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اعالم زمان بازنشستگی پراید
وزیر صمت زمان بازنشستگی پراید را اعالم کرد .به
گزارشایسنا،رضارحمانیدرحاشیهمراسمانعقاد
تفاهمنامهداخلیسازیتجهیزاتصنایعپتروشیمی
دربارهزمانتوقفتولیدخودرویپراید،اظهارکرد:
سه مدل پراید داریم که ان شاء ا ...یک مدل آن دی
ماه امسال و دو مدل دیگر نیز اردیبهشت و تیر سال
آینده از رده تولید خارج خواهند شد .طی چند روز
اخیر ،بحث های مختلفی درباره از رده خارج شدن
پراید مطرح شده و قرار بود در جلسه شورای عالی
استاندارد ،موضوع توقف خط تولید پراید مطرح
شــود .طی ســال هــای اخیر پس از اجباری شدن
استانداردهای85گانهبرایصنعتخودرو،موضوع
توقفخطتولیدپرایدوبرخیخودروهایدیگرمطرح
بود .پیشتر بحث هایی درباره احتمال توقف تولید
یکیازخودروهایخانوادهپژونیزمطرحشدهبود.

وزیرصمت:رئیسبانکمرکزیباید
ثابتکندخودروسازیفشلاست
وزیرصمتگفت:رئیسکلبانکمرکزیبایدثابت
کند ،خودروسازی فشل است .به گزارش فارس،
رحمانی در پاسخ به این سوال که رئیس کل بانک
مرکزی اعالم کرده ،چرا باید بانک مرکزی تاوان
خودروسازی فشل را بدهد ،گفت :رئیس کل بانک
مرکزی خودش اعالم کرده و خودش نیز باید این
موضوعراثابتکند.
فرشاد مقیمی ،مدیرعامل ایــران خــودرو نیز به
صحبت های روز یک شنبه همتی واکنش نشان
داد .وی اظهارکرد :به این قضیه اعتقاد ندارم و باید
این موضوع را در جلسات کوچکتر حل و فصل
کنیم .وی ادامــه داد :اگـــر صنعت خــودرو وجود
نداشت ،حداقل باید  20میلیارد دالر برای تامین
نیازمندیهایبازارخودرو،ارزازکشورخارجمیشد
تا بتوانیم تشنگی بازار را برطرف کنیم .به تازگی
رئیس کل بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی با
اشارهبهشرطخودروسازانبرایدریافتتسهیالت
ارزی گفته بود :آنها میخواهند همه چیز به نفع
شانباشدوهرچهگفتندبانکمرکزیبگویدچشم.
تا صحبتی هم میکنیم میگویند این همه کارگر
داریمواگرآسیبببینیمبحرانایجادمیشود.تاکی
میخواهیماینخودروسازیفشلراادامهدهیم؟
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توضیحات وزیر جهادکشاورزی درباره کسری خرید گندم
و قیمت گوشت ،مرغ و آرد

نرخ خرید تضمینی پایین گندم
کار دست دولت داد

طبقگفتهوزیرجهادکشاورزی،درحالیکهتولیدگندمدر
کشورافزایشیافتهاست،کشاورزانبرخیمناطقحاضربه
فروشمحصولخودبهدولتنشدهاندوبههمیندلیلدولت
تصمیم به واردات گندم گرفته است .پیشتر برخی مقامات
صنفیازشکایتازدولتبهخاطرنرخخریدتضمینیپایین
خبردادهبودند.

▪کسری گندم امسال به رغم تولید خوب از طریق
واردات تأمین میشود

به گــزارش فــارس ،محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،
دیروزدرجلسههیئتنمایندگاناتاقبازرگانیتهراندرباره
وضعیت تولید گندم طی امسال در کشور ،گفت :بهرغم
افزایشتولیدگندمدرکشورطیامسالبرخیازکشاورزان
بهخصوصکشاورزاناستانهایغربیوشمالغرب،گندم
کشت آبی را به دولت نفروختند .حجتی اظهار کرد :با این
شرایط باید بخشی از گندم مورد نیاز کشور از طریق واردات
تأمین شود ،دولت در این خصوص تصمیم گرفته که یک
مقدارازنیازراازطریقوارداتتأمینکندوشرکتبازرگانی
دولتیدربارهمیزانآنتصمیمگیریمیکند.
▪واردات غذا و دارو عمال تحریم است

وی همچنین گفت :یکی از مسائل جدی که در این سال ها
و به ویژه بعد از تحریمها با آن مواجه بودیم ،موضوع تامین
غذا و دارو است .وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد :اگرچه
میگویند غذا و دارو مشمول تحریم نیست ،اما به دلیل
محدودیتهای نقل و انتقال پول و بانکی این دو قسمت
حساس به نوعی دچار تحریم است .حجتی اظهار کرد:
البته اکنون نگرانی از بابت تامین این کاالها وجود ندارد
و از نظر تامین و ذخایر وضعیت خوبی داریم.
وی با اشاره به این که برخی کشورها مثل عراق و افغانستان
صادراتمارامدیریتمیکنند،گفت:کشورعراقباتوجهبه
تفرغ ارزی خود صادرات برخی از محصوالت ما را مدیریت
و به طور مداوم برای صادرات کاالهای ایرانی محدودیت
ایجادمیکند.حجتیافزود:اینکشوربهخاطرمنابعارزی

که دارد سیگنال به کشاورز ما میدهد و به خصوص زمانی
کهمامشکلکمبودکاالداریمعراقدرهایوارداترابهروی
ایران باز میکند و با توجه به منابع ارزی خرید خوبی انجام
میدهد و برای صادرات جذابیت ایجاد میکند اما وقتی ما
مازادتولیدداریمدرهایعراقبهرویصادرکنندگانایرانی
بستهمیشود.
▪اگر گوشت  2دالری هست وارد کنید

وی همچنین با بیان این که هم اکنون مسئول تولید
گوشت کشور است و نه تأمین آن اظهار کــرد :گوشت
کیلویی دو دالر در کجا وجود دارد ،در استرالیا قیمت
هر کیلوگرم گوشت  7.5دالر و در مغولستان پنج دالر
است .اگر گوشت به این قیمت در جایی پیدا میشود وارد
کنیم و آن را به مردم به قیمت هر کیلوگرم  35هزار تومان
بفروشیم .محدودیتی برای واردات گوشت وجود ندارد.
▪سود  2برابری واردکنندگان کنجاله از واردات این
محصول

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره نهادههای دامی بیان
کرد:کنجالهباقیمتهرکیلو 2430تومانواردکشورشداما
باقیمتهرکیلوگرم 4700تومانبهفروشرفتواینفاصله
قیمتی اص ً
ال منطقی نبود .حجتی ادامه داد :به دنبال این
قضایامشاهدهکردیمکهقیمتهرکیلوگرممرغبه 17هزار
تومانهمرسیدووقتیدلیلافزایشقیمتازمرغدارسؤال
میشدمیگفتکهکنجالهراگرانخریدهدرحالیکهبخشی
ازکنجالهباارزدولتیبهاوفروختهشدهبود.ویافزود:اکنون
ارز 4200تومانیبهدستمصرفکنندهمیرسدوسازمان
حمایتهماعالمکردهکهاگراینارزنباشدقیمتمرغبههر
کیلوگرم 25تا 26هزارتومانمیرسد.
▪ قیمت آرد برای آزادپزها آزاد میشود

حجتی در ادامــه بیان کــرد :در مصوبه شــورای اقتصاد
پیشبینی شده تا در سال آینده نانوایان آزادپز آرد را با
قیمت تمام شده خریداری کنند.
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رونماییبانکمسکنازطرحجدیدتسهیالت

وام «1و »2مناسب چهکسانی است؟

اجاره خانه ها  2ساله
 1.5برابر شد

بانک مسکن در شرایطی از طرح جدید تسهیالت خود به نام « 1و »2رونمایی
کردکهبهنظرنمیرسدجاذبهچندانیبرایمشتریاناینبانکداشتهباشد.
آنگونهکهمرادیمدیرطرحوبرنامهبانکمسکندرگفتوگوباپایگاهخبری
اینبانکبیانکرده 1«،و»2عنوانطرحتسهیالتیدرقالبمرابحهبرایخرید
اقساطی کاالهایی همچون مسکن ،خودرو و  ...و نیز خدماتی نظیر سفرهای
زیارتیوسیاحتی،شهریهمدرسهودانشگاهاست.
بر اساس این طرح ،متقاضی می تواند با حداقل سپرده گذاری  10میلیون
تومان ،همزمان معادل 85درصد میزان سپرده خود را تا سقف 200میلیون
تومان تسهیالت دریافت کند .در این طرح که حداکثر مدت بازپرداخت
تسهیالت 60 ،ماهه است ،به مبلغ سپرده گذاری شده ،سود علی الحساب
ساالنه 2درصد (که همانند دیگر سپرده های کوتاه مدت عادی محاسبه می
شود)تعلقمیگیردونرخسودتسهیالتساالنهیکدرصداست.ضمناینکه
سودسپردهگذاریوتسهیالت،بهطورهمزمانقابلدریافتاست.
طبقاینطرح،سپردهفردسپردهگذار،بهعنوانوثیقهتسهیالتتوسطبانک
پذیرفتهمیشود.بهعبارتدیگرنسبت 100به 85درصدتسهیالتدریافتی،
تاانتهایمراحلبازپرداختکاملتسهیالتنزدبانکمسدودمیماند.
بانک مسکن تصریح کرده است که تسهیالت طرح « 1و »2هم به سپرده گذار
و هم به بستگان درجه یک وی مانند پدر ،مادر ،همسر و فرزند قابل پرداخت
است .عالوه بر این ،سپرده گذاران حقوقی مانند کارفرمایان ،امکان دریافت
اینتسهیالتبرایکارمندانخودرانیزدارند.
▪طرحجدیدتسهیالت ،مناسبچهکسانیاست؟

با اوصاف یادشده از طرح جدید تسهیالت مسکن ،معلوم نیست چه میزان
از مشتریان این بانک حاضر شوند در ازای سپرده گذاری منابع خود15 ،
درصد کمتر تسهیالت دریافت کنند .به عبارت دیگر ،دریافت این تسهیالت
توسط خود سپرده گذار چندان با معنا نبوده و به نظر می رسد تنها در صورت
جدابودنتسهیالتگیرندهوسپردهگذاراستکهاینطرحقابلاعتناخواهد
بود .در آن صورت ،فرد سپرده گذار با چشم پوشی از بخش بزرگی از بازده
سپرده گذاری خود ،امکان دریافت فوری تسهیالت برای تسهیالت گیرنده
(مث ً
ال کارمندان یا بستگان درجه یک) را فراهم خواهد کرد.

داده های مرکز آمار از متوسط اجاره بها در
کل کشور نشان می دهد که این رقم در بازه
زمانی بهار  96تا بهار  98بیش از  57درصد
رشد داشته و حدود  1.6برابر شده است .در
این بازه زمانی ،به اجاره نشینان ،دو شوک
قابل توجه وارد شده است .یکی در تابستان
 97و دیگری در بهار  98که به ترتیب اجاره
خانه ها حدود  26و  29.1درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزایش داشته اند.

بازار خبر

کمتر از  15درصد ظرفیت آذرآب
فعال است
فارس  -رئیس هیئت مدیره صنایع آذرآب از
پرداخت حقوق معوقه مرداد کارگران صنایع
آذرآب تا امروز خبر داد و گفت :حقوق شهریور
کــارگــران صنایع آذرآب نیز تــا دو مــاه آینده
پرداخت میشود .احمد قلعه بانی گفت :هم
اکنون آذرآب با کمتر از  15درصد ظرفیت کار
می کند.

مرغ ،همچنان باالتر از نرخ مصوب
ایسنا  -به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان
پرنده و ماهی ،مرغ در مراکز عرضه شهر معادل
 ۱۳هزار و  ۴۰۰تومان به فروش میرسد؛ در
حالی که نرخ مصوب این محصول  ۱۲هزار و
 ۹۰۰تومان است.

