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معمای بازار متشکل ارزی
رییس جمهور در جمع مردم سیلزده پلدختر: 

قول می دهم دولت در کنار شما خواهد بود

شاخص بورس در هفته نخست اردیبهشت ماه 
به کدام سو می رود؟

احتمال ادامه 
اصالح بازار 

سرمایه 

وها با  باک خودر
بنزین چند تومانی 

پر می شود؟

طال دیگر 
سرمایه نیست

آیا رونق به بازار طال و جواهر باز می گردد؟ 

خریــدار - رییس جمهوری بــا تاکید بر 
اینکه همواره باید آمادگــی های الزم را 
برای مواجهه با حوادثی نظیر سیل داشته 
باشیم، گفت: الزم است درس های الزم را 

از تجربه سیل بیاموزیم.
حجت االســام والمســلمین حســن 
روحانی در نشســت شــورای هماهنگی 
ستاد بحران استان لرستان که به ریاست 
وی در فرودگاه خــرم آباد برگزار شــد، 

شرکت کرد.
رییس جمهوری در این نشست اقدامات 
بخش های دولتی را در ترمیم زیرساخت 
در ســیل اخیر کم نظیر دانست و یادآور 
شــد: در دولت یازدهم سدســازی رواج 
پیدا کــرد که برخــی می گفتنــد چرا 
سدســازی کــرده ایــد؛ یادمــان نرود 
قضاوت های ســال هــای پیش را که 
می گفتنــد چرا برخی از این ســدها را 

ساخته اید.

بیشتر بناهای خسارت دیده در اثر 
سیل در کنار رودخانه ها بودند

وی همچنیــن با بیان این کــه جوازهای 
داده شده برای ســاختمان ها و مسیل ها 
کار بسیار نادرســت و خاف قانون بوده 
است، خاطرنشــان کرد: بیشــتر منازل 
آســیب دیده نزدیک به رودخانه است و 
اگر حریم رودخانــه را رعایت می کردیم 
خسارات کمتر می شــد، همه باید دست 
به دســت هم دهیم تا خســارات جبران 

شود.
وی با تاکیــد بر اینکه باید بنــا را بر این 
بگذاریــم که ســال آینده نیز با ســیل 
مواجه خواهیم شد و آمادگی الزم را در 
این زمینه کســب کنیم، اظهار داشت: 
این یک تجربه بزرگ اســت و چاره ای 
نداریم جــز اینکه آمادگی خــود را باال 

ببریم.

در حوادث طبیعی مردم اولین 
امدادگران هستند 

روحانــی با تاکیــد بر اینکــه در جریان 
ســیل، در مقطع اول که مربوط به کمک 
و امداد بود، کار بزرگی در کشــور انجام 
شد، گفت که در بحران مردم اولین گروه 
بودند که به صحنه آمدند و این کار بسیار 

ارزشمند است.
وی افــزود: در همه جای دنیــا ارتش در 
حوادث وارد می شــود امــا در ایران یک 
فرق دارد که افــراد نظامی با خلوص نیت 

وارد صحنه می شوند.
رییــس جمهــوری همچنیــن ارایــه 
آموزش های الزم به مــردم در خصوص 
مقابله با حوادثی نظیر ســیل را ضروری 
دانست و گفت: مردم باید بدانند که هنگام 
وقوع سیل و دیگر حوادث چه کاری باید 

انجام دهند.
وی ادامــه داد: احتمــال دارد تــا نیم 
ساعت نخســت پس از حادثه کسی به 
منطقه نرســد و این نیم ســاعت برای 
جان و مالی مــردم طایی اســت و باید 
آموزشــهای الزم به مــردم در این زمینه 

داده شود.
دکتر روحانی یادآور شــد: اینکه اگر چه 
کاری مــی کردیم، خســارت کمتر می 
شد، در مرحله دوم است که ماههای بعد 
به آن می پردازیــم و از جمعی متخصص 
خواســته ام تا ظرف 6ماه گزارشــی ملی 

دراین باره به ما بدهند.
به گفته وی، وابســتگی و اتحادی که بین 
مردم، ارتش، ســپاه، بسیح، هال احمر و 
همه نیروها در این سیل دیدیم، اتحادی 
هماننــد دوران دفاع مقدس بــود و این 
حادثه بــه نوعی همه را در کنــار هم قرار 

داد.
رئیس جمهوری یادآور شد: کاری که در 
بخش های دولتی در ترمیم زیرساخت ها 
صورت کرفت، در دنیا کم نظیر اســت به 
طوری که اکنون از یکهزار و 145 روســتا 
در لرستان که برق شــان قطع شده بود، 
قطعی برق تنها 6 روستا باقی مانده است، 
در حالی که در آمریکا تا یکســال پس از 
سیل و طوفان سیستم برق و آب به خوبی 

ترمیم نمی شود. 
وی بیان کرد: شــبکه آب 961 روستا نیز 
که مختل شــده بود، به سه روستا کاهش 
یافت کــه کارهایی بــزرگ و کم نطیری 
هســتند، همچنین تعداد روســتاهای 
مسدود شــده از 860 روستا به 44 روستا 

رسیده است. 
وی اضافه کــرد: 401 کیلومتر راه اصلی 
و یکهــزار و 660 کیلومتــر کیلومتر راه 

روستایی خسارت دیده که ترمیم آن کار 
بسیار سختی است و همه برای آن تاش 

کردند. 
روحانی با اشــاره به اینکه اکنون یک ماه 
اســت ایران درگیر سیل اســت، گفت: 
تاکنــون هیچگونــه بیماری مســری و 
اپیدمی رخ نداده اســت که این امر باعث 
تعجب ســازمان بهداشــت جهانی شده 

است.

خسارات سیالب هرچه سریعتر باید 
برآورد شود 

رییس جمهــوری افزود: در ســیل اخیر 
مردم رنج و زحمت بســیاری را متحمل 
شدند، بنیاد مسکن وظیفه سنگینی دارد 
که میزان خســارات و نحوه کار را بر عهده 

خواهد داشت. 
روحانی بیــان کرد: باید هرچه ســریعتر 
میزان خســارات را برآورد کنیم، دولت، 
نیروهای مسلح، نیروهای مردمی، علما، 
ائمه جمعه همه با هــم در حد توان خود 

کمک رسانی کردند. 
وی ادامه داد: مردم بایــد حس کنند که 
دولت در کنار مردم است ، آنها انتظاراتی 

دارند و توقعی به حق است. 
وی با بیان اینکه تسریع در عمل کار امروز 
ما است، گفت: رســیدن مردم به منازل 
مسکونی شــان کار اصلی ماست و در این 
مدت باید در آرامش باشند، مردم تا زمانی 
که به منزل خود می رســند باید در اجاره 

بهای آنان تسریع شود. 

قول می دهم دولت در کنار شما 
خواهد بود

رییس جمهــوری اضافه کــرد: باید به 
کمــک بخش کشــاورزی بشــتابیم اما 
علیرغم ســیل اخیر محصول گندم ما از 
سال گذشته بیشتر است و در سالجاری 
نیازی بــه خرید گندم نداریــم و در این 
خصوص چهار ســال اســت که خودکفا 

هستیم. 
روحانی با اشــاره بــه موافقت رهبری 
با برداشــت از صنــدوق توســعه ملی 
بــرای جبران خســارت هــا و انتخاب 
وزیر کشور برای مســئولیت نوسازی و 
بازســازی افزود: وزیر قرارگاه تشکیل 

داده زیرا قرارگاه به معنی انجام سریع 
کار اســت و در ماه های آینــده، خانه ها 
یــا ترمیمــی و احداثی ســاماندهی 

می شود. 
وی ادامه داد: قولی که مــی توانم بدهم 
این اســت که دولــت یــادش نمی رود 
و مردم مطمئن باشــند در حــد امکان و 
توان جبران می کنیم و البته خودشــان 
هم باید کمک کننــد و هرکس هر توان 
و امکانــی دارد در جبران ها مشــارکت 

کنند. 
وی بیان کــرد: اقدامات بلنــد مدت در 
سدسازی، راه و آبخیزداری و الیروبی باید 
انجام شود، اگر زاگرس همان جنگل قدیم 
بود حتما خســارت های کمتری را شاهد 
بودیــم، در جاهایی مرتفــع جنگل برای 
حفاظت اســت که اگر بتوانیم آنها را احیا 
کنیم می توان از بروز خسارتها جلوگیری 

کرد. 

 480میلیارد مترمکعب آب 
در بارش های اخیر وارد کشور شد 

رییس جمهوری ادامه داد: 480 میلیارد 
متر مکعب آب در بارش هــای اخیر وارد 
کشور شده که نعمت و ســرمایه بزرگی 
است اما سال پرمشقتی برای استان های 

سیلزده بود. 
وی ادامه داد: اگر در گذشــته کارهایی 
صورت می گرفت خســارات کم می شد 
اما اینکــه چقدر توان مالی داشــته ایم 
و اولویــت ها چه بوده بایــد مورد توجه 

باشد. 
روحانی افزود: اگر 20 ســال پیش برای 
ساماندهی رودخانه کاری انجام می شد، 
می گفتند مردم شعل ندارند و خشکسالی 
است و توســعه رودخانه ها در این شرایط 

بی معنی است. 
وی با اشــاره به اینکه منابع کافی نداریم، 
گفت: چند ســال قبل در دولت یازدهم 
همه به سدســازی ایراد زیست محیطی 
مــی گرفتنــد و نباید قضــاوت های 

سال های قبل یادمان برود. 
در ابتدای این نشست اســتاندار لرستان 
گفت: رییــس جمهوری همــواره پیگیر 
وضعیــت ســیلزدگان اســتان بــوده و 
دســتورات الزم را بــرای رســیدگی به 

وضعیــت شــهرهای ســیلزده صادر 
کرده اند.

سید موســی خادمی اظهار داشت: دکتر 
روحانی همچنین برای بررســی وضعیت 
آسیب دیدگان خصوصا نجات جان مردم 

تاکید دارند.
رییس جمهوری ســپس برای بررســی 
مشکات مناطق ســیلزده به شهرستان 

پلدختر عزیمت کرد.
دکتر حســن روحانــی در جمــع مردم 
ســیلزده پلدختــر افزود: به شــما مردم 
پلدختر قول می دهم دولت در کنار شــما 

خواهد بود.
وی اظهــار داشــت: هرچــه ســریع تر 
باید خانه ســازی آغاز و خســارت مردم 
پرداخت شــود و قــرارگاه بازســازی و 
ســازندگی زمین الزم را بــرای منازل 
مســکونی را خریداری و ساخت و ساز را 

اغاز خواهد کرد.
وی ادامه داد: مقررات و مصوبه های الزم 
برای پرداخت خســارت های کشاورزان، 
کســبه و تولیــد کنندگانی که آســیب 
دیده اند، روز چهارشــنبه در هیات دولت 

تصویب شده است.
رییس جمهوری بیان کرد: مردم پلدختر، 
مردم وفادار به ایران، پاسدار ایران بوده اند 
و در دوران دفــاع مقدس آن همه تاش و 
فداکاری کردند و نیازمند و خواســتار آن 
هســتند که دولت باهمه توان در خدمت 

انها باشد.
دکتر روحانی گفــت: هفتگی و روزانه 
از مناطق ســیل زده خبر مــی گیریم 
و مادامی کــه زندگی ســیلزدگان به 
حالت عــادی بازگــردد در کنــار انها 

خواهیم بود.
وی بــا بیان اینکــه همه فکــر و تاش 
رهبــری برای بازســازی ایــن منطقه 
اســت، افزود: نیروهای مســلح و بسیج 
و همه مردم و مســووالن در کنار شــما 

هستند.
دکتر روحانــی همچنین برای بررســی 
وضعیت مناطق سیلزده بازدید هوایی از 

پلدختر داشت. 
سیل 12 فروردین در لرســتان عاوه بر 
برجای گذاشــتن حدود 40هزار میلیارد 

ریال خسارت جان 15 نفر را نیز گرفت.

وزنامـه اقتصادی ر
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گشایش ارزی در راه است؟

افزایش یا کاهش سود بانکی؟

کاهش یا افزایش ســود بانکی؟ این ســئوالی اســت که این روزها از 
ســوی دو طیف؛ یعنی موافقــان و مخالفان مطرح می شــود این در 
حالی اســت که امروز این بحث اصا موضوعیت خود را از دست داده 

است.
رقابت زمانی ایجاد می شــود که قدرت رقابت میان بازارها وجود داشــته 
باشد، برخی با اســتناد به اینکه بانک ها باید دوباره وارد بازار رقابت برای 
جمــع آوری نقدینگی و کنترل وضعیت اقتصادی شــوند، از افزایش نرخ 
سود بانکی دفاع می کنند این در حالی است که در واقعیت چنین قدرتی 

وجود ندارد.
 ســودآوری با بازارهای دیگر نیز این قدرت را از بانک ها ســلب کرده 
اســت. وقتی ســودآوری بازارهای دیگر از صد در صد فراتر می رود و 
آمارهای رسمی به طور متوســط میزان ســودآوری بازار ارز را 180 
درصد و بازار ســکه را در همین محدوده و بازار مسکن را کمی باالتر از 
120 درصد ارزیابی می کنند، چطور می تــوان بانک ها را وارد چرخه 

رقابت کرد؟
آیا بانک ها می توانند نه صد در صد، 50 درصد به سپرده ها سود پرداخت 
کنند؟ طبیعی است که پاسخ منفی است و در نتیجه نمی توان بانک را در 

این گردونه به حساب آورد.
آنچه مسلم اســت اینکه در فضای فعلی بهتر آن اســت که بانک ها از 
گردونه رقابت خارج شــوند و کنار بمانند و بانــک مرکزی نیز به جای 
برررســی این موضوع، سفت و ســخت اصاح نظام بانکی را در دستور 
کار قرار دهد تا بتواند بحران زیان انباشــته بانک ها را حل کند و به قول 
آقای همتــی، رییس کل بانک مرکزی مشــکل بانک های ناتراز را حل 

کند.
 بی تردید افزایش ســود بانکی به بحران بانک ها دامن مــی زند و اتفاقا 
ســبب خواهد شــد اقتصاد ایران با مشــکات متعددی، ناشی از رشد 
نقدینگی از یک ســو و همچنیــن افزایش زیان بانک ها از ســوی دیگر 

روبرو شود.
 شــاید بهتر باشــد آنها که درباره تغییر سود بانکی ســخن می گویند، به 
موضوع راهکارهای مهار تورم بپردازنــد چرا که معتقدم در این فضا تغییر 
نرخ سود بانکی، چه افزایش و چه کاهش هیچ کارکرد مثبتی برای اقتصاد 
ایران نخواهد داشــت و در این وضعیت حســاس مجالی برای کار بی ثمر 

نیست.
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تسریع در گشایش کانال بانکی ایران و سوئیس
دولت سوئیس پیگیری های الزم برای تقویت مناسبات تجاری و بانکی 

و گشایش مجدد کانال بانکی میان ایران و سوئیس انجام داده است.
به گــزارش روابط عمومی بانــک مرکزی، رئیس کل بانــک مرکزی با 

مارکوس الیتنر، سفیر سوئیس در تهران دیدار کرد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این دیدار با تأکید بر توسعه روابط مالی و 
تجاری در راستای منافع طرفین، عنوان کرد: جمهوری اسامی ایران، 
از تاش ها و پیگیری های دولت ســوئیس اســتقبال می کند و ارتقای 

تجارت با سوئیس را در راستای منافع دو کشور ارزیابی می کند.
عبدالناصرهمتی ادامه داد: تســریع در گشــایش کانال بانکی میان دو 
طرف، می تواند نشــانه مثبتی از حرکت دولت ها به ســمت هماهنگ 
ســازی سیاســت های تجاری و مالی بین المللی خود بر اساس منافع 
متقابل و نه بر اساس فشــار های خارجی تلقی شود و این روند باید مورد 
حمایت و تقویت قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطر نشان 
کرد: جمهوری اسامی ایران، بدون توجه به فشار های آمریکا و بر اساس 
منافع ملی خود، توســعه روابط تجاری و بانکی با سایر کشور ها را دنبال 
می کند.ســفیر ســوئیس در این دیدار ضمن تاکید بر عزم آن کشور بر 
تقویت روابط بانکی و مالی با ایران گفت: کشــور سوئیس همواره روابط 
بانکی و مالی مناسبی با جمهوری اسامی ایران داشته است و تحریم ها 

و محدودیت های آمریکا نباید موجب محدودیت روابط بانکی شود.

 تصمیم جدید درباره تقسیط
 و بخشودگی مالیاتی

سرپرست سازمان امور مالیاتی، اختیار تقســیط بدهی های مالیاتی و 
بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات 

بر ارزش افزوده را، به مدیران کل مالیاتی تفویض کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ســازمان امور مالیاتی، محمدقاســم پناهی، 
اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع 
قانون مالیات های مســتقیم و مالیات بر ارزش افزوده را به مدیران کل 

مالیاتی تفویض کرد.
سرپرست ســازمان امور مالیاتی، در خصوص جزئیات تفویض اختیار 
تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشــودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون 
مالیات های مســتقیم و مالیات بر ارزش افزوده اعام کــرد: با توجه به 
اهمیت تحقق به موقــع درآمدهای مالیاتی، رعایــت اصل عدم تمرکز 
و اجتناب از انجــام مکاتبات متعــدد و اتاف وقت مودیــان مالیاتی، 
همچنین به منظور تســریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه های 
26 فرودین مــاه 9۷ و 2۳ خرداد ماه 9۷ با موضوع بخشــودگی جرایم 
قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی، بدین وســیله اختیارات قانونی 
مندرج در هر دو بخشنامه مورد اشاره تا اطاع ثانوی به مدیران کل امور 

مالیاتی سراسر کشور تفویض می شود.

 ۱۷ نماینده دولت در اتاق بازرگانی تهران 
مشخص شدند

 رضا رحمانی و محمود حجتی، در مجموع 1۷ نماینده دولت در هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران را معرفی 

کردند؛ در حالیکه سه کرسی هیات نمایندگان همچنان خالی است.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران، با معرفی 
نمایندگان بخش دولتی از ســوی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و محمود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی، نخستین جلسه دور 
نهم هیأت نمایندگان اتاق تهران روز سه شــنبه ســوم اردیبهشت ماه 

برگزار می شود.
بــا معرفی این افــراد تعــداد نماینــدگان پارلمان بخــش خصوصی 
پایتخت به حد نصاب رســیده و بدین ترتیب نشست های ماهانه هیأت 
نمایندگان اتاق تهران در دوره نهم برابر روال همیشگی برگزار می شود.

بر این اســاس، اعضای نهمین دوره هیأت نماینــدگان اتاق تهران در 
نخستین نشست خود که به زودی برگزار می شود، با دستورکار انتخاب 

هیأت رئیسه گرد هم خواهند آمد.
ابتدا محمــود حجتی، وزیر جهاد کشــاورزی طی نامه ای به مســعود 
خوانســاری، رئیــس اتاق تهــران، عبدالمهــدی بخشــنده، معاون 
برنامه ریــزی و اقتصادی، علی اکبر مهرفرد، معاون توســعه بازرگانی و 
صنایع کشاورزی، حسین شــیرزاد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 
روستایی، سیدمحمدحسین شریعتمدار، مشــاور عالی وزیر و حسن 
رکنی، مشــاور وزیر را به عنوان نمایندگان خــود در هیأت نمایندگان 
اتاق تهــران معرفی کرد؛ این در حالی اســت که بخشــنده، مهرفرد و 
شریعتمدار در دور قبل نیز در ترکیب هیأت نمایندگان اتاق تهران قرار 
داشتند و حسین شــیرزاد و حســن رکنی به تازگی به این گروه اضافه 
شــده اند.همچنین در نامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به رئیس اتاق بازرگانی تهران 12 نماینده از ســوی این وزارتخانه برای 
حضور در هیأت نمایندگان اتاق تهران معرفی شده اند و وزیر در فرصتی 

دیگر ۳ نماینده باقی مانده را معرفی خواهد کرد.

پرداخت کمک بالعوض 5 میلیونی به سیل زدگان
 رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی کشــور از پرداخت کمک باعوض 

پنج میلیون تومانی به سیل زدگان خبر داد.
به گزارش ایســنا، مهندس تابش در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برای 

پرداخت کمک باعوض اسباب و وسایل زندگی تاکید دارم.
وی تصریح کرد: در این راستا کمک باعوض پنج میلیون تومانی در دو 

قسط پرداخت می شود برای این که باید بر این روال باشد.
رئیس بنیاد مســکن انقاب اســامی کشور خاطرنشــان کرد: وقتی 
باعوض معشــیتی را گرفتنــد وام خود را می  گیرند کــه به بانک های 
عامل اباغ شده است.تابش اضافه کرد: آن دســته از افراد که در حریم 

رودخانه ها هستند برای آنها زمین در نظر می گیریم.

 پیش بینی تولید ۶۰۰۰ دستگاهی خودرو
 در ایران خودرو و سایپا

 ســخنگوی کمیســیون صنایع و معــادن مجلس گفت: بــا پرداخت 
تسهیات 4000 میلیارد تومانی به قطعه سازان و افزایش تزریق قطعه 
و لوازم یدکی به شــرکت های خودروســاز، پیش بینی می کنم تولید 

خودرو در ایران خودرو و سایپا به 6000 دستگاه در روز افزایش یابد.
ولی ملکی در گفت وگو با ایسنا گفت: نظام بانکی در ماه های پایانی سال 
گذشته زیر نظر ســتاد تنظیم بازار 4000 میلیارد تومان تسهیات به 
قطعه ســازان پرداخت کرد که باعث جلب اعتماِد نســبی قطعه سازان 

برای افزایش تولید قطعه و لوازم یدکی خودرو می شود.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس افزایش تولید خودروهای پرتیراژ 
در ایران خودرو و ســایپا را در کاهــش انتظارات تورمی بــازار خودرو، 
گرفتن بهانه از دست دالالن حاشیه ساز و مهار نوسانات قیمتی خودرو 
موثر دانست و افزود: مجموع تولیدات روزانه این دو خودروساز تا پایان 
سال گذشته به حدود 4100 دســتگاه در روز افزایش یافت که افزایش 

۳.5 برابری نسبت به اوایل سال داشت.
 با تســهیاتی که اخیــرا به قطعه ســازان پرداخت شــد، پیش بینی 
می شــود طی ماه های پیش رو تولید روزانه خودرو در ایران خودرو و 
سایپا به 6000 دستگاه در روز برسد که این مســئله موجب افزایش 
تولید و عرضه بیشتر خودرو به بازار، عمل به تعهدات خودروسازان  در 
پیش فروش خودرو و مهار تدریجی نابســامانی های قیمتِی حاشــیه 

بازار می شود.

میز خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: زمانی که در کشــور 
تمــام برنامه ریزی ها به ســمتی باشــد که سیســتم 
انگیزشــی و پاداش دهی به کارهای واسطه گری مالی 
و داللی مربوط شــود، چگونــه تولیــد رونق صورت 
می گیرد؟ اگر به تغییر ســاختار در بخش تولید توجه 

نکنیم، با تزریق منابع، تولید رونق نخواهد یافت.
غامحسین شــافعی در شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصــی در اتاق بازرگانی اســتان خراســان 
رضوی اظهار کرد: شــکرانه بارش های اخیر کشور باید 
در جهت کمک به افرادی که لطمه دیدند، جبران شود 
و این شــکرانه کمک به آســیب دیدگان است. استان 
خراسان رضوی نیز بســیار کمک کرده و اقام به موقع 
ارسال شــده اما ایرانیان در تمام حوادث طبیعی برای 
کمک آماده هســتند. بعد از مدتی که شــعله آتش کم 
شد، تنهایی آســیب دیدگان شروع می شــود. اکنون 

از نظر مواد غذایی، پوشــاک و وسایل کمک 
می کنند اما بعــد از اینکه زمــان می گذرد، 
آســیب دیدگان تازه به دردهای عمیق خود 
می رسند. از فعاالن اقتصادی تقاضا داریم که 
کمک های نقدی در خراســان را قطع کرده 
و به کمک غیر نقدی تبدیل کنند. ســاخت 
مکان های عمومی نیز در برنامــه کار ما قرار 

دارد. در اتاق ایران جلسه ای داشتیم که رقم 50 میلیارد 
تومان را جمع آوری کردیم، امیدواریم خراســان نیز به 
سمتی برود که از نظر عدد در کل کشور دیده شود. باید 

به سمت کارهای اساسی و زیربنایی نیز رفت.
شافعی با بیان اینکه امسال با نام رونق تولید نامگذاری 
شده عنوان کرد: ما نگران هســتیم که در نهایت شعار 
رونق تولید با شــیوه های معمول و مرسوم، نتیجه ای 
جز اتاف منابع نداشته باشــد. اکنون بدون مطالعه و 

بررســی کارشناسی شــروع به جمع آوری 
منابع کردیم تا بــه واحدهای تولیدی تزریق 

کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایــران ادامه داد: زمانی 
که در کشــور تمام برنامه ریزی ها به سمتی 
باشد که سیســتم انگیزشی و پاداش دهی به 
کارهای واســطه گری مالی و داللی مربوط 
شود، چگونه تولید رونق صورت می گیرد؟ اگر به تغییر 
ســاختار در بخش تولید توجه نکنیم، با تزریق منابع، 
تولید رونق نخواهد یافت. آیا این امکان وجود دارد که 
ســودآوری کارهای غیر مولد در کشور بدون ریسک و 
چندین برابر تولید باشــد و بعد از رونق تولید صحبت 
کنیم؟ باید در مجلس و دولت فکر اساســی کرد. با این 
ساختار معیوب، تولید، رونق نخواهد یافت و این کارها 
منابعی از بانک ها خواهند گرفت، رونق پنج روزه ایجاد 

خواهد شد و همه چیز به حالت ثابت بازخواهد گشت.
وی بیان کرد: ابتکار تازه ای که در سایر استان ها نبوده و 
در شورای گفت وگوی استان رخ خواهد داد، این است 
که در شهرستان های استان نیز شــوراهای گفت وگو 

دایر شود.
شافعی با اشــاره به اینکه مهم ترین فاکتور برای رونق 
تولید، توجه به فضای کســب و کار فعــاالن اقتصادی 
اســت، تصریح کرد: مجلس قانون خوبی تصویب کرده 
اما از یک طرف وزارت اقتصاد مقررات زدایی می کند و 
از طرف دیگر در مجلس مقررات تازه تصویب می شود 
که به کســب و کار ما آســیب می زند. مجلس به ویژه 
رئیس مجلس کمک زیادی می کند اما ما با مســائل و 
مشکاتی مواجه هســتیم که با نمایندگان نیز مطرح 
کردیم و آن قوانین متناقض در کشــور است که برای 

انجام یک فعل واحد، دو قانون متفاوت داریم.

اتاق

مازیار شریف کیان  ابهامات و سواالت 
مختلفــی در مورد بورس ارز مطرح اســت 
اما کارشناســان معتقدند این بــازار با اتاق 
شیشــه ای که بین صرافیها ایجاد می کند، 
خداحافظی با قیمتهــای لفظی و داللی ارز 

را به زودی ممکن می کند.
اولین بار نوید آغاز به کار بازار متشکل ارزی 
یا همان بــورس ارز در دی ماه در جلســه 
شــورای پول و اعتبار با موضوع تاســیس 

شرکت بازار متشکل ارزی تصویب شد.
بعــد از آن  بهمن مــاه عبدالناصر همتی در 
گفت و گوی خبری اعام کرد: بازار متشکل 
ارزی برای اسکناس است که به صورت نقد 
و الکترونیکی، برای خریدهای عمده و خرد 
صرافی و بانکها فعالیــت خود را آغاز خواهد 
نمود و بانک مرکزی نیز از طریق بانک های 

عامل، بازیگردان اصلی این بازار خواهد بود.
اما همتی ســپس اجــرای این طــرح را به 
تعویق انداخت و اواســط فروردین را موعد 
شــروع تعیین کرد اما باز هم با امروز و فردا 
کردن تولد این بازار به تعویق افتاد و به آخر 
فروردین موکول شــد. این موضــوع در بد 
بینانه ترین حالت نشــان از کم کاری بانک 
مرکزی است. در حالت خوش بینانه حجم 
ســنگین و جامع بودن طرح را نشــان 

می دهد.
بر اســاس آخرین اطاعات منتشــر شده 
اعضای هیئت مدیره این شرکت متشکل از 
5 شخص حقوقی شامل یکی از شرکت های 
فعال در زمینه خدمــات انفورماتیک بانک 
مرکــزی، فرابورس، کانون صرافــان ایران، 
کانــون بانک هــای خصوصــی و کانــون 

بانک های دولتی عنوان شده است.
در همین باره مجید شــاکری، کارشــناس 
پولی و بانکی گفت: این بــازار در واقع برای 
ارز تســویه نقدی تهران طراحی شده است 
و نوعی اتاق مبــادالت عمده فروشــی ارز 
محســوب می شــود. عملکرد عمده آن به 
صرافی ها معطوف می شود چراکه معمول 

است صرافها و بانکها با یکدیگر مبالغ کان 
ارز تســویه و تهاتر می کنند تا حساب های 
ارزی خــود را تنظیم کنند. بازار متشــکل 
مزیتی که برای این بازار عمده فروشــی به 
ارمغان خواهد آورد شــفافیت است چراکه 
اگر همــه این عمده فروشــی هــا در یک 
پنجره شیشــه ای انجام شــود و معامات 
جمشید بســم اللهی و تلگرامی و لفظی که 
باعث افزایش قیمت بی پایه می شــد از 
بین می رود و بنابراین بســیار بر کنترل 

جهش های هیجانی تاثیر گذار است.
شاکری ادامه داد: در این ســازوکار صراف ها 
نقش کارگزاری بورســی را ایفا می کنند و 
تمام تســویه ها و معامات آنهــا در بازاری 
شــفاف رصد می شــود. در اینجا معامات 
فردایی و لفظی حذف می شــود در حقیقت 
هر کس هر به هر لفظــی تقاضای دالر کند 
در سیســتم معاماتــی باید ثبــت کند و 

مبلغش را پرداخت کند.

وی افزود: مزیت دیگر این بازار آن است که 
شانس تعیین نرخ در داخل کشور را افزایش 
می دهد. چراکه همان گونــه که می دانید 
بخش قابل توجهی از نرخ گــذاری داخلی 
وابســته به قیمت درهم دوبی است که خود 
را در معامات فردایی ســبزه میدان نشان 
می دهد. بنابراین شــاهد بــوده ایم آمریکا 
بارها به کانالهای درهم امارات فشــار آورده 

تا دالر را در ایران افزایش دهد.
شــاکری افزود: ایــن بــازار در حقیقت به 
نفع صراف ها اســت چراکه تســویه آنان به 
راحتی صورت میگیرد. وهمچنین این بازار 
ارتباطی با ســامانه نیما که حواله ای است 
ندارد و بلکــه فقط بازار نقد را پوشــش 
می دهد. وی ادامه داد: پیش بینی می شود 
با آمدن این بازار با سه نرخ به ترتیب قیمتی 
)زیاد به کم(: خرده فروشی، متشکل و نیما 
در بازار به وجود بیاید که اصا این تعدد نرخ 

تاثیر منفی بر اقتصاد ندارد.

کنترل ارز مسافرتی با مستر کارت
دارابی، کارشــناس بــورس هم ضمن 
بی اطاعی از ســازوکار دقیــق آن گفت: 
فقط در حد اطاع رســانی شــده است که 
شــرکتی با مشــارکت فرابــورس و بانک 
مرکــزی راه انــدازی می شــود و جزئیات 
بیشتری از آن منتشر نشده است و اینکه در 
این سامانه ارز به صورت نقد یا حواله معامله 

می شود نیز واضح نیست.
وی افزود قطعا بازاری شــفاف شکل بگیرد 
دیگر شاهد نرخ های متناقض نخواهیم بود. 
دارابی در پاسخ به این ســوال که سازوکار 
بورس ارز در ســایر کشــورها چگونه است 
گفت: شــرایط ارزی کشــورما خاص است 
و قابل مقایســه با دنیا نیســت. چراکه این 
حجم از بازار نقدی ارز هر کشوری را مشکل 

مواجه می کند.
وی افزود: در عمده کشــورها اسکناس ارز 
زیادی در بازار وجــود ندارد. عمده نیاز های 

تجاری با وجود فاینایس و یوزانس کاما در 
بستر بانک است. ارز مســافرتی هم در دنیا 
به شــکل مســتر کارتهای اعتباری صورت 
میگرد به وســیله بانک مبــدا و مقصد ارز 
تسویه می شود. یعنی فردی اروپایی که وارد 
دوبی می شــود دیگر نیازی به خرید درهم 
ندارد بلکه بــا کارت اعتبــاری خود خرید 
میکند و بانــک اروپایی تســویه یورویی با 

بانک دوبی انجام می دهد.

سواالت و ابهامات
غامعلی پور، معــاون فرابــورس نیز در 
گفت وگو با تســنیم از ســازوکار بورس ارز 
اظهار بی اطاعی کــرد و اظهار کرد تمامی 
ساز و کار بورس ارز و بازار متشکل ارزی در 
اختیار بانک مرکــزی و فرابورس اطاعی از 

جزئیات آن ندارد.
بنابراین می توان گفــت این بازار به علت در 
بســته بودن با ابهامات و ســواالتی رو به رو 

است. 
1.اولین آن این اســت چه تدابیری برای 
بســتن روزنه ها و راه در رو های صرافی ها 
و بانکها از دور زدن این بازار شــفاف وجود 
دارد. چراکــه ســابقه نشــان داده برخی 
بانکها با تجمیع دالرهــای کان و داللی 
بعضا نرخ را بــاال و پایین کــرده و اخال 

ایجاد کرده اند.
2.ســقف خرده فروشــی در این بــازار چه 
میزان تعیین شــده است آیا تصمیمی برای 

کنترل این بازار نیز اخذ شده است؟
۳.آیا قراردادهای آپشــن و آتی در این بازار 
وجود دارد؟ در تجربه بازار آتی طا نشــان 
داد که این بازار در افزایش قیمت طا موثر 

بوده است.
4. بحث به کارگیــری معافیت های مالیاتی 
و اعمال این معافیت هــا در فرایند معامات 

چگونه تعیین می شود؟
5. شــرایط اخذ کد معاماتی چگونه است؟ 

آیا اخذ آن برای افراد خارجی مقدور است؟

محســن محروقی  شــاخص بورس 
در هفته ای که گذشــت از ســقف تاریخی 
خود عبور کــرد و رکورد تــازه ای را به ثبت 
رســاند، حال باید دید که آیا روند صعودی 
دماسنج بازار ســهام در هفته جاری ادامه 
دار اســت یا خیر؟نوید قدوسی، کارشناس 
بازار ســرمایه به وضعیــت معامات بورس 
در هفته ای که گذشت اشــاره و بیان کرد: 
هفته گذشته شاهد مهمترین اتفاق در بازار 
سرمایه بودیم و سقف پیشین شاخص کل با 

معامات پرحجم شکسته شد. 
وی به بازگشایی دو نماد بانک تجارت و گل 
گهر در بورس اشــاره کرد و گفت: این اتفاق 
کمکی در راستای رشــد کم سابقه شاخص 
بورس کرد. قدوسی با تاکید بر اینکه فعاالن 
بازار در انتظار چنین اتفاق تاریخی در بورس 
بودند، افزود: زمانی که شاخص به پایین تر از 
سقف قبلی رســید این نگرانی به وجود آمد 
که شــاخص دیگر قادر به شکســتن سقف 
196 هزار واحد نیســت و روند آن کاهشی 
می شود اما رشد شــاخص در هفته گذشته 
اطمینــان خاطــری را در این بــازار برای 

سرمایه گذاران ایجاد کرد. 
وی با اشــاره به اینکه پس از شکسته شدن 
سقف شاخص کل، بازار در مسیر رشد منفی 
قرار گرفت، گفت: اکثــر نمادها در آخرین 
روز هفته گذشــته روند منفــی را در پیش 
گرفتند اما در ساعت های پایانی معامات تا 
حدودی از حجم منفی شاخص کاسته شد. 

احتمال ادامه اصالح بازار سرمایه 
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بعد 
از رشد شــاخص و نیز شکسته شدن سقف 

تاریخی بــورس نیاز به اصاح بازار بیشــتر 
احساس شــد، گفت: با توجه به روند منفی 
شــاخص در آخریــن روز معامــات، بازار 
اصاح شــد که این اصاح از روز سه شنبه 
آغاز و تا روز چهارشــنبه ادامه داشــت و به 
دلیل آنکه زهر بازار در آخرین روز معامات 
هفته گذشته گرفته شد حرکت بازار امیدوار 
کننده است. قدوســی اظهار داشت: ممکن 
است دوباره در هفته جاری بازار به مدت دو 
روز اصاحی باشــد اما احتمال این موضوع 
بسیار کم اســت. وی با بیان اینکه تعطیلی 
پیش رو در هفته جاری، اتفاقات سیاســی 
و اخبار بازار جهانی می تواند بر شــروع روند 
بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، افزود: اگر بازار 
جهانی مثبت باشــد و قیمت نفــت و دیگر 
کاالهای اساســی روند افزایشی را در پیش 
بگیرند احتمــال اصاح بــازار کاهش پیدا 
می کند و موج بعدی صعود شــاخص شکل 

خواهد گرفت. 

صنایع برتر در هفته جاری 
این کارشناس بازار ســرمایه به صنایع برتر 
بازار سرمایه در معامات هفته جاری اشاره 
و بیان کرد: صنایعی که هفته گذشته با رشد 
کمتری نســبت به دیگر صنایــع برخوردار 
بودنــد در معامات این هفتــه مورد توجه 
فعاالن بازار قرار می گیرند. قدوســی اظهار 
داشــت: با توجه به ابهامــات مثبتی که در 
مســاله تمدید معافیت مالیاتــی افزایش 
ســرمایه از محــل تجدید ارزیابی شــکل 
گرفته، گروه خــودرو این هفته از شــانس 

بیشتری برای توجه برخوردار است. 
وی در پایــان گفــت: گروه پتروشــیمی و 

پاالیشگاه ها از دیگر صنایعی هستند که به 
دلیل رشــد نرخ ارز مــورد توجه قرار 

می گیرند. 

 تحریم سپاه بر روند شاخص بورس 
بی تاثیر بود 

در ادامه میثم کریمی گفت: هفته گذشــته 
شــاخص از مرز روانی گذر کرد و بخشی از 
سهام مانند معادن، فلزات و پاالیشگاهی ها 
با رشد همراه شدند که همیشه بعد از چنین 

رشدی بازار نیازمند یک اصاح است. 
وی با بیــان اینکه تحریم ســپاه هیچ گونه 
تاثیری را بر روند بازار نگذاشت و بسیاری از 
شرکت های سپاه از قبل دچار تحریم بودند، 
افزود: بازار از نظر اخبــار آمریکا و تحریم ها 
گذر کرده و به شدت نسبت به آنها بی اعتنا 

شده است. 
کریمــی مهمترین عامل بر رونــد بورس را 
فروش نفت دانست و گفت: اگر در گزارش های 
ماهیانه شــرکت هــا، فروش شــرکت ها و 
صادرات آنها دچار اخال شده باشد به طور 
حتم شاهد واکنش منفی بازار خواهیم بود. 

ورود پول جدید به بازار سرمایه 
این کارشناس بازار سرمایه حجم معامات 
در بازار هفته گذشــته را بســیار باال اعام 
کــرد و افزود: ایــن موضوع نشــان دهنده 
ورود حجم گســترده ای از نقدینگی به بازار 

سرمایه است. 
وی با بیان اینکه ماه شــمار کردن ســپرده 
بانکی، سیگنالی برای ورود ســرمایه ها به 
بازار سرمایه است، گفت: اکنون مردم از نظر 
بازدهی و نقدشوندگی نسبت به سایر بازارها 
قطع امید کرده اند. کریمی معتقد اســت، با 
توجه به شــرایط موجود باید منتظر اصاح 
شاخص در برخی از صنایع باشیم اما ممکن 
اســت وقوع برخی از اتفاق ها، شوکی را به 
بازار وارد کند که به هیچ عنوان این مســاله 

قابل پیش بینی نیست. 
این کارشناس بازار ســرمایه ادامه داد: باید 
منتظر مانــد و دید که آیا ســهام عدالت از 
طریق صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
)ETF( وارد بازار ســرمایه می شود یا خیر؟ 
وقوع چنین اتفاقی می تواند وضعیت بازار و 

حجم معامات را دگرگون و افزایش دهد. 
وی نرخ دالر را عامل دیگر تاثیرگذار بر بازار 
سرمایه دانســت و گفت: فروش نفت اگر به 
پایین تر از یک میلیون بشــکه برســد نرخ 
دالر با افزایش همراه شــده و باعث می شود 
تا بازدهی بازار ارز افزایــش یابد و بازارهای 
موازی نیز مانند بازار سرمایه روند صعودی 

را در پیش می گیرند. 

فروردین سال 98 متفاوت با دیگر 
سال ها بود 

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در 

مقایسه با چند سال گذشته فروردین سال 
98 جزو معدود ماه هایــی بود که بازار با این 
حجم از معامات و رشد شاخص همراه شد، 
اظهار داشت: فروردین سال گذشته قیمت 
دالر با افزایش عجیبی همراه شــد اما بازار 
ســرمایه تا این حد تحت تاثیر قرار نگرفت 
و صعودی نشــد. کریمی افزود: بازار امسال 
رشد بســیار خوبی را تجربه کرد و احتمال 

دارد که این رشد ادامه دار باشد. 
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه صنایع 
پتروشیمی، پاالیشــی و معدنی را به عنوان 

صنایع برتر در سال جاری مطرح کرد. 

رشد منفی بازار طبیعی است 
همچنین عظیم ثابت گفــت: ابتدای هفته 
گذشــته شــاخص در ادامه روند رو به رشد 

هفته ماقبل، قرار گرفت و افزایشی شد. 
وی ادامه داد: یکی از دغدغه تحلیلگران در 
هفته گذشته این بود که آیا رکورد شاخص 
قبلی کــه 196 هزار واحد بود شکســته 
می شــود یا خیر که با ورود منابع جدید به 
بازار، زمینه تحقق این موضوع را فراهم کرد 

و شاخص کل از 201 هزار واحد عبور کرد. 
ثابت با بیان اینکه از روز ســه شنبه به دلیل 
رشــد قیمت ها میــزان عرضــه در بورس 
افزایش یافت، گفت: این موضوع باعث شد 
تا شاخص در فرآیند اصاح قرار بگیرد و روز 
چهارشنبه شاخص منفی شد که این اتفاق 

برای روند رو به رشد بازار، طبیعی است. 
این کارشناس بازار سرمایه افزود: براساس 
پیش بینی تحلیلگران بــرای ایجاد تثبیت 
سود و نیز ادامه رشد ســقف های گذشته، 

اصاح بازار مورد نیاز است. 

ونق تولید باید ساختار این بخش تغییر کند برای ر



آیا رونق به بازار طال و جواهر باز می گردد؟ 

طال دیگر سرمایه نیست

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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امکان خرید مسکن با ۱۶۰ میلیون تومان
 معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفت: به منظور 
تنوع بخشی در سیســتم های تأمین مالی و افزایش قدرت خرید مردم، 

ساز و کار صندوق پس انداز مسکن یکم بازنگری می شود.
سید مازیار حســینی گفت: تقاضا برای پس انداز در صندوق پس انداز 
مســکن یکم وجود دارد؛ اما نرخ افزایش ســپرده نسبت به گذشته کم 

شده است.
وی با اشــاره به بازنگری در صندوق پس انداز یکم افزود: سیاست ما به 
سمت مسکن دار شدن خانه اولی ها اســت و برای این افراد، مسکن 50 
تا ۷0 متری ایده آل اســت و با دریافت تســهیات می توانند به تدریج 

واحدهای خود را بزرگ تر کنند.
حســینی تصریح کرد: یکی از اقدامات وزارت راه و شهرســازی، تنوع 
بخشی سیســتم های تأمین مالی اســت که در این میان، صندوق پس 
انداز مســکن یکم، یکی از روش های تأمین مالی است که عاوه بر آن 
درصدد هســتیم تا روش های دیگر تأمین مالی همچــون اوراق رهن 
مســکن، اوراق رهن ثانویه و رفتن از بازار پولی به سمت بازار سرمایه را، 

در دستور کار قرار دهیم.
 وی افزود: در آینده نزدیک ســبدی از روش های تأمیــن مالی را تهیه 
خواهیم کرد و در شــورای عالی مسکن مطرح می شــود؛ این در حالی 
اســت که تنوع بخشــی در تأمین مالی بخش مســکن، باعث افزایش 

توانایی افراد برای خرید ملک می شود.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی یادآور شد: 
روش های تأمیــن مالی متعدد اســت که به طور مثال، شــخصی 
برای ســرمایه گذاری در بخش مســکن پول به میزان کافی ندارد 
در صورت شــکل گیری صندوق های تأمین مســکن می تواند مثًا 
پول 10 متر از یــک واحد از پروژه مســکونی را پرداخت کند و بعد 
از مدتی که پول ذخیــره کرد، می تواند مثًا یــک واحد 50 متری 

را طلب کند.
وی گفت: روش های تأمین مالی در بســیاری از کشــورها تجربه شده 
است و باید با تنوع بخشــی مســکن، توانایی خانه دار شدن را افزایش 

دهیم.
حســینی ادامه داد: با افزایش تسهیات مخالف نیســتیم، اما باید این 

افزایش باعث تورم نشود.
وی خاطرنشــان کــرد: در پایان ســال 9۷ در شــورای عالــی پول و 
اعتبار، افزایش ســقف تسهیات تصویب شد و تســهیات انفرادی در 
کانشــهرها به 100 میلیون تومان و زوجین بــه 160 میلیون تومان 

رسید.
معاون وزیر راه و شهرســازی در پاسخ به این ســوال که چرا تسهیات 
تنها 15 درصد قیمت مسکن در شــهر تهران را تأمین می کند؟ گفت: 
یک زوج می توانند با 160 میلیون تومان مســکن مناسبی در شهرهای 

جدید خریداری کنند.

آیا کمبود گندم در کمین کشور است؟ 
نایب رییس اول کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اســامی گفت: ســیل اتفاق افتاده طی یک ماه اخیر در 
استان های مختلف کشور با وجود خســارت های زیادی که به بخش 
کشــاورزی وارد کرده اســت، ولی موجب کمبود تولید گندم در سال 

زراعی جاری نخواهد شد.
جال محمودزاده با بیان این مطلب افزود: با توجه به بارش مناســب 
در ســال زراعی جاری میانگین تولید گندم در مــزارع دیم افزایش 
خواهد یافت که ایــن امر در نهایت باعث جبــران کمبود تولید گندم 

می شود.
 وی با اشــاره به بازدیدهای میدانی انجام شــده توســط کمیســیون 
کشاورزی مجلس از مناطق ســیل زده اضافه کرد: براساس برآوردهای 
انجام شده خســارت ناشی از ســیل در بخش گندم کشور بیش از یک 
میلیون و 200 هزار تن تا یک میلیون و ۳00 هزار تن پیش بینی شــده 

است.
وی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت نهاده های دامی و ارزان بودن 
قیمت گندم نسبت به آن، امکان مصرف بخشی از گندم تولیدی کشور 
در دامــداری  ها نیز وجود دارد کــه این امر نیز می توانــد میزان گندم 

کشور را با مشکل مواجه کند.
ســاالنه 14 میلیون تن گندم در کشــور تولید می شود که بیش 
از 10 میلیــون تن آن توســط دولت از کشــاورزان خریداری 

می شود.
بارش های ســیابی در طول یک ماهه اخیر موجب درگیر شــدن 26 
استان با عواقب سیل شــده و خســارتی زیادی را به بخش کشاورزی 

کشور وارد کرده است.
شــورای عالی اقتصاد نــرخ تضمینــی گندم را در ســال زراعی 
1۳96- 1۳95 حدود 2.4 درصد افزایش داد اما در سال 1۳96-
1۳9۷ با وجــود انتظار افزایش نرخ از ســوی گندمــکاران، ماک 
خرید به میزان هر کیلوگرم 1۳ هزار ریال در نظر گرفته شــد و برای 
ســال 1۳9۷- 1۳98 نیز 1۷ هزار برای هر کیلوگرم تعیین شــده 

است.

وام مسکن افزایش می یابد؟
رئیس کمیســیون عمران مجلس با بیان این که بهبود بخش مسکن به 
عملکرد وزارت راه و شهرســازی در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد، 
گفت: با افزایش تســهیات بانکی، حرکتی که در سمت تقاضای بازار 

برای خروج از رکود الزم است اتفاق می افتد. 
محمدرضا رضایی کوچی بــا بیان این که وضعیت بخش مســکن 
با عملکرد وزارت راه و شهرســازی در این حوزه ارتباط مستقیم 
دارد و اگر ســمت و ســوی برنامه هــای این وزارتخانــه صحیح 
باشــد، این بخش امســال بهبود پیدا خواهد کــرد، اظهار کرد:  
برای بهبود شرایط بخش مسکن الزم اســت ضمن افزایش سقف 
تســهیات خرید بــه منظــور تقویت قــدرت خریــد متقاضیان 
مســکن متناســب با نرخ تورم، طــرف عرضه نیز به شــکل موثر 

تقویت شود.
 وی با بیــان این که یکی از جهــت های برنامه ریــزی برای بخش 
مســکن باید معطوف به هدایت سرمایه ها به ســمت تولید مسکن 
باشــد، افزود: اگر نیاز متقاضیان مصرفی به مسکن متوسط متراژ 
در ســاخت و ســازها مبنا قرار گیرد و در مقابل قدرت خرید آنها 
نیز تقویت شــود، بازار مســکن از وضعیت رکــود خاصی خواهد 

یافت.
وی با اشــاره به اهمیــت و نقــش بانک هــا در تقویت بنیــه مالی 
خریداران مســکن، تصریح کرد: با افزایش تسهیات بانکی، حرکتی 
که در ســمت تقاضای بازار برای خروج از رکود الزم اســت اتفاق 

می افتد.
در صورت هدایت نقدینگی کشــور به ســمت تولیــد، از تاطم و نابه 
سامانی در بخش های مختلف اقتصادی جلوگیری خواهد شد؛ چراکه 
رها شــدن نقدینگی عامل اصلی بسیاری از نابســامانی های اقتصادی 
است، در صورتی که هدایت نقدینگی به ســمت تولید به منزله سدی 

مقابل بروز تورم عمل می کند.
رئیس کمیســیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت عملکرد موثر در 
زمینه نوســازی بافت های فرسوده توســط دولت، یادآور شد: تحریک 
ساخت و ســاز در بافت های فرســوده می تواند هم باعث تولید مسکن 
ارزان قیمت متناسب با توان خرید مردم شود و هم مشکل این بافت ها 

و مخاطراتی که برای ساکنان آن دارد را حل کند.

میز خبر

ماجرای بازگشت دوباره سهمیه بندی و دو نرخی شدن 
بنزین چند ماهی اســت کــه مطرح می شــود. گاهی 
نمایندگان مجلس از اختصاص ســهمیه بنزین به افراد 
سخن می گویند و از آن طرف وزیر نفت دو  نرخی شدن را 
راه حل مبارزه با قاچاق سوخت می داند؛ با این حال هنوز 
سرنوشت بنزین مشخص نیست.اواخر سال گذشته و با 
تصویب بودجه سال 98، بیشتر افراد گمان می کردند که 
بنزین امسال گران نمی شــود و وضعیت شرایط موجود 
حفظ خواهد شــد زیرا هیچ کدام از سناریوهای مطرح 

شده در کمیسیون انرژی مجلس رای نیاورد.
این در شرایطی بود که چند ماه قبل از آن احیای کارت 
ســوخت به دولت اباغ شــده بود و در فراخوان های 

متعدد از صاحبان خودرو که کارت سوخت خود را گم 
کرده بودند و یا به هر دلیل خــودروی آنها فاقد کارت 
سوخت بود، خواسته بودند تا برای صدور کارت جدید 
اقدام کنند. در همان زمان اما اعام شــد که بازگشت 
کارت ســوخت به معنای بازگشــت ســهمیه بندی و 
دو نرخی شدن بنزین نیســت و تنها برای رصد مصرف 
ســوخت توســط خودروها در مناطق مختلف کشور 
انجام می شــود.با این حال در ادامه مشــخص شد نه 
تنها ســهمیه بندی انجام خواهد شــد بلکــه در نوع 
سهمیه بندی نیز شــاهد تغییرات خواهیم بود. میزان 
ســهمیه بندی هم تغییر خواهد کرد. همچنین هنوز 
مشخص نیست این ســهمیه به افراد یارانه بگیر تعلق 

می گیرد و یا دوباره خودروها سهمیه بنزین می گیرند.
اختصاص ســهمیه بنزین به خودروها اما همواره محل 
اختاف بوده و از سوی صاحبنظران با انتقاداتی مواجه 
شد. این افراد معتقدند که ســهمیه بنزین به خودروها 
باعث می شود تا یارانه بیشــتری به افراد ثروتمند داده 
شــود و در مقابل افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف تر 
هســتند و حتی خودرو شــخصی ندارند از این یارانه 
محروم شــوند. این در شــرایطی اســت که فلســفه 
پرداخت یارانه در سراســر دنیا حمایت از افراد فقیرتر 

است تا از حداقل های زندگی برخوردار باشند. 
آمارها نشــان می دهد که هم اکنون، دهک دهم یعنی 
پردرآمدها 2۳ برابر دهک نخست یعنی کم درآمدها از 

یارانه گاز، برق و بنزین بهره مند می شــوند. دهک اول 
)کم درآمدها( 1.۳ درصد مجموع یارانه بنزین و دهک 

دهم 22.6 درصد آن را مصرف کرده اند.
بنابراین چندان دور از ذهن نیســت که دولت بخواهد 
نحوه پرداخــت یارانه بنزیــن را برای نزدیک شــدن 
به شــرایط عادالنه تر تغییر دهد و در ایــن راه یکی از 
راهکارهایی که در اختیار دارد سهمیه بندی بنزین در 
شکل و شــمایلی جدید خواهد بود.  بر همین اساس، 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرورده های نفتی با تایید 
کلیت خبر بازگشت ســهمیه بندی و دو نرخی شدن 
بنزین اما اعام کرده که جزئیات، زمان و قیمت دقیق 

هوز مشخص نیست.

سوخت

مهرنوش حیدری  در چند سال گذشته 
میزان خریــد و فــروش طــا و جواهر به 
کمترین میزان خود رســیده و این مســاله 
سبب شد تا در ســال های 96 و 9۷ برخی از 
واحدهای صنفی طافروشی تعطیل شوند. 
بازار بی رونق خرید و فروش طا و جواهر در 

سال 98 نیز همچنان ادامه دارد 
بازار طا آنچنان بی رونق شــده که تقریبا 
تمایل خرید طا و جواهر به صفر رســیده و 
ادامه این روند می تواند منجر به وارد شدن 
ضررهای ســنگین به صنعت طاســازی و 

بازار مصنوعات طا شود. 
البته در ماه های گذشته و به صورت مقطعی 
با نوســانات نرخ ارز بودند کسانی که برای از 
بین نرفتن سرمایه های خود اقدام به خرید 
طا و بیشتر ســکه کردند اما با باال و پایین 
رفتن قیمت هــا در این بــازار و نبود ثبات 
نرخ ها، برخی از دارندگان طا و ســکه های 
خانگــی نیز تمایــل خود را برای ســرمایه 

گذاری در این بازار از دست داده اند. 
کاهش معامات مصنوعات طا نیز از سوی 
مســووالن اتحادیه این صنــف و همچنین 
فعاالن بــازار نیز تایید می شــود به طوری 
که رییس اتحادیه طــا و جواهر تهران می 
گوید: در ماه های گذشــته وضعیت خرید 
و فروش مصنوعات طا بــه کمترین میزان 
خود نسبت به سال های اخیر رسیده است 
و با توجه به نوسانات قیمت به نظر می رسد 

که این وضعیت ادامه داشته باشد. 
آیت )ابراهیم( محمدولی با بیان این مطلب 
می افزاید: بــرای نمونه اگــر میزان فروش 
واحدهای صنفی طــا و جواهر در روز برابر 
با 50واحد بود اکنون به یک واحد رســیده 
که می توان گفت رقم بســیار ناچیزی است 
و در اصل میزان معامات با این وضعیت به 
صفر رسیده است. وی تاکید می کند: اکنون 
بسیاری از همکاران صنف ما فقط در محل 
کار خود حاضر می شوند بدون اینکه خرید 

و فروشی در طول روز انجام شود. 
وی تصریح می کند: اکنون میزان ساخت و 
عرضه مصنوعات طا بسیار فراوان شده اما 

مشتری این فلز گرانبها بسیار کاهش یافته 
است. 

محمدولــی می گوید: خوشــبختانه از نظر 
میزان تولیــد و تنوع مصنوعــات طا هیچ 
محدودیتی وجود نــدارد به جرات می توان 
گفت مصنوعات طای ساخته شده در ایران 
قابلیت برابری از نظر طرح، مدل و کیفیت با 

نمونه های خارجی را داراست. 
وی تاکید می کند: مردم پــول و میل برای 

خرید طا و جواهر را از دست داده اند. 
وی خاطر نشان می کند: تا سال های پیش 
و به عبــارت بهتر تا دیروز طا که ســرمایه 
محسوب می شــد، امروز تبدیل به کاالیی 
شــده که کســی توان خریــد آن را ندارد. 
بزرگترین اشــتباه همین اســت که طا از 
وجه ســرمایه درآمده و تبدیل به کاال شده 
در حالی کــه در تمام کشــورهای دنیا طا 
به عنوان یک سرمایه ســبب تقویت قدرت 

اقتصادی می شود. 
وی ادامــه می دهد: با تبدیل شــدن طا به 
کاال و پاییــن آمــدن توان خرید توســط 

مردم، به تدریج میــزان ذخایر خانگی طا 
و مصنوعات آن کم شده که این مساله اصا 

برای اقتصاد مملکت خوب نیست. 

کاهش خرید طال و جواهر 
رییس اتحادیه طا و جواهر عنوان می کند: 
معموال در کنار ذخیره طا در بانک مرکزی، 
ذخیره طا در خانه ها نیز مرسوم بود اما در 
یکی؛ دو سال اخیر طا به عنوان سرمایه در 
خانه ها نقش خود را از دســت داده است و 
مردم توان خریــد آن را ندارند در حالی که 

باید این میل را در میان مردم زنده کنیم. 
وی توضیح مــی دهد: اگر تولید در کشــور 
تقویت شود می توان نسبت به رونق مشاغل 

و بازارهای مختلف امیدوار بود. 
محمدولی می گوید: در ســالی که به عنوان 
رونق تولید نامگذاری شــده، انتظار می رود 
تمام مســوالن کشــور همت و تاش کنند 
تا با حمایت از تولید،  رونــق را به این بخش 
برگردانند. اگر این همــت و همکاری همه 
جانبه و ملی وجود داشته باشد می توان آثار 

رونق در بازار را در 6ماه آینده و با بازگشــت 
قطار تولید به ریل درست مشاهده کرد. 

وی می افزاید: باید موانع را از ســر راه تولید 
برداریم و هرآنچه که بر ســر راه تولید مانع 
محسوب می شود و مانند قاب تولید را نگه 
می دارد، برداشــته و این قطار را آزاد کنیم 
بنابراین ضرورت دارد همه مســوالن همت 
کرده و با بررسی قوانین و موانع تولید و رفع 
آنها ســبب رونق تولید و در نهایت آبادانی 

کشور، ایجاد اشتغال و… شوند. 
وی دربــاره موانع تولید توضیــح می دهد: 
گاهی اوقات می توان دید برخی بخشــنامه 
ها، آیین نامه ها، قوانین و … به عنوان مانع 
بر سر راه تولید و تولیدکننده قرار می گیرند 
که بایــد این مــوارد را حذف کــرد در این 
صورت می توان به رونــق تولید و اقتصاد در 

نیمه دوم سال 98 امیدوار بود. 
وی تاکید می کنــد: اگر این مــوارد انجام 
شــود حتــم بدانید ســال 98 مــی تواند 
تبدیل به ســال امیدوارکننده برای تولید 
و تولیدکننــده تبدیل شــود و دغدغه های 

80میلیون ایرانــی را از وضعیت اقتصادی 
از بین ببرد. وی خاطر نشــان می کند: باید 
در سطح کان به پروژه رهاسازی اقتصاد و 
تولید از موانع موجود نگاه شود با این کار می 
توان دغدغه ها و نگرانی های به وجود آمده 
از شرایط تحریم را سامان بخشید و کم کرد. 
این فعال بازار طا و جواهــر می گوید: باید 
تجارت و مراودات تجاری با سایر کشورها را 
گسترش داد و بازارهای اطراف را در دست 
گرفت در ایــن صورت می تــوان به تقویت 

اقتصاد و ارزآوری دست یافت. 
وی ادامــه می دهد: کشــوری بــا بیش از 
80 میلیــون جمعیت و دارا بــودن حداقل 
20درصد از کل منابع دنیا، قابلیت رسیدن 
به ثبات اقتصادی و رونــق تولید را دارد که 
نیازمند همت ملی و تاش همه مســوالن 
اســت و اینکه نگاه مدیران و مســوالن به 
تقویت اقتصاد داخلی باشــد و با رونق تولید 
به حتم می توان به درآمدزایی ارزی، ایجاد 
اشــتغال، رفع بیکاری و… دســت یافت؛  
دراین صورت دغدغه های مسوالن و مردم 

هر روز کمتر خواهد شد. 
محمدولی درباره وضعیت بازار ســکه و طا 
و بازگشــت به رونق به آن بیــان می کند: 
نوســانات قیمت مانع تعــادل میان عرضه 
و تقاضا شــده بنابراین برای رسیدن به این 
تعادل در مرحله نخســت بایــد قیمت ها 
تثبیت شــود و پس از آن می توان حتی به 
کاهش قیمت ها و افزایش میزان معامات 
امیدوار بــود. رییس اتحادیــه طا و جواهر 
تاکید می کند: اگر نوسانات و التهابات بازار 
کاهش یابد به طور حتم شــاهد رونق بازار 

طا و جواهر خواهیم بود.
با توجه به اظهارات رییــس اتحادیه به نظر 
می رســد باید برای جلوگیــری از تعطیلی 
واحدهای صنفی طا و جواهر هرچه زودتر 
چاره اندیشی شود زیرا همان طور که گفته 
شــد طا به عنوان ســرمایه و ذخیره مالی 
می تواند در شــرایط سخت اقتصادی نقش 
پشتوانه را نه تنها برای خانواده ها بلکه برای 

کشور ایفا کند.

وها با بنزین چند تومانی پر می شود؟ باک خودر

هزینه ساخت مسکن سال گذشته 
چقدر افزایش یافت؟

رییس انجمن انبوه سازان مســکن گفت: سیاســت های وزارت راه و 
شهرسازی سبب شد تا در سال های گذشته میزان نیاز به مسکن بدون 

پاسخ مانده و به اصطاح بر روی هم انباشته شود.
مجتبی بیگدلی با بیــان این مطلــب در گفتگو بــا خبرآناین افزود: 
سیاست های وزیر قبلی راه و شهرســازی و نگاه به صنعت ساختمان در 

سال های قبل و به ویژه 6سال گذشته مناسب نبوده است. 
وی توضیح داد:  ساالنه یک میلیون نیاز به مسکن جدید به سبب ازدواج 
داریم و باید 500هزار واحد نیز به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه مانند 
سیل، زلزله، بافت های فرســوده و … اضافه کرد که در مجموع ساالنه 
1.5میلیون نیاز واقعی به مسکن داریم که در 6ســال گذشته این نیاز 
انباشته شده و اکنون شــاهد نیاز واقعی به ســاخت و تامین 9 میلیون 

مسکن در کشور هستیم. 
وی تاکید کرد: بی توجهی به صنعت ســاختمان ســبب شده تا اکنون 
قادر به تامین زوج های جوان نباشیم که این مساله سبب می شود تا هر 
سال نیاز به مسکن بر روی هم انباشته شــود. بیگدلی گفت: با حمایت 
از مسکن  و صنعت ســاختمان می توان زمینه های کارآفرینی و ایجاد 
اشتغال را فراهم کرد زیرا 1200 گروه شــغلی زیر مجموعه و وابسته به 
این صنعت هستند. وی عنوان کرد:  افزایش نرخ ارز و نوسانات این بازار 
و همچنین افزایش قیمت مصالح ســبب شده تا هزینه ساخت و ساز در 

سال 9۷ به بیش از 200درصد افزایش یابد. 
وی درباره وضعیت صنعت ســاختمان در ســال 98 گفت: به وزیر راه و 
شهرسازی پیام و پیشنهاد داده ایم بدون اینکه حتی یک ریال بگیریم،  
حاضریم در قالب یک تفاهم نامه نســبت به ســاخت مسکن مورد نیاز 
کشور اقدام کنیم و از او خواسته ایم محدودیت های اجرایی را برداشته 
و بستر مناســب را برای ما فراهم ســازد تا این انجمن و فعاالن بخش 
مسکن و انبوه سازان با اســتفاده از ســرمایه خود و با همراهی سیسم 

بانکی نسبت به ساخت و ساز مسکن اقدام کنند. 
وی ادامه داد: در فاز نخست متعهد می شــویم که یک میلیون مسکن 
را به صورت عملیاتی و در کمتر از 2 سال ســاخت و تحویل دهیم و در 
فاز دوم نیز برنامه ریزی می کنیم تا ساخت 5میلیون واحد مسکونی را 
انجام دهیم. وی بیان کرد:  این کار به میزان عاقمندی دولت و وزیر راه 
و شهرســازی و حمایت از بخش خصوصی و انبوه ســازان ، ایجاد بستر 

مناسب و الزم برای تسهیل امور بستگی دارد.

مسکن
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سامانه نیما در آستانه یک سالگی

گشایش ارزی در راه است؟
در حالی که ســامانه نیما فردا باید 
شمع یک سالگی خود را فوت کند 
هنوز اختافات بخش خصوصی و 
بانک مرکزی بر سر شیوه عملکرد 

این سامانه حل نشده است .
همتــی در آخرین حضــور خود 
در جمع خبرنــگاران با اشــاره به 
جنگ اقتصــادی تاکیــد کرد در 
چنین شرایطی تمامی بخش های 
اقتصادی بایــد با بانــک مرکزی 
هماهنتگ باشــند اما پیش از آن 
تاجران شناخته شــده و بسیاری 
از فعاالن اقتصادی شــیوه کارکرد 
ســامانه نیما را زیر ســئوال برده و 
تاکید داشتند در این شرایط امکان 
عرضه ارزهای صادراتی در سامانه 

نیما را دارا نیستند.  
 اســداهلل عســگراوالدی، فعــال 
بازرگانی شناخته شده حتی کار را 
تا بدان جا پیش بــرد که اعام کرد 
در شصت سال گذشته برای اولین 
بار دو ماهی است دست به صادرات 

نزده است.  

 اما ماجرای واقعی ارزهای 
صادراتی چیست؟  

 ایران در شرایط کنونی در مضیقه 
ارزی قرار دارد. مشــکات مرتبط 
با تبــادالت بانکی در اثر تشــدید 
تحریم های آمریــکا علیه ایران از 
یک سو و کاهش درآمدهای نفتی 
از سوی دیگر سبب شده است ایران 
با دشــواری هایی در حوزه تامین 
درآمدهای ارزی خود روبرو باشد.  
صادرات غیر نفتی در این شــرایط 
کمکی بزرگ بــرای اقتصاد ایران 

محسوب می شود.  
 حجم صــادرات غیر نفتــی ایران 

بین 40 تا 50 میلیارد دالر اســت 
اما نکته اینجاســت که چند گروه 
بزرگ ســهم داران عمده صادرات 
غیر نفتی ایران هستند، پتروشیمی 
ها و میعانــات گازی  فلزات رنگی و 
صنایع معدنــی هســتند، به این 
ترتیب انتظار می رود بخش عمده ای 
از صادرات غیر نفتی، بدون مشکل 
پروسه ورود به ســامانه نیما را طی 

نماید.  
در این خصوص یــک فعال بخش 
خصوصی می گوید: ســهم بخش 
خصوصــی واقعــی از صــادرات 
غیرنفتی در حــدود 6 تا ۷ میلیارد 

دالر است.
 مجیدرضا حریــری، نائب رییس 
اتاق بازرگانی ایران و چین با اعام 
این مطلب در گفتگو با خبرآناین 
افزود: گر در طول ســال 9۷ حدود 
۳۳میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
انجام شــده، سهم بخش خصوصی 
به صــورت خالــص حــدود 6 تا 
۷میلیارد دالر اســت و بیش از 25 
تا 26میلیــارد دالر از این مبلغ به 
صورت مســتقیم و غیرمستقیم در 

اختیار شــرکت های دولتی مانند 
صندوق های بازنشســتگی و … 
هســتند. بنابراین برای برگشــت 
ارزهــای صادراتــی باید بــه طور 
مستقیم به مدیران این شرکت ها و 
صندوق ها که یا دولتــی بوده و یا 
منصوب دولت هســتند، فشار وارد 
شــود که به حتــم دولــت و بانک 
مرکــزی مــی توانند نتایــج قابل 

توجهی بگیرند.  

بازگشت ارز صادراتی
وی دربــاره بازگشــت ارزهــای 
صادراتی گفت:  تاکید بانک مرکزی 
بر روی برگشت ارزهای صادراتی، 
اصرار درســتی اســت البتــه این 
برگشــت فقط نباید فیزیکی باشد 
بلکه ایــن ارزها بایــد وارد چرخه 

اقتصادی کشور شود.
 وی تاکیــد کــرد: در زمینــه ارز 
صادراتــی بخش خصوصــی نیز 
موظف است به طور شفاف عملکرد 
خود را بیان کرد اما متاسفانه در این 
مدت، میزان شفافیت از سوی این 

بخش قابل قبول نبوده است.  

حریری اضافه کرد: آمار برگشــت 
ارزهــای صادراتــی بــه صورت 
تخمینی اســت و دو طــرف ماجرا 
یعنــی بانــک مرکــزی و بخش 
خصوصــی باید آمارهــای خود را 

ارایه دهند.  
در عین حال رییس کنفدراسیون 
صــادرات غیرواقعی بودن قیمت 
پایه صادراتی، عــدم هماهنگی 
در آمار و نیز مشکات در فرآیند 
واگذاری ارز بــه واردکنندگان را 
عمده ترین دالیل عدم بازگشــت 
تمــام ارز حاصل از صــادرات به 
چرخــه اقتصادی کشــور اعام 

کرد.
محمــد الهوتی دربــاره جزییات 
موانــع بازگشــت ارز حاصــل از 
صادرات به کشــور توضیــح داد: 
اوال واردات در مقابــل صــادرات و 
روش های واگذاری ارز حاصل از آن 
به واردکننــدگان محدودیت هایی 
را ایجاد کرده بود که اگرچه بخشی 
از آن تســهیل شــده اما همچنان 
مشکاتی در این زمینه وجود دارد.

چقدر از پول برگشت؟
اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
توضیحاتــی در ایــن حــوزه داده 
است.  شــهاب نادری با بیان اینکه 
براســاس آمارها تنها حدود نیمی 
از پــول حاصــل از صــادرات به 
اقتصاد بازمی گــردد، افزود: بر این 
اســاس بانک مرکزی و دولت باید 
راهکارهــای را برای ایــن موضوع 
بیاندیشند و به دنبال این باشند تا 
پول حاصل از صادرات به اقتصاد و 
ســامانه نیما بازگردد زیرا کشور به 

این ارز نیازمند است.

دورخیز بانک صادرات ایران برای »جهش بزرگ«
مدیرعامل بانک صادرات ایران از جذب ۳0 هــزار میلیارد تومان منابع 
جدید طی سل 9۷ در این بانک خبر داد و گفت: سال 98 سال »جهش 
بزرگ« برای بانک صادرات ایران اســت که محوریت آن تسهیل تامین 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی با ارائه طرح هــای نوین بانکی 

است.
به گــزارش روابط عمومــی بانک صــادرات ایــران، حجت اله صیدی 
در پنجمین همایش سراســری مدیــران عالی این بانــک که با هدف 
تبیین سیاســت ها و برنامه های عملیاتی ســال 98 برگزار شــد، ابراز 
کرد: سهم بازار بانک در ســال 9۷ بیش از یک درصد افزایش یافته که 
همزمان با جذب منابع جدید و افزایش ســرمایه امکان بیشتری برای 

خدمت رسانی به تولید فراهم شده است.
صیدی کاهش مطالبات معوق، انضباط مالی، تسریع در عملیات ارزی، 
کاهش بروکراســی اعتباری و تربیت بانکداران برتر را در قالب الزامات 
کلیدی بانک در سال 98 برشمرد و تاکید کرد: خدمات نوین بانکداری 

الکترونیک در سال 98 با جدیت ارتقا خواهد یافت.
وی کاهــش هزینه ها، مشــتری مــداری، رعایت قوانیــن و مقررات، 
حرفه ای گری، توجه به حسابرســی داخلی و مبارزه با پولشــویی را از 
جمله مواردی دانست که در سال پیش رو در ارکان بانک صادرات ایران 

با رویکرد جدی تری دنبال خواهد شد.
پرویز مقدسی، رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران نیز تاش های 
صورت گرفته در سال 9۷ را مورد تقدیر قرار داد و گفت: ماموریت نظام 
بانکی در سال 98  توجه ویژه به تولید است و از این رو ظرفیت های ایجاد 
شــده در بانک از جمله افزایش منابع و افزایش سرمایه در کنار کاهش 
قیمت تمام شــده پول که با تاش همه مجموعه بانک صادرات ایران به 
دست آمده اســت، می تواند نقش موثری در اقتصاد کشور و رونق تولید 

ایفا کند.
در ادامه این همایش همچنین ابعاد مختلف حاکمیت شــرکتی توسط 
نائب رئیس هیئت مدیره تبیین شــد. غام ســوری گفت: کار بانک ها 
واســطه گری، ایجاد ارزش افزوده در فضای اقتصادی و کمک به رونق 
کسب و کار است که اهداف حاکمیت شرکتی در بانک ها عمدتا متوجه 
بهبود برخی شــاخص ها برای پاسخگویی، شــفافیت، رعایت قوانین و 

مقررات و حقوق ذی نفعان است.
سوری تاکید کرد: پیام حاکمیت شــرکتی در بانک ها تفکیک مدیریت 

از مالکیت است که در حوزه خصوصی سازی به خوبی معنی شده است.
نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایــران امنیت مالی، پایداری و 
ثبات را از جمله مهمترین اهداف نهایی حاکمیت شــرکتی عنوان کرد 
و نقش ســاز و کارهای نظارتی و اجرایی را با توجه به فناوری های نوین 

برجسته دانست.
همچنین در ادامه این مراســم یک عضــو دیگر هیئت مدیــره نیز با 
تاکید بر اینکه باید با حمایت از تولیــد، برخی پیش بینی های صندوق 
بین المللی پول را بر هم بزنیم، گفت: شــبکه بانک صــادرات ایران در 
سال 9۷ عملکرد مناسبی داشت به نحوی که میزان مطالبت غیر جاری 
کمتر از یک درصد رشد داشت و ضمن افت بهای تمام شده پول، با رشد 

۳1 درصدی صدور ضمانت نامه ها روبرو بوده ایم.
رضا صدیق خاطر نشان کرد: بر اســاس برنامه عملیاتی سال 98 بانک، 
انتظار می رود سهم بانک صادرات از بازار تا حدود 9 درصد افزایش یابد 

و منابع ارزان قیمت تا ۳0 درصد افزایش داشته باشد. 
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران کاهــش ۳0 درصدی مطالبات 
بانک را از دیگر اهداف این بانک در ســال جاری عنــوان و  اظهار کرد: 
افزایش 40 درصدی در عملکرد بانکداری الکترونیک از جمله اهدافی 

است که در سال 98 دنبال می شود.

گزارش
تشریح عملکرد بانک ملی ایران در تخصیص 

منابع صندوق توسعه ملی
تازه ترین گزارش صندوق توسعه ملی که عملکرد تسهیات ارزی این 
صندوق طی 9 ماه نخست سال گذشته را روایت کرده است، از فعالیت 

مطلوب بانک ملی ایران در این بخش حکایت دارد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، صندوق توســعه ملی اعام 
کرده که در این مدت 404 میلیون دالر از طرح های دارای اعتبار بانک 
ملی ایران نزد این صندوق اعام وصول شده که این رقم در حوزه حمل 

و نقل و صنعت و معدن بوده است.
همچنین صندوق توســعه ملی اعام کرده اســت که اعتباری معادل 
6۷5 میلیون دالر برای طرح های معرفی شــده توسط بانک ملی ایران 
مسدود شده اســت.از این رقم ۳2۳ میلیون دالر در حوزه حمل و نقل، 
۳۳0 میلیون دالر در حوزه پتروشــیمی و 22 میلیــون دالر در حوزه 
صنعت و معدن بوده است.همچنین در سه فصل ابتدایی سال گذشته، 
صندوق توســعه ملی از طریق بانک ملی ایران یک هــزار میلیارد ریال 
برای تامین مالی طرح ها و ۳95 میلیارد ریال برای ســرمایه در گردش 

بنگاه های اقتصادی توزیع کرده است.
بررســی جدول مجموع طرح های اعام وصول شــده و مسدود شده 
صندوق توسعه ملی از ابتدای تاســیس تا پایان آذر سال 1۳9۷ نشان 
می دهد سهم بانک ملی ایران از مبلغ طرح های اعام وصول شده 996 

میلیون دالر و از مبلغ کل مسدود شده 9۳8 میلیون دالر بوده است.

»حساب حامی گندم« خدمتی جدید از بانک 
کشاورزی برای گندم کاران

بانک کشــاورزی باهدف افزایــش رضایتمندی کشــاورزان گندمکار 
و مدیریت بهتر پروژه خرید تضمینی گندم ، »حســاب حامی گندم« 
را برای گندم کاران افتتاح مــی کند.به گزارش روابــط عمومی بانک 
کشاورزی، »حســاب حامی گندم« خدمتی جدید از بانک کشاورزی 
برای کشاورزان گندم کار اســت که امکان اتصال به کارت الکترونیکی 
بانکی را دارد و بافاصله پس از واریز وجوه خرید تضمینی گندم به این 

حساب، پیامک اطاع رسانی برای صاحب حساب ارسال می شود. 
کشــاورزان گندمکار می توانند برای کســب اطاعات بیشــتر درباره  

»حساب حامی گندم« به شعب بانک کشاورزی مراجعه کنند. 

 حمایت از هنر 8۰۰ ساله دارایی بافی توسط 
بانک سامان

بانک ســامان در راستای مســئولیت اجتماعی خود با هدف حمایت از 
صنایع دستی و فرهنگی کشور اقدام به انتشار کتاب نفیسی درباره هنر 

دارایی بافی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان، زمینه اصلی این کتاب اختصاص 
به تبیین نگاه جدیدی در صنایع دستی شــهر یزد دارد که با رویکردی 

خاقانه هنر ترمه دارایی را با دارایی بافی ترکیب کرده است.
بر اســاس این گزارش، خاســتگاه هنــر دارایی  بافی بــا قدمتی 800 
ساله در شهر یزد اســت که بر این اساس بانک ســامان ضمن آغاز فاز 
مطالعاتی و پژوهشــی در مورد این هنر دیرینه دســتاوردها و تجارب 
جدید هنرمندان امروزی را نیز دستمایه کتاب قرارداده تا کتابی کامل 

و جامع در خصوص ترمه دارایی تهیه و منتشر کند.
کتاب ترمه دارایی در 112 صفحه و قطــع 2۳.5*۳0 و جلد گالینگور 
با تیراژ 1600نســخه با محتوا و تصاویری اختصاصی در روابط عمومی 

بانک سامان تولید شده است.

بانک


