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اقتصاد

حضور »پست بانک« در یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی بانک، بیمه و بورس

| پســت بانک ایران به منظور معرفی 
خدمات نوین، دســتاوردها و عملکرد خود در 
یازدهمین نمایشــگاه بین المللــی تخصصی 
بــورس، بانک و بیمه حضوری فعــال دارد . به 
گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی پست 
بانک ایران: غرفه این بانــک در طبقه همکف 
ســالن میالد دایر و ضمن ارائه خدمات متنوع 

بانکی الکترونیکی ازطریق نصب دستگاه های خودپرداز)ATM(،کش 
لس )Cashless( و دو دستگاه خودپرداز سیار داخل محوطه اصلی 
نمایشگاه و توزیع بروشور اطالع رسانی درخصوص خدمات بانک، آماده 
بازدید عموم و اســتقبال از آنان می باشــد . بنابر این گزارش: عالوه بر 
فعالیت های تبلیغاتی و اطالع رسانی، کارشناسان واحدهای روابط عمومی، 
بازاریابی، اداره کل نظارت بر عملیات و اطالعــات اعتباری، بین الملل، 
شــرکت صرافی فراز اعتماد و امور مالی با حضور در بخش های مختلف 
غرفه بانک آماده پاسخگوئی به سئواالت بازدیدکنندگان، سهامداران و 
مشتریان می باشند . همچنین همکاران حوزه تحقیق، توسعه و بهره وری 
این بانک در نمایشــگاه مذکور نسبت به نظر سنجی از بازدیدکنندگان 
از غرفه بانک و ســایر افراد اقدام می نمایند . گفتنی است: یازدهمین 
نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و بیمه با حضور سازمان ها، شرکت ها، 
مؤسسات و بانک های دولتی و خصوصی از بیست و هفتم لغایت سی ام 
فروردین ماه سال جاری درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برپا و 

از ساعت 10الی 18 پذیرائی بازدیدکنندگان می باشد .

مدیر عامل »بانک سپه«:

توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های 
بانکداری بدون ربا تقویت سیستم بانکی 

را به دنبال دارد
| مدیر عامل بانک سپه با اشاره به نقش 
اثر گذار سیستم بانکی در اقتصاد کشور اظهار 
داشت:بیشترین تأمین مالی بنگاه های اقتصادی 
کشور طی سال گذشته توسط سیستم بانکی 
صورت گرفته است.محمد کاظم چقازردی در 
دیدار نورزی با مدیران شرکت سرمایه گذاری 
امید اظهار داشــت:با نقش آفرینی بانک ها در 

عرصه اقتصادی امکان تحقق بخشی از مهمترین اهداف تعریف شده در 
اقتصاد مقاومتی فراهم شده است.وی شعارها و هدفگذاری های سالیانه 
صورت گرفته توســط مقام معظم رهبری را بســیار داهیانه و هدفمند 
عنوان کرد و افزود:تحقق اهداف تعیین شده بدون شک اقتصاد کشور را 
در شرایط بسیار با ثبات تر و مستحکم تری قرار خواهد داد.رئیس هیئت 
مدیره بانک سپه با بیان اینکه این بانک همچون سالهای گذشته محور 
برنامه عملیاتی خود را تحقق منویات مقام معظم رهبری و رســیدن به 
اهداف حمایت از کاالی ایرانی به عنوان شعار سال جاری قرارداده است 
اظهار داشت:اولویت اعتباری سال 97 بانک سپه حمایت از بخش عرضه 
و تقاضا برای خرید کاالی ایرانی خواهد بود.وی افزود:سیستم بانکی با 
حمایت از بخش تولید )عرضه( شــرایط الزم را برای باال بردن کیفیت 
محصوالت داخلی فراهم کرده،همچنین با تقویت بخش تقاضا زمینه را 
برای خرید این کاالها مهیا می نماید.مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه 
این بانک همواره در کنار دولت محترم برای اجرایی کردن برنامه های 
کالن اقتصادی بوده و خواهد بود گفت:در سال جاری نیز این بانک نقش 
بی بدیل خود در کمک به دولت و تبدیل شدن به بازوی توانای آن برای 
تحقق اهداف کالن اقتصادی را ایفا خواهد کرد.چقازردی در ادامه با اشاره 
به پتانسیل های کار آمد بانکداری بدون ربا اظهار داشت:یکی از معضالتی 
که هم اکنون نظام بانکی کشــور کمابیش با آن دست به گریبان است 
وجود جریان سودهای موهوم است.وی گفت:بیشترین حجم نقدینگی 
کشور نزد بانک ها در قالب ســپرده هایی است که نزد نظام بانکی قرار 
دارد و به آن سود علی الحساب تعلق می گیرد،از منظر منطق اقتصادی 
این ســود باید بعد از ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمد توسط بانک ها 
در نتیجه ســرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی پرداخت شود عدم 
تناسب بین ســود واقعی بانک و سودهای علی الحســاب پرداختی از 

مشکالت ترازنامه ای نظام بانکی است.

شهردار رشت تصریح کرد:

 خودداری از آینده فروشی شهرها
با حمایت های »بانک شهر«

| شهردار کالن شــهر رشت با تاکید 
بر اینکه حمایت های بانک شــهر باعث شــده 
تا شــهرها بــا آینده فروشــی، خــود را اداره 
نکنند،گفت:خوشبختانه طی چند سال گذشته 
حمایت از شهرداری ها در جهت توسعه، آبادانی 
و توجه به محیط زیست شهری در صدر برنامه 
های این بانک قرار داشــته اســت.به گزارش 

کائنات و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شــهر، مسعود 
نصرتي با بیان این مطلــب افزود: هم اکنون نگاه کامال کارشناســی و 
تخصصی در این بانک به حوزه مدیریت شهری کالن شهرها وجود دارد 
و امیدواریم در ادامه نیز این حمایت ها ادامه داشته باشد.وی با بیان اینکه 
در طول چند سال گذشته تنها بانک شهر حامی و کمک رسان مدیریت 
شهرها بوده است،تصریح کرد: همکاری سازنده و تاثیرگزار با شهرداری ها 
و ارایه خدمات برتر بانکی به مشتریان شــبکه بانکی سبب شده تا این 
بانک، جایگاه متفاوتی در نظام بانکی داشــته باشــد.نصرتي با اشاره به 
اینکه توجه به نیازهای مشتریان شبکه بانکی از  مهم ترین رسالت های 
بانک شهر است، تصریح کرد:درحال حاضر این بانک فقط برطرف کننده 
نیازهای مدیریت شهرها و مشتریان شبکه بانکی نیست و شهروندان در 

سراسر کشور از خدمات آن استفاده می کنند.

پرداخت تسهیالت 15 میلیون تومانی 
ازدواج در شعب »بانک ملی«
| پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 15 
میلیون تومانی ازدواج در تمامی شعب بانک ملی 
ایران کلید خورده اســت.به گزارش کائنات و به 
نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در اولویت نخست 
پرداختی های قرض الحسنه این بانک قرار دارد و 
از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز برای 

هر یک از زوجین به میزان 15 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 60 ماهه 
و نرخ کارمزد 4 درصد آغاز خواهد شــد.افرادی که در سال گذشته برای 
دریافت این تسهیالت اقدام به ثبت اطالعات خود در سامانه ازدواج کرده اما 
تسهیالت خود را دریافت نکرده اند، نیز مشمول دریافت این تسهیالت می 
شوند.متقاضیان دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج باید ابتدا به سامانه 
ازدواج بانک مرکزی مراجعه کرده و پس از وارد کردن اطالعات خود در این 
سامانه و مشخص شدن بانک عامل و شعبه، با در دست داشتن اصل و کپی 
سند ازدواج، اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه  و کارت ملی زوجین، 
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی ضامنین، کد پستی ده رقمی و آدرس 
کامل محل سکونت زوجین وکد رهگیری دریافتی از سایت، ظرف مدت 
زمان اعالم شده به بانک مراجعه کنند.الزم به ذکر است، به منظور حمایت 
از ازدواج جوانان و بر اســاس ابالغ بانک مرکزی، سقف تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین در سال 1397 از 10 میلیون تومان 
به 15 میلیون تومان افزایش یافت.همچنین مدت بازپرداخت تسهیالت 
نیز با یک سال افزایش، 60 ماهه با اقساط مساوی خواهد بود و سررسید 

اولین قسط نیز یک ماه پس از پرداخت تسهیالت مذکور است.

| سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت : در سال 
گذشته بیش از ۲7 میلیارد تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفت که نشان  دهنده 
رشد 30 درصدی عملکرد این سامانه نسبت به سال قبل است .

| بحث های گسترده در فضای مجازی 
طی چنــد هفته گذشــته دربــاره فیلترینگ 
شــبکه های اجتماعی و در صدر آن ها تلگرام، 
باعث شــد تا باالخره وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این باره توضیحاتی ارائه دهد.شدت 
گرفتــن مباحث و برخــی نگرانی ها در فضای 
مجازی درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
خارجــی و مخصوصا تلگــرام از صحبت های 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی آغاز شد که تاکید کرد 
ممکن است تعداد مشترکین سروش 3 میلیون 
باشد و تعداد مشــترکین تلگرام چهل میلیون 
اما این تعداد سرریز می شــوند و وقتی تلگرام 
از مدار خارج شــد، مردم به یک ســامانه ملی 
روی می آورند. او این را هم گفت که در رابطه 
با نگرانی هایی که رســانه های بیگانه بیشــتر 
به آن دامــن می زنند که ســامانه های داخلی 
ایمن نیست یا مســائلی از این دست، به لحاظ 
بسترسازی فنی و ســالم بودن محیط آن، کار 
گســترده ای دارد، صورت می گیرد.عالء الدین 
بروجردی همچنیــن تصریح کرده بود که این 
تصمیم اتخاذ شــده که تلگرام جای خود را به 
یک ســامانه ملی بدهد و فکر می کنم حداکثر 
تا پایان ماه جاری )فروردین مــاه( این اتفاق 
خواهد افتاد.بعد از این اظهارنظرها بود که چند 
شــبکه اجتماعی پیام رســان داخلی که صدر 
آن ها »سروش« قرار داشت، بسیار برجسته و به 
عنوان جایگزین تلگرام مورد تاکید قرار گرفتند. 
در واکنش به این اخبار و برای رفع نگرانی های 
مردم بود که رئیس جمهوری در دیدار عیدانه 
خود که در پایــان تعطیالت برگزار شــد، بر 
ایجاد و تقویت پیام رسان های داخلی تصریح و 
همزمان تأکید کرد که این مهم به معنای فیلتر 

کردن موارد مشابه نیســت بلکه باید با هدف 
از بیــن بردن انحصار باشــد.مطابق خبری که 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری از دیدار 
عیدانه جمعی از وزرا، استانداران، نمایندگان و 
مدیران دستگاه های اجرایی با رئیس جمهوری 
منتشــر کرد، حجت االسالم حســن روحانی 
داشــتن پیام رســان های ایرانی، توانمند، امن 
و ارزان که بتوانند مشــکل و نیازهای مردم را 
حل کنند، باعث افتخار همگان خواند و تأکید 
کرد که »هدف از ایجــاد و تقویت نرم افزارها و 
پیام رســان های داخلی فیلتر یا مسدود کردن 
دسترســی ها نباید باشــد، بلکه باید با هدف 
رفــع انحصار در پیام رســان ها انجام شــود«.

علی رغم اظهارنظرهــای پراکنده محمدجواد 
آذری جهرمی در مــورد فیلترینگ تلگرام، او 
اما این بار با انتشــار پیامــی مفصل در صفحه 
اینستاگرام خود با بیان اینکه مخاطبان زیادی 
در این صفحه )اینستاگرام(، همواره سواالت و 
اعتراضات زیــادی را در خصوص فیلترینگ یا 
عدم انجام آن ابــراز می کنند، توضیحاتی را به 

این ترتیب ارائه کرده است:
1. وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم 
پاالیش )فیلترینگ( یا رفع آن نیست، بلکه بر 
اساس مصوبه مجلس شــورای اسالمی و بنابر 
قانون ملزم بــه اجرای مصوبــات کمیته ها و 
شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام 

قضایی است.
۲. پاالیــش صفحات غیراخالقــی و نیز ضد 
اعتقادات عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج 
دارد و در کشــور ما نیز در این خصوص نظام 
قانونی تصویب شده که رعایت می شود. عالوه 
بر آن سیاست هایی توسط حاکمیت کشورهای 
مختلف برای حفاظت از کالن داده ها و یا رعایت 

الزامات قانونی کشورها وجود دارد.
3. انسداد ســرویس های بین المللی صرفا با 
هدف تشویق کاربران به اســتفاده از سرویس 
داخلــی می تواند بــه ضدهدف تبدیل شــود. 
شرکتهای کســب و کار نوپا در کشــور نیز بر 

همین موضوع تاکید دارند.
4. یکی از آثار فضای مجازی، ظهور رسانه های 
نوین است که کشــورهای مختلف، ضمن بهره 
برداری از آن ها، برای استفاده از این تکنولوژی 
سیاســتگذاری و تنظیم قانون کرده اند. تا این 

سیاست یا قانون در کشــور موجود نباشد، دو 
قطبی توسعه یا فیلتر رسانه های نوین همچنان 

به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.
5. سیاست مصوب کشــور در شورای عالی 
فضای مجازی بر توســعه پیام رسان های بومی 
قــرار گرفته اســت، در کنار تقویت ســاختار 
فنی آن ها، رفــع برخی شــبهات و  صیانت از 
حریــم خصوصی بــا تکیه بر ظرفیــت فتوای 
راهبردی مقــام معظم رهبــری و نیز اصالح 
مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای 

ســلیقه ای با فعــاالن و فعالیت هــای فضای 
مجازی و نیز سیاســت حمایتی عادالنه برای 
توسعه دهندگان داخلی بویژه در نحوه تبلیغات 
با اســتفاده از ظرفیت های ملی الزم است در 

دستور کار قرار گیرد.
او در پایان گفت که به عنوان وزیر ارتباطات، 
تاکنون تالش زیادی بــرای جلوگیری از نقض 
حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی 
کرده ام و اگر قانون اختیارات الزم را به وزارت 
ارتباطات بدهد، برای صیانت از حریم خصوصی 
در فضای مجازی نیز تالش الزم را خواهم کرد. 
همچنین برای اصــالح مصادیق مجرمانه و نیز 
توقف نظام رای گیری آنالین انسداد سایتهای 
اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای 
سلیقه ای با سایتهای اینترنتی است، تالشهایی 
کرده ایم که تاکنون نتیجه الزم را نداشته اما به 
این تالش که الزمه رشد ظرفیتهای بومی نیز 

هست ادامه خواهیم داد.

اشتغال بنیان بودن پیام  رسان ها
از ســوی دیگر وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات پیش از این و در جریان ناآرامی های 
دی ماه سال گذشته با ارسال توئیتی در صفحه 
توئیتــر خود به خبــری مبنی بــر فیلترینگ 
دائمی شــبکه هــای اجتماعی که بر اســاس 
شایعات منتشر شــده بود واکنش نشان داد و 
نوشت: شایعه هایی که درخصوص قطع دائمی 
شبکه های اجتماعی مطرح می شود صحت ندارد 
و به نظر می رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی های 
اجتماعــی و بدبینی عمومی اســت.در مورد 
فیلترینگ تلگرام نیــز رییس کمیته ارتباطات 
مجلس در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به وابسته 

بودن بسیاری از کسب و کارها به تلگرام اشاره 
کرده و گفتــه بود: بنابر گزارش های رســمی 
کسب و کارهای مبتنی بر شبکه های اجتماعی 
موجب اشتغال زایی بخش زیادی از جوانان بیکار 
شده و فیلتر آن ها تبعات اقتصادی و اجتماعی 
نامناســبی دارد، البته توجه به مسائل  امنیتی 
نیز برای نظام بسیار حیاتی و مهم است و باید 
با در نظر گرفتن جمیــع جهات تصمیم گیری 
کرد.نماینده مردم سبزوار در مجلس همچنین 
تاکید کرده بود: شــورای عالی فضای مجازی 
تصمیم گیر نهایی برای فیلتر شــدن  یا نشدن 

تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی است.

پیگیر بهبود وضعیت پوشــش مخابراتی 
مناطق روستایی و شهری هستیم

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با اذعان 
به وجود مشکل در حوزه پوشش مخابراتی در 
مناطق روستایی و برخی مناطق شهری گفت: 
باید پیگیر این مشــکالت باشــیم تا وضعیت 
پوشش مخابراتی در مناطق روستایی و شهری 
ســامان یابد؛ موضوعی که به حمایت مجلس 
نیازمند اســت.محمدجواد آذری جهرمی، در 
جلسه علنی مجلس به دو سوال حمیده زرآبادی 
نماینــده قزویــن و فاطمه حســینی نماینده 
تهران درباره علت جایگزین شــدن قراردادن 
نگهداری شــش ماه زودتــر از موعد و حجمی 
شدن قراردادها و وضعیت پروژه ارتقا و توسعه 
انتقال برنامه پنج ســاله پنجم ارتباطات پاسخ 
داد.وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات درباره 
سرانجام پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج 
ساله پنجم ارتباطات که در سال 90-91 بسته 
شده است، گفت: براساس اصول پدافند موظف 
به استفاده از تامین کنندگان مختلف هستیم. 

 یکبار برای همیشه تکلیف ارز
را مشخص کنید

| خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت 4۲00 تومان 
برای دالر واقعی نیست و باید یکبار برای همیشه فرمول تعیین قیمت ارز مشخص شود 
تا هر سال دچار این نوسانات نشویم.مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران اظهار کرد: روال در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر دولت 
وضعیت ارزی مناسبی داشته ارز به بازار تزریق کرده و وقتی درآمدهایش کم شده، 
فنر فشــرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است؛ این موضوع اکنون دوباره 
تکرار شده و در طول 40 سال اخیر نیز هیچ گاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل 
کنیم.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: هیچ وقت مسئله ارز به یک گفتمان ملی در 
جامعه تبدیل نشده که تکلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود تا هر سال  
اقتصاد دچار چالش نشود. به غیر از سال 1376 در دولت اصالحات تا سال 138۲ که 
پیش بینی هایی شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش 
یابد؛ در هیچ دولت دیگری این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دوران ها به لحاظ 
ثبات اقتصادی را در همان سالها تجربه کرده ایم چرا که نرخ ارز تعیین تکلیف شده بود 
اما مجلس این بند قانونی را در سال 138۲ لغو کرد.خوانساری ادامه داد: به جای اینکه 
موضوع ارز را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، یک تابو از آن ساخته  و گفته ایم 
نباید با افزایش آن موافق باشیم، در حالی که اکنون هیچ کس نسبت به افزایش قیمت 
مسکن و سکه اعتراضی ندارد اما چون فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول و برروی 
قیمت آن هم حساس بوده ایم؛ در حالی که قیمت ارز یک معلول است. طی سال های 
بعد از انقالب متوسط تورم در کشور ۲0 تا ۲۲ درصد بوده است در حالی که هیچ گاه 
متناســب با این نرخ ارز افزایش نیافته است.او ادامه داد: بنابراین حتی در دوره هایی 
که 700 میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم و به اقتصاد تزریق کرده ایم، نرخ ارز واقعی 
نبوده است، در نتیجه فنر قیمت فشرده شده و در سال 1390 به یکباره جهش ارزی 
پیش آمد و نرخ سه برابر شد.رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مهمترین بحثی 
که یک بار برای همیشه باید از سوی حاکمیت تعیین تکلیف شود، گفتمان نرخ ارز 
است که باید قیمت آن با فرمول مشخصی تایید شود تا به محض اینکه ارز تالطم پیدا 
کرد، همه هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصوال فنر ارزی فشرده نگردد.رئیس 
اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این بار رها شدن فنر فشرده ارزی عالوه بر تالطم های 
اقتصادی منجر به بر هم ریختن هنجارهای اجتماعی شد؛ بنابراین باید بپذیریم که ارز 
یک شاخص اقتصادی است و متناسب با تورم باید افزایش یابد. از سال 139۲ که دولت 
یازدهم روی کار آمد، قیمت ارز همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادله ای منجر شد که 
قیمت ارز واقعی نشود. اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها شد و امسال متاسفانه عالوه 
بر مباحث اقتصادی، مسائل دیگری نیز از جمله اختالفات سیاسی و خروج سرمایه 
برروی آن سوار شده است.خوانســاری گفت: از سال 90 تاکنون ارزش رشد سرمایه 
منفی شده اســت، ضمن اینکه روز به روز دارایی های کشور تنزل پیدا کرده و رشد 
سرمایه گذاری منفی شد و در عین حال خروج سرمایه نیز صورت گرفته که خود را در 

اتفاقات اخیر ارزی نشان داد. 

 فروش نقدي و اعتباري وانت آریسان
آغاز شد

| گروه صنعتي ایران خودرو در راســتاي تامین نیاز مشــتریان به 
خودرو هاي کار ســبک، فروش نقدي و اعتباري وانت آریســان را از امروز 
یکشنبه بیست و ششم فرودین ماه و در ســال حمایت از کاالي ایراني آغاز 
کرد.  به گزارش کائنات و به نقل از  ایکو پرس ، این گروه صنعتي که همواره 
حامي تولید خودرو با نشــان ایراني بوده ، شــرایط ویژه اي براي خریداران 
خودروهاي ایراني به صــورت نقدي و اعتباري و با قیمت هاي ســال 96 و 
بدون افزایش قیمت فراهم کرده است . طرح فروش مذکور تا تکمیل ظرفیت 
ادامه خواهد داشــت . همچنین ، فروش نقدي وانت آریسان دوگانه سوز ) با 
احتساب تخفیف ( با قیمت ۲7 میلیون ۲74 هزار تومان و موعد تحویل 15 
روزه است و این خودرو در طرح فروش اعتباري ، با پیش پرداخت 9 میلیون 
و 500 هزار تومان و مابقي درقالب یک چک شش ماهه ، دو چک شش ماهه ، 
چهار چک شش ماهه ، شش چک شش ماهه و هشت چک شش ماهه عرضه 
مي شود . متقاضیان مي توانند از ســاعت 10 صبح روز یک شنبه بیست و 
ششم فروردین ماه با مراجعه به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا پایگاه 
اینترنتي فروش محصوالت ایران خودرو به نشاني esale.ikco.ir  نسبت به 
ثبت نام در این طرح اقدام کرده و از مزایاي آن بهره مند شوند . گفتني است 
، در روش فروش اعتباری ، صرفا مشــتریانی امکان ثبت نام خواهند داشت 
که فاقد هرگونه چک برگشتی باشند . از این رو اطالعات صادر کننده چک 
پس از انجام پیش ثبت نام ، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط 
الزم ، ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواهد بود . ضمنا نتیجه 
بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به 

نمایندگی اطالع رسانی خواهد شد .

تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت با کاالهای 
خارجی را ندارند

| محمدحسین قربانی نماینده مجلس گفت: موضوع شعار سال حمایت 
از تولید داخل است که حمایت از تولید داخل با سیستم بانکی ربوی امکان پذیر 

نمی باشد و تولیدکنندگان ما قدرت رقابت با کاالهای خارجی ندارند.
 محمدحســین قربانی نماینده آستانه اشــرفیه و بندر کیاشهر در نطق میان 
دستور خود در جلســه علنی مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: امروز منطقه 
خاورمیانه آبســتن حوادث کم نظیر و کم سابقه ای است و کشورهای منطقه باید 
هوشــیاری بیشتری داشته باشند. هفت ســال پیش جنگ با محوریت مستقیم 
آمریکا در سوریه آغاز شد. متأسفانه حماقتی دیگر را در جهان به اصطالح متمدن 
شاهد بودیم. حمله موشکی مدعیان حقوق بشر آمریکا، فرانسه و انگلیس به یک 
کشور مستقل خود گویای اجرای قانون جنگل است. باید سازمان های بین المللی 
وظیفه انساندوســتانه خود را انجام دهند و باید جامعه جهانی مقدمات محاکمه 

جنایتکاران جنگی را در دستور کار قرار دهد.  
محمدحسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر افزود: همگی از جمله 
مجلس و دولت با راهنمایی های مقام معظــم رهبری تالش کردند که در عرصه 
بین المللی فضای خوبی انجام شد. اعالم می کنیم که برجام یک توافق بین المللی 
است و اشتباه خروج آمریکا از برجام هیچ هزینه ای برای آنها نخواهد داد و ما بر 
اساس سیاست ایران یعنی همکاری و احترام متقابل با دنیا گام خواهیم برداشت.
این نماینده مجلس گفت: در حوزه داخلی کشور، شعار کنترل تورم را همگان 
سر دادیم ولی باور داریم که این شعار تحقق پیدا نکرده است. متأسفانه امروز شاهد 
افزایش قیمت ها در بازار هستیم و بارها از همین تریبون اعالم کردیم که شاخصه 
تورم را جیب مردم تعیین می کند و خط فقر را سفره های مردم که متأسفانه این 
دو مقوله به هیچ وجه دیده نشد.محمدحســین قربانی نماینده آستانه اشرفیه و 
بندر کیاشهر افزود: موضوع شعار سال حمایت از تولید داخل است که حمایت از 
تولید داخل با سود 18 و ۲0 درصد و با سیستم بانکی ربوی امکان پذیر نمی باشد. 
تولیدکنندگان ما قدرت رقابت با کاالهای خارجی را ندارند. سیستم بانکی هنوز 
نتوانسته اســت خود را در خدمت تولید قرار دهد. عدم شفافیت و نداشتن یک 
استراتژی نظارت بر سیستم بانکی هر روز شاهد فسادی در گوشه و کنار سیستم 
بانکی هستیم و نتیجه اش تعطیلی بازار و تعطیلی 30 درصد بنگاه های تولیدی، 
 بیکاری و... می شود.قربانی گفت: باید نظام مالیاتی کشور اصالح شود. نمی شود 
یک کارمند مالیات خود را به موقع بپردازد ولی فرار مالیاتی هنوز یک معضل بزرگ 
کشور محاسبه شود. مالیات باید فرهنگ عمومی شود؛ حتی اگر حداقل باشد. اگر 
با شفافیت محل مصارف مالیات دریافتی را در جهت رفاه مردم از جمله سالمت 
هزینه کنیم مردم با رغبت بیشــتری مالیات می پردازند.محمدحســین قربانی 
نماینده آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر اظهار کرد: از همین تریبون اعالم کردیم 
که سونامی دالر در پیش است اما مدیران بانک مرکزی گوش شنوایی نداشتند و 

نابسامانی بازار ارز شوک بزرگی بر تولید و بازار ارز بود. 

وزیــر ارتباطــات و 
فناوری اطالعات: ما 
هیچ پرسنل تعدیلی 
نداشتیم. تعدادی از 
پرسنل تبدیل شده 
و در جــای دیگری 
مشغول هستند. به خاطر صیانت از پرسنل 
خود دســتور دادم که هیچ پیمانکاری حق 
تعدیل نیرو مگر با مجوز مدیرعامل ندارد. البته 
پرسنلی وجود داشــتند که در جای دیگر با 

آموزش مشغول شده اند.

ثبت ۲۷ میلیارد تراکنش شتاب در سال گذشته

بانک

میز خبر

لطفا دوباره 
فیل هوا نکنید

| تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات، تجار و بازرگانان کشــور را نگران کرده اســت. این 
مصوبه چیزی نیســت جز بیرون آوردن غول »پیمان ســپاری 
ارزی« از کوزه سیاست گذاری. غولی که اوایل دهه 80 به زحمت 
به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است 
دوباره خارج شود.وقتی این مصوبه را کنار دیگر اقدامات دفعتی 
چند روز گذشــته می گذارم، احســاس می کنم حلقه محاصره 
بخش خصوصی هر روز تنگ تر می شود. براساس مصوبه دولت، 
صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صــادرات را تنها به روش و 
قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا 
به روشی ناکارآمد که در 61 سال گذشته بارها آزمون و خطا شده 
است.اجرای چنین روش هایی را به اقتصادهای سوسیالیستی یا 
کشورهایی نسبت می دهند که مدافع سیاست جایگزینی واردات 
هســتند. هدف اصلی از اجرای چنین سیاســت هایی، هراس از 
خالی شــدن منابع ارزی، رفع کمبود احتمالی آن یا تالش برای 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و در نهایت جلوگیری از 
خروج ســرمایه است. اما تجربه نشــان می دهد اتکا به این گونه 
روش ها نمی تواند سیاست گذار را به اهداف مورد نظرش نزدیک 
کند. 61 سال پیش احتماال برای نخســتین بار قانونی جامع با 

عنوان »واگــذاری معامالت ارزی به بانک ملــی ایران« تصویب 
شد که در آن صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات 
کاال را به  ایران انتقال داده و به بانک های مجاز بفروشــند. از آن 
تاریخ تا امروز دولت ها بارها برای تجــار بخش خصوصی از این 
قبیل محدودیت ها ایجاد کرده اند امــا در نهایت به دلیل عواقبی 
که به دنبال داشته ناچار به بازگشت شــده اند. این یک واقعیت 
انکار ناپذیر اســت که اجرای چنین سیاست هایی همواره انگیزه 
صادرکنندگان را کاهش داده و کسب وکارهای مرتبط با تجارت را 
به سمت فساد و پنهان کاری سوق داده است.گفته می شود اعمال 
این سیاست، اقدامی پیش گیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن 
احتمالی توافق هسته ای توسط آمریکا است در حالی که راه  حل 
کم اثر کردن محدودیت های احتمالی آینده، سخت کردن محیط 
کسب وکار فعاالن اقتصادی نیست. تجربه نشان داده سیاست های 
محدودکننــده داخلی به مراتب آثار مخرب تــری از تحریم های 
بین المللی دارند. اگر سیاست گذار احساس می کند ممکن است 
در آینده تحریم ها بازگردند، باید به شیوه ای برخورد کند که فعال 
اقتصادی احســاس آزادی بیشتری داشته باشــد نه اینکه هنوز 
تحریم های بین المللی باز نگشته اند، تحریم های داخلی آغاز شوند.

به خاطر دارم در ســال های آغازین اعمال سیاست های تشویقی 

برای صادرکنندگان نمونه، همواره تالشمان این بود که به عنوان 
صادرکننده نمونه انتخاب شویم. به این ترتیب رعایت توصیه هایی 
که منجر به این انتخاب می شد، در اولویت کاری ما قرار داشت. 
اما عجیب بود که با وجود تالش هایی که داشتیم، یکی، دو سال 
پیاپی درفهرست صادرکنندگان نمونه جایی نداشتیم و در عوض 
افــراد بی نام و نشــان در تجارت جای صادرکننــدگان اصلی را 
گرفتند. سوال این بود؛ چطور ممکن است فردی که هیچ سابقه ای 
در کسب وکار پسته ندارد و فعاالن بازار با او مبادله ای نداشته اند، 

به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می شود؟
برای رســیدن به پاسخ، به پرس وجو مشــغول شدم.ابتدا فکر 
کردم فرد گمنام ممکن است در استان های دیگر مشغول تجارت 
باشد اما هرچه سوال کردم کسی اطالعی از محل تجارت و خرید 
و فروش او نداشــت. همین طور متوجه اتفاقی ناگوار شــدم که 
کسب وکارم را تحت تاثیر قرار داد. صادرکننده گمنام موفق شده 
بود تنها مشتری کویتی ام را »غر بزند«. با مشتری کویتی  سال ها 
مراوده داشتم و این کار خیلی برایم سنگین تمام شد. تا آنجا که 
به کویت رفتم و دلیل را پرسیدم. متوجه شدم قیمت خرید پسته 
از رقیب بسیار پایین تر از قیمتی است که من می توانستم همان 

محصول را در ایران بخرم.
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