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 تندیس »طرح انتخاب ملی«
به گروه سرمایه گذاری مسکن تعلق گرفت

گروه س��رمایه گذاری مسکن در بزرگ ترین اجالس 
توسعه استراتژی های خدمات، تولیدات و صادرات برترین 

شرکت های ایران موفق به دریافت سه تندیس شد.
دبیرخانه توس��عه صنایع ملی ای��ران با حضور موثر 
در فضاهای اقتصادی و اجتماعی کش��ور، توس��عه علوم 
و تکنیک ه��ای مدیریتی را در جهت تحول و بهس��ازی 
س��ازمان ها و دس��تیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و 
خدماتی کشور در دستور کار قرار داده است.این دبیرخانه 
مهارت های مورد نیاز مدیران و کارشناسان سازمان ها را 
در شرایط حال و آینده توسعه داده و آنها را در تشخیص 
مس��ائل و چالش های فرا رو و انتخاب راهکارها از طریق 
مشاوره، پژوهش و نظر س��نجی یاری رساند. در همین 
راستا مرکز آموزش و تحقیقات وابسته به دبیرخانه توسعه 
صنایع ملی ایران با توس��عه و تعالی عملکرد دستگاه ها 
و سیس��تم های مدیریت��ی، از طری��ق ط��رح مباحث و 
اندیشه های نو و آموزش های الزم در دو بخش مدیریتی و 
اجرایی با رویکرد ارزشی در حوزه مدیریت، باعث رسیدن 

به نظام اجرایی پویا و کارآمد می شود.
دبیرخان��ه توس��عه صنایع ملی ای��ران با همکاری 
وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت، در راس��تای حمایت از مدیران، سرمایه گذاران 
و مجموعه ه��ای خدمات��ی و تولیدی فع��ال و متعهد، 
ط��رح انتخ��اب مل��ی را در قال��ب بزرگ ترین اجالس 
توس��عه اس��تراتژی های خدمات، تولیدات و صادرات 
برترین شرکت های ایران، با حضور مسئولین و مقامات 
دولت��ی و نماین��دگان مجلس در مرک��ز همایش های 
بین المللی س��ازمان صداوس��یما برگزار ک��رد.در این 
اجالس که با هدف معرفی دس��تاوردها، توانمندی ها، 
خدمات و تولی��دات ویژه و نوین مجموعه ها، کمک به 
توس��عه فروش محصوالت و خدمات، جذب حداکثری 
مش��تریان با اعتباربخشی جهانی و بررسی فرصت های 
سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد و تجاری برگزار 
شد، گروه سرمایه گذاری مسکن از شرکت های وابسته 
به بانک مس��کن بنا به سوابق، دس��تاوردها و عملکرد 
مطلوب در ش��رایط تحریم، در س��ه بخش ملی و بین 
الملل��ی در حضور مقامات و مس��ئولین مورد تجلیل و 

تقدیر قرار گرفت.

 اسامی شعب کشیک بانک ایران زمین
در تعطیالت نوروز 98

بان��ک ای��ران زمین به منظ��ور انجام ام��ور بانکی 
مراجعین و مش��تریان گرام��ی در روز پایانی س��ال و 
تعطیالت نوروز 98، شعبه های منتخب خود در تهران و 

شهرستان ها را اعالم کرد.
بانک ایران زمین با ش��ادباش فرارسیدن عید نوروز 
و س��ال نو، برای آسایش و دسترسی مشتریان گرامی به 
خدمات بانک، مطابق سال های گذشته، فهرست شعب 
کشیک تهران و شهرستان خود، در تعطیالت نوروز 98 
را اعالم کرد.ش��عبه های منتخب بان��ک ایران زمین، در 
روزهای 29 اسفند، یکم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم 
و چهاردهم فروردین ماه 1398 از ساعت 9 الی 12 آماده 

ارائه خدمات بانکی به هم میهنان گرامی هستند.

 از روز درختکاری تا روز طبیعت
با جشنواره مهرانه های بانک کشاورزی

باشگاه مشتریان بانک کشاورزی در راستای رسالت 
این بانک در حفاظت از محیط زیست، جشنواره مهرانه ها 
را برای مشتریانی که از درگاه های پرداخت الکترونیکی 
بانک کش��اورزی ب��رای انجام عملیات خرید ش��ارژ یا 

پرداخت قبوض استفاده می کنند برگزار می کند.
این جش��نواره با هدف تشویق و ترغیب مشتریان 
به استفاده از روش های پرداخت الکترونیک در راستای 
حفاظت از محیط زیست از روز 15 اسفند 1397 مقارن 
با روز درختکاری آغاز و تا روز 13 فروردین 1398 هم 
زمان با روز طبیعت ادامه خواهد داش��ت. براساس این 
گزارش، اعضای باش��گاه مشتریان بانک کشاورزی که 
در مدت برگزاری این جشنواره عملیات خرید شارژ یا 
پرداخت قب��وض را از درگاه های پرداخت الکترونیکی 
بانک کش��اورزی ش��امل اینترنت بانک، همراه بانک، 
کیوس��ک بانک و خودپرداز )ATM( انجام دهند، در 
پایان تعطیالت نوروزی با مصرف این امتیازات، جوایز 

نقدی دریافت می کنند.

 ساعات کار شعب بانک آینده
تا پایان سال 9۷ افزایش یافت

ساعت کار عادی و فوق العاده شعب، مراکز خدمات 
و ش��عب کش��یک بانک آینده برای ارائ��ه خدمات به 
مش��تریان در روزهای پایانی سال 97 و ایام نوروز سال 

98 افزایش یافت. 
س��اعت ارائه خدمات به مش��تریان در تمام شعب 
بانک آینده در سراس��ر کش��ور فقط در روزهای شنبه 
تا چهارشنبه تا پایان اسفند 1397 حداقل یک ساعت 
افزایش یافته اس��ت. با توجه به ضرورت بهینه س��ازی 
و  جغرافیای��ی  موقعی��ت  براس��اس  و  کاری  س��اعت 
ویژگی های محل��ی در روزهای پایانی س��ال 97، ارائه 
خدمات به مشتریان در 31 شعبه منتخب بانک آینده 
در قالب س��اعات کاری فوق العاده، در روز های شنبه تا 

چهارشنبه از ساعت 7:3۰ تا ساعت 2۰ است.

اخبار

احتمال تمدید معافیت ۴ کشور از تحریم نفتی ایران 
دبی��ر اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای نفتی ایران با تأکی��د بر اینکه 
احتماالً معافیت های فعلی 8 کش��ور از تحریم نفتی ایران حداقل برای ۴ کش��ور 
تمدید می ش��ود، به تحریم های نفتی اخیر ونزوئال که باعث ورود این کش��ور به 

بازار غیرمعمول فروش نفت شده، واکنش نشان داد.
حمید حس��ینی درخصوص آینده معافیت های خرید نف��ت از ایران و احتمال 

تمدید یا لغو معافیت 8 کش��ور از تحریم های نفتی آمریکا اظهار کرد: با توجه به اوضاع 
فعلی ونزوئال و همچنین رو به افزایش بودن نسبی قیمت نفت در جهان، بعید به نظر می رسد 
آمریکا معافیت های 8 کشور از تحریم خرید نفت ایران را تمدید نکند و در این شرایط حتی 

اگر این معافیت ها ملغی شود هم، به نظر می رسد چین و هند به این تحریم ها تن ندهند.
وی ادام��ه داد: تصور من آن اس��ت که معافیت  خرید نف��ت از ایران حداقل برای ۴ 

کشور تمدید می شود.  تسنیم

طالی سیاه 
 برپایی نمایشگاه غیرقانونی توسط شهرداری تهران

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر پلمب نمایشگاه های فاقد مجوز در تهران 
گفت: برگزاری نمایش��گاه های مشابه نمایش��گاه های بهاره خالف مصوبه شورای 
تامین اس��تانداری تهران است و با همکاری دستگاه های مسئول، نمایشگاه های 

دیگری که فاقد مجوز هستند، پلمب خواهند شد.
قاس��م نوده فراهانی با اشاره به غیرقانونی بودن برگزاری نمایشگاه های عرضه 

کاال در تهران بجز 3 نمایشگاه دارای مجوز اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه های مشابه 
نمایش��گاه های بهاره برخالف مصوبه شورای تامین استانداری تهران است و با همکاری 

دستگاه های مسئول، نمایشگاه های دیگری که فاقد مجوز هستند، پلمب خواهند شد.
وی افزود: همکاران ما در حال بررس��ی این نمایش��گاه هستند تا مشخص شود این 
نمایش��گاه، برای زنان سرپرس��ت خانوار اس��ت یا تجار و اصناف. وی خاطرنش��ان کرد: 

متاسفانه این نمایشگاه ها برخالف قانون برپا شده است.  تسنیم

خط کش 
۱۱ میلیارد دالر واردات کاالهای اساسی 
رئیس کل گمرک از واردات 11 میلیارد دالری کاالهای اساس��ی به کش��ور 
خبر داد و گفت: در کاالهای اساس��ی نه تنها بحران نداریم، بلکه در برخی اقالم 

مثل ذرت یا گوشت واردات افزایش داشته است.
مهدی میراش��رفی با اش��اره به اینکه یکی از مرزهای زمینی با کش��ور عراق، 

شلمچه است، اظهار داشت: عالوه بر استفاده از مرزهای آبی و ساماندهی آنها، ایران 
یک نگاه ویژه ای به کشورهای همسایه از جمله مرزهای زمینی با کشور عراق دارد.

رئی��س کل گمرک ایران تصریح کرد: در بحث صادرات بعد از چین که 8.3 میلیارد 
دالر در 11 ماهه امس��ال به این کش��ور صادرات داش��تیم، عراق نیز با 8.2 میلیارد دالر 
اصلی ترین ش��ریک تجاری ما اس��ت که کاالهای ایرانی با تنوع باال به آن صادر می شود، 
بنابراین باید در مرزهای زمینی با عراق ساماندهی خوبی را داشته باشیم. در حال حاضر 

تعداد زیادی از سازمان ها در مرز متولی اعمال مقررات هستند.  مهر

تجارت 

گروه معیشت  روز گذش��ته رئیس کل بانک جنب استانبول
مرک��زی در حالی از اتخاذ تصمیم مناس��ب برای 
بازار ارز خبر داد که به گفته وی ارز ۴2۰۰ تومانی 

تخصیص یافته نصیب واسطه ها شده است. 
عبدالناصر همتی با اش��اره به آس��یب های ارز 
۴2۰۰ تومانی گفته است؛ تشدید تحریم ها، بیشترین 
تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه 
دارد. لذا، طبیعی است که مهم ترین بحث های دولت 
و بان��ک مرکزی بر نحوه تأمین کاالهای اساس��ی و 
داروه��ای مورد نیاز م��ردم متمرکز ش��ود. موانع و 
اشکاالت سیس��تم توزیع موجب شده که علی رغم 
تأثی��ر اولیه ارز ۴2۰۰ تومانی کاالهای اساس��ی در 
کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج 
آش��کار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن 
ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها 
ش��ده اس��ت. در واق��ع اختص��اص ارز ترجیحی به 
کاالهای اساس��ی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و 
ضعف سیس��تم توزیع و نظارت، نتوانس��ته در میان 
م��دت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به 
تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله 
گرفته و نصیب واس��طه ها شده است. بانک مرکزی، 
با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با 
ارائه گزارش��ات الزم، پیگیر موضوع است. دولت نیز 
مس��ئله را در دس��تور کار خود دارد و طبعاً تصمیم 

مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

رانت همیشگی
این گفته همتی در حالی مطرح می ش��ود که 
بیش از یکس��ال است که اقتصاد ایران درگیر ارز و 
نوسان ناشی از آن است اما همچنان متولیان مدعی 
هس��تند که در حال آسیب شناسی و یافتن راهکار 
برای این بازار هستند اما دالالن و واسطه گران این 
بازار بدون توجه به ای��ن اظهارنظرها همچنان راه 

خود را پیش می برند و دالر رو دالر می گذارند.
متولی��ان بانک مرکزی در ش��رایطی از حضور 
رانت و سوءاستفاده از این رانت ها خبر می دهد که تا 
پیش از این میلیون ها ارز دولتی تخصیص یافته به 
کاالهای اساسی صرف کار دیگری شد و صدای نهاد 
ناظری هم درنیامد که اگر آمده بود امروز با گذشت 

یکسال بازار ارز روی آرامش به خود می دید.
دولت و متولیان دولتی با علم به تمام شرایط 
موجود نس��بت به اعالم ن��رخ ارز به قیمت ۴2۰۰ 
تومان اقدام کردند ام��ا از آنجایی که هیچ کدام از 

این مسکن های آنی پاسخگو نبود امروز با گذشت 
این مدت طوالنی باز هم از دس��ت دالالن و رانت 
خواران ش��کوه می کنند و گوی��ی خود به این باور 
رس��یده اند که عالج فاجعه را بای��د از راه دیگری 
جست و این بگیر و ببند ها و اقدامات دستوری راه 

به جایی نمی برد و تنها بازار را ملتهب تر می کند.

توجه دولت به تأثیر مصوبات ارزی
در همین زمینه کامران ندری مدیر گروه بانکداری 
اس��المی پژوهش��کده پولی و بانکی بان��ک مرکزی 
»س��فرهای خارجی«، »س��ال نو چینی«، »انتظارات 
تورمی« و »تقاضای س��وداگرانه« را چهار دلیل اصلی 
افزای��ش تقاضا برای ارز خارجی در ماه های پایانی هر 
س��ال دانس��ت و می گوید: به طور معم��ول، در اواخر 
هر س��ال تقاضای ارز از سوی گردشگران ایرانی برای 
»سفرهای خارجی« در ایام نوروز افزایش پیدا می کند.

وی »س��ال نو چینی« را ب��ه عنوان مهم ترین 
عامل افزایش تقاضای ارز در پایان س��ال دانست و 
توضیح داد: به طور کلی، در پایان هر سال چینی، 

بازرگانان ایرانی می بایس��ت با ط��رف چینی خود 
تس��ویه کنند، همین موضوع نی��ز موجب افزایش 

تقاضا برای دریافت ارز می شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به »انتظارات 
تورم��ی« به عن��وان یکی دیگر از دالی��ل افزایش 
تقاضای ارز دانس��ته و می گوید؛ با افزایش نرخ ارز، 
تقاضای بیش��تری از س��وی مردم برای خریداری 
ارز ایجاد می ش��ود چراکه آن ها احساس می کنند 
موج تورمی جدیدی در حال ش��کل گیری اس��ت 
و در نتیجه برای حفظ ارزش دارایی هایش��ان، ارز 
خارجی تقاضا می کنند. همچنین در ش��وک های 
ارزی، س��وداگران و س��فته بازان نی��ز می خواهند 
از آب گل آلود ماهی بگیرند و برای کس��ب س��ود 

بیشتر، ارز خریداری می کنند.
این استاد دانش��گاه با اشاره به مصوبات ارزی 
دولت در دو ماه اخیر بر این باور است که با وجود 
آنکه در ماه های پایانی سال به طور طبیعی تقاضا 
ارز در بازار، بنا به دالیل گفته شده افزایش می یابد 
اما با این وجود، هیأت دولت بدون در نظر گرفتن 
شرایط بازار در این زمان، با مصوبات خود، تقاضای 

ارز را تشدید کرده است.
ندری با انتق��اد از معافیت های وارداتی آمده در 
مصوب��ات ارزی جدی��د دولت برای »مرزنش��ینان«، 
»ملوانان« و »بازارچه های مرزی« و همچنین مصوبه 
»واردات ب��دون انتق��ال ارز از مناطق آزاد« گفت: در 

شرایطی که کش��ور با محدودیت منابع ارزی مواجه 
است، با این نوع از معافیت ها کنترل واردات از دست 
دولت خارج شده و موجب افزایش تقاضا در بازار آزاد 
خواهد شد و به تبع آن نرخ ارز افزایش پیدا می کند.

وی معافیت های وارداتی اخیر را شامل کاالهای 
غیرضروری دانس��ت و می گوید؛ در ش��رایط فعلی، 
شاید آزادسازی واردات به معیشت برخی مرزنشینان 
کمک کند اما به طور کلی باید یادآور ش��د که این 
نوع از معافیت ها، نه تنها سیاس��ت کارآمدی برای 
ارتقای س��طح زندگی مرزنش��ینان نیست بلکه به 

اقتصاد ملی نیز ضربه مهلکی می زند.
ندری با اش��اره به انتقاد رئیس بانک مرکزی به 
مصوبات ارزی دولت بیان کرد: مقاومت بانک مرکزی 
در برابر این نوع از معافیت ها به این دلیل اس��ت که 
ارز م��ورد نیاز برای این ن��وع از واردات در بازار آزاد 
تأمین می ش��ود و عمدتاً مناب��ع ارزی صرف واردات 
کاالهای کم اولویت می ش��ود و در نهایت آنکه شاید 
بتوان گفت بخشی از افزایش تقاضا و باال رفتن نرخ 

ارز در اسفندماه از مصوبات دولت ناشی می شود.
وی گفت: مخالفت بانک مرکزی با این ش��کل 
از واردات منطق��ی اس��ت چراکه از یک س��و، در 
ش��رایطی تحریمی منابع ارزی به ش��دت کاهش 
می یاب��د و از س��وی دیگر، در این ن��وع از واردات 
مش��خص نیس��ت چه نوع کاالیی به کشور وارد و 

منابع ارزی چگونه مصرف می شود.

بررسی سیاست روز از آشفتگی بازار ارز؛

دالالننمیترسند

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد؛
ین احیای کارت سوخت و سهمیه بندی بنز

مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س در تحلیلی  ل و احیای دوباره کارت های س��وخت و انجام پت�����ر
س��همیه بندی و ی��ا فعال س��ازی کارت ه��ای س��وخت ب��دون 

سهمیه بندی را ضروری دانست.

در بخشی از گزارش این مرکز درباره راهکارهای مدیریت 
مص��رف و قاچاق س��وخت، پیرام��ون احیای کارت س��وخت 
بدون سهمیه بندی آمده اس��ت: تفاوت قیمت بنزین در ایران 
و کش��ورهای همس��ایه زمینه قاچاق گس��ترده این کاال را به 
وجود آورده که نیاز به تدبیر مناس��ب دارد. یکی از راهکارهای 
مواجهه با این موضوع، الزام اس��تفاده از کارت سوخت خودرو 
در هن��گام س��وخت گیری و ممنوعیت هرگون��ه مبادله بنزین 

خارج از س��امانه است. اس��تفاده از کارت سوخت و اختصاص 
نفت گاز براس��اس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل 
را از حدود 5۴ میلیون لیتر در روز در سال 1393 به کمتر از 

۴8 میلیون لیتر در روز در سال 139۴ رساند.
به عالوه می توان با استفاده از انواع فناوری ها از جمله نصب 
دوربین ه��ای پالک خوان در جایگاه ها برای کنترل و تأیید ورود 
خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک 

خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد.
به عالوه همانطور که ذکر ش��د، بیش از 7۰ درصد قاچاق 
س��وخت از یک اس��تان صورت می گیرد. الزام سوخت گیری 
در آن اس��تان با کارت س��وخت و کدینگ کارت های سوخت 
به گون��ه ای که فق��ط خودروهای هم��ان اس��تان بتوانند در 
جایگاه ها، س��وخت گیری کنند )با در نظر گرفتن تس��هیالتی 

برای مسافران( یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است.


