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نـرخ تورم مهرماه 1391 اعالم شد 
خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال 

پایه 100=1383 در مهرماه 1391 به شرح زیر است :
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 

شهری ایران در مهرماه 1391 به عدد 364.8 رسید.
به گزارش سیاس��ت روز،  نرخ ت��ورم در دوازده ماه 
منتهی به مهرماه 1391 نس��بت به دوازده ماه منتهی به 

مهرماه 1390 معادل 24.9درصد است.

تلفن گویای رفع مغایرت حساب بانکی 
راه اندازی شد 
مرکز دریافت درخواست های رفع مغایرت تلفنی به 
شماره 29911 توسط اداره نظامهای پرداخت راه اندازی 

شد.
ب��ه گزارش سیاس��ت روز، با راه ان��دازی این مرکز 
هموطن��ان گرامي م��ی توانند در صورت ب��روز هرگونه 
مغای��رت در تراکنش��های الکترونی��ک خ��ود، عالوه بر 
مراجع��ه به بانک ها از طریق  تماس با  ش��ماره 29911 

نسبت به تکمیل فرم رفع مغایرت اقدام نمایند.

 بانک پاسارگاد 
به عنوان سازمان پاک انتخاب شد
در دومی��ن جش��نواره مدیری��ت س��المت اداری، 

بانک پاسارگاد به عنوان سازمان پاک معرفی شد.
به گزارش سیاس��ت روز، مدیر روابط عمومی بانک 
پاس��ارگاد گف��ت: در این جش��نواره که توس��ط وزارت 
دادگس��تری، در تاریخ 15 ابان 1391 و در محل مجتمع 
شهید بهش��تی قوه قضاییه برگزار ش��د، بانک پاسارگاد 
موفق ش��د با یک پله صعود نس��بت به دوره پیشین، به 
عنوان »س��ازمان پاک« و »ش��رکت برگزیده در بخش 

سازمان های خدماتی« برگزیده شود.
خس��رو رفیعی مش��اور ادامه داد: سالمت اداری در 
بانک پاس��ارگاد رویکردی است اساس��ی برای ایجاد و 
راه اندازی یک سیس��تم پیش��گیری از فس��اد که هسته 
مرکزی آن فرهنگ س��ازمانی است و در مقابل رویکرد 
»ات��کای محض ب��ر تنبیه انضباط��ی مرتکبین تخلف« 
نهادین��ه شده اس��ت. وی اف��زود: رویکرد سیس��تمی و 
پیش��گیرانه نه تنها عامل توانایی س��ازمان ب��رای انجام 
وظایف به شکل موثر اس��ت، بلکه توانایی های سیستم 

برای رشد، شکوفائی و بالندگی را نیز بهبود می بخشد.

 معرفی چهره های برتر سال 1390 
بانک اقتصادنوین

چهره های برتر س��ال 1390 بان��ک اقتصادنوین در 
دومین گردهمایی سراس��ری کارکنان بانک اقتصادنوین 
در س��ال 1391 همزم��ان با روز عید س��عید غدیر خم و 
دوازدهمین سالروز آغاز به کار نخستین شعبه بانکداری 

خصوصی کشور معرفی شدند.
به گزارش سیاس��ت روز، معرفی چهره های برتر سال 
1390 بانک اقتصادنوین در دومین گردهمایی سراس��ری 
کارکنان بانک اقتصادنوین در سال 1391 همزمان با روز عید 
س��عید غدیر خم و دوازدهمین سالروز آغاز به کار نخستین 
شعبه بانکداری خصوصی کش��ور با حضور اعضای هیات 
مدیره، مدیرعامل، معاونین، مدیران امور، روس��ای ادارات و 
معاونان مدیران امور، معاونان ادارات، رؤسا و معاونان دفاتر 
بانکداری شرکتی، مدیران حساب منتخب بانکداری شرکتی 
و اختصاصی، مدیران عامل شرکت های وابسته، مشاورین 
مدیرعامل، سرپرس��تان مناطق، به همراه معاون منطقه و 

روسای شعب بانک اقتصادنوین برگزار شد.

مسدود کردن ملی کارت 
در مواقع ضروری با رمز دوم
دارندگان ملی کارت در مواقع ضروری می توانند از 

طریق رمز دوم کارت خود را مسدود کنند.
به گزارش سیاس��ت روز، برای مس��دود کردن ملی 
کارت در مواقع ضروری نظیر سرقت، مفقودی از طریق 
تلفن بانک ملی ایران با ش��ماره های 09622 و 2784 ، 

دارا بودن رمز دوم کارت ضروری است.
بر اس��اس این گزارش، دریاف��ت رمز دوم کارت از 
طریق خودپردازهای بانک ملی ایران امکان پذیر است.

 راه اندازی باجه بانک صادرات 
در دانشگاه آزاد البرز
بانک صادرات باجه ای ب��رای ارایه خدمات متنوع 
بانک��ی در دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د اس��تان البرز 

راه اندازی کرد.
به گزارش سیاست روز ، بانک صادرات در راستای 
اجرای تفاهم نامه منعقد ش��ده با دانش��گاه آزاد اسالمی 
باجه ویژه ارایه خدمات مالی و بانکی را در واحد دانشگاه 
آزاد اس��المی آن استان راه اندازی کرده که در مراسمی 
ب��ا حضور مدیران این بانک و دانش��گاه مزبور، جمعی از 

استادان و دانشجویان افتتاح شد.

 حمایت بانک تجارت 
از قهرمانان مسابقات ملی کیک بوکسینگ 
بانک تجارت به قهرمانان کیک بوکس��ینگ کشور 

در اوزان مختلف هزاران سهام اهدا کرد.
به گزارش سیاس��ت روز، در هفتمین دوره مسابقات 
بزرگس��االن قهرمانی کیک بوکس��ینگ کش��ور که در 
مجموعه ورزشی ش��هید شیرودی برگزار شد، این بانک 
به عنوان یکی از حامیان همیشگی ورزش به نفرات اول 
5000 س��هم، نفرات دوم 3000 سهم و نفرات سوم هر 

وزن 2000 سهم بانک تجارت تقدیم نمود.
بانک تجارت در راس��تای اهمیت به ورزش و تقدیر 
از قهرمانان پیش از این نیز به نفرات برتر المپیک 2012 

لندن نیز سهام اهدا کرده بود.

 راه اندازی اولین پایگاه 24×7 
پست بانک سیستان و بلوچستان 
به منظور فراهم نمودن دسترسی عمومی به خدمات 
نوین بانکی، ترویج فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری 
الکترونیک و تس��ریع در خدمت رس��انی ب��ه هموطنان، 
اولین پایگاه ش��بانه روزی 24×7 پس��ت بانک سیستان 

و بلوچستان در زاهدان راه اندازی شد.
ب��ه گ��زارش سیاس��ت روز؛ بنابر اع��الم مدیریت 
شعب استان سیس��تان و بلوچستان، این پایگاه در شعبه 
رس��ولی زاهدان افتتاح و به صورت ش��بانه روزی آماده 

خدمت رسانی به هموطنان می باشد.
بناب��ر ای��ن گ��زارش تمام��ی دارن��دگان کارت ها 
بانک های دولتی و خصوصی و همچنین موسسات مالی 
و اعتباری عضو ش��بکه ش��تاب می توانند به این پایگاه 
ش��بانه روزی مراجعه و نسبت به انجام خدمات مربوطه 

اقدام نمایند.

در حالي كه مسووالن اقتصادي كشور مدتهاست 

فرزين سوادكوهي
گزارش

تالش مي كنند پس لرزه هاي ناش�ي از نوس�انات 
ن�رخ ارز را كنت�رل و مديريت كنند، ب�ازار به راه 
خ�ود مي رود و به رغم برنامه هاي طراحي ش�ده، 
موض�وع ص�ادرات و واردات خودرو بيش�تر تابع 
وضعيت طراحي ش�ده قبلي اس�ت و از اين رو خود دست اندركاران 
اي�ن حوزه مجبورند مش�كالتي ك�ه در حال حاضر از اي�ن ناحيه بر 
برنامه هاي جديدشان ممانعت ايجاد مي كند را از پيش رو بردارند و 
بي تردي�د اي�ن موض�وع اگر خ�ود تبديل ب�ه معضلي جديد نش�ود 
دست كم انرژي زيادي از اين افراد خواهد گرفت و چشم انداز پيش 

رو در اين حوزه را تا حدودي دچار تشتت خواهد كرد.

دالیل توقف ثبت سفارش خودرو
خودرو هاي خارجي اصلي ترین هدف در س��اختار جدید هستند بطوري 
ک��ه ط��ي چند ماه همه جور مدیریت را در ورود خ��ود به بازار تجربه کردند.

ای��ن محص��والت  روزي با ارز مرجع به قیمت ارزان وارد کش��ور ش��دند و 
چندي بعد در س��ر گیجه اي که بي ثباتي نرخ ارز به همه تحمیل کرده بود 
ب��ه قیمت هاي گزاف ونجوم��ي به بازار معام��الت راه یافتند.همین موضوع 
مس��ووالن تراز اول کش��ور را واداش��ت تا طرحي نو دراندازند تا ترفندهاي 
دالالن و سوءاس��تفاده گران را بي اثر س��ازند.از همی��ن رو بعد از مجادالت 
فراوان��ي که در این حوزه بوجود آمد  وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه 
ب��ا توقف ثبت س��فارش خودرو گفت: خودروهای س��بک خارجی در اولویت 
9 طبق��ه بندی کاالها هس��تند و خودروهای با مصرف ب��اال در اولویت 10، 
بنابراین مدتی اس��ت به منظور مدیریت تقاضای ارز ثبت سفارش دو اولویت 

9 و 10 را قطع کرده ایم تا وضع ارز سامان گیرد. 
مه��دی غضنف��ری در رابطه با عل��ت ممنوعیت ثبت سفارش��ها گفت: 
کارگروهی که س��اماندهی ارز را به عهده دارد مدیریت تقاضا و عرضه ی ارز 
را انجام می دهد و برای مدیریت عرضه ی ارز مرکز مبادالت ارزی راه اندازی 
ش��د و همین طور برای مدیریت تقاضای ارز حجم درخواست ها را برای ارز 
به حداقل رس��اندیم تا درآمد و مصارف ارزی تناسب داشته باشد و قیمت ارز 

در حد مرکز مبادله ای کنترل شود. 
وی همچنی��ن درباره  افزای��ش قیمت خودروهای داخل��ی توضیح داد: 
خودروس��ازان بزرگ متعه��د به افزایش تولی��د، کنترل ب��ازار و جمع آوری 
حاشیه های بازار شده اند و در مقابل خواسته اند تا بانکها سرمایه ی در گردش 

را در اختیارشان قرار دهند تا بتوانند بدهی هایشان را پرداخت کنند. 
غضنف��ری همچنی��ن در رابط��ه با مدیریت ب��ازار ارز تصری��ح کرد: با 
راه اندازی مرکز مبادله ارزی ارز س��امان نس��بی پیدا کرد بنابراین س��راغ ارز 
صادرکنن��دگان رفتیم و توافق ش��د که این ارز به چرخ��ه ی اقتصاد برگردد. 

همچنین به س��راغ بورس کاال رفتیم چون متاس��فانه با ارز 3000 تا 3500 
تومانی رقابت ش��کل می گرفت اما توافق شد در بازار بر اساس ارز مبادله ای 

قیمت گذاری کاال انجام شود. 
وی ب��ا بی��ان این ک��ه نوس��انات در بازار چن��د ریش��ه دارد گفت: این 
نوس��انات ناش��ی از کمبود و نوسانات قیمت ارز اس��ت که کنترل می شود و 
تولید کنن��دگان مطرح کردن��د که اگر قیمت ارز تثبیت ش��ود تولید و بازار را 

نیز تثبیت می کنیم. 

واردات خودرو متوقف نشده است 
و اما این در حالي بود که در همان روزي که وزیر "صمت" این حرکت 
را چاره اي اندیش��ده شده براي از میان بردن این تشتت اعالم کرده بود در 
رس��انه ها خبري انتش��ار یافت با این مضمون که: واردات خودرو به کش��ور 
متوقف نشده و پیش بینی می شود روند واردات آن دست کم تا پایان امسال 

ادامه یابد. 
براس��اس این گزارش، بر مبناي تازه ترین آم��ار گمرک ایران در هفت 
ماه س��ال جاری واردات انواع خودرو سواری به کشور با رشد 13 درصدی به 

باالی 23 هزار دستگاه رسید. 
در حالی برخی س��ایت های خبری از توقف واردات خودرو به کش��ور به 
ص��ورت موقتی خبر داده اند که براس��اس قانون گمرک در صورتی که اقدام 
به ثبت س��فارش برای واردات کاالیی شده باش��د این درخواست دست کم 
تا ش��ش ماه ارزش قانونی دارد؛ به این معنی که اگر کس��ی در شهریور ماه 
امس��ال برای واردات خودرو ثبت س��فارش کرده باشد می تواند تا پایان سال 

اقدام به واردات آن کند. 
به گفته ساسان خدایی معاون مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات 
س��ازمان توس��عه تجارت توقف ثبت س��فارش کاالهای اولویت 9 و 10 که 
خ��ودرو نیز جزو آنهاس��ت، محدودیتی در واردات کاالهای��ی که تاریخ ثبت 
س��فارش آنها پیش از امروز)دیروز( اس��ت ایجاد نمی کن��د و به همین دلیل 
خودروهای ثبت س��فارش ش��ده قبلی ممکن است تا چند ماه دیگر هم وارد 

شوند. 
نکته جالب اینجاس��ت که برعکس واردات در مورد صادرات در صورت 
اعمال ممنوعیت، قانون همان روز به اجرا در می آید و می توان صادرات یک 
کاال را متوقف کرد. درحالی که در مورد واردات به دلیل وجود درخواست ثبت 

سفارش مهلت شش ماهه ای به واردکنندگان داده می شود.
و اما گفتني است بعد از انتشار آمار گمرک ایران در 7 ماهه سال جاری، 
با یک ضرب و تقس��یم س��اده می توان بدست آورد که تنها سود واردات 40 
دس��تگاه خودروی مازراتی، بیش از 8.5 میلیارد تومان اس��ت که روزی 38 

میلیون تومان می شود.
در این مدت 40 دستگاه از انواع خودرو مازراتی از گمرکات و کشورهای 

مختلفی به ایران وارد ش��ده اس��ت که نیمی از این خودروها از کشور امارات 
بوده است.

به نوش��ته سایت  مش��رق، ارزش دالری این واردات که با دالر 1226 
تومانی وارد کشور شده است، حدود 5 میلیون دالر است که با احتساب دالر 
دولتی حدود 6 میلیارد تومان می ش��ود و متوس��ط قیمت هر خودرو نیز 150 
میلیون تومان برای واردکننده تمام ش��ده است که در خوشبینانه ترین حالت 
اگر با دالر 3 هزار تومانی یک محاسبه سرانگشتی انجام دهیم، واردکنندگان 
این نوع از خودروها در 7 ماهه ابتدایی سال جاری سودی بیش از 8.5 میلیارد 

تومان را در این مدت بدست آورده اند.
 ب��ه بیان دیگر اینکه، این واردکننده یا واردکنندگان با س��رمایه گذاری 

6 میلیارد تومانی در 7 ماه توانسته اند، سرمایه خود را دو و نیم برابر کنند.
قیمت گرانترین مازراتی وارد ش��ده به ایران ، 151 هزار و 856 دالر است 
که به عبارتی با احتس��اب فروش این خودرو با دالر 3000 هزار تومانی برابر با 
455 میلیون تومان می شود که احتماال بسیاری از این خودروها در زمانی به بازار 
عرضه شده اند که قیمت دالر بیش از این مقدار بوده است و این در حالي است 
که در خصوص این خودرو خاص اکنون در بازار صحبت از قیمت 700میلیون 
توماني پیش کشیده مي شود. در جدول رو به رو به تازه ترین قیمت هاي بعضي از 

انواع خودروهاي خارجي اشاره مي شود:

معاون بازرگانی داخل�ی وزارت صنعت، روند قيمتی تخم مرغ را 
كاهش�ی عنوان كرد و گفت: قيمت هر ش�انه تخم مرغ تا پايان سال 

در محدوده 6500 تومان ثابت خواهد ماند.
 به گزارش فارس به نقل از شاتا، حسن رادمرد در حاشیه کارگروه کنترل 
بازار با اش��اره به روند کاهشی قیمت تخم مرغ تصریح کرد: با هماهنگی های 
انجام ش��ده با مجموع��ه اتحادیه تولیدکنندگان مرکزی میهن تالش ش��ده تا 

قیمت تخم مرغ کاهش پیدا کند.
وی اف��زود: برای��ن اس��اس مقرر گردیده ت��ا نهاده های دام��ی در اختیار 

تولیدکنندگان قرار گیرد تا قیمت گذاری با سهولت بیشتری انجام شود.
رادم��رد همچنی��ن از رایزنی برای عرض��ه این کاال با س��ازمان میادین 
و می��وه و ت��ره ب��ار خب��ر داد و گف��ت: ق��رار ش��ده غرفه هائی دراختی��ار این 
 اتحادیه ه��ا ق��رار گی��رد ت��ا به ان��دازه کاف��ی توزیع تخ��م مرغ را در کش��ور 

داشته باشیم.
وی درادامه، قیمت فعلی ش��انه دو کیلویی تخم مرغ را در حدود 6200 تا 
6500  تومان ذکر کرد و افزود : براس��اس توافقات با صنایع بس��ته بندی مقرر 
شده است تا  تخم مرغ درجه بندی شده با بسته بندی، 6500 تومان و غیر از 

آن 6200 تومان عرضه شود.
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت همچنین از تش��دید بازرس��ی ها 
ب��ه منظور جلوگی��ری از قاچاق تخم مرغ خب��ر داد وگفت: س��ازمان حمایت 

از مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ب��ا کمک س��ازمان تعزی��رات حکومتی 
و س��ازمان بازرس��ی اصن��اف براس��اس مصوب��ه س��تاد تنظیم ب��ازار برخورد 
 ش��دیدی را ب��ا متخلفان و  قاچ��اق کنندگان ای��ن کاال به افغانس��تان انجام 

خواهند داد.
ب��ه گفت��ه وی، ب��ا تمهی��دات انجام ش��ده قیمت تخ��م مرغ ت��ا پایان 
 س��ال در مح��دوده 6500 توم��ان ثاب��ت خواه��د مان��د و افزای��ش قیمتی را 

نخواهیم داشت.
 بن��ا ب��ر این گ��زارش رئی��س س��ازمان حمای��ت  در روزي ک��ه معاون 
بازرگان��ی داخل��ی وزارت صنعت، این اظه��ارات را در خص��وص قیمت تخم 
 مرغ داش��ت گف��ت: قیمت تخم مرغ گران نیس��ت و هر ش��انه 7200 تومان 

قیمت متعادلی است.
 س��ید جواد تقوی در پاس��خ به این س��ؤال که افزایش قیمت تخم مرغ 
ت��ا هر ع��دد 300 تومان را چگون��ه توجیه می کنید و چه دالیل��ی وجود دارد، 
اظهار داش��ت: ب��ه نظر ما قیمت تخم مرغ متعادل اس��ت و باید تا ش��انه ای 7 
 هزار و 200 تومان فروخته ش��ود چرا که پیش از این تولید کنندگان تخم مرغ 

ضرر می کردند.
وی همچنین در خصوص دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز گفت: گوشت 
قرمز تابع عرضه و تقاضاست و میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است 

و در این خصوص هیچگونه قیمت گذاری صورت نمی گیرد.

گروه اقتصادي  دبي�ر كميته ی طبيعت گردی س�ازمان 
ميراث فرهنگی و گردش�گری برگزاری نخس�تين كارگاه 
آم�وزش عمومی روس�تاهای هدف گردش�گری را يكی از 
مهم تري�ن وعده های اي�ن اداره كل در اس�فندماه 1390 
دانست و گفت: در آن زمان نخست به دنبال اين بوديم كه 
كارشناس�انی در حوزه ی طبيعت گردی در همه ی استان ها 

داشته باشيم تا بازوی ما در اين اداره كل باشند. 
به گزارش سیاست روز، فیاضی که در مراسم افتتاح نخستین 
کارگاه طرح آموزش عمومی روستاهای هدف گردشگری سخن 
می گف��ت، ادام��ه داد: با خألی��ی که در این حوزه ایجاد ش��د، به 
یک آموزش عمومی در حوزه های طبیعت گردی نیاز داشتیم و با 
جلساتی که با توراپراتورها برگزار کردیم، به بحث مشکالت ورود 

گردشگر به کشور پرداختیم. 
وی بیان کرد: بس��یاری از جاذبه های گردش��گری کشور در 
مناطق توسعه نیافته هستند که اگر بخواهیم هتل های چند ستاره 

یا جاذبه های گردشگری را به گردشگران نشان دهیم .
او در ادام��ه ب��ا بیان این ک��ه حضور گردش��گران در جوامع 
محل��ی یکی از مهم ترین منابع درآمد روس��تاییان اس��ت ، گفت: 
در ای��ن قضی��ه باید ب��ه بحث طبیعت گ��ردی ، توس��عه ی پایدار 
روستا و مدیریت منابع انس��انی نیز توجه شود. در طبیعت گردی، 

جوام��ع محلی باید بتوانند نیازهای گردش��گران را تأمین کنند و 
گردشگران باید تالش کنند مانع زندگی افراد نباشند. 

فیاضی، سرمایه گذاری در جوامع محلی را یکی از مهم ترین 
نکات��ی دانس��ت که باید ب��ه آن توجه کرد و گف��ت: 35 خانه در 
روستای گازرخان به خانه - کاشانه تبدیل شده اند که گردشگران 
طبیعت گرد می توانند از این مکان ها استفاده کنند. با این کار هم 
خانه ها حفاظت می ش��وند و هم قیمتی که برای گردش��گران در 

نظر گرفته می شود، زیاد نیست. 
در ادامه ی این نشس��ت، بخش��دار روس��تای گازرخان نیز با 
اش��اره به موقعی��ت جغرافیایی این روس��تا و جاذبه های تاریخی 
آن، اظه��ار کرد: روس��تای گازرخان در بخش الموت ش��رقی هر 
س��ال میزبان طبیعت گردان زیادی است. س��کونت فعال در این 
روستا در شش ماه نخس��ت سال به خوبی دیده می شود و حضور 
طبیعت گردان و گردش��گران منبع درآمد مناس��بی برای جامعه ی 

محلی است. 
محرم علی گروسی با اش��اره به تسهیالتی که برای جوانان 
منطقه در نظر گرفته شده است، افزود: افراد بی کار در روستاهای 
هدف گردش��گری که کمتر از 50 س��ال س��ن دارن��د با گرفتن 
تس��هیالت مناس��ب و ارائه ی کارت پایان خدم��ت می توانند از 

اعتبارات بانکی به صورت قرض الحسنه استفاده کنند. 

سياست روز وضعيت بازار خودرو را بررسي مي كند؛
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