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بانک شهر در میان ۵ بانک محبوب کشور
بانک شهر به انتخاب شهروندان و مشتریان شبکه 

بانکی در میان ۵ بانک محبوب کشور قرار گرفت.
همزمان با روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات، 
نتای��ج پنجمین دوره جش��نواره »بانک محبوب من« 
اعالم ش��د که در این دوره نیز بانک ش��هر به انتخاب 
هموطن��ان، به عنوان یکی از ۵ بانک محبوب کش��ور 
معرفی ش��د. در این جش��نواره که از ابتدای دی ماه 
آغاز و تا 6 بهمن ماه به مدت س��ی و ش��ش روز ادامه 
داش��ت، بانک شهر با رای ۵0 هزار نفری شهروندان و 
مشتریان ش��بکه بانکی در ردیف ۵ بانکی قرار گرفت 
که هموطنان بیش��ترین عالقه را به افتتاح حساب در 

این بانک نشان دادند.

 تالش همکاران و جایگاه قابل قبول
بانک مهر اقتصاد در شبکه بانکی 
مدیرعام��ل بانک مهر اقتصاد ب��ه همراه معاونین 
امور مناطق، پشتیبانی و مهندسی و بازرسی از شعب 

تفرش،کمیجان و آشتیان استان مرکزی بازدیدکرد.
سیدضیاء ایمانی در حاشیه این بازدید طی سخنانی 
بیان داشت: فضای جهادی و روحیه ارزشی که در بین 
کارکنان بانک وجود دارد باید حفظ شده و تداوم یابد. 
کارکنان بانک مهر اقتصاد ضمن توکل به خداوند متعال 
با عزمی راسخ و تعهدی مثال زدنی توانسته اند مسیری 
طوالن��ی و پرفراز و نش��یب را ظرف مدت کوتاهی طی 
کرده و به جایگاه قابل قبولی در ش��بکه بانکی کش��ور 
دس��ت یابند. وی ضمن موافقت با توسعه فضای شعبه 
آش��تیان، افزود: در طراحی س��اختمان ها توجه به نیاز 
آین��ده بانک م��ورد تاکید قرار گرفته و تالش ش��ده تا 
پروژه های در دست ساخت ضمن برخورداری از زیبایی 
و ب��ه روز ب��ودن، دارای اس��تانداردهای الزم به لحاظ 

مقاوم سازی و استحکام باشد.

اخبار

احداث خانه های سیل زدگان توسط بنیاد مسکن 
رئیس بنیاد مس��کن انقالب اسالمی از تخصیص مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان 

وام ارزان و بالعوض برای ساخت مسکن در مناطق سیل زده کشور خبر داد.
علیرضا تابش گفت: آورده بسیاری از مردم در این مناطق برای تکمیل واحدهای 
آس��یب دیده کافی نبود بنابراین بالغ بر ٢ هزار و ۵00 میلیارد تومان وام احداثی و به 

همین میزان وام بالعوض به مردم این مناطق تعلق می گیرد. وی افزود: برای٣١ هزار واحد 
مسکونی شهری و روستایی وام احداثی؛ برای٣٩ هزار واحد مسکونی وام تعمیری و برای ٤٢ 

هزار واحد مسکونی وام معیشتی اختصاص می یابد. سقف وام بالعوض احداث واحدهای مسکونی 
در شهرها ١٢ میلیون تومان و در روستا ١0 میلیون تومان تعیین شده و همچنین سقف وام 

بالعوض ساختمان های تعمیری در شهر و روستا پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 
وی گفت: س��قف وام برای جبران هزینه اسکان موقت در شهرها ١٢ میلیون تومان 

و در روستاها هم 6 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

خونه به خونه 
مخالف با تفکیک صمت و احیای وزارت بازرگانی 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور، تمرکز در 
حوزه تولید و تجارت منطقی اس��ت؛ ولی تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت 

بازرگانی، ضعف های زیادی ایجاد می کند و مشکالت دوباره زیاد می شود.
محمدرض��ا پورابراهیمی درخصوص طرح تفکی��ک وزارت صنعت، معدن و 

تج��ارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: ب��ا تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت 
بازرگانی مخالف هس��تم؛ چراکه در ش��رایط فعلی کش��ور، تمرک��ز در حوزه تولید و 

تجارت منطقی و کمک کننده است.
وی افزود: در حال حاضر مش��کالت و درگیری های دولت زیاد اس��ت و ورود به مساله 
تفکیک و تجزیه، دو سال باقی مانده از عمر دولت را درگیر حواشی زیادی می کند؛ بر همین 
اساس، به اعتقاد بنده باید ضعف ها و نقص های ادغام را برطرف کرد؛ نه اینکه به دنبال احیای 

ساختارهای قبلی رفت. به گفته پورابراهیمی تفکیک وزارت صمت غیرمنطقی است.

تجارت 
گرانی بلیت قطار پس از ماه مبارک رمضان

مع��اون حمل ونقل وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: با هماهنگی ش��ورای عالی 
هماهنگی ترابری کشور پس از ماه مبارک رمضان قیمت بلیت قطارهای مسافری 

به طور متوسط ٢٢ درصد افزایش می یابد.
ش��هرام آدم  نژاد تصریح کرد: پس از هماهنگی در ش��ورای عالی هماهنگی 

ترابری کشور تصمیم افزایش قیمت بلیت قطار اخذ شد. وی افزود: تقاضا از سوی 
شرکت های ریلی در این حوزه زیاد بود و با توجه به افزایش هزینه ها مقرر شد، پس 

از م��اه مب��ارک رمضان قیمت بلیت قطار به طور متوس��ط ٢٢ درصد افزایش یابد، البته 
سعی کرده ایم، در مسیرهای پرتقاضا این رقم کمتر باشد.

وی گفت: در حوزه جابه جایی مسافر جاده ای قیمت بلیت اتوبوس های ویژه براساس عرضه 
و تقاضاست و برای اتوبوس های غیرویژه هم همین هفته در ستاد تنظیم بازار در حال جمع بندی 
هستیم و در حوزه حمل ونقل هوایی نرخ گذاری بلیت مسافری براساس قواعد عرضه و تقاضاست.

کوپه

آگهى مناقصه پروژه عمرانى
دهیارى روستاى سرخده از توابع بخش مرکزى دماوند در نظردارد پروژه عمرانى خود را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجدالشرایط مشرحه ذیل واگذارنماید.

1.مشخصات پروژه:

2.سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 170000000ریال مى باشد که مى بایست همراه اسنادمناقصه تحویل گردد.
3.ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیمانکاران پس از انعقاد قرارداد عودت داده خواهد شد.

4.کلیه متقاضیان واجدالشرایط مى توانند پس از انتشارآگهى با ارائه معرفى نامه معتبر و تصویر رتبه بندى معتبر جهت دریافت اسنادمناقصه و کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ 98/2/31 لغایت 98/3/13 به دهیارى سرخده مراجعه و یا با شماره تلفن 09123594109 تماس حاصل نمایند و از تاریخ 98/3/14 لغایت 98/3/21 پیشنهادهاى 

خود را تحویل دبیرخانه دهیارى نمایند. زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 14 مورخ 98/3/22 مى باشد.
5.هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

6.متقاضیان مى بایست جهت دریافت اسناد مناقصه اصل فیش واریزى به مبلغ 1000000ریال به حساب شماره 1000124981639 پست بانک بنام دهیارى سرخده را تحویل 
دهیارى نمایند.

7.سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
8.دهیارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
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گروه معیشت  ب��ازار متش��کل ارزی قرار بود جنب استانبول
در س��اختمان ش��ماره یک بانک مرکزی در چهار 
راه اس��تانبول تهران راه اندازی ش��ود و اعالم چنین 
خبری آن هم به شکل رسمی به آبان ماه سال ٩7 بر 
می گردد اما حاال اردیبهشت ٩8 هم به پایان رسیده 

اما همچنان خبری از راه اندازی این بازار نیست. 
داس��تان راه اندازی بازار متشکل ارزی در ایران 
سردرازی دارد و متولیان متعددی تالش کرده اند تا 
این بازار به عنوان محلی برای نقل و انتقاالت اسکناس 
ارز و جلوگیری از نوساناتی آن که سال هاست اقتصاد 
ایران را دستخوش تحوالت نامطلوبی کرده راه اندازی 

شود اما همچنان درخوان وعده باقی مانده است. 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی 
این مس��اله همواره هش��دار می دهند که ش��رایط 
کنون��ی اقتصاد ایران به گونه ای نیس��ت که بتوان 
امیدوار بود که ایجاد یک جهش ارزی دیگر تبعات 
منفی برای آن نداشته باشد و شاید همین اضطرار 
موجب شده تا متولیان در حول و وال باشند تا این 
بازار هرچه سریع تر راه اندازی شود اما نکته مهم و 
کلیدی آن است که اگر مقدمات مدیریت بازار ارز 
به ش��کل اقتصادی و منطقی مهیا نشود نمی توان 

امید داشت که این بار سالم به مقصد برسد. 

داستان هزار و یک شب 
متولیان امر در طول یکسال اخیر که بازار ارز با 
تکانه های مختلفی همراه شده و به تبع آن بازارها را 
دچار نوسان کرده کوش��یده اند تا جهت ساماندهی 

بازار ارز از بازاری با نام "بازار متشکل ارزی" نام برده 
شده است. بحث راه اندازی این بازار در سال های ٩١ 
و ٩٤ نیز مطرح شد و سپس در سال ٩6 نیز اخباری 
در این رابطه منتشر شد اما هرگز این موضوع اجرایی 
نشد. در چند ماه اخیر اما موضوع راه اندازی این بازار 
جدی تر ش��ده اس��ت و رئیس کل بانک مرکزی در 
مصاحبه ای در تاری��خ ٣0 آبان ماه ٩7 با بیان اینکه 
بازار متش��کل ارزی باید ش��کل بگی��رد اعالم کرد؛ 
در خیاب��ان و کوچ��ه و پس کوچه ه��ا نمی توان این 
بازار را ش��کل داد و نباید بازار غیرمتش��کل داشته 
باش��یم. عبدالناص��ر همتی توضیح داد ب��ازاری که 
تشکیل خواهد ش��د، فرصتی می شود برای کسانی 
که اس��کناس ارز و س��پس حواله خ��ود را از طریق 
صرافی ها ب��ه بازار عرضه کنند و به پلتفرمی تبدیل 

خواهد شد که بازار ارز متشکل شود.
پ��س از آن چندی��ن و چن��د بار دیگر مس��اله 
راه اندازی این ب��ازار از زبان همتی و برخی متولیان 
مربوطه مطرح شد اما راه اندازی این سامانه همچنان 
در داالن های پیچیده دموکراسی در رفت و آمد است. 
در ١8 دی ماه ٩7 در یک هزار و دویست و شصت و 
چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع "بازار 
متشکل معامالت ارزی" مطرح و مورد تصویب قرار 

گرفت و پیرو آن مقرر شد تا به منظور ساماندهی و 
توسعه بازار ش��فاف، منصفانه و کارا، "بازار متشکل 
معامالت ارزی" تشکیل شود تا ارزها در آن بصورت 
نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط 

با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.
پ��س از آن در دوم بهمن م��اه ٩7 ب��ار دیگر 
همت��ی از راه اندازی بازار متش��کل ارزی ظرف دو 
هفت��ه آینده )یعنی ١7 بهمن م��اه ٩7( خبر داد و 
اعالم کرد: در حالی که نرخ ها در سامانه سنا ثبت 
می شود؛ ولی هنوز هم بازار متشکل ارزی نداریم؛ 
اقدام��ات الزم را انجام دادیم و فکر می کنم تا یکی 

دو هفته آینده این بازار را عملیاتی کنیم. 
به گفته وی بازار متش��کل ارزی برای اسکناس 
است که به صورت نقد و الکترونیکی، برای خریدهای 
عمده و خرد فعالیت خ��ود را آغاز خواهد کرد و این 
بازار برای خرید و فروش عمده اس��کناس صرافی ها و 
بانک ها طراحی ش��ده که بانک مرکزی نیز از طریق 
بانک های عامل، بازیگردان اصلی این بازار خواهد بود. 
 پس از آن س��یزدهم اسفندماه ٩7 که رئیس 
 کل بانک مرکزی اعالم کرد که بازار متشکل ارزی 
از فروردی��ن ٩8 آغاز ب��ه کار خواهد کرد. همتی با 
بیان اینکه بازار متشکل ارزی آماده راه اندازی است، 

گف��ت: صالح بر این اس��ت که این بازار از اواس��ط 
فروردین ماه کار خود را آغاز کند. حاال اردیبهش��ت 
٩8 ه��م به پایان رس��یده اما همچن��ان خبری از 
راه ان��دازی این بازار نیس��ت و این در حالی اس��ت 
که آقای رئیس کل در س��خنرانی ١٣ اس��فندماه 
٩7 اینگونه اعالم کرده بود که "بازار متشکل ارزی 
تقریباً آماده اس��ت و تمام کارهای زیرس��اختی آن 
انجام ش��ده اس��ت. می توانیم در این دو هفته باقی 
مانده از سال ٩7 آن را اجرایی کنیم و مصوبات را از 
ش��ورای پول و اعتبار گرفته ایم؛ ولی صالح است از 

نیمه دوم فروردین کلید اجرای رسمی را بزنیم."
 با این تفاسیر اما روز گذشته در پاسخ به اخبار 
منتشر شده به عدم تحقق این وعده این خبر روی 
خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که آماده س��ازی 
زیرس��اخت های فن��اوری اطالعات ب��رای ارتباط 
شرکت بازار متشکل ارزی و بانک ها مراحل پایانی 
را می گذراند و قرار اس��ت این بازار پس از تکمیل 

این زیرساخت ها به زودی راه اندازی شود. 
این گزارش ه��ا علل تاخیر در راه ان��دازی بازار 
متش��کل ارزی را آماده نشدن زیرساخت های فنی 
برای ارتباط فنی بانک ها و »ش��رکت عملیات بازار 
متش��کل ارزی« اعالم ک��رده و مدعی ش��دند که 
برای عملیاتی ش��دن عملیات بازار متشکل ارز، به 
زیرساخت های الزم در بخش فناوری اطالعات بانک 
مرکزی، بانک های عامل و شرکت بازار متشکل ارز 
نیاز اس��ت که مراح��ل پایانی آماده س��ازی را طی 
می کند ومراحل ثبت این ش��رکت به پایان رسیده 

و مدارک تحویل داده شده است.

ویژگی های بازار متشکل ارز
ارزی،  متشکل  بازار  در  است  قرار 
بر  شود  انجام  نقد  و  اسکناس  معامالت 
دارندگان  و  صادرکنندگان  اساس  این 
برای  صرافی ها  طریق  از  می توانند  ارز 
فروش، نرخ مورد نظر خود را در سامانه 

بازار متشکل به ثبت برسانند.
بازیگران اصلی بازار متشکل شامل 
صرافی های  و  بانک ها  مرکزی،  بانک 
از  است  قرار  هستند.  مجوز  دارای 
سر  غیرمجاز  بازیگران  بازار،  این  طریق 
به  ناچار  نیز  آنها  و  شده  داده  سامان  و 
اخذ مجوز و فعالیت قانونی شوند. افراد 
حقیقی نمی توانند در بازار متشکل ارزی 
برای  افراد  این  کنند،  فروش  و  خرید 
تامین نیاز ارزی خود باید مانند گذشته 
به صرافی ها مراجعه کنند. فقط بانک ها و 
صرافی های مجاز قادر به اخذ کد و خرید 

و فروش در این بازار هستند.
شرکتی  ارزی،  متشکل  بازار  شرکت 
نهادهای  که  می رود  شمار  به  خصوصی 
می روند.  به شمار  آن  خصوصی سهامدار 
بانک مرکزی با وجود اینکه در آن سهامدار 
نیست، اما بر آن نظارت می کند. سهامداران 
اصلی بازار متشکل، شامل کانون صرافان، 
بانک های  کانون  دولتی،  بانک های  کانون 
خصوصی و فرابورس هستند. قرار است 
در ابتدا معامالت 2 یا سه نوع ارز اصلی 
به  اما  شود،  آغاز  درهم(  و  یورو  )دالر، 

تدریج به سایر ارزها تسری یابد.

نمای نزدیک سیاست روز عدم راه اندازی بازار متشکل ارزی را بررسی می کند؛

هزار و یک وعده وفا نشده

از سوی وزارت صنعت اعالم شد
ونی و تن ماهی  علت افزایش قیمت ماکار

مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت،  کــش مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه قیمت گندم خـط 
برای مصارف صنف و صنعت بیش از س��ه س��ال ثاب��ت مانده بود، 

گفت: محاس��به قیم��ت گندم به نرخ تمام ش��ده و افزایش قیمت 
دیگر ملزومات باعث افزایش قیمت ماکارونی شد.

مهدی صادقی نیارکی افزود: تاکنون گندم مورد نیاز صنف و 
صنعت با قیمت ٩00 تومان محاسبه می شد اما در بودجه امسال 
با نرخ تمام شده یعنی ١,8۵0 تومان محاسبه شده و یک افزایش 

١00 درصدی را تجربه کرده است.

وی اف��زود: آرد و س��ایر هزینه های تولید اعم از بس��ته بندی، 
دس��تمزد کارگر و... هم افزایش قیمت داش��ته است. مجموع این 
اتفاقات نرخ ماکارونی را افزایش داده است. البته تولیدکنندگان به 
واسطه ماه مبارک رمضان تخفیفاتی را برای این کاال ارائه کرده اند.

مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درخصوص افزایش قیمت ت��ن ماهی گفت: دو منبع برای تأمین 

ماهی تن داریم. یکی صید در آب های آزاد توسط صیادان ایرانی و 
دیگری واردات است که با ارز نیمایی انجام می شود. وقتی واردات 
با ارز نیمایی انجام می شود، طبیعتاً افزایش قیمت به همراه دارد. 
از س��وی دیگر چون برای ماهی صید ش��ده امکان صادرات وجود 
دارد و ممنوعیت��ی ب��رای صادرات ماهی ت��ن نداریم، قیمت های 

داخلی هم بنابر قیمت های صادراتی افزایش پیدا کرده است.


