
و در انتظار سقوط بزرگ بازار خودر

کارشناسان حوزه کار و اشتغال نظر دادند

سیل؛ بیکاری یا فرصت ایجاد 
مشاغل جدید

محورهای اصلی اصالح ساختار بودجه کدامند؟

تسهیالت بانکی امکان پوشش خسارات را ندارند

خانه تکانی در 
بودجه کهنه شده!

 چاپ اسکناس
 خط قرمز خطرناک 

جبران خسارات

وزهای خوب  ر
بورس برای 

بانکی ها

 چشم انداز سهام بانکها در بورس
 چه خواهد بود؟

خریدار  کارشناسان حوزه اشتغال می 
گویند اگرچه ســیل اخیر سبب بیکاری 
بسیاری از مردم در اســتان های مختلف 
شــده اســت، اما چنانچه تجمیع آب ها 
مدیریــت شــود، در آینده شــاهد رونق 
کشــاورزی و باغداری کشــور در منطقه 
خواهیم بــود و حتی می توانیم شــاهد 

ایجاد فرصت های شغلی جدید باشیم.
سرانجام پس از چند ســال خشکسالی و 
کم بارشی در کشــور نوروز امسال شاهد 
بارش های ســیل آســا در سراسر کشور 
بودیم و بســیاری از هموطنان در شمال، 
غرب و جنوب غرب عیدشــان را با سیل 
آغاز کردند که ســبب ویرانی بسیاری از 
زیرساخت ها از جمله مسیرها و جاده ها، 

خانه ها و مدارس شد. 
به طور معمول خسارات مربوط به سیل را 
به دو گروه عمده دســته  بندی می کنند، 
خســارات اقتصادی و خســارات جانی؛ 
در خصوص خســارات اقتصادی ناشــی 
از ســیل، از آنجا که به طــور معمول این 
هزینه ها ارتباط منطقی با سطح تخریب 
تاسیسات، اراضی کشاورزی و موارد نظیر 
آن دارد، با ارزشــگذاری این موارد 
می توان، خســارات اقتصادی ناشی از 

سیل برآورد کرد. 
امــا افزایش بیــکاری به عنــوان یکی از 
پیامدهــای اقتصــادی ســیل قابل 
پیش بینی نیســت چرا که براساس این 

بالی طبیعی در روستا بسیاری از زمین های 
کشاورزی، باغات و دام ها از بین می روند 
و در شــهرها نیز و بنگاه هــای اقتصادی 
بزرگ و کوچک ویران می شــود و کسب 

و کارها متوقف می شود. 
در ســیل نــوروز امســال، 14 اســتان 
مازنــدران، فــارس، گلســتان، همدان، 
کردستان، قزوین، قم، سمنان، خراسان 
رضوی، خراســان شــمالی، خراســان 
جنوبــی، البرز، اصفهان و چهــار محال و 
بختیاری درگیر ســیل و خسارات ناشی 
از آن بودند. براســاس سرشــماری سال 
1395 مجموع جمعیت این استان ها 33 
میلیون و 460 هزار و 798 نفر اســت که 
از این تعداد هشــت میلیون و 863 هزار و 

768 نفر شاغل هستند. 
پــس از وقوع ایــن حادثه نگرانــی ها در 
خصــوص وضعیت بیــکاری در مناطق 
ســیل زده افزایش یافت بــه طوری که 
»حاتم شــاکرمی« معاون روابط کار وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پانزدهم 
فروردین ماه در حاشــیه تشــکیل ستاد 
کمک رسانی به آســیب دیدگان لرستان 
گفت کــه تمــام واحدهــای اقتصادی، 
تولیدی، صنعتی و کشــاورزی در ستاد 
تســهیل و کارگــروه هــا در خصــوص 
اســتمهال بدهی هــا، تســهیالت ویژه 

احیای این واحدها اقدام می شود. 
در این خصوص به ســراغ کارشناســان 

حوزه کار و اشــتغال رفتیم تا نظر آنها را 
دربــاره اثرات ســیل بر روند اشــتغال و 

افزایش بیکاری در این بخش بپرسیم. 

با مدیریت آبها 700 هزار فرصت 
شغلی در آینده ایجاد می شود 

حمید حــاج اســماعیلی، کارشــناس 
اقتصادی در حوزه کار و اشــتغال به ایرنا 
گفت: کشــور ما در منطقه خشــکی قرار 
دارد و در سال های گذشته سابقه چنین 
بارش هایی را نداشتیم، بنابراین طبیعی 
است که سیل خســاراتی را نیز به دنبال 

داشته باشد. 
وی افزود: البته با توجه به اینکه کشور در 
دو دهه گذشــته دچار کمبود بارش های 
آسمانی بوده بنابراین این نزوالت آسمانی 
می تواند به عنــوان یک ظرفیت و فرصت 

استثنایی برای کشور محسوب شود. 
این کارشــناس اقتصادی گفت: چنانچه 
مقطــع کمک و امداد رســانی به ســیل 
زدگان را پشــت ســر بگذاریم و بتوانیم 
از تجمیع آبها در پشــت سدها در توسعه 
و بخــش کشــاورزی در حــوزه تولید و 
صادرات اســتفاده کنیم بی شک موفق 

خواهیم بود. 
وی افزود: به طور طبیعــی وقتی بالیای 
طبیعــی در کشــور رخ می دهــد تنها 
مختص شهرها نیســت بلکه در روستاها 
نیز مشکالتی را شاهد هســتیم، چرا که 

مشاغل و ســرمایه های افراد آسیب دیده 
و قطعاً مشکل بیکاری را خواهیم داشت. 

حاج اسماعیلی با اشاره به خشکسالی سه 
دهه گذشته کشــور و مضیقه آبی اظهار 
امیدواری کرد که با ساماندهی و مدیریت 
شرایط، در 6 ماهه دوم سال آینده بتوانیم 
شرایط استثنایی در کشاورزی و باغداری 
ایجاد کنــد. وی تصریح کرد: آب پشــت 
ســدها، آینده کشــور را بیمه و کمک 
می کنــد تا پنج ســال آینــده از لحاظ 

کشاورزی سرآمد منطقه باشیم. 
این کارشــناس اقتصادی گفت: مشاغل 
بخش کشــاورزی به دو بخش مســتقیم 
و غیرمســتقیم دســته بندی می شــود 
که با این منابع آبی به صورت مســتقیم 
و غیرمســتقیم به ترتیب بیش از 400 و 

300 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود. 

بیکاری موقت نتیجه سیل و بالیای 
طبیعی است 

علیرضا حیدری، کارشــناس اقتصادی 
در حوزه کار به ایرنا، گفت: با وقوع ســیل 
مناطق مســکونی و غیرمسکونی را تحت 
تاثیر قرار می دهد و بنــگاه های کوچک 
و بزرگ اقتصادی در شــهرها و روستاها 
را ویــران و فعالیت اقتصــادی را مختل 
می کنــد، بنابراین چرخــه اقتصاد ُکند 
و متوقف می شــود و بیکاری موقت را به 
دنبال خواهد داشــت. وی افزود: به طور 

طبیعــی در کوتاه مدت با بیــکاری های 
مقطعی روبه می شــویم که ابعاد و تعداد 
آن قابل تخمین نیست.وی اظهار داشت: 
در اقتصاد، تهدیدها به صورت شــوک و 
آنی؛ اما فرصت ها به تدریج خود را نشــان 
می دهنــد. بنابراین اینکه فکــر کنیم با 
هدایت آب ذخیره شــده در پشت سدها 
بتوانیم از ظرفیت آن در بهبود اشــتغال 

استفاده کنیم، بسیار خوشبینانه است. 
حیدری ادامــه داد: البتــه انتظاراتی هم 
وجــود دارد از جمله اینکــه این فرصت 
طالیی اســت که می تواند در کوتاه مدت 
اثرات مثبتی در اقتصاد کشــور داشــته 

باشد.
این کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: 
ســیل در حوزه های مختلف هزینه های 
متعددی را برای کشور ایجاد کرده است 
و در شرایط خاص سال 98 این هزینه ها 

بخشی از منابع بودجه کشور را می بلعد.
حیدری درباره راهکار مقابله با شــرایط 
ایجاد شده گفت: اینکه چگونه از تهدیدها 
به عنوان فرصت اســتفاده کنیم به روش 
مدیریت ما مربوط می شود؛ مشکل بزرگ 
ما این اســت که نمی دانیم، نمی توانیم و 
تاکنون نیز مدیریت بحــران نکردیم؛ اگر 
مدیریــت بحران به شــکل صحیح انجام 
می شد، می توانســتیم امیدوار باشیم که 
در آینده امکان استفاده از تهدیدها به نفع 

فرصت ها وجود دارد.

وزنامـه اقتصادی ر
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و به کیش آزاد می شود؟ واردات خودر

ارز ۴۲۰۰تومانی؛ بزرگترین اشتباه ۹۷ دولت

همانطور که گفته می شود سال 98 سال بسیار سختی برای برای اقتصاد 
کشــور خواهد بود که نیازمند اصالحات ســاختاری و تصمیمات درست 
بسیاری است که برای اتخاذ آنها الزم است که از اشتباهاتمان در سال 97 

درس بگیریم.
اگــر بخواهیم که ســال 98 برای ما ســال خوبی باشــد بایــد به برخی 
پیش فرض ها عمل کنیم. سال 97 شروع یک بحران بود و مهم ترین نکته 
مثبتی که از ســال 97 می توان اســتخراج کرد این اســت که بدانیم چه 

کارهایی را نباید بکنیم.
سال 97 نشان داد که سیاســت هایی که کارشناسی نشده هستند چقدر 
زود به شکســت می رســند و تجربه های شکســت خورده وقتی دوباره 

امتحان می شوند باز هم شکست می خورند.
سال 97 نشان داد که مشکل ما فقط تحریم ها نیستند بلکه سیاست های 

غلط دولت هم در بروز این شرایط نقش مهمی داشتند.
در حال حاضر نســبت به 5یا6 سال گذشــته از محبوبیت دولت کاسته 
شــده و از طرفی به انتخابات مجلس نزدیک می شویم و یکی از بزرگترین 
چالش های پیش رو این اســت که در ســال پیش رو دولــت و مجلس به  
دنبال تصمیم گیری هــای عجوالنــه و برنامه های پوپولیســتی بروند؛ 

برنامه هایی از آن جنس که در سال 97 مشاهده شد.
صف های گوشــت و مرغی که تشکیل شــد و ارز دولتی که به نام فقرا بود 
ولی حتی به دســت فقرا هم نرســید و تنها فســادزا بود از همین دست 

برنامه ها هستند.
یکی از خبرهای خوشــی که در این زمینه به گوش رسید، دستور رهبری 

برای ایجاد برخی اصالحات ساختاری بود.
مهم ترین اصالح ســاختاری که در ســال 98 باید صورت بگیرد، بستن 
راه های فساد است زیرا هزینه ای که ما در اقتصادمان بابت فساد پرداخت 

می کنیم حتی از درآمد های نفتی ما نیز بیشتر است.
برای دانســتن حجم فســادهایی که صورت می گیرد کافی است به 
مردم مراجعــه کرده و از آن ها بپرســیم کــه آیا خدماتــی که ادعا 
می شود به شــما پرداخت شــده را دریافت کرده اید؟ پاسخ آنها منفی 
است و اسن در حالیســت که نهادهای مربوطه بودجه الزم را دریافت 

کرده اند.
یکی دیگر از نشانه های فســاد افزایش نرخ تورم است  درحالی که قدرت 
خرید مردم بسیار کاهش یافته است. پس نقدینگی که باعث افزایش این 
تورم شده کجا رفته است؟ این اتفاق نشان می دهد که نقدینگی در دست 

افرادی خاص قرار دارد.
یکی از سیاســت هایی که راه را برای فســاد باز می کنند، سیاســت های 
تبعیض قیمتی هســتند که ما در ســال 97 به خوبــی آن را در رابطه با 

تخصیص ارز 4200تومانی مشاهده کردیم.
کاالهایی که ارز دولتی به آن ها اختصاص یافت ولی با قیمت بسیار بیشتر 
به دست مردم رســید و از گوشی موبایل شروع شــد و گوشت و کنجاله و 
قطعات خودرو هم کشیده شد و سلطان سکه، ســلطان قیر و .... محصول 

این سیاست ها هستند.
اگر بخواهیم سال 98 سال خوبی برای اقتصاد ما باشد باید دولتی به دنبال 
اتفاقات اخیر تا حدودی محبوبیــت خود را در بین مردم از دســت داده 
است فکر جدی برای اتخاذ سیاست هایی که شــفافیت بیشتری را برای 
اقتصاد ما به همراه می آورند بکند، در غیر این صورت باید منتظر اتفاقات 

ناخوشایندی در اقتصاد کشور باشیم.

سرمقاله
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علیرضا عبداهلل زاده
کارشناس اقتصادی

طرح های تازه خودروسازان اجرا می شود

وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه حجم خسارات ناشی 
از سیالب به بخش کشاورزی خوزستان بسیار باال است 
گفت: من شرمنده همه کشاورزان سیل زده خوزستان 
هســتم و از همه توان خود برای پرداخت خسارات به 

آنان استفاده می کنم.
محمود حجتی در جریان بازدید از اراضی کشــاورزی 
خسارت دیده حمیدیه و دشت آزادگان و گفت و گوی 
نزدیک با کشاورزان خسارت دیده به آنان اطمینان داد 
تمامی خسارت های کشاورزان سیل زده توسط دولت 

در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت شود.
وی گفت: برآوردهای اولیه نشــان می دهد ســیالب 

مهیــب بیش از 20 هــزار میلیــارد ریال به 
بخش کشاورزی خوزســتان و زیر مجموعه 
آن خسارت وارد کرده اســت.حجتی تاکید 
کرد: وزارت جهاد کشــاورزی برای حمایت 
هرچه تمام تر از کشــاورزان خسارت دیده 
تالش خواهــد کرد.وزیر جهادکشــاورزی 
افزود: پــس از فروکــش کردن ســیالب ، 

میزان دقیق خســارات وارده به بخش کشاورزی اعالم 
خواهد شــد.حجتی گفت: دولت به صورت کمک های 
بالعوض، استمهال وام ها و پرداخت کارمزد تسهیالت 
بانکی به کشــاورزان خســارت دیده کمک می کند و 

پرداخت خسارت به کشــاورزانی که اراضی 
خود را بیمه کرده اند نیز انجام می شود.

وزیر جهادکشــاورزی شــامگاه چهارشنبه 
نیز به صورت ســرزده از مزارع کشــاورزی 
اندیمشک که بر اثر ســیالب دچار خسارت 
شــده اند بازدید و با تعدادی از کشاورزان نیز 
به گفت و گو پرداخت.قرار اســت وزیر جهاد 
کشاورزی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی 

مدیریت بحران استانداری خوزستان نیز شرکت کند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خوزســتان هم در 
بازدید از مزارع آسیب دیده کشاورزی غرب خوزستان 

از شــروع پرداخت خســارات ســیل بهمن پارسال و 
فروردین 1398 خبر داد.کیخســرو چنگلوایی افزود: 
بــرای پرداخت این خســارت ها تاکنــون مبلغ 360 

میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.
براساس گزارش مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
خوزســتان در پی طغیــان رودخانه هــای دز، کرخه 
و کارون، تاکنون دســتور تخلیه هفت شــهر و بیش از 
250 روستای خوزستان صادر شده است.همچنین 56 
اردوگاه برای ساکنان مناطق ســیل زده در نقاط امن 
آماده شده است و تا این لحظه 105 هزار نفر در اردوگاه ها و 

محل های اسکان اضطراری اسکان داده شده اند.

سیل

وزیر جهادکشاورزی :شرمنده کشاورزان سیل زده خوزستان هستم



تسهیالت بانکی امکان پوشش خسارات را ندارند

چاپ اسکناس؛ خط قرمز خطرناک جبران خسارات

محورهای اصلی اصالح ساختار بودجه کدامند؟

خانه تکانی در بودجه کهنه شده!

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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واکنش بورس به متغیرهای کالن اقتصادی و سیاسی
 با عبور از تعطیالت نوروزی، بازار ســرمایه شاهد افزایش حجم و ارزش 
معامالت بوده اســت. در این روزهــا متغیرهای اقتصادی و سیاســی 
مختلف که روی قیمت ارزهای خارجی تاثیــر دارد معامالت بورس را 

نیز متاثر کرده است.
به گزارش ایسنا، هر چه از روزهای ابتدایی سال جدید می گذرد، حجم 
و ارزش معامالت بورس تهران بیشــتر رشــد می کند؛ به طوری که در 
روزهای پایانی هفتــه اخیر ارزش معامالت بورس توانســت تا 1000 

میلیارد تومان هم باال رود.
رونقی که در حال حاضر بازار ســهام را در بر گرفته و باعث شــده تمام 
گروه های اصلی از جمله فلزات اساســی، پاالیشی و پتروشیمی و حتی 
ســیمانی ها با افزایش فزاینده قیمت ســهام روبه رو شــوند، بیشتر به 

افزایش قیمت ارزهای خارجی برمی گردد.
همچنین افزایش قیمت های جهانی نفت در مقطعی از هفته گذشــته 
و رشــد قیمت برخی از کاالهای اساســی در بازارهای جهانی توانست 
بورس تهران را نیز تا حدودی متاثر کند. این موضوع ها در کنار ریسک های 
سیستماتیک ناشــی از  تحوالت اقتصادی و سیاسی که بازار سرمایه را 
تهدید می کند، سبب شده بسیاری از بازیگران بازار سرمایه تصور کنند 

این رشد و رونق می تواند مقطعی و شکننده باشد.
در هفته گذشــته ارزش معامالت بورس تهران به کمی بیشتر از 1308 
میلیارد تومان رســیده اما با عبور از فضای تعطیالت نــوروزی در بازار 
ســرمایه ایران این رقم در هفته جاری به عــدد 4801 میلیارد تومان 
رســید. در نتیجه ارزش معامالت بورس نســبت به هفته گذشته 267 

درصد رشد را نشان می دهد.
همچنین حجم معامالت در هفته گذشــته به رقم 4087 میلیون سهم 
رســید که این رقم در هفته جاری با 286 درصد رشد به عدد 15 هزار و 
757 میلیون سهم رســید. عالوه بر این، دفعات معامالت در این مدت 
214 درصد رشــد را تجربه کرد. البته در هفته مذکور دو روز معامالتی 

در بازار برقرار بود.
در چهاردهم فروردین ماه سال جاری شــاخص کل در تراز 185 هزار 
و 281 واحدی قرار داشــت اما در پنج روز کاری اخیر این رقم با رشــد 
فزاینده 8697 واحدی روبه رو شــد و تا تــراز 193 هزار و 978 واحدی 
باال رفت. با این توضیحات نماگر اصلی بازار سرمایه در این هفته با رشد 

4.69 درصدی روبه رو بود.
همچنین شــاخص بازار اول 6679 واحد رشــد کرد و تا رقم 144 هزار 
و 568 واحدی باال رفت. شــاخص بازار دوم نیز در این مدت بیش از 16 

هزار واحد افزایش را شاهد بود و به رقم 378 هزار و 400 واحدی رسید.

افزایش ۲ برابری صادرات به کشورهای همسایه تا سال۱۴۰۰
 وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه 2 درصد واردات کشورهای 
همســایه از ایران اســت، گفت: برنامه ریزی های الزم صورت گرفته تا 
میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال 1400 یعنی دو سال آینده 

2 برابر شود.
رضا رحمانی وزیــر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره بــه برنامه های 
وزارتخانه متبوعش برای تحقق شــعار ســال 98 به نام »رونق تولید«، 
گفت: وزارت صمت ســال جاری با چند رویکرد  برخی پروژه های ویژه 
را تعریف کرده است که نخســتین و اصلی ترین رویکرد وزارتخانه نیز 
تاکید بر ســاخت داخل، ایجاد پروژه های داخلی و بومی کردن ساخت 

تمام قطعات وارداتی در تمامی رشته های صنعتی است.
یکی از راه هــای رونق تولید و آرام نگه داشــتن آن در ســال 98 و 99 
افزایش صادرات است که بر این اســاس تقاضا در کشورهای همسایه 

ایجاد و ظرفیت خوبی برای صادرات ایجاد می شود.
این عضو کابینه دولت دهم، با تاکید بر ظرفیت ویژه بخش معدن برای 
رونق تولید، افزود: در ســال جاری یک تحول و انقالب اساسی در حوزه 
معدن انجام می شــود که ظرفیت قابل توجه این بخش در ســال 98 
فعال می شــود و در ســال جاری بر روی موضوع فناوری نیز توجه 
ویژه ای می شــود. وی با بیان اینکه یکــی از رویکردهای مهم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ســال جاری بحث صــادرات به ویژه تمرکز 
روی کشورهای همسایه است، ادامه داد: برنامه ریزی های الزم صورت 
گرفته تا میزان صادرات به کشــورهای اطراف تا سال 1400 یعنی دو 
ســال آینده 2 برابر شــود که صادرات موجود حدود 25 میلیارد دالر 
بوده و باید تا دو سال آینده 50 میلیارد دالر شود که این ظرفیت بسیار 
خوبی بوده و نباید از آن غافل شد.رحمانی اظهار داشت: یکی از راه های 
رونق تولید و آرام نگه داشــتن آن در ســال 98 و 99 افزایش صادرات 
است که بر این اساس تقاضا در کشورهای همســایه ایجاد و ظرفیت 

خوبی برای صادرات ایجاد می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بــا بیان اینکه متاســفانه در حال حاضر 
میانگین، 2 درصد واردات کشورهای همســایه از ایران بوده که بسیار 
ناچیز است، تصریح کرد: اگر در کشورهای همسایه نفوذ نکنیم چگونه 
می توانیم در دیگر کشــورهای دنیا نفوذ کنیم، بنابراین وزارت صمت 
برنامه ریزی کرده تا اقدامــات مهمی در حوزه لــوازم خانگی، صنعت 
پوشاک، پایین دست پتروشیمی، صنایع دریایی، زنجیره ارزش فلزات 
اساسی همانند فوالد، آلومنیوم و مس  انجام شــود که قرار است هفته 

آینده این اقدامات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح شود.

بالتکلیفی پاالیشگاه های ژاپنی برای واردات نفت ایران
 پاالیشــگاه های ژاپنی پس از برگزاری آخریــن دور مذاکرات آمریکا و 
ژاپن درباره تحریم های ایران، در خصوص ادامه وارداتشــان تصمیمی 

نگرفته اند.
به گزارش ایســنا، مقامات شــرکت های ژاپنی به »اس اندپی گلوبال 
پالتس« گفتند: پاالیشــگاه های ایدمیتسو، شل شــوآ و کاسمو اویل 
هنوز درباره واردات نفت ایران تصمیمی نگرفته اند اما »فوجی اویل« در 
صورت تمدید شدن معافیت از تحریم های آمریکا علیه نفت ایران برای 
توکیو، در نظر دارد نفت ایران را خریداری کند.سخنگوی شرکت های 
ایدمیتسو و شوآ شــل که تحت مبادله ســهام در اول آوریل یکپارچه 
شدند، اظهار کرد: این پاالیشگاه ها هنوز درباره واردات نفت ایران پس 
از ماه مه تصمیمی نگرفته اند. »شوآ شل« که خریدار ژاپنی بزرگ نفت 
ایران اســت در نتیجه مبادله ســهام، به زیرمجموعه ایدمیتسو تبدیل 
شده است.اما سخنگوی شرکت فوجی اویل اظهار کرد: این شرکت در 
صورت تمدید شدن معافیت از تحریم های آمریکا برای ژاپن، قصد دارد 

نفت ایران را بر مبنای موردی و بلندمدت خریداری کند.
وی در ادامه افزود: خرید نفت ایران به مقرون به صرفه بودن بشکه های 
نفت و موجود بودن نفتکش ها، بیمه کشتیرانی و امکان انجام مبادالت 
بانکی بستگی دارد.فوجی اویل که یک خریدار ژاپنی بزرگ دیگر نفت 
ایران اســت اگر نتواند از ایران نفت وارد کند، خریــد از منابع دیگر در 

آمریکای التین و خاورمیانه را مد نظر قرار خواهد داد.
بر اســاس گزارش پالتس، یک مقام کاســمو اویل اظهــار کرد که این 
پاالیشــگاه درباره خرید نفت ایران تصمیم نگرفته و با بررســی دقیق 
مذاکرات ژاپن و آمریکا درباره تحریم ها، گزینه ها را بررسی خواهد کرد.

یک ســخنگوی »جی ایکس تــی جی نیپــون اویل اند انــرژی« که 
بزرگترین پاالیشگاه ژاپن است، چهارشــنبه اعالم کرد که همچنان از 
دولت می خواهد تمدید معافیت از تحریم هــای آمریکا را تضمین کند 

زیرا این شرکت ایران را یک منبع مهم تأمین نفت می داند.
یک مقام دولت ژاپن اعالم کرد ژاپن و آمریکا پــس از برگزاری آخرین 
دور گفت وگوها، بــه مذاکــرات در خصوص تحریم های ایــران ادامه 
خواهند داد. در آخرین دور گفت وگوها که روز دوشــنبه در واشنگتن 
انجام گرفت، طرف ژاپنی اصرار داشت که تحریم های آمریکا نباید روی 

تأمین انرژی ژاپن و فعالیت شرکت های ژاپنی تأثیر منفی بگذارد.

میز خبر

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکــه هدف ما تغییر 
ترکیب مولفه های نقدینگی اســت، گفت: هم اکنون 
عمده دلیل رشــد نقدینگی سود ســپرده ها و ضریب 
فزاینده اســت و باید آن را کاهش دهیم و پایه پولی را 

زیاد کرده و برای رونق تولید از آن استفاده کنیم.
نکات مختلفی در جلسه عبدالناصر همتی با خبرنگاران، 
مطرح شــد که بخش زیادی از آن گــزارش خبرنگاران 
منعکس شد، اما یک نکته بسیار اساسی و مهم از چشم 
همــه دور ماند.رئیس کل بانک مرکزی در این جلســه 
اعالم کرد: »هدف ما تغییر ترکیــب کل های نقدینگی 
اســت. هم اکنون عمده دلیل رشــد نقدینگی ســود 

سپرده ها و ضریب فزاینده اســت و باید آن را 
)این دو متغیر را( کاهــش دهیم و پایه پولی را 
زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. 
اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می توانیم برای 
رونق تولید از آن استفاده کنیم. بنابراین یک 
برنامه خوبــی داریم.«این اظهــارات همتی 
نشــان دهنده تغییر جدی سیاســت بانک 

مرکزی در حوزه پولی اســت. بانک مرکــزی از نیمه 
دوم ســال 92 سیاســتی با عنوان سالم سازی ترکیب 
نقدینگی که مورد توافق بانک مرکزی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و مشــاور اقتصادی رئیــس جمهور و 

وزیر اقتصاد و دارایی بود، به اجرا گذارد. این 
سیاست در شــرایطی به اجرا درآمد که نیاز 
بخش تولید و به نقدینگی به دلیل رشد بهای 
ارز به شــدت افزایش یافته بود و رشد شاخص 
قیمت ها گواه تغییر در این نسبت ها بود، اما بانک 
مرکزی سیاســت کنترل پایه پولی و افزایش 

ضریب فزاینده را در دستور کار قرار داد.
هر چند که در همان سال اول با برداشت 4.1 میلیارد دالر 
از صندوق توسعه ملی رشد پایه پولی یکباره از حدود 10 
درصد به 17 درصد رسید. در سال های بعد این سیاست 
هیچ گاه به نتیجه نرســید و متوسط رشد پایه پولی بیش 

از 17 درصد و رشــد نقدینگی بیش 20 تا 25 درصد بود.
علت ادامه رشد پایه پولی  اضافه برداشت بانک ها به ویژه 
بانک های خصوصی از بانک مرکزی و رشــد پایه پولی از 
این محل بود.بدهی بانک هــای غیردولتی و خصوصی به 
بانک مرکزی از حدود 2900 تومان در شهریور ماه سال 
92 به 109 هزار و 740 میلیارد تومــان در مهر ماه 97 
رسید. البته یکی از بانک های خصوصی بیش از 13 هزار 
میلیارد تومــان از بدهی های خود را بــه بانک مرکزی 
تسویه کرد و براســاس آمار آذر ماه 97 که آخرین آمار 
منتشر شده اســت، بدهی بانک های خصوصی به بانک 

مرکزی به 97 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس فراکســیون نمایندگان والیی مجلس با تاکید 
براینکه اجرای مصوبه مجلــس برای افزایش حقوق ها 
قطعی اســت، گفت: صحبت های ضد و نقیض برخی 
مسئولین کشور در رابطه با افزایش حقوق در سال 98 

سوهان روح کارمندان و بازنشستگان شده است.
حمیدرضــا حاجی بابایــی عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس، با اشــاره به ضد و نقیض 
گویی های مســئوالن دولت در خصــوص افزایش 
حقوق های ســال 98، گفت: حقوق و دســتمزد سال 
1398 براســاس مصوبه مجلس انجام می شــود، دو 
دریف مربوط به حقوق و دســتمزد 38.9 هزار میلیارد 

تومان اعتبار دارد.عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس ادامــه داد: به 
حقوق 5 میلیون نفر شــاغل و بازنشســته 
کشوری و لشــکری باید 400 هزار تومان با 
تبدیل به ضریب اضافه شود و 10 درصد هم 

جداگانه باید افزوده شود.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس 

دهم شورای اســالمی در خصوص علت اعمال ضریب 
10 درصدی به حقــوق ها، گفت: میــزان اعتبار برای 
اعمال افزایــش 400 هزار تومان بــه حقوق 5 میلیون 
نفر در 12 مــاه 24 هــزار میلیارد تومــان خواهد بود 

و اعمال ضریب 10 درصد کامل نســبت به 
حقوق ســال 97، اعتباری بالغ بر 14.5 هزار 
میلیارد تومان خواهد بود که مجموع 38.5 

هزار میلیارد تومان آن می شود.
وی افزود: اگر چه در مصوبــه مجلس گفته 
شــده اســت تا 10 درصد ضریــب افزایش 
حقوق اعمال شــود امــا به دلیــل اینکه در 
ردیف مربوطه به اندازه کافــی اعتبار وجود دارد دولت 
مکلف اســت 10 درصد را کامل بپردازد. بنابراین برای 
اجــرای 400 هزار تومــان بعالوه 10 درصــد، اعتبار 
کافی وجود دارد.صحبت هایی کــه در رابطه با حقوق 

از طرف برخی مســئوالن دولتی بیان می شود، جنبه 
اجرایی ندارد، فقط ســوهان روح کارمندان کشــوری 
و لشــکری و شــاغلین بازنشسته اســت این نماینده 
مجلس با اشــاره به قانون همســان ســازی حقوق ها 
برای بازنشستگان، عنوان کرد: در افزایش حقوق باید 
گفت که بازنشســتگان از همسان ســازی حقوق نیز 
برخوردارند، یعنی 4 هــزار و 500 میلیارد تومان برای 
2میلیون و 50 هزار نفر بازنشسته گذاشته شده است تا 
هماهنگ سازی حقوق اعمال شود.حاجی بابایی  بیان 
داشــت: میانگین اعمال حقوق همسان سازی حقوق 

بازنشستگان 180 هزار تومان خواهد بود.

اقتصاد کالن

درآمد

زهرا شکری  قرار بر این اســت تا بعد از 
سال های ســال، دســتی بر جریان تنظیم 
و اجرای بودجه کشــیده شــده و ساختار 
آن که بارهــا مورد انتقاد قرار گرفته اســت 
و عامل بخشــی از شــرایط و اوضاع فعلی 
اقتصادی و دولت به شــمار می رود، اصالح 
شود؛ اتخاذ قائده مالی، شفافیت حداکثری 
و پاسخگویی دولت به مردم از پارادایم های 
اصلی حاکم بر برنامه ای است که دولت برای 
اصالح ســاختار بودجــه پیش بینی کرده 
است.در آذرماه سال جاری بود که همزمان 
با ارائه الیحه بودجه به مجلس، مقام معظم 
رهبــری موضوع اصالح ســاختار بودجه را 
مورد تاکید قرار دادنــد. به دنبال آن دولت و 
مجلس نیز موضوع را در دستور کار قرار داد 

و در رابطه با آن مباحثی مطرح شد.
مقام معظم رهبری تاکید داشتند که نقشه 
راه و برنامه کلــی اصالح ســاختار بودجه 
عمومی و کاهش کســری بودجه با افق دو 
ســاله )1398-1399( تدوین و به تصویب 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده 
و بودجه امســال در چارچوب ایــن برنامه 

تنظیم شود.
ایشــان همچنین تاکید داشــتند که طبق 
آنچه در سیاســت های کلــی و برنامه های 
مصوب ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در خصوص اصالح ساختار بودجه عمومی 
و قطع وابســتگی آن به نفت تصویب و ابالغ 
شــده الزم اســت اجرایی و در بودجه سال 

1398 گنجانده شود.
این در حالــی بود که مجلس نیــز به دنبال 
نظرات مقام معظــم رهبری موضوع را مورد 
توجه قرار داده و تاکید کــرد که بودجه در 
شــرایط تحریمی باید مالحظاتی داشــته 
و اصــالح ســاختار آن مبتنی بــر کاهش 

هزینه ها در چارچوب سیاســت های کلی 
قانــون برنامه، اقتصــاد مقاومتــی و قطع 

وابستگی به نفت باشد.
در همین راســتا ســازمان برنامه و بودجه 
چارچوب هــای اصالح ســاختار بودجه را 
مشخص و طی برنامه ای کلیات آن را اعالم 
کــرد. از برنامه پیش بینی شــده از ســوی 
ســازمان برنامه و بودجه این گونه استنباط 
می شــود که در بازه میان مدت حدود پنج 
ســاله ســه هدف کلی را دنبــال می کند؛ 
به طوری که بعد از اجرای ایــن برنامه باید 
منابع مطمئــن برای اداره کشــور تأمین و 
دولت کارا شــود. همچنین حمایت از تولید 
و اشــتغال و ایجاد ثبــات در اقتصاد کالن و 
ارتقای عدالــت و بهبود معیشــت عمومی 

را دنبــال کند.اهداف مدنظــر برای اصالح 
ســاختار بودجه در چهار محور کلی تقویت 
نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمدزایی 
پایدار و ثبات ســازی اقتصاد کالن خالصه 
می شــود که هر یک شــامل مجموعه ای از 

برنامه هاست.

محورهای اصلی اصالح ساختار بودجه
این در حالی اســت که در تقویــت نهادی 
بودجه اصالحــات بودجــه ای اصلی ترین 
محور آن به شــمار می رود و طبــق برنامه 
اصالح ســاختار بودجــه، در ایــن بخش 
زیرســاخت های نظــام بودجه ریــزی در 
مراحل ســه گانه تنظیــم، اجــرا، افزایش 
نظارت و روابــط نهــادی ذی نفعان حول 

بودجه به نحوی اصالح می شــود که توزیع 
منابع مالی میان بخش هــا و مأموریت های 

مختلف شکل کاراتری به خود بگیرد.
البته ســازمان برنامه و بودجه امیدوار است 
که اصالحات این محور موجب شود تا دولت 
ابزارهای کافی جهت طراحی، پیاده سازی 
و ارزیابی سیاســت های مالی را به دســت 
آورده و بتوانــد نقش فعال تــری در زمینه 
سیاســت گذاری مالی داشــته باشد. برای 
تقویت نهادی بودجه چند بسته پیش بینی 
شده که از جمله آن بســته افزایش انضباط 
و اصالح ســاختار بودجه، ایجــاد جامعیت 
بودجه و شــفافیت جریان وجــوه عمومی، 
اصالح روابــط نهادی بودجه بــا ذی نفعان 

مورد توجه است.

اما برای هزینه کرد کارا به عنوان محور دوم 
برنامه هــای اصالح ســاختاری بودجه این 
موضوع مورد توجه اســت کــه دولت برای 
تحقق اهداف مندرج در اســناد باالدستی 
با تنگنــای بودجه ای زیادی مواجه اســت؛ 
به طوری که از یک طــرف درآمدهای نفتی 
کاهش یافته و از طرف دیگر مسائل تحمیل 
شده به بودجه ناشــی از جبران دستمزدها 
و چالش بزرگ صندوق های بازنشســتگی 
رشد هزینه های جاری را افزایش داده است. 
در نتیجه حدود دو سوم اعتبارات هزینه ای 
مندرج در قانــون بودجه صــرف پرداخت 
دســتمزد و تعهــدات بیمه ای می شــود و 
بیــش از 80 درصــد اعتبــارات هزینه ای 
اجتناب ناپذیر است. از ســوی دیگر هزینه 
تأمین مالــی طرح تحول ســالمت و خرید 
تضمینی گندم و موارد مشــابه نیز از دیگر 
طرح هــای پرهزینه  برای بودجــه دولت به 
شمار می رود.براین اساس برای هزینه کرد 
کارا در بودجه دولت، ســه بسته پیش بینی 
شــده اســت که اصالح رویه هــا، کاهش 
فرآیندها و چابک ســازی دولت و همچنین 
اصالح نظام یارانــه ای و اهرمی کردن منابع 
دولت آن را تشــکیل می دهد.موضوع دیگر 
به درآمدزایی پایــدار برمی گردد که طبق 
اعالم مســئوالن ســازمان برنامه و بودجه 
تأمین درآمد مطمئن و پایدار برای بودجه، 
توانمندی برای مواجه موفــق با تکانه های 
بیرونی، کاهش وابســتگی بودجه دولت به 
درآمدهای نفتی از جمله عواملی اســت که 
ریشــه ســلطه مالی و تورم مزمن را از بین 
می برد. از این رو برای اصالحات درآمدزایی 
پایــدار دو بســته تقویت نقــش مالیات بر 
بودجه و واگذاری و مولدسازی دارایی های 

دولت مد نظر قرار دارد.

فرشــاد میخک بیرانوند   گذشــته از 
خســارات جبران ناپذیــر جانــی، افزایش 
خسارات مادی ناشی از وقوع سیل در کشور 
باعث شــده تا اذهان اقتصادی هــا به نحوه 
تأمین مالی جبران خسارات سیل معطوف 
شــود؛ در این باره یک اقتصــاددان معتقد 
اســت که تســهیالت بانکی امکان پوشش 
خســارات را ندارند و دولت بهتر است برای 
جبران خسارات به ســمت چاپ اسکناس 

نرود.
در حالــی که ســیالب اخیر هنــوز هم در 
مناطقــی از اســتان خوزســتان در حال 
خسارت آفرینی اســت، اما آن چیزی که تا 
به حال از آن به جا مانده است بروز خسارات 
گسترده در حوزه های زیرساختی ارتباطی 
و ارتباطاتی، برق، کشــاورزی و مسکن در 

برخی استان های شمالی و غربی است.
گذشــته از خوزســتان که هنوز با سیالب 
درگیر است این حادثه طبیعی در استان های 
لرستان، گلستان و شرق اســتان مازندران 
باعث تخریب منازل بسیاری از هم وطنانمان 
شــده اســت که پیش از این در همین باره 
مدیرکل بازســازی بنیاد مســکن به ایسنا 
گفته بود که بر اســاس برآوردهــای اولیه، 

ســیل تاکنون به 50 هزار خانه خسارت وارد 
کرده که حدود 35 هزار واحد دچار خسارت 

و 15 هزار واحد تخریب شده است.

بانک ها و صندوق توسعه ملی امید 
دولت برای جبران خسارت

مجموع ایــن اتفاقات در کنــار بی خانمان 
شــدن تعداد کثیری از شــهروندان بر اثر 
تخریب منازلشان باعث می شود تا بار مالی 
زیادی بر دولت تحمیل شود، دولتی که در 
این شرایط موظف است تا از شهروندان خود 
در برابر بالیای طبیعی حمایت کند. مساله 
اصلی اما این اســت که دولت امسال یکی از 
ســخت ترین ســال های اقتصاد خود را در 
پیش دارد و بســیاری از کارشناسان حتی 
پیش از این حوادث احتمال بروز کسری را 

در بودجه سال 98 مطرح کرده بودند.
از ســوی دیگر رئیــس کل بانــک مرکزی 
هم با اشاره به حجم خســارت های سیل بر 
زیرساخت ها، منازل، کشاورزی و دامپروری 
و دیگر دارایی های مردم تاکید کرده اســت 
که قطعاً بودجه 98 امکان پاســخگویی به 
این مســائل را ندارد و در کنار تســهیالت 
بانکی، اســتفاده از منابع صندوق توســعه 

ملی ضروری خواهد شد.

جبران خسارات برای بانک ها پر 
هزینه است

در همیــن بــاره عبدالحســین ساســان، 
عضو هیئت علمــی دانشــگاه اصفهان در 
گفتگو با ایســنا، با اشــاره به امکان پوشش 
خسارات سیل از طریق تســهیالت بانکی 
اظهار کرد: با توجه به حجم خســارات رخ 
داده اگر قرار باشــد برای مثال به هر منزل 
مسکونی حداقل پنج میلیون تومان از محل 
تسهیالت بانکی داده شود این مقدار کفاف 
هزینه های تعمیر سقف ساختمان ها را هم 

نمی دهد، ضمن اینکــه هزینه زیادی را هم 
روی دست سیستم بانکی می گذارد.

این اقتصــاددان با بیان اینکه بــرای جبران 
خسارات سیل باید راه حل های اساسی تری 
در نظر گرفته شود به گزینه استفاده از منابع 
ملی توسعه اشــاره کرد و گفت: معلوم نیست 
منابــع ارزی موجود در ایــن صندوق چقدر 
اســت اما به فرض اینکه منابــع کافی هم در 
این صندوق وجود داشته باشد، این صندوق 
محلی برای ذخیره ارزی کشــور و نه پوشش 
هزینه های جاری است.ساسان با بیان اینکه 
منابع بانک ها مشخص است ادامه داد: واقعیت 
این است که اوضاع هیچ کدام از بانک ها خیلی 
خوب نیست و بعید اســت که بتوانند در این 
شرایط همه هزینه های سیل را بپردازند. اگر 
هم وعده ای از این مســیر داده شــود ممکن 
اســت از طریق طوالنی کــردن فرایندهای 
اداری متقاضیــان را از آن منصرف کنند.او به 
تسهیالت تکلیفی احتمالی را بدون توجه به 
منافع و مصالح بانک هــا ارزیابی کرد و گفت: 
درست اســت که بانک ها موسساتی وابسته 
به فضا و منافع ملی هســتند اما در واقع آنها 
بنگاه هایی هســتند که باید بتوانند نسبت به 

تعهدات خود پاسخگو باشند.

چاپ اسکناس علت العلل مسائل 
اقتصادی ایران

وی به احتمال چاپ پول توسط دولت برای 
جبران خسارات سیالب اخیر هم اشاره کرد 
و گفت: واقعیت این است که چاپ اسکناس 
و افزایــش پایه پولــی علت العلل مســائل 
اقتصادی کشــور در چهار دهه گذشته بوده 

است. 
هرچند در ظاهر ممکن است چاپ اسکناس 
نســبت به مســائلی مانند اعتیاد و بیکاری 
اهمیت کمتری داشته باشد اما واقعیت این 
است که ریشه بسیاری از مسائل اجتماعی 

هم در نهایت به چاپ پول می رسد.
این اقتصــاددان با بیــان اینکــه یکی از 
گزینه های همیشــگی جبران خســارات 
حــوادث غیرمترقبــه چــاپ اســکناس 
بوده اســت ادامه داد: رســیدن به تعادل 
دوباره در اقتصاد بعد از چاپ پول بســیار 
ســخت اســت، بنابراین بهتر است دولت 
به جای ایــن کار از ســرمایه های قانونی 
خود اســتفاده کنــد. یکــی از بزرگترین 
ســرمایه های دولت توان برنامه ریزی است 
کــه می تواند قــدرت مالی عظیمــی برای 

دولت ایجاد کند.

تغییر سیاست پولی بانک مرکزی

جزئیات افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان



طرح های تازه خودروسازان اجرا می شود

و در انتظار سقوط بزرگ بازار خودر

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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برگزاری اولین جلسه کمیسیون شهرسازی شورای اسالمی 
شهر کرج در سال ۹8

 اولین جلسه کمیســیون شهرســازی، معماری و بافت های فرسوده 
شورای اسالمی شهر کرج در سال 98 به ریاست احد رسولی برگزار شد 

و طی آن چند پرونده پالک ثبتی و توافقات مطرح و اتخاذ تصمیم شد. 
کمیسیون شهرســازی، معماری و بافت های فرسوده شورای اسالمی 
شهر کرج نهمین جلسه خود را به ریاســت احد رسولی و با حضور سارا 
دشــت گرد و فرج اله ایلیات از اعضای کمیســیون برگزار کرد و عالوه 
بر احداله احمدی پرگو معاون شهرســازی و معماری شــهرداری این 
کالنشهر نیز برای ادای توضیحاِت در خصوص پرونده های مطروحه در 
جلسه حضور داشــت. پرونده های مطروحه در جلسِه امروز کمیسیون 
شهرســازی، معماری و بافت های فرسوده شــورای اسالمی شهر کرج 
حوِل محور توافق با مالکین در خصــوص اخذ مجوز طبقه مازاد، تبدیل 
بخشی از کاربری آموزشی به تجاری، صدور پروانه برای یک قطعه زمین 
با کاربری باغ و... می چرخید که حاضرین بر اساس مستندات موجود و 
تقاضای ارائه توضیحات از ســوی نمایندگاِن شهرداری نسبت به اتخاذ 
تصمیم و اعالم نظر اقدام کردند.از جمله تأکیدات اعضای کمیســیون 
خطاب به معاون شهرسازی و معماری شــهرداری کرج ارسال پرونده ها با 
محاسبه و دریافت عوارض های مشمول بر مبنای قیمت های منطقه بندی 
ســال 98 بود و گفتند که در صورت محاســبه بهاء بر مبنای سال های 
قبل تر، نظر آنها تجدید کارشناســی و بروزرســانی قیمت ها خواهد 
بود. یادآور می شود نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر کرج در 
تعیین و تصویب قیمت های منطقه بندی برای ســال 98، بهای پایه را 

حداقل 2 برابر افزایش داده اند. 
بودجه شــهرداری کرج برای ســال 98 بالغ بر 2 هــزار و 800 میلیارد 
تومان تصویب گردیده کــه بخش قابل توجهی از ایــن رقم از توافقات 
حوزه شهرســازی و معماری تامین می گردد و این مهم اهمیت باالی 
کمیسیون راهبردی »شهرســازی، معماری و بافت های فرسوده« را 
یادآور می شود. اعضای کمیسیون در جریان بررسی پرونده ها به دقت 
مستندات موجود را مورد بررســی قرار می دهند و توضیحات الزم را از 

نمایندگاِن شهرداری مطالبه می کنند.

تصویر زیبای های کرج در جشنواره الله ها 
رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج 
با بیان اینکه اقدامات انجام گرفته در هفتمین جشنواره الله ها متفاوت 
و ستودنی است، اظهار داشت: جشــنواره الله ها تابلویی از زیبای های 

شهر کرج را به تصویر کشیده است. 
سارا دشــت گرد در بازدید از هفتمین جشــنواره الله ها افزود: میزان 
استقبال شهروندان در ســاعت های ابتدایی روز غافلگیر کننده است 
که نشــان دهنده توجه مردم به برپایی این گونه جشنواره ها  است. وی 
ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این رویداد بزرگ اظهار کرد: اقدامات 
مجموعه شهرداری کرج و ســازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در 

هفتمین جشنواره الله ها متفاوت و ستودنی است. 
این عضو شورای اسالمی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش توجه 
و اهمیت به فضای ســبز را مهم دانســت و گفت: توجه به زیبایی های 
طبیعت و فضای ســبز موجب رهایی از فضای آشــفته شهر و آلودگی 
صوتی می شود که خروجی آن شــادابی و زیبایی بصری است. رئیس 
مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شــهر کرج ایجاد تنوع و 
تفاوت را از مهمترین ویژگی های جشنواره هفتم الله ها ارزیابی کرد و 
یادآور شد: شهروندان به دنبال ایده های جدید و نو هستند که امسال با 

حضور در این جشنواره، این مهم به خوبی احساس می شود.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج روانه لرستان شد 
 رئیس شورای اسالمی شهر کرج به منظور همدردی با هم میهنان سیل 
زده روانه لرستان شد و همچنین بر توزیع کمک های نقدی و غیرنقدی 
که از این کالنشهر به مناطق خســارت دیده گسیل شده است، نظارت 

کرد. 
عباس زارع با بیان اینکه در شرایط کنونی مردم و مسئوالن برای کمک 
به سیل زدگان بســیج شده اند، گفت: مدیریت شــهری کرج نیز مبلغ 
250 میلیون تومان برای این مهم مصوب کرده است که با نظر جمعیت 
هالل احمر در مناطق آسیب دیده هزینه می شود. همچنین بخشی از 
هدایا و کمک های شــهروندان نیکوکار کرجی به هم میهنان خسارت 

دیده بین آنها توزیع شد که فضای اتحاد و همدلی را تقویت کرد. 
وی در تشــریح وضعیت کمک رســانی به ســیل زدگان نیز از بسیج 
همگانی مردم و مسئوالن ســخن گفت و تاکید کرد که این حمایت در 
بخش های مختلف صورت می گیرد اما میــزان خرابی ها زیاد گزارش 
شــده و نیاز به حمایِت بیشــتر وجود دارد. تیم های آفرود سوار از البرز 
نیز برای انتقال کمک ها به مناطق صعب العبور تالش می کنند و گروه های 

دیگری مشغول آماده سازی غذای گرم برای سیل زدگان هستند. 
این مســئول با بیان اینکه پاکسازی چندین روســتا از گل و الی به جا 
مانده از سیل توسط ماشین آالت شهرداری کرج انجام می شود، خاطر 
نشان کرد: امید است با همدلی و اتحاد مردم و مسئوالن بتوان قدم های 
خوبی برای این عزیزان برداشت و از میزان غم و غصه آنها کاست. گرچه 
ترمیم خرابی ها به زمان بیشــتری نیاز دارد اما آنچه در شرایط کنونی 

اهمیت مضاعفی دارد، تامین نیازهای اولیه است.

کمترین تلفات حوادث جاده ای نوروزی در استان البرز
  دکتر حســین کریم با اعالم اینکه در ایام نوروز14 هــزارو 51 مورد از 
واحد های صنفی بازدید به عمل آمد و 152 واحد صنفی پلمب شــد، 
گفت: استان البرز در ایام نوروز از لحاظ تلفات جاده ای، کمترین میزان 

را در کشور به خود اختصاص داد.
 دکتر حســین کریم رئیس دانشگاه علوم پزشــکی وخدمات درمانی 
استان البرز پیش از ظهر دوشنبه در نشســتی خبری با اشاره به اینکه 
اســتان البرز به دلیل بار ترافیکی باال  و گذر گردشــگران استان های 
مجاوراین استان شرایط ویژه ای دارد گفت: دانشــگاه علوم پزشکی با 
بســیج امکانات در بخش های درمان، امدادگری و نظارت بر بهداشت 

اصناف نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.
وی افزود: در ایام نوروز تیم های ســالمت نوروز به طور شــبانه روز به 
مسافران نوروزی و شــهروندان خدمات ارائه کرده و بخش بهداشت و 

درمان در این ایام تمام وقت به صورت آماده باش بودند.
 دکتر کریم با اشــاره به اینکــه بازدیدهای مســتمر از مراکز خدمات 
پذیرایی و اقامتی و عرضه مواد غذایی استان با انجام می شد، گفت: رصد 
فعالیت بیمارستان ها، اورژانس ها و مراکز بهداشتی به صورت مستمرو 

خدمات رسانی به مردم و گردشگران در ایام نوروز به خوبی انجام  شد.
این مســئول در ادامه افزود: در ایام نوروز 24 هــزار و 177 مورد تماس 
تلفنی مردم با مرکز فوریت های پزشــکی استان برقرار شد که متعاقب 

آن 8 هزار و 881 ماموریت امدادی صورت گرفت.
وی با اعــالم اینکه در ایام نــوروز 582 نفر در تصادف جــاده ای و666 
نفر در حوادث ترافیک شهری مصدوم شــدند، افزود: از این تعداد 6 نفر 
درحوادث جــان خود را از دســت دادند ازاین رو البــرز از لحاظ تلفات 

ترافیکی و جاده ای، کمترین میزان را در کشور به خود اختصاص داد.
دکتر کریم تصریح کرد: در ایام نوروز 961 نفر به ایستگاه های سالمت 

و 90 هزارو 749 نفر به اورژانس بیمارستان های البرز مراجعه کردند.
وی با اشــاره به اینکه دراین مدت 14 هزارو 51 مورد از واحد های صنفی 
بازدید به عمل آمد، گفت: 372 مورد به مراجع قضایی معرفی شــدند و 
152 واحد صنفی پلمب شــد همچنین در این مدت 42 هزار و 98 کیلو 
گرم مواد غذایی فاسد در واحدهای صنفی البرز جمع آوری و معدوم شد.

البرز

دبیر کانون انبوه ســازان با بیان این که شــش فاکتور 
اثرگذار بر قیمت تمام شــده مســکن کماکان به قوت 
باقی است، تاکید کرد: هیچ نوع ثباتی در اقتصاد مسکن 
وجود نــدارد و به همین دلیل ســازندگان با احتیاط و 
دست به عصا وارد بازار می شوند.فرشید پور حاجت در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: در حال حاضر می بینیم 
بی ثباتی در فاکتورهای تأثیرگذار بر قیمت تمام شده 
تولید مســکن وجود دارد و هر روز شــاهد قیمت های 

متفاوتی هستیم. ســازندگان هم که انواع و 
اقســام هزینه ها بر دوششان قرار دارد اوضاع 
را سبک سنگین و برای سرمایه گذاری جدید 
احتیاط می کنند.وی افزود: به شخصه اعتقاد 
ندارم که سازندگان از فروش مسکن امتناع 
می کنند بلکه با توجه به افزایش هزینه های 
تولید و نبــود ثبــات در اقتصاد مســکن با 

احتیاط بیشتری وارد بازار می شــوند و به نوعی دست 

به عصا راه می روند.دبیر کانون انبوه سازان با 
بیان این که هزینه های تولید، تأثیر مستقیم 
بــر قیمت تمام شــده مســکن دارد، گفت: 
آن چه در شرایط فعلی دیده می شود این که 
ســازنده ها رغبتی به تولید مســکن ندارند. 
کســانی هم که ریسک ســرمایه گذاری را 
پذیرفته اند پروژه هایشــان قبل از نوسانات 
نرخ ارز در اواخر سال 1396 تعریف شده است. عده ای 

هم که واحدهایشان آماده شــده متناسب با تجربه ای 
که داشتند حاضر به فروش نیستند؛ زیرا به طور روزانه 

قیمت نهاده های ساختمانی دچار نوسان می شود.
پور حاجت تاکید کرد: زمین به یک ابزار ناجوانمردانه 
در حوزه مسکن تبدیل شده و قیمت تمام شده مسکن 
را به نحوی تحت تأثیر قرار داده که مابقی فاکتورها را به 
محاق برده است. زمین قابل عرضه ای هم توسط مردم 

و دولت در کالن شهرها وجود ندارد.

مسکن

مازیار شــریف کیان  در حالی که بازار 
خودرو هنــوز از خواب بهاری بیدار نشــده 
است، خودروسازان طرح های تازه ای برای 

تنظیم بازار در دستور کار قرار داده اند.
 نمایشــگاه داران این روزها، بیش از هر زمان 
دیگری با رکود و کســادی دست و پنجه نرم 
می کنند. برخی از فعاالن بــازار می گویند از 
نیمه اسفند تا کنون هیچ معامله ای نکرده اند. 
بررسی ها نشان می دهد حجم اندک خرید و 
فروش تحت تاثیر اجــرای طرح های فروش 
فوری خودروســازان، به منظور تنظیم بازار 
،اتفاق افتاد چرا که خودروســازان از اسفند 
مــاه، با هدف کاهــش قیمت خــودرو طرح 
فروش فوری را بــه مرحله اجــرا درآوردند. 
پیــش از ایــن نیــز خودروســازان انبوهی 
خودرو را با هدف کوتاه کردن دســت دالالن 
از بازار پیــش فروش کرده بودند و انباشــته 
شــدن تقاضا در این حوزه اتفاقا خود به رشد 
قیمت ها در بازار دامن زده بود اما صدور مجوز 
فروش فوری ورق را برگرداند. بر این اساس اما 
هفته آینده را خیلی ها هفته ریزش قیمت ها 
در بازار خــودرو می دانند چرا که از یک ســو 
تحویل خودروهای ثبــت نامی ایران خودرو 
آغاز می شــود و از سوی دیگر ســایپا تحویل 

فروش فوری خود را کلید خواهد زد.

سال داغ خودروسازان، نارضایتی 
مصرف کنندگان

 سال گذشته ســال ســختی برای اقتصاد 

ایــران بــود، خودروســازان هــر چند از 
زیان هــای هــزاران میلیــاردی ســخن 
می گویند امــا در دامن زدن بــه نارضایتی 
افکار عمومــی از صنعــت خــودرو نیز از 
تالش فروگذار نکردنــد. پراید 50 میلیون 
تومانی چنان نارضایتــی را در افکار عمومی 
ایجاد کرد که بســیاری از مصرف کنندگان 
این خودرو را حتی مناســب قیمت پیشین 
آن، یعنــی محــدوده 20 تــا 25 میلیونی 

نیز نمی دانســتند. با این حال، به رغم تمام 
نارضایتی ها، خودروســازان ســال بسیار 
پررونقــی را گذراندند. ســرمایه هایی که 
به دنبــال محلی بــرای تبدیــل بودند، به 
ســرعت وارد بازار خــودرو و ســپس وارد 
حوزه پیــش خرید خودرو شــدند تا جایی 
که برخی فعاالن بــازار 90 درصد ثبت نام 
کنندگان و برخی کارشناســان 60 درصد 
ثبت نام کننــدگان را ســرمایه گذار و نــه 

مصرف کننده اعــالم کردند. داغــی بازار 
ثبت نام و پیش خرید خــودرو خود عاملی 
بود برای نرســیدن صدای اعتــراض؛ چرا 
که خودروســازان با گرمی بازار، توانستند 
سرمایه های فراوانی را جذب نمایند و حاال، 
در سال جاری در موقعیتی تازه قصد دارند 
از انفجار قیمتی و فعالیت دالالن پیشگیری 

کنند.
 این در حالی اســت که برخی کارشناسان 

معتقدنــد اتفاقا بازار خــودرو دیگر مجالی 
برای افزایش قیمت ندارد. فربد زاوه در این 
خصوص گفــت: بازار خــودرو در وضعیتی 
اســت که دیگر توانی برای افزایش قیمت 
ندارد و وقتی قدرت خرید نباشــد نمی توان 

انتظار انفجار قیمت را داشت.

آغاز فروش فوری محصوالت ایران 
خودرو در سال 98

در همیــن حال مدیــر بازاریابی و شــبکه 
فروش شــرکت ایران خــودرو از آغاز طرح 
فروش فوری تنظیم بازار در سال 98 از این 
هفته خبر داد.اهورا گلیاری ضمن بیان این 
خبر گفت: طرح فروش فــوری تنظیم بازار 
که در اسفندماه سال گذشته اجرا شد اثرات 
بسیار مطلوبی بر قیمت های بازار گذاشت، 
به گونه ای که قیمت هــا در روزهای پایانی 
سال به سمت تعادل حرکت و التهاب ایجاد 
شده توسط دالالن و سودجویان فرونشانده 
شد و شرایط بازار به ثبات قابل قبولی رسید.

اثرگذاری طرح فروش فوری به دلیل مداوم 
بودن و قیمت گذاری محصوالت بر اســاس 
حاشیه بازار است و بر همین اساس در سال 
98 نیز این طرح با هــدف تنظیم و کنترل 
قیمت بــازار و برقــراری تعــادل در عرضه 
و تقاضا ادامه خواهد داشــت تا مشــتریان 
نهایی محصــوالت نیز از خدمــات فروش 
ایران خودرو رضایتمندی باالتری داشــته 

باشند و از مزایای طرح بهره مند شوند.

وند سازندگان مسکن دست به عصا راه می ر

واردات خودرو به کیش آزاد می شود؟
مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش ضمن ابراز امیدواری نسبت به رفع 
ممنوعیت واردات بدون تعرفه خودرو در این منطقه، از انجام مذاکراتی برای 
توسعه گردشگری ســالمت و افزایش اختیارات بانک های بین المللی خبر 
داد.غالمحسین مظفری با بیان اینکه کیش ظرفیت ها و امکانات خوبی دارد، 
اظهار کرد: در حال حاضر جزیره کیش بیــش از 54 هتل فعال و 50 هتل در 
حال ســاخت دارد و 10 تا 15 هتل با کاربری خاص در حوزه گردشــگری و 
خدمات مجوز دریافت کرده اند.وی با اشاره به اینکه کیش در حوزه دارویی و 
بهداشتی ارزش افزوده باالیی ایجاد کرده است، گفت: استراتژی منطقه آزاد 

کیش این است که پروژه های خاص با کارکردهای خاص انجام دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه قوانین منطقه آزاد یکی 
از مترقی ترین قوانین کشور اســت که باعث رشد توسعه این مناطق شده، 
ابراز امیدواری کرد که مدودیت هایی که اخیراً به دلیل شــرایط اقتصادی 
تحمیل شده و کشور مناطق آزاد را تحت تأثیر قرار داده است، به زودی رفع 

شود و به مناطق آزاد به عنوان پلی به اقتصاد جهان نگریسته شود.

مسافران کشورهای خارجی به کیش می آیند
مظفری با اشاره به اینکه کیش یکی از چهار نقطه جهان است که بیشترین 
اکسیژن خالص را دارد، اظهار کرد: در مقاطعی تب و تاب رفتن به کشورهای 
خارجی زیاد بود اما در حال حاضر بیشــتر کســانی که به این کشورها سفر 
می کردند، به کیــش می آیند. البته دلیل افزایش ســفرها بــه کیش تنها 
باالرفتن نرخ ارز نیست، بلکه به این دلیل اســت که هیچ یکی از کشورهای 

حاشیه خلیج فارس و سایر کشورها آرامش جزیره کیش را ندارند.
وی افزود: در تعطیالت 22 بهمن ســال 1397 روزانه بیش از 125 پرواز به 
جزیره کیش ورود و خروج داشــت و از راه دریا نیز مسافرانی به این جزیره 
وارد شــدند، بنابراین باعث شــد که آمادگی خود را برای تعطیالت نوروز 
بیشتر کنیم که در این راستا از مدت ها قبل کمیته هایی شکل گرفته است.

کیش در بحث گردشگری سالمت ظرفیت های باالیی دارد
مظفری با اشــاره به اینکــه جزیره کیــش ظرفیت خوبی برای توســعه 
گردشــگری ســالمت دارد، گفت: در حال حاضر ظرفیــت جزیره کیش 
در بحث گردشــگری ســالمت محدود اســت و تنها یک بیمارستان 64 
تختخوابــی در منطقه وجود دارد، اما یک بیمارســتان بــزرگ نیمه کاره 
نیز در این منطقــه وجود دارد که بــرای واگذاری آن مذاکــرات خوبی با 

مجموعه های پزشکی توانمند در کشور انجام شده است.
وی افزود: موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و مقبولیت نظام درمانی ایران بین 
کشورهای عربی همسایه، کیش را با تقاضای رو به رشد عراقی ها و عمانی ها 

در زمینه گردشگری سالمت روبه رو کرده است.

کیش محل مناسبی برای تبدیل شدن به قطب خودروسازی نیست
او همچنین با بیان اینکه جزیره کیش محل مناســبی برای تبدیل شــدن به 
قطب خودروســازی کشور نیســت، اظهار کرد: محدودیت های سرزمینی و 
زیست محیطی باعث شده که بیشــتر فعالیت ها در این جزیره در حوزه های 

گردشگری که شامل شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها است، اجرا شود.

ممنوعیت واردات خودرو بدون تعرفه به کیش
مظفری همچنین با اشــاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو بدون تعرفه 
از ابتدای سال 1397 با هدف کنترل تقاضای ارز در این منطقه برقرار شده 

است، ابراز امیدواری کرد که این محدودیت در سال 1398 برطرف شود.
وی در پایان گفت: خودروهــا در جزیره کیش بعد از 10 ســال جایگزین 
می شــوند اما با اجرای این محدودیت مجبور می شــویم عمر خودروها را 
افزایش دهیم که خود یک امتیاز منفی برای این منطقه محسوب می شود.

مناطق آزاد
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چشم انداز سهام بانکها در بورس چه خواهد بود؟

وزهای خوب بورس برای بانکی ها ر

محبوبه فکــوری  روزهای بهــاری، بهترین 
تعبیری اســت کــه ایــن روزها می تــوان برای 
بازار ســرمایه به کار برد؛ نمادها از رشد مناسبی 
برخوردار هســتند و در این میان سهام بانکها هم 

هر روز وضعیت بهتری را تجربه می کنند.
بازار ســرمایه این روزها از رونق خوبی برخوردار 
اســت؛ گویا بورس هم همگام با روزهــای بهار، 
شاخص خود را ســبزپوش می خواهد و هر روز که 
می گذرد، اگرچه ممکن اســت نسبت به ساعات 
میانــی روز، با برخی نوســانات در شــاخص هم 
مواجه باشد؛ اما به هر حال، روزهای خوشی فعاًل 
برای بازار ســرمایه رقم خورده است و هر روز که 
می گذرد، شاخص با رشد مناســبی، کار خود را 

پایان می دهد.

روزهای بهاری بازار سرمایه
در این میان، برخی از صنایع و نمادهای بورسی، 
با رشــد مناسب تری نســبت به ســایر بخش ها 
مواجه هســتند و به تبع آن، جذابیت بیشــتری 
هم برای معامالت بورســی دارنــد و برخی دیگر 
نیز، سهامی را که مدتها به دلیل وضعیت نامساعد 
بازار، نزد خود نگاه داشــته و قابلیــت فروش آن 
را نداشــتند، برای فــروش گذاشــته اند تا بلکه 

دل چرکینی خود را از آن دور کنند. 
به هر حال بازار خرید و فروش ســهام داغ است و 
همین امر، معامالت را از رونق مناسبی برخوردار 
کرده اســت. آخرین معامالت بــورس مربوط به 
چهارشــنبه 21 فروردین ماه 98 بوده است که بر 
اساس آن، شاخص بورس با 3500 واحد رشد در 
پایان معامالت به 193 هزار و 978 واحد رســیده 

است.
بــر این اســاس، در معامــالت چهارشــنبه 21 
فروردین، چهــار میلیارد و 573 میلیون ســهم 
در 278 هــزار و 840 دفعــه معاملــه شــده که 
ارزش معامــالت را به 12 میلیــون و 789 هزار و 
435 میلیــون ریال و ارزش بــازار را به 7 میلیون 
و 416 هزار و 444 میلیارد ریال رســانده اســت 

و این در حالی اســت که نمادهــای تأثیرگذار در 
شــاخص آخرین روز هفته گذشــته، فوالدی ها، 
فلزی معدنی ها و مخابرات و نمادهای پر ببیننده 
بانکی ها، خودرویی ها و فوالدی ها معرفی شــده 

است.
اما فروردین ماه امســال، یکــی از اتفاقات مهمی 
که در بازار ســرمایه ایران به وقوع پیوست، عرضه 
ســهام بانک های ادغامی بود کــه در واقع، بعد از 
تصمیم دولت مبنی بر ادغام 5 بانک و مؤسســه 
اعتباری در بانک سپه، مهلتی به دارندگان سهام 
این بانک ها داده شده است تا بتوانند سهام خود را 
واگذار نمایند و در مقابل، اگــر فردی برای خرید 
این ســهام، جذابیتی در بازار ســرمایه احساس 
می کند، وارد عمل شده و خرید انجام دهد و جزو 

سهامداران آن ها باشد.
در این میــان، برخــی از کارشناســان بر این 
باورند کــه فــارغ از عرضــه ســهام 5 بانک و 
مؤسســه ادغامی که یکی از اتفاقات مهم بازار 
ســرمایه در اولین مــاه فصل بهار بوده اســت، 
ســهام بخش بانکی از جذابیت باالیی برخوردار 
اســت و به نظر هم می رســد که در میان مدت، 
همچنان ســهام بخش بانکی از رشــد مناسبی 

برخوردار باشد.

چشم انداز سهام بانک ها در بورس چه 
خواهد بود؟

نوید اختری زاده، کارشــناس بازار ســرمایه در 
گفتگو با خبرنگار مهر گفــت: به طور کلی، گروه 
بانکــی در بازار ســرمایه به صــورت بلندمدت 
از رشــد مناســبی برخوردار خواهند بود و اگر 
بخواهیم شــرایط آن را تحلیل کنیم، به هر حال 
با توجه به اجازه ای که بانــک مرکزی به بانک ها 
برای تسعیر ارز داده اســت، به نظر می رسد که 
ظرف یــک ماه آتی کــه این فرآیند تســعیر در 
بانک ها انجام خواهد شــد، تأثیر مثبتی بر گروه 
معامالت بانکی در بازار ســرمایه به جای خواهد 

گذاشت.

وی افزود: گــروه بانکی یکی از مســتعدترین 
گروه های بازار ســرمایه طی دو تا ســه ماه آتی 
خواهد بود که ایــن موضوع، به لحــاظ تحلیل 
تکنیکال و نمــوداری و از نظر صورت های مالی 
ماهانه و ســه ماهه بانک ها کاماًل قابل فهم است 
که بانک ها به لحــاظ عملیاتی تــراز بهتری را 
تجربه کــرده و عملکرد بهتری پیــدا خواهند 

کرد.
به گفته اختــری زاده، افق گروه بانکــی در بازار 
سرمایه بسیار مثبت اســت و به خصوص در مورد 
برخی بانک ها که بانک تمیز به شمار می روند و از 
نظر تحلیلی، وضعیت مناسبی را در ترازنامه مالی 
خود تجربه می کنند، دوره رشد آغاز شده و ادامه 
دار خواهد بود؛ به تبع آن، احتمــال اینکه بعد از 
ادغام بانک ها در یک بانک و بازگشــایی نماد آنها 
در بازار سرمایه با هر اسمی، رشد مناسبی حاصل 
شده و سهام آن مورد توجه باشــد نیز امیدواری 

زیادی وجود دارد.
وی اظهار داشــت: به هر حال، طــی هفته های 
گذشته گروه بانکی رشــدهای خوبی را در بازار 
ســرمایه داشــته اند و این 5 نماد بانکی نیز که 
به دلیل ادغام بســته شــده و مجدد بازگشایی 
شــده اند، اگرچه ممکن اســت به طور مقطعی 
از رشــد بازار ســرمایه عقب مانده باشــند؛ اما 
به هر حال باید گپ ناشــی از رشــد را پر کنند 
و بــه همین دلــی، در مجموع در گــروه بانکی 
باید منتظر رشد قیمتی بســیار خوبی حتی در 
نماد جدیــدی که از ادغام ایــن 5 بانک حاصل 

می شود هم، باشیم.
اختری زاده گفت: نماد بازگشــایی شــده ناشی 
از ادغام بانک ها، به نظر می رســد که افق بســیار 
مثبتی در بازار سرمایه دارد و اگر بخواهیم تحلیلی 
به قضیه نگاه کنیم، به دلیل اینکه بانک ها رشــد 
خوبی کرده اند و بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی 
برخوردار بوده است، حتماً بدون هیچ گونه شک و 
تردیدی دچار رشد خوبی می شوند و سهامداران 

منتفع خواهند شد.

کمک دوازده و نیم میلیارد ریالی بانک آینده به سیل زدگان
 بانک آینده، ضمــن همدردی بــا آالم هم وطنان عزیز ســیل زده در 
فروردین  ماه 1398، مبلــغ 10 )ده( میلیارد ریــال، از طریق جمعیت 

هالل احمر، به سیل زدگان سراسر کشور اختصاص داد.
کارکنان بانک آینده نیــز مبلغ 2 میلیــارد و 500 میلیون ریال )250 
میلیون تومان(، به خســارت دیــدگان و آســیب دیدگان در مناطق 
سیل زده کشــور کمک کردند. ضمناً بانک آینده، به مشتریان خود در 
مناطق سیل زده برای باز پرداخت تسهیالت و بدهی بانکی خود، مهلت 
2 ساله داده و جرائم تأخیر پرداخت تسهیالت مشتریان خود در مناطق 

سیل زده را تا پایان سال 1397 نیز بخشید.
یادآوری می نماید؛ دریافت کمک های نقدی هم وطنان عزیز، از طریق 
واریز به حساب شــماره 99999 به نام جمعیت هالل احمر کشور، نزد 

بانک آینده و سامانه همراه کارت، امکان پذیر می باشد.  

اعزام نمایندگان بیمه مرکزی به مناطق سیل زده
تیم های نظارتی بیمه مرکزی برای نظــارت بر نحوه ارزیابی و پرداخت 
خسارت شرکت های بیمه ای به بیمه شدگان، به استان های گلستان، 

مازندران، فارس، خوزستان و لرستان اعزام شدند.
به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین الملــل بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران پس از وقوع حادثه سیل در برخی از استانهای 

کشور، نمایندگان بیمه مرکزی در مناطق سیل زده حضور دارند.
بر اساس این گزارش نمایندگان حوزه های »نظارت بر شرکت های بیمه و 
هماهنگی امور اســتان ها« و »نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی« در 
روزهای حضور خود در این مناطق ضمن نظارت جدی بر ارزیابی های 
صورت گرفته توسط شرکت های بیمه ای، هماهنگی های الزم را برای 

ایفای تعهدات بیمه گران انجام خواهندداد.
اعزام این نیروها در چارچوب وظایف بیمه مرکزی و مطابق با مصوبات 

کارگروه بررسی خسارات سیل در بیمه مرکزی صورت گرفته است.

 آمادگی کامل بیمه میهن برای رسیدگی فوری
 به خسارت های بیمه گذاران آسیب دیده از سیل

 شعب بیمه میهن در مناطق سیل زده برای ارزیابی و پرداخت خسارات 
به بیمه گذاران در آماده باش صددرصدی هستند.

به گزارش روابط عمومی بیمه میهن، از اولین روزهای ســیل گلستان 
مدیرعامل بیمه میهن بــه اتفاق معاونین در مناطق ســیل زده حاضر 

شدند و نسبت به بررسی شرایط و ابالغ دستورات الزم اقدام شد.
در استانهای لرســتان و خوزســتان هم تیمهای کارشناسی به منطقه 
اعزام شدندتا به محض تثبیت وضعیت و امکان ارزیابی، کارشناسی ها 
و پرداخت خسارتها انجام شــود.در همین راستا کمیته های تخصصی 
خسارت با حضور مدیران ستادی در شعب مناطق آسیب دیده تشکیل 
شد. در هر استان هم از طرف مدیرعامل شرکت بیمه میهن یک نماینده 
تام االختیار حضــور یافته تا در محل حادثه تصمیمات با ســرعت الزم 
اتخاذ شــود.همچنین برای تأمین نیروی انســانی مناســب با دستور 
مدیرعامل شرکت از سایر استانهای کشور که درگیر سیل نبودند تیم های 

کارشناسی به استانهای سیل زده گسیل شدند.
بیمه میهن به همه بیمــه گذاران اطمینان خاطر مــی دهد با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته و هماهنگی و جلســات متعدد با بیمه 
مرکزی ج.ا.ا و همراهی و کمکهای شــایان توجه مدیران ارشــد بیمه 
مرکزی و همچنین پوششــهای اتکایی موجود که با استفاده از ظرفیت 
بیمه مرکزی ج.ا.ا، صندوق ویژه تحریم و سایر بیمه گران اتکایی ایجاد 
شده است، خســارت ها در ســریع ترین زمان ممکن به بیمه گذاران 

شریف پرداخت شود.

کمک های بانک قرض الحسنه مهرایران به سیل زدگان این 
بار در دلفان لرستان

 بانک قرض الحسنه مهرایران با ارسال محموله ای شامل اقالم ضروری 
خوراکی و بهداشــتی، این بار به یاری ســیل زدگان شهرستان دلفان 
استان لرستان شــتافت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهرایران، بسته های حمایتی این بانک حامل انواع مواد غذایی کنسرو 
شده، آب آشامیدنی، خرما، نان و ... با همکاری کارکنان مدیریت شعب 
استان لرستان به شهرســتان دلفان ارسال شــد تا میان مردم آسیب 
دیده از سیل توزیع شــود.بانک قرض الحسنه مهرایران پیش از این هم 
چند محموله اقالم غذایی و بهداشــتی برای کمک به ســیل زدگان در 

شهرهای پلدختر، معموالن و چگینی استان لرستان ارسال کرده بود.
این بانک در راستای مســئولیت های اجتماعی خود پس از وقوع سیل 
در استان های مختلف کشور به یاری ســیل زدگان شتافت و به توزیع 

مایحتاج ضروری و بسته های حمایتی میان آسیب دیدگان اقدام کرد.

 استقرار موکب های بانک قرض الحسنه رسالت
در استانهای سیل زده

بانک قرض الحسنه رســالت با عمل به مســئولیت اجتماعی خود و در 
قالب پویش موکب های رسالت آسمانی، همراهی خود را با استان های 

سیل زده اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی، بانک قرض الحسنه رسالت با توجه به شرایط 
ویژه مناطق سیل زده کشــور و به منظور کمک رسانی به سیل زدگان 

تاکنون پنج موکب در استان خوزستان مستقر کرده است.
کارکنان و اعضای کانون های همیاری اجتماعی رســالت می توانند با 

شرکت در این پویش با مناطق سیل زده یاریگر هموطنانشان باشند.
این افراد می توانند با دریافت وام قرض الحســنه تا ســقف 10میلیون 
ریال، بدون کارمزد و با بازپرداخت 10ماهه، اقــالم مورد نیازی )اعم از 
مواد غذایی، بســته های کودک و بهداشــتی (که برای کمک به سیل 
زدگان در نظــر دارند را بــه صورت نقدی و یا اقســاطی از بــازار اعضا 

خریداری و به مناطق سیل زده ارسال کنند.
پویش موکب های رسالت آســمانی تحت پوشش ستاد عتبات عالیات 

کمک های اعضا و کارکنان را به این مناطق ارسال می کند. 

 66۴ میلیون تومان کمک نقدی برای استان های سیل زده 
در اپلیکیشن »بله« جمع آوری شد

  کاربران اپلیکیشــن »بله« بــا هدف کمک به هموطنان اســتان های 
سیل زده بیش از 664 میلیون تومان کمک نقدی انجام دادند.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، »بله« در راستای مسئولیت 
اجتماعی خود فراخوانی برای کمک به اســتان های ســیل زده برای 
کاربران خود ارســال کرد. این فراخوان در قالب بــازوی )بات( »کمک 
به سیل زدگان کشور« در »بله« اجرا شــد و کاربران به راحتی از طریق 
کارت بانکی، کمــک نقدی خود را به میزان دلخواه برای ســیل زدگان 
به صورت مســتقیم به شــماره حســاب اختصاصی اعالم شده توسط 
جمعیت هالل احمر ایران و کمیته امداد امام خمینی )ره( واریز کردند. 

کاربران »بله« و سایر هموطنان هنوز می توانند از طریق بازوی »کمک به 
سیل زدگان کشور« براحتی از طریق یکی از دو نهاد معتبر جمعیت هالل 
احمر ایران و کمیته امداد امام خمینی )ره( به هموطنان سیل زده کمک 
کنند. اپلیکیشن »بله« هم اکنون بیش از 3 میلیون کاربر دارد و عالوه بر 
بانک ملی ایران، 18 بانک دیگر به این شبکه متصل هستند و کاربران می 

توانند از کارت های این بانک ها به عنوان کارت مبدا استفاده کنند.
»بله« در اســفند ماه 1394در یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت 
داده ورزی سداد و با حمایت و پشــتیبانی بانک ملی ایران توسعه یافت 
و هم اکنون به عنوان یکی از پیشــتازان صنعت فین تک کشور در حال 

ارائه خدمات مالی و اجتماعی به کاربران خود است.

بانک و بیمه
 ابالغ بسته حمایتی بانک کشاورزی به کشاورزان 

خسارت دیده از سیل استان گلستان
بسته حمایتی بانک کشاورزی برای کشــاورزان خسارت دیده ناشی از 
سیل اخیر ، باحضور نیکخواه رییس اداره کل اعتبارات و سرمایه گذاری 

طرح ها به استان گلستان ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب بانک کشــاورزی اســتان 
گلستان، مهندس نیکخواه روز سه شنبه 20 فروردین به منظور بررسی 
خسارت های ناشی از سیل به اســتان گلستان سفر کرد و ضمن حضور 
در جلسه روسای شعب استان ،  بســته حمایتی بانک برای کشاورزان 
خسارت دیده از ســیل را ابالغ کرد.بر اســاس این گزارش، نیکخواه در 
سخنان خود به تشریح دســتورالعمل اعتباری آسیب دیدگان ناشی از 
سیل اخیر پرداخت و اظهار داشــت: با توجه به تصمیمات بعمل آمده و 
تصویب نامه هیت وزیران مبلغ 3516 میلیارد ریال تسهیالت با نرخ 4 
درصد به آسیب دیدگان ناشی از ســیل اخیر استان گلستان اختصاص 
یافت .وی افزود: بابت بازسازی 109 واحد مســکونی شهری و 1690 
واحد مسکونی روستایی بترتیب تســهیالتی به مبالغ 50 میلیون و 40 
میلیون تومان با دوران مشــارکت 3 ساله و باز پرداخت اقساط 12 ساله 
در نظر گرفته شده است ،سود این تســهیالت برای مسکن روستایی 4 

درصد  و برای مسکن شهری 5درصد تعیین شده است.
نیکخواه در بخش دیگری اط ســخنان خود ، ضمن بررســی کارنامه 
اعتبارات بانک  اعالم داشــت : از افتخارات بانک کشاورزی در سال 97، 
پرداخت 480هزار میلیارد ریال تســهیالت به کشــاورزان و مشتریان 
است که نتیجه آن افزایش سطح درآمد و معیشت مردم و تامین امنیت 
غذایی کشور است.وی افزود: ســه هدف اصلی در کلیه طرح های مورد 
حمایت بانک در نظر گرفته می شود: کاهش قیمت تمام شده محصول، 
ارتقا کیفیت محصــول  و ایجــاد ارزش افزوده که خود در ســه محور 

فرآوری،تلفیق و پاالیش قابل اجرا است.

بانک رفاه برای کمک به هموطنان آسیب دیده از تمامی توان 
خود استفاده می کند

 مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: با توجه به وقوع سیالب های اخیر 
و در پی ابالغیه های بانک مرکــزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اقدامات مربوط به خدمت رســانی به استان های سیل زده را از روزهای 

آغازین سال 98 شروع کرده ایم که همچنان ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر محمد علی سهمانی 
مدیرعامل این بانک طی سخنانی از حضور مستمر و اثربخش بانک رفاه 
کارگران در یاری رسانی به هموطنان ســیل زده خبر داد و گفت: بانک 
رفاه به عنوان یک بانک اجتماعی در راســتای ایفای مســئولیت های 
اجتماعی حوادث و اتفاقات مربوط به ســیالب هــای اخیر در برخی از 
استان ها را به دقت زیر نظر دارد. لذا با توجه به حوزه کاری اقداماتی را تا 

به حال انجام داده و برنامه هایی نیز در دست اقدام دارد.
دکتر سهمانی با بیان اینکه بانک رفاه برای اینکه در مسیر کمک رسانی 
به استانهای آسیب دیده و هموطنان نیازمند بتواند بیشترین و بهترین 
نتیجه را کســب کند اقدام به تشــکیل کمیته بحران سیل کرده است 
تا بتواند با بررسی و نحوه کمک رســانی بانک، اقدامات آتی را به شکل 
اثربخش مدیریت کند گفت: بانک رفاه از تمامی ظرفیت ها و زیرساخت های 
خود استفاده می کند تا به هموطنان آســیب دیده کمک رسانی کند.
وی بر بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق میزان آسیب های وارده در استان های 
درگیر تأکید کرد و گفت: طی روزهای آتی باید با بررســی دقیق میزان 
آسیب ها را برآورد کرده و متناسب با نیازها، اقدامات الزم را انجام دهیم. 
دکتر سهمانی بر لزوم مشــارکت جدی تمامی ارکان بانک در این اقدام 
خبر داد و گفت: کشــور هم اکنون در یک بحران جدی قرار دارد و الزم 
اســت با تمام توان و قوا در این زمینه فعالیت کنیــم. البته بحمداهلل در 
این مســیر تمامی مدیران عالی از هیأت مدیره تــا معاونان و مدیران 
در ساعات آغازین وقوع ســیالب مجدانه و متعهدانه خدمت رسانی به 

هموطنان را در دستور کار خود داشته اند.

روند چشمگیر کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت 
پرداختی در بانک ملی ایران

 در حالی که غیرجاری شــدن تســهیالت پرداختی مــی تواند یکی از 
چالش های عمده نظام بانکی تلقی شــود، بانک ملی ایران با مدیریت 
صحیح و تمرکز بر این بخش توانسته به شکل مطلوبی، نسبت مطالبات 

غیرجاری به تسهیالت پرداختی )NPL( خود را کاهش دهد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در پایان ســال 1395 نسبت 
مطالبات غیرجاری به تســهیالت پرداختی در ایــن بانک معادل 7.8 
درصد بوده اســت.با تالشــی که کارکنان بانک ملی ایران برای وصول 
مطالبات معوق داشــتند، این نسبت در پایان ســال 1396 به رقم 7.3 
درصد کاهش یافت.اما این روند متوقف نشــد و با اقدامات جدی بانک، 
این نسبت در پایان سال گذشته با کاهشی چشمگیر به عدد 6.3 درصد 
رسید.میانگین NPL نظام بانکی هم اکنون نزدیک به 12 درصد یعنی 

دو برابر این نسبت در بانک ملی ایران است

 برنامه ویژه حمایت از رونق تولید بانک صادرات ایران 
اعالم شد

 مدیرعامل بانک صادرات ایران از عملیاتی شدن طرح »طراوت« - ویژه 
حمایت از رونق تولید – از هفته آینده در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایــران، حجت اله صیدی اظهار 
داشت: بانک صادرات ایران یکی از مؤثرترین نهادهای اقتصادی کشور 
برای تأمین مالی بخش تولید و حمایــت از بخش صنعت داخلی بوده و 
در اشتغال آفرینی نقش بسزایی داشته است که این موضوع همواره در 

اولویت های سیاستی برنامه ریزان این بانک قرار دارد.
وی افزود: با ایــن وجود، به دنبال نامگذاری ســال جاری به نام ســال 
»رونق تولید« از ســوی مقام معظم رهبری و به دنبال منویات ایشــان 
در خصوص ضرورت توجه هرچه بیشــتر به بخش تولید ملی که نتیجه 
آن حل مشکالت معیشتی، ایجاد اشتغال و... است، از روز نخست سال 
با تشکیل کارگروه ویژه در بانک صادرات ایران، طرح حمایتی جدیدی 
برای حمایت از تولید و چرخه اقتصاد ملی طراحی کرده ایم که با عنوان 
»طراوت )طرح اعتباری ویژه تولید(« از هفتــه آینده علمیاتی خواهد 

شد.

بانک و بیمه


