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خریدار  وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با 
بیــان این که وضعیت گوشــی در بــازار ما خوب 
نیســت، گفت: چرخه واردات امروز معیوب است 
که در بازار مصرف اثــر می گذارد و این چرخه باید 

درست شود.
محمدجــواد آذری جهرمی در حاشــیه برنامه 
روز ارتباطات درباره مشــکالت ســامانه همتا در 
موضوع گوشی مســافری بیان کرد: سامانه همتا 
اختالل ندارد، بحث این است که بر اساس قانون، 

بار مسافری در گمرک تعریف دارد. 
عده ای چون کانال رسمی درست نیست از طریق 
مسافری گوشی می آورند، در صورتی که اگر این 
کانال تسهیل شــود، این واردات به صوت رسمی 

انجام می گیرد و تخلفی هم رخ نمی دهد.
وی ادامه داد: گمرک می گوید بر اســاس قانون، 
مسافر یعنی کســی که رفته ســفر و اطالعاتش 
باید چک شــود؛ حرف گمرک هم درست است، 
اما چرخه واردات معیوب است و اکوسیستم باید 

درست شود.
 البته عده ای هم به دنبال ســودجویی هســتند، 
تحت عنوان فروشنده خود را جا می زنند و همان 

قاچاق را انجام می دهند.

واردکنندگان رسمی گوشی دچار مشکلند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات با بیان این که 
اقتصاد بازار تلفن همراه برعهده وزارت ارتباطات 
نیست، گفت: ما ســامانه فنی را راه اندازی کردیم 
اما واردکنندگان رســمی اکنون برای تأمین ارز و 
ثبت سفارش دچار مشــکل هستند که هیچکدام 

بر عهده ما نیست.
آذری جهرمــی افزود: ما این مشــکل در تأمین 
گوشــی های مورد نیاز بازار را بــه وزیر صمت و 
رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گزارش 
کرده و اطــالع دادیم کــه بازار گوشــی خوب 

نیست.
 باید برای این که چرخه ســالم واردات گوشــی 
به کشــور تســهیل شــود، چاره ای اندیشه کرد. 
واردکنندگان باید به وزارت صمت ثبت سفارش 

کنند و تأمین ارز را باید فراهم کرد.
وی با بیان این که مشــکالت واردات گوشــی به 
اکوسیســتم ما هم ضربه می زنــد، گفت: چرخه 
واردات گوشــی امــروز معیوب اســت و در بازار 

مصرف اثر می گذارد.
 البته کلید حل این مشــکالت دست ما نیست اما 

این چرخه باید درست شود.

یک گیگ اینترنت به مناسبت روز ارتباطات
آذری جهرمــی با بیــان این که تمامــی خدمات 

ارزش افزوده جرم نیســت، افزود: امروز اپراتورها 
بــه مناســب روز ارتباطات یک گیــگ اینترنت 
هدیه دادند که با ســتاره ۹۸ مربع فعال می شود. 
با ســرویس ســتاره مربع می توان خدماتی ارائه 
کرد و تمامی ابزارش خالفکارانه نیســت، برخی 
کســب وکارهای حالل هم در این زمینه حضور 

دارند. 
خدمــات ســتاره مربــع بــرای جلوگیــری از 
فعالیت های فسادآور ایجاد شــده و همه وظیفه 
داریم جلوی کالهبرداری در این زمینه را بگیریم.

وی ادامه داد: ما برای یک تخلــف ۳۳ میلیاردی 
پرونده تشکلیل دادیم و پول مردم را هم بر اساس 

قانون برگرداندیم.
 برای ۵۰۰ اپلیکیشــن هم تخلف دیگری بود که 
پرونده اش در پلیس فتا مطرح اســت و به محض 
اعالم شــدن رقم نهایی، ایــن پول را بــه مردم 

برمی گردانیم. 
هم چنین ســتاره ۸۰۰ مربــع را راه انداختیم و 
بخت آزمایی توسط اپراتورها را هم ممنوع کردیم.

 ایــن خدمــات روی ســیم کارت های جدید هم 
به صورت پیش فــرض غیرفعال اســت و اکنون 

تخلفات به شدت کاهش پیدا کرده است.

شرکت ها باید ادغام شوند
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات درباره 
مشکالت شــرکت های اینترنت ثابت توضیح داد: 
رشد و توسعه شبکه ثابت با سرمایه گذاری محقق 

می شود. 
شرکت مخابرات حرکت ســرمایه گذاری را آغاز 
کرده و پــروژه تانوما را توســعه می دهد؛ برخی از 
شــرکت های اینترنت ثابت هم سرمایه گذاری را 

شروع کردند.
 این شرکت ها به دلیل مســائل تحریم نمی توانند 
منابــع خارجی جــذب کنند، در بــورس هم به 
مشــکل برخوردند، در نهایت ۱۷ شــرکت ثابت 
نمی توانند ۱۷ شــبکه را توسعه دهند و باید ادغام 

شوند.
آذری جهرمی بــا بیان این که نمی توان توســعه 
کشور را معطل کرد، گفت: گزارش سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات شاید برای ارائه پروانه جدید به 
کمیســیون تنظیم تهیه شده، در کمیسیون های 
تخصصــی بررســی و دربــاره آن تصمیم گیری 

می شود. 
اگــر الزم باشــد بــه اپراتــوری دیگر کــه در 
سرمایه گذاری توانمند باشد، مجوز دهیم این کار 

را می کنیم.
وی ادامه داد: نمی شــود مخابرات ایران توســعه 
دهد و سایر شــرکت ها روی این سرویس ها برای 

خودشان ثروت ایجاد کنند.
 امروز عمر ADSL در کشــور به پایان رســیده و 
نیاز به سرمایه گذاری برای توسعه VDSL است. 
باید توجیه ســرمایه گذاری وجود داشته باشد و 

کار پیش رود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره اختالل 
در برخی از خدمــات اینترنت ثابــت گفت: این 
اختالل ربطی به کمبود پهنای باند نداشــت و به 
دلیل مشکل در تمدید قرارداد شرکت ارتباطات 
زیرســاخت با تأمین کننده پهنــای باند خارجی 
بود که برای باال بردن قیمت و فشــار به شــرکت 
زیرســاخت، ۲۰۰ گیگ اینترنت این شــرکت را 

قطع کرد.
 البتــه این موضــوع خــالف مقررات اســت و 
زیرســاخت باید ۱.۵ برابر ظرفیت فروخته شده 
پهنای باند خود ظرفیت موجود داشــته باشد و 
از ســازمان تنظیم مقررات رادیویی خواسته ام 
با این شرکت به دلیل مشکل ایجادشده برخورد 

کند.

تأیید نفوذ به پیشخوان خدمات دولت
آذری جهرمــی دربــاره نفــوذ به ســامانه دفاتر 
پیشــخوان خدمات دولت گفت: این اتفاق برای 
شبکه دولت الکترونیک اســتانی بود که ظاهراً در 

سه یا چهار استان نفوذ شده بود. 
ســازمان فناوری اطالعات ایــران از دولت قبل 
تصمیم گرفته بود PIX استانی برای مرکز تبادل 
اطالعات اســتانی راه اندازی کنــد و پرتالی برای 

راهنمایی آن به وجود آمده بود.
وی ادامــه داد: با وجــود این، نه ایــن پرتال ها 
به روزرســانی و نه PIXهای اســتانی راه اندازی 
شــده بود؛ چون آن پروژه متوقف شده بود و این 
سیســتم ها در دســترس بودند، به روزســانی 
امنیتی هم انجام نشده بود، در نتیجه نفوذ انجام 
شد اما اطالعات کشور، دولت و مردم را تهدیدی 

نکرد.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات با اشــاره به 
تدابیر الزم بــرای جلوگیری از کالهبرداری های 
فیشینگ گفت: یکی از ۱۰ ســامانه سپر امنیتی 
دژفــا، ســامانه مقابلــه با فیشــینگ اســت تا 
واحدهایی که بــا هدف جعل راه اندازی شــوند 
را قبــل از این کــه قربانــی بگیرند، شناســایی 

می کنند. 
برخی اقدامات الزم نیازمند مقررات گذاری و 
آگاهی بخشی است که درباره مقررات گذاری 
از چهار هفته پیــش با ناجــا همکاری هایی 
را آغاز کرده ایــم و به زودی نتایــج آن اعالم 

می شود.
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به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از گوشت و دستور بانک مرکزی 
برای دریافت مابه التفاوت ۴۸۰۰ 
تومانــی از واردکنندگان، اکنون 
گوشــت با ارز ۹۰۰۰ تومانی وارد 

کشور می شود.
به دنبال سیاست دولت مبنی بر 
حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از کاالهای اساسی و تأمین آن با 
نرخ سامانه نیما، گوشت از جمله 
کاالهایی بود که در اوایل ســال 
جاری از زمــره دریافت کنندگان 

ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار رفت.
این در حالی اســت کــه بانک 
مرکــزی در بخشــنامه ای به 

بانک ها و گمرک اعــالم کرده 
که واردات گوشــت و ترخیص 
آن بایــد بر مبنــای ارز نیمایی 
انجــام شــود و مابه التفــاوت 
۴۸۰۰ تومانی از واردکنندگان 
دریافــت و ســپس مجــوز آن 
ترخیــص داده شــود. بــر این 
اساس بانک ها ملزم به دریافت 
این مابه التفــاوت و واریز آن به 

خزانه شده اند.
پیگیری ها از ایــن حکایت دارد 
که بــه دنبال این ابــالغ، گمرک 
نیز موظف شــده است ترخیص 
گوشــت های وارداتی که به ویژه 
بخش خصوصی انجــام می دهد 

را بعــد از مابه التفــاوت تعیین 
شده و دریافت ســند پرداخت، 
انجام دهد؛ در غیــر این صورت 

ترخیصی انجام نخواهد شد.
در این شــرایط گوشــت رسماً با 
دالر ۹۰۰۰ تومانــی که می تواند 
بسته به شــرایط نرخ نیما نرخ آن 
متفاوت باشــد، وارد خواهد شد 
و دیگــر ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن 

اختصاص نمی یابد.
در این بین سود خوبی در نتیجه 
حذف یارانه ارزی گوشت نصیب 
دولت خواهد شــد و مشــخص 
نیســت طبق وعده قبلی دولت 
بــرای برگشــت مابه التفاوت ارز 

دولتی و نیمایی به مردم، چگونه 
این امر محقق خواهد شــد. البته 
از چنــدی پیــش بحث هایی در 
رابطه با برگشت به صورت نقدی 
یا کاالبرگ مطرح بــوده، ولی به 

نتیجه نرسیده است.
طبق قانون بودجه دولت موظف 
اســت ۱۴ میلیــارد دالر را برای 
تأمین کاالهای اساســی تأمین 
مالی کند و در ایــن حالت اگر ارز 
۴,۲۰۰ تومان را بــا نرخ ۹,۰۰۰ 
تومان مورد محاســبه قرار دهد 
رقمی بیش از ۶۰ هــزار میلیارد 
تومان بــرای دولت ســود ایجاد 

خواهد کرد.

بازار

ترخیص گوشت از گمرک با دالر ۹۰۰۰ تومانی
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انتقاد خودروسازان به خرید فوالد از بورس کاال
 دبیر انجمن خودروســازان از تصمیم جدید دولت مبنی بر خرید فوالد 
مورد نیاز خودروسازان از طریق بورس کاال انتقاد کرد و گفت: این اقدام 

منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
احمد نعمت بخش در گفتگو با مهر گفت: تصمیم جدید مبنی بر خرید 
فوالد مورد نیاز خودروسازان از طریق بورس کاال، باعث افزایش شدید 

قیمت تمام شده خودروهای ساخت داخل خواهد شد.
دبیر انجمن خودروســازان افزود: با کارشــکنی عرضــه کنندگان در 
بورس کاال در مســیر تأمین فوالد مورد نیاز تولید خودرو، شرکت های 
خودروســاز با مشــکالت فراوانی در زمینه خرید مواد اولیه مورد نیاز 

روبه رو خواهند شد.
به گفته وی، این اقــدام، تصمیمی ســطحی و بــه دور از مصالح ملی 
و تولیدی کشــور اســت و این نهاد تنها به خاطر دریافــت چند درصد 
کمیســیون معامله، فوالد مبارکه و خودروسازان را وارد فضایی خواهد 

کرد که روند و رونق تولید ملی را با مخاطره روبه رو می کند.
نعمت بخــش تصریح کرد: ســفارش فــوالدی خودروســازان حجم 
باالیی از تولید کشــور را شــامل می شــود و اینکه آنهــا بخواهند این 
میزان فوالد را در کنار ســفارش های بســیار خردتر تأمین کنند، یک 
تصمیم غیرکارشناسی اســت که می تواند روند منطقی و کارشناسانه 
۲۰ سال گذشــته را بر هم بزند.دبیر انجمن خودروســازان ادامه داد: 
با این تصمیم غیرکارشناســی، پای دالالن و واســطه ها به بازار تأمین 
فوالد خودروســازان بازخواهد شــد؛ عالوه بر اختالل در زمان تأمین، 
قیمت خرید مواد اولیه و در نتیجه قیمت تمام شــده خودرو را افزایش 
خواهد داد.وی افزود: با ورود حجم باالی ســفارش خودروســازان به 
بخش تقاضای عمومی، قیمت فوالد در بورس کاال نیز به شــدت روند 
افزایشــی به خود خواهد گرفت که نتیجه این امر، افزایش قیمت تمام 

محصوالتی است که در تولید آنها از فوالد استفاده می شود.
گفته می شــود حــدود ۸۰ درصد مصــرف داخلی فــوالد به صنعت 

خودروسازی مربوط است.

افزایش ۶۵درصدی وام ساخت قابل انتقال
 وزیر راه و شهرسازی گفت: در ۱۶ اسفندماه سال گذشته مصوبه شورای 
پول و اعتبار برای افزایش وام ســاخت مســکن قابل انتقال به خریدار 

دریافت شد و این تسهیالت حدوداً ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
محمد اسالمی در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش 
وام مسکن، گفت: در این وزارتخانه بر تقویت بخش عرضه مسکن تاکید 

داریم، تولیدکنندگان و انبوه سازان باید تقویت شوند.
وی با بیان اینکه وام مسکنی که به فرد و زوجین تعلق می گیرد از طریق 
اختصاص وام به سازنده در نظر گرفته شده اســت، تصریح کرد: در ۱۶ 
اسفندماه سال گذشــته مصوبه شــورای پول و اعتبار برای افزایش وام 
ساخت مسکن دریافت شد و این تســهیالت حدوداً ۶۵ درصد افزایش 

پیدا می کند.
اسالمی با اشاره به اینکه وام ساخت مســکن قابل انتقال به خریداران 
اســت و کمک می کند تا اثر تورمی ایجاد نشــود و عرضه فعال شود تا 
بتوانیم در آینده شاهد تولید بیشتر مسکن باشیم، ادامه داد: اشخاصی 
نیز که قصد ساخت مسکن دارند می توانند از تسهیالت ساخت مسکن 
بهره مند شــوند تا بتوانیم برای خانه دار شــدن آنهــا در مراحل بعدی 

گام های بلندتر و استوار تری برداریم.
وزیر راه شهرسازی در خصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش مبلغ 
تسهیالت خرید مسکن، گفت: تا کنون وزارت راه و شهرسازی برنامه ای 

برای افزایش میزان وام خرید مسکن ندارد.

احتمال واگذاری سهام دولت در سایپا و 
ایران خودرو 

 یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفــت: با تصویب نهایی 
واگذاری حــدود ۱۴ درصد ســهام دولــت در ایران خــودرو و حدود 
۱۷ درصد ســهام دولت در ســایپا در هیات وزیران، این اتفاق به زودی 

عملیاتی می شود.
سعید باســتانی در گفت وگو با ایســنا، با بیان این مطلب اظهار داشت 
گفت: اوائل هفته گذشــته کمیســیون اقتصادی دولت در مصوبه ای 
تصمیم گرفت سهام دولت در شــرکت های خودروساز و چند شرکت 

دیگر دولتی را به طور کامل واگذار کند.
نماینده مــردم تربت حیدریــه در مجلس ادامه داد: بــا تصویب نهایی 
این پیشــنهاد در هیــات وزیران، حــدود ۱۴ درصد ســهام دولت در 
ایران خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی 
واگذار می شــود و دولت از شــمول ســهام داران دو خودروساز خارج 
می شود و به این ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول 
بزرگ قرار می گیرد.وی یادآور شد: براساس تصمیمات اخیر دولت سه 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و جهادکشــاورزی 
اقدام به فروش سهام خود در ۸ شــرکت از جمله ایران خودرو و سایپا، 
باشگاه های ورزشی پرســپولیس و اســتقالل و … خواهند کرد. این 
اتفاق، اتفاق بسیار مبارک و خوبی اســت و امیدوارم همچون برخی از 

واگذاری ها انجام شده در گذشته دستخوش سیاست زدگی نشود.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس در پیشــنهادی از هیات 
وزیران خواســت: برای موفقیت در انجام این تصمیم مهم و بزرگ بهتر 
اســت شــرکتهای مذکور بدون در نظر گرفتن فروش رفتن یا فروش 
نرفتن سایر شــرکتهای مندرج در لیست، واگذار شــود به عبارت بهتر 
فروش شرکتهای در لیســت واگذاری به عنوان یک مجموعه واحد در 
نظر گرفته نشــوند تا تجربه تلخ مشروط شــدن فروش یک شرکت به 

فروش شرکت یا باشگاه ورزشی دیگر مجدداً تکرار نشود.

چرا ماکارونی و تن ماهی گران شد؟
 مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعــت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه قیمت گندم برای مصارف صنف و صنعت بیش از ســه سال ثابت 
مانده بود، گفت: محاســبه قیمت گنــدم به نرخ تمام شــده و افزایش 

قیمت دیگر ملزومات باعث افزایش قیمت ماکارونی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی 
نیارکی در خصوص افزایــش نرخ ماکارونی گفــت: قیمت گندم برای 
مصارف صنف و صنعت بیش از سه ســال ثابت مانده بود. تاکنون گندم 
مورد نیاز صنف و صنعت با قیمت ۹۰۰ تومان محاســبه می شد اما در 
بودجه امسال با نرخ تمام شده یعنی ۱,۸۵۰ تومان محاسبه شده و یک 

افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
وی افزود: آرد و ســایر هزینه های تولید اعم از بســته بندی، دستمزد 
کارگر و غیره هم افزایش قیمت داشته اســت. مجموع این اتفاقات نرخ 
ماکارونــی را افزایش داده اســت. البته تولیدکنندگان به واســطه ماه 

مبارک رمضان تخفیفاتی را برای این کاال ارائه کرده اند.
مدیرکل دفتــر صنایع غیرفلــزی وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
خصوص افزایش قیمت تن ماهی گفــت: دو منبع برای تأمین ماهی تن 
داریم. یکی صید در آب های آزاد توسط صیادان ایرانی و دیگری واردات 
اســت که با ارز نیمایی انجام می شــود. وقتی واردات با ارز نیمایی انجام 
می شــود، طبیعتاً افزایش قیمت به همراه دارد.صادقــی نیارکی ادامه 
داد: از ســوی دیگر چون برای ماهی صید شده توســط صیادان ایرانی 
امکان صادرات وجود دارد و ممنوعیتی برای صادرات ماهی تن نداریم، 
قیمت های داخلی هم بنابر قیمت های صادراتی افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار کرد: اقالم دیگر مورد نیاز تن ماهی همچون ورق حلب قوطی 
تن ماهی افزایش قیمت داشته اســت. ورق حلب تن ماهی براساس نرخ 

نیمایی وارد و عرضه می شود که در افزایش قیمت این کاال مؤثر است.

چرتکه

مشاور رئیس سازمان خصوصی ســازی درباره توزیع 
ســود ســهام عدالت گفت: هیچ ثبت نام جدید سهام 
عدالتی صورت نخواهد گرفت و مشــموالنی که هنوز 
شماره شــبا خود را نداده اند هنوز فرصت دارند، اعالم 

کنند.
ســید جعفر ســبحانی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
تخصیص سود سهام عدالت به مشــموالن این سهام، 
اظهار کرد: ما پنج گروه عمده در سهام عدالت داریم که 
چهار گروه از آنها شامل مشموالن کمیته امداد، عشایر 
و روســتاییان و کارگران فصلی و ســاختمانی و گروه 
سایر اقشار همه ســود ســهام عدالت خود را دریافت 

کرده اند.
وی ادامــه داد: گــروه پنجــم کارمنــدان 
بازنشســتگان  و  اجرایــی  دســتگاه های 
صندوق های لشــکری و کشــوری و تأمین 
اجتماعی هســتند که پرداخت ســود این 
گروه را از دو هفته قبل شــروع کرده ایم. این 
مبالغ از طریق ۳۵ بانک و مؤسســه اعتباری 

توزیع می شود که توزیع ســود گروه پنجم با ۲۹ بانک 
و مؤسسه اعتباری شروع شــد از اواسط هفته گذشته 
دو بانک به تعداد بانک ها اضافه کردیم و در حال حاضر 
چهار بانک مانده که آن ها هم تا پایان خرداد سود سهام 

عدالت را به طور کامل واریز می کنند.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه 
کرد: آن هایی که شــماره شــبا نداده بودند 
سود این دو ســال را با هم دریافت کردند. تا 
پایان خــرداد ماه ۴۲ میلیون از مشــموالن 
که شماره شبا ثبت شده ســود سهام خود را 

کامل دریافت خواهند کرد.
ســبحانی در پاســخ به اینکه تا االن چه تعداد ســود 
گرفتند؟ گفت: تاکنون ۳۸ تــا ۳۹ میلیون نفر به طور 
کامل سود سهام خود را دریافت کرده اند. مبالغ مربوط 
به سود ســه - چهار میلیون از مشــموالن در آن چهار 

بانکی که اشاره شد، هم تا پایان خرداد مبالغ شأن واریز 
می شود.

مشاور رئیس ســازمان خصوصی ســازی در پاسخ به 
اینکه منابع افرادی که تاکنون شــماره شــبا را اعالم 
نکرده اند چه خواهد شد؟ گفت: آنها فعاًل فرصت دارند 
که شماره شبای خود را اعالم و سودشان را بگیرند ولی 
آخرین مصوبه شــورای عالی اصل ۴۴ این بود که سود 
کسانی که شماره شبا ندادند، محفوظ بماند و سازمان 
خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی کار مشترکی 
انجام دهند و آن مبالغ در جایی تبدیل به ارزش افزوده 

شود.

مدیرعامل منطقــه آزاد کیش با بیــان اینکه به دنبال 
ورود گردشــگر روســی و چینی به منطقه آزاد کیش 
هستیم، گفت: هر چند که میدان گازی کیش دومین 
مخزن بزرگ گازی کشور محســوب می شود اما تمام 
گاز این میدان به پاالیشــگاه ســرزمین اصلی منتقل 
خواهد شد و قرار نیست پاالیشگاهی برای این گاز خام 

در جزیره کیش احداث شود.
غالمحســین مظفری در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به 
افزایش ظرفیت ها و جاذبه های گردگشــری در کیش 
اظهار داشــت: به طــور جــدی واردات خودروهای 
هیبریدی و شارژی را دنبال می کنیم و در حال مذاکره 

با آقای جهانگیری هســتیم تا اجازه واردات 
خودروهای هیبری و شارژی به جزیره کیش 
داده شود. از سوی دیگر به دنبال این هستیم 
که مینی ال ان جی را در جزیــره راه اندازی 
کنیم واز این طریق ســوخت تمام قایق ها و 
لنج ها را تغییر دهیم.وی ادامه داد: تمام این 
اقدامات در راســتای حفظ محیط زیســت 

کیش است تا جاذبه های محیط زیستی کیش از جمله 
مرجان ها و باال بودن اکســیژن خالــص در این جزیره 
حفظ شــود.مدیرعامل منطقه آزاد کیش تاکید کرد: 
در حال حاضــر جزیره کیش از جمله مناطقی اســت 

که بیشترین اکســیژن خالص را دارد اما این 
مزیت متاسفانه دیده نمی شود. معتقدم بازار 
و مراکز خرید و بخش های تجــاری نباید به 
عنوان تنها مزیــت جزیره باشــد. می توان 
مزیت های دیگر کیش را هم به گردشــگران 

معرفی کرد.
وی با بیان اینکه کیش باید یک مرکز رفاهی 
و آرام برای گردشگران باشد، گفت: وجود ۴۲ کیلومتر 
ســاحل در خلیج فارس می تواند یک مزیت قابل توجه 
باشد و آن را می  توان به اولین پیست ماراتن استاندارد 
در منطقه تبدیل کرد.مظفری ادامه داد: اگر کمپ های 

استاندارد ورزشــی در کیش احداث شود دیگر نیازی 
نیست تیم های باشگاهی برای تمرین ها از کشور خارج 
شوند همچنین در فصل های سرد سال کیش می تواند 

میزبان تیم های باشگاهی خارجی هم باشد.
وی افــزود: در حال حاضــر ورزش های ســاحلی در 
اصفهان و کویر یزد انجام می شود این در حالی است که 
کیش ظرفیت آن را دارد کــه تمام این ورزش ها در این 
جزیره انجام شــود.مظفری با اشاره به برگزاری مجمع 
جهانی ســالمت اظهار داشــت: چنیــن رویدادهایی 
می تواند در جزیره کیش برگزار شــود تا کیش مقصد 

گردشگران خارجی هم باشد. 

سهام عدالت

مناطق آزاد

محمدامین خدابخش  شاخص بورس 
تهران دیروز را با رشــد ۱۰۳ واحدی پایان 
بــرد و در ســطح ۲۱۲ هــزار و ۸۵۱ واحد 
قرار گرفت. این رشــد ۰.۰۵ درصدی بیش 
از هر چیــز تحت تاثیر افــت قیمت در نماد 
»فــارس« و افزایش قیمــت در نمادهای 

»پارس« و »همراه« قرار داشت.
بازار ســهام دیروز را در حالی بــه پایان برد 
که بســیاری از نمادهای بنیــادی طی روز 
جاری با تغییرات اندک قیمت مواجه شدند. 
معامالت روز جــاری از همان ابتدا در حالی 
آغاز شــد که روند کاهش و افزایش قیمت 
در بســیاری از نمادها به گونــه ای نبود که 
تاثیــری جدی و بــر فراز و فرود شــاخص 
بورس بگــذارد. نماگر از اصلی بــازار که در 
دقایق ابتدایی معامالت تحــت تاثیر تقابل 
افزایش قیمت در نمادهای ســبک وزن تر 
و اقت بهای نمادهایــی همچون »فوالد« و 
»رمپنا« نتوانسته بود رشدی جدی را تجربه 
کند در ادامه معامــالت نیز متاثر از فروکش 
کردن عرضه در کلیت بــازار و نبود تقاضای 
جدی باالخص در نمادهــای دالری به در 
جا زدن در کانال ۲۱۲ هــزار واحدی ادامه 
داد. بر این اساس شــاخص بورس تهران در 
حالی روز جاری را به پایان برد که با به ثبت 
رساندن رشد اندک ۱۰۳ واحدی نتوانست 
جایگاهی بهتر از ســطح ۲۱۲ هزار و ۸۵۱ 

واحدی برای خود کسب کند.
همان طور که پیش تر نیز به آن اشــاره شد 
به نظر می رســد پس از یک افت سهمگین 
در دو هفتــه اخیــر از آنجا که بســیاری از 
نمادهــا از ارزندگی الزم برای دســت یابی 
به ســودهای ریالی معقــول برخوردارند، 
ســرمایه گذاران لزوم به فروش بیشــتر در 
مقاطع فعلی نمی بینند. همین امر ســبب 
شده تا در روزهای اخیر شاهد فشار فروش و 
شکل گیری صف خرید در بسیاری از نمادها 
نباشــیم. با این حــال طرف تقاضــا نیز در 
روزهای گذشته انگیزه جندانی برای رقابت 
بر سر قیمت های باالتر و شکل دهی به صف 
خرید در نمادهای سنگین وزن بازار از خود 

نشان نداده است. دلیل این امر را می توان در 
رویکرد کوتاه مدت خریداران نسبت به جو 
کلی بازار جســت و جو کرد. بازار سهام که 
در دو هفته اخیر از سطح ۲۲۷ هزار واحدی 
ســقوطی قابل توجه را به نمایش گذاشته 
بود، هم اکنون به نظر بسیاری از تحلیلگران 
تکنیکی با سطح حدودی ۱۹۶ واحدی که 
مهم تریــن حمایت پیش روی شــاخص را 
اســت فاصلی دارد. همین امر سبب شده به 
رغم ثبات قیمت و ارزان تر شدن بسیاری از 
نمادها در مقایســه با ماه های اخیر، سرمایه 

گذاران دست به عصاتر عمل کنند.

 خودروسازها در سراشیبی افت
به رغــم آنچه کــه در خصــوص نمادهای 
دالری که شــامل پترو پاالیشی ها و فلزی – 
معنی ها گفته شد، دیروز معامالت نمادهای 
خودرو ســاز آرام دنبال نشــد. در حالی که 
بسیاری از نمادهای بازار به خصوص قطعه 
ســازها که هم گروه نمادهــای خودرویی 
هســتند عمدتا در محــدوده مثبت قیمت 

پیگیری می شد نمادهای خودروساز که در 
ساعات نخســتین معامالت شرایط بهتری 
داشــتند کم کم با افت قیمت مواجه شدند 
و تا آنجا پیش رفتند که به کف قیمت مجاز 

روزانه رسیدند.
 این نزول قیمت در نهایت تــا جایی تداوم 
یافــت که بــه صــف فــروش »خزامیا« و 
»خساپا« انجامید. به موجب همین کاهش 
قیمت بود که قیمت هر ســهم »خساپا« و 
»خزامیــا« به ترتیــب ۱۲۹ و ۱۲۳ تومانی 
شدند و »خودرو« به ازازی هر سهم قیمتی 
بهتر از ۴۲۸ تومان نیافــت. در طرف قطعه 
ســازهای باز اما اوضاع بــا نمادهای خودرو 
ساز به شکل بســیاری متفاومت بود. دیروز 
اگرچــه نمــاد قرمزپــوش نیــز در میان 
نمادهای قطعه ســازی دیده می شد با این 
حال نمادهایی نظیر »خلنت«، »خموتور«، 
»خمحرکــه«، »ختوقــا« و »خرینگ« در 
ســقف قیمت روزانه همگی بــا پنج درصد 
افزایش قیمت روز خود را به اتمام رساندند. 
برآیند معامــالت همه ایــن نمادها در روز 

مقدار ۱۱۹ میلیارد تومانی ارزش معامالت 
بود که حاصــل تبادل حــدود ۷۰ میلیون 

سهم در این گروه بود.

  نگاهی به معامالت گروه
 فرآورده های نفتی

در میان نمادهای موثر بر شاخص معامالت 
نمادهای گروه فرآورده هــای نفتی دیروز با 
سبزپوشی تمامی سهم های مستقر در این 
گروه به اتمام رسید. این گروه که در روزهای 
اخیر تحت تاثیر افزایش نرخ روانکار رشــد 
قیمت نمادهای تولیدکننده روغن موتور را 
شاهد بودند، طی روز جاری شاهد همنوایی 
نمادهــای پاالیشــی بــا تولیدکنندگان 
روانکار بودنــد. در این روز پاالیشــی ها که 
همراه بــا ریزش شــاخص در دو هفته قبل 
واردی میری کاهشی شــده بودند افزایش 
قیمتی یک تا ســه درصدی را شاهد بودند. 
این در حالی بود که نمادهای »شــبهرن«، 
»شــپارس« و »شــنفت« همگی تا سقف 

قیمت روزانه رشد کردند.

 آمار و ارقام بازار
رشــد ۱۰۳ واحدی دیروز شــاخص بورس 
تهران افزایــش  ۰,۰۵ درصــدی را برای این 
نماگر به همراه داشــت. در این روز نمادهای 
»فارس«، »پارس« و »همراه« بیشترین تاثیر 
را بر حرکت دیروز شاخص گذاشتند. حرکت 
دیروز نماگر اصلی بازار که آن را به سطح ۲۱۲ 
هزار  و ۸۵۱ واحد رســاند، بیش از هر چیز به 
واســطه نمادهای حاضر در برخی گروه های 
بنیادی نظیر پاالیشی و پتروشیمی روی داد. 
گفتنی اســت، حجم معامالت دیروز بورس 
تهران ســه میلیارد و ۳۴۴ میلیون ســهم و 
ارزش معامالت آن هــزار و ۵۸ میلیارد تومان 
بوده اســت که از این میان هزار و ۴۰ میلیارد 

تومان آن ارزش معامالت خرد بوده است.

 ترین های بورسی
معامالت بــورس تهــران دیــروز در حالی 
پایــان یافــت کــه نمادهــای خودرویی با 
مجمــوع ارزش معامــالت ۱۱۹ میلیــارد 
تومانی بیشترین ارزش معامالت را داشتند 
کــه بیشــترین ارزش معامــالت در آنها با 
۲۵ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومــان به نماد 
»خساپا« اختصاص داشت. گروه های فلزات 
اساسی، شــیمیایی، بانک ها و فرآورده های 
نفتی نیز به ترتیــب جایگاه های دوم تا پنجم 

در این زمینه را به خود اختصاص دادند.

  کوتاه از فرابورس
شاخص آیفکس معامالت روز جاری را با صعود 
۲۱ واحدی به اتمام رساند. این شاخص بیشترین 
تاثیر مثبت را از نمادهای »ذوب«، »دماوند« و 
»مارون« پذیرفت. این در حالی است که دیروز 
نمادهایی نظیر »شراز«، »چکاپا« و »بزاگرس« 
بر روی این شاخص اثر منفی گذاشتند. حجم 
معامالت این بازار بالغ بــر یک میلیارد و ۷۷۴ 
میلیون ســهم بود و ارزش معامالت سهام به 
۴۲۵ میلیارد تومان می رســد ایــن در حالی 
اســت که ارزش کل معامالت این بــازار با در 
نظر گرفتن معامالت اوراق اخزا و تسه در روز 

جاری به ۷۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

فرشاد میخک بیرانوند جدا از اختالف 
۳۵ درصدی آمار ارائه شــده در بازگشت ارز 
صادراتی به کشــور، هویــت فراریان ارزی 
مشخص نیســت و وزارت اقتصاد به عنوان 
اصلی تریــن نهاد تنظیم گر سیاســت های 
اقتصادی باید پاســخگوی این سوال باشد 
که چرا با این همه ابزارهای گمرکی، مالیاتی 
و مقرراتی کــه در اختیار دارد، نتوانســته 
مانع فرار ارزهای صادراتی شــود و اساســاً 
راهکارش برای تکرار نشدن این وضعیت در 

ماه های آینده چیست؟
در حالی که عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دالر 
از ارزهای صادراتی و اطمینان از اینکه هیچ 
رقمی از این مبلغ کالن بــه هیچ طریقی به 
کشور بازنگشــته است توســط مسئوالن 
وزارت اقتصاد تأیید شده است، در روزهای 
گذشــته عبدالناصر همتــی - رئیس کل 
بانک مرکزی- اعالم کرد که ارز برگشــتی 
ســال قبل بر اســاس روش هــای ابالغی 

بانک مرکزی یعنی فروش در ســامانه 
نیما، عرضه در صرافی هــا، واردات در 
مقابل صــادرات خود، واگــذاری ارز 
پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک 
مرکزی، به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد 

دالر رسید.
همتــی همچنین اظهار کــرده که ارز 
صادراتی فصل زمســتان، هنوز فرصت 
کافی برای برگشــت دارد و با توجه به 

برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ 
هزینه هــای مبادالتــی ناشــی از تحریم و 
متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه 
اول سال قبل می شــود، تاکنون نزدیک ۶۰ 
درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد 

برگشته است.
با اینکه آمارهای ارائه شــده توسط وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بــا آمارهای رئیس 
کل بانک مرکزی اختالف ۳۵ درصدی دارد، 
ابهام در آمار ارزهای صادراتی که نخستین 

بار توســط وزیر اقتصاد اعالم شد به همین 
جا ختم نمی شود.

پرونده ای تازه گشوده شده
عدم بازگشــت ارزهای حاصل از صادرات 
غیرنفتی مســأله ای اســت که اولین بار از 
طرف فرهاد دژپســند - وزیر امور اقتصادی 
و دارایی - اعالم و بعد از آن نیز توسط مشاور 
او تأیید شــد.به گفته میرشجاعیان، مشاور 
وزیر اقتصاد ۳۰ میلیارد دالر از مجموع ۴۰ 
میلیــارد دالر ارز حاصل از صــادرات، نه به 

صورت کاال و نه به هیچ صورت دیگری 
وارد کشور نشده است.

به نظر می رســد این خبر وزیر اقتصاد 
پرونده ارزهای صادراتی را تازه باز کرده 
باشــد. با اطمینان از اینکه ۳۰ میلیارد 
دالر ارزهــای حاصــل از صــادرات به 
هیچ طریقی به کشــور برنگشته است 
تازه این ســوال مطرح می شود که این 
صادرکنندگان چه کسانی هستند یا در 
چه حوزه ای فعالیت می کنند؟ چند درصد 
از این شرکت های صادرکننده شرکت های 

خصوصی یا دولتی یا خصولتی هستند؟
همچنیــن وزارت اقتصــاد بــه عنــوان 
اصلی تریــن نهاد تنظیم گر سیاســت های 
اقتصادی باید پاســخگوی این سوال باشد 
که چرا بــا این همــه ابزارهــای گمرکی، 
مالیاتــی و مقرراتی کــه در اختیــار دارد 
نتوانسته است مانع فرار ارزهای صادراتی از 
کشور شود و اساســاً راهکار این نهاد بزرگ 

اقتصادی برای تکرار نشدن این وضعیت در 
ماه های آینده چیست؟

سکوت نهاد سیاست گذار در برابر 
آمارهای خود

همــه ایــن ابهامــات در حالی اســت که 
پیگیری های ایســنا از وزارت اقتصاد برای 
یافتن جواب این ســواالت بی پاســخ مانده 
است و تا این لحظه پاســخی به درخواست 
ایســنا برای کســب اطالع از جزئیات این 

اتفاق ارزی نداده است.
پیش از این وحید شــقاقی شــهری، عضو 
هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به مالکیت 
شــرکت های صادرکننــده محصــوالت 
غیرنفتی اشــاره کرده و گفته بود که حدود 
۷۰ درصــد از ایــن صادرکننــدگان کــه 
ارزهای خــود را برنمی گردانند وابســته به 
شرکت های خصولتی هستند که به نحوی 

مدیریت شان به دولت می رسد.

سهام عدالت ثبت نام جدید ندارد

وسی به کیش تالش برای جذب گردشگر چینی و ر



زمزمه های یک مالیات جدید در بخش مسکن 

سوداگران آماده خداحافظی با بازارها می شوند

بازار
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 بندرعباس به شبکه شهرهای خالق دنیا 
می پیوندد

مشــاور شــهردار و مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
بندرعباس با اعالم این خبر افزود: هدف اصلی شــبکه شهرهای خالق 
دنیا کمک به بازیابی ظرفیت هــای اقتصادی، اجتماعی و خالق صنایع 
فرهنگی اســت که هنرمندان محلی آن را برپا می  کننــد و پس از آن با 
مشارکت گذاشتن ایده ها ، تجربه ها و راه حل های خود در زمینه های 

گوناگون ، راه توسعه اقتصادی را هموار می سازند.
به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
احمد پایــدار در این ارتبــاط اظهار کــرد: حفاظت از تنــوع فرهنگی، 
همبستگی میان شــهروندان در راستای گســترش و حفاظت از میراث 
فرهنگ محلــی و تقویت هویــت فرهنگی شــهرها از مهم ترین اهداف 
شبکه شهرهای خالق اســت.وي افزود: همکاري هاي اقتصادي، علمي 
و فرهنگي، ایجاد تعــادل میان ریشــه هاي بومي، گســترش فرهنگ 
کارآفریني و حفظ هویت بومي و ملي در برابر روند فراگیر جهاني شدن از 
دیگر أهداف پیوستن شهر بندرعباس به شبکه شهرهاي خالق دنیاست.

به گفته مدیر مرکز خالقیــت و فناوري هاي شــهرداري بندرعباس، 
صنایع دستي و هنرهاي سنتي، موضوع پیوســتن شهر بندرعباس به 

شبکه شهرهاي خالق  است.
پایدار تصریح کرد: با پیوستن شهر بندرعباس به شبکه شهرهای خالق 
دنیا، به دنبال رونق گردشگری، تولید، مشارکت شهروندان در مدیریت 
شــهری و شناســاندن هر چه بیشــتر فرهنگ بومی، صنایع دستی و 

هنرهای سنتی خواهیم بود.

ابالغ دستورالعمل اجرایی ضوابط نمای 
ساختمان ها در بندرعباس

معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری بندرعبــاس از ابــالغ 
دستورالعمل اجرایی ضوابط نمای ساختمان ها در این شهر خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، 
اصغر حســینی پور در ایــن ارتباط اظهار کــرد: ضوابط نمای شــهر 
بندرعباس به عنوان یکــی از موضوعات حوزه معماری و شهرســازی 
از سال های گذشــته در دســتور کار قرار گرفت و کار تدوین آن با نظر 

اساتید این بخش به پایان رسید.
وی با اشــاره به تصویب این ضوابط در کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر 
استان و ابالغ آن به ســازمان نظام مهندسی اســتان و شهرداری های 
مناطق ســه گانه بندرعباس، افزود: این ضابطه به صورت عام به منظور 
رعایت در ساخت و ساز کلیه ساختمان های سطح شهر الزم االجرا شده 
اســت.معاون معماری و شهرسازی شــهرداری بندرعباس با اشاره به 
نحوه اجرای این ضابطه، ادامه داد: پس از صدور موافقت نامه اصولی در 
زمان ارایه نقشه های معماری به شهرداری های مناطق جهت بررسی، 
رعایت مفاد این ضابطه توســط مالک در نقشــه های ارائه شده توسط 

طراحان الزامی است.
حسینی پور تصریح کرد: بر اســاس این ضوابط ابالغی، ساختمان های 
با کاربری خاص به طور مثال کاربری ورزشــی، درمانی، اداری و غیره،  
زمین های واقع در معابــر ۱۶ متری و باالتــر در بافت های تفکیکی که 
قابلیت اخذ تجاری دارند، زمین های واقع در معابــر ۱۴ متری و باالتر 
در بافت های غیــر تفکیکی و زمین های واقع در پروژه های بازگشــایی 
معابر شهرداری ملزم به ارایه نقشــه به صورت سه بعدی به همراه عکس 
پیوســتی از نمای امالک مجاور هســتند.این مقام مسئول تاکید کرد: 
عالوه بر موارد فوق، زمین هــای واقع در حریم اماکن تاریخی شــهر، 
زمین های واقع در بر بلوارهای اصلی شــهر مثل بلوار امام)ره(، ســید 
جمال الدین اســدآبادی، حقانــی و... و همچنین زمین هــای واقع در 
نوارساحلی شهر نیز ملزوم به ارایه نقشــه به صورت سه بعدی به همراه 

عکس از نمای امالک مجاور به پیوست نقشه ها الزامی شده اند.

تشکیل هفت کمیته در ستاد راهبردی شهرداری 
بندرعباس

معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انســانی شــهرداری بندرعباس 
از تشکیل هفت کمیته در ستاد راهبردی نوســازی و تحول اداری این 
شــهرداری خبر داد.به گــزارش مدیریت ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداری بندرعباس، محمد مهدی جهانبخش در این ارتباط اظهار 
کرد: مدیریت و نظام اداری در شــهرداری ها به عنوان یکی از مهمترین 
و حیاتی ترین زیرســاخت های توســعه شهری به شــمار می رود که 
بی توجهی به آن موجب ایجاد آسیب ها و مشکالت عدیده ای در مسیر 
توسعه شهری و جلب رضایت شهروندان می شود.وی با اشاره به دستور 
شهردار بندرعباس مبنی بر جدی تر گرفتن ساماندهی نیروی انسانی، 
افزود: نوســازی و ایجاد تحول در نظام اداری و مدیریت شهرداری ها به 
عنوان یک ضرورت از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت 

کشور نیز ابالغ شده و در دستور کار قرار دارد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه انســانی شهرداری بندرعباس خاطرنشان 
کرد: این اقدام با هدف چابک ســازی نظام اداری و تحول نیروی انسانی 

در هفت محور ابالغی از سوی شهردار بندرعباس آغاز شده است.

سرزمین

رئیس خانــه صنعت، معــدن و تجارت ایــران با بیان 
اینکه چند ســال است ســیل نقدینگی باعث تخریب 
اقتصاد شــده و هیچ تدبیری برای مقابلــه با آن اتخاذ 
نشــده، گفت: در نظر گرفتن معافیــت مالیاتی برای 
تولیدکنندگانی که ســرمایه خود را افزایش می دهند 
و حائز شرایط بند »ز« تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ 
هستند، می تواند به تولیدکنندگان کمک کند اما رفع 
موانع بانکی موضوعی اســت که قوانین بانک ها اجازه 

آن را نمی دهد.
در جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی که به 
ریاســت رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و 
قضائیه و دیگر اعضا برگزار شد، بررسی طرح »تسهیل و 
رفع موانع تولید« در جهت رونق تولید و توانمندسازی 

بنگاه های تولیدی تصویب رسید.
به موجب این تصمیم، شــرکت های حائز شرایط بند 
»ز« تبصره ۱۰ قانــون بودجه ســال ۹۷، می توانند تا 
پایان ســال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه 

خود را افزایش دهنــد و از معافیت مالیاتی 
مربوطه برخوردار شوند.

همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
اجازه داده شــد که به منظــور جلوگیری از 
تعطیلی بنگاه هــای تولیدی که طرح احیای 
تولید و ســاماندهی ملی آنها به تأیید ستاد 
رسیده است، در مورد اســتمهال و تقسیط 

برخی از بدهی های آنها تصمیم گیری کند.
در این رابطــه، عبدالوهاب ســهل آبادی، رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت وگو با ایســنا، با 
بیان اینکه ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون 
نتوانســتند آن طور که مورد انتظــار فعاالن اقتصادی 
بوده عمل کنند، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
بیشتر به دنبال پرداخت تسهیالت بانکی به واحدهای 
تولیدی اســت، اما با توجه به وجود دیــون معوقه، این 

واحدها برای دریافت تسهیالت ترغیب نمی شوند.
وی افــزود: اما موضــوع خوبی که در طــرح جدید در 

نظر گرفته شــده، دریافت نکــردن مالیات 
از تولیدکنندگانی اســت که ســرمایه خود 
را افزایش می دهند و حائز شــرایط بند »ز« 
تبصره ۱۰ قانون بودجه ســال ۹۷ هستند. 
این مسئله می تواند به تولیدکنندگان کمک 

کند.
رئیس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران 
در ادامه با بیان اینکه در شــرایط خاصــی که امروزه 
بر کشــور حاکم اســت، طرح های جاری می تواند به 
صورت مســکن عمل کنــد، تصریح کرد: نوســانات 
نــرخ ارز و قیمت مــواد اولیه تولید باعــث بالتکلیفی 

تولیدکنندگان شده است.
رئیس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران همچنین با 
اشــاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکالت واحدهای 
تولیدی در حال حاضر موانع بانکی اســت، گفت: ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید تصمیماتی را در این زمینه 
اتخاذ می کند، اما بانک ها نمی توانند این تصمیمات را 

اجرا کنند، چرا که قوانین به آن ها اجازه نمی دهد.
وی افــزود: در حال حاضر تولیدکننــدگان با معوقات 
قبلی خــود درگیر هســتند و اگر بانک هــا بخواهند 
تســهیالت جدیدی به آن ها پرداخــت کنند و مجدداً 
بدهی های جدیــد و قبلــی آن ها را مورد اســتمهال 
و تقســیط قــرار دهنــد، پرداخــت آن هــا از توان 

تولیدکنندگان خارج است.
ســهل آبادی با بیان اینکه ســیل نقدینگی از ســیل 
خوزســتان هم بدتر اســت، اظهار کــرد: چراکه برای 
مقابله با سیل خوزستان تمهیداتی در نظر گرفته شده 
اما چند ســال است که ســیل نقدینگی باعث تخریب 
اقتصاد شده و هیچ تدبیری برای مقابله با آن نیز اتخاذ 

نشده است.
وی افزود: از طرفــی تحریم ها و مشــکالت اقتصادی 
که در پی آن ایجاد شــده باعث افزایش نرخ ارز شد، اما 
علت بسیاری از مشــکالت فعلی نیز دالالن و نقدینگی 

موجود در کشور است.

تجارت

خریــدار  برآوردها حاکی از آن اســت 
که چنانچه نرخ مالیات بر عایدی ســرمایه 
در بخش مسکن اخذ شــود، حدود ۶ هزار 
میلیارد تومان درآمد بــرای دولت به همراه 

خواهد اورد.
عالوه بر این، مالیــات بر این بخش می تواند 
به فروش بیشتر مسکن های خالی و کاهش 
قیمت در این بخش هم منجر شود. به بیان 
دیگر اخذ مالیات بر عایدی  ســرمایه عالوه 
بر افزایــش درآمد برای دولت، ســوداگری 
را کاهش داده و شــرایط را بــرای مقابله با 
هجوم نقدینگی به بازارهای موازی دشــوار 
می کند.گزارش های رسیده نشان می دهد 
تدوین ســازوکاری مبنی بــر دریافت این 

مالیات در دستور کار قرار دارد.
نوسانات قیمتی در ایران و منفی شدن رشد 
اقتصادی و افزایش نرخ تورم به بیش از ۲۰ 
درصد دیگر به یک اتفاق عادی تبدیل شده 
اســت. حداقل در دهه ۹۰ برای دومین بار 
اســت که این اتفاق رخ می دهــد ولی علی 
رغم بیــان دالیل متعــدد برای بــروز این 
پدیده، هنوز سیاست گذاران اقتصاد ایران 
نتوانسته اند راهی برای مقابله با این معضل 
بیابند.در عین حال سیاســت کاخ سفید در 
مقابل جمهوری اســالمی ایران نیز مزید بر 
علت شده تا مشکالت بیش از پیش بر دوش 
اقتصاد ســنگینی کند. در میــان منتقدان 
اقتصــادی، نهادگرایــان ،یکــی از دالیل 
نوسانات شدید در اقتصاد ایران را استیالی 
بخش نامولد بر کل بخش هــا می دانند که 
این امر ســبب شــده تا فعالیتهای تولیدی 
کم سود اما سوداگری پر از منفعت و درآمد 
باشد. در مقابل اغلب فشــارهای آمریکا به 
درآمدهای نفتی است تا از این طریق امکان 
تامین منابع دولت را سلب کنند. با این همه 
پژوهشــی که اخیرا صورت گرفته نشــان 
میدهد مالیات می تواند ابزار مناسبی برای 

این رفع دو مشکل مذکور باشد. 
مالیات بر عایدی ســرمایه، یکی از ابزارهای 
مالیاتی دولت هاست که از طریق آن می توانند 
بیش از پیش به امور ســر و ســامان دهد.تا 

پایان ســال ۲۰۱۷ تقریبا ۱۸۷ کشــور در 
جهان این مالیات را از مردم اخذ می کردند 
ولی با توجه به نوســانات شدید درآمدی در 
این بخش مالیاتی، کسب درآمد هدف اصلی 
دولت ها از دریافت این مالیات نیست و تنها 
چهار درصد از کل مالیات های جهان از این 
طریق دریافت می شود. به بیان دیگر آن چه 
بیش از هــر چیز دولت ها را بــه تنظیم این 
مالیات ترغیب می کند، نــه افزایش درآمد 
بلکه افزایش یکپارچگی، انســجام و کارایی 
نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمــد و ثروت در 
جامعــه و همچنیــن کاهش انگیــزه های 
ســوداگرانه به ویژه بازار برخی از دارایی ها 

چون مسکن و ارز است.

عایدی سرمایه چیست؟
عایدی یا منفعت سرمایه ای به تمام منافع یا 
سودی اطالق می شود که اشخاص از تصرف 
یک دارایی در طول زمان به دست می آورند. 
بر این اســاس مالیات بر عایدی سرمایه به 
عنوان درصدی از عایدی سالیانه سرمایه، که 

از اختالف میان قیمت خرید دارایی به اضافه 
برخی هزینه های بازسازی، بهبود و غیره در 
طول نگهداری دارایــی و قیمت فروش آن 

دارایی به دست می آید، تعریف می شود. 
افزایش نقدینگی در ســالیان گذشته وقتی 
با تصمیم سیاســتگذاری برای کاهش نرخ 
ســود بانکی روبرو شد، شــرایط اقتصادی 
را تحت تاثیر قرار داد. ســیگنال هایی دال 
بر عدم پایبندی امریــکا به تعهداتش کافی 
بود تا دالالن را به میدان بکشــد و بازارهای 
موازی ســود بانکی نظیر بازار ارز و مسکن 
و خــودرو به عنوان ســیبل ســرمایه های 
سرگردان،هدف قرار گیرند.چنین نوساناتی 
می تواند اقتصاد بســیاری از کشــورها را 
در معرض بحــران قرار دهد اما بررســی ها 
نشــان می دهد ابزارهایی برای مقابله با این 
وضعیت وجــود دادند.یکی از ایــن ابزارها 
همین مالیات بر عایدی سرمایه است که در 
حقیقت سود سوداگران را هدف قرار می دهد. 
تنظیم این مالیات می تواند تا حدود زیادی 
نرخ تورم را در ایران کنتــرل کند چرا که با 

اخذ مالیات از سرمایه گذاران بخش نامولد، 
تا حدودی از جذابیت این بازارها و هجوم به 
آن می کاهد. به بیان دیگر نبود نظام مالیات 
بر عایدی ســرمایه ســبب شــده تا بازار 
داریی هایی نظیر مسکن، ســکه و ارز را به 
جوالنگاه سفته بازانی تبدیل کرده است که 

به راحتی بر ثروتهای خود می افزاید. 

گستردگی معافیت های مالیاتی 
همچنین یکــی از مشــکالت کنونی نظام 
مالیاتی ایران، گستردگی معافیت مالیاتی و 
محدود بودن پایه های مالیاتی است. فقدان 
نظــام مالیات بر عایــدی ســرمایه نه تنها 
بر تصمیمات ســرمایه گذاری به نفع سودا 
گری تاثیر مهمی داشته بلکه به بدتر شدن 
توزیع درآمد در جامعه بــه نفع ثروتمندان 
و مخدوش شــدن عدالــت اجتماعی هم 
انجامیده اســت. به عبارت ســاده تر این از 
معدود کشورهای جهان اســت که در آن از 
عواید سرمایه ای هیچ مالیاتی اخذ نمی شود 
در حالی که بازار اغلب دارایی های منقول و 

غیر منقول به دلیل نبــود مالیات بر عایدی 
ســرمایه، همواره جوالنگاه سفته بازان 
و سوداگران بوده اســت. در این راستا الزم 
اســت مالیات بر عایــدی ســرمایه تا حد 
امکان گسترده باشد همچنین برای تامین 
اهداف بازتوزیعی و جلوگیری از سوداگری، 
اســتفاده از نرخ های به شــدت تصاعدی، 
تفکیک بین عواید کوتاه مدت و بلند مدت، 
شــاخص بندی و همچنین اعمال نرخ های 
متفاوت برای عواید کوتاه مدت و بلند مدت 

اجتناب ناپذیر است. 

برآورد درآمد 6 هزار میلیاردی 
در گزارش دفتر پژوهش های سازمان امور 
مالیاتی آمده اســت: پیش بینی می شــود 
با کنار گذاشــتن مســکن اصلی خانوارها، 
مالیات بر عایدی سرمایه، با فرض نرخ های 
متوســط برای کوتاه مــدت و حداکثر نرخ 
برای بلندمدت،)با فرض نرخ رشد اقتصادی 
باثبات و نرخ تورم با ثبات( در حدود ۶ هزار 
میلیارد تومان در ســال شــود. البته انتظار 
می رود که مالیات بر عایدی سرمایه تحقق 
یافته به میزانی که کمتــر از رقم تخمینی 

وصول شود.
البته توجه به مســائل انتقــال مالیات نیز 
بسیار حائز اهمیت اســت. اگر مالیات تنها 
به عایدی و زیان دارایی های تحصیل شده 
پس از تاریخ اجرای قانون مالیات بر عایدی 
ســرمایه اصابت کند، زمــان زیادی طول 
می کشد تا پایه بزرگی از دارایی ها مشمول 
مالیات می شــوند. تجارب ســایر کشورها 
نشــان می دهد که حدود ۱۵ ســال برای 
تحقق تمــام درآمدهای بالقــوه مالیات بر 

عایدی سرمایه زمان الزم است. 
همچنین نوسانات زیادی در درآمد عایدی 
ســرمایه وجود دارد به خصوص زمانی که 
ســهام و بازارهای دارایی روند افزایشــی و 
کاهشی دارند. با توجه به اعالم موضع وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی در این خصوص به 
نظر می رسد شــمارش معکوس برای وضع 

این مالیات تازه آغاز شده باشد.

سیل نقدینگی از سیل خوزستان هم بدتر است

اصالح تعرفه برق دردی دوا نکرد

یارانه پرمصرف ها ۶۰ برابرکم مصرف ها
عرفانه تاجیکی  کارشناســان معتقدند 
علیرغــم اعمــال تعرفه های جدیــد برق، 
همچنان یارانــه پنهان برق یــک درصد از 
مشترکین پرمصرف نسبت به مشترکین با 

مصارف حداقل، بیش از ۶۰ برابر است.
کمبود برق در تابســتان ســال گذشته همه 
بخش های کشــور و به خصوص بخش های 
تولیدی را با چالش مواجه کرد و حتی صادرات 
به عراق نیز با کاهش شدید مواجه شد. چنانچه 
ایران بخواهد به عنوان یک صادرکننده دائمی 
برق به کشورهای همسایه باقی بماند باید در 
فصل تابســتان نیز برق این کشورها را تأمین 
کند تا روند صادرات برق ادامه یابد. با توجه به 
ابعاد وسیع قطعی برق، مسئولین وزارت نیرو 
برای جلوگیری از بحران سال آتی برنامه ای را 
تحت عنوان برنامه »گذر از پیک ۹۸« تدوین 

کردند.
بررســی این برنامــه نشــان می دهد که 
مهم ترین اقدام وزارت نیرو برای امســال، 
مدیریت مصرف بــا تمرکز بر مشــترکین 
پرمصــرف اســت کــه حجــم آن ۱۵۰۰ 
مگاوات پیش بینی شــده اســت. به همین 
دلیل این وزارتخانــه طرحی را برای کنترل 
برق مشــترکین پرمصرف به هیأت دولت 
تقدیم کرد. با پیگیــری وزارت نیرو هرچند 
که هیأت وزیران در اواخر اســفندماه سال 
گذشــته با اصالح تعرفه بــرق پرمصرف ها 
موافقت کرد اما آنچه که تصویب شد با طرح 
اولیه این وزارتخانه فاصله زیادی داشت. به 

موجب مصوبه سال گذشــته، به وزرات 
نیرو اجازه داده شــد تــا تعرفه برق همه 
مشــترکین را به میزان ۷ درصد در کل 
ســال افزایش دهد و در چهار ماه فصل 
گرم نیز بــه کل بهای برق مشــترکین 
خارج از الگــو، ۱۶ درصد اضافه کند. این 
مصوبه هرچند اقدامی مثبت و گامی رو 
به جلو در جهت عدالت انرژی و مدیریت 
مصرف است اما نقاط ضعفی هم دارد که 

باید برطرف شود.

ضعف نخست؛ فقدان الگوی صحیح برق
حامد عســگری، کارشــناس صنعت برق 
در گفتگو با مهر با اشــاره بــه اینکه یکی از 
نقاط ضعــف تعرفه های جدیــد برق، عدم 
تعیین یک الگوی صحیح بــرق در هر اقلیم 
آب و هوایی است، گفت: برخی نمایندگان 
مجلس نیز با وجود توافــق با افزایش تعرفه 
پرمصرف ها، نســبت بــه غیرمنطقی بودن 
الگوهای برق در اســتان های جنوبی کشور 
اعتــراض کرده اند. هرچند کــه در مصوبه 
اصالحی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت این مورد 
بهبود یافته است اما ضروری است تا الگوی 
مصرف بــرق با یک شــیوه صحیح طراحی 
شــود تا مردم اطمینان کنند که مقدار قابل 

توجهی از مشترکین داخل الگو قرار دارند.
وی افزود: هرچنــد که به لطــف بارش های 
فراوان، امســال شاهد خاموشــی برق مانند 
گذشــته نیســتیم، اما باید توجه کرد که به 

علت رشــد مصرف برق و تعهدات صادراتی، 
حداقل ۲۰۰۰ مگاوات کمبود برق در ســال 
جاری وجود خواهد داشــت. به همین دلیل 
ضروری اســت تا از راهکارهای متنوعی برای 
کاهش بحران برق استفاده کرد که قطعاً یکی 
از مهم ترین آن ها، استفاده از ابزار تعرفه است.

به گفته این کارشناس صنعت برق، کاهش 
مصرف برق با اســتفاده از ابــزار تعرفه ای 
مختص ایــران نیســت و در بســیاری از 
کشــورهای دنیا مانند آمریــکا، مکزیک، 
برزیل، هند، کوبا، تاجیکســتان، آفریقای 
جنوبــی و به خصــوص برای مشــترکین 

پرمصرف این اقدام تجربه شده است.

برنامه ریزی 10 ساله تاجیکستان برای 
مقابله با بحران برق

یکی از کشــورهایی کــه از اصــالح تعرفه به 
عنوان ابزاری بــرای مدیریــت مصرف برق 
اســتفاده می کند، تاجیکســتان است که در 
ســال ۲۰۱۰ میالدی چالش برق را که دالیل 
مختلفی داشــت، تجربه کرد. تاجیکستان در 

ســال ۲۰۱۰ با کاهش حجم نیروگاه های 
برقآبی و همچنین تنش های سیاســی و 
در نتیجه کاهش تبادل برق با کشــورهای 
همســایه و بخصوص ازبکســتان مواجه 
شــد. به همین دلیل مسئوالن این کشور، 
برنامه های بلندمدتــی را بخصوص برای 
سال ۲۰۲۰ میالدی تهیه و تدوین کردند.

مهم ترین برنامه تاجیکستان برای کاهش 
مصــرف بــرق در ســال ۲۰۲۰ میالدی، 
اصالح تعرفه و بــه مقــدار ۱۳۳۹ گیگاوات 
ســاعت اســت که بیــش از ۴۰ درصد کل 
برنامه کاهش مصرف در ســال هدف را شامل 
می شود. کاهش اتالفات شــبکه و همچنین 
بهینه سازی مصرف برق در صنعت آلومینیوم 
ایــن کشــور، مهم تریــن اقدامــات بعدی 
تاجیکستان برای مقابله با بحران برق هستند.

جزئیات بیشتری از چگونگی افزایش تعرفه 
در کشــور تاجیکســتان وجود ندارد، اما با 
توجه به تجربه دیگر کشورها مانند امریکا، 
به نظر می رسد که برنامه های این کشور نیز 
با تمرکز روی مشــترکین پرمصرف انجام 

شده است.

 مقابله با بحران برق در آمریکا 
در یک دوره شش ساله

در ایالت کالیفرنیــا و همزمان با بحران برق 
و انرژی، شــرکت SCE با مجــوز رگوالتور 
انرژی آمریکا تصمیم بــه افزایش بهای برق 
مشــترکین خــود گرفت. طی ســه مرتبه 

افزایش قیمت بیــن ســال های ۲۰۰۰ تا 
۲۰۰۶ میــالدی، مشــترکین پرمصرف با 
افزایش قیمت های بســیار بیشتری نسبت 
به مشــترکین کم مصرف مواجه شدند. به 
طوری که در ســال ۲۰۰۱ میــالدی بهای 
برق مشــترکین کم مصرف ثابت، در سال 
۲۰۰۲ میالدی تنها ۱۷ درصد و در ســال 
۲۰۰۶ میالدی حدود ۳ درصد به تعرفه های 
برق این مشــترکین افزوده شد. اما افزایش 
برق مشــترکین پرمصرف در همین سال ها 
به ترتیب برابر بــا ۴۷، ۷۹ و ۸۳ درصد بود. 
واضح اســت که سیاســت افزایش قیمت 
بــرق در کالیفرنیا کاماًل مبنــی بر حمایت 
از مشــترکین کم مصرف و فشــار بیشــتر 
بر مشــترکین پرمصرف بوده اســت. این 
سیاست هوشــمندانه عالوه بر درآمدزایی، 
منجر به کاهــش ۱۲ درصدی توان مصرفی 

هم شده است.
با توجه به برنامه مقابله با خاموشــی برق به 
نظر می رســد که برنامه هــای وزارت نیرو 
برای مقابله با بحران برق سال جاری متنوع 
اســت که البته به جز طــرح افزایش قیمت 
برق مشــترکین پرمصرف، همگی آنها نیاز 
به بودجه و مصوبه شــورای اقتصاد دارد. از 
طرفی بنــا به گفته مســئوالن وزارت نیرو، 
مهم ترین این برنامه هــا که مدیریت بخش 
پرمصرف خانگــی بود مــورد تصویب قرار 
نگرفت و مصوبه هیأت وزیــران با آنچه که 

مورد نظر بود، همچنان فاصله دارد. 
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مهم ترین مشکالتی که بانک ها با آن درگیر هستند

نقش معامالت غیررسمی در افزایش معوقات بانکی

خریدار  از مهم ترین مشــکالتی که بانک ها با 
آن درگیر هســتند، توانایی نداشــتن در وصول 
مطالبات خــود از گیرندگان وام اســت که منجر 
به افزایش معوقات بانکی شــده است و ریشه در 

اعتبار داشتن معامالت غیررسمی دارد.
از مشــکالت مهمی کــه بانک های کشــور با آن 
درگیر هســتند، مســئله ی توانایی نداشتن در 
وصول مطالبات خود از گیرندگان وام هســتند. 
به عبارت دیگر، فرار از پرداخت وام های دریافتی 
از ســوی گیرندگان این نوع وام هــا از مهم ترین 
دغدغه های بانک ها محسوب می شود. این قضیه 
به حدی مسئله ساز بوده که با واکنش مسئولین 

بانکی روبرو شده است.
برای حل مشــکل، در ابتدا باید دانست که ریشه 
شکل گیری چنین مشکالتی در کشور چیست؟ 
به عبارتــی روش فــرار بدهــکاران از پرداخت 
وام های گرفته شــده چگونه بوده و کالهبرداران 
با استفاده از چه خالءهای قانونی این کار را انجام 

می دهند.
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد یکی از 
اصلی ترین عوامل، سوءاستفاده قانونی از سیستم 
ضمانت بانکی از طریق ابطال اسناد رسمی توسط 
معامالت غیر رســمی اســت. برای مثال در سال 
مالی ۹۶، سی درصد از معوقات یکی از بانک های 
خصوصی ریشــه در ابطال اســناد رسمی داشته 

است. 
همچنین ۴۱ درصد از دعــاوی قضایی یکی دیگر 
از بانک ها مربوط به ابطال اســناد رسمی بوده که 
به قید ضمانت برای دریافت تســهیالت نزد بانک 

به رهن گذاشته است.

اسناد غیررسمی راه را برای فرار بدهکاران 
نظام بانکی هموار کرد

 اعتماد سیستم بانکی به اسناد رسمی حاکمیتی 
باعث شده است تا بانک ها این دســته از اسناد را 
به عنوان مطمئن ترین وثایق خــود برای اعطای 
تســهیالت بانکی در نظر بگیرند. ایــن در حالی 

اســت که با تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور در سال ۹۵، امکان ابطال 
اسناد رسمی به واسطه  اســناد غیررسمی ایجاد 

شده است.
 بدین صورت که فرد )الف( ملک خود را به واسطه 
یک معامله  غیررســمی به فرد )ب( می فروشــد 
و بعد از آن ســند رســمی خــود را در رهن بانک 
می گــذارد و ازآنجاکــه از اصلی تریــن معایب 
معامالت غیررسمی عدم امکان نظارت حاکمیت 
بر روند شکل گیری این معامالت و درنتیجه عدم 
شفافیت مالکیت در این معامالت است، این فرد از 
این فرصت استفاده می کند و بدون اطالع بانک و 
حاکمیت، ملکی را که در اختیــار بانک بوده را به 

شخصی دیگر واگذار می کند.
از طرف دیگر، بانک باوجود تمامی اســتعالمات 
خود از مراجع گوناگون امکان استعالم معامالت 
غیررسمی را ندارد زیرا در هیچ سامانه ای به ثبت 

نمی رسند. 
درنتیجه دارنده سند غیررسمی چه با حسن نیت 
و چه با سوءنیت با اســتناد به ماده  مذکور و سایر 
ادله حقوقی و قضایی، اســناد رهنی بانک را باطل 
می کند و سبب ناممکن شــدن وصول بخشی از 

مطالبات بانک ها می شود.
این موضوع مــورد توجه کارشناســان هم قرار 
گرفته اســت. به عنوان مثال، رحیــم پیلوار عضو 
هیئت علمی دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران 
درباره این موضوع گفت: »طبــق قانون وقتی که 
ملکی در رهن بانــک قرار می گیرد آن شــخص 
راهن یا مالک زمین از هر گونــه عملی که منافی 

حقوق مرتهن باشد ممنوع است. 
در این زمینه قانون مدنی هم رای وحدت رویه  ای 
را در سال۱۳۷۶ به این امر تصریح کردند اما سوء 
استفاده ای که بعضا صورت می  گیرد این است که 
یکســری افراد با تنظیم مبایعه  نامــه  ای مقدم بر 
تاریخ رهن یــا فروش ملک پیش از رهن با ســند 
غیررســمی که بانک هم از آن مطلع نیست، بانک 

را دور می زنند. 

بانک هنگامی که فرد بدهــی خودش را پرداخت 
می  کنــد و قصد دارد کــه از طریق فــروش مال 
مرهونه به حق خودش برســد ناگهــان مواجه با 
اعتراض اشــخاص ثالث یا ادعای بطالن رهن به 
علت در تعارض قرارگرفتن با بیــع مقدم مواجه 
می شود که متاســفانه امری بســیار شایع برای 
کسانی است که قصد نپرداختن بدهی اشان را به 

بانک ها دارند«.

چگونه راه فرار بدهکاران نظام بانکی را 
مسدود کنیم؟

برای پاسخ به ســوال باید به نظرات کارشناسان 
و اســاتید فعال در حوزه قضایی و حقوقی رجوع 
کرد. پیلوار در این زمینه معتقد است: »مهمترین 
قدم احیای جایگاه اســناد رسمی و عدم پذیرش 
مطلق ســند غیررســمی در مقابل سند رسمی 

است«. 
همچنین محســن اهوارکی معاون سابق رئیس 
کل دادگســتری اســتان تهران نیز دربــاره این 
موضوع گفت: »قوه مقننه باید قوانین را به سمتی 
ببرد که از اسناد رسمی حمایت شود؛ قوه مجریه 
باید تنظیم اســناد رسمی را تســهیل کند و قوه 
قضاییه نیز باید تفسیر قوانین را به گونه ای انجام 
دهد که قاضی حمایت از ســند رســمی را مورد 

توجه قرار دهد«.
بنابراین می تــوان گفت تا زمانی کــه معامالت 
غیررســمی در کشــور دارای اعتبار هســتند، 
کالهبرداران بــه راحتی می تواننــد از پرداخت 

بدهی های بانکی خود، شانه خالی می کنند. 
اما در صورتی که معامالت غیررســمی در کشور 
بی اعتبار شود، مردم ملزم می شوند که معامالت 
خود را با استفاده از اسناد رســمی انجام داده و از 

معامله با اسناد غیررسمی بپرهیزند.   
در واقع، بی اعتباری معامالت غیررسمی با توجه 
به مشــکالتی که این معامالت در کشــور ایجاد 
کرده اند، از فعالیت هایی اســت که باید در دستور 

کار قوه قضاییه قرار گیرد.

بانک

حســین مهــری در دیــدار بــا 
صنعتگــران  و  کارآفرینــان 
گفت: در شــرایط فعلی اقتصاد، 
اولویت همــه نهادهای مالی باید 
حمایــت کامل و همــه جانبه از 
تولیدکننــدگان و صنعتگــران 
باشــد و بانک صنعــت و معدن 
این موضوع را از طریق اســتقرار 
بانکــداری شــرکتی و توســعه 
بانکداری الکترونیکــی به انجام 

می رساند.
حســین مهــری در دیــدار بــا 
صنعتگــران  و  کارآفرینــان 
گفت: در شــرایط فعلی اقتصاد، 
اولویت همــه نهادهای مالی باید 
حمایــت کامل و همــه جانبه از 
تولیدکننــدگان و صنعتگــران 
باشــد و بانک صنعــت و معدن 
این موضوع را از طریق اســتقرار 
بانکــداری شــرکتی و توســعه 
بانکداری الکترونیکــی به انجام 

می رساند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بانــک صنعت و معدن، حســین 
مهری رییــس هیــأت مدیره و 
مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
در این جلســه که عصر دوشنبه 
۲۳ اردیبهشــت ماه برگزار شد، 
ضمن بیــان مطلب فــوق افزود: 
در ســال رونق تولید تالش ما بر 

ایجاد اشــتغال پایدار 
و رشــد و شــکوفایی 

صنایع است.
داشــت:  بیــان  وی 
ایــن بانــک علیرغم 
موجود  محدودیتهای 
مالــی  منابــع  در 

توانســت در ســال ۹۷ بیــش 
از ۱۱۷ هــزار میلیــارد ریــال 
تســهیالت پرداخت نماید و در 
زمینه توسعه خدمات بخصوص 
در زمینــه اســتقرار حاکمیت 
شرکتی و بانکداری الکترونیک 
اقدامات قابل قبولی را در جهت 
رفع نیــاز تولیدکنندگان انجام 

دهد.
مهری بــا برشــمردن اقدامات 
انجام شده در راستای بانکداری 
شــرکتی تأکید کرد: با استقرار 
بانکــداری شــرکتی بــرای هر 
واحد تولیدی یــک واحد متولی 
در بانــک تعریــف کردیــم که 
همــکاران مــا تمامــی نیازها و 
مباحث بانکی کارآفرینان بزرگ 
در بخــش صنعت و معــدن را بر 
عهده خواهند گرفــت تا دغدغه 
تولیدکننــدگان در ایــن بخش 
را به حداقــل برســاند و تمرکز 
کارآفرینــان بــر فرآیندهــای 

تولیدی متمرکز شود.

افــزود:  مدیرعامــل 
در ایــن بانــک اصالح 
ســاختار و بازنگری در 
فرآیندهای عملیاتی برای 
بهبود خدمت رســانی 
تولیدکننــدگان  بــه 

انجام شده است.
رییــس هیأت مدیــره این بانک 
خاطرنشان کرد: توسعه خدمات 
الکترونیکی و بانکداری اینترنتی 
یکی دیگــر از موضوعات مهم در 
بانک صنعت و معــدن برای ارائه 
خدمات مطلوب تر به مشــتریان 
بزرگ اســت تا با صرف کمترین 
هزینه و در کمترین زمان ممکن 
به خدمات مورد نظر دســتیابی 

داشته باشند.
همچنین در این جلسه استاندار 
خراسان رضوی نیز ظرفیت ها و 
پتانســیلهای موجود در استان 
را تشــریح کرد و افزود: شرایط و 
امکانات مناسبی را جهت سرمایه 
گــذاری درایــن اســتان برای 
کارآفرینان مطرح کشــور فراهم 

کرده ایم.
در این جلسه شــافعی رییس 
اتاق بازرگانی ایران با اشــاره 
به ایــن مطلــب که بــزودی 
ایران به اتحادیه اوراســیا می 
پیونــدد، گفت: بایــد بتوانیم 

با توجــه بــه ایــن فرصت از 
ظرفیتهای پیش رو بهره برداری 

نماییم. 
در این نشســت عالوه بر معرفی 
خدمات جدیــد بانک، غالمعلی 
سلیمانی از سولیکو کاله، یونس 
ژائله از شیرین عسل، محمدرضا 
زنوزی مطلق از ســرمایه گذاری 
دریک، دکتر حســن کاردان از 
نســاجی کویرســمنان، هادی 
قانعی ازگــروه صنعتی گلرنگ، 
ابوالفضــل پایــداری از گــروه 
میهن، محمد کریمیان و مجید 
عسگری از گروه توسعه انتخاب، 
محســن امینی از گروه صنعتی 
زر، شــهرام طباطبائــی از گروه 
مقوا اردســتان، بهرام شریعت 
از مدیران خــودرو، محمدتقی 
کرمانی از گروه انتخاب، مهدی 
حسینی از شــرکت طوسا، ربیع 
فالح و حســین ســامی از گروه 
صنعتــی آرین ســید، ســعید 
غالمرضــا  و  زاده  منــزوی 
منزوی زاده از قالی ســلیمان، 
مســعود گل شــیرازی از فوالد 
تربت، حضور داشتند که به بیان 
نقطه نظرات و دیدگاه های خود 
در خصوص گســترش همکاری 
با بانــک و راهکارهای رفع موانع 

تولید پرداختند.

بانک صنعت و معدن در خدمت کارآفرینان و صنعتگران است

توضیحاتی برای عقب نشینی از رمز یکبار مصرف
رمز یکبار مصرف فعال هوا شــد! گزارش های متعــدد پلیس فتا درباره 
افزایش روزبه روز ســرقت های آنالین باعث شد بانک مرکزی بخشنامه 
رمزهای یکبار مصرف را حدود یک ســال پیش به بانک ها ارسال کند و 
از آنها بخواهد که حداکثر تا اول خرداد ۹۸ زیرساخت های اجرای آن را 
فراهم کنند، اما ماجرا به همین سادگی نبود و بانکی ها برای اجرای این 

طرح سنگ های بزرگی پیش پا داشتند.
آنها برای اجرای رمزهایی که ظرف ۶۰ثانیه باطل می شــوند، طراحی 
اپلیکیشن را ساده ترین و ارزان ترین راه ممکن تشخیص دادند، اما نکته 
آن بود که چیزی حدود ۱۶ تا ۲۰ میلیون گوشــی غیرهوشمند دست 
مردم ایران و تکلیف این جمعیت بزرگ مشتریان بانکی نامعلوم است. 
از آن طرف ارسال روزانه چند پیامک برای مشتریان هزینه سنگینی به 
بانک ها تحمیل می کند که آنها حاضر نیستند به این سادگی زیر بار آن 
بروند. تنها یک راه باقی می ماند و آن دســتگاه های رمزیابی است که در 
سایر کشورهای جهان رایج اســت، اما پرسش اساسی این است که چه 
کسی حاضر است این دستگاه های نســبتا گرانقیمت را تنها برای رمز 

یکبار مصرف خریداری کند؟

گرفتاری سرقت های آنالین و راه نجات رمز یکبار مصرف
رمز یکبار مصرف فعال به تعویق افتاده است. این موضوعی است که مهر 
دیروز به نقل از بانک مرکزی اعالم کرد، اما حاال ســرقت از حساب های 
بانکی شایع ترین جرم آنالین در ایران به شــمار می آید. این موضوعی 
اســت که پلیس فتا گفته و تاکیــد کرده که این نــوع کالهبرداری در 
ایران درحال افزایش اســت. با کمی جســت وجو در اخبار روزمره نیز 
با گزارش های مختلفــی درباره افزایــش کالهبــرداری اینترنتی از 
حساب های بانکی مواجه می شوید. افزایش ۹۰ درصدی کالهبرداری 
آنالین از حســاب های بانکی در اصفهان و ۷۰ درصدی در یزد نمونه ای 

از این ماجراست.
گزارش پلیس مبنی بر افزایش ســرقت های آنالین موجب شــد بانک 
مرکزی اعالم کند تصمیم دارد رمزهــای یکبار مصرف را جایگزین رمز 
دوم کند و بر همین اساس در  سال ۹۷ بخشنامه ای را به بانک ها ارسال  
و از آنها درخواســت کرد تا زیرســاخت های ارایه رمز دوم به مشتریان 
را فراهم کند. مطابــق با تاریخی که بانک مرکزی مشــخص کرده بود، 
بانک ها باید تا اول خرداد ۹۸ به مشتریان شــان رمز دوم بدهند، در غیر 
این صورت مســئول هرگونه خسارتی هســتند که کالهبرداری های 

احتمالی اینترنتی متوجه مشتریان می کند.
حاال اما کمتر از ۴ روز دیگر مهلت بانک مرکزی به بانک ها تمام می شود 
و خبری از رمز دوم نیســت. بانک ها در مراجعه مشتریان می گویند که 
استفاده از رمز دوم اجباری نیســت و البته اپلیکیشن هایی که برای این 

منظور طراحی کرده بودند، به گرفتاری هایی خورده است.

20 گوشی غیرهوشمند سنگ راه اپلیکیشن های بانکی
اما ماجرای این گرفتاری ها چیســت؟ نصب اپلیکیشن بانکی نخستین 
سنگ بزرگ این ماجراســت. چیزی حدود ۸ تا ۱۰ درصد گوشی های 

غیرهوشمندی که در دست مردم وجود دارد و این گره کوچکی نیست.
حسین حسینی، عضو هیأت مدیره دســتگاه های مخابراتی می گوید 
که ۸ تا ۱۰ درصد خرید و فروش هایی که در بازار موبایل انجام می شود، 

مربوط به گوشی های دکمه دار است.
 به گفته او ماهانه چیزی حدود ۵۰ هزار گوشــی تلفن همــراه در بازار 
خرید و فروش می شــود که حدود ۵ هــزار تای آن مربــوط به همین 
گوشی های ساده است. یک حســاب کتاب سرانگشتی به خوبی نشان 
می دهد که ساالنه چیزی حدود ۶۰ هزار گوشی ساده در بازار خریداری 
می شود. گوشی هایی همچون نوکیا ۱۱۰۰، نوکیا ۳۳۱۰، نوکیا ۱۵۰، 
نوکیا ۱۰۵، نوکیــا ۲۱۵  و مدل های گوشــی های اورد که قیمتی بین 
۲۰۰ هزار تا یک میلیون تومــان دارند و به گفته حســینی محبوبیت 

زیادی در بین نظامی ها، شهرستانی ها و روستاییان دارند.
 براســاس آمار وزارت ارتباطات حدود ۲۰۰ میلیون دســتگاه موبایل 
فعال در دســت مردم ایران است که با این حســاب چیزی حدود ۱۶ تا 
۲۰ میلیون دســتگاه موبایل دکمه دار در دست مردم است. رقم دقیقی 
در دسترس نیست که چه تعداد از مشترکان موبایل به صورت همزمان 
هم از گوشی های هوشــمند و هم دکمه دار استفاده می کنند، اما حدود 
۲۰ میلیون دســتگاه موبایل دکمــه دار رقم کمی نیســت که بانک ها 

بتوانند آن را نادیده بگیرند و به آنها خدمات رمز دوم ندهند.
نیما امیرشــکاری، مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانک 
مرکزی دراین باره می گوید: »بانک مرکزی به هیچ بانکی نگفته بود که 
از اپ ها و برنامه های موبایلی اســتفاده کنند، اما بانک ها ســراغ 
ســاده ترین، کم هزینه ترین و البته به روز ترین راه رفتند، زیرا ســایر 
راه هایی که برای اجرای این طرح می توان اســتفاده کرد، برای بانک ها 

هزینه زیادی به دنبال دارد.

هزینه کمرشکن پیامک رمزهای یکبار مصرف
راه دیگری کــه بانکی ها برای رمــز دوم یکبار مصرف پیــش رو دارند، 
استفاده از پیامک است، اما پیامک هزینه سنگینی روی دست بانکی ها 

می گذارد و آنها حاضر نیستند به این راحتی زیر بار مخارج آن بروند.
بر اســاس آن چه بانک مرکزی اعالم کرده است، اســتفاده از رمزهای 
یکبار مصرف برای مشــتریان  بانکــی هزینه ای نخواهد داشــت. این 
موضوع در شــرایطی مطرح می شــود که بانکی ها می گوینــد قادر به 
پوشــش هزینه های مربوط به پیامک صدور رمزهــای یکبار مصرف 

نیستند.
یک منبــع آگاه در بانک ملی می گوید: »مشــتریان ایــن بانک روزانه 
۵ میلیون تراکنش اینترنتی انجام می دهند، اگر قرار باشــد رمز یکبار 
مصرف آنها در قالب پیامک ارســال شــود، روزانه بایــد چیزی حدود 
۱۰ میلیون پیامک ارسال شــود. حال اگر هزینه هر پیامک را به صورت 
میانگین ۱۵ تومان در نظــر گیریم، پیامک هایی که ایــن بانک باید به 
مشــتریان خدمات الکترونیکی ارســال کند، روزانــه چیزی حدود 
۱۵۰ میلیون تومان و ماهانــه چیزی حدود ۴۵۰ میلیــارد تومان آب 

می خورد.
البته شاکری، کارشــناس بانکداری الکترونیک  معتقد است با توجه به 
هزینه باالیی که پیامک برای بانک ها دارد، نظام بانکی می تواند در قالب 
هزینه آبونمانی که همه ســاله بابت smsها از مشــتریان خود دریافت 

می کند، هزینه های این طرح را از مشتریان خود دریافت کند.  

دستگاه رمزیاب و دیوار تحریم
راهکار سوم اســتفاده از ابزاری به نام Token اســت.  توکن ها یا همان 
رمزیاب ها، دستگاه های کوچکی هستند که ظاهری شبیه گوشی های 
دکمه دار موبایل دارند. ایــن رمزیاب ها از نظر امنیتــی ضریب ایمنی 
باالیی دارند و اطالعات بیومتریک مشــتریان مثل اثرانگشت یا امضای 
دیجیتال را ذخیره می کنند. توکن ها پــس از تطبیق اطالعات هویتی 
افــراد و صحت آن رمز عبــور ویژه ای به مشــتریان می دهنــد تا امور 
بانکی شان را انجام دهند. با این حال توکن برای ایرانی ها هزینه باالیی 
دارد و به نظر نمی رسد مشــتریان راغب باشــند برای رمز دوم هزینه 

باالیی متحمل شوند.
بر اســاس آن چه یک منبــع آگاه در بانک ملی گفته اســت واردات هر 
دســتگاه Token برای نظام بانکی چیزی حــدود ۲۰۰ هزار تومان آب 
می خورد، البته مشکل تنها هزینه باالی آن نیست.  درحال حاضر ایران 
تولیدی در این زمینه نداشته و تمامی Tokenهای مورد نیاز نظام بانکی 
کشور از محل واردات تامین می شود که با توجه به تحریم هایی که با آن 
مواجه هستیم، استفاده از این دســتگاه برای مشتریانی که خواهان رمز  

دوم یکبار مصرف بوده و گوشی اندروید هم ندارند، شدنی نیست.

شعبه
جرایم و سود وام مسکن بخشیده شد

 رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مســکن اعالم کرد: این 
موضوع مشروط به این است که اصل تســهیالت دریافتی تا سقف یک 
میلیارد ریال بوده و حداکثر تا پایان ســال ۱۳۹۵ به سرفصل مطالبات 

غیرجاری انتقال یافته باشد.
مالک آزادیان، رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مســکن 
اعالم کرد: دســتورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی و همچنین 
دســتورالعمل داخلی مربوط به ماده )۲( تبصره ۳۵ قانون اصالح قانون 
بودجه سال ۱۳۹۵ تنفیذ شــده طی بند »ل« تبصره ۱۶ قانون بودجه 

سال ۱۳۹۸ به شبکه بانک مسکن ابالغ شد.
وی با اشــاره به قانون مذکور تاکید کــرد که بانک مســکن می تواند 
درصورت تســویه یک جا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیالت مشتریان 
مشــمول در چارچوب ضوابط و اولویــت های ابالغــی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران نســبت به بخشودگی سود تسهیالت به همراه 

جرایم متعلقه که توسط دولت و بانک تأمین خواهد شد، اقدام کند.
به گفته وی، این موضوع مشــروط به این اســت که اصل تســهیالت 
دریافتی تا سقف یک میلیارد ریال بوده و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ به 

سرفصل مطالبات غیرجاری انتقال یافته باشد.
آزادیان اولویت های تســویه مطالبات جهت بهره مندی از بخشودگی 
سود و جرایم را در ســه بخش توضیح داد و درباره بخش نخست گفت: 
این بخش شامل تســهیالت یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث 
غیر مترقبه و مسکن روستایی و آســیب دیدگان ناشی از زلزله بم است 
که قبل از وقــوع زلزله تســهیالت دریافت کرده انــد )موضوع مصوبه 
شــماره ۱۳۵۷۲۰/ت۵۱۵۰۲ ه مــورخ ۱۲/۱۱/۹۳ هیــات محترم 
وزیران( که تا سقف یک میلیارد ریال بدهی بابت اصل تسهیالت شامل 

می شود.
 وی در خصوص مــورد دوم مشــموالن این قانون گفت:  تســهیالت 
گیرندگانی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقســاط 
قطعی شده و زندانی شده اند نیز مشمول اولویت های ابالغ شده بند )۱( 

تا سقف یک میلیارد ریال قرار می گیرند.
آزادیان افزود: همچنین تسویه مطالبات پرونده هایی که از سوی بانک 
بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته اســت، حداکثر تا ســقف ۵۰۰ 

میلیون ریال بدهی بابت اصل تسهیالت نیز در بخش سوم قرار دارند.
رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مســکن در پایان تاکید 
کرد که بدهکاران حقیقی و حقوقی مشــمول این طرح ، برای اطالعات 

بیشتر می توانند به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.

پرداخت خسارت ۵۶ میلیارد ریالی بیمه ایران 
آتش سوزی بازار تبریز 

در مراســمی که در فرمانداری تبریــز و با حضور ســید ناصر مبرقعی 
عضو هیأت مدیره و محمد زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران و مســووالن 
استانی برگزار شد، چک های پرداخت خسارت آتش سوزی شامگاه ۱۸ 
اردیبهشت ســرای ایکی قاپیالر تبریز، به ۷۰ بیمه گذار زیان دیده بیمه 

ایران با مبلغ مجموعا ۵۶ میلیارد ریال تحویل شد.
 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، ســید محمدناصر مبرقعی، عضو 
هیئت مدیره این شرکت در این مراسم با اشــاره به اینکه معموالً اعالم 
نتایج حوادثی نظیر آتش ســوزی بــازار تاریخی تبریــز حدود یک ماه 
طول می کشــد، گفت: با پیگیری های ویژه و لحظه ای آقای پوررکیانی 
مدیرعامل بیمه ایران و  صدور دستورات ویژه برای بررسی و کارشناسی 
دقیق خسارات و همت همکاران استان آذربایجان شرقی این اتفاق در 

یک هفته رخ داد. 
عضو  هیأت مدیره بیمه ایــران با بیان اینکه بیمه گــذاران با اعتمادی 
که بــه صنعت بیمه داشــتند، با پوشــش بیمه ای مناســب آرامش را 
برای خود خریداری کردنــد، افزود: این حادثه تجربه مــا را در ارزیابی 
و مدیریت ریســک دوچندان خواهد کرد و ســعی داریم با هماهنگی 
دستگاه های مرتبط هر چه سریعتر موضوع ایمنی و ارتقا سیستم های 
هشــداردهنده پیگیری و  اجرایی شــود، چرا که موضوع ایمنی محل 

مورد بیمه از اهمیت باالیی در مدیریت ارزیابی ریسک برخوردار است.
 مهدوی فرماندار تبریز نیز در این مراسم با اشــاره به اینکه ۱۲۵ مغازه 
از ۵۰ الی ۱۰۰ درصد در این آتش ســوزی آســیب دیدند که تنها ۸۰ 
مغازه بیمه کامل داشتند، افزود: در چنین حوادثی نقش بی بدیل بیمه 
بعنوان تکیه گاه امن در حوادث بیشتر مشخص می شود و امیدوارم همه 
بازاریان و اصناف نقش بیمه را به عنوان حامی و پشتیبان در ایام حادثه 
جدی بگیرند و نســبت به خرید و برقراری پوشــش بیمه ای مناسب با 

فعالیت خود اقدام کنند.
در این مراسم قهرمانی مدیرکل بیمه ایران اســتان آذربایجان شرقی 
نیز گزارشی از روند رسیدگی ســریع به پرونده های پرداخت خسارت 

بیمه گذاران زیان دیده بیمه ایران در این حادثه آتش سوزی بیان کرد.

نقش روابط عمومی در رشد و بالندگی بانک 
صادرات ایران

 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: روابــط عمومی می تواند با ایجاد 
توازن و اطالع رســانی به موقــع در جریان اطالعات از داخل ســازمان 
به بیرون و بالعکــس، در میان چهــار بخش ذینفعان بانــک از جمله 
مشتریان، سهامداران، کارکنان و ســایر نهادهای مدنی جامعه، رشد و 

بالندگی سازمان را رقم بزند. 
 به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایــران، حجت اله صیدی در 
بازدید از بخش های مختلــف اداره کل روابط عمومــی در دومین روز 
از »هفته روابط عمومی«، بــا ارائه تعریفی از جایــگاه این بخش در هر 
سازمان افزود: روابط عمومی در زنجیره ارزش هر سازمانی جایگاه ویژه 
دارد. این جایگاه به ویژه در ســازمانی همچون بانک صادرات ایران که 
بیش از فناوری و تجهیزات، به منابع انســانی خود متکی است، اهمیت 
برجسته تری دارد و بخشــی از موفقیت هایی که بانک در ماه های اخیر 

داشته، مرهون همکاری نزدیک روابط عمومی بوده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن تبریک هفته روابط عمومی اظهار 
کرد: همکاران ما در روابط عمومی بانک صادرات ایران، کار را به صورت 
حرفه ای در پیش گرفته اند و در حوزه رســانه ها، همــکاران و انعکاس 
نقطه نظرات مشــتریان به حوزه مدیریت بانــک، دقیقا کار تخصصی 
می کنند و بخشــی از موفقیت  هایی که بانک در ماه های اخیر داشــته 
مرهون همکاری نزدیک روابط عمومی بوده است. ارتقای تصویر واقعی 
بانک در جامعه از جمله این اقدامات اســت که جای قدردانی و تشــکر 
دارد.حجت اله صیدی در بازدید از دایره امداد مشتریان بانک صادرات 
ایران نیز تقویت جایــگاه این بخش را مــورد تاکید قــرار داد و گفت: 
»صدای ســپهر« قلب تپنده، گوش شــنوا و زبان گویای بانک صادرات 
ایران است. هر مشتری که با این بخش تماس می گیرد، انتظار پاسخی 
قانع کننده دارد و می خواهد گرهی از کارش باز شــود. بخشــی از این 
مشکالت به صورت فوری قابل رفع شدن است و بخشی به دلیل ارتباط 
با سایر بانک ها در مبادالت و تراکنش های بین بانکی ممکن است زمانبر 
باشد که وظیفه پاسخگویی به این موارد بر عهده »صدای سپهر« است 
که برای بانک اهمیت بسیار زیادی دارد و اهتمام ویژه برای تقویت این 

بخش به کار گرفته شده است.
وی افزود: سرعت در پاســخگویی به بیش از هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ 
تماس روزانه، این مسئولیت را سنگین تر می کند که با توجه به شرایط 
موجود جای قدردانی ویژه از همکاران دارد. بخشی از ارائه راه حل برای 
مشکالت مردم و مشتریان که همیشه افتخار بانک صادرات ایران بوده، 

توسط همکاران این دایره رقم می خورد.

باجه


