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امضای تفاهم نامه سه جانبه بانک توسعه 
تعاون

به منظور فراه��م نمودن زمینه همکاری س��ازنده 
جهت حمایت از کسب وکار شرکت های تعاونی فن آوری 
و تجاری سازی و توسعه فن آوری در شرکت های تعاونی 
دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری  سه جانبه بانک توسعه 
تعاون، معاونت تعاون وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی 

و صندوق نوآوری و شکوفایی منعقد شد.
حجت اهلل مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک 
توس��عه تعاون در مراسم انعقاد این تفاهم نامه که با حضور 
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی، کبیری 
معاونت تعاون این وزارتخانه و وحدت رئیس هیئت عامل 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی در س��الن همایش های این 
صندوق برگزار شد اظهار داشت:، امضای اینگونه تفاهم نامه ها 
گامی مثبت در راستای ارائه خدمات مناسب تر به تعاونی های 
دانش بنیان اس��ت و ازجمله ویژگی های این ش��رکت های 
تعاونی سرمایه بری کمتر با بهره وری باالتر می باشد، ضمن 
آنکه وجود دارایی های نامش��هود در این ش��رکت ها شامل 
ایده پردازی دانش، خالقیت، نوآوری و جوان بودن از دیگر 
ویژگی های این نوع از شرکت های تعاونی محسوب می گردد. 
امروزه توجه به فن آوری های جدید خصوصاً در بخش تعاون 
سبب توس��عه این بخش و رساندن بخش تعاون به سهم 

واقعی خود در اقتصاد ملی می گردد.

 فعال سازی رمز دوم کارت های
بانک پاسارگاد به صورت رمز پویا
به منظور کاهش مخاطرات مرتبط با استفاده از رمز 
دوم کارت ه��ای بانکی که در تراکنش های بدون حضور 
کارت به کار گرفته می شود، افزایش امنیت و جلوگیری از 
سوء استفاده سودجویان، امکان فعال سازی رمز دوم کارت 
به صورت رمز پویا و یک بار مصرف از طریق س��امانه های 

بانکداری  الکترونیک بانک  پاسارگاد فراهم شده است.
مشتریان می توانند از طریق سامانه بانکداری مجازی و 
یا سامانه موبایل بانک نسبت به فعال سازی رمز پویا و جهت 
دریافت رمز دوم پویا صرفاً از طریق سامانه موبایل بانک اقدام 
کنند. به این ترتیب که در سامانه بانکداری مجازی از طریق 
گزینه »مدیریت نوع رمز دوم« در بخش »کارت های من« 
و در سامانه همراه بانک از طریق گزینه فعال/غیرفعال سازی 
رمز یکبار مصرف کارت در بخش »عملیات کارت« امکان 
دریافت این نوع رمز وجود دارد. براس��اس این خبر، پس 
از فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف، مشتری می تواند در 
زم��ان خرید کاال و خدمات بر روی درگاه های پرداخت، با 
مراجعه به موبایل بانک، قس��مت سایر، عملیات کارت را 
انتخاب کرده و وارد این بخش ش��ود. سپس با مراجعه به 
قسمت سایر، گزینه رمز یکبار مصرف کارت را انتخاب و 
یکی از کارت هایی که پیش از این رمز یکبار مصرف برای 
آن فعال شده را انتخاب کند. پس از آن رمز یکبار مصرف 
به مشتری نمایش داده می شود. مهلت استفاده از رمز پویا 
حدود یک دقیقه است و پس از این مدت باید رمز یکبار 

مصرف جدید دریافت شود.

تعیین تکلیف بن کارت های سی و دومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تا خردادماه

مشاور اجرایی نمایشگاه های کتاب بانک شهر خبر 
از تعیین تکلیف بن کارت های سی و دومین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران تا اواسط خردادماه داد.ب
مهدی اکرمی با اشاره به رضایتمندی اهالی کتاب 
و کتابخوانی از خدمات ارائه شده از سوی بانک شهر در 
نمایشگاه بین المللی کتاب پایتخت، گفت: خوشبختانه 
ای��ن بانک به عنوان بانک عامل نمایش��گاه های کتاب، 
توانسته در 4 دوره حضور خود در مهمترین و بزرگترین 
روی��داد فرهنگ��ی کش��ور رضایت جامع��ه فرهنگی و 
بازدیدکنندگان را بدست آورد.وی افزود: به طور حتم، 
حمایت بانک شهر از حوزه کتابخوانی با توجه به اهمیت 
و مخاطبان بس��یاری که دارد، توانسته نقش مهمی در 
ترویج فرهنگ کتابخوانی و همچنین آشنایی جهانیان 

با دستاوردهای فرهنگی کشورمان داشته باشد.

بانک دی به سامانه نهاب آنالین پیوست
درپی الزام بانک مرکزی مبنی بر پیاده سازی پروژه 
نظام هویت سنجی اطالعات مشتریان بانکی، بانک دی 

به سامانه نهاب آنالین پیوست.
محمدعلی بخش��ی زاده معاون فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات الکترونیک بانک دی گفت: بانک دی به عنوان 
سومین بانکی که سیستم بانکداری متمرکز آن در اختیار 
ش��رکت توسن است موفق شد به س��امانه نهاب آنالین 
متصل ش��ود. وی با اش��اره به ابعاد وس��یع پروژه اتصال 
بانک ها به سامانه نهاب و لزوم پیاده سازی آن توسط تمامی 
بانک ه��ا در دو فاز آفالین و آنالین درخصوص اقدامات و 
رون��د اتصال بانک دی به س��امانه نهاب آنالین گفت: در 
س��ال 94، بانک مرک��زی به منظ��ور مدیریت یکپارچه 
مش��تریان و احراز هویت مکانیزه و آنی تمامی مشتریان 
بانکی در سطح کشور اقدام به راه اندازی پروژه نهاب نمود 
که معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات الکترونیک بانک 
دی نیز از همان ابتدا اقدامات الزم جهت پیشبرد اهداف 
ملی این پروژه را آغاز کرد و همکاران اداره توسعه نرم افزار 
و اطالعات پایه بانک موفق شدند در فاز نخست این پروژه 
اقدام به طراحی و برنامه نویسی سامانه ای جهت مدیریت 
سیس��تمی فاز آفالین نمایند و در ابتدای س��ال 95 این 

سامانه را به بهره برداری رسانند.

اخبار

قیمت های پرت مسکن مبنای منطقی ندارد
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه حذف قیمت گذاری از سایت های 
ف��روش ملک اقدام مناس��بی بود، گفت: قیمت های پرتی ک��ه در حال حاضر برای 

واحدها تعیین می شود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمی کنند.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: اقدام پلیس فتا در حذف قیمت گذاری سایت های 

فروش ملک، مناسب و به موقع بود. از مسئوالن می خواهیم که برای کد رهگیری هم 
دس��تورات الزم را بدهند که نباید کد رهگیری را در اپلیکیش��ن ها بگذارند. وی با اشاره به 

صحبت های مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر اینکه قیمت تمام شده ساخت را ۲۰ تا ۳۰ درصد 
کاهش می دهیم گفت: اگر برنامه دولت برای تولید 4۰۰ هزار واحد مسکونی و همچنین اقدامات 

سیستم بانکی برای رونق دهی به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی فروکش خواهد کرد.
وی تصریح کرد: نمی شود هرکس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین کند 

چراکه مردم هوشیار هستند و با قیمت های پرت اقدام به خرید نمی کنند.

خونه به خونه
تعلل در ترخیص؛ علت گرانی برنج

نماینده آس��تانه اش��رفیه در مجلس یکی از دالیل گران��ی برنج را تعلل در 
ترخیص این کاال در گمرک دانست و گفت: البته با کمک های گمرک و سازمان 

استاندارد، این موضوع تا حدودی برطرف شد.
محمدحس��ین قربانی گف��ت: همه محصوالت موجود در س��بد خانوار، دچار 

نوسانات قیمت شده اند و برنج نیز در کنار بقیه محصوالت، گران شده است و حدود 
سه ماه پیش نوسانات قیمت را در برنج پیش بینی کرده بودیم. یکی از دالیل این گرانی، 

تعلل در ترخیص بس��یاری از کاالهای وارداتی از جمله برنج در گمرک اس��ت که البته با 
کمک های گمرک و سازمان استاندارد، این موضوع تا حدودی برطرف شد.

وی با اشاره به واردات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در سال گذشته اظهار داشت: 
برخی کارشناس��ان معتقد هستند نیاز کشور سه میلیون تن برنج است که باور داریم این 

آمار کارشناسی نیست زیرا نیاز داخل کشور خیلی بیشتر از این مقدار است.

سبد خانوار
نرخ مصوب زولبیا و بامیه در ماه رمضان اعالم شد

رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان نرخ مصوب هر کیلو زولبیا و بامیه 
درجه یک را ۲۰ هزار و درجه ۲، ۱۸ هزار تومان اعالم کرد.

علی بهره مند از افزایش ۶ هزار تومانی قیمت زولبیا و بامیه نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل خبر داد و گفت: علی رغم افزایش چشمگیر هزینه های تولید، 

نرخ مصوب هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک ۲۰ هزار و درجه ۲، ۱۸ هزار تومان 
مصوب شد. وی افزود: اگرچه پیشنهاد ما برای نرخ زولبیا و بامیه در ماه رمضان امسال 
به سازمان حمایت ۲5 هزار تومان بود، اما این نرخ مورد موافقت سازمان قرار نگرفت.

بهره مند با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مواد اولیه نداریم، بیان کرد: هم اکنون 
قن��ادان مواد اولی��ه مورد نیاز خود را با نرخ های باالیی از ب��ازار آزاد خریداری می کنند. 
ضمن آنکه دولت اعالم کرد که هر کیلو ش��کر را با نرخ مصوب ۳ هزار و 4۰۰ تومان به 

هر میزانی که مورد نیاز واحد های قنادی است، عرضه می کند.

خط کش

امیرحمزهنژاد

روز چهارش��نبه به یکباره از  س��وی برخی از خبرگزاری ها دست بـه نقد
اعالم ش��د که دولت قرار اس��ت با س��همیه بندی 
بنزی��ن قیمت ای��ن حامل انرژی را ب��ه حد واقعی 
خ��ود نزدیک کند. بع��د از گرانی های دالر و اقالم 
مصرفی مردم و خصوصا خودرو انتظار می رفت که 
دول��ت اقدام به گران کردن بنزین کند. از س��وی 
دیگر اردیبهش��ت ماه زمانی برای افزایش س��االنه 

قیمت ها براساس تورم سالیانه است.
با این خبر به یکبار صف های طویلی پش��ت سر 
پمپ بنزین های سراسر کشور ایجاد شد. مردمی که 
سعی داشتند چند لیتر جلوتر باشند به پمپ بنزین ها 
هجوم بردند و باک ماشین خود را پر کردند اما همین 
موضوع سبب اخالل در رفت آمد و نظم شهری شد. 
ام��ا این واقعه نش��ان دهنده نوعی نگران��ی روانی در 

جامعه درخصوص وضعیت اقتصادی کشور است. 
گرانی مبحثی اس��ت که حاال مردم را بس��یار 
نگران کرده اس��ت. موضوع ی��ورش مردم به پمپ 
بنزین ها خود نشان دهنده سطح نگرانی افکارعمومی 
نس��بت به گران شدن این حامل انرژی است. البته 
مانن��د دالر بنزین هم از جمله کاالهایی اس��ت که 
اثر مس��تقیمی بر افزایش قیمت سایر کاالها دارد. 

حمل و نقل گران تر قطعا سبب خواهد شد تا قیمت 
اجناس هم افزایش یابد اما سوال اساسی اینجاست 
ک��ه مردم، بازار و اقتصاد کش��ور چه میزان مهیای 

چنین افزایش قیمتی هستند. 
متاس��فانه از سال گذش��ته مردم در کاالهای 
مختلف با دلیل و بی دلیل شاهد افزایش سرسام آور 
بودند. افزایش قیمتی که بخش��ی از آن به تحریم 
باز می گ��ردد اما بخش اعظم آن ب��ه اعتقاد اغلب 
کارشناسان به عدم مدیریت صحیح بازار اقتصادی 
کشور باز می گردد. قصه گرانی پیاز یکی از همین 
موارد اس��ت. عدم مدیریت و تنظیم درس��ت بازار 
س��بب گرانی نجومی پیاز شد. صادرات پیاز قیمت 
آنرا را مانند طال افزایش داد و بعد از اینکه بازار از 
پیاز خالی ش��د، دولت ص��ادرات آن را منع کرد تا 
بازار به قیمت سابق خود باز گردد اما هنوز چنین 
اتفاقی نیفتاده است. در واقع افزایش قیمت در هر 
کاالیی بعید اس��ت که با کاهش آن همراه شود و 

قیمت ها در رقم های باال تثبیت می شود. 
رئیس جمهور همواره در سخنرانی های خود بیان 
می کند که با اینکه کشور دچار تورم شده است اما ما 

دچار ابر تورم نش��ده ایم؛ اما با توجه به گرانی بنزین 
این نگرانی وجود دارد که بعد از افزایش سرس��ام آور 
کاالهای مختلف که بسیار کمرشکن بود حاال باز هم 
گرانی افسارگسیخته دیگری گریبان مردم را بگیرد. 

از گزینه ه��ای گران��ی همچون گرانی افس��ار 
گس��یخته س��ال گذش��ته، گرانی فصلی امس��ال 

بگذریم به گرانی ماه مبارک رمضان می رس��یم. در 
این ش��رایط برخی از اقالمی که در این ماه مبارک 
مصرف بیشتری از جمله خرما به سمت گرانی پیش 
رفته اند. از سوی دیگر حتی اقالمی مانند ماکارونی 
هم حاال س��عی می کنند از دیگر کاالهای مصرفی 

مردم عقب نماند و گران شوند. 
حاال در این ش��رایطی که به طور همه جانبه به 
انح��ای و بهانه های مختلف کش��ور دچار موج های 
گرانی شده اس��ت، دولت در اقدامی سعی می کند 
که بنزین را گران کند. در واقع دولت با گرانی این 
حامل انرژی بر آتش شعله ور گرانی بنزین دیگری 

می ریزد و مردم نیز حق دارند که نگران باشند. 
دولت با ع��دم نظارت و تنظی��م صحیح بازار 
سبب تثبیت افزایش قیمت اقالم مختلف شد. حاال 
با این شرایط که گرانی به مردم تحمیل شده است 
ایا برای چندمین بار مردم توانایی متحمل ش��دن 
گرانی همه جانبه دیگر مانند بازار آش��فته دالر در 

سال گذشته را دارند؟
واقعیت این اس��ت که کسب و کارها هم در این 
دریای متالطم با ترس و لرز به کار خود ادامه می دهند 

و دولت بایستی برای ثبات اقتصادی هم فکری بکند 
اما با مطرح کردن موضوع گرانی بنزین که از سال قبل 
سوهان روح و اسباب ناراحتی مردم و تولیدکنندگان 
شده است، این بازار روی آرامش به خود ندیده است. 
درواقع مردم دچار یک مدیریت استرسی شده اند که 
با این شیوه دولت متاسفانه پایان نمی پذیرد. موج های 
مختلف گرانی مردم را دچار مش��کل کرده است اما 
دولت ظاهرا مصمم به ایجاد اس��ترس و موج بیشتر 

گرانی برای زیر رو کردن بازار است. 
از سوی دیگر اگر بنزین به هر دلیل اقتصادی 
و یا ضرورت های اقتصادی باید گران ش��ود، نکته 
مهم این اس��ت که با توجه ب��ه گرانی های که در 
کاالهای دیگر ایجاد شده، دولت چگونه می خواهد 
تاثیر افزایش قیمت بنزین س��بب گران تر ش��دن 
دیگر کاالها نشود؟ در واقع این موضوع سبب شده 
که گران ش��دن بنزین آنهم با تدبیر سهمیه بندی 

سبب نگرانی مردم باشد. 
به معنای دیگر آنچه مردم را نگران تر از قیمت 
بنزین می کند، تجربه قبلی آنها در این باره است که 
با گران شدن بنزین قیمت دیگر کاالها نیز افزایش 
خواهد یافت. به همین دلیل این سوال پیش می آید 
که دولت درباره این نگرانی چه پاس��خ قانع کننده و 
آرامش بخشی دارد؟ اعالن خبر سهمیه بندی بنزین 
نش��ان داد که دولت چندان نیز درباره رفع نگرانی 

مردم برنامه ای ندارد.  جهان نیوز

ممانعتبانکمرکزیازحضوردالالندربازار
استاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، ثبات  ب��ازار ارز و ممانع��ت از فعالیت س��وداگران جنب استانبول
ارزی را از مزیت ه��ای راه اندازی بازار متش��کل ارزی دانس��ت و 

گفت:بانک مرکزی نقش مهمی در موفقیت این بازار دارد.
البرت بغزیان با اش��اره به اقدام بان��ک مرکزی در راه اندازی 
بازار متشکل ارزی گفت: قبل از هر موضوعی باید به هدف اصلی 
راه ان��دازی این بازار توجه کرد، بان��ک مرکزی باید در این زمینه 

شفاف س��ازی کند که آیا هدف تک نرخی کردن ارز یا صرفاً ثبات 
نس��بی و موقت در بازار ارز است. وی افزود: یکی از دالیل اصلی 
تش��کیل این بازار به نظر می رسد کاهش نقش دالالن و نوسانات 
ارزی اس��ت و با توجه به اینکه بانک مرک��زی خود بازیگر اصلی 
بازار ارز اس��ت قطعاً این نهاد سیاس��تگذار با اتخاذ سیاس��ت ها و 

تصمیمات درست و به جا می تواند بر بازار مسلط شود.
بغزی��ان با بیان اینکه در بازار متش��کل ارزی کش��ف قیمت 
انجام می شود، گفت: این مسئله می تواند به واقعی شدن و شفاف 
شدن نرخ ارز کمک کند، چراکه کل عرضه و تقاضای بازار ارز در 

یک پلتفرم جمع می شود و نرخ کشف شده از طریق معامالت این 
بازار، بیش از نرخ کشف شده در سایر مکانیزم ها واقعیت دارد.

این اس��تاد دانش��گاه تهران کنترل بازار ارز را به واسطه بازار 
متش��کل ارزی س��هل تر خواند و گفت: با توجه ب��ه اینکه قیمت 
مبن��ای ارز در این بازار کش��ف می ش��ود و بان��ک مرکزی بر آن 
نظارت دارد، قطعاً از فعالیت س��وداگران ارزی برای تعیین قیمت 

ممانعت خواهد کرد.
وی با اش��اره به اهمیت این بازار درجهت کمک به صادرات، 
واردات و تولی��د، گفت: صادرکننده ها در این ب��ازار می توانند ارز 

خود را به راحتی بفروشند و طبیعتاً واردکننده نیز 
مشکلی برای تأمین ارز خود نخواهد 

داش��ت و می تواند ارز 
خود  موردنیاز 

را از طریق 
ای��ن بازار 
می��ن  تأ
کن����د. 
 مهر

مردم در محاصره رکود، بیکاری و تورم سالیانه

چرادولترویآتشگرانیهابنزینمیریزد؟

دولت در بحبوحه مشکالت 
تورم سال گذشته و گرانی 

سالیانه امثال و همچنین گرانی 
فصلی ماه مبارک رمضان حاال 
سعی دارد قیمت بنزین را نیز 
افزایش دهد. با این خبر به 

یکبار صف های طویلی پشت 
سر پمپ بنزین های سراسر 

کشور ایجاد شد
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