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اقتصاد

تسهیالت »بانک صادرات« به مناطق 
زلزله زده کرمانشاه به ١٠٠ میلیارد ریال رسید

| حجم تسهیالت پرداختی بانک صادرات 
ایران به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه تا نیمه دی 
ماه ســال جاری از ١٠٠ میلیارد ریال فراتر رفت.
به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، ایــن بانک به دنبال اجرای  مصوبه 
دولت در اعطای تســهیالت به مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه با گذشت  ٥٥ روز از وقوع سانحه، 

در بخش های بازســازی و تعمیر واحد های مسکن روســتایی و شهری و 
همچنین مرمت واحد های تجاری ١١٥٠ فقره تسهیالت بالغ بر ١٠٠ میلیارد 
ریال پرداخت کرد و به این ترتیب تا زمان مورد اشــاره،  قریب به ٧٠ درصد 
تعهدات خود را در این راســتا به انجام رسانده و مابقی پرونده های ارجاعی 
در دست اقدام اســت.بنا بر این گزارش، با عنایت به شروع بازسازی مناطق 
زلزله زده، مدیریت شعب این بانک در استان کرمانشاه به عنوان » عضو ستاد 
هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده اســتان « از سوی استاندار کرمانشاه 
منصوب شد.گفتنی است، از زمان وقوع زلزله در شامگاه ٢١ آبان ماه تا پایان 
آذر ماه ســال جاری و در آستانه چهلمین روز بروز این ضایعه ٤ شعبه کرند 
غرب، قصر شیرین، سر پل ذهاب و میر احمد سرپل ذهاب این بانک، قریب 
به ٤٣ میلیارد ریال به آســیب دیدگان معرفی شــده از سوی بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی در قالب وام های مصوب بانک مرکزی و دولت، تسهیالت 
اعطا کردند که در ادامه روند پرداخت تســهیالت با افزایش سقف وام فردی 
بازسازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی مناطق زلزله زده کرمانشاه در 
مراحل بعدی میزان تسهیالت  اعطایی بانک صادرات ایران تا ١٠٠ میلیارد 

ریال افزایش یافته است.

 بهره  برداری از سامانه و چک های
 صیاد در »بانک مسکن«

| بانک مســکن به منظور حفاظت از 
حقوق دارندگان دسته چک در مقابل انواع جعل 
و سوءاســتفاده و از طریق سامانه صیاد)صدور 
یکپارچه الکترونیک دسته چک(، شفافیت هر 
چه بیشتر فضای کسب و کار را برای پذیرندگان 
چک ها فراهم آورد.به گزارش کائنات و به نقل 
از پایگاه خبــری بانک مســکن- هیبنا، بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار 
و ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی، به منظور ایجاد قابلیت 
کنترل های سیستمی و همچنین در نظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی 
چک و تکمیل اهداف عالی ســامانه ملی چکاوک، پروژه صیاد )صدور 
یکپارچه الکترونیک دســته چک( را به عنوان فاز دوم سامانه چکاوک، 
طراحی و راه اندازی نموده است تا عالوه بر حفاظت از حقوق دارندگان 
دســته چک در مقابل انواع جعل و سوءاستفاده، شفافیت هر چه بیشتر 
فضای کسب و کار را نیز برای پذیرندگان چک ها فراهم آورد. در نهایت 
این امر باعث افزایش مقبولیت و اعتبار چک و کارآمدی مجموعه شبکه 
بانکی و دستگاه های انتظامی، قضایی در حفاظت از اموال مردم و مقابله 
با بزه و تخلف شود.بر اساس این گزارش استانداردسازی جانمایی موارد 
نوشــتاری، طرح ظاهری، محتوا و ابعاد چک بــا هدف کاهش عملیات 
کارسازی و مدت زمان ورود اطالعات و مکانیزه نمودن رویه و روال های 
مربوطه از یک  ســو و افزایش دقت انجام کار در امور واگذاری چک ها به 
دلیل فراهم شــدن امکان فراخوانی اطالعات ثابت و از پیش درج شده 
مشتری توسط متصدی شعبه، با استفاده از بارکد دوبعدی در نظر گرفته 
شده در متن چک از سوی دیگر از اهداف طراحی سامانه صیاد می باشد.

همچنین ارتقای ضرایب امنیتی و اعتباربخشــی به برگه چک از طریق 
طراحی امنیتی و استفاده از مرکب و کاغذ امنیتی همزمان با بهره مندی 
از ماشین آالت و نرم افزارهای پیشــرفته و مطابق با استانداردهای روز 
دنیا. بررسی صالحیت دارنده ی دسته چک از طریق اصالح و ساماندهی 
چگونگی صدور و اعطای آن به متقاضیان با اســتفاده از ســامانه های 
اعتبارســنجی موجود در بانک مرکــزی. ایجاد شــفافیت اطالعاتی و 
پیش گیــری از سوءاســتفاده های احتمالی به منظــور عدم اختصاص 
دسته چک به متقاضیان فاقد صالحیت نیز از دیگر اهداف طراحی این 
سامانه می باشد.به   طور کلی، فرآیند سامانه صیاد بدین صورت است که 
درخواست صدور دسته چک از طریق بانک های کل کشور به این سامانه 
ارسال می گردد. این سامانه پس از دریافت درخواست، اقدام به بررسی 

درخواست دسته چک از سیستم استعالم بانک مرکزی می نماید. 

 ارائه 7٠ درصد از خدمات بانکی
 در پیشخوان های شهرنت »بانک شهر«

| مدیرعامل بانک شهر از ارائه ٧٠ درصد 
از خدمات بانکی در پیشخوان های شهرنت این 
بانک خبر داد و گفت: در حال حاضر ٣٥8 دستگاه 
پیشخوان شهرنت در ١8٠ شهر کشور به فعالیت 
می پردازد.به گزارش کائنــات و به نقل از مرکز 
ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین 
محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت: با توجه 

به سیاســت ها و محدودیت هاي بانک مرکزي در خصوص عدم توسعه 
فیزیکي شعب و همچنین با توجه به فضاي رقابتي شدید و تمایل اقشار 
جامعه در استفاده از ابزارهاي الکترونیکي و ارائه خدمات مطلوب بانکي به 
شهرداري ها؛ توسعه بانکداري الکترونیک در دستور کار این بانک قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام تصریح کرد: با توجه به نقشه راه ١٤٠٠ بانک 
مرکزي مبني بر حرکت به سمت بانکداري الکترونیک و دیجیتال با هدف 
کاهش هزینه هاي توسعه فیزیکي شعب در شبکه بانکي؛ بانک شهر، توسعه 
پیشخوان هاي شهرنت و سایر خدمات الکترونیک را براي نخستین بار در 
ایران در فضاهاي عمومي شهرها از جمله پارک ها، میادین و فرودگاه ها،  
توسعه کارت شهروندي، اتوبانک ها و ... در سطح کشور آغاز کرد.پورزندی 
تصریح کرد: در حال حاضر ٧٠ % از خدمات بانکي ارائه شده در شعب، از 
طریق پیشخوان هاي شهرنت قابل ارائه است که این اقدام به دلیل تسهیل 
در دسترسی به خدمات، رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته است. 

تاکید مدیر عامل » بانک ملی « بر توسعه 
صنایع تولیدی استان آذربایجان غربی

| مدیر عامل بانــک ملی ایران به همراه 
هیات همراه، بــرای بازدید و آگاهــی از آخرین 
وضعیت شعب بانک در استان آذربایجان غربی به 
ارومیه سفر کرد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط 
عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین 
زاده، در جریان سفر  خود به استان آذربایجان غربی 
ضمن دیدار با مدیران و کارکنان اداره امور شعب  

این اســتان، با آنها درباره وضعیت بانک در این استان به بحث و تبادل نظر 
پرداخت.وی در این نشست به رویکرد های نوین و برنامه های جدید بانک به 
ویژه در زمینه بانکداری الکترونیک اشاره کرد و با ارائه توضیحاتی درباره طرح 
های بانک آفیسر، طرح مسکن، سامانه بام و پیام رسان بله از همه کارکنان 
بانک خواست تا تالش خود را در راستای انجام هر چه بهتر این طرح ها به کار 
بندند.در ادامه این سفر، حسین زاده با محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان 
غربی دیدار کرد و راهکارهای پیش رو برای توســعه فعالیت های بانک در این 
استان مورد ارزیابی قرار گرفت.همچنین در این سفر،  در دیدار حسین زاده با 
سرکنسول ایران در شهر اربیل عراق  راهکارهای توسعه فعالیت های شعب بانک 
ملی ایران در کشور عراق  مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه مدیرعامل 
بانک ملی ایران و هیات همراه در جلســه ای که با حضور استاندار ، معاونان، 
صاحبان صنایع و واحد های تولیدی. اســتان برگزار شده بود، حاضر شدند و 
در جریان مشکالت و مسائل مربوط به استان قرار گرفتند وی در این جلسه بر 

حمایت این بانک از توسعه صنایع تولیدی استان اذربایجان غربی تاکید کرد.

| در بازار آزاد، دالر آمریکا و سکه تمام در هفته ای که گذشت با حرکت افزایشی همراه بود که به نظر 
می رسد هیجانات این بخش در حال فروکش است.دالر آمریکا در آخرین روز هفته روی ٤٤١٥ تومان ایستاد.همین 
وضعیت برای سکه تمام هم وجود داشت  و در انتهای هفته یک میلیون و ٤۹٤ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد.

| جعفر امجدیان - احیای ٥٠٠ 
معدن متروکه کوچک و متوســط موضوعی 
بود کــه از ابتدای امســال مطرح شــد و 
بخش خصوصی آن را امکان ســنجی کرد و 
مسئولیت آن را با همراهی بخش های دیگر 
بر عهده گرفت که این اقــدام حدودا ٤٢٥ 
هزار فرصت شــغلی مستقیم و غیر مستقیم 
را ایجاد خواهد کرد. ابعاد این تصمیم، چنان 
بزرگ و مهــم بود که مهدی کرباســیان - 
رئیس هیات عامل سامان توسعه و نوسازی 
معدن و صنایــع معدنی ایــران )ایمیدرو( 
-انتهای تابســتان امسال دســتور تشکیل 
کارگروه تخصصی احیای معــادن متروکه 
متشــکل از نمایندگان ایمیــدرو، معاونت 
معدنی وزارتخانه، خانه معدن ایران، شرکت 
تهیه و تولید و صندوق بیمه معدن و ســایر 
نهادها و تشکلهای مرتبط را داد و  تشکیل 
بانک جامع معادن متروکه، تهیه بخش نامه 
معرفی معادن متروکه توسط استان ها پیش 
شرط این طرح دانســت.با این حساب قرار 
شد تا خانه معدن ایران به عنوان بزرگترین 
تشــکل معدنی طی پروتکلی بــا ایمیدرو و 
میدکو استارت احیای ٥٠٠ معدن متروکه را 
بزند.پیش بینی ها از این طرح و برنامه ریزی 
که هیــات مدیره و پیمانــکاران عضو خانه 
معدن ایران گویای این است که مدت زمان 
تخمینی برای احیای ٥٠٠ معدن متروکه که 
به صورت مرحله ای انجام می شود، سه سال 
است.اما به غیر از زمان تعیین شده برای این 
طرح اگر به طور متوسط پنج میلیارد تومان 
بــرای احیای هر معدن قدیمی نیاز باشــد، 
اجرای کل طرح احیای ٥٠٠ معدن متروکه 
٢٥٠٠ میلیارد تومــان اعتبار الزم دارد که 

البته پیش بینی شده اســت که این برنامه 
ارزش تولید و صادرات سالیانه بخش معدن 
را به دو تا سه برابر این میزان سرمایه گذاری 
خواهد رساند.برآوردها از مشاغل بیانگر این 
است که هر شغل معدنی ١٧ شغل در صنایع 
پایین دستی نیز ایجاد می کند که می توان 
گفت مجموع اشــتغالزایی غیرمستقیم در 
این طرح به ٤٢٥ هزار نفر خواهد رســید، 
همانطور که بر اســاس آمــار جدید وزارت 
صنعت از اشتغالزایی بخش معدن، در هفت 
ماهه منتهی به مهرماه ســال جاری بخش 
معدن با ایجاد ٣٣٢١ نفر شــغل در کشــور 
توانسته نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

بیش از ١٥8 درصدی را تجربه کند
.در حالی که بخش معدن در مدت مشابه 
ســال قبل در ایجاد اشتغال ســهمی برابر 
با ١٢8۶ نفر داشته اســت.از طرف دیگر از 
آنجاکه ســرمایه گذاری در معادن دیربازده 
است و به طور متوسط هر معدن فقط برای 
رســیده به مر حله بهره بــرداری دو تا پنج 
ســال زمان نیاز دارد خانه معــدن ایران بر 
این باور اســت با احیای مرحلــه به مرحله 
این معــادن متروکه هر یــک از معادن می 
تواند بازگشت ســرمایه خوبی داشته باشد 
و اگر فقط ١٠ درصد معــادن متروکه احیا 
شــده و به بهره برداری برســند، امیدواری 
به نتیجه ایــن برنامه قــوت خواهد گرفت.
مجموعه ای از مواد معدنی فلزی، غیر فلزی، 
سنگ های ســاختمانی و عناصر نادر خاکی 
را در برمی گیرد که بــه صورت کامال علمی 
و مطابق با آخرین اســتانداردهای زیســت 
محیطی قرار اســت مورد بهره برداری قرار 
بگیرند.محمدرضــا بهرامــن، رئیــس خانه 

معدن در بــاره این که احیــای این معادن 
فرصت مناســبی برای بهره گیری از نیروی 
جوان بوده، در این خصوص معتقد اســت با 
اجرایی شدن این طرح هم بخش خصوصی 
می تواند برای معادن بزرگتر اقدام به تربیت 
نیروهــای مجرب کند و هــم اینکه با توجه 
به مدرنیزاســیون آنان شــاهد آن خواهیم 
بود که معادن کوچک و متوســط کشور به 
پایلوتی بــرای جلب ســرمایه گذاری های 
بیشــتر به منظور انجام عملیات پیشــرفته 
اکتشاف و توسعه این معادن تبدیل می شود.
همچنین مهدی کرباســیان -رئیس هیات 

عامل ایمیدرو-  با اشــاره به اهمیت احیای 
معادن کو چک گفته است بخش معدن طی 
چند ســال گذشــته مغفول واقع شده و در 
این راستا باید سرمایه صندوق بیمه افزایش 
یابــد، چراکه از این طریق معــادن مختلف 
بدون بروکراسی از تسهیالت الزم برخوردار 

می شوند. 
ضمن اینکه تجمیع معادن کوچک باید در 
دستور قرار بگیرد و مراکز فرآوری با هزینه 
حداقل طراحــی و در جمع تعــداد زیادی 
معدن راه اندازی شود.با توجه به اینکه یکی 
از برنامه های دولت دوازدهم افزایش ســهم 
بخش معدن در تولید ناخالص داخلی است، 
ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در 
تولید ناخالص داخلــی در راس برنامه های 

وزارت صنعت قرار گرفته است.
توســعه مطالعــات ژئوفیزیــک هوایی و 
اکتشــافات معدنی، اصالح ساختار اکتشاف 
و استخراج معادن، شفاف ســازی و تکمیل 
زنجیره اطالعــات مورد نیــاز فعالیت های 
معدنــی مانند نقشــه های زمین شناســی، 
پهنه های اکتشافی، ضوابط تعیین و دریافت 
حقوق دولتی، ضوابط و روش های واگذاری 
پهنه ها و معادن و تقویــت ایمنی در بخش 
معــدن برنامه هایی اســت که در راســتای 
توســعه معادن و افزایش اشــتغالزایی این 

بخش در نظر گرفته شده است.
با مروری بر کارنامه اشتغال بخش معدن 
متوجه می شــویم طبق آمار وزارت صمت 
بیشترین سهم اشتغالزایی در معادن کشور 
را اســتان های کرمان، یزد، فارس، خراسان 
جنوبی و خراســان رضوی داشته اند.کرمان 
به عنوان بهشت معادن ایران با ایجاد ٣٣٢  
نفر شــغل در هفت ماهه منتهی به مهر ماه 
سال جاری توانســته کانون اشتغال اعباشد 
و رتبه اول اشــتغالزایی در بخش معادن در 
میان سایر استان ها را از آن خود کند و از این 
طریق نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

رشد ١١٧ درصدی داشته باشد.

 همچنین در آمارها آمــده معادن یزد با 
ایجاد ٢٣٧ نفر شغل، معادن فارس با ایجاد 
٢٢٢ نفر، معــادن خراســان جنوبی ٢٠١ 
شــغل و خراســان رضوی با ٢٠٠ نفر شغل 
توانسته اند جزو اولین استان های معدن خیز 

در اشتغال سهم باالیی داشته باشند.
حال اگر معادن غیرفعال این اســتان ها و 
اســتان های دیگر به چرخه تولید بازگردند، 
این ســهم چند برابر خواهد شد.متولی گری 
اجرای طرح احیای ٥٠٠ معدن متروکه در 
حالی برعهده ایمیــدرو و خانه معدن ایران 
گذاشته شده که معدنکاران بخش خصوصی 
اجرای این طــرح را باعث جذب ســرمایه 
گذاری هــای کوچک مقیــاس برای بخش 
خصوصی می دانند.به طــرح احیای معادن 
٥٠٠ متروکه عمــال تاثیر گذاری عمیقی در 
شاخص های مختلف اقتصادی از جمله، در 
آمده کشور، اشتغال، تربیت نیروی متخصص 
و آبادانی مناطق کمتر توســعه یافته خواهد 
داشت و می توان امید داشت از آنجایی که 
اجرای آن بــر عهده بخــش خصوصی قرار 
گرفته اســت، تزریــق ســرمایه و روند کار 
سرعت مناسبی  داشته باشــد، البته این به 
معنای بی نیزی چنیــن طرحی از حمایت 
های دولتی نیســت و اتفاقادولت باید پیش 
از قبل بســتر هــای تزریق مالــی، حمایت 
های تولیدی و دسترسی آسان به بازار های 
داخلی و خارجــی را برای فعــاالن معدنی 
حاضر در این طرح فراهم کند.با این حال در 
حال حاضر این طرح از ابتدای امسال هنوز 
آنچنان که انتظار می رفت عملیاتی نشــده 
و باید دید که این طرح پــر امید معدنی در 

نهایت از کجا رسما آغاز خواهد شد.

 ایجاد ۴۲۵ هزار
  شغل مستقیم 
و غیر مستقیم

 گزارش کائنات از فرصت های شغلی 
بخش خصوصی معدن؛

 منابع مالی سرمایه گذاری
 بخش اشتغال در ابهام

| در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی پیش بینی تامین مالی 
١٠ هزار میلیارد تومانی از درآمدهای سازمان اموال تملیکی برای سرمایه گذاری دولت 
در بخش اشتغال را پیش بینی کرده است، این سازمان می گوید با توجه به اینکه بخشی 
از کاالهای توقیف شده توسط این سازمان متروکه هستند و ذی نفع دارند تحقق درامد 
١٠ هزار میلیارد تومانی برای سازمان اموال تملیکی میسر نیست و این رقم باید تعدیل 
شــود.محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، از بودجه سال ١٣۹٧ 
تحت عنوان بودجه اشتغال یاد کرده است و بنا برآنچه که وی تاکید کرده است هم و غم 
بودجه سال آتی بر ایجاد اشتغال خواهد بود. البته این نکته ای است که پیش تر مورد تاکید 
بسیاری از اقتصاددانان هم قرار گرفته بود.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، همچنان که 
موسسه دین و اقتصاد در انتقاداتی که علیه برنامه ششم توسعه کشور ارایه کرده بود؛ بر 
این نکته هم تاکید کرده بود که بهتر است در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت، دولت به 
جای تعریف اهداف و راهبردهای بسیار که لزوما نیز محقق شدنی نیست، یک هدف کلی را 
تعریف کرده و سپس در راستای رسیدن به آن هدف تمامی امکانات خود را به کار ببندد.از 
این جهت، به زعم بسیاری از کارشناسان هدف گذاری افزایش اشتغال برای بودجه سال 
١٣۹٧ اقدام قابل قبولی است، با این حال نکته مهم این است که سرمایه گذاری مورد نیاز 
برای ایجاد رشد اشتغال فراهم شود. به ویژه آنکه تحقق بخشی از منابع درآمد بودجه ای 
با شبهه روبه رو است و در مقابل هزینه های قطعی جاری وجود دارد که حتما دولت برای 
تامین آنها باید چاره جویی کند.دولت پیش بینی کرده است برای ایجاد یک میلیون شغل 
)برای رسیدن به نرخ بیکاری ١١.٢ درصدی با توجه به ورود ۹٧٠ هزار در جست وجوی 
کار به بازار کار(، ٣٢٧ هزار میلیارد تومان سرمایه گذرای صورت گیرد. این رقم پیش بینی 
شده متشکل از دو بخش است: ابتدا ٢٥٤ هزار میلیارد تومان از سرمایه گذری در بخش 
عمرانی )بودجه عمرانی، سرمایه گذاری در آب های مرزی، مشارکت بخش خصوصی و ...( 
و سپس ٧٣ هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری در بخش تولید و اشتغال.بخش تولید و 
اشتغال نیز خود متشکل از چند بخش است. ابتدا بنا بر این بود تا ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد 
تومان در تبصره )١8( الیحه بودجه از محل افزایش حامل های انرژی به دست آید. اما این 
تصمیم با مخالفت هایی رو به رو شد و در نهایت تصمیم گیری به مجلس واگذار شد. اخیرا 
کمیسیون تلفیق این رقم را از ١٧ هزار میلیارد تومان به ١٠ هزار میلیارد تومان کاهش 
داد و محل تامین آن را هم از بودجه عمومی تعیین کرد، به این ترتیب که آن نیز باید از 
فروش امالک تملیکی به دست آید.حاال سوال اینجاست که آیا سازمان اموال تملیکی 
توانایی ایجاد چنین درآمدی دارد؟ این سازمان که در سال های گذشته همواره به دلیل 
به درازا کشیدن پروسه های تعیین و تکلیف انواع کاال اعم از قاچاق ومتروکه و ... همواره 
مورد انتقاد بود اکنون موظف شده تا ١٠ هزار میلیارد تومان برای بودجه ۹٧ تامین کند 
و البته مسئله اینجاست که بررسی درآمدهای سازمان اموال تملیکی نشان می دهد این 
سازمان در سال های گذشته حتی کمتر از یک دهم مبلغ پیش بینی شده محقق کرده 
است.در این زمینه انوش رهام؛ مشاور رئیس سازمان اموال تملیکی در گفت گو با ایسنا 
چنین توضیح داده است که سازمان اموال تملیکی خود به دولت اعالم کرده است که با 
توجه به برنامه های این سازمان برای تعیین و تکلیف زودتر کاالها امکان فروش تا ١٥ 
هزار میلیارد تومان را در سال ١٣۹٧ دارد ولی توجه داشته باشید که بخشی از این کاالها 
متروکه هستند و باید بخش زیادی از مبالغ کاالهای فروخته شده به ذی نفعان برگردد.

درایران خودرو خراسان؛

رکورد روزانه تولید هایما اس 5 شکسته شد

| رکورد تولید روزانه هایما اس ٥ ، محصول جدید گروه صنعتی 
ایران خودرو، درایران خودرو خراســان شکسته شد . به گزارش کائنات و 
به نقل از ایکوپرس ظرفیت تولید هایمــا اس ٥ با رکورد تولید روزانه ٤٥ 
دستگاه در روز در خط مونتاژ ٢ ایران خودرو خراسان شکسته شد.در حال 
حاضر ظرفیت تولید انواع خودروهای اس یــو وی در خط مونتاژ ٢ ایران 
خودرو خراسان روزانه ١١٠ دستگاه در سه شیفت کاری است که با اتمام 
پروژه افزایش ظرفیت تولید توسط معاونت مهندسی ایران خودرو، از تیرماه 
سال آینده ، ظرفیت تولید خودروهای اس یو وی به ٢٢٠ دستگاه در روز 
افزایش خواهد یافت.الزم به ذکر اســت در آبان ماه ســال جاری ، مراسم  
رونمایی از خــودروی هایما اس ٥،  محصول جدید گــروه صنعتی ایران 
خودرو، با حضور مقامات کشوری و استانی ، مدیران ارشد گروه صنعتی و 
اصحاب رسانه در مشهد برگزار شده بود. هایما S٥ نام کراس اوور چینی  
است که ایران خودرو بعد از هایما S٧ و دانگ فنگ اچ سی کراس به سبد 
محصوالت خود اضافه کرده است. کراس اوور شهری که از امکانات ایمنی 
و رفاهی مناسبی نســبت به رقبایش بر خوردار است.طراحی این خودرو 
از کوسه الهام گرفته شــده و جلو پنجره ی بزرگ آن حکم دهان و چراغ 
هایی که همان اول نظرتان را جلب میکند چشمان آن را تشکیل میدهند. 
همچنین اگر از نمای جانبی به هایما اس ٥ نگاه کنید متوجه خطوط روی 
بدنه می شوید که حالت اسپورتی به آن داده. داخل کابین نیز از تریم دو 
رنگ اضافه شده و فضای کافی برای ٥ سرنشین را دارد و ٣٢٠ لیتر فضای 
صندوق عقب هایما S٥ را تشــکیل میدهد که با قابلیت تاشدن صندلی 
های عقب فضای بیشــتری را فراهم میکند.زیر کاپوت هایما S٥ ، موتور 
١.٥ لیتری مجهز به توربو شارژر است که توان تولید ١۶١ اسب بخار و ٢٢٣ 
نیوتن متر گشتاور آن را تشکیل می دهند.این خودرو چینی از نظر ایمنی 
 ABS، BAS، EBD ، TCS، ESP، ، مجهز به ۶ کیسه هوای ایمنی

HSA و ٥ ستاره ایمنی از C-NCAP است.

جذب سپرده  در صندوق  سرمایه گذاری 
بانک ها کم رمق شد

| در جریان کاهش نرخ ســود ســپرده بانکی، همچنــان صندوق های 
سرمایه گذاری بانک ها سودهایی جذاب تر از ســپرده دارند ولی به مرور از تعداد 
بانک های پذیرنده سپرده در این صندوق ها کاسته شده است.به گزارش کائنات 
و به نقل از ایسنا، صندوق های ســرمایه گذاری بانک ها یکی از محل های جذب 
منابع در آنها به شمار رفته و طی چند سال اخیر و با کاهش نرخ سود حساب های 
سپرده از رونق بیشتری برخوردار شده اند، چراکه در این صندوق ها وجوه مشتری 
دریافت شده و آنها با سود تضمینی که معموال تا پنج درصد باالتر از نرخ سود در 
حساب های سپرده است، نسبت به گردش این پول و پرداخت سود در ماه اقدام 
می کنند.این در شرایطی اســت که روال موجود در صندوق های سرمایه گذاری 
بانک ها به گونه ای پیش رفته که آنها را به رقبای جدی برای حساب های سپرده 
تبدیل کرده اســت. وقتی بانک ها نرخ سود سپرده را کاهش می دادند، در سویی 
دیگر در صندوق های ســرمایه گذاری، نرخ های ســود باالی ٢٠ درصد و گاهی 
٢٥ درصد ارائه کرده و از این طریق ســپرده جذب می کردند. این روال تا جایی 
پیش رفت که موجب بهم خوردن تعادل در نوع منابع صندوق بانک ها و تحریک 
حساب های ســپرده شد.بر این اساس در جریان ســاماندهی نرخ سود بانکی در 
شهریور امسال که با تکلیف بانک ها به کاهش نرخ سود به طور یکپارچه به حداکثر 
١٥ درصد در حساب های سپرده ســاالنه همراه بود، یکی از نکات مورد توجه به 
کاهش نرخ سود در حساب های مربوط به صندوق های سرمایه گذاری در بانک ها 
اختصاص داشت. در بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی تاکید شده بود که باید 
حساب های صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز میزان سود خود را با 
نرخ سود بانکی منطبق کنند.با وجود گذشت حدود پنج ماه از اجرایی شدن این 
بخشنامه، فعالیت صندوق های ســرمایه گذاری متوقف نشده و البته قرار هم بر 
توقف آن نبود، ولی با تفاوت هایی روبه رو شده است؛ به طوری که نرخ سود باالی 
٢٠ درصدی در آنها بعد از مدتی با کاهش روبه رو شده و از سوی دیگر به مرور از 
تعداد بانک هایی که برای  صندوق افتتاح حساب می کردند کاسته شده و اکنون 
شاید فقط در چند بانک بتوان حساب های صندوق سرمایه گذاری یافت که در آن 
قابلیت سپرده گذاری وجود داشته باشــد.گذری بر شعب بانک ها از این حکایت 
دارد که یا ظرفیت جذب منابع آنها پر شــده و دیگر بانک مرکزی مجوز دریافت 
منابع دیگر را صادر نکرده است یا اینکه بانک ها از ابتدا هم برای این صندوق ها 
مجوز نداشته اند. همچنین نرخ های سود پرداختی در آنها بین ١8 تا ٢٠ درصد 
متغیر است که درباره آن هم عنوان می کنند تا انتهای سال ممکن است، کاهشی 
باشد. در مواردی هم صندوق های سرمایه گذاری برای دریافت منابع، شرط کف 
سرمایه گذاشــته اند و حتی مجوز ورود به صندوق را آورده حداقل ١٠٠ میلیون 
تومانی اعالم کرده اند.نحوه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در بانک ها یکی از 
عوامل مورد تاکید بانک مرکزی به عنوان مانعی برای ایجاد تعادل در نرخ سود در 
شبکه بانکی به شمار می رود. اعالم نظر رئیس کل بانک مرکزی از این حکایت دارد 
که وجود صندوق های با درآمد ثابت در بانک ها موجب بی نظمی وعدم تعادل در 
بازار پول و سود ســپرده شده که البته به گفته سیف، در این رابطه بانک مرکزی 

رایزنی هایی با سازمان بورس داشته است.

می تــوان گفت روند 
اشتغالزایی در بخش 
معدن صعودی است 
و با ورود سرمایه های 
جدیــد در چرخــه 
متوقف شده معادن 
متروکه، عالوه بر بکارگرفتن نیروی انسانی 
بسیار چرخه زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی 
به تکامل بیشتری خواهد رسید و مواد معدنی 
ایران در بازار جهانی حرف بیشــتری برای 
گفتن خواهد داشت، چراکه ذخایر رها شده 
به مجموع ذخایر معدنی اکنون کشور افزوده 

خواهد شد

تب هیجانی طال و ارز درحال فروکش است

بانک

میز خبر

نظم 
اقتصادی 
جدید 
خاورمیانه

| با اعالم شکســت و پایــان داعش از ســوی ایران و 
برگزاری اجالس سه جانبه سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه، 
ژئواکونومیک جدیدی در منطقه خاورمیانه در حال شکل گیری 
است. ترکیه که عضوی از ناتو اســت به علت اختالفات با آمریکا 
و حمایت های آن کشــور از نیروهای مخالف نظام ترکیه همانند 
فتح اهلل گولن و گروه های معارض کرد و کمک های تســلیحاتی 
به آنها، عمال به سمت روســیه متمایل شده است.خرید سیستم 
ضدهوایی از روســیه و انعقاد قرارداد ٢٠ میلیارد دالری احداث 
نیروگاه هسته ای با این کشور، موید این موضوع است. همچنین 
به علت حمایت های آشکار اسرائیل از استقالل کردستان عراق، 
روابط آنکارا و تل آویو از آن زمان به شدت به سردی گراییده است. 
از طرف دیگر اختالفات عربستان و قطر باعث دودستگی در میان 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ایجاد آشفتگی در میان 
اعضای آن به عنوان مهم ترین متحدان آمریکا در خاورمیانه شده 
است. شدت اختالفات بین این کشورها به حدی رسیده است که 
به باور صاحب نظران سیاسی اجالس اخیر شورای همکاری خلیج 

فارس یکی از پرتنش تریــن گردهمایی های خود را برگزار کرد و 
این شــورا اکنون در ضعیف ترین موقعیت خود از زمان تاسیس 
به ســر می برد؛ درحالی که بزرگ ترین پایــگاه نظامی آمریکا در 
قطر قرار دارد، به هنگام محاصره اقتصادی قطر توسط عربستان 
و امــارات، ایران و ترکیه بــه کمک قطر آمدنــد. افزایش تنش 
بین قطر و عربستان باعث نزدیک شــدن ایران و قطر و افزایش 
مبادالت تجاری آنها در ماه های اخیر شده است.عالوه بر این موارد، 
استراتژی عربستان در جنگ با یمن عمال به بن بست رسیده است. 
عربستان سعی داشت با ایجاد یک تنش جدید در لبنان موقعیت 
ایران را تضعیف کند تا بتواند خود را از باتالق یمن خالص کند. 
اما شکست طرح اســتعفای اجباری حریری، نخست وزیر لبنان 
و همچنین مرگ علی عبداهلل صالــح در یمن تمامی برنامه های 
این کشــور را نقش بر آب کرد. وضعیت آینده عربستان به عنوان 
مهم ترین متحــد آمریکا در خاورمیانه بعد از اســرائیل، به علت 
تنش های داخلی خانواده سلطنتی در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
اعالم شتاب زده انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل به بیت المقدس 

که به نظر می رسد با هماهنگی عربستان بوده، قمار بزرگی است 
که به عنوان جدید ترین راهکار برای تسریع انعقاد صلح بین اعراب 
و اســرائیل و مقابله با نفوذ ایران در منطقه ازسوی آمریکا اتخاذ 
شده اســت. در صورت شکســت، این اقدام عمال باعث تضعیف 
بیشتر عربستان و شکست استراتژی آمریکا در ایجاد یک ائتالف 
از کشور های عربی و اسرائیل علیه ایران خواهد شد. مجموعه این 
تحوالت در منطقه خاورمیانه منجــر به تضعیف هژمونی آمریکا 
در منطقه شــده و هژمونی جدیدی با محوریــت ایران در حال 
شکل گیری است.در ژئواکونومیک جدید خاورمیانه، اقتصاد انرژی 
به خصوص صنعت گاز یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده خواهد 
بود. بنابر مطالعات انجام شده توسط مجمع کشورهای صادر کننده 
گاز، در ٢٥ سال آینده نیمی از مصرف انرژی در دنیا توسط گاز 
طبیعی تامین خواهد شد. با توجه به رشد مصرف انرژی، میزان 
تقاضا بــرای گاز طبیعی در این بازه زمانــی مجموعا ٥٠ درصد 
رشد خواهد داشــت. عمده این رشد تقاضا، برای تولید برق و در 

کشورهای چین، هند و منطقه خاورمیانه اتفاق خواهد افتاد. 
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