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 فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار 
توسط بانک  پاسارگاد

بانک پاسارگاد اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه 
سرمایه گذاری )عام( عرضه می کند.

اوراق گواهی س��پرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری 
)ع��ام( از تاری��خ 18 خرداد تا 23 خرداد س��ال 1398، 
در تمام ش��عبه های بانک  پاسارگاد در سراسر کشور به 
فروش می رس��د. این اوراق، معاف از مالیات، با نرخ سود 
علی الحس��اب 18 درصد )ساالنه( و قابل نقل و انتقال از 
طریق شعبه های بانک  پاسارگاد است. معامله ثانویه این 
اوراق در بازار سرمایه از طریق بورس امکان پذیر خواهد 
بود.پرداخ��ت س��ود این اوراق به صورت ماهانه اس��ت و 
امکان بازخرید آن قبل از سررسید با نرخ سود 10 درصد 

)ساالنه( از طریق شعبه های این بانک فراهم است.

 بانک شهر موفق 
در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
معاون ش��عب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره 
به خدمات الکترونیک این بانک به مشتریان گفت: بانک 
شهر با هدف تسهیل در ارائه خدمات بانکی به مشتریان، 
توسعه خدمات بانکداری الکترونیک را همواره در دستور 
کار دارد و تاکنون در این زمینه موفق عمل کرده است.

رحیم طاهری با اشاره به هوشمندسازی خدمات در 
بانک ش��هر، اظهار کرد: پیش از این در سیستم بانکی، 
باال بودن تعداد ش��عب از جمله مزیت ها و نش��انه های 
عملکرد خوب یک بانک بود اما به مرور زمان و با تغییر 
استانداردها و رویکردها، بانکداری الکترونیک گسترش 
یاف��ت و در حال حاضر بانک ها به دنبال کاهش ش��عب 
فیزیکی هستند. وی افزود: یکی از مهمترین نمادها برای 
حرکت بانک شهر به سمت بانکداری الکترونیک، تاسیس 
و گس��ترش پیشخوان های ش��هرنت  به عنوان شعبه ای 

کوچک برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی است.

رونمایی از »تُرنج کارِت« بانک آینده

 

در سال »رونق تولید«
بانک آینده؛ در س��ال »رونق تولید« و در راستای 
حمایت از »کاالی ایرانی«، تسهی�الت کارت اعتباری 
»تُرنج کارت« را برای بهره برداری مش��تریان محترم، 

رونمایی و به بازار عرضه کرد.
سقف تسهیالت کارت اعتباری »تُرنج کارت«؛ مبلغ 
۵00 )پانصد( میلیون ریال، با قابلیت بازپرداخت اقساطی، 
حداکثر 3۶ ماهه اس��ت. تسهیالت »تُرنج کارت«؛ ِصرفاً 
برای خرید از شرکت های طرف قرارداد )تولیدکنندگان 
 Close Loop داخلی(، امکان اس��تفاده دارد و قابلیت
در کانال های درگاه اینت�رنت��ی و کارت خوان نیز، برای 
این محصول جدید بانک آینده، پیش بینی ش��ده است. 
صاحبان »تُرن��ج کارت«، حداکثر 30 روز پس از صدور 
این کارت، مهلت خرید از فروشگاه های طرف قرارداد با 
بانک آینده را دارند، که پس از این مدت، »تُرنج کارت«، 

منقضی می شود.
 

ابالغ طرح بخشودگی جرایم تسهیالت 
بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحس��نه مهر ایران به مناس��بت عید 
س��عید فط���ر ط��رح بخش��ودگی جرایم بده��کاران 

تسهیالتي را به شعب خود ابالغ کرد.
چنانچه بدهکاران تس��هیالتي بانک در بازه زماني 
98/3/11 لغای��ت 98/3/31 بده��ي خ��ود را ک��ه در 
سرفصل مطالبات غیرجاري بوده بصورت دفعتاً واحده 
تس��ویه و از سرفصل مطالبات غیرجاري خارج نمایند، 
»مش��مول بخش��ودگي جریمه تاخیر واقع مي شوند.« 
شایان ذکر است، این طرح مشمول مطالباتی که اقدام 
قضایي در جهت وصول آن ش��ده، مشروط به پرداخت 

تمامي هزینه هاي قضایي توسط بدهکار نیز مي گردد.

با »بله« فطریه خود را بپردازید
کاربران اپلیکیشن بله می توانند به راحتی و با استفاده 

از بازوی )بات( کمیته امداد، فطریه خود را بپردازند.
بله این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده تا 
به سهولت بتوانند فطریه و کمک های خود را از طریق 
بازوی emdadbot به دست نیازمندان استان و شهر 
موردنظ��ر خود برس��انند. برای این منظ��ور به بازوی 
مذکور در بله بروید و س��پس گزین��ه فطریه یا کفاره 
را انتخاب و فطریه خود را پرداخت کنید.اپلیکیش��ن 
»بله« در حال حاضر بیش از سه میلیون و 300 هزار 
نفر کارب��ر دارد و 20 بانک به عنوان مبدا انتقال وجه 

به این اپلیکیشن پیوسته اند.

کمک کارکنان بانک صادرات خراسان رضوی 
برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد

کارکنان بانک صادرات استان خراسان رضوی، در 
هجدهمین جشن گلریزان ستاد دیه این استان، مبلغ 
۶۵0 میلیون ریال را برای آزادس��ازی زندانیان جرایم 

غیرعمد اهدا کردند.
کارکنان این بانک در اس��تان خراسان رضوی در 
حرکتی خودجوش و خداپسندانه، در واپسین روزهای 
ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به عید سعید فطر با 
کمک های خود، تعدادی از زندانیان نیازمند و آبرومند 
محکومیت های مالی غیرعمد زندان های اس��تان را به 

آغوش خانواده بازگرداندند.

اخبار

رونمایی از گزینه های جدید ساماندهی بازار رهن و اجاره 
 مدیرعامل بانک مسکن از نهایی شدن بسته رونق بخش مسکن و آپشن های 
جدید س��اماندهی ره��ن و اجاره بها در هفته آینده خب��ر داد و گفت: متقاضیان 

همچنان برای دریافت تسهیالت به صندوق پس انداز یکم مراجعه می کنند.
ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت: بانک مسکن بیش از 90 درصد تسهیالت خود را 

در حوزه مسکن پرداخت و صرف می کند، بنابراین عماًل بانک مسکن حداکثر نقش 
خود را در بخش مسکن ایفا می کند و این برای بقیه بانک ها تکلیف خواهد شد. 

وی افزود: بانک مرکزی باید تقسیم بندی سهم بخش مسکن در تسهیالت بانکی را 
برای بانک ها انجام دهد تا این سهم که در حال حدود ۷ تا 8 درصد است به 20 درصد 
برسد. و تصور ما بر این است که این بسته بتواند بخش مسکن را رونق دهد،  هم بخش 
عرضه و هم بخش تقاضا را پوش��ش خواهد داد و آپش��ن هایی برای رهن و اجاره درنظر 

گرفته ایم.  فارس

پشت باجه
ارائه اطالعات دقیق از وضعیت اجاره بها به وزارت راه

مدیرکل راه و شهرس��ازی استان تهران با تاکید بر اینکه اطالعات خوبی در 
اختیار وزارت راه و شهرسازی و کمیته 9 نفره تعیین اجاره بها می گذارد، گفت: 

اطالعات نزدیک به هم است و هم پوشانی ندارد و دقیق است.
محمدنادر محمدزاده در پاس��خ به این س��وال که آیا اداره راه و شهرسازی 

عض��و کمیت��ه 9 نفره بررس��ی اجاره بها در وزارت راه اس��ت و آیا ای��ن کمیته از 
این اداره نیز اطالعات و گزارش��ی درخواس��ت کرده،  گفت: کمیته تعیین اجاره بها و 

مسئوالن ارشد وزارت راه و شهرسازی از ما گزارش دریافت می کنند و اطالعات مستمر 
را ما به آنها ارائه می کنیم.

وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا این اطالعات ارائه ش��ده از سوی اداره کل راه و 
شهرس��ازی درخصوص اجاره بها به واقعیت نزدیک است، گفت: در حد برداشت هایی که 
داریم، چون تنظیم دقیقی در سیستم می شود، اما مشکل خاصی وجود ندارد.  مهر

خونه به خونه 
واریز 7400 میلیارد تومان سود سهام عدالت 
مش��اور س��ازمان خصوصی س��ازی گفت:  تاکنون ۷400 میلیارد سود سهام 

عدالت سال ها ی9۵ و 9۶ به حساب مشموالن واریز شده است.
س��یدجعفر سبحانی در ارتباط بر واریز سود سهام عدالت گفت:  سود سهام 
عدالت ناشی از عملکرد سال 9۶ شرکت های حاضر در سهام عدالت از طریق 33 

بانک و مؤسس��ه اعتباری در حال واریز به حس��اب مشموالن سهام عدالت است. 
فقط دو بانک ملت و صادرات که ش��ماره شبای مش��موالن در آنها ثبت شده، هنوز 

ش��روع به واریز سود سهام عدالت مش��موالن نکرده اند که آن دو هم به زودی سود این 
مشموالن را واریز خواهند کرد.

س��بحانی گفت: برای دریافت سود عملکرد سال 9۷ تا آخر آذرماه و یا اوایل دی ماه 
امس��ال بعد از برگزاری مجمع س��االنه ش��رکت های حاضر در سبد س��هام عدالت سود 

مشموالن واریز خواهد شد.  فارس

اصل 44

درپی برخورد دس��تگاه قضا با  ل ت������و ف��روش ا برخ��ی س��ایت های 
خ��ودرو و جلوگی��ری از قیمت س��ازی در فض��ای 
مجازی و همچنین با مطرح ش��دن بحث بازگشت 
قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت، روند کاهشی 
قیمت خودرو در ب��ازار همچنان ادامه دارد. در این 
میان، افرادی که خودرو را با قصد سرمایه گذاری و 
به قیمت باال خریداری کرده بودند حاال با مش��کل 
ف��روش در ب��ازار روبه رو هس��تند. در ح��ال حاضر 
قیمت  ه��ای خودرو در ب��ازار روندی نزولی دارد و با 
ای��ن حال خریدار چن��دان در بازار وج��ود ندارد و 

مردم منتظر کاهش دوباره قیمت ها هستند. 
بررس��ی بازار خودرو نشان می دهد قیمت پژو 
20۶ تیپ 2 که در اواس��ط اردیبهشت ماه به 110 
میلیون تومان رسیده بود حاال در بازار با قیمت 94 
میلیون تومان عرضه می شود. قیمت پژو 40۵ نیز 
در بازار به 93 میلیون تومان رس��یده بود که حاال 
ت��ا 82 میلیون تومان پایین آمده اس��ت. در مورد 
س��مند LX نیز باید به قیمت 98 میلیون تومانی 
این خودرو در اواس��ط اردیبهش��ت ماه اشاره کنیم 
که در ح��ال حاضر با قیمت 8۵ میلیون تومان در 
بازار خرید و فروش می ش��ود. قیمت پژو پارس نیز 
قبال تا 112 میلیون تومان باال رفته بود که حاال به 

102 میلیون تومان کاهش یافته است. 
در مورد قیمت 20۷ دنده ای نیز باید گفت که 
این خودرو در اواسط اردیبهشت ماه با قیمت 1۵۵ 
میلی��ون توم��ان در بازار عرضه می ش��د ولی حاال 
قیمت آن به 13۶ میلیون تومان رس��یده اس��ت. 
قیمت پژو 20۷ اتوماتیک نیز قبال به بیش از 200 
میلیون تومان رس��یده بود ولی هم اکنون در بازار 

1۷3 میلیون تومان عرضه می شود. 
قیمت دنا معمولی نی��ز در بازار تا 132 میلیون 
توم��ان افزای��ش یافته بود ولی حاال ب��ا قیمت 121 

میلیون تومان به مشتریان فروخته می شود. دنا پالس 
نیز این روزها ب��ا قیمت 1۶۵ میلیون تومان در بازار 
عرضه می ش��ود. در حالی که قیمت این خودرو نیز 
حدود یک ماه پیش در بازار 180 میلیون تومان بود. 
محصوالت سایپا نیز باید به قیمت 4۷ میلیون 
تومانی س��ایپا 131 در بازار اش��اره کنیم که قبال 
تا ۵8 میلی��ون تومان باال رفته بود. قیمت س��ایپا 
111 نی��ز قبال ۶2 میلیون تومان ب��ود که حاال به 
۵3 میلیون تومان رسیده است. در مورد ساینا نیز 
بای��د به قیمت ۶1.۵ میلیون تومانی این خودرو در 
بازار اش��اره کنیم که قبال تا ۷1 میلیون تومان نیز 
افزای��ش یافته بود. قیمت تیبا صن��دوق دار نیز در 

ب��ازار با افت ۷ میلیون تومانی نس��بت به اواس��ط 
اردیبهش به ۵3 میلیون تومان رس��یده است. تیبا 
هاچ بک نیز با همین میزان کاهش قیمت، امروز در 
بازار با قیمت ۶1.۵ میلیون تومان عرضه می شود. 

در بررسی بازار س��اندرو استپ وی نیز مشاهده 
می شود که قیمت این خودرو در اواسط اردیبهشت 
م��اه به 240 میلیون تومان رس��یده بود که حاال تا 
210 میلیون تومان پایین آمده اس��ت. قیمت تندر 
90 م��دل E2 هم در بازار ب��ه 130 میلیون تومان 
رس��یده در حالی که قبال این خودرو با قیمت 1۶0 
میلیون تومان در بازار عرضه می شد. قیمت تندر 90 
پ��الس دنده اتوماتیک نیز از 220 میلیون تومان به 

18۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت سایپا 1۵1 
نیز که قبال ت��ا ۶0 میلیون تومان افزایش یافته بود 

حاال در بازار به 4۷.۵ میلیون تومان رسیده است. 
بررس��ی بازار خودروهای مونتاژی نیز نش��ان 
 می دهد که قیمت پژو 2008 از 4۷0 میلیون تومان 
در اواس��ط اردیبهش��ت ماه با 12۵ میلیون تومان 
کاهش ب��ه 34۵ میلیون تومان طی روزهای جاری 
رس��یده اس��ت. قیمت چانگان CS3۵ نیز از 23۵ 
میلیون تومان در بازار به 188 میلیون تومان کاهش 
یافته اس��ت. قیمت سراتو سایپا هم از 400 میلیون 
تومان به 310 میلیون تومان رس��یده و قیمت مزدا 
3 نیز از ۵۵0 میلیون تومان به 420 میلیون تومان 

رسیده است. در مورد هایما نیز باید به قیمت 298 
میلیون تومانی این خودرو در بازار اشاره کرد که در 
اردیبهش��ت ماه تا 400 میلیون تومان نیز باال رفته 
بود. قیمت سوزوکی ویتارا نیز از ۶00 میلیون تومان 

به 480 میلیون تومان رسیده است.
قیمت هیوندای اکس��نت نیز در بازار از 400 
میلیون توم��ان به 300 میلیون تومان رس��یده و 
قیمت ج��ک S۵ از 400 میلی��ون تومان به 300 

میلیون تومان افت کرده است. 
س��عید مؤتمنی رئی��س اتحادیه فروش��ندگان 
اتومبی��ل گف��ت: با فروک��ش کردن هیج��ان بازار، 
پیش بینی ها از کاهش دوباره قیمت ها حکایت دارد 
ب��ه طوری ک��ه قیمت پراید طی روزه��ای آینده به 
حدود 43 میلیون تومان خواهد رسید. قیمت ساینا 
نیز در روزهای آینده به حدود ۵۵ میلیون تومان، پژو 
20۶ تیپ 2 به حدود 82 میلیون تومان و پژو پارس 

نیز به حدود 8۶ میلیون تومان خواهد رسید. 
وی با بیان اینکه خودرو به کاالیی س��رمایه ای 
تبدیل شده اس��ت، گفت: خریداران با هدف کسب 
سود نسبت به خرید و ثبت نام خودرو اقدام می کردند 
و در این ش��رایط ش��اهد تبدیل به احسن خودروها 
نیستیم زیرا تفاوتی بین خودرو مدل 98 با 9۷ وجود 

ندارد و تمایل به تبدیل خودروها کم است. 
رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان اتومبیل ادامه 
داد: در ای��ن وضعیت، خودروه��ای مدل باال کمتر 
در جاد ه ها دیده می ش��وند و بیشتر با هدف کسب 

سود در پارکینگ خانه ها نگهداری می شوند. 
وی پیش بین��ی کرد در ص��ورت افزایش عرضه 
خودرو از سوی خودروسازان، قیمت ها در بازار حدود 
40 تا ۵0 درصد افت داش��ته باشد. موتمنی تصریح 
ک��رد: در حال حاضر نیز ک��ه قیمت ها رو به کاهش 
اس��ت، خریدار چندانی در بازار وجود ندارد و مردم 

منتظر کاهش دوباره قیمت ها هستند.

سوءمدیریت ها ادامه دارد؛

آتش دالل گری به دامن بازار خودرو

از  یکی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
و  ساز  با  است،  بازی  دالل  خودروها  قیمت   افزایش  روند  اصلی  علت های 
کارهایی باید این مساله از بین برود و معتقدم بسیاری از افرادی که وارد 

این حوزه می شوند بیشتر به دنبال حاشیه سود و منفعت هستند.
محمد عزیزی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( برای تعادل 
بخشی به وضعیت بازار خودرو راهکارهایی از قبیل عرضه با پنج درصد زیر 
مشکالت  حل  جوابگوی  راهکار  این  که  کرد  اعالم  بازار  حاشیه  برای  قیمت 
کنونی و تنظیم بازار نبود. وی اظهار داشت: حتی خودروسازان معتقد بودند 
برای حذف دالل بازی پنج درصد حاشیه بازار اعمال شود، در صورتی که این 

موضوع مشکل کنونی را برطرف نکرد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: خودروسازان با این وضعیت بازی می کنند تا با افزایش قیمت در حاشیه 
بازار قیمت خودروهایشان روند صعودی داشته باشد که در این ارتباط باید 
نیز توسط  بازار  تنظیم  نیز  بر آن  بگیرد و عالوه  انجام  نیز  تعزیراتی  برخورد 

مردم  مشکالت  تا  شود  وارد  جدی  بصورت  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
دالل بازی  وجود  کرد:  اضافه  یابد.وی  کاهش  گذشته  از  بیش  حوزه  دراین 
مشکالت این حوزه را به مراتب افزایش داده و بر این اساس خودرو باید به 

کاالیی خدماتی نه کاالی سرمایه ای تبدیل شود.
عزیزی خاطرنشان کرد: اگر خودرو به کاالی خدمات تبدیل شود می توان 
بازی  بورس  نه  و  تعادل قیمت  به  و حتی  داد  کاهش  را  این حوزه  مشکالت 
منتهی شود.نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه تاکید کرد: این در حالی 
نیز  قیمت ها  و  شده  تبدیل  سرمایه ای  کاالی  به  نیز  مسکن  حوزه  که  است 

درحال افزایش است که لزوم توجه به این مهم نیز ضروری است.
وی اظهار امیدواری کرد که تصمیم های اخیر کمیسیون صنایع و معادن 
راهگشا در تعادل بخشی قیمت های خودرو در کشور باشد که اجرایی شدن 
آن پس از طی فرایندهای الزم ا می تواند چشم انداز بهتری را ترسیم کند.به 
گفته این نمانیده مجلس شورای اسالمی، معضل نابسامانی قیمت خودرو در 

کشورمان نیازمند عزم و اراده جدی است و بدون این مهم محقق نمی شود.

نمای نزدیک

تس��هیالت  اجرایی  آیین نامه  كار و  2۵ ه��زار میلی��ارد تومان��ی كس�ب 
اش��تغال در س��ال 98 ابالغ شد که براساس آن 1۶ 
وزارتخانه، دس��تگاه اجرایی و نهاد مکلف ش��ده اند 
برنامه اشتغال زایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند.

دولت برای اجرای برنامه های تولید اشتغال محور 
در س��ال جاری، 2۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت با 
هدف ایجاد یک میلیون و 90 هزار فرصت شغلی در 
قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه 98 کل کشور 
پیش بینی کرده است. براساس آیین نامه اجرایی این 
بند که به دس��تگاه های اجرایی ابالغ شده است، این 
رقم از محل قانون بودجه 98، تسهیالت ریالی صندوق 

توسعه ملی و تسهیالت بانک ها تأمین خواهد شد.
براساس این آیین نامه، 30 هزار میلیارد ریال از 

محل جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه پیش بینی 
شده است. همچنین 9۵ هزار میلیارد ریال از محل 
منابع صندوق توس��عه مل��ی در چارچوب مصوبات 
هیئت امن��ا، ضوابط، مقررات و اساس��نامه صندوق 
نزد بانک های عامل سپرده گذاری می شود. عالوه بر 
این از محل منابع بانکی نیز بانک مرکزی حداقل تا 
مبلغ 12۵ هزار میلیارد ریال تس��هیالت اعتباری را 
به صورت ترکیبی ب��ا منابع داخلی بانک های عامل 
برای تحقق اهداف برنامه های اشتغال در سال جاری 
تجهی��ز می کند. در مجموع 2۵0 هزار میلیارد ریال 

از این محل ها برای برنامه های اش��تغال س��ال 98 
اختصاص خواهد یافت.

ارائه برنامه تولید اشتغال محور دستگاه های 
دولتی تا آخر خرداد به وزارت کار

وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی؛ وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت؛ وزارت جهاد کش��اورزی؛ 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛ وزارت کش��ور؛ 
وزارت بهداشت؛ وزارت نیرو؛ وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی؛ وزارت راه و شهرس��ازی؛ وزارت ورزش و 

جوان��ان؛ س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری؛ معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری؛ کمیته امداد امام خمینی)ره(؛ س��ازمان 
بهزیستی کش��ور؛ بنیاد ش��هید و امور ایثارگران و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف هستند تا پایان 
خردادم��اه، برنامه تولید حوزه م��ورد نظر خود را با 
اولویت ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال موجود 
پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
تأیید نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

برنام��ه تولید دس��تگاه های اجرای��ی در حوزه 
اش��تغال باید در حوزه هدف گ��ذاری میزان تولید و 
تعداد فرصت های ش��غلی، منابع م��ورد نیاز و نحوه 
تأمین آن، شیوه حمایت مالی، نحوه مشارکت بخش 
خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، زمان بندی 

اجرا و توزیع اس��تانی باشد. همچنین وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه نظارتی الزم 
برای اجرا، رصد و پایش برنامه های اشتغال از جمله 
میزان تولید، تعداد فرصت های شغلی ایجاد و تثبیت 
شده، نحوه و میزان تأمین منابع مالی را طی یک ماه 
آینده ایجاد و دسترس��ی های مورد نیاز دستگاه های 

اجرایی و سازمان برنامه و بودجه را ارائه کند.
بان��ک مرکزی نیز موظف اس��ت ب��ا همکاری 
س��ازمان برنام��ه و بودجه، صندوق توس��عه ملی و 
بانک های عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن 
نحوه و تس��هیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، 
گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیالت و وجه 
التزام را در چارچوب این آیین نامه تا 1۵ روز آینده 

تهیه و به مؤسسات عامل ابالغ کند.  مهر

برای سال ۹۸ ابالغ شد؛
جزئیات تسهیالت ۲۵ هزار میلیارد تومانی اشتغال

مدیركل تنظیم بازار وزارت صنعت مطرح كرد؛

ماجرای شکرهای گران در بازار 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع  و تنظی��م بازار وزارت صنعت با تاکید بر ب����ازار روز
اینکه عرضه ش��کر به قیمت غیر مصوب تخلف است، گفت: 
ش��کرهای موجود در بازار که با قیمتی بیش از قیمت مصوب 
عرضه می  شود وارداتی نیست و از محل تولیدات داخل است.

محمدرضا کالمی گفت: تمامی شکری که تاکنون برای 
تنظی��م بازار با ارز 4200 تومانی وارد بازار ش��ده به جامعه 

هدف رسیده و از این موضوع اطمینان کامل داریم. 
مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: شکر تنظیم بازاری از 
محل ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی تامین شده 
و هنوز شکر وارداتی بخش خصوصی وارد بازار نشده است. 
وی در پاسخ به این سوال که قیمت مصوب شکر چقدر 
اس��ت، گفت: قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر درب کارخانه 
3 هزار تومان و قیمت مصوب عرضه هر کیلوگرم شکر فله ای 
ب��رای مصرف کننده 3 هزار و 400 توم��ان و قیمت مصوب 

عرضه شکر بسته بندی 900 گرمی 4 هزار تومان است. 
کالم��ی در پاس��خ به این س��وال که ش��کرهایی که با 
قیمت های بیش از قیمت مصوب در بازار موجود اس��ت، از 
کجا تامین می شود، گفت: این شکر از محل تولیدات داخل 

است و شکر وارداتی با ارز 4200 تومانی نیست. 
مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت بیان داش��ت: البته عرضه شکر چه وارداتی و 
چ��ه تولید داخل به غیر از قیمت مصوب تخلف اس��ت و با 

متخلفین برخورد می شود. 
وی گف��ت: چنانچه در روزهای اخیر س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چند کارخانه متخلف که 
ش��کر تولیدی خود را با قیمت بیش از قیمت مصوب عرضه 
می کردند به سازمان تعزیرات معرفی کرد و قطعا برابر قانون 

با متخلفین برخورد می شود. 
مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورتی که کارخانه 
تولید ش��کر در قیمت عرضه ش��کر تخلف کند و شکر را با 
قیمت باالتری عرضه کند قطعا این گران فروشی و افزایش 
قیمت در تمام زنجیره عرضه تس��ری می یابد به همین دلیل 
با هر گونه گران فروشی شکر برخورد می شود و عرضه شکر 

در درب کارخانه باید به قیمت مصوب انجام شود. 
کالمی با اشاره به سیل اخیر بیان داشت: البته کارخانه های 
تولید ش��کر به دلیل مش��کالت ناشی از س��یل و از بین رفتن 
بخشی از موجودی انبارها و همچنین افزایش هزینه های تولید، 
درخواست برای افزایش قیمت داشته اند اما ستاد تنظیم بازار به 
آنها اجازه افزایش قیمت نداده  است و به آنها اعالم شده که اجازه 

ندارند خسارت خود را از جیب مردم جبران کنند.  فارس

 با تعرفه های صادراتی جدید

صادرات خرما به صرفه نیست
صادرکنندگان  انجم��ن  نایب  رئی��س  ت ر نمونه و برتر ایران گفت: صادرات خرما تج����ا
ب��ا تعرفه ه��ای صادرات��ی جدی��د ب��ه صرف��ه نیس��ت و 

تولیدکنندگان قطعا آسیب می بینند.
چند روز گذشته تعرفه های جدیدی برای صادرات خرما 
اعالم ش��د و این تصمیم با اعتراض و گالیه صادرکنندگان 
همراه ش��ده اس��ت. تمام این صادرکنندگان معتقدند وضع 
عوارض بر صادرات خرما نهایتاً به ضرر تولیدکنندگان تمام 

می شود و این امر با شعار »رونق تولید« همخوانی ندارد. 
محمدرضا فرشچیان، نایب  رئیس انجمن صادرکنندگان 
نمونه و برتر ایران درباره این تصمیم گفت: در داخل کشور 
تنها خرمای مضافتی مصرف می شود. خرمای خشک و نیمه 
خشک کاًل مصرف صادراتی داشته و در خارج از کشور برای 

کارخانه سس سازی و شیرینی سازی مصرف می شود.
فرش��چیان ادامه داد: ص��ادرات خرمای قبلی هنوز تمام 
نش��ده و در انبار صادرکنندگان موجود است، از طرف دیگر 
تنها یک ماه و نیم تا ش��روع فصل برداش��ت خرما باقیمانده 
است. همچنین مصرف عمده مردم در ماه رمضان است و این 
ماه چند روز دیگر تمام می ش��ود. با این شرایط براساس چه 

استداللی باید عوارض برای صادرات خرما مشخص شود؟

وی با بیان اینکه س��ازمان توسعه تجارت هم از چنین 
تصمیمی متعجب شده، افزود: در شرایطی که صادرات نفت 
با مشکالتی مواجه است، چرا مشکالت عدیده برای صادرات 

غیرنفتی ایجاد می کنیم.
نایب  رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با 
اش��اره به تجربه دنی��ا در زمینه صادرات گفت: در حالی که 
در تمام کش��ورها تش��ویق صادرکنندگان در دستور است، 
می بینیم که در ایران از صادرکنندگان کاالهای کش��اورزی 

عوارض دریافت می شود.
وی درب��اره ع��وارض چنین تصمیم های��ی توضیح داد: 
صادرکنندگان��ی ک��ه قیم��ت را ب��رای خریدارش��ان بدون 
احتساب عوارض جدید اعالم کرده اند قطعاً ضرر می بینند.

فرش��چیان ادامه داد: بازار جهانی از ش��کل متش��کلی 
برخوردار اس��ت و هر درصد آن محاس��بات خودش را دارد، 
چنی��ن تصمیماتی باعث بی انگیزگ��ی صادرکننده و خریدار 
خارج��ی و در نهایت از دس��ت دادن بازار رقابتی می ش��ود.

ای��ن صادرکننده نمونه ب��ا تاکید بر اینکه ص��ادرات خرما با 
تعرفه های صادراتی جدید به صرفه نیست، خاطرنشان کرد: 
اگر صادرکنندگان دست از صادرات بکشند، سردخانه ها مانند 

چند سال گذشته از خرمای مضافتی پر می شود.
وی عنوان کرد: خرما رقمی حدود ۵00 میلیون دالر در 
سال ارزآوری دارد و این رقم با تصمیم گیری های مقطعی و 

بدون کارشناسی آسیب می بیند.  ایرنا


