پشت باجه

جنب استانبول

با ادغام  ۶بانک خدمت به مردم مختل نمیشود

رئی��سکل بان��ک مرکزی گف��ت :در جری��ان ادغ��ام  ۶بان��کاختاللی در
خدماترسانی به مشتریان این بانکها ایجاد نخواهد شد.
عبدالناص��ر همتی افزود :این بانکها در مجم��وع  18درصد منابع بانکی
کشور را در اختیار دارند و ادغام آنها موضوعی مهم است.
وی درباره انتخاب بانک س��په برای ادغام  5بانک و مؤسس��ه مالی دیگر در
این بانک گفت :این موضوع بهدلیلقدمت ،توانایی و امکانات این بانک اس��ت و اگر
بانک سپه یکی از هلدینگهای خود را واگذار کند تراز آن 15هزار میلیارد تومان مثبت
خواهد شد .همتی اضافه کرد :این  6بانک در قامت بانکسپه جدید ظرفیت مالی باال و
قدرت کافی را برای خدمت به اقتصاد خواهد داش��ت 5 .بانک قوامین ،حکمت ایرانیان،
مهر اقتصاد ،انصار و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در مجموع  24میلیون مشتری و 215
مهر
هزار میلیارد تومان منابعرا در اختیار دارند.

تجارت

ایران بزرگترین تولیدکننده آجیل و خشکبار در جهان

بازار کشش دالر باالی ١٠هزارتومان را ندارد

رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار با بیان این که ایران بزرگترین تولیدکننده
آجیل و خشکبار در جهان است گفت :امسال کاهش تولید آجیل و خشکبار در
کشور طی  ۲۵سال گذشته بی سابقه بوده است.
علیرضا ارزانی ممقانی با اعالم این مطلب که کاهش تولید آجیل و خشکبار
در کشور طی  25سال گذشته بی سابقه بوده است ،افزود :میزان صادرات آجیل
و خشکبار نیز نسبت به سال گذشته با افت روبرو بوده است .وی با بیان اینکه برای
حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی که جهت نفوذ به آنها سالها تالش صورت گرفته
است ،اظهارداشت :ایران نخستین تولیدکننده آجیل و خشکبار در جهان است.
رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار با تاکید بر اینکه مدیریت نامناس��ب سبب گرانی
این محصوالت در بازار داخلی ش��ده است ،ادامه داد :با توجه به فرارسیدن نوروز میزان
تسنیم
مصرف آجیل و خشکبار به اوج خود می رسد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه نرخهای کنونی دالر در بازار
واقعی نیست ،گفت :بازار دالر باالی ۱۰هزار تومان را پس زد.
محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت :قیمت دالر که اکنون
در بازار به چشم میخورد واقعی و اقتصادی نیست و در عین حال بازار نشان داد در
معامالت و خرید و فروشها ،کشش نرخ باالتر از ١٠هزار تومان ندارد.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران افزود :با مجموعه سیاستهایی که دولت در
تسهیل بازگشت و رفع تعهد ارزی و روان سازی واردات و ثبت سفارش در ماههای اخیر
در نظر گرفته است ،بازگشت ارز تسهیل شده و طرف عرضه تقویت شده است.
وی تصریح کرد :صادرکننده نمیتواند ارز خود را به کشور برنگرداند؛ بلکه در مورد
روشهای بازگشت ارز با دولت اختالف دارد.الهوتی اظهار داشت :هنوز جزئیاتی از آمار
مهر
صادرات بهمن ماه از سوی گمرک منتشر نشده است.

معیـشت
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تجرب��ه سیاس��ت دول��ت در
سبد خــانوار
تنظیم بازار کاالهای اساس��ی
نشان داد نه تنها این سیاستها نتوانست نگرانیها
را رف��ع کند بلک��ه در جهتی عکس ب��ه تورم ۴۰
درص��دی در قیمت کااله��ای اساس��ی انجامید؛
تجربهای که با به میان آمدن کوپن و سیاستهای
آتی ،نتیجهاش برای خیلیها مهم است.
مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم در ماههای
اخی��ر نه تنها دخل و خرج مردم ،بلکه حس��اب و
کت��اب دولتیه��ا را هم حس��ابی به ه��م ریخته؛
مس��ئوالنی که ب��ا خلق ای��ده دالر  4200تومانی
چنان فاجعهای را به بار آوردند که حاال هیچکدام
جرأت گردن گرفتن مس��ئولیت آن را هم ندارند و
در این میان مردم ماندند و از یک سو گرانی کاالها
از جمله کاالهای اساسی که تورمی نزدیک به 40
درصدی را بر دوش دخل و خرجش��ان گذاش��ت
و از س��وی دیگر میلیارده��ا دالر از جیب آنها را
در قالب ارز  4200تومان��ی با یک تصمیم دولت،
س��رازیر جیب دالالن و دزدهای یقه سفیدی کرد
که یک شبه ره صدساله را طی کردند.
بر اس��اس برخی گزارشهای منتشر شده این
تصمی��م عجیب دول��ت و عدم نظارت ب��ر فرآیند
تامی��ن کاالهای اساس��ی از تخصیص ارز گرفته تا
ورود کاال و قیمتگ��ذاری کااله��ای وارداتی با ارز
دولتی موس��وم ب��ه ارز جهانگی��ری و نهایتاً توزیع
آنها در بازار باعث ش��د؛ این سیاستهای غلط تا
جایی پیش رفت که روزنام��ه ایران یعنی روزنامه
رسمی دولت در مطلبی تند ،از این تصمیم دولت
به ش��دت انتقاد کرد و نوشت« :به دنبال تحوالت
قیمت ارز دولت در اوایل سال  97برای آرام کردن
فضای اقتصادی و سیاسی کشور در اقدامی انفعالی
و غیر کارشناسی اقدام به واگذاری میلیاردها دالر
 4200تومانی برای واردات کاال کرد که به سرعت
توسط هزاران رانتخوار حرفهای دریافت و تملک
شد .وقایع ماههای بعد ومحاکمات گسترده بخشی
از متخلفین ،اتالف میلیاردها دالر س��رمایه کشور
وغل��ط بودن ای��ن سیاس��ت را ثاب��ت کرد.میزان
رانت ناش��ی ازاین تصمیم با احتساب قیمت دالر
نیما وس��نا تا مبلغ ش��صت هزار میلیارد تومان وبا

کم و کیف کاالهای اساسی در سال  98چگونه خواهد بود؟

مردم نگران گرانی

احتس��اب ارز 15000توم��ان تا مبل��غ 100هزار
میلیارد تومان اس��ت .هرچند همه مابهالتفاوت ارز
 4200تومانی مورد سوء استفاده قرار نگرفت ولی
کش��ف انبارهای احت��کاری ،اعترافات و محاکمات
گس��ترده صدها نف��ر متخلف ب��ازار ارز وکاالهای
اساس��ی و احتکار و گرانفروش��یهای بی سابقه به
خوبی نش��ان داد که میلیاردها دالر از این مبلغ از
دست کشور رفته است».
همه ای��ن اتفاقات باعث ش��د ت��ا نمایندگان
مجلس شورای اسالمی با توجه به تجربه تخصیص
میلیارده��ا دالر ارز دولت��ی  4200تومانی ،که در
نهایت نتوانست مانع تورم و گرانی کاالهای اساسی
در کش��ور شود ،با پیشنهاد دولت برای سال آینده
( )1398مبن��ی بر اختص��اص  14میلیارد دالر از
درآمدهای ارزی جهت تامین کاالهای اساس��ی با
ارز  4200تومانی مخالفت کنند.
در ای��ن بند از الیحه پیش��نهادی دولت آمده
ب��ود« :در جه��ت حمای��ت از مصرفکنن��دگان

تا ابالغ آئین نامه بودجه 98

کاالهای اساس��ی به دولت اجازه داده میش��ود تا
س��قف چهارده میلی��ارد دالر از مناب��ع حاصل از
فروش نفت خام را پس از کس��ر کس��ورات قانونی
ب��ا نرخ یارانهای و ترجیحی خارج از س��امانه نظام
یکپارچه مدیریت ارزی (نیم��ا) صرفاً برای تأمین
کاالهای اساس��ی کش��ور اختصاص دهد .عناوین
کاالی اساس��ی مش��مول این بن��د حداکثر ظرف
مدت پانزده روز پس از ابالغ این قانون به تصویب
هیئت وزیران میرسد».
ای��ن مخالف��ت نمایندگان مجل��س ،کار را به
کمیس��یون تلفیق کشاند و به گفته جبار کوچکی
نژاد نماینده مردم رش��ت ،این کمیسیون بررسی
بیش��تر درخصوص این بخش از الیحه را عهدهدار
ش��ده است؛ بررس��ی و تحقیقی که نتیجه آن اگر
خواس��تههای نمایندگان مجلس را تایید میکرد،
کاالهای اساس��ی احتماالً با ارز نیمایی که نزدیک
به  10هزار تومان است تامین میشد و این یعنی،
تامین کاالهای اساسی با ارزی با قیمتی بیش از 2

رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران خبرداد؛

شیوه توزیع کاالی یارانه ای تغییر نمی کند

تکذیب گرانی سنگک

وزی��ر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :ش��یوه توزیع
اصــــل 44
کااله��ای یارانه ای تا زمان اب�لاغ بودجه  98و تصویب
آئی��ن نام��ه اجرایی آن تغییر نم��ی کند ،اما پس از ابالغ آئی��ن نامه اجرایی
شیوه های جدیدی اتخاذ خواهیم کرد.
محمد ش��ریعتمداری اظهارداش��ت :ارزیابی عمومی از توزیع عام منابع
ارزی برای تامین کاالهای مورد نیاز جامعه کامال مثبت نیست.
شریعتمداری خاطرنشان س��اخت :الزم است راه حل مناسب تری برای
توزیع کاال بین گروههای هدف و دهک های پایین شناسایی شود و به همین
دلیل دولت سیاس��تهای جدیدی اتخاذ کرده تا کاالهای یارانه ای به ش��کل
هدفمندی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی پیرامون برگزاری پیش جلس��ه ش��ورای عالی رفاه اظهارداشت :این
ش��ورا باالترین رکن سیاست گذاری در عرصه رفاه و تامین اجتماعی است و
نظ��ارت بر حوزه قوانین که به تصویب مراجع قانونگذاری می رس��د ،برعهده
دارد .ش��ریعتمداری افزود:قان��ون جامع معلوالن و مناب��ع و آیین نامه های
مرتبط با آن موردارزیابی قرار گرفت و برای ابالغ در اختیار دولت اس��ت که
 6موضوع دارد و امیدواریم سریعتر ابالغ شود.
وی تصری��ح کرد :تخصی��ص ارز برای تامین کاالی م��ورد نیاز جامعه و
حمایت از دهک های پایین در شورا مورد ارزیابی قرار گرفت.
دیماه امس��ال رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س از طرحی با عنوان
تعیین تکلیف وضعیت یارانه کاالهای اساس��ی در سال  ۹۸در این کمیسیون
ایرنا
خبر داد.

رئیس اتحادیه نانوایان س��نگک
بــــازار روز
ته��ران با بی��ان اینک��ه نانوایان
آزادپز از قیمتگذاری مس��تثنی هستند ،گفت :ا ین
نانواییها به خاطر این ک��ه با دولتیها رقابت کنند،
قیمت را می توانند افزایش دهند.
امروزه در برخی نانواییهای آزادپزتهران قیمت
نان سنگک را از هزار تومان به  1300تومان افزایش
داده و بنری نصب کردهاند که ظاهرا اتحادیه نانوایی
چنین دستوری را به آنها داده است.
اصغ��ر پابرجا رئی��س اتحادیه نانوای��ان تهران
ضم��ن بیاطالعی در این باره گفت :ابالغیهای مبنی
بر افزایش قیمت به هیچ نانوایی داده نشده است.
پابرج��ا ادامه داد :از آنجایی که این نانواها آزادپز
هس��تند و از قیمتگذاری مستثنی هس��تند ،برای
اینک��ه بتوانند ب��ا نانواییهای دولت��ی رقابت کنند،
احتماال چنین افزایشی دادهاند و قیمت  1300تومان
مش��کلی ندارد به آنها ارش��ادی گفته شده است که
میتوانند قیمت  1300تا  1500تومان بفروشند.
رئیس اتحادیه نانوایان سنگک در پاسخ به اینکه
مگر چه اتفاقی از دیروز تا امروز افتاده اس��ت که آنها
ت کردهاند ،گف��ت :آنها آرد را
اقدام ب��ه افزایش قیم 

کارشناس��ان معتقدند شیوه
ا تـــــ�و ل
فعلی قیمت گ��ذاری خودرو
که به خودروس��از اجازه می دهد محصوالت خود
را  5درصد زیرقیمت حاش��یه ب��ازار قیمتگذاری
کند ،نمیتواند ضامن منافع خریداران باشد و باید
اصالح شود.
مدتها است که بازار خودرو آشفته است .بازاری
که هنوز هم علیرغم سیاس��تهای دولت مبنی بر
در نظر گرفتن  ۲۰درصد تولید روزانه برای فروش
فوری ،همچنان برای واس��طهها و دالالن جذابیت
دارد .همین چند ماه پیش بود که خودروسازان با
وارد آوردن فشار مضاعف به دولت برای آزادسازی
قیمته��ا ،وعده دادند تا فاصله قیمتی بازار آزاد با
کارخانه را کم کنند و به این وس��یله ،قیمت را در
بازار آزاد بشکنند؛ موضوعی که البته درست عکس
آن تعبیر شد.
اکنون مش��خص نیس��ت که قیم��ت خودرو
در حاش��یه بازار را چه کس��ی تعیی��ن میکند که
خودروس��ازان  ۵درصد زیر قیمت آن میفروشند؛
طیبعی اس��ت هر چه قیمت خ��ودرو در بازار آزاد
باالت��ر میرود ،این خودروس��ازان هس��تند که باز
هم یک گام به جلو گذاش��ته و ن��ه تنها بازار را به
ان��دازه کافی تأمین نمیکنن��د تا تب و تاب داللی
بخوابد ،بلکه روز به روز هم قیمت را باالتر میبرند
تا مصوبه دولت را اجرا کرده باشند.
تجرب��ه نش��ان داده قیمتگذاری خ��ودرو بر

کیس��های  52هزار تومان دریافت میکنند و نسبت
به نانوایان دولتی آرد گرانتری میخرند ،بنابراین از
همان ابتدا ق��رار بود که این نانوایان از قیمتگذاری
مس��تثنی باش��ند .پابرجا تاکید کرد :قیمت سنگک
 1300تومان برای آزادپزها قیمت خوبی است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با تاکید بر اینکه
قیمت مصوب نان هیچگونه تغییری نکرده است ،گفت:
ت
در روزهای اخیر برخی نانوایان سنگکی آزادپز قیم 
عرضه نان سنگک را افزایش دادهاند که این نانواییها
هم از مشمول قیمتگذاری اتحادیه نیستند.
اصغر پابرجا در مورد قیمت نان س��نکگ ،گفت:
قیمت مصوب نان س��نگک تغیی��ری نکرده و قیمت
این نان طی چهار س��ال گذش��ته ثابت بوده اس��ت.
رئیس اتحادیه نانوایان س��نگکی در مورد اطالعیهای
که برخی نانوایان از سوی اتحادیه در مورد عرضه نان
س��نگک به قیمت  1300تومان در نانواییهای خود
نصب کردهاند ،گفت :این نانواییها آزاد پز هستند.
وی گفت :قیمت نان در نانواییهای آزادپز رقابتی
اس��ت و برخی از نانواییهای آزادپز در محلههایی از
ته��ران که ق��درت خرید مردم پایین اس��ت ،طی 3
س��ال گذش��ته نان س��نگک را به قیمت هزار تومان
عرضه میکردهاند ،اما اکنون این نانواییها با توجه به
افزایش هزینههای مختلف ،قیمت عرضه نان سنگک
ساده را  1300تومان اعالم کردهاند.

کارشناسان پیشنهاد کردند؛

توقف قیمتگذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار

اس��اس نرخ حاش��یه ب��ازار ،همواره با مش��کالتی
همراه بوده و خواهد بود .بررس��یها نشان میدهد
این ش��یوه قیم��ت گذاری موجب ش��ده تا قیمت
کارخانه محص��والت نیز ،جهش قابل توجهی پیدا
کند و لذا ضروری اس��ت همچنان ،نهادی مستقل
از خودروس��ازان با وض��ع فرمولی پویا بر اس��اس
نهادههای تولید که به صورت ماهانه توس��ط بانک
مرکزی به روز میشود ،قیمت خودروها را محاسبه
کند .البته کارشناس��ان صنعت خودرو هم بر این
باورند که باید برای محصوالت گران قیمتتری که
دارای مزیت نسبی صادراتی هستند ،قیمت خودرو
مطابق با «ارزش صادراتی» آن تعیین گردد.
یکی از مسائل پر مناقشه این روزهای اقتصاد
ایران ،قیمت گذاری خودرو اس��ت و این مساله به
یک��ی از چالشهای فعلی صنعت خ��ودرو تبدیل
ش��ده اس��ت؛ به نحوی که طبق مصوبه ش��ورای
هماهنگی اقتصادی س��ران سه قوه ،قیمت گذاری
خودرو پس از ماهها کش و قوس فراوان از شورای
رقابت به س��ازمان حمایت از مص��رف کنندگان و
تولیدکنندگان منتقل ش��د .سازمان حمایت نیز بر
اس��اس وظیفه محول شده ،از فرمول جدید قیمت
گذاری خودرو رونمایی کرد.
بر این اس��اس ،در راس��تای تصمی��م وزارت

برابر قیمت فعلی ارز دولتی.
ام��ا در نهای��ت نمایندگان مجلس ،پیش��نهاد
کمیس��یون تلفیق در م��ورد کاالهای اساس��ی را
پذیرفتد و بر این اساس ،دولت مکلف شد در سال
 98مابه التفاوت ریال��ی  14میلیارد دالر از منابع
حاصل از صدور نفت س��هم خود را به ش��یوه زیر
صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.
.1واردات و ی��ا خری��د تولید داخ��ل و توزیع
کاالهای اساس��ی (دارو ،تجهیزات پزشکی و نهاده
های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)
.2واردات و یا خرید تولی��دات داخل و توزیع
کااله��ای اساس��ی (دارو و تجهی��زات پزش��کی و
نهاده های کش��اورزی و دامی با ن��رخ ارز نیمایی
و اختص��اص مابه التف��اوت آن با نرخ نیمایی برای
معیشت مردم و حمایت از تولید)
.3دولت از کاالب��رگ الکترونیکی برای تامین
کااله��ای اساس��ی م��ورد نیاز م��ردم با ن��رخ ارز
ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده میکند.
.4دولت موظف است به حسن اجرای این بند
نظ��ارت کند و گزارش عملکرد را هر س��ه ماه یک
بار به کمیس��یون های برنام��ه و بودجه ،اقتصاد و
کشاورزی ،بهداشت ارائه کند.
این در حالی بود که برخی کارشناسان اقتصادی،
ورود کوپن به اقتصاد امروز کشور را بازگشت به عقب
میدانس��تند و برخی دیگر ،با نظری کامال متفاوت،
بازگشت کوپن را راهحلی برای پوشاندن ضعفهای
نظارتی دولت قلمداد میکنند که علیرغم مطلوب
نب��ودن آن ،میتوان��د ضع��ف و مش��کالت نظارتی
دس��تگاههای اجرایی را رفع و رج��وع کند تا مردم
کاالهای اساسیش��ان را ب��ه ص��ورت حداقلی و با
کمترین نرخ ممکن تامین کنند.
از ط��رف دیگر عبدالناصر همت��ی رئیس کل
بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود
با اش��اره به آس��یبهای ارز 4200تومانی نوشت:
«تش��دید تحریمها ،بیش��ترین تأثی��ر منفی را بر
اقش��ار کم درآمد و آس��یب پذیر جامعه دارد .لذا،
طبیعی است که مهمترین بحثهای دولت و بانک
مرکزی بر نحوه تأمین کاالهای اساسی و داروهای
مورد نیاز مردم متمرکز ش��ود .موانع و اش��کاالت

صنعت ،قیمت گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه
بازار از بهمن ماه سال جاری به خودروسازان ابالغ
ش��د؛ به طوری که خودروس��ازان از ابتدای بهمن
ماه ملزم ش��دند که قیم��ت خودرو را با کمتر از ۵
درصد حاشیه بازار تعیین کنند؛ اما تجربه ناموفقی
در بازار رقم خورده است.
مروری بر تجارت س��الهای گذش��ته نش��ان
میدهد که تاکنون مسئوالن ،فرمولهای مختلفی
را برای قیمت گذاری خودرو طی سالیان متمادی
در نظ��ر گرفتهاند .تجربه صنعت خودرو در س��ال
 ۹۱حاکی از این است که قیمت گذاری بر اساس
نرخ حاشیه بازار با مشکالتی همراه است .در واقع
تجربه س��ازمان حمایت مبنی بر قیمت گذاری بر
اس��اس نرخ حاش��یه بازار نتیجه مطلوبی نداشته
است .در آن سالها عرضه محصوالت خودروسازان
با این روش س��بب ش��د تا قیمت کارخانه جهش
قابلتوجه��ی پیدا کن��د و نارضایتی را در س��طح
جامعه بهوجود آورد.
آزادس��ازی قیمت خودرو در بازار انحصاری به
معنای واگذاری قیمت به عرضه کنندگان است .در
واقع عرضه کنندگان بر اساس میزان عرضه محصول
در بازار میتوانند قیمت را افزایش یا کاهش دهند.
زمان��ی که قیم��ت در اختی��ار عرضه کنن��ده قرار

سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تأثیر اولیه
ارز  4200تومانی کاالهای اساسی در کنترل تأثیر
ش��وک طرف عرضه ،معایب آن به تدریج آش��کار
گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار ،ضمن ایجاد
رانت ،موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شده
اس��ت .در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای
اساس��ی به علت طبیعت ب��ازار در اقتصاد و ضعف
سیستم توزیع و نظارت ،نتوانسته در میان مدت از
افزای��ش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج
در بیش��تر م��وارد یارانه از مصرف کنن��ده فاصله
گرفته و نصیب واسطهها شده است .بانک مرکزی،
با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و
با ارائه گزارش��ات الزم ،پیگیر موضوع است .دولت
نیز مس��ئله را در دس��تور کار خ��ود دارد و طبعاً
تصمیم مناس��ب را در ای��ن خصوص اتخاذ خواهد
کرد».متنی که باعث شده تا گمانه موافقت دولت
ب��ا گزینه ح��ذف ارز دولت��ی  4200تومانی برای
تامین کاالهای اساسی را جدیتر کند.
اما در این میان س��عید ممبین��ی رئیس اتاق
اصناف با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور و معاون
اول وی ب��رای حف��ظ ارز دولتی کاالهای اساس��ی
معتقد است :با توجه به اظهارات معاون اول ریاست
جمهوری درباره دس��تور رئیس جمهور برای حفظ
ارز دولتی کاالهای اساس��ی ،اختص��اص ارز ارزان
قیمت برای کاالهای اساسی ادامه خواهد یافت.
رئیس اتاق اصن��اف ایران میگوید :بنابراین با
توجه ب��ه ادامه دار بودن اختص��اص ارز دولتی به
کاالهای اساس��ی هیچ نگرانی درخصوص افزایش
قیمت کاالهای اساسی در سال آینده وجود ندارد
و پیش بینی میکنیم کاالهای اساس��ی در س��ال
آینده با افزایش قیمت چندانی مواجه نشوند.
حاال بای��د منتظر ماند و دید که تصمیم اخیر
مجلس��یها و نحوه اجرای آن توسط دولتی که تا
امروز نتوانسته کارنامه خوبی از مدیریت بحران به
مردم گرفتار گرانی و مشکالت معیشتی ارائه دهد،
میتواند پ��ا را از گفتاردرمانی صرف فراتر بگذارد
و مش��کالت بازار و معیش��ت مردم را حل و فصل
کند تا حداقل کاالهای اساس��ی مردم دچار تورم
تسنیم
نشوند.

رئی��س اتحادیه نانوایان س��نگکی بیان داش��ت:
ب��ا توجه به رقابتی بودن قیمت ن��ان آزاد پز ،قیمت
نان سنگک بر حسب کیفیت و شرایط عرضه ممکن
اس��ت ،در مناط��ق مختلف ته��ران متفاوت باش��د،
بنابرای��ن اگر یک نانوایی آزاد پز تاکنون نان تولیدی
خ��ود را به قیمت هزار تومان عرضه میکرده اس��ت
و اکنون به  1300تومان رس��انده به معنای افزایش
قیمت مصوب نان نیست.
وی با بیان اینکه قیمت مصوب نان هیچ تغییری
نکرده است ،گفت :اتحادیه هیچگونه نرخگذاری برای
نانواییه��ا آزاد پ��ز ندارد و فقط به صورت ارش��ادی
قیمت��ی را برای نانواییها پیش��نهاد میدهد .پابرجا
با انتقاد از عدم افزایش قیمت نان در  4سال گذشته
گف��ت :علیرغم افزایش هزینهه��ا ،قیمت مصوب نان
هی��چ گونه افزایش��ی نداش��ته و این موض��وع برای
نانوایان مشکالت عدیدهای را ایجاد کرده است.
قیمت نان س��نگک س��اده در برخی از نانواییها
از ه��زار تومان به  1300توم��ان افزایش یافته و این
نانوای��ی نان یک رو کنجد را ب��ه قیمت هزار و 500
تومان و ن��ان دو رو کنجد را به قیمت  2هزار تومان
عرض��ه میکنند .این نانواییها خود را آزاد پز معرفی
میکنند و با نصب اطالعیهای که اعالم شده با مجوز
از اتحادیه اس��ت قیم��ت های جدید خ��ود را اعالم
فارس
کردهاند.

میگیرد ،عرضه کننده برای تأمین س��ود مورد نیاز
خود ،مخیر میان دو تصمیم است .یا عرضه خود را
افزایش داده و با کاهش قیمت و حاشیه سود ،سود
م��ورد نظر خود را از طری��ق افزایش فروش تأمین
نماید و یا اینکه عرضه خود را کاهش داده و قیمت
و حاشیه سود را افزایش دهد.
در این باره قاضی پور ،عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجل��س گفت :آزادس��ازی کامل قیمت
خ��ودرو و اینکه در فرآیند قیم��ت گذاری خودرو
هیچگونه نظارتی بر خودروس��از نباشد ،انحصار را
بیش��تر میکند و مصرف کنندگان ضربه اصلی را
در این ش��رایط خواهند خ��ورد .وی با بیان اینکه
در کش��ورهایی که خودروسازان قیمت محصوالت
خود را مش��خص میکنند ،انحصار در بازار خودرو
وج��ود ن��دارد ،گف��ت :در کش��ورهای پیش��رفته
خودروس��ازان زیادی در حال فعالیت هستند و به
دلیل اینکه رقابت بین آنها برقرار است ،انحصار به
وجود نمیآید.
این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
تصریح کرد :پیش نیاز آزادس��ازی قیمت خودرو،
ایجاد قطب س��وم و چهارم خودروسازی در کشور
است.
بر این اس��اس ،پیش��نهاد میشود شیوه فعلی
قیمت گ��ذاری خودرو اصالح ش��ود و محصوالت
خودروس��ازان با قیمت حاشیه بازار عرضه نشوند.
در این باره امیرحس��ین عس��کریان ،کارش��ناس

صنعت خودرو با بیان اینکه بایستی نهادی مستقل
از خودروسازان متولی قیمت گذاری خودرو باشد،
تصریح ک��رد :پیش نیاز نظ��ارت و قیمت گذاری
خودرو توسط این نهاد وضع فرمول جدید قیمتی
بر اساس ارزش نهادههای تولید است.
وی اف��زود :در واقع بایس��تی فرم��ول قیمت
گ��ذاری خودرو بر اس��اس ارزش نهادههای تولید،
به صورت ماهیانه و بر اس��اس آم��ار اعالمی بانک
مرکزی به روز ش��ده و امکان پیش بینی از سوی
مردم و تولیدکنندگان برای آن فراهم باشد.
کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو تصری��ح ک��رد:
همچنین پیش��نهاد میش��ود برای تعیین قیمت
خودروه��ای دارای مزی��ت صادراتی نس��بی ،آن
خودرو برای کش��ف قیمت در سازوکاری مشخص
و نظارت شده ،در بازارهای صادراتی عرضه شده و
تعداد مشخصی به فروش رود .به این ترتیب قیمت
آن خودرو کشف میشود .در ادامه میتوان قیمت
خودروی داخلی را به عنوان ضریبی از قیمت این
خودرو در ب��ازار صادراتی تعیین نمود .این ضریب
میتواند به مقدار صادرات همان خودرو بس��تگی
داشته باشد.
عسکریان گفت :به عنوان نمونه اگر خودرویی
دارای س��هم ف��روش صادراتی  ۱۰درصد باش��د،
آنگاه خودروس��از مجاز اس��ت قیمت آن خودرو
در داخ��ل را تا س��قف  ۱.۱برابر قیم��ت بازارهای
مهر
صادراتی تعیین نماید.
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اخبار
قدردانی از حمایت بانک صادرات از طرح
ملی نهضت درختکاری

حمایت بانک ص��ادرات ایران از طرح ملی نهضت
درختکاری توس��ط دبی��ر این نهضت م��ورد قدردانی
قرار گرفت.محس��ن گلی با ارس��ال لوحی از حجتاله
صی��دی ،مدیرعامل بانک صادرات ای��ران بهدلیل این
حمایت تش��کر کرد .در بخش��ی از متن این لوح آمده
است« :رشد و توس��عه محیط زیست در نظام مقدس
جمهوری اس�لامی ایران مرهون تالشهای گسترده و
زحمات ارزش��مند افرادی اس��ت که دانش و تخصص
خود را سرمایه قرار دادهاند تا محیط زیست و فرهنگ
حفاظت از آن ارتقا روزافزون یابد.
ب��ر خ��ود واجب دانس��تیم از ت�لاش جنابعالی و
مجموع��ه بانک صادرات ایران در حمایت از طرح ملی
نهض��ت درختکاری که با کاش��ت  ٤٠٠اصله نهال در
پردیس مفرح بانک صادرات ایران در بوستان جنگلی
چیتگر همراه بوده اس��ت ،تش��کر و قدردانی نماییم.
به امید درخش��ش ن��ام آن مجموع��ه در عرصههای
اقتص��ادی و زیس��تمحیطی».پردیس «مف��رح بانک
صادرات ایران»١٥ ،اس��فندماه  ٩٧در روز درختکاری
با کاشت  ٤٠٠اصله درخت و با نیت گرامیداشت یاد
و جانفش��انیهای ش��هدا و ایثارگران بانک در بوستان
چیتگر تهران افتتاح شد.

پروژه آبرساني به استان كرمان با
تسهيالت بانك صنعت و معدن

مشاركتنامه پروژه آبرس��اني به استان كرمان كه
از س��وي بانك صنعت و مع��دن و  9بانك ديگر عضو
س��نديكاي اين پروژه با تس��هيالت  10هزار ميليارد
ريالي تأمين مالي مي ش��ود با حضور استاندار كرمان،
مديران عامل  10بانك كشور و نمايندگان وزارت نيرو
به امضا رسيد.مش��اركتنامه پروژه آبرس��اني به استان
كرمان كه از س��وي بانك صنع��ت و معدن و  9بانك
ديگر عضو س��نديكاي اين پروژه با تسهيالت  10هزار
ميليارد ريالي تأمين مالي مي ش��ود با حضور استاندار
كرم��ان ،مديران عامل  10بانك كش��ور و نمايندگان
وزارت نيرو به امضا رسيد.
به گزارش پاي��گاه اطالع رس��اني بانك صنعت و
معدن ،براس��اس این مش��اركتنامه كه صبح امروز به
امضاي طرفين رسيد ،اين بانك در راستاي سياستهاي
دول��ت تدبير و اميد و انجام مس��ؤليت هاي اجتماعي
خود ب��ه عنوان یک بانك توس��عه اي فعال در عرصه
اقتصاد کش��ور ،تأمين مالي پروژه آبرس��اني به استان
كرمان را آغاز كرد.
حس��ين مهري رييس هيأت مديره و مدير عامل
بانك صنعت و معدن با تأکید بر این نکته که ش��بکه
بانکی برای ارتقاي س��طح معيشت مردم در اين طرح
س��هيم گشته است ،افزود :نقش بانک صنعت و معدن
در اج��راي طرح های ب��زرگ توس��عه ای ،صنعتي و
توليدي غير قابل انكار است و پروژهآبرسانی به استان
كرمان ،کار ارزشمندی است که با حمایت سنديكايي
متش��كل از بانک هاي صنعت ومعدن ،ملي ،صادرات،
سپه ،تجارت ،ملت ،رفاه ،كش��اورزي ،توسعه تعاون و
پس��ت بانك و هم��كاري وزارت نيرو و ب��ا پيمانكاري
ش��ركت مادر تخصصي آب و فاضالب كشور به انجام
مي رسد.

تقدیر انجمن حمایت از بیماران خاص
و سرطانی استان گلستان از شعبه گرگان

دکترس��یدعلی میررضای��ی ،مدیرعام��ل انجمن
حمایت از بیماران خاص و سرطانی استان گلستان با
اهدای لوح تقدیری از مس��اعدت و همکاری همکاران
ش��عبه گرگان در پرداخت تسهیالت به بیماران خاص
و س��رطانی این استان ،بر اس��اس تفاهم نامه منعقده
صندوق قرض الحس��نه بانک و این انجمن ،تقدیرکرد.
در بخش��ی از متن لوح تقدیر خطاب به رییس شعبه
گرگان ،آمده اس��ت  ... :این لوح س��پاس را به شکرانه
ی س��خاوت و مناعت جنابعالی و همکاران محترمتان
در انجام کار خیر ،پیش��کش محضر ارزشمندتان می
نمائیم .توفیق قرین اعمال خداپسندانه و مصلحانه ی
شما باشد.

بانک شهر پشتوانه ای محکم
برای مدیریت شهری کالنشهرها

شهردار تبریز با اشاره به نقش حمایت های بانک
ش��هر در اجرای پ��روژه های عمرانی در کالنش��هرها
گفت :این بانک ،پش��توانه ای محکم برای ش��هرداری
های کش��ور اس��ت.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط
عموم��ی بانک ش��هر ،ایرج ش��هین باهر بانک ش��هر
را پش��توانهای مناس��ب برای ش��هرداریهای کش��ور
دانس��ت و گفت :بانکش��هر عالوه بر اینکه قوت قلبی
برای ش��هرداریها در روزهای سخت به شمار میآید،
میتواند در اجرای پروژههای عمرانی شهرداریها نیز
یاری دهنده آنها باشد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه خدم��ات ملموس ای��ن بانک
در کالنش��هرها اظه��ار ک��رد :باید این موض��وع برای
شهروندان تبیین شود که سرمایهگذاری در بانکشهر
به ارائه خدمات قابل توجهی منجر می شود که ارتقای
س��طح کیفی ش��هرها را به دنب��ال دارد و ثمرات این
سرمایه گذاری را در شهرهای خود خواهند دید.

