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بلیت اتوبوس  ۲۰درصد گران شد

قیمت بلیت اتوبوس در س��ال  ۱۳۹۸به طور رسمی از خردادماه سالجاری
 ۲۰درصد افزایش یافت.
احمدرضا عامری رئیس اتحادیه تعاونیهای مس��افربری با اش��اره به اینکه
درخواس��ت افزایش قیمت بلیت اتوبوس در س��ال  ۱۳۹۸به مراجع مربوط ارائه
ش��د ،گفت :با اتمام ایام نوروز قیمت بلیت اتوبوس به وضعیت قبل بازگش��ت و با
توجه به افزایش هزینهها در حوزه حملونقل درخواست افزایش قیمت بلیت اتوبوس
را ارائه کردیم و با توجه به اینکه هیأت دولت در رابطه با افزایش قیمت دس��تورالعملی
را صادر کرده بود ،باید مراحل قانونی این موضوع طی میشد.
وی ادامه داد :به همین دلیل نیز درخواس��ت افزایش قیمتها را ارائه کردیم و منتظر
تصمیم ستاد تنظیم بازار در این رابطه بودیم که در نهایت با آن موافقت شد .امیدوار هستیم
دیگر شاهد افزایش قیمت نباشیم و ما نیز تمایلی برای افزایش قیمتها نداریم.

کوپه

آغاز فرایند واگذاری باقیمانده سهام دولت در برخی شرکتها

رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت :طی روزهای آینده فرایند واگذاری
باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شرکتهای بزرگ آغاز خواهد شد که سهام
این شرکتها به صورت بلوکی و یکجا و کامال نقد واگذار میشود.
میرعلی اش��رف پوریحسینی درخصوص مصوبه اخیر هیات واگذاری مبنی
بر واگذاری باقیمانده س��هام دولت در ش��رکتهای بزرگ ،اظهار داش��ت :ارزش
کل این میزان س��هام بالغ بر  ۵۲هزار میلیارد تومان اس��ت که به تعبیری بزرگترین
خصوصیس��ازی سال  ۹۸خواهد بود .وی اضافه کرد :بر این اساس از میان شرکتهایی
که آماده واگذاری هستند طی روزهای آینده فرایند واگذاری تعدادی از آنها آغاز خواهد
ال نقد واگذار میشود.
شد که سهام این شرکتها به صورت بلوکی و یک جا و کام ً
به گفته وی در مورد واگذاری باقیمانده س��هام دولت در شرکتهای مخابرات ایران
و کشتیرانی هنوز مصوبهای صادر نشده است.مهر

ارائه تسهیالت ویژه برای تولید تجهیزات ریلی

لونقل راهآهن گفت :تسهیالت ویژهای به
معاون تأمین س��رمایه و اقتصاد حم 
همه تولیدکنندگان بخش ریلی برای کاهش ریس��ک سرمایهگذاری در این حوزه
ارائه میشود.
ن��وراهلل بیرانون��د افزود :تهدی��د طرف چینی برای عدم بازگش��ایی الس��ی
١٣.٦میلی��ارد یوآنی پروژه قطار تهران  -قم  -اصفهان درس��ت نیس��ت و عملیات
اجرایی این پروژه آغاز شده است .دولت برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در
راهآهن به دنبال کاهش ریسک سرمایهگذاری در این حوزه است.
وی افزود :دولت از محل ماده  ٦٧قانون الحاق دو اجازه دارد که سرمایهگذاری در این بخش
را تضمین کند و این تضامین شامل تضمین نوسانات نرخ ارز و بازپرداختها میشود .به گفته
وی دولت مشارکت راهآهن در تأمین مالی است که در ساخت خطوط فرعی تا  ٥٠درصد و در
طرحهای تجاریسازی ایستگاههای ریلی تا  ٣٠درصد به سرمایهگذار کمک خواهد کرد.

معیـشت

سهشنبه  21خرداد  1398شماره 5042

بررسی سیاست روز از گرانی محصوالت لبنی؛

چه کسی لبنیات را گران کرد
avonmore.ie

سبد خــانوار

گروه معیشت

"با برندهای لبنی گرانفروش
برخورد میشود" این جمله را رئیس سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و البته معاون وزیر
صنعت ،مع��دن و تجارت درحالی میگوید که طی
روزهای اخیر برخی از برندهای مطرح لبنی اقدام به
افزایش قیمت ماس��ت و پنیر کردهاند و البته که به
گفته این فرد مسئول این اقدام غیرقانونی بوده و با
گرانفروشان برخورد خواهد شد.
داستان یک گرانی
ستاد تنظیم بازار براساس مصوبهای که در ۱۳
آذرماه س��ال  97به تصویب رساند؛ حداکثر قیمت
برای ش��یر استریلیزه یک لیتری پاکتی با  ۳درصد
چربی  ۵,۷۰۰تومان ،حداکثر قیمت ماست دبهای
 ۲.۵کیلوگرم��ی پرچرب  ۱۱ه��زار و  ۷۰۰تومان
و حداکث��ر قیم��ت پنیر  ۵۲۰گرم��ی تتراپک ۱۰
ه��زار و  ۱۰۰تومان تعیی��ن کرد و درپی آن مابقی
محص��والت لبنی زیرگروه آنها نی��ز پایینتر از این
قیمتها ،نرخگذاری ش��دهاند .بررسیها از بازار این
قبیل محصوالت نشان میدهد که شرکتهایی که
در حال حاضر از دید متولیان وزارت صنعت متخلف

افزایش  ۱۵میلیون تنی تولید
محصوالت پتروشیمی کشور

هستند در چند روز گذشته اقدام به افزایش قیمت
انواع ماس��ت و پنیر کردهاند چراکه هماکنون پنیر
 ۴۰۰گرمی به قیمت  ۷,۵۰۰تومان عرضه میشود.
همچنین از س��وی دیگر برخی از صنایع لبنی نیز
هماکنون ماس��ت دبهای  ۲.۵کیلوگرمی پرچرب را
به قیمت  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان روانه بازار میکنند
در حال��ی ک��ه آخرین قیم��ت مصوب ب��رای این
محصول ۱۱ ،هزار و  ۷۰۰تومان است.
داس��تان گرانی لبنی��ات به دی��روز و امروز باز
نمیگردد و تولیدکنندگان این صنف مدتهاست که
درپی این افزایش قیمت هستند و همواره میکوشند
تا متولیان را توجیه کنند که افزایش نرخ دالر و رشد
تورم در جامعه دس��تخوش محصوالت تولیدی آنها
شده و با رقمهای پیشین توانایی برای تولید و توسعه
دراین حوزه نخواهد گذاش��ت .براس��اس مستندات
موجود نرخ پیش��نهادی انجمن صنایع لبنی وابسته
به تصمیم سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان درباره نرخ شیرخام است.
به این ترتیب که هماکنون هر کیلو ش��یرخام
با نرخ  ۲هزار ت��ا  ۲هزار و  ۳۰۰تومان از دامداران
خریداری میشود که درخواست دامداران افزایش
 ۲۵درصدی نرخ خرید شیرخام است .اثربخشی این

نگاه متولیانه
در ای��ن خص��وص عب��اس تابش مع��اون وزیر
صنعت و رئیس س��ازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان میگوی��د؛ مالک قیمتگذاری در
صنایع لبنی باید مصوبه آذرماه س��ال گذشته ستاد
تنظیم بازار باشد و هر یک از برندهای لبنی که اقدام
به گرانفروشی یا افزایش قیمت کرده باشند ،با آنها
برخورد میش��ود .وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی
از تخلف و گرانفروش��ی صنایع لبنی نداش��تهایم،
خاطرنشان کرد :البته هماکنون پیشنهاد صنایع لبنی
برای افزایش قیمت محصوالتش��ان در حال بررسی
اس��ت اما هیچ قیمتی تاکنون تأیید و تصویب نشده
است ،بنابراین با گرانفروشان برخورد میکنیم.
تاب��ش تاکید کرد :مردم همگی باید به هنگام
خری��د محصوالتی ک��ه دارای نرخ مصوب اس��ت،
هوشمندانه در بازار برخورد کنند و گرانفروشیها
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بیش��تر صرافیها در جهت عمقبخشی به این بازار ،مدنظر
قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
او گفت :سهش��نبه  ۲۱خردادماه جاری نیز قرار اس��ت
که هیأت مدیره بازار متش��کل ارزی ،جلس��های را با کانون
صرافان ایران برگزار نماید تا زمینههای الزم برای راهاندازی
این بازار تا پایان خردادماه فراهم شود.
بازار متشکل ارزی ،براساس مصوبه شورای پول و اعتبار
و به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف ،منصفانه و کارا،
تش��کیل خواهد ش��د تا ارزها در آن به صورت نقد ،مطابق
مقررات این مصوبه و س��ایر مقررات مرتبط با آن ،در بستر
الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.
ساختار این بازار ،براساس مطالعات و بررسیهای انجام شده
در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی با بانکها و صرافیها تهیه
و مجمع مؤس��س این شرکت ،براس��اس مصوبه شورای پول و
اعتبار در تاریخ  ١٨دیماه سال  ۹۷آغاز به کار کرده است .مدل
کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول ،معامالت
نقدی ارز (اس��کناس) راه اندازی میش��ود و س��ایر روشهای
معامالت ارزی در مراحل بعد گسترش مییابد.
این بازار ،کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط
تشکلی خود انتظام انجام ش��ده و براساس دستورالعملهای
مص��وب بانک مرک��زی فعالیت خواهد کرد .ضمناً سیس��تم
سفارش��ات و معامالت()Order Driven
مبتن��ی بر س��فارش خواهد ب��ود .در
این میان ،براساس ارزیابیهای
فنی ،سامانه معامالت ICE
ک��ه یکی از زیرس��اختهای
اس��تاندارد در چارچوبهای
معامالتی است جهت استفاده
به عنوان زیرساخت معامالتی
تعیین گردیده و زیرس��اخت
سختافزاری نیز انتخاب و نهایی
شده است .مهر

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد

جزئیات افزایش تسهیالت ساخت مسکن

مراکز استان و ش��هرهای باالی  200هزار نفر نیز
این س��قف  50و  80میلیون تومان بهترتیب برای
تس��هیالت انفرادی و زوجین بود که به  80و 120
میلیون تومان افزایش یافت.
بهگفته قربانی ،در سایر مناطق شهری نیز این
ارقام  40و  60میلیون تومان بود که به  60و 100
میلیون تومان برای تس��هیالت انفرادی و زوجین
افزایش پیدا کرد.
وی با ابراز اینکه این اقدام بهدنبال تحلیلهای
صورتگرفته در بانک مرکزی و بانک مس��کن بود،
گفت :بهدنبال مطالعات و بررس��یهای انجامشده،
بیش��ترین مش��کالتی که اکنون در حوزه مسکن
کش��ور وجود دارد ،در بخش عرضه اس��ت ،زیرا با

نگاه��ی به آمار معامالت در تهران از خرداد س��ال
گذش��ته حجم معامالت نسبت به گذشته کاهشی
و قیمتها افزایش��ی بود که نشان از مشکالتی در
طرف عرضه این بخش دارد.
معاون اقتص��ادی بانک مرکزی تأکید کرد :به
همین دلیل اولویت با ساخت مسکن قرار داده شد
تا هم به بخش عرضه و هم تقاضا اثر داش��ته باشد
و وامها نیز قابل استطاعت باشد.
وی ادامه داد :سال گذشته از  773هزار میلیارد
ریال تس��هیالت بانکها ،حدود  103هزار میلیارد
ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.
بهگفت��ه قربانی ،در س��الهای اخی��ر بهدلیل
افزایش قیمت مس��کن ،تس��هیالت بانکی بهطور

اسفند  ۹۷درصد گرانی مبلغ گرانی
۱.۸۷۰

گامهای نهایی برای راهاندازی بازار متشکل ارزی
در حالی ن��رخ ارز در بازار طی روزهای
جنباستانبول
گذش��ته ثبات و روند کاهشی پایدار را
تجربه کرده که صرافان ،قرار اس��ت سهش��نبه  ۲۱خردادماه
 ۹۸گ��رد ه��م آیند و در م��ورد آرایش نهایی بازار متش��کل
ارزی ،تصمیم بگیرند.
راهان��دازی بازار متش��کل ارزی مراح��ل نهایی خود را
سپری میکند و آنگونه که دس��تاندرکاران راهاندازی این
بازار عمدهفروشی اس��کناس ارز میگویند ،قرار است که تا
آخ��ر خردادماه با تائی��د نهایی بانک مرک��زی ،این بازار به
صورت رسمی آغاز به کار کند.
راه اندازی بازار متش��کل ارزی ،یک��ی از گامهای مؤثر
بانک مرکزی برای س��اماندهی بازار اسکناس انواع ارز است
و بر مبنای آن قرار اس��ت نرخ پایه بازار آزاد در یک فاصله
زمانی مشخص ،از سوی این بازار تعیین شود .اینجاست که
ال
اگر بازار به خوبی شکل گرفته و براساس سیاستهای کام ً
اقتص��ادی و به دور از دخالته��ای غیراقتصادی پیش رود،
میتوان امیدوار بود که بس��اط تعیین نرخ در بازار ارز ایران
از سوی هرات و سلیمانیه ،برچیده شود.
در این میان یکی از اعضای بازار متشکل ارزی میگوید:
شرکت بازار متشکل ارزی ،زمینههای الزم برای راهاندازی و
ایجاد این بازار عمدهفروشی اسکناس را فراهم
کرده و صرافیهایی که عضو این بازار
شدهاند نیز ،مدارک و شرایط الزم
را تا حدود زیادی فراهم کردهاند.
وی اف��زود :ب��ر ای��ن اس��اس
ش��رکت بازار متش��کل ارزی،
طی هفتههای گذشته جلسات
متع��ددی را با بانک مرکزی و
صرافیهای عض��و برگزار کرده
و ق��رار اس��ت که در جلس��ات
مشترکی با کانون صرافان ،تمام
جنبههای الزم برای عضویت هرچه

اقدام خودسرانه
برخی فعاالن و کارشناسان بروز چنین رویهای
را ناش��ی از اقدامات خودرسرانه دانسته و معتقدند
که برندهای لبنیاتی در آستانه ماه مبارک رمضان
به طور خودسرانه اقدام به افزایش نرخ محصوالت
خود کردهاند و افزایش نرخ از سوی این برندها در
حالی انجام شده که هیچ مجوزی از سوی سازمان
حمایت مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان و دیگر
بخشهای ذیربط صادر نشده است.
ب��ه گفته این فع��االن افزایش خودس��رانه نرخ
در س��الهای گذش��ته بارها و بارها از سوی برخی
ش��رکتهای لبنی تکرار ش��ده و متاس��فانه نه تنها
با آنها برخورد نش��ده بلک��ه در فرآیند کار خود نیز
موفق بودهاند و دلیل این ادعا نیز آن اس��ت که پس
از ماهها افزایش قیمت حال متولیان سازمان حمایت
از مصرفکنندگان به این موضوع عکسالعمل نشان
داده و میخواهن��د ت��ازه ورود کنند و البته برخورد
ک��ه نکته جالب آن اس��ت که تاکن��ون هیچیک از
این تهدیدها به ش��کل جدی عملیاتی نشده که اگر
میشد قطعا شرایط بهتر این بود که هست.

مقایسه قیمت برخی کاالهیا لبنی در  2سال اخیر

شمارش معکوس آغاز شد؛

مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع
طلاي س�ياه
پتروش��یمی گف��ت :در ف��از اول
توس��عه پتروش��یمی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع
انرژیبر پارسیان ۱۴ ،طرح پتروشیمی با سرمایهگذاری
 ۲۰میلی��ارد دالر اح��داث میش��ود ک��ه تکمی��ل و
بهرهب��رداری از این طرحها ۱۵ ،میلیون تن به ظرفیت
تولید محصوالت پتروشیمی کشور اضافه میکند.
بهزاد محمدی در مراسم امضای دومین تفاهمنامه
همکاری بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان
توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران
(ایمیدرو) با بیان این مطلب ادامه داد :این اقدام شروع
حرکت بزرگی برای توسعه هرمزگان خواهد بود.
ب��ه گفته محم��دی در حال حاض��ر  ۵۵مجتمع
پتروش��یمی در ای��ران وجود دارد ک��ه  ۱۶مجتمع به
صورت متمرکز در عسلویه فعالیت میکنند.
وی وجود خوراک در دس��ترس در این منطقه را
مزیت توسعه صنایع پتروش��یمی عنوان کرد و افزود:
از همینرو  ۳۰طرح جدید در عس��لویه ،کنگان و دره
دیر تعریف کردهایم که  ۱۷طرح در مرحله اجرا و ۱۳
طرح در مرحله تامین مالی قرار دارند.
مع��اون وزیر نف��ت تاکید کرد :ب��ا بهرهبرداری از
فازهای پارسجنوبی در دولتهای یازدهم و دوازدهم
تامین خوراک پتروش��یمی در ش��رایط پایداری قرار
گرفت��ه و واحدهای پتروش��یمی به خ��وراک متنوع و
مناسب دسترس��ی دارند .محمدی ادامه داد :به دلیل
کمبود فضا ،توس��عه بیش��تر در غرب عسلویه ممکن
نبود به همین علت توجه به غربیترین بخش اس��تان
هرمزگان یعنی منطقه پارسیان جلب شد.
وی به وجود فرودگاه ،جادههای مناسب و نزدیکی
به منابع خوراک پتروشیمی در هاب پارسیان اشاره کرد
و افزود :با این امکانات به تناس��ب پیشرفت پتروشیمی
را ادامه میدهیم که میتواند اس��باب توس��عه و رونق
اشتغال را در این منطقه فراهم کند .ایرنا

معاون اقتصادی بانک مرکزی
خونه به خونه
ب��ا اع�لام جزئی��ات افزایش
تس��هیالت س��اخت مس��کن گفت :بانکها برای
پرداخت تسهیالت مسکن مانعی ندارند.
پیمان قربانی درباره افزایش میزان تسهیالت
مس��کن ،اظهار ک��رد :ش��ورای پ��ول و اعتبار در
اس��فندماه سال گذش��ته براس��اس گزارش بانک
مرکزی ،س��قف تسهیالت ساخت مسکن با قابلیت
فروش اقس��اطی بلندمدت برای بانکهای تجاری
و بانک مس��کن را حدود  60درص��د افزایش داده
است.
وی افزود :بهعنوان مثال در تهران سقف قبلی
تس��هیالت انفرادی س��اخت مس��کن  60میلیون
توم��ان و ب��رای زوجین  100میلی��ون تومان بود
که هریک بهترتیب به  100و  160میلیون تومان
افزایش یافت.
مع��اون اقتصادی بانک مرک��زی ادامه داد :در

 ۲۵درصد در تولی��د محصوالت لبنی و حدود ۱۴
درصد افزایش هزینههای سربار از جمله دستمزد و
هزینه حملونقل ،انرژی ،مواد بستهبندی ،تغییرات
ارز و ...همگی بر آنچه انجمن پیش��نهاد خواهد داد
تاثیرگذار است.

را ب��ه س��رعت به س��امانه  ۱۲۴س��ازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعالم کنند تا به
سرعت با متخلفان برخورد شود.
ای��ن صحبتهای تابش تا پیش از این نیز بارها
و بارها در مورد س��ایر کاالهای لبنی از جمله خامه
مطرح ش��ده بود اما نکته جال��ب و درخور تامل آن
است که این روند همچنان ادامه داشته و دارد و نکته
قابل تامل آن اس��ت که برخورد با این گرانیها تنها
در حد حرف است تا عمل .البته پیشبینی در مورد
گران ش��دن چند باره این محص��والت خیلی دور از
ذهن نبود چراکه تا پیش از شروع ماه مبارک رمضان
تولیدکنن��دگان هم��واره بر طبل گران��ی ابن قبیل
محص��والت میکوبیدند و معتقد بودن��د این رقمها
باید خیلی زودتر از اینها افزایش مییافت که نیافته
است .در همین زمینه دبیر انجمن صنایع لبنی درباره
نرخ لبنیات اعالم کرده ب��ود که تقاضای دامداران و
صنعتگران لبنیات افزایش نرخ لبنیات است و بررسی
این تقاضا کمتر از یک ماه ممکن نیست.
از آنجایی که گفتههای وی قبل از ش��روع ماه
مب��ارک رمضان بود و وی نیز تاکی��د کرده بود که
در طول ماه مبارک رمضان قیمتها بهطور رسمی،
افزایشی نخواهد داشت و اگر افزایش یابد خودسرانه
و خالف قانون اس��ت .با توجه ب��ه اتمام ماه مبارک
کامال قابل پیشبینی بود که این مهم به رشد قابل
توجهی دس��ت یابد و امروز نیز چنین ش��ده است

هرچند که باکری در همان زمان نیزاعالم کرده بود؛
تا زمانی که مصوبه افزایش نرخ محصوالت لبنی از
سوی ستاد تنظیم بازار اعالم نشود ،محصوالت لبنی
همچنان با نرخ قبل در بازار عرضه میشود.

 ۱۳۵۰۰تومان؛ قیمت تمام شده مرغ
طبق ادعای انجمن مرغداران

نایب رئیس کانون انجمن صنفی
بــــازار روز
مرغداران گوش��تی گف��ت :با در
نظر گرفتن فاکتورها و مولفههای موثر بر تولید ،قیمت
ه��ر کیلوگرم مرغ زنده ح��دود  ۹هزار و  ۵۰۰تومان و
مرغ گرم حدود  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان است.
حبیب اسداهللنژاد اظهار کرد :براساس آنالیز تصویب
شده در جلسه کارگروه برنامهریزی تولید وزارت جهاد
کش��اورزی با حضور نمایندگان تشکلها ،قیمت تمام
شده هر کیلو مرغ زنده  9060تومان تعیین گردید.
وی افزود :این قیمت با لحاظ تامین کلیه نهادها و
هزینههای تولید با ارز  4200تومانی صورت گرفت .در
حالی که حدود  30درصد نهادهها و هزینهها از جمله
ریزمغذیه��ا ،واکس��نها ،دارو و ...با ن��رخ آزاد تامین
میش��ود .این تفاوتها قیمت تمام شده هر کیلو مرغ
زن��ده را به  9500تا  9600تومان و قیمت مرغ گرم را
باالتر از  13هزار و  500تومان میرساند.
اسداهللنژاد با انتقاد شدید از تاخیر کارگروه تنظیم
بازار مرغ در تصویب و ابالغ قیمت جدید براساس قیمت
موافهه��ای تولید اف��زود :قیمت اعالم��ی وزارت جهاد
کش��اورزی مورد تایید تشکلها نیس��ت و تصویب آن
موجب زیان مرغداران است اما دستهایی در کار است
تا تصویب همین قیمت حداقلی که منافع تولیدکنندگان
را هم تامین نمیکند به هر دلیل به تاخیر بیفتد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی
ب��ا بیان اینک��ه تولیدکنندگان نباید تاوان اش��تباهات
دس��تگاههای مس��ئول در تامین و توزی��ع نهادهها به
نرخ مصوب را بدهند گفت :وزیر جهادکش��اورزی باید
پاس��خگوی قصور و اش��تباهات انجام ش��ده در تامین
توزیع نهادهها در کش��ور و س��ودجوییهای کالن در
توزیع نهادهها باشد .در شش ماهه دوم سال  97حدود
 3.7میلیارد دالر ارز  4200تومانی برای تامین نهادهها
اختصاص داده شد که هیچگاه نهاده با این ارز به دست
تولیدکننده نرسید و به جیب دالالن و واسطهها رفت.

میانگین  35درصد قیمت خرید مس��کن را در کل
کشور پوشش میدهد و سرمایهای بودن مسکن از
جمله علل گرانی مسکن است.
مع��اون اقتصادی بانک مرک��زی گفت :بانکها
هیچ مانعی برای پرداخت تس��هیالت برای ساخت
مس��کن ندارن��د ام��ا در س��ال  96تقاضا برای
دریافت این تس��هیالت کاه��ش یافت و به
 8درصد کل تس��هیالت بانکی رسید که
این رقم در سال گذشته به  13.4درصد
افزایش یافت .وی همچنین گفت :البته
 25.2درصد مانده تس��هیالت بانکها در سال 97
مربوط به بخش مسکن است .در سال  94تسهیالت
مسکناولیها  80درصد قیمت مسکن
بود اما اکنون این تس��هیالت 53.6
درصد آن را پوشش میدهد.
قربانی اضافه کرد :پرداخت تسهیالت به بخش
مس��کن مش��روط به تعادل منابع است و مصارف

محدودیت ندارد.
تسنیم
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اخبار
پرداخت سود سهام سال  ٩٧سرمایهگذاری
خوارزمی در شعب بانک صادرات

شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور سود سال
 ٩٧سهام سرمایهگذاری خوارزمی را پرداخت میکنند.
این بانک طی اطالعیهای از تمامی سهامداران حقیقی
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی با نماد «وخارزم» خواست
تا از  ٢٢خردادماه  ،98با در دست داشتن کارت ملی برای
دریافت سود سهام سال مالی منتهی به پایان خردادماه سال
 ٩٧به تمامی شعب بانک صادرات در سراسر کشور مراجعه
کنند.درایناطالعیهآمدهاست:پیروبرگزاریمجمععمومی
عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام)
برای س��ال مالی منتهی به  97/3/31و تصمیمات گرفته
شده در این مجمع به اطالع میرساند تمامی سهامداران
حقیقی صرف نظر از تعداد سهام میتوانند با همراه داشتن
کارت ملی و مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرات ایران
در سراسر کشور ،از روز چهارشنبه  98/3/٢٢سود تقسیمی
مجمع مذکور را دریافت کنند.

بابت توفیق خدمترسانی
به مردم شاکر باشیم

نماینده م��ردم خوزس��تان در مجل��س خبرگان
رهب��ری در دیدار با رئیس اداره امور ش��عب اس��تان
خوزستان ،پاسخگویی مناسب و رضایت بخش را الزمه
رشد و تعالی هر بنگاه اقتصادی دانست و افزود :ما باید
در هر پست و جایگاهی که قرار داریم خداوند متعال را
بابت توفیق خدمت رسانی به مردم شاکر باشیم.
آی��تاهلل فرحان��ی در ای��ن دیدار ضم��ن قدردانی
از اقدام��ات شایس��ته و جهادی بانک مه��ر اقتصاد در
جریان نهالکاری و مبارزه با ریزگردها و کمکرس��انی
به سیلزدگان استان خاطرنشان کرد :بانک مهر اقتصاد
ب��ا اقدامات ارزنده و جهادی خود ثابت کرده اس��ت که
همیش��ه و در تمامی عرصهها آماده خدمترس��انی به
مردم عزیز و خونگرم استان بوده و این جای تقدیر دارد.
وی در بخ��ش دیگر از س��خنان خود ،ضمن قدردانی از
فعالیتهای فرهنگی اداره امور ش��عب استان خوزستان
خاطرنش��ان کرد :بان��ک مهر اقتصاد با انج��ام اقدامات
درخشان فرهنگی همچون دیدار با خانواه معظم شهدای
جنگ تحمیل��ی و مدافعین حرم ،دی��دار و دلجویی از
جانبازان س��رافراز ،دیدار با آیات عظام و علما و مراجع
توانس��ته اس��ت جایگاه ویژهای در بین بانکها و سایر
نهادهای انقالبی و ادارات استان کسب نماید.

بانک رفاه حامی خط مقدم تولید در کشور

تأثیر س��وءمدیریتی ک��ه در بخشهای صنعتی و
تولیدی از س��الیان گذشته تاکنون وجود داشته سبب
گردیده تا کارگران به لحاظ مسائل مالی همواره یکی
از آس��یب پذیرترین قشرهای کشور باشند .بنیانهای
اقتصادی کشور که روی دوش کارگران است باید نگاه
بهتری به این قضیه داشته باشد.
کارگران بدنه اصلی اقتصاد کش��ور هستند و بدون
حض��ور آنها در خط مق��دم تولید نمیت��وان از تحقق
آرزوهایی گفت که برای آنها استراتژیهای مختلف را به
آزمون و خطا میکش��یم .آنچه که موجب قوام اقتصاد
با وجود همه مسائل بینالمللی حاکم بر کشور میشود
تأمین کارگران به عنوان جلوداران تولید است .در واقع
امروز حضور کارگران ایرانی در بخشهای مختلف تولید
دیگر یک جلوه داخلی نیس��ت بلک��ه تأثیرات آن ابعاد
جهانی دارد .در ش��رایطی که کشور درگیر شدیدترین
مسائل منطقهای و جهانی است تکیه بر اقتصاد مقاومتی
ب��ا رویکرد رونق تولید میتواند راهحل بیچون و چرای
برونرفت و توفیق بر این اتفاقات باشد اما اگر کارگران
را از بخشه��ای صنعتی و تولی��دی بگیریم چه حرفی
برای گفتن باقی میماند؟ آنچه که سبب انرژی مضاعف
در زیرساختهای تولیدی میشود حمایت کارگران است
که با وجود همه سختیهایی که به سبب شرایط کاری
دارند همچنان چش��م و چراغ حاکمیت هستند زیرا به
خوبی میتوان ثمره حضور آنها را مشاهده کرد.

نقش موثر بانک مسکن در بازآفرینی
مناطق بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

بانک مسکن توانسته با پشتیبانی از اجرای طرحهای
دولت در بازآفرینی ،بازسازی و مقاومسازی بخش مسکن
و ساختمان روستایی و ش��هری برای اقشار کمدرآمد با
همکاری بنیاد مس��کن و راه و شهرسازی نقش موثری
ایفا نماید.
سلمان داشاد مدیر شعب استان در نشست مشترکی
ک��ه با حضور مدی��ر و معاونان اداره کل راه و شهرس��ازی
زنجان برگزار ش��د با بیان این مطلب ،بانک مسکن را تنها
بانک دولتی ،تخصصی و عامل در بخش مسکن نام برد که
توانسته با تجربه دیرینه خود خدمترسان اقشار مختلف
کش��ور باشد .مدیر شعب استان با عنایت به منویات مقام
معظم رهبری در نامگذاری ش��عار س��ال با عنوان "رونق
تولید" و این که هر دو سازمان در بخش مسکن و ساختمان
فعالیت هم سویی دارند گفت :با رونق گرفتن بخش مسکن
و ساختمان که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با چندین
شغل در ارتباط است ،اهمیت به سزایی در اقتصاد کشور و
رونق تولید داشته که در این رابطه این مدیریت از همکاری
با همه سازمانها و ارگانهای دولتی به منظور
توسعه خدمترسانی به مشتریان و تمامی اقشار
جامعهاستقبالمیکند.

