
دالرآراممیگیرد؟
در سال »رونق تولید«

نبضهپکوبهکندیمیزند

ترس از شکست معامالت در کانال های تلگرامی

چرا بانک مرکزی از طرح رمزهای یکبار مصرف 
عقب نشست؟

سایهسنگینبازار
متشکلارزیبر

سردالالن

نسخهپیچی
غلطبرایمسکن

۷۰درصدمردم
شمارهتلفن
غلطدادهاند

تشدید شکاف طبقاتی نتیجه وام شناور خرید

مصطفــی مجللی نســب  واحد 
تولیدی، صنعتی هپکــوی اراک که پس 
از رکودی حدود 2 ســاله در خــرداد ماه 
ســال گذشــته با تغییر کادر مدیریتی از 
سوی سازمان خصوصی ســازی به رونق 
نسبی رســیده بود، اکنون به دلیل برخی 
تنگناهــای مختلف و برای تحقق شــعار 
»رونق تولید« نیازمند حمایت مسئوالن 

است.
هپکو به عنوان یکــی از برندهای مطرح 
صنعت ماشین آالت راهداری و راهسازی 
دنیا و ایران در ســال 1351، با ســرمایه  
گذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی 
اراک در زمینــی به وســعت 90 هکتار 
با هدف مونتاژ ماشــین آالت راهســازی 
تاسیس شد و از ســال 1354 با همکاری 
شرکت های اینترناش، پوکلین، ساکایی، 
دایناپاک و لوکومو از کشــورهای آمریکا، 
فرانسه، ژاپن، ســوئد و فنالند به صورت 

رسمی شروع به فعالیت کرد. 
در ســال 1357 و با پیــروزی انقالب 
اســالمی ایران، شــرکت هپکو تحت 
پوشش ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایــع ایران )ایــدرو( قــرار گرفت و 
ازسال 1363 طرح توسعه هپکو مطرح 
شــد که پس از 6 ســال این طرح تحت 
لیســانس شــرکت های لیبهر آلمان 
و ولوی ســوئد، تولید انواع لــودر، بیل 
مکانیکــی، بلدوزر و انــواع غلتک وارد 

مراحل عملیاتی شد. 
در سال 1369 سالن ساخت به وسعت 60 
هزار متر مورد بهره بــرداری قرار گرفت و 
پیشرفته ترین ماشــین آالت تولیدی در 
بخش هــای عملیات اولیه، جوشــکاری 
سبک وسنگین، ماشــین کاری سبک و 
ســنگین و رنگ قطعات در فضای جدید، 

نصب و راه اندازی شد. 
یکی از پیشــرفته ترین سیستم های نرم 
افزاری مهندسی محصول، برنامه ریزی، 
تولید و خدمات پس از فروش ازشــرکت 
لیبهر بــه هپکو منتقل و راه اندازی شــد 
و در ســال 1374 با هدف گــذاری برای 
توسعه محصول، بازار و منابع انسانی گام 
طراحی و تولید محصوالت گریدر، بیل و 

غلتک آغاز شد. 
در مرحله اول این طرح و از اوایل دهه 70 
و به منظور اســتفاده بهینه از ظرفیتهای 
بالقوه مهندســی و ظرفیــت های خالی 
تجهیزات تولیدی، مشارکت در ساخت و 
انجام پروژه های بزرگ کشــور در زمینه 
نفت، گاز و انرژی در شــرکت هپکو آغاز 

شد. 
هپکو در سال های گذشته نقش ارزنده ای 
در تولید و نصب انــواع تجهیزات منحصر 

به فرد در کشــور داشته اســت و دریافت 
لوح طالیی از مرکز تحقیقات هســته ای 
اروپا )Cern( بــه دلیل انجــام به موقع 
و با کیفیت این پروژه در بین 36 کشــور 

گواهی بر این موضوع است. 
واحد تولیــدی؛ صنعتی هپکــو در اوج 
پیشــرفت و بالندگی در ســال 1385 به 
دنبال سیاســت های اصل 44 با قیمتی 
بالغ بــر 740 میلیــارد ریــال به بخش 
خصوصــی واگذار شــد و ســرمایه گذار 
جدید فعالیت خود را از ســال 1386 آغاز 

کرد. 
مشــکالت این واحد تولیدی یکسال بعد 
از خصوصی سازی و فروش ماشین آالت 
تولیدی آغاز شــد اما به دلیــل مراودات 
اقتصادی و مشــکالت در واردات قطعات 
اولیه نمود چندانی نداشــت تــا اینکه از 
ســال 1392 مشــکالت این واحد تولید 

نمایان شد. 
در سال 1396 به دلیل کمبود سرمایه در 
گردش و نبود سفارشات کافی و همچنین 
ناتوانــی در واردات مواد اولیه شــرکت 
نتوانست به شرایط گذشــته برگردد و به 
همین دلیل اردیبهشت ماه سال 97 این 
شرکت به ســازمان خصوصی بازگردانده 
شــد و در خرداد ماه همان سال نیز هیات 
مدیره جدید از ســوی سازمان خصوصی 

معرفی و فعالیت خود را آغاز کرد. 

احیای کارخانه هپکو نیازمند عزم 
ملی است 

نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی در 
گفت و گو با ایرنا، گفــت: احیای کارخانه 
هپکو و رونق تولید در این شرکت نیازمند 

عزم ملی است. 
آیت اهلل قربانعلــی دری نجف آبادی بیان 
کــرد: مهمترین مشــکل کارخانه هپکو 
واگذاری این شرکت بدون در نظر گرفتن 
اهلیت ســهامدار اســت که این مهم در 
ســال 1386 رعایت نشــد و بعد از آن در 
واگذاری دوم که سال 96 نیز این مشکل 

وجود داشت. 
وی ادامه داد: اهلیــت و عمل به تعهدات 
2 اصل واگــذاری واحد هــای صنعتی 
است که در اصل 44 قانون اساسی مورد 
تاکید قرار گرفته و ســازمان خصوصی 
ســازی در واگذاری های استان مرکزی 
به خصوص اراک به این 2 اصل اساســی 

توجه نکرد. 
امام جمعــه اراک بیان کرد: ســهامدار 
دوم هپکو که در ســال 1396 ســکان 
مدیریت این واحد تولیــد را در اختیار 
گرفت نیز نتوانســت به وعده های خود 

عمل کند. 

آیت اهلل دری نجف آبادی بیان کرد: هپکو 
یک سرمایه بزرگ اســت که 29 مدل از 
انواع ماشین آالت راهســازی را می تواند 
تولید کند و جالب اینجاست که در منطقه 
خاورمیانه هیچ کارخانــه ای به عظمت 
هپکو در ساخت ماشــین آالت راهسازی 

وجود ندارد. 
نماینــده ولی فقیــه در اســتان مرکزی 
بیان کرد: مشــکالت کارخانه هپکو اراک 
اگرچه به جــای خود مشــکالت بزرگی 
هســتند اما این مشــکالت با هماهنگی 
بخش دولت و بخــش خصوصی قابل حل 

است. 
وی اظهــار داشــت: مهمترین مشــکل 
کارخانــه هپکو بــازار فروش اســت که 
دولت مــی تواند با هماهنگــی در بخش 
های مختلف بــه خصــوص وزارت راه و 
شهرســازی، وزارت کشــور و شهرداری 
های نقاط مختلف کشــور، برای همیشه 

این مشکل کارخانه هپکو را رفع کند. 

نبض تولید در هپکو به کندی می زند 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع اســتانداری مرکزی گفت: فرآیند 
تولیــد هر چند بــا کندی در ایــن واحد 
تولیدی جریان دارد اما انتقال و واگذاری 
این واحد به یک ســرمایه گذار با اهلیت 
و توانمند از لحاظ شــرایط اقتصادی در 
دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار 

گرفته است. 
سعید فرخی افزود: تعیین تکلیف هپکوی 
اراک از لحــاظ انتخاب ســرمایه گذار و 
همچنین بازاریابی محصوالت این واحد 
تولیدی از برنامه های اصلی اســتانداری 
اســت که تا کنون نامه نگاری ها و رایزنی 
های بسیاری در ســطح کشور انجام شده 

است. 
فرخی تاکید کرد: به دنبال شــرایطی 
هســتیم تا بتوانیم از محل تبصره 18 
قانون بودجه اعتباراتــی را برای حفظ 
تولیــد در شــرکت هپکــو اختصاص 

دهیم. 
معاون هماهنگــی امــور اقتصادی و 
توسعه منابع اســتانداری مرکزی بیان 
کرد: انتقــال کارخانه هپکــو از بخش 
خصوصی بــه دولتی یکی از خواســته 
های اصلی کارگران این واحد تولیدی 
بود که این مهم در ســال گذشــته با 
پیگیری های مدیریت اســتان محقق 
شد و شرایط این واحد تولیدی تا پایان 
ســال گذشــته مطلوب بود اما اکنون 
تولید در این شــرکت با کندی انجام 

می شود. 
فرخــی اضافــه کــرد: اکنون ســازمان 

خصوصی سازی به دنبال واگذاری هپکو 
به یک ســرمایه گــذار با اهلیت اســت و 
فراخوان این مهم نیز چندین بار از راه های 

مختلف اطالع رسانی شده است. 

نیازمند حمایت دولت از رونق تولید 
هستیم 

مدیرعامــل هپکــو اراک نیــز گفــت: 
قراردادهای این واحد تولیدی با نهادها و 
وزارتخانه های مختلف از جمله مدیریت 
بحــران و وزارت راه و شهرســازی هنوز 

محقق نشده است. 
غالمرضا صادقیان افزود: ســال گذشته 
قراردادهای ســازمان راهداری و سازمان 
مدیریت بحران با وجود مصوبه ســه وزیر 
برای تولید 2 هزار و 400 دســتگاه انواع 
ماشــین آالت راهســازی، اجرایی نشده 

است. 
صادقیان با بیــان اینکه واحدهای بزرگی 
مانند هپکو با قراردادهای 50 دســتگاه 
یا کمتر و بیشــتر نمی تواند کار کند بلکه 
باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشــته 
باشــد، گفت: مدیریت ارشــد استان به 
مانند همیشــه پیگیر استمرار روند تولید 
در این شــرکت اســت و رایزنی هایی با 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز 

دنبال شده است. 

 ظرفیت تولید 100 درصد داخلی 
در هپکو وجود دارد 

نایب رئیس شــورای کارگری هپکو اراک 
نیــز گفت: با وجــود اعمــال تحریم ها و 
جلوگیری از واردات انواع فلزات به کشور، 
ظرفیت ساخت ماشین آالت 100 ایرانی 

در هپکوی اراک وجود دارد. 
ابوذر جعفری افزود: بــا حمایت دولت و 
یا واگذاری هپکو اراک به یک ســهامدار 
دلسوز و با اهلیت و همچنین برخوردار از 
پشــتوانه مالی می توان این محصوالت را 

در شرکت تولید کرد. 
وی ادامــه داد: اگر چــه مدیریت هپکو 
حقــوق کارگران بــه هنــگام پرداخت 
می کنــد و به گفته مدیران شــرکت این 
حقوق هــا در نتیجه فــروش محصوالت 
تولید شده پیشین اســت، اما امروز تولید 
به معنــای واقعی گذشــته در این واحد 
اســتمرار ندارد و باید مسئوالن حمایت 

بیشتری داشته باشند. 
نایب رئیس شــورای کارگری هپکو اراک 
بیان کرد: ســال گذشــته هفت دستگاه 
غلتــک، 10 دســتگاه ترانســفورماتور، 
پنج دســتگاه گریدر و 20 دستگاه غلتک 
hf 78 در این شــرکت تولید و حقوق سه 
ماه گذشــته مربوط به فــروش همین 

دستگاه های تولیدی است. 
جعفری بیان کرد: ســال گذشته قرارداد 
تولیــد 60 دســتگاه گریدر با ســازمان 
راهداری منعقد شــد اما تا کنون اجرایی 

نشده است. 
وی بیان کرد: اعضای شــورای کارگری 
هپکو اراک هفته گذشــته بــا هدف حل 
و فصل مشــکالت هپکــو اراک با رئیس 
سازمان خصوصی ســازی مالقات کردند 

و خواستار حمایت شدند. 
نایــب رئیس شــورای کارگــری هپکو 
اراک بیان کرد: با توجه به اینکه تا پایان 
امســال تعداد قابل توجهی از نیروهای 
کارگاهــی این شــرکت بازنشســته 
مــی شــوند، نیاز اســت بــرای حفظ 
حیــات بزرگترین واحد تولید ماشــین 
آالت راهســازی خاورمیانــه، تدابیری 

اندیشیده شود. 

هپکو حمایت می خواهد 
یکــی از کارگران هپکــو اراک در گفت و 
گو با ایرنا گفت:تنگناهــای اققتصادی و 
برخی مشکالت حیات اقتصادی هپکو را 

تهدید می کند. 
وی که خواســت نامش فاش نشود بیان 
کرد: افزایش سهام این واحد از 400 ریال 
به بیش از هفت هزار ریال ســبب شده تا 
ســرمایه گذاران برای خریــد این واحد 

تولیدی با مشکالتی روبرو شوند. 
این کارگــر هپکوی اراک اظهار داشــت: 
ایران در طول 40 ســال گذشته همواره 
مورد تهدید و تحریم های دشــمنان قرار 
داشــته اما تولید در تمامــی واحدهای 
تولیدی جریان داشــته بنابراین کاهش 
تولید و مشــکالت هپکو تنها با تحریم ها 

مرتبط نیست. 
وی بیان کرد: مشــکالت بیمــه، مالیات 
و بانکی و برخی ضوابط قانونی دســت و 
پاگیر قابل حل اســت و دولت باید برای 
تحقق رونق تولید در ایــن واحد صنعتی 

چاره اساسی بیاندیشد. 
شرکت هپکو در ســال 1351 در زمینی 
به وســعت 90 هکتــار با هــدف مونتاژ 
ماشین آالت راه ســازی تاسیس و از سال 

1354شروع به فعالیت کرد. 
شرکت هپکو اراک در حال حاضر 25 نوع 
ماشین آالت راه ســازی از جمله گریدر، 
لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع 
محصوالت آن تحت لیسانس کشورهایی 
از جمله ژاپــن، آلمان، ســوئد تولید 

می شود. 
کارخانه هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی 
در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار 

شد. 
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ازبازارمتشکلارزیچهانتظاراتیبایدداشت؟

نباید انتظار داشــت که بازار متشــکل از آغاز به کار خود شروع به کاهش 
قیمت ها و تقویت پول ملی کند زیرا مشــکالتی کــه ریال را تضعیف کرد 
بســیار پیچیده بودند و با یک تصمیم،فضا دســتخوش تغییرات جدی 
نخواهد شــد.با این همه فرامــوش نمی تواند کرد که چه کشــور تحریم 
می شد و چه خیر، باید تغیییر مکانیزم قیمت گذاری ارز در ایران در دستور 
کار قــرار می گرفت چرا که هیچ کشــو.ری این اختیــار را در اختیار بازار 
کشوری دیگر نمی گذارد اما ســالیان طوالنی قیمت دالر در ایران، پس از 

تعیین نرخ در امارات، مشخص می شد. 
یکی از مسائل نگران کننده در مورد بازار متشکل ارزی، افزایش انتظارات 
از این بازار است؛ شــکل گرفتن این انتظارات غیرواقعی درنهایت کارکرد 
بازار را متاثر خواهــد کرد. به هــر روی مشــکالت ارزی در ایران دالیل 
گوناگون دارند که طبعا از ابعاد مختلف می توان آنها را بررســی کرد ولی 
نمی توان با یک حرکت همه مشــکالت را برطرف کــرد. البته این ها نافی 

نقش ضروری این بازار نیست.
برای فهم بهتر ضرورت چنین کاری، ابتدا باید بــه روش تعیین نرخ دالر 
در بازار ایران اشــاره کنیم. مکانیزم بازار به این صورت است که هر روز در 
امارات نسبت برابری درهم با ریال مشخص می شود و سپس نسبت درهم 
امارات و دالر امریکا مقایسه می شــود و از دل این محاسبات نرخ فردایی 
سبزه میدان تعیین می شود. این روش مرســومی برای ایران بود ولی به 
دالیلی اکنون ادامه این روند بســیار دشوار است. مشــکل اول این است 
که در گذشــته برای تهیه اســکناس ارز در امارات مشکلی وجود نداشت 
و به همین دلیل بخش مهمی از اســکناس ارزی مورد نیاز کشــور از این 
طریق تهیه می شد. با این وجود افزایش فشــارهای واشنگتن به ابوظبی 
ســبب شــده تا طرف مقابل هم محتاط تر عمل کند و این سبب شده در 
نتیجه دیگر این مکانیزم قابل اجرا نیســت ، در عین حــال که درهم نیز 
قدرت گذشته را ندارد.از ســوی دیگر باید توجه داشت در گذشته امارات 
تنها تامین کننده اسکناس ارزی کشــور بود . در نتیجه نرخ محاسبه شده 
در این بازار مالک خوبی برای تعیین نــرخ فردایی ایران بود. با این همه به 
دلیل فشــارهای ایاالت متحده و افزایش مشــکالت میان ایران با متحد 
امارات، یعنی عربستان عمال کشورهای دیگر همسایه نیز به تامین کننده 

ارز برای ایران تبدیل شده اند .
همه این موارد، در کنار مشکالت موجود در ســامانه های متعدد ، راهی جز 
تن دادن به یک بازار متشکل ارزی و تعیین نرخ ارز به شیوه دیگر را باقی 
نمی گذارد. یکی از پرسشــهایی که این میان مطرح است در رابطه با حسن 
و مزایای این روش برای صرافان اســت. پیش از این صرافان در تامین منابع 
مورد نیاز خود دچار مشکل بودند و مجبور می شــد تسویه نهایی خود را به 
شــکل حواله در امارات انجام دهند. همان طور که گفته شد دیگر استفاده 
از این روش بهینه نیست. همچنین در بازار متشکل به ازای تامین بخشی از 
معامالت صرافان و برخی مزایای دیگر، از آن ها خواسته می شود با شفافیت 
کامل عمل کنند.از ســوی دیگر پیشــتر امکان مداخله در بازار برای بانک 
مرکزی به شدت دشوار بود، اما با تشکیل بازار متشکل ارزی،عمال دست بانک 
مرکزی برای مداخله اصولی باز می شود. بانک مرکزی در روش سنتی افرادی 
را چمدان به خیابان ها می فرستاد تا با عرضه اضافه، قیمت ها را کنترل کنند 
که پرواضح اســت این روش تا چه اندازه رانت ایجاد می کند و چه مشکالتی 
در پی دارد. در ســال گذشــته نیز اغلب، بانک مرکزی از طریق عرضه ارز به 
صرافی های زیر مجموعه خود، تا حدودی این مداخله را انجام می داد که این 

شکل نیز گسسته بود و واکنش های کند بازار را به همراه داشت.

سرمقاله

مجید شاکری
مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
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حمایتازشرکتهایدانشبنیاندرصنعتنفت
 وزیر نفت، به منظور بهره گیری حداکثــری از ظرفیت های مغزافزاری 
و نرم افزاری کشــور و رونق تولید ملی به ویژه شــرایط خطیر کنونی، 
دستورالعمل تشــکیل شورای حمایت از شــرکت های دانش بنیان در 

صنعت نفت را ابالغ کرد.
در متن ابالغیه بیژن زنگنه به سعید محمدزاده - معاون امور مهندسی، 
پژوهشــی و فناوری - آمده اســت: به منظور بهره گیری حداکثری از 
ظرفیت های مغزافزاری و نرم افزاری کشــور و رونق تولید ملی به ویژه 
شــرایط خطیر کنونی، پیرو مباحث انجام شده، به استناد بندهای 4، 5 
و 6 از جز »ث« ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19 
اردیبهشت ماه 1391 مجلس شــورای اسالمی، بدین وسیله موارد زیر 

برای اجرا ابالغ می شود:
1- به منظور توجه و حمایت بیشتر از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
در بخش های مختلف باالدســتی و پایین دســتی صنعــت نفت، گاز، 
پتروشیمی و نیز توسعه اســتارت آپ ها، بدین وسیله »شورای حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان در صنعــت نفت« با ترکیب زیر تشــکیل 

می شود.
معاون وزیــر در امور مهندســی، فناوری و پژوهش )رئیس شــورا(، 
مدیران پژوهش و فناوری چهار شــرکت اصلی، مدیران کل ذی ربط 
در آن معاونت، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
تا 6 نفر افراد حقیقی صاحب نظر به پیشنهاد معاون مهندسی و تائید 

وزیر.
2- با توجه به توافق انجام شــده بــا مدیرعامل محترم شــرکت ملی 
نفت ایران، مدیریت اســتفاده از محوطه عمومی پژوهشــگاه ســابق 
صنعت نفت و بخش های توافق شــده از انبــار کاالی ری در اختیار آن 
معاونت قرار می گیرد تا از این مجموعه به نحو مناســب برای توســعه 
اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان مرتبط با صنعت نفت بهره 

گرفته شود.
3- الزم اســت با انتخاب مشــاور ذی صالح، نحوه کاربری مناســب از 
مکان های یادشــده، با توجه به نیازهای کنونی و آینده شــرکت های 
هدف مشخص شده و نســبت به طراحی و اجرای زیرساخت ها و انجام 
ســرمایه گذاری های الزم در این زمینه اقدام های الزم به انجام برسد و 

نتیجه به طور مرتب به اینجانب گزارش شود.

شرایطصادراتمحصوالتفلزی 
 طبق اعالم گمرک، تا پایان خرداد امســال برخی شــرکت ها مجاز به 
صــادرات محصوالت فوالدی هســتند و تائیــد ایــن وزارتخانه برای 

صادرات محصوالت آنها الزامی نیست.
براساس بخشنامه اخیر گمرک شــرایط صادرات محصوالت فلزی که 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم شده ابالغ و در 

دستور کار قرار گرفته است.
این در حالی اســت که طبق دســتور رحمانی - وزیر صنعت، معدن و 
تجارت - در خصوص ســاماندهی محصــوالت فــوالدی و به منظور 
تســهیل فرآیند صادرات واحدهای تولیدی از 21 اردیبهشــت ماه تا 
پایان خردادماه ســال جاری حدود 62 شرکت شــرایط متفاوتی برای 
صادرات محصوالت خود خواهند داشــت که براساس اعالم انجام شده 
شرکت های مورد نظر برای صادرات محصوالت فوالدی نیازی به مجوز 
اداره ثبت نداشته و با اعالم آمادگی واحدهای دیگر تولیدکننده مقاطع 
طویل فوالدی جهت عرضه در بورس کاال فهرســت پیوست تکمیل و از 
سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه ها به گمرک اعالم 

خواهد شد.
در نامه رحمانی به میراشرفی - رئیس گمرک - آمده است که به تمامی 
گمرکات ابالغ شود که فهرســت صادرکنندگان مقاطع تأمین فوالدی 
را با مشــخصات کامل به منظور پیگیری های بعدی به صورت ماهیانه 

اعالم کنند. 
ضمناً فهرســت صادرکنندگان برای مقاطع زمانی بعد پس از بررسی 
نحوه رعایت عرضه مشخص شده در سه ماهه نخست و کنترل بازگشت 
ارز صادراتی به سامانه نیما متعاقباً توسط معاونت امور معادن و صنایع 

معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم می شود.
 همچنیــن طبق دســتور وزیر صمت شــرایط برای گــروه دیگری از 
تولیدکنندگان محصوالت فوالدی نیز تعریف شــده اســت؛ به نحوی 
که طبق اعالم رحمانی با توجه به ضرورت نیازهای داخلی کشــور و به 
منظور ســاماندهی صادرات محصوالت فوالدی و پیگیری برگشت ارز 
حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان فروشــی محصوالت صادراتی و 
از ســوی دیگر بنا به درخواســت واحدهای بزرگ تولیدکننده مقاطع 
فوالدی از این پس صادرات محصوالت فوالدی بــا چند کد محدود به 

شرایطی خواهد شد.
 ،7214 ،)HS(7213 براین اســاس، صادرات محصوالت فوالدی با کد
7215، 7216 و 7206 صرفــاً از طریــق واحدهــای تولیدکننده آن 
محصول و یا نماینده رســمی آنهــا و مطابق با روال جاری برای ســایر 
فرآورده های فوالدی مانند شمس و آهن اسفنجی پس از تأیید وزارت 

صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است.

پویشملیداخلیسازیقطعاتخودرو
راهاندازیشد

 مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا از راه انــدازی پویش ملی 
داخلی سازی قطعات خودرو برای نخســتین بار در صنعت خودرو خبر 

داد.
ســیدجواد ســلیمانی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به تأکید مقام 
معظم رهبری در رابطه با اســتفاده از توان و ظرفیــت داخلی برای رفع 
نیازهای تولیدی کشــور، اظهار کرد: در این طرح قرار اســت از توان و 
دانش پژوهشــگران، نخبگان و دانشــگاهیان کشــور با هدف توسعه 
داخلی ســازی قطعات خودرو، ســاخت محصوالت جدید و همچنین 

کاهش ارزبری در صنعت خودرو استفاده شود.
وی تحقق شــعار رونق تولید را تضمین کننده اقتدار کشــور دانست و 
افزود: با هدف اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق بخشــی به تولید داخل، 
گروه سایپا برای نخســتین بار در صنعت خودرو از تمامی شرکت های 
دانش بنیان و صنعتی دعوت کرده تا طرح هــا و ایده های خود را به این 

مجموعه ارائه کنند.
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا تصریح کرد: ضرورت استفاده 
از توان شــرکت ها و صنعت گران ایرانــی در کنار وجــود تحریم های 
خارجی و محدودیت ها در زمینه واردات قطعات پیشــرفته خودرویی 
و عدم همکاری شــرکای خارجی که منجر به حذف برخی محصوالت 
از خطوط خودروســازان و در نهایت، عدم امــکان تحویل خودروهای 
تولید مشترک شــده؛ باعث شد این شــرکت تالش کند شرکت های 
دانش بنیان و صنعتگران، به تولید قطعات پیشــرفته خودرویی سوق 

پیدا کنند.
سلیمانی اظهار کرد: ســایپا قصد دارد تا هرگونه پژوهش، طرح علمی 
و مطالعاتی و یا ایده ناب قابل اجرا در زمینه طراحی، کاربری و ســاخت 
قطعات با محور بومی سازی فناوری های پیشــرفته خودرویی را مورد 

حمایت و بهره برداری قرار دهد.
به گفته وی، پژوهشــگران، دانشــگاهیان، صنعت گران و شرکت های 
دانش بنیان می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر و دقیق تر با مرکز 
www.airicsaipa. تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به آدرس

com تماس گرفته و یا از نمایشگاه دائمی قطعات بومی نشده مورد نیاز 
گروه خودروسازی سایپا در شرکت سازه گستر واقع در کیلومتر 9 جاده 

مخصوص تهران کرج بازدید کنند.

چرتکه

رییس کنفدراســیون صادرات گفت: اقتصــاد ایران 
تحت تاثیر دو موضوع مهم بین المللی اســت و تعیین 
تکلیف ایــن دو موضوع جهت گیری اقتصــاد ایران را 

روشن می کند و مسیر اقتصاد ایران را تغییر می دهد.
محمد الهوتــی در گفتگو با خبرآنالیــن، با اعالم این 
مطلب افزود: این دو موضوع ،در حقیقت تعیین تکلیف 
موضع ایــران در خصوص اف ای تی اف اســت که باید 
در خصوص آن تصمیم گیری در داخل کشــور انجام 
شــود. موضوع دیگر نیز راه اندازی کانــال مالی ایران 
و اروپاســت و اتفاقا در این مــورد اروپایی ها باید اعالم 

موضع کنند.
وی در توضیــح ایــن مطلب ادامــه داد: مــن معتقد 
هســتم مادامی که ما مشــمول مهلت هــای اعمالی 
»اف ای تی اف« هستیم، خطری متوجه مان نیست چرا 

که تحریم خاص یا محدودیتــی بر ما اعمال 
نخواهد شد.

 او ادامه داد: این مهلت اعمال شــده از سوی 
»اف ای تی اف« در حقیقت بدان معناســت 
که تغییری در شــرایط کنونی افتصادی ما 
رخ نخواهد داد اما  اگر مهلت ما تمام شــود، 
و ما هنوز موضع مشخص خود را اعالم نکرده 

باشیم و تکلیف روشن نشده باشد، مشکالت متعددی 
برایمان ایجاد خواهد شد.

الهوتی گفت: به عنوان مثال ، حتــی اگر تحریمی هم 
علیه ایران اعمال نشود، نپیوســتن به »اف ای تی اف« 
مراودات ما با کشــورهای دوســت وطرفهای تجاری 

ایران را دشوار خواهد کرد.  
رییس کنفدراســیون صادرات اضافــه داد: این مهلت 

که به ایران داده شده اســت، آخرین مهلتی 
است که از ســوی »اف ای تی اف« داده شده 
و بی تردید عــدم پذیرش این کنوانســیون 

می تواند هزینه هایی را متوجه اقتصاد نماید.
او به تحریم های اعمال شــده از سوی آمریکا 
اشــاره کرد و ادامــه داد: وقتــی تحریم ای 
ظالمانه علیه ایران اعمال می شود، الزم است 
تدابیری برای عادی ســازی شــرایط با دیگر کشورها 
در دســتور کار قرار گیرد چرا که امریکا تالش فراوانی 
دارد تنگنای ایجاد شده را تشــدید کند و البته با توجه 
بــه موقعیت ایران، مــی توانیم این کشــور را در بازی 
بیرحمانه و خالف قواعد بین المللی اش تنها نگه داریم.

 او درادامــه در خصوص موضوع دیگــری که اقتصاد را 
امســال تحت تاثیر قرار می دهد، گفــت: نکته مهمی 

که باید بدان توجه کنیم این اســت که ما انتظار رفتار 
عاقالنه از اروپا داریم، در حقیقت اعالم مهلت شــصت 
روزه از سوی رییس جمهوری خطاب به اروپایی ها نیز 
با همین هدف اســت، تا این کشــورها هر چه سریع تر 
اقدامــات الزم برای زنده نگه داشــتن برجام و عمل به 

تعهدات بین المللی خود را اجرایی نمایند.
 او به برقراری کانال مالی بین ایران و اروپا اشــاره کرد و 
ادامه داد: این کانال می تواند موقعیت مناســبی میان 
ایران و اروپا باشد، در عین حال که کانال های دو جانبه 
و چنــد جانبه میان ایــران و دیگر کشــورها نیز اقدام 

مهمی است که باید از سوی مسئوالن پیگیری شود.
 بــه گفتــه وی تاثیر اینســتکس و اف ای تــی اف بر 
اقتصاد، در ســال جاری بیــش از عوامــل بنیادین 

اقتصاد خواهد بود.

دیدگاه

راه اندازی  زمزمه های  فکوری  محبوبه 
بــازار متشــکل ارزی کافی بــود تا دالالن 
هر روز سایه ســنگین آن را بر سر معامالت 
خود حس کننــد؛ موضوعی که می توان آن 
را به صورت واضــح در مکالمات و مراودات 

معامله گران فردایی دید.
زمزمه راه اندازی بازار متشــکل ارزی کافی 
بود تا دالالن هر روز سایه ســنگین آن را بر 
ســر معامالت خود حس کننــد؛ موضوعی 
که می تــوان آن را به صورت مشــخص در 
مکالمات و مــراودات معامله گران فردایی 
دید. تنها کافی اســت عضو یک یا دو کانال 
معامالت فردایــی ارز در فضــای مجازی 
باشــید تا ببینید که چطور بازارسازی بانک 
مرکزی می تواند برخی نقشه های دالالن و 

سوداگران بازار ارز را نقش بر آب کند.

 دالالن نگران راه اندازی بازار
 متشکل ارزی

دالالن و ســوداگران بــازار ارز، راه اندازی 
بازار متشــکل ارزی و برخی تحرکات بانک 
مرکزی برای نقش آفرینی در بازار اسکناس 
را خطری جــدی برای خــود می دانند و بر 
این باورند که اگر این بازار راه اندازی شــود، 
به طور قطع بر روی رونــد کاری آنها و البته 
تعیین نرخ اثرگذار خواهد بود؛ هرچند هنوز 
هم برخی از آنهــا خوش باورانه معتقدند که 
می توانند کماکان نقش خــود را در بازار ارز 
ادامــه دهند.زمزمه های راه انــدازی بازار 
متشــکل ارزی در کنار نقش فعاالنه بانک 
مرکزی طی هفته های گذشته، به خوبی به 
دالالن نشــان داد که حداقل اگر می توانند 

در برخی ساعات از معامالت روزانه و شبانه، 
نرخ را به دلخواه خود باال ببرند، اما این روند 
عمر کوتاهی دارد و بازارسازی بانک مرکزی 
از طریــق صرافی های بانکــی، راه را بر آنها 
خواهد بســت و حداقل، اجازه برنامه ریزی 
بلندمدت و میان مــدت را به آنها در بازار ارز 

نمی دهد.
نگرانی دالالن از راه اندازی بازار متشــکل 
ارزی موجب شــده آنها به هم گروهان خود 
توصیه کنند که با احتیــاط پا در راه خرید و 
فروش های ارز با قیمت های بی ثبات کنونی 
بگذارند. آنها بــر این باورند کــه هر لحظه 

ممکن است بازار متشــکل ارزی راه اندازی 
شده و جو روانی آن، بسیاری از خریدارها و 

فروشندگان کالن را متأثر کند.
این جــو تا جایــی پیش رفته که رؤســای 
کانال های داللی ارز، بــه معامله گرانی که 
سابقه چندانی در خرید و فروش و معامالت 
ارزی نداشــته یا می خواهند سرمایه اندکی 
را وارد این بازار کننــد، توصیه می کنند که 
کل سرمایه را وارد نکنند و نیمی از آن را در 
این بازار به کار گیرنــد؛ چراکه با راه اندازی 
بازار متشکل ارزی، مشخص نیست که چه 

اتفاقی رخ خواهد داد.

اتمام مراحل راه اندازی بازار متشکل 
ارزی در بانک مرکزی

اکنون توپ تشــکیل بازار متشکل ارزی در 
زمین »شــرکت بازار متشکل ارزی« است؛ 
شرکتی که با سهامداری فرابورس و چندین 
نهاد دیگر تشــکیل شده اســت تا زمینه را 
بــرای شــکل گیری قانونــی فرآیند نقش 
آفرینی بازار متشــکل ارزی فراهم کند. به 
گفته عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک 
مرکزی، سیاســتگذار ارزی کشور هر آنچه 
که الزم بوده در مورد راه اندازی و ایجاد بازار 
متشــکل ارزی انجام داده و از اینجا به بعد، 

کار در حوزه هیأت مدیره این بازار پیگیری 
خواهد شد.

همتی اعالم کرده که بازار متشــکل ارزی 
محلی اســت که می توان در غالب آن، نرخ 
اســکناس ارز را هم بر اساس منطق عرضه و 
تقاضا و نه به صورت صوری، تعیین کرد و از 

مزایای آن بهره مند شد.
محمــود شکســته بند، مدیرعامــل بازار 
متشــکل ارزی نیــز در رابطه بــا آخرین 
وضعیت راه اندازی بازار متشکل ارزی گفته 
است: تمام مراحل ثبت شــرکت در سامانه 
ثبت شــرکت ها انجام شــده و کار وارد فاز 
عملیاتی شده اســت؛ کارهای کارشناسی، 
برنامه های نرم افزاری و سیســتم های مورد 
نیاز این بازار نیز در حــال طراحی و تدوین 
اســت و به طور مرتب هیأت مدیره شرکت، 
جلسات مستمری را با کارشناسان فناوری 

اطالعات برگزار می کند.

ساختمان محل استقرار بازار متشکل 
ارزی تجهیز شد

اکنــون خبرهــا حکایــت از آن دارد کــه 
ساختمان محل استقرار بازار متشکل ارزی 
نیز تجهیز شــده اســت و به محض نهایی 
شدن ثبت شــرکت، هیأت مدیره، مدیران 
و کارشناســان در محل بازار متشکل ارزی 

مستقر می شوند.
آنگونه که یک مقام مســئول در نظام بانکی 
پیش تر در گفتگــو با خبرنــگار مهر اعالم 
کرده بــود، قرار اســت محل تشــکل بازار 
متشکل ارزی، ســاختمان بانک مرکزی در 

خیابان فردوسی باشد.

خریدار  شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در پایــان معامالت هفته گذشــته 
به عدد 211 هزار و 17 واحد رســید که در 
مقایسه با هفته سوم این ماه 326 واحد افت 
را تجربه کرد. محسن رحمتی با بیان اینکه 
حجم معامالت در هفته ای که گذشت افت 
زیادی را تجربه نکرد، گفت: وجود التهاباتی 
که در بازار هفته گذشته رخ داد طبیعی بود، 
به همین دلیل می توان رونــد معامالت را 
مســاعد ارزیابی کرد که این موضوع نشانه 
بســیار خوبی برای بازار سرمایه محسوب 

می شود.
وی ادامه داد: بهتر اســت اکنون شــاخص 
بــورس در حال نوســان باشــد تــا ضمن 
استخراج اطالعات بنیادی شرکتها، فعاالن 

بازار دید بهتری نسبت به بازار پیدا کنند.

روند شاخص بورس افزایشی است
رحمتی افزود: پیش بینــی ما بدین صورت 
است که اگر در بازار ریسک سیاسی خاصی 
اتفاق نیفتد روند شاخص بورس در سال 98 

صعودی باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: انتظارها 
این اســت که بــازار در کوتــاه مدت در 
محدوده های فعلی در نوســان باشــد ولی 
در بازه زمانی 6 ماه دوم ســال بــازار به طور 
حتم رشد خواهد داشــت.وی معتقد است، 
در صورتی که ریســک های سیاســی از 
محــدوده های فعلی بیشــتر نشــود بازار 
سرمایه در سال 98 نسبت به دیگر بازارهای 
ســرمایه گذاری بهترین بازدهی را تجربه 
مــی کند.رحمتی روند معامــالت در بازار 
هفته جــاری را این گونه پیــش بینی کرد: 
شــاخص بورس در بازار هفته جاری مشابه 

هفته گذشته در نوسان است.

ریزش شاخص بورس غیرطبیعی نبود
رحمتی به ریزش چند هزار واحدی شاخص 
بورس که بازار طی هفته گذشته تجربه کرد 
اشــاره و بیان کرد: افت بازار سرمایه چندان 

غیرطبیعی نبود، همیشــه بعد از رشد های 
چشــمگیر، بازار برای ایجاد تعادل نیازمند 
منفی های سنگین اســت بنابراین ریزش 
بازار نگران کننده نیست و طبیعی است که 

بازار به همین مسیر برود.
وی با بیــان اینکه اکنــون بازار بــه دنبال 
تعیین تکلیف دو نکته اســت، گفت: اولین 
موضوع سیاســت اقتصادی دولت در رابطه 
با ارز شرکت ها است، شــرکت هایی مانند 
شرکتهای فلزی، معدنی و خودروسازی در 
رابطه با نگه داشتن سطح تولید خود تردید 
دارند و نگران تاثیر تحریم و رکود بر ســطح 
تولید خود هســتند.این کارشــناس بازار 
سرمایه نکته دوم موثر در بازار سرمایه را به 
ریسک های سیاسی کالن مربوط دانست و 
افزود: این موضوع باید روشن شود که آیا این 
ریسک ها بیشــتر از وضع کنونی می شود یا 
به همین روال باقی می ماند، اگر مشــخص 
شود که ریسک ها بیشتر از موقعیت کنونی 
نمی شــود برای بازار کفایت مــی کند و به 

روند خود ادامه می دهد.

 چشم انداز 6 ماهه برای
 سرمایه گذاری در بازار سرمایه

رحمتی اظهار داشــت: افرادی که به دنبال 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه هستند باید 
با یک چشــم انداز 4 تا 6 ماهه وارد این بازار 
شــوند فقط در این صورت بازار سرمایه 
می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری 
باشــد.وی معتقد اســت که اگر چشم انداز 
فعاالن بازار برای ســرمایه گذاری در بازار 
سرمایه کوتاه مدت باشد این احتمال وجود 
دارد که نوسان های موجود در بازار به ایجاد 

ضرر و زیان برای این افراد منجر شود.
رحمتی با بیان اینکه همیشــه بعد از صعود 
ســنگین شــاخص، بازار به طور حتم یک 
نوسانی را تجربه می کند، افزود: افرادی که 
در اواخر دوران صعود شــاخص وارد بازار 
می شــوند احتمال اینکه ضرر سنگینی را 

تجربه کنند زیاد است.

درجا زدن سهم های بزرگ در بازار 
هفته گذشته

علی صادقین، کارشناس بازار سرمایه نیز به 
ایرنا گفت: با توجه به وجود اخبار سیاسی در 
بازار هفته گذشته حمایت هایی از سهمهای 
بزرگ از ســوی حقوقی ها صورت گرفت اما 
عمده سهم های بزرگ به نوعی وضعیت رو 

به پایین را تجربه کردند.
وی افزود: اکنون ســهم هــای بنیادین یا 
ســهم هایی که از نظر قیمتی بسیار جذاب 
هســتند با عدم جذابیــت تقاضــا در بازار 
مواجه شده اند.این کارشناس بازار سرمایه 
اظهــار داشــت: در هفته ای که گذشــت 
سهمهای بزرگ و شاخص کل به دلیل نیاز 
به نقدینگی تا حدودی درجــا زدند و روند 

منفی را در پیش گرفتند.

 جذابیت سهم های کوچک
 در بازار سرمایه

صادقین پیــش بینی کرد که بــازار تا یک 
یا دو هفتــه با همین روند ادامه دار اســت و 
ســهمهای کوچک با جذابیت بیشــتری 

نسبت به سایر سهم ها مواجه خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه به طور حتم ســال 98 
سال ســرمایه گذاری در بازار سرمایه است، 
گفت: وضعیت شــاخص های اقتصاد کالن 
مانند نرخ ارز و تقاضای ســفته بازی گویای 
آن اســت که صنایــع مختلــف موجود در 
بورس امسال با رشــد معناداری برای تقاضا 

مواجه می شــوند و نقدینگی خوبی را وارد 
بازار سرمایه می کنند.

صادقین با بیان اینکه بازار ســرمایه از چند 
جهت می تواند برای ســرمایه گذاری ایجاد 
جذابیت کند، افزود: بازار ســرمایه نسبت 
به دیگر بازارهــا مانند طال، ارز و مســکن 
رشــد کمتری را تجربه کرد بنابراین از نظر 
بازدهی بازار ســرمایه باید رشد بیشتری را 

در بازار سال جاری به دست آورد.

ورود پول های خرد به بورس
وی با تاکیــد بر اینکه رونــد معامالت هیچ 
بازاری به اندازه بازار ســرمایه قابل نظارت 
نیســت، گفت: پول های خرد مــی توانند 
جذب این بازار شــوند، حتی بــا 100 هزار 
تومان مــی توان در ایــن بازار اقــدام به 
ســرمایه گذاری کرد در حالی که در دیگر 
بازارها مانند بازار طال و مسکن سرمایه گذاری 

با چنین رقمی غیرممکن است.
صادقین افــزود: با توجــه به اینکــه بازار 
ســرمایه نســبت به وقایع، اخبار و شایعات 
عکس العمل شــدیدی را نشــان می دهد 
اما در مجموع این بازار مــی تواند جذابیت 
بیشتری برای ســرمایه گذاری با خود برای 

فعاالن بازار به همراه داشته باشد.

بورس تحت تاثیر هیجانات منفی
امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه 
به ایرنا گفت: اوایل هفته گذشته بازار تحت 
تاثیــر هیجانات منفی ناشــی از تنش های 
سیاسی قرار گرفت و سرمایه گذاران نسبت 
به این موضوع واکنش شــدیدی را از خود 

نشان دادند.
وی ادامه داد: ریزش شــاخص بورس بیش 
از آنکه تحت تاثیر عوامل تحلیلی سیاســی 
قرار گیرد ناشی از عوامل احساسی سیاسی 
بود که تا حدودی ریسک ســرمایه گذاری 
در بازار را برای سرمایه گذاران و زمینه افت 

قیمت سهام را افزایش داد.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 

بازار سرمایه به شــدت نسبت به ریسکهای 
سیاســی حســاس اســت، گفت: با توجه 
به اینکه رونــد معامالت در اواســط هفته 
گذشــته به حالت عادی خود بازگشــت اما 
همه صنایع قادر به اســتفاده از این آرامش 

نبودند.

راه صنایع از یکدیگر جدا شد
امیرباقری با تاکید بر اینکــه اتفاقات اخیر 
زمینه جدایی راه صنایع از یکدیگر را فراهم 
کرده اســت، گفت: اکنون توجه بیشــتر به 
ســمت صنایعی اســت کــه بازدهی و 
چشــم انداز بهتری نسبت به دیگر صنایع 
دارند.وی افزود: اکنون برخی صنایع بزرگ 
که در انتظــار تایید شــورای نگهبان برای 
افزایش ســرمایه از محل تجدیــد ارزیابی 
هســتند از توجه بیشتری نســبت به دیگر 
صنایــع برخوردارند. این صنایــع به لحاظ 
ترازنامه از دارایی هایــی برخوردارند که از 

این طریق می توانند تورم را پوشش دهند.
به گفته امیرباقری، ســهام کامودیتی ها با 
توجه به مطرح شــدن بحث بازار متشــکل 
ارزی که احتمال دارد قیمت تعیین شده در 
این بازار 12 تا 13 هزار تومان باشد با اقبال 
همراه شدند.این کارشــناس بازار سرمایه 
افزود: در هفته ای که گذشــت یک حرکت 
رفت و برگشتی را در بازار دالر و طال تجربه 
کردیم که این موضوع تاثیر چشمگیری بر 

روی بازار سرمایه گذاشت.

مسابقه رالی در معامالت بازار سرمایه
امیرباقــری اظهار داشــت: اگر قرار باشــد 
حرکت رالی جدیــدی را در بازار ســرمایه 
شاهد باشــیم به نظر می رســد که دیگر به 
شدت رالی سری قبل نباشد اما کماکان این 
بازار با توجه بــه متغیرهای کالن اقتصادی 

جای رشد دارد.
وی ادامــه داد: نــه تنها در ســال 98 بلکه 
تمامی سال ها سال سرمایه گذاری در بازار 

سرمایه است.

کدامتصمیماتمسیراقتصادایرانراتغییرمیدهند؟
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شرایطفروشفوریپژو۴۰۵وپژو۲۰۶اعالمشد
 شرایط فروش فوری خودرو در بیست و نهمین روز اردیبهشت ماه سال 

جاری اعالم شد.
ایران خودرو در اطالعیه ای اعالم کرده اســت، روز یکشــنبه بیست و 
نهم اردیبهشــت ماه پژو 405 بنزینی با ترمز ضد قفــل را به قیمت 63 
میلیون و 158 هزار و 400 تومان پیش فروش خواهد کرد. تحویل این 

خودروها در این قالب سی روزه خواهد بود.
 در عین حال پؤو 206 تیپ دو نیز با مشخصات اعالم شده در جدول 67 
میلیون و 283 هزار و 400 تومان در طرح فروش فوری عرضه می شود. 
ظرفیت ثبت نام برای هر کد ملی، از کل بخشــنامه یک دستگاه خودرو 
اســت و در صورت ثبت نام از سوی مشــتریان محترم مغایر با این بند، 
قرارداد به صورت یک طرفه از ســوی شــرکت ایران خودرو لغو خواهد 

شد.
کلیه مشتریانی که در 18 ماه گذشته نســبت به ثبت نام خودرو اقدام 
نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشــنامه نیســتند. بدیهی است هر 
ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوی شرکت یک طرفه ابطال 
خواهد شد. در این بخشــنامه امکان ثبت نام برای افراد باالی 18 سال 

امکان پذیر است.
امکان ثبت نام صرفا برای مشــتریان حقیقی فراهم می باشــد و امکان 
ثبت نام برای مشتریان حقوقی و کاردکس و ثبت نام با شماره مشتری 
دوم نمایندگی امکان پذیر نیســت. امکان انتخاب کــد نمایندگی در 

زمان ثبت نام فعال است.

افزایشقیمتخودروهایسنگین
 شرکت بهمن دیزل نرخ فروش محصوالت خود را افزایش داد. بر اساس 
این اطالعیه، شرکت بهمن دیزل نرخ محصوالت خود را بین 40 الی 60 

درصد افزایش داده است.
در میان محصوالت بهمن دیزل بیشــترین گرانی مربــوط به کامیون 
ایســوزو 18 و 26 تن باری بوده، به طوری که قیمــت این دو محصول 
بیش از 250 میلیون تومان گران تر شده است.شرکت بهمن دیزل نرخ 

فروش محصوالت خود را افزایش داد.
 شــرکت بهمن دیزل که با نماد »خدیزل« در بازار ســهام فعال است 
با افشــای اطالعات بااهمیت و با قرار دادن تازه تریــن اطالعیه بر روی 
ســامانه اطالع رســانی کدال، خبر از دریافت مجوز تغییر بیش از 10 

درصد در نرخ فروش محصوالت یا ارائه خدمات داد.
 بر اساس این اطالعیه، شــرکت بهمن دیزل نرخ محصوالت خود را بین 
40 الی 60 درصد افزایش داده اســت. در میان محصوالت بهمن دیزل، 
بیشترین گرانی مربوط به کامیون ایســوزو 18 و 26 تن باری بوده، به 
طوری که قیمت این دو محصول بیــش از 250 میلیون تومان گران تر 

شده است.

جکS۳یکماهه۵۰میلیونگرانشد!
 S۳ از ابتدای اردیبهشــت ماه سال جاری شــرکت کرمان موتور، جک 
خود را سه بار تغییر قیمتی داده است به گونه ای که اکنون این محصول 
نزدیک به 50 میلیون تومان گران تر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه 

به فروش می رسد.
شرکت کرمان موتور در اردیبهشت 98 با انتشار بخشنامه های مختلف 

سه بار قیمت خودروی جک S۳ را افزایش داده است.
بررسی روند تغییر قیمت این محصول نشــان می دهد که این شرکت 
قیمت جــک S۳ را در دوم اردیبهشــت ماه از 161 میلیــون تومان به 
180 میلیون و 500 هزار تومان تغییر داد.سپس این شرکت در هشتم 
اردیبهشت ماه نیز مجدداً تصمیم به افزایش قیمت بیش از 15 میلیون 

تومانی این محصول گرفته و قیمت آن را به 196 میلیون تومان رساند.
پس از گذشــت شــانزده روز از دومین افزایش قیمت این محصول، از 
تاریخ 24 اردیبهشــت ماه جک S۳ این شــرکت 210 میلیون تومان 
قیمت گذاری شده و به فروش می رسد که نســبت به قیمت اعالمی در 
هشتم اردیبهشــت ماه، حدود 14 میلیون و 500 هزار تومان افزایش 

پیدا کرده است.
به این ترتیب در کمتر از یک ماه قیمت کارخانه ای جک S۳ حدود 50 
میلیون تومان افزایش یافته است.در این شرایط مشخص نیست دلیل 
این افزایش قیمت شدید چیست و در شــرایط ثبات نسبی متغیرهای 
کالن اقتصادی همچون نرخ ارز چه اتفاقــی افتاده که در عرض یک ماه 

قیمت یک خودرو باید حدود 50 میلیون تومان افزایش یابد!؟
این وضعیت در حالی است که خبری از ســازمان های نظارتی به ویژه 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست.
در این زمینه موضوع از کرمــان موتور پیگیری شــد. نماینده فروش 
این شرکت در پاســخ اعالم کرد: ما همه محصوالت خود را در رده های 
قیمتی متعادل نگه داشــته ایم و ســعی کرده ایم با توجه به شــرایط 
خودروسازی حال حاضر و مشکالتی که در صنعت خودرو وجود دارد و 
همچنین با توجه به اینکه افزایــش قیمتی در محصوالت کرمان موتور 

پیش عید وجود نداشته، قیمت ها را متعادل تر کنیم.

گرانیبهروغنموتوررسید
 رئیس اتحادیه مکانیســین های تهران گفت: کارخانجات تولید روغن 
موتور به صورت یکپارچه قیمت محصوالت خود را تا 70 درصد افزایش 

داده اند.
علیرضا نیک آئین در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: به صورت چراغ 
خاموش و در ســکوت اطالع رسانی، شــرکت های تولیدکننده روغن 
موتور محصوالت خود را تا 70 درصد گران کرده اند و این موضوع منجر 
به آن خواهد شد که صاحبان خودرو دیرتر به تعویض روغن بپردازند و 

در نهایت مشکالت اساسی برای خودرو و هوای کشور ایجاد می شود.
وی در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش قیمت روغن موتور چیست؟ 
گفت: کارخانجات مدعی آن هستند که قیمت مواد اولیه وارداتی تولید 
روغن موتور افزایش قابل توجهی داشته و این در حالی است که تمامی 
کارخانجات تولید روغن قیمت را به صورت همزمان و یکپارچه افزایش 

داده اند.
رئیس اتحادیه مکانیســین های تهــران در رابطه با شــرایط تعمیر و 
نگهداری خودرو خاطرنشان کرد: تا حدودی کمبود قطعات خودرو که 
در ایام پایانی سال گذشته ایجاد شده بود رفع شــد اما نگرانی در حال 

حاضر نبود قطعات یدکی خودروهای جدید مونتاژ داخل است.

گالیهسایتهایآگهیازاتحادیهنمایشگاهداران
سخنگوی اتحادیه کســب و کارهای اینترنتی گفت: متاسفانه اتحادیه 
نمایشــگاه داران در ارائه لیســت قیمت به ما تعلل کرد و نهایتا لیستی 
شامل قیمت 25 خودرو را به ما اعالم کرد؛ این درحالی است که حداقل 

250 برند خودرو دائماً خرید و فروش می شوند.
رضا الفت نســب با اشــاره به عدم همــکاری اتحادیه فروشــندگان 
خودرو با ســایت های آگهی برای کنترل قیمت گــذاری منصفانه در 
آگهی های فروش خودرو اظهار کــرد: پس از حذف قیمت از آگهی های 
فروش خــودرو، با هماهنگی انجام شــده مقرر شــده بود تــا اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو، هر روز لیســتی از قیمت خودروها را به ما بدهد 
و ســایت های آگهی دهنده بر اساس این لیســت، اقدام به کنترل درج 
قیمت در آگهی های فروش خودرو کنند تــا دالالن نتوانند قیمت های 
کاذب در بازار ایجاد کنند.سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی 
افزود: اما متاســفانه اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو به شدت در ارائه 
لیســت قیمت روزانه تعلل کردند و نهایتاً لیستی شامل قیمت های 40 

خودرو را در اختیار ما قرار دادند.

تیمچه

ســفیر ترکیه در ایران گفــت: در صورتــی که برخی 
موانعی که از ســوی ایران اعمال می شود برطرف شود 
بازرگانان و ســرمایه گذاران ترکیه با دست باز و دوان 

دوان به سمت ایران خواهند آمد.
دریا اورس روز شنبه در حاشیه دیدار با استاندار تهران 
در جمع خبرنگاران افزود: موانع پیش روی سرمایه گذاران 
ترک که اغلب مربوط به مقررات ایران اســت باید رفع 
شود.وی اظهارداشت: اکنون بازرگانان ترکیه به خوبی 
در ایران حضور دارند و در واحدهایی مانند پتروشیمی 
رازی و پارس حیات ســرمایه گذاری کــرده اند. اورس 
یادآورشــد: موانع موجود برای سرمایه گذاری ترک ها 

در ایران بیشــتر مربوط به مقرراتی که است 
مانع تســهیل ســرمایه گذاری در برخی از 
مسائل می شود.سفیر ترکیه در ایران گفت: 
این مسائل توســط دو دولت به طور مرتب و 
منظم روی میز مذاکره و بررســی قرار دارد 

و تمامی درهای مذاکره و مالقات باز است.
وی خاطرنشان کرد: تابستان یا پاییز امسال 

کمیســیون مشــترک اقتصادی میان ایران و ترکیه 
برگزار می شود و اعضا در مورد تمامی مشکالت موجود 
و راهکارهای رفع موانع صحبت می کنند.اورس ادامه 
داد: اگر دو کشــور بزرگ و نیرومند منطقه دســت به 

دست هم دهند و کار را برای هم آسان کنند 
با اســتفاده از همه ظرفیت های دو کشــور 
روابط تجاری و اقتصادی میــان آنها از آنچه 

که اکنون هست بهتر خواهد شد.
ســفیر ترکیه در ایران در خصوص افزایش 
شمار گردشــگران ترک در ایران نیز گفت: 
ایجاد جذابیــت از ایران برای گردشــگران 
ترکیه ای به میزان معرفی ایــران بر می گردد و وظیفه 
کشور میزبان اســت که بتواند به خوبی خود را معرفی 
کند و ترکیه برای شهروندان خود هیچ کشوری را منع 
یا توصیه نمی کند.وی اضافه کرد: امسال ترکیه تدابیر 

الزم را برای اســتقبال از 50 میلیون مســافر و کسب 
درآمد 40 میلیون دالری ارزی از آن آماده کرده است 
اما هیچ مانعی برای سفر و حضور شهروندان ترکیه ای 
در ایران نیز وجود ندارد.سفیر ترکیه در ایران در جریان 
دیدار با اســتاندار تهران نیز گفت: به عنوان ســفارت 
ترکیه سعی داریم روابط میان دو کشور را در حد توان 
گسترش دهیم.اروس با بیان اینکه روابط میان ایران و 
ترکیه بسیار قدیمی و دیرینه است افزود: این روابط با 
وجود تمامی فراز و نشــیب ها امروز چنان گرم و مداوم 
است که دو کشــور از نظر روابط اقتصادی، اجتماعی و 

علمی الگو محسوب می شوند.

تجارت

مریم فکــری  تحلیلگــران اقتصادی 
معتقدند اگر بازار متشــکل ارزی مصنوعی 
نشود و به عبارتی، در این بازار قیمت گذاری 
دســتوری اتفاق نیفتــد، در روزهای آینده 
شــاهد آرامش بــازار ارز و حتــی کاهش 

قیمت ها خواهیم بود.
نرخ ارز این روزها همچنان در بازار پرنوسان 
و فشار روی این بازار بســیار است. در حال 
حاضر نــرخ دالر تا مرز 15 هــزار تومان باال 
رفته و بازار اسیر نوســانات شدید است؛ به 
خصوص در دو ســه هفته گذشته این باال و 

پایین شدن های بازار افزایش یافته است.
فعاالن بازار معتقدند که صحبت های اخیر 
درباره برجــام و مهلت دو ماهــه ایران، جو 
روانی در بازار ایجاد کرده اســت و مشخص 
نیســت وضعیت نرخ هــا چگونــه بماند. 
البته در طول بیش از یک ســال گذشــته 
دولت چندین راهکار بــرای همچون دالر 
4200 تومانی و اجرای ســامانه نیما برای 
تعادل بخشــی بازار و ایجاد ثبــات ماندگار 
اجرایی کرد که هیچ یــک در بازار ارز جواب 
نداد و بــا هر تحــرک جزئــی در اقتصاد و 
سیاست خارجی، شاهد جهش قیمت ها در 
بازار ارز بودیم که به سرعت در سایر بازارها 
هم ســرایت می کرد.اما دولت در تازه ترین 
تدبیر، تصمیــم دارد که نرخ واقعــی ارز را 
در بازار متشــکل ارزی کشــف و در نهایت 
به ســاماندهی بازار بپردازد. بازار متشکل 
ارزی بنا به وعده فرهاد دژپســند، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی قرار است از هفته جاری 
فعالیت خود را آغاز کند و قیمت واقعی دالر 

در این بازار مشخص شود.
دژپسند هفته گذشــته در گفت وگویی، به 
اطالعیه بانک مرکزی درباره تشــکیل بازار 
متشکل ارزی اشاره کرد و گفت: فعالیت این 

بازار تاثیر مثبتی در بازار ارز می گذارد.
شــورای پول و اعتبار هجدهــم دی ماه 97 
»مقررات مربوط به بازار متشکل معامالت 
ارزی« را تصویــب کــرد که هــدف از آن، 
ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و 
کاراســت تا ارزها در آن به طور نقد مطابق 
مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با 

آن در بستر الکترونیکی معامله شود.
رییــس کل بانک مرکزی نیــز پیش از این 

درباره ماهیت این بازار گفته بود: بازاری که 
تشکیل خواهد شــد، فرصتی می شود برای 
کسانی که اسکناس ارز و سپس حواله خود 
را از طریق صرافی ها به بــازار عرضه کنند و 
به پلتفرمی تبدیل خواهد شــد که بازار ارز 

متشکل شود.
هدف دولت و به طور ویــژه بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد این اســت که بتوان با ایجاد 
بازار متشــکل ارزی، نرخ هــای متعدد ارز 
را که از کانال های غیررســمی و از ســوی 
ســوداگران تعیین می شــود، حذف و نرخ 
جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا در بازار 

جایگزین آن کرد.

کارکرد مبهم بازار متشکل ارزی
اما در شرایطی بازار متشکل ارزی در آستانه 
آغاز به کار قرار دارد که هنــوز ابهام از نحوه 
کارکرد و سازوکار آن وجود دارد. آن طور که 
مطرح شده، قرار بر این اســت که این بازار 
با مشــارکت بانک ها و صرافی های مجاز و 
تحت نظــارت و بازارگردانی بانک مرکزی با 
تمرکز بر معامالت نقدی راه اندازی شود. به 
عبارت دیگر، هدف دولت این اســت که این 
بازار را به مرجعی برای تعیین مبنای نرخ ارز 

تبدیل کند. صادرکنندگان هم که از جمله 
دارندگان منابع ارزی در کشــور محسوب 
می شوند، می توانند در چارچوب مقررات، 
ارز موجود خــود را در این بازار عرضه کنند. 
هر چند که این بازار شبیه به بورس نیست، 
اما معامالت به صورت برخط انجام می شود 
تا در یک بستر کامال شــفاف نرخ ارز کشف 
شــود.نکته ای که در این میان مطرح است، 
این که با وجود این که مهار ســوداگری در 
بازار و ساماندهی آن، هدف اصلی راه اندازی 
بازار متشــکل ارزی اســت، اما بسیاری از 
تحلیلگران دغدغه دخالت مســتقیم دولت 

در بازار ارز را دارند.

تحول واقعی در بازار ارز؟
علی اصغر ســمیعی، رییس هیات موســس 
کانون صرافــان و تحلیلگر بــازار ارز درباره 
بازار متشــکل ارزی به خبرآنالین می گوید: 
قبال هــم گفته ام که اســامی بــرای بازارها 
تعیین کننده ماهیت آنها نیســت، بلکه بازار 
با هر اسمی که باشــد، فقط در صورتی حکم 
بــازار را دارد که خرید و فــروش در آن برای 
همگان آزاد باشــد و قیمت هم در آن فقط با 
سیســتم عرضه و تقاضا تعیین شود. در غیر 

این صورت بازار با هر اســمی که باشد، هیچ 
فرقی نمی کنــد و نمی توانــد کارایی الزم را 
داشته باشد.وی می افزاید: نمی خواهم بگویم 
کسانی که هر روز یک اسمی برای بازار ابداع 
می کنند، قصد و نیت خیــر ندارند، ولی با هر 
نیتی که باشــد، تا وقتی که به سیستم بازار 
آزاد و تعیین قیمت بــا روش عرضه و تقاضا 
اعتقاد پیدا نکنند، امید موفقیتی برای ایشان 
متصور نیســت.رییس هیات موسس کانون 
صرافان متذکر می شــود: هر نوع بازاری که 
حضور در آن نوعی امتیاز محســوب شــود، 
فورا بــوی رانت از آن به مشــام می رســد. 
این امتیاز را برای هر کســی یــا گروهی که 
بخواهند در نظــر بگیرند، یا با هــر نیتی که 

باشد حتی با نیت های خیرخواهانه.
سمیعی عنوان می کند: راجع به بازار موسوم 
به متشکل هم فعال فقط صحبت شده است. 
باید روش را تماشــا کرد. اگر روش همانند 
روش هــای قدیمی و دادن امتیــاز به گروه 
خاصی باشــد که امیدی به آن نیست، مگر 
این که این بار ما شــاهد یک تحول واقعی و 
بازاری آزاد و با نرخ واقعــی و واحد و البته با 
نظارت، نهاد مســوول بــرای جلوگیری از 

نوسانات و تالطمات مخرب باشیم.

وی تصریح می کند: البته ایــن نکته را هم 
باید یــادآوری کنم که در شــرایط کنونی 
مشکل اقتصادی کشور فقط مربوط به بازار 
ارز نیست و برای رفع اشــکاالت اقتصادی 
همزمان با تصحیح بازار ارز می باید به نکات 
دیگر و از همه مهم تر، واقعی شدن قیمت ها 
از یک طرف و متوقف کــردن و بلکه کاهش 
نرخ تورم و بهره و کاهش نقدینگی از سوی 

دیگر هم توجه کرد.

بازار مصنوعی ایجاد نکنیم
محســن جالل پور، رییــس ســابق اتاق 
بازرگانی و صنایــع و معادن ایــران نیز در 
گفت وگو با خبرآنالیــن در این خصوص که 
بازار متشــکل ارزی می تواند فضــای بازار 
ارز را آرام کند؟ می گوید: اگر بازار متشــکل 
ارزی را ما مصنوعی نکنیم، مثل کاری که در 
بازار ثانویه انجام دادیم، یعنی قیمت گذاری 
نکنیم و کف و سقف برای آن تعیین نکنیم، 

بازار آرام می شود.
وی می افزاید: اگر دوبــاره محدودیت ایجاد 
کنیم و بازار دستوری شــود، اتفاقی که در 
بازار متشــکل ارزی خواهد افتاد، مثل بازار 
ثانویه است.رییس ســابق اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران با بیان این که هنوز در 
عمل متوجه نشــدیم که چه اتفاقی خواهد 
افتاد، عنوان می کنــد: زمانی که بازار ثانویه 
را می خواســتند به وجود آورند، ما یکی از 
پیگیری کنندگان این بازار بودیم، اما روش 
اشــتباهی را اعمال کردند.جالل پور متذکر 
می شــود: بازار ثانویه سیاست درستی بود، 
اما برای ارز کف و ســقف گذاشــتند و این 

باعث شد که بازار سومی ایجاد شود.
وی تصریــح می کند: بازار متشــکل زمانی 
بازار اصلی ارز می شــود که ما در آن دخالت 
نکنیم و دولــت ورود نکند. اگــر این اتفاق 

بیفتد، بازار ارز سامان پیدا می کند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران یادآور می شود: من اعتقاد دارم اگر ارز 
4200 تومانی و ارز نیمایی برداشــته شود و 
همه نرخ ها به بازار ارز بیایــد، قیمت ارز رو 
به کاهــش رود. اما اگر اختــالف قیمت ها 
و رانت ها وجود داشــته باشــد، باز در بازار 

متشکل ارزی هم موفق نخواهیم بود.

سفیرترکیه:موانعرابرداریدتجارمادواندوانبهایرانمیآیند

تشدید شکاف طبقاتی نتیجه وام شناور خرید

نسخهپیچیغلطبرایمسکن
برهان محمودی کارشناسان معتقدند 
پرداخت تســهیالت مســکن به تناســب 
درآمد خانوارها و قدرت بازپرداخت آنها، جز 
تشدید شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف 

جامعه نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
مطابق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی 
از معامالت مسکن در شــهر تهران، میانگین 
قیمــت مســکن در فروردین ماه امســال با 
رشــد 104 درصدی نســبت به زمان مشابه 
ســال قبل به 11.4 میلیون تومان برای یک 
مترمربع واحد مسکونی رسیده است.در این 
شــرایط اولین راه حلی که به ذهن مسئوالن 
و سیاســت گذاران می رسد تغییر در شرایط 
وام خرید مسکن و افزایش ســقف آن برای 

تحریک تقاضا در بازار مسکن است.
در همین راســتا ابوالقاسم رحیمی انارکی، 
مدیرعامل بانک عامل بخش مســکن، 12 
اردیبهشــت ماه در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری با بیان اینکه پیش از این از سقف های 
تسهیالت ثابت اســتفاده می کردیم، گفت: 
در بســته جدید پیشــنهاد داده ایم که بر 
اســاس قدرت خرید و تــوان بازپرداخت 
افراد، سقف های تسهیالتی به صورت متغیر 
تعیین شــود و افراد بر اساس قدرت خرید و 
بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیالت 
متناسب با شرایط خود اســتفاده کنند که 
اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه 

شورای پول و اعتبار است.

وزیر راه و شهرسازی: افزایش سقف 
وام خرید مسکن تورم زا است

در این بیــن محمد اســالمی، وزیــر راه و 

شهرســازی بارها مخالفت خود را با افزایش 
سقف وام خرید مســکن اعالم کرده است. 
اسالمی 6 دی ماه امسال با بیان اینکه ما در 
وزارت راه و شهرســازی هیچ گاه برای هیچ 
کار بررسی نشــده ای تصمیم نمی گیریم، 
گفته بــود: اگر اعــالم کنیم که بــه دنبال 
افزایش سقف تســهیالت مسکن هستیم، 

خود به خود قیمت مسکن افزایش می یابد.
اسالمی تاکید کرده بود: باید کاری کنیم که 
قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد و فکر 
نمی کنیم که افزایش وام مسکن به افزایش 
توان خرید مســکن مردم کمک کند، زیرا 

وام مسکن، تورم زا است.

منابع بانکی توان افزایش وام مسکن 
را ندارند

به نظر می رسد تنها بانک تخصصی در بخش 
مســکن به عنوان عامل انحصاری پرداخت 
وام خرید مســکن در شــرایط فعلی نیز با 
کمبود منابع رو به رو شــده است. شهریور 
ماه سال گذشته محمدحسن مرادی، مدیر 
امور طرح و برنامه این بانک در گفت وگویی 
از عدم توانایی بانک مذکــور برای افزایش 

سقف وام مسکن خبر داده بود.
این در حالی اســت که کســری منابع این 
بانک با وجود اســتفاده از منابــع حاصل از 
اقساط بازگشتی مسکن مهر رخ داده است. 
منابعی که می توانســت به خود مسکن مهر 
اختصاص یافتــه و متقاضیان این واحدها را 
که سال هاســت منتظر تکمیل واحدهای 
خود هســتند صاحب خانه کنــد و از اجاره 

نشینی رهایی بخشد.

افزایش قیمت مسکن نتیجه افزایش 
سقف خرید مسکن

در همین راســتا مهدی غالمی، مدیر گروه 
مســکن مرکز مطالعــات دانشــگاه علم و 
صنعــت در گفت وگو با مهر اظهار داشــت: 
مســکن مانند هر کاالی دیگــر در صورتی 
که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی 
موجود در بازار باشد، با افزایش قیمت روبه 

رو خواهد شد. 
در حالــی که بــا توجه بــه کمبــود تعداد 
واحدهــای مســکونی نســبت بــه تعداد 
خانواده هــا و همچنیــن تقاضاهای جدید 
ناشــی از ازدواج و همچنین نیاز به بازسازی 
و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، 
ســاالنه به 2 میلیون واحد مسکونی جدید 
در بازار مسکن نیاز است، در سال های اخیر 
مطابق با داده های مرکــز آمار کمتر از 350 
هزار واحد مسکونی در ســال ساخته شده 
است. بنابراین در این شرایط تحریک تقاضا 
بدون افزایش تولید و عرضــه، تورم بیش از 

پیش آن را به دنبال خواهد داشت.

در غیاب اجرای مالیات های تنظیمی 
مانعی برای افزایش شدید قیمت ها 

وجود ندارد
این کارشناس مسکن به سوداگری در بازار 
مســکن اشــاره کرد و گفت: ضمناً در بازار 
مسکن هیچ گونه ســازوکار تنظیمی برای 
مقابله با افزایــش قیمت های بی رویه وجود 
ندارد. از آنجایی که در این شیوه تسهیالت، 
سقفی در نظر گرفته نشــده است، افزایش 

شدید قیمت ها دور از انتظار نخواهد بود.
وی اضافه کرد: شــاید این تصور وجود دارد 
که عرضه واحدها با قیمت های ســنگین، 
خریداری نداشته و بازار به تعادل می رسد. 
اما تجربه نشــان داده اســت که این اتفاق 
نخواهد افتاد. ضمناً احتــکار و عدم عرضه 
واحدهای مســکونی به بازار، در غیاب عدم 
اجرای مالیات بــر خانه هــای خالی، هیچ 
هزینه ای برای صاحبان آنها نخواهد داشت 
و همانطور که در ســال های اخیر با افزایش 
چشــمگیر تعداد واحدهــای خالی مواجه 

بوده ایم، این روند ادامه خواهد داشت.

افزایش شکاف طبقاتی با افزایش 
سقف وام مسکن

غالمی به تشــدید شــکاف طبقاتی بر اثر 
افزایش قیمت ها در بازار مســکن اشــاره 
کرد و گفت: به واســطه دالیلی که ذکر شد، 
با افزایش بدون ســقف وام خرید مســکن، 
افزایش شــدید قیمت ها در بازار مسکن رخ 
خواهد داد که تأثیر خود را در بازار اجاره نیز 
بر جای می گذارد. ضمناً بر اثر افزایش شدید 
قیمت ها، تعداد بیشتری از خانواده ها توان 

خرید مســکن را نخواهند داشت و کاماًل از 
تقاضای مؤثر بازار مسکن خارج می شوند و 
به سمت بازار اجاره روی خواهند آورد. این 
افزایش تقاضا در بازار اجــاره مزید بر علت 
شــده و هزینه اجاره بها دو چندان افزایش 

پیدا می کند.
وی اضافه کرد: در نتیجــه افرادی که دارای 
مســکن ملکــی بوده اند، واحد مســکونی 
آنها بــا افزایش قیمت مواجه می شــود، در 
حالی که خانواده های مســتأجر هم هزینه 
زندگی شان افزایش شــدید پیدا می کند و 
هم از صاحب خانه شــدن فاصله بیشتری 

می گیرند.

تحریک تقاضا حتمًا منجر به افزایش 
تولید نمی شود

کارشــناس اقتصاد مســکن در پاســخ به 
این ســوال که آیا افزایش وام خرید مسکن 
موجــب تحریک تقاضــا در بازار مســکن 
و رونق تولید مســکن نمی شــود؟، گفت: 
مسکن، کاالیی اســت که فرایند تولید آن 
به نســبت ســایر کاالها زمانبر است. لذا در 
صورت افزایش تقاضــا، عرضه آن نمی تواند 
به سرعت افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که 
تولید مسکن به میزان کافی نرسیده است، 
افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را 
در پی داشته باشــد، افزایش قیمت ها را به 
دنبال خواهد داشت. شاهد این ادعا، تداوم 
رکود تولید مســکن در ســال های اخیر با 
وجود 8 برابر شــدن مقدار وام خرید مسکن 
است که علی رغم آن، تولید مسکن از رکود 

خارج نشده است.
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چرا بانک مرکزی از طرح رمزهای یکبار مصرف عقب نشست؟

۷۰درصدمردمشمارهتلفنغلطدادهاند

خریدار  یکی از دالیل بانک مرکزی برای تأخیر 
در اجرای رمز های یکبارمصرف، غیرفعال شــدن 
اپلیکیش های موبایلی بانک هاست ولی چرا بانکها 
از ســرویس پیامک برای ارسال رمز یکبارمصرف 

استفاده نمی کنند؟
افزایــش کالهبردای هــای اینترنتــی آن هم با 
روش های جدید یکی از مهمترین دالیلی اســت 
که بانک مرکزی را ترغیب به اجرای طرح رمزهای 

دوم یکبارمصرف در شبکه بانکی کرده است.
رمــز دوم یکبارمصرف، طرحی اســت که بعد از 
جلســات کارشناســی متعدد میان قوه قضائیه 
ونیروی انتظامــی روی میز بانــک مرکزی قرار 
گرفته است؛ ریشــه این طرح هم همانطور که در 
باال گفته شــد، روش های نویــن کالهبرداری از 

حساب های بانکی مردم است.
پرونده هایی که در قوه قضائیه در جریان اســت، 
حکایــت از کالهبرداری هایــی دارد کــه طبق 
آن حســاب های تعــداد زیــادی از مشــتریان 
بانکی با اســتفاده از رمز دوم و CVV2 از ســوی 

کالهبرداران خالی شده است.
از سال 86 که پرداخت های بدون کارت در ایران 
اجرایی شده اســت، برای خریدهای اینترنتی از 
 CVV2 ،چهار مولفه شــماره کارت، رمــز دوم
و تاریخ انقضا اســتفاده مــی شــود. البته برای 
تراکنش های تلفن بانــک و موبایل بانک به علت 
امنیت بیشتر تنها دو مولفه شــماره کارت و رمز 

دوم درخواست می شود.

کالهبرداری های اینترنتی از چه روشی 
انجام می شود؟

براســاس آمار کالهبرداری هایی که در این حوزه 
می شود به دلیل مشــکالت امنیتی از قبیل هک 
شدن و ایرادهای سیســتمی بانک ها نیست بلکه 
حجم باالی این کالهبرداری هــا به علت لو رفتن 

اطالعات این چهار مولفه رخ می دهد؛ برای مثال 
کالهبرداری از طریق فیشــینگ با سوءاستفاده 
از مولفه هــای وارد شــده در ســایت های جعلی 
پرداخــت انجام شــده و کالهبــرداران با کمک 
این اطالعات نسبت به برداشــت از حساب اقدام 

می کنند.
بانــک مرکزی بــرای جلوگیــری از ایــن قبیل 
کالهبــردای هــا و البته بــرای پیشــگیری از 
سوءاستفاده از حساب های مشــتریان بانکی، به 
این تصمیم رســید که یکی از ایــن چهار مولفه، 
متغیر شــود و اجرای طرح رمز دوم یکبار مصرف 
در دســتور کار قرار گرفت و از بانک ها خواســت 
که نسبت به اجرایی شــدن طرح رمزهای یکبار 

مصرف همکاری های الزم را انجام دهند.
هرچنــد در ابتــدا بانک ها زیر بــار این اقدام 
نمی رفتنــد و خواســتار دریافــت کارمزد 20 
هزار تومانی برای فعال کــردن رمز یکبار مصرف 
مشــتریان خود بودند ولی در نهایت و با مخالفت 
رئیس کل بانــک مرکــزی، بانک ها نیــز آماده 

همکاری در این خصوص شدند.

علت اصلی تأخیر در اجرای رمز های 
یکبارمصرف چیست؟

اول خــرداد 98 به عنــوان مهلــت بانک ها برای 
اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود تا رمزهای 
ایستا با رمزهای پویا جایگزین شود. ولی آنچه در 
نهایت موجب شــد که بانک مرکزی این طرح را 
فعاًل به تعویق بیاندازد مشــکالتی بــود که برای 

برخی از اپلیکیشن های بانکی ایجاد شده بود.
بعد از ابالغ بانک مرکزی بــه بانک ها برای آماده 
بــاش در اجرای طــرح رمزهای یکبــار مصرف، 
25 بانک زیرســاخت ها را آمــاده کردند؛ طبق 
برنامه ریــزی انجــام شــده در بانک هــا، بنا بر 
این بود کــه مشــتریان رمزیکبارمصــرف را از 

طریق اپلیکیشــن بانک ها دریافــت کنند اما به 
دلیل مشــکل گوشــی های اپل و حذف شــدن 
اپلیکیشن ها توسط سرویس حفاظتی گوگل این 
طرح با وقفه روبرو شد و بانک ها مجبور شدند که 

راهکار جایگزینی ارائه دهند.

 چرا بانک ها رمز یکبار مصرف را پیامک 
نمی کنند؟

خبرنــگار از بانک مرکزی ســوال کــرد که چرا 
ســرویس های پیامکی جایگزین اپلیکشین های 
موبایلی بــرای ارائه رمزهــای دوم یکبار مصرف 
نمی شــود؟ بانک مرکزی در پاسخ تاکید کرد که 
سیاســت این بانک دریافت هزینه از مردم برای 
فعال کردن رمز یکبار مصرف نیســت و اگر بنا به 
ارائه این رمز از طریق پیامک باشد، مشتریان باید 

کارمزد را به بانک پرداخت کنند.
ضمن آنکه اگر بنا باشــد پیام کوتاه به ســرویس 
اصلی ارائه رمــز دوم یکبار مصرف تبدیل شــود 
مشــکل دیگری به غیر از هزینه هــای باالی این 
ســرویس وجود دارد و آن این است که حدود 70 
درصد اطالعات شماره تماس مشــتریان که در 

اختیار بانک هاست، اعتبار ندارد و اشتباه است.
با این حال اما بانک مرکزی به بانک ها مجوز داده 
در صورتی که بتوانند راه حــل مطمئن دیگری را 
اجرایی کنند که با تایید بانــک مرکزی متضمن 
تایید هویت قوی مشــتری پیش از برداشــت از 
حساب باشــد، می توانند از این راهکار به عنوان 
جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد  که یکی 
از این راهکارها احراز هویــت از طریق تطابق کد 
ملی و شــماره تلفن همراه مشتری توسط سامانه 
شاهکار است. البته در این مورد نیز بابت استعالم 
شاهکار باید 380 تومان در هر تراکنش پرداخت 
شود که سرویس پرهزینه ای اســت و هزینه باال 

مانعی بر سر راه این اقدام خواهد بود.

خریدار   رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: صندوق های ســرمایه گذاری مشترک، از 
نظر نظام نرخ ها ســاماندهی و تخلفات بانک ها در 

خصوص صدور یونیت صندوق ها، برطرف شد.
شــاپور محمدی، با بررســی اقدامات انجام شده 
در معاونت های این ســازمان در ســال گذشته و 
اثرات آن در سال جدید گفت: در حوزه بازار یکی 
از مهم ترین اقدامات انجام شــده، بحث حاکمیت 
شــرکتی بود که اصول آن در سال گذشته تدوین 
و ابــالغ شــد و در ســال 98 اجرایی می شــود. 
همچنین بحث پیاده ســازی IFRS با همکاری 
سازمان بازرســی انجام شــد و هم اکنون برخی 
از شــرکت ها، این قابلیت را دارنــد که به صورت 

IFRS گزارش های خود را ارسال کنند.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه با 

اشاره به اقدامات حوزه معاونت بازار بیان داشت: 
کاهش نرخ اوراقســخاب یکــی از اقدامات حوزه 
معاونت نظارت بر بورس ها و ناشــران ســازمان 
بورس در سال 97 بود. اوراق سخاب که نرخ های 
تنزیل باالیی داشــت بــا توجه بــه برنامه های 
منســجمی که در ایــن معاونت صــورت گرفت 
ســاماندهی شــد. این نرخ ها از ارقــام باالی 30 
درصد به 17 درصد کاهش پیدا کرد که در واقع به 
تأمین مالی ارزان قیمــت بخش خصوصی کمک 

خواهد کرد.
ســخنگوی ســازمان بورس و اوراق بهــادار در 
خصوص اقدامات انجام شــده در معاونت نظارت 
بر نهادهای مالی ســازمان بورس افزود: در حوزه 
نظــارت بــر نهادهــای مالــی، صندوق های 
ســرمایه گذاری مشــترک از نظر نظام نرخ ها 

ســاماندهی شــد و تخلفات بانک ها در خصوص 
صدور یونیــت صندوق ها نیز طی بخشــنامه ای 
مشترک با بانک مرکزی و ابالغ به کلیه بانک های 
کشور برطرف شد. بر اساس این بخشنامه صدور 
یونیت های سرمایه گذاری در یک پلتفرم خاص و 

بستر اینترنت انجام خواهد گرفت.
به گفته این مقام مســؤول در حوزه تأمین مالی 
جمعــی )CROWD FUNDFING( که برای 
تولید فیلــم و کتاب های مرجع گونه و توســعه 
نرم افزارها و کســب و کار کوچک طراحی شده 
اســت یک نوع تأمین مالی از بستر اینترنت است 
که دستورالعمل آن با کمک وزارتخانه های رفاه، 
ارتباطات و اقتصاد تنظیم و در شورای عالی بورس 
تصویب و ابالغ شــد و نظم و نظام مشخصی پیدا 

کرد.

بانک

 نماینــده مردم همــدان از عدم 
همکاری بانک ها با سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان ســخن گفت و 
افزود: اگر هــر مراجعه کننده ای 
تکلیف کار خود را با حساب معین 
در اختیار بانک قرار دهد، با عدم 
همکاری بانک روبه رو نمی شود 
ضمن اینکه در شــرایط کنونی 
بانک آنقــدر مراجعــه کننده را 
تحت فشــار قرار می دهــد تا از 

دریافت تسهیالت منصرف شود.
حمیدرضــا حاجی بابایــی  در 
جلســه شــورای برنامه ریزی و 
توسعه استان با اشــاره به اینکه 
صندوق توســعه یکی از راههای 

توسعه اســتان است، 
افزود: یکی از مشکالت 
موجود در استان عدم 
فرصت هــا  شــناخت 
بوده و معرفی صندوق 
توســعه بــه عنــوان 
فرصت هــا  از  یکــی 

می توانــد تحــول عظیمــی به 
همراه داشته باشــد.وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
ظرفیت های موجود در صندوق 
توسعه سهمیه استانی مشخصی 
ندارد و بــی حد مرز بــودن ارائه 
تســهیالت در آن می تواند برای 
اســتان همدان و تــوان جذب 

تســهیالت موجود در 
اســتان کمک بزرگی 

باشد.
نماینده مــردم همدان 
و فامنیــن در مجلــس 
تصریح کــرد: همدان 
از باالتریــن ظرفیت ها 
بــرای جــذب ســرمایه گــذار 
برخــوردار اســت و بایــد برای 
تکمیــل طرح هــای تولیدی و 
ســرمایه گذاری خود از صندوق 

توسعه استفاده کنیم.
وی از عدم همــکاری بانک ها با 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
ســخن گفــت و افــزود: اگر هر 

مراجعه کننده ای تکلیف کار خود 
را با حساب معین در اختیار بانک 
قرار دهد، با عــدم همکاری بانک 
روبه رو نمی شــود ضمــن اینکه 
در شــرایط کنونی بانــک آنقدر 
مراجعه کننده را تحت فشار قرار 
می دهد تا از دریافت تســهیالت 

منصرف شود.
حاجــی بابایــی امکانــات را در 
دســترس قدرتمندان دانست و 
افزود: امروز در کشــور امکانات 
زیادی وجود دارد اما این امکانات 
در دســترس افرادی اســت که 
با قدرت و توان بیشــتر به دنبال 

بهره برداری از امکانات هستند.

بانکهامتقاضیانراازدریافتواممنصرفمیکنند

قدردانیمدیرامورروابطعمومیبانکملت
ازرسانهها

همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی، مدیر امور روابط عمومی بانک 
ملت از همراهی رســانه ها و خبرنگاران در تحقق اهداف روابط عمومی ها 

قدردانی کرد.
متن پیام علی اکبر صابریان به این شرح است:

27 اردیبهشــت ماه )17 مه( روز جهانی ارتباطــات و روز ملی روابط 
عمومی نامگذاری شده اســت. به رسمیت شــناختن این روز از سوی 
ســازمان ملل متحد و صدور بیانیه های رســمی در این روز از ســوی 
نهادهای بین المللی مختلف در گرامی داشت ارتباط و روابط عمومی، 
بیان گر جایگاه و نقــش ارتباط در زندگی بشــر و روابــط عمومی در 

پیشبرد تحقق اهداف هر سازمان و کسب و کار است.
روابــط عمومی ها بــرای انجــام ماموریــت و وظایف خــود نیازمند 
زیرســاختها و بازوهای اجرایی توانمند هستند که بی تردید مهم ترین 
آن، خبرنگاران، روزنامه نگاران، گزارش گران و به طور کلی رســانه ها 

هستند.
اینجانب به عنــوان عضوی از خانواده بزرگ روابط عمومی کشــور این 
فرصت را مغتنم شــمرده، این روز را به همکاران عزیزم در حوزه روابط 
عمومی تبریک عرض نمــوده و قدردان حمایت ها و الطاف دوســتان 

بزرگوارم در حوزه رسانه هستم.

برگزیدگانکارگاهپوستربانکصادراتایران
معرفیشدند

 همزمان با هفته روابط عمومی، نمایشــگاه پوســترهای منتخب بانک 
صادرات ایران در فرهنگسرای ارسباران افتتاح و از برگزیدگان آثار برتر 

تجلیل شد.
امیر لعلی، رئیس اداره کل روابط عمومی بانــک صادرات ایران در آیین 
بازگشــایی این نمایشــگاه گفت: برگزاری موفق کارگاه پوستر بانک 
صادرات ایران، عالوه بــر اینکه به ایجاد فضای خالقانه تــر در ارائه آثار 
گرافیکی بانک صادرات ایران کمک خواهد کرد، زمینه ســاز آشنایی با 
گرافیست های جوان، خوش فکر و توانمند با نگاه های نوآورانه شد که از 
این توانمندی ها به خوبی می توان در ارائه و معرفی آثار و خدمات بانک 

بهره گرفت.
وی با تشکر از استاد فرزاد ادیبی که مدیریت و راهبری کارگاه طراحی 
گرافیک و پوســتر بانک صادرات را بر عهده داشــت، افزود: استفاده از 
تجربیات اســتاد ادیبی در کنار خالقیت های جوانان امروز موجب شد 
تا آثاری بدیع برای بانک صادرات ایران به یــادگار بماند که امیدواریم 
آثار خلق شــده، در ارتباط ســازی با مخاطب و بیان مفاهیم و معرفی 

محصوالت و خدمات بانک صادرات ایران نقش مؤثری ایفا کنند.
در این مراسم ضمن تقدیر از حضور همه گرافیســت ها در این کارگاه، 
جوایزی به خالقان آثار برتر اهدا شد. در این نمایشگاه اثر فائزه شمیمی 
به عنوان رتبه اول، آثار میــالد کریمی به عنوان رتبــه دوم، اثر عاطفه 

صفری و الهام مهرپرور مشترکاً به عنوان رتبه سوم انتخاب شدند.
بانک صادرات ایران در راستای بهره مندی از ایده های خالقانه، نوآورانه 
و متنوع هنرمندان فعــال عرصه گرافیک در زمینه فرهنگ ســازی و 
معرفی خدمات نظام بانکی و بانک صادرات ایران، نیمه اردیبهشت ماه 
ســال جاری کارگاه طراحی پوســتر را برگزار کرد که آثار منتخب این 
کارگاه در گالری هنر فرهنگسرای ارســباران به نمایش گذاشته شده 

است.
گفتنی است بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است و عالقه مندان 
بــرای بازدیــد از این نمایشــگاه می تواننــد در روزهــای 26 الی 29 
اردیبهشــت ماه، از ســاعت 9 صبح الی 17 به فرهنگســرای ارسباران 
واقع در تهران، خیابان شــریعتی، باالتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا 

مراجعه کنند.

پرداخت۳۶۰هزارمیلیاردریالتسهیالت
دربانکقرضالحسنهمهرایران

ارائه تسهیالت قرض الحسنه در کنار بهره  مندی از خدمات نوین بانکی 
توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران باعث شده تا از ابتدای شکل گیری 
این بانک تا به امروز مجموع مبالغ تسهیالت پرداخت شده به رقم قابل 

توجه 360هزار میلیارد ریال برسد.
مجموع مشــتریان بانک قرض الحســنه مهر ایران تا پایان فرودین ماه 
سال جاری به تعداد 6میلیون و 780هزار و 981نفر رسید. این در حالی 
است که طی بیش از 12ســال فعالیت بانک، سال گذشته رکورد جذب 
مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران شکست و بیش از  یک میلیون 
و 225هزار و 297 نفر تنها طی ســال 1397 به جمع مشــتریان بانک 

پیوستند.
 بر اســاس این گزارش از ابتدای فعالیت بانک تا پایان فروردین ماه سال 
جاری، بالغ بر 4میلیون و 537هزار فقره تسهیالت بانکی پرداخت شده 

است که مجموع مبالغ پرداختی بیش از 360هزار میلیارد ریال است.
 اینترنت بانک، همراه بانک، پرداخت تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
و  تسهیالت قرض الحســنه پرداخت جهیزیه، تسهیالت قرض الحسنه 
تعمیر و تکمیل مســکن، تســهیالت قرض الحســنه ودیعه مسکن، 
تســهیالت قرض الحســنه درمان، تسهیالت قرض الحســنه  کسبه و 
صنوف، راه اندازی ســامانه افتتاح حســاب آنالین، محاســبه اقساط 
تســهیالت، محاسبه معدل حســاب، خرید شارژ، ســامانه تسهیالت 
آنالین، تلفن بانک، اس ام اس بانک و ارائه طرح های اعتباری پیوند مهر 
ایران، تسهیالت امتیازی مهر ایران، اندوخته بانوان مهر ایران، اندوخته 
خانواده مهر ایران، حمایتی فرد حقیقی و طــرح 2 در یک و طرح های 
مســئولیت اجتماعی رویش بــاور و همیاران مهــر از جمله مهم ترین 
خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران اســت که همگام با جدیدترین 

فناوری های نوین بانکی به مشتریان وفادار این بانک عرضه می شود.

آغازبهکارسامانهجدیدبانکداریاینترنتی
اشخاصحقیقیبانکملت

 سامانه جدید بانکداری اینترنتی اشــخاص حقیقی بانک ملت با هدف 
افزایش کیفیت و ارتقــای خدمات غیرحضوری در بســتر اینترنت، با 
تغییرات گســترده در نمای ظاهری و اضافه شــدن امکانات جدید، در 

دسترس مشتریان قرار گرفت.
نمای ظاهری متفاوت و کاربرپســند، ایجاد منوی اصلی جهت سهولت 
دسترسی به خدمات ســامانه، امکان تغییر میز کار، امکان تغییر رنگ 
زمینه سامانه، انتقال وجه هوشــمند، امکان برگزیده کردن خدمات، 
نمایش نمودار وضعیت مالــی، امکان جســتجوی خدمات به صورت 
متنی، تنظیم خودکار ســامانه متناســب با ابعاد صفحه نمایش تلفن 
همراه، تبلت و رایانه، امکان دسترســی به تنظیمات ســامانه ازطریق 
پروفایل کاربری، نمایش شبای هر حساب در خالصه حساب ها، امکان 
ذخیره شــماره تلفن همراه و شناسه قبض در شــماره های برگزیده و 
امکان ایجاد محدودیت دسترســی براســاسIP دســتگاه، برخی از 
امکانات و خدمات ســامانه جدید بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی 
اســت.بر اســاس این گزارش، جهت ورود به ســامانه جدید بانکداری 
اینترنتی اشــخاص حقیقی بانک ملــت و اســتفاده از خدمات آن، در 

اختیار داشتن شناسه کاربری و کلمه عبور سامانه فعلی کافی است.
درعین حــال، با توجه به تغییــرات صورت پذیرفته در لینک ســامانه 
بانکداری اینترنتی، مشتریان باید  لینک ذخیره شده در مرورگر رایانه 
خود را حذف و ازطریق سایت اینترنتی بانک ملت، لینک جدید سامانه 

بانکداری اینترنتی را دریافت کنند.

شعبه
تامینتسهیالتازدواجایثارگرانازمحل

سپردههایقرضالحسنه
 برخی رسانه ها محل تأمین و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
ایثارگران را به اشتباه از منابع بنیاد شهید انقالب اسالمی عنوان کرده اند که 
روابط عمومی این بانک ضمن تکذیب این موضــوع، توضیحات زیر را 

برای تنویر افکارعموومی منتشر می کند.
برخی به اشتباه درخصوص محل تأمین و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج ایثارگران اظهار کرده اند که »این سهمیه مازاد بر سهمیه بانک 
مرکزی اســت که آن را بنیاد شــهید به بانک عامل پرداخت می کند«، 
در این خصــوص به اطالع عموم می رســاند، اعطای تمام تســهیالت 
قرض الحســنه به ویژه تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و همچنین 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج ایثارگران )موضوع ماده 50 قانون 
جامــع خدمات  رســانی بــه ایثارگران مبنــی بر اعطای تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج ایثارگران به میزان دو برابرافراد عادی(، از محل 
سپرده های پس انداز و جاری قرض الحســنه مردمی نزد بانکها تأمین 
می شود و به هیچ عنوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از محل منابع 

بنیاد شهید انقالب اسالمی تامین و پرداخت نمی شود.

کارگزاریبورسبیمهایرانخوشدرخشید
در جدیدتریــن رتبه بنــدی کانون کارگــزارن بــورس اوراق بهادار، 
کارگزاری بورس بیمه ایران رتبه اول رشــد ارزش معامالت در بورس 

تهران را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابــط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایــران، هر ماه کانون 
کارگزارن بــورس اوراق بهــادار اقدام انتشــار گــزارش و رتبه بندی 
کارگزایهای فعال در بازار ســرمایه می نماید. از این رو مطابق با گزارش 
فروردین ماه این کانون، رتبه اول رشد ارزش معامالت در بورس تهران 

به کارگزاری بورس بیمه ایران اختصاص یافت.
دیگر نکتــه قابل توجــه این گزارش، جهــش تحســین برانگیز رتبه 
کارگزاری بورس بیمه ایران در بخش اوراق به 24 در بین 105 شرکت 
کارگزاری فعال در صنعت است. این در حالیست که در زمان مشابه در 

سال گذشته رتبه شرکت 67 و در اسفند 97 برابر با 37 بوده است.
البته گفتنی اســت رتبه تجمعی این کارگــزاری در تمام بخش های 
فعالیتی از جمله، بورس و فرابورس، کاال، بــورس انرژی و آتی و اختیار 
معامله 29 اســت که این رتبه نیز دســتخوش تغییــرات مثبت قابل 
توجهی نسبت به دوره های پیش شــده است به نحوی که رتبه تجمعی 
شرکت در مدت مشابه سال گذشــته برابر با 71 و در اسفند ماه 97 برابر 

با 54 گزارش شده بود.
از این رو به نظر می رســد فعالیت ها و اقدامات جدیدی در این شرکت 
به انجام رســیده که از مهم ترین دالیل این پیشرفت می توان به تالش 
و پشتکار مدیران و پرســنل کارگزاری در راســتای رسیدن به اهداف 
شرکت، توجه به امور توســعه ای از جمله افزایش شعب در سایر شهرها 
و گســترش تعداد نمایندگی ها ، برگزاری دوره های آموزشی، حضور 
در نمایشــگاه های تخصصی، انتشــار تحلیل های به روز و بولتن های 

هفتگی اشاره کرد.

شرکتهایبیمهباکمبودنقدینگی
مواجههستند

 مدیرعامل بیمــه کارآفرین اعالم کــرد که از بیمــه نامه های زندگی 
اســتقبال می کند و این بخش از بیمه نامه ها نیاز به رسیدگی بیشتری 
دارند که همین موضوع عامل اصلی عدم تمایل شــرکت های بیمه ای 
برای ورود به این بخش اســت.محمد حیدری ضمن بیان اینکه از بیمه 
نامه های زندگی در شــرکت بیمه کارآفرین بسیاراســتقبال می شود 
گفت در حال حاضــر بیمه مرکزی در رصد این بخش  جدی شــده و از 
آنجاییکه شرکت بیمه کارآفرین یک شرکت صددرصد خصوصی است 

سهامداران آن نیزبسیار نگران و پیگیرهستند.
وی افزود:  من به عنــوان مدیرعامل ماهانه به ســهامداران گزارش 
می دهم، یعنی اگریک ماه 25 میلیارد اندوخته اضافه شــده باشد و ماه 

بعد 23 میلیارد شود، باید گزارش عملکرد آن را به سهامداران بدهم.
مدیرعامل  شرکت بیمه کارآفرین بیان کرد: رصدی که بیمه مرکزی در 
صورت های مالی اعمال می کند درســال های قبل نبود، در سال های 
گذشته شرکت ها ذخیره نمی گرفتند، در حال حاضر شرکت ها ی بیمه 
نگران این هســتند که نتوانند این پول را حفظ کنند زیرا شرکت های 
بیمه باکمبود نقدینگی مواجه هســتند و ممکن است به این پول دست 

بزنند ویا درسرمایه گذاری نتوانند خوب بهره برداری کنند.
 حیدری عنوان کرد: نگهداری از این ســرمایه مراقبت می خواهد ودر 
این حوزه  باید یک تیم سرمایه گذاری قوی داشت که دائم بازار سرمایه 
را رصد کند زیرا یک بخشــی از این مبلغی که از مردم گرفته می شــود 

رابایدسرمایه گذاری کرد.
وی تصریح کرد: دربخش بیمه گری هم مانند حوزه های دیگرنیســت 
که شــرکت ها درقیمت دادن خودزنــی می کنند، اصــول اکچوئری 
حاکم اســت و بیمه مرکزی با اینکه بازارتعرفه نیست، روی آن حضور 
داردومحاســبات را کنترل می کندبه  همین دلیل  شــرکت ها تمایل 
چندانی به بیمــه نامه عمرو زندگــی ندارند.مدیرعامل بیمه کارآفرین 
در خصوص برآورد خسارت بیمه کارآفرین در ســیل اخیر اظهارکرد: 
شــرکت بیمه کارآفرین اعتقادی به بیمه نامه هــای گروهی، که یک 
شــهر و یا یک روســتا را بیمه کند ندارد و خالف اصــول بیمه گری 
می داند در نتیجه اصال وارد این بازار نشــده  و پوشــش بیمه ای خیلی 
کمی هم داشــت.حیدری افزود: حداکثر برآورد ما یک میلیارد تومان  
است.تعدادی پروژه مهندسی داشتیم که زیر آب رفته   و یک خط آهن 
است که منتظریم آب فروکش کند، باید ببینیم نیاز به بازسازی دارد یا 

آسیبی ندیده است.

افزایش1۵۰درصدیصدوربیمهنامهحوادث
پسازسیل

 ســیالب های ابتدای سال 98 و خسارت ســنگین آنها، جذابیت بیمه 
را باال برد به طوری که فروش بیمه نامه حوادث در برخی شــرکت های 

بیمه در 2 ماه اخیر 100 تا 150درصد افزایش داشته است.
بارندگی های شدید و سیالب که از اواخر اسفند 97 آغاز شد و تا اواسط 
فروردین 98 ادامه یافت، بیشتر استان های کشور را درگیر کرد و البته 
تبعــات آن همچنان ادامه دارد.میزان دقیق خســارت های ناشــی از 
سیالب به شکل دقیق اعالم نشده است، اما وزیر کشور میزان خسارت 

سیل را تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
قائم مقام رئیس کل بیمــه مرکزی ایران نیز با اعــالم اینکه بین پنج تا 
هفت درصد واحدهای مســکونی در کشــور از پوشــش بیمه  حوادث 
طبیعی برخوردارند، گفت: برآورد می شود که میزان خسارت وارده بر 

واحدهای مسکونی در سیل حدود 330 میلیارد تومان باشد.
همزمان با وقوع ســیالب های اخیر، موضوع لزوم گسترش پوشش بیمه 
در مقابل حوادث طبیعی مورد توجه قرار گرفت، به طوری که گزارش ها 
از رشــد حدود 150 درصدی صدور بیمه حوادث که سیل را نیز پوشش 
می دهد، حکایت دارد.بر این اســاس، بیمه مرکزی اعــالم کرد: پس از 
وقوع سیالب های اخیر تالش شد که مشــکالت بیمه گذاران سیل  زده 
با سرعت بر طرف شــود به گونه ای که عالوه بر پرداخت برخی خسارات، 
هماهنگی های الزم برای تکمیل پرونده های خسارت نیز توسط شرکت 
های بیمه انجام شده است.عملکرد صنعت بیمه در ماجرای سیل اخیر، 
زمینه ترغیب مردم به خرید بیمه نامه را به دنبال داشته که رشد 100 تا 
150 درصدی فروش بیمه نامه حوادث در برخی شرکت های بیمه در 2 

ماه اخیر از نشانه های این رضایتمندی محسوب می شود.
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