
همراه بام جدید، خدمتی نوین به مشتریان 
بانک ملی ایران

اپلیکیشن همراه بام جدید بانک ملی ایران مطابق با 
اس��تاندارهای روز دنیا در حوزه طراحی و با تکیه بر 
طراحی کاربر محور و بهره جستن از نظرات کاربران 

پیاده سازی و در »ملی شو3« رونمایی شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی ای��ران، در 
طراحی همراه بام جدید، به منظور ش��ناخت دقیق 
و پاس��خگویی به انتظارات مش��تریان بانک از همه 
مراحل فرآیند تفکر طراحی نظیر درک مس��ائل و 
نیازهای مش��تری، ایده پ��ردازی و آزمون محصول 
بهره گرفته ش��ده و ویژگی هایی نظیر بهبود تجربه 
کاربری، کارایی و س��اده س��ازی فرآیندهای بانکی 
پیاده س��ازی شده اس��ت.همراه بام جدید، نه تنها 
ق��ادر به ارائه خدمت و پاس��خگوی نیازهای بانکی 
کاربران س��امانه بام بوده بلکه در آن سیاست های 
مدونی نیز جهت توس��عه امکان��ات و بهبود کیفی 
این محصول تدوین ش��ده است.همراه بام، یک نرم 
اف��زار موبایل��ی از بانک ملی ایران اس��ت که با آن 
می توان از خدمات گس��ترده بانکداری الکترونیک 
نظیر انتقال وجه حس��ابی درون بانکی و ش��تابی، 
کارت ب��ه کارت، پرداخت قبوض خدماتی از طریق 
بارکدخوان، پرداخت اقساط تسهیالت، خرید شارژ، 
شارژ خودکار، مانده کارت، صورتحساب تسهیالت، 
اف��زودن تس��هیالت دیگران، اس��تعالم برگه چک، 

خرید بسته اینترنت، نیکوکاری و... بهره مند شد.

انتقال وجه بیش از 100 هزار تومان و 
مشاهده موجودی از طریق رمز پویا 

از تاری��خ 8 بهمن س��ال 1398 انجام تراکنش های 
مالی ب��رای مبال��غ بی��ش از 100 ه��زار تومان و 
همچنین مش��اهده ی موج��ودی و صورتحس��اب 
کارت، از طری��ق س��امانه های بانکداری الکترونیک 
و ب��دون حض��ور کارت، تنه��ا از طریق رم��ز پویا 

امکان پذیر است.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، به این ترتیب 
مشتریان می توانند با هر کارت در شبانه روز، تا سقف 
100 هزار تومان تراکنش، از رمز ایستای خود استفاده 
کنند و انجام تراکنش با مبالغ بیش از آن باید با رمز 
دوم پویا انجام شود. همچنین مشاهده ی موجودی و 
صورتحساب، بدون حضور کارت، صرفاً با رمز دوم پویا 
امکان پذیر خواهد بود.بر اساس این خبر، مشتریانی که 
رمز پوی��ای خود را فعال کرده اند، برای انتقال وجه با 
هر مبلغی، باید از این نوع رمز استفاده کنند. وضعیت 
رمز دوم برای کلیه ی کارت هایی که به پویا تغییر داده 
نشده اند، به صورت اتوماتیک از رمز ثابت به »رمز ثابت 
و پویا « تغییر یافته و برای تراکنش های کمتر از 100 
هزار تومان امکان اس��تفاده از رمز ثابت یا رمز پویا به 

صورت اختیاری برای مشتریان فراهم است.

بازدید مدیران ارشد بانک ایران زمین از 
شعب استان فارس

مدیران امور شعب استان ها و سرمایه انسانی و آموزش 
بانک ایران زمین از ش��عب استان فارس بانک ایران 
زمین بازدید کرده و با همکاران جلس��اتی در جهت 
افزایش بهره وری و شنیدن مشکالت و ارائه راهکارها 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی: حسینی کناروئی 
مدیرامور ش��عب اس��تان ها و علی فتاحی مدیرامور 
سرمایه انسانی و آموزش در سفری به استان فارس از 
تعدادی از شعب این استان بازدید نموده با مسئوالن 
و کارکنان این ش��عب دیدار و در جریان امور جاری 
آنه��ا قرار گرفتن��د.در این بازدید عملکرد ش��عب به 
لحاظ وضعیت منابع و مصارف، اعتبارات و تسهیالت، 
مطالبات غیرجاری، ضمانت نامه ها و س��ایر آمارهای 
مربوطه مورد بررس��ی قرار گرفت.حسینی کناروئی 
در این بازدید ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت شعب 
استان فارس،در بخش��ی از سخنان خود با تاکید بر 
حفظ اعتماد مش��تریان، احترام به مشتری و رعایت 
اخالق حرفه ای را بهتری��ن ابزار جذب منابع عنوان 
نمود و از همکاران خواس��تار ش��د تا با رعایت اصول 
مش��تری م��داری و اخالق گرایی در ارتقای س��طح 

کیفی رضایتمندی مشتریان بکوشند.

اخبار

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: بابت خرید 15 هزار 
تن ری��ل ملی قرارداد با ذوب آهن به امضا رس��ید و 50 

هزار تن ریل دیگر هم در مرحله اولیه قرارداد است.
 خی��راهلل خادم��ی  از انعقاد قرارداد جدی��د 15 هزار تن 
ری��ل برای پروژه های ریلی خب��ر داد و گفت: همچنین با 
ذوب آهن در گام اولیه قرارداد برای 50 هزار تن ریل دیگر 
هم هستیم که در پروژه های ریلی به کار گرفته می شود.

خادم��ی ادامه داد: 3 هزار و 300 کیلومتر مس��یر ریلی 
قرارداد داریم و در س��ه سال گذشته 970 کیلومتر خط 
ریلی افتتاح ش��ده است و 5 مرکز اس��تان نظیر ارومیه، 
کرمانش��اه، همدان و رشت به ش��بکه ریلی متصل شده 
است. وی ادامه داد: با این حال نباید فقط توسعه شبکه 
ریلی اولویت ما باش��د. در این بخش به اندازه کافی کار 
شده و در حال انجام است و باید به این مهم توجه داشت 
که چرا س��هم ریلی در حمل ونقل مسافر و خصوصا بار 
افزای��ش نمی یابد و حتی در رقاب��ت ریل و جاده، حمل 
ونقل جاده ای بیشتر مورد استقبال و البته ارزان تر است 

که در این حوزه باید به یارانه های پنهان توجه داشت.
مدیرعامل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و 
نقل کش��ورافزود: ما در حوزه س��اخت خط آهن از نظر 
ادوات و تجهیزات و پیش��رفت خوب عمل کرده بودیم و 

فقط در تولید ریل مش��کل داشتیم که این مشکل هم از 
دو سال پیش به تدریج در حال رفع شدن است.

خادمی ادامه داد: از امس��ال با همکاری وزارت صنعت و 
بخ��ش اجرایی  تولید ریل جدی ش��د. پی��ش از این در 
تولید ریل توفیقاتی نداش��تیم اما باالخره قرارداد در یک 
مناقصه عمومی و نه واگذاری خاص انجام شد و مناقصه 
برای 13 هزار کیلومتر ریل انجام شد و به تولید رسید و 

برای راه آهن بستان آباد- تبریز استفاده شد.
وی افزود: ما در دو س��ال و نیم آینده هزار کیلومتر خط 
ریلی افتتاح می کنیم. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناه��ای حمل و نقل کش��ور اضافه ک��رد: خط آهن 
چابه��ار- زاهدان 620 کیلومت��ر و با خطوط فرعی 750 
کیلومتر است که منابع مالی آن از محل صندوق توسعه 

تامین شد و اولین پارت تامین مالی آن هم انجام شد.
خادمی افزود: خط آهن کردس��تان 151 کیلومتر طول 
دارد که در حال زیرس��ازی اس��ت و تامین مالی آن هم 
انجام ش��د. وی تاکید کرد: خط آهن میانه- اردبیل 175 
کیلومتر طول دارد و 82 درصد رشد زیرسازی آن است. 
خادمی گفت: در خط آهن چابهار- زاهدان هم قرارگاه در 
حال ساخت است و برای تامین ریل با ذوب آهن قرارداد 

می بندد.  وزارت راه وشهرسازی 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
انعقاد قرارداد 15 هزار تن ریل ملی 

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت از اختصاص 1۴ 
میلیارد دالر ارز برای خرید کاالهای اساسی و دارو خبر 
داد و گف��ت: برنج به اندازه کافی ذخیره س��ازی ش��ده و 

جای نگرانی در بازار نیست.
عباس قب��ادی، معاون بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت گفت: رئی��س اتاق اصن��اف ایران در 
بیش��تر نشست های برگزار شده در وزارت صنعت، پیگیر 
تبصره 7 ماده 72 و بازگشت سهم یک سومی اصناف از 
درآمدهای حاصل از جرایم مالیاتی است و بر این اساس، 
ارقامی هم که تا به ح��ال به مجموعه اصناف اختصاص 
یافته، نتیجه این تالش ها بوده است و رئیس اتاق اصناف 
ایران، با جدیت و پش��تکار کم نظیر موضوعات مربوطه را 

تا حصول نتایج احتمالی دنبال کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای تنظیم بازار ایام پایانی س��ال آماده 
اس��ت و کاالهای مورد نیاز را تأمین کرده است؛ این در 
حالی است که 90 درصد از 1۴ میلیارد دالری که برای 
خری��د کاالهای اساس��ی و دارو اختصاص داده ش��د، تا 
امروز هزینه شده است و نتیجه آن این است که گوشت 
قرمز و گوش��ت مرغ به اندازه کافی تأمین و برنج 1121 
هندی و س��ایر برنج های واردات��ی به اندازه کافی ذخیره 

شده است؛ ضمن اینکه تالش می کنیم کمترین مداخله 
را در تأمین کاالهای اساسی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در سنوات پیش، فروش های فوق العاده 
نتیجه بخش و مؤثر بوده اند و پیش��نهاد می کنیم امسال 
نیز در مقطع زمانی پایان س��ال از این ظرفیت اس��تفاده 
شود؛ این در حالی است که چنانچه سطح عرضه و سطح 
فروش برابری نکنند، باید نمایش��گاه های عرضه داش��ته 

باشیم.
قبادی تصریح کرد: اگر اصناف، خود در تأمین، عرضه و 
نظارت توانمند باش��ند، دولت به آن حوزه ورود نخواهد 

کرد.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
بخش دیگری از س��خنان خود بیان کرد: اصناف همواره 
در خدم��ت جامعه بوده اند و اگر کس��ی گران فروش��ی 

می کند او از لباس اصناف سو استفاده کرده است.
وی همچنین بر ضرورت اطالع رسانی خدمات و اقدامات 
اصناف تاکید کرد و افزود: یکی از ضعف های اصناف عدم 
حضور در رس��انه ها به ویژه در صدا و سیما است. اصناف 
باید اقدامات خود را تش��ریح کنند. ارتباطی که دولت با 
مردم دارد با ارتباطی که اصناف با مردم می توانند برقرار 

کنند متفاوت است.  اتاق اصناف ایران

معاون وزیر صنعت اعالم کرد؛
اختصاص 1۴ میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی

گزارش

 مق��ام معظم رهب��ری در نماز جمعه  روز 27 دی ماه بیاناتی مهم و کلیدی را در 
عرص��ه های مختلف  کش��ور از جمله  بخش اقتصادی مط��رح کردند که مدنظر 
قرار دادن هریک ازآنها می تواند سر منشا تحوالتی عظیم و شگرف در بخش ها 

مختلف از جمله اقتصاد کشور باشد. 
معظم له در بیانات خود فرمودند»ملّت عزیز ایران باید هّمتش��ان این باش��د که 
قوی بش��وند.)19( تنها راه در پیش پای ملّت ایران عبارت اس��ت از قوی شدن؛ 
باید تالش کنیم قوی بش��ویم؛ ما بحمداهلل دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی تر 
هم خواهیم ش��د. البّته قدرت فقط قدرت نظامی نیس��ت؛ قدرت، قدرت نظامی 
نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشود، نجات 
پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فّناوری باید ادامه پیدا 
کند؛ پشتوانه ی همه ی اینها هم حضور مردم عزیزمان در صحنه است. باید ملّت 
ایران و مسئولین کشور تالششان برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملّت باشد، 
با اتّحاد، با حضور، با صبر و اس��تقامت و با کار س��خت و پرهیز از تنبلی؛ این اگر 
]محّقق[ ش��د، ب��ه توفیق الهی، به فضل الهی، ملّت ای��ران در آینده ی نه چندان 

دوری آنچنان خواهد شد که دشمنان حّتی جرئت تهدید هم پیدا نکنند. ..«

گام اجرایی در مسیر قوی شدن 
بی ش��ک » قوی ش��دن از منظر اقتصادی « کلیدی ترین  و راه گشا ترین اتفاق 
در ش��رایط کنونی اس��ت که  در کنار تحریم ها  ؛وجود برخی  سوءمدیریت ها و 
ن��ا هماهنگی روز به روز عرصه را برای بازارهای اقتصادی و البته معیش��ت مردم 

تنگ تر کرده  و میکند. 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی  با مبنا فرمایشات معظم در بررسی و  ارزیابی  
ظرفیت و پتانسیل های موجود برای قوی شدن در عرصه اقتصادی را معطوف به 
چند گام موثر  دانشته و همراستا با بیانات مقام معظم رهبری  رهایی از وابستگی 
به نقت ؛زمینه س��ازی برای حضور پررنگ بخ��ش خصوصی  ؛عدم مداخله دولت 
و البته ممانعت از  اتخاذ تصمیمات خلق الس��اعه در عرصه های مختلف به ویژه  
بازاره��ای اقتصادی را از جمله  موارد قابل تامل و  توجه بر می ش��مارند و براین 
باورند  هستند که  حرکت کشور به سمت درآمدهای پایدار از جمله اخذ مالیات 
آن هم  به شکل اصولی ، منطقی و البته عادالنه  می توان به سمت قوی شدن در 
عرصه های اقتصادی حرکت کرد. کارشناسان اقتصادی درتشریح فرآیند هریک از 
موارد یاد شده و  شرایط الزم برای تحقق اهداف تدوین شده برای هر کدام از آنها 
نقطه نظرات قابل قبولی راعنوان میکنند که به نظر می رس��د  با مبنا قرار دادن 
هریک از آنها و رفع موانع و راهکاری پیش روی آنها می توان  در مسیر قوی شدن 

گام برداشت و  در بازه زمانی مشخص به آن دست یافت.

رهایی از بودجه نفتی 
اتکا دولتمردان و متولیان کشور به درآمدهای نفتی و توجه بیش از حد به این 

ظرفیت در طول دهه های اخیر همواره اصلی ترین مانع در پیش روی  قدرتمند 
شدن کشور در سایر عرصه ها بوده و هست و به نظر می رسد تا مادامی که عزم 
جدی برای رهایی از این وابستگی وجود نداشته باشد و متولیان  از خام فروشی 
به س��مت تولید فرآورده هایی با ارزش افزوده اق��دام نکنند نمی توان امیدی به 

ایجاد تحول دراین عرصه و قدرتمند شدن درآن داشت. 

بی ش��ک در ش��رایطی که تحریم های ناجوانمردانه راه درآمدی کشور در فروش 
نفت را به بن بست کشانده  اگر راهکارهای جایگزین منطقی تری دراین خصوص 
تعبیه شده دیگر این حوزه و درآمدهای ناشی ازآن نمی توانست به پاشنه آشیل 
کشور تبدیل  کند و در بدتیرین شرایط تحریمی هم کشور با اتکا به توان داخلی 
و  وابسته کردن کشورها به محصوالتی که  هزینه تولید کمتری برای ایران دارد  
می توانستند بازارهای منطقه و اروپا را در دست خود داشته و ازآن به عنوان یک 

اهرم قدرت  بهره می گرفتند. 
  اگر چه بروز تحریم ها و نامالیمت های ناش��ی از آن کار رابه جایی کش��اندکه 
متولی��ان در تدوین بودجه 99  تالش کردند تا تکیه کمتری به درآمدهای نفتی 
داشته باشند اما آنچه از برآیند امر بر می آید ،نگاه  دست اندرکاران  و برآوردهای 
آنها در بودجه 99  به درآمدهای نفتی و حرکت به س��مت رهایی از آن منطقی 

نیس��ت و این مهم نه تنها  کش��ور رابه سمت  قوی شدن پیش نمی برد بلکه می 
تواند تبعات منفی قابل توجهی نیز داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی 
که کش��ور روزانه 300 هزار بشکه بیش��تر نمیتواند به فروش رساند لحاظ کردن 
فروش روزانه یک میلیون بشکه در روز نه تنها تصمیم منطقی نیست که قطع به 

یقین نگاه غیر کارشناسی بر تحقق درآمدهای نفتی است.

بخش خصوصی پای کار 
تحلیلگ��ران اقتص��ادی در ارزیابی ش��رایط  کنونی تحریم  و  ب��ا مبنا قرار دادن  
فش��ارهای موجود در عرصه های مختلف بر دولت براین باورند که حضور بخش 
خصوصی و البته اعتماد دولت به آن می تواند یک گام موثر در مس��یر پیش��رفت 
باشد چراکه  بخش خصوصی در شرایطی که تمام ارگان های دولتی توسط غرب 
و آمریکا  زیر ذره بین هستند می تواند به منزله یک بازوی قدرتمند عمل کرده 
و مسیر های به بن بست رسیده را با حضور خود باز کند . اگر چه دولت هم براین 
مهم واقف اس��ت که بخش خصوصی می تواند کلید حل مشکل وی در بازارهای 
مختلف باشد اما  برخالف آنچه به آن اذعان دارد برای حضور دائم و پایدار بخش 
خصوصی تالش��ی نمی کند و بعضا با تصمیمات خلق الس��اعه عرصه  را به حدی 
بربخ��ش خصوصی تنگ می کندکه  فعاالن این بخش فرار را بر قرار ترجیح می 

دهند و  تمایلی برای نقش آفرینی و همراهی با دولت ندارند. 

 درآمد پایدار 
 متولیان امر در بودجه س��ال آتی به منظور رهایی از وابستگی نفت و حرکت در 
مس��یر قدرتمند شدن توجه ویژه و قابل توجهی به کسب درآمد از حوزه مالیات 
داش��ته اند ام��ا آنچه از برآیند اقدام��ات در حوزه اخذ مالیات در س��الهای اخیر 
برمیآید ،دس��ت اندرکاران مربوطه آن طور که باید نتوانسته اند نسبت به تحقق 
اهداف خود از این منظر که نس��بت به جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش هایی 
که  می توانند به تحقق درآمد مالیاتی کمک کنند اقدام کنند و در نهایت با یک 
برآوردکلی از رقم واقعی فرار های مالیاتی دراین حوزه ها به گونه ای عمل کنند 

که  کسب درآمد مالیاتی از این حوزه ها شکل قانون مندی به خود بگیرد. 
  به اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران  در صورت س��اماندهی بحث اخذ مالیات از 
نهادهای مختلف می توان  امیدوار بود که عالوه بر ثبات و پایداری در درآمدهای 

غیر نفتی کشور  شاهد باز شدن بسیاری از گره های اقتصادی  باشیم. 

ونق تولید فصل برای ر
 درکنار س��ایر اقدامات و فعالیت هایی که به نظر می رس��د می توان مسیر کشور 
در زمینه قدرتمند شدن به ویژه در حوزه اقتصاد را هموار کند بی شک نگاه ویژه 
متولیان به رونق تولید می تواند شاه کلید اصلی در سایر  اقدامات برشمرده شده 
تا پیش از این باشد.به اعتقاد متولیان رونق آفرینی در حوزه تولید عالوه بر گردش 
مالی واقعی در جهت توسعه اقتصاد میتواند منجر به  تحقق درآمد مالیاتی  و در 
نتیجه  بروز رش��د اقتصادی در کش��ور خواهد شد که ماحصل آن  چیزی نیست 
جز ایجاد قدرت در اقتصاد  کشور.  چراکه رونق تولید می تواند با تقویت ملی به 
گونه ای حرکت کند که  اقتصاد کشور را از هرگونه آسیب و نوسان مصون بدارد و 

نتیجه این امر چیزی نخواهد بود جز حرکت به سمت خودکفایی و اقتدار.
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 عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات 
اعالم کرد؛

تعلل در تخصص ارز به واردکنندگان 
کاالهای اساسی

یک مق��ام مس��ئول از تعلل بان��ک مرکزی 
در تخصی��ص ارز به واردکنن��دگان کاالهای 
اساس��ی خب��ر داد و گفت: این اق��دام بانک 
مرکزی منجر به افزایش قیمت کاالها خواهد 

شد و باید برای آن فکری کرد.
محمدمه��دی نهاوندی گفت: در حال حاضر 
بخش��ی از کااله��ای دارای ثب��ت س��فارش 
و تائی��د وزارت صمت، به بن��ادر و انبارهای 
گمرکی کش��ور رس��یده ولی ط��ی یک ماه 
گذش��ته، به دلیل کندی یا توقف تخصیص 

ارز، مش��مول دموراژ یا رس��وب در انبارهای 
گمرک شده اند.

عضو هیأت مدیره فدراس��یون واردات افزود: 
قطعاً تداوم وضعیت موجود، عالوه بر افزایش 
قیمت تمام ش��ده این اقالم، می تواند زمینه 
کمبود نس��بی آن در بازار را در پی داش��ته 

باشد.
وی تصری��ح ک��رد: در ای��ن میان ه��ر گونه 
تصمیم گیری در خص��وص تأمین ارز باید با 
اولویت تأمین ارز کاالهای رسیده و رسوبی، 

صورت پذیرد.
عضو هیأت مدیره فدراس��یون واردات ایران 
اظه��ار داش��ت: رئی��س کل بان��ک مرکزی 
در مقاط��ع مختلف تاکید کرده که کش��ور، 
هیچ کمب��ودی ب��رای تأمی��ن ارز کاالهای 
ضروری و مورد نیاز کش��ور ندارد؛ در حالیکه 
واردکنندگان نیز پس از ثبت سفارش و تائید 
و معرف��ی به بانک مرک��زی، اقدام به واردات 
نموده ان��د؛ در حالیکه با توجه به اینکه حتی 
بعد از تخصیص ارز هم، انتقال آن تا یک ماه 
زمان می برد تس��ریع در اقدام بانک مرکزی 

ضروری است.
 مهر 

  وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛
  خرید تضمینی مرغ و گوشت با 

هماهنگی جهاد کشاورزی
  وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: خرید 
تضمینی گوش��ت قرمز و م��رغ باید با قیمت 
تواف��ق ش��ده ب��ا وزارت جهاد کش��اورزی و 
تش��کل ها به گونه ای که تولیدکننده متضرر 
نشوند، برای کنترل بازار در ایام پایانی سال 

انجام شود.
رضا رحمانی در جلس��ه س��تاد تنظیم بازار 
افزود: قیمت تمام ش��ده گوشت قرمز و مرغ 
بایدبه مرور زمان کنترل ش��ده و کاهش یابد 
که این روند با در نظر گرفته ش��دن شرایط 
و وضعیت دامداران و مرغداران کش��ور انجام 

شود. وی خاطرنشان کرد: مشکلی در تامین 
ارز وجود ندارد، اما باید تدبیری اتخاذ ش��ود 

که این روند چندین سال تداوم یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست 
ضمن تأکی��د بر لزوم اطالع رس��انی به موقع 
عملکردها و اقدام��ات گفت: خبرها از جنبه 
روان��ی بر جامع��ه تاثیرگذارن��د و با توجه به 
اینکه جن��گ امروز نیز جنگ روانی اس��ت، 
اطالع رس��انی درست و به موقع حائز اهمیت 

دارد.
وی گفت: انجام اقدام های متناسب با شرایط 
و وضعی��ت موجود برای تنظیم بازار ضروری 
اس��ت و مجموعه اقداماتی مانن��د فروش با 
تخفیف ویژه که با ایجاد بازار رقابتی س��بب 
پایین آم��دن قیمت ها می ش��ود، به ویژه در 
ایام پایانی س��ال ب��رای تنظیم ب��ازار مثمر 
ثمر اس��ت. رحمانی تاکید کرد: دستگاه های 
مرتب��ط باید ب��ا هم هماهنگ عم��ل کنندو 
اس��تانداران کارگروه های استانی تنظیم بازار 
را در استان های خود تشکیل دهند تا بتوانند 
وضعیت و ش��رایط خاص بازار استان خود را 

مورد بررسی و پیگیری قراردهند.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

سال آینده  انجام می شود؛
عرضه نخستین کارگزاری در بورس 

دبیر کانون کارگزاران ب��ورس گفت: فرآیند 
تبدیل ش��دن ش��رکت های کارگزاری بورس 
اوراق به��ادار ب��ه س��هامی ع��ام در هی��أت 
مدیره س��ازمان بورس قرار دارد و پیش بینی 
می شود، اولین کارگزاری سهامی عام شده تا 

نیمه سال آینده در بورس عرضه شود.
روح اهلل میرصانع��ی در م��ورد گفت��ه یک��ی از 
کارآفرینان در دیدار با وزیر اقتصاد که گفته بود 
مجوز کارگزاری ب��ورس به قیمت 25 میلیارد 
تومان خرید و فروش می شود، گفت: این گونه 
نیست که مجوزی مورد معامله قرار گیرد، بلکه 

شرکت های کارگزاری )سهامی خاص( به همراه 
دارایی ها، بدهی ها، برند، مشتری، سابقه فعالیت 
و سایر دارایی ها مورد معامله قرار می گیرد. وی 
گفت:  مجوز فعالی��ت  کارگزاری که قباًل وجود 
داش��ته اس��ت مجموع قیمت دارایی ها و برند 
آنها مربوط به یک شرکت کارگزاری است که 
معامله می شود همانگونه که صرافی ها با داشتن 
همه دارایی ها مجوز، نیروی انسانی، مشتریان 
و برن��د م��ورد نظر خرید و فروش می ش��ود و 
سرجمع این موارد است که گفته می شود یک 

کارگزاری خرید یا فروش می شود.
میرصانعی این را هم گفت: ظرف چند ماه آینده 
فرآیند تبدیل شدن شرکت های کارگزاری بورس 
به شرکت های سهامی عام انجام می شود که در 
آن صورت سهام کارگزاری ها در بورس یا فرابورس 
عرضه می ش��ود و هر کس می تواند س��هام این 
شرکت ها را تا درصد مشخصی خریداری کند. وی 
 گفت:  108 ش��رکت کارگزاری بورس در کشور 
دارای مجوز هس��تند و اکنون س��ازمان بورس 
مجوز جدیدی نمی دهد و اگر کسی عالقه مند به 
حضور در کارگزاری ها است می تواند بعد از اینکه 
س��هام کارگزاری ها در بورس یا فرابورس عرضه 

شد سهام آنها را خریداری کند.  فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

پله پله همت تا
 اقتدار اقتصادی

سیاست روز مسیر قدرتمندی اقتصاد ایران را بررسی می کند؛


