اقتصادی
اخبـــار

آغاز مسدود سازی وجوه حساب
صادرکنندگان چک برگشتی از امروز

در راستای اجرای تکالیف قانون اصالح قانون صدور
چک ،ســامانه «محچک» (مسدودســازی حساب
صادرکننده چک برگشتی) از امروز در شبکه بانکی
کشور عملیاتی می شود.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات
ایــران ،بانک مرکزی طی اطالعیــه ای اعالم کرد
روند کار این سامانه بدین گونه است که در صورت
کسری موجودی حساب فرد صادرکننده چک نزد
بانک ،مبلغ مورد نظر از ســایر حساب های شخص
در همان بانک برداشــت شــده و بــه ذینفع چک
پرداخت می شــود .در مرحله بعدی این فرایند و
در صورت عدم تامیــن مبلغ چک در همان بانک،
حساب های فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها
و موسســات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک
به ترتیب از بیشــترین به کمترین مانده از طریق
ســامانه محچک ،مسدود و سپس مراحل قانونی از
سوی قوه قضاییه انجام می شود.

پرداخت سود سهام سنواتی
سهامداران حقیقی بانک ملت
از طریق سامانه سجام

با تصویب هیأت مدیره بانک ملت مبنی بر پرداخت
سود سهام ســنواتی سهامداران این بانک از طریق
سامانه سجام ،سود ســهام سهامداران حقیقی که
تاکنون به هر دلیلی موفق به دریافت ســود سهام
خود نشــدهاند ،در هفته جاری به حساب سجامی
آنان واریز خواهد شد.
پیرو نامه مدیریت نظارت بر ناشــران سازمان بورس
و اوراق بهادار مبنی بر پرداخت سود سهام سنواتی
ســهامداران بانک ملت از طریق سامانه سجام و در
راستای ایجاد رضایتمندی حداکثری در سهامداران،
موضوع یادشــده بــا نظر موافق بــه تصویب هیأت
مدیره این بانک رســید .بر اساس این گزارش ،پس
از انجام هماهنگی های الزم با شرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه ،مقرر شد سود
سهامداران حقیقی که تاکنون به هر دلیلی موفق به
دریافت سود سهام خود نشدهاند از روز  10خردادماه
سال جاری به حساب سجامی آنان واریز شود.

کمک بانک ملی ایران
به دانش آموزان مناطق محروم

صنــدوق پس انداز ملی ایــران به منظور کمک به
ارتقای دانش و مهــارت دانش آموزان بی بضاعت،
موسســه خیریه همیاران توســعه دانش را مورد
حمایت قرار داد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،محمود
خادمیان رئیس این صندوق امروز در نشســتی که
در محل موسسه بنیاد دانش برگزار شد با اشاره به
اقدامات بانک ملی در راستای کمک به محرومیت
زدایی از کشــور ،گفت :این بانــک از محل منابع
قرض الحسنه مردمی تا کنون بیش از  120مدرسه
در سراســر کشــور احداث و یا تجهیــز و تکمیل
کرده اســت .وی افزود :آزادســازی  1088زندانی
جرایم غیرعمد ،خرید  2077دســتگاه تبلت برای
دانش آموز مناطق محــروم و احداث و تجهیز 15
کتابخانه ،تنها بخشــی از خدمات بانک ملی ایران
در این حوزه است .محمد علی شرافت ،مدیرعامل
مجموعــه بنیاد دانش نیز در این نشســت با ارائه
گزارشی از خدمات این بنیاد ،تاکید کرد که اکنون
بیش از  750دانــش آموز در مناطق کم برخوردار
با اســتفاده از منابع تزریق شده توسط خیرین ،از
ســوی این بنیاد مدیریت شده و به کسب دانش و
مهارت به صورت همزمان مشغول اند.

دست پ ُر خرید کنید
ِ
با «طراوت»،

بانــک آینده با هــدف رونق تولید و کســبوکار،
فراهمســاختن خریدی آســان و متنــوع ،اعتبار
طــرح «طراوت» را تا  ٧٠٠میلیــون ریال افزایش
داده است؛ بازپرداخت اعتبار این طرح ،به انتخاب
مشــتری ،تا یکماه پس از تاریــخ دریافت ،بدون
دریافت سود یا اقساطی تا  24ماه 18درصد منظور
شده که اولین قسط ،یکماه پس از خرید است.
تمام مشــتریان حقیقی و حقوقی بانــک آینده که
متقاضــی دریافت اعتبار خرد هســتند ،میتوانند با
مراجعه به شــعب بانک آینده یا ثبتنام در ســامانه
«پیشــخوان مجــازی( ،ویــژه مشــتریان بانک)»
( )abplus.irیــا غیر مشــتریان بانک به ســامانه
«ســمتا» ( )ir/services/samta.ba24بر اساس
وثایق سپردهای یا امتیاز و رتبه اعتباری خود ،از اعتبار
200میلیونریال تا 700میلیونریال ،بهرهمند شده و
حضــوری یا اینترنتی از مراکز فروش طرف قرارداد با
بانک آینده ،کاال و خدمات موردنظر را خرید کنند.

بازديد از واحدهای صنعتی
در استان آذربايجان شرقی

علي رسوليان و وجيه اهلل جعفري در سفر به استان
آذربايجان شرقي كه با همراهي رئيس و جمعي از
اعضاي كميســيون صنايع و معادن مجلس شوراي
اسالمي انجام شد ،از سايت توليد آلومينا از نفلين
سينيت سراب بازدید کردند.
اين سايت معدني كه در روستای بهرمان شهرستان
سراب واقع است ،با سرمای ه گذاری  138میلیون یورو
در فاز اول ،ظرفیت توليد  56هزار تن پودر آلومینا،
 14هزار تن پــودر بوهمایت 7 ،هــزار تن کربنات
پتاســیم 12 ،هزار تن کربنات سدیم و  45هزار تن
سولفات پتاسیم در سال را دارد .این مرکز همچنين
به محصوالت با ارزش افزوده باالتر و استراتژیک تری
همچون پودر بوهمایت و پایه کاتالیستهای صنایع
پاالیشگاهی و فوالد نیز دست یافته است.
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چگونگی اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران

خرید تضمینی ،راه نجات جوجههای یک روزه

گــروه اقتصادی این روزها در حالــی برخی مرغداران
از معدوم ســازی جوجههای یک روزه به دلیل نبود صرفه
اقتصادی میگویند که مســئوالن جهاد کشــاورزی نیز با
طرحهایی همچون خرید تضمینــی تولیدات مرغداران به
دنبال جلب نظرشان برای توقف این جوجه کشی است.
در حالی طی سالهای اخیر پایین و باال بودن قیمت عاملی
برای کشــتار جوجههای یک روزه بوده است که این روزها
نیز با عنوان پایین بودن قیمت صورت میگیرد ،حســین
دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی جزئیات تازهای
از سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان مرغ و تخم
مرغ در کشور را اعالم کرد و گفت :این بسته های حمایتی
از اعتبــار  ۲۰هزار میلیــارد تومانی در قالب تســهیالت
ارزانقیمت گرفته تا خرید قــراردادی و نیز تحویل نهاده
های مدت دار را شامل می شود .چنانکه فارس آورده است،
دماوندی نژاد گفت :دولــت  ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار
تصویب کرده که در قالب تســهیالت ارزان قیمت از سوی
بانک کشــاورزی با کارمزد  ۱۲ ،10و  ۱۵درصد بر اساس
وسعت مزرعه به تولید کننده پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه برای دریافت این تسهیالت نیاز به وثایق
عجیب و غریب نیز نیســت ،گفت :بــا اخذ وثایق راحت از
جمله چک ،ســفته و تضامین زنجیره ای ،تولید کنندگان
می توانند با مراجعه به بانک کشــاورزی اینگونه تسهیالت
را دریافت کنند.
دماونــدی نژاد افزود :بانک عامل موظف شــده اســت تا
بدهیهای قبلی آنها را مانعی برای دریافت این تســهیالت
قــرار ندهــد ،بنابراین بدهی های قبلی فریز می شــوند و
تسهیالت جدید حمایتی برای آنها پرداخت خواهد شد.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی در ادامه افــزود :همچنین
مازاد مرغ و تخممرغ تولیدکنندگان خریداری خواهد شــد
به طوری که کمیته بدین منظور تشــکیل شده و هفتگی
قیمت خریــد از تولیدکننده تعیین می شــود ،شــرکت

پشــتیبانی امور دام کشور هم مسئول خرید از مازاد تولید
آنها شده است.
وی اضافه کرد :شــرکت پشتیبانی امور دام کشور عالوه بر
و تخــم مرغ محصوالت لبنی مازاد را نیز خریداری خواهد
کرد که به کارخانجات برای تولید محصوالت لبنی و شــیر
خشک روان می کند.
دماوندی نــژاد در بخش دیگــری از صحبتهای خود به
خرید قراردادی از تولید کنندگان اشــاره کرد و گفت :در
این مدل نهاده های مدت دار به مرغداران داده میشــود
و محصــول آنها نیز به قیمت تضمینــی خریداری خواهد
شــد.دماوندی نژاد گفت :دولت صــادرات مرغ و تخم مرغ
آزاد کــرده و تعرفــه صادرات اکنون صفر اســت و پس از
تامین نیاز داخل مازاد تولید را می توانند صادر کنند.
در همین حال دبیر انجمــن صنفی تولیدکنندگان جوجه
یکروزه گفت :جوج هکُشــی در برخی اســتانها کع قطعا
هم مورد تایید نیست ،به دلیل ارزانی جوجه بود زیرا برای
تولیدکننده اصال صرفه اقتصادی ندارد ،اما در برخی موارد
هم باید دالیل بیشتری را بررسی کرد.
محمدرضــا صدیقپــور ،در پاســخ به اینکه مشــکالت
تولیدکنندگان جوجه یکروزه چیســت ،اظهار داشــت :با
توجه به اینکه قیمت نهاده پس از اصالح یارانهها پنج برابر
شده است ،قیمت جوجه یکروزه هم ضرورت دارد حدود
 15هــزار تومان باشــد ،اما در حال حاضــر قیمت جوجه
یکروزه حدود  1000تا  2000تومان است.
وی در پاســخ به اینکه برنامه دولــت برای بهبود وضعیت
تولید مرغ چیســت؟ گفت :جلســات متعددی تاکنون در
وزارت جهاد کشــاورزی برگزار شــده است تا مانعکاهش
قیمــت شــوند ،از جمله ایــن اقدامات «حــذف عوارض
صادراتی» و «باال بردن میزان صادرات» اســت ،همچنین
«خریدهای قراردادی با تولیدکنندگان منعقد میشود» و
بــه آنها «نهادههای مدتدار» میدهنــد که همه اینها در

نمایندگان مجلس از ســال گذشــته بحث عرضه خودرو در بورس کاال را مطرح
کردند؛ طرحی که مورد اســتقبال مسئوالن و کارشناسان زیادی قرار گرفت و از
آن اســتقبال خوبی شــد ،اما به دلیل اینکه ابهاماتی داشت در مجلس تصویب
نمیشد تا اینکه سال گذشته تصمیم گرفته شد برخی خودروها را تحت شرایطی
خاص و به طور امتحانی در بورس عرضه کنند.
روح اهلل ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :در بحث تولید و
عرضه خودرو طرحی تهیه شد که شامل  ۲۰ماده بوده و در آن هم بحث اسقاط
خودرو و هم عرضه خودرو در بورس کاال گفته شده است.
او با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس کاال میتواند بازار خودرو را کنترل و
قیمتها را شفاف کند ،گفت :تجربه موفق عرضه سیمان در بورس کاال را دیدیم
که قیمت این کاال با عرضه در بورس تا حد زیادی کاهش یافت .در گذشــته که
سیمان در بورس عرضه نمیشد ،بحثهای مختلفی به آن وارد بود به طور مثال
بحث تامین برق واحدهای ســیمان ،بحث جلوگیری از احتکارهایی که رخ داده
بود تماما در ســیمان پررنگ بود .عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح
کرد :معتقد هستیم این شفافیت و کاهش قیمتی که در سیمان رخ داد ،در مورد
خــودرو نیــز رخ میدهد که یا عرضه خودرو در بورس کاال هم بازار آن شــفاف
میشــود و جلوی رانتها و داللیها گرفته میشود .ایزدخواه با بیان اینکه حدود
 ۵۰درصد خودروهای تولیدی در سال به قصد مصرف خریداری نمیشود ،گفت:
بلکه به قصد خرید و فروش و کســب سود مضاعفی که برخی دنبال آن هستند،
به فروش میروند .برای جلوگیری از این اتفاق بحث عرضه خودرو در بورس کاال
مطرح است آن هم با شرایطی خاص است.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تشــریح کرد :بحــث عرضه خودرو در
بورس کاال تنظیم گری شــده و شــرایط را برای این کار شفاف کردیم .با عرضه
خودرو در بورس میتوان از خرید و فروشهای کاذب جلوگیری کرد.

جهت حمایت از تولید است.
وی در پاســخ به اینکه آیا صادرات جوجه هم انجام خواهد
شــد یا خیر؟ گفت :صادرات جوجه و تخم مرغ نطفهدار به
کشورهای عمدتا عراق و افغانستان انجام میشود.
دبیر انجمن صنفــی تولیدکنندگان جوجه یکروزه تأکید
کرد :در اردیبهشــت ماه  122میلیــون قطعه جوجهریزی
انجام شده و در خردادماه پیشبینی میشود  130میلیون
قطعه در مرغداریهای کشور جوجهریزی انجام شود.
پــس از اصالح یارانهها نرخ مصوب مرغ  59هزار و پانصد
تومان تعیین شــد کــه در بازار کیلویی حــدود  40هزار
تومان به فروش مــیرود به این دلیل تولیدکنندگان مرغ،
جوجهریزی را کمتر کرده بودند .آنها میگفتند تولید برای
آنها به صرفه نیست.
از ســوی دیکر مدیرعامــل اتحادیه سراســری مرغداران
گوشتی به مدیران عامل اتحادیه های استانها ضمن تشریح
اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران از تولیدکنندگان
خواست نسبت به تداوم جوجه ریزی اقدام کنند.مدیرعامل
اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی بــه مدیران عامل
اتحادیههای اســتانها ضمن تشــریح اقدامات دولت برای
حمایت از مرغداران از تولیدکنندگان خواســت نسبت به
تداوم جوجه ریزی اقدام کنند.
در متــن ایــن نامه آمده اســت :با توجه بــه اصالح نظام
یارانهای کشــور و حذف ارز ترجیحی و ضرورت همکاری
و همگامی تمامی بخشها هــای دولتی و خصوصی برای
کمک به اجرای هر چه مطلوبتر این طرح و کاهش اثرات
آن بر بازار تولید و مصرف همچنین متعاقب تمهیدات اخیر
وزارت جهاد کشــاورزی جهت حمایت از تولید کنندگان
برای بهبود شرایط تولید و کاهش ریسک سرمایه گذاری،
اقدامات زیر در حال اجرا میباشــد -۱:آزاد سازی صادرات
مرغ با حذف تعرفههــای صادراتی با محوریت زنجیرهها و
اتحادیههای ملی و استانی.

با پذیرش خودرو در بورس کاال بستر
شفاف برای خرید و فروش فراهم میشود
آقای امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است عرضه خودرو
در بورس کاال باعث میشــود قیمتها شفاف شــود؛ تا زمانی که قیمت گذاری
دستوری است و این رانت خواری در سطح ملی است ،هم اکنون به لحاظ قوانین
و سیاستی که داریم عادالنهترین روش ،فروش خودرو در بورس است که میتواند
خیلی از مشکالت را حل کند.
یعقوبی مدیر عملیات بازار بورس کاالی ایران میگوید :بســتر الزم برای فروش
خودرو در بورس کاال فراهم شده تا با استفاده از بازاری شفاف و رقابتی ،خودرو با
قیمتی منصفانه به دست مصرف کننده رسد شرط الزم برای محقق شدن اهداف
یاد شده ،عرضه منظم توسط خودروسازان در بورس و عدم فروش در بازار خارج
از بورس است تا به ایجاد بازار متشکل خودرو کمک شود و خریداران با اطمینان
از عرضه مستمر خودرو در بورس ،رفتارهای هیجانی از خود بروز ندهند.
حســین عادلزاده ،مدیرعامل کارگزاری کارآمد در خصــوص عرضه خودرو در
بورس کاال ،به طرحی که پیش از این در مجلس بررســی و ســرانجام ابالغ شد،
اشــاره و اظهار کرد :زمانی که طرح ســاماندهی بازار و صنعت خودرو توســط
تعــدادی از نمایندگان مجلس در دســتور کار قرار گرفــت ،محور آن بر مبنای
عرضه خودرو در بورس کاال بود که بدون شــک مزایای حاصل از عرضه ســایر
کاالها در بورس کاال ،مقدمه چنین طرحی را فراهم کرد.
عادل زاده گفت :حال پس از نوسانهایی که برای حوزه خودرو در چند ماه اخیر
شــاهد بودیم ،به نظر میرســد ســازمان بورس و اوراق بهادار با پذیرش خودرو
در بورس کاال ،بتواند بســتر شــفاف برای خرید و فروش خودرو فراهم کند .به

وزیر صمت در جمع خبرنگاران:

وضعیت صنعت خودرو هنوز هم قابل دفاع نیست

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :وضعیت صنعت خودرو کشور هنوز قابل دفاع نیست ،اما نسبت به
حدود  ۶ماه گذشته رشد قابلتوجهی داشته و مشکالت آن یکبهیک در حال رفع است.
«ســید رضا فاطمی امین» در خاتمه بازدید از گروه خودروسازی ســایپا در جمع خبرنگاران اظهار
داشــت :صنعت خودروی ایران از نظر ظرفیت نیروی انســانی و زیرســاختهای نصب شده ،مناسب
اســت .وی افزود :این صنعت هرچند مســائل و چالشهای زیادی دارد و از این بابت باید به مردم و
مشــتریان حق داد ،اما قابل احیا و اصالح اســت .وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :در ماههای
گذشــته تمرکز اولیه ما روی موضوع تولید و افزایش تولید بــود .وقتی تولید افزایش مییابد گردش
مالی شــرکتها اتفاق افتاده ،قیمت تمام شده کاهش یافته ،شرکتهای قطعهساز به حرکت میافتند
و بهبود کیفیت را میتوان انتظار داشــت .فاطمی امین اضافه کرد :نکته دوم ،حرکت به سمت تغییر
محصول اســت ،زیرا بخش عمدهای از بیکیفیتی که مردم در خصوص خودروها اشــاره دارند ،ناشی
از پلتفرمهای قدیمی در خودروهایی همچون تیبا ،ســمند و پژو  ۴۰۵اســت که خیلی قابل اصالح
نیســتند .وی یادآور شــد :ایرانخودرو در سال جاری  ۸۰هزار دستگاه خودروی تارا و سایپا  ۸۰هزار
دستگاه خودروی شاهین را جایگزین محصوالت قدیمی خواهند کرد که اینها تغییر ریل و حرکت به
سمت خودروهای جدید است.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت :در شــرایط فعلــی تصمیمی برای افزایش قیمت خودروها و گران
شــدن آنها نداریم.فاطمی امین در ادامه با اشــاره به برنامه دو ساله تعریف شده برای صنعت خودرو،
خاطرنشــان کرد :خودروســازی صنعتی بزرگ و مهمی است که با مشکالت و چالشهایی نیز همراه
است ،اما این مسائل قابل حل است.وی اظهار داشت :امروز تا حدود زیادی مشکل تولید خودرو حل
شده است .سال گذشته  ۷۰هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود داشت و متوسط
عبور مستقیم خودرو در شرکتی نظیر سایپا تنها  ۱۸درصد بود که مشکالت زیادی را ایجاد میکرد.
وزیر صمت اضافه کرد :امروز عبور مستقیم خودرو از خط تولید به بازار در ایرانخودرو به  ۱۰۰درصد
و در سایپا به  ۹۷درصد رسیده است.
فاطمی امین گفت :اجرای اقدامات دیگری نیز در نقشــه راه صنعت خودرو آغاز شده که از آن جمله
مبارزه با کاالهای یدکی قاچاق قابل اشــاره اســت که  ۳۰درصد بازار لوازمیدکی خودرو را تشــکیل
مــیداد .وی ادامه داد :در ســایر موضوعات از جمله تنوع محصول ،بهبود کیفیت ،اصالح ســاختار
مالکیت خودروســازان و غیره بهطورکلی در  ۹محور ،برنامههایی تهیه شــده و از خودروســازان نیز
خواســتهایم که در همین راســتا حرکت کند.وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین بیان داشــت:
از این پس باید بیشــتر روی محصوالت جدید متمرکز باشــیم ،خودروهایی همچون تارا و شــاهین
از کیفیت مناســبی برخوردارند ،اما قیمتهــای باالیی دارند که برای آحاد جامعه قابل دسترســی
نیســتند .در تالشیم خودروهایی با قیمتهای پایینتر در کشور تولید کنیم.فاطمی امین در خصوص
قانون جوانی جمعیت خاطرنشــان کرد :این طرح از ســوی مجلس شورای اسالمی مصوب شده و دو
خودروساز بزرگ کشور را در قبال آن متعهد کرده است که باید مطابق قانون اجرا شده و کارهای آن
ایرنا
به پیش بروند.

 -۲فراهم نمودن زمینه تولید قراردادی از طریق شــرکت
پشتیبانی و با مباشرت اتحادیهها به منظور تضمین تأمین
نهاده و خرید محصول با قیمت مصوب.
 -۳برنامه کاهش جوجه ریزی از طریق صادرات تخم مرغ
نطفه دار  ،جوجه یکروزه و ارســال تخم مرغهای نطفه دار
مازاد به سردخانهها.
 -۴فراهم نمودن شرایط ویژه حمایتی برای پرورش سویه
آریــن و تأمین آرین کارت با ســود  ۴درصد و خرید مرغ
منجمد با  ۱۲درصد قیمت باالتر از سایر سویه ها و اولویت
برای صادرات محصوالت سویه آرین
 -۵آمادگی شــرکت پشتیبانی برای خرید مرغ تمام سویه
ها در صورت عدم جذب در بازار با قیمت مصوب.
 -۶بهبــود تعرفههــای بیمــهای و کاهــش هزینههــای
پرداختی ســهم مرغدار به منظور جبران خســارات ناشی
از تلفات احتمالی -۷ .ایجاد شرایط آسان تسهیالت تأمین
هزینههای جاری برای کمک به نقدینگی مرغداران با نرخ
ســود  ۱۰درصد جهت مرغداران زیر  ۳۰هزار قطعه و ۱۲
در صد بــرای مرغداران بین  ۳۰تــا  ۵۰هزار قطعه و ۱۴
درصد برای مرغداران باالی  ۵۰هزار قطعه
بنابراین بــا توجه به این که جامعــه تولید کنندگان مرغ
گوشتی در راســتای خدمت رسانی به مردم و تأمین مرغ
مورد نیاز کشــور همیشــه بیشــترین تالش خود را بکار
گرفته اند تــا نیاز مردم به این محصــول با ارزش غذایی
را با کمترین حاشیه ســود فراهم نمایند و نظر به این که
در ماههــای آتــی ،گرمی هوا و کاهــش وزن گیری مرغ،
به جوجه ریزی بیشــتری نیاز اســت لذا از کلیه مرغداران
محترم درخواست شود نسبت به تداوم جوجه ریزی جدیت
الزم را به عمل آورند .همچنین بر اســاس مذاکراتی که با
مقامات عالی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته همگی
بــه اتفاق قول هر گونه حمایت از تولیدکنندگان به منظور
حفظ شرایط تولید را داده اند.

عبارت دیگر ،عرضه این محصــول در بورس کاال را میتوان به فال نیک گرفت،
زیرا معامله خودرو در بورس کاال براســاس ضوابط و قوانین معین و کامال شفاف
انجام میشود.
وی در خصوص سهولت ثبتنام در بورس کاال و انجام فرآیند خرید خودرو از آن،
گفت :متقاضیان به فعالیت در بورس کاال ،میتوانند فرآیند ثبتنام و دریافت کد
بورســی را تکمیل کرده و نسبت به خرید خودرو اقدام کنند که تمام این فرآیند
از طریق شرکتهای کارگزاری از جمله کارگزاری کارآمد نیز قابل انجام است.
از ســال گذشــته بعد از بحث عرضه خودرو در بورس خودرو شاهین و به تازگی
وانت کارا بهمن موتور عرضه شــد؛ حال با عرضه این خودرو در بورس قیمت آن
 ۹۷میلیــون بعد از عرضه در بــورس کاهش یافت و در بازار آزاد هم نزدیک ۴۰
میلیون افت قیمت داشــت .وانت کارا تک کابین که تا پیش از عرضه در بورس
کاال  ۳۵۰میلیون معامله میشد ،االن در بازار آزاد  ۳۱۶میلیون معامله میشود!
البته قیمتش تو بورس کاال به  ۲۹۰میلیون رسیده است.
برای شرکت در حراج و خرید خودرو ،مشتریان باید در بورس کاال پذیرش شوند
که به هر دو صورت مراجعه حضوری و الکترونیکی این امکان فراهم شــده است.
در روش حضوری مشتری به یکی از کارگزاریهای دارای مجوز از سازمان بورس
و اوراق بهــادار مراجعه میکند و مدارک و فرمهای مورد نیاز را تکمیل میکند.
پس از بررسی مدارک توسط بورس کاال ،صدور کد مشتری انجام میشود.
در روش الکترونیکــی مشــتری دارای کد ســجام با مراجعه به ســامانه آنالین
شــرکتهای کارگزاری ،کدملی خود را وارد میکند و پیامکی از ســامانه سجام
که حاوی رمز اســت دریافت مینماید .با وارد کردن رمز دریافت شده اطالعات
مشتری از سامانه سجام فراخوانی شده و در اختیار بورس کاال قرار میگیرد و با
توجه به انجام احراز هویت در مراحل ثبتنام ســجام ،کد مشتری توسط بورس
کاال صادر میشود.

حضور پرقدرت خانه بالک چین ایران در نمایشگاه متاراد
خانــه بــاک چین ایــران در
نخستین نمایشگاه و کنفرانس
بینالمللی رمز ارزش ،رمز پول،
متــاورس ،بالکچیــن ،اقتصاد
دیجیتال ،تجهیــزات و صنایع
وابسته (متاراد) حضور داشته و
در چند روز برگزاری نمایشگاه
به ارایه کارگاههای آموزشــی
و نشســت هــای تخصصی در
حوزه رمــز ارزها و بالک چین
پرداخت.
بر اســاس این گزارش ؛ در حاشــیه این نمایشــگاه که در محل
دائمــی نمایشــگاههای بینالمللی تهران با حضــور مقامات قوه
قضاییــه ،بانک مرکزی و وزرا آغاز به کار کرد پیرامون موضوعات
مرتبط همچون متاورس ،بالکچین ،رمزارزها و رمزپولها ،نشست
ها و کارگاههایی برگزار شد.
علی پاک باخته گان زنجانی در ایننمایشــگاه ،ضمن معرفی
اولین دســتگاه بومی خودپرداز رمز ارز بر تسریع قانونمند شدن
اکوسیستم رمز ارزها تاکید کرد.
رئیس هیات مدیره خانه بالک چین ایران در حاشیه نمایشگاه و
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :متاسفانه به دلیل فقدان مقررات
و عدم وجود بازار ســازمان یافته ،عموم مردم به دلیل عدم بهره
منــدی از دانش الزم در خرید امــن رمزارزهای با قابلیت اتکای
بیشــتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای
مســئولیت داخلی ،با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و
یا حتی بطور ناخواســته درگیر جرایم پولشویی میشوند ،از این
حیث الزم اســت ضمن تعیین متولی ،به ساماندهی این تقاضاها
پرداخته شــود .وی  ،برضرورت فرهنگســازی و آموزش عالقه
مندان و حتی مسووالن از این حوزه تاکید کرد.
رئیس هیات مدیره خانه بالک چین ایران تاکید کرد :بهتر اســت
دولت و مجلس هر چه زودتر نسبت به این موضوع توجه و عنایت
الزم را داشته باشند تا بتوانیم با فرهنگ سازی مناسب و قانونمند
شدن تمامجوانب این حوزه ،آگاهی های الزم را به مردم بدهیم تا
با ا ِشراف کامل به این حوزه وارد شده و فریب نخورند

پاک باخته گان زنجانی ،ضمن
معرفــی دســتگاه خودپــرداز
رمــزارز ( )BTMگفت :نســل
سوم دســتگاههای خودپرداز
رمــزرارز کــه اختــراع خانه
بالکچین ایران است و ارزهایی
کــه در حــال حاضــر از این
دســتگاه قابل خرید و فروش
است شــامل بیت کوین ،الیت
کویــن ،بیــت کویــن کش و
پرفکــت مانی اســت؛ اما این
سیســتم امکان ارتقا با هرگونه ارز دیگری را هم دارد و عالوه بر
امکان خرید و فروش رمز ارز روی این دســتگاه ،بعد از هر خرید
یک کیف پول کاغذی به کاربر داده میشــود که در تمام جهان
شناخته شده اســت .وی افزود :بخش احراز هویت معموال شرط
حکومتها برای اســتفاده از کیپتوکارنســیها است که قطعا در
کشــور ما باید رعایت شــود وگرنه این ارزها با مشکل جدی در
بحث احراز هویت رو به رو خواهند شد.
بر اساس این گزارش ؛ در این نمایشگاه  ،دكتر (اصغر جهانگيرى_
معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه) _  (،دكتر
اســماعيل حسن زاده_ مديركل مشــاركتهاى مردمى و سرمايه
هــاى اجتماعى قوه قضائيه)_ (دكتــر للگانى _مديرعامل بانك
رفاه)_( ،مهندس محســن ضيايى _ معاون مديرعامل بانك رفاه
در امورر بانكدارى جامع)_ (دكتر يلدا اســفنديارى_ مديرعامل
باشــگاه مديران و كارآفرينان رمزموفقيــت با هيأت همراه)_ و
(دكتر ســيد حميد ادبى_مديرعامل شركت ستاره ايران(بنز)_،
( دكتر سميعى _رياســت مركز كار ايران)_ از غرفه خانه بالک
چین در نمایشگاه بازدید کرده و با علی پاک باخته گان زنجانی،
ریاســت خانه بالکچین ایران و بقیه اعضای هیات مدیره به بحث
و گفــت و گو و تبادل نظر پرداختند.گفتنی اســت؛ هدف اصلی
این نمایشگاه پرداختن به موضوع اقتصاد دیجیتال به عنوان یک
موضوع و هــدف اصلی بود که در کنــار آن مباحث موضوعات
مرتبــط همچون متاورس ،بالکچین ،رمزارزها و رمزپولها مطرح
و بررسی شد.

