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 »شناخت دقیق مشتری« 
رمز موفقیت باشگاه مشتریان

میزگرد آنالین با موضوع باشگاه مشتریان بانک ها 
در رادیو اینترنتی عصر پرداخت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در این 
میزگرد که با حضور امین رضا ریاضتی مدیرعامل 
شــرکت آرمان وفاداری آریــا و جمعی از فعاالن و 
مدیران بانکی برگزار شــد، راه هــای ایجاد حس 
رضایت مشــتریان در بانک ها و موفقیت در حوزه 

باشگاه مشتریان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 ریاضتی اساس فعالیت بانک را بر رضایت مشتری 
بیان کرد و گفت: یکی از دالیل موفقیت بانک های 
خصوصی در دهه اخیر این اســت که مشــتریان 
شــماره گرفتن در شعبه و گذاشتن صندلی جلوی 
باجه را بــرای اولین بار در بانــک های خصوصی 
تجربه کردند. مدل رفتار پرسنل بانک، دیدن رئیس 
و حتی گذاشــتن خودکار برای مشتریان، در بانک 
خصوصی شــکل گرفت و توقع مردم را به ســمت 
آنچه برای آنها ارزشــمند است، باال برد. مدیرعامل 
شرکت آوا در خصوص برون سپاری برخی خدمات 
بانک به شــرکت های تابعه افزود: زمانی که بانک 
تصمیم می گیرد یک شــرکت به صورت متمرکز 
با چابکی و سیاســت های متفاوت داشته باشد، به 
این معناســت که بانک با توجه به اهمیت موضوع 
عملکرد شرکت را رصد کرده و حمایت خواهد کرد.
ریاضتی در خصوص ارائه ســرویس های خاص در 
باشگاه مشتریان افزود: ما در باشگاه مشتریان بانک 
ایران زمین، عمده ســرویس های ویژه، قســمت 
VIP++ برای مشــتریان خاص با ســرمایه ویژه در 
بانک است. مشتری برای ســفر رفتن نیاز به هیچ 
اقدامی ندارد. کلیــه خدمات CIP از گرفتن بلیت، 
ترانســفر ویژه فرودگاهی با رانندگان آموزش دیده 
و خودروهای لوکــس، پرداخت عوارض خروجی و 
نهایتاً پیگیری مرکز تماس تا زمان رسیدن مشتری 
به مقصد از طریق باشگاه مشتریان انجام می شود. 
وی خاطرنشــان کرد: اعضای باشــگاه می توانند 
از طریق شــرکت در جشــنواره ها و مسابقات این 
باشــگاه امتیاز های خود را افزایش دهند و شانس 
خود را از خودرو گرفته تــا انواع تلفن های همراه 
امتحان کنند. بر همین اســاس باشــگاه مشتریان 
بانک ایران زمین در نوروز امســال جشنواره گل یا 
پــوچ را برای همه اعضای خود برگزار کرد و جوایز 
آن هم به برندگان اهدا شــد. ریاضتی درخصوص 
دریافت سرویس های باشــگاه مشتریان گفت: ما 
در بانــک ایران زمین با توجه بــه دیجیتالی بودن 
آن تالش می کنیم مشــتری برای دریافت سرویس 
ویژه، خــودش دیتا را در اختیار ما قرار دهد. آنچه 
همه دوســت دارند و نمی-توان بر روی آن ارزش 

عددی گذاشت توجه، محبت و احترام است.

با »دعوت به آینده« هم پاداش 
بگیرید، هم صاحب »کیلید« شوید
بانک آینده میزبان همه دوستان شما هم هست 

بانک آینده در طرح »دعوت به آینده« و در راستای 
تعاملی مؤثرتر و ارزش آفرین برای مشتریان عزیز، 
به عنــوان عضــوی از خانواده بــزرگ بانک آینده، 

پاداش در نظر گرفته است.
بر این اساس، همه مشــتریان بانک آینده با نصب 
»کیلید« و اســتفاده از گزینه »دعوت از دوستان« 
و ارســال انفرادی یا گروهی کد معرف به دوستان 
و آشــنایان، آن ها را برای افتتــاح »غیرحضوری« 
حســاب با حداقــل موجــودی ده میلیــون ریال 
)یک میلیون تومــان( دعوت می نمایند، که به ازای 
هر مشــتری جدید حاصل از ایــن دعوت، در آخر 
ماه  400 هــزار ریال )40 هزار تومــان( به عنوان 
پــاداش معــرف، دریافت می کنند. امکان ارســال 
کد معــرف از طریق پیامک و اشــتراک گذاری در 
شبکه های اجتماعی و بدون محدودیت و هم چنین 
اطالع رســانی به معرف نســبت به تعداد مشتری 
جذب شــده از محل کدهای دعوت ایشــان، برای 
شــما همراه و عضو خانواده آینده که در این طرح 

مشارکت می نمایید، فراهم است.

 فلسفه وجودی بانک توسعه تعاون
 حمایت از تولید است

عضو هیــات مدیره بانک توســعه تعاون فلســفه 
وجودی این بانک را حمایت از تولید اعالم نمود.

محمد جعفر ایرانی عضوهیات مدیره بانک توســعه 
تعاون در بازدید از سومین نمایشگاه شهر هوشمند 
و نخستین جشــنواره نما نام های )برند( روستایی 
همزمان با هفته نکوداشــت شــهرداری و دهیاری 
در مصــالی امام خمینی)ره( تهــران ضمن بازدید 
از غرفه های مختلف مســتقر درنمایشــگاه گفت: 
امروز مســرور و مفتخرم که اعالم کنم در مجموعه 
بانک توســعه تعاون بالغ بر ۳0 هزار میلیارد ریال 
تســهیالت به صنایع مولد در قالب »طرح اشتغال 
پایدار روســتائی« پرداخت شده است. ایرانی افزود: 
در یک برنامه ریزی مناسب تالش کردیم تا چرخه 
مهاجرت را در جغرافیای پیرامون اجرای طرحهای 
اشــتغال زا، معکوس کنیم. وی ادامــه داد: تامین 
منابع هدفمند و بررســی شــده کمک کرده ضمن 
ایجاد چرخه ی ارزش آفرین در اتمسفر روستاها، در 
جهت توسعه یافتگی و ایجاد بستر مناسب اشتغال 
پایدار عملکردی مناســب ارائه نمائیم. عضو هیات 
مدیره بانک توســعه تعاون گفت:حمایت از کارکرد 
کم نظیر روســتاها، عشــایر وکوچ روها می تواند به 
سقف تولید ملی و کم اثرکردن تحریم ها کمک کند. 
ایرانی در پایان گفت: فلســفه وجودی بانک توسعه 
تعاون این اســت تا از تعاونی ها، بنگاه های کوچک، 
متوسط و صاحبان حرف وتخصص های موجود که 
بدلیل نبود نقدینگی از مسیر تولید خارج شده اند، 

به نحو شایسته و درخوری حمایت نماید.

اخبـــار

در جریان سفر رییس سازمان توسعه تجارت به ازبکستان، 
مقدمات آماده ســازی موافقت نامه های اصل دولت کامله 
الوداد و تعرفــه ترجیحی برای امضای روســای جمهور 

ازبکستان و جمهوری اسالمی ایران فراهم شد.
حــل مشــکالت تجــار در موضوعات حمــل و نقلی و 
لجستیکی و همچنین مســائل بانکی و بررسی راه های 
تهاتــر از موضوعات مهمــی بود که در روز اول ســفر 
علیرضا پیمان پاک رییس ســازمان توســعه تجارت به 
تاشــکند و دیدار با مقامات ازبکســتان به آن پرداخته 
شــد.در روز نخســت این ســفر پیمان پاک دیداری با 
بدرالدین عابداف، معاون وزیر ســرمایه گذاری و تجارت 
خارجی ازبکستان داشــت و در این نشست راهکارهای 
توســعه تجارت، ســرمایه گذاری های مشــترک و رفع 
مشــکالت پیش روی تجــار ایرانی و ازبک در مســیر 
توســعه تجارت میان دو کشــور مورد بحــث و گفتگو 
قرار گرفت.یکی دیگر از دســتاوردهای این نشست، به 
جریان افتادن موافقت نامه اصــل دولت کامله الوداد به 
عنوان یــک موافقت نامه گمرکی کــه امتیازات ویژه ای 
برای ایــران در پی دارد، بود که بعــد از مدت ها توقف 
مقرر شــد تا برای انعقاد و پیاده ســازی آن اقدام شود.
بررسی سازوکار تهاتر و مدل های مختلف آن نیز از جمله 
مواردی بود که طرفین در مورد آن به صحبت پرداختند 
 و مقرر شد تا نشســت های کارشناسی در این خصوص 

برگزار شود.
از دیگر مهم ترین دستاوردهای سفر به ازبکستان و دیدار 
با معاون وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان 

می تــوان به توافقات کلی برای امضای موافقت نامه تعرفه 
ترجیحی اشــاره کــرد. در این دیدار مقرر شــد تا هفته 
آینده یک هیأت کارشناســی از ایران عازم تاشکند شوند 
تــا موافقت نامه تعرفه ترجیحی آماده امضا در ســفر آتی 
ریاست جمهوری کشــورمان به ازبکستان شود.همکاری 
صندوق ضمانت و صندوق های متناظر آن در ازبکســتان 
و ایجاد کارگروه مشــترک با حضور ســازمان توســعه 
تجارت و ســازمان بنادر جمهوری اسالمی ایران، وزارت 
ســرمایه گذاری و تجارت خارجــی و وزارت حمل ونقل 
ازبکســتان نیز از دیگر مواردی بــود که طرفین در مورد 
آن به توافق رســیدند.همچنین مقرر شــد تا هم زمان با 
اجالس ســران شانگهای در ازبکستان، یک هیأت تجاری 
 B۲B بزرگ نیز به این کشــور ســفر کند و نشست های
با تجار و همتایان خود داشته باشد.توسعه همکاری های 
مشترک در چابهار و فعال سازی کریدور شمال - جنوب 
برای اســتفاده ترانزیتی ازبکستان یکی از مواردی بود که 
هم در این جلســه و هم در دیــدار با چریف، معاون وزیر 
حمل ونقل ازبکستان در مورد آن بحث و گفتگو شد و بر 
این اساس مقرر شــد تا زمان اجالس سران شانگهای، ۲ 
مسیر ترانزیتی ازبکستان - افغانستان - چابهار و ازبکستان 
- ترکمنســتان - چابهار فعال و مورد بررسی قرار گیرند 
تا مســیر نهایی مشخص و توســعه داده شود.همچنین 
هم زمان با ســفر پیمان پاک به ازبکستان، اولین کامیون 
ترانزیتی ایران بعد از ســال ها از مسیر ترکمنستان وارد 
ازبکســتان شد که این مهم با پیگیری های رئیس جمهور 

دولت سیزدهم محقق شد.  ایرنا

توسعه مناسبات اقتصادی ایران و ازبکستان
مشاور رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر 
اینکه اکنون هیچ تصمیمی برای فروش سهام عدالت به 
روش مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ نشده است، گفت: از 
همان ابتدا ماهیت ســهام عدالت نگهداری از این سهام 
توسط سهامداران بود تا بتوانند به صورت ساالنه از محل 

سود این سهام منتفع شوند.
"پیمان حدادی" به آخرین وضعیت فروش سهام عدالت 
اشــاره کرد و افزود: اکنون هیچ خبــری در زمینه آغاز 
فروش سهام عدالت نیست و تصمیمی از سوی مسووالن 
در این زمینه اتخاذ نشــده اســت.وی اظهار داشت: از 
همان ابتدا ماهیت ســهام عدالت نگهداری از این سهام 
توسط سهامداران بود تا بتوانند به صورت ساالنه از محل 

سود این سهام منتفع شوند.
حدادی خاطرنشــان کرد: اگر قرار بود این ســهام برای 
فــروش در اختیار مــردم قرار بگیرد، مســووالن ارزش 
ریالی ســهام عدالت که نفــری ۵00 هزار تومان تا یک 
میلیــون تومان بود را به صورت نقدی به مردم پرداخت 
می کردند.مشــاور رییس ســازمان بورس با بیان اینکه 
هدف سیاســت گذار در  ســال ٨۵ که تصمیم به ارائه 
ســهام عدالت به مردم گرفت، ارائه ســود و منفعت به 
مردم بود، گفت: ســهام عدالت جزو ســهام ارزنده بازار 
است و در طول تاریخ مردم به صورت هر ساله می توانند 
از محل سود آن منتفع شوند؛ بنابراین تحت تاثیر چنین 
مساله ای مردم باید به طور حتم اقدام به نگهداری سهام 

در اختیار خود کنند.
وی ادامه داد: ســهام عدالت به حدی ارزنده اســت که 

مردم در ســال گذشــته به اندازه ارزش اســمی سهم، 
ســود دریافت کردند، بدین صورت که افراد دارای سهام 
یک میلیون تومانی معادل ارزشــی اسمی یک میلیون 
تومان سهم دریافت کردند.مشاور رییس سازمان بورس 
تاکید کرد: ارزش ســهام عدالت از آذرماه ۹۶ و از زمان 
تخصیص ســهام به مردم تاکنون بیش از ۲۵ برابر شده 
است و اکنون ارزش روز سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی 
حدود ۱4 میلیون تومان است؛ همچنین بازدهی آن به 
شکلی بوده است که حتی از نظر تورمی هم بازدهی آن 

با رشد بسیار خوبی همراه شده است.
وی ادامه داد: ماهیت ســهام عدالت به این صورت است 
که مردم نباید به هیچ عنوان اقدام به فروش سهام خود 
در بازار کنند و با نگهداری این سهام از سایر مزایای آن 
از جمله توثیق سهام و دریافت تسهیالت بانکی استفاده 
کنند، با توجه به چنین مســاله ای باید هر اقدامی را به 
منظور تشویق مردم در راستای نگهداری سهام خود در 

بازار انجام داد.
مشاور رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به 
جاماندگان ســهام عدالت اشاره کرد و گفت: افرادی که 
اکنون تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
هســتند، اما از ســهام عدالت بهره مند نشــده اند؛ جزو 
جاماندگان سهام عدالت محسوب می شوند که قرار است 
در ابتدا سهام عدالت به این افراد تعلق بگیرد.وی گفت: 
مابقی افراد برای دریافت سهام عدالت باید مورد بررسی 
قرار بگیرند که شناسایی این گروه ها نیازمند بررسی های 

سازمان خصوصی سازی و مجلس است.  ایرنا

فعالً امکان فروش سهام عدالت وجود ندارد

گزارش

رئیس مرکز پژوهش های مجلس سهم هزینه های مسکن 
در سبد خانوارهای شــهری ایران را بین ۶0 تا ۷0 درصد 
خوانــد و تاکید کرد: این در حالی اســت که میانگین این 
شــاخص در جهان ۱٨ درصد اســت و در دامنه نوسانات 

حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی 
و اقتصادی تحقق نهضت ملی مســکن گفت: صنعت تولید 
مســکن موتور رشــد اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر 

است.
 نگاهداری با اشــاره به برخی از عوامل مشکالت مسکن و 
اقدامات پژوهشگران این مرکز در راستای بهبود بخشی به 
وضعیت کنونی، بیان داشــت:  تاثیر حوزه مسکن بر رشد 
و توســعه اقتصادی کشــور غیر قابل انکار است.وی افزود: 
صنعت تولید مســکن عالوه بر تاثیــرات ژرف اجتماعی و 
فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای است 
چرا که همچون موتور رشــد و توسعه اقتصاد کشور عمل 
می کند.رییس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: 
بخش مســکن با ایجاد رشــد اقتصادی و اشتغال آفرینی 
در بخش ســاختمان و بخش های وابســته از طریق تاثیر 
بر مخارج مصرفی، ســرمایه گــذاری و تغییرات در تولید 
ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر 
خود قرار می دهد، بنابراین تاثیرات ناشی از آن نیز محدود 
به بخش مســکن نیست.وی ادامه داد: در کشور ما باتوجه 
به ابعاد نیاز به مســکن در دوره هــای مختلف، قوانین و 
سیاســت های متعددی وضع شده است اما مقطعی بودن 
سیاســت ها و نبود برنامه مشــخص و دورنمای بلند برای 
چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطالعات و آمار شفاف و 

دقیق، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها و موانع 
احتمالی که بر ســر اجرای آنها وجــود دارد مانند کمبود 
مالی، فقدان دانش الزم و همچنین سیســتم نهادی ناقص 
و کج کارکرد، موجب شــده است تا رویکردهای حقوقی و 
برنامه ای مصوبــات همواره از خالءهای متعددی برخوردار 
باشــند.رئیس مرکز پژوهش های مجلس سهم هزینه های 
مسکن در ســبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶0 تا ۷0 
درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی اســت که میانگین 
این شاخص در جهان ۱٨ درصد است و در دامنه نوسانات 

حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
وی با بررســی مطالعات بخش مسکن در ۶ برنامه توسعه 
قبلــی گفت: دربررســی بخش مســکن در ۶ برنامه قبلی 

توســعه کشور، مهمترین مسئله ای را که می توان در عدم 
توفیق موثر در بخش مســکن جمع بندی کرد مسئله عدم 
وجود یک بســته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای 
مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشــکالت حوزه 
مســکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است.
وی افزود: برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله 
مســکن بدون اســتفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و 
قانونی ســبب گردیده مســئله مسکن، به شــکل پایدار و 
مضمن از مســائل اصلی حوزه شــهری و اجتماعی کشور 
باقی بماند.نگاهداری تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن 
نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن 
از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفا 

تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که 
شامل ســرمایه گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود 

می شود.
رئیس مرکز پژوهــش های مجلس در خصوص فعالیت ها 
و اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مســکن، 
گفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در راستای 
وظایــف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش 
تولید مسکن با پایش مستمر طرح های گذشته و وضعیت 
فعلی بازار مســکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشــورتی 
خــود و با ارائه جایگزین های مختلف با نگاهی چند بعدی 
شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش خرید، 
مالکیت مشــترک، مسکن اســتیجاری در قالب سازمانی 
نهادی و اجاره داری حرفه ای مالکیت ســهام مشــترک و 
تشــویق به ارائه طیف وســیعی از واحدها با مساحت ها و 
ویژگی های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به 
شرایط فعلی اقدام کرده است.وی افزود: مرکز پژوهش های 
مجلس با درک نیازهای مختلف در بازار مسکن باتوجه به 
درآمدها و توانایی اقتصادی اقشار مختلف جامعه، پیشنهاد 
برنامه ای جامع را در راستای سرمایه گذاری، تولید و عرضه 
مســکن دارد تا ضمن تامین مسکن برای طبقات متوسط 
جامعــه و گروه های کم درآمد، زمینه های خروج ســرمایه 
از کشور و عدم پاســخگویی به نیازهای موجود رفع شود. 
همایش یک روزه الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و 
اقتصادی تحقق نهضت ملی مســکن توسط دفتر زیربنایی 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی و با حضور 
کارشناســان ایــن مرکز و جمعی از مســئوالن وزارت راه 
و شهرســازی و دیگر نهادهای مرتبــط و همچنین بخش 

خصوصی برگزار شد.  تسنیم 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس:

سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ۶۰ تا ۷۰ درصد شد

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ۳00 درصدی تولید 
خودرو گفت: با ادامه این روند قرعه کشــی خودرو تا پایان سال حذف می شود.
امید قالیباف در یادداشــتی در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی نوشت: 
برنامه ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده تولید بیش از ۱.۵ 
میلیون خودرو اســت که در بهار امسال ۹٨ درصد آن برنامه محقق شده است.

وی همچنین گفت: تا ۷ تیرماه، ۳00 درصد رشــد در تولید خودرو کامل نسبت 
به مدت مشابه؛ با ادامه این برنامه به تدریج شاهد حذف قرعه کشی خودرو تا آخر 
ســال خواهیم بود.در حال حاضر با وجود تأکیــدات وزیر صنعت همچنان روال 
قرعه کشی برقرار است و خبری از حذف  آن نیست. در همین حال وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: در آئین نامه واردات خودرو هیچ قیدی مبنی بر اینکه وارد 
کننده خودرو حتما باید خودروســاز باشــد وجود ندارد.بعد از گذشت 4 سال از 
ممنوعیت واردات خودرو، ســیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در ۲۱ اردیبهشت امســال از تصویب کلیات آئین نامه واردات خودرو  در هیأت 
وزیران خبــرداد و اخیرا نیز اعالم کرده که آئین نامــه ۱0 بندی واردات خودرو 
تدوین شده و بعد از دو ماه از تصویب آن در دولت واردات خودرو انجام می شود. 
اما پیرو اعالم این مصوبات توســط وزیر صمت مسائل زیادی در مورد چگونگی 
واردات خودرو مطرح اســت مبنی براینکه چه کســانی قرار است واردات خودرو 
را انجام دهند؟ خودروســازان یا واردکنندگان؟ چه نوع خودرویی و با چه قیمتی 
و از چه کشــورهایی قرار است وارد شود؟ تعرفه واردات خودرو چقدر است؟ و ... 

که تاکنون وزیر صمت به بخش هایی از این سواالت پاسخ داده است. وزیر صمت 
تاکنون بارها تاکید کرده اســت که در آئین نامه واردات خودرو هیچ قیدی مبنی 
بر اینکه واردکنندگان خودرو حتما باید خودروســاز باشد وجود ندارد. در همین 
حال رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: در هفته گذشته 
قیمت خودرو در بازار ثبات داشــته و تقاضا کاهش یافته است.سعید مؤتمنی در 
دلیــل ثبات قیمت در بازار خودرو را انتظار برای اعالم جزئیات آئین نامه واردات 
خودرو عنوان کرد و افزود: خریداران خودرو منتظرند تا جزئیات آئین نامه واردات 
خودرو منتشــر و تاثیر آن را بر بازار خودرو بررسی کنند و سپس اقدام به خرید 
خودرو کنند. وی با اشــاره به نوسان قیمت ارز در هفته های گذشته بیان داشت: 
در زمانی که با نوســان قیمت ارز مواجه می شویم تقاضا برای خرید خودرو کمتر 

می شود. 
موتمنی بیان داشت: با توجه به شرایط ذکر شده طی چند هفته اخیر تقاضا برای 
خرید خودرو از ســمت مشتریان واقعی و به عبارتی مصرف کنندگان واقعی بوده 
و تقاضای خرید از ســوی دالالن کاهش یافتــه بنابراین قیمت خودرو تقریبا در 

بازار ثبات خود را حفظ کرده اســت. وی اظهار داشت: البته هنوز بازار با مشکل 
اختالف ۱00 درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار مواجه اســت و این مساله 
ناشــی تقاضا بیش از عرضه اســت. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران گفت: ساالنه حدود یک میلیون و ۵00 تا یک میلیون و ۶00 هزار 
خودرو باید به بازار عرضه شود تا تقاضای موجود در بازار را پوشش دهد و با توجه 
به اینکه طی سال های اخیر این تقاضا تامین نشده بنابراین با اختالف بسیار زیاد 
قیمت خودرو در بازار آزاد نســبت به کارخانه مواجه هستیم. مؤتمنی با اشاره به 
اختالف ۱00 درصدی قیمت خودرو پژو ۲0۶ بین کارخانه و بازار آزاد گفت: در 
حالی که این خودرو با قیمت حدود ۱۵0 میلیون تومان توســط کارخانه عرضه 
می شــود اما قیمت آن در بازار حدود ۳0۲ میلیون تومان اســت. در همین حال 
معــاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: تالش داریم تا 
پایان تیر ماه، دوباره فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شود و با توجه 
به افزایش تولید، تا پایان تیر، قرعه کشی دیگری خواهیم داشت.منوچهر منطقی 
افزود: مشکل افرادی که در سامانه فروش یکپارچه به عنوان نفر جایگزین )رزرو( 
بودند حل شد و به همه آن ها خودرو تخصیص یافت، بر این اساس عالوه بر ۱۷۶ 
هزار دســتگاه که برای این دوره فروش تخصیص یافته بود، ۶0 هزار دستگاه هم 
به افراد جایگزین اختصاص یافت.وی گفت: جایگزین )رزرو( یعنی اگر نفر اصلی 
پول را پرداخت نکرد، امکان خرید برای نفر جایگزین فراهم می شــود، اما در این 

دوره به همه افرادی که به عنوان جایگزین بودند خودرو تعلق گرفت.

وزارت صنعت وعده داد

حذف قرعه کشی خودرو تا پایان سال

درج نشدن قیمت و گرانفروشی در صدر تخلفات اصناف
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صمت اســتان تهران ضمن تشــریح جزئیات تخلفات اصناف در خرداد ماه، گفت: 

بیشترین تخلفات صنفی مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم عرضه و امتناع از ارائه کاال می شود.
ســعید محمدی پور  در مورد تخلفات صنوف در خرداد ماه، اظهار کرد: در خرداد ماه امســال ۶4 هزار و ۱۲۲ مورد 
بازرســی از صنوف توزیعی و خدماتی در اســتان تهران انجام شد.معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران 
افزود: در این راســتا تعداد ۶ هزار و ۵٨۵ پرونده تخلف به ارزش ۳4 میلیارد و ۷۹0 میلیون تومان در معاونت نظارت 
و بازرســی ســازمان صمت تهران تشکیل و جهت بررســی و تعیین تکلیف به مراجع ذی صالح ارجاع شد.وی گفت: 
بیشترین تخلفات صنفی صورت گرفته مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم عرضه و امتناع از ارائه کاال می شود.
محمدی پور ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی ۶ هزار و ۹۹۱ مورد بازرسی در زمینه کاالی قاچاق انجام که تعداد 
۵۶ پروند به ارزش بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۱4۱ میلیون تومان تشــکیل شــد که بیشترین کاالهای مکشوفه شامل لوازم 
آرایشی، دخانیات، لوازم خانگی و نوشیدنی های غیرالکلی بوده است.وی تصریح کرد: گشت های مشترک بازرسین این 
ســازمان با دستگاه های متناظر و همکار مثل تعزیرات حکومتی، بازرسین اتحادیه ها، بهداشت و درمان و پلیس امنیت 
اقتصادی و… به صورت ثابت برگزار می شــود که در بازه زمانی ماه گذشته ۵۲00 مورد گشت برگزار شد که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۱٨ درصد افزایش داشته است  مهر

قاچاق ۱.۷ میلیاردی لوازم خانگی
معاون وزیر صمت گفت: حجم بازار لوازم خانگی در کشور ۶ میلیارد دالر است که از این مقدار حدود ۱.۷ میلیارد دالر 

به قاچاق لوازم خانگی و 4.۳ میلیارد دالر به کاالی غیرقاچاق اختصاص دارد.
قمحمدمهدی برادران در نشســت مشــترک دبیران کمیســیون های برنامه ریزی هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز افــزود: هــدف ما از مبارزه با قاچاق کاال و ارز تمرکز بر روی قاچاقچیان کالن و ســازمان یافته اســت، زیرا 
قاچاقچیــان کالن در بازار حجم میلیــارد دالری را جابه جا می کنند.برادران با بیان اینکــه حجم بازار لوازم خانگی در 
کشــور ۶ میلیارد دالر اســت، گفت: از این مقــدار حدود ۱.۷ میلیارد دالر به قاچــاق لوازم خانگی و 4.۳ میلیارد دالر 
بــه کاالی غیرقاچــاق تعلق دارد.او گفت: برنامــه وزارت صمت برای مبارزه با کاال های قاچاق بر اســاس اولویت بندی 
انجــام می شــود؛ در ابتدا مبارزه با کاال های قاچاق در بخش قطعات خودرو بود کــه لوازم خانگی و محصوالت دخانی 
به آن اضافه شــد و بعد از آن نیز به حوزه لوازم آرایشــی، پوشــاک، اســباب بازی و پتروشــیمی ها وارد خواهیم شد. 
نکته آنکه حجم قاچاق در بخش اســباب بازی ســاالنه ۵00 میلیون دالر اســت.معاون وزیر صمــت افزود: در بخش 
لوازم و قطعات یدکی خودرو ســاالنه بیش از ۲ میلیارد دالر کاالی قاچاق جابه جا می شــود و در صورت اضافه کردن 
 کاال هــای تقلبــی به آن، حجم کاال های قاچــاق و تقلبی در بخش لوازم و قطعات یدکی خــودرو به ۲.۵ میلیارد دالر 

در سال می رسد.  صدا و سیما


