اقتصاد

وطن امروز

بانک مرکزی به علت تنبلی بانکها در فراهم کردن زیرساختهای رمز دوم یکبار مصرف اجرای این طرح را عقب انداخت

رئیساتحادیه صنف فروشندگانخودرویتهران:
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ارز
رئیس کل بانک مرکزی:

مردم روی ارز سرمایهگذاری نکنند

آخرین چهارشنبه اردیبهشت شاهد ریزشی
بودن قیمت ارز و ثبات س��که بود ،ریزش��ی که
همزمان شد با اظهارات عبدالناصر همتی مبنی
بر پیشنهاد به مردم برای نخریدن دالر .دیروز هر
دالر آمریکا با  300تومان کاهش نس��بت به روز
قبل خود در کانال  14هزار تومان ایس��تاد .یورو
ب��ا  300تومان کاهش  17000تومان و هر پوند
انگلس��تان با  400تومان کاهش  19500تومان
فروخته شدند .فعاالن بازار بر این باورند که بازار
رشد بس��یار زیادی را در  2هفته گذشته داشته
است و دیگر کشش رش��د بیشتر را ندارد ،البته
گمانهزنیهای��ی مبنی بر قرار دادن س��د کانال
 15هزار تومان برای تحرک بانک مرکزی وجود
دارد ،این یعنی برای بانک مرکزی بسیار با اهمیت
است که قیمت وارد کانال  15هزار تومان نشود
و برای رس��یدن به این مه��م هم اقدام به تزریق
ارز مداخل��های در ب��ازار میکن��د .در روز ریزش
قیمت دالر ،س��که و طال ب��دون تغییر بودند ،بر
این اس��اس هر س��که بهار آزادی ط��رح امامی
 5میلیون و  50هزار تومان ،نیم سکه  2میلیون و
 800هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و 800
هزار تومان قیمتگذاری ش��دند .در روز کاهشی
ب��ازار ارز ،عبدالناصر همتی به مردم پیش��نهاد
ک��رد در این بازار س��رمایهگذاری نکنند .وی در
حاشیه جلس��ه هیات دولت درباره وضعیت نرخ
ارز در روزهای آینده ،اظهار داش��ت :نرخ ارز تابع
متغیرهای اقتصادی و سیاس��ی است که از بابت
ش��اخصهای اقتصادی وضعیت ذخایر ارزی از
نظر اسکناس بسیار خوب است .رئیس کل بانک
مرکزی با بیان اینکه در شرایط فعلی متغیرهای
سیاسی بر نرخ ارز تاثیر میگذارد که به هیچ وجه
مبنای اقتصادی ندارد ،ادامه داد :دش��من هر روز
برای بر هم زدن بازار ارز یک شایعه ایجاد میکند
و نوسانگیران نیز در پی سوءاستفاده هستند تا با
ایجاد جو روانی نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهند.
همتی به مردم توصیه کرد تحت تاثیر جو روانی
قرار نگیرند .وی افزود :هفته گذشته دشمن تالش
زیادی را برای بر هم زدن بازار ارز با ایجاد شایعات
و تحرکات انجام داد که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ
شده به هدفش نرسید .وی تاکید کرد :نرخهای
فعلی در بازار پایدار نیست ،هر لحظه ممکن است
تغییر کند ،بنابراین به مردم عادی توصیه میکنیم
در این بازار سرمایهگذاری نکنند.
بانک

وام مسکن روستایی
 ۴۰میلیون تومان

ش��ورای پول و اعتبار در  2مصوبه ،افزایش
سقف فردی «تسهیالت یارانهای قابل اعطا بابت
بازس��ای و نوسازی اماکن مسکونی روستایی»
به مبل��غ  ۴۰میلی��ون تومان و «تس��هیالت
قرضالحسنه اشتغالزایی» به مبلغ  ۵۰میلیون
تومان را تصویب کرد .وام مس��کن روس��تایی
ب��ا معرفی متقاضیان به بنیاد مس��کن انقالب
اسالمی به بانکهای عامل قابل پرداخت است.
وام قرضالحس��نه اش��تغالزایی نیز با معرفی
نهادهای حمایتی از جمل��ه کمیته امداد امام
خمینی (ره) ،بهزیس��تی ،صندوق اش��تغال و
کارآفرینی امور ایثارگ��ران و وزارت کار و امور
اجتماعی به بانکهای عامل قابل پرداخت است.

حمايتازتوليدبااعتباراتاقتصادنوين

مديرعام��ل بان��ک اقتصادنوي��ن ب��ا مرور
مهمتري��ن دس��تاوردهاي اين بانک در س��ال
 ،97حماي��ت از «رونق توليد مل��ي» را محور
سياس��تهاي اعتباري اين بانک در س��ال 98
عنوان ک��رد .به گزارش رواب��ط عمومي بانک
اقتصادنوين ،عليرضا بلگوري در اینباره گفت:
گروه اقتصادنوين سياستهاي اعتباري خود در
س��ال  98را با محوريت تامين مالي بنگاههاي
توليدي با استفاده از ابزارهاي متنوع و پرداخت
تس��هيالت خ��رد و کالن در جهت حمايت از
توليدکنن��ده و مصرفکنن��ده کاالي داخلي
تهيه و تدوين کرده است .بلگوري افزود :بانک
اقتصادنوين سال گذش��ته با اولويت قرار دادن
اعطاي تسهيالت و ايجاد تعهدات در بخشهاي
تولي��دي صنعت و معدن ،با توزي��ع عادالنه و
کارشناسانه ،بالغبر  80درصد منابع در اختيار
خود را در بخشهاي مختلف صنعت تزريق و
در مسير توليد و رونق اقتصادي کشور هدايت
کرده است .وی مجموع تسهيالت اعطايي بانک
اقتصادنوين به بخشه��اي صنعتي و توليدي
کشور را بيش از يکصد هزار ميليارد ريال عنوان
کرد .بلگوری حمايت از شرکتهاي دانشبنيان
را از ديگر سياس��تهاي اين بانک دانس��ت و
گفت :در س��ال  ،97نزدیک به  7هزار ميليارد
ريال از منابع بانک در قالب تسهيالت در اختيار
شرکتهاي دانشبنيان قرار گرفته است.
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عقبنشینی یکبار مصرف!

گروه اقتصادی :همانطور که پیشبینی میش��د
اج��رای رمز دوم یکبار مصرف ت��ا اطالع ثانوی به
تاخیر افتاد تا بانکها با آمادگی بیشتری این طرح
را اجرا کنند.
به گزارش «وطنامروز» ،رمز دوم یکبار مصرف
با هدف افزایش ضریب امنیت تراکنشهای بانکی
ب��ه بانکه��ا تکلیف ش��د .در این ط��رح به جای
اینک��ه کاربران برای خرید اینترنتی یا موبایلی رمز
دوم دائمی داش��ته باشند از رمز دوم یکبار مصرف
که بانکها اع�لام میکنند اس��تفاده میکنند تا
سوءاس��تفاده از اطالعات بانکی به حداقل برس��د.
اولین اقدام بانکها برای اجرای این طرح نیز ساخت
اپلیکیش��ن موبایلی بود که برخی بانکها از چند
م��اه پیش آن را اجرایی کردن��د .بانک مرکزی نیز
به بانکها هشدار داد تا اول خرداد زیرساختهای
رمز یکبار مصرف را ایجاد کنند ،اگرنه باید خسارت
ناش��ی از سوءاس��تفادهها را پرداخت کنند .در این
بین  2مس��اله اساس��ی مانع از اجرای درست این
طرح ش��د؛ اول اینکه همه مشتریان بانکی گوشی
هوشمند که قابلیت نصب اپلیکیشن داشته باشد
ندارند و دوم اینکه بس��یاری از دارندگان گوش��ی
اپل به علت محدودیتهای این گوشی برای نصب
اپلیکیشنهای داخلی با مشکل مواجهند .به همین
علت پیشنهاد شد بانکها به وسیله پیامک رمز دوم
یکبار مصرف را برای کاربران ارسال کنند اما طبیعی
بود که بانکها به علت هزینهزا بودن با آن مخالفت

کنند .در اطالعیهه��ای بانک مرکزی آمده بود که
رمز دوم یکبار مصرف حتما باید رایگان باشد و هیچ
هزینهای ب��ه مردم تحمیل نکند و به همین علت
بانکها و موسسات مالی نتوانستند در موعد مقرر
خ��ود را برای اجرای این ط��رح آماده کنند .از این
رو ،بان��ک مرکزی دیروز اعالم کرد طرح رمز یکبار
مصرف به تاخیر افتاد.
موضوع ارائه رم��ز دوم یکبار مصرف به صورت
پیامکی هم ابالغ شده بود اما غیر از هزینهزا بودن
آن ،مشکل دیگر عدم تطابق اطالعات شماره تلفن
ی که براساس یک
مشتریان بانکهاس��ت ،به طور 
برآورد ،اطالعات ش��ماره تلفن ح��دود  70درصد
مش��تریان شبکه بانکی بدرستی ثبت نشده است.
بنابراین ش��بکه بانکی برای اج��رای این طرح باید
زمان بیشتری صرف کند تا نقصهای اطالعاتی در
این بخش برطرف شود.

■■کارمزد  20هزارتومانی

بانکها برای اجرای طرح رمزهای یکبار مصرف،
در نظر داشتند کارمزد  ۲۰هزار تومانی بگیرند که
بانک مرکزی مانع این کار شد.
ی یکبار
به گزارش تس��نیم ،اجرای طرح رمزها 
مص��رف بانکی ک��ه بنا بود طبق بخش��نامه بانک
مرکزی از ابتدای خردادماه سال جاری در سیستم
پرداخت عملیاتی ش��ود ،ب��ا تصمیم بانک مرکزی
به تأخیر افتاد .البته عقبنش��ینی بانک مرکزی از
این طرح دائمی نیس��ت و به بانکه��ا اعالم کرده

کاهش قیمت پیاز و گوجه فرنگی
قیم��ت  ۱۴محص��ول از جمله پی��از زرد و
س��فید ،خیار کوتاه و گلخانهای و گوجه فرنگی
بوت��های در میادی��ن می��وه و ترهبار
کاهش یاف��ت و قیمت پیاز درجه
یک در میادین پس از مدتها به
زی��ر  ۴هزار تومان رس��ید .به گزارش
تس��نیم ،براس��اس نرخنامه سازمان
میادین شهرداری ،هر کیلوگرم بادمجان
 3100تومان ،خیار کوت��اه  4800تومان ،خیار
کشاورزی اسداهلل خسروی :دولت در حالی
با تغییر ارز دولتی  4200تومانی
اختص��اص یافته به گوش��ت به نیمایی ،گوش��ت
یارانهای را از سبد کاالهای اساسی مصرفی خانوار
خارج کرده اس��ت که نمایندگان مجلس ،چنین
تصمیمی را ناق��ض مصوبات مجلس و اجحاف در
ح��ق مردم میدانن��د .به گ��زارش «وطنامروز»،
پس از شکس��تهای پیدرپی طرحهای دولت در
توزیع گوش��ت وارداتی تنظیم بازاری و نارضایتی
مردم 19 ،فروردینماه سالجاری دبیر ستاد تنظیم
بازار اعالم کرد واردات و عرضه گوش��ت قرمز ارزان
دولتی متوقف ش��ده و از این به بعد گوشت قرمز
ب��ا ارز نیمایی وارد و قیمت آن در بازار بر اس��اس
عرضه و تقاضا تعیین میشود .اعالم چنین خبری
همه را ش��وکه کرد ،چرا ک��ه مطابق قانون بودجه
س��الجاری مبلغ  14میلیارد دالر با هدف کاهش
فش��ار اقتصادی بر م��ردم ب��رای واردات کاالهای
اساس��ی بر مبنای ارز  4200تومانی در نظر گرفته
ش��ده و هر گونه تغییری در شیوه بهکارگیری آن
خالف قانون محسوب میشود .تصمیم
دول��ت در تبدی��ل ارز

گلخان��های  4000تومان ،کاهو رس��می 2000
تومان ،گوجهفرنگی بوتهای  5000تومان،
نخودفرنگی  4800تومان ،هر کیلوگرم
پیاز زرد و س��فید درجه یک 3800
توم��ان و دس��تچین  4800تومان،
س��بزی پاک ک��رده  5100تومان،
س��یب زمینی انباری  4100تومان و
گوجهفرنگی گلخانهای  5500تومان به
فروش میرسد.

که باید مش��وقهایی را در نظر بگیرند تا مشتریان
پرریس��ک برای دریافت رمزهای یکبار مصرف به
شعب مراجعه کنند .هدف بانک مرکزی از اجرای
این طرح ،برقراری امنیت در معامالت غیرکارتی و
جلوگیری از کالهبرداریهای اینترنتی است؛ بانک
مرکزی معتقد اس��ت با این طرح میتواند از وقوع
کالهبرداری اینترنتی بکاهد.
اما نکته مهمی که در پش��ت پ��رده اجرای این
طرح وجود دارد مربوط به موضوعی است که بانک
مرکزی بارها بر آن تأکید کرده است؛ بانک مرکزی
در اطالعیههای مختلف تاکید داشت که استفاده از
رمزهای یکبار مصرف خدمتی است کام ً
ال رایگان و
مردم نباید پولی بابت آن بپردازند.
ای��ن تصمیم البته در ابت��دا با مخالفت بانکها
همراه بوده است؛ بانکها ابتدا اصرار داشتند از هر
مش��تری بابت ارائه رمزهای یکبار مصرف کارمزد
دریافت کنن��د .کارمزد پیش��نهادی بانکها بابت
رمزهای یکبار مصرف  20هزار تومان بود؛ در شبکه
بانک��ی االن  80میلیون کارت بانکی فعال و دارای
تراکنش موجود اس��ت که اگر بنا بود بانکها بابت
رمزهای یکبار مصرف کارمزد دریافت کنند ،عم ً
ال
س��ودی معادل یکهزار و  600میلیارد تومان را به
جیب میزدند .نکته مهم اما مخالفت بانک مرکزی
با این خواسته بانکهاست؛ اطالعات رسیده حکایت
از آن دارد که درخواس��ت بانکها روی میز رئیس
کل بان��ک مرکزی هم قرار گرفت��ه ولی همتی با

برداشت از خزانه برای پرداخت یارانه
«در گذشته مجبور بودیم س��االنه از خزانه ۱۲
تا  ۱۳ه��زار میلیارد تومان بر اس��اس مجوز قانونی
برداش��ت کنیم تا بتوانیم یارانه ۴۵ه��زار تومانی را
پرداخ��ت کنیم» .به گ��زارش تس��نیم ،محمدباقر
نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه
 30درصد درآم��د قانون هدفمندی یارانهها باید به
تولید اختصاص پیدا کند ،این در حالی است که این
اعتبار در سالهای گذشته تخصیص پیدا نکرده است،
گفت :در سال رونق تولید این اعتبار اختصاص پیدا

گزارش «وطنامروز» از بیتوجهی دولتیها به گوشت  125هزار تومانی

دولت گرانفروش باید پاسخگو باشد

نمایندگان مجلس در گفتوگو با «وطنامروز» :حذف ارز  4200تومانی
و گران کردن گوشت تخلف محرز دولت است
 4200تومان��ی ب��ه ارز نیمایی (بی��ش از  8هزار
تومان) برای واردات و توزیع گوشت قرمز با انتقاد
شدید نمایندگان مجلس ،کارشناسان و آحاد مردم
همراه شده اس��ت ،چرا که گوشت تنظیم بازاری
ارزانی ک��ه قبال به قیمت  29ت��ا  40هزار تومان
توزیع میش��د ،اکنون به حدود  90هزار تومان در
هر کیلو رسیده است .البته سوءمدیریت دولت در
تخصیص منابع برای تامین واردات گوشت تنظیم
ب��ازاری و ناتوان��ی آن در توزیع مناس��ب این کاال
بر همه آش��کار اس��ت ،چرا که میلیونها دالر ارز
یارانهای صرف واردات گوشت شد اما این کاال فقط
به دس��ت افراد معدودی رسید و خیلیها با وجود
اینکه س��اعتها در صفهای طوالنی برای خرید
گوشت میایستادند ،در نهایت دست خالی به خانه
بر میگشتند .دولت منابع ارزی یارانهای را به واردات
کاالهایی نظیر گوشت قرمز اختصاص میدهد اما
آن را ب��ه قیمت آزاد به بازار عرضه میکند که داد
همه بوی��ژه نمایندگان مجلس را درآورده اس��ت.
نمایندگان مجلس میگوین��د مابهالتفاوت ارز
دولت��ی برای واردات کاالهای اساس��ی،
باید به مردم برس��د و دولت برای
کس��ب درآمد از محل ارز
یارانهای کیسه ندوزد.

آن مخالفت جدی کرده است .گفتنی است ،علت
تأخیر در اجرای طرح رمزهای یکبار مصرف ،تالش
بانکها برای دریافت کارمزد نیس��ت ،بلکه فراهم
نبودن برخ��ی زیرس��اختهای الزم و محدودیت
اپلیکیشنهای بانکها در گوشیهای آیفون و ...جزو
دالیل تأخیر در اجرای طرح است.
اس��تفاده از رمزهای یکبار مصرف در عملیات
خرید خبری بود که طبق بخشنامه بانک مرکزی
به بانکها رس��انهای ش��د و واکنشهای مختلف
م��ردم را به همراه داش��ت؛ مهمترین نگرانی مردم
از اجرای ط��رح رمزهای یکبار مصرف این بود که
نتوانند عملیات خرید را تا دریافت رمز یکبار مصرف
کامل کنند .اما دلیل بانک مرکزی برای الزام بانکها
به استفاده از رمزهای یکبار مصرف برقراری امنیت
بیش��تر در معامالت غیرکارتی مردم بود و کماکان
ه��م بر این موض��وع تأکید دارد ک��ه بانکها باید
مش��وقهایی را برای مش��تریان پرریسک خود در
نظر بگیرند تا آنها را به اس��تفاده از رمزهای یکبار
مصرف تشویق کند .در بخشنامه بانک مرکزی که
هفته پیش منتشر شده بود بانک مرکزی از بانکها
خواسته بود اگر نمیخواهند رمز دوم یکبار مصرف
را اجرایی کنند باید مس��ؤولیت خس��ارت آن را بر
عهده بگیرند .حاال که موضوع رمز یکبار مصرف به
تاخیر افتاده باید دید بانک مرکزی به بانکها تا چه
زمانی مهلت میدهد که همچنان از رمز دوم ایستا
استفادهکنند.

■■دولت پاسخگوی گرانی گوشت یارانهای باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره رویکرد
دول��ت در تغییر نرخ ارز یارانهای  4200تومانی به
ارز نیمایی ب��رای واردات کاالهای اساس��ی نظیر
گوش��ت قرمز گفت :مطابق بند  2تبصره  7قانون
بودجه س��ال  ،1398مجلس مقرر کرده چنانچه
کاالیی از وضعیت ارز مصوب  4200تومانی خارج
و به ارز نیمایی فروخته ش��ود ،دولت موظف است
مابهالتف��اوت قیمت آن را حتم��ا به عنوان کمک
معیش��ت به مردم پرداخت کند .حسن سلیمانی
به خروج گوش��ت یارانهای از س��بد مصرفی مردم
با آزادس��ازی قیمت این کاال اش��اره کرد و گفت:
دول��ت مکلف ب��ه واردات کاالهای اساس��ی با ارز
دولتی  4200تومانی و عرضه آن به بازار اس��ت اما
از آنجایی که اکنون گوشت را با ارز نیمایی وارد و
با قیمت نزدیک به بازار آزاد عرضه میکند ،عملی
خالف قانون را مرتکب شده و باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم هرسین ،صحنه و کنگاور در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز دولتی
به نیمایی برای واردات و فروش کاالهای اساس��ی،
نقض آش��کار قانون و مقررات بودجه است ،افزود:
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ب��ا برگزاری
جلساتی و دعوت از مسؤوالن دولتی پیگیر موضوع
است و نتیجه بررسی آن بزودی اعالم میشود.
■■سود فروش گوشت نیمایی در جیب دولت

عبدالرضا مصری ،نماینده مردم کرمانشاه در
مجلس ش��ورای اسالمی نیز در گفتوگو با

میکند .نوبخت افزود :با توجه به اینکه مابهالتفاوت
قیمتها در ماده یک و  3در قانون هدفمندی یارانهها
کف��اف پرداخت  45هزار و  500تومان یارانه افراد را
نمیداد ،بنابراین ما نهتنها نمیتوانستیم از این رقم به
بخش تولید کمکی کنیم  -اگرچه کمک میشد اما
به اندازه  30درصد نبود  -حتی مجبور بودیم ساالنه
از خزانه  12تا  13هزار میلیارد تومان براساس مجوز
قانونی برداشت کنیم تا بتوانیم یارانه  45هزار تومانی
را پرداخت کنیم.
«وطنامروز» درباره وضعیت گرانی گوشت در بازار
و بیتوجهی دولت به معیشت مردم گفت :دولت با
فروش گوشت یارانهای به نرخ ارز نیمایی ،در عمل
این کاالی اساسی را از مجموعه کاالهای ضروری
س��بد مصرفی مردم خارج کرد .عضو کمیسیون
برنام��ه و بودجه با بیان اینک��ه رویکرد دولت در
تغییر نرخ ارز دولتی  4200تومانی به ارز نیمایی
برای فروش گوشت قرمز وارداتی حقوق مردم را
صددرصد ضایع میکند ،اظهار داشت :مابهالتفاوت
فروش گوش��ت باید به مردم داده ش��ود اما سود
حاصل از فروش گوش��تی که باید ب��ا ارز 4200
تومانی وارد شده و به قیمت ارزان در اختیار مردم
قرار گیرد اکنون به جیب دولت میرود.
■■تبعات منفی گرانی گوشت

رئیس کمیس��یون بهداشت مجلس شورای
اس�لامی نی��ز درب��اره تبعات گرانی گوش��ت و
بیتفاوتی دولت در تغیی��ر نرخ ارز دولتی به ارز
نیمایی و ف��روش گران این کاالی اساس��ی در
بازار گفت :دولت در بازار گوشت ،چه یارانهای و
چه بازار آزاد ،حس��اب و کتاب و نظارت آنچنانی
ندارد .هنور مش��خص نیست ارز کالنی که برای
واردات گوش��ت ارزان دولتی اختصاص یافته به
چه کسی داده شده و محمولههای وارداتی کجا
صرف شده؟ حسینعلی شهریاری به سوءمدیریت
دولت در تامین و توزیع گوش��ت یارانهای اشاره
ک��رد و گفت :در پی بیتدبیری دولت در تامین
و توزیع گوشت قرمز وارداتی شاهد رانت و فساد
بودیم ،اکنون نیز گوش��تی ک��ه با ارز نیمایی به
بازار عرضه میش��ود ،بهای گرانی دارد که قشر
ضعی��ف و کمدرآمد جامعه از خرید آن ناتوانند.
وی با اشاره به تبعات منفی کاهش مصرف مواد
پروتئینی در پی گران��ی این محصوالت ،گفت:
کمبود پروتئین ،مشکالت فراوانی را برای مردم
بویژه کودکان درحال رشد ایجاد میکند و باعث
سوءتغذیه آنها خواهد شد.

خودرو

نمایندگیهای خودروسازان
دالالن بازارند

به دنبال بازگشت قیمتها به آگهیهای خرید
و فروش خودرو در س��ایتهای اینترنتی ،رئیس
اتحادیه نمایش��گاهداران و فروشندگان خودروی
تهران از بازگش��ت دوباره دالالن به این فضا خبر
داد .س��عید موتمنی در گفتوگو با ایسنا با بیان
اینک��ه دالالن خ��ودرو دوباره ب��ه فضای مجازی
بازگشتهاند ،خاطرنشان کرد :قاطعانه میگویم به
قیمتهایی که هماکنون در این س��ایتها برای
خودروها اعالم میش��ود ،مش��تری وجود ندارد
و در عمل هیچ معامل��های با این قیمتها انجام
نمیش��ود .به گزارش ف��ارس ،نمایندگیها برای
فروش روزانه خودرو منتظر میمانند تا ساعت ۱۱
صبح قیمت روز خودروها تعیین شود .مدیر فروش
یکی از نمایندگیهای ایران خودرو با بیان اینکه
قیمت خودروها لحظهای عوض میش��ود ،گفت:
خودروی مورد نظرتان (هرچه باش��د) را یکی ،دو
روزه تحویل میدهی��م ولی پالک خودرو پس از
 2هفته تعویض میشود و  2هفته بعد هم سند
به نام خریدار صادر میشود .وی تأکید کرد :صدور
س��ند و پالک به نام خریدار را تضمین میکنیم.
وی قیمت پژو  ۴۰۵مدل  GLXتحویل روز را ۸۸
میلی��ون و  ۵۰۰هزار تومان و پژو  ۲۰۶تیپ  ۵را
 ۱۳۰میلیون تومان اعالم کرد .مدیر فروش یکی
دیگر از نمایندگیها ایرانخ��ودرو نیز در اینباره
گف��ت :خودروها به نام س��رمایهگذار نمایندگی
است ،سرمایهگذار  ۲۰۰دستگاه ماشین از کارخانه
تحوی��ل گرفته و حاال آنها را به فروش گذاش��ته
است .این فروشنده محصوالت ایرانخودرو ،قیمت
پژو  ۴۰۵را  ۸۶میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ  ۵را
 ۱۳۰میلی��ون تومان و پ��ژو  ۲۰۶تیپ  ۲را ۱۰۷
میلی��ون تومان اعالم کرد .مدی��ر فروش یکی از
نمایندگیهای س��ایپا نیز اظهار داشت :خودروها
به اسم س��رمایهگذار نمایندگی است که در روز
خرید تحویل مش��تری داده میشود و پس از ۲
یا  ۳روز هم وکال��ت تعویض پالک برای خریدار
صادر میش��ود .این وضعی��ت در نمایندگیهای
فروش محصوالت س��ایپا نیز برقرار اس��ت .وی
قیمت پراید  ۱۳۱س��فید را  ۵۳میلیون تومان و
تیبا صن��دوقدار را  ۶۰میلیون تومان اعالم کرد.
یکی دیگر از نمایندگیهای سایپا نیز با بیان اینکه
خودروها به نام کارکنان نمایندگی است ،قیمت
پراید  ۱۳۱تحویل روز را  ۵۳میلیون تومان اعالم
ک��رد .وی ادام��ه داد :حواله تیبا هم با قیمت ۵۶
میلیون تومان موجود است.
ساختمان

گونی  214درصد گران شد

شاخص قيمت نهادههاي ساختماني در شهر
ته��ران در س��ال  ١٣٩٧ب��ا  47/8درصد افزايش
نسبت به س��ال  ،١٣٩٦به عدد  313/4رسید .به
گزارش «وطن امروز» ،اين شاخص در سال ١٣٩٦
عدد  212/1بوده و نس��بت به سال 12/3 ،١٣٩٥
درصد افزایش يافته بود .بیشترین تغییرات فصلی
مربوط به این ش��اخص در فصل تابستان با تورم
فصلی 25/7درصد است .از سوی دیگر در مقایسه
 ١٢٧قلم مورد آمارگیری مصالح س��اختمانی در
نیم��ه دوم  ،1397گونی چتایی ب��ا  214درصد
و ورق اس��تیل با  206/8درصد دارای بیش��ترین
افزای��ش و «ورق س��یاه ب��ه ضخامت بی��ش از ٣
میلیمتر» و ماسه شس��ته به ترتیب با  5/8و 8/9
درصد دارای بیشترین کاهش در متوسط قیمت
نسبت به نیمه دوم  1396بودهاند.
قیمت برخی مصالح ساختمانی (تومان)
عنوان

نیمه دوم نیمه دوم درصد تغییر نسبت
97

96

سنگ تراورتن

سفید -درجه 125714 142500

یک(مترمربع)
آجرماشینی
سوراخدار

سفید(قالب)
بلوکسفالی
تیغه(قالب)

358

575

268

333

ماسهشسته(تن) 25785 28083
آجر

فشاری(قالب)
تیرآهن

(14کیلوگرم)
تیرآهن

(16کیلوگرم)
تیرآهن

(18کیلوگرم)
میلگردآجدار
(10کیلوگرم)

میلگردآجدار
(12کیلوگرم)

میلگردآجدار
(14کیلوگرم)
گونیچتایی
(40×7یارد)

به نیمه دوم 96
13/4

33/6

72/7
8/9

275

203

35/3

5272

2560

106

4476

2549

75/6

4235

2840

49/1

4817

2312

108/3

4817

2323

107/3

2338 4815

105/9

6368

2024

214/6

