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تامین سرمایه در گردش، ضامن تقویت تولید
علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران در سفر استانی خود به هرمزگان از واحد تولیدی 
سوپرپایپ بازدید و بر لزوم تقویت تولید تاکید کرد. 

س��وپرپایپ، تولیدکنن��ده نس��ل س��وم از لوله های 
پالستیکی در کشور است که توانسته است با وجود شرایط 
تحریم در اقتصاد کشور، تولید خود را حفظ کرده و برای 
208 نفر اش��تغال ایجاد کند. ای��ن واحد تولیدی با آغاز 
فعالیت در سال 76 ضمن استفاده از دانش فنی وارداتی، 
با تلفیق فلز و پلیمر، محصولی با استاندارد باال تولید کرده 
که در بخش تاسیسات، گرمایشی، فاضالب و محیط های 
مسکونی با اس��تقبال خوبی مواجه شده است. لوله های 
تولیدی این کارخانه تاییدیه واحدهای استاندارد محتلف 
از جمله امارات، مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرس��ازی، 
هلند، آلمان را کسب کند و مبدل به تنها واحد تولیدی 

لوله شود که مجوز صادرات به اروپا را دارد. 
ریاحی مدیر امور مالی شرکت سوپرپایپ در دیدار با 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: تالش داریم 
با توجه به ش��رایط موجود از افت تولی��د و فروش خود 
جلوگیری کرده و در این رابطه برنامه های متنوعی برای 
توسعه فعالیت خود داریم. وی از بهره گیری از استارتآپ ها 
برای فروش خدمات این ش��رکت ن��ام برد و گفت: همه 
تالش خود را به کار می بندیم تا تولید در این واحد مختل 
نشود؛ نیاز به سرمایه در گردش در مقطع برای ما ضروری 
است و پس از س��ال ها همکاری با بانک توسعه صادرات 

درخواست مساعدت و همکاری در این زمینه را داریم.

توزیع بن کارت های فیزیکی نمایشگاه کتاب 
در شعب و پیشخوان های شهرنت بانک شهر

مشاور اجرایی نمایش��گاه های کتاب بانک شهر با 
اشاره به عاملیت این بانک در سی و دومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، از توزیع بن کارت های کتاب 
از روز 2۹فروردین تا پایان زمان برگزاری نمایشگاه در 

تمامی شعب و شهرنت های بانک شهر خبر داد.
مه��دی اکرمی اف��زود: همچنین ب��ه منظور رفاه 
حال متقاضیان، در 130 ش��عبه منتخب این بانک در 
سراسر کشور ، روز جمعه 30 فروردین ماه از ساعت ۹ 
تا 13 بن کارت فیزیکی توزیع خواهد ش��د. وی افزود: 
ثبت نام کنندگان برای دریافت بن کارت خود از ش��عبه 
می بایس��ت حتم��ا کارت ملی و کارت دانش��جویی به 
همراه داشته باشند. اکرمی با اشاره به اینکه بانک شهر 
به عنوان تنها بانک عامل نمایش��گاه کتاب بین المللی 
تهران، مدرن ترین دستگاه ها و ابزار الکترونیک را جهت 
س��هولت در انجام امور بانکی در این نمایشگاه  مستقر 
می کند، افزود: باجه مرکزی بانک ش��هر در نمایشگاه 
ب��ا بیش از 15 کانتر، تمام��ی خدمات بانکی مورد نیاز 
بازدیدکنن��دگان را ارائه خواهد داد و همچنین 4 باجه 

بانکی نیز در سطح نمایشگاه قرار خواهد داشت.

 تمدید مهلت شرکت در جشنواره
»پولتو راحت بریز!«

مهلت شرکت در جشنواره »پولتو راحت بریز!« که 
از ابتدای اس��فندماه سال گذشته و در بستر اپلیکیشن 

»بله« آغاز شده بود، تا نیمه اردیبهشت ماه تمدید شد.
پیش از این اول اردیبهش��ت ماه زمان پایان شرکت 
در این جش��نواره اعالم ش��ده بود، اما استقبال گسترده 
مخاطب��ان و کاربران باعث ش��د این مهل��ت تا پانزدهم 
اردیبهش��ت تمدید ش��ود. نص��ب و انج��ام تراکنش در 
اپلیکیشن »بله«، ش��رط الزم برای شرکت در جشنواره 
اس��ت. اس��تفاده از خدم��ات کارت ب��ه کارت، دریافت 
موجودی، دریافت صورتحساب و خرید شارژ در اپلیکیشن 
»بله« می تواند ش��انس برنده ش��دن در این جشنواره را 
بیش��تر کند. دعوت دیگران به »بله« نیز می تواند برای 
شرکت کنندگان در جشنواره امتیاز آور باشد.یک دستگاه 
آیفون XS Max، یک دستگاه کنسول بازی PS4 و دو 

نیم سکه بهار آزادی، جوایز این جشنواره است.

ایران شریک مهم تجاری ارمنستان
رای��زن بازرگان��ی ایران در ارمنس��تان از پیش��ی 
گرفتن ایران از ترکیه در صادرات به ارمنستان در طی 

سال 2018 میالدی خبر داد. 
محسن رحیمی اظهار داشت: ایران پس از روسیه، 
چین و آلمان در جایگاه چهارم کشورهای صادرکننده 
به ارمنستان قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه در سال 
گذش��ته میالدی، ای��ران باالترین رک��ورد صادرات به 
ارمنستان را پس از استقالل این کشور تاکنون بدست 
آورده اس��ت، اف��زود: ت��راز تجاری ایران و ارمنس��تان 
همچنان به س��ود ایران مثبت است به گونه ای که طی 
س��ال 2018، کاالهای ایرانی ب��ه ارزش 26۹ میلیون 
دالر صادر ش��د و در مقابل ۹4 میلی��ون دالر واردات 
از این کش��ور به ایران صورت گرفت. بیش��ترین سهم 
کاالهای صادراتی ایران به ارمنستان مربوط به صادرات 
انواع س��یمان اس��ت و صادرات کاشی و سرامیک طی 

این بازه زمانی رشد 50 درصدی داشته است.
وی از حض��ور فع��ال ش��رکت های معتب��ر ایرانی 
در نمایش��گاه های ارمنس��تان و اس��تفاده از ظرفی��ت 
ش��رکت های مدیریت ص��ادرات در جلوگیری از ایجاد 
رقابت منف��ی تجار ایرانی در ارمنس��تان، به عنوان دو 
شیوه مؤثر در معرفی مناسب محصوالت ایرانی در بازار 

ارمنستان و حفظ این بازار هدف صادراتی نام برد.

اخبار

تخصیص تنخواه ۶۳۰ میلیارد تومانی به استان های سیل زده
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه س��ازمان برنامه و بودجه از پرداخت 630 
میلیارد تومان تنخواه به منظور انجام کارهای ضروری استان های سیل زده خبر داد.

عل��ی حیدر نوری گفت: در مجموع بالغ بر 630 میلیارد تومان به منظور انجام 
کارهای ضروری اس��تان های س��یل زده و جبران خس��ارت های بخش کش��اوری و 

مس��کونی اختصاص یافته و این اقدام مالی برای تحقق تصویب  نامه هیأت وزیران بوده 
است. وی گفت: از طریق وزارت کشور نیز برای هزینه   های ضروری استان های سیل زده 

مبلغ 100 میلیارد تومان اختصاص یافته است.
حیدرنوری افزود: عالوه بر آن برای استان های گلستان و مازندران هر یک مبلغ 15 میلیارد  
تومان، اس��تان های فارس، خوزس��تان، سمنان و خراسان شمالی هم هر یک مبلغ 5 میلیارد 
تومان اختصاص پیدا کرده است. به گفته وی، عالوه بر موارد مذکور، برای استان های لرستان، 

چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه نیز هر یک مبلغ دو میلیارد تومان پرداخت شده است.

در حاشیه
تنظیم قیمت گوشت نیمایی براساس عرضه و تقاضا

رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان ب��ا بیان اینکه 
سازمان حمایت به موضوع قیمت گذاری گوشت قرمز وارد نمی شود، گفت: این 

سازمان فقط روی قیمت ها نظارت دارد.
عباس تابش در رابطه با اینکه ضوابط تعیین قیمت گوش��ت قرمز وارداتی با 

ارزی نیمایی چیس��ت و این محصول قرار است با چه قیمتی در بازار عرضه شود، 
گف��ت: کارگروه تنظیم بازار به س��ازمان حمایت اعالم کرده که این س��ازمان به این 

موضوع وارد نش��ود. وی با بیان اینکه البته این مطلب به معنای آن نیس��ت که سازمان 
حمایت نظارتی بر قیمت ها نداش��ته باش��د، افزود: اگر عرضه کنندگان س��ود متعارف و 

ضوابط قیمت را رعایت نکنند سازمان حمایت برخورد خواهد کرد. 
تابش اظهار داشت: بنابراین قیمت گوشت قرمز وارداتی با ارز نیمایی براساس عرضه 

و تقاضا تعیین می شود. 

وز  بازار ر
افزایش ۷ درصدی تعرفه برق 
سخنگوی صنعت برق با اشاره به افزایش 7 درصدی تعرفه برق برای تمامی 
بخش های مصرفی، از اعمال 16 درصد جریمه برای مشترکان پرمصرف خبر داد 
که به این ترتیب پرمصرف ها 23 درصد افزایش تعرفه خواهند داش��ت و قبوض 

برق آن ها نیز ماهانه صادر می شود.
نشست سخنگوی صنعت برق با رسانه های جمعی با هدف تبیین نظام جدید 

تعرفه ای برق، ارتقای ظرفیت نیروگاه های برق آبی و... دیروز برگزار شد.
محمودرض��ا حقی ف��ام اقدام برای جریمه مش��ترکان پرمص��رف را در جهت ترغیب 
پرمصرف ها به اصالح روند مصرف بی رویه و افزایش ضریب بار ش��بکه عنوان کرد که به 
نفع اقتصاد ملی و رونق تولید به عنوان یک وظیفه ملی اس��ت. وی یکی دیگر از اقدامات 
صنعت برق که قول اجرای آن به هیأت دولت داده شده را محاسبه میانگین مصرف برق 

مشترکان طی خرداد تا شهریور سال گذشته و اعالم آن به مشترکان عنوان کرد.

دکل

عملیات بازار باز در ش��ورای  باج�ه پول و اعتبار به تصویب رسید پش�ت 
ت��ا با اخ��ذ وثیق��ه از بانک ه��ا در ص��ورت اضافه 
برداش��ت از بان��ک مرکزی، جلوی نرخ های س��ود 
بدون منطق بانک ها گرفته و دس��ت بانک ها نیز از 

جیب بانک مرکزی کوتاه شود.
 عبدالناص��ر همت��ی رئیس کل بان��ک مرکزی 
حدود دو هفته پیش از ایجاد عملیات بازار باز برای 
کنترل نرخ سود و اصالح ناترازی بانک ها و درپی آن 

هدایت درست نقدینگی خبر داده بود.
این ط��رح قرار بود که جلوی ارائه س��ودهای 
غیرمنطق��ی از س��وی بانک ها را بگی��رد تا اضافه 
برداش��ت بانک ه��ا از بانک مرک��زی کاهش یابد و 
از ای��ن طریق بتوان اصالح نات��رازی بانک ها را به 
ص��ورت عملی اجرا کرد و یک��ی از مراحل اصالح 
نظ��ام بانکی که همتی از س��ال گذش��ته روی آن 

تاکید داشته به مرحله عمل برسد.
بانک مرکزی در س��ال گذشته بیشتر به دنبال 
اصالح سیاس��ت های ارزی و کنترل بازار ارز بود و به 
نظر می رس��د که در س��ال جدید عمده تمرکز بانک 
مرکزی بر سیاست های پولی و نظارت بر بانک هاست.

همتی ابزار سیاس��ت گذاری پولی را نرخ سود 
کوتاه م��دت عنوان کرده و به گفته او عملیات بازار 
باز س��اختاری است که به کمک آن بانک مرکزی 

ن��رخ را کنترل خواهد ک��رد و در نهایت لگام تورم 
را مهار می کند.

یک��ی از مهم ترین مواردی که همواره س��بب 
کس��ری نقدینگی و اضافه برداشت بانک ها از بانک 
مرکزی می ش��ود، این است که بانک ها برای جذب 
سپرده گاهاً اقدام به پرداخت سودهایی به مشتریان 
خود می کنن��د که قادر به پرداخت آن نیس��تند و 
همین امر س��بب می ش��ود تا با کس��ری نقدینگی 

روبه رو شده و به منابع بانک مرکزی پناه بیاورند.
از س��وی دیگر بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
در س��ال های اخیر رو به افزایش بوده و آنطور که 
از سوی مسئوالن امر گفته می شود، مانده حساب 
تعداد زی��ادی از بانک ها نزد بان��ک مرکزی منفی 

است و فقط چند بانک مانده مثبت دارند.
با این حال بانک ها برای جذب س��پرده رقابت 
نادرس��تی را با یکدیگر آغاز کرده بودند و عالوه بر 
اینکه قانون بانک مرکزی را درباره نرخ سود رعایت 
نمی کردن��د، راه های��ی را برای پرداخت س��ودهای 
باالتر از نرخ مصوب بانک مرکزی ایجاد می کردند.

همین امر س��بب شده تا بسیاری از بانک های 
ایرانی در حال حاض��ر در وضعیت خوبی از لحاظ 
تراز مالی نباشند و رئیس کل بانک مرکزی، اصالح 
ناترازی بانک ها را به عنوان یکی از مهم ترین اقدام 

بانک مرکزی در این دوره به شمار آورد.
در ای��ن راس��تا احمد حاتمی ی��زد مدیرعامل 
اس��بق بانک صادرات ایران گفته بود که دادن پول 
از س��وی بانک مرکزی به بانک ها )اضافه برداشت( 
س��م مهلک است و این موضوع نشان دهنده ضعف 
نظارت��ی بانک مرکزی اس��ت. وی با بی��ان اینکه 
بانک ها در نهایت روش��ی ب��رای دور زدن نرخ های 
دستوری سود بانکی پیدا می کنند، تصریح کرد: در 
حال حاضر نرخ سود تس��هیالت بانکی 18 درصد 
اس��ت، اما همه بانک ها با راهکارهایی این نرخ را تا 

حدود 22 درصد افزایش می دهند.
این کارش��ناس بانکی با اش��اره به نرخ س��ود 
سپرده ارائه ش��ده از سوی بانک ها به سپرده گذاران 
نیز، گفت: این دو با هم در ارتباط هستند و با توجه 
به اینک��ه بانک ها به دنبال جذب س��پرده از مردم 

هس��تند، مقررات را زیر پا می گذارند و س��ودهای 
باالتری را به مردم پرداخت می کنند. حاتمی یزد با 
بیان اینکه معموالً بانک ها ضعیف تر نرخ س��ودهای 
باالت��ری را به مش��تریان می دهن��د، تصریح کرد: 
ای��ن بانک ها در نهایت قادر به پرداخت س��ودهای 
اعالم شده نیستند و برای تأمین وجوه تعهدات خود 

از جیب بانک مرکزی هزینه می کنند.
مدیرعامل اس��بق بانک صادرات با بیان اینکه 
اگ��ر بانک مرک��زی به ای��ن بانک ها پ��ول ندهند 
ورشکسته می شوند، گفت: دادن این پول از سوی 
بانک مرکزی س��م مهلک و به معن��ای خلق پول 
است، چراکه بانک مرکزی باید برای پرداخت این 

پول ه��ا، پول را خلق کند ک��ه در نهایت موجب 
تورم 40 درصدی س��ال گذشته و حتی تورم 

احتمالی امسال خواهد بود.
حاتمی یزد ضعف نظارت بانک مرکزی 
را دلی��ل اصل��ی ای��ن اتفاقات دانس��ت و 
تصری��ح کرد: در هر ج��ای دنیا اگر بانکی 
نتوان��د نقدینگ��ی خ��ود را مدیری��ت یا 

ب��ه پرداخت های خ��ود عمل کن��د، بانک مرکزی 
فعالیت های آن را محدود می کند.

اما بر اساس بخشی از دستورالعمل بازار باز که 
روز گذشته از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب 
رس��ید، از این پس بانک ها برای اضافه برداشت از 
بانک مرکزی باید نزد این بانک وثیقه بگذارند و این 
موض��وع کمک می کند تا بانک ه��ا دیگر به صورت 
آزادان��ه و ب��دون واهمه از اضافه برداش��ت از بانک 
مرکزی، سودهایی را به مردم ارائه نکنند که سبب 
کس��ری نقدینگی آن ها ش��ود. به این ترتیب بانک 
مرک��زی با ارائه این طرح و اجرای آن قصد دارد تا 
از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی جلوگیری 

کرده و در نهایت دست بانک ها 
را از جی��ب خود کوتاه 

کند.

تصویب دستورالعمل جدید

دست بانک ها از جیب بانک مرکزی کوتاه شد

ازاولخرداد؛سیانجیگرانمیشود

رئیس انجمن جایگاه داران سی.ان.جی با  ل و اش��اره به افزایش قیمت س��ی.ان.جی از پت�����ر
ابت��دای خردادماه گفت: برای بنزین نیز س��همیه به خودرو از 
60 لیتر برای خودروهای ش��خصی تا 180 لیتر برای عمومی 

در نظر گرفته خواهد شد.
اردش��یر دادرس ربا اش��اره به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 
قیمت سی.ان.جی از تاریخ اول خرداد سال جاری گفت: البته در 

این مصوبه س��ه شرط برای افزایش قیمت س��ی.ان.جی در نظر 
گرفته شده که سهمیه بندی و افزایش منطقی قیمت بنزین یکی 
از این ش��روط خواهد بود. همچنین گفته شده است که شرایط 
سهمیه برای تاکسی ها و خودروهای عمومی متفاوت خواهد بود.

وی خاطرنش��ان کرد: افزای��ش قیمت گاز مایع فش��رده 
ال.پی.جی برای حمل و نقل نیز صورت خواهد گرفت.

دادرس با اش��اره به موضوع افزای��ش قیمت بنزین گفت: 
افزایش قیمت بنزین به احتمال زیاد همزمان با افزایش قیمت 
س��ی.ان.جی رخ خواهد داد. البته تاکنون چند سناریو در این 
مورد مطرح ش��ده اس��ت که س��ناریوی اول مرب��وط به مرکز 

پژوهش های مجلس، س��ناریوی دوم مربوط به نهاد ریاس��ت 
جمهوری و سناریوی سوم مربوط به وزارت نفت است.

رئیس انجمن جایگاه داران س��ی.ان.جی با اشاره به اینکه 
۹5 درص��د از تاکس��ی ها دوگانه س��وز هس��تند و 75 درصد 
خودروهای عمومی گازس��وز هس��تند، گفت: انتظار ما بر این 
اس��ت که قیمت س��ی.ان.جی معادل 20 درصد قیمت بنزین 
باش��د و بر این اساس مقرر شده قیمت سی.ان.جی با افزایش 

40 تومانی از 415 تومان به 454 تومان برسد.
دادرس ب��ا اش��اره ب��ه مباح��ث مط��رح ش��ده در مورد 
س��همیه بندی بنزین گف��ت: نظریه های مختلف��ی در این باره 

وج��ود دارد که س��همیه ها به خودرو اختص��اص یابد و از 60 
لیتر برای خودروهای ش��خصی تا 180 لیتر برای خودروهای 
عمومی و تاکس��ی باش��د که البته س��همیه برای خودروهای 

دوگانه سوز کاهش پیدا خواهد کرد.
با بررسی هایی که از منابع مختلف خبری انجام داده بود، 
مشخص ش��د که از حدود یک ماه دیگر قیمت بنزین افزایش 
پیدا می کند و س��همیه بندی آغاز می شود. این گزارش حاکی 
اس��ت، نمایندگان مجلس نیز طرحی را در دس��تور کار خود 
داشتند که با اجرای سهمیه بندی بنزین سهمیه به جای اینکه 

به خودرو داده شود، به هر فرد تعلق گیرد.


