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 جزئیات شش امکان جدید 
در »کیلید« بانک آینده

بانک آینده در راســتای نــوآوری و بهبود کیفیت 
خدمــات الکترونیکی، تغییــرات و امکانات جدید 
ســامانه »کیلید« را برای سیستم های عامل iOS و 

اندروید، ایجاد کرد.
ایــن تغییرات شــامل: ایجاد قابلیــت نمایش پیام 
اطالع رسانی تعدیل سود ســپرده به هنگام برداشت 
از حساب بلندمدت، ایجاد قابلیت افزودن سیستمی 
شرایط برداشت برای حساب های افتتاح شده از طریق 
سامانه موبایلی کیلید، تغییر رابط کاربری )گرافیکی( 
سامانه وب مشتری، ارسال پیامک رمز یک بار مصرف 
)OTP( تراکنش پرداخت به شــماره موبایل پروفایل 
مشتری و امکان دریافت نسخه iOS از طریق سیبچه 
و ســیب آپ از دیگر تغییرات انجام شده است. برای 
نصب برنامه »کیلید« به صفحه ســامانه کیلید روی 

وب سایت بانک آینده رجوع فرمایید.

 رشد درآمد عملیاتی »وپاسار«
بانک پاســارگاد با نماد "وپاســار" از گروه بانک ها و 
موسســات اعتباری با سرمایه ثبت شــده 131 هزار 
میلیارد ریال در بورس تهران توانست تیرماه 1401 را با 
ترازی مثبت از مجموع درآمد عملیاتی به دست آورد 
به طوری که از تسهیالت اعطایی، درآمد 28درصدی 

نسبت به سه ماهه سال جاری کسب نموده است.
به گــزارش نبض بــورس، بانــک پاســارگاد در 
گزارش منتشرشــده خود در کــدال، در تاریخ 5  
اَمرداد 1401، درآمد محقق شــده خود حاصل از 
مجموع سپرده گذاری ها، تسهیالت اعطایی، درآمد 
کارمزدهــا و اوراق بدهــی را اعالم کــرد که ارقام 
گزارش شده نشان از درآمدی مثبت در بازده زمانی 
تیرماه را نشان می دهد. گزارش منتشر شده، درآمد 
تسهیالت اعطایی تا پایان تیرماه 1401 در مقایسه 
با پایان ســه ماهه امسال، رشدی 28درصدی دارد 
و درآمد ســه ماهه رقمی معادل 12.355 میلیارد 
تومان اعالم می شود. با این ارقام اعالمی، مجموع 
درآمد پاســارگاد از تســهیالت اعطایی در 4 ماهه 

1401 نزدیک به 15.831 میلیارد تومان است.
وضعیت تســهیالت اعطایی مربوط به تســهیالت 
ارزی، قرض الحسنه، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط 
تملیک، مشــارکت مدنی و سایر تسهیالت اعطایی 
بانک پاسارگاد به متقاضیان خود بوده که از مجموع 
این تسهیالت اعطایی در 4 ماهه سال 1401 رقم 

15.831 میلیارد تومان کسب شده است.

 بانک رفاه کارگران در پاسخ گویی 
به مشتریان، بانک برتر شد

بانک رفاه کارگران در گروه بانک ها و موسسه های 
اعتباری در شــاخص "پاسخ گویی به مشتریان در 

کم ترین زمان" رتبه برتر را کسب کرد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، بر 
اســاس گزارش سامانه انتشــار و دسترسی آزاد به 
اطالعات، در بررســی عملکرد چهار ماهه اول سال 
جاری بانک ها و موسســه هــای مالی )فروردین تا 
تیرمــاه(، بانک رفاه کارگران بانک برتر کشــور در 
شاخص "سریع ترین زمان پاسخ گویی به سواالت 
و درخواســت های مردمی" بوده اســت. بر اساس 
این گزارش، زمان بندی پاســخ گویی به سواالت و 
درخواست  های مردمی، طبق قانون نباید بیشتر از 
10 روز باشــد و بر این اســاس بانک رفاه کارگران 
با میانگین دو روز، ســریع ترین بانک کشــور در 

رسیدگی به درخواست های مردمی بوده است.

 تحقق رشد متوازن و توسعه فراگیر
از اهداف سفرهای استانی

همزمان با حضــور رییس جمهور و هیات دولت در 
استان کرمان، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
با حضور در میز خدمت، تحقق رشد متوازن و توسعه 

فراگیر را از اهداف سفرهای استانی دانست.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون اظهار داشت: برای خدمت به مردم خستگی، 
کاهلی، بی انگیزگی، ضعف و سستی معنایی ندارد، 
یک لحظه کوتاهی ما ممکن اســت موجب آسیبی 
جبران ناپذیر به شخص،جامعه و کشور شود. ایرانی 
خاطرنشان کرد: حضور پر خیر و برکت دولتمردان 
در اقصی نقاط کشور خصوصاً مناطق کمتر برخوردار 
موجب رشد متوازن و توسعه فراگیر می شود. ویافزود: 
نقش بانک ها بعنوان تامین کننده منابع مالی مورد 
نیاز در پروژه ها و طرح های مولد بسیار حائز اهمیت 
و غیر قابل انکار می باشد. ایرانی گفت: استان کرمان 
به عنوان قطب صنعتی جایــگاه قابل توجهی دارد 
و ســرمایه گذاری در بنگاه های کوچک، متوسط و 

زودبازده از اهداف بانک توسعه تعاون می باشد.

تالش های جدید بانک صادرات ایران 
برای ارتقای سهم از بازار

مدیرعامل بانک صادرات گفت: در 30 سال گذشته، 
بانک صادرات ایران همواره یکی از ستون های اصلی 
در شبکه بانکی کشــور بوده و برای ارتقای جایگاه 
حقیقــی و افزایش ســهم از بــازار در نظام بانکی 

تالش های جدیدی به کار خواهد گرفت.
ســید ضیاء ایمانی در نشست بررســی و ارزیابی 
عملکــرد منطقه مرکــز تهران در جمــع معاونان 
مدیرعامل، مدیران امور، مدیر شــعب منطقه و... با 
بیــان این مطلب تاکید کرد: نظــام بانکی بر روی 
جایگاه پولی و بانکی بانک صادرات ایران حســاب 
ویژه ای بازکرده و باید نســبت به بزرگی و جایگاه 
این بانک بیش از گذشته حساس باشیم. دولت در 
ســال 1401 در بخش قرض الحسنه برای حمایت 
بانک از بخش های مختلف اقتصادی کشــور درنظر 
گرفته نشــان  می دهد که کشور روی بانک حساب 
ویژه ای باز کرده و نباید فرصت ها را از دست داد. 

گزارشاخبـــار

مهــدی یوســفی   ایــن روزها ســخن از بازگشــت 
خودروســازان به بورس به گوش می رســد در حالی که با 
توجه به تجربیات گذشــته، تاثیر نهایی این اقدام در مهار 

بحران های جاری در بازار خود در ابهام قرار دارد.
شاید بتوان گفت که بازار خودرو در ایران در جمع معدود 
بازها در جهان است که از بی سامانی شدید خرید و فروش 
و البتــه بی تعهدی فراوان خودروســازان در قبال مصرف 
کنندگان رنج می برد. دولت ســیزدهم در طول یک سال 
حیات خود اقدامات گســترده ای برای رفع این چالشــها 
صورت داده و تا حدودی نیز توانســته دســتاوردهایی را 
رقم زند. خروج برخی محصوالت از چرخه قرعه کشــی و 
نیز افزایش تولیــد و کاهش خودروهای ناقص و وعده های 
ارتقــای کیفیت از جمله این اقدامات اســت. در این میان 
برخی از خودروســازان بویژه خصوصی هــا در کنار برخی 
قطعه سازان اصرار بر ورود خودرو به بورس داشته و تعلیق 
این فرایند را به ضرر خودروسازان عنوان کرده اند. در یکی 
از همیــن رویکردها محمدرضا نجفــی منش دبیر انجمن 
ســازندگان قطعات خودرو در گفت و گو با تسنیم با اعالم 
رضایت فعاالن صنعت خودرو با عرضه محصوالت در بورس 
کاال گفــت: دولــت با دخالت های خــود در بازار و قیمت 
گذاری خودرو باعث ایجاد اختالف قابل توجه قیمت های 

درب کارخانه و بازار آزاد شده است.
وی افــزود: در دهه 70 با تصمیم شــورای اقتصاد، قیمت 
خودرو در حاشــیه بازار کشف و تعیین می شد و اختالف 
قیمت درب کارخانه و حاشــیه بازار به عنوان سود از سوی 
ســازمان حمایت مصــرف کننده از خودروســازان گرفته 
می شــد تا از این طریق اختالف ایجاد شــده از بین برود. 
این روند ســبب شده بود حدود 13 ســال قیمت خودرو 
دستخوش تغییرات زیادی نشــود و این درحالی است که 
بهای نهاده های تولید، افزایشــی بود. در این برهه شــاهد 
بودیم که قیمت حاشــیه بازار بعضــا کمتر از قیمت درب 
کارخانه می شد و هیچ صف خریدی نیز شکل نمی گرفت.
وی تصریح کرد: بســیاری از خریــداران فعلی خودرو در 
سیستم قرعه کشــی مصرف کننده نیستند بلکه به دنبال 
اســتفاده از اختالف قیمت بازار و درب کارخانه هستند و 
بررسی ها نشان می دهد خودروهایی که بیشترین اختالف 

قیمت را دارند بیشــترین تقاضا در قرعه کشی ها نیز برای 
همان ها ثبت می شود.

دبیر انجمن قطعه ســازان اظهار کــرد: دولت در برهه ای 
برای رهایی از این وضعیت و جلوگیری از افزایش بیشــتر 
ایــن اختالف، زمانی که 40 درصد تورم در کشــور وجود 
داشت اجازه افزایش 18 درصدی را به خودروسازان داد اما 

با اما و اگر نمایندگان مجلس همراه شد.
وی تاکید کرد: تنها راه قانونی در شرایط فعلی برای رهایی 
صنعت خــودرو از قیمت گذاری دســتوری، بورس کاال و 
عرضه محصوالت در آن اســت. در بورس کاال با اســتفاده 
از مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت واقعی کشــف می شــود. 
زمانی که قیمت واقعی کشــف شود صف خرید افرادی که 
در انتظار بهره بردن از اختالف قیمت درب کارخانه و بازار 
هستند جمع خواهد شــد و خریداران واقعی به معامالت 
ورود مــی کنند.نجفی منش گفت: عرضه خودرو در بورس 
باعث می شود قیمت هایی که در بازار به صورت غیر واقعی 
باال رفته اند کاهش یابد و از ســوی دیگر ســبب می شود 
افرادی که با هدف ســودجویی خودرو خریداری کرده اند 

اقدام به فروش می کنند و این مساله قیمت بازار را کاهش 
خواهد داد.وی اظهار داشــت: زمانی کــه قیمت ها واقعی  
شــود، داللی نیز بی معنی می شــود و این رویه از طریق 

سازوکار شفاف بورس، شدنی است. 
این سخنان البته از ســوی برخی خودروسازان خصوصی 
نظیر بهمن نیز بارها تکرار شــده اســت و مدعی هستند 
که بورس راهکار نجات بازار خودرو اســت. هر چند که بر 
اساس روند بورس شفافیت های قیمتی مطرح می باشد اما 
در باب خودرو چند مانع مطرح اســت. یکی از موانع ســه 
نرخی شدن قیمت خودرو است که شامل کارخانه، بورس 
و بازار می شــود که نتیجه آن نیز ســر درگمی خریداران 
است. مشکل دیگر آن اســت که بورس به دلیل غیر ثابت 
بودن و تعیین قیمت از سوی کارخانه و فرایندهای همسو 
با ان عمال نظارتی بر افزایش قیمت ها وجود نخواهد داشت 
و لذا عمال در بلند مدت زمینه ســاز افزایش قیمت ها می 
شود بویژه اینکه خودرسازان نشان داده اند که هرگز نگاهی 
به کاهش قیمت ها نداشــته و صرفا با ادعای ضرر انباشته 
به ســود و افزایش قیمت می نگرند. نکته پایانی آنکه سود 

بــازار رقمی میان 10 تا 30 درصد به صورت عرفی اســت 
لذا فاصله میان قیمت بــازار با کارخانه همواره وجود دارد 
و ورود حلقه ســومی به نام بورس عمال این امر شتاب می 
گیرد. به عبارتی دیگر افزایش قیمت با ادعای واقعی سازی 
و حذف حباب بازار هرگز محقق نمی شود و صرفا توجیهی 

برای تشدید گرانی ها خواهد بود. 
بر این اســاس تنها راهکار بــرای مقابله با این وضعیت در 
کنار اصل واردات خودروی ارزان، افزایش تولید می باشــد 
چنانکه اخیرا رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران با اشاره به افزایش عرضه برخی خودروسازان، 
گفت: قیمت خودروهایی که عرضه آنها توسط خودروسازان 

افزایش یافته در بازار کاهشی بوده است.
سعید موتمنی در گفت وگو با فارس درباره آخرین وضعیت 
قیمت خودروها در بازار، اظهار داشت: طی 80 روز گذشته 
قیمت خودرو در بازار تقریبا از ثبات برخوردار بوده اســت 
اما طــی چند هفته اخیر قیمت برخــی از خودروهای دو 
خودروساز بزرگ کشور در بازار کاهش داشته است. رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو بیان داشت: 
قیمــت کوئیک در بازار بین 8 تا 10 میلیون تومان کاهش 
یافتــه و به حــدود 202 میلیون تومان در بازار رســیده 
اســت، همچنین قیمت MC 207 اتومات سقف قرمز که 
در تیرماه امســال حدود 570 میلیون تومان بود به 508 

میلیون تومان رسیده است. 
موتمنی بیان داشــت: قیمت خودروهایی مانند 206 تیپ 
2، پژو پارس، سمند و پژو 405 نیز اختالف قیمتی نسبت 
به دو ماه پیش نداشــته و قیمت این خودرو در بازار تقریبا 
ثابت بوده اســت. وی در مورد دالیل کاهش قیمت برخی 
از خودروها گفت: هر خودرویی که توســط خودروســازان 
 بیشــتر به بــازار عرضه شــده در بــازار کاهــش قیمت 

داشته است.  
با توجه به ایــن گفته ها می توان گفت که خودروســازان 
بــه جای آنکه افزایش قیمت ها و بــورس را راهکار معرفی 
نمایند باید به دنبال افزایــش تولید و البته بهبود کیفیت 
باشــند در غیر این صورت چرخه معیوب افزایش قیمت و 
زیان انباشتبه خودروسازان همچنان ادامه خواهد داشت و 

تحولی در بهبود صنعت خودرو روی نخواهد نداد.

آنچه این روزها در بازار خودروسازان روی می دهد 

واردات خودرو به بورس راهکار یا درمان موقت!

ســمیه ملکی  با همکاری و مشارکت بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام 
عالوه بر احیای زیســت بوم نوشــت افزار ایرانی، صادرات این محصوالت نیز آغاز 

شده است.
معاون تامین نهاده ها و مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت ضمن بیان این مطلب 
افزود: شــتاب دهنده کارآفرینی اجتماعی به عنوان یکی از واحدهای مشــارکتی 
بنیاد برکت توانســته اســت با حمایت از تولیدکنندگان لوازم التحریر، عالوه بر 
احیای زیســت بوم نوشــت افزار ایرانی، صادرات محصوالت را به کشورهای دیگر 

آغاز کند.
هادی جوهری خاطرنشــان کرد: ســوریه به عنوان اولین مقصد نوشت افزارهای 
ایرانی انتخاب و صادرات به این کشور آغاز شده است.وی تاکید کرد: شتاب دهنده 
کارآفرینی اجتماعی با مشارکت بنیاد برکت و با هدف تسهیل گری و توسعه گری 
در حوزه صنایع فرهنگی و به ویژه نوشــت افزار ایرانی آغاز به کار کرده و عالوه بر 
اشتغال زایی در این حوزه، بر تولید محصوالتی که پیش از این امکان ساخته شان 

در داخل کشور وجود نداشته، تمرکز کرده است.
معاون مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت ادامه داد: با بهره گیری از شرکت های 

دانش بنیان، تولید محصوالتی همچون مداد اتود و ماژیک نشــانه زن )هایالیت( 
برای اولین بار در کشور آغاز شده است. 

جوهری در تشریح اقدامات دیگر شــتاب دهنده کارآفرینی اجتماعی گفت: این 
شتاب دهنده با هدف ایجاد اشتغال در حوزه های خانگی و کارگاهی، 150 کارگاه 
تولیــد نوشــت افزار ایرانی را مورد حمایــت قرار داده و باعــث احیا و به چرخه 
تولید بازگشتن این کارگاه ها شده است.وی تصریح کرد: شتاب دهنده کارآفرینی 
اجتماعی عالوه بر تولید نوشت افزار و لوازم التحریر ایرانی، بر صادرات محصوالت 
نیز تمرکز جدی داشته و کشور سوریه به عنوان اولین هدف انتخاب شده است.

جوهری تاکید کرد: عملکرد این واحد مشــارکتی بنیاد برکت در حوزه صادرات 

نوشــت افزار و لوازم التحریــر ایرانی به ســوریه باعث شــد تا در میــان برترین 
شــرکت های صادراتی ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( قرار بگیرد.به گفته 
معاون مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت، عالوه بر سوریه کشورهای دیگری از 
جمله عراق، افغانستان، عمان و روسیه نیز به عنوان مقاصد صادراتی لوازم التحریر 
ایرانی هدف گذاری شــده اند. وی با اشاره به مشکالت و موانع بر سر راه صادرات 
نوشت افزار ایرانی اظهار داشت: وجود رقبای جدی در این حوزه از جمله چین و 
هند که قطب تولید لوازم التحریر در دنیا هستند و به کشورهای مختلف از جمله 

ایران صادرات دارند، حضور و رقابت در این عرصه را بسیار دشوار کرده است.
جوهری یادآور شــد: یکی از مشــکالت بر ســر راه صنایع فرهنگــی و به طور 
مشــخص نوشــت افزار ایرانی خال سیستم توزیع مناسب اســت و شتاب دهنده 
کارآفرینی اجتماعی عالوه بر ســرمایه گذاری، تامین مالی و اخذ تسهیالت برای 
کســب و کارهای فعال در این حوزه، در زمینه توزیــع و صادرات محصوالت نیز 
مشــارکت جدی داشته است.معاون مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت در پایان 
تاکید کرد: شــتاب دهنده کارآفرینی اجتماعی به شکل مستقیم در فرآیند تولید 
نوشت افزار ایرانی مشارکت نمی کند و بر تسهیل گری در این حوزه متمرکز است.

به همت بنیاد برکت صورت گرفته است؛

بازگشت ۱۵۰ کارگاه تولید نوشت افزار 
ایرانی به چرخه تولید

به اعتقاد کارشناسان در بلندمدت بهترین سناریو برای 
ایران جهت واردات گاز روســیه، صادرات آن به قیمت 
باالتر به کشــورهای همسایه است؛ موضوعی که مزایای 

اقتصادی آن بیش از 6 میلیارد دالر خواهد بود.
 بعد از وقوع جنگ روســیه و اوکرایــن، اتحادیه اروپا با 
اعمــال تحریم هایی بر صنعت نفت و گاز روســیه، وارد 
جنگ اقتصادی با این کشور شد، روس ها نیز در واکنش 
به این اقــدام اتحادیه اروپــا، جریان صــادرات گاز به 
کشورهای اروپایی را محدود کرد تا با توجه به وابستگی 

اتحادیه اروپا به گاز خود، آنها را تحت فشار بگذارد.
مناقشه گازی روسیه و اروپا یک فرصت بی نظیر را مقابل 
ایران قرار داده اســت تا با استفاده از ظرفیت گاز مازاد 
روسیه، در مسیر تبدیل شدن به هاب گازی منطقه قدم 
بــردارد و یا موجب تقویت صــادرات گازوئیل و مازوت 

مصرفی در نیروگاه ها شود.
محمدصادق جوکار، رئیس موسســه مطالعات بین المللی 
انرژی، با اشــاره به جنگ روســیه و اوکراین و محدودیت 
صادراتــی گاز این کشــور بــه اروپا می گویــد: روس ها 
هم اکنــون طبق آمارهای مختلف، بــا 75 تا 95 میلیارد 
مترمکعب گاز در دســترس روبه رو هستند که قباًل یا به 
اروپا صادر می کردند یا برنامه صادراتی داشتند، برای نمونه 
نورداستریم-2 را می خواستند افتتاح کنند که باید یکی دو 
سال پیش اجرایی می شد و نورداستریم-1 که هم اکنون با 
کمتر از 40 درصد ظرفیت خود )55 میلیارد مترمکعب گاز 
در سال( کار می کند، در عمل برای یک ظرفیت 75 تا 95 

میلیارد مترمکعبی گاز روسیه، بازاری وجود ندارد.
وی توضیــح داد: این فرصتی کلیــدی برای جمهوری 
اسالمی است تا این گاز را از عملیاتی ترین مسیر ممکن 
از ترکمنســتان و با برعکس کــردن خط لوله CAC که 
در گذشــته گاز ترکمنستان را به روسیه وصل می کرد و 
هم اکنون از ظرفیت 30 تا 50 میلیارد مترمکعبی انتقال 

آن از ترکمنســتان تنها 5.5 میلیارد مترمکعب آن فعال 
است، اســتفاده کند. نکته مهم تر دیگر اینکه ما هم دو 
خط لوله داریم که از ترکمنســتان با ظرفیت نهایی 20 

میلیارد مترمکعب می تواند گاز را تحویل بگیرد.
بدین ترتیب در حال حاضر زیرساخت کافی برای واردات 
گاز روســیه به میزان 20 میلیارد متر مکعب در ســال 
وجــود دارد و برای خریــد گاز ارزان روس ها نیازی به 

سرمایه گذاری برای احداث خط لوله نیست.
همچنین باید توجه داشــت که در حال حاضر روس ها 
با گاز مازاد زیادی مواجه هســتند و این موضوع موجب 
می شــود حاضر باشــند به قیمت پایین تــری گاز خود 
را صــادر کننــد، اتفاقی که به صورت مشــابه در حوزه 
صادرات نفت روسیه نفت رقم خورد و نفت این کشور با 

تخفیف های 20 -30 دالری صادر میشد.
طبق گفته جلیل  ساالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی، سال گذشته روزانه 25 میلیون 
لیتر گازوئیــل و 16 میلیون لیتر مــازوت در نیروگاه ها 
مصرف شد. در حال حاضر طبق آمار بورس انرژی، قیمت 
هر لیتر گازوئیل 0.78 دالر و قیمت هر لیتر مازوت 0.47 
دالر است. طبق محاسبات اگر هر متر مکعب گاز روسیه 
با قیمت فعلی صادرات گاز ایــران به ترکیه یعنی 0.25 
دالر وارد شده و جایگزین گازوئیل و مازوت در نیروگاه ها 
شــود، ایران می تواند با صادرات ســوخت مایع، ساالنه 6 
میلیارد دالر »سود« کسب کند.البته به اعتقاد کارشناسان 
در بلندمدت بهترین سناریو برای ایران جهت واردات گاز 
روسیه، صادرات آن به قیمت باالتر به کشورهای همسایه 
است، موضوعی که مزایای سیاسی و اقتصادی آن بیش از 
6 میلیارد دالر خواهد بود. جایگزینی گاز با سوخت مایع 
در نیروگاه  ها نیز به شــرطی مطلوب است که درآمدهای 
آن صرف بهینه ســازی مصرف گاز و ظرفیت سازی جهت 

صادرات گاز ایران شود.  فارس

فرصت سود 6 میلیارد دالری ایران از تجارت با گاز روسیه
خودروهــای وانــت کارا تک کابین تیــپ 4، وانت کارا 
دوکابین تیپ 4، کاپرا 2، ون باری اینرودز روز یکشــنبه 
10 صبح مورخ 23 مرداد 1401 تا ساعت 16 همان روز 

و تا پایان تکمیل ظرفیت به فروش می رسند.
فروش فوق العاده محصوالت بهمن موتور با قیمت قطعی 
و به صورت اینترنتی خواهد بود. زمان تحویل خودروها 
هفته دوم مهرماه 1401 اســت. کلیه محصوالت با سود 
ســالیانه انصراف 13 درصد و جریمه تاخیر 2.5 درصد 
ماهانــه و با مدل 1401 به فروش می رســد. متقاضیان 

جهت شــرکت در این طرح فروش بایســتی به سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو مراجعه نمایند.

کلیه محصوالت عرضه شــده در طــرح فروش اعتباری 
محصوالت بهمن موتور با نرخ ســود ســاالنه 20 درصد 
بــه متقاضیان ارائه خواهد شــد. در ایــن طرح فروش 
محصوالت در اقساط 12 الی 18 ماهه صورت می پذیرد 
و کلیــه محصوالت با مدل 1401 به مشــتریان تحویل 
داده خواهد شــد. موعد تحویل خودروهای طرح فروش 

اعتباری هفته دوم مهرماه 1401 می باشد.

شرایط فروش فوق العاده محصوالت بهمن موتور اعالم شد

برخی دستگاه های دولتی از واگذاری 
زمین استنکاف می کنند

رستم قاســمی وزیر راه و شهرســازی بار دیگر با بیان اینکه "برخی دستگاه ها 

با اســتناد به قوانین دیگــری از اجرای تعهد قانونی واگذاری زمین اســتنکاف 
می کنند"، گفت: ساخت 1.4 میلیون مسکن جدید در دست بررسی است.

 قاســمی با اشاره به امضای تفاهمنامه با سازمان ثبت اسناد و امالک در موضوع 
قانون حدنگار،  اظهار کرد: یکی از مســائل ایــن تفاهمنامه، موضوع نهضت ملی 
مســکن بود. در قانون جهش تولید مســکن به صراحت تاکید شده دستگاه های 

مختلف زمین های مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. 
وی ادامه داد: اما برخی از دســتگاه های به دالیل مختلف و با اســتناد به قوانین 
دیگری از اجرای این تعهد اســتنکاف کرده انــد و به هر حال بخش کمی از این 
موضوع اجرایی شــده بود. با دســتور اخیر رئیس جمهوری باید زمین های مورد 

نیاز برای اجرای این قانون تعیین تکلیف شود.  تسنیم


