جواهر احتمال
کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال را بیشتر از حذف کامل آن دانست
گروه اقتصاد روز گذش��ته رئی��س ش��ورای
رقابت در تش��ریح آزادس��ازی
اتـــــ�ول
قیمت خودروهای تولید داخل
و ی��ا مونتاژ اعالم کرد " :اجازه ش��کلگیری حاش��یه
قیمت ب��رای خودروهایی که در داخل تولید یا مونتاژ
میش��وند را نمیدهی��م و تنه��ا خودروهای��ی اجازه
آزادس��ازی قیم��ت دارند ک��ه رقبای قیمتی داش��ته
باشند".
این گفته رئیس ش��ورای رقابت در حالی مطرح
میش��ود که تا پیش از این خودروسازان سود قابل
توجه خود را از حاشیههای بازار میگرفتند.

رفع انحصار
رضا ش��یوا درخص��وص حاش��یه قیمتی برخی
خودروها در بازار اعالم کرده که برای نظارت بر بازار
آن دس��ته از خودروهای وارداتی که حاشیه قیمتی
در ب��ازار آنه��ا وج��ود دارد ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بای��د دخالت کرده و ش��رایطی را قرار دهد
که تعداد واردکنندگان به اندازهای باشد که انحصار
ایجاد نشود .البته مسئوالن این وزارتخانه به شورای
رقابت قول دادهاند که ش��رایط کامال رقابتی باشد و
هر فردی که ش��رایط واردات دارد ،بتواند برای ورود
این خودروها به داخل کشور اقدام کند.
رئیس ش��ورای رقابت مدعی ش��ده ک��ه بر این
اس��اس ش��ورای رقابت در نظارت بر بازار این دسته
از خودروها هنوز وارد نش��ده اس��ت؛ ولی آنهایی که
داخل کش��ور به نوعی مونتاژ و تولید میشوند تحت
نظارت شورای رقابت قرار دارند.
وی درخص��وص ش��رایط آزادس��ازی خودروها از
ش��مول قیمتگذاری ش��ورای رقابت نیز اعالم کرده:
پروس��ه آزادس��ازی قیمت خودروها بر این مبنا انجام
میگیرد که ش��ورای رقابت مش��اهده کند برای یک
خ��ودرو ،چندین رقیب قیمتی در همان کالس وجود
دارد و رقابت ایجاد میکند؛ فلس��فه آزادسازی قیمت
خودروها هم همین است ،ولی اگر این آزادسازی قیمت
باعث شود که خودرویی در انحصار عرضه شود و قیمت
آن ،متفاوتتر از قیمت کارخانه باشد ،شورا حتما ورود
کرده و بررسی میکند تا بازار دچار التهاب نشود.
به گفته ش��یوا ،پژو  ۲۰۷که قیمت آن آزاد شده
مثل خودروی  ۲۰۷آی نیس��ت بلک��ه مدتی آن را به
کشور آورده بودند تا تولید کنند و وقتی که تحریمها
شروع شد ،تولید آن هم متوقف شد؛ بنابراین خودروی
 ۲۰۷که ارایه ش��ده ،مشخصاتی متفاوت از  ۲۰۶دارد
و قیمت آن نیز از سوی خودروساز حدود  ۴۱میلیون
تومان تخمین زده شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه

و گف��ت :اعتقاد داریم که باید مالیات بر ارزش افزوده از روی اجرت
ساخت اخذ شود و نباید در مورد مواد اولیه نیز محاسبه گردد.
محمد کش��تیآرای در گفتوگو با ایسنا و در پاسخ به آخرین
وضعیت پیشنهاد حذف یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده طال ،اظهار

کرد :رایزنیهای مختلفی در این خصوص انجام ش��ده و جلس��ات
کارشناسی در حال برگزاری است .امیدواریم با توجه به رکود ایجاد
ش��ده و نیز کاهش تولید طال در کشور که ناشی از اخذ مالیات بر
ارزش افزوده طالست شاهد حذف یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده

سیاست روز جزئیات قیمتگذاری خودروها را بررسی میکند؛

حاشیههای پررنگتر از متن در بازار خودرو
نمای نزدیک
مش��اور عالی وزیر صنعت با اش��اره به مشکالت
کیفی دو خوردو پراید و پژو  ۴۰۵گفت :تا پایان سال
 ،۹۵این خودروها از خط تولید خارج میشوند.
بهروز ریاحی اظهار کرد :ش��ورای سیاستگذاری
خودرو در دولت یازدهم هر دو هفته یک بار تشکیل
جلس��ه میده��د و اقدام به بررس��ی وضعیت کمی و
کیف��ی خودروه��ا میکن��د .وی افزود :در مقایس��ه با
س��ه دهه قبل پیشرفتهای در صنعت خودرو کشور
داشتهایم اما هنوز نظر مردم را جلب نمیکند.
ریاح��ی گف��ت :بیش��ترین گالیهه��ای م��ردم از
خودروس��ازان در بخش خدمات پس از فروش است
و درخصوص قطعات و مدت خواب خودرو برای تعمیر
نارضایتیه��ای زیادی وجود دارد .مش��اور عالی وزیر
صنع��ت ،معدن و تج��ارت ادامه داد :بخش��ی از این
مش��کالت ما به قطعهسازان بر میگردد ،البته طراحی
و تنوع تولید موجود نیز دچار مشکل است.
ریاح��ی گفت:با توجه ب��ه نیازی که ب��رای تأمین
قطع��ات داری��م ،ب��ه ش��کل مطلوب��ی نتوانس��تهایم
قطعهس��ازان را براس��اس اس��تانداردهای مورد نظر
هماهن��گ کنیم ،هرچن��د برخی خ��وب کار کردهاند و
استانداردهای ما را رعایت میکنند.
وی درب��اره خودروه��ای که بیش��ترین ایرادات
فنی را دارند تصریح کرد :دو قطعه "سنس��ور بنزین
خودرو پژو  "405و "شیش��هباالبر پراید" بیش��ترین
گالیههای مردمی را به خود اختصاص میهد.
ریاح��ی اضاف��ه ک��رد :سنس��ور پ��ژو 405
سوخترسانی موردنظر را برای این خودرو به شکلی
مناس��بی نداشته اس��ت بهطوری ش��کایتها در این

چن��د خودروی دیگر نیز در همی��ن محدوده قیمتی
وجود دارد و نمونههای آن هم  ۴خودروی دانگفنگ،
دنا ،برلیانس و رنو ساندرو است ،مشمول دستورالعمل
تنظیم قیمت از سوی شورای رقابت نمیشود.
وی اظهار داشت :البته بر روی همین خودروهایی
که قیمت آنها آزاد شده نیز ،نظارت عالیه شورای رقابت
وجود دارد؛ ضمن اینکه نگرانی اعضای شورا از این بود
که احیانا خودروسازان بخواهند تولید خودروهای دیگر
خود را که به اندازه کافی مش��تری و تقاضا دارد را کم
کنند .این از جمله مسائلی است که ما به هیچ عنوان
پذیرای آن نیستیم و خودروسازان باید براساس تعهدی
که قبال به شورای رقابت دادهاند ،عمل کنند.

تا پایان امسال

تولید پژو  ۴۰۵و پراید
متوقف میشود

خصوص بسیار زیاد است و از هر  10خودرو تولیدی
ما  6خودرو با این مشکل مواجه بودند.
وی تصری��ح کرد :در خورد پرای��د نیز از هر 10
خودرو تولیدی  3تا  4خودرو ما با مش��کل شیشه باال
ب��ر مواجه بود ،به همین منظ��ور پروژهای برای بهبود
در این خصوص تعریف ش��د و اکنون از هر  10خورد
تنها یک خودرو مشکالت اینچنینی دارد.
ریاحی گفت :تا پایان سال  95خودروهای پراید
و پژو  405از خط تولید باید خارج شوند.
وی اظهار داش��ت :به صنعت موتورس��یکلت در
 10سال گذشته ،بیشتر از حد مجاز مجوز داده شده
اس��ت و برخی تولیدکنندگان در زمین��ه آالیندگی و
کیفیت استانداردها موجود را پاس نمیکنند.
ریاح��ی گفت :آییننام��ه کیفیت در این خصوص
نوشته و به موتورسازان ارائه و پروانه برخی از آنها
نیز ابطال شده است اما با توجه به اینکه این وسیله
برای ام��رار معاش و تردد در ش��هرهای بزرگ مورد
اس��تفاده قرار میگیرد ،برخورده��ا در این خصوص
محتاطانه صورت میگیرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه تا پایان س��ال انتظ��ار داریم
حداق��ل  30درصد خ��ط تولی��د موتورس��یکلتهای

رئیس شورای رقابت تاکید کرد :برای خودروهای
دیگر مثل  ۲۰۶نیز نباید بازار حاشیهای وجود داشته
باش��د و اگر خودروس��ازان بخواهند کاری کنند که
تولید خودرو ،منجر به شکلگیری حاشیه بازار شود،
حتم��ا ما دخالت کرده و به ب��ازار ورود میکنیم ،به
نحوی که اجازه شکلگیری حاشیه بازار داده نشود.

خودرو در مدار گرانی
برخ�لاف گفته رئیس ش��ورای رقابت و با در نظر
داشتن این ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه شرایط
ب��ازار و مصرفکنن��دگان را در کن��ار تعیین قیمتی
محصوالت خود در نظر میگیرند؛ چند صباحی است

کاربراتی کاسته شود ،تصریح کرد :امیدواریم که در
سالهای آینده خط تولید موتورسیکلتهای کاربراتی
به طور کامل از رده خارج شوند.
ریاحی گفت :خودرو در کش��ور  55اس��تاندارد
اجب��اری دارد که  51مورد درخص��وص خورد خودرو
و  4مورد درخصوص آالیندگی اس��ت ،اما خودروهای
 2خودروس��از بزرگ کشور تمام استانداردهای کیفی
را پاس نمیکنند.
وی تصری��ح ک��رد :خودروهای واردات��ی و تولید
داخلی این  55اس��تاندارد را باید بتواند پاس کنند
که در دو خوردس��از مطرح م��ا و خودروهای مونتاژی
این وضعیت مورد بررسی قرار میگیرد.
ریاح��ی گف��ت :برخ��ی از اس��تانداردهای م��ا
درخصوص خودروهای چینی مونتاژ ش��ده در کش��ور
نی��ز ص��دق نمیکند و حت��ی در م��واردی خودروهای
وارداتی نیز این مشکالت را دارند.
وی افزود :مردم زمانی که خودروهای خود را به
درب نمایندگ��ی برای خدمات پس از فروش میبرند
برخوردهای مناس��بی با آنها ص��وت نمیگیرد این امر
باعث ش��ده اس��ت که تع��داد زی��ادی از پروانههای
نمایندگیها در استانها باطلشود.
ریاحی گفت :باید اذعان داش��ت که ایران به آن
شکل خودرو ساز نیست و کار خود را با مونتاژ شروع
کردهاست ،البته اکنون برخی از خودروهای ما تا 90
درصد س��اخت داخل ش��دهاند .وی اظهار داشت :در
سال  92ایران  17تولیدکننده بزرگ خودرو در دنیا
بوده است که این رتبه اکنون به  19رسیده است و
ما  2پله تزلزل داشتهایم.

که قیمت خودرو در مدار گرانی قرار دارد و خودروسازان
بدون در نظر گرفتن شرایط بازار قیمت را باال بردهاند به
طوریکه قیمت کارخانهای برخی مدلهای خودرو گران
شده و به تبع آن ،بازار هم با اندکی اختالف نسبت به
این نرخ ،قیمت را باال برده است.

جای خالی کیفیت
گرانی قیمت خودرو و اظهارات متولیان در این
خصوص در شرایطی اس��ت که همچنان انحصار در
بازار خودروسازی بیکیفیت داخلی وجود دارد.
فعاالن ب��ازار خودرو افزایش قیم��ت خودرو در
کنار کیفیت پایین آنها را عاملی در جهت رکود این

آغاز ساماندهی بازار مواد پروتئینی؛
قیمت گوشت گوسفندی ارزان شد

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد
وام  ۴۰میلیون تومانی مسکن مهر پردیس در انتظار تایید بانک مرکزی

رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی از کاهش حدود هزارتومانی
قیمت این نوع گوش��ت در بازار خب��ر داد و گفت :اجرای طرح
بــــازار روز
شناسنامه دار کردن کش��تارکنندگان و توزیعکنندگان گوشت
در استان تهران آغاز شده است.
علیاصغر ملکی در گفتوگو با مهر از کاهش  ۵۰۰تا  ۱۰۰۰تومانی قیمت گوشت
گوسفندی در بازار از دیروز خبر داد و اظهار داشت :در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم
شقه بدون دنبه عرضه به مغازه دار بین  ۳۱تا  ۳۲هزار تومان و عرضه به مصرفکننده
 ۳۵هزار تومان است .وی دالیل این امر را مورد اشاره قرار داد و گفت :عالوه بر رکود
ب��ازار ،از  ۱۵هر ماه به بعد ما ش��اهد کاهش تقاضا برای این کاال هس��تیم که همین
مسئله نیز در افت قیمت موثر است.
رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی همچنین آغاز اجرای طرح شناسنامهدار شدن
کشتارکنندگان و توزیعکنندگان گوشت قرمز در استان تهران را مورد اشاره قرار داد و با
بیان اینکه اجرای طرح مذکور از دیروز در سطح این استان آغاز شده است ،اضافه کرد:
اتحادیه ما نیز در این طرح با تعزیرات حکومتی همکاری میکند.
ملکی با اشاره به اینکه از نظر ما گوشت گوسفند ماده (میش) و ماده گاو ،گوشتهای
کم کیفیت هستند ،اظهار داشت :این گوشتها باید از نوع با کیفیت آن جداسازی شود
به همین دلیل در این طرح مغازه داران باید برچس��بهای موجود بر روی گوشتهای
کمکیفیت را با رنگ قرمز مشخص کنند تا مردم متوجه شوند کیفیت این نوع گوشت
پایینتر از سایر محصوالت است.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه افزایش سقف تسهیالت
وام مس��کن مهر به  ۴۰میلیون به پیش��نهاد وزارت راه و آن هم
پش�ت باج�ه
فقط برای پروژه پردیس اس��ت ،گفت :اجرایی شدن این موضوع
منتظر مجوز بانک مرکزی و تاییدیه شورای پول و اعتبار است.
به گزارش تس��نیم ،محمدهاش��م بتش��کن در مورد وضعی��ت تحویل خانههای
باقیمانده در طرح مس��کن مهر به ارائه توضیحات پرداخت و اظهار داش��ت :در طرح
مسکن مهر دو میلیون و  300هزار واحد مسکونی تعریف شده است که خط اعتباری
آن بالغ بر  45هزار میلیارد تومان است که بانک مرکزی آن را در اختیار بانک مسکن
برای تکمیل پروژهها قرار داده است.
وی با بیان اینکه تا به امروز حدود یک میلیون و  700هزار واحد مسکونی طرح مهر
تحویل داده شده اس��ت ،افزود :این واحدها تحویل مشتریان شده و مردم دفترچههای
اقساط خود را دریافت کردهاند .بر همین اساس فقط حدود  600هزار مسکن باقیمانده
که از این تعداد  200هزار واحد قابلیت واگذاری ندارند به نحوی که ش��اید زیرس��اخت
برای این خانهها فراهم نشده و نمیتوان آنها را تحویل مشتریان داد.
مدیرعامل بانک مسکن افزود :کال با تکمیل  400هزار مسکن مهر این پروژه بسته
خواهد ش��د و در همین زمینه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اقدامات
الزم را برای تحویل این مسکنها تا پایان سال انجام خواهد داد .اما نکته اساسی این
است که بانک مسکن از لحاظ تامین مالی مشکلی ندارد و آماده ارائه تسهیالت است
اما مشکل اینجاست که بعضی از پروژهها فاقد زیرساختهای الزم هستند.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی
گفت :در برنامه ششم در کنار
خونه به خونه
توسعهای شدن بانک مسکن،
درحال بررسی نهاد تضمینی مسکن هستیم.
حامد مظاهریان با بیان اینکه پیشفروش مسکن
نیازمند یک نهاد است تا خریداران و پیش فروشندگان
مسکن با خیال راحت اقدام به معامله کنند گفت :در
برنامه ششم در کنار توسعهای شدن بانک مسکن نهاد
تضمینی مسکن را در حال بررسی داریم.
وی تصریح کرد :در برنامه ششم توسعه در کنار
توسعهای ش��دن ،بانک مسکن یک نهاد تضمینی را
در حال بررس��ی داریم .نهاد تضمینی نهادی اس��ت
که به پیش خریداران مس��کن و فروش��ندگان بازار
مس��کن بازار با ثباتی را اطمین��ان میدهد بطوری
که پی��ش خریدار از قیمت و واقع��ی بودن پروژه و
سرمایهگذار از کافی بودن سرمایه در فرایند ساخت

این کاال باش��یم .وی ادامه داد :پیشنهاد شده از اجرت ساخت طال
مالی��ات بر ارزش افزوده اخذ کنن��د تا بدین ترتیب مجددا تولید و
صادرات ط�لا رونق گیرد .اگرچه این اتف��اق نیز رخ دهد مطمئن
باشید بازار طال مجددا به جایگاه اصلی خود باز میگردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

تشکیل نهاد تضمینی در پیشفروش مسکن

و ساز اطمینان حاصل میکند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه
اجارهداری در ایران س��نتی اس��ت ادام��ه داد :نهاد
اج��ارهداری حرفهای از دیگر برنامههای ماس��ت در
یک سیستم مدرن نهادهایی برای اجارهداری وجود
دارد که باعث افزای��ش تمایل صاحبان امالک برای
اج��ارهدادن و اطمینان مس��تاجران ب��رای کیفیت
خانهها میشود.
وی درباره اقدامات دول��ت یازدهم برای تحول
در بخش مس��کن افزود :تح��والت بزرگی در بخش
مس��کن در راه اس��ت بط��وری که ما توانس��تیم در
اصالحیه بودجه  ۹۵افزایش سرمایه بانک مسکن را

 ۴برابر کنیم که با این افزایش سرمایه ،بانک مسکن
به بانک اول کشور تبدیل میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
با اش��اره به اینک��ه افزایش اعتبار بانک مس��کن به
نفع بازار اس��ت تصریح کرد :اولین ق��دم وزارت راه
و شهرسازی تبدیل بانک مسکن به بانک توسعهای،
تغییر اساس��نامه بانک و تهیه آییننامه اس��ت زیرا
ب��ا این کار ،ای��ن بانک مجری سیاس��تهای دولت
در بخ��ش مس��کن خواهد بود .مظاهری��ان گفت :با
توسعهای شدن بانک مسکن نظام تامین مالی بخش
مسکن آیندهای امیدبخش خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ س��ود تس��هیالت

بازار میدانند و میگویند :افزایش قیمتها منجر به
تشدید رکود ش��ده و بدون اینکه رغبتی برای خرید
وجود داش��ته باش��د بازار طعم گرانیه��ا را به ذائقه
مصرفکنندگان میخوراند.
براساس نتایج ارزیابیها شاخص  IQSدر کیفیت
خودروه��ای ایران��ی؛ ای��ن نکته حاصل ش��ده که در
رنکینگ جهانی کیفیت اولیه خودروهای تولیدی در
جهان؛ ایران در پایین ترین رتبه قرار دارد.
بررس��ی وضعیت شاخص  IQSدر شش کشور
آلمان ،ژاپن ،کره جنوبی ،چین ،فرانسه و ایران نشان
میدهد که شاخص  IQSدر آلمان معادل با ۰.۸( ۸۰
ایراد در س��ه ماهه اول مالکی��ت هر خودرو) ،در ژاپن
 ۱.۶( ۱۶۵ایراد در سه ماهه اول مالکیت هر خودرو)،
کره جنوبی  ۱.۸( ۱۸۵ایراد در سه ماهه اولیه مالکیت
هر خودرو) ،چین  ۳.۱( ۳۱۸ایراد در س��ه ماهه اول
مالکیت هر خودرو) ،فرانس��ه  ۴.۲( ۴۲۰ایراد در سه
ماهه اول مالکیت هر خودرو) و ایران  ۴.۷( ۴۷۸ایراد
در سه ماهه اول مالکیت هر خودرو) بوده است.
افزای��ش قیمته��ا در بازار خودرو در ش��رایطی
اس��ت که مصرفکنندگان اعتقادی به کیفیت باالی
خودروهای داخلی ندارند و متولیان همواره بر کس��ب
رضایت مش��تریان تاکی��د دارند ام��ا در عین حال از
آنجایی که نظارت ویژهای برتولید این خودروها وجود
ندارد و در مقابل به واسطه بیکیفیت بودن خودروها
و مشکالتی که برای مصرفکنندهها پیش میآید هیچ
الزامی برای پاس��خگویی از سوی خودروسازان داخلی
وجود ندارد و دلیل این ادعا آن است که برخالف تالش
خودروسازان برای ارایه طرحهایی مبنی بر فروشهای
ویژه و اعتباری همچنان مردم به این فروشهای ویژه
بیاعتنا هستند و به سخن دیگر جنب و جوشی برای
خری��د خودرو در همان س��اعات ابتدای��ی طرحهای
فروش وجود ندارد .نتیجه این اتفاق آن اس��ت که نه
تنها از بازارهای داخلی استقبال نمیشود که هر روز
بر تعداد کشتهش��دگان حوادث جادهای در راس��تای
ایمن نبودن خودروها افزوده میشود.
به گفته فعاالن ب��ازار نکته قابل توجهتر در این
میان آن اس��ت که خودروسازان هم هر خودرویی را
وارد طرح فروشهای اعتباری نمیکنند و شرایط را
به صورت یکطرفه و بدون توجه به خواست مشتری
اعالم میکنند؛ به نح��وی که خودروهای پرتقاضای
بازار ،هیچگاه در این طرحهای فروش قرار نمیگیرد
و همچنان ،حاشیه بازار در مورد آنها وجود دارد؛ گویا
خودروس��ازان س��ود خود را از بازار حاشیهای برخی
خودروها میبرند و نیازی ب��ه فروشهای ویژه برای
این مدلها ندارند.

معاون وزیر جهاد مطرح کرد
دروازههای باز کشور به روی واردات میوه
تجـــ�ا ر ت

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه سیاست صادرات پرتقال و نارنگی
در ازای واردات ب��رای حمایت ازتولید اس��ت ،گفت :بعد از اتمام
زمان تعیین شده برای واردات این محصوالت ،به هیچکس اجازه

واردات نمیدهیم.
محمدعلی طهماس��بی با بیان اینکه اجرای سیاس��ت «ب��ازار در برابر بازار» برای
صادرات پرتقال و نارنگی از کش��ور میتواند در مدیریت واردات بس��یار موثر باش��د،
اظهار داش��ت :متاس��فانه دروازههای کش��ور ما هم��واره ب��ه روی واردات غیرمجاز و
قاچ��اق این محصوالت باز بوده اس��ت .وی با اش��اره به اینکه طبق اعالم مس��ئوالن
مربوط��ه ،برخوردهای انجام ش��ده ب��ا واردات غیرمجاز میوه موثر بوده اس��ت ،افزود:
س��ختگیریهای انجام شده و برخورد با متخلفان در مرزهای ورودی و همچنین در
بازار داخل باعث کاهش عرضه میوههای ممنوعه خارجی در کشور شده است.
طهماس��بی با بی��ان اینکه تصمیم اخیر وزارت جهاد کش��اورزی مبنی بر واردات
نارنگ��ی و پرتقال ب��ه ازای صادرات پرتق��ال باعث میش��ود واردات پرتقال و نارنگی
بهصورت مجاز و رس��می انجام ش��ود ،اضافه کرد :واردکنندگان فقط میتوانند تا ۱۵
ش��هریورماه س��ال ۹۶میوه وارد کنند ،اینکه بگویند ثبت سفارش شده و بخواهند در
زمان برداشت و توزیع تولید داخل واردات انجام دهند ،پذیرفته نیست.
مع��اون امور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی تصریح ک��رد :در اینجا مالک ،ثبت
سفارش نیست و واردات است؛ بنابراین بعد از مدت زمان یاد شده ،به هیچکس تحت
هیچ شرایطی اجازه واردات پرتقال و نارنگی به کشور داده نخواهد شد.

بیانگر کاهش تورم در کش��ور است و اینکه سرمایه
میتواند به بخشهای تولیدی و مسکن تزریق شود،
افزود :کاهش س��ود تس��هیالت تاثیر بسیار کمی در
بخش اس��تیجاری و رهن داش��ته بطوری که تمایل
مالکان به دریافت کرایه بیشتر شد البته این افزایش
قیمتها نزدیک نرخ تورم است و هنوز در کشور اجاره
داری کار پر رونقی تلقی نمیشود.
مظاهریان تصریح کرد :همبس��تگی کاملی بین
رش��د اقتصادی و بخش مس��کن وجود دارد دولت
برنامهریزی کرده که امس��ال رش��د  ۴یا  ۵درصدی
را تجربه کند.
پیشتر نیز مظاهریان در نشست مشترک اقتصاد
مقاومتی که با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و س��ایر
معاونان وی و معاون اول رئیسجمهوری در وزارت راه
و شهرسازی تشکیل ش��د با ارائه گزارشی از وضعیت
واقعی مس��کن درخواس��ت تش��کیل دو نه��اد بانک

توس��عهای و نهاد تضمین خدمات مسکن را به عنوان
دو خواست مهم وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد.
وی پیش��نهاد ک��رد :دول��ت اگ��ر میخواه��د
سیاستهای خود را در بخش مسکن جاری کند باید
یک نهاد توسعهای داشته باشد .همچنین ،نهاد دیگری
که الزم اس��ت داشته باش��یم و تجربه جهانی در این
باره وجود دارد نهاد تضمین خدمات مسکن است .در
حال حاضر اگر کسی بخواهد سرمایهگذاری در بخش
مسکن داشته باشد آماده است ،اما سرمایهگذاریاش
در این بخش ریسک دارد زیرا انتظار دارد نهادی برای
رتبهبندی س��رمایهگذار و ش��رایط بازار وجود داشته
باشد و بتواند تضمین دهد.
مظاهری��ان گفت :م��ا س��رمایهگذاران خارجی
در بخش مس��کن داریم که نیاز ب��ه تضمین دارند.
بنابراین نهاد توس��عهای و نه��اد تضمینی مهمترین
خواست ماست.
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اخبار كوتاه
عرضه اوراق سپرده بانک ملی آغاز شد
مرحل��ه س��وم عرض��ه اوراق گواهی س��پرده
مدتدار ویژه س��رمایهگذاری (ع��ام) بانک
ملی ایران از امروز  ۱۶آبان آغاز میشود.
ای��ن اوراق با نرخ س��ود علیالحس��اب
5ر 15درصد (پانزده و نیم) س��االنه توس��ط شعب بانک
ملی ایران در سراس��ر کش��ور تا تاریخ  22آبانماه جاری
عرض��ه میگردد .اوراق مذکور با سررس��ید یکس��اله ،به
ص��ورت الکترونیکی با نام و قابل انتقال به غیر بوده و باز
خرید قبل از سررس��ید آن با نرخ 5ر 13درصد (سیزده و
نیم ) ساالنه از تاریخ انتشار امکانپذیر است.
همچنی��ن ای��ن اوراق معاف از مالیات اس��ت و س��ود
علیالحس��اب آن ماهانه پرداخت میشود و امکان معامالت
ثانویه این اوراق از طریق بورس و فرابورس ایران فراهم است.
بانک گردشگری افزایش سرمایه میدهد
هی��ات مدی��ره بانک گردش��گری پیش��نهاد
افزایش سرمایه را ارائه کرد.
هیات مدیره بانک کش��اورزی پیشنهاد
افزایش س��رمایه از مبلغ  6هزار میلیارد ریال
به مبلغ  19ه��زار و  800میلیارد ری��ال را در اطالعیهای
ارائه ک��رد .گفتنی اس��ت ای��ن افزایش س��رمایه که قرار
اس��ت از مح��ل آورده نقدی س��هامداران تامین ش��ود ،به
منظور اصالح س��اختار مالی شامل افزایش ظرفیت جذب
سپردهها ،اعطای تسهیالت ،افزایش سقف فردی تسهیالت
و تعهدات ،افزایش سرمایهگذاری در اوراق بهادار ،همچنین
توس��عه خدمات بانکی و بهینه نگه داش��تن نسبت کفایت
س��رمایه که در تاریخ  17فروردی��ن  95به تصویب هیات
مدیره رسیده است.
بنابراین گزارش آخرین افزایش سرمایه این بانک در
سال  93صورت گرفته که سرمایه بانک از  4هزار میلیارد
ریال به  6هزار میلیارد ریال رس��یده بود و آخرین قیمت
هر س��هم این بانک مبلغ  1222ریال بود و نسبت قیمت
به درآمد هر سهم بانک  14.67است .همچنین این بانک
برای س��ال مالی منتهی به  30آذر  95درآمد هر سهم را
مبلغ  84ریال پیشبینی کرد.
حضور بانک سامان
در کنفرانس بانکداری ُخرد اروپا
مشاور ارش��د فناوری مدیرعامل بانک سامان
در کنفرانس بانک��داری خُ رد اروپا درباره cو
پرداخ��ت در دنی��ا و جایگاه ای��ران در این
صنعت سخنرانی کرد.
در این کنفرانس که با حضور بیش از  300مدیر ارشد
بانکها و موسسات مالی اروپایی در شهر وین پایتخت کشور
اتریش برگزار شد ،فرشاد نوشادی مشاور مدیرعامل ،با اشاره
به پیشرفتهای بانک سامان در حوزه بانکداری الکترونیک
و پرداخ��ت گفت :در بانکداری نوین ش��عبه فیزیکی بانک
جایگاهی ندارد و آینده بانکداری به سوی بانکداری مبتنی
بر تلفن همراه و پرداخت از طریق آن پیش میرود.
نوش��ادی با اش��اره به جایگاه بانک س��امان بهعنوان
بانک پیش��رو در صنعت فناوری پرداخت در ایران تصریح
کرد :ما بر همین اس��اس محصوالت خود را برای راحتی
بیشتر برای برای مشتریان طراحی کردهایم تا آنها بتوانند
ب��دون نیاز به صرف هزینه و وقت بس��یار برای رس��یدن
به ش��عبه ،از طری��ق تلفن همراه خود خدم��ات بانکی را
دریافت کنند.
خدمات ویژه بانک سینا برای مشتریان حقوقی
با هدف تسریع و تسهیل در انجام امور بانکی
هموطن��ان ،بان��ک س��ینا خدم��ات ویژه و
مکانیزه را در اختیار ش��رکتها و موسسات
مختلف قرار میدهد.
این بانک با تکیه بر زیرساختها و تجهیزات نرمافزاری
و س��ختافزاری ،خدم��ات مختلفی را در ح��وزه بانکداری
الکترونیک به مشتریان حقوقی ارائه میدهد.
ام��کان واریز حق��وق کارکن��ان به ص��ورت مکانیزه،
تلفنبانک حقوقی ،تخصیص سپرده پشتیبان به سپردههای
ج��اری ،ارائه وب س��رویس ،پرداخت س��ود س��هامداران
ش��رکتها و س��ازمانها و خدمات ثبت دس��تور پرداخت
گروهی پایا از جمله خدماتی اس��ت که از سوی بانک سینا
به متقاضیان ارائه میشود که میتواند زمینه صرفه جویی
در وقت و هزینه شرکتها را فراهم آورد.
خدماتدهی بانک شهر برای اولینبار در کربال
رئیس ستاد اربعین بانک شهر از خدماتدهی
گس��ترده این بانک با فرارسیدن اربعین ،به
زائ��ران خب��ر داد و گفت :بانک ش��هر برای
نخستینبار به عنوان بانک ایرانی در کربال به
ارائه خدمات بانکی خواهد پرداخت.
ولیاهلل یعقوبی از اس��تقرار  20دس��تگاه  ATMدر
شهر کربال و  10دستگاه در مرزهای خروجی ،همزمان با
برگزاری مراس��م پیاده روی اربعین حسینی(ع) خبر داد
و گفت :بانک ش��هر برای نخس��تینبار در میان بانکهای
کش��ور در نظر دارد ت��ا همزمان با برگزاری این مراس��م
مذهبی ،عملیات پولرس��انی به زائران و ش��هروندانی که
در این نقاط تردد میکنند ،ارائه دهد.
به گفته یعقوبی قرار اس��ت ATMهای بانک شهر به
طور مرتب ش��ارژ میشوند و از همین رو خدمات بانکی به
صورت  24ساعته به زائران و شهروندان ارائه خواهد شد.

