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 اسامی برگزیدگان آبان ماه 
 قرعه کشی تسهیالت طرح »امید رفاه«

 بانک رفاه کارگران اعالم شد
اســامی برگزیدگان بیســتمین و ســومین دوره 
قرعه کشی تســهیالت طرح "امید رفاه" بانک رفاه 

کارگران ویژه آبان ماه 1401، اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، "مفتوح 
بودن حســاب مرتبط با طرح امید رفــاه در تاریخ 
پرداخت تســهیالت و عدم انســداد آن تا سررسید 
تســهیالت مرتبط با طرح"، "تکمیل حق عضویت 
هــای ماهیانه معوق طرح در حســاب مربوطه قبل 
از اعطای تســهیالت" و "انسداد حق عضویت های 
دریافت شده در بازه زمانی 13 ماهه ابتدایی عضویت 
در طرح، تا پایان تسویه تسهیالت"، به عنوان شرایط 
و الزامات اعطای تسهیالت طرح "امید رفاه" در نظر 
گرفته شــده است.  براساس این گزارش، در صورت 
عدم تکمیل حق عضویت های ماهیانه سایر اعضای 
طرح، اســامی اعضای دارای کسری حق عضویت از 
فهرســت شــرکت کنندگان در قرعه کشی های آتی 
حذف خواهد شد.الزم به ذکر است، تسهیالت طرح 
امید رفاه به مســتمری بگیران معزز سازمان تامین 
اجتماعی که حقوق خــود را از بانک رفاه کارگران 
دریافت می کنند و کارکنان بازنشسته بانک رفاه، در 
قالب عقد قرض الحسنه به میزان سی میلیون ریال 
تا یکصد میلیون ریال با نرخ کارمزد ساالنه 4 درصد 
پرداخت می شــود. همچنین مستمری بگیران معزز 
ســازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک 
رفاه کارگران دریافت می کنند و کارکنان بازنشسته 
بانک رفاه و نیز کارکنان شــرکت ها و سازمان های 
متعامل با بانک رفاه کارگران، می توانند از تسهیالت 
طرح "امید رفــاه" برای تامین کاال و خدمات مورد 
نیاز خانوار خود در قالب عقد مرابحه به میزان ســی 
میلیون ریال تا یک میلیارد ریال با نرخ سود ساالنه 

6 درصد بهره مند شوند.

 پیام مدیر عامل بانک سپه 
به مناسبت روز بسیج مستضعفان

دکتر ابراهیمــی مدیر عامل بانک ســپه با صدور 
پیامی 5آذر روز بسیج مستضعفان را تبریک گفت.

در بخشــی از این پیام آمده است: فرارسیدن پنجم 
آذرماه، سالروز صدور فرمان تاریخی و راهبردی معمار 
کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( مبنی 
بر تشــکیل »بسیج مســتضعفین« را به آحاد ملت 
انقالبی و والیتمدار ایران به ویژه بســیجیان حماسه 
ساز و سلحشور تبریک عرض می نمایم. بی شک اراده 
و تدبیر حکیمانه امام راحل در پی ریزی شجره طیبه 
بسیج؛ اقدامی هوشمندانه و ژرف در پاسخ به نیازهای 
انقالب و کشــور بود که از همان ابتدا، ظهور قدرت 
بزرگ و سرنوشت سازی از بطن انقالب و مردم برای 
استحکام بخشی به نظام نوپا و ایجاد دژ تسخیرناپذیر 
دفاعی جمهوری اســالمی برابر نظام سلطه و قدرت 
های استکباری را نوید بخشید. بسیج به گواه حافظه 
تاریخی ملت ایران و کارنامه درخشــان و الهام بخش 
خود طی 43 سال گذشــته، حضور بالنده، مقتدر و 
مخلصانه خود در صحنه های حساس و تعیین کننده 
را نمــاد اقتدار، عظمت و بصیرت ملی و ضامن پیش 
روندگی انقالب و میهن اســالمی قرار داده است که 
هشت ســال دفاع مقدس و مجاهدت های سترگ و 
صادقانــه پس از آن در حوزه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســی، علمــی و به ویــژه در عرصه 
سازندگی، محرومیت زدایی و مردم یاری و اخیرا در 
میدان های ایستادگی مظلومانه و شجاعانه برابر فتنه 
ترور و آشوب تجزیه طلبان و براندازان داعش مسلک 
و جلوگیری از آســیب به جان، مال و ناموس مردم ، 
تبلور معنادار آن به شمار می رود. در روزهای حساس 
کنونی که ایران و ایرانی در معرض آزمونی سخت و 
تعیین کننده ای قرار گرفتند، یاد و خاطره بنیانگذار 
بســیج، حضرت روح اهلل)ره( و مقام شامخ شهیدان، 
آزادگان و ایثارگران حماســه ساز و مظلوم بسیجی 
از سنگرهای دفاع مقدس تا جبهه مقاومت اسالمی 
و دفاع از حرم و امنیت کشــور را گرامی می دارم و 
همراه و هم نوا با آحاد مدیران و کارکنان بانک سپه 
از خدای ســبحان طلب می کنم ملت بسیجی ما را 
تحت عنایات و الطاف خاصه حضرت ولی عصر)عج( 
و منویات و رهنمودهای نورانی مقام معظم رهبری و 
فرماندهی کل قوا امام خامنه ای عزیز)مدظله العالی( 
قدردان عطیه الهی بســیج قــرار دهد و همه ما را با 
بســیجی های مخلص و بی ادعا و شهیدان مظلوم 

محشور فرماید.

احیای بزرگترین واحد تولیدی واگن 
کشور با مشارکت بانک صادرات ایران

عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: شرکت 
واگن پارس بــه عنوان بزرگترین واحد تولید واگن 
کشور با مســاعدت بانک صادرات ایران دوباره در 
ریل سودآوری قرار گرفت و موفق به افزایش 100 

درصدی حجم فروش شد.
امیر یوســفیان در بازدید از کارخانه واگن پارس با 
بیــان این مطلب تاکید کرد: شــرکت واگن پارس 
بــا توجه به ظرفیت های مطلوب تولیدی، ســال ها 
در شرایط نامناســبی از نظر حجم تولید، اشتغال 
و ســودآوری قرار داشــت که بانک صادرات ایران 
پس از انتقال ســهام این شــرکت به گروه مپنا و 
انتصاب مدیران جدید، با پرداخت بیش از دو هزار 
میلیارد ریال تسهیالت ریالی برای احیای این واحد 
تولیدی کمک شــایانی کرد. وی با تاکید بر اینکه 
حمایت بانک صادرات ایران از این واحد تولیدی در 
صنعت ریلی کشور با توجه به برنامه های توسعه ای 
آن انجام شــده اســت، افزود: با وجود مشــکالت 
متعدد شــرکت ها در شرایط کنونی، بانک صادرات 
ایران همچنان حمایت از تولید داخلی را در دستور 

کار دارد.

اخبـــار

محــدوده تغییرات تــورم دوازده ماهــه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین60,5 درصد 
برای دهک هشتم تا 64.6 درصد برای دهک  اول است.

نــرخ تورم کل کشــور در آبان مــاه 1401 برابر 44, 0 
درصد اســت که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 
41.٧ درصد برای دهک دهم تا 50.٢ درصد برای دهک 
اول نوســان دارد. محدوده تغییرات تــورم دوازده ماهه 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
بین60.5 درصد برای دهک هشتم تا 64.6 درصد برای 
دهک اول اســت. هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه 
عمده »کاالهــای غیر خوراکی و خدمــات« بین3٢.٩ 

درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا 36.6 درصد 
برای دهک دهم است.

بر اســاس اعداد مربــوط به تورم در میــان دهک های 
مختلف هزینــه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 
٨, 5 واحد درصد رســید که نســبت به ماه قبل )٧.٩ 
واحد درصد( 0.6 واحد درصد افزایش داشــته اســت. 
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها 
و دخانیات« نسبت به ماه قبل 0.٧ واحد درصد افزایش 
داشته اســت و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و 
خدمات« نســبت به ماه قبــل 0.٢ واحد درصد افزایش 

داشته است./مهر  تسنیم

تورم ۶۰ درصدی در محصوالت خوراکی و آشامیدنی
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات 
به قطر در مهرماه امســال در هم ســنجی با پارسال 30 

درصد رشد داشت.
، امید قالیباف در تشریح اقدامات تجاری وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت با قطر افزود: روند تجاری دو کشــور 
مسیر رو به رشدی را طی می کند، به طوری که در هفت 
ماهه امســال صادرات اقالمی نظیرمحصوالت نیمه تمام 
فوالدی، انواع شیشه، میگو و ماهیان زنده، گوجه فرنگی 
گلخانه ای، ســیمان سفید، شــیرینی و شکالت و انواع 
فراورده های غالت از رشد 100 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل برخوردار شده است.

سخنگوی وزارت صمت گفت: ســازمان توسعه تجارت 
به عنوان بازوی ایــن وزارتخانه در حوزه تجارت خارجی 
عــالوه بر اســتفاده حداکثری از ظرفیــت تجاری جام 
جهانی، در بلندمدت نیز با ایجاد بســتر و ساختار الزم 

برای توسعه تجارت با قطر برنامه ریزی کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: طبق توافق دو کشــور قرار است 
حجم تجارت از رقم اندک ٢00 میلیون دالر در ســال 
به ســه میلیارد دالر در چهار ســال آینده افزایش یابد.

وی گفت: در نمایشگاه اخیر جمهوری اسالمی ایران در 
دوحه توافق شد ماهانه ٢50 تن انواغ مواد غذایی به قطر 

صادر شود.  ایسنا

صادرات ایران به قطر ۳۰ درصد رشد کرد

گزارش

هر چنــد وقت یک بار قیمت جدیدی از پروژه های نهضت 
ملی مسکن به گوش می رسد و نگرانی های متقاضیان این 

طرح برای تامین آورده دو چندان می شود.
در چنــد وقت اخیر خبرهایی در رابطــه با افزایش قیمت 
پروژه های نهضت ملی مسکن مطرح شده که این موضوع 
باعث نگرانی متقاضیان شــده اســت چراکه همواره شعار 
دولت در رابطه با ارزان ســازی واحدهای مسکونی بود اما 
اعــالم این موضوع که این پروژه ها متری ٨ میلیون تومان 
تمام می شــود، زمینه ســاز به هم ریختن حساب وکتاب 

خریداران شده است.
در ابتدا ســاخت این پروژه ها با متــری ٢میلیون و٧00 
هزار تومان شــروع شد و ســپس به متری 4تا 5 میلیون 
تومان رســید که بعد از اعالم ساخت و اجرای پروژه ها به 
صورت یک طبقــه و ویالیی قیمت ها دوباره کاهش یافت 
.در ابتدا اعالم شده بود متقاضیان در 4یا 5 قسط همزمان 
با پیشــرفت فیزیکی پروژه ها،  آورده خود را تکمیل کنند 
که تاکنون بخشی از متقاضیان در پروژه های مسکن ملی 

یک یا دو قسط از آورده های خود را پرداخت کرده اند.
اخیرا احمد دنیامالی عضو شــورای عالی مسکن از افزایش 
قیمت تمام شــده ی ساخت مســکن ملی به ازای هر متر 
مربع خبر داد و گفت: در شــورای عالی مسکن بحث ها و 

گفتگوهای زیادی صورت گرفت و فعال به متری ٨ میلیون 
تومان رســیده ایم. البته باید در نظر داشــته باشیم که با 
حذف هزینه های زمین، قیمت زمین تقریبا رایگان شــده 
است. او گفت : تخفیف های 50 درصدی در خصوص بحث 

انشعابات و عوارض شهرداری نیز به دست آمده است.
دنیامالی ادامه داد: در حقیقــت مبلغ ٨ میلیون تومان به 
صورت میانگین اســت. چرا که احتماال هزینه های ساخت 

مسکن در روســتاها کمتر از این عدد باشد و همچنین در 
شــهرهای بزرگ نیز ممکن است که هزینه های ساخت و 

ساز کمی باالتر از ٨ میلیون تومان تمام شود.
این در حالی اســت که بعــد از این اظهار نظــر، علیرضا 
جعفــری مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعالم کرد: قیمت تمام 
شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن 6 میلیون و500 

هزار تومان است و به هیچ عنوان قرارداد های منعقد شده 
با پیمانکاران و ســازندگان متری ٨ میلیون تومان نیست.

بخش خصوصی واحدهای نهضت ملی مســکن را متری 5 
میلیون تومان  می ســازد بعد از این اظهار نظر، ایرج رهبر 
رئیس انجمن انبوه ســازان هم اعالم کرد: در بحث ساخت 
واحدهای نهضت ملی مسکن در تهران قراردادهای منعقد 
شــده همان متری 5 میلیون تومان بوده و فعال سازندگان 
با این میانگین قیمت در حال اجرای پروژه ها هستند.  به 
گفته بســیاری از متقاضیان نهضت ملی مسکن، هربار که 
قیمــت جدیدی از پروژه به گوش  می رســد، نگرانی های 
متقاضیان برای تامین آورده دو برابر می شــود چراکه در 
ابتدا اعالم کرده بودند این پروژه ها با کم ترین هزینه و به 

صورت ارزان سازی تحویل داده خواهد شد.
 حال با وجود وعده ای که دولت برای ساخت یک میلیون 
واحد مســکونی در طول یک ســال داده است باید تمامی 
دســتگاه ها همکاری الزم را با ســازندگان انجام دهند تا 
روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسریع شود و از سوی 
دیگر تامین اراضی در شــهرهای مختلف و اعطای اراضی 
توسط دستگاه ها به وزارت راه وشهرسازی خود کمک می 
کند که طرح یک طبقه ســازی و ویال ســازی هم در این 

پروژه ها اجرایی شود.  باشگاه خبرنگاران

چانه زنی دستگاه ها برای هزینه ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن

رئیس ســازمان خصوصی سازی با اعالم واریز بخش نقدی بزرگترین مزایده تاریخ 
یعنی بلوک 1٢ درصدی هلدینگ خلیج فارس، از نهایی شدن این معامله خبر داد.

 حســین قربان زاده، رئیس کل سازمان خصوصی ســازی اظهار کرد: 3٢ هزار و 
600 میلیارد تومان حصه نقدی بزرگترین معامله تاریخ خصوصی ســازی دیروز 
توســط شــرکت خریدار به حساب ســپرده گذاری مرکزی واریز و بدین ترتیب 

معامله بلوک 1٢ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قطعی شد.
وی افزود: فروش این ســهام در راستای تکالیف بند الف تبصره دو قانون بودجه 

1401 است که وظیفه سازمان خصوصی سازی است. 
رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی گفت: البته همواره این دغدغه مورد توجه 
اســت که نباید در فروش سهام شــرکت های دولتی نگاه درآمدی صرف داشت 

و بــه همین دلیل در این مزایده ابتدا اهلیت و صالحیت متقاضیان شــرکت در 
مزایده یعنی پاالیشــگاه نفت تهران و شــرکت اهداف در کارگروه پایش اهلیت 
بررسی و مورد تایید قرار گرفت و ضمنا مالحظات بازار سرمایه نیز درنظر گرفته 
شد چنانکه اتفاقا فروش بلوکی این سهام بیش از سه برابر قیمت تابلو، رونق را به 
بازار ســرمایه برگرداند. وی تصریح کرد: خوشبختانه این تامین مالی غیر تورمی 

صرفا محدود به امســال نیست و هر شش ماه یکبار تا چهار سال حدود 14 هزار 
میلیارد تومان از محل اقساط این معامله به حساب خزانه دولت واریز می شود.

بر اســاس  این گزارش، دوشنبه، ٩ آبان ســال جاری بلوک 1٢ درصدی شرکت 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس با قیمت پایه 13٩٧ تومان به ازای هر سهم، 
پس از ســه روز رقابــت نفس گیر و ٢٧0  مرتبه تغییر قیمــت، نهایتا در قیمت 
1٨51 تومان به فروش رســید و ارزش کل شــرکت از حــدود ٨٢ هزار میلیارد 
تومان به حدود 10٨ هزار و ٧00 میلیارد تومان معادل ٢00 درصد اضافه ارزش 
بلوکی بالغ شــد و بدین ترتیب، بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی کشور به 
ثبت رســید. در همین راســتا در مهلت ٢0 روز کاری ، حصه نقدی این معامله 

دیروز واریز و معامله قطعی شد.  تسنیم 

بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی 
نهایی شد

دستیار ویژه رئیس سازمان بورس ضمن اشاره به فلسفه 
اصلی سهام عدالت که نگهداری آن و بهره بردن از عواید 
ســود ساالنه آن است، از پرداخت سود این سهام در دو 

قسط خبر داد.
پیمان حدادی، مشاور و دســتیار ویژه ریاست سازمان 
بورس در ســهام عدالت ضمن اشــاره به پرداخت سود 
ســهام عدالت در دو قســط به دارندگان این سهام، در 
خصوص جزئیات پرداخت ســود گفت: مبلغ دقیق سود 
سهام عدالت به دلیل اینکه هنوز مجمع سه تا از سهامی 
که در ســهام عدالت وجود دارد برگزار نشــده اســت، 
مشــخص نیســت و یکی از دالیل اینکه قرار شده است 
علی الحساب و در دو قسط این سود پرداخت شود همین 
مسئله اســت، ولی در شرایط فعلی می توان گفت که تا 
آخر آذرماه ســال جاری مبلغ دقیق این ســود پس از 
برگزاری مجامع مشــخص می شود و تا آخر پاییز به طور 

قطعی سود سهام عدالت پرداخت می شود.
وی افزود: پرداخت قســط دوم ســود دارندگان ســهام 
عدالــت به تأمین نقدینگی شــرکت های ســرمایه پذیر 
بســتگی دارد و بنابراین می توان گفت که قســط دوم، 
اواخر اســفند ماه یا اوایل فروردین ســال بعد پرداخت 
می شــود، یعنی این امکان وجود دارد که پرداخت قسط 

دوم به اوایل سال بعد موکول شود.
مشــاور رئیس ســازمان بورس در پاســخ به سؤال در 
خصــوص آخرین وضعیت آزادســازی و فروش ســهام 
عدالــت، گفــت: نکته ای که الزم اســت به آن اشــاره 
کنم، فلســفه اصلی ســهام عدالت، نگهداری این سهام 
اســت و قصد از واگذاری ســهام عدالت این نبوده است 
کــه این ســهام در اختیار مردم قرار گیــرد و مردم آن 
را بفروشــند چرا کــه اگر چنین قصدی وجود داشــت 
 مانند طرح یارانه های معیشــتی از ابتدا پول آن به مردم 

پرداخت می شد،

بنابراین باید به این نکته توجه شــود که فلســفه اصلی 
سهام عدالت این بوده است که مردم به صورت بلندمدت 
این سهام را نگهداری کنند و از عواید آن که همان سود 
ساالنه آن است و هر ســال از سال قبل بیشتر می شود 
)امسال هم حداقل دو برابر سال قبل است(، بهره ببرند، 
امــا این که اختیار فروش این ســهام مجــدداً کی آزاد 
می شــود و در اختیار دارندگان آن قرار می گیرد بستگی 
به مصوبات شورای عالی بورس در این خصوص دارد که 

هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.
حــدادی در ادامه گفت: طبیعی اســت کــه اگر اختیار 
فروش سهام عدالت مجدداً آزاد شود به هرحال بر شرایط 
بازار سرمایه تأثیرگذار اســت اما علت اصلی آنکه هنوز 
این اجازه از سوی شورای عالی بورس صادر نشده است، 
تأثیرگذاری آن بر شــرایط بازار ســرمایه نیســت، چرا 
کــه زمانی که مجوز فروش ســهام عدالت مجدداً صادر 
شود حتماً شــرایطی که سابقاً شاهد آن بودیم مبنی بر 
فروش 30درصدی یا 60درصدی دارندگان این ســهام، 
اصالح خواهد شــد و قطعاً مشابه تصمیمی که در سال 
٩٩ گرفته شــد و ســیل عظیمی از فروشندگان سهام 
عدالت را به سوی بازار سرمایه روانه کرد و یکی از دالیل 
ریزش بازار ســرمایه شــد، به آن صورت تکرار نخواهد 
شــد. گفتنی است اگر قصد بر باز شــدن فروش سهام 
عدالت شــود حتماً شرایط جدیدی اعالم می شود تا هم 
شــرایط را برای نگه دارندگان سهام عدالت تسهیل کند 
و هــم لطمه ای به بازار ســرمایه وارد نکند.پیش از این 
وزیر اقتصاد گفته بود، ســود ســهام عدالت شرکت های 
بورســی که مهلت آنها برای واریز سود به پایان رسیده 
و قابل وصول اســت، تا پایان پاییز برای همه 4٩میلیون 
نفر ســهامدار عدالت واریز می شود. میزان تقریبی قسط 
اول ســود حدود 500 هزار تومان به ازای هر برگه سهام 

عدالت است.  تسنیم

آزادشدن فروش سهام عدالت فعالً منتفی است
ابراهیم افشــار مدیر کســب و کار گــروه بهمن )حوزه 
خودروهای تجاری( در شــانزدهمین نمایشگاه صنعت 
خــودروی اصفهان محصول جدیدی از خانواده امپاور را 
معرفــی کرد. وی در این خصوص بــا ارائه اطالعاتی در 
خصوص کامیون متوســط مدل BD300 اعالم کرد که 
این محصول همچون کشنده امپاور BD500 قطعا مورد 
توجه بازار تجاری سواران قرار خواهد گرفت. وی گفت: 
متاســفانه در چند دهه اخیر هم کامیون های تولیدی 
ایــران مطابق با اســتانداردهای روز دنیــا نبوده و هم 
نتوانسته نیازمندی های مشتریان را برآورده کند؛ بدین 
منظور گروه بهمن وظیفه خود دانسته تا با ورود به این 

بخش از بازار، به بهبود سیستم حمل نقل کمک کند.
 افشــار گفت: این محصول با شــعار »پرقدرت، ایمن و 
بــاداوم« وارد بازار و این اطمینان داده خواهد شــد که 
شــرکت بهمن دیزل محصولی اطمینان بخش را  وارد 
بازار خواهد کرد.  ابراهیم افشــار ضمن تشریح اطالعات 
فنی کامیون BD300  به چرایی انتخاب »پرقدرت« در 
شعار اشاره کرد و گفت: موتور این خودرو کامینز با توان 
300 اســب بخار و گشتاور 1100 نیوتن متر است. وی 
در خصوص سیســتم  ایمنی این خودرو که در شعار به 
آن اشاره شده است، گفت: این کامیون مطابقت کامل با 
استانداردهای ٨5 گانه کشور و همچنین استانداردهای 
ایمنــی روز دنیا که بخشــی از آنها از جمله سیســتم 
کنتــرل الکترونیکی پایــداری )ESC(، سیســتم ترمز 
اضطراری هوشــمند )AEBS( و سیستم هشدار انحراف 

از مسیر)LDWS( می باشد را دارد.
 وی اظهار کرد: این خودرو در دو مدل باری و کمپرسی 
که هر دو مجهز به جای خواب برای استراحت راننده یا 
سرنشین می باشد عرضه خواهد شد. کابین این خودرو 
بــزرگ، ارگونومیک و مدرن بوده و ظاهری بســیار زیبا 
دارد. در مدل باری، ترمز جلو دیســکی و عقب کاسه ای 

و در مدل کمپرســی هر دو کاسه ای می باشد. سیستم 
تعلیق جلو در هر دو مدل بــادی پارابولیک بوده که به 
پایداری و راحتی سرنشین کمک خواهد نمود. همچنین 
سیســتم تعلیق عقب در مدل باری بــه صورت بادی با 
 BD300 .قابلیت تنظیم ارتفاع و حافظه ذخیره می باشد

را می توان ایمن ترین کامیون دانست.
 ابراهیم افشار همچنین درباره تعبیر »با  داوم« برای این 
محصول گفت: هرچند کیفیت خانواده امپاور بر کســی 
پوشــیده نیست اما الزم به ذکر است قطعات و مجموعه 
های این خودرو از برندهای معتبر و با کیفیت برخوردار 
بوده و این خودرو تســت هــا و آزمون های متعددی را 
گذرانده اســت. ما تالش کردیــم کامیونی به روز، ایمن 
و زیبا در اختیار کاربران قرار دهیم تا محیط کار بســیار 

بهتری را تجربه نمایند.
افشــار در پایان گفت: با توجه به ابعاد و اندازه مناســب 
این خودرو، امکان نصب انــواع کاربری  در این کامیون 
ها وجــود خواهد داشــت. افشــار در ادامــه از عرضه 
محصــول جدیدی از خانواده فورس خبــر داد و گفت: 
با توجه به اســتقبالی که از کامیونت های سری فورس 
طی یکســال گذشــته صورت گرفته، طی دو ماه آینده 
محصول جدیدی از کامیونت های سری فورس را عرضه 
خواهیم کرد.مدیر کســب و کار گروه بهمن در خصوص 
جزئیات این محصول گفت: اطالعات بیشتر این کامیون 
به طور رســمی اعالم خواهد شــد اما به طور کلی این 
محصول با عنوان فورس 1٢ تن شناخته خواهد شد. در 
کامیون های متوسط و ســنگین ما با سری امپاور وارد 
بازار شدیم. ســال قبل BD500 را وارد بازار کردیم که 
با استقبال مشتریان روبرو شد. اکنون در خانواده سری 
امپاور کامیون BD300 معرفی شــد و در ســال آینده 
BD460 نیز که یک کامیون سنگین می باشد به جمع 

خانواده سری امپاور اضافه می شود.

کامیون امپاور BD300، کامیونی پرقدرت، ایمن و با دوام        

دو تدبیر وزیر صمت برای حذف رانت واردات خودرو؛ 

 عرضه در بورس کاال 
و سود بازرگانی متغیر

وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفــت: در بحث واردات خودرو و به منظور حذف 
رانت احتمالی، دو تدبیر اندیشــیده شده است، نخست آنکه خودروهای وارداتی 
در بورس کاال عرضه شــود و دوم، ســود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد و به 

خزانه دولت باز گردد. 
 ســید رضا فاطمی امین با بیان اینکه در بحث واردات خودرو تدابیری اندیشیده 

شــده که از رانت احتمالی جلوگیری شــود، گفت: به واسطه عدم واردات خودرو 
در ســال های گذشته، اگر خودرو در شــرایط غیرحرفه ای و بدون برنامه عرضه 
شود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت 
صمت برای از بین رفتن این رانت احتمالی، دو تدبیر اندیشیده است، نخست آنکه 
خودروهای وارداتی در بورس کاال که قیمت ها به صورت شــفاف کشــف شده و 
قابل رصد اســت، عرضه شوند و دوم اینکه سود بازرگانی حالت متغیر داشته باشد 
و به خزانه دولت باگردد؛ با دو تدبیر فوق، رانتی که ممکن بود برای واردکنندگان 
ایجاد شده و باعث ایجاد تقاضای کاذب شود کامال از بین خواهد رفت.فاطمی امین 
با تاکید این نکته که یکی از دو اصل اساســی در رهایی از رانت احتمالی واردات 
خودرو و شفافیت بازار، عرضه خودروها در بورس کاالست ادامه داد: تجربه گذشته 
نشان می دهد تمامی کاالهایی که در بورس کاال عرضه شده اند از وضعیت مطلوب 

تری برخوردارند، برای مثال می توان فوالد یا سیمان را در این حوزه نام برد.
وی تصریح کرد: عرضه در بــورس کاال چند ویژگی دارد، یکی از این ویژگی ها 
فضای کامال شــفاف بورس و کشف نرخ ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. 
این شــفافیت در اعالم میزان عرضه، تقاضا و قیمت پایانی فروش کمک می کند 
کــه بتوان وضعیت را به صورت دقیق تر رصد و برای بهبود شــرایط بازار برنامه 
ریزی و اقدام کرد.وزیر صمت خاطرنشان کرد: همچنین در بورس کاال می توان 
از ابزارهایی اســتفاده کرد که بازار را متعــادل کند. برای مثال در حوزه مس یا 
فوالد مشــاهده کردیم که با اســتفاده از ابزارهای بــورس در کوتاه ترین زمان، 
التهاب بازار را رفع کردیم.به گفته فاطمی امین، بورس کاال هم به لحاظ شفافیت 
برای خریداران و فروشــندگان و هم از نظــر تولید داده برای حاکمیت و هم به 

دلیل ابزارهایی که در آن وجود دارد، برای بازار موثر است.  ایرنا


