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جهش چشمگیر شاخص های عملکردی 
بانک سینا در پایان سال 1400

معاون برنامه ریزی و سرپرست معاونت أمور شعب و 
مناطق بانک سینا، از جهش چشمگیر شاخص های 
عملکردی این بانک طی سال 1400 در مقایسه با 

دو سال قبل از آن خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی بانک ســینا، حمداله 
جمالی خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت عملکردی 
و گزارش های مالی منتشــر شده حاکی است این 
بانک از حیث رشد میزان منابع در دو سال منتهی 
به پایان سال 1400 روند صعودی را طی کرده به 
نحوی که مانده منابع در پایان سال 1400 با رشد 
109 درصدی در مقایسه با سال 98، به 467 هزار 
میلیارد ریال رسیده است. وی افزود: عملکرد بانک 
ســینا در بخش مصارف نیز با رشد 121 درصدی 
همراه بوده به طوری که در پایان ســال 1400 در 
این عدد به حدود 371 هزار میلیارد رسیده است.
وی رشــد 2.3 درصدی نسبت مصارف به منابع در 
پایان سال 1400 را نسبت به دو سال قبل، حاصل 
عملکرد تحســین برانگیز بانک دانست که توانسته 
جایــگاه چهارم را در بیــن بانک های خصوصی به 

ارمغان آورد.

 درخواست صدور گواهی تمکن مالی
 در همراه بام

در نســخه جدید »همراه بام« بانــک ملی ایران، 
امکان ثبت درخواســت صدور گواهی تمکن مالی 

برای کاربران فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در نسخه 
جدید این ســامانه تحت سیســتم عامل اندروید 
ویرایــش 3.4.1.109  محیطــی فراهم شــده که 
مشتری پس از ورود، پذیرش دستورالعمل مربوطه 
و پر کردن فرم آن، درخواست صدور گواهی تمکن 
مالــی را ارایه کنــد. گواهی تمکن مالی، ســندی 
معتبر و رســمی اســت که در بانک صادر و در آن 
موجودی انواع حساب ها درج می شود. نوع گواهی 
تمکن مورد درخواســت شــامل گردش حســاب 
یا آخرین موجودی حســاب، بــازه زمانی گردش 
حساب، شماره حساب مشــتری و... مواردی است 
که متقاضی درخواســت این گواهی باید آن را در 
ســامانه بام اظهار کند. همچنین در نسخه جدید 
بارگذاری شــده بام، امکان اضافه کردن حســاب 
مشــترک نیز میســر و مشــکل انتقال چک های 

صیادی رفع شده است.

راه اندازی سامانه بازرسی و نظارت 
غیرحضوری بانک توسعه صادرات ایران

سامانه بازرسی و نظارت غیرحضوری بانک توسعه 
صادرات ایران با هدف ارزیابی، بررســی، تجزیه و 
تحلیل، جلوگیری از بوجود آمدن ریسک سیستمی 
و همچنیــن افزایش میزان کنتــرل و نظارت راه 

اندازی شد.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات، 
این ســامانه صبح امروز )دوشــنبه بیستم تیرماه( 
با حضــور مدیرعامل و اعضای هیــات مدیره این 
بانک و نماینــدگان وزارت امور اقتصادی و دارایی 
رونمایی شد. کار آزمایشی سامانه بازرسی و نظارت 
غیرحضوری بانک توســعه صادرات ایران از بهمن 
ماه سال گذشته آغاز و بتدریج نظارت غیرحضوری 

در این بانک اجرایی شده است.

ارائه و تعریف طرح های مختلف 
تسهیالتی و حمایتی بانک رفاه کارگران 

در قالب »سامانه بتا«
بانــک رفاه کارگــران با هدف توســعه خدمات و 
محصوالت غیرحضوری خود، نســبت به راه اندازی 

»سامانه بتا« اقدام کرده است.
به گــزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
»ســامانه بتا« بانک رفاه کارگران محیط و بستری 
اســت کــه در فاز نخســت به منظــور حمایت از 
بازنشستگان و مستمری بگیران معزز سازمان تامین 
اجتماعی طراحی و ارائه شــده است. بر اساس این 
گزارش، این ســامانه در قالب خدمت الماس رفاه، 
بستری اســت که از طریق آن مســتمری بگیران 
ســازمان تامین اجتماعی می توانند نسبت به تهیه 
کاال و خدمات مورد نیاز خود به صورت اقســاطی 
اقــدام کنند.این گزارش می افزایــد، مکانیزه بودن 
کامــل فراینــد اســتفاده از خدمت المــاس رفاه 
)برداشت تجمعی اقساط( برای مستمری بگیران و 
پذیرندگان، ارائه پنل تخصصی به مستمری بگیران 
به منظــور مشــاهده وضعیــت خرید، تعــداد و 
مبالــغ اقســاط و...، حــذف مراجعــات حضوری 
مستمری بگیران به شعب بانک برای احراز هویت و 
تایید اجازه نامه، امکان مشاهده آنالین مراکز طرف 
قرارداد بانک، اعتبارسنجی آنالین مستمری بگیران، 
و... از جملــه ویژگی ها و امکانات ســامانه بتا بانک 

رفاه کارگران است.

رشد 210 درصدی پرداخت تسهیالت 
دام و طیور در بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در ســه ماهه نخست سال 1401 
بالغ بــر 63 هــزار میلیارد ریال تســهیالت برای 
احداث و توســعه واحدهای پــرورش دام و طیور 
پرداخت کرده که نســبت به همین مقطع در سال 

گذشته 210 درصد رشد داشته است.
به گــزارش روابط عمومــی بانک کشــاورزی، این 
تســهیالت با هدف تامین امنیت غذایی کشور و در 
حمایت از پرورش انواع دام و طیور، برای راه اندازی و 
تکمیل بیش از 69 هزار واحد تولیدی پرداخت شده 
اســت. در مقطع یاد شده، تسهیالت پرداختی بانک 
کشــاورزی در زیربخش دام و طیور نسبت به سال 

گذشته 43 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

اخبـــار

ســتاد تنظیم بازار پس از گذشــت حــدود ۵0 روز از 
اجــرای طرح مردمــی ســازی یارانه ها هنــوز مصوبه 
 کاهش تعرفه های کاالهای اساســی را به گمرکات ابالغ 

نکرده است.
از زمــان اجرای حذف ارز 4200 تومانی تا کنون حدود 
100 هزار تن انواع روغن نباتی توســط بخش خصوصی 
در بنادر رسوب کرده و منتظر ابالغ مصوبه ستاد تنظیم 
بازار در خصوص کاهش عوارض گمرکی است.بنا بر این 
گزارش به دلیل افزایش رســوب روغن در بنادر شمالی 
امکان واردات و تخلیه کشــتی در بنادر شــمالی کشور 

وجود نــدارد.در این گزارش همچنین آمده اســت که 
بــا توجه به تغییر نــرخ ارز و واردات روغــن خام با ارز 
نیمایی،در حال حاضر ۵0هــزار میلیارد ریال نقدینگی 
بخش خصوصی در بنادر قفل شــده و چشم انتظار ابالغ 
مصوبه کاهش عوارض گمرکی توسط ستاد تنظیم بازار 
است.گفتنی است ادامه روند موجود ممکن است تنظیم 
بازار روغن نباتی در زمینه تناســب روغن های مورد نیاز 
و همچنیــن کمبود برخی محصوالت با مشــکل مواجه 
 شــده و ثبات و نظم به وجود آمده در بازار روغن نباتی 

از بین برود.  فارس

100 هزار تن روغن خام معطل ابالغ مصوبه ستاد تنظیم بازار
مشموالن سهام عدالت که سود سهام سال مالی 1399 
را دریافــت نکرده اند، اطالعات بانکــی خود را ویرایش 

کنند.
 روابــط عمومــي شــرکت ســپرده گــذاري مرکزي 
اوراق بهادار و تســویه وجوه)ســمات( اعــالم کرد: این 
مشــموالن اطالعیه ســمات بــرای افرادی که ســود 
ســهام عدالت دریافت نکرده اندبایدبــراي درج و ثبت 
 شــماره شبای معتبر بانکی در ســامانه سجام به آدرس
 https://www.sejam.i یا در ســایت سهام عدالت 
به نشانی https://sahamedalat.ir مراجعه کنند تا 

سود سهام عدالت برای آنها واریز شود.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت که عالوه بر شــماره 
شبای نامعتبر، »حســاب بانکی مسدود، راکد، مشترک 
)دو امضــاء(، ارزی و بلندمــدت« از مهــم ترین عللی 
اســت که باعث شده تا ســود ســهامداران به حساب 
آنهــا واریز نشــود.بر اســاس این، مشــمولین ســهام 
عدالتی که یکی از علل فوق شــامل آنها می شــود باید 
بــراي رفع و اصــالح این مغایرت ها اقــدام کنند تا در 
 مراحل آتی ســود ســهام عدالت به حســاب این افراد 

واریز شود.  صدا و سیما

مشموالِن دریافت سود سهام عدالت به سجام مراجعه کنند

گزارش

در حالی حق الزحمه مشــاوران امــالک در خرید و فروش 
مســکن نیم درصد از طرفین اســت که برخــی از آنها در 
تخلفی آشــکار از هر طرف یک درصد )مجموعا 2 درصد( 

دریافت می کنند.
شهریور سال 98 سازمان صنعت، معدن و تجارت با استناد 
بــه مقررات مــاده ۵1 قانون نظام صنفی طــی نامه ای از 
کاهش حق کمیســیون مشــاوران امالک خبر داد. بر این 
اساس حق کمیســیون مبایعه نامه معادل 2۵ صدم درصد 
ارز معامالتــی ملــک از هر یک از طرفیــن و مجموعا نیم 

درصد تعیین شد.
همچنین حق کمیســیون رهن/ودیعه اجــاره از هر طرف 
نیــم درصد مبلغ رهن، حق کمیســیون اجاره یک چهارم 
مبلغ اجاره هر ماه از هر طرف، حق کمیسیون بابت تمدید 
اجاره نامه از هر طرف یک دهم حق کمیسیون و حق الزحمه 
مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا 
چهار دهم درصد تعیین شــد. ضمــن این که حق خدمات 

متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان اعالم شد.
یکــی از موادری کــه به خصوص طی ماه هــای اخیر و به 
واسطه برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا به معضلی برای 
بازار مســکن تبدیل شده، »توافق زوری« مشاوران امالک 
در حوزه خرید و فروش مســکن است. در واقع بنگاه های 
امــالک در ضعف نظارت اتحادیه امالک به جای 2۵ صدم 
درصــد از هرکدام از طرفیــن معامله بعضا تا یک درصد را 
دریافت می کنند.شــگرد مشــاوران امالک نیز ساده است؛ 
قبــل از این که بازدیدی برای ملک مورد نظر صورت بگیرد 

بــه خریدار می گویند حق الزحمه ما یک درصد اســت اگر 
تمایل دارید مقدمات بازدید و نشست با فروشنده را فراهم 

کنیم، در غیر اینصورت معامله را کنسل می کنند.
چنــد روز پس از کاهــش حق الزحمه مشــاوران امالک، 
مصطفی قلی خســروی رئیس این اتحادیه واکنش نســبتا 
تندی از خود نشان داد و پیش بینی کرد تخلفات مشاوران 

امالک افزایش یابد!
وی در این باره گفته بود: قبل از پیروزی انقالب اســالمی 
حق الزحمه مشــاوران امالک یک درصد بود که سال 70 
اعالم شــد برای معامالت تا 20 میلیون تومان نیم درصد، 
20 تا 100 میلیون تومان نیز یک چهارم درصد کمیسیون 
دریافت شود. برای معامالت باالی 100 میلیون تومان نیز 
کمیســیون دریافت نشود تا قیمت مســکن افزایش نیابد.
وی افــزود: بارها اعالم کرده ایم حــدود صنفی بنگاه های 
امالک مشخص شود تا بتوانیم صالحیت فردی متقاضیان 
ورود به این شــغل را بررسی کنیم. هر کسی برای دریافت 
مجوز به اتحادیه بیاید و حرف می زند ما متوجه می شویم 
که این کاره اســت یا خیر. طرف در شــغلی بوده و در آن 
را شــرارت کرده و آمده مجوز بنگاه می خواهد.خســروی 
گفت: مشــکل ما در کشــور بیکاری و تورم باالست. االن 
مهنــدس عمران، مهندس کشــاورزی، مهندس آی تی از 
بیکاری مشــاور امالک شده اند. یا بازنشسته ها که حقوق 
آنها کفاف گذران زندگی را نمی دهد وارد شــغل مشــاور 
امالکی شده اند. اینها آپارتمان خود را می فروشند و مغازه 
ای خریداری کرده و مشــاور امالک می شوند.وی با انتقاد 

از برخی اظهارنظرها، تصریح کرد: فالن مســئول می گوید 
مشاوران امالک زیرمیزی می گیرند، برای حل این معضل 
راهــکار بدهید مگر ما می توانیم دوربین بگذاریم تا جلوی 

زیرمیزی را بگیریم؟
وی بــا بیان " بیم آنرا داریم با مصوبه کمیســیون نظارت 
تهران تخلفات مشــاوران امالک افزایش یابد" افزود: اینها 
 ُمســکن های زودگذر اســت که دولت بایــد به آن توجه 

داشته باشد.
دیماه ســال گذشته رئیس اتحادیه مشــاوران امالک نرخ 
مشاوران امالک در واکنش به تخلفات رو به رشد مشاوران 
امــالک و دریافــت حق الزحمه یک درصــدی از هر کدام 
از طرفیــن معامله گفته بــود: در معامالت خرید و فروش 
حق الزحمه مشاوران امالک 2۵ صدم درصد ارزش معامله 

است یعنی هر دو طرف نیم درصد .
مصطفی قلی خســروی ادامه داد: بــرای قراردادهای رهن 
کامل نیم درصد و اجاره بها یــک چهارم نرخ اجاره ماهانه 
از هــر دو طرف، در قراردادهای رهن و ودیعه نیم درصد و 
در متمم قرارداد هیچ حق الزحمه نباید دریافت شود.وی با 
بیان این که برای تمدید قرارداد اجاره نیز یک هشــتم حق 
کمیســیون -بر اســاس قانون این رقم یک دهم است- از 
دو طرف باید دریافت شــود در پاســخ به این پرسش که 
چرا برخی مشــاوران امالک در معامــالت خرید و فروش 
از قانــون تخطی کــرده و یک درصــد از طرفین دریافت 
می کننــد، افزود: مردم نباید پرداخت کنند.وی تاکید کرد: 
در صورتیکه مردم به اتحادیه مشــاوران امالک مراجعه و 

از بنگاه شــکایت کنند، برای این کار کمیســیون تشکیل 
می شود. اگرمشــاور امالک نتواند رضایت شاکی را کسب 
کند طبق قانــون از طریق تعزیرات حکومتــی، تا 4 برابر 

اضافه دریافتی جریمه خواهد شد.
پیش بینی قلی خســروی درباره افزایش تخلفات مشــاوران 
امــالک درســت از آب در آمده و نکته قابــل تامل این که 
به نظر می رســد اتحادیه هیچ نظارتی بــر عملکرد بنگاه ها 
ندارد. در زمان حاضر برخی بنگاه های امالک ســطح شهر 
تهــران تنها در صــورت دریافت یک درصــد حق الزحمه، 
مقدمات »جوش« خوردن معاملــه را فراهم می کنند.چند 
وقتی اســت اتحادیه امــالک از وزارت صنعت به وزارت راه 
و شهرســازی منتقل شــده و با توجه به اظهارات رســتم 
قاســمی وزیر راه و شهرسازی می توان به ساماندهی فعاالن 
 این بخش که تاثیر مستقیمی در وضعیت بازار مسکن دارد، 

امیدوار بود.
بر اساس جدید آمار منتشر شــده از سوی مرکز آمار ایران 
متوســط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران 
طی خرداد 1401 به 41 میلیون و 400 هزار تومان رسید. 
بر این اساس یک واحد 100 متری 4 میلیارد و 140 میلیون 
تومان است.اگر قرار باشد حق الزحمه مشاور امالک به صورت 
قانونی یعنی نیم درصد از هر طرف معامله برای واحد مذکور 
محاســبه شود، کمیســیون بنگاه حدود 40 میلیون تومان 
می شود. اما مشــاوران امالک در یک »توافق زوری« از هر 
کدام از طرفین معامله یک درصد )مجموعا 2 درصد( یعنی 

160 میلیون تومان دریافت می کنند.  تسنیم 

تخلف بنگاه های امالک در روز روشن و خواب خرگوشی اتحادیه 

مشاورانیکهتا۴برابرکمیسیونمیگیرند

زعفرانکاران، فروشــندگان و صادرکنندگان واقعی زعفــران تصمیم گرفته اند با 
اتحــاد و همدلی  و حمایت های دولت و مجلــس ، تعیین کننده قیمت جهانی 

زعفران باشند .
بر اســاس این گزارش؛  دکتر محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و 
مه والت در مجلس شــورای اســالمی در این خصوص گفت : قیمت زعفران در 
کشور های همسایه ایران، از جمله امارات و ترکیه و همچنین کشورهای اروپایی 
اختالف فاحشــی با قیمت آن در ایران دارد و هر کیلو زعفران در این بازار ها از 

حدود 2000 تا 4000 هزار دالر به فروش می رسد.
وی بـا بیـان اینکـه باحمایـت هـای دولـت و مجلـس از زعفرانـکاران،  قیمـت 
آتـی زعفـراِن دی مـاه در بـورس کاال از ۵2 میلیـون تومـان گذشـت گفـت: 
ایـران بـه حـدود 400 تـا ۵00  در چنـد سـال گذشـته قیمـت زعفـران در 
دالر رسـید و علیرغـم افزایـش قیمـت دالر، ایـن افزایـش قیمـت روی قیمـت 
زعفـران ایـران تاثیـری نگذاشـت.زنگنه بـا بیان اینکـه  عدم ایـن افزایش قیمت 
چنـد دلیـل عمـده دارد افـزود:  بـا توجـه بـه اینکـه هزینه هـای کشـاورزان به 
ریـال اسـت و اکثـرا هـم بصـورت خانوادگـی نسـبت بـه کشـت آن اقـدام مـی 
کننـد بـرآورد درسـتی از افزایـش واقعـی هزینـه های تولیـد ندارنـد و از طرفی 
اطالعاتـی نسـبت بـه ارزش  دالری محصـول خـود نیـز ندارنـد و دچـار توهـم 
 پولـی شـده و از ایـن رو بـا هر پیشـنهاد قیمتی نسـبت به فـروش محصول خود 

اقدام می کنند.
وی ادامه داد: دلیل بعدی وجود واســطه هایی هســت که بین کشاورز و تولید 
کننده با صادر کننده زعفران و مصرف کننده نهایی آن در خارج از کشور وجود 
دارد. نفع این واســطه ها در کاهــش قیمت خرید از کشــاورز و افزایش دامنه 

ســود خود است لذا سعی می کنند تا قیمت را ســرکوب نمایند. از این افراد به 
عنوان مافیای زعفران نام برده می شود، این مافیا با توجه به اینکه 8۵ درصد از 
محصول تولیدی صادر می شــود و مقدار کمی از آن به مصارف داخلی می رسد 
با در اختیار داشتن بازار خارجی، نقش مهمی در تعیین قیمت زعفران دارند و به 
دلیل سودهای نجومی که از اختالف قیمت زعفران ایران با بازارهای جهانی می 

برند مانع افزایش قیمت زعفران می شوند.
زنگنه با اشــاره به راهبرد مافیای زعفران در سال جدید زراعی گفت ؛ این افراد 
سود جو قرار گذاشتند تا با مصاحبه های متعدد چنین وانمود نمایند که صادرات 
به شدت کاهش یافته و بازار زعفران از دست رفته است و با ترساندن کشاورزان 
محصول آنان را به قیمت پایین خریداری نمایند. این در حالی اســت که همین 
مافیا با قاچاق زعفران، تالش می کنند تا میزان رسمی صادرات را کاهش دهند. 
نخریدن زعفران از بورس و سرکوب بازار از دیگر سیاست های این قشر در سال 

زراعی آتی است.
این نماینده مجلس در عین حال بیان کرد:  دلیل بعدی به سیاست های اشتباهی 
برمی گردد که از ســوی دولت های گذشــته اعمال شده اســت.وی  ادامه داد: 
خوشــبختانه از سال گذشته با تالش مجلس برای ورود بازیگران جدید به عرصه 

بازار زعفران، از جمله بازار سرمایه و همچنین سبد گردان ها و همچنین طراحی 
ابزار جدید مثل اختیار خرید و فروش  در بازار بورس کاال برای گواهی ســپرده 
و گواهی آتی، عمال قیمت زعفران رشــد خوبی داشته است و حتی بازار به یک 

ثبات قیمت نسبی رسیده است.
در حال حاضر قیمت زعفران نگین حدود 42 میلیون تومان در بورس کاال است .

زنگنه اضافه کرد:  در ســال زراعی جدید به دلیل باالرفتن قیمت ها وهمچنین 
افزایش هزینه های کاشــت، داشت و برداشت محصول در ایران و اختالف قیمت 
فاحش آن با بازارهای جهانی باید تالش شــود که قیمت آن افزایش پیدا کند و 

چیزی در حدود 2000 دالر به فروش برسد.
وی در ادامه افزود: امسال ،مجلس شورای اسالمي،  بودجه الزم را در تبصره 14 
برای حمایت از زعفران کاران پیش بینی کرده اســت که در حال فراهم آوردن 
شرایط استفاده از آن برای کشاورزان هستیم.همچنین باید تالش کنیم با فراوری 

زعفران، ارزش افزوده بیشتری برای آن در داخل کشور ایجاد کنیم.
زنگنه افزود:متاســفانه مافیای زعفران که طی ســال گذشــته  با افزایش قیمت 
زعفران ســود های چند هزار میلیاردی خود را از دســت دادند و ضرر هنگفتی 
متحمل شدند، همچنان با افزایش قیمت، مخالفت و مقاومت می کنند و با توجه 
به قدرت و نفوذی که دارند ،ســعی می کنند به مخاطبین القا کنند که هر کیلو 
زعفران بین 30 تا3۵ میلیــون تومان ارزش دارد.این نماینده مجلس تاکید کرد:  
قطعا ســال کشاورزی پیش رو سال بسیار مهمی است و تالش می کنیم  بتوانیم 
قیمت زعفران را به ثبات برســانیم و با کمک به کشاورزان در تامین هزینه های 
برداشــت،بیش از پیش جلوی تاثیر مافیای زعفران و واســطه ها و دالالن را بر 

قیمت گذاری پایین زعفران بگیریم.

باحمایت های دولت و مجلس از زعفرانکاران

 قیمت آتی زعفراِن دی ماه در بورس کاال 
از 52 میلیون تومان گذشت

تأخیر در تحویل تیبا و تیبا 2 به علت مشکالت کیفی

 رفع عیوب با هماهنگی سازمان های نظارتی 
معاون کیفیت گروه خودروســازی سایپا گفت: با هدف ارتقاء کیفی تیبا و تیبا 2، سایپا اقدامات سختگیرانه ای تعریف 
کرد تا بتواند رضایت مشــتریان را در خصوص کیفیت برآورده کند و این مهم در کنار کســب مجوزهای الزم منجر به 

تاخیر زمانی در تحویل این خودروها شده است.
ســازمان ملی استاندارد در اوایل خردادماه ســال جاری اعالم کرد که خودروهای سمند، تیبا و تیبا 2 به دلیل عیوب 
پرتکرار ایمنی عملکرد، از سوی دفتر تخصصی صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران از فهرست تمدید اعتبار حذف 
شد. بعد از اعالم این خبر توسط سازمان ملی استاندارد  افرادی که از قبل از طریق طرح های فروش خودروسازان اقدام 
به خرید این خودرو ها کرده بودند برای شــماره گذاری این خودروها با مشــکل مواجه شد ه اند و به عبارتی خودروهای 
آنها پالک نمی شــود. پس از پیگیری های مکرر خبرنگار فارس از شرکت خودروسازی سایپا، فرزاد غزایی در گفت وگو 
با فارس در این باره گفت: با  هدف تضمین کیفیت محصوالتی که در اختیار مشتریان  قرار می گیرد تحویل خودروهای 
تیبا و تیبا 2 با تاخیر مواجه شــده اســت که ضمن عذرخواهی از مشــتریان ، پس از کنترل های سختگیرانه مجدد و 
حصول اطمینان از کیفیت مطلوب این خودروها تالش می کنیم تا با هماهنگی ســازمان های نظارتی در اســرع وقت 

تعهدات ایجاد شده را انجام دهیم.
معاون کیفیت گروه خودروســازی ســایپا درباره تاخیر در تحویل خودروهای تیبا و تیبا 2 اظهار داشت: با هدف ارتقاء 
کیفی خودروهای مذکور این گروه خودروســازی اقدامات واکنش سریع و ســختگیرانه ای تعریف کرده است تا بتواند 
رضایت مشــتریان را در خصوص کیفیت برآورده کند و این مهم در کنار کســب مجوزهای الزم منجر به تاخیر زمانی 
در تحویل این خودروها شــده است.وی بیان داشــت: این اقدامات تعریف شده و در حال اجرا است و همه توان گروه 

خودروسازی سایپا در جهت انجام کامل آن بسیج شده است.
معاون کیفیت ســایپا  افزود: سیاست های جدید گروه سایپا از بهمن  سال گذشته با تغییر زیربنایی در مفاهیم مشتری 
مداری و کیفیت تدوین شــده اســت که در بخش محصول ارتقاء کیفیت محصوالت جــاری و رفع نواقص اعالمی از 
سوی مشتریان و همچنین جایگزینی محصوالت با طراحی جدید به جای خودروهای قدیمی در اولویت قرار دارد.وی 
افزود: عالوه بر سرمایه گذاری در تجهیز خطوط تولید خودروسازان و قطعه سازان، انتقال دانش فنی خودروسازان برتر 
جهان نیز در دستور کار گروه سایپا قرار گرفته است.غزایی ضمن عذرخواهی مجدد از تاخیر به وجود آمده در تحویل 
خودروها گفت: امیدواریم با اقدامات در حال انجام و تعامل با ســازمان های نظارتی مشــکل این بخش از مشتریان در 
روزهای آتی برطرف شــود.وی اذعان کرد: گروه ســایپا خود را متعهد می داند تا هر نقصی که از سوی مشتریان اعالم 
می  شود را با بهره گیری از شبکه گسترده خدمات پس از فروش شرکت سایپایدک و امداد گران شرکت امداد خودرو 

سایپا در کوتاهترین زمان ممکن و به صورت ویژه رسیدگی و رفع کند.  فارس

فعاالن بازار سرمایه خواستار شدند

ورود کمیسیون اصل 90 به طرح تنظیم بازار کاالهای بورسی  
جمعی از فعاالن بازار ســرمایه طی نامه ای، خواســتار ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به ماجرای مخالفت کمیسیون 
صنایع و وزارت صمت بانظر دولت و جلوگیری از اثرات ســوء »طرح تنظیم بازار کاالهای مشــمول الزام به عرضه در 

بورس های کاالیی« برکلیت اقتصاد و بازار سرمایه شدند.
اخیرا طرحی در کمیســیون صنایع و معادن مجلس با عنوان »طرح تنظیم بازار کاالهای مشــمول الزام به عرضه در 
بورس های کاالیی« به تصویب رســیده اســت که با وجود مخالفت دولت و هیات وزیران با آن، کماکان توســط این 
کمیسیون و وزارت صنعت در حال پیگیری است. در این راستا جمعی از فعاالن بازار سرمایه طی نامه ای به کمیسیون 
اصل 90 مجلس خواســتار ورود این کمیســیون به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صنعت با نظر دولت و 

هیات وزیران در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده اند.
در این نامه که خطاب به حســن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی نگاشته شده است، آمده: 
همانگونه که مســتحضرید اخیرا طرحی در کمیســیون صنایع و معادن مجلس با عنوان » طرح تنظیم بازار کاالهای 
مشــمول الزام به عرضه در بورس های کاالیی« مورد تصویب قرار گرفته است که قرائن موجود در فرایند تدوین طرح و 
محتویات پیشنهادی باعث نگرانی از گسترش فساد در دستگاه های اجرایی و رواج امضای طالیی شده است.بر اساس این 
طرح با پیشنهاد اتاق بازرگانی، تصویب در کارگروه و با تایید و ابالغ وزیر الزام به عرضه در بورس، چارچوب قیمت پایه 
و عوارض صادراتی تعیین می شــود. این در حالی اســت که الزام به عرضه در بورس بر حسب کاال در اختیار قانون گذار، 

شورای رقابت، وزارت مربوطه حسب مورد وزارت نفت و وزارت کشاورزی و همچنین ستاد تنظیم بازار است.
همچنیــن تعیین نرخ عوارض صادراتی در اختیار هیات وزیران بــوده و اعطای اختیار مربوطه به یک وزارت نگران کننده 
ارزیابی می شــود.در نهایت شورای عالی بورس بر اســاس قوانین باالدستی مسئول تعیین نحوه عرضه در بورس از جمله 
چارچوب قیمت پایه است.تمرکز قدرت در اختیار یک دستگاه و روابط ناسالم در کارکنان این وزارت با بخش خصوصی بویژه 
زمانی که امتیازات مالی و رانت مطرح باشد، یکی از دغدغه های نهادهای نظارتی بوده و همواره نسبت به چنین رویه هایی 
هشدار نظارتی الزم داده شده است. تجربه اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخصیص بر اساس سامانه بهین یاب 
و اخالل در رقابت که بدلیل فساد در تعیین سهمیه بهین یابی موجب قاچاق گسترده و دستگیری متعدد دالالن سودجو 
شــد، محتمل است با تصویب این طرح تکرار شود که الزم اســت از همین ابتدا از تصویب آن جلوگیری شود. همچنین 
عملکرد اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و تشکیک در قرعه کشی و تحوه 
تخصیص، موجب خدشه جدی به سرمایه اجتماعی دولت شده است که نشان می دهد رویه ناصواب گذشته همچنان ادامه 
دارد.در ابتدای سال جاری نیز تعیین عوارض خلق الساعه با عکس العمل صنایع مواجه شد که منجر به عقب نشینی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت شد و در عمل اعتماد به توان کارشناسی دستگاه مذکور را متزلزل کرد.  تسنیم


