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اقتصاد

پرداخت سود سهام شرکت پارس مینو از 
طریق شعب سراسر کشور »بانک سپه«

| بر اساس قرارداده منعقده دو جانبه 
بانک سپه و شرکت صنعتی پارس مینو عملیات 
پرداخت سود سهام سهامداران شرکت مذکور 
هم اکنون از طریق کلیه شــعب این بانک آغاز 
شده است.به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه، در این راستا سهامداران 
حقیقی شرکت یاد شده ضمن مراجعه به شعب 

این بانک با ارائه مدارک هویتی معتبر می توانند سود سهام خود را دریافت 
و یا به سایر حساب های خود انتقال دهند.شایان ذکر است بانک سپه به 
عنوان نخستین بانک ایرانی و دولتی و بیش از 90 سال سابقه درخشان 
در عرصه بانکداری و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، عاملیت پرداخت 
سود سهام تعداد زیادی از شرکت های سهامی بورسی و فرابورسی را از 

سال های گذشته از طریق شعب سراسر کشور به عهده دارد.

قدردانی شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان از »بانک ملت«

| شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه از مدیریت شعب استان به دلیل همکاری 
مطلوب با این ســازمان تجلیــل کرد.به گزارش 
کائنات و به نقــل از روابط عمومی بانک ملت، در 
مراسم جشنی که از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه به مناسبت عید سعید غدیر و با 

حضور دکتر جمالی نژاد شهرداراصفهان، سرهنگ رضایی رییس پلیس راهور 
استان اصفهان و جمعی دیگر از مقامات استانی برگزار شد، لوح سپاسی به 
نشــانه قدردانی از تالش های بانک ملت در دو بخش خدمات به کارکنان 
سازمان اتوبوسرانی و همراهی در تجهیز ناوگان حمل و نقل شهری به  هادی 
حطیم، مدیر شعب استان اصفهان اهدا شد.بر اساس این گزارش، بانک ملت 
درپی عمل به رسالت اجتماعی خود در بهبود وضعیت حمل و نقل در شهر 
اصفهان  و با هدف  کاهش آلودگی های زیست محیطی و رفاه هر چه بیشتر 
شهروندان، به پذیرش عاملیت بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و 
مشارکت  برای خرید ۳00 دستگاه اتوبوس درون شهری با پرداخت تسهیالت 
به سازمان اتوبوسرانی اقدام کرده اســت که این پروژه استانی به زودی به 
بهره برداری خواهد رســید. بانک ملت در حال حاضر با ســرمایه ۵0000 
میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانک های کشــور اســت که درچارچوب 
دولت جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کند.مهم ترین راهبردهای بانک 
ملت توسعه ی فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود 
کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص های عملکرد است. برای 
دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره وری بانک، سوددهی 
و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته بندی مشتریان و 
فرآیندهای مربوط به سود، آموزش های استراتژی محور، فن آوری نوین بانکی 

و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده است.

»بانک شهر« نماد عمرانی وآبادانی 
شهرهاست

| حســن اســالمی راد معاون امنیتی و 
سیاسی اســتانداری ســمنان در دیدار با رییس 
سرپرستی منطقه 6 بانک شهر ،با بیان این مطلب 
افزود: خوشبختانه طی چند سال گذشته هموطنان 
بیش از پیش به این بانک اعتماد کرده و سرمایه خود 
را در اختیار آن قرار داده اند تا در عمران شهرهای 
خود استفاده شود.به گزارش کائنات و به نقل از مرکز 

ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، حسن اسالمی راد معاون امنیتی و سیاسی 
استانداری سمنان با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری بانک شهر درتمامی شهرها 
افزود: بانک شهر در زمان مشکالت که برای موسسات مالی پیش آمد، مآمن 
امنی برای مردم و سپرده گذاران برای جلب رضایت عمومی مردم بود.اسالمی 
راد افزود: هرچه به رشد و پیشرفت ظرفیت های بانک شهر بپردازیم، قطعا سبب 
افزایش قدرت مدیریت شهری خواهد شد، به شکلی که در این موضوع  منافع 
شهرداری و منافع مردم باید به صورت کلی در اولویت قرار گیرد.حسن اسالمی 
راد معاون امنیتی و سیاسی استانداری سمنان تصریح کرد:. انتظار می رود در 
سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال با حمایت های بانک ها و به ویژه بانک 
مردمی شهر ، این مهم، هرچه بیشتر رونق گیرد.وی تقویت بخش اقتصادی 
در حوزه استان سمنان را یکی از اولویت های اصلی دولت عنوان کرد و ادامه 
داد: تاجایی که امکانپذیر است از منابع و خطوط اعتباری بانک شهر در جهت 
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان استفاده خواهد شد. بانک 
شهر با فعالیت هاي متنوع مالي، پولي، سرمایه گذاري در بخش های مختلف در 
صنعت بانکداري ایران بوده که در تالش است در بازار داخلی)سطح کشور( و 
بین المللی حضوري فعال داشته و خدماتي متمایز ارائه دهد. داشتن خدمات 
متنوع، متمایز و نوآور از ویژگي هاي این بانک خواهد بود که با ارائه مدل هاي 
کسب و کار بانک، اشــخاص حقیقي و حقوقي را در داخل و خارج از کشور 
پوشش خواهد داد تا مشتري مداري در انواع بانکداري ها محقق شود و موجبات 
چابکي و انعطاف پذیري براي تعالي سازماني و انجام فعالیت هاي حرفه اي را 
فراهم کند.ما اعتمادآفریني، خلق اندیشي،  صداقت  و رازداري و امانتداری را از 
وظایف اصلي خود مي پنداریم و به داشتن کارکنان فرهیخته، خالق، صادق و 

متخصص افتخار مي کنیم.

برگزاری مراسم جشن 89 سالگی »بانک 
ملی« با حضور انبوه کارکنان بازنشسته 

| مراسم جشن 89 سالگی بانک ملی ایران 
و دیدار صمیمانه جمع کثیری از بازنشستگان این 
بانک با مدیرعامل و هیات مدیره بانک برگزار شد.به 
گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، در این مراســم بازنشســتگان این بانک در 
فضایی صمیمانه مســائل، دیدگاه ها و درخواست 
های خود را مطرح کردند. دکتر محمدرضا حسین 

زاده مدیرعامل بانک ملی ایران در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره، 
معاونان و مسئوالن ارشد بانک در  باشــگاه آجودانیه برگزار شد، با تقدیر از 
تالش های موثر پیشکسوتان و تبریک 89 سالگی بانک ملی ایران به عموم 
کارکنان و مشتریان این بانک، بر اهمیت حمایت های معنوی بازنشستگان 
از بانک تاکید کرد و گفت: ما به نوبه خــود تالش می کنیم قدردان زحمات 
و تالش های خستگی ناپذیر کارکنان بازنشسته باشیم و خدمات رفاهی را تا 
حد ممکن برای پیشکسوتان ارتقا دهیم.وی ادامه داد: بانک ملی ایران همواره 
مورد اعتماد مردم بوده و این روند هر روز رو به افزایش است، به طوری که مقام 
های ارشد دولت و مجلس نیز با حضورشان در مجموعه بانک، به این موضوع 
اذعان کردند.حســین زاده با تاکید بر این که پس از یکسان سازی نرخ سود، 
سیل منابع به سمت بانک ملی ایران در جریان است، اظهار کرد: این نشان می 
دهد برای مردم فقط نرخ سود مهم نیست، بلکه اعتماد به بانک در درجه اول 
اهمیت قرار دارد.مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه به بهبود خدمات رسانی 
بیمارستان بانک و راه اندازی چند بخش جدید از جمله بخش جراحی قلب با 
حضور جراحان درجه اول کشور همچون دکتر ماندگار اشاره و خاطرنشان کرد: 
دانشکده پرستاری بیمارستان بانک ملی ایران احیا شده و از اول مهر ماه فعالیت 
خود را آغاز می کند.رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران به راه اندازی مراکز 
خدماتی رفاهی جدید بانک در بابلسر، نشتارود و جنوب تهران نیز اشاره کرد و 
افزود: اقداماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان و یکسان سازی آن با حقوق 
کارکنان در حال انجام است.در این مراسم، حجت اله قاسمی مدیرعامل شرکت 
همیاری کوثر نیز از تالش برای افزایش خدمات رفاهی قابل ارائه به بازنشستگان 
خبر داد و گفت: چهار برابر شدن خسارت فوت، افزایش سقف سنی استفاده 
فرزندان ذکور از خدمات درمانی و نیز پرداخت خسارت فوت همسر از تازه ترین 

امکانات ایجاد شده برای همکاران بازنشسته است.

| در بازار پوند انگلستان 8۲ تومان افزایش یافته و سکه نیز ۱۴ هزار تومان گران شده است.در بازار ارز دالر 
به ۳9۲۴ تومان رسیده است و پوند انگلستان ۵۲۲۳ تومان فروخته می شود.سکه تمام طرح جدید با افزایش ۱۴ هزار 
تومانی به یک میلیون و ۲۷۱ هزار تومان رسیده است.

| ایمان نوربخش -  هفته گذشته بار دیگر همانند چند 
سال گذشته بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای بانک ها را ملزم به 
کاهش نرخ سود سپرده ها کرد. طی ۱0 سال گذشته چندمین بار 
اســت که بانک ها ملزم به کاهش نرخ سود می شــوند، اما طی این 
ســال ها به دالیل مختلف بانک ها در عمل تن به کاهش نرخ سود 
نداده اند. در سه سال اخیر نیز به دلیل کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی 
به طرق مختلف تالش کرده نرخ سود را کاهش دهد.اما هر بار پس 
از گذشت مدتی از صدور بخشــنامه، بانک ها با روش های بدیعی از 
اجرای کامل کاهش نرخ سود به خصوص برای سپرده گذاران کالن 
خود سر باز زده اند و بعید به نظر می رسد این بار نیز اتفاقی متفاوت 
از دفعات پیش رخ دهد. این سوال مطرح می شود درحالی که عمده 
هزینه تمام شده بانک ها سود پرداختی به سپرده گذار است؛ بنابراین 
بانک ها باید از کاهش نرخ سود استقبال کنند؛ چون باعث کاهش 
هزینه های آنها و در نهایت افزایش سودآوری برای سهامداران بانک 
خواهد شد؛ بنابراین چرا اکثر بانک ها از کاهش نرخ سود استقبال 
نمی کنند؟ ریشه این تناقض به سمت راست ترازنامه بانک ها یعنی 
کیفیت دارایی های آنها بازمی گردد. هنگامی که دارایی های عمده 

بانک یعنی تسهیالت اعطایی به مشــتریان و سرمایه گذاری های 
آنها فاقد بازدهی کافی باشد و نتوانند برای بانک سود الزم را برای 
پرداخت به سپرده گذار فراهم کنند، بانک برای پرداخت سود ماهانه 
به سپرده گذاران خود منابع کافی نخواهد داشت. اگرچه بانک در این 
حالت برای دارایی های خود درآمد و سود شناسایی می کند، اما این 
سود کامال موهومی و فقط روی کاغذ است؛ درحالی که سپرده گذار 
سود خود را به صورت نقد می خواهد دریافت کند. در این حالت بانک 
به هر وسیله ای متوسل خواهد شد تا نقدینگی الزم برای پرداخت 
سود نقد به ســپرده گذار را فراهم کند؛ بنابراین شروع به پرداخت 
سود های باالتر به ســپرده های کالن می کند تا با جذب آنها منابع 
الزم را برای پرداخت سود به سپرده گذاران قبلی فراهم کند. از آنجا 
که تصور سپرده گذاران بر این است که اصل و فرع سپرده های آنها 
تضمین شده است؛ بنابراین بدون توجه به وضعیت دارایی های بانک 
سپرده خود را به راحتی در اختیار بانکی که باالترین سود را پرداخت 
می کند، قرار می دهند. این وضعیت موجب تشــدید رقابت منفی 
بین بانک ها برای پرداخت ســود باالتر و حفظ سپرده گذاران خود 
می شــود.این وضعیت موقعی تشدید می شود که سپرده گذاران در 

نظام بانکی ایران بخواهند سپرده خود را عند المطالبه دریافت کنند. 
درحالی که در بانکداری متعارف بین المللی ســپرده گذار مدت دار 
نمی تواند هر موقع اراده کرد ســپرده خود را از بانک خارج کند و 
در بانکداری اسالمی نیز ســپرده گذار در صورتی که بخواهد قبل از 
مشخص شدن وضعیت سود و زیان سرمایه گذاری، سپرده خود را 
برداشت کند، نمی تواند کل وجه سپرده را یکجا دریافت کند و در 
عین حال تا اتمام دوره سرمایه گذاری سودی به او تعلق نمی گیرد، 
اما در ایران ســپرده گذار می تواند هر زمان که خواست اصل و سود 
ســپرده خود را از بانک طلب کند. به عبارت دیگر سپرده گذاری در 
نظام بانکی ایران نه متناســب با بانکداری متعارف و نه متناسب با 
قواعد بانکداری اسالمی است. ریشه درمان وضعیت نابسامان نظام 
بانکی توجه و تمرکز بر سمت راست ترازنامه بانک ها و تعیین تکلیف 
دارایی های آنها است. متاسفانه طی این سال ها بانک مرکزی تمام هم 
و غم خود را صرف سمت چپ ترازنامه و سپرده های مشتریان کرده 
است. تمرکز بر ســپرده ها و تالش برای کاهش نرخ سود سپرده ها 
تنها به عنوان مســکن عمل می کند، اما به نظر می رسد این مسکن 

دیگر فاقد کارآیی است. 

| محدثه زارع -  بسیاری از بانک  ها از 
راهکار صندوق های سرمایه گذاری برای پرداخت 
سود تضمینی باالتر به مشــتریان خود استفاده 
می کنند. صندوق سرمایه گذاری نهادی است که 
منابع مالی را از مردم جمع آوری و در سبد متنوعی 
از اوراق بهادار ســرمایه گذاری می کند. مجموع 
ســرمایه صندوق به واحدهای سرمایه گذاری به 
ارزش اسمی یک میلیون ریال تقسیم می شود. هر 
سرمایه گذار به نسبت آورده خود، مالک واحدهای 
سرمایه گذاری می شــود.حال تعداد واحدهای 
صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت از اوایل 
سال 9۵ روند صعودی چشم گیری به خود گرفتند 
که دلیل این موضوع  مســیر بانک ها برای عدم 
کاهش نرخ سود بود. اکنون با تالش بانک مرکزی 
برای کاهش نرخ ســود به ۱۵ درصد، آینده این 
صندوق ها مورد توجه قرار گرفته است.اوج گیری 
مجدد صدور واحدهای این صندوق ها سناریوی 
اولی اســت که تکرار »بانک داری سایه« بانک ها 
خواهد بود. اما ســناریوی دومی نیز وجود دارد 
که احتمال ابطال سریع واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق ها را باال می داند. طرفداران ســناریوی 
دوم بیشــتر به اظهارات مقامات بورسی استناد 
می کنند که قرار است سقف سپرده های بانکی از 
پرتفوی صندوق ها را به ۵0 درصد کاهش دهند. 
صندوق هایی که اکنون حدود 80 درصد دارایی 
خود را به صورت سپرده نزد بانک ها گذاشته اند.

بانک ها براساس بخشــنامه جدید بانک مرکزی 
مکلف به اجرایی کردن نرخ های ســود ســپرده 
مصوب شورای پول و اعتبار شــدند به گونه ای 
که حداکثر سود برای سپرده های بلندمدت ۱۵ 
درصد و کوتاه مدت به حداکثر ۱0 درصد کاهش 
یافت. این الزام بانک ها به رعایت نرخ های مصوب، 
موجی از گمانه زنی های مختلف مبنی بر کاهش 

نرخ سود صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد 
ثابت فعال در بورس را به دنبال داشــت.در این 
میان هر چند بررسی  های میدانی نشان از آن دارد 
که برخی بانک ها با ترفندهای خاص، زیر بار این 
کاهش نرخ نخواهند رفت، به طوری که همچنان 
بانک ها عمدتا از طریق صندوق های درآمد ثابت 
اقدام به جذب سپرده می کنند. این بانک ها به سه 
شیوه مختلف ســعی در دور زدن دستورالعمل 
جدید بانک مرکزی و جذب ســپرده با نرخ های 
باال داشتند: ۱( انتقال ســرمایه به حساب هایی 
که قبل از ۱۱ شهریور افتتاح شده اند. ۲( فروش 
واحدهــای صندوق های ســرمایه گذاری درآمد 
ثابت به شــرط آنکه برداشــت از حساب فقط از 
طریق مراجعه به همان شــعبه  صورت گیرد. ۳( 
فروش واحدهای صندوق های ســرمایه گذاری 
بدون محدودیت خاص.به این ترتیب مشــاهده 
می شــود که برخی بانک ها همچنان روش هایی 
جدید برای حفظ مشــتریان خود دارند. بر این 
اساس بانک ها با بهره گیری از کانال »سایه« خود، 
مانند گذشته به فعالیتشان ادامه داده و به جذب 
سرمایه با سودهای باال می پردازند و بانک مرکزی 
نیز هنوز اقدام جدی و مشــخصی برای برخورد 
با این کانال های جذب ســرمایه نداشته است. بر 
این اساس، برخی کارشناسان معتقدند بانک ها 
به دلیل محدود شــدن نرخ های ترجیحی )نرخ 
سودهایی که بانک ها به مشتریان ویژه خود اعطا 
می کردند( عموما به سمت جذب سپرده از طریق 
صندوق ها می شوند. این موضوع می تواند مجددا 
به روند افزایشی واحدهای ســرمایه گذاری این 
صندوق های درآمد ثابت کمک کند.از سوی دیگر 
این مساله را از نگاهی دیگر می توان بررسی کرد؛ 
در روایت دوم این موضوع فشــار سازمان بورس 
برای تغییرات در سبد سرمایه گذاری صندوق های 

با درآمد ثابت نرخ است. این موضوع زمانی شدت 
بیشتری یافت که معاون نظارت بر نهادهای مالی 
سازمان بورس و اوراق بهادار از ابالغیه  جدید به 
منظور سقف مجاز ســپرده گذاری صندوق های 
ســرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تا 
محدوده ۵0 درصد خبر داد. علی ســعیدی در 
گفت وگو با »سنا« ابالغ این آیین نامه جدید را در 
روزهای آینده عنوان کرد و گفت: به زودی طی 
ابالغیه ای قرار است سقف مجاز سپرده  های بانکی 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تا سقف 
۵0 درصد اعالم شود.وی در ادامه تاکید کرد: یکی 
از موارد مهم گنجانده شده در دستورالعمل جدید، 

اعمال جریمه برای متخلفان است؛ چنانچه تخلفی 
صورت گیرد و بیش از ۵0 درصد در سپرده بانکی 
وارد شود، مدیر صندوق فقط تا میزان ۵0 درصد 
می تواند کارمزد بگیرد. سعیدی در این باره توضیح 
داد: نحوه اخذ کارمزد صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت به جای ما به التفاوت نرخ مصوب تا 
نرخ ترجیحی، درصدی از کل سپرده خواهد بود؛ 

به عبارت دیگر کارمزد تابعی از کل سپرده خواهد 
بود که به شــکل پلکانی برای مدیر صندوق در 
نظر گرفته شده اســت.در صورت تحقق این امر، 
طبیعتا جذابیت صندوق های با درآمد ثابت کاهش 
می یابد. زیرا توجه به ایــن صندوق ها با توجه به 
دو نکته بود؛ یکی صندوق ها منبعی هستند که 
سودی باالتر از سپرده های عادی بانکی پرداخت 
می کنند و هم زمان ریسک پایینی دارند. با اجرای 
ســقف ۵0 درصدی برای سپرده، این صندوق ها 
مجبور می شوند مابقی سرمایه خود را به بورس 
وارد کنند که ریسک باالتری نسبت به سپرده ها 
دارد. در این حالت، سرمایه گذاران اقدام به ابطال 
واحدهای سرمایه گذاری خواهند کرد و در نتیجه 
صندوق ها به منظور تامیــن نقدینگی مورد نیاز 
مجبور خواهند شــد ســهام خــود را به فروش 
برسانند.گروهی از فعاالن بازار سرمایه، این اقدام 
را ریسک آینده بورس تهران ارزیابی می کنند. با 
این حال، ســناریوی مزبور چندان عملی به نظر 
نمی رسد زیرا تجربه سال های گذشته نشان داده 
که صندوق های سرمایه گذاری به این قبیل موارد و 
دستورالعمل ها توجه خاصی نشان نداده و هر چند 
سقف و کفی برای تشکیل پرتفوی آنها اعالم شود، 
اما باز مجدد به روند قبلی و ســرمایه گذاری های 
دلخواه خــود می پردازند، به طــوری که اکنون 
صندوق ها حــدودا 80 درصــد از منابع خود را 
به صورت سپرده بانکی ســرمایه گذاری کرده اند.
این در حالی اســت که ســازمان بورس و اوراق 
بهادار پیش تر با تعییــن حدنصاب 60 درصدی 
برای ســپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت در سوم بهمن سال ۱۳9۵ تالشی 
ناکام در این راستا کرده بودند. همچنین بر اساس 
مصوبه مزبور، کف خرید سهام نیز ۵ تا ۱۵ درصد از 
کل سبد دارایی صندوق تعیین شد.بررسی آماری 

صورت گرفته نیــز در تایید مطالب باال و تثبیت 
روایت نخست است به طوری که خالص صدور و 
ابطال های انجام شــده در صندوق های با درآمد 
ثابت از فروردین سال 9۵ تقریبا با روندی مثبت 
همراه بوده اســت که تقریبا مصادف با نخستین 
توافق بانک مرکزی برای کاهش ســود سپرده ها 
به ۱۵ درصد بــود. این وضعیت از اواخر ســال 
پیش ُکند شــد و حتی در برخــی ماه ها ابطال 
واحدها از صدور آنها پیشــی گرفت. احتماال در 
این دوره ها بانک ها مجددا به جذب ســپرده ها 
با نرخ ترجیحــی پرداختند و اقبال به صندوق ها 
کاهش یافته است.روند مزبور در شهریور ماه نه 
تنها متوقف نشد بلکه با شدت بیشتری در صدور 
واحدهای جدید همراه شــد. به طوری که شاهد 
افزایش حدود ۲۱۳ میلیونی تعداد کل واحدهای 
این صندوق ها هســتیم. این موضوع تاییدی بر 
سناریوی نخست و روندی کامال مخالف با افزایش 
میزان ابطال واحدهای صندوق ها پس از کاهش 
نرخ سود بانکی اســت.در این میان شائبه هایی 
درخصوص اینکه »آیا دســتورالعمل اخیر بانک 
مرکزی بــرای صندوق های ســرمایه گذاری نیز 
صادق خواهد بود؟« وجود دارد. در پاسخ به این 
سوال رئیس اسبق اداره نظارت بر نهادهای مالی 
سازمان بورس به شــدت این موضوع را رد کرد 
و تعیین نرخ ســود برای صندوق ها را در حیطه 
فعالیت شورای عالی بورس دانســت و نه بانک 
مرکزی!در این خصوص، بهنام چاوشــی رئیس 
اسبق اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 
اظهار کرد: بخشنامه اخیر نمی تواند درخصوص 
صندوق های بــا درآمد ثابت اعمــال نظر کند، 
چرا که این صندوق ها تابع ضوابط و مقررات حاکم 

بر بورس هستند.

آینـده مبهـم 
 گزارش کائنات از
 صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت؛

 مطالبه ارزی »پارلمان اقتصاد«
 از دولت دوازدهم

| فعاالن بخش خصوصی در نشســت اخیر پارلمان بخش خصوصی بار 
دیگر مطالبه ارزی خود از دولت را مطرح کردند. در این نشست تک نرخی شدن 
ارز به عنوان یکی از اولویت های مهم دولــت دوازدهم موضوع تبادل نظر فعاالن 
بخش خصوصی با مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات بود. با توجه به اقدام اخیر 
دولت مبنی بر حذف ارز مســافرتی، فعاالن بخش خصوصی، آن را اولین گام در 
جهت تک نرخی شــدن ارز می دانند و ابراز امیدواری کردند که گام های بعدی 
نیز به سرعت برداشته شــود.به گزارش کائنات و به نقل از اقتصادنیوز ، به باور 
آنها این اقدام به نفع صادرات بوده و در بلندمدت می تواند به ایجاد شــفافیت و 
حذف رانت کمک قابل توجهی کند. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، با 
وجود اینکه سال گذشته موضوع تک نرخی شــدن ارز از سوی رئیس کل بانک 
مرکزی بارها مورد تاکید قرار گرفت اما در عمل شــاهد موفقیتی در این زمینه 
نبوده ایم. از سوی دیگر امید می رود که بانک مرکزی با اجرای حذف ارز مسافرتی 
بتواند مقدمه تک نرخی شــدن ارز را در سال جاری فراهم کند و گام های بعدی 
با سرعت بیشــتری برداشته شــود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز که 
میهمان ویژه این نشســت بود نیز بر این باور است که الزمه تک نرخی شدن ارز 
این است که نرخ ارز متناســب با تورم افزایش یابد.  رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در ابتدای این نشست، به مسائل مهم مطرح شده در هفته های اخیر اشاره کرد و 
گفت: تک نرخی کردن ارز، اصالح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رونق بازار سرمایه 
و کاهش حجم مجوزها از جمله مســائل اساســی اقتصاد است که باید در راس 
کار دولت قرار گیرد.مسعود خوانساری همچنین به موضوع تک نرخی کردن ارز 
اشاره کرد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته چند بار این موضوع 
را بیان کردند اما عملی نشد و امیدواریم امسال حتما اجرایی شود. خوشبختانه 
مقدمه این کار را که حذف ارز مســافرتی بود، انجام دادند و امیدواریم گام های 
بعدی نیز به سرعت برداشته شود. وی افزود: در دیداری که با آقای شریعتمداری، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم ایشان بیان کرد که آماده واگذاری تمامی 
بنگاه ها و شرکت هایی است که هم اکنون ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اداره می شود. خوانساری در ادامه گفت: همچنین موضوع دیگری که مطرح شد، 
موضوع تعرفه ها بود که وزیر جدید صنعــت قصد دارد تعرفه ها را به مدت چهار 
ســال ثابت نگه دارد و فقط در موارد ضروری تغییرات در تعرفه ها صورت گیرد.

خوانساری همچنین به حضور مدیرعامل موسسه فریزر در اتاق تهران اشاره کرد و 
گفت: مقرر شد این موسسه با ارائه  راهکارها و پیشنهادها، شرایطی را فراهم کند تا 
رتبه ایران در آزادی اقتصادی بهتر شود. وی افزود: همچنین قرار است کمیسیون 
تسهیل فضای کسب وکار با تشکیل کارگروهی با وزارتخانه ها، این کار را در اتاق 
تهران و دولت پیگیری کند.وی با اشاره به رشد اقتصادی ۷ درصدی بهار امسال 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشــته اظهار کرد: رشد بخش ساختمان بعد از 
۲0 فصل متوالی که رشد منفی یا صفر داشته در فصل بهار به ۷/۱ درصد رسیده 
است که در صورت تداوم، شاهد رونق در بخش ساختمان در فصل های پیش رو 
خواهیم بود. وی همچنین از حضور هیاتی از اتاق ایران و تهران در اجالس جهانی 

اتاق های بازرگانی که قرار است هفته آینده در استرالیا برگزار شود خبر داد. 

مدیر عامل ایران خودرو دیزل تاکید کرد:

 ارتقای کیفیت خودروهای تجاری
 با همکاری های بین المللی

| علیرضا ســاجی مدیر عامل ایران خودرو دیــزل گفت: با توجه به 
محدودیت ترانزیت خودروهــای تجاری در اروپا و لزوم رعایت مباحث کیفی 
این نوع محصوالت، ارتقای کیفیت خودروهای تجاری مورد توجه قرار گرفته 
است. به گزارش کائنات و به نقل از ایکوپرس،  علیرضا ساجی مدیر عامل ایران 
خودرو دیزل در حاشیه امضای قرار داد ایران خودرو دیزل و بنز تاکید کرد: اصل 
قرارداد همکاری با بنز مبتنی بر ایجاد شرکت مشترک است و در این شرکت 
در خصوص تولید و فروش محصوالت مختلف تصمیم گیری می شود.علیرضا 
ســاجی مدیر عامل ایران خودرو دیزل افزود: امکان تولید تمامی محصوالت 
تجاری در این قرارداد پیش بینی شده است.علیرضا ساجی مدیر عامل ایران 
خودرو دیزل با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت محصوالت تجاری تصریح کرد: 
با توجه به ضرورت حفظ هر چه بیشتر محیط زیست، باید از خودروهای نسل 
جدید، دوستدار محیط زیست و مصرف سوخت مناسب استفاده کنیم و در این 
قرار داد به این موضوع توجه جدی شده است.علیرضا ساجی مدیر عامل ایران 
خودرو دیزل خاطر نشان کرد: بحث محیط زیست، چالش خودرو سازان تجاری 
است و گروه صنعتی ایران خودرو این موضوع را در دستور کار قرار داده است. 
شرکتي که امروزه با نام شناخته شده ایران خودرو دیزل در عرصه جاده هاي 
کشور و حتي در پهنه ترانزیت بین المللي، موجب غرور و افتخار ملي گردیده 
، بزرگترین تولید کننده خودروهاي کار در خاورمیانه محسوب مي شود که با 
نیم قرن تجربه درخشان، وظیه تولید و ساخت انواع خودروهاي سنگین و نیمه 
سنگین را برعهده دارد. شرکت ایران خودرو دیزل به موازات بازسازي و بهینه 
سازي محیط درون ســازماني، تالش نمود تا با تقویت و گسترش شرکتهاي 
اقماري تحت پوش خود شــامل : ایــدم ، گواه، تاپ ســرویس، تاپ خودرو، 
چرخشگر، تولید قطعات خودرو، تولید محور خودرو، توسعه خودرو کارو اپکو 

شرایط مطلوبي را براي افق هاي آینده خود متبلور سازد. 

 لغو بخشنامه »حذف برچسب قیمت کاال« 
بهتر از اجرای آن است

| رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بخشنامه  
حذف برچسب قیمت از روی برخی کاالها به صورت آزمایشی انجام می شود و در 
صورتی که به اهداف خود دســت نیابد، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند با 
بخشنامه دیگری این قانون را لغو کند که البته به نظر می رسد با توجه به قوانینی که 
در این زمینه وجود دارد و نواقص موجود در طرح، شاید لغو آن در این بازده زمانی 
عمل مناسب تری باشد.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، محمود نوابی - معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت - در پایان برنامه مجمع ســالیانه ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشــاره به عملکرد این سازمان گفت: یکی از 
فعالیت های اصلی این سازمان در سال گذشته موضوع مبارزه با قاچاق کاال در سطح 
عرضه بوده اســت که عملکرد همکارانمان در سازمان های حمایت  و سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها در سال ۱۳9۵ نسبت به سال قبل به لحاظ ارزشی 
تا ۱0 برابر افزایش داشته است.وی ادامه داد: در سال جاری نیز همین سیاق ادامه 
دارد که به صورت مبارزه هوشمندانه و کارشناسی شده انجام می شود، به همین 
دلیل هیچ تنشی در سطح جامعه از این بابت نداشتیم.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت افزود: دیگر کاری که در سازمان حمایت صورت گرفت و گزارشی هم در 
این جلسه ارائه شد، موضوع تنظیم بازار بود که می توان ادعا کرد کمترین تنش در 
این مدت به خصوص در سال گذشته در بازار اتفاق افتاد.نوابی در خصوص طرح 
حذف برچسب قیمت کاال از مبدأ تشریح کرد: مصاحبه های متعددی در این زمینه 
مطرح شده است که بعضی از آنها را شنیده ام که چندان کامل نبوده و باید گفت که 
اصال موضوع حذف برچسب موضوع اصلی این طرح نیست، چرا که حداقل چهار 
قانون جاری شامل حمایت از مصرف  کنندگان، قانون تعزیرات حکومتی و قانون 
اصالح قانون نظام صنفی اســت که اجازه این کار را نمی دهد.وی گفت: بر اساس 
این قوانین هم کاال و هم خدمات از هر طریقی که ارائه شود باشد باید ارقام و نرخ 
های فروش آن برای مردم مشهود باشد. به عنوان مثال حتی اگر کسی به عنوان 
تعویض روغن به تعمیرگاه مراجعه کند، بایــد نرخ های خدماتی آن قابل رؤیت و 
تشخیص باشد اما موضوعی که مطرح شد مشکالتی بود که در قیمت گذاری برخی 
کاالها مانند کاالهای شوینده و سلولزی بود که گاها مصرف کننده در مقاطعی با 
تخفیف های ۴0 تا ۵0 درصد مواجه می شد و این سوال به وجود آمد که چرا باید 
قیمت واقعی روی کاال درج شود تا بتوانیم روی آن تخفیف بدهیم؟رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اضافه کرد: نظر ما این است که 
اگر کاالیی ارزان تولید می شود باید معلوم باشد و مصرف کننده به شکل مستقیم 
از آن منتفع شود.نوابی با اشاره به راهکارهایی که برای واقعی سازی قیمت ها ارائه 
شــد، افزود: دو راهکار در این زمینه ارائه شد که بر این اساس اولین راهکار اجازه 
قیمت گذاری مســتقیم به تولیدکنندگان بود تا در چهارچوب و ضوابط خاصی از 
مبدأ محصول قیمت گذاری انجام شــود.وی ادامه داد: اما راهکار دوم این بود که 
قیمت گذاری به جای مبدأ تولید کاال به حوزه عرضه واگذار شود تا با سودهایی که 
بازده آنها در هیات عالی وزارت و هیات تثبیت قیمت ها مصوب شــده و از یک تا 
۲0 درصد تعیین شده است، به راه های مختلف بر اساس ویژگی هایی که دارند در 

واحد عرضه قیمت گذاری شوند.

از مرداد ماه و با ابالغیه 
جدید بانک مرکزی 
برای کاهش ســود 
ســپرده های بانکی، 
صــدور واحدهــای 
ی  ق هــا و صند
سرمایه گذاری اوج گرفته است.به طوری که 
خالص صدور و ابطال ها )تعــداد واحدهای 
صادرشــده منهای واحدهای ابطال شده( در 
مرداد به بیش از 16 میلیون و 500 هزار واحد 

رسید.
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