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اخبار
کف قیمتها به باالتر از ۱۰۰میلیون تومان برگشت؛

بازار خودرو شوکه شد

بازار خودرو در آخرین روزهای هفته با
تغییر فاز جدی و افزایش شمار خریداران رو به
رو شد.
در پی اعالم تغییر مکانیزم قیمتگذاری ۱۸
مدل خودروی تولید داخل روند حاکم بر بازار
خودرو تغییر کرد .رشد قابل توجه قیمتها در
آگهیهای فایل شده در فضای مجازی طی دو
روز اخیر نشان میدهد انتظارات افزایشی بر بازار
خودرو حاکم شده است.
نعمت اهلل کاشانی نسب نایب رئیس اتحادیه
نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه طی
ماههای اخیر به تدریج بازار خودرو از دالالن
تخلیه شده بود گفت:متاسفانه فاصله قیمت
خودرو تا بازار فقط به جیب دالالن میرود و نه
خودروساز از این افزایش قیمت منتفی میشود
و نه مصرف کننده اما در ماههای اخیر به واسطه
ثبات قیمت ارز از یک سو و عدم جذابیت
سرمایهگذاری بر بازار خودرو از سوی دیگر
دالالن از این بازار کوچ کرده بودند و قیمتها به
شکلی روندی کاهشی را تجربه میکردند.
وی با اشاره به این که روند کاهشی قیمت
خودرو کند بود ،تاکید کرد :خریداران انتظار
داشتند به تدریج این روند سرعت گیرد از این رو
خریدار چندانی در بازار نبود و طی دو هفته اخیر
ما با افزایش شمار فروشندگان و کاهش شدید
تعداد خریداران مواجه بودیم.
این فعال بازار خودرو تاکید کرد :خریداران
به انتار کاهش بیشتر قیمت خرید خود را به
تعویق انداخته بودند و فروشندگان از ترس
کاهش بیشتر قیمت تمایل به فروش داشتند
اما کسی متقاضی خرید نبود .کاشانینسب
تاکید کرد :در همین دوره زمانی میبینیم که
پیشفروشهای کارخانههای خودرو سازی با
استقبال مردم روبرو میشوند و همین نکته
نشان از آن دارد که مردم از قیمتها در بازار
خودرو راضی نیستند.
او گفت :حاال اما با اعالم شورای رقابت
مبنی بر تغییر مکانیزم قیمتگذاری ۱۸
مدل خودرو شرایط حاکم بر بازار تغییر کرد
و به وضوح از روز چهارشنبه با کاهش شمار
خریداران و افزایش قیمتهای پیشنهادی روبرو
شدیم.
این فعال بازاربا اشاره به اینکه هفته پیش
رو هفته مناسبی برای خرید خودرو نخواهد
بود ،گفت :از آنجا که ابعاد این مصوبه چندان
روشن نیست دالالن با مانور بر ماجرا و افزودن
بر ابهامات تالش دارند قیمتها در بازار خودرو
را باالتر برند .به عابرت دیگر باید صبر کرد شوک
وارده به بازار برطرف شود.
وی اضافه کرد :این ابهام سبب شده است
که در دو روز اخیر بسیاری از فروشندگان از پای
معامله برگردند و حاضر به امضای قرارداد فروش
با قیمتهای قبلی نشوند.
او درباره وضعیت قیمت خودرو در بازار
تاکید کرد :پیش از این قیمت برخی از مدلهای
پراید که ارزان قیمتترین خودروی تولید داخلی
تا  ۹۶میلیون تومان کاهش یافته بود اما در
شرایط کنونی و ارزانترین خودروها در بازار به
باالتر از  ۱۰۰میلیون تومان بازگشتهاند.
وی تاکید کرد :در شرایط فعلی بین ۱۰
تا  ۱۵میلیون تومان به قیمت های پیشنهادی
برای فروش خودرو افزوده شده است و به نظر
میرسد این اتفاق رکود حاکم بر بازار را بیش از
پیش تشدید نماید.
او با اشاره به اینکه باید سیاستی در دستور
کار قرار گیرد که خودروساز بتواند از افزایش
قیمت خودرو منتفع شده و دچار ضرر و زیان
نشود ،گفت :در شرایط فعلی تنها دالالن از
موقعیت استفاده میکنند و خودروساز و مصرف
کننده هردو نارضایتی خود را اعالم کردهاند.

قدرداني بيماران و مسئوالن از خدمات
بيمارستان بانک ملي ايران در دوران
شيوع ويروس کرونا

طي يک سال گذشته با شيوع بيماري کرونا
در کشور ،مدافعان سالمت بي وقفه در جبهه
مقابله و مبارزه با اين بيماري قرار گرفتند که
اين تالش و کوشش کادر درمان از ديد بيماران،
مردم ،مقامات کشور و مسئوالن وزارت بهداشت
دور نماند.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،
طي روزهاي گذشته با تشديد شيوع ويروس
کرونا و افزايش شمار مبتاليان به اين بيماري
تعداد بيماران نسبت به گذشته افزايش يافت
که در اين ميان مدافعان سالمت و کادر درمان
بيمارستان بانک ملي ايران در کنار ديگر مدافعان
سالمت کشور با تالش بي وقفه به مبارزه با کرونا
پرداختند تا خدمات بهينه را به هموطنان ارائه
دهند .بر اين اساس بيماران ،مردم ،مقامات
کشور و مسئوالن وزارت بهداشت بارها با ارسال
پيام و تقديم لوح از مديران ،مدافعان سالمت
و تمامي کارکنان بيمارستان بانک ملي ايران
در جهت تالش و ارائه خدمات بي وقفه براي
مقابله و مبارزه با شيوع ويروس کرونا تقدير و
تشکر کردند .در همين راستا چندي پيش دکتر
اميرعلي فريدونفر ،رئيس مرکز بهداشت شرق
تهران از تالش کارکنان و نحوه ارائه خدمات
گسترده بهداشتي درماني بيمارستان بانک ملي
ايران به بيماران در دوران شيوع ويروس کرونا
با اهداي لوح تقدير و تشکر کرد .در متن اين
لوح خطاب به حسينعلي سخندان مدير امور
بيمارستان و دانشکده پرستاري بانک ملي
ايران ضمن اظهار توفيقات روز افزون آمده
است :توفيق خدمت به مردم در نظام اسالمي،
فرصت گران بها و پرافتخاري است که عالوه بر
خشنودي مردم موجبات رضايت پروردگار متعال
را در پي خواهد داشت و به يقين در اين راستا
کساني موفق و سربلند خواهند بود که بتوانند به
خوبي از اين فرصت مسئوليت در راستاي جلب
رضايت خداوند و خدمت صادقانه و موثر به مردم
نهايت استفاده را ببرند ،قطعا کار براي رضاي
خدا بدون اجر و پاداش نخواهد بود.
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

پیشنویس موافقتنامه تبادل نیروی کار بین ایران و روسیه

وزیر کار ایران به روسیهپیشنهاد داد در زمینه
تبادل نیروی کار پیشنویس موافقتنامه تدوین
شود تا مذاکرات در این زمینه آغاز گردد.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه
اجتماعی در گفت و گوی ویدئو کنفرانسی با
آنتون کوتیاکوف وزیر کار و حمایت اجتماعی
فدراسیون روسیه با اشاره به دستیابی روسیه به
واکسن کرونا و شروع واکسیناسیون عمومی اظهار
امیدواری کرد ،پاندمی کووید  ۱۹در همه جهان و
در دو کشور ایران و روسیه تحت کنترل درآمده و
رایزنیهای دو کشور بتواند موجب سالمتی مردم
ایران و روسیه شود.
تاکید بر اجرای یادداشت تفاهم همکاری که
در سال  ۲۰۱۵به امضا رسیده است ،تشکیل کمیته
مشترک همکاریهای مشترک دو کشور در اولین
فرصت ممکن و به صورت مجازی ،تبادل قوانین حوزه
اجتماعی میان دو طرف ،تهیه و تصویب برنامه اقدام
مشترک دو ساله میان دو کشور ،اتخاذ تصمیم در
مورد موافقتنامه تأمین اجتماعی که طرف ایرانی به
طرف روسیه ارائه کرده و دریافت موافقتنامه دولتی
تبادل نیروی کار از طرف روسیه و تصمیمگیری درباره
امضای آن از مهمترین محورهایی بود که در این دیدار
دوجانبه بر آن تاکید شد.
محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار ور
فاه اجتماعی در این نشست ویدئو کنفرانس
همکاریهای دو کشور در بخشهای سیاسی و
منطقهای را در سطح مناسبی ارزیابی کرد و اظهار
داشت :با ایجاد زیرساختهای اساسی در حوزههای
مرتبط با کار و رفاه اجتماعی تالش میکنیم
زمینههای توسعه هر چه بیشتر روابط اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی میان دو کشور فراهم شود.
وی با توجه به اعالم آمادگی وزیر کار روسیه
برای اجرایی کردن یادداشت تفاهم امضا شده
در سال  ۲۰۱۵پیشنهاد کرد؛ کمیته مشترک
دو کشور به صورت مجازی تشکیل شود و ضمن
مذاکره در حوزههای روابط کار ،مهاجرت نیروی

کار و بیمههای اجتماعی بازنشستگی و آموزشهای
فنی و حرفهای نسبت به تهیه و تصویب برنامه اقدام
مشترک دو ساله بین ایران و روسیه اقدام کند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به
سفر رئیس سازمان تأمین اجتماعی ایران به روسیه
وارائه پیشنویس موافقتنامه همکاریهای تأمین
اجتماعی به طرف روسی گفت :امیدواریم سند
همکاری سازمان تأمین اجتماعی با طرف روسی
نهایی و آماده امضا شود .شریعتمداری افزود:
در زمینه تبادل نیروی کار نیز پیشنهاد میکنم
پیشنویس موافقتنامه پیشنهادی خود را در اسرع
وقت برای ما ارسال کنید تا مذاکرات را در این
زمینه شروع کنیم .در ادامه این نشست ،آنتون
کوتیاکوف وزیر کار و حمایت اجتماعی فدراسیون
روسیه نیز با ابراز خرسندی از این گفت و گو
تاکید کرد :گسترش روابط میان دو کشور برای ما
بسیار حائز اهمیت است و هم اکنون هماهنگی و
گفتگوهای بسیاری نیز میان دو طرف جریان دارد.
وی افزود :عالوه بر این همگرایی بسیار خوبی
نیز در موضوعات منطقهای و جهانی میان دو کشور

وجود دارد .وزیر کار و حمایت اجتماعی فدراسیون
روسیه تصریح کرد :در سال  ۲۰۱۵یک یادداشت
تفاهم همکاری میان دو وزارتخانه به امضا رسیده
که بر حوزههایی مثل مسائل اجتماعی ،رفاه
اجتماعی و کار و متمرکز است.
کوتیاکف افزود :موضوعاتی مثل تبادل نیروی
کار ،توسعه روابط کار و مهاجرت نیروی کار از دیگر
موارد این یادداشت تفاهم تاکید شده است.
وی ضمن اعالم آمادگی برای برگزاری کمیته
مشترک میان دو وزارتخانه به صورت مجازی گفت:
در پایان سال قبل میالدی قرار بود هیئتی از وزارت
کار فدراسیون روسیه به تهران سفر داشته باشد که
این سفر به بهار سال  ۲۰۲۰موکول شده بود ،اما
متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا این دیدار
انجام نشد.
او پیشنهاد داد در چارچوب جلسه کمیته
مشترک میتوانیم بر روی برنامه اقدام مشترک و
در چارچوب آن کارگروه کار کنیم و آن را به امضا
برسانیم و در همین راستا هم میتوان قوانین حوزه
اجتماعی میان دو کشور را مبادله کرد.

وزیر کار و حمایت اجتماعی فدراسیون روسیه
تصریح کرد :یقیناً از این طریق به صورت هدفمند
تر روابط میان دو کشور را در حوزه رفاه و تأمین
اجتماعی میتوان دنبال کرد.
وی با قدردانی از ارسال اطالعات مربوط به
حوزه حفاظت فنی از سوی طرف ایرانی گفت:
این وزارتخانه نیز اطالعات مربوط به حفاظت
فنی و شغلی را از راه دیپلماتیک به طرف ایرانی
ارسال خواهدکرد .کوتیاکوف ابراز امیدواری کرد
که هماهنگیهای تنگاتنگی را در حوزه تأمین
اجتماعی ،رفاه اجتماعی و کار با طرف ایرانی داشته
باشد و دو طرف بتوانند در حوزههای یاد شده
همکاریها و مناسبات خود را توسعه دهند.
وزیر کار و حمایت فدراسیون روسیه همچنین
در خصوص بررسی موافقتنامه همکاری در زمینه
تأمین اجتماعی اعالم آمادگی کرد.وی گفت:
پیشنهاد میکنم در پایان جلسه از کارگروههای
خود بخواهیم تا قبل از پایان سه ماهه اول ۲۰۲۱
برنامه اقدام مشترک را نهایی و با یکدیگر امضا
کنیم .وی درباره موافقتنامه همکاری در زمینه
نیروی کار گفت :در حال حاضر یک طرح مفهومی
در فدراسیون روسیه وجود دارد که جز قانون فدرال
است ،این طرح به صورت کامل سیاست بخش
مهاجرت را متأثر و یک اصالحی را در آن ایجاد
میکند .پیشنهاد میکنم مسائل مربوط به مهاجرت
نیروی کار ،پس از تصویب آن قانون فدرال مورد
بحث و بررسی قرار گیرد.
وزیر کار و حمایت اجتماعی فدراسیون روسیه
با قدردانی از دعوت وزیر تعاون کار و رفاه کشورمان
گفت :هر زمان که محدودیتهای کرونا برداشته
شود حتماً به کشور زیبای ایران سفر خواهم داشت.
وزیر کار روسیه نیز از شریعتمداری برای سفر
به روسیه دعوت و ابراز امیدواری کرد با توجه اینکه
برنامهها و زمینههای همکاری مشترک بسیاری
میان دو وزارتخانه وجود دارد بتوانند آن را در سال
 ۲۰۲۱محقق کنند.

وزیر جهاد کشاوری:

اعتبارات حمایتی مرغ در بودجه « ۱۴۰۰سه برابر» میشود

وزیر جهاد کشاورزی در نشست ستاد اقتصاد مقاوتی خراسان
شمالی از افزایش اعتبارات حمایتی از خط تولید مرغ ایرانی خبر داد.
کاظم خاوازی با بیان اینکه زنجیره تولید درد اصلی بخش
کشاورزی است ،اظهار داشت :یکی از زنجیرههایی که خراسان شمالی
میتواند در آن پیشرو باشد مربوط به پشم است که میتواند به صنعت
بسیار خوبی در استان تبدیل شود.
وی با تاکید بر شناسایی و حمایت موضوعات مهم بخش
کشاورزی استان ،افزود :نهایت تالشمان را برای توسعه بخش
کشاورزی استان خواهیم داشت .همچنین درباره درخواست کشاورزان
برای حل مشکالت مربوط به سند اراضی کشاورزی ،با صحبت هایی
که با رئیس سازمان ثبت اسناد کشور داشتیم تا پایان دولت بخش

قابل مالحظه ای از اراضی کشاورزی کشور سنددار می شوند و تالش
داریم کاداستر اراضی ملی و کشاورزی امسال تمام شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت :در بودجه سال آینده بیشترین نرخ
رشد بودجهای بعد از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مربوط به
وزارت جهاد کشاورزی با  35درصد رشد است و همچنین بودجه
ویژهای برای مرغ الین ایرانی برای نخستین بار دیده و اعتبارات
حمایتی  ٣برابر شده است.
خاوازی با تاکید بر اینکه در ستاد صادرات کشور به دنبال
گره گشایی مشکالت بخش صادرات محصوالت کشاورزی
هستیم ،تصریح کرد :برای حمایت از صادرات محصوالتی که
بازار را بههم نمیریزند و یارانه نمیگیرند محکم ایستادهایم

آگهی مفقودی
یــک فقــره دفترچــه طبــق صورتجلســه نقــل انتقــال مــورخ
 1389/10/27پــاک ثبتــی  9/596بخــش ده آبــادان در تملیــک
بانــک ملــی شــعبه آبــادان بــا کــد  6901مــی باشــد.جهت اعــام
مفقــودی دفترچــه قــرارداد قبلــی شــماره  70/1085ش مــورخ
 1371/5/4مفقــود گردیــد وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
بانک ملی ایران شعبه آبادان 6901

و صادرات محصوالتی مثل مرغ و تخم مرغ و گوشت که یارانه
دریافت میکنند کنترل می شود .وی با اشاره به اجرای قانون
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی استراتژیک ،گفت :با هدف
خودکفایی و حمایت از کشاورزان برای نرخ تضمینی گندم و پنبه
ورود جدی خواهیم داشت.تصویب اختصاص یارانه آرد و سوخت
برای عشایر در هیات دولت ،کنترل بازار مرغ و تخم مرغ ،حل
مشکالت مربوط به خرید نهاده های دامی و ساماندهی وضعیت
جو و نهاده ها ،حل مشکالت کمبود تراکتور ،اجرای رایگان آبیاری
نوین برای زمینهای تجمیع و تقاضای لغو مصوبه کاهش سهمیه
آب چاههای از وزارت نیرو از دیگر مباحث مورد طرح از سوی وزیر
جهاد کشاورزی در این نشست بود.

بانك
هشدار بانک ملي ايران نسبت به سوء
استفاده بانکي از طريق نشاني هاي
جعلي اينترنتي

بانک ملي ايران نسبت به استفاده از خدمات
درگاه هاي جعلي اينترنتي هشدار داد.اطالعات
موجود نشان مي دهد بسياري از کالهبرداران بانکي
با سوء استفاده از فضاي اينترنت و به کارگيري
نشاني هاي جعلي ،داده هاي مرتبط با حساب افراد
را سرقت کرده و به انتقال وجه يا خريد از اين طريق
اقدام مي کنند .سامانه هاي جعلي از نظر شکل و
محتوا با سامانه هاي واقعي کامال شباهت دارند و از
اين رو تشخيص آنها براي مخاطبان بسيار مشکل
و در مواردي غيرممکن است .از اين رو بانک ملي
ايران به مشتريان خود تاکيد کرده است که براي
استفاده از سامانه هاي اينترنتي تنها به نشاني هاي
مجاز اطالع رساني شده در سايت رسمي اين بانک
به نشاني  bmi.irمراجعه کنند .سامانه بام نيز فقط
به نشاني  https://my.bmi.irدر دسترس است و
ساير نشاني هاي مشابه ،جعلي است .

بازديد مدير عامل بانک رفاه کارگران
همراه با معاونان وزير تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي از استان کهگيلويه و
بوير احمد

مدير عامل بانک رفاه کارگران در همراهي
با معاونان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي،
مديران عامل سازمان هاي وابسته و صندوق
هاي مرتبط با اين وزارتخانه ،از استان کهگيلويه
و بوير احمد بازديد کرد.
اسماعيل هلل گاني مدير عامل اين بانک در
جلسه شوراي اشتغال و سرمايه گذاري استان
اظهار داشت :بر اساس دستور وزير تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي مقرر شده تيم هايي متشکل از
معاونان وزارتخانه و مديران عالي سازمان هاي
وابسته ،از استان هاي محروم و کمتر توسعه
يافته که به لحاظ اشتغال و سرمايه گذاري دچار
مشکل هستند ،بازديد کنند و به بررسي مسائل
و مشکالت آن ها بپردازند.
وي بر آمادگي کامل بانک رفاه کارگران
براي حمايت از اشتغال ،عملياتي کردن پروژه
ها و طرح هايي که داراي مشکالت اعتباري
هستند تاکيد کرد و گفت :با توجه به شناخت
و اشراف کامل از اين استان و مسائل و مشکالت
آن ،در حد مقدورات و در چارچوب قوانين و
مقررات از تمامي توان و ظرفيت بانک از جمله
بهره مندي از منابع داخلي بانک و منابع صندوق
توسعه ملي استفاده خواهيم کرد تا اين استان
به لحاظ اشتغال و رونق توليد از شرايط مطلوبي
برخوردار شود.
مدير عامل بانک رفاه کارگران تصريح کرد:
احداث راه ها و زير ساخت هاي ارتباطي يکي از
مهم ترين شاخص هاي توسعه است ،بنابراين
بانک رفاه کارگران با همراهي و همکاري ساير
سازمان ها و نهادها در ايجاد زير ساخت ها و
بستر توسعه استان مشارکت خواهد داشت.

