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 واریز بیش از 12 هزار میلیارد ریال
وجه گندم به حساب کشاورزان 
مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت 12 
هزار و 671 میلیارد ریال وجه گندم و کلزای خریداری شده 

به نرخ تضمینی به حساب کشاورزان این استان خبر داد.
محس��ن صفدری اف��زود: از آغاز فصل برداش��ت 
گندم و کلزا در استان خوزس��تان، بانک کشاورزی با 
فعال س��ازی باجه های ویژه پرداخت و با هدف تسریع 
و تس��هیل در کار کش��اورزان، وجه گندم را براساس 
فهرست های تحویلی که از محل مراکز خریدگندم به 

بانک واصل شده بود واریز کرد.

آغاز به کار نمایشگاه بین المللی قرآن  کریم 
با حمایت بانک صادرات

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
با حمایت بانک صادرات ایران آغاز به کار کرد.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با 
شعار »قرآن، معنای زندگی« همزمان با ماه مبارک رمضان 
از 21 اردیبهشت تا چهار خرداد 98 با حمایت بانک صادرات 
در مصالی تهران برگزار می ش��ود.بانک صادرات به عنوان 
تنها بانک حامی این نمایشگاه، توجه به اهمیت مفاهیم و 
تعالیم قرآنی و نقش انسان ساز آن در ارتقای فرهنگ متعالی 
اسالمی ایرانی جامعه را همواره در نظر داشته و همه ساله 
با حمایت از برگزاری و حضور در نمایشگاه بین المللی قرآن 

کریم، این نعمت الهی را ارج می نهد.

 قدردانی وزیر امور اقتصادی و دارایی
از مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اهدای لوح از تالش های 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات در خدمت رس��انی به 
ایثارگران و اجرای قوانین و برنامه های ابالغی ویژه آنان و 

خانواده معظم شهدا تشکر و قدردانی کرد.
حجت االسالم والمس��لمین ثقفی مشاور وزیر امور 
اقتص��ادی و دارای��ی در امور ایثارگران، ای��ن لوح را به 
صالح آبادی اهدا ک��رد و لوح جداگانه ای با امضای وزیر 
اقتصاد به رضا موس��ی پور نماینده امور ایثارگران بانک 
اهدا شد. در بخشی از لوح قدردانی به مدیر عامل بانک 
توس��عه صادرات آمده اس��ت: وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی با همت واالی ش��ما در خدمات رس��انی به این 
قشر محترم در بین دستگاه های اجرایی از طرف بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران کش��ور به عنوان دستگاه برتر 
ش��ناخته ش��ده و این امتیاز مره��ون تالش های همه 
عزیزان به ویژه جنابعالی بوده که با نهایت سعی و تالش 
خویش در اجرای قوانی��ن و برنامه های ابالغی بی وقفه 
کوشش نموده اید. ثقفی در این دیدار، ضمن تجلیل از 
خدمت رسانی بانک توسعه صادرات ایران به ایثارگران و 
خانواده معزز شهدا گفت: بانک توسعه صادرات از جمله 
س��ازمان های برتر در حوزه خدمت رسانی به ایثارگران 

است که امیدوارم این رویکرد تداوم داشته باشد.

 بانک ملی ایران
یاریگر سیاست های حمایتی ازدواج جوانان

در فروردین ماه س��ال جاری بی��ش از یک هزار و 
712 نفر با تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک ملی 

ایران به خانه بخت رفتند.
این بانک از ابتدای س��ال جاری سیاست حمایت 
و تس��هیل ازدواج جوان��ان را به طور جد در کنار دیگر 
محورها و سیاس��ت های اعتباری خود قرار داد و بدین 
ترتی��ب در فروردین ماه تعداد ی��ک هزار و 712 فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ارزش 483 میلیارد 
و 70 میلیون ریال تخصیص داده است.در سال گذشته 
نیز حدود 265 هزار نفر از بانک ملی ایران تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج دریافت کردند که ارزش ریالی 
ای��ن تس��هیالت به 41 ه��زار و 492 میلی��ارد و 768 
میلیون ریال می رسد. در سال 98 براساس ابالغ بانک 
مرک��زی و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، س��قف 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج به 30 میلیون تومان 
برای هر یک از زوجین و دوره بازپرداخت آن به 60 ماه 

با همان نرخ چهار درصد کارمزد افزایش یافت.

حمایت از "رونق تولید ملي" محور 
سیاست هاي اعتباري بانک اقتصاد نوین

مدیرعامل بانک اقتصادنوین ضمن مرور مهم ترین 
دستاوردهاي این بانک در سال 97، حمایت از "رونق 
تولید ملي" را محور سیاس��ت هاي اعتباري این بانک 

در سال 98 عنوان کرد.
علیرضا بلگوري گفت: نظام بانکي کشور در هدایت 
حرکت توس��عه اي در مس��یر رونق تولید و اشتغال و 
تحقق شعار س��ال نقش تعیین کننده اي دارد؛ در این 
راستا گروه اقتصادنوین سیاست هاي اعتباري خود در 
سال 98 را با محوریت تامین مالي بنگاه هاي تولیدي 
با استفاده از ابزارهاي متنوع و پرداخت تسهیالت خرد 
و کالن در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده 

کاالي داخلي تهیه و تدوین کرده است.
وي گفت: بانک اقتصادنوین در س��ال گذش��ته با 
اولویت قرار دادن اعطاي تسهیالت و ایجاد تعهدات در 
بخش هاي تولیدي صنعت و معدن، با توزیع عادالنه و 
کارشناسانه، بالغ بر 80 درصد منابع در اختیار خود را 
در بخش هاي مختلف صنعت تزریق و در مسیر تولید 

و رونق اقتصادي کشور هدایت کرده است.

اخبار

۳۷ درصد مردم اجاره نشین هستند
یک کارش��ناس مس��کن با تأکید بر اینکه 37 درصد مردم ایران اجاره نش��ین 
هس��تند، گفت: دولت برای کنترل بازار اجاره مس��کن می تواند به تولید مس��کن 

اجاره ای و اعطای وام ودیعه قرض الحسنه اقدام کند.
فردین یزدانی در پاس��خ به این س��وال که در نشست بررسی راهکارهای حل 

مش��کل مسکن استیجاری در وزارت راه و شهرسازی چه مواردی مطرح شد، گفت: 
به هر حال در این جلسه به عنوان کارشناس حضور داشتم، اما اینکه بگوییم می توانیم 

اجاره بهای مسکن را کنترل کنیم، این موضوع غیرممکن است.
وی گفت: به هر حال دلیل افزایش نرخ اجاره بها به رش��د قیمت مس��کن باز می گردد، 
چراک��ه صاحبان دارایی انتظار حداقل بازدهی را از دارایی خود دارند. وقتی قیمت مس��کن 
رشد می کند، رشد اجاره بها نیز اجتناب ناپذیر است و مطمئناً با افزایش نرخ اجاره بها درآمد 
خانواده های کم درآمد و اجاره نشین به هم خورده و فشار مضاعفی بر این قشر وارد می شود.

خونه به خونه
5 نمایشگاه طرح ضیافت توسط اصناف برپا می شود

رئیس اتاق اصناف تهران از برگزاری 5 نمایشگاه طرح ضیافت توسط اصناف 
برای عرضه کاالهای اساسی و مایحتاج مردم خبرداد.

قاس��م نوده فراهانی گفت: در راستای تنظیم بازار و براساس درخواست هیئت 
وزیران و با هماهنگی  انجام شده با استانداری تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

اس��تان تهران قرار اس��ت، به زودی اصناف تهران اقدام به برپایی نمایشگاه های طرح 
ضیافت کنند. وی گفت: با هماهنگی  انجام شده با مسئوالن مربوطه مقرر شده تا کاالهای 

اساس��ی از جمله برنج، گوش��ت قرمز، شکر، روغن با قیمت مصوب از طریق این نمایشگاه ها 
عرضه شود. در این نمایشگاه کاالها با 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود. 

وی در مورد علت تاخیر در برگزاری این نمایشگاه ها، گفت: برگزاری چنین نمایشگاه در 
دستور کار قرار نداشت، اما با توجه به ضرورت دسترسی آسان تر مردم به کاالهای اساسی و 

همچنین برخورداری از تخفیفات ویژه مقرر شده تا از چند روز آینده آغاز به کار کند. 

سبد خانوار
پرداخت دیرهنگام خسارات مهمترین آسیب صنعت بیمه است

رئیس کل بیمه مرکزی از پرداخت دیرهنگام خس��ارات و ایجاد نارضایتی و 
ناراضی تراشی به عنوان مهمترین آسیب صنعت بیمه یاد کرد.

غالمرضا سلیمانی افزود: توزیع سپرده گذاری های بیمه در بازار های گوناگون 
سرمایه و تزریق بخشی از آن به حوزه تولید، ضمن ایفای مسئولیت های اجتماعی 

صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه ای هم مؤثر است و با تنوع بخشی به شیوه های 
سپرده گذاری شرکت های بیمه و اس��تفاده از تمامی ظرفیت های آیین نامه شماره 60 

می توان ضمن حفظ سرمایه های این صنعت به رونق تولید نیز کمک کرد.
وی گفت: روابط عمومی ها باید در شناس��ایی ظرفیت ه��ای فرهنگی و نظایر آن به 
مجموعه بازاریابی ش��رکت های بیمه کمک کنند. واحد های پرداخت خس��ارت نیز باید 
به این موضوع مهم توجه داش��ته باش��ند که آینده صنعت بیم��ه در گرو رضایت مندی 

مشتریان و مخاطبان این صنعت است.
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سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان
آگهى مناقصه عمومى شماره 98/4

موضوع مناقصه: تکمیل عملیات فاز 6 پارك الله واقع در بلوار شهداء ، مطابق شرح 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/2/29 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا 
تاریخ 98/2/31 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/3/1 مى باشد. 
کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
آدرس: بلوار شهدا - سازمان پارك ها و فضاى سبز 55450503
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سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان

قیمت ه��ا در ب��ازار خ��ودرو  ل ت������و همچنان روند صعودی دارد و ا
وزارت صنع��ت به عنوان متولی، هیچ اقدام موثری 
ب��رای مدیریت این ش��رایط انج��ام نمی دهد؛ نرخ 
خودروهای خارجی هم سر به فلک کشیده است.

بازار خودرو همچنان مس��یر صعودی قیمت را 
در پیش گرفت��ه و در این جاده بدون کوچک ترین 
ترمزی از سوی متولی وزارتخانه تولید و بازار، به راه 
خود ادامه می دهد و س��رعتش به اندازه ای رسیده 
که گویا ترمز بریده است. تنها واکنش این روزهای 
وزارت صنعت به رشد لجام گسیخته قیمت خودرو، 
برگزاری جلس��اتی از س��وی وزی��ر و معاونانش با 
خودروسازان و در نهایت انجام یک مصاحبه مبنی 
بر این است که تولید و فروش فوری خودرو افزایش 
یافته اس��ت؛ در حالی که همین اقدام معاونت امور 
صنایع نیز، تعهدات برزمین مانده خودروس��ازان را 

روز به روز بیشتر می کند.
در واقع، برنامه افزایش فروش خودروهای تولید 
داخل ک��ه به عنوان یک��ی از کلیدی ترین اقدامات 
وزارت صنعت در شرایط کنونی اعالم می شود، اثری 
بر کنترل قیمت ها در بازار نداش��ت اس��ت. برخی 
معتقدند راهکار کنترل بازار نشستن پشت درهای 
بسته و تصمیم گیری با خودروسازانی که خود عامل 
انحصار در بازار و برهم ریختگی هس��تند، نیست و 
باید راهکاری مؤثر برای کنترل بازار در نظر گرفت 
که مصرف کننده واقعی به خودروی مورد نظر خود 
برس��د و در عی��ن حال، زمینه ای ب��رای داللی ها و 

سفته بازی در بازار خودرو ایجاد نشود.
عام��ل به هم ریختگ��ی کنونی ب��ازار خودرو 
را بای��د تصمیمات غلطی دانس��ت ک��ه یکی پس 
از دیگری از س��وی وزیر جدی��د صنعت، معدن و 
تجارت در عرصه خودروس��ازی اتخاذ می ش��ود و 
نمونه بارز آن، آزادسازی قیمت خودرو و خروج آن 
از ش��مول قیمت گذاری شورای رقابت بود که بازار 
را به ش��دت به هم ریخت و ش��رایطی را به وجود 
آورد که خودروس��ازان بی ضابطه اقدام به افزایش 
قیم��ت کنند. درس��ت هم��ان روزهای��ی که رضا 
رحمانی آزادس��ازی قیمت خودرو در بازار را اعالم 
و بیان کرد که از این پس قیمت خودرو براس��اس 
حاشیه بازار و 5 درصد کمتر از آن تعیین می شود، 

سرآغار تشدید نابسامانی بازار خودرو بود.
رض��ا رحمانی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 

26 آذرم��اه 97 در جلس��ه کمیس��یون اصل نود 
مجلس ش��ورای اس��المی وع��ده داده ب��ود که از 
زمان ش��روع مکانیزم جدید قیمت گذاری خودرو 
براس��اس 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار از سوی 
خودروس��ازان، به تدریج نرخ کاهش می یابد و هر 
هفته 5 درصد از نرخ آن روز کاس��ته می ش��ود تا 

بازار به تعادل برسد.
اما برخالف وعده های وزیر، پس از آزادس��ازی 
نرخ هر روز قیمت خودرو در بازار بیش��تر می شود 
و خودروسازان که تا حدودی مجوز افزایش قیمت 
را دارند، با دس��ت بازتر نس��بت ب��ه قیمت گذاری 

خودروهای خود اقدام می کنند.
آن زم��ان رحمانی اعالم ک��رده بود: »آخرین 
تصمی��م درب��اره قیمت خ��ودرو به ش��هریور باز 
می گ��ردد و مصوبه آن زمان، ای��ن بود که خودرو 
در حاشیه بازار عرضه شود و به تدریج قیمت بازار 
کاهش یابد هر بار قیم��ت 5 درصد کمتر از دفعه 
پیش عرضه شود تا قیمت در نهایت به تعادل مورد 
تأیید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان برسد.«
وی اضافه کرد: »در ماه های گذش��ته به علت 
کاهش تولید، اجرای این مصوبه امکان نداشت اما 

اکنون با افزایش تولید، میزان عرضه بیشتر خواهد 
ش��د و در این صورت هم به تعهدات خودروسازان 
عمل خواهد ش��د و ه��م با عرضه بیش��تر قیمت 
کاهش خواهد یافت. اینها در حالی است که بسته 
جامعی برای صنعت خودرو تهیه شده که رویکرد 
آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش 

کیفیت و متعادل کردن قیمت است.«
وی با اش��اره به اینکه در این بس��ته باید رابطه 
بین خودروس��از و قطعه س��از بازنگری شود افزود: 
»این بسته در نهایت باید منجر به اصالح ساختارها 
و وضعیت فعلی خودروس��ازی کشور شود تا هر از 
چند گاهی شاهد نوسانات در این صنعت نباشیم.«

خودروسازان میزان تحقق تکالیف فروش 
سال ۹۷ را شفاف اعالم کنند

گفته های وزیر صنعت در ش��رایطی است که 
از آذرماه سال گذش��ته تاکنون چندین و چند بار 
جهش قیمتی در بازار رخ داده و اکنون این دالالن 
هستند که نبض بازار خودرو را در دست گرفته اند 
و مش��تریان را بازی می دهند. البته در سوی دیگر 
بازی نیز، خودروسازان هستند که هنوز به تعهدات 
پاییز سال گذشته خود هم عمل نکرده و مشتریان 

را همچنان بالتکلیف گذاش��ته اند؛ با این وجود هر 
م��اه اقدام ب��ه فروش فوری خ��ودرو می کنند و بر 

تعهدات معوق خود می افزایند.
شوق بی حد و حصر ایران خودرو و سایپا برای 
فروش فوری و جمع آوری نقدینگی مردم در حالی 
صورت می گی��رد که این دو خودروس��از هنوز به 
صورت ش��فاف و مس��تند اع��الم نکرده اند که چه 
میزان از تعهدات فروش های س��ال 97 خود را ایفا 
کرده ان��د و چه میزان از این تعهدات به س��ال 98 

منتقل شده است.
ضمن اینکه خودروس��ازان باید به این سوال هم 
پاسخ دهند که آیا توان تحویل به موقع خودروهای 
فروش فوری سال 98 را در موعد مقرر دارند یا خیر. 
اگر خودروس��ازان توان تحویل به موقع خودروهای 
فروش فوری را نداشته باشند، این فروش های فوری 
نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار نخواهد کرد بلکه 

منجر به آشفتگی بیشتر این بازار هم خواهد شد.

 سازمان حمایت
یک سازمان بی اثر و خنثی در مدیریت بازارها

ق��رار بود بعد از آزادس��ازی قیمت خودرو، نقش 
ویژه ای در مدیریت و کنترل بازار خودرو به س��ازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شود، 
اما این سازمان اکنون به صورت یک نهاد خنثی، بدون 
تحرک و واکنش، روزهای خود را در ساختمانی خوش 
آب و ه��وا در مجاورت پارک ملت س��پری می کند و 
کمتری��ن نقش و اث��ری از این س��ازمان در مدیریت 
بازارهای مختلف از خودرو گرفته تا کاالهای اساسی و 

مایحتاج مورد نیاز مردم مشاهده نمی شود.
ای��ن در ش��رایطی اس��ت ک��ه در دور قبل��ی 
تحریم ه��ا، یک عضو مؤثر، کارآمد و دارای واکنش 
سریع در میان سازمان های دولتی، سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بود.

قیمت خودروهای داخلی
هم اکنون قیمت هر دستگاه خودروی پژو 206 
تیپ 5 در بازار 105 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 
2 معادل 90 میلی��ون تومان، تندر 90E2 معادل 
130 میلی��ون تومان، پژو 405 معادل 86 میلیون 

تومان و خودروی تیبا 56 میلیون تومان است.
س��اینا 62 میلی��ون و 500 هزار توم��ان، پراید 
131 معادل 49 میلی��ون تومان، پراید 111 معادل 
52 میلی��ون و 500 ه��زار تومان، ران��ا 85 میلیون 
تومان، س��مند EF7 مع��ادل 89 میلیون تومان در 
بازار اس��ت. هر دستگاه خودروی ساندرو استپ وی 
199 میلیون تومان، پژو پارس 105 میلیون تومان، 
پ��ژو 206 صندوقدار 107 میلیون تومان، دنا پالس 
135 میلیون تومان، پژو 2008 معادل 380 میلیون 
تومان و پژو 207 اتومات 180 میلیون تومان است.

قیمت خودروهای خارجی در بازار
بررسی های میدانی نشان می دهد که هم اکنون 
هر دستگاه خودروی هیوندایی سوناتا هیبرید 680 
میلیون تومان، توس��ان 780 میلیون تومان، النترا 
510 میلیون تومان، س��ورنتو ی��ک میلیارد تومان، 
س��راتو 490 میلیون تومان، اپتیم��ا 780 میلیون 
تومان، تویوت��ا RAV4 ف��ول 2018 معادل 950 

میلیون تومان و سانتافه 980 میلیون تومان است.
همچنین هر دستگاه خودروی کمری هیبرید 
780 میلیون تومان، نیس��ان ج��وک 650 میلیون 
تومان، اس��پورتیج 810 میلیون تومان، لکس��وس 
NX یک میلیارد و 550 ملیون تومان، میتسوبیشی 
ASX 680 میلیون تومان و تالیسمان 800 میلیون 

تومان قیمت گذاری شده اند.  مهر

خواب خرگوشی سیاست گذار در مدیریت بازار خودرو

قیمت خودروهای خارجی اوج گرفت
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