
وپا در تجارت با ایران یک تیر و دو نشان ار

با ۱۱۷ رای موافق نمايندگان مجلس

 کلیات بودجه ۹۸ 
تصویب شد

تشويق خوش حساب ها، تهديد بدحساب ها

آیا دستورالعمل 
 جدید ارزی 
 نظر تجار را 

جلب می کند؟

مسکن مهر به 
۹۹ می کشد؟

از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر 
۵۰۰ هزار واحد هنوز تحويل داده نشده

خريدار  نمایندگان مجلــس با ۱۱۷ 
رای موافــق کلیات الیحــه بودجه ۹۸ را 

تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت 
بعدازظهر دیروز مجلس بعد از اســتماع 
نظرات موافقان و مخالفان، کلیات بودجه 
۹۸ را با ۱۱۷     رای موافق، ۸۶    رای مخالف 
و  ۸    رای ممتنع از مجموع  ۲۱۲   نماینده 

حاضر در مجلس تصویب کردند.
بررسی کلیات الیحه بودجه بعد از جلسه 
غیر علنی نوبــت صبح دیــروز با حضور 
وزرای نفت، کشاورزی، صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
برای بررســی ابعاد مختلــف بودجه آغاز 
شــد.در جلســه نوبت بعدازظهر کریمی 
قدوسی، محمود صادقی، محمد حسن نژاد، 
غالمرضــا کاتب و محمد خدابخشــی به 
عنوان مخالــف و علی اســدی، عین اهلل 
شــریف پور، محمدرضا تابش، غالمرضا 
تاجگردون و اردشــیر نوریــان به عنوان 
موافقان نظراتشــان را راجــع به کلیات 

بودجه بیان کردند.
علی مطهــری پیــش از رأی گیری برای 
کلیات بودجه از نمایندگان خواست نظر 
خود را درباره موکول شــدن رأی گیری 
کلیات به جلسه علنی روز یکشنبه اعالم 
کنند، بر همین اساس نمایندگان با ۱۰۲ 
رأی موافق و ۱۰۷ رأی مخالف و یک رأی 
ممتنع از مجمــوع ۲۱۲ نماینده حاضر با 
موکل شــدن رأی گیری به روز یکشنبه 

مخالفت کردند.
نایب رئیس مجلــس همچین در جریان 
رای گیری کلیات از نمایندگان خواست 

مصالح کشور را در نظر بگیرند.

نوبخت: رد کلیات بودجه قطعا کمکی 
به بهبود وضعیت اقتصادی نمی کند

 رییس ســازمان برنامــه و بودجه گفت: 
پیام رد بودجه به مردم داخلی و دشمنان 
خارجی و بازار ارز کشــور، پیــام خوبی 

نخواهد بود.
محمدباقــر نوبخــت در جلســه نوبت 
بعدازظهر دیروز مجلس شورای اسالمی 
در دفاع از کلیــات الیحه بودجه ســال 
۱۳۹۸، گفت: بودجه ســال آینده را قرار 
نیســت به طور کامل مورد تأیید یا عدم 
تأیید قرار دهیم بلکــه فقط بحث کلیات 
آن مطــرح اســت؛ بنابرایــن آنچــه که 
مخالفان بیان کردند، به این معنی نیست 
که رأی به کلیات بــه معنای صرف نظر از 

اشکاالت الیحه بودجه است.
وی افزود: روزها روی تبصــره به تبصره، 
ردیف به ردیف و بخش بــه بخش الیحه 
بودجه ۹۸ که مورد بررســی کمیسیون 

تلفیق قرار گرفته است، اظهارنظر خواهد 
شد. همه کاستی ها با تأیید کلیات نادیده 
نخواهد شــد یا همه بودجــه ای را که در 
گــزارش کمیســیون تلفیق آمــده را به 
عنوان نقطه مثبت بنگریم. امروز مجلس 
داوری می کنــد کــه آیا کلیــات الیحه 
بودجه ۹۸ چیزی هســت که مورد تأیید 
باشد تا وارد اصالح جزئیات شویم؟ حرف 
مخالفان این بود که اشکاالت الیحه رفع 

شود.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه تصریح 
کرد: کلیات الیحه بودجه ۹۸ چیســت؟ 
بودجه طبق ماده یک قانون محاســبات 
عمومــی یــک پیش بینــی از منابــع و 
مصارف است. برای اینکه تأیید کنیم این 
پیش بینی برای سال آینده اجرایی بشود 
یا خیر، دولت نیست که تصمیم می گیرد 
بلکه مجلس اســت که تصمیم می گیرد و 
دولت فقط پیشــنهاد می دهد. در قانون 

اساسی این کار وظیفه دولت است.
نوبخــت خاطرنشــان کــرد: ۲۰۸ هزار 
میلیارد تومان در سال آینده از درآمدها، 
کســب منبع کنیم؛ از مالیــات، حقوق 
گمرکی و ســایر. همچنین برای ســال 
آینده ۱۴۸ هزار میلیــارد تومان از محل 
واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای که 
۱۴۲ هزار میلیــارد تومان بــه فروش و 
صادرات نفت است، کســب درآمد کنیم 
و چون ناکافی اســت ۵۰ هــزار میلیارد 
تومان از طریق دارایی های مالی و بخش 
عمده آن اوراق مشــارکت اســت، کسب 
درآمد کنیم. شــما جز کم یــا زیاد بودن 
۴۰۷ هزار میلیــارد تومان مطلب دیگری 
نمی توانید بگویید. شــما می توانید این 
مبلغ را افزایش یا کاهش دهید. شــما با 
تأیید کلیات چه کاری را نمی توانید انجام 
دهید؟وی یادآور شد: ۳۲۰ هزار میلیارد 
هزینه هــای جــاری، ۶۲ هــزار میلیارد 
تومان برای طرح هــای عمرانی و ۲۵ هزار 
میلیارد تومان از طریــق بازخرید اوراق 
سال گذشــته انجام شــویم. کمیسیون 
تلفیق بودجه مجلس ۲۶ هــزار میلیارد 
تومان به دارایی های ســرمایه ای افزود. 
شــما بیشــتر از این اختیار ندارید. تازه 
همین اختیار را هم از طریق تأیید کلیات 
بودجه انجام دهید. رد کلیات هم موجب 
برگشت الیحه بودجه به دولت می شود و 
ما نیز ۴۰۷ را یه کم بیشتر یا یه کم کمتر 
می کنیم و باز شما هستید که باید بگویید 

دولت چه کند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه هشــدار 
داد: تأخیــر در رفــت و برگشــت الیحه 
بودجــه از مجلس به دولت چــه تأثیری 
دارد؟ اوالً، پیام مــردم در راهپیمایی ۲۲ 

بهمن را نادیده می گیرد و دوماً، دشمنان 
ایران که در راهپیمایی ۲۲ بهمن مرعوب 
شــد، چهره بحرانی از اقتصــاد ایران به 
جهان نمایــش می دهنــد و از این قضیه 
خوشــحال هم می شــوند. در رســانه ها 
بیگانه منتظر این رفتار مجلس هســتند. 
اما از فردا برای مردم خودمان چه خواهیم 
داشــت؟ تورم کارکنانی که در سختی به 
ســر می برند، اگر کلیات تأیید نشود و دو 
هفته زمان به دولــت برود و برگردد یعنی 
حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش 
نمی یابد و حقوق بگیران دریافتی شــان 
همین دریافتی ســال ۱۳۹۷ خواهد بود 
اما با این کار دولــت نمی تواند حتی یک 
ریال به حقوق ها یا بــه طرح های عمرانی 

اختصاص دهد.
نوبخــت تصریح کرد: با توجه به شــرایط 
کشــور اگــر احســاس می شــود برای 
تصمیم گیــری نمایندگان شــاید نیاز به 
صحبت های بیشتری در جلسه بعد انجام 

شود، از آن جلوگیری نکنید.
وی خبر از آماده شــدن اصالح ســاختار 
در دولــت داد و افزود: اصالح ســاختار را 
دولت آماده کرده اســت. شما نتوانستید 
برای قیمــت بنزین تصمیــم بگیرید آن 
وقت شــما می خواهید بــرای ۹۳۴ هزار 
میلیارد تومان تصمیــم بگیرید و اصالح 
ساختار انجام دهید. شــما دو دستگاه را 
در تبصره ۲۱ نتوانســتید حذف کنید اما 
این که کلیات الیحه را رد کنیم تا اصالح 

ساختار انجام شود، حرفی دقیقی نیست.
مطهــری کــه در خــالل صحبت های 
نوبخت مرتب از نمایندگان می خواســت 
نمایندگان جلســه را ترک نکنند، ضمن 
تاکید به مأمــوران گیت خــروج صحن 
مجلس از نمایندگان خواســت جلسه را 

ترک نکنند.
وی گفــت: برخی دوســتان می خواهند 

رأی گیری نشود و آبستراکسیون کنند.
نوبخت افزود: موضوع کلیات یعنی اجازه 
ورود بــه اصالحاتی که مورد نظر اســت. 
تمام تالش بــر این بوده که مــا از طریق 
مســاعدتی که می توانیــم در خصوص 
ارقام کاالهای اساســی مردم نســبت به 
۱۴ میلیــارد ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نظر 
اســت بتوانیم کنترل ها را صورت دهیم. 
اگر قرار باشد نسبت به کلیات رأی گیری 
نکنیم موضوع چند دوازدهم رخ می دهد. 
حقوق کارکنــان افراد تحت پوشــش و 
دیگر موارد با توجه بــه وضع فعلی اعمال 

می شود.
وی افــزود: دولــت بــرای رتبــه بندی 
فرهنگیان گام برداشــته اســت که این 
موضــوع اگر بــه دولت بازگــردد در این 

خصوص به مشــکل برمی خوریــم. قرار 
است این همسان ســازی از اول فروردین 
انجام شود و ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اضافه 
شود؛ در صورتی که این الیحه بازگردد در 
خصوص بازنشســتگان، نیروهای مسلح، 

حقوق کارکنان به مشکل برمی خوریم.
نوبخت در خاتمــه گفت: ایــن موضوع 
موجب نابســامانی خواهد شــد. مجلس 
در این شــرایط مثل همیشه با واقع بینی 
با کمک به دولت تصمیم گیری می کند. 
مقام معظــم رهبری به موضــوع اصالح 
ســاختار بودجه و نظام مالی را به شورای 
مالی هماهنگی اقتصادی ســپرده است و 
ارتباطی به بودجه نــدارد. مجلس در این 
شرایط مانند همیشه ســنجیده تصمیم 

می گیرد.

تابش: رد کلیات بودجه می تواند 
به افزايش 20 درصدی حقوق 

کارمندان آسیب برساند
نماینــده مــردم اردکان در مجلــس 
شــورای اســالمی در موافقت با کلیات 
الیحه بودجه ۹۸ اظهــار کرد: در صورتی 
که بخواهیــم بودجه دو دوازدهم یا ســه 
دوازدهم را در نظــر بگیریم، باید الیحه را 
براساس ســال ۱۳۹۷ اعمال کنیم و این 
یعنــی معافیت ها و افزایــش حقوق ۲۰ 

درصدی کارمندان هیچ می شود.
محمدرضا تابــش، نماینده مردم اردکان 
در مجلس شورای اســالمی در موافقت 
با کلیــات الیحه بودجه ســال ۱۳۹۸ در 
جلســه علنی دیروز مجلــس، گفت: ما 
اکنون در شــرایط حساســی قرار داریم، 
اما ملت ایران در ســایه وحدت و مقاومت 
شــرایط از این خطرناک تر را پشــت سر 
گذاشــتند. ما این شــرایط را پشت سر 
می گذاریم. ملت ایران در عین وفاداری به 
ارزش های انقالب از همه دست اندرکاران 
گالیه دارند. باید بــرای رفع این گالیه ها 
چاره ای اندیشیده شود. مردم باید به این 
باور برســند که دولت و مجلس شــورای 
اســالمی در پی برطرف کردن مشکالت 
آنها هســتند. اعتماد مــردم به مجلس 
شــورای اســالمی و دولت کلیــد رفع 

مشکالت است.
وی اظهار کرد: حادثه تروریستی زاهدان 
و اجالس شکســت خورده ورشو حاکی 
از عمق کینــه دوزی اســتکبار جهانی و 
دنبال کنندگان ضعیف آنهــا در منطقه 

است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای 
اســالمی در خصــوص موافقــت خود با 
بودجه، بیــان کــرد: مخالفــان بودجه 
اعتراضــات به حقی دارند کــه می توانند 

این انتقادات خــود را در حین بررســی 
جزئیــات بودجه مطرح کننــد و در آنجا 
اصالحات مــورد نظــر قرار گیــرد. این 
بودجه صرفاً یک ســند مالی نیست، بلکه 
رد کلیات از نظر امنیت ملی حائز اهمیت 
اســت. در تصویب بند دفاعی منطبق بر 
سیاســت های کلی که اختصــاص پنج 
درصــدی را تکلیف کرده انــد بالغ بر ۲۴ 
هزار میلیارد بودجه لحــاظ کردیم. برای 
مثال در بحث نفت اجــازه عرضه نفت را 
در بورس مــورد نظر قرار دادیــم که اگر 
بخش خصوصــی از دولت طلب داشــته 
باشــد، می تواند به جای طلب خود نفت 
بگیرد. رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان 
و اختصاص ۱۴ میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، توجه به مشــارکت خصوصی و 
شفاف ســازی از مواردی است که دراین 

الیحه مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: ما می توانیم تمام مسائل 
خوبی که مدنظر داریــم در بودجه لحاظ 
کنیم، ولی باید به رشــد نقدینگی و تورم 
که موجــب کاهش قــدرت خرید مردم 
می شود بیشــتر توجه کنیم این بودجه 
در شرایط ســختی تنظیم شده است. در 
شرایطی که بیش از یک میلیون بشکه در 
روز کاهش درآمدهــای حاصل از نفت را 
داشتیم و شاهد کاهش درآمدهای ارزی 
از ۲۷ میلیــارد دالر بــه ۲۱ میلیارد دالر 

بودیم.
تابش ادامه داد: تصور کنید این بودجه به 
دولت بازگردد و کشــور تا تنظیم بودجه 
دیگر یک تا دو ماه معطــل بماند یا این که 
باید بودجه ســه دوازدهم یا دو دوازدهم 
بدهیم که این بودجه هــم باید بر مبنای 
بودجــه ۱۳۹۷ اعمــال گــردد و این به 
معنای این است که معافیت ها و افزایش 
۲۰ درصدی حقوق کارمندان هیچ خواه 
شــد و در بحث تولید، صنعت و مســائل 
اجرایی کشــور دچار تشــتت می شویم. 
ضمن این که خــود در اصالح ســاختار 
بودجه تاکیــد دارم باید توجــه کنیم رد 
یا تأیید بودجه از نظــر منافع ملی دارای 
اهمیت اســت. از همــکاران می خواهم 
اصالحــات خــود را در حیــن بررســی 

جزئیات مورد توجه قرار دهند.
وی خطاب به مردم اظهار کــرد: مردم از 
شــما عــذر می خواهیم که نتوانســتیم 
متناســب با اختیارات مــان عمل کنیم. 
صدای شکستن اســتخوان اقشار ضعیف 
را زیر فشــار اقتصادی می شنویم. چهره 
پریشــان آنها را در مقابل خانواده مجسم 
می کنیــد و آســیب های اجتماعــی، 
مشکالت بازنشستگان، فارغ التحصیالن، 

فرهنگیان و کشاورزان باخبر هستیم.

وزنامـه اقتصادی ر
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و و سرگردانی مشتریان آشفته بازار خودر

حمله به خصوصی سازی با چه منطقی؟

امروزه حمله به تجربه خصوصی ســازی در ایران نقــل محافل و مجالس 
است. طوری در این زمینه سخن گفته می شود که گویی شکست خورده 
بودن تجربه خصوصی سازی در ایران امری روشن و واضح است و انکار آن، 

انکار بدیهیات و منکر آن احتماالً فردی غرض ورز است!
واقعیت این است که تکرار یک ادعا به شکل پیوسته آن را از ادعای آزمون 
نشــده به یک ادعای آزمون شده و اثبات شــده تبدیل نمی کند. لذا نباید 
تسلیم فضاسازی صورت گرفته شد و باید پیوســته روی ضرورت عرضه 
ادله در مورد یک ادعا نظیر شکســت خورده بودن خصوصی سازی اصرار 
کرد. آنچه که موجب شــده تا این ادعا به یک واقعیت مســلم و غیرقابل 
چند و چون تبدیل شود چند واقعه مثل اعتراض کارگران کارخانه هپکو، 
نیشکر هفت تپه، گروه ملی فوالد اهواز است. ســوالی که به طور منطقی 
باید مطرح کرد این است که آیا می توان از روی چند نمونه حکمی را به کل 
یک جامعه بسط داد؟ آیا به ســادگی می توان گفت که اینها مشتی نمونه 
خروار هستند؟ در میان فضاسازی رســانه ای آنچه گم می شود عقالنیت 
انتقادی و استدالل است و اتفاقاً مسئولیت همه افراد خیرخواه به طور عام 
و دانشگاهیان به عنوان مدافعان رسمی عقالنیت به طور خاص این است 
که دقیقاً در این مواقع به عرصه وارد شوند و نگذارند که القا و اقناع تبلیغی 

جای دلیل و استدالل منطقی را بگیرد.
واقعاً اگر قصد داشته باشیم که در مورد تجربه خصوصی سازی به منطقی 
فکر کنیم باید به نکات زیر توجه کنیم. نخست باید تفکیکی میان دغدغه 
فساد و دغدغه کارایی قائل شــویم. هر کارخانه ای که واگذار شده ارزشی 
داشته و اگر زیر ارزش آن فروخته شــده می توان ظن فساد نسبت به آن 
داشــت. این مســئله کاماًل متفاوت از این اســت که آیا بعداً این کارخانه 
واگذار شده خوب اداره شده اســت یا نه. برخی که در مورد شکست تجربه 
خصوصی ســازی صحبت می کنند دغدغه فســاد دارند یعنی احساس 
می کنند که اموال عمومی به زیر قیمت واقعی واگذار شــده است. طبیعتاً 
کسی مایل نیست که اموال دولتی که متعلق به همه مردم است به قیمتی 
کمتر از قیمت منصفانه آن فروخته شود، اما در عین حال بد نیست که به 

تجربه آلمان نیز توجه کرد.
در آلمــان این باور وجود داشــت که برخی شــرکت های دولتی زیان ده 
هســتند و تداوم حضور آن در بخش دولتی تنها زیانــی را متوجه جامعه 
می کند. به همین دلیل گفته می شــود که برخی شرکتها را به قیمت یک 
یورو واگذار کردند. وقتی این شــرکت ها در اختیار بخش خصوصی قرار 
گرفت توانست ســودآور شود. لذا اگر در خصوصی ســازی اموال عمومی 
کمتر از قیمت واقعی واگذار شده باشد امر ناراحت کننده ای است، اما این 
نباید دغدغه اصلی باشد. دغدغه اصلی باید این باشد که آیا انتقال مالکیت 
آن به بخش خصوصی موجب شده تا این شرکتها به شرکتهای سودآوری 
تبدیل شوند؟ این دغدغه را دغدغه کارایی می نامیم که به اعتقاد من برای 
توسعه صنعت کشور دغدغه مهمتری نســبت به دغدغه فساد است. گر 
چه دغدغه فساد داشتن نیز امر درستی است اما در اولویت دوم نسبت به 
دغدغه کارایی قرار دارد. ممکن است سوال شــود که چرا این امر اولویت 
دوم است؟ پاسخ آنست که هدف اصلی از خصوصی سازی افزایش کارایی 
در سطح اقتصاد با افزایش بازدهی ســرمایه گذاریهای دولتی بود و کسب 
درآمد هدف دوم تلقی می شــد. تصور عمومی طرفداران خصوصی سازی 
این بود که چون این ســرمایه گذاریها تحت تســلط دولت هستند انگیزه 

کافی برای استفاده بهینه از آنها و کسب بازدهی وجود ندارد. 
   ادامه در صفحه 2
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اروپا به دنبال افزايش تجارت انرژی بر پايه يورو است



تشويق خوش حساب ها، تهديد بدحساب ها

آیا دستورالعمل جدید ارزی نظر تجار را جلب می کند؟

اروپا به دنبال افزايش تجارت انرژی بر پايه يورو است
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حمله به خصوصی سازی با چه منطقی؟
   ادامه از صفحه اول

لذا باید این سرمایه گذاری ها به بخش خصوصی منتقل شود تا بازدهی 
آنها افزایش یابد.

لذا مسئله مهمتر آنســت که آیا هدف اول خصوصی سازی که افزایش 
کارایی ســرمایه گذاری های انجام شده بود محقق شــده است یا نه؟ تا 
جایی که نگارنده مطلع اســت هیچ تحقیق جامعــی در مورد وضعیت 
بازدهی شــرکتهای خصوصی شــده وجود ندارد تا بر اساس آن بتوان 
به یک قضاوت مســتند دست یافت. اشــکال اصلی عمده قضاوت های 
موجود آنســت که مبتنی بر یک یا چند نمونه خاص اســت و افراد بی 
مهابا قضاوتشــان در مورد یک یا چند مورد را به ســادگی به کل تجربه 
خصوصی سازی بسط و تعمیم می دهند، در حالیکه این تعمیم و بسط 
تنها با وجود ادله آماری الزم ممکن و قابل قبول اســت. همانگونه که در 
تجربه خصوصی سازی موارد شکست فاحش وجود دارد موارد موفقیت 
چشمگیر نیز وجود دارد و چون رســانه ها موارد شکست را به سادگی 
برجســته می کنند ذهن ها به این سمت دچار ســوگیری می شود. اگر 
معکوس آن اتفاق می افتاد احتماالً ذهن ها به ســمت دیگر ســوگیری 

می یافت.
عالوه بر این باید به مســئله نمونه های شکســت خصوصی سازی نیز با 
دقت بیشــتری نگاه کرد. درست اســت که برخی از شــرکتهایی که 
خصوصی شــدند در عمل شکســت خوردند و امروزه بــا بحران روبرو 
هستند اما آیا می توان این شکست را به سادگی به امر خصوصی سازی 
منسوب کرد؟ واقعیت آنســت که بسیاری از شــرکت هایی که از ابتدا 
در اختیار بخش خصوصی بودند و توســط بخــش خصوصی نیز ایجاد 
شدند در همین فاصله ورشکست شــده اند زیرا محیط اقتصادی کشور 
به دلیل تحوالت شدید اقتصاد کالن و سیاست های اقتصادی نادرست 
وضعیت بسیار نامســاعدی برای بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است. 
طبیعی است که بنگاه ها فارغ از اینکه در دست دولت باشند یا در دست 
بخش خصوصی، ورشکست می شــوند. احاله شکست شرکت هایی که 
خصوصی شده اند به امر خصوصی ســازی قضاوت عجوالنه و ناپخته ای 

است که نباید به راحتی زیربار آن رفت.
حقیقت این است که بسیاری از این شــرکتها اگر در دست دولت باقی 
می ماند شــاید زیان بیشــتری پیدا می کرد و به همین دلیل نمی توان 
به ســادگی آن را به خصوصی سازی نســبت داد. این شرکتها وقتی در 
دست بخش خصوصی هستند ورشکست می شوند و ورشکستگی امری 
الزم برای حیات اقتصادی اســت، اما وقتی این بنگاه های مشــکل دار 
شــده در بخش دولتی باقی می مانند به سادگی ورشکست نمی شوند و 
سالهای سال تحمل می شوند و با سوبسید دولتی به شکل حیات گیاهی 
ادامه زندگی می دهنــد در حالیکه مصلحت جمعی ما آنســت که آنها 
نیز ورشکست شود. روشن است که منفعت کارگران این کارخانه های 
مشکل دار آنست که شــرکت در دســتان دولت باقی بماند تا حتی اگر 
زیان ده شدند ورشکست نشوند و درآمد آنها تضمین شده باقی بماند. به 
همین دلیل این کارگران انگیزه بیشتری دارند تا علیه خصوصی سازی 
تجمع کنند و موضع گیری نمایند و چون رســانه ها تمایل بیشتری به 
آنها دارند به سادگی تسلیم این قضاوت زودهنگام و عجوالنه می شوند 
که اصل سیاست خصوصی سازی و شــکل اجرای آن غلط بوده است در 
حالی که واقعیت امر آنست که مشــکل در فضای اقتصاد کالن و فضای 
کسب و کار کشــور اســت که همه بنگاه ها اعم از دولتی و خصوصی را 

دچار مشکل می سازد.
تبلیغات علیه سیاست خصوصی ســازی با مخدوش نشان دادن تجربه 
خصوصی ســازی بدون انجام هرگونه بررســی جامع صرفاً ناشــی از 
اشتباه در قضاوت نیســت بلکه منفعت برخی سیاستمداران در این امر 
نهفته اســت. تا وقتی بنگاه ها دولتی بمانند ایــن بنگاه ها محل جوالن 
سیاســتمداران و بهره برداری سیاســی آنها باقی می مانــد. به همین 
دلیل انگیــزه دارند تا جای ممکن تجربه خصوصی ســازی را مشــوه 
یا مشــوه تر از آنچه واقعاً بوده جلوه دهند تا بتوانند بــا خیال راحت در 
آینده نیز دســت اندازی خود را ادامه دهند. لذا ضروری اســت تا همه 
نخبگان، اندیشمندان و دانشــگاهیان مراقب باشند تا فریب این قبیل 
سیاستمداران فاســد را نخورند و به ســادگی به دامی که تحت عنوان 
واضح بودن شکســت خورده بودن تجربه خصوصی ســازی پهن شده 

نیفتند.

تقوی نژاد از سازمان امور مالیاتی رفت
 خبر رفتن ســید کامل تقوی نژاد از ســازمان امور مالیاتی در حالی از 
سوی وزارت بهداشت منتشر شد که ســایت سازمان امور مالیاتی هنوز 
در این باره خبری منتشــر نکرده اســت اما روابط عمومی این سازمان 
آن را تأیید کرد.ســعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در حکمی سید کامل تقوی نژاد را به ســمت معاون توسعه مدیریت و 
منابع و همچنین سرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی 

وزارت بهداشت منصوب کرد.
بر این اساس تقوی نژاد، ســازمان امور مالیاتی را در حالی ترک می کند 
که هنوز خبری از اســتعفای او پیش از رفتن به وزارت بهداشت منتشر 
نشــده است.ســید کامل تقوی نــژاد در آذرمــاه ۱۳۹۴ در حالی که 
مدیرعامل وقت بانک سپه بود، با تأیید هیئت دولت به ریاست سازمان 

امور مالیاتی کشور منصوب شد.
او در دوران تقریباً سه ساله ریاســتش بر این سازمان لوایحی همچون 
طرح مالیات بر عائدی ســرمایه و مســکن و طرح جامع امور مالیاتی را 
برای تصویب روانه مجلس شــورای اســالمی کرد. همچنین توســعه 
ابزارهای تشویقی مختلفی برای شرکت های بورسی، راه اندازی سامانه 
الکترونیکی، تحقق درآمد مالیاتــی و معافیت کامل صادرات از مالیات 

از جمله دیگر دستاوردهای تقوی نژاد در سازمان امور مالیاتی است.
هنوز رئیس جدید سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.

روزانه 1500دستگاه خودرو تحویل می شود
معاون بازاریابی و فروش ایران خــودرو گفت: میزان تعهدات معوق این 
شــرکت با تحویل روزانه بیش از یکهزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تا پایان 

سال کاهش خواهد یافت.
 مصطفی خان کرمی افزود: همزمان بــا افزایش تولید و تحویل خودرو، 
تعداد تعهدات معوق این شــرکت به مشــتریان تا پایان ســال کاهش 

خواهد داشت.
عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن وتجــارت در بهمن ماه جاری 
اعالم کرد: خودروســازان باید تمــام خودروهای پیش فروشــی را با 
قیمت قراردادی قبلی به خریــداران تحویل دهند و تأکید کرد که تمام 
قراردادهای قطعی باید با قیمت قبل به مردم تحویل داده شــود و بابت 

این تأخیرها، سود مشارکت و جریمه تأخیر به مردم پرداخت شود. 
خان کرمی اضافه کرد: تامین کسری قطعات خودروها موجب می شود 
تا تعداد خودروهای ناقــص کاهش یابد و با تکمیــل آنها به متقاضیان 
ذیربط تحویل شــود. تابش گفته بــود: خودروســازان باید ۸۰ درصد 
تولیداتشان را به تعهداتشان اختصاص دهند که بازرسان وزارت صنعت 
در هر دو کارخانه خودروسازی مستقر شده اند تا این قانون رعایت شود 

و در حداقل زمان تالش خواهد شد تا انتظارات مردم برآورده شود.
به گفته خان کرمی، انجام تعهدات به مشــتریان و تحویل خودروهای 
معوق در اولویت قرار دارد و این مهم در ماه های آینده نیز تداوم خواهد 

داشت. 
وی گفت: پرداخت سود مشــارکت و جریمه دیرکرد مطابق قرارداد به 

مشتریان انجام خواهد شد.

سرمقاله

میز خبر

ســخنگوی هیات رییسه مجلس شــورای اسالمی با 
اشــاره به این که وفاق خوبی بین دولت و مجلس برای 
موضوع تنظیم بودجه متناســب با جنــگ اقتصادی 
به وجود آمده اســت، گفت: قرار شــد دولت در مورد 
گرانی ها پیگیری هــای الزم را انجــام دهد چون ۱۱ 
میلیــارد دالر در اختیار دولت بــرای تامین کاالهای 

اساسی است.
بهروز نعمتی در حاشــیه جلســه علنی دیروز مجلس 
شورای اســالمی در توضیح جزئیات جلسه غیر علنی، 
اظهار کرد: این جلسه برای بررسی بودجه و الزامات آن 
و چالش های احتمالی با حضور آقــای نوبخت، زنگنه، 

حجتی و رحمانی برگزار شد.
وی با اشاره به این که در ابتدای این جلسه تاجگردون، 
رئیــس کمیســیون تلفیــق گزارشــی از مصوبات 

کمیســیون را ارائه کرد، در ایــن باره گفت : 
همچنین ۹ نفــر از نمایندگان نیــز در این 
جلســه صحبت های خود را مطــرح کردند. 
جمع بندی این جلســه بر این بود که بودجه 
باید در اختیار صــادرات، تولید و خدمت به 

اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شورای 

اسالمی در ادامه اظهاراتش، خاطر نشان کرد: یکسری 
بحث هــا در مــورد رقم ۳۰۰ هــزار میلیــارد تومانی 
درباره پرداختی هــای حقوق اعــم از کارکنان دولت 
و بازنشستگان مطرح شــد که این خود چالشی است. 
در مورد مــواردی که مقام معظــم رهبری هم خدمت 

رؤسای قوا بیان کردند نیز بحث هایی مطرح شد.
به گفته نعمتی، برخی دغدغه ها درباره نحو صادرات 

نفت وجود داشــت که زنگنه گزارش خوبی 
از نحــوه اقدامــات درباره صــادرات بیان 

کردند.
وی خاطر نشان کرد: آقای حجتی هم درباره 
تأمین کاالهای اساسی گزارش خوبی را بیان 
کردند که در آن درباره تأمین نیازمندی های 
کشور هم اشاره ای شــد. نمایندگان نیز در 

بحث گرانی ها هم دغدغه های جدی را بیان کردند.
سخنگوی هیأت رئیســه در ادامه صحبت های خود با 
اشــاره به این که بعد از گزارش وزیر صمت بحث های 
نمایندگان تندتر شد، در این باره افزود: درباره گرانی ها 
قرار شــد دولت مجدانه پیگیر باشد، چون ۱۱ میلیارد 
دالر در اختیار دولــت برای تأمین کاالهای اساســی 
است، خود پتانسیل خوبی اســت که می تواند شرایط 

را متعادل تر کند.
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی 
در بخش دیگــری از صحبت های خــود، اضافه کرد: 
در این جلســه آقای نوبخت قول دادند که مشــکالت 
معیشتی در بودجه به صورت مناسب تر به خصوص در 
تخصیص ها مراعات شود و وزارتخانه ها هم کارشان را 
به نحو احسن پیش ببرند. در مجموع به رغم انتقادات 
خیلی تنــد در جلســه غیرعلنی وفاقــی بین مجلس 
شورای اسالمی و دولت ایجاد شد که بودجه مناسبی با 

ضرایب جنگ اقتصادی داشته باشیم.
وی در پاســخ به این ســوال که گمانه زنی هایی درباره 
احتمال تصویــب بودجه دو دوازدهــم و اصالح آن در 
چهار ماه آینده و همچنین بودجه دو سقفی وجود دارد، 

گفت : بودجه دو سقفی قطعی است. 

رییس دفتر رییس  جمهوری و سرپرست نهاد ریاست 
جمهوری گفت: آمریکا با تحریم های اقتصادی از تمام 
توان خود برای ایجاد نارضایتی و شکاف بین حاکمیت 
و ملت اســتفاده می کند تا به هدف های سیاسی خود 
برســد؛ درحالی که از طریق بخش خصوصی می توان 

تحریم ها را دور زد.
محمــود واعظی در جمــع فعاالن اقتصادی اســتان 
هرمزگان با اشاره به حماسه آفرینی های مردم در ۲۲ 
بهمن امســال، اظهار کرد: ملت ایران همواره در طول 
چهل ساله انقالب اسالمی نشــان داده اند که مثل یک 

خانواده از حاکمیت و دولت خود حمایت می کنند. 
وی، نقــش دولــت در حمایــت از بخــش خصوصی 

را سیاســت گــذاری، نظــارت، هدایــت و 
حمایــت عنــوان و اضافــه کــرد: بنای 
دولت بــر تصدی گــری و بنــگاه داری بر 
بخش خصوصی نیســت. رییس دفتر رییس  
جمهوری بیان داشت: اســتان هرمزگان به 
دلیل اهمیت مرزی بودن آن و ظرفیت های 
خاصی که در توســعه مدیریت کشور دارد، 

آینه کشور است؛ لذا هرچه آبادتر شود، نزد کشورهای 
حوزه خلیج فارس سرافرازتر خواهیم بود. 

واعظی گفت: این استان پیش از انقالب و پس از آن در 
مقاطعی به دلیل نبود توجه به ســرمایه گذاری بر روی 
نیروی انسانی بومی از بسیاری از توسعه ها عقب مانده 

است. وی، توسعه و آینده هرمزگان را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: این استان در بخش های 
مختلف خود حرفی برای گفتن دارد و دولت 
نیز با توجه به اهمیت جایگاه این اســتان به 
دنبال توســعه هرمزگان در تمامی ابعاد آن 
است. سرپرســت نهاد ریاســت جمهوری 
در همیــن ارتباط به صنعت پــرورش میگو 
و ماهی در دریا به دلیل شــاخص های باالی ارزآوری 
اشــاره کرد. واعظی در ادامه ســخنان خود، خواستار 
توســعه و تنوع بخشی به زیرســاخت های اقتصادی، 

نیروی انسانی و حمایت از بخش خصوصی شد. 
وی به مقوله گردشــگری به عنوان یکی از محورهای 

مهم برای توســعه زیرســاخت های اقتصادی استان 
هرمزگان اشاره کرد. رییس دفتر رییس  جمهوری یاد 
آور شد: اســتان هرمزگان به دلیل وجود ظرفیت های 
خاص این منطقه، وجود جزیره های زیبا، آب و هوایی 
خاص نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارد. 

واعظی با اشــاره به ســخنان یکی از فعاالن حوزه های 
اقتصادی و کشــاورزی، تنوع در رشته های دانشگاهی 
متناسب با ظرفیت های اســتان هرمزگان را ضروری 
دانست. وی اظهار امیدواری کرد؛ با برطرف شدن موانع 
فراروی حوزه صادرات، فضای کسب و کار در هرمزگان 
بهبود یابد و وضع مطلوب در عرصه اشــتغال و اقتصاد 

استان هرمزگان ایجاد شود. 

مجلس

دولت

پدرام صادقي  کمیسیون اروپا به دنبال 
افزایش نقش یورو در تجارت انرژی است که 
این موضوع می تواند عالوه بر تسهیل فروش 
نفت ایران، اروپا را به هــدف کاهش قدرت 

دالر در اقتصاد جهانی نزدیک کند.
اروپا از زمان تالش برای حفظ برجام و انجام 
اقداماتی برای تسهیل تجارت با ایران عالوه 
بر تالش برای نگه داشتن ایران در برجام، به 
دنبال کاهش قدرت دالر در اقتصاد جهانی و 
افزایش معامالت در دنیا بر پایه یورو نیز بوده 
است.اروپا به همین دلیل از همان ابتدا سعی 
داشت ســازوکار مالی برای ایران را بر پایه 
یورو ایجاد کند تا عالوه بر تســهیل تجارت، 

یورو را نیز بیشتر در اقتصاد دنیا مطرح کند.
این تفکــر اتحادیه اروپا اکنــون با اقدامات 
جدیــد کمیســیون اروپــا، رنــگ و بوی 
جدی تری به خود گرفته است؛ به طوری که 
بر اساس آنچه اســپوتنیک نوشته، اتحادیه 
اروپا به دنبال محدودیت اســتفاده از دالر 
در واردات انرژی و افزایش نقش یورو است 
تا بســتری را برای تداوم روابط تجاری خود 
با ایران فراهم کند.بر اســاس این گزارش، 
کمیســیون اروپا در حال مذاکره با مدیران 
اجرایی شــرکت های انــرژی اتحادیه اروپا 
است تا نقش یورو را در تجارت بین المللی در 

بخش نفت و گاز افزایش دهد.
اتحادیه اروپا با تمرکــز روی خرید و فروش 
نفت و گاز به یــورو در تراکنش ها به دنبال 
پررنــگ کــردن نقــش یــورو در تجارت 
بین الملل است و مقامات اروپایی مذاکراتی 
را با نمایندگان شــرکت های بزرگ انرژی 

 ENGie و OMV، ENI اروپایی از قبیــل
شروع کرده اند تا وابســتگی تجارت انرژی 

جهانی به دالر آمریکا را کاهش دهند.
کمیســیون اروپا نگرانی خــود را در مورد 
ســلطه دالر در صنعــت انــرژی اروپا در 
بحبوحــه افزایش چالش های سیاســی در 
تنش های تجــارت بین المللی و نیز افزایش 
قریب الوقوع نرخ بهره از ســوی فدرال رزرو 
که قیمت دالر را در برابر دیگر ارزها از جمله 

یورو باال می برد، ابراز کرد.
همچنین کمیســیون اروپا اعــالم کرد که 

اتحادیه اروپا بزرگ ترین وارد کننده انرژی 
جهان با میانگین ساالنه ۳۰۰ میلیارد یورو 
در پنج سال اخیر است و تقریباً ۸۵ درصد از 
این مبلغ به دالر آمریکا پرداخت شده است.

این اظهارات کمیسیون اروپا به دنبال تالش 
اتحادیه اروپا برای حفظ مناســبات تجاری 
خود با ایران و ایجاد خط لوله گاز نورد استریم 
دو است.این تالش ها بروکسل را با واشنگتن 
دچار اختــالف کــرده و برخــی از مقامات 
اروپایی می گویند که با کنار گذاشــتن دالر، 
اتحادیه اروپا می تواند ریســک های سیاسی 

احتمالــی را کاهش دهد.مقامــات اروپایی 
معتقــد هســتند که اســتفاده از یــورو در 
پرداخت هــا برای واردات انــرژی این بلوک 
می تواند نقــش یــورو را به عنــوان یکی از 
ارزهای بزرگ ذخیــره جهانی افزایش دهد.

کمیسیون اروپا قرار است محدودیت هایی را 
در بازار خود به منظور استفاده از دالر آمریکا 
از طریق استفاده گسترده از یورو اعمال کند.

این اقدامات اروپــا در کنار اختالف نظرهای 
سیاســی که اروپا با دولت آمریکا پیدا کرده، 
نشــان دهنده این اســت که اروپا به شدت 

به دنبال تضعیف قدرت آمریــکا به ویژه در 
عرصه اقتصادی است.

اروپا بــا تجارت انــرژی خود بــر پایه یورو 
می تواند این امــکان را فراهــم کند که در 
آینــده ای نزدیــک بتواند بــدون توجه به 
تحریم های آمریکا تجارت خــود را با همه 
کشــورها انجــام دهد.یکــی از مهم ترین 
مواردی کــه در ایجاد ســازوکار مالی ویژه 
اروپا موســوم به SPV که توســط مقامات 
دیپلماتیک ایران مورد تاکیــد قرار گرفته 
بود، امکان فروش نفت ایــران از این طریق 
بود که مهم ترین منفعت ایــران از برجام را 
تأمیــن می کرد.هرچند کــه اتحادیه اروپا 
در فــاز اول از اجرایی ســاختنن SPV به 
اینســتکس اکتفا کرده و تجارت با ایران را 
فقط به اقــالم غیر تحریمــی مرتبط کرده 
اســت، اما به نظر می رســد که اروپا با این 
اقدامات جدید به دنبال ایجاد کانالی جدید 
با کشورهایی اســت که مشکالت سیاسی با 
آمریکا دارند؛ بنابراین این امر می تواند نکته 
مثبتی در روند پیشــرفت SPV و تسهیل 
فروش نفت ایــران در اروپا شــود. آمریکا 
به دنبال این اســت که با حــذف تدریجی 
معافیت های خرید نفــت از ایران، صادرات 
نفت ایران را به صفر برســاند؛ موضوعی که 

مقامات ایرانی آن را غیرممکن دانسته اند.
با این حال به نظر می رســد که اروپا با برنامه 
تســهیل تجارت با ایران در قالــب برجام، 
اهداف دیگری را از جمله پایان سلطه دالر بر 
اقتصاد جهانی دنبــال می کند که با یک تیر 

دو نشان بزند.

جواد هاشــمي چند ماه پس از اجرایی 
شــدن دســتورالعمل ارزی بانک مرکزی 
برای صادرکنندگان و چگونگی بازگشــت 
ارز حاصل از صــادرات آنها، ایــن بانک در 
ابالغیه ای جدید اعالم کرد که سیاست های 
صادرکننــدگان  بــرای  را  تشــویقی 

خوش حساب اجرایی می کند.
از ماه های ابتدایی ســال ۱۳۹۷ و به دنبال 
افزایش قابــل توجه نــرخ ارز دولت و بانک 
مرکزی تصمیــم گرفتند با اجــرای برخی 
دستورالعمل ها راه را برای مدیریت بازار ارز 
فراهم کنند و در ایــن چارچوب چگونگی 
رفتــار صادرکنندگان یکــی از اصلی ترین 

برنامه ریزی های در دست پیگیری بود.
براســاس دســتورالعملی که در روزهای 
پایانی آبان ماه ســال جاری به مرحله اجرا 
رســید، صادرکننــدگان به چهار دســته 
مختلف تقســیم شــدند و هر یــک از آنها 
براســاس میزان صادرات شــان مسئولیت 
بازگرداندن ارز به کشــور در چارچوب های 
مختلــف را دریافت کــرده و اجــرای این 

دستورالعمل را کلید زدند.
براین اســاس صادرکنندگانی که کمتر از 
یک میلیــون یورو صادرات در ســال دارند 

از ورود به ســامانه نیما معاف هستند و پس 
از آن نیز تا ســه مرحلــه صادرکنندگان به 
گروه های مختلف تقســیم شــده و پس از 
معافیت تا ســقف یک میلیون یــورو باید 
مابقــی ارز حاصــل از صادرات خــود را به 
کشور بازگردانند.در طول ماه های گذشته 
تعدادی از فعاالن بخش خصوصی و اعضای 
اتاق بازرگانی نســبت به اجرایی شدن این 
دســتورالعمل انتقادهایــی داشــتند و در 
جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی این موضوع را مطرح کردند.
در این رابطه غالمحسین شــافعی، رئیس 
اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایســنا، 
در رابطه با دســتورالعمل های ارزی بانک 
مرکزی اظهار کرد: وقتی سیاستی را اجرایی 
می کنیم که در چارچوب آن صادرکنندگان 
بزرگ برای پیگیری امورات شــان با مشکل 
مواجه می شوند، اما صادرکنندگان کوچک 
بدون محدودیت امکان نقل و انتقال دارند، 
باید پیش بینــی کنیم که بــزرگان اقتصاد 
برای ادامه فعالیت هایشان با اما و اگر مواجه 

خواهند شد.
به گفته وی در صورتی که این اعتماد میان 
دو طرف بــه وجود بیایــد و صادرکنندگان 

کار خــود را دنبــال کرده و دولــت نیز این 
اعتماد را داشته باشــد که فعاالن اقتصادی 
به دنبال بازنگرداندن ارزهای شان نیستند 
می توان انتظار داشت شرایط بهبود یابد، اما 
در غیر این صورت فضا بــرای تاجران بدون 
شناســنامه که کاال را از تولیدکننده اصلی 

خریده و صادر می کنند، باز می شود.
به دنبال چنیــن اظهارنظرهایی از ســوی 
برخی فعــاالن بخــش خصوصــی دولت 
پیش از این وعــده داده بود که شــرایط را 
برای ایجــاد تغییرات جدیــد فراهم کند و 
بســته جدید بانک مرکزی به نظر می رسد 
نخســتین واکنش دولــت به این مســاله 

خواهد بود، هرچند در این بسته تغییر کالن 
در دســتورالعمل قبلی ایجاد نشــده، اما با 
تفکیک صادرکنندگان میان خوش حساب 
و بدحساب شــرایطی جدید برای پیگیری 

بازگشت ارز به کشور فراهم شده است.
براین اســاس صادرکنندگانی که بازگشت 
ارزشان بیش از ۶۰ درصد بوده ضمن حفظ 
معافیت زیر یک میلیون یــورو در صورتی 
که یک تا ســه میلیون یورو صادرات داشته 
باشــند، می تواننــد ۱.۵ میلیــون آن را به 
صرافی ها بفروشــند، در صورتی که ســه تا 
۱۰ میلیون یورو صادر کننــد می توانند دو 
میلیون یوروی آن را بــه صرافی بدهند و در 
صورت فروش باالی ۱۰ میلیون یورو امکان 
فروش چهار میلیــون آن را بــه صرافی ها 

خواهند داشت.
برای صادرکنندگان با عملکــرد بین ۳۰ تا 
۶۰ درصد نیز همچنــان معافیت از ورود به 
سامانه نیما در فروش زیر یک میلیون یورو 
ادامه دارد و پس از آن در فاصله یک تا ســه 
میلیون یورو و سه تا ۱۰ میلیون یورو امکان 
فروش ۱.۵ میلیون یورو به صرافی ها فراهم 
شده و برای صادرات بیش از ۱۰ میلیون نیز 
امکان فروش دو میلیــون یورو در صرافی ها 

به وجود آمده است.
در رابطه با صادرکنندگانی که عملکردشان 
بیشــتر از ۳۰ درصــد بــوده، ضمن حفظ 
معافیــت زیر یــک میلیون یورو در ســایر 
مراحل تنها امــکان فــروش ارز حاصل از 
صادرات شــان تا ســقف یک میلیون یورو 
در صرافی ها به وجود آمــده و مابقی طبق 
دستورالعمل های قبلی باید در سامانه نیما 

به فروش برسد.
بانک مرکزی در رابطه بــا صادرکنندگانی 
که تاکنون هیچ بازگشــت ارزی به کشــور 
نداشــته اند نیز اعالم کرده کــه در حداقل 
زمان ممکن این افراد را بــه مراجع قضائی 

معرفی خواهد کرد.
بانــک  ارزی  جدیــد  بســته  هرچنــد 
مرکزی می توانــد الاقل بــرای گروهی از 
صادرکنندگان فضایی تــازه به وجود آورد 
که در دل آن امــکان انتقــال ارز حاصل از 
صادراتشــان به بازار را پیدا کننــد اما باید 
دید آیــا در آینده راهی بــرای حل اختالف 
نظر میان دولت و بخــش خصوصی درباره 
چگونگی فعالیت صادرکنندگان بزرگ پیدا 
می شــود یا همچنان کار همچون گذشته 

ادامه خواهد یافت.

تاکید مجلس به دولت برای حل مشکل گرانی ها

تحریم ها را توسط بخش خصوصی دور می زنیم



وعده وزير صنعت محقق نشد

و و سرگردانی مشتریان آشفته بازار خودر

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ايران
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طرح نظارتی نوروز ۹۸ آغاز شد
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان البرز از برگزاری طرح 
ویژه بازرســی و نظارت بر بازار کاال و خدمات در ایام پایانی سال تحت 

عنوان »طرح نظارتی نوروز ۹۸« خبر داد.
جهانگیر شــاهمرادی گفت: کنتــرل و نظارت بر وضعیــت بازار کاال 
و خدمات اولویــت دار در مراحل تامین، توزیــع، ارائه خدمات و قیمت 
با توجه به افزایــش تقاضای عمومی در ایام پایانی ســال با هدف ایجاد 

آرامش در فضای روانی جامعه از مهم ترین اهداف این طرح است
وی زمان اتمام این طرح بــزرگ را ۱۵ فروردین ۹۸ عنوان کرد و گفت:  
ایجاد زمینه مناســب برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری 
از تخلفات احتمالی و رســیدگی فوری، دقیق و کارشناسی به شکایات 
و گــزارش   های مردمی، هم افزایــی و همکاری موثر با ســایر نهادها و 
دســتگاه های ذیربط در ســطح اســتان در راســتای وحدت رویه در 

اقدامات نظارتی از دیگر رویکردهای این طرح به شمار می رود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز درباره اولویت های 
کاالیی این طرح بیان داشت: نان، لبنیات )شیر، ماست و پنیر(، گوشت 
قرمز، گوشت مرغ، تخم   مرغ، برنج، شــکر، روغن نباتی، حبوبات، میوه 
)سیب، پرتقال و ...(، پوشــاک، کیف، کفش، آجیل، خشکبار، خواربار،  
شــیرینی   جات، روغن موتور، مواد شــوینده و تایر خودرو از مهم ترین 
کاالهایی هســتند که در این طرح مورد بررســی و نظــارت ویژه قرار 

خواهند گرفت
شــاهمرادی درباره بخش خدماتی این طرح نیــز تصریح کرد: عرصه 
فعالیت در بخش خدماتی شامل شرکت   های مسافرتی هوایی، زمینی 
و دریایــی و دفاتر فروش آنهــا همچنین حمل و نقل درون   شــهری و 
برون   شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای 
اقامتی، غذاخوری   ها، رستوران های بین شــهری، نظارت بر عملکرد 
انبارها و ســردخانه   ها، میادین میوه و تره   بار، خدمات خشکشــویی و 

قالیشویی نیز از شاخص ترین موارد نظارتی در بخش خدمات است.
وی اضافه کــرد: نظارت ویژه بر نحــوه تامین، جــذب، توزیع و قیمت 
میوه به خصوص پرتقال و ســیب، نظارت بر مراکز نگهداری کاال شامل 
سردخانه ها و انبارها و بررسی میزان موجودی کاالها در ابتدا و انتهای 
هر دوره و نظارت بر نحوه عملکرد نمایشــگاه های عرضه مستقیم بهاره 
و فروش فوق العاده از اصلی ترین شــاخص های طرح نظارتی نوروز ۹۸  

است.
این مقام مسول در خاتمه اظهار کرد: شهروندان استان البرز می توانند 
شکایات و گزارشــات خود در زمینه گرانفروشــی، کم فروشی، تقلب، 
عدم اجرای تعهدات، عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت، 
قاچاق و عرضه خارج از شبکه را به صورت شبانه روزی با سامانه ۱۲۴ در 

مرکز استان و شهرستان های تابعه مطرح نمایند.

توزیع 400 تن گوشت منجمد برزیلی در کرج
 رئیس سازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری کرج گفت: تا پایان ســال میدان بزرگ میوه و تره بار کرج 

بهسازی و بازسازی می شود.
عباس وحیدی اظهار کرد: با توجه به اینکه میــدان مرکزی میوه و تره 
بار کرج تنها میدان مرکزی میوه و تره بار اســتان البرز است باید از نظر 

بصری و زیبایی آراستگی داشته باشد.
وی ادامه داد: بر این مبنا با اختصاص اعتبار مناســب، بنا شــده میدان 

مرکزی میوه و تره بار کرج تا پایان سال بهسازی و بازسازی شود.
وی توضیح داد: میدان مرکزی میــوه و تره بار کــرج در حال حاضر با 
مشکالتی مواجه است که امید اســت با جلب مشارکت متصدیان غرف 

گام های جدی برای رفع آنها برداشته شود.
این مســئول در بخش دیگری از صحبت های خود به توزیع گوشــت 
منجمد برزیلی در بازار روزهای کرج خبر داد و گفت: این اقدام با هدف 
تنظیم بازار و ایجاد شــرایط مناسب جهت دسترســی عموم مردم به 

گوشت مصرفی صورت گرفته است.
وحیدی ابراز کرد: تاکنون ۴۰۰ تن گوشت منجمد برزیلی، حدود ۷۵۰ 
تن گوشت گرم گوســفندی، ۵۰۰ تن مرغ گرم و ۴۵۰ تن مرغ منجمد 

در بازار روزهای کرج توزیع شده است.
رییس سازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری کرج گفت: عالوه بر این، تا کنون بیــش از ۲۴۵ تن برنج و 
حدود سه تن تخم مرغ و ۵۰ تن شــکر در بازارروزهای شهر توزیع شده 

است.

 ارائه تسهیالت 15 میلیاردی به معادن کوچک 
و متوسط

طبق اعــالم مدیرعامل صندوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی، با توجه به اینکه معــدن از عمده ترین بخش های تأمین کننده 
مواد اولیه صنایع محســوب می شــود، این صندوق با صدور بیمه نامه 
سرمایه گذاری، تســهیالت تا ســقف ۱۵ میلیارد تومان را برای معادن 
کوچک و متوســط با دوره بازپرداخت سه تا پنج ســال در نظر گرفته 

است.
فرید دهقانی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با خدمات صندوق بیمه در 
مراحل اکتشــاف، اعالم کرد: صندوق بیمه در این بخش به دو صورت 
خدمات خود را ارائه می دهد. صدور بیمه نامه ســرمایه گذاری اکتشاف 
که ریسک اکتشاف را پوشش می دهد و در صورت نرسیدن به کانه، ۸۰ 
درصد ســرمایه را به متقاضی باز می گرداند. عالوه بر این در صورتیکه 
ســرمایه گذار منابع مالی مکفی نداشته باشــد، صندوق بیمه از طریق 
وجوه اداره شده وزارت صمت، تسهیالت الزم را در اختیار سرمایه گذار 

قرار می دهد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ادامه داد: 
ارائه تسهیالت به پیمانکاران معدنی بدین صورت است که ضمانت نامه 
صادر و تســهیالت به صورت تجهیزات ارائه می شــود و نقدی نیست. 
صندوق برای هر میزان درخواســت وارده برای تســهیالت، آمادگی 
صدور ضمانت نامه داشــته و محدودیتی از این نظــر وجود ندارد. البته 
الزم به ذکر است که ســقف در نظر گرفته شــده برای تسهیالت، ۱۵ 
میلیارد تومان است که تنها به معادن کوچک و متوسط تعلق می گیرد و 

دوره بازپرداخت این وام ها سه تا پنج سال پیش بینی شده است.
وی افزود: صندوق برای معــادن خاصی که از فنــاوری »های تک« 
اســتفاده کرده، خوش حســاب بوده یا در مناطق مرزی واقع شــده 
باشند، شش تا هشــت درصد یارانه سود تســهیالت اعطا می کند؛ به 
عبارتی نرخ سود تسهیالت برای این معادن ۱۰ تا ۱۲ درصد محاسبه 

می شود.
دهقانی در رابطه با شــیوه تخصیص تســهیالت، خاطرنشــان کرد: 
معدن داران باید در ســامانه »کارا« ثبت نام کرده و سپس مدارک مورد 
نیاز را به سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتانی ارسال کنند، بعد از 
آن مدارک برای بررسی به صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی ارسال و در نهایت برای طرح های پذیرفته شده، ضمانت نامه به 

عنوان »وثیقه تسهیالت« اعطا می شود.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با تاکید بر 
اینکه بخش معدن و صنایع معدنی از بخش های اولویت دار اشتغال زایی 
با برون داد اشــتغال پایدار اســت، گفت: بخش معــدن از عمده ترین 
بخش های تأمین کننده مواد اولیه صنایع محسوب می شود؛ به طوری 
که ذخایر غنی مواد معدنی در کنار منابع سرشــار و در دسترس انرژی، 
به عنوان یک امکان بالقوه می تواند نقش اساســی در توســعه صنعتی 
کشور ایفا کرده و راهگشای بســیاری از معضالت رشد صنعتی کشور 

باشد.

میز خبر

رئیس کل بانک مرکــزی، میزان صــادرات غیرنفتی 
کشــور در ۹ ماهه امســال را قریب به ۳۴ میلیارد دالر 
برشــمرد و گفت: در ۱۰ ماهه امســال ۱۱.۵ میلیارد 
دالر کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات پزشکی وارد 
کرده ایم که نســبت به کل ســال گذشــته ۲۰ درصد 

افزایش داشته است.
عبدالناصر همتی در جلســه شــورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی استان کردســتان با اشاره به جنگ 
اقتصادی که دولت آمریکا علیه ملت ایران راه انداخته 
است، اظهار کرد: توطئه دشــمن برای برهم زدن نظم 
اقتصادی کشور تا حد زیادی خنثی شد و با همت مردم 

و اقدامات دولت در حال حاضر ثبات نســبی 
بر اقتصاد کشور حاکم اســت و این ثبات به 
ما اجازه می دهد تا اقدامات اساسی در حوزه 

اقتصادی کشور انجام دهیم.
وی افزود: تأمین نیازهای اساســی و فوری 
مردم در شرایط سخت کنونی دغدغه اصلی 
دولت اســت و لذا ایجاد ثبــات اقتصادی در 

کشــور هدف اصلی ماســت.رئیس کل بانک مرکزی 
تصریح کرد: دولت برای جبران آثــار تحریم ها و اداره 
زندگی روزمره مردم اقدامات خــود را در ابعاد مختلف 
پیش می برد تا بتواند در عین حال برنامه ریزی مناسب 

برای توسعه کشور نیز انجام دهد.
همتی میــزان صادرات غیرنفتی کشــور در 
۹ ماهه امســال را نزدیــک ۳۴ میلیارد دالر 
برشــمرد و با تاکید بر اینکــه واردات دارو و 
کاالهای اساســی در اولویت اســت، اعالم 
کرد: در ۱۰ ماهه امســال ۱۱.۵ میلیارد دالر 
کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات پزشکی 
وارد کرده ایم که نسبت به کل سال گذشته ۲۰ درصد 

افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبیعتاً افزایش فشــار 
برای کاهش درآمدهای نفتی کشور موجب کندی در 

انجام پروژه ها و موارد با اولویت کمتر می شــود که در 
حال برنامه ریزی برای تکمیــل و راه اندازی طرح های 

اولویت دار در کشور هستیم تا این مقطع را طی کنیم.
وی با ابزار امیدواری در خصــوص نتیجه بخش بودن 
تصمیماتی که در این سفر برای استان کردستان اتخاذ 
می شود، گفت: ظرفیت ســازی برای استان کردستان 
بسیار مهم است و باید به گونه ای انجام شود که زمینه 
برای اشــتغال و توسعه بیشتر این اســتان ایجاد شود؛ 
همچنین طرح هــای خوبی از طــرف تولیدکنندگان 
کردستان پیشنهاد شد که اجرای آنها موجب افزایش 

میزان تولید و ارزش افزوده داخلی خواهد شد.

واردات

محبوبه فکوری اگرچــه وزیر صنعت 
وعده داده بود که با افزایش رســمی قیمت 
خودرو از سوی خودروسازان، عرضه به بازار 
افزایش یافته و جلوی شــکل گیری حاشیه 
بازار گرفته خواهد شــد، اما بــازار خودرو 

آشفته تر از قبل شده است.
حــدود یکماهی می شــود که با خواســته 
چندین و چند ســاله خودروســازان مبنی 
بر کنار زدن شــورای رقابــت و جایگزینی 
مکانیــزم بازار بــر تعیین قیمــت خودرو، 
موافقــت شــده و اگرچه خــروج مکانیزم 
قیمت گــذاری خــودرو از دســت مراجع 
نظارتــی، مــورد مخالفــت بســیاری از 
کارشناسان و صاحب نظران قرار داشت، اما 
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بدون در نظر گرفتن ایــن مخالفت ها، همه 
تالش خود را به کار بســت تــا قیمت های 
رســمی خــودرو افزایــش پیــدا کنــد و 

خودروسازان به خواسته شان برسند.
البته وزیــر صنعت وعده داد کــه با افزایش 
رســمی قیمت خودرو، خودروسازان تولید 
خود را سرعت بخشــیده و کنترل بازار را به 
دست می گیرند، و اگر هم قرار است سودی 
از افزایش قیمت خودرو به جیب کسی برود، 
آن افراد دالالن نباشــند و خودروســازان 
از این افزایــش قیمت منتفع شــوند. این 
تمام حمایت وزیر صنعت از خودروســازان 
نبود، بلکه او تالش کــرد از دولت مصوبه ای 
بگیرد کــه با حمایت بانــک مرکزی ۴ هزار 
میلیارد تومان در قالب تســهیالت بانکی به 
خودروسازان پرداخت شود تا مطالباتشان 
به قطعه ســازان را بپردازند و چرخه تولید 

خودرو همچنان به کار خود ادامه دهد.
متاســفانه این حمایت هــای دولتی، فقط 
به سود خودروســازان و البته دالالن تمام 
شــده و بازار خودرو همچنان آشفته است و 
قیمت های عجیب و غریب آن، بســیاری از 
مصرف کنندگان واقعی و خریداران خودرو 
را متعجب کرده اســت. به این معنا که طی 
روزهای گذشــته و البته مطابق با طبیعت 
هر ســاله که قیمت خــودرو در هفته های 
منتهی به پایان سال رو به افزایش می گذارد 
و افزایش تقاضــا، باال رفتن قیمــت را رقم 
می زند، این روزها نیز قیمت خودرو علیرغم 
وعده های متعدد مسئوالن و خودروسازان 

سیر صعودی به خود گرفته است.
البته ســال های گذشــته، نظارت در بازار 

وجود داشت و خودروســازان نیز با افزایش 
عرضه تالش می کردند تــا قیمت را در بازار 
کنترل کنند. اما امســال، علیرغم افزایش 
رسمی قیمت خودرو در بازار و وعده وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت مبنــی بر کنترل 
حاشیه بازار قیمتی انواع خودروهای تولید 
داخلی، قیمت انواع خودرو هر روز رکورد و 

شگفتی تازه ای را به ثبت می رساند.
در ایــن میان مشــخص نیســت ســازمان  
عریض و طویلی همچون ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، چه نقشی 
در این آشفته بازار دارد و چه نظارتی بر عرضه 
خودرو و قیمت های آن در برخی نمایندگی ها 
می کنــد؛ نمایندگــی هایی که ایــن روزها 
خودشان آتش بیار افزایش غیرمنطقی قیمت 
خودرو شده اند. تا پیش از این، همواره سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
مدعی بود که با وجود شورای رقابت، دخالتی 
در بازار خودرو ندارد، حال هم که شورای رقابت 
از ســر راه دالالن و خودروســازان کنار رفته 
است، مشخص نیســت که متولی نظارت بر 
این قیمت های بی ضابطــه و عدم عرضه از 

سوی خودروسازان چه سازمانی است؟

حاشیه قیمت چند ده میلیون تومانی 
خودروها در بازار

هم اکنون هر دستگاه ســمند ال ایکس در 

نمایندگی خودروسازان ۴۳ میلیون و ۵۹۷ 
هزار تومــان و در بــازار ۷۲ میلیون تومان، 
هر دســتگاه پژو ۴۰۵SLX در نمایندگی 
۴۵ میلیــون و ۶۳۸ هزار تومــان و در بازار 
۷۵ میلیــون تومان، هر دســتگاه پژو پارس 
اتوماتیک در نمایندگــی ۷۶ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان و در بــازار ۱۰۷ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۷ اتوماتیک در نمایندگی ۸۵ میلیون 

تومان و در بازار ۱۱۷ میلیون تومان است.
همچنیــن قیمت هر دســتگاه دانگ فنگ 
رینگ آلومنیومی در نمایندگی ۷۶ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان و در بــازار ۱۰۰ میلیون 
تومــان، ســوزوکی ویتــارا اتوماتیک در 
نمایندگــی ۲۵۱ میلیون تومــان و در بازار 
۳۱۸ میلیــون تومان، پــژو GLX ۴۰۵ در 
نمایندگی ۴۲ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان و 
در بازار ۶۹ میلیون تومان، پیکاب دوکابین 
فوتون در نمایندگــی ۱۶۳ میلیون تومان و 

در بازار ۲۱۵ میلیون تومان است.
هر دستگاه پژو پارس ال ایکس در بازار ۹۹ 
میلیــون تومان و هر دســتگاه رنو کپچر در 
بازار ۳۰۰ میلیون تومان اســت در حالیکه 
ایــن دو خــودرو در نمایندگی هــا عرضه 
نمی شــوند، همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ 
تیپ دو در نمایندگــی ۴۷ میلیون و ۱۷۴ 
هزار تومــان و در بازار ۷۱ میلیــون تومان 
است.هر دســتگاه پژو پارس در نمایندگی 

۵۳ میلیون تومــان و در بــازار ۸۰ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان، هر دســتگاه پژو ۴۰۵ 
دوگانه سوز در نمایندگی ۴۵ میلیون و ۱۷۰ 
هزار تومان و در بازار ۷۲ میلیون تومان، رنو 
تندرپیــکاب در نمایندگــی ۷۹ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان و در بازار ۸۷ میلیون تومان 
اســت. همچنین سمند ســورن و وسمند 
ســورن توربو نیــز دیگــر در نمایندگی ها 
عرضه نمی شــود ولی قیمت آنها به ترتیب 
در بــازار ۸۵ میلیــون و ۹۵ میلیون تومان 
است.قیمت هر دســتگاه دنا پالس در بازار 
۱۲۰ میلیون تومان است که در نمایندگی 
عرضه نمی شــود؛ ضمن اینکه هر دستگاه 
دنا پــالس توربو نیز در بــازار ۱۳۴ میلیون 

تومان قیمت خورده است.
همچنین هر دســتگاه قیمــت پراید ۱۳۱ 
ای ایکس در نمایندگی ۳۳ میلیون و ۷۲۵ 
هزار تومان و در بازار ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومــان، پرایــد۱۵۱ اس ال در نمایندگی 
۳۴ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومــان و در بازار 
۳۸ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان، پراید 
۱۳۲ ای ایکس در نمایندگــی ۳۴ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان و در بــازار ۴۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان، تیبا اس ال در نمایندگی 
۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۶ 
میلیون تومان اســت، ضمن اینکه ســاینا 
دنده ای با توقف فروش مواجه شــده که در 

بازار قیمت آن به ۵۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان رســیده اســت.قیمت هر دستگاه 
کوئیک در نمایندگــی ۶۹ میلیون تومان و 
در بازار ۷۴ میلیون تومان و ســاینا اتومات 
نیز در نمایندگی ۶۳ میلیــون و ۱۵۵ هزار 

تومان و در بازار ۶۴ میلیون تومان است.

فعال خودرو نخريد
در همیــن حال یــک کارشــناس صنعت 
خودرو گفت: افزایش اخیــر قیمت خودرو 
در بــازار غیرواقعی بوده و این مســاله تنها 
جوسازی دالالن است و صراحتاً باید اعالم 
کنم که در این شــرایط به نفع و صالح مردم 
نیســت که اقدام به خرید خودرو کنند، چرا 

که قیمت ها به این شکل باقی نخواهد ماند.
حســن کریمی ســنجری در گفت وگو با 
ایســنا، با اشــاره به افزایش قیمت خودرو 
طی چند روز اخیر در بــازار، اظهار کرد: در 
حال حاضر خودروسازان باید خودروهایی 
که در گذشــته پیش فــروش کرده اند را به 
مشتریان شــان تحویل دهند و بــا توجه به 
این که عمده این مشتریان را دالالن تشکیل 
داده اند، جوســازی هایی در بازار خودرو به 
وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو 

شده است.
وی ادامــه داد: دالالن عالقه مند هســتند 
که در این شــرایط قیمت خودرو را افزایش 
دهند، چرا که بیشتر افرادی که در گذشته 
خودرو پیش خرید کرده اند دالالن هستند 
و بنده بارها این موضوع را گوشــزد کرده ام 
که تا زمانی که فروش خودرو به این صورت 
باشد که به قیمت های حاشــیه بازار توجه 
نشــود و قیمت خودرو در کارخانه پایین تر 
از بازار باشد، قطعاً چنین مشکالتی به وجود 
خواهد آمــد و در این شــرایط عرصه برای 

جوالن دالالن باز خواهد شد.
این کارشــناس صنعت خودرو تصریح کرد: 
پــس از این کــه دالالن خودروهــای خود 
را از شــرکتهای ســازنده دریافت کردند و 
توانستند این خودروها را در بازار به فروش 
برســانند، قطعاً بازار خــودرو آرامش پیدا 
خواهد کــرد و قیمت هــا منطقی تر خواهد 
شد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در 
این شرایط تولیدکننده سودی نخواهد برد، 
چرا کــه تولیدکننده باید براســاس قیمت 
مصوب خودروی خــود را تحویل خریداران 

دهد.

و افزایش ۲0 درصدی واردات کاالهای اساسی و دار

از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر ۵۰۰ هزار واحد هنوز تحويل داده نشده

مسکن مهر به ۹۹ می کشد؟
مجید انتظــاري از دو میلیــون و ۲۰۰ 
هزار واحد مســکن مهر تحویل ۵۰۰ هزار 
واحد هنوز محقق نشــده که مسؤوالن قول 
داده اند این تعداد را تا ســال ۱۳۹۸ تحویل 
دهنــد. البته بخش عمده ایــن طرح از نظر 
ابنیه تکمیل شــده، اما معطل انشــعابات و 
زیرســاخت ها است؛ مشــکلی که طی این 
ســال ها همواره دســت و پای مسؤوالن را 
بسته و تحقق بسته شــدن پرونده مسکن 

مهر را هر سال با چالش مواجه کرده است.
مدیــران وزارت راه و شهرســازی قــول 
داده انــد پرونــده مســکن مهر در ســال 
۱۳۹۸ بسته خواهد شــد و محمد اسالمی، 
وزیــر راه و شهرســازی در روزهــای اخیر 
گفت که »دولت بــه زودی ۵۰۰ هزار واحد 
باقی مانده از طرح مســکن مهر را تکمیل و 
واگذار خواهد کرد.« البته وعده جشن اتمام 
مســکن مهر، دو سه سالی اســت که اعالم 
می شود اما خشکی منابع دولتی برای ایجاد 
زیرســاخت های طرح مانــع از تحقق این 

هدف شده است.
با این کــه طرح مســکن مهــر در کاهش 
قیمت مســکن تأثیــر چندانی نداشــت و 
حتی طبق نظــر اقتصاددانان در ایجاد تورم 
۴۰ درصدی و جهش سه برابری نرخ ارز در 
دولت های نهم و دهم تأثیرگذار بود، بعضی 
از کارشناسان می گویند که هدف اولیه این 
طرح، نه کاهش قیمت مسکن، بلکه خانه دار 

کردن اقشــار ضعیف جامعه بوده اســت. 
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک نیز معتقد 
است که طرح مســکن مهر در شرایطی که 
ســال ۱۳۸۶ با جهش قیمت مسکن مواجه 
بودیم اثر روانی خوبی در بازار مسکن ایجاد 
کرد. با این حال محاســبات نشان می دهد 
از ســال ۱۳۸۶ که این طرح کلید زده شــد 
قیمت مسکن در تهران ۸۷۸ درصد معادل 
۹.۷ برابر افزایش یافته اســت. تنها در سال 
۱۳۸۶ همزمان با شروع این طرح، میانگین 
قیمت هر متر مربع مسکن شــهر تهران از 
یک میلیون و ۲۰ هزار تومان در ابتدای بهار 
به یک میلیون و ۶۹۹ هــزار تومان تا انتهای 
زمســتان ۱۳۸۶ افزایش یافت. وسوسه ی 
ورود مســتقیم دولت برای خانه دار کردن 
اقشار ضعیف با این خروجی مواجه شده که 
پس از ۱۱ ســال هنوز پروژه تکمیل نشده و 
تعداد مســتأجران نیز از ۲۶ درصد در سال 
۱۳۹۱ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش 

یافته است.
از ســال ۱۳۸۶ که دو میلیون و ۲۰۰ هزار 
واحد مســکن مهر تعریف شــد تا دی ماه 
۱۳۹۷ یــک میلیــون و ۹۸۶ هــزار واحد 
تکمیل و یــک میلیون و ۷۴۰ هــزار واحد 
تحویل شــده که ســهم دولت احمدی نژاد 
۶۹۰ هزار معادل ۳۴ درصد و ســهم دولت 
روحانی یک میلیــون و ۴۰ هزار معادل ۶۶ 
درصد بوده اســت. محمد اسالمی، وزیر راه 

و شهرســازی در روزهای اخیر اظهار کرد: 
با برنامه ریزی های انجام شــده، دولت ۵۰۰ 
هزار واحد مســکن مهر را به زودی تکمیل 

می کند.
اما پس از رشــد ۹۱ درصدی قیمت خانه در 
شهر تهران، بسیاری از متقاضیان به دنبال 
خرید مســکن در اطراف این کالن شــهر 
هســتند و به همین دلیل قیمت آپارتمان 
در شــهرهای جدید اطراف تهران نسبت به 
سال گذشــته مقداری افزایش یافته است. 
آخرین نرخ های پیشــنهادی از واحدهای 
مســکن مهر پردیس در بهمــن ماه ۱۳۹۷ 
حدود ۱۵۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان است. در 
پرند نیز می توان با ۵۵ تا ۹۰ میلیون تومان 
یک واحد خریــداری کــرد. هم چنین در 
هشتگرد قیمت مســکن مهر از ۶۰ میلیون 

تومان به باال است.

تکمیل مسکن مهر شهرهای جديد 
در سال 98

حبیب اله طاهرخانی، مدیرعامل شــرکت 
عمــران شــهرهای جدیــد می گویــد: با 
اقداماتی کــه صورت گرفتــه در نظر داریم 
در ســال ۱۳۹۸ در مجموعــه شــهرهای 
جدید، مســکن مهــر را در پروژه هایی که 
مســاله حقوقی و معارض خاصــی ندارد به 
پایان برسانیم. خوشــبختانه در این حوزه 
در الیحه بودجه ۱۳۹۸ تمهیدات مناسبی 
اندیشــیده شــده و این امید و چشم انداز را 
می دهد که عملکرد موفقی در سال ۱۳۹۸ 

در مسکن مهر داشته باشیم.

طرح جايگزين مسکن مهر کلید 
خورده است

وی افزود: برنامه مهم دیگر شــهرهای جدید 
که مورد تاکیــد رئیس جمهــور و وزیر راه و 
شهرســازی قرار دارد عرضه ۲۰۰ هزار واحد 
مشارکتی تا سال ۱۴۰۰ اســت که اقدامات 
اولیه انجام شده و ستاد خاصی در شرکت مادر 
شکل گرفته که پیشبرد این پروژه ها را مانیتور 
می کند. امیدواریم در قالب مشارکت مدنی با 
همکاری بخش خصوصی ایــن برنامه محقق 
شــود.طاهرخانی تصریح کرد: در شهرهای 
جدید با توجه بــه جمعیت پذیــری باالیی 
که اتفاق افتــاده عقــب ماندگی هایی داریم 
که امیدواریم بتوانیم با توســعه و گســترش 

خدمــات عمومــی و خدمات زیرســاختی، 
کیفیت زندگی در مجموعه شــهرهای جدید 
را ارتقــا دهیم. یکــی از کارها این اســت که 
مجموعه محالت را در سایت های مسکن مهر 
احداث کنیم که نقش بی بدیلی برای ساکنان 
خواهد داشت و با اســتفاده از سرمایه بخش 

خصوصی انجام می شود.

افزايش وام مسکن مهر در حد 
پیشنهاد است

معاون وزیر راه و شهرســازی در پاســخ به 
احتمال افزایش وام مســکن مهر گفت: وام 
مســکن مهر قباًل ۳۰ میلیــون تومان بود 
که به ۴۰ میلیون تومان رســید. در بعضی 
از شــهرها این افزایش ســقف از ۳۰ به ۴۰ 
میلیون انجام نشــده که در صورت انجام، به 
معنای افزایش رقم وام نیست. از سوی دیگر 
افزایش تســهیالت برای واحدهایی که هم 
اکنون وام آنها ۴۰ میلیون تومان اســت در 
حد پیشنهاد اســت و هنوز عملیاتی نشده 
اســت.هم چنین احمد اصغری مهرآبادی، 
قائم مقام وزیــر راه و شهرســازی در طرح 
مسکن مهر گفته اســت: در برگزاری جشن 
اختتام مســکن مهر منتظر اتمام واحدهای 
مشــکل دار و بحرانــی نمی مانیــم چون 
نمی توان اقدامــات بزرگ انجام شــده در 
مســکن مهر را معطل چند واحد مشکل دار 

و نیمه تمام گذاشت.
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همزمان با دهمین سالگرد تاسیس

ونمایی شد دستاوردهای جدید بانک شهر ر
خريدار   معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات 
بانک شهر با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در 
راســتای تحقق شــعار »نوآوری در خدمت« از 
رونمایی دو نرم افزار جدیــد »پاکت« و »داک«، 
همزمان با دهمین سالگرد تاسیس این بانک خبر 
داد.به گزارش مرکز ارتباطــات و روابط عمومی 
بانک شهر، جواد عطاران در مراســم رونمایی از 
دستاوردهای جدید بانک شهر در حوزه بانکداری 
الکترونیــک گفت: بــه منظور تســهیل در ارائه 
خدمات بانکی، سعی شــده تا همواره به روزترین 
و جدیدترین نرم افزارها و سخت افزارهای بانکی 

در دسترس مشتریان قرار گیرد.
وی افزود: در همین رابطه طی ســالجاری عالوه 
بر طراحی نرم افزارهای کاربردی، بهینه ســازی 
نرم افزار همراه بانک شهر آغاز شد تا عالوه بر ارائه 
ســرویس های موجود، خدمات جدیدی نیز در 

زمینه موبایل بانک به مشتریان ارائه شود.
عطاران با اشاره به رونمایی از نرم افزارهای جدید، 
تصریح کــرد: نــرم افزارهای جدید بانک شــهر 
با عناویــن » پاکت » و » داک » با ســرویس های 
متنوع و در راستای تسهیل در روند فعالیت بانکی 

به مشتریان ارایه شده است.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شهر 
ادامه داد: با توجه به ســهولت اســتفاده از تلفن 
همراه به منظور اطالع رسانی عملیات بانکی برای 
اکثر مشتریان، بانک شــهر اقدام به ارائه سرویس 
پیام رسان شهر )پاکت( کرده است که با استفاده 
از بســتر اینترنت، امکان دریافت پیام های بانکی 

برای مشتریان فراهم می شود.

وی با اشــاره به ویژگی های این نــرم افزار گفت: 
تحویل سریع پیام به مشــتری، مدیریت پیام ها 
و درج متن بر روی آنها، امکان دســته بندی پیام 
ها و امکان گزارشــگیری از تراکنشــها از جمله 
ویژگی های این نرم افزار است که نسخه اندروید 
آن از طریق کافه بازار و Google Store و نسخه 

IOS از طریق سایت بانک در دسترس است
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شهر 
با بیان اینکه نرم افــزار » داک » نیز یک نرم افزار 
بانکداری شــرکتی مبتنی بر تلفن همراه است، 
خاطرنشان کرد: این نرم افزار نیز برای دو سیستم 

عامل اندروید و iOS ارایه شده است.
عطاران در خصــوص ویژگی های ایــن نرم افزار 
نیز اظهار کرد: رفع نیاز های بانکی شــرکت های 

کوچک و متوسط، ویژه حســاب های مشترک، 
حقیقــی و حقوقی با امــکان گــردش کار چند 
امضایی برای حســاب های مشــترک )حقوقی/

حقیقی(، کنترل دسترســی  کاربران سازمان به 
حساب ها توســط مدیر، امکان تعریف حسابدار 
و راهبر ســپرده، انتقال وجه گروهی، استفاده از 
امضا دیجیتال، تایید با اثر انگشت، نمایش دستور 
پرداخت برحســب اولویت به امضــاداران، درج 
توضیحات و الصاق عکس برای دستور پرداخت، 
اطالع رســانی به امضا داران از طریق ســرویس 
Notification، امکان اخذ صورتحساب سپرده، 
دسترســی از طریق وب و تایید با اثر انگشــت از 
ویژگی هایی اســت کــه برای این نــرم افزار 

پیش بینی شده است.

سپرده

قرعه کشی

مدیرعامل بانک صــادرات ایران 
با بیان اینکــه رقابت ناســالم و 
بی توجهــی بعضی موسســات 
پولی و بانک ها در رعایت نرخ سود 
سپرده ها، موجب افزایش برخی 
انتظارات غیرقانونی شده، تاکید 
کرد: ما به بخشــنامه های بانک 
مرکزی پایبندیم و زیــر بار نرخ 

سود غیرقانونی نخواهیم رفت.
به گــزارش روابط عمومی بانک 
حجت الــه  ایــران،  صــادرات 
صیدی در جمــع کارکنان بانک 
در زنجــان گفت: مســئله نرخ 
غیرقانونی ســود، سالحی است 

کــه متاســفانه برخی 
برای وادار کردن بانک 
صادرات ایران به انجام 
خطا مــورد اســتفاده 
قرار می دهنــد که این 
بانک در راستای رعایت 
مقــررات، در مقابل آن 

ایســتادگی خواهد کــرد و البته 
رعایت همین موضوع، رمز بهبود 
منابع و ســالمت اعتباری بانک 
نیز بوده اســت.صیدی با تاکید 
بر اینکه همه ما مســئولیم و هنر 
ما این اســت که به نحو درســت 
منابع جــذب کنیم، گفت: تالش 

داریم بــا کیفیت بهتر 
ســرعت  خدمــات، 
بیشتر و حرفه ای عمل 
کــردن در ارائه راه حل 
دغدغه هــای  بــرای 
مالی مشــتری، بانک 
مطلــوب بــرای مردم 
بانک  باشــیم.مدیرعامل  کشور 
صادرات ایران همچنین از آماده 
شدن اپلیکیشــن »صاپ« خبر 
داد و افــزود: این اپلیکیشــن بر 
اســاس آخرین دســتاوردهای 
بانکداری الکترونیک تهیه و ارائه 
شده که خدمات نوین و متنوعی 

را به مشتریان نظام بانکی عرضه 
خواهد کرد.وی ضمن اشــاره به 
این نکته که بانک صادرات ایران 
در جهــت حمایــت از صنایــع 
مختلف کشــور خود را مسئول 
می دانــد، گفت: بــا بازنگری در 
فرآیندها و ســاز وکارها از ابتدای 
ســال جاری برای رســیدگی به 
پرونده هــای اعتبــاری در مدت 
زمان کمتر از یــک هفته،  توجه 
ویژه ای صــورت گرفتــه و بانک 
صادرات ایران در کمترین زمان 
بــه تمامی تقاضای های ارســال 

شده پاسخ مناسب داده است.

آیین تقدیر و اهــدای جایزه برنده 
خوش شــانس ۳ میلیاردی بانک 
پارســیان برگزار شــد. به گزارش 
روابط عمومی بانک پارســیان، با 
حضور وحیدنیا مدیر روابط عمومی 
بانــک پارســیان، عابدینی رییس 

حــوزه مشــهد،دهقان  نماینــده 
شــرکت تجــارت الکترونیــک ، 
رضوی، مســوول شــعبه جانباز 
مشهد بانک پارسیان،  آیین اهدای 
جایزه ۳ میلیارد ریالی )طرح کیان 
پارســیان( کمک هزینــه خرید 

واحد مســکونی ویــژه دارندگان 
دســتگاه های کارتخــوان  متصل 
به حساب بانک پارســیان برگزار و 
این جایزه چهارشــنبه ۱۸ بهمن 
ماه  به محبوبه نــخ فروش اهدا 
شد.محبوبه نخ فروش بنیانگذار 

و مدیر موسســه آموزگاه آشپزی 
دیانت در همیــن رابطه گفت: مایه 
خوشحالی و مســرت  است که به 
این بانــک اعتماد کــردم و اکنون 
یکــی از برندگان خوش شــانس 

بانک پارسیان هستم.  

خ سود سپرده ها پایبندی بانک صادرات به بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص نر

بانوی مشهدی برنده جایزه میلیاردی بانک پارسیان

پرداخت 3 هزار و 503 میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه به مددجویان

بانک قرض الحســنه مهر ایران در راســتای حمایت از اقشار نیازمند 
جامعه بالغ بر ۷۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحســنه به ارزش ۳ هزار 
و ۵۰۳ میلیارد ریال بــه مددجویان تحت حمایت کمیتــه امداد امام 

خمینی )ره( پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایــران، این بانک، با 
هدف کمک به بهبود وضعیت معیشــتی و اقتصادی نیازمندان جامعه 
در همکاری با کمیته امداد امام خمینی )ره( ۷۰ هزار فقره تســهیالت 
قرض الحسنه اشتغالزایی، کارآفرینی و ودیعه مسکن به ارزش بیش از ۳ 
هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت 

نموده است.
بانک قرض الحسنه مهرایران، از سال ۱۳۹۴ در راستای توانمندسازی 
نیازمندان واقعی جامعه با کمیته امــداد امام خمینی )ره( همکاری 
می کنــد که طی آن بالــغ بر ۴ هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه 
اشتغالزایی به اعتبار ۵۴۰ میلیارد ریال و نزدیک به ۲ هزار و ۷۰۰ فقره 
تسهیالت قرض الحســنه در حوزه های معیشــتی و ودیعه مسکن به 

ارزش ۲۰۳ میلیارد ریال به اقشار تحت پوشش اعطاء شده است.
امســال نیز با امضای تفاهمنامه همکاری میان بانک قرض الحســنه 
مهرایران و صندوق امداد والیت وابســته به کمیته امداد امام خمینی 
)ره( بالغ بر ۶۳ هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه به اعتبار ۲ هزار و 
۷۷۰ میلیارد ریال به منظور اشتغالزایی و کارآفرینی به ویژه در مناطق 

محروم و روستایی کشور پرداخت کرده است.
شــایان ذکر اســت؛ بانک قرض الحســنه مهرایــران در همکاری 
با ســازمان ها، شــرکت های خصوصی و دولتی و نهاد های حمایتی و 
مردمی، بالغ بر۴ میلیون و ۲۶۰ هزار فقــره به ارزش ۳۳۴ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت نموده اســت که از این میزان تعداد ۲ میلیون 
و ۸۹۷ هزار فقره معادل ۶۸ درصد از کل تسهیالت پرداختی مربوط به 

دولت های یازدهم و دوازدهم می باشد.

 رتبه برتر باشگاه مشتریان بانک ایران زمین 
در جشنواره وب و موبایل

باشــگاه مشــتریان بانک ایران زمین، در یازدهمین جشــنواره وب و 
موبایل ایران به عنوان برترین وب سایت از نگاه مردمی معرفی شد.

باشــگاه مشــتریان بانک ایران زمین که در حال حاضر صد هزار عضو 
فعال دارد توانســت در بخش بانک و بیمه یازدهمین جشــنواره وب و 
موبایل با رای مردم رتبه برترین وب ســایت را به خود اختصاص دهد. 
در این بخش بانک پاسارگاد توانست رتبه برتر را از نگاه داوران به دست 
آورد.جشــنواره وب و موبایل ایران با ده ها هزار شرکت کننده، به عنوان 
بزرگ ترین عرصه رقابت میــان وبســایت ها و نرم افزارهای موبایل در 

گروه های مختلف شناخته می شود.
این جشنواره هرساله درگروه های مختلف، یک وبسایت و یک نرم افزار 
موبایل را با رای داوران به عنوان برگزیده معرفی می کند و به آن تندیس 
برترین وبسایت یا برترین نرم افزار موبایل ایران را به عنوان بزرگ ترین 

افتخار در حوزه وب و موبایل ایران اهدا می کند.
در بخش مردمی این جشــنواره وبســایت یا نرم افزار موبایل برگزیده 
توســط آرای تمامی کاربران دنیای مجازی انتخاب می شــود. در این 
بخش محبوب ترین وبسایت یا نرم افزار موبایل ایران توسط صدها هزار 
رای مردمی انتخاب می شــود، که این رتبه در یازدهمین ســال آن به 

باشگاه مشتریان بانک ایران زمین اختصاص یافت.

کام کارکنان کشتیرانی شیرین شد
 گام عملیاتی بیمه معلــم در انجام تعهدات بیمه های عمر و ســرمایه 
گذاری/ ۲۵ درصد بیشتر از تضمین قرارداد، سود مشارکت در منافع و 

اندوخته را به بیمه گذاران پرداخت کرد.
به گزارش بیمه معلم، اندوخته و ســود مشــارکت در منافع ده ســاله 
کارکنان شرکت کشتیرانی والفجر )زیر مجموعه کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران( را پرداخت کرد.
ســعید گیوه چی، مدیر بیمه های زندگی بیمه معلم اعالم کرد: تعداد 
۲۳۸ نفر از کارکنان شرکت کشتیرانی والفجر در سال ۸۷ تحت پوشش 

بیمه عمر و سرمایه گذاری ده ساله و پنج ساله بیمه معلم قرار گرفتند.
وی افزود: در بهمــن ماه ۱۳۹۷ سررســید این بیمه نامه هــا به اتمام 
رسید، بر این اســاس بیمه معلم در اقدامی عملیاتی و در انجام تعهدات 
و رضایتمندی مشــتریان، اندوخته بیمه های عمر و ســرمایه گذاری 
کارکنان شرکت والفجر را طی مراســمی به مناسبت دهه فجر انقالب 

اسالمی به آنها اعطا کرد.
گیوه چی در ادامه تشریح کرد: شرکت بیمه معلم با هدف رضایتمندی 
مشتریان خود و ضمن عمل به مفاد قرارداد، ۲۵ درصد بیشتر از تضمین 
قرارداد، سود مشــارکت در منافع و اندوخته را به بیمه گذاران پرداخت 

کرد.
سعید گیوه چی مدیر توانمند و شایسته بیمه معلم با اشاره به شعار بیمه 
معلم مبنی بر قول کمتر، عمل بیشتر تاکید کرد: بی تردید بقا و دوام هر 
شرکت بیمه ای وابسته به مشتریان وفادار آن است، به این منظور بیمه 
معلم پس از ده سال همراهی با شرکت والفجر، تعهدات خود را ایفا کرد 

تا موجب تداوم این ارتباط شود.

 ارائه خدمات ویژه بیمه های ثالث و بدنه
 به دارندگان بیمه های عمر و سرمایه گذاری نوین

شــرکت بیمه نوین، با هدف ارزش آفرینی برای مشــتریان خود، طرح 
فروش اقســاطی بیمه ای ثالث و بدنه اتومبیل، ویژه دارندگان بیمه ای 

عمر و سرمایه گذاری این شرکت را اجرائی می کند.
به گزارش روابط عمومــی بیمه نوین، در این طــرح جدید بیمه ای که 
»ســتایش نوین« نام دارد، بیمه گذاران عمر و ســرمایه گذاری نوین 
می توانند اتومبیل خود را با شــرایط ویژه پرداخت اقساط و بدون ارائه 

چک، تحت پوشش بیمه ثالث و بدنه قرار دهند.
بر این اساس مشتریان واجد شرایط می توانند بیمه نامه ثالث اتومبیل 
خود را با پرداخت بخشــی به صورت نقد و الباقی طی حداکثر ۶ قسط 
و نیز بیمه نامه بدنه را با پرداخت بخشــی به صــورت نقد و بازپرداخت 
مابقی مبلغ طی حداکثر ۸ قسط و با تخفیف ویژه بدنه خریداری کنند. 

بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری نوین جهت اطالع از شرایط استفاده 
از این تســهیالت و میزان اعتبار خرید اقســاطی خود می توانند ضمن 
تماس با شــماره ۲۲۲۵۱۰۶۰، به صفحه شــخصی خــود در  پایگاه 
 Life.novininsurance.com تخصصی بیمه های زندگی به آدرس
به بخش »استعالم طرح ستایش نوین )ثالث و بدنه اقساطی(« مراجعه 

کنند.  

رونمایی از گردش کارت اعتباری بانک گردشگری
محصول جدید بانک گردشگری در حوزه ســفر با عنوان گردش کارت 
اعتباری روز جمعــه۲۶ بهمن ماه و در جریان دوازدهمین نمایشــگاه 

بین المللی گردشگری رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری در ایــن رویداد که مهدی 
جهانگیری رئیس گروه مالی گردشــگری، مرتضــی خامی مدیرعامل 
بانک گردشــگری و جمعی از مدیران ارشــد این بانک حضور داشتند؛ 
گردش کارت اعتباری)خرید اقســاطی خدمات سفر( باهدف تسهیل 
ســفر برای هموطنان و با اولویت ســفرهای داخلــی گروهی به عموم 

هموطنان معرفی شد.

میز خبر
مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ورزشی 

بانک پاسارگاد برگزار شد
مراسم هفتمین جشنواره ورزشی پاسارگادیان در تاریخ ۲۵ بهمن، در 
محل مجموعه فرهنگی-ورزشــی ســبز و با حضور جمعی از مدیران و 

بانکداران بانک پاسارگاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، این بانک  در راســتای ایفای 
مســئولیت های اجتماعی، افزایش سطح ســالمت و نشاط آفرینی در 
بین همکاران، اقدام به برگزاری جشــنواره های ورزشی کرده است. در 
هفتمین دوره این جشــنواره که با استقبال بســیار خوبی همراه بود، 
بیش از ۱۶۰۰ نفر از بانکــداران بانک پاســارگاد، در دو بخش آقایان و 
بانوان و در دوازده رشته ورزشی شــامل فوتسال، والیبال، طناب کشی، 
دارت، داژبــال، فوتبال دســتی، آمادگی  جســمانی، دو و میدانــی، 
پینگ پنگ، بدمینتون، شنا و شــطرنج به رقابت با یکدیگر پرداختند. 
گفتنی اســت با توجه به ماهیت شــغل بانکداری، حجــم فعالیت ها و 
ســاعات کاری طوالنی، توجه به توازن کار و زندگی و همچنین افزایش 

سطح سالمت و نشاط همکاران از رسالت های اجتماعی بانک هاست.
برگزاری جشــنواره های ورزشــی یکی از پروژه های تعریف شــده ی 

بانک پاسارگاد در این راستا است.

وب سایت بانک پاسارگاد، به عنوان بهترین 
وب سایت در بخش بانک و بیمه انتخاب شد

در یازدهمین جشــنواره وب و موبایل ایران؛ وب سایت بانک پاسارگاد، 
به عنوان بهترین وب سایت در بخش بانک و بیمه انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در مراسم اختتامیه یازدهمین 
جشــنواره وب و موبایل ایران که در تاریخ ۲۶ بهمن ســال ۱۳۹۷ و در 
محل ســالن خلیج فارس پژوهشــگاه نیرو برگزار شــد، وب ســایت 
بانک پاســارگاد به دلیل دارا بودن فاکتورهای تأیید شــده ای همچون 
کارکرد خوب و کارا، محتوای غنی، ایجاد تجربــه خوب برای کاربران، 
طراحی دیداری مناسب، ساختار و مسیر در دســترس و آسان، ایجاد 
تعامل ســازنده با مخاطب و اطالع رســانی خوب و ... بــا اکثریت آرای 

داوران به عنوان وب سایت برتر و برگزیده معرفی شد.
گفتنی است جشــنواره وب و موبایل ایران با ده ها هزار شرکت کننده، 
به عنوان بزرگ تریــن عرصه رقابت میان وب ســایت ها و نرم افزار های 
موبایل ایرانی در گروه های مختلف شــناخته می شود و از ابتدای زمان 
تأسیس توانسته است نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه حوزه وب 
و موبایل در میان مردم داشته باشد. این جشنواره هر ساله در گروه های 
مختلف، یک وب ســایت و یک نرم افزار موبایل را با رأی داوران به عنوان 
برگزیده ی جشنواره معرفی می کند و به آن تندیس برترین وب سایت 
یا برترین نرم افزار موبایل ایــران را به عنوان بزرگ ترین افتخار در حوزه 

وب و موبایل ایران اهداء می کند.

سفر یک روزه مدیرعامل بانک کشاورزی برای 
کمک به توسعه استان کردستان

مدیرعامل بانک کشاورزی در معیت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و جمعی از مدیران عامل بانک های کشور با هدف بررسی 
مشــکالت عمده بانکی و کمک به توسعه اســتان کردستان ، به دعوت 

استاندار به این استان سفر کرد .
به گزارش روابط عمومــی بانک کشــاورزی، عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی جمهوری اســالمی، روح اله خدارحمی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و جمعی از مدیران عامل بانک های 
کشور، روز شنبه ۲۷ بهمن با اســتقبال بهمن مرادنیا استاندار و جمعی 

از مسئوالن اجرایی و بانک های استان وارد کردستان شدند.
 بر اساس این گزارش، بازدید از پتروشــیمی کردستان، نشست ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جلسه 
کمیسیون هماهنگی بانک ها از جمله مهمترین برنامه های این هیات 

بانکی در سفر یک روزه به استان کردستان است.
این گزارش می افزاید، شرکت در کارگروه طرح های پیشران با حضور 
ســرمایه گذاران و مدیران دســتگاه های اجرایی مرتبــط، و دیدار با 
همکاران مدیریت استان و شعبه ســنندج از دیگر برنامه های سفر یک 

روزه مدیرعامل بانک کشاورزی  به استان کردستان است.

اعالم آمادگی شعبه تبریز بانک توسعه صادرات 
برای ارائه خدمات بانکی به شهرکهای صنعتی

 رییس شــعبه تبریز بانک توســعه صــادرات گفت: با گذشــت بیش 
از دو دهه از فعالیت این بانک در اســتان آذربایجان شــرقی و به لحاظ 
وجود شــهرکهای تولیدی و صنعتی، حجم باالی صادرات غیرنفتی و 
ظرفیت های بالقوه صادراتی در اســتان، این شــعبه توانســته است با 
اعطای انواع تسهیالت ریالی و ارزی در عرصه توسعه صادرات غیرنفتی 

حضوری موثر داشته باشد.
به گزارش خریدار به نقل از حســین حســین پور در گفت و گو با روابط 
عمومی بانک توســعه صــادرات با اعالم ایــن مطلب افــزود: تمامی 
صادرکننــدگان ممتــاز و دارندگان مــدال افتخار و بیــش از ۹۰% از 
صادرکنندگان اســتان از مشــتریان این بانک بوده و از خدمات بانک 
توســعه صادرات بهره مند گردیده اند.رییس شعبه تبریز بانک توسعه 
صادرات درخصوص پروژه های تامین مالی شــده توسط این شعبه از 
بدو تاســیس گفت: این شــعبه در زمینه احداث خط انتقال برق ۴۰۰ 

کیلو ولت جلفا به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال تامین مالی انجام داده است .
وی ادامه داد: شــعبه تبریز در بخش تولید کیسه ســیمان بیش از سه 
میلیون یورو، نبشی و میلگرد شش میلیون دالر ، نزدیک به پنج میلیون 
یورو و چهارصد هزار دالر تســهیالت در بخش تولید گونی، سه میلیون 
یورو دربخش تولید پروفیل پی وی سی و همچین در بخش تولید خاک 

چینی ۱۳میلیون دالر تامین مالی انجام داده است.

افتتاح دو طرح صنعتی با حمایت بانک ملی در یزد
دو طرح صنعتی که توســط بانک ملــی ایران تامین مالی شــده اند، با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان یزد به بهره برداری رسید.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بــا حضور رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، اســتاندار یزد و رئیس اداره امور شــعب بانک 
ملی استان یزد، طرح توسعه شرکت »سیرنگ« و واحد تولیدی »روکا 

سرام« افتتاح شد.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت در مراســم افتتــاح این دو طرح، 
حمایت های بانک ملی ایران از واحدهای تولیدی را ستود و از اقدامات 

انجام شده در این زمینه قدردانی کرد.
برای طرح توسعه شــرکت صنایع نساجی »ســیرنگ« که مواد اولیه 
مورد نیاز واحدهای بافندگی را تولید مــی کند، ۱۵۵ میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری شده اســت. با افتتاح این طرح، برای ۵۰۰ نفر به طور 

مستقیم و برای ۲۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد می شود.
بانک ملی ایران ۱۱۰ میلیارد ریال تســهیالت به صورت ســرمایه در 
گردش و ۱۰۰ میلیارد ریال تســهیالت تامین ماشین آالت در اختیار 

این شرکت قرار داده است.
واحد تولیدی »روکاسرام« نیز ظرفیت تولید ساالنه سه میلیون و ۶۰۰ 
هزار متر مربع کاشی ساختمانی، کفی، پرســالنی، لعابدار و ... را دارد. 
برای احداث این واحــد تولیدی ۱۶۵ میلیارد تومان ســرمایه گذاری 

شده است که با افتتاح آن، ۱۴۷ نفر مشغول به کار شدند.

میز خبر


