
حمایت ورزشکاران و قهرمانان ملی  
از رزمایش "احسان و همدلی" ستاد 

اجرایی فرمان امام )ره(
جمع��ی از قهرمان��ان المپیک و ملی رش��ته های 
مختلف ورزش��ی کش��ور به پویش ملی وسراسری 
بنیاد احس��ان س��تاد اجرایی فرمان امام به منظور 
تأمین و توزیع اقالم غذایی و بهداش��تی به آس��یب 
دیدگان کرونا در سراس��ر کشور پیوستند.بنابر این 
گ��زارش علیرضا بیرانوند و وحید امیری دروازهبان 
و بازیکن تیم ملی فوتبال، بهداد س��لیمی و حسین 
رض��ازاده قهرمانان وزنهبرداری جه��ان و المپیک، 
حس��ن رنگ��رز قهرم��ان کش��تی جه��ان، حمیده 
عباس��علی قهرمان کارات��ه بانوان جهان، حس��ین 
اوجاقی قهرمان ووش��وی جهان، علیرضا اس��تکی 
قهرمان وسرمربی تیم ملی بوکس و افشین پیروانی 
پیشکس��وت فوتبال رسما به رزمایش ملی "احسان 
و همدلی" پیوستند.گفتنی است در مرحله نخست 
این رزمایش، همزمان با س��الروز والدت باسعادت 
کریم اهل بیت امام حس��ن)ع( یک میلیون بس��ته 
غذایی و بهداش��تی توسط ستاد اجرایی فرمان امام 
تأمین و توس��ط گروههای جهادی همکار ستاد در 

سراسر کشور توزیع شد.

ارائهی خدمات مالی و بانکی در قالب 
وب  سرویس در بانکپاسارگاد

بانکپاس��ارگاد در راس��تای ایج��اد امکان��ات نوین 
بانک��داری و با توجه ب��ه نیازهای ویژهی گروهی از 
مشتریان حقوقی و حقیقی، اقدام به ارائهی بخشی 
از خدمات مالی و بانکی در قالب وب  س��رویس، بر 
بستر اینترنت به این گروه از مشتریان کردهاست.

ب��ه گ��زارش روابطعموم��ی بانکپاس��ارگاد، با این 
خدمات، گروهی از مشتریان حقیقی و حقوقی نظیر 
کارگزاری  ها، ش��رکت های بیمه، فینتک ها و سایر 
ش��رکتهای دارای تراکنش باال ک��ه از چارچوبهای 
خدمات الکترونیکی و فناوری اطالعات قابل قبولی 
برخوردار هس��تند، قادر خواهند بود خدمات مالی 
م��ورد نیاز را بدون مراجعه به ش��عبه  های بانک و 
ب��ا اس��تفاده از ابزاره��ای بانکداری مج��ازی نظیر 
اینترنت  بانک دریافت کنند. بر این اس��اس ادغام و 
یکپارچهسازی سیستم های مالی مشتری با سیستم 
بانکداری متمرکز بانک این امکان را فراهم میآورد 
تا مش��تریان بتوانند در کلیهی ساعات شبانه  روز از 
طریق ارسال دستور بر بستر وب  سرویس بهصورت 

آنی و برخط به انجام امور بانکی خود بپردازند.

پرداخت ١٣٣ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت حمایتی بانک صادرات ایران 

به بنگاه های کوچک و متوسط
بانک صادرات ایران به بیش از ٢٦هزار بنگاه کوچک 
و متوس��ط در س��ال ٩٨ بالغ بر ١٣٣ هزار میلیارد 

ریال تسهیالت حمایتی پرداخت کرده است.
ب��ه گ��زارش روابطعموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در سال ٩٨ 
در راستای تس��هیل جریان نقدینگی و رونق تولید 
موج��ب تخصیص ١٣٣ هزار و ٧٣ میلیارد ریال  به 
٢٦ ه��زار و ٦٢٥ بنگاه کوچک و متوس��ط توس��ط 

بانک صادرات ایران شد.
اعط��ای این تس��هیالت که به دو ص��ورت پرداخت 
از طری��ق س��امانه هماهن��گ و پرداخت مس��تقیم 
بانک به ای��ن بنگاهها صورت گرفته، طی س��الهای 
گذش��ته همچنان ادامه یافته به نحوی که مجموع 
پرداختیهای بانک به این بنگاهها طی دو سال ٩٧ و 
٩٨ به بیش از ٢٤٣ هزار میلیارد ریال رس��یده و در 
این راستا تعداد بنگاههای کوچک و متوسط دریافت 
کننده تسهیالت حمایتی از بانک صادرات ایران در 

این دو سال به ٥٧ هزار و ٦٣١ واحد رسیده است.

استفاده از تمام ظرفیت بانک توسعه 
صادرات ایران برای تحقق جهش تولید

حبیب احمدی گفت: با توجه به راهبرد اصلی بانک 
توس��عه صادرات ایران در حمای��ت از تولید ملی و 
افزای��ش صادرات غیرنفتی، مدیریت امور ش��عب و 
بازاریابی برآن است تا در سال جهش تولید با بهره 
گی��ری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود ، در 

مسیر تحقق این هدف، گام بردارد
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، دکتر حبیب احمدی، در مصاحبه با خبرنگار 
اگزیم نیوز ضمن تش��ریح عملکرد آن مدیریت در 
سال گذشته و برنامه های در نظر گرفته شده برای 
س��ال ١٣٩٩ گفت: با توجه ب��ه راهبرد اصلی بانک 
توس��عه صادرات ایران در حمای��ت از تولید ملی و 
افزای��ش صادرات غیرنفتی، مدیریت امور ش��عب و 
بازاریابی برآن است تا در سال جهش تولید با بهره 
گی��ری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود ، در 

مسیر تحقق این هدف، گام بردارد.
حبی��ب احمدی ، بازاریابی پویا و جذب مش��تریان 
جدی��د را از مهمترین رویکرده��ای مدیریت امور 
ش��عب و بازاریابی بر ش��مرد که از طریق برگزاری 
مداوم نشست های استانی با صادرکنندگان، فعاالن 
اقتص��ادی و مقامات اس��تانی، حضور مس��تمر در 
جلس��ات اتاق های بازرگانی، حضور در شهرکهای 
صنعت��ی، ش��رکت در نمایش��گاههای تخصص��ی، 
برگزاری دوره های تخصصی ارزی برای مش��تریان 
در س��طح اس��تانها، مراجعه و مذاکره مس��تقیم با 
ش��رکتهای صادرات محور، تشریح آخرین خدمات 
بانک در قالب کتابچه و پورتال باش��گاه مش��تریان 
و همچنی��ن انعقاد تفاه��م نامه ه��ای همکاری با 
بانکه��ای دیگر و س��ازمان ها و نهاده��ای فعال در 

بخش صادرات، در دست انجام است.

اخبار گزارش

وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد سرپرستان 
خان��وار واجد ش��رایط دریافت مس��کن ملی، 

٨۰۰ هزار نفر برآورد شده است.
محمد اس��المی در خصوص طرح اقدام ملی 
مسکن، و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی 
برای خان��ه دار کردن اقش��ار مختلف جامعه، 
گفت: وزارت راه و شهرس��ازی عالوه بر تأمین 
مسکن برای دهک های ٤ تا ٧ که شامل ٤۰۰ 
هزار واحد مسکونی است، چندین تفاهم نامه 
برای جامعه هدف از جمله فرهنگیان، کارگران 
و کارکنان نیروهای مسلح برنامه ریزی کرده 
اس��ت که این تفاهم نامه نی��ز مجموعاً ٥۰۰ 

هزار واحد مسکونی را شامل می شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در نظر است تا 
در حدود ٥۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار هدف 
جامعه س��اخته شود که در این تفاهم نامه ها، 
جامعه ش��اغالن و بازنشستگان فرهنگیان در 
تفاه��م ب��ا وزارت آموزش و پ��رورش، جامعه 
شاغالن و بازنشس��تگان کارگری در تفاهم با 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و دیگری با 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خانه 

دار می شوند.
عضو کابینه دوازدهم، ویژگی بارز طرح اقدام 
ملی مس��کن را، شناسایی دقیق جامعه هدف 
و نیازمند مس��کن و همچنین احداث مسکن 
در اراض��ی و زمین ه��ای دارای زیرس��اخت 
عنوان کرد و توضی��ح داد: اراضی طرح اقدام 
ملی مس��کن اراضی در محدوده شهرها بوده 
و اراضی هس��تند که دارای زیرس��اخت های 
الزم هس��تند. همچنین در ط��رح اقدام ملی 
ت��الش کردیم تا جامعه هدف را بشناس��یم و 
متناسب با جامعه هدف، برنامه ریزی کنیم تا 
با پروژه هایی مواجه نش��ویم که سازنده بسازد 

و متقاضی نداشته باشد.
اس��المی با اشاره به اینکه ثبت نام طرح اقدام 
ملی مس��کن در دو مرحله انجام ش��د، اعالم 
ک��رد: در مرحله اول ٢٣۰ هزار متقاضی ثبت 
ن��ام کردند ک��ه ١٣۰ هزار نفر واجد ش��رایط 
تش��خیص داده ش��دند. در عین حال با توجه 
به اینک��ه در مرحله اول ثبت ن��ام مردم گله 
مند بودند که سایت ثبت نام طرح اقدام ملی 
مس��کن زود بسته شده اس��ت و مردم امکان 
ثبت ن��ام ندارند، در مرحله دوم این مش��کل 
برط��رف ش��د و افرادی که متقاضی مس��کن 

بودند توانستند در زمان مقرر همگی ثبت نام 
انجام دهند تا بعداً غربالگری شوند. هدف ما از 
ثبت نام این بود که به میزانی که زمین تهیه 

کرده بودیم ثبت نام انجام شود.
وی ی��ادآور ش��د: مرحله دوم ثب��ت نام طرح 
اقدام ملی مسکن به دلیل بحران کرونا، به دو 
شیوه اینترنتی و پیامکی انجام شد. هم اکنون 
تع��داد ثبت نامی های مرحله اول و دوم هم از 
طریق سامانه اینترنتی و سامانه پیامکی، یک 
میلیون و ٦۰۰ هزار نفر ش��ده است. در واقع 
متقاضیان واقعی مس��کن زمان الزم داشتند 

که برای مسکن خود ثبت نام کنند.

رشد متقاضیان بیش از واحدها 
به گفته اس��المی، در ای��ن فرآیند برآورد این 
اس��ت که ٨۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت 
مس��کن ملی هس��تند که این تعداد متقاضی 
دریافت مسکن ملی در برنامه دریافت مسکن 

قرار گرفته اند.
اس��المی یادآور ش��د: برای ط��رح اقدام ملی 

مس��کن در ش��هرهای گوناگ��ون، روش های 
متفاوت��ی طراحی ش��ده اس��ت ب��رای برخی 
اراضی به ش��کل گروهی تحوی��ل متقاضیان 
واجد شرایط می شود. این دسته از متقاضیان 
به سازمان های نظام مهندسی و بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی مرتبط می ش��وند و در تهیه 
نقشه و مصالح آنها را یاری می کند. این شیوه 
همانند برنامه ریزی هایی است که در نواحی 
سیل زده و زلزله زده توسط بنیاد مسکن انجام 
می ش��ود. این دس��ته از متقاضیان در عرض 
یکس��ال و حداکثر دو س��ال ب��ا هدایت بنیاد 
مس��کن واحدهای مس��کونی خود را احداث 

می کنند.
وی گف��ت: بخش��ی از اقدام ملی مس��کن با 
محوریت بنیاد مسکن در حال انجام است که 
در برخی از ش��هرها شروع شده است و ادامه 

خواهد یافت.
وزیر راه و شهرس��ازی ش��یوه احداث مسکن 
ملی را در ش��هرهای جدید اعالم کرد و گفت: 
طرح اقدام ملی مس��کن در ش��هرهای جدید 

توسط پیمانکاران، س��ازندگان و شرکت هایی 
ک��ه ب��ا وزارت راه و شهرس��ازی مش��ارکت 
ک��رده اند و پروژه ها را می س��ازند در توافق با 
سازندگان انجام می شود و سازندگان خود کار 

را دنبال می کنند.
اسالمی نوع س��وم طرح اقدام ملی مسکن را 
پروژه های مش��ارکتی عنوان کرد و گفت: نوع 
سوم پروژه های مشارکتی برای اقشاری است 
ک��ه می خواهن��د واحدهای خ��ود را بزرگ تر 
کنند. برای آنها قراردادهای مشارکتی تعریف 

شده است.
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینکه طرح 
اقدام ملی مس��کن برای فرهنگیان کلنگ زنی 
شده اس��ت، گفت: هفته گذش��ته در اجرای 
تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش، فاز اول 
طرح که احداث بیش از ١٤ هزار واحد مسکن 
فرهنگیان است، آغاز شد. تفاهم نامه مشترک 
وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا وزارت آموزش و 
پ��رورش اح��داث ١٧۰ هزار واحد مس��کونی 
طی دو س��ال است که اسامی از سوی وزارت 

آم��وزش و پرورش به وزارت راه اعالم ش��د و 
از بین اس��امی اعالم شده، ٧٥ هزار نفر واجد 

شرایط شناخته شدند.
وی خاطرنش��ان کرد: جامعه هدف شناسایی، 
شرایط فراهم و تسهیالت بانکی توسط شورای 
پ��ول و اعتبار به اجرای ای��ن طرح اختصاص 
یافته اس��ت. امید اس��ت با مجموع شرایطی 
که فراهم شده و مش��ارکت مردم، متقاضیان 
واقعی مسکن صاحب خانه شوند و این دغدغه 

برطرف شود.

 مصوب���ه تمدی���د دو ماه���ه اج���اره نامه،
 الزم االجراست

اس��المی همچنین در خصوص ب��ازار اجاره و 
مس��تأجران نیز اعالم کرد: هفته پیش س��تاد 
مل��ی تصویب کرد تا مهلت اج��اره واحدهای 
مستاجرانی که اسفند و فروردین به اتمام می 
رس��یده است تمدید شده و مدت بسته بودن 
بنگاه های مش��اوره ام��الک در دوران بحران 
کرونا، به مدت قرارداد مستأجران اضافه شود. 

این مصوبه ابالغ شده و الزم االجراست.
وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: بنگاه های 
معامالتی و ش��وراهای حل اختالف به مصوبه 
کرون��ا در خص��وص تمدید دو ماه��ه قرارداد 
مس��تأجران توج��ه و برای اج��رای آن اقدام 

کنند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه مصوبات ش��ورای ملی 
کرون��ا حکم قانون را دارد و الزم االجراس��ت، 
گف��ت: بنگاه های معامالتی و ش��وراهای حل 
اخت��الف، اج��ازه ندهند ت��ا اختالف��ات بین 
مردم ایجاد ش��ود. از مالکان و مستأجران نیز 
درخواست داریم تا در شرایط بحران کرونا به 
ویژه در تهران بزرگ که آسیب پذیری باالست 
با هم تفاهم کنند تا نیاز به اسباب کشی نباشد 

و قراردادها با تفاهم تمدید شود.
اسالمی یادآور شد: از همه سازندگان حرفه ای 
و افراد دارای واحدهای تمام شده و نیمه کاره 
دعوت کرده ایم تا به طرح اقدام ملی مس��کن 
بپیوندند و واحده��ای خود را تکمیل کرده و 
به متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن تحویل 
دهند. برای این دس��ته از س��ازندگان بعد از 
تحوی��ل پروژه ها به متقاضی��ان اقدام ملی بار 
دیگ��ر زمین ب��رای س��اخت واحدهای جدید 

تخصیص خواهد یافت.
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معاون وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد؛
گسترش فقر با آزادسازی یکباره نرخ ارز  

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: به جای آزادس��ازی 
یکباره نرخ ارز باید آرام آرام شر اعتیاد بخش کشاورزی 

را به ارز دولتی رانت آور تعدیل کرد.
حس��ین شیرزاد با اشاره به ش��وک آزادسازی و گذر نرخ 
ارز در بخش کشاورزی، گفت: میزان اثرپذیری قیمت ها 
از تغیی��رات نرخ ارز در بخش کش��اورزی ای��ران دارای 
مدل های تناقض نمای متعددی است. وی تاکید کرد: با 
این وج��ود تقریباً همه اتفاق نظر دارند که نرخ ارز از دو 

کانال بر قیمت های بخش کشاورزی اثر می گذارد اول اثر 
مستقیم و از طریق اثرگذاری بر قیمت تمام شده وارداتی 
محصوالت بخش کش��اورزی که اث��رات آنی دارد؛ ضمن 
اینک��ه اثر غیرمس��تقیم و از طریق اثرگ��ذاری بر قیمت 
نهاده های اولیه یا ارزش ویژه نهاده های واس��طه ای مورد 

استفاده در بخش که تأثیرات بلند دامنه تری دارد.
شیرزاد گفت: عمده تولیدات محصوالت کشاورزی با درجه 
ش��دت و ضعف، دارای بخش ارزبری بوده که اثرات یکباره 
افزای��ش نرخ ارز در ترکی��ب هزینه های تولید آنها مخرب 
خواهد بود و از س��وی دیگر، آزادس��ازی یکباره نرخ ارز در 
ش��رایط تحریم دارای اث��رات تورمی ب��وده و این افزایش 
تورم در قیمت تمام ش��ده محصوالت کشاورزی و غذایی 
تأثیرات مخربی خواهد گذاشت. به گفته معاون وزیر جهاد 
کشاورزی، نرخ ارز را زمانی آزاد می کنند که اقتصاد ملی در 
حالت تعادل نسبی و با ثبات باشد آن هم به طور تدریجی و 
گام به گام؛ نه در زمان تحریم های شدید ظالمانه، تالطم ها 
و عدم قطعیت های اقتصادی باال؛ آزادسازی دفعی و یکباره 
نرخ ارز به تورم تولید کش��اورزی دامن زده و در نهایت به 
کاهش رقابت پذیری و گسترش فقر در جامعه کشاورزی 

منجر خواهد شد. سازمان مرکزی تعاون روستایی

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
بزرگترین عرضه اموال دولتی در هفته آینده 
معاون وزیر اقتصاد از بزرگ ترین عرضه اموال دولتی در 
هفته آینده که مربوط به بانک س��په اس��ت، خبر داد و 
گفت: تا پایان س��ال جاری تا س��قف ١۰۰ هزار میلیارد 
تومان دارایی دولت باید عرضه ش��ود ک��ه این برنامه را 

محقق خواهیم کرد.
عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: هرچند هنوز آمار دقیقی از میزان اس��تقبال 
مردم در صندوق واس��طه گری مالی یک��م را نداریم اما 

حدود ٢۰۰۰ میلیارد تومان پذیره نویس��ی انجام ش��ده 
است. به گفته معمارنژاد، سقف یونیت های صندوق های 
ETF مع��ادل ١.٧ میلی��ارد یونیت اس��ت و احتماال در 

روزهای پایانی استقبال از آن بیشتر خواهد شد.
وی همچنین با اش��اره به جزئی��ات صندوق های بعدی 
گف��ت: برنامه ریزی دول��ت واگذاری ٥۰ ه��زار میلیارد 
تومان سهام دولتی از طریق سه صندوق ETF است که 
صندوق های بعدی صندوق های پاالیشگاهی، فوالدی و 

خودرویی خواهند بود.
این مقام مس��ئول ادامه داد: تا پایان سال تا سقف ١۰۰ 
هزار میلیارد تومان دارایی دولت باید عرضه شود که این 
برنام��ه را محقق خواهیم کرد. هفت��ه آینده بزرگ ترین 
عرضه اموال دولتی در راه است که مربوط به بانک سپه 
اس��ت. معمارنژاد در پایان سخنانش با اشاره به واگذاری 
دارایی های مازاد بانکی، گفت: گروه سرمایه گذاری امید 
ب��ه ارزش ٧۰ هزار میلیارد تومان چند مرحله در بورس 
واگذار می ش��ود که اولین مرحل��ه آن ١٨ درصد خواهد 
بود. همچنین گروه توس��عه ملی مربوط به بانک ملی به 
ارزش ٢٣ هزار میلیارد تومان به زودی در بازار س��رمایه 

عرضه می شود. سنا ا

خ��ب��رخ��ب��ر

 متقاضیان مسکن ملی بیش از
تعداد واحدها  

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

معاون وزیر اقتصاد، خبر داد

بازار سرمایه میزبان دو عرضه اولیه بزرگ 
معاون وزیر اقتصاد، از آغاز عرضه یک صندوق سرمایه گذاری با ارزش٧۰ هزار 

میلیارد تومان در هفته آینده خبر داد.
عباس معمارنژاد در حاش��یه نشست تش��ریح نحوه عرضه صندوق های سرمایه 
گذاری در بازار س��رمایه )ETF( در جمع خبرنگاران گفت: تا ٣١ اردیبهش��ت 
ماه، پذیره نویس��ی باقیمانده سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه ادامه 
دارد و افرادی که کد بورسی ندارند در شعب ١٤ بانک می توانند پذیره نویسی 
کنن��د. وی افزود: هنوز آمار تجمیعی از تعداد افرادی که پذیره نویس��ی کرده 
ان��د، جمع آوری نش��ده؛ اما تاکنون حدود دو هزار میلی��ارد تومان از ١٧ هزار 
میلی��ارد تومانی که برای فروش این واحدهای س��رمایه گذاری در نظر گرفته 

بودیم، پذیره نویسی شده است.
مع��اون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ب��ه هیچ عنوان ثبت نام واحدهای صندوق 
س��رمایه گذاری با نماد دارا یکم تمدید نخواهد ش��د، اظهار داش��ت: کسانی که 
در پذیره نویس��ی این صندوق از تخفیف اس��تفاده می کنند، در پذیره نویس��ی 
صندوق های بعدی امکان استفاده از تخفیف را ندارند. معمارنژاد مدیریت صندوق 
دارای یکم را در اختیار شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن عنوان کرد و گفت: این 
شرکت ETF های دیگری را نیز مدیریت کرده و از این نظر مدیریت این صندوق 
را به ش��رکت مذکور دادیم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه بر اساس 
قانون بودجه سال جاری تا سقف ٦ هزار و ٥۰۰ میلیارد تومان دولت می تواند از 
دارایی های خود را در بازار سرمایه عرضه کند، اما بر اساس اعالم های گذشته، تا 
پایان س��ال چند ده هزار میلیارد تومان در قالب ETF عرضه خواهد شد که آیا 
این با قانون بودجه منافات ندارد؟ تصریح کرد: آنچه در قانون بودجه آمده پیش 
بینی درآمدها است نه ارقام واقعی؛ بلکه امکان کسب درآمد بیشتر از موارد مذکور 
در قانون بودجه نیز وجود دارد. معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد خاطرنشان 
کرد: تاکنون ١١ میلیون کد بورس��ی صادر ش��ده و با ورود سهام عدالت به بازار 

سرمایه تعداد افراد دارای کد بورسی به ٥۰ میلیون نفر خواهد رسید. سنا 

شیوه های جدید فروش آغاز شد؛

تب و تاب دالالن برای فروش خودروها
شروط اعالمی برای خرید و فروش های خودرو، از میانه دیروز باعث سرعت بخشی 
به عرضه انواع خودرو در بازار ش��ده، به نحوی که حتی خودروهای صفر تولید 

سنوات قبل هم در میان آگهی ها به چشم می خورند.
س��تاد تنظیم بازار با همکاری شورای رقابت، نحوه فروش و عرضه خودروهای 
صفر کیلومتر از سوی خودروسازان را تعیین کرد. در این شیوه ها که روش های 
مختلفی را برای عرضه تولیدات کارخانه های خودروسازی در نظر گرفته است 
ک��ه بخش عمده ای از تولیدات، آنگونه که در دس��تورالعمل های فروش تعیین 
ش��ده به ایفای تعهدات قبلی اختصاص می یابد؛ به نحوی که خودروسازان باید 
٦۰ درص��د تولیدات خود را ب��ه منظور ایفای تعهدات قبل��ی اختصاص دهند 
و مابق��ی را در قال��ب طرح های ف��روش فوق العاده به دس��ت مصرف کنندگان 

برسانند.
در این میان، خودروهایی که از س��وی خودروس��ازان عرضه می ش��ود، تنها به 
اف��رادی اختص��اص خواهد یافت که باالی ١٨ س��ال س��ن و دارای گواهینامه 
رانندگی بوده و در عین حال، ظرف س��ه سال گذشته نیز خودرویی خریداری 

نکرده باشند.
 از س��وی دیگر، س��تاد تنظیم بازار راه را بر معامالت خودرو بس��ته است و بر 
این اس��اس، اجازه صلح داده نخواهد ش��د؛ ضمن اینکه س��ود مشارکت برای 
خودروه��ای ثبت نامی صفر تعیین ش��ده تا تنها با اس��تفاده از این فاکتورها، 

خودرو به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.
نکته حائز اهمیت در این میان آن اس��ت که قیمت خودروها در حاش��یه بازار، 
نباید بیش��تر از ده درصد نس��بت به نرخ کارخانه ای، با افزایش مواجه ش��ود؛ 
ب��ه نحوی که اگر مثاًل قیمت یک پرای��د ١١١ معادل ٤٢ میلیون تومان درب 
کارخانه اس��ت، نرخ آن در سطح بازار نباید بیشتر از ٤٦ میلیون و ٢۰۰ تومان  
باشد؛ چراکه نه تنها معامله به صورت رسمی ثبت نمی شود، بلکه شماره گذاری 

نیز ممکن است دچار مشکل شود. مهر 

دیروز؛

شاخص  بورس قرمزپوش شد
ش��اخص کل در بازار بورس  دیروز ٢٦ هزار و ٣١٨ واحد افت داش��ت که در 

نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ٢١ هزار واحد رسید.
براساس معامالت دیروز بیش از ٢٢ میلیارد و ٥٦٦ میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ١٩٦ هزار و ٩٩٩ میلیارد ریال داد و س��تد شد.همچنین 
ش��اخص کل )ه��م وزن( با ٦ هزار و ٥٤۰ واحد کاهش ب��ه ٣١٨ هزار و ٢١٧ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با چهار هزار و ٣٣٧  واحد افت به ٢١١ هزار 

و ٥٤ واحد رسیدند.
ش��اخص بازار اول ١٤ هزار و ٣٢٣  واحد و ش��اخص بازار دوم ٧٣ هزار و ٦٧١ 
واحد کاهش داش��تند. عالوه بر این در بی��ن تمامی نمادها، نماد مخابرات ایران 
)اخابر( با یک هزار و چهار واحد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ٨۰٣ 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با ٥۰۰ واحد، سایپا )خساپا( با ٣٢٨ واحد، 
بانک تجارت )وتجارت( با ٢٦٢ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ١٩٤ 
واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شنبدر( با ١٨٤ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 
ش��اخص بورس داشتند.  در مقابل نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( 
با پنج هزار و ٩٤٩ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با یک هزار و 
٨٤٨ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ٨١٢ واحد، بانک ملت 
)وبمل��ت( با یک ه��زار و ٣٩٤ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با یک هزار و ٣۰ واحد و 

سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با  ٩٩٧ واحد تاثیر منفی بر شاخص همراه بود.
برپای��ه این گزارش، دیروز نماد بانک ملت، س��رمایه گ��ذاری خوارزمی، بانک 
تجارت، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران، پاالیش 

نفت اصفهان و بانک صادرات ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گ��روه فرآورده های نفت��ی هم در معامالت امروز صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه سه میلیارد و ٨٩٧ میلیون برگه سهم به ارزش ٦١ 
هزار و ٤١٧  میلیارد ریال داد و س��تد شد.شاخص فرابورس نیز نبیش از ٢٧٤ 
واحد کاهش داشت و بر روی کانال ١١ هزار و ٣٣٢  واحد ثابت ماند. ایرنا 


