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 افتتاح کتابخانه پاسارگاد توسط 
بانک پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد

 بانک پاسارگاد در ادامه فعالیت های داوطلبانه خود 
در راستای تداوم ایفای نقش در رسالت های ارزشی 
اجتماعی و در ادامــۀ احداث مدارس و کتابخانه ها 
در نقاط مختلف کشور، کتابخانه »پاسارگاد« را در 

استان فارس، شهرستان پاسارگاد افتتاح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طی مراسمی 
که در روز پنجشنبه مورخ 22اردیبهشت ماه 1401 
بــا حضور دکتــر مجید قاســمی مدیرعامل بانک 
پاسارگاد و برخی اعضای هیأت مدیره بانک، دکتر 
اســماعیل محبی پور معاون سیاسی استان فارس، 
جالل رشــیدی نماینده مجلس شــورای اسالمی، 
امامان جمعه شهرهای پاسارگاد، فرماندار و رئیس 
شورای اســالمی شهر پاسارگاد، روح اهلل منوچهری 
مدیرکل نهاد کتابخانه های اســتان فارس و اهالی 
شهرستان پاسارگاد برگزار شد، کتابخانه پاسارگاد 

در این شهرستان افتتاح گردید.
در این مراسم اسماعیل محبی پور، معاون سیاسی 
امنیتی اســتان فارس، از تمام کسانی  که در جهت 
ارتقا و تثبیت فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی به ویژه 
در زمینه کتاب و ترویج فرهنگ کتاب خوانی تالش 
می کنند تشــکر کــرد و از اقدام های صورت گرفته 
توســط بانک پاسارگاد و درک صحیح این سازمان 
از واژه مســئولیت های اجتماعــی تقدیر کرد و از 
این بانک به عنوان الگویی برای ســایر سازمان های 
فعــال در این حوزه یاد کــرد. وی در ادامه، محل 
احداث این کتابخانه و ســرعت انجام این پروژه را 
از ویژگی هــای مهم و مثبت آن برشــمرد و از این 
کتابخانــه به عنوان مکان و فرصتی مناســب برای 
آشنایی جوانان استان با فرهنگ این مرز و بوم یاد 
کرد.همچنین مهدی علی پور سرپرست فرمانداری 
پاســارگاد ضمن خیرمقدم بابت حضور مسئوالن 
شــهر شــیراز و قدردانی از دکتر مجید قاســمی 
مدیرعامل بانک پاســارگاد بابت حمایت این بانک 
از ســاخت کتابخانه، فرهنگ کتاب خوانی را یکی 
از ارکان مهم اشاره شــده در نظام اسالمی و مکتب 
ایرانی برشمرد و از ساخت آن به عنوان گامی بزرگ 
و مؤثر در راســتای ارتقای فرهنگ کتاب خوانی در 

این شهر یاد کرد.
در ادامــه، روح اهلل منوچهــری مدیــرکل نهــاد 
کتابخانه هــای اســتان فــارس ضمن اشــاره به 
اقدام های مثبت بانک پاســارگاد در امر ســاخت 
کتابخانه و ترویــج فرهنگ کتاب خوانی در مناطق 
مختلف کشــور، حمایت این بانــک و حضور دکتر 
مجید قاســمی را از ویژگی های مثبت این مراسم 
عنوان کرد و استان فارس را مهد فرهنگ و تمدن 
در کشور دانست و خواســتار تداوم حمایت بانک 
پاســارگاد به منظور ســاخت کتابخانه های بیشتر 
در ســایر بخش های این استان شد. منوچهری در 
ادامه ســخنان خود کتابخانه پاسارگاد را پنجمین 
کتابخانه افتتاح شده در دولت سیزدهم عنوان کرد 
و احداث آن را به مردم شــریف شهر مادرسلیمان 
شهرستان پاسارگاد تبریک گفت و در پایان اظهار 
امیدواری کرد که افتتاح ایــن کتابخانه پلی برای 
رشد و پرورش بزرگانی جهت خدمت به مردم عزیز 
اســتان فارس و کشور عزیزمان و افتخارآفرینی در 

سطح جهان باشد.
جالل رشــیدی نماینده مرودشــت، پاســارگاد و 
ارســنجان در مجلس شورای اسالمی، ضمن تشکر 
از اقدام های انجام شده و پیگیری های صورت گرفته 
توسط بانک پاسارگاد و دکتر مجید قاسمی از آغاز 
کلنگ زنی تا زمان افتتاح این کتابخانه، خواســتار 
حمایت بیشتر و ســرمایه گذاری این بانک به  دلیل 
وجود ظرفیت های گسترده این استان در حوزه های 
مختلف ازجمله صنعت گردشگری شد و این اقدام 
را از عوامــل مؤثر در ایجــاد و افزایش فرصت های 

شغلی برای جوانان استان فارس دانست.

بازدهی قابل توجه 
 سرمایه گذاری های بانک ملت 
در سهام منتقل شده از دولت

ارزش سهام شرکت های بورسی واگذارشده ازسوی 
دولت به بانک ملت با احتساب تقسیم سود نقدی، 
با بیش از 52 درصد افزایش رو به رو شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، طبق مصوبه هیأت دولت 
و توافقات صورت گرفته با بانک های مشمول اصل 
44 قانون اساســی در اواخر ســال 1399، سهام 
برخی شــرکت های بورســی تحت تملک دولت 
به صورت یک ســوم نقد و الباقی در قبال تســویه 
قسمتی از بدهی دولت به بانک های مذکور واگذار 
شد که بر این اساس، در مجموع سهامی به ارزش 
90 هزار میلیارد ریال به بانک ملت منتقل شــد.بر 
اســاس این گزارش، با توجه به تقسیم سود نقدی 
ازســوی برخی از این شــرکت ها و افزایش ارزش 
بازار ســهام آنهــا، از تاریخ تحصیل تــا تاریخ 21 
اردیبهشت ماه 1401 با بیش از 52 درصد افزایش 
ارزش )با احتســاب ســود نقدی(، ارزش ســهام 
 واگذاری به میزان بیش از 136 هزار میلیارد ریال 

رسیده است.
در این میان، ســهام شــرکت های پاالیشگاهی به 
ارزش بیــش از 109 هزار میلیــارد ریال، به طور 
میانگین با رشد 62 درصدی مواجه شده است و با 
توجه به چشم انداز درخشان این صنعت و تقسیم 
سود )DPS( مناسب در مجامع پیش رو، نرخ بازده 
سرمایه گذاری های بانک ملت به شکل با اهمیتی 
افزایش خواهد یافت. در عین حال، درباره چشــم 
انداز سایر ســهام پورتفوی بانک ملت، پیش بینی 
می شود که این سهام با رشد و اقبال بازار سرمایه 

روبه رو شود.

اخبـــار

11 هزار و 500 طرح اشــتغال بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام ویژه زنان سرپرســت خانــوار به بهره برداری 

رسید.
در مراســمی با حضور انســیه خزعلی معاون امور زنان 
و خانــواده رئیس  جمهور، محمــد ترکمانه مدیرعامل و 
معاونــان و مدیران بنیاد برکــت، 11 هزار و 500 طرح 
اشــتغال زایی و کارآفرینی برکت برای زنان سرپرســت 
خانــوار در مناطــق محروم و روســتایی کشــور مورد 
بهره برداری قرار گرفت و تفاهم نامه همکاری میان بنیاد 
برکت ســتاد اجرایی فرمان امــام و معاونت امور زنان و 

خانواده ریاست جمهوری به امضا رسید.
مدیرعامل بنیاد برکت در این مراسم تاکید کرد: در سه 
ســال اخیر با تمرکز بر وضعیت معیشــتی اقشار ویژه و 
آســیب پذیر جامعه و به منظور مصونیت آنان در مقابل 
آسیب های اجتماعی، در تدوین برنامه ها اهمیت ویژه ای 
برای کارآفرینــی و خودکفایی زنان سرپرســت خانوار 
در سراســر کشور در نظر گرفته شــد که در این راستا 
تاکنون 11 هزار و 500 طرح در بیش از یک هزار و 900 
روستای 350 شهرستان کشور از طریق زنان سرپرست 

خانوار به نتیجه رسیده است.
محمد ترکمانه خاطرنشــان کرد: راه اندازی این 11 هزار 
و 500 طرح اشــتغال باعث ایجاد فرصت های کســب و 
کار برای نزدیک به 35 هزار نفر به شــکل مســتقیم و 
غیرمســتقیم شده است.به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، 
13 هزار و 770 میلیارد ریال حجم کل ســرمایه گذاری 
برای راه اندازی طرح های اشــتغال ویژه زنان سرپرست 
خانوار اســت.وی با اشــاره به تفاهم نامه همکاری میان 
معاونــت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری و بنیاد 
برکت ســتاد اجرایی فرمان امام اظهار داشت: همکاری 
مشترک در اجرای طرح های اشتغال زایی اعم از مشاغل 
خــرد خانگی، کســب و کار کارگاهی خــرد، کوچک و 
متوســط و حمایت از کارآفرینان بــا تاکید بر طرح های 
فناورانه، نوآورانه و قابل تجاری سازی از جمله محورهای 

این تفاهم نامه همکاری مشترک است.
ترکمانه با تاکید بر حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار 
گفت: راه اندازی 5 هزار طرح اشــتغال زایی اجتماع محور 
برای زنان سرپرســت خانوار در ســال جاری در دستور 
کار بنیــاد قرار دارد که از این تعــداد، یک هزار و 100 
طرح تا به امروز به بهره برداری رســیده است.وی درباره 
اشــتغال زایی بنیاد برکــت برای بانوان نیــز بیان کرد: 
بنیاد برکت بــا هدف از بین بــردن نابرابری اقتصادی، 
ایجاد فرصت های شــغلی مناســب و پایدار در مناطق 
محــروم و کمک به برقراری عدالــت اجتماعی بیش از 
42 درصد کل طرح های اشتغال زایی اجتماع محور اجرا 
شــده، معادل 82 هزار طرح را به بانوان و به ویژه زنان 

سرپرست خانوار اختصاص داده است.
مدیرعامــل بنیاد برکت یادآور شــد: در همین راســتا، 
رویدادهایی از جمله رویداد ملی »بانوی برکت« با هدف 
کارآفرینی در حوزه کســب وکارهای خانگی و خانوادگی 
برای بانوان برگزار شده که در اجرای این رویداد، طراحی 
مدل های بومی برای افزایش حضور بانوان در حوزه های 
اقتصــاد خانــواده و کســب وکارهای خانگــی، افزایش 
مشارکت اقتصادی بانوان، تقویت شبکه اجتماعی بانوان 
کارآفریــن بنیاد برکت و ارائه طرح های صنایع خالق در 

کسب وکار بانوان هدف گذاری شده است.
ترکمانه افزود: رســته های شــغلی راه اندازی شده برای 
زنان سرپرست خانوار 20 رسته است که اهم آن ها شامل 
دامپروری، صنایع دستی، تولید کیف، کفش و پوشاک، 
مشاغل فنی، پرورش طیور و گلخانه می شود.مدیرعامل 
بنیاد برکت تصریــح کرد: همچنین از مجموع 800 نفر 
تســهیل گران اقتصادی-اجتماعی همکار بنیاد برکت در 
سراسر کشــور بیش از 40 درصد را بانوان تحصیل کرده  
بومی تشــکیل داده اند.به گفته ترکمانه، تمام 31 استان 
کشور تحت پوشش فعالیت های اشتغال زایی برکت برای 

بانوان و زنان سرپرست خانوار قرار دارند.
وی از راه انــدازی 30 هــزار و 500 طــرح اشــتغال  
اجتماع محور برای اقشــار اجتماعی آسیب پذیر در سال 
جــاری خبر داد و گفت: این اقشــار اجتماعی شــامل 
زنان سرپرســت خانوار، کولبران، سوخت کشان، خانواده 
شــهدا و ایثارگران، طالب و خانواده هایشــان، معلولین 
و خانواده های دارای معلول، خانــواده کودکان بازمانده 
از تحصیــل و افرادی که مهاجــرت معکوس کرده و به 
بنیاد  می شــوند.مدیرعامل  بازگشــته اند  روستاهایشان 
برکت در پایان تاکید کرد: بنیاد در راســتای ماموریت 
محوری خود برای توانمندســازی اقتصادی، کارآفرینی 
و اشــتغال زایی در مناطــق محروم و کمتــر برخوردار 
تاکنون موفق به اجرای 193 هــزار طرح اجتماع محور 
با ظرفیت ایجاد 579 هزار فرصت شــغلی مســتقیم و 
 غیرمستقیم در مناطق محروم و روستایی سراسر کشور 

شده است.
معاون امــور زنان و خانواده رئیــس  جمهور نیز در این 
مراســم گفت: آسیب شناســی گســترده ای در دولت 
ســیزدهم در مورد زنان سرپرست خانوار صورت گرفته 
و موانع جذب اعتبار برای اشــتغال ایــن زنان در حال 
برطرف شدن است.انسیه خزعلی ادامه داد: شعار دولت 
ســیزدهم کمک از اعتبار و توان مردم برای خودشــان 
است و در اشــتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار هم 
باید از نیروهای مردمی و جهادی بهره گرفته شــود.وی 
از نهایی شــدن تدوین برنامه جامع توانمندسازی زنان 

سرپرست خانوار خبر داد.

حمایت بنیاد برکت از بانوان کارآفرین ادامه دارد

 بهره برداری از 11 هزار و 500 طرح اشتغال برکت
ویژه زنان سرپرست خانوار

قائـم مقـام وزیـر صمـت بـا بیـان اینکه بـازار بـا کمبود 
کاال مواجـه نخواهـد شـد، گفـت: یکـی از دالیـل عمده 
افزایـش قیمـت روغـن، افزایـش شـدید قیمـت جهانی 

روغـن و پایـه هـای ایـن محصول اسـت.
محمدصـادق مفتـح، در مـورد نقـش و وظایـف وزارت 
صمـت در اصـالح سیاسـت پرداخـت ارز 4200 تومانی 
بـه کاالهـای اساسـی، اظهـار کـرد: بحـث تأمیـن مـواد 
اولیـه تولیـد تا فـروش با وزارت جهاد کشـاورزی اسـت 
امـا بـا توجـه بـه اینکـه بحـث توزیـع و اصنـاف تحـت 
کنتـرل وزارت صمـت اسـت، مـا بـه عنـوان وزارتخانـه 
همـکار در حـال همـکاری با وزارت جهاد کشـاورزی در 

زمینـه توزیـع مناسـب کاالها هسـتیم.
قائـم مقـام وزیـر صمـت در امـور بازرگانـی افـزود: بـه 
خریدهـای  بـا  نخسـت  روزهـای  در  طبیعـی  صـورت 
هیجانـی از سـوی مـردم مواجـه خواهیـم بـود امـا کل 
شـبکه تولیـد و توزیع بسـیج شـده انـد تا بـازار را کامل 
تغذیـه کنند و کمبودی نداشـته باشـیم؛ بنابراین تأمین 
کامـل بـازار در رأس برنامـه ریـزی هـای مـا قـرار دارد.
وی ادامـه داد: تجربـه هـم نشـان داده کـه بعـد از یـک 
مـدت خریـد هیجانـی، بـازار بـا رکـود سـنگینی رو بـه 
رو می شـود زیـرا کاالهایـی کـه مـی خرنـد بـرای یـک 
مدتـی مصـرف می کننـد و دیگـر بـرای خریـد بـه بازار 
مراجعـه نمی کننـد. بنابرایـن بر اسـاس تجربیـات قبل، 
نظـام تولیـد و توزیع بسـیج هسـتند که 24 سـاعته کار 
کننـد و در همیـن رابطـه بایـد گفت که هیـچ کمبودی 
در مـواد اولیـه نداریـم و به تبع آن نیز مشـکلی در تولید 

و عرضـه وجـود نخواهد داشـت.
قاعدتـاً  گفـت:  بـار،  وضعیـت حمـل  مـورد  در  مفتـح 
وضعیـت حمـل بار بی مشـکل نیسـت امـا وزارت جهاد 
کشـاورزی در حـال انجـام هماهنگی هـای الزم بـرای 
بهبـود فراینـد اسـت زیـرا در حـال حاضـر در فصل جا 
بـه جایـی بـار و مسـافر هسـتیم. البتـه دائـم در حـال 

رصـد هسـتیم تـا مشـکل خاصـی بـه وجـود نیاید.
از  افـزود:  بـازار،  وی در مـورد وضعیـت نظارت هـا بـر 
در  ویـژه  نظارتـی  طـرح  یـک  گذشـته  هفتـه  شـنبه 
دسـتور کار قـرار گرفت و بازرسـی ها از سـوی تعزیرات، 
وزارت صمـت، وزارت جهـاد کشـاورزی، اتـاق اصناف و 
بسـیج در روز بـه 10 برابـر افزایـش یافت و گشـت های 
ایـن  هـم  کمـاکان  اسـت.  انجـام  حـال  در  مشـترک 
ضوابـط  طبـق  متخلفـان  بـا  و  دارد  ادامـه  بازرسـی ها 
تعزیـرات  سـازمان  همچنیـن  شـد.  خواهـد  برخـورد 
حکومتـی اختیـارات بیشـتری گرفـت و برخوردهـا بـه 
شـدت افزایـش یافـت و دسـت تعزیـرات بـرای اعمـال 

بـاز اسـت. جریمه هـای سـنگین 
مـردم  گزارشـات  روی  مـا  البتـه  کـرد:  تاکیـد  مفتـح 
حسـاب ویـژه بـاز کـرده ایـم کـه در همیـن راسـتا در 
سـامانه 124 یـک بازنگـری جـدی صـورت گرفتـه و 
بسـترهای ارتباطـی بـه شـدت افزایـش یافته و توسـعه 
عامـه  تـا  اسـت  شـده  انجـام  سـامانه  ایـن  امکانـات 
مـردم راحـت تـر از گذشـته تخلفـات را اطـالع دهنـد. 
همچنیـن رسـیدگی بـه شـکایات هـم بـه صـورت ویژه 
انجـام می شـود.قائم مقـام وزیر صمت در امـور بازرگانی 
بـا بیـان اینکـه صیانـت از تولیـد برنامه محـوری دولت 
اسـت، ادامـه داد: یـک روال جدیدی نیسـت و سـازمان 
تولیدکننـدگان در مـورد  بـا  حمایـت در طـول سـال 
وضعیـت قیمت هـا در حـال برگـزاری جلسـه اسـت و 
سـازمان حمایـت یـک نهـاد قیمـت گـذاری ملـی بوده 
و اگـر واحـد تولیـدی ای درخواسـت افزایـش قیمـت 
داشـته باشـد، مسـتندات بررسی می شـود و قیمت های 
متناسـب را اعمـال می کننـد. این مـوارد هم بـا در نظر 
گرفتـن سـود تولیدکننـده اسـت زیـرا نبایـد تولیـد بـه 

بخورد. مشـکل 
مفتـح تصریـح کـرد: بـه طـور کلـی بایـد گفت کـه دو 
گـروه کاال داریـم؛ یـک گـروه کاالیی که مصـرف کننده 
همیـن اقالمـی اسـت کـه تغییـر قیمـت پیـدا کـرده و 
یـک گـروه دیگر هم کاالهایی مثل شـیرینی و شـکالت 
و … اسـت کـه به دلیـل افزایش قیمت مـواد اولیه مثل 
روغـن بـه طـور طبیعـی افزایش قیمـت پیـدا می کنند 
کـه البتـه ایـن اقـدام هـم بـا نظـارت سـازمان حمایت 

انجـام می شـود و بـه صورت خودسـر نیسـت.
قائـم مقـام وزیـر صمـت در امـور بازرگانـی بـا اشـاره 
بـه طـرح درج همزمـان قیمـت تولیدکننـده و مصـرف 
کننـده، گفـت: یکـی از اهداف ایـن طرح فراهـم کردن 
زیرسـاخت بـرای عبـور از همیـن مرحلـه یعنـی گرانی 
بـی رویـه کاالهـا بـود کـه قیمـت کارخانـه و قیمـت 
مصـرف کننـده را محاسـبه کنیـم بـه گونـه ای کـه در 
نباشـد  خواهـی  زیـاده  و  سواسـتفاده  گونـه  هیـچ  آن 
کـه هـم اکنـون در بخـش زیـادی از گروه هـای کاالیی 
کـه مـورد مصـرف روزانـه خانوارهاسـت تحـت کنتـرل 
آن  در  زیـاده خواهـی  اگـر  و  بـوده  سـازمان حمایـت 
صـورت گیـرد، بـا آن برخـورد می شـود.مفتح در مـورد 
طراحـی کاالبـرگ الکترونیـک، اظهـار کـرد: کاالبـرگ 
در حـال طراحـی اسـت و هنـوز قطعی نشـده اسـت اما 
نکتـه این اسـت کـه سـخت افزار جدیدی بنـام کاالبرگ 
ایجـاد نمی شـود، بلکه از زیرسـاخت های موجـود مانند 

کارت هـای بانکـی اسـتفاده خواهـد شـد.

قائم مقام وزیر صمت:

 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
 قیمت ها را کنترل می کند

گزارش

در  فـروش خودروسـازان  ثبت نـام  اقتصـادی    گـروه 
سـامانه یکپارچـه فـروش از فـردا در حالـی آغاز می شـود 
خودروسـازان  رفتارهـای  و  سیاسـت ها  دلیـل  بـه  کـه 
همچنـان ابهامـات بسـیاری در نتیجـه بخـش بـودن ایـن 

طـرح در کاهـش قیمـت خـودرو وجـود دارد. 
تجـارت، سـامانه  و  معـدن  وزارت صنعـت،  اعـالم  طبـق 
یکپارچـه فـروش خـودرو از 12 ظهـر دیـروز با یـک هفته 
تاخیر نسـبت به اعـالم ابتدایی وزیر صمت، بـا هدف ایجاد 
شـفافیت و امـکان عرضـه عادالنه تر برای همـه خودروهای 
تولیـدی، آغـاز بـه کار  کـرد؛ متقاضیـان قـادر خواهند بود 
امـروز فـردا از بخشـنامه های مختلـف فروش خـودرو که از 
سـوی تمامـی شـرکت های خودروسـازی ارائه شـده اسـت، 
مطلع شـوند و از روز سـه شـنبه 27 اردیبهشـت ماه، امکان 

ثبت نـام در سـامانه فراهـم خواهد شـد.
وزیـر  امیـن-  فاطمـی  سـیدرضا  گفتـه  بـه  حالیکـه  در 
سـامانه  پیـش،  هفتـه  دو  تجـارت-  و  معـدن  صنعـت، 
یکپارچـه فـروش خـودرو را معرفـی و اعـالم کـرد: همـه 
خودروسـازها از 18 اردیبهشـت هرگونـه عرضـه خـودرو 
را صرفـا از طریـق سـامانه متمرکـز قرعه کشـی )سـامانه 
یکپارچـه فـروش خـودرو( انجـام دهنـد تـا ضمـن ایجـاد 
شـفافیت، امـکان عرضه عادالنه تـر برای همـه خودروهای 

تولیـدی فراهـم شـود.
sale. نشـانی  در  خـودرو  تخصیـص  یکپارچـه  سـامانه 

اسـاس  ایـن  بـر  اسـت.  دسـترس  در   iranecar.com
ابالغـی  دسـتورهای   از   5 بنـد  اجـرای  راسـتای  در 
رئیس جمهـوری در رابطـه با چگونگی عرضـه خودرو برای 
ایجـاد شـفافیت و افزایـش رضایتمنـدی مـردم، سـامانه 
یکپارچـه تخصیـص خودرو فعال شـد.تقدم یـا تأخر زمان 

ثبت نـام، هیـچ تأثیـری بـر قرعه کشـی و شـانس برنـده 
شـدن نخواهـد داشـت.طبق اعالم وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت، در روزهـای یکشـنبه و دوشـنبه، متقاضیان قادر 
خواهنـد بـود از بخشـنامه های مختلـف فـروش خـودرو 
کـه از سـوی تمامـی شـرکت های خودروسـازی ارائه شـده 
اسـت، مطلع شـوند و از روز سـه شـنبه 27 اردیبهشت ماه، 
امـکان ثبت نام در سـامانه فراهم خواهد شـد.در نخسـتین 
دوره فـروش خـودرو در ایـن سـامانه، بـازه  زمانـی یـک 
هفتـه ای بـرای ثبت نـام متقاضیـان در نظـر گرفته شـده 
اسـت و تقـدم یـا تأخـر زمـان ثبت نـام، هیـچ تأثیـری بـر 
قرعه کشـی و شـانس برنده شـدن نخواهد داشـت و مراسم 
قرعه کشـی بـا نظـارت سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان 
بـر  خـودرو  می شـود.عرضه  انجـام  تولیدکننـدگان  و 
اسـاس ایـن سـامانه بسـیار متنـوع و چنـد برابـر ظرفیـت 
دوره هـای پیشـین خواهـد بـود و خودروسـازان موظفنـد 
تمامـی محصـوالت خودروهـای سـواری خـود را در ایـن 
سـامانه یکپارچـه عرضـه کنند و هیچگونه اسـتثنایی برای 
تخصیـص خـودرو به مشـتریان خارج از این سـامانه وجود 

داشـت. نخواهد 
شـایان ذکر اسـت، پیـش از این، عبداهلل توکلـی- مدیرکل 
دفتـر صنایـع خـودرو وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت- 
نیـز ضمـن تشـریح جزئیـات فـروش خـودرو در سـامانه 
یکپارچـه فـروش،   تاکیـد کـرد کـه این سـامانه بـا هدف 
ایجـاد شـفافیت در همـه جنبه هـا، افزایـش میـزان عرضه 
و توقـف تولیـد خودروهـای ناقـص فعـال خواهـد شـد.در 
پایـان الزم بـه تاکیـد مجـدد اسـت کـه تفـاوت تخصیص 
خـودرو در ایـن سـامانه نسـبت بـه فروش هـای گذشـته، 
موثـر نبـودن تقـدم تاخیـر زمـان ثبت نـام متقاضیـان در 

برنـده شـدن )در طرح هایـی کـه بـدون قرعه کشـی کـه 
تقـدم و تاخیـر ثبت نـام موثر بـوده و در طرح هـای فروش 

خودروسـازان خصوصـی( متقاضـی اسـت.
در ایـن میـان رییـس سـازمان ملـی اسـتاندارد بـا اشـاره 
بـه موافقـت دولـت بـا واردات خـودرو گفـت: خودروهـای 
اقتصـادی، مردمـی و اسـتاندارد جهـت رقابتی تـر شـدن 
شـد.مهدی  خواهـد  کشـور  وارد  خودروسـازی  صنعـت 
اسـالم پنـاه اظهار کـرد: دولت بـا واردات خـودرو موافقت 
کـرده اسـت و براسـاس دسـتورالعمل و نظام نامه هایـی که 
در حـال طراحـی اسـت، خودروهـای اقتصـادی، مردمی و 
اسـتاندارد جهـت رقابتی تـر شـدن صنعـت خودروسـازی 
وارد کشـور خواهـد شـد.رییس سـازمان ملـی اسـتاندارد 
گفـت: اجرای طـرح مردمی سـازی یارانه هـا باعث کیفیت 
سـفره های  در  مصـرف  و  سـاختارها  مناسـب  بخشـی 
مـردم و سـبد معیشـتی مـردم خواهـد شد.اسـالم پناه در 
خصـوص سـفر بـه خوزسـتان عنـوان کـرد: هدف از سـفر 
بـه خوزسـتان تشـکر از زحمـات مقامـات اسـتان و بازدید 
از بنادر جهت تسـریع و تسـهیل واردات کاالهای اساسـی 

و رسـیدگی کیفـی به مسـائل اسـتاندارد اسـت.
در همیـن حـال مدیـرکل دفتـر صنایـع خـودرو وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: سیاسـت کلـی بـر ایـن 
اسـت کـه عوایـد واردات خـودرو به همـه طبقـات جامعه 
فضایـی  و  برسـد  و کم درآمـد  متوسـط  اقشـار  از جملـه 
رقابتـی ایجـاد شـود.»عبداهلل توکلـی الهیجانـی« افـزود: 
مصـوب  خـودرو  واردات  بـه  مربـوط  مباحـث  کلیـات 
شـده و حداکثـر تـا یـک مـاه آینـده آیین نامـه آن تهیـه 
برخـالف  مقـام مسـوول خاطرنشـان کـرد:  می شـود.این 
صحبت هایـی کـه به تازگـی از سـوی برخـی عنوان شـده، 

واردات خـودرو منحصـر بـه حجـم موتور یا سـقف قیمتی 
خاصـی نیسـت و طیف هـای مختلفـی از خودروها با حجم 
موتـور و قیمت هـای مختلـف، اتومبیل هـای برقـی و غیره 
را شـامل می شـود که به روش های مختلفـی وارد خواهند 
شـد.توکلی الهیجانـی تاکیـد کـرد: سیاسـت کلـی بر این 
اسـت کـه عوایـد واردات خـودرو به همـه طبقـات جامعه 
فضایـی  و  برسـد  و کم درآمـد  متوسـط  اقشـار  از جملـه 
رقابتـی ایجـاد شـود، در غیر ایـن صورت اگـر واردات فقط 
منحصـر بـه خودروهای لوکـس و گران قیمت باشـد، هیچ 
تاثیـری در فضـای رقابتـی نخواهـد داشـت و قیمت هـا را 
در بـازار تحـت تاثیـر قـرار نمی دهد.مدیرکل دفتـر صنایع 
خـودرو وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت تصریـح کـرد: 
بـرای نخسـتین بـار اسـت کـه از واردات به عنـوان ابـزار 
اسـتفاده  دانش بنیـان  تولیـد  جهـت  در  سیاسـت گذاری 
می شـود تـا در ادامـه منجـر به توسـعه سـرمایه گذاری در 
ایـن حـوزه شـده و افزایـش بازارهـا و مقاصـد صادراتی را 
نیـز به دنبال داشـته باشـد.وی بیان داشـت: شـرایط برای 
واردات خـودرو تسـهیل شـده اسـت و بـا توجه بـه فروش 
خـودرو در سـامانه یکپارچـه فـروش کـه طـی یکـی دو 
روز آینـده اجرایـی می شـود، بـا افزایـش عرضه خـودرو و 
همچنیـن شـفافیت معامـالت که اتفاق می افتـد، عرضه ای 

چنـد برابـر دوره هـای گذشـته شـاهد خواهیـم بود.
ــر »منوچهــر منطقــی« معــاون صنایــع حمل ونقــل  پیش ت
ــه و  ــر عرض ــت: اگ ــارت گف ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
تقاضــای خــودرو متعــادل شــود، به طــور قطــع روی قیمــت 
ــا  ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــی م ــر خواهــد داشــت و پیش بین اث
ــتری  ــر مش ــه نظ ــا ب ــه آن، قیمت ه ــروع واردات و ادام ش

ــود. ــر ش نزدیک ت

ثبت نام فروش خودروسازان در سامانه یکپارچه فروش از فردا آغاز می شود 

بازارخودروبهسامانمیرسد؟

طبق اعالم بانک مرکزی، نرخ ســود در بازار بیــن بانکی در هفته منتهی به 22 
اردیبهشــت ماه با رشد 0.01 درصدی نســبت به آخرین نرخ به 20.45 درصد 
رسید.  تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان 
میدهد که این نرخ در هفته منتهی به 22 اردیبهشــت ماه رشد 0.01 درصدی 

داشته و 20.45 درصد رسیده است.
این در حالی است که این نرخ از چهارم آذر ماه سال قبل به سطح 21 درصدی 
ورود کرد و از نیمه دی ماه کاهش یافت و به ســطح 20 درصدی بازگشــت که  
به نظر می رســد بــا حداقل تغییرات ممکن در محــدوده 20 درصدی در حال 
تثبیت اســت. نرخ سود بین بانکی براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نیست این 
نرخ نوســان دارد به گونه ای که با افزایــش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از 
سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود باالتر می رود و به عکس.برخی از 
کارشناســان اقتصادی معتقدند: کاهش نرخ سود بانکی می تواند نقش مهمی در 

حرکت نقدینگی از بانک به بازار ســرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه 
گردد. این در حالی اســت که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که 
نرخ بهره بین بانکی نباید کاهش یابد زیرا اثرات تورمی شــدیدی دارد و اگر نرخ 
بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش ســود ســپرده های بانکی 
می شــود.بانک ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت )روزانه یــا هفتگی( با مازاد یا 
کســری نقدینگی مواجه می شــوند که باید آن را به تعادل برسانند.اگر بانکی با 
کســری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن 
برآید، از ســوی دیگر برای به تعادل رســاندِن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام 

به عرضه آن کنند.

بانک ها برای اینکه به بانک مرکزی متوســل نشــوند بــازاری را به نام بازار بین  
بانکی تشــکیل داده که در آن اقــدام به عرضه و تقاضــای نقدینگی آن هم به 
صــورت وام می کنند.بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسســات 
مالی دارای مازاد به موسســات مالی دارای کسری وجوه اتفاق می افتد.بازار بین 
بانکی موجب می شــود که بانک ها دیگر برای تامین نقدینگی و منابع مالی مورد 
نیاز کوتاه مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک 
مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می کند.عمده وام های بین بانکی 
دارای سررسید یک هفته و کمتر بوده و نرخ سود بر مبنای نرخ سود بین بانکی 

تعیین می شود.
نرخ ســود بین بانکی متناســب با عرضه و تقاضا، تعیین می شود به طوری که با 
افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود 

روند صعودی یا نزولی به خود می گیرد.  تسنیم 

نرخ سود بین بانکی افزایش یافت


