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اقتصاد

تقدیر رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان تهران از روابط عمومی 

»بانک سپه«
| رئیس شــورای هماهنگــی تبلیغات 
اسالمی استان تهران با ارســال نامه ای از رئیس 
وقت اداره روابط عمومی بانک سپه به پاس تالش 
های صورت گرفته در برگزاری هر چه با شــکوه 
تر راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه تقدیر کرد.
به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
بانک سپه؛ در بخشی از نامه سید محسن محمودی 

به سید علیرضا هاشمی آمده است: با حمد خداوند متعال و سپاس از عنایات 
حضرت ولی عصر )ارواحنا فدا( در طلیعه چهلمین بهار عزت و شــرف، در 
مقطعی حساس و سرنوشت ســاز، مردم بصیر و شرافتمند ایران اسالمی با 
حضور وصف ناپذیر، تماشایی و ستودنی خود در راهپیمایی یوم اهلل بیست 
و دوم بهمن ماه، بار دیگر با خلق حماســه ای اعجــاب انگیز ، برگ افتخار 
ماندگاری را بر اوراق سراســر صالبت و اقتدار تاریخ ام القرای جهان اسالم 
افزودند.در ادامه آمده است: سپاس خداوندی را که مردمی این چنین متدین، 
والیتمدار و حماسه آفرین، لبیک گویان و گوش به فرمان رهنمودهای گهر 
بار امام المسلمین حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای) مدظله العالی ( پاسخ 
قاطعی به یاوه گویی دشمنان داده و با شور و شعور در پاسداشت ارزش های 
واالی انقالب اسالمی که برگرفته از سرشت فاطمی است، در هندسه نوین 
قدرت، برای ملت های مسلمان و ستمدیده جهان، طراوت و نشاط انقالبی 
گری را به ارمغان آوردند و خون تازه ای به رگ های پیکره نظام اســالمی 
بخشیدند.به این وسیله از تالش های بی دریغ و ستودنی جناب عالی و سایر 
همکاران محترم در امر برقراری غرفه های فرهنگی و غیره در طول مسیرهای 
راهپیمایی یوم اهلل بیست و دوم بهمن که به این راهپیمایی با شکوه، نشاط و 

طراوت خاص بخشیده بود، صمیمانه قدردانی می نماید.

افتتاح سیصد و بیست و هشتمین شعبه 
»بانک پارسیان«

| شــعبه بلــوار هاشــمیه مشــهد 
به عنوان 328مین شــعبه بانک پارســیان با 
حضورمدیران بانک پارسیان و مسئوالن شهر 
مشهد، گشــایش یافت.به گزارش کائنات و به 
نقل از روابط عمومی بانک پارســیان؛ در آیین 
گشایش این شعبه که صنعتی نژاد، مشاور عالی 
بانک، خلیل پور، مدیر امورشعب، بیژنی، مدیر 

امورپشتیبانی، وحیدنیا، سرپرست روابط عمومی، مهرگان، رییس حوزه 
مشهد از بانک پارســیان و همچنین دکتر اسالمی، مدیرعامل سازمان 
انتقال خون استان و کسبه و تجار محل حضور داشتند، ناصر صنعتی نژاد، 
مشاور عالی بانک پارســیان با بیان اینکه بانک پارسیان، از پیشگامان 
صنعت بانکداری خصوصی و آغازگر تحول در خدمت رسانی به مشتریان 
است، گفت: برند بانک پارسیان نشــات گرفته از قدمت، ارایه خدمات 
نوین و مشتری مداری است که توانسته با ارایه خدمات و محصوالت نوین 
به عنوان بانکی پیشگام، در عرصه های مختلف خدمت رسانی بدرخشد.

صنعتی نژاد با تاکید بر اینکه بانک پارســیان در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی اقدامات ارزنده ای انجام داده اســت، خاطرنشان کرد: در این 
بخش به طور ویژه می توان از همراهی بانک پارســیان برای حل معضل 
سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج)ع( با هماهنگی بانک مرکزی 
نام برد. این بانک با قبول پرداخت مطالبات ســپرده گذاران نشــان داد 
که مشتری مداری برای پارسیان بسیار مهم و با هدف صیانت از منافع 

س پرده گذاران انجام می شود.
مشــاورعالی بانک پارســیان، افزود: همچنین در همین راستا بانک 
پارســیان با اختصاص بودجه تقویم و سررســید به مناطق زلزله زده و 

ساخت مراکز بهداشت، نشان داد که توجه ویژه ای به این مقوله دارد.
دکتر اســالمی، مدیرعامل ســازمان انتقال خون استان خراسان نیز 
در آیین گشایش این شعبه با بیان اینکه مدیران بانک پارسیان نسبت 
به سرمایه مردم بســیار دغدغه دارند، گفت : در کشور ما نظام بانکی از 
سوی صندوق ها و موسسات غیر مجاز ضربه های زیادی متحمل شده  و 
مردم انتظار دارند که اطمینان و اعتماد به بانک ها افزایش یابد که من 
تجلی آن را به عینه در بانک پارسیان شاهد هستم.وی با تاکید بر اینکه 
کارکنان بانک پارسیان بســیار زحمتکش وخدوم هستند، خاطر نشان 
کرد: رابطه صمیمانه با مشــتریان و ارایه خدمات نوین به آنها از مسائل 

مهم در بانکداری است که این رفتار در بانک پارسیان مشهود است.

باسرمایهگذاری»بانکشهر«صورتمیگیرد:

احداث مجموعه ورزشی شهر در منطقه 
زلزله زده سر پل ذهاب

| با سرمایه گذاری بانک شهر احداث 
نخستین سالن ورزشی در منطقه سرپل ذهاب، 
آغاز می شود.به گزارش کائنات و به نقل از مرکز 
ارتباطات  روابط عمومی بانک شــهر، هوشنگ 
بازوند با اشــاره به اقدامات انجام شده از سوی 
بانک ها به منظور بازســازی مناطق زلزله زده 
اظهار کرد: شــبکه بانکی از ابتدای این حادثه 

برای کمک اعالم آمادگی کرد و مدیر عامل بانک شهر به عنوان نماینده 
بانک های خصوصی چندین بار در منطقه حضور یافت و موضوعات مورد 
نظر با حضور ایشان بررسی شد.وی افزود: طی این مدت، محورهایی از 
جمله ســرمایه گذاری بانک های خصوصی در راستای کمک رسانی به 
این مناطق با حضور دکتر پورزرندی مدیرعامل بانک شهر صورت گرفت 
و انتظار داریم سرعت پرداخت تسهیالت از سوی بانک های عامل بیشتر 
شود تا زحماتی که انجام می شود مثمر ثمر باشد.استاندار کرمانشاه در 
ادامه از تالش  تمامی مدیران و به ویژه مدیرعامل بانک شــهر به عنوان 
نماینده بانک های خصوصی در اختصاص هزینه های تبلیغاتی و چاپ و 
انتشار سررسیدهای پایان سال برای کمک به مناطق زلزله زده کرمانشاه 
قدردانی کرد.گفتنی است، کلنگ زنی سالن ورزشی »شهر« در منطقه 
زلزله زده ســرپل ذهاب، فردا بیست و سوم اسفندماه با حضور استاندار 
کرمانشاه ، مدیرعامل بانک شــهر و تنی دیگر از مدیران شهری در این 

منطقه انجام می شود. 

 تجلیل » بانک ملی«
از خانواده شهدای مدافع حرم فاطمیون

| همزمان با روز شهید، بانک ملی ایران 
از خانواده شهدای مدافع حرم شرق تهران در 
شهرســتان دماوند با همکاری بانک ملی ایران 
تجلیل کرد . به گزارش کائنات و به نقل از روابط 
عمومی بانک ملی ایران، مرکز امور ایثارگران و 
خانواده شهدا و انجمن اسالمی کارکنان بانک، 
به نمایندگــی از مدیرعامل بانک ملی ایران در 

مراســمی با حضور حجت السالم و المســلمین لطف اله ثقفی مشاور 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران و خانواده شــهدا، حجت 
السالم و المسلمین فتاح دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند، سردار 
داوودآبادی از فرماندهان سپاه قدس، ذبیحی رئیس شورای شهر دماوند، 
رضا خسروی رئیس امور ایثارگران و خانواده های شهدا و محمد رضایی 
رئیس سرمایه انسانی بانک از خانواده 35 شهید مدافع حرم فاطمیون 
تجلیل کرد.در این مراسم حجت السالم ثقفی به اهمیت گرامی داشتن 
نام و یاد شهدا اشــاره کرد و گفت: ما دنباله رو حضرت سید الشهدا)ع( 
هستیم و دفاع از حریم حضرت زینب)س(، دفاع از خون سید الشهداست. 
وی ادامه داد: گرامیداشت نام شهدای مدافع حرم پیش از هر چیز وظیفه 
همه ما ست و این افتخاری است که از نام و راه آنها محافظت و خانواده 

هایشان را تکریم کنیم.

| در آخرین تحوالت از بازار ارز قیمت دالر در میان دالالن به ۴۹۰۰ تومان رسیده و صرافی ها نرخ رسمی 
دالر و یورو را از تابلوهایشان حذف کرده اند.در بازار آزاد و در میان دالالن دالر با قیمت ۴۹۰۰ تومان فروخته می شد و 
یورو در آستانه ۶۰۰۰ تومان قیمت داشت.

| فاطمهزارع– در سال های اخیر، 
بازارهای مالی و باالخص بازار سرمایه در ایران 
گسترش قابل توجهی داشته است و تغییرات 
ناگهانی در سطوح بین المللی و کشور بر رفتار 
اقتصادی افراد و نوع پنداشت سرمایه گذاران 
از وضعیت بازارها تاثیر گذاشته است. در بهینه 
سازی سبد سهام مسئله اصلی انتخاب بهینه 
دارایی ها و اوراق بهاداری اســت که با مقدار 
مشخصی سرمایه می توان تهیه کرد. اگرچه 
کمینه کردن ریســک و بیشینه نمودن بازده 
سرمایه گذاری به نظر ساده می آید اما در عمل 
روش های متعددی برای تشکیل سبد بهینه 
به کار رفته اســت. حال با این اوصاف بورس 
تهران پس از 8 روز افت متوالی و ریزش بیش 
از 2 هزار واحدی، سرانجام با رشد روبه رو شد 
و با افزایش ۱۶۶ واحدی )معادل 2/ ۰ درصد( 
در سطح ۹۶ هزار و ۱۹۴ واحدی قرار گرفت. 
شاخص هم وزن )با اثرگذاری یکسان نمادها( 
نیز هم راستا با شاخص کل مسیر صعودی را 
طی کرد و با رشد ۰5/ ۰ درصدی همراه شد. 
امری که نشان می دهد عمده رشد نماگر بورس 
تهران بر دوش نمادهای بزرگ بازار بوده است.
به نظر می رسد اصالح قیمتی روزهای اخیر، 
ســطوح جذابی را برای  خرید ســهام فراهم 
کرده است. با این وجود همچنان فشار فروش 
زیادی در بازار دیده می شــود که احتماال تا 
هفته آینده ادامه خواهد داشــت.با بازگشایی 
بازارهای جهانی، شاهد افت محسوس قیمت 
فلزات در این بازارها بودیم. به این ترتیب در 
زمان معامالتی بــورس تهران، قیمت مس، با 
افت ۶/ ۰ درصدی، در سطح ۶۹۱5 دالر در هر 

تن قرار گرفت. سرب کاهش 8/ ۰ درصدی را 
تجربه کرد و به 23۶8 دالر رسید. آلومینیوم 
نیز بــا افتی ۶/ ۰ درصــدی در قیمت 2۱۰۷ 
دالر برای هــر تن متوقف شــد. قیمت روی 
در آخرین دادوســتدهای بــازار، با افت بیش 
از یک درصدی در ســطح 32۶۰ دالر در هر 
تن قرار گرفت. با وجود افت نسبی اما قیمت 
فلزات همچنــان در محدوده مناســبی قرار 
دارد. بنابراین شروع ضعیف بازارهای کاالیی 
نتوانست از جذابیت قیمتی نمادهای وابسته به 
آن بکاهد. »فوالد« و »فملی« از جمله نمادهای 
فلزی بورس تهران بودند که بیشترین تاثیر بر 
رشد شاخص کل این بازار را بر عهده داشتند.
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در مقایسه با 
سقف قیمتی ساالنه خود شاهد اصالح بیش 
از ۱۰ درصدی قیمت ســهام خود بوده است. 
در ابتدای هفته جاری انتشار اخباری همچون 
تعیین سقف قیمت بر محصوالت فوالدی در 
ســال آتی و نگرانی در رابطه با قیمت فلزات 
پایه در بازارهای جهانی، فشــار بیشــتری بر 
قیمت ایــن ســهام وارد آورد. » فوالد « طی 
روزهای اخیر افت قیمت های متوالی را تجربه 
کرد. به نظر می رســد بازار شدت اثر احتمالی 
ممنوعیت افزایــش قیمت فروش محصوالت 
توسط تولیدکنندگان فوالد را بیش از انتظارات 
در نظر گرفته بود؛ چرا کــه حتی در صورت 
رخداد این موضوع، همچنان نسبت قیمت به 
درآمد انتظاری »فوالد« می تواند سطوح کنونی 
قیمت ها را ارزنده کند.بــه این ترتیب اصالح 
بیش از 3 درصدی در چهار روز معامالتی ماقبل 
»فوالد«، سبب شــد تا سرمایه گذارانی که در 

انتظار اطمینان از ایجاد کف قدرتمند قیمتی 
در این ســهم بودند، فرصت را مغتنم بدانند و 
به گردونه معامله گران آن بپیوندند. پاالیشی ها 
از دیگر حامی های شاخص بورس تهران بودند. 
رشد پاالیشی ها در حالی رقم خورد که قیمت 
نفت نتوانست رشد محدود ابتدای روز خود را 
حفظ کند و در ادامه با افت حدود 5/ ۰ درصدی 
همراه شد.با وجود این به نظر می رسد رسیدن 
به سطوح حساس قیمتی سبب رشد پاالیشی ها 
طی دو روز معامالتی اخیر شــده است.به این 

ترتیب تمامی پاالیشی های فعال بورس تهران 
در مسیر رشــد قرار گرفتند. » شتران « و » 
شبندر « بیشترین رشد قیمتی در این گروه 
را ثبت کردند و توانســتند در جمع نمادها با 
بیشــترین تاثیر مثبت بر شاخص قرار گیرند. 
با وجود این در صورتی که روند قیمت گذاری 
محصوالت در فصل زمستان نیز بازتاب دهنده 
کاهش کرک اسپرد جهانی محصوالت پاالیشی 

باشد، به احتمال قوی نمی توان انتظار داشت تا 
بازار شاهد رشد قابل توجه قیمت این نمادها 
در کوتاه مدت باشــد.هفته گذشته نیز پس از 
انتشار صورت های مالی سه پاالیشگاه تهران، 
بندرعباس و تبریز که نشان دهنده کاهش کرک 
اسپرد برای محصوالت پاالیشی این شرکت ها 
در فصل پاییز نسبت به نیمه نخست سال بود، 
فضایی احتیاطــی در میان معامله گران ایجاد 
شد.درخصوص رشد پاالیشی ها، نقش پررنگ 
حقوقی ها نیــز بی تاثیر نبــود. خالص خرید 
معامله گران حقوقی در نمادهای پاالیشــی از 
2 میلیارد و ۷۰۰ میلیــون تومان فراتر رفت.

نماد معامالتی شــرکت های فــوالد مبارکه 
اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، پاالیش 
نفت بندرعباس، توســعه معــادن و فلزات و 
همچنین پاالیش نفت تهران در صدر نمادهای 
با بیشــترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بازار 
سهام قرار گرفتند. »پارســان« تنها نماینده 
گروه محصوالت شیمیایی بود که در فهرست 
نمادهای موثر در رشد شــاخص قرار گرفت.
حضور فعاالن حقوقی در دو ســمت خرید و 
فروش مهمترین عامل هدایت کننده این نماد 
به فهرســت مذکور بود. با این حال به گفته 
کارشناسان، افت قیمت سهم و کاهش ارزش 
بازار نمادهای متانولی و اوره ساز زیرمجموعه 
نفت و گاز پارســیان از جمله عواملی اســت 
که می تواند در نقش عامل فشــار بر این سهم 
عمل کند. همچنین فعاالن بازار شاهد انتشار 
اطالعیه ای درخصوص عرضه ۷3/ ۱ درصدی 
سهام شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات در تاریخ 2۶ اســفند به صورت عمده 

توســط »وبملت« بودند.ارزش معامالت خرد 
سهام نیز در ادامه روند کم رمق هفته های اخیر، 
به ۱۱5 میلیارد تومان بالغ شد.35 درصد از این 
رقم نیز در اختیار ۱۰ نماد با بیشترین ارزش 
معامالت قرار گرفت.بررسی روند صنایع بورسی 
نشــان می دهد از 38  صنعت مورد بررســی، 
شاخص ۱8 صنعت با رشــد همراه شد و ۱۷ 
صنعت نیز معامالت روزانه خود را با افت پشت 
سر گذاشتند )شاخص 3 صنعت بدون تغییر 
ماند(. بیشترین بازدهی های بورس تهران از آن 
صنعت تک نماد استخراج زغال سنگ شد.به 
این ترتیب این گروه به واسطه رشد قابل توجه 
»کطبس« بیشترین بازدهی )8/ 3 درصد( را 
در میان صنایع بورسی کسب کرد. پس از آن 
نیز لیزینگی ها با رشد بیش از 2 درصدی همراه 
شدند. در مقابل اما گروه استخراج سایر معادن 
با تحمیل زیان ۷/ ۶ درصدی به ســهامداران 
خود در قعر جدول بازدهی صنایع بورسی قرار 
گرفتند.در عین حال خودرویی ها با دادوستد 
2۶5 میلیون ســهمی بــه ارزش حدود 28 
میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معامالت 
این روز بــورس تهران را به خــود اختصاص 
دادند.بیشــترین افزایش قیمت بورس تهران 
نیز به نماد معامالتی شرکت های گروه صنایع 
بهشهر ایران، سالمین، نیروکلر، ایران ارقام و 
سرمایه گذاری صنعت بیمه اختصاص پیدا کرد.

در مقابل اما نماد معامالتی شرکت های تامین 
ماسه ریخته گری، کاشی سعدی، ماشین سازی 
اراک و ماشین ســازی نیرومحرکه بیشترین 
کاهش قیمت دوشنبه بورس تهران را تجربه 

کردند.

 شاخص بورس
از سقوط گریخت

گزارشکائناتازحالوهوایبازارسهام؛

دستاوردهایی که تمام و کمال محقق نشد
| یک اقتصاددان می گوید ســال ۱3۹۶ ســالی بود که دســتاوردهای 
اقتصادی دولت با مشــکالتی همراه بود، همچنان که می بینیم نشانه ها حاکی از 
احتمال افزایش تورم دارد و نسبت به گذشته نتوانسته ایم آن گونه که نیاز است، 
از دستاوردهای برجام استفاده کنیم.علی اکبر نیکو اقبال درباره عملکرد اقتصادی 
کشور در ســال ۱3۹۶ چنین توضیح داد: در چند ســال گذشته دولت منتخب 
دستاوردهایی داشت که در ســال جاری نتوانست آنها را تمام و کمال حفظ کند. 
مثال یکی از آنها ایجاد ثبات نسبی در موضوع افزایش قیمت ها بود. نکته دیگر بحث 
استفاده از عواید برجام بود که در سال های گذشته موفقیت آمیزتر از سال جاری 
بود.وی اضافه کرد: در سال نخستی که قرارداد برجام امضا شد، ما استفاده بیشتری 
از عواید آن می کردیم، ولی اکنون به نحوی موفقیت های اولیه خنثی شده است. 
برای نمونه می توان به ســرمایه گذاری اولیه کشور فرانسه در قرارداد توتال اشاره 
کرد که ۱۶ میلیارد دالر بود، ولی اکنون به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و 
این نگرانی هم وجود دارد که به دالیل مختلف برجام کامال خنثی شده و از همین 
دستاوردهای اندک هم نتوانیم استفاده کنیم.این اقتصاددان چنین ادامه داد: اکنون 
مسائل سیاسی مربوط به برجام به شدت بزرگ شده و ایران هم در تقابل با آن، اقدام 
به رفتارهای مقابله ای می کند. البته به نظر من می توانیم به جای چنین اقداماتی 
تالش کنیم تا با استفاده از ظرفیت های دیپلماسی مذاکراتی را پیش ببریم، بدون 
آنکه آوانسی به کسی بدهیم که اگر چنین نکنیم، به سمت ضعیف تر شدن روابط 
اقتصادی خود با دنیا پیش خواهیم رفت. همین حاال آمارها نشان می دهد که کمتر 
از ظرفیت موجود، نفت به کشورهای خارجی می فروشیم و همان پول نفت هم در 
کشورهایی مانند چین و هندوستان برنمی گردد و بعضا گفته می شود که به جای 
آنها می توانیم از محصوالت آن کشورها واردات کنیم یا اینکه با آنها قرارداد ببندیم.
به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ؛ وی به این نکته هم اشاره کرد که بانک های ما 
هم آنگونه که الزم بود و انتظار می رفت از موقعیت پسابرجام امکان استفاده نداشتند 
و به همین ترتیب ارز مورد نیاز کشور وارد نشده و همین مهم ترین عامل افزایش 
قیمت ارز است که دیدیم چه نتایجی به دنبال داشت.این کارشناس اقتصادی با 
اشاره به اینکه اکنون نشانه ها به سمت باال رفتن نرخ تورم است، عنوان کرد: ضمن 
اینکه در زمینه رفع رکود از بنگاه های کوچک و متوسط نیز چندان موفق نبوده ایم 
و البته مسئله نقدینگی یکی از نگران کننده ترین موضوعات اقتصاد ایران است که 
در سال ۱3۹۶، 2۰ درصد رشد داشته و ما در ماه های اخیر دیدیم که اگر این پول 
با نرخ ســود بانکی باال در بانک ها نگهداری نشود، چگونه تعادل سایر بازارها را به 
هم خواهد ریخت. این نقدینگی یک پتانسیل خطرناکی دارد که اگر در جایی که 
اکنون مستقر است یعنی بانک، خارج شود، می تواند به بازارهای موازی ورود کرده 
و در اقتصاد ایران مشکالت جدی ایجاد کند.او به این نکته هم اشاره کرد که اجرای 
برنامه توسعه در دولت یازدهم و دوازدهم چندان موفقیت آمیز نبوده و ادامه داد: 
البته برنامه های توســعه پیش از انقالب نیز نتیجه بخش نبود و پس از انقالب نیز 
همان مســیر را رفت و در دولت یازدهم هم تکرار شد. واقعیت این است که ما به 
برنامه جامعی نیاز داریم و عزمی که برنامه های توسعه را اجرا کند، ولی هنوز چنین 
اتفاقی نیفتاده است.نیکواقبال به هزینه های مختلف دولت اشاره کرد و گفت: اگر 
نگاهی به بودجه سال ۱3۹۷ بیندازیم می بینیم که دولت هزینه های هنگفتی را در 

بخش های مختلف می کند که می تواند آن هزینه ها را مدیریت کند. 

مدیرعاملساپكوخبرداد:

تامین قطعات سه محصول جدید ایران 
خودرو در سال 97

| مدیرعامل ساپکو ازآغاز تامین قطعات مورد نیاز محصوالت جدید 
پژو 3۰۱، رانا و دناي ســال خبر داد و گفت: این خودروها در سال آینده به 
تولید انبوه خواهندرســید. به گزارش کائنات و به نقل از ایکو پرس،  حسین 
نجاري مدیر عامل شرکت طراحي مهندســي و تامین قطعات ایران خودرو 
)ساپکو( با بیان این مطلب گفت : در ســال جاري تامین ۴ محصول جدید 
2۰۷ اتوماتیک، پارس اتوماتیک، دناپالس توربو و پژو 2۰۰8 انجام شده و به 
تولید انبوه رسیده اســت.وی با بیان این که برنامه ریزي براي تامین پلتفرم 
جدید ایران خودرو هم زمان با آغاز پروژه کلید خورده است، گفت: نخستین 
خودروي پلتفرم جدید در کالس ســدان با مشارکت بیش از 2۰ قطعه ساز 
مطرح جهاني و قطعه سازان داخلي در سال جاري شروع شده است.نجاری 
از تامین و لجســتیک، مهندسي کیفیت، ســاخت و خودکفایي، طراحي و 
مهندســي، رقابت پذیري قیمت، سرمایه گذاري در تکنولوژي هاي جدید و 
صادرات به عنوان فاکتورهاي مهم براي ارزیابي سطح توانمندي سازندگان 
نام برد و گفت: خروجي مربوط به سیســتم ارزیابي جامع تامین کنندگان 
ساپکو حاکي از آن است که در برخي ســازندگان، رشد متوازن زیرمعیارها 
مطلوب نبوده و ضروري است تا در مســیر ارتقا تمامي جنبه ها در نظر قرار 
گیرد.نجاري اضافه کرد: باتکمیل دوره ارزیابی برای تمام سازندگان فعال در 
شبکه تامین ساپکو، مرحله دوم که برنامه ریزی براي ارتقاي توانمندی های 
سازندگان است آغاز شده و متناســب با گرید جامع کسب شده و امتیازات، 
ارزیابی در معیارهای مختلف در دســت طراحی و اجرا است.وي مشارکت 
سازندگان مستعد داخلي داراي گرید A جامع در پروژه پلتفرم جدید ایران 
خودرو در کنار ســازندگان معتبر جهاني را از دیگر اقدامات ساپکو در سال 
جاري دانست و گفت: یکی از اقدامات در حوزه توسعه توانمندی های دانش 
و اجرایی سازندگان داخلی، مشارکت آنان در این پروژه بود که نتایج مطلوبي 

داشته است.

گردش مالی چند میلیاردی در بازار 
چهارشنبه سوری!

| در آستانه آخرین شب چهارشنبه سال بازار لوازم این شب با تقاضای 
زیادی همراه شده است؛ بازاری که وسایل آن تنوع زیادی دارد عمدتا به صورت 
قاچاق از چین می آید که گردش مالی چنــد میلیاردی دارد و متقاضیان آن هم 

اغلب نوجوانان هستند.
با فرا رســیدن شب چهارشنبه ســوری بازار لوازم این شــب داغ شده است و 
متقاضیان زیادی برای تهیه این لوازم و وسایل اقدام می کنند، چراکه چهارشنبه 
سوری یکی از ایام باستانی و ســنتی ایرانیان است که مراسم آن هر سال توسط 

بخش زیادی از مردم به ویژه جوان ترها برگزار می شود.
البته در سالیان اخیر فرا رسیدن چهارشنبه سوری همواره با نگرانی های زیادی 
روبرو است و همیشه بیمارستان های کشــور در این شب میزبان تعداد زیادی از 
مجروحان و مصدومان این شب هستند؛ اتفاقی که باعث شده یک سنت قدیمی 

که می تواند موجب نشاط اجتماعی شود به یک رخداد حادثه ساز تبدیل گردد.
شاید یکی از سواالت این باشد که وسایل چهارشنبه سوری از کجا تهیه می شود. 
وســایلی که این روزها تقریبا در بازارهای بزرگ و کوچک قابل مشاهده است؛ از 

کنار خیابان ها و چهارراه های اصلی تا مترو و بازار بزرگ تهران.
یکی از مناطقــی که این لوازم را عرضه می کند بازار بزرگ پایتخت اســت که 
دستفروشان وسایل چهارشنبه سوری را می فروشند. اما اصلی ترین منطقه ای در 
تهران که توزیع کننده این لوازم است خیابان مولوی است که به صورت عمده در 
آنجا قابل مشاهده است و خرده فروشان این لوازم را از این منطقه تهیه می کنند، 
برای همین معموال این لوازم در این منطقه ارزان تر است. به گزارش کائنات و به 
نقل از ایسنا،به طور کلی لوازم چهارشنبه ســوری را می توان به دو دسه تقسیم 
کرد. یکی لوازم کم خطر و بی خطر و دیگری لوازم پرخطر. بخش زیادی از وسایلی 
که دستفروشان عرضه می کنند شامل وسایل کم خطر و بی خطر می شود مانند 

بالن، سیگارت، سوتی، کپسول، آبشار و منور.
بعضی از این وســایل جنبه زیبایی هم دارد و در شب چهارشنبه سوری جلوه 
جالبی به شهر می دهد. بعضی دیگر هم مثل ســیگارت و کپسول با اینکه خطر 

جدی ندارند اما سر و صدای زیادی ایجاد می کنند.
عمده لوازمی هم که در چهارشــنبه پایانی سال استفاده می شود شامل همین 
لوازم است اما عده ای هم هستند که به ســراغ لوازم پر خطرتر می روند؛ لوازمی 
که نه تنها صداهای گوش خراشــی دارند بلکه درصد آسیب و تلفات  انسانی شان 

بسیار باالست.
اکلیل سرنج که برای تهیه نارنجک های دســتی استفاده می شود یکی از این 
وسایل است که در این ســال ها حوادث زیادی آفریده است. نارنجک های دستی 
معموال توســط افراد در زیرزمین و جاهایی مانند آن تهیه می شود و با توجه به 

اشتعال پذیری باالی این مواد، امکان انفجار آن بسیار باالست.  
عمده متقاضیان این بازار هم جوان ها و به ویژه نوجوان ها هستند؛ کسانی که به 
دنبال تفریح و نشاط هستند اما خیلی هایشان نمی دانند چطور انرژی شان را تخلیه 

کنند و بعضا روش های اشتباهی را برای این کار انتخاب می کنند.
البته کودکان و نوجوانانی هم هستند که با پدر و مادرشان برای خرید این لوازم 

به بازار می آیند. 

دمعامالتــی نمــا
شــرکتهایفوالد
مبارکــهاصفهان،
گسترشنفتوگاز
پارســیان،پاالیش
نفــتبندرعباس،
توسعهمعادنوفلزاتوهمچنینپاالیش
نفتتهراندرصدرنمادهایبابیشــترین
تاثیرمثبتبرشاخصکلبازارسهامقرار
گرفتند.»پارســان«تنهــانمایندهگروه
محصوالتشــیمیاییبودکهدرفهرست
نمادهایموثردررشدشاخصقرارگرفت.

دالر در بازار غیر رسمی ۴۹۰۰ تومان شد

بانک

میز خبر

واکسینه 
اقتصادی در 
برابر شوک 
احتمالی 
برجام

| مطابق اخبار موجود در رســانه های داخلی و خارجی 
درباره سرنوشت برجام و نظر کارشناسان این حوزه، ماه مه  سال 
میالدی جاری زمانی است که تداوم برجام در چارچوب کنونی با 
احتمال باالیی دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. هر چند 
نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت که برجام در ماه مه  متالشی 
می شود، اما اگر این اتفاق بیفتد شــوک بزرگی در ابتدای سال 

۱3۹۷ به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
این شــوک می تواند مانند شوک تشــدید تحریم ها در سال 
۱3۹۰ سنگین و با توجه به آسیب پذیری باالی اقتصاد ایران در 
شرایط کنونی، حتی ســهمگین تر باشد.البته هنوز هیچ اطالعی 
از تصمیمی که اتخاذ خواهد شــد، به  خصوص در حوزه بازگشت 
تحریم های بانکی و نفتی، در دســت نیست. اما شواهد موجود و 
عملکرد رئیس جمهور فعلی آمریکا نشان می دهد خصومت آمریکا 
با ایران به خصوص در حوزه اقتصادی وارد فاز پرتنش تری شود. 
فرض کنیم به طریقی بدانیم در 2 ماه آینــده با احتمال باالیی 
زلزله ای در نقطه ای از کشــور خواهد آمد.طبیعتا نمی توان طی 

این مدت ساختمان های مقاوم تری ساخت یا تغییری اساسی در 
زیرساخت های شــهری ایجاد کرد. اما امکان کاهش خسارت از 
راه های مختلفی، حتی در کمتر از 2 ماه وجود دارد. به عنوان مثال 
می توان ساختمان هایی را که آسیب پذیری زیادی دارند، تخلیه 
کرد. یکی از این ساختمان های آسیب پذیر در اقتصاد ایران، نرخ 
ارز است.با توجه به تحوالت چند هفته گذشته بازار ارز و تحوالت 
احتمالی ماه های آینده، این سوال مطرح است که با وجود آنکه 
می دانیم به احتمال زیاد شــوک بزرگی در راه اســت بهتر نبود 
سیاست گذار شرایط ایمن تری برای آن روز فراهم می کرد؟ آیا در 
شرایطی که بازار ارز سه نرخی شده و فضای ملتهبی بر آن حاکم 
اســت و با حرف های ضدونقیض سیاست گذاران اعتماد عمومی 
به ایشان کمتر شده است، می توان به مصاف یک شوک بزرگ تر 
رفت؟ اگر مجددا در دو ماه آتی شــوکی به نرخ ارز وارد شود آیا 
برای جمع آوری نقدینگی از بازار ارز قرار است نرخ سود 5 درصد 
دیگر افزایش یابد و ریسک بیشتری در نظام بانکی انباشته شود؟ 
آیا بهتر نبود سیاست گذار این کارت خود را در زمان بهتری بازی 

می کرد که ممکن است شرایط به کل از حیطه کنترل آن خارج 
شود؟ شرایط به گونه ای شــده که دیگر توقع نگاه و برنامه ریزی 
بلندمدت نیست، همین که سیاست گذار یک فصل جلوتر را هم در 
تصمیم گیری فعلی خود لحاظ کند، رضایت بخش است.در شرایط 
کنونی به ضرب و زور و یافتن جانشین  جمشید بسم اهلل نرخ ارز 
3۰۰، ۴۰۰ تومان و آن هم با اما و اگرها و ایجاد نرخ های متفاوت 
کاهش یافته است. در حالی که اگر اثر سرکوب نرخ ارز در سه سال 
اخیر به تدریج تا انتهای سال تخلیه می شد، احتمال بروز نوسانات 
بزرگ در ماه های آتی و پس از هــر تصمیمی درخصوص برجام 
کاهش می یافت. بنابراین الزم اســت تصمیم گیران از هم اکنون 
فکری برای شناسایی جانشــین های جانشین جمشید بسم اهلل 
بکنند!نکته پایانی اینکه اگر در مقابل زلزله ای که احتماال در راه 
است تا این حد آسیب پذیر هستیم و گزینه های محدودی برای 
پیشگیری از خســارات آن داریم، نه تنها محصول سیاست های 
نادرست دولت های نهم و دهم، بلکه محصول بی عملی چند سال 

گذشته نیز هست.

ت
ش

یاددا
مهران بهنیا

23اسفند1396 چهارشنبه
شماره3145 14مارس2018 26جمادیالثانی1439


