
باشگاه مشتریان، تعامل دوسویه بین 
سازمان و مشتریان

 ایجاد تعامل و همراهی در هر ارتباطی پدیدآورندۀ 
یک رابطۀ دوس��تانه و اس��تحکام رابطه خواهد بود. 
امروزه وجود پل ارتباطی قوی بین نیازهای موجود 
و خدم��ات و محصوالت برای تس��ریع در کارها به 
یک ضرورت همه جانبه تبدیل شده است. همین امر 
صاحبان مش��اغل و کسب و کارها را به سمت نوآوری 
در ارائه خدمات ترغیب کرده اس��ت. نام پدیده ای با 
عنوان "باشگاه مشتریان" چند صباحی است که در 
سطح جامعه به گوش می رسد. پدیده ای که با شکل 
گرفتن آن نحوه برقرار شدن ارتباط میان مشتریان 
و صاحبان کسب وکارها دستخوش تغییر شده است. 
در واقع ایجاد این س��رویس را می توان یک قدم رو 
به جل��و برای هر ن��ام تجاری ای دانس��ت.ایجاد یک 
تعامل دوس��ویه و مؤثر بین بانک و مشتریان، درک 
نیازها و خواس��ته های مش��تریان و ارائه محصوالت 
و خدمات ویژه متناس��ب با نیازهای آن ها، افزایش 
می��زان رضایت من��دی مش��تریان، ارتقا و توس��عۀ 
بانک��داری الکترونیکی، بازاریاب��ی اثربخش خدمات 
نوین بانکی، تش��ویق مش��تریان جهت جمع آوری 
امتیازات.بان��ک پاس��ارگاد، خدم��ات متنوعی را در 
باش��گاه مشتریان خود به مشتریان ارائه می دهد. از 
جمله طرح های ارائه ش��ده در این باش��گاه می توان 
به »طرح مش��تریان وفادار« اشاره داشت.در »طرح 
مشتریان وفادار«، بانک پاسارگاد با هدف ارج نهادن 
به اعتماد و همراهی مش��تریان، به ویژه مش��تریان 
خاص و وفادار اقدام ب��ه راه اندازی نظام امتیاز دهی 
متناس��ب با میزان تعامل مش��تریان با بانک نموده 
اس��ت.اعضای باش��گاه مش��تریان بانک پاس��ارگاد 
می توانند به محض احراز شرایط عضویت در هر یک 
از رده های فرین، زرین و سیمین ضمن برخورداری 
از خدمات تکریمی در ش��عبه های بانک از خدمات 
ویژه رفاهی به ش��رح ذیل بهره مند گردند:خدمات 
ویژه رفاهی با توجه به رده بندی اعضا در ابتدای هر 
دوره تخصیص می یابد و ش��امل استفاده از خدمات 
دوره ای ارائه شده از طرف باشگاه به اعضای محترم، 
اس��تفاده از خدم��ات ویژۀ مس��افرتی و فرودگاهی 
ش��امل انجام کلیۀ تش��ریفات فرودگاهی در جایگاه 
تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی امام خمینی 
)ره(، بهره من��دی از خدمات اجاره خودرو در داخل 
و خارج از کش��ور توسط ش��رکت بین المللی اجاره 
خ��ودرو یوروپکار در ایران، بهره من��دی از امتیازات 
ویژه در زمینه بیمه های درمان مس��افرتی، حوادث 
انف��رادی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتش س��وزی و 
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای و عمومی، بهره مندی 
از خدمات اقامتی و پذیرایی در هتل نگین پاسارگاد 
مشهد مقدس، برگزاری اکران اختصاصی جشنوارۀ 

فیلم فجر و... است.

بازدید رییس هیات مدیره بانک مهر 
ایران از شعب استان هرمزگان

محس��ن پدرام رییس هیات مدیره به همراه نجدي 
مدی��ر امور اس��تان هاي بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران در س��فر به اس��تان هرمزگان از شعب بانک 

بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران، این بازدید با هدف برقراري ارتباط مس��تقیم 
با کارکنان و ارزیابي عملکرد شعب، بررسي رعایت 
اصول مش��تري مداري و موازی��ن اخالقي، تجزیه 
و تحلیل منابع اس��تان به تفکیک ش��عب، نس��بت 
مص��ارف به منابع و اقدامات انجام ش��ده به منظور 
وص��ول مطالبات برگزار ش��د. پ��درام در بازدید از 
شعب استان هرمزگان بر رعایت بهداشت اعتباری 
به منظور کاهش میزان مطالبات بانک و همچنین 
ب��ر لزوم و ضرورت اهتمام به بازاریابي در راس��تاي 
جذب منابع بیشتر و افزایش سهم بانک از بازارهاي 
هدف تاکید کرد. در ادامه نجدی، مدیر امور استان 
ه��ا نیز ضم��ن اعالم رضای��ت از عملکرد اس��تان، 
اس��تفاده بهین��ه از خدم��ات الکترونیک��ي بانک و 
همچنین وحدت رویه و همدلي بین همکاران براي 

تحقق اهداف عالیه بانک را ضروري دانست.

انتشار نسخه جدید »صاپ« بانک 
صادرات ایران با ٨ قابلیت جدید

نسخه جدید اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران 
)ص��اپ( با ٨ قابلیت جدید، دسترس��ی به س��امانه 
»ش��مس« و امکان دریافت کد تخفیف نمایش��گاه 
کتاب برای دانشجویان، طالب و اعضای هیئت علمی 
دانش��گاه ها منتش��ر ش��د.به گزارش روابط عمومی 
بانک ص��ادرات ایران، نس��خه جدی��د )٢.٠٧.٠٠( 
اپلیکیش��ن پرداخ��ت بانک صادرات ای��ران )صاپ( 
برای سیستم عامل های آندروید و IOS  با ٨ قابلیت 
جدی��د و دو تغییر برای بهینه س��ازی عملکرد این 
اپلیکیشن منتشر ش��د. دسترسی به سامانه شمس 
)شعبه مجازی س��پهر(، امکان دریافت کد تخفیف 
نمایش��گاه کتاب، ام��کان پرداخت اقس��اط کارتی، 
استعالم شناسه شبا برای حساب های سپهری بانک 
صادرات ایران، امکان تغییر ش��ماره حساب مقصد 
برای عملیات برداشت از کیف پول، نمایش شناسه 
کی��ف پول بر روی کیف، درج لوگوی صاپ بر روی 
رس��یده های س��وابق تراکنش، امکان به روزرسانی 
ص��اپ به جدیدترین نس��خه از منو آخرین نس��خه 
اپلیکیش��ن تغییرات ایجاد ش��ده در صاپ اس��ت. 
همچنین بهینه سازی صفحه درباره ما و بهینه سازی 
صفحه نمایش کارت ها )درج نش��انه برای راهنمایی 
کاربر به امکان جابجا ش��دن بین کارت ها( از دیگر 

تغییرات نسخه جدید صاپ است.

اخبار گزارش

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری

 براساس آخرین اخبار و اطالعات  در حال حاضر کاالهایی 
همچ��ون ذرت ،جو ،دانه های روغن��ی ،روغن خام ،کنجاله 
،گن��دم ،کود ،کاغذ ،تجهیزات و ملزومات پزش��کی ،دارو و 
مواد اولیه دارو  که همچنان  از ارز 4٢٠٠ تومانی یا همان 

ارز جهانگیری بهره مند می شوند. 
همزمان با ارایه الیح��ه بودجه 14٠٠  و اما و اگرهایی که 
پیرامون کس��ری بودجه  و تبعات ناش��ی از آن پدید آمده 
اس��ت ؛ مجلس عزم جدی برای ح��ذف ارز 4٢٠٠ دارد و 
ب��ا توجه ب��ه انتقادات دولت این عزم ج��دی تر و عملیاتی 
تر ش��ده است. درکنار این کش��مکش دولت و مجلس که 
ماه هاس��ت در بخش های مختل��ف اقتصادی  و اجتماعی و 
سیاسی کشور به وضوح دیده می شود و دراین موضوع هم 
به وضوح  مش��هود است سوال اصلی و کلیدی، دغدغه ای 
اس��ت که مردم از اجرایی شدن این اقدام در پی کشمکش 
دول��ت و مجلس دارند و آن چیزی نیس��ت ج��ز نگرانی از 

تشدید گرانی های موجود.
 گران��ی های��ی که  با وج��ود ارز 4٢٠٠ تومانی جهانگیری 
همچنان هر روز در حال رکورد زنی است و  روندی را پیش 
گرفته اس��ت که عالوه بر کوچک کردن سفره مردم روز به 
روز ق��درت خرید مردم را کم ک��رده و در نهایت منجر به 

حذف کالهای ضروری از سبد معیشتی مردم شده است. 

داستان یک قیمت 
 داس��تان تولد ارز 4٢٠٠ به حدود فروردین ماه  دو س��ال 
پیش یعنی س��ال 9٧  باز می گردد ،زمانی که معاون اول 
رییس جمهور،مصوبه دولت، تک نرخی کردن ارز و تعیین 
قیمت 4٢٠٠ تومان��ی ارز را برای کلیه مصارف اعالم کرد.  
اگرچ��ه  پس ازاین اتفاق و فس��ادهایی که به واس��طه این 
ارز صورت گرفت ،س��یل کثی��ری از متولیان از نمایندگان 
مجل��س و متولیان دولتی مدعی ش��دند ک��ه مخالف تولد 
چنی��ن قیمتی برای ارز بودند و همچنان اظهار بی اطالعی 
از چگونگ��ی ش��کل گی��ری آن می کردند؛ ام��ا  نکته مهم 
و اساس��ی آن اس��ت که این ارز متولد ش��د و بنای فس��اد 
گس��ترده ای را رقم زد.  فسادی که تنها سود آن برای قشر 
خاص��ی از افراد بود و ماحصلی جز خروج قابل توجه ارز از 

کشور را در بر داشت. 

 بازگشت نصفه نیمه 
هرچند تبعات ناشی از این مهم سبب شد تا دولت در نیمه 

راه  نس��بت به اصالح  قیمت دالر تولید خود اصالحاتی را 
عملیات��ی کند اما در همان ب��ازه زمانی حجم قابل توجهی 
از رانت ها و فس��ادها منجر به آن شد تا عالوه بر هدر رفت 
مناب��ع ،ثروت قابل توجهی نصیب افرادی خاص و برگزیده 

شود که هیچ گاه پایشان به میز محاکمه باز نشد. 
 اگرچ��ه دولت مهمترین هدف خود از این مس��اله کنترل 
قیمت کاالهای اساس��ی عن��وان کرده و میکن��د و معتقد 
اس��ت چنین تصمیمی در راستای کمک به  معیشت مردم 
بوده اس��ت، اما نکته قابل تأمل و تفکر آن اس��ت که عمده 
کاالهای اساس��ی یاد ش��ده با وجود  تخصیص ارز 4٢٠٠ 
تومان��ی جهانگیری با رش��د  قابل توجه مواجه ش��ده اند و 
بررسی ها حکایت از آن دارد که تفاوتی در تخصیص یافتن 
یا نیافتن ارز به این کاالها وجود نداشته و ندارد.  به اعتقاد 
کارشناس��ان و تحلیلگران با گذشت دو سال از اجرای این 
مصوبه،این سیاست اقتصادی دولت نه تنها نتوانسته است به 
یکی از مهم ترین اهداف خود یعنی کنترل قیمت کاالهای 
اساسی دست یابد بلکه نتایج فاجعه آوری چون ایجاد رانت 

و تضعیف تولید داخل را به همراه داشته است.

رانتی برای تمام فصول
نکت��ه قابل توجه در خص��وص این ارز و تبع��ات منفی از 
آن اعداد و ارقامی اس��ت که از سوی کارشناسان اقتصادی 

مطرح ش��ده و می شود. براساس آمار اعالم شده، تخصیص 
این ارز جز فس��اد ماحصلی نداش��ته و منجر به آن شده تا 
رانتی مع��ادل 14 برابر یارانه نقدی س��االنه ایرانی ها  بین 

افراد خاص توزیع شود. 
اگرچه به نظر نمی رس��د با تصمی��م مجلس بر تبدیل این 
نرخ به 1٧ هزار و 5٠٠ تومان بس��اط رانت برچیده ش��ود 
اما باتوجه به بررس��ی الیحه بودجه 14٠٠ بهارستانی ها در 
صدد هستند تا این نرخ را جایگزین ارز جهانگیری کنند. 

نکت��ه مه��م و قابل توج��ه در چنین اقدامی آن اس��ت که 
برخالف کش��مکش مجلس و دولت بر س��ر این نرخ؛ مردم 
تنها یک دغدغه دارند و آن اینکه آیا کاالها به واس��طه این 

نرخ گران تر از این که هست می شود یا نه؟
از س��وی دیگر، آنچه از جدی شدن بحث حذف ارز 4٢٠٠ 
تومانی موجب نگرانی مردم شده این است که در پی حذف 
این ارز از اقتصاد کش��ور، قیمت کاالهایی که ارز مورد نیاز 
آن ه��ا از این طریق تامین می ش��د با افزایش قیمت مواجه 
می ش��ود.  به باور برخی کارشناسان خوش بین،نرخ 4٢٠٠ 
برای ارز تنها رانت و فس��اد را در بر داشته  و حذف آن می 
تواند زمینه کاهش خیلی موارد را به همراه داشته باشد. به 
باور این افراد ب��ا حذف ارز دولتی قیمت ها در بازار کاهش 

پیدا می کند . 
حیدر مستخدمین حسینی کارش��ناس اقتصادی از جمله 

این افراد اس��ت که معتقد اس��ت زمانی که ارز دولتی وارد 
چرخه اقتصاد ش��ده تا زمانی که این ارز از اقتصاد کش��ور 
حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کاالیی مردم نخواهد 
گذاشت، زیرا مردم همواره کاالهای موردنیاز خود را با نرخ 

ارز آزاد دریافت کرده  و می کنند.

می نویسم ارز دولتی بخوانید آزاد 
نکته مورد اشاره از سوی این اقتصاددان دقیقا همان اتفاقی 
اس��ت که مدتهاس��ت مردم در معیشت خود با آن دست و 
پنجه نرم می کنند. سوال مهم و کلیدی آن است که وقتی 
مرغ که نهاده آن با ارز 4٢٠٠ تومانی تامین می ش��ود چه 
اتفاقی برایش رخ می دهد که با نرخ 3٠ تا 35 هزار تومان  
فروخته می ش��ود. به باور مردم آنچه باعث می ش��ود نرخ 
م��رغ و کاالهایی همچون آن به رق��م های باالی 3٠ هزار 
تومان برس��د چیزی نیست جز ارز بازار آزاد چرا که مابقی 
موارد در داخل کش��ور مهیا ست و تنها عامل بیرونی برای 

افزایش آن چیزی نیست جز نرخ  دالر. 
تایی��د این  ب��اور مردم را م��ی توان در س��خنان  دهنوی 
نماینده مجلس جستجو کرد که معتقد است نه تنها اهداف 
اختصاص ارز دولتی محقق نش��د بلکه  با وجود اختصاص 
ارز 4٢٠٠ تومان��ی، قیمت مرغ ب��ا دالر 1۶ هزار تومانی به 

دست مردم می رسد.
این نماین��ده مجلس می گوید؛ ما به م��ردم اطمینان می 
دهی��م حق آنها ک��ه در جیب ع��ده ای خ��اص میرفت را 
برگردانی��م و برای اصالح این رون��د مجلس برنامه هایی در 
نظر دارد و نمیگذاریم طبقه جهانگیری با  ارز رانتی ارتزاق 

کند.
اگرچه وی این اطمینان را به مردم داده و اعالم کرده است 
،مجل��س برای جبران اثرات حذف ارز 4٢٠٠ تومانی  1٠۶ 
هزار میلیارد توم��ان مابه التفاوت قیمت ارز در نظر گرفته 
است اما همچنان مدعی است که دلیل اصرار دولت به عدم 
ح��ذف ارز 4٢٠٠ نه نگران��ی از گرانی ها، بلکه حفظ منافع 

طبقه اشرافی است که از رانت استفاده می کنند.
 ب��ا وج��ود تمام این م��وارد و با مبنا ق��رار دادن تورم 45 
درصدی که در  بازار کاالهای اساس��ی که با معیشت مردم 
گره خورده است ،مردم همچنان معتقدند ارز 4٢٠٠ تومانی 
تنها موضوعی است که درمورد آن بحث و جدال می شود و 
مدتهاست که مردم با ارز آزاد معیشت و  کاالهای مصرفی 
خ��ود را تامین می کنند وصدایش��ان به هیچ کجا هم نمی 

رسد.
قطعاً اکنون قیمت مرغ با ارز 4٢٠٠ تومانی به دست مردم 
نمی رس��د اگر اینگونه بود قیمت مرغ باید کمتر از کیلویی 

1٠ هزارتومان به دست مردم می رسید.
نگاه��ی به قیمت کاالها و اجناس��ی که در فروش��گاه ها و 
بازار عرضه می ش��ود، ثابت می کند که اگر ارزی برای تهیه 
این کاالها اختصاص یافته اس��ت، ارز بازار آزاد است نه ارز 

دولتی 4٢٠٠ تومانی!

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها 
اعالم کرد:

قانون مبارزه با قاچاق چوب به کام 
قاچاقچیان

مع��اون حفاظت و امور اراضی س��ازمان جنگلها و مراتع 
کشور گفت: قانون مبارزه با قاچاق چوب در سال 134۶ 

تدوین و اجرایی شده است و باید بازنگری شود.
رضا افالطونی با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون مبارزه 
ب��ا قاچاق چوب گفت: قانون مب��ارزه با قاچاق چوب، از 

بازدارندگی الزم برخوردار نیست.
وی ب��ا بی��ان اینکه در ماده چهل و هش��ت، فقط حمل 
چوب به عنوان قاچاق چوب تلقی ش��ده اس��ت، گفت:، 
چ��ون کلمه نگهداری در متن قانون قید نش��ده اس��ت 
وقت��ی محموله��ی قاچاقی در مکانی کش��ف میش��ود، 
محاکم قضائی به اس��تناد اینکه محموله قاچاق در زمان 

حمل توقیف نشده است، متهمان را تبرئه میکنند.
مع��اون حفاظت و امور اراضی س��ازمان جنگلها و مراتع 
کش��ور همچنین با تاکید بر اینکه بر اساس قانون فعلی، 
حمل چوب قاچاق در داخل ش��هر هم قاچاق محسوب 
نمیش��ود، گفت: قاچاقچیان چ��وب در محاکم قضائی از 
این خلعهای قانونی اس��تفاده و تبرئه میشوند. افالطونی 
همچنین سو استفاده قاچاقچیان از قانون کاهش حبس 
تعزیری را از دیگر مش��کالت مقابله با قاچاقچیان چوب 
خواند و افزود: این قانون با نگاه رفعت اسالمی و کاهش 
جرم انگاری تصویب ش��د، اما در عمل باعث عدم ترس 
برخ��ی از قاچاقچی��ان چوب ش��ده و نیاز اس��ت قضات 
محترم برای کاهش حبس این قاچاقچیان حساسیت و 

سختگیری بیشتری داشته باشد.  صدا وسیما 

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان خبرداد؛

افزایش غیرقانونی قیمت مرغ و شکر 
  رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: افزایش قیمت مرغ و ش��کر غیرقانونی است و نرخ 
این کاالها بهطور حتم به قیمت قبل باز خواهد گشت.

عب��اس تابش افزود: اگر ت��ا ٢ روز آینده قیمتها به روال 
قبل برنگردد، بدون شک ورود خواهیم کرد.

وی بیانداش��ت: عالوه بر اینک��ه در بازار جمع آوری این 

کاالها رخ نمیدهد، از ذخایر نیز استفاده خواهیم کرد تا 
قیمت را پایین بیاوریم. پیش از این نیز اعالم ش��ده بود 
که قیمت مصرفکننده به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ 

گرم ٢٠ هزار و 4٠٠ تومان است.
س��تاد تنظیم بازار با رصد قیمت و کنترل بازار گوش��ت 
مرغ، بر جلوگیری از افزایش قیمت و چندنرخی ش��دن 

آن در نقاط مختلف کشور تاکید کرده است.
بر اس��اس تصمیمات س��تاد تنظیم بازار و در راس��تای 
اجرای مصوبات س��تاد هماهنگ��ی اقتصادی دولت، همه 
فرآینده��ای مرتبط ب��ا تولید و عرضه گوش��ت مرغ، از 
تامین نهاده تا تولید و عرضه به عمدهفروش��ی بر عهده 
وزارت جهاد کش��اورزی بوده اس��ت و همه دستگاههای 
عضو کارگروه، فروش��گاههای زنجیرهای و صنوف مکلف 
به همکاری هستند. همچنین پیش از این حداکثر قیمت 
تحویل شکر سفید تولید داخل درب کارخانه به ازای هر 
کیلوگرم به ش��کل یکسان برای مصارف صنف، صنعت و 
خانوار معادل ۶ هزار و ۶5٠ تومان و برای مصرفکننده در 
بسته بندیهای یک کیلوگرمی هشت هزار و ٧٠٠ تومان 

تعیین شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت
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گرانی برای تمام فصول 

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی با بی��ان اینک��ه خبرهایی 
درخص��وص معرفی برخ��ی افراد فاق��د صالحیت الزم و 
س��ابقه تخصصی به عنوان رئیس سازمان بورس دریافت 
کرده ایم، تأکید کرد:شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد، 
در قب��ال معرفی ف���رد واجد ش��رایط الزم، مس��ئولیت 

مستقیم دارد.
محمدرضا پورابراهیمی ، با اش��اره به ش��رایط حس��اس و 
التهابات بازار س��رمایه در ماه های اخی��ر، گفت: انتخاب 
رئیس جدید س��ازمان، در حوزه اختیارات ش��ورای عالی 
بورس و وزیر اقتصاد، به عنوان رئیس این شوراس��ت، اما 
باید توجه ش��ود که فردی انتخاب ش��ود که دارای سابقه 
تخصص��ی و اجرایی قابل قبول در بازار س��رمایه باش��د، 
از تحصی��الت تخصصی و مرتبط در حوزه بازار س��رمایه 
برخوردار باشد، جسارت در تصمیم گیری و قدرت اجرایی 
باالیی به ویژه در ش��رایط کنونی بازار داش��ت�ه باشد و در 
نهایت، دارای س��المت برای فعالیت در این زمینه باش��د. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ادامه داد: انتخاب هر 
فردی که واجد این ویژگی ها باشد، مورد حمایت مجلس 
هم خواهد بود، اما اگر شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد 
به این موضوع توجه نداش��ته باش��ند و گزینه مناسبی را 
برای هدایت بازار سرمایه در شرایط حساس فعلی انتخاب 
نکنند، مس��ئولیت مس��تقیم این انتخاب برعهده ایش��ان 
خواه��د بود و مجل��س هم از ابزار نظارت���ی خود در این 
خص��وص اس��تف�اده خواهد کرد، چراک��ه مطمئنا چنین 

انتخاب�ی، به مناف�ع عموم س��رمایه گذاران که این روزها، 
با حساس��یت باال، وضعیت و رویدادهای بازار س��رمایه را 

رصد می کنند، صدمه جدی وارد خواهد کرد.
پورابراهیمی ادامه داد: متاسفانه خبرهایی از درون دولت 
و وزارت اقتصاد به گوش ما میرس��د که حاکی از پیگیری 
وزارت اقتص��اد برای معرفی افرادی برای تصدی پس��تن 
ریاست س��ازمان بورس است که شرایط و صالحیت الزم 
در این خصوص را ندارند و این موضوع، نگرانی های جدی 
را برای نمایندگان مجلس، به ویژه کمیس��یون اقتصادی 
ایجاد کرده اس��ت، این در حالی است که انتظار این است 
که شورای عالی بورس، استقالل کافی برای انتخاب فردی 
توانمن��د و دارای صالحیت را به عن�وان رئیس س��ازم�ان 

بورس داشته باشد. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس تأکید کرد، نام افراد 
ب��رای ما مهم نیس��ت، اما مجلس درخص��وص اینکه فرد 
معرفی ش��ده برای تصدی ریاس��ت س��ازمان می بایست 
صالحی��ت الزم در ای��ن خص��وص را داش��ته باش��د، با 
حساسیت برخورد می کند و انتظار داریم وزارت اقتصاد و 
شورای عالی بورس هم به مسئولیت حساس خود در این 
راستا توجه ویژه داشته باشند، اما اگر به هر دلیلی وزارت 
اقتصاد اص��رار به معرفی فرد یا اف��رادی بدون توانمندی 
کافی در این خصوص داش��ته باش��د، مجلس از ابزارهای 

نظارتی خود در این خصوص استفاده خواهد کرد. 
 تسنیم  

رئیس کمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد هشدارداد؛

برخوردنظارتیمجلسدرخصوصمعرفیرئیسسازمانبورس
   براس��اس اعالم مرکز آمار نرخ ت��ورم کاالهای وارداتی و 
صادراتی در سال 9٨ نسبت به سال 9٧ مبتنی بر دادههای 

ریالی به ترتیب 133 و ٨.4 درصد رشد داشت.  
مرک��ز آمار عالوه ب��ر اعالمنرختورم ماهیان��ه در پایان هر 
م��اه، نرخ ت��ورم کاالهای صادراتی و واردات��ی را نیز اعالم 
میکند.   براساس این گزارش، قیمت کاالهای وارداتی یکی 
از مهمتری��ن عوامل تأثیرگذار ب��ر میزان مبادالت خارجی 
کش��ورها و نیز یکی از عوامل تعیی��ن کننده رابطه مبادله 

است و تغییرات آن ها از اهمیت باالیی برخوردار است.
 مرک��ز آم��ار درطرح ش��اخص قیمت کااله��ای وارداتی 
تاکنون از همه کدهای تعرفه وارداتی کش��ور سال 139٠ 
)سال پایه( اس��تفاده کرده است که پس از بررسی های به 
عمل آمده، س��ال 1395 به عنوان سال پایه  جدید آن در 
نظر گرفته ش��د و بنابراین این گزارش طبق همه  کدهای 
تعرفه وارداتی کش��ور سال 1395 )سال پایه جدید( ارائه 
می ش��ود. روش جمعآوری اطالعات با استفاده از آمارهای 
ثبتی گمرک جمهوری اس��المی ایران و طبقه بندی مورد 
استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف 

و کدگذاری )HS( است.
نتای��ج حاصل از این طرح در س��طح کل کش��ور و برای 
٢٠ گروه اصلی طبقه بندی HS قابل انتش��ار اس��ت و به 

تفکیک دالری و ریالی محاسبه و منتشر میشود.
نرخ ت��ورم )تغییرات ش��اخص قیمت( کااله��ای وارداتی 
مبتنی بر داده های ریالی در س��ال 139٨ نسبت به سال 

قبل، ٢95.٢ درصد اس��ت که در مقایس��ه با تورم س��ال 
139٧)براب��ر با 1۶٢.٢ درصد( ح��دود 133 واحد درصد 
افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم کاالهای وارداتی 
مبتنی بر داده های دالری نیز در س��ال 139٨ نس��بت به 
س��ال قبل، 3٠.3 درصد افزایش داش��ته که در مقایسه با 
تورم س��ال 139٧ )برابر با ٢٠.4 درصد( حدود 1٠ واحد 

درصد افزایش داشته است.
در گروههای اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم در 
بخ��ش ریالی مربوط به گروه »چربی ها و روغن حیوانی و 
...« )1.۶ درصد( و بیش��ترین نرخ مربوط به گروه »ادوات 

برقی، اجزاء و...« )4٢9.9 درصد( است.
براس��اس این گزارش قیمت کااله��ای صادراتی نیز یکی 
از مهمترین عوامل تأثیرگ��ذار بر میزان مبادالت خارجی 
کش��ورها و نیز یکی از عوام��ل تعیین کننده رابطه مبادله 
بوده و تغییرات آن ها از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. در 
طرح ش��اخص قیمت کااله��ای صادراتی  از کلیه کدهای 
تعرفه صادراتی س��ال 1395 به عنوان س��ال پایه  در نظر 
گرفته شده اس��ت.  جمعآوری اطالعات نیز  با استفاده از 

آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسالمی ایران است.
نرخ تورم )تغییرات ش��اخص قیم��ت( کاالهای صادراتی 
مبتنی بر داده های ریالی در س��ال 139٨ نسبت به فصل 
قبل، ٨٧.5 درصد است که در مقایسه با تورم سال139٧ 
)برابر ب��ا ٧9.٢  درصد( حدود ٨.4 واح��د درصد افزایش 

داشته است. مرکزآمار 

مرکز آماربرای سال ۹۸اعالم کرد؛

رشد۸.۷درصدینرختورمکاالهایصادراتی


