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 خدمات بانکی متنوع و تقویت بخش 
واقعی اقتصاد اولویت بانک صادرات 

اولویــت بانــک صادرات ایــران ارائــه خدمات به 
مــردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد اســت و این 
هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به ســمت 
تولید، رعایت بهداشــت اعتبــاری و بهره بردن از 

توانمندی های بانک دنبال می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
رضــا صدیق در آئین افتتاحیــه همایش تخصصی 
آموزشی مبارزه با پولشویی ویژه بازرسان مدیریت 
شعب اســتان ها و مناطق تهران این بانک، با بیان 
این مطلب، ضرورت جلب رضایت مشــتریان بانک 
را خاطر نشــان کــرد و افزود: چرخــش منابع در 
نظــام بانکی و مالی کشــور، بر اقتصــاد و زندگی 
مردم تاثیرات با اهمیتی دارد و با رعایت بهداشــت 
اعتباری می توان به کاهش مشکالت در بخش های 
غیرواقعــی اقتصاد کمک کرد. ایــن موضوع برای 
بانک صادرات ایران بــه عنوان بانکی که در اقصی 
نقاط ایران شــعبه دارد و خدمات مختلف به مردم 
ارائه می کند، حائز اهمیت اســت. صدیق توجه به 
مشتری مداری را نیز از دیگر ویژگی های بارز بانک 
صادرات ایران طی ٧٠ ســال گذشــته برشمرد و 
تاکید کرد: ارائه بهتریــن خدمات به مردم اولویت 
بانــک اســت و از هیچ کوششــی در ایــن زمینه 
فروگذار نخواهد شد.وی با اشاره به ارائه محصوالت 
و طرح های نوین برای ارتقای ســهم از بازار بانک، 
تاکید کرد: بانک صادرات ایران با طراحی خدمات 
متنوع و روزآمد، به دنبال جلب حداکثری رضایت 

مشتریان و مردم است.

سواد دیجیتال کاربران بانک ایران زمین 
موجب ارائه خدمات مطلوب می شود 

بــه منظور آشــنایی بیشــتر کارکنــان از آخرین 
تحوالت بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین و 
معرفی سرویس های جدید در این حوزه، همایش 
بانکداری دیجیتال با حضور مدیران ارشد بانک در 

تبریز برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی؛ در ایــن همایش فرهاد 
اینالوئی معاون فنــاوری اطالعات بانک ایران زمین؛ 
بانکــداری دیجیتال را ارائه ســرویس و خدمات به 
کســب و کارهای دیجیتال که در سوپر اپلیکیشن 
های مختلف فعال هســتند معنا کرد و گفت: بانک 
ایران زمین از ســال 96 در این عرصه قدم گذاشت 
و در حال حاضر با تالش مستمر و مجدانه همکاران 
در حوزه بانکداری دیجیتال توانســته است به نتایج 
قابل توجهی برسد.اینالوئی ایجاد تجربه مطلوب ارائه 
سرویس های دیجیتال به مشتریان را از اولویت های 
بانک بیان کرد و افزود: تجهیز شعب، افزایش سرعت 
ارتباطات و ایجاد مرکز داده های بانک از اقدامات موثر 
در مســیر ارائه خدمات با کیفیت در حوزه بانکداری 
دیجیتال بوده است و بر همین اساس خدمات مورد 
نیاز مشــتری شناسایی، طراحی و در اختیار آن قرار 
می گیرد.وی الزمه ارائه خدمات دیجیتال مطلوب را 
داشتن ســواد دیجیتال کاربران دانست و افزود: در 
بانکداری دیجیتال به جای تولید محصول، سرویس 
تولید می شــود و این سرویس ها در اختیار سازمان 
ها یا همان فین تک ها قرار می گیرد تا بتوانند از این 

طریق به مشتریان خود خدمات رسانی کنند.

تسهیم کارمزد تسهیالت قرض الحسنه 
 ازدواج در اقساط

 قابل پرداخت مشتریان 
کارمزد تســهیالت قرض الحسنه ازدواج در اقساط 
قابل پرداخت مشتریان بانک مسکن در طول دوره 

بازپرداخت سهمیه بندی شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا، با 
توجه به افزایش ســقف تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در طول  سال های اخیر و به تبع آن افزایش 
مبلغ کارمزد و ســئواالت مشــتریان گرامی درباره 
محاســبه اقساط و کارمزد قابل پرداخت در ابتدای 
هر سال، تغییرات الزم در سامانه تسهیالت متمرکز 
بانک مســکن در راســتای افزایــش رضایتمندی 
مشــتریان گرامی طراحی و پیاده سازی شده است.
بر همین اساس، اخذ مبلغ کارمزد در ابتدای سال 
حذف و کارمزد تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
در اقســاط قابل پرداخت مشــتری در طول دوره 

بازپرداخت تسهیم شده است

تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومان بانک 
گردشگری به خریداران کاالی ایرانی 

بانک گردشــگری به متقاضیان خرید کاالی ایرانی 
از نمایشــگاه جهــاد کاال تا ۱٠٠ میلیــون تومان 

تسهیالت پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، حسین 
رحمتــی قائــم مقام و عضــو هیات مدیــره بانک 
گردشــگری و مدیران گــروه جهــاد کاال با هدف 
حمایت از تولیدات داخلی تفاهم نامه همکاری امضا 
شد. طبق تفاهم نامه مذکور متقاضیان خرید کاالی 
ایرانی از نمایشگاه جهاد کاال می توانند از تسهیالت 
بانک گردشــگری برای خرید کاالی مورد نیاز خود 
به صورت اقســاطی بهره مند شوند. نمایشگاه جهاد 
کاال در محل نمایشگاه های دائمی بین المللی تهران 
دایر شده و اکثر تولیدکنندگان بزرگ داخلی در آن 
حضور دارند. متقاضیان می توانند کاالی مورد نظر 
خود را بدون واسطه و به صورت مستقیم تهیه کنند .
میزان تســهیالت خرید لوازم خانگی از نمایشــگاه 
جهاد کاال بین ۳٠ تــا حداکثر ۱٠٠ میلیون تومان 
اســت که با اعتبارسنجی وام تعلق می گیرد.مزایای 
جهاد کاال برای تولیدکنندگان شامل ایجاد نقدینگی 
برای تولید، افزایش ظرفیت تولید، برندســازی در 

جامعه ایرانی و فروش حضوری و آنالین است.

گزارشاخبـــار

شـد  مدعـی  بـورس  سـازمان  عمومـی  روابـط  مدیـرکل 
اسـتعفای مجیـد عشـقی توسـط اعضـای شـورای عالـی 

بـورس مـورد پذیـرش قـرار نگرفـت.
در حالـی کـه اعالم شـده بود که اسـتعفای مجید عشـقی 
از سـمت ریاسـت سـازمان بورس در جلسـه صبح شـورای 
عالـی بـورس مـورد بررسـی و تأیید قـرار گرفته اسـت اما 
سـلیمی زاده مدیـرکل روابـط عمومـی سـازمان بـورس 
اعضـای  توسـط  عشـقی  مجیـد  اسـتعفای  کـرد  اعـالم 

شـورای عالـی بـورس مـورد پذیـرش قـرار نگرفت.
ایـن در حالـی اسـت کـه پـس از برگـزاری جلسـه صبـح 
شـورای عالـی بـورس پیگیری خبرنـگار مهر حاکـی از آن 
بـود کـه محمـد رضوانی فـر بـا رأی اعضای شـورای عالی 
بـورس بـه عنـوان رئیـس جدیـد سـازمان بـورس انتخاب 

است. شـده 
در ایـن میـان در مـورد بررسـی اسـتعفای رئیس سـازمان 
بـورس در شـورای عالـی بـورس، گفـت: در ایـن جلسـه 
اسـتعفا مـورد بررسـی قـرار گرفـت و تقریباً همـه اعضای 
شـورای عالـی بـورس بـا اسـتعفای مجیـد عشـقی رئیس 
سـازمان بـورس مخالفـت کردنـد و فقـط یـک عضـو رأی 
ممتنـع داد، بنابرایـن رئیـس سـازمان بـورس همچنان به 
ادامـه می دهد.مدیـر روابـط عمومـی سـازمان  کار خـود 
بـورس گفـت: از مهمترین دالیل مخالفت اعضای شـورای 
عالـی بـورس بـا اسـتعفای آقای عشـقی، عملکرد یکسـاله 

گذشـته سـازمان بـورس در مقایسـه بـا دوره هـای قبلـی 
بسـیار بهتـر بـوده، از جمله ایـن عملکردها عرضـه خودرو 
در بـورس کاال، ارتقـای شـفافیت شـرکت ها و گزارش های 
هسـته  ارتقـای  نظارتـی،  جدیـد  سـامانه های  بورسـی، 
معامـالت و مسـئله مهـم، شکسـتن انحصـار در مجوزهـا 
و صـدور مجوزهـای جدیـد بـرای نهادهـای مالـی در بازار 

سـرمایه عنوان شـد.
سـلیمی زاده همچنیـن گفـت: بـه اعتقـاد اعضای شـورای 
عالـی بـورس، بـازار سـرمایه بـه مسـیر اصلـی و حرفـه ای 
و  اداره می شـود  بـه صـورت حرفـه ای  و  برگشـته  خـود 
همچنیـن قـول حمایـت و پیگیـری موارد مصوب شـورای 
عالـی بـورس با کمـک دسـتگاه های اجرایی داده شـد.وی 
ایـن را هـم گفـت: یکی از مسـائل مهـم در بازار سـرمایه، 
ثبـات مدیریـت اسـت. متأسـفانه طی سـه سـال گذشـته 
ایـن ثبـات وجـود نداشـته و در نتیجـه بـه خاطـر حفـظ 
رونـد حرفه ای بـازار سـرمایه، اعضای شـورای عالی بورس 
بـا ایـن اسـتعفا مخالفـت کـرده و آقـای عشـقی همچنان 
بـه کار خـود در سـازمان بورس بـه عنوان رئیس سـازمان 

ادامـه می دهـد.
در همیـن حـال منابع خبری اعالم کردند اعضای شـورای 
عالـی بـورس و وزیـر اقتصـاد بر اسـتمرار مدیریـت مجید 
عشـقی در سـازمان بـورس تأکیـد کردند و اسـتعفای وی 
مجیـد  اسـتعفای  موضـوع  شـورا  ایـن  نپذیرفتنـد.در  را 

عشـقی مطـرح شـد اعضای شـورا ایـن موضوع را بررسـی 
کردنـد امـا بـر اسـتمرار مدیریـت وی در سـازمان بـورس 
و حمایـت از وی تأکیـد کردنـد و بدیـن ترتیـب موضـوع 
اسـتعفا از دسـتور کار خارج شـد.همچنین در این جلسـه 
وزیـر اقتصـاد ضمـن حمایت از نـگاه جمعی شـورای عالی 

بـورس بـر  ادامـه فعالیـت مجید عشـقی تأکیـد کرد.
در ایـن میـان بسـیاری بـر ایـن امـر تاکیـد دارنـد کاهش 
فشـار عرضـه هـا طـی هفتـه هـای اخیـر کـه با بازگشـت 
اعتمـاد از سـوی سـهامداران بـه واسـطه اقدامـات دولـت 

صـورت گرفتـه از دالیـل رونـد صعـودی بـورس اسـت.
بـه گـزارش تسـنیم، دولـت سـیزدهم بـر خـالف رویه ای 
کـه در دولـت قبـل حاکم بـود نـگاه ابـزاری و درآمدی به 
بـورس نداشـته و ایـن موضوع همواره از سـوی مسـئوالن 

دولتـی اعالم شـده اسـت.
نـگاه  گذشـته  سـال  یـک  در  بـورس  بـه  دولـت  نـگاه 
راهبـردی بـوده اسـت و حمایـت هـای کـه دولـت از ایـن 
بـازار صـورت داده مویـد ایـن نکتـه اسـت.پیگیری سـقف 
گـذاری نـرخ سـوخت و خـوراک صنایـع، پیگیـری ثابـت 
مانـدن حقـوق معادن دولتـی در بودجه، الـزام بازارگردانی 
بـرای عرضـه اولیه شـرکت هـای دولتـی، پیگیـری حذف 
برخـی  و عرضـه  قیمت گـذاری دسـتوری کاالهـا  کامـل 
کاالهـا همچون سـیمان و برخـی  از خودروها در بورس از 
جملـه اقدامـات صـورت گرفتـه دولـت در حمایـت از بازار 

سـرمایه اسـت. ابالغ بسـته حمایتـی ۱٠ بندی کـه در آن 
بیمـه کـردن سـهام حاضـر در پرتفـوی اشـخاص حقیقی 
تـا سـقف ۱٠٠ میلیـون تومـان بـرای هـر نفـر، انتشـار 
اوراق اختیـار تبعـی فـروش بـر روی سـهام موجـود در 
صندوق هـای درآمـد ثابـت تـا سـقف 4٠٠ هـزار میلیـارد 
ریـال، تزریـق منابع جدید توسـط صندوق هـای حاکمیتی 
بـرای خریـد سـهام در بـازار سـرمایه، واریز منابـع مندرج 
از  تثبیـت  بـه صنـدوق  بودجـه سـال ۱4٠۱  ردیـف  در 
بازگردانـدن  راسـتای  در  کـه   اسـت  اقداماتـی  جملـه 
اعتمـاد بـه سـهامداران  از سـوی دولـت صـورت گرفتـه 
اسـت کـه بـه دنبـال ایـن اقدامـات بـورس رونـد رو بـه 
 رشـد خـود را از سـر گرفـت و ادعای دسـتکاری شـاخص 

مغرضانه است.
شـاید در برخـی روزهـا بـازار سـرمایه منفـی و در برخـی 
روزهـای دیگـر سـبز باشـد اما بـا توجـه بـه ذات بازارهای 
مالـی توقـع اشـتباهی اسـت کـه بـورس همـواره مثبـت 
آن  ذات  جـزو  مالـی  بازارهـای  همـه  در  نوسـان  باشـد، 
محسـوب می شـود.اینکه مثبـت شـدن شـاخص پـس از 
دو روز منفـی بـودن، دسـتکاری دولـت تلقی شـود ادعای 
نادرسـتی اسـت و بـا رویـه هـای بـورس منطبـق نیسـت.

کاهـش فشـار عرضـه هـا طـی هفتـه هـای اخیـر کـه بـا 
بازگشـت اعتماد از سـوی سـهامداران به واسـطه اقدامات 
دولـت صورت گرفتـه از دالیل روند صعودی بورس اسـت.

بازار سهام به کدام سو می رود 

رفت و برگشت عشقی به سازمان بورس!

مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صمـت افزایـش ۳5 
درصدی قیمت کل سـیمان تولیدی را کذب خواند و گفت: 
در موضـوع سـیمان، تـالش وزارت صمت این اسـت که هم 

تولیدکننـده و هم مصرف کننده دچار مشـکل نشـود.
پایـه  امیـری اظهـار کـرد:   افزایـش قیمـت  سـیف اهلل 
سـیمان به دلیل جلوگیری از ارزان فروشـی شرکت هایی 
مصـوب شـد که به واسـطه نبـود تقاضا، اقـدام به فروش 
سـیمان بـا نرخ هـای پاییـن تـر از کـف قیمتـی در بازار 
مـی کردنـد که بـا افزایـش قیمت پایـه از ایجـاد رقابت 
منفـی در میـان شـرکت ها بـرای ارزان فروشـی و به هـم 
خوردگـی تعـادل بـازار، جلوگیـری شـد.مدیرکل دفتـر 
صنایـع معدنـی وزارت صنعت، معدن و تجـارت، افزایش 
۳5 درصـدی قیمت کل سـیمان تولیـدی را کذب خواند 
و افـزود: وزارت صمـت در پـی نامـه انجمـن سـیمان 
مبنـی بـر درخواسـت افزایـش نـرخ پایـه سـیمان طـی 
جلسـه ای چنـد سـاعته بـا همـکاران بـورس و تشـکیل 
کارگـروه، ایـن موضوع را بررسـی کرد تـا تولیدکنندگان 
متضـرر  و  نشـده  مشـکل  دچـار  کننـدگان  مصـرف  و 
نشـوند.وی افـزود: تـالش وزارت صمـت ایـن اسـت کـه 
هـم تولیدکننـده و هـم مصـرف کننـده دچـار مشـکل 
نشـود.امیری  اظهـار کـرد: عرضـه هـا و رونـد معامـالت 
روز گذشـته نشـان می دهـد در مقایسـه بـا هفتـه قبـل 
افزایـش قیمتـی اتفاق نیفتاده اسـت و معامـالت مطابق 
هفته هـای قبـل و بـدون تغییـر در حـال انجـام اسـت.

بـه گفتـه  مدیرکل دفتـر صنایع معدنـی وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت، بیشـترین سـیمانی که در بـازار رصد 
مـی شـود و همینطور بیشـترین سـیمانی که در کشـور 
مـورد مصـرف قـرار می گیرد از نـوع تیپ 2 )چه کیسـه 

ای و چـه فله( اسـت. 
بـرای شـرکت های  افزایـش قیمتـی کـه  وی در مـورد 
سـیمانی مطـرح و در نظـر گرفتـه شـده اسـت، گفـت : 
یکسـری از شـرکت هایی کـه در مناطقـی  بـه واسـطه 
نبـود تقاضـا، موفـق بـه فـروش سـیمان در بـورس کاال 
سـیمان  نقدینگـی،  کسـب  هـدف  بـا  لـذا  نمی شـدند، 
تولیـدی را در بـازار پایین تـر از قیمـت پایـه تعیین شـده 
بـه فروش می رسـاندند که این اتفاق سـبب ایجـاد رقابت 
منفـی و متضـرر شـدن سـایر تولیدکننـدگان سـیمان 
می شـد.مدیرکل دفتر صنایع معدنـی وزارت صمت اظهار 
کـرد: بحـث ارزان فروشـی سـیمان پیش تـر نیـز مطـرح 
می شـد و بنابرایـن یـک افزایشـی بـه قیمـت کـف پایـه 
عرضـه هـا اعمـال شـد تـا بـه شـرکت هـا اجـازه فروش 
پایین تـر از ایـن نـرخ را در بـازار ندهد.امیـری تصریـح 
کـرد: ایـن موضـوع تاثیـری در قیمـت عرضـه سـیمان 
کـه متوسـط 4 هفته گذشـته اسـت، نداشـته و معامالت 
سـیمان همچـون هفته هـای قبـل بـه صـورت روان در 
حـال انجام اسـت. حتی شـایعات هـم تاثیری بـر نرخ ها 
نداشـت و انتظـار مـی رود طـی هفته هـای آتی نیـز اتفاق 

خاصـی رخ ندهـد.  فـارس

جزئیات تغییر نرخ پایه و مصوبه جدید سیمانی 

تکذیب افزایش قیمت  سیمان
آمارهای رســمی منتشرشده نشان می دهد که زیمباوه، 

لبنان و ونزوئال بیشترین تورم در جهان را دارند.
 آمارهای گردآوری شــده از نرخ تورم رسمی، حاکی از 
آن است که سه کشور زیمباوه،  لبنان و ونزوئال بیشترین 
نرخ تــورم در جهان را دارند. این آمارها با اســتفاده از 
اطالعات تورم ملی ۱9۳ کشــور جهان به دست آمده و 
گفته می شود تا اواسط ماه نوامبر ۱55 کشور آمار مربوط 

به تورم خود را تا پایان ماه سپتامبر منتشر کردند.
در ایــن بین زیمباوه تورم 28٠ درصدی داشــته که از 
این حیث جایگاه نخست در جهان را دارد. روند افزایش 
قیمت ها در این کشــور در پایان فصل زمستان گذشته 

آغاز شد و تا پایان ماه سپتامبر 4.6 برابر شد.
لبنــان هم با تورم ۱62 درصدی جایــگاه دوم باالترین 
نــرخ تورم در جهــان را از آِن خود کرده اســت.به طور 
کلــی در خاورمیانه ترکیه با داشــتن تورم 8۳ درصدی 
بیشــترین نرخ تــورم را دارد. ونزوئال هــم ۱5٧ درصد 
تورم را تجربه کرده و در جایگاه ســوم جهانی قرار دارد.
در اروپا بیشــترین تورم ماه ســپتامبر مربوط به کشور 
مولداوی  با رقم ۳4 درصد و پس از آن اوکراین با 26.6 
درصــد و در ادامه لیتوانی با 24.۱ درصد بوده اســت. 
در همیــن حال بانک مرکزی آمریکا گزارش داد، بدهی 
خانوارهــای آمریکایی به علت افزایش اســتفاده از وام 
کارت های اعتباری و مانده وام مســکن به رقم بی سابقه 
۱6.5 تریلیون دالر رســیده است. گزارش بانک مرکزی 

آمریکا در این هفته نشــان داده است، بدهی خانوارهای 
آمریکایی در ســه ماهه ســوم به علت افزایش استفاده 
از کارت های اعتباری و مانده وام مســکن با سریع ترین 

سرعت در ۱5 سال گذشته جهش یافته است.
بر اســاس گزارش فدرال رزرو، کل بدهــی خانوارهای 
آمریکایی به رکورد ۱6.5 تریلیون دالر رســیده که 2.2 
درصد از سه ماه گذشــته و 8.۳ درصد نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشته بیشتر اســت. بنا بر گزارش بانک 
مرکزی آمریــکا، خانوارهای آمریکایــی در بازه جوالی 
تا ســپتامبر ۳5۱ میلیارد دالر به بدهی های خود اضافه 
کردند.این افزایش به دنبال جهش ۳۱٠ میلیارد دالری 
در میزان این بدهی ها در ســه ماهه دوم اتفاق افتاده و 
نشان دهنده افزایش ساالنه ۱.2٧ تریلیون دالری بدهی 
ها اســت. میزان بدهی ها در ســال گذشته میالدی، به 
دلیــل افزایش تورم و نرخ بهره و تقاضای مصرف کننده 
باال، افزایش یافته اســت. بانک مرکزی آمریکا همچنین 
خاطرنشــان کرد، بیشترین سهم در بدهی ها مربوط به 
مانده وام مسکن است که با افزایش یک تریلیون دالری 
نســبت به سال گذشــته به ۱۱.٧ تریلیون دالر رسیده 
اســت. بدهی کارت های اعتباری نیــز به 9۳٠ میلیارد 
دالر افزایش یافته است.موجودی کارت های اعتباری در 
مجموع نســبت به مدت مشابه سال 2٠2۱ بیش از ۱5 
درصد افزایش یافته است که بیشترین جهش ساالنه در 

2٠ سال گذشته به شمار می رود.  فارس

آمارهای رسمی تورم منتشر شد

کدام کشورها بیشترین تورم را در جهان دارند

در آخریــن عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کاال، تنها در 4 ســاعت جلوی 
یک رانت 226 میلیارد تومانی گرفته شــد. اما جریان داللی خودرو آرام نگرفته 
و همچنان به دنبال منافذ جدید ســودجویی در بازار خودرو است. این جریان با 
دو راهبــرد در برابر فروش خودرو در بورس کاال ســنگ اندازی می کند. جریان 
ســودجوی بازار خودرو با حمایت رســانه ای از طرح های قرعه کشی به بهانه های 
»حمایــت از جوانی جمعیت« و »جایگزینی خودروهای فرســوده« و همینطور 
مخالفــت با عرضه خودروهای پرتیراژ به بــورس کاال خواهان حفظ مناففع خود 

هستند. 
این جریان با هر ترفندی با دنبال کســب ســود یک شبه است. آنها کارت ملی 
و کارت خودروی صاحبان شــرایط را اجــاره می کنند یا مبلغ خرید خودرو را به 

صورت شراکتی تامین می کنند تا این سود بادآورده از دست نرود.
بازار قرعه کشــی برای دالل ها همچنان جذاب اســت و بالعکــس عرضه تعداد 
محدودی خودروی دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کاال  دست آنها را از یک سود 
226 میلیاردی کوتاه کرده اســت. این آمار و ارقام به طور واضح روشن می  سازد 
کــه چرا عده ای همچنان در خصوص عرضه خودروهای پرطرفدار در بورس کاال 
مخالفت می کنند و چرا پیش از این نیز مافیای دال ل های بازار خودرو بارها مانع 

اجرای تمام و کمال عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال شده اند.

قرعه کشی جایگزینی خودروهای فرسوده، بهانه ای برای سودجویی
الزام خودروســازان به عرضه بخشی از تولید خود در طرح قرعه کشی جایگزینی 
خودروهای فرســوده، در عمل بهانه ای برای ســودجویان و دالل ها شــده است. 
احتمــال زیاد طراحان این ایده به دنبال اعطای مشــوق به صاحبان خودروهای 
فرســوده برای تعویض خودروی شــان بوده اند. اما در عمل بعید به نظر می رسد 

شهروندی حدود 9٠٠ میلیون تومان پول پس انداز داشته باشد اما تا کنون موفق 
به تعویض خودروی فرســوده خود نشده باشــد. این طرح در میدان اجرا باعث 
گردید در درجه بازاری برای معامله خودروهای فرســوده ایجاد شــود تا دالل ها 
شــانس خود را امتحان کنند و در مرتبه دوم، بســیاری از صاحبان خودروهای 
فرســوده که ثروتمند هســتند و سال ها خودروی آنها گوشــه پارکینگ خانه یا 
ویالی شان خاک می خورده است، اکنون شانس کسب سودی چند صد میلیونی 
پیــدا کرده اند! اما تمامی اینها در یک نقطه اشــتراک دارنــد: هیچ کدام از آنها 

مشتری واقعی نیستند و تنها بازار دالل ها را داغ می کنند. 
طــرح »حمایــت از جوانی جمعیت« نیز یک روش دالل پرور اســت. دولت اگر 

خواهان تشویق فرزند آوری است می تواند به صورت مستقیم تسهیالت تشویقی 
اعطا کند و نیازی نیســت خودروسازی ها واسطه تســهیالت تشویقی به مادران 
دارای دو فرزند و بیشــتر باشــند. ماموریت خودروسازان، ســاخت خودروی با 
کیفیت اســت و ماموریت ده ها نهاد دیگر اجرای سیاســت های جمعیتی است. 
اکنون با این الزام وزارت صمت، مادران دارای شــرایط این طرح، تبدیل به منبع 
رانت شده اند و حتی کارت ملی آنها در اصطالح خرید و فروش می شود تا دالل ها 
در عرض چند ســاعت به ســودی چند صد میلیونی دســت پیدا کنند و سهم 
ناچیزی هم به صاحب کارت ملی می رســد. در طرح حمایت از جوانی جمعیت 
نیز آشکارا بســیاری از مادران شرکت کننده در این طرح، مصرف کننده واقعی 
خودرو نیســتند یا خود دنبال کسب سود هستند یا می خواهند امتیاز این طرح 

را به فروش برسانند.

از کارت ملی اجاره ای تا خرید شراکتی
بنابــر تحقیقات میدانی، با اجرای این طرح ها شــاهد بروز پدیده خرید و فروش 
کارت ملی مادران حائز شــرایط طرح جوانی جمعیت هســتیم. به همین ترتیب 
حتی کارت ماشــین و شــماره VIN خودروهای فرســوده نیــز خرید و فروش 
می  شــود. در جریان این تحقیقات مشــخص شــد برخی افراد دارای شرایط به 
دلیل نداشــتن نقدینگی الزم حدود 8٠٠ میلیونی، شــراکتی این مبلغ را تامین 
می کنند و ســود حاصل از این شــانس خود را نیز مشــارکتی تقسیم می کنند. 
به همین ترتیــب رهگیری برندگان این طرح ها این ادعــا را تایید می کنند که 
تعداد قابل توجهی از آنها بالفاصله پس از مشــخص شــدن نتایج قرعه کشــی، 
 خودروی خود را در وب  ســایت های مجازی فروش خودرو گذاشته اند تا سودی 

بدست بیاورند.

سود دالل ها از قرعه کشی جوانی جمعیت 
و جایگزینی خودروی فرسوده

 اختصاص دو مجوز ویژه به گمرک دیر 
برای تسهیل تجارت با کشور قطر

ناظر گمرکات اســتان و مدیرکل گمرک بوشــهر از اختصاص دو مجوز ویژه گمرکی به گمرک دیر به عنوان مهمترین 
پایانه صادراتی و ترانزیتی کاال از کشورمان به کشور قطر خبر داد.

 علی سلیمانی اظهار کرد: با موافقت گمرک جمهوری اسالمی ایران مجوز رویه های گمرکی "ترانزیت خارجی مبدأ" 
و رویه " کارنه تیر ورودی )بین راهی(" به گمرک دیر صادر شده است. وی تصریح کرد: از این پس فعاالن اقتصادی و 
متقاضیان ترانزیت خارجی از گمرک دیر دیگر نیاز به مراجعه به گمرک بوشهر ندارند و می توانند به صورت مستقیم 
نسبت به ترانزیت کاالی خود از طریق گمرک بندر دیر اقدام کنند.ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر افزود: 
اخذ مجوزهای یاد شــده عالوه بر ارز آوری و تســهیل در تجارت و بازرگانی موجب کاهش هزینه ها و توسعه اشتغال 
پایدار و رونق اقتصادی در این منطقه را فراهم خواهد کرد.سلیمانی یادآور شد: بندر دیر به واسطه موقعیت مکانی در 
بین بنادر ایرانی حوزه خلیج فارس از کمترین فاصله با بندر الرویس کشــور قطر برخوردار است که این موضوع منجر 

به افزایش صادارت از این گمرک به کشور قطر شده است.  تسنیم

 تامین ۵۷ هزار هکتار زمین برای 
طرح نهضت ملی مسکن

عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، مساحت اراضی تأمین شده در حریم و محدوده شهر برای طرح نهضت 
ملی مسکن را حدود 5٧ هزار هکتار اعالم کرد.

 ارســالن مالکی مساحت اراضی تأمین شده در حریم و محدوده شهر برای طرح نهضت ملی مسکن را حدود 5٧ هزار 
هکتار اعالم کرد و گفت: مالکان بخش خصوصی در استان هایی که با کمبود زمین مواج هستند می توانند برای تأمین 
زمین در طرح نهضت ملی مســکن مشــارکت کنند. عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن افزود: تاکنون 24 
هزار و 224 هکتار اراضی در محدوده شــهرها شناسایی شده و در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.به 
گفته وی این میزان زمین پاســخگوی ساخت یک میلیون و 5٠٠ هزار واحد است، اما با توجه به سیاست دولت مبنی 
بر کاهش تراکم واحدها، از این ظرفیت کمتر استفاده خواهد شد.مالکی میزان اراضی شناسایی شده در حریم شهرها را 
که در مراحل الحاق قرار دارند ۳2 هزار و ٧48 هکتار اعالم کرد و گفت: مجموع زمین های شناسایی شده در محدوده 

شهرها یا حریم شهرها به حدود 5٧ هزار هکتار می رسد.  مهر


