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عضویت در طرح خرید آنالین اقساطی 
بانک  پاسارگاد

دعوت از تولیدکنندگان و فروشگاه  های آنالین معتبر; با 
عضویت در طرح خرید آنالین اقساطی بانک  پاسارگاد، 
محصوالت خود را با تضمین بفروش��یدتولیدکنندگان 
بزرگ و فروشگاه های آنالین معتبر با عضویت در طرح 
خالقان��ه ی »خرید آنالین اقس��اطی بانک پاس��ارگاد« 
می توانن��د تولی��دات و محصوالت خ��ود را با تضمین 
و بدون ریس��ک به فروش برس��انند.به گزارش روابط 
عمومی بانک پاس��ارگاد، قاس��م رض��ازاده رییس اداره 
بازاریاب��ی و برنامه ری��زی عملیاتی بانک پاس��ارگاد با 
اعالم این خبر گفت: در طرح »خرید آنالین اقس��اطی 
بانک پاس��ارگاد«، فروش��ندگان بدون تحمل ریسک، 
نس��بت به فروش اقس��اطی کاال و خدمات خود اقدام 
می کنن��د و از این طریق عالوه ب��ر آنکه حجم فروش 
و س��ود آنها افزایش خواهد یاف��ت، به عنوان عضو این 
طرح از س��وی بان��ک معرفی خواهند ش��د.وی ادامه 
داد: بانک پاس��ارگاد به منظور ایجاد شرایط الزم برای 
تولیدکنن��دگان بزرگ جهت فروش آنالین محصوالت 
خود، امکان بهره مندی از یک فروش��گاه  آنالین را در 
اختیار آنها قرار می  دهد. مش��تریان بانک پاس��ارگاد به 
اعتبار س��پرده ای که ن��زد بانک دارن��د، کاالی مورد 
نظر خود را از فروش��ندگان طرف همکاری خریداری 
کرده و بانک نیز با همین پش��توانه که به عنوان وثیقه 
مشتری تعریف شده است، پرداخت اقساط مشتریان را 

در موعدهای مقرر تضمین می کند.

پرداخت خودکار قبض همراه اول با »بانک 
پرداخت« بانک صادرات ایران

پرداخت خودکار قبوض دوره ای همراه اول خود را به 
سامانه »بانک پرداخت« بانک صادرات ایران بسپارید.

به گزارش  روابط عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان 
این بانک س��ال ها است در راستای سهولت در استفاده 
از خدمات بانکداری نوین و جلوگیری از قطع نابهنگام، 
قبوض تلفن همراه خود را به صورت خودکار با استفاده 
از س��امانه »بان��ک پرداخ��ت«  این بان��ک، پرداخت 
می کنند.در این روش مش��ترکین تلف��ن همراه اول و 
دارن��ده حس��اب در بانک صادرات ای��ران، می توانند با 
س��امانه ۰۹۶۰۲ تماس گرفته و با ورود شماره حساب 
خود به س��امانه، مج��وز پرداخت صورتحس��اب تلفن 
همراه خود را صادر کنند. در این صورت هر زمانی که 
مبلغ کارکرد تلفن مشترک به سقف مجاز برسد بانک 
به نیابت از مشترکان مبلغ قبض را پرداخت کرده و از 

قطع خط جلوگیری به عمل خواهد آورد.

اطالعیه بانک ملی درخصوص معرفی 
شدگان آزمون استخدام پیمانی

اطالعی��ه دوم بان��ک مل��ی ایران درخص��وص معرفی 
ش��دگان مرحله تکمیل��ی مصاحبه آزمون اس��تخدام 

پیمانی این بانک منتشر شد.
معرف��ی ش��دگان مرحل��ه تکمیلی مصاحب��ه آزمون 
اس��تخدام پیمان��ی بانک مل��ی ایران باید ب��ه منظور 
انجام مصاحبه رفتاری- ش��غلی و آزمون روانشناختی 
و همچنی��ن ارزیابی آمادگی جس��مانی )صرفاً معرفی 
شدگان ش��غل همیار حفاظت – نگهبان( در تاریخ و 
ساعت تعیین شده در جدول زمان بندی به ساختمان 
فردوسی ادارات مرکزی بانک مراجعه کنند.با توجه به 
ع��دم امکان برگزاری مجدد جلس��ه مصاحبه، معرفی 
شدگان آزمون استخدام پیمانی این بانک موظفند در 
روز و ساعت تعیین ش��ده در محل برگزاری مصاحبه 
حضور ب��ه موقع داش��ته باش��ند.گفتنی اس��ت عدم 
مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از ادامه فرآیند 
استخدام تلقی می گردد و زمان مصاحبه قابل تمدید 
نبوده و امکان برگزاری مجدد آن خارج از زمان تعیین 

شده به هیچ عنوان مقدور نیست.

نشست هم اندیشی مدیران ارشد بانک 
ملت و گروه خودروسازی ایران خودرو

مدیران ارش��د بان��ک ملت و گروه خودروس��ازی ایران 
خودرو، در نشس��تی عالوه بر بررس��ی راه های تقویت 
همکاری ها، موانع و مش��کالت ف��راروی این همکاری 
ه��ا را به بح��ث گذاش��تند.به گزارش رواب��ط عمومی 
بان��ک مل��ت، دکتر محم��د بیگدل��ی مدیرعامل بانک 
مل��ت همراه با چن��د تن از مدیران ارش��د این بانک با 
حضور در محل ش��رکت ایران خودرو، با دکتر هاش��م 
یکه زارع مدیرعامل و تعدادی از مس��ووالن این شرکت 
دیدار و گفت و گو  کردند.مدیرعامل بانک ملت در این 
نشست، با بیان این نکته که ایران خودرو در سال های 
گذشته، تعامل مطلوبی با این بانک داشته است، اظهار 
داشت: انتشار بزرگ ترین صکوک کشور از سوی ایران 
خودرو با ضمانت بانک ملت انجام ش��د که این موضوع 
نشان دهنده اعتماد متقابل بین دو مجموعه است.وی 
با بررسی موانع و مش��کالت پیش روی همکاری های 
فی ما بین، دس��تورات الزم را برای حمایت از ش��رکت 
ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های 
خودروس��ازی ایران در راستای تحقق شعار سال یعنی 
رونق تولید صادر کرد.دکتر بیگدلی با ارائه راهکارهایی 
برای تس��ویه بدهی های ایران خودرو در بخش ارزی و 
ریالی به بانک ملت، درخواست های مالی این شرکت را 

دریافت و بررسی آنها را به مدیران مربوطه ارجاع داد.

اخبار

راه اندازی سامانه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان خانه تهران گفت: هم اکنون تمامی 
برج های نوس��از تهران دارای شناسنامه فنی و ملکی هستند و در این شناسنامه 

تمامی جزئیات ساختمان و نقشه های کلی دیده شده است.
محم��د طاه��ری با بیان اینکه یک��ی از اهداف تصویب قانون نظام مهندس��ی و 
کنترل کیفیت س��اختمان حفظ سرمایه ملی و رعایت مقررات ملی ساختمان از 

سوی کارفرما و سازنده است، اظهار داشت: شأن و جایگاه حقوقی و تقویت کیفیت 
ساختمان ها در قالب شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ایجاد می شود.

وی گفت: شناس��نامه فنی و ملکی یک سند ارزش��ی برای تمامی ساختمان ها به شمار 
م��ی رود که قانون گ��ذار با تصویب قانون نظام مهندس��ی آن را الزامی ک��رد.  در صدور 
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان تمامی مراحل ساخت و تأییدیه های آن از سوی تمامی 
دستگاه های اجرایی نشان داده می شود؛ در این شناسنامه عالوه بر نقشه های ساختمان 
تضمین کیفیت واحد مسکونی هم از سوی دستگاه های بیمه ارائه می شود .  ایسنا 

تامین 12 میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی  
رئی��س کل بانک مرک��زی گفت: تأمی��ن نقدینگی تولید و تأمی��ن ارز کاالهای 

ضروری کشور مهمترین دغدغه بانک مرکزی در سال جاری است.
عبدالناصر همتی در جلس��ه اقتصاد مقاومتی اس��تان خراس��ان رضوی که عصر 
دیروز در مش��هد برگزار ش��د، با اشاره به دو دغدغه اصلی بانک مرکزی در سال 
ج��اری اعالم کرد: از ابتدای س��ال ۹۸ ت��ا کنون بانک مرک��زی از منابع خود و 

صادرکنن��دگان بخش خصوصی ۱۲ میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساس��ی و 
مواد اولیه تامین کرده است.

وی انگی��زه ه��ا و تالش فعاالن اقتصادی بخش خصوصی اس��تان ها را نوید خوبی برای 
تولید ملی و صادرات برش��مرد. رییس کل بانک مرکزی تالش های اس��تاندار خراس��ان 
رضوی برای رونق تولید و صادرات و نیز کاستن از وابستگی به واردات نهاده های دامی 

را قابل تقدیر دانست و تاکید کرد که از چنین اقداماتی حمایت ویژه می کنیم.
  روابط عمومی بانک مرکزی

قطع برق مشترکین پرمصرف اداری تهران  
ب��رق ادارات پرمصرف اداری دولتی و غیردولتی پایتخت در راس��تای بخش��نامه 

استانداری مبنی بر کاهش مصرف انرژی، قطع خواهد شد.
حس��ین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعالم این 
خبر گفت: در راس��تای مصوبه هیئت وزیران و ابالغ بخشنامه استانداری تهران 
مبنی بر کاهش مصرف انرژی در زمان اوج بار، برق تعدادی از ادارات و س��ازمان 

های��ی که الگ��وی مصرف را رعایت نکرده اند، قطع خواهد ش��د. با توجه به وظیفه 
ش��رکت توزیع نیروی برق ته��ران بزرگ در خصوص کنترل پای��ش مصرف انرژی، این 
ش��رکت در راستای نظارت بر حس��ن اجرای بخشنامه مذکور با اعزام ۲۵۰ اکیپ فنی و 
مهندس��ی به سازمان ها و ادارات شهر تهران نس��بت به ارزیابی و پایش مصرف انرژی و 
رعایت الگوی مصرف برق در ادارات، اقدام کرد. وی  بر کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق 
نسبت به قبل، استفاده از مولد اضطراری در ساعت پیک مصرف و تنظیم درجه سیستم 

سرمایشی حداقل ۲۵ درجه تاکید کرد .  وزارت نیرو

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان  کــش اینکه واردات برنج در ۴ ماهه امس��ال خـط 
۱۰ درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل رشد داشته 
اس��ت،گفت: در دو ماه اخی��ر ۱۰۰ هزارتن برنج در گمرک 

معطل تخصیص ارز است.
مسیح کش��اورز  با بیان اینکه بحث محدودیت کشت برنج 
در اس��تان های غیرش��مالی نمی تواند بر قیمت برنج داخلی 
چن��دان تأثیرگذار باش��د، اظهارداش��ت: مگر اس��تان های 
غیرشمالی چند درصد نیاز کشور را تامین می کنند؟ حدود 
۹۰ درصد نیاز کشور در استان های گیالن و مازندران تامین 
می ش��ود و محدودیت کش��ت در سایر اس��تان ها نمی تواند 

تأثیری در میزان عرضه این محصول به بازار داشته باشد.
وی با اشاره به باال بودن قیمت تمام شده تولید برنج داخلی، 
گفت: مسئوالن باید بررسی کنند که چرا قیمت تمام شده 
تولید برنج داخلی نسبت به برنج خارجی این همه باالست؟ 
ما در بذور تولیدی و ماش��ین آالت کشت مشکالتی داریم 
که قیمت تمام ش��ده تولید را افزایش می دهند. درحالی که 
کشورهایی مانند هند و پاکستان از بهترین بذرها و ماشین 

آالت در تولید استفاده می کنند.
ای��ن فعال بخش خصوصی ب��ا تاکید بر اینک��ه باید قیمت 
تمام ش��ده تولی��د را کاهش دهیم، افزود: یکی از مس��ائلی 
هم که باید مدنظر قرار دهیم این اس��ت که حتماً نباید در 
شمال برنج کشت شود، ممکن است محصول دیگری بتوان 
آنجا کش��ت کرد که ۱۰ برابر بیش��تر از برنج برای کشاورز 
صرفه اقتصادی داش��ته باش��د، با این وضعیت آب و زمین 
چرا باید اصرار بر کش��ت همین محصول داش��ته باشیم. یا 
اگر می خواهیم به کش��ت آن ادام��ه دهیم باید قیمت تمام 
ش��ده تولید را کاهش دهیم تا بازار مناسبی برای آن ایجاد 
شود و کشاورزان بتوانند سود کنند با قیمت هایی که وجود 
دارد بازار دچار رکود می ش��ود و کشاورز از کشت محصول 

ناامید خواهد شد.
کش��اورز با بیان اینکه در ۴ ماهه امسال واردات برنج نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته ۱۰ درصد رشد کرده است، 
گفت: در ۴ ماهه ۷۱۰ هزارتن برنج وارد کش��ور ش��ده که 
البته این رشد منطقی هم است چون سال گذشته ما درگیر 
یکسان سازی ارز و مباحثی از این قبیل بودیم ضمن اینکه 

مصرف ماهانه برنج در کشور حدود ۱۲۰ هزارتن است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه لغ��و ممنوعی��ت واردات در فصل 
برداش��ت منجر به واردات بی رویه نش��ده است، افزود: در 
تیرماه فقط ۹۰ هزارتن برنج وارد کشور شده است.کشاورز 
گفت: حدود دو ماه است که ۱۰۰ هزارتن برنج در گمرک 

مانده اس��ت.
وی درباره اینکه گفته می شود امسال نیازی به واردات برنج 
به کش��ور نداریم، تصریح کرد: کسانی که چنین مسائلی را 
مطرح می کنند باید مس��ئولیت آن را هم قبول کنند. ۷۱۰ 
هزارتن برنج در ۴ ماهه وارد کش��ور ش��ده، ۷۰ هزارتن آن 
را دولت برای ذخایر اس��تراتژیک وارد کرده و با احتس��اب 
مصرف ۱۲۰ هزارت��ن برنج در هر ماه تاکنون ۴۸۰ هزارتن 
از این محموله ها نیز مصرف شده است بنابراین حدود ۱۵۰ 
هزارت��ن برنج داریم. آیا در این ش��رایط ۱۵۰ هزارتن برنج 

کافی است؟!
دبی��ر انجمن واردکنندگان برنج درب��اره اینکه تولید داخل 
نیز وارد بازار می ش��ود و باید آن را ه��م مدنظر قرار دهیم، 
گف��ت: دولت نمی تواند برنج داخلی را با قیمت حدود ۲۰ تا 
۳۰ هزارتوم��ان بخرد و با نرخ ۸ هزارتومان در اختیار مردم 
قرار دهد ضمن اینکه اگر برنج وارداتی کم شود قیمت برنج 

داخلی باالتر هم می رود.
کشاورز درباره قیمت برنج خارجی در بازار با بیان اینکه نرخ 
مصوب این برنج کیلویی ۸ هزارتومان است، افزود: همکاران 

ما این برنج را زیر ۸ هزارتومان عرضه می کنند.  مهر 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج  خبرداد؛
افزایش 10 درصدی واردات برنج  

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور  توسـعه با تأکید بر ضرورت تغییر ساختارهای چرخ 
س��نتی در صنایع کش��ور گفت: ما به خاطر ساختار اقتصاد 

نفتی ذاتاً واردات چی هستیم.
  سورنا ستاری   با اشاره به تحوالتی که شرکت های دانش 
بنیان در دنیا به وجود آورده اند، گفت: داش��تن کارخانه با 
صنعت متفاوت اس��ت و اگر می خواهیم از نیروی انس��انی 
تحصیلکرده اس��تفاده کنیم، باید صنعت داش��ته باشیم اما 
اینکه ی��ک خط مونتاژ را راه اندازی کنی��م، این صرفاً یک 

کارخانه بوده و صنعت به شمار نمی رود.
وی تصریح کرد: در ش��رایط کنونی حتی اگر ۱۰۰ خط مونتاژ 
هم داشته باش��یم نیاز به دانش��گاه نخواهیم داشت و این در 
ش��رایطی است که هم اکنون ۳۳ میلیون جوان و ۴.۵ میلیون 
دانشجو داریم و ظرفیت ما در این حوزه بسیار کم نظیر است.

ستاری با بیان اینکه کارخانه داری منجر به ایجاد ارزش افزوده 
واقعی نخواهد ش��د، تصریح کرد: خام فروشی به هیچ عنوان 
منجر به شکل گیری ارزش افزوده نشده و اگر چه در گذشته 
قادر بودیم کش��ور را با خام فروشی اداره کنیم اما اکنون این 
امکان وجود ندارد، چرا که به لحاظ تکنولوژی اتفاقات عجیب 
و غریب��ی در دنیا رخ داده و بس��یاری از صنایع دنیا از حالت 

سنتی خارج و خود را با این تکنولوژی ها سازگار کرده اند.
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گف��ت: یکی از 
صنایع��ی که تکنول��وژی در آن نقش آفرینی کرده اس��ت، 
صنعت خودرو است که بر همین اساس دیگر قادر نخواهیم 
بود با نگاه س��نتی روند کنون��ی آن را ادامه بدهیم، این در 
حالی اس��ت که چنین اتفاقی در حوزه تولید گوش��ی تلفن 
هم��راه نیز رخ داده ب��ود، به این معنا ک��ه برخی برندهای 
تولیدکننده از جمله نوکیا، س��ونی و اریکس��ون در گذشته 
تولید داش��تند اما اکنون هیچ ردپایی از آنها وجود ندارد و 
برند اپل که حتی سازنده گوشی تلفن همراه نیز نبوده، کل 

بازار را به دست گرفته است.
س��تاری بیان کرد: در صنعت خودرو نیز پیش از آنکه گروه 
خودروس��ازی تسال پا به عرصه وجود بگذارد، پیش بینی ها 
بر این بود که خودروهای برقی ۲ تا ۳ درصد میزان تولید را 
به خود اختصاص دهند، در حالی که اکنون این طور نیست 
و تسال اگر چه خود خودروساز نبوده است اما توانسته حجم 

عظیمی از بازار را از آِن خود کند.
به گفته وی، کانس��پت مفهومی برخ��ی خودروها همچون 
گوگل و آمازون زمین بازی را در صنعت خودرو تغییر داده 
ان��د و ایران خودرو به هیچ عن��وان در زمین آنها بازی نمی 

کند، پس باید خود را با این موضوع تطبیق دهند.
ستاری با بیان اینکه اگر صنعت متحول نشود، به طور قطع 
ادامه مس��یر ممک��ن نخواهد بود، خاطرنش��ان کرد: ما باید 
از طریق ش��رکت های دانش بنی��ان تحول ایجاد کرده و از 
شرکت های دانش بنیان بخواهیم تا محصوالت نوین را برای 
ما طراحی کنند، این در حالی اس��ت که هیچ دانشگاهی در 
دنیا محصول بی��رون نمی دهد و ما با پول دولت هر چقدر 

هم تحقیق کنیم، محصولی از آن استخراج نخواهد شد.
وی گفت: در دوران تحریم ها متوجه شدیم که باید به حوزه 
خودکفایی تغییر جهت دهیم، در حالی که کشور سالها است 
ک��ه از دارایی های خود که عمدتاً در نیروی انس��انی خبره 
نهفته اس��ت، بهره نگرفته و ما به خاطر باندهای وارداتی در 
سراسر کش��ور مش��کالتی را بر روی تأمین نیازهای صنایع 
تجربه کرده ایم، ضمن اینکه ساختار اقتصاد ایران متکی بر 
نفت اس��ت و ما واردات چی هستیم و اگر بخواهیم کاالیی را 

صادر کنیم، باید زیرساخت های آن را فراهم نماییم.
س��تاری خط��اب به خودروس��ازان خاطرنش��ان ک��رد: اگر 
س��اختارهای س��نتی خود را نش��کنیم و به سمت شرکت 
های دانش بنیان حرکت نکنیم، از چهار بچه که وارد حوزه 

استارت آپ شده اند شکست خواهیم خورد.  فارس

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
اقتصاد کشور ذاتًا واردات چی است   

کمبود  خودروسازان  درحالی  ل تــــــو مناب��ع را عام��ل عدم تأمی��ن ا
قطعات و تکمی��ل خودروهای ناقص اعالم کرده و 
ت��وپ را در زمین بان��ک مرک��زی انداخته اند که 
قائم مقام بانک مرکزی توضیحات شفافی برای این 
مشکل مطرح و اعالم کرد: خودرویی ها پول اضافه  

می خواهند.
عدم تحویل خودروهای صفر به خریداران از سوی 
خودروس��ازان مشکلی است که از ماه های گذشته 

گروه زیادی از مردم را درگیر کرده است.
این درحالی اس��ت که تصاوی��ر هوایی و زمینی از 
انبارهای خودروس��ازان نش��ان می دهد که انبارها 
مملو از خودرو است ولی علت عدم تحویل مشخص 
نیست! هرچند خودروسازان مدعی هستند به دلیل 
کمبود و بعضاً نبود قطعات، روند تکمیل خودروها 
با کندی قابل توجهی انجام می ش��ود. مردم اما با 
این توضیحات خودروس��ازان قانع نش��ده اند و هر 
چند وقت یک بار تالش می کنند با برگزاری تجمع 
مقابل وزارت صنعت، گالیه خود از خودروسازان را 

به گوش مسئوالن مربوطه برسانند.
خودروسازان ریشه طوالنی ش��دن فرایند تحویل 
خودروه��ای پیش فروش به م��ردم را عدم تأمین 
قطعات از سوی قطعه س��ازان و اعمال تحریم های 
خارجی اع��الم می کنند. خودروهای��ی می گویند 
ک��ه پولی برای خری��د قطعه از قطعه س��از ندارند 
و قطعه س��ازان ب��ا گالیه ش��دید از خودروس��ازان 
می گوین��د که طلب بس��یار زیاد از خودروس��ازان 

باعث مشکل شده است.
خودروس��ازان ای��ن بار ت��وپ را در زمی��ن بانک 
مرک��زی انداخته و می گویند: طبق مصوبه آذر ۹۷ 
بانک مرکزی می بایس��ت نس��بت به تأمین اعتبار 
خودروس��ازان اق��دام می ک��رد ولی فق��ط ۴ هزار 

میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده و اعتبار 
ارزی به دس��ت ما نرسیده است، و به همین دلیل 

نمی توانیم هزینه های تأمین قطعات را بپردازیم.
خودرویی ها همچنین تأکید دارند که بانک مرکزی 
بای��د ۱۱ ه��زار میلیارد توم��ان در ۲ بخش ریالی 
و ارزی ش��امل چهار هزار میلی��ارد تومان و ۸۴۴ 
میلیون یورو، به خودروسازان پرداخت می کرد اما 
به دلیل ایرادات فنی سیس��تم بانکی با وجود ابالغ 
مصوب��ه، هنوز ۸۴۴ میلیون یورو پرداخت نش��ده 

است.
در همی��ن خص��وص و به منظ��ور دریافت پاس��خ 
بان��ک مرکزی نس��بت به مس��ائل مطرح ش��ده از 
س��وی خودروسازان، گفت وگویی با اکبر کمیجانی 
قائم مق��ام بانک مرک��زی انجام داد ک��ه در ادامه 

می خوانید؛
اکبر کمیجانی درباره ادعای خودروس��ازان مبنی 
ب��ر عدم تأمین اعتبار از س��وی بانک مرکزی برای 
تکمی��ل قطعات خودروهای ناقص، اظهار داش��ت: 
سال گذش��ته بانک مرکزی در راستای تقاضاهای 
مکرر هرساله خودروسازان گزارشی را آماده کرد و 

به شورای پول و اعتبار ارائه داد.
وی اف��زود: بع��د از کلی بحث در ش��ورای پول و 
اعتبار س��رانجام ب��ه این جمع بندی رس��یدیم که 
فرصت هایی را به خودروسازان با رعایت مصوبات، 
آئین نامه ه��ا و مقررات بدهی��م ضمن اینکه عوامل 

بازدارنده را برداشتیم و راه را باز کردیم.
قائم مق��ام بانک مرکزی با اش��اره ب��ه مصوبه ۱۰ 
مهر س��ال ۱۳۹۷ ش��ورای پول و اعتبار، گفت: در 
جلسه مهر سال قبل شورای پول و اعتبار تقاضای 
خودروس��ازان مبن��ی بر جداس��ازی تس��هیالت 
ش��رکت های اصل��ی از گروه ه��ای زیرمجموعه و 

ذی نفع خودروسازی را تصویب کرد.

 امتیازات بانک مرکزی به خودروسازان
کمیجانی با یادآوری ابالغ مصوبه مذکور در تاریخ 
۳۰ مهر س��ال ۱۳۹۷ به بانک ه��ا، تأکید کرد: در 
این مصوبه همچنین بنا شد که خودروسازی ایران 
 خودرو و س��ایپا از ش��رایط نداشتن چک برگشتی 
و بده��ی غیرجاری ش��رکتهای گروه در زمان اخذ 
تسهیالت و ایجاد تعهدات برای شرکت های اصلی 

مستثنی شوند.
این مقام مس��ئول در بانک مرک��زی ادامه داد: در 
هم��ان زمان مصوب و ابالغ ش��د ک��ه ۲۰ درصد 
س��رمایه پایه هر بانک به شرکت  های خودروسازی 

تسهیالت پرداخت شود.
وی اضاف��ه کرد: ب��ا وجود این، ام��ا در همان ایام 
مسائل و مش��کالتی برای خودروسازان پیش آمد 
ک��ه منجر به کاهش تولید آنه��ا و تصویب مصوبه 
۲۴ آذر ۹۷ از سوی معاون اول رئیس جمهور شد. 
طب��ق آن مصوبه بانک مرکزی برای رفع مش��کل 
کمب��ود نقدینگ��ی موظف به پرداخت تس��هیالت 
ارزی ۸۴۴ میلیون یورویی ش��د، ضم��ن آنکه بنا 
شد که سقف تسهیالت ریالی به ۲ خودروساز نیز 

افزایش یابد.
کمیجان��ی ب��ا تأکید ب��ه اینکه مش��کل اصلی ۲ 
خودروس��از با قطعه س��ازان بود، تصری��ح کرد: بر 
همین اساس ۲۳ بهمن ۹۷ بانک مرکزی مقداری 
ش��رایط را سهل تر از مصوبه قبلی کرد و ابالغ شد 
برای مدت یک سال خودروس��ازان بتوانند از این 

تسهیالت دریافت کنند.
چرا خودرویی ها تسهیالت ارزی را نگرفته اند؟

قائم مق��ام بانک مرکزی ضمن اش��اره به پرداخت 
تس��هیالت ۴۰ هزار میلیارد   ریالی به خودروسازان 
ای��ران خ��ودرو و س��ایپا، گفت: بنا ش��د ۲۰ هزار 
میلیارد   ری��ال ب��رای ش��رکت اصلی س��ایپا و ۲۰ 

ه��زار میلیارد   ری��ال ب��رای ش��رکت اصل��ی ایران 
خودرو پرداخت ش��ود. این تس��هیالت باید به نام 
خودروس��ازان و به حساب قطعه سازان مورد تأیید 

وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می شد.
وی با توجه به فشار زیاد سیستم بانکی در ماه های 
پایانی سال، افزود: با وجود این، اما پول خودروسازان 
را پرداخ��ت کردیم، ۳۹ ه��زار میلیارد   ریال از ۴۰ 
هزار میلیارد   ریال به خودروسازان پرداخت شد که 
از این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به ایران خودرو 

و ۱۹ هزار میلیارد ریال به سایپا پرداخت شد.
کمیجانی ادامه داد: البته ما برای کمک به بانکهایی 
که مشکل داشتند، این آمادگی را هم ایجاد کردیم 

که از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.
ای��ن مقام مس��ئول در بانک مرک��زی اضافه کرد: 
خودروس��ازان ت��ا زمانی ک��ه تس��هیالت ریالی را 
دریافت می کردند، درخواس��ت دریافت تسهیالت 
ارزی و ال س��ی جدید برای ترخیص قطعاتی را که 

از قبل وارد کرده بودند، نداشتند.
وی با بیان اینکه مش��کل اصلی خودروس��ازان در 
دریافت تس��هیالت ارزی، نوس��ان قیم��ت ارز در 
زم��ان تحویل و تس��ویه بوده اس��ت، تصریح کرد: 
خودروسازان تا پایان خرداد ۹۸ فرصت داشتند تا 
از این تسهیالت اس��تفاده کنند ولی با وجود این، 

به موضوع نوسان ارزی تأکید داشتند.
کمیجان��ی افزود: برای گش��ایش ال س��ی، نرخ ارز 

به قیمت روز محاس��به می ش��ود و خودروس��ازان 
نگران هس��تند در زمان نوسان قیمتی و باال رفتن 
قیمت ارز، در زمان پرداخت تعهدات رقم بیشتری 
را ب��ه بانک ه��ا پرداخ��ت کنند بر همین اس��اس 
خواس��تار دریافت تس��هیالت به ن��رخ ریالی ثابت 
هس��تند ولی مقررات ارزی این اج��ازه را به بانک 

مرکزی نمی دهد.
قائم مق��ام بانک مرکزی از پیش��نهاد این بانک به 
خودروس��ازان برای پرداخت تس��هیالت ارزی در 
قال��ب ی��وان و روپیه خبر داد و خاطرنش��ان کرد: 
خودروس��ازان اما درباره مابه التفاوت قیمت ارز در 
زمان گشایش ال س��ی و پرداخت تعهدات مشکل 
دارند، فرآیند دریافت ال س��ی و پرداخت تعهدات 

حداقل ۳ ماه طول می کشد.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه دول��ت، وزارت صمت و 
خودروس��ازان بای��د به فک��ر محل��ی ب��رای تأمین 
مابه التفاوت تسهیالت ارزی باشند، ادامه داد: افزایش 
تسهیالت ریالی، رشد نقدینگی و آثار تورمی به همراه 

دارد که برای بانک مرکزی مقدور نیست.
کمیجان��ی تأکید ک��رد: خودروس��ازان هرس��اله 
از برخ��ی محدودیت ه��ای مقرراتی، مش��روط به 
واگذاری دارایی های مازاد و س��هام بانک پارسیان 
)درخصوص شرکت ایران خودرو( مستثنی شده اند 
ول��ی اقدام قاب��ل توجهی در این خص��وص انجام 

نداده اند.  تسنیم

اختالفات دنباله دار تر شد؛

ترمز بانک مرکزی برای زیاده خواهی 
خودرویی ها 

ب��ازار متش��کل ارزی که قرار  ب��ود از ابت��دای س��ال جاری جنب استانبول
راه اندازی شود، هنوز راه اندازی نشده که رئیس کل 
بان��ک مرکزی علت تأخی��ر آن را برخی ارزیابی ها 
دانسته و اعالم کرده “این بازار به زودی راه اندازی 
می ش��ود اما باید به من ثابت ش��ود ک��ه این بازار 

مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند«.
پس از نوس��اناتی که س��ال گذشته در بازار ارز رخ 
داد، بانک مرک��زی عمده تمرکز خود را بر کنترل 
ای��ن بازار و ایجاد ثبات در آن گذاش��ت و در نیمه 
دوم س��ال گذش��ته در این مورد تا حدودی موفق 

عمل کرد.
ام��ا آنچه دولت در حال حاضر به دنبال آن اس��ت، 
تعیی��ن قیم��ت ارز با نرخ واقعی اس��ت، چراکه در 

حال حاضر بازارهایی چون هرات و سلیمانیه، تأثیر 
زیادی بر کش��ف قیمت ارز در ب��ازار تهران دارند و 
بانک مرکزی در تالش اس��ت تا کشف قیمت ارز را 
بر اساس مؤلفه های اقتصادی در تهران انجام دهد.

در همی��ن راس��تا، عبدالناصر همت��ی در ماه های 
پایانی س��ال گذش��ته از ایجاد بازار متشکل ارزی 
خب��ر داد که به واس��طه آن بانک ها و صرافی ها به 
عن��وان بازیگ��ران اصلی این ب��ازار فعالیت کرده و 

قیمت واقعی ارز در تهران تعیین شود.
وی معتق��د بود که این بازار در اوایل س��ال جاری 

راه اندازی می شود و دو هدف اصلی آن، کشف نرخ 
واقع��ی ارز در تهران و جلوگیری از انجام معامالت 
غیرواقعی و ایجاد نوس��انات در بازار است. اما روند 
راه اندازی بازار متش��کل ارزی با تأخیر روبرو شد و 
این بازار به صورت آزمایش��ی فعالیت خود را آغاز 
کرده اس��ت و هن��وز به صورت رس��می راه اندازی 
نش��ده که عبدالناص��ر همتی - رئی��س کل بانک 
مرکزی ش��ب گذشته در س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی که در استانداری خراسان رضوی برگزار 
شد، اعالم کرد که بازار متشکل ارزی نیز به زودی 

راه اندازی خواهد ش��د و تنها علت تأخیر آن برخی 
ارزیابی هاس��ت تا به من ثابت ش��ود ک��ه این بازار 

مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند.
همچنی��ن شکس��ته بند مدیرعامل بازار متش��کل 
ارزی  ب��ا بیان اینکه کارهای راه ان��دازی این بازار 
انجام شده و در مرحله نهایی قرار دارد، گفت: بازار 

متشکل ارزی به زودی راه اندازی می شود.
هنوز مش��خص نیس��ت که چه تعداد از صرافی های 
مج��از بانک مرکزی ب��رای ورود به این ب��ازار اعالم 
آمادگی کرده ان��د، اما بانک مرکزی تخفیفی را برای 
ورود صرافی ه��ا به این بازار در نظر گرفته اس��ت؛ به 
ط��وری که در ابتدا رقمی که برای عضویت آن ها در 
این بازار اعالم شده بود، ۱۰۰ میلیون تومان بود و پس 
از آن گفته شد به دلیل اینکه صرافی های کوچک تر 

نیز بتوانند وارد این بازار شوند، حق عضویت در این 
بازار به ۲۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

البته هنوز مشخص نیست که ورود به این بازار چه 
سودی برای صرافی ها خواهد داشت، اما آنطور که 
گفته می ش��ود بانک مرکزی بر این باور اس��ت که 
بخش مهم��ی از معامالت عمده بازار ارز در آینده 
در بازار متشکل ارزی انجام می شود و صرافی هایی 
که به ای��ن ب��ازار ورود نکنند، خودش��ان متضرر 

خواهند شد.
ایجاد بازار متش��کل ارزی می تواند به ایجاد ثبات 
در بازار ارز و رس��یدن قیم��ت دالر به نرخ واقعی 
آن کمک کند، اما تأخیر انجام ش��ده در راه اندازی 
این ب��ازار می تواند تا حدودی از تأثیر روانی آن بر 

کاهش قیمت دالر بکاهد.  ایسنا

به شرط مطمئن شدن رئیس کل انجام می شود؛
راه اندازی بازار متشکل ارزی


