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پیشبینی نفت  ۱۰۰دالری در آینده نزدیک
تحلیلگران پیش بینی میکنند قیمت نفت که اکنون نیز در باالترین رکورد سه سال گذشته قرار دارد ،ممکن است در صورت تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی جهش بیشتری پیدا کند .به گزارش ایسنا،
استراتژیستهای بانک جی پی مورگان در یادداشتی نوشتند :اگر آمریکا و اتحادیه اروپا ایران را مجددا هدف تحریم قرار دهند و حضور قدرتهای غربی در سوریه گسترش یابد ،نفت برنت ممکن است به  ۸۰دالر
در هر بشکه جهش پیدا کند .به گفته این استراتژیستها ،ریسکهایی که تصور میرفت در تابستان امسال با تحریمهای ایران به واقعیت بپیوندند ،به دلیل رویدادهای سوریه سریعتر ظهور کردهاند .با این همه
خصومتهای جدید در سوریه احتماال تاثیر چندانی بر نفت ندارند زیرا تولید نفت این کشور به دلیل جنگ هفت ساله به شدت کاهش پیدا کرده است .تصمیم برای وضع مجدد تحریمهای ایران در ماه مه ،ممکن
است فشار بر بازارهای نفت را حفظ کرده و قیمتها را باالتر ببرد .از آنجا که آمریکا نفت ایران را خریداری نمیکند ،تحریمهای اتحادیه اروپا و حتی برخی از مشتریان آسیایی ممکن است بازار را تکان دهد.

توگو با «ابتکار» سیاست جدید ارزی دولت را نقد کردند
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در دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت،
معدن و تجارت شکل گرفته باید ضمن بررسی همه پیشنهادات و
انتقادات مرتبط با ارز راهکار های الزم را ارائه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه گفت :خوشبختانه
پایهریزی نظام جدید ارزی کشور به خوبی در ابعاد مختلف در
حال انجام است و بانک مرکزی در جلسات با گروه ها و بنگاه
های اقتصادی و مالی به دنبال اخذ پیشنهادات و نیز اجرای دقیق
مصوبات دولت و جلسات ستاد اقتصادی ساماندهی ارز به منظور
سامان بخشیدن به بازار ارز کشور و نیز ایجاد شفافیت و نظارت
بر منابع ارزی کشور است .موضوع ارتباط ارز با تقویت صادرات،
مدیریت بازار ارز و نحوه تخصیص به وارد کنندگان ،مقابله با بازار
سیاه ارز ،تعامل با صرافی ها و واردات در مقابل صادرات از دیگر
موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که تصمیمات الزم در
این خصوص اتخاذ و مقرر شد جزئیات مصوبات جلسه از طریق
بانک مرکزی اطالع رسانی شود.
«نیما» چگونه کار میکند؟
سامانه ارزی جدید بانک مرکزی با عنوان نیما (نظام یکپارچه

معامالت ارزی) با هدف تسهیل تامین ارز ،ایجاد فضای امن
برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابتی
برای صرافان در راستای تامین ارز متقاضیان از اواخر بهمن ماه
سال گذشته به صورت محدود آغاز به کار کرد .با استفاده از این
سامانه ،خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود
نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام میکنند.
در فاز نخست ،واردکنندگان برای تامین ارز کاالی وارداتی به
عنوان متقاضی خرید ارز و تمام صرافی ها به عنوان فروشنده
ارز ایفای نقش خواهند کرد .این سامانه امکان مدیریت بازار ارز
برای سیاستگذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز
فراهم می کند.
فقط چند ماه ارز تک نرخی می ماند
بهادر احرامیان ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در
گفتوگو با «ابتکار» گفت :تجربه اجرای این نوع از سیاست های
تنظیم بازار ارزی کشور به اوایل دهه هفتاد و دولت سازندگی
برمیگردد که نتیجه مایوس کننده آن در تاریخ اقتصاد کشور
مشخص است .در آن زمان با اعالم نرخ دستوری از سوی دولت

ارز به جای تک نرخی ،چند نرخی شده و باعث ایجاد بازار غیر
رسمی شد که در نتیجه واردات کاهش یافته و شاهد گرانی کاالها
در بازارها بودیم .اما در دولت اصالحات این موضوع اصالح شده و
با روند بهتری اجرا شد.
وی افزود :اکنون نیز هرچند سیاستهای دستوری دولت برای
تنظیم بازار ارز و محدودیت هایی که برای تجار در نظر گرفتهاند،
ضمانت اجرایی دارد ،اما نهایتا دولت میتواند تا چند ماه دیگر
قیمت ارز را در این حوالی نگه دارد بنابراین باید اصل معمای
بحران ارزی کشور که در ماههای اخیر ،منفی شدن تراز حساب
سرمایه ای کشور است را حل و فصل کنیم تا بتوانیم به بازگشت
آرامش در فضای پرالتهاب ارزی کشور باشیم.
سیاست ارزی جدید دولت تکراری و ناموفق است
حمیدرضا صالحی ،دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
توگو با «ابتکار» گفت :در دستور العمل اخیر دولت
ایران در گف 
مبنی بر این که ارز حاصل از صادرات باید به سیستم ارزی کشور
بازگردد ،گفت :بهترین روشی که البته بهتر از سایر روش ها است،
در نظر گرفتن امکان فروش ارز از صادرکننده به وارد کنندهاست.
اما این موضوع به واسطه آنکه در قیمت توافقی انجام میشود،
باعث ایجاد قیمت ثالث در بازار ارز میشود و در واقع ذات کار که
حرکت به سمت ارز تک نرخی است را از بین میبرد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد :هدف دولت از این کار،
جمع کردن تمام درآمدهای ارزی در یک کاسه است که طبق آن
نظام رگالتوری ارز توسط بانک مرکزی بتواند با سهولت بیشتری
نظارت داشتهباشد .اما نیاز به واقعی شدن نرخ ارز و زدودن
سیاستهای دستوری از بطن اقتصاد کشور مهمترین عاملی است
که باید در کنترل تمام بازارها مدنظر قرار بگیرد.
او افزود :نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر ،تولید را از چرخه
توجیه اقتصادی داشتن خارج کردهاست .همچنین بخشنامه فوق،
مانند طرحهای پیمان سپاری است که قبال نیز بارها اجرا شده و
بی نتیجه ماندهاست .اکنون نیز دالر  4200تومانی ثابت نخواهد
ماند زیرا نرخ ارز باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند و در غیر این
صورت بازارهای موازی و غیر رسمی کشور پا می گیرند و فعاالن
بخش خصوصی محدود میشوند.
به گفته صالحی اکنون اقتصاد کشور بیشتر از هر چیز به
ثبات نیاز دارد تا قعاالن اقتصادی بتوانند آینده را پیشبینی
کنند .نوسانات ارزی ماه های اخیر برای برخی از افراد
سودهای آنی دارد ،اما بخش واقعی اقتصادی برای ادامه حیات
خود در حوزههای تولید و صادرات ،به نرخ واقعی ارز و ثبات
در این حوزه نیاز دارد.

افزایش قیمت سیگار در جیب  ۳وزارتخانه
عوارض جدید برای سیگار پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی
شد تا معادل درآمد حاصل از اجرای آن به کاهش مصرف دخانیات ،پیشگیری
و درمان بیماریهای ناشی از آن ،بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و
توسعه ورزش اختصاص یابد.
علی اصغر رمزی ،رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به اینکه در بند (م) تبصره ( )۶قانون بودجه سال  ۱۳۹۷عوارض جدیدی
برای سیگار وضع شدهاست که شامل  ۷۵ریال برای هر نخ سیگار با نشان ایرانی۱۵۰ ،
ریال برای هرنخ تولید مشترک ۲۵۰ ،ریال برای هر نخ تولید داخل با نشان بین المللی
و  ۶۰۰ریال برای هر نخ سیگار وارداتی به عنوان عوارض وضع شده است ،بیان کرد:
این عوارض در الیحه بودجه دولت وجود نداشت و عوارض یاد شده در مجلس شورای
اسالمی به الیحه دولت اضافه و در نهایت پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام
عوارض جدید نهایی شدهاست .افزایش عوارض سیگار از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی
میشود.
ت و برگشت افزایش قیمت سیگار در نهایت با تعدیل افزایش قیمت
موضوع رف 
سیگارهای تولید داخل و افزایش بیشتر عوارض سیگارهای وارداتی همراه شد تا پرونده
میزان قیمت محصوالت دخانی در سال  ۱۳۹۷بسته به نظر برسد .موضعی که به تازگی
با تصمیم گیری نهایی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا قیمت هر نخ
سیگار طی سال جاری از  ۶۷.۵تا  ۳۶۰تومان قطعی شود.

قانون جدید افزایش قیمت سیگار چه میگوید؟
در متن بند (م) تبصره ( ) 6آمده است :از ابتدای سال  ۱۳۹۷به قیمت خرده فروشی
هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی  ۷۵ریال ،تولید مشترک  ۱۵۰ریال ،تولید داخل
با نشان بین المللی  ۲۵۰ریال و وارداتی  ۶۰۰ریال به عنوان عوارض اضافه میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و
واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰
این قانون واریز کند.
معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد
خزانهداری کل کشور ،طی ردیف های شماره  ۱۲۸۵۰۰ ،۱۲۷۵۰۰و  ۱۲۹۰۰۰در
جهت کاهش مصرف دخانیات ،پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن ،بازتوانی
و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش ،در اختیار وزارتخانههای ورزش و
شوپرورش به میزان  ۲۰درصد و بهداشت ،درمان و
جوانان به میزان  ۳۰درصد ،آموز 
آموزش پزشکی به میزان  ۵۰درصد قرار میگیرد.
آشفته بازار قیمت سیگار در اواخر سال ۹۶
گفتنی است پس از اضافه شدن بند جنجالبرانگیز الحاقی  ۷به تبصره  ۶الیحه بودجه
توسط مجلس شورای اسالمی درخصوص اخذ عوارض سیگار که منجر به افزایش قیمت
خردهفروشی هر نخ سیگار تولید داخل و سیگار وارداتی از ابتدای سال  ۱۳۹۷میشود
بازار این محصول در اواخر سال  ۱۳۹۶دچار آشفتگی در زمینه قیمت فروش شد.

با خبر افزایش قیمت سیگار در سال  ۱۳۹۷که از اواخر سال گذشته با توجه به الیحه
بودجه سال  ۱۳۹۷مطرح شد ،شاهد افزایش قیمت این محصول توسط توزیعکنندهها
بودیم .محصوالتی که قیمت درج شده روی هر پاکت آن با قیمت فروش محصول
همخوانی نداشت و به طور مثال هر پاکت سیگاری که  ۳۰۰۰تومان روی آن قیمت
درج شده با قیمتی بین  ۳۵۰۰تا  ۴۰۰۰تومان به فروش میرسید!
سیگار جزو کاالهایی است که مشمول قیمتگذاری نمیشود اما ستاد تنظیم بازار در
بهمن ماه سال  ۱۳۹۶اعالم کرد که هیچ کاالیی تا پایان فروردینماه سال  ۱۳۹۷نباید
افزایش قیمتی داشته باشد.
افزایش قیمت سیگار در اواخر سال  ۱۳۹۶توسط توزیعکنندهها کلید خورد و آنها
با احتکار این محصول دخانی موجب آشفتگی در بازار قیمت سیگار شدند .احتکار
توزیعکنندگان موجب شد تا عرضه سیگار در سطح بازار کاهش یابد و همین مساله
موجب گرانی شود .پس از آن با توجه به اینکه تعادل بازار به هم خورده بود تولیدکنندگان
تصمیم گرفتند تا قیمتها را افزایش دهند تا شاید عرضهکنندگان از احتکار خودداری
کنند و مجددا تعادل به بازار بازگردد؛ مسالهای که تا حدودی تاثیرگذار بود اما نتوانست
موجب جلوگیری از افزایش قیمت سیگار شود.
موضوعی که احتکارکنندگان سیگار به آن فکر میکردند ،عدم فروش کارتونهای
سیگار خریداری شده از تولیدکنندگان بود تا با آغاز سال  ۱۳۹۷سود دوبرابری را به
علت افزایش قیمتها به جیب بزنند.

افت رشد اقتصادی در پاییز 96
براساس نماگرهای پاییز  ،96شاخص تولید کارگاههای بزرگ
صنعتی  3.7درصد افزایش یافته و حجم سرمایهگذاری از
منظر جواز تاسیس  31.8درصد و از منظر پروانه بهرهبرداری
 97.6درصد افزایش یافته است.
نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم بانک مرکزی روز گذشته
منتشر شد اما ارقام مهم آن که شامل نرخ رشد اقتصادی ،حجم تولید
ناخالص داخلی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص میشود ،پیشتر
در اواخر سال  96منتشر شده بود.
رشد اقتصادی کشور در  9ماهه سال  96منتشر شد که براساس
آن رشد اقتصادی کشور در  9ماهه  3.4درصد و بدون احتساب نفت

 4.1درصد بوده است .همچنین رشد بخش کشاورزی  4.1درصد،
بخش نفت  1.3درصد ،گروه صنایع  4.6درصد و خدمات  3.7درصد
بوده است .اما بررسی ارقام رشد سه ماهه سوم (فصل پاییز) حکایت از
افت شاخص رشد اقتصادی در همه بخشها دارد به طوری که رشد
اقتصادی بخش نفت منفی  7.3درصد ،صنایع و معادن  4.2درصد
(معدن  0.8درصد و صنعت  3.9درصد) و گروه خدمات  3.1درصد
محاسبه شده است .همچنین در زیربخش گروه صنایع و معادن،
بخش ساختمان هم از رشد  3.1درصد به  1.4درصد کاهش یافته
است .مجموع رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز یک درصد محاسبه
شده است .اما در بخش صنعت ،شاخص تولید کارگاههای بزرگ

بنگاهها

دوشنبه
27فروردین1397
شماره3966

اخبار
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سمیرا ابراهیمی

ارز تک نرخی شده و به  4200تومان رسیدهاست .عرضه
ارز به صرافی ها قطع شده و دولت دستور داده که تمام
درآمدهای ارزی وارد سامانه واحد بانک مرکزی شود.
مردم نیز نمیتوانند در خانه ارز نگه دارند و باید ارزهای
خود را به سپرده های ارزی بانک ها بسپارند .آخرین
تصمیم دولت نیز مبنی بر این است که تمام درآمدهای
حاصل صادرات باید توسط صادرکنندگان به این سامانه
بیاید و سپس تصمیم گیری برای مصارف بعدی آن انجام
شود.
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری در آخرین
اظهارات خود در خصوص بازار ارز در حاشیه جلسات ستاد
اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز کشور با تاکید بر اینکه ارز
حاصل از صادرات کاال باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ از
بانک مرکزی خواست تا با تکمیل و بهره برداری سریعتر از سامانه
«نیما» نظارت جدی بر منابع ارزی حاصل از صادرات و واردات
اعمال شود.
جهانگیری در ادامه گفت :تخصیص مابهالتفاوت قیمت ارز مورد
نیاز کاالهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریعترین زمان
الزم تامین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تامین نیازهای
کشور ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه مهمترین رمز موفقیت طرح سامان بخشی به
نظام ارزی کشور اطالع رسانی صحیح است ،گفت :مردم مطمئن
باشند که دولت با همراهی آنها و بنگاه های اقتصادی به دنبال
پایهریزی نظام ارزی جدید به منظور تامین منافع ملی کشور
است.
معاون اول رئیس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدی موجود در
جامعه در نظام بانکی را راهکاری موثر برای صیانت از پول ملی
و دارایی های مردم دانست و اظهار کرد :مقررات مطلوبی برای
جذب این منابع تنظیم شدهاست و بانکها باید در فضای رسانه
ای و اطالع رسانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی
موجود در جامعه برنامه ریزیهای الزم را انجام دهند.
وی بر همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانک ها و نهادهای
اقتصادی نظیر صرافی ها تاکید کرد و گفت :کارگروههایی که
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صنعتی  105.5رسیده که رشد  3.7درصدی نسبت به فصل پاییز
سال گذشته داشته است .شاخص تولید در کارگاههای بزرگ صنعتی
در فصل بهار  95.7و تابستان  106.2بوده است.
تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی  4784فقره بوده که 31.8
درصد افزایش یافته است .سرمایهگذاری مورد نیاز برای بهرهبرداری از
این واحدها  30هزار و  210میلیارد تومان است.
در بخش پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی ،تعداد 1348
فقره پروانه صادر شده که حجم سرمایهگذاری برای این واحدها 5
هزار و  820میلیارد تومان بوده است .سرمایهگذاری انجام شده برای
واحدهای دریافت کننده پروانه بهرهبرداری  97.6درصد نسبت به

دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.
ساختمان
در بخش ساختمان نیز تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در
کل مناطق شهری در فصل پاییز  25هزار و  500فقره بوده که
 8.6درصد نسبت به پاییز سال  95رشد داشته است ،البته این
میزان در شهرهای بزرگ  8.7درصد کاهش یافته است .در بخش
سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق
شهری ،مجموع ساختمانهای شروع شده ،نیم تمام و تکمیل شده
در این فصل  177هزار و  300فقره است .این رقم نسبت به دوره
مشابه سال قبل  10.6درصد رشد کرده است.

شرکت بیمه دانا باقیمانده خسارت حادثه دیدگان هرمزگانی را تا پایان
اردیبهشت ماه جاری پرداخت خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،پس از حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل
دختران دانش آموز استان هرمزگان در شهرستان داراب که منجر به جانباختن هفت
دانش آموز ،سرپرست آنها و همچنین کمک راننده اتوبوس در سال گذشته شد ،این
شرکت در اولین فرصت ممکن بخشی از غرامت فوت را به خانواده های جانباختگان
به صورت علی الحساب پرداخت کرد تا بعد از تکمیل مدارک پرونده  ،باقیمانده مبلغ
خسارت به آنها پرداخت شود .بیمه دانا که در روزهای ابتدایی این حادثه دلخراش،
حسن نیت خود را اثبات کرده ،مترصد دریافت احکام قضایی مربوطه است تا باقیمانده
غرامت های تعیین شده را پرداخت کند .گفتنی است :با توجه به اینکه هنوز رای
دادگاه به این شرکت اعالم نشده و در کل مدارک پرونده برای پرداخت غرامت ناقص
است ،روند پرداخت خسارت تا زمان ابالغ حکم دادگاه به تاخیر افتاده است.
رسیدگی به این پرونده و بررسی نقایص آن به جد در دست بررسی است که به
محض ابالغ حکم دادگاه و برطرف شدن نقایص آن ،باقیمانده مبلغ خسارت در اسرع
وقت به خانواده حادثه دیدگان پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بیمه تعاون:

فاینکس می تواند فرصتی برای بازاریابی شرکت ها باشد
از ظرفیت ها و پتانسیل فاینکس باید به خوبی استفاده کرد و
شرکت کنندگان باید برنامه ریزی درستی جهت دستیابی به بازدهی مناسب
از این رویداد داشته باشند.
یونس مظلومی ،مدیرعامل شرکت بیمه تعاون معتقد است که نمایشگاه
بورس ،بانک و بیمه می تواند فرصت مناسبی برای بازاریابی و مارکتینگ برای
شرکت کنندگان باشد .مظلومی درباره فاینکس گفت :از ظرفیت ها و پتانسیل این
نمایشگاه باید به خوبی استفاده کرد و شرکت کنندگان باید برنامه ریزی درستی
جهت دستیابی به بازدهی مناسب از این رویداد داشته باشند .وی خاطر نشان کرد:
در کشورهای پیشرفته درنمایشگاه های تخصصی این چنینی تمام غرفه ها در طول
مدت نمایشگاه برنامه مشخصی داشته و مهمانان ویژه ای دعوت می کنند و در تمام
طول برگزاری نمایشگاه از فرصت به وجود آمده برای معرفی خود و بازاریابی استفاده
می کنند .در ایران هم باید برنامه ریزی ها به این سمت رفته تا بتوان به نتیجه خوبی
از برگزاری این نمایشگاه به دست آورد.

شهردار رشت تصریح کرد

خودداری از آینده فروشی شهرها با حمایت های بانک شهر
حمایت های بانک شهر باعث شده تا شهرها با آینده فروشی ،خود را اداره
نکنند .
شهردار کالن شهر رشت با تاکید بر اینکه حمایت های بانک شهر باعث شده تا
شهرها با آینده فروشی ،خود را اداره نکنند،گفت:خوشبختانه طی چند سال گذشته
حمایت از شهرداریها در جهت توسعه ،آبادانی و توجه به محیط زیست شهری در
صدر برنامه های بانک شهر قرار داشته است .مسعود نصرتی افزود :هم اکنون نگاه کامال
کارشناسی و تخصصی در این بانک به حوزه مدیریت شهری کالن شهرها وجود دارد و
امیدواریم در ادامه نیز این حمایتها ادامه داشته باشد .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 شهرداریها و ارائه خدمات برتر بانکی به مشتریان شبکه
بانکی سبب شده تا این بانک ،جایگاه متفاوتی در نظام بانکی داشته باشد .نصرتی با
اشاره به اینکه توجه به نیازهای مشتریان شبکه بانکی از مهمترین 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.

برای آگاهی مشتریان اعالم شد

معرفی کانالهای ارتباطی بانک اقتصادنوین
مشتریان بانک اقتصادنوین میتوانند از طریق کانالها و ابزارهای متنوع
ارتباطی از آخرین اخبار بانک آگاهی پیدا کنند.
با توجه به گسترش شبکههای مجازی و استقبال هموطنان از این ابزار ارتباطی،
مشتریان بانک اقتصادنوین میتوانند از طریق کانالها و ابزارهای متنوع ارتباطی از
آخرین اخبار نخستین بانک خصوصی جمهوری اسالمی ایران آگاهی پیدا کنند.
مشتریان این بانک میتوانند از طریق آدرس اینترنتی www.enbank.ir
ضمن دسترسی به تارنمای اصلی این بانک از آخرین اخبار ،محصوالت و خدمات،
آخرین تغییرات سهام ،اطالعات شعب ،بیانیهها ،اطالعیهها و  ...این بانک آگاهی
پیدا کنند.
عالوه بر این ،کانالهای اطالعرسانی شبکههای اجتماعی این بانک که در تارنمای
اصلی این بانک معرفی شدهاند نیز از مجاری ارتباطی این بانک با مردم و مشتریان
میباشند که اخبار ،رویدادها و خدمات این بانک از این طریق به اطالع هموطنان
میرسد.عالوه بر این موارد ،کارشناسان مرکز  24ساعته ارتباط نوین نیز در تمام
روزهای هفته و ساعات شبانه روز به شماره تلفن  021-48031000آماده اطال عرسانی
و پاسخگویی به مشتریان و هموطنان عزیز میباشند.

قائممقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

پرداخت مطالبههای قطعهسازان شتاب میگیرد
قائممقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت :سایپا باهدف شتاب بیشتر
در امر تولید و دستیابی به برنامه بزرگ خود در سال جاری ،پرداخت طلبهای مالی
شرکتهای قطعهساز زنجیره تأمین را با سرعت بیشتری انجام خواهد داد.
به گزارش سایپا نیوز؛ محمدرضا هنریکیا با اشاره به بازدید هفته گذشته مدیران
ارشد گروه خودروسازی سایپا از چند مجموعه قطعهسازی زنجیره تأمین افزود :در
بازدید از شرکتهای قطعهساز و دیدار با مدیران آنها ،تسریع در پرداخت مطالبات این
شرکتها با هدف پاسخگویی به نیاز سایپا در امر تولید مورد بررسی قرار گرفت و این
گروه تصمیم دارد سیاست سال گذشته خود در این امر را با قدرت بیشتری دنبال کند.
ب قطعهسازان را با
به گفته وی سایپا سال گذشته بیش از  6هزار میلیارد ریال از طل 
یک برنامه مبتکرانه و همکاری شبکه بانکی کشور پرداخت کرده است و امسال هم این
روند را با جدیت دنبال خواهد کرد.
پس از اجرای این طرح توسط مدیریت ارشد سایپا ،تولید خودرو در این گروه افزایش
چشمگیری یافت و این گروه توانست تمام رکوردهای قبلی خود در زمینه تولید روزانه،
هفتگی و ماهیانه را جابهجا کند؛ ضمن اینکه گروه سایپا هدف تولید خود در سال 96
که تعداد  666هزار و  666دستگاه خودرو بود را نیز محقق کرد.

هنریکیا بهوجود توانمندیها و قابلیتهای فراوان صنعت قطعهسازی کشور اشاره
کرد و افزود :سایپا در یک برنامه جدید تالش میکند ،این شرکتها را در زمینه انتقال
فناوریهای تولید قطعات جدید و پیشرفته یاری کرده و زمینه مشارکت آنها در
برنامه توسعه محصول را فراهم کند .قائممقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا
همچنین به اصرار سایپا مبنیبر مشارکت قطعهسازان داخلی در برنامه تولید محصوالت
آینده گروه اشاره کرد و آن را سیاست اصولی سایپا در زمینه حفظ اشتغال کارگران
ایرانی و حمایت از تولید داخلی دانست.
هنریکیا با بیان اینکه تولید هر خودروی خارجی در سایپا به تدریج ،به داخلیسازی
 50درصدی خواهد رسید ،افزود :بسیاری از طرفهای خارجی در مذاکرات ،بهدنبال
تولید کامل قطعات خودروهای خود در سایر نقاط جهان و مونتاژ این محصوالت در ایران
هستند که ما با پایبندی بر روی اصول خود ،با این برنامه مخالفیم و خواستار مشارکت
قطعهسازان ایرانی در تولید این خودروها هستیم.
گفتنی است مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته بههمراه جمعی از
مدیران ارشد این گروه ضمن بازدید از چند شرکت قطعهسازی در استان خراسان
رضوی در جریان توانمندیها و قابلیتهای این شرکتها قرار گرفت.

برای تسهیل شرایط و مسیر تامین مالی بخش مسکن انجام می شود

راه اندازی سامانه شفافیت تسهیالتی در بانک مسکن
از طریق سامانه شفافیت تسهیالتی در بانک مسکن مشتریان می توانند
پیش از مراجعه به بانک درباره شرایط بازپرداخت انواع تسهیالت مسکن
و میزان استطاعت مالی خود در بازپرداخت اقساط اطمینان حاصل کنند.
به دلیل ماموریت تخصصی بانک مسکن در زمینه تسهیل شرایط و مسیر تامین
مالی بخش مسکن ،این بانک با شمار قابل توجهی از مشتریان که به قصد دریافت
تسهیالت افتتاح حساب و سپرده گذاری میکنند ،روبه رو است.
با وجود اطالعرسانی گسترده از طریق این پایگاه خبری و دیگر مبادی ارتباطی
بانک مسکن با مشتریان درباره نرخ سود ،میزان اقساط و مدت بازپرداخت انواع
تسهیالت خرید مسکن ،همچنان گروهی از مشتریان برای اینکه از در استطاعت
بودن تسهیالت برای خود اطمینان حاصل کنند (اطمینان از اینکه میتوانند
متناسب با درآمد ماهانه شان ،اقساط ماهانه تسهیالت مورد نظر را پرداخت
کنند) ،به شعب مراجعه و از این طریق اطالعات کسب میکنند .این در حالی
است که سامانه محاسبه اقساط و مجموع سود پرداختی به بانک از طریق سایت
رسمی بانک مسکن به نشانی  http://bank-maskan.irدر اختیار عموم مردم
قرار دارد.

