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 ۹۰هزار دستگاه خودرو تحویل
مشتریان شده است

 ۹۰هزار دستگاه خودرو از خانواده ایکس
 ۲۰۰تحویل مشتریان شده است همچنین
در شهریور ماه تعداد  9971دستگاه از
گروه ایكس  200تحویل مشتریان شده كه
خودروهای تیبا ،2تیبا ،ساینا و كوییك به
ترتیب  2719 ،2980 ،4049و  223دستگاه
بوده است.
از ابتدای سال تاكنون نزدیك به  90هزار
دستگاه خودرو از خانواده ایكس  200تولید و به
مشتریان گروه خودروسازی سایپا تحویل شده
است .به گزارش سایپا نیوز ،گروه خودروسازی
سایپا از ابتدای سال جاری تاكنون بر اساس
برنامه ریزی تولید خود توانسته روند تولید را با
وجود مشكالت متعدد ادامه دهد و بر همین
اساس تاكنون نزدیك به  90هزار دستگاه از
محصوالت ایكس  200را به مشتریان تحویل
دهد.

خدمات رسانی متروی تهران به
تماشاگران شهرآورد ۸۸
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت
بهرهبرداری متروی تهران و حومه از سرویس
دهی مترو به خصوص درخط ۵متروی
تهران وحومه به تماشاگران مسابقه فوتبال
پرسپولیس و استقالل خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محسن محمدیان گفت:
متروی تهران آماده است تا در روز پنجشنبه
 ۵مهرماه  ،۹۷تماشاگران مسابقه فوتبال
پرسپولیس و استقالل را جهت تماشای این
مسابقه به ایستگاه ورزشگاه آزادی واقع در خط
پنج مترو منتقل و در پایان مسابقه به مبادی
اولیه بازگرداند.
بنا براعالم مدیریت ارتباطات و امور
بینالملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری
تهران و حومه،وی در ادامه با اشاره به اینکه
مسابقه در ساعت  ۱۸:۳۰آغاز می شود،
خاطرنشان کرد :تا پایان مسابقه و بازگشت
کامل تماشاگران سرویس دهی ادامه خواهد
داشت.
همچنین به منظور تسهیل تردد و رفاه
حال مسافران و تماشاگران در صورت ازدحام
جمعیت در ایستگاه ورزشگاه آزادی قطار
فوقالعاده نیز اعزام خواهد شد.

افتتاح دبستان شهدای بانک مسکن
در خاروانا
مراسم افتتاح دبستان شش کالسه دخترانه
شهدای بانک مسکن ،اول مهر ماه سال
جاری همزمان با بازگشایی مدارس ،با حضور
مسئوالن استانی و محلی ،واقع در بخش
خاروانا در استان آذربایجان شرقی برگزار
شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن ،در
این مراسم امیر رنجبریان مدیر شعب بانک
مسکن استان آذربایجان شرقی و هیات
همراه ،عیدی مدیر کل نوسازی و تجهیز
مدارس استان ،فرماندار شهرستان ورزقان،
بخشداران مرکزی و بخش خاروانا ،روسای
ادارات مختلف محلی  ،اقشار مختلف مردم
و اصحاب رسانه که به منطقه عازم شده
بودند ،حضور داشتند.
در ادامه مراسم عیدی مدیرکل نوسازی
و تجهیز مدارس استان و یحیوی فرماندار
شهرستان ورزقان و حجت االسالم حجازی،
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی منطقه خاروانا
طی سخنانی احداث مدرسه در منطقه
محروم خاروانا را ،توسط بانک مسکن ستودند
و از مردمی بودن بانک مسکن سخن گفته
و پرداخت تسهیالت به زلزلهزدگان منطقه
در سال های گذشته و پرداخت تسهیالت
مسکن مهر را گواهی بر گفتههایشان عنوان
کردند.

در مجمع عمومی عادی ساالنه

کاسبی دالری و چالشهای ریالی

ارائه کارت هدیه به مشتریان بدون
محدودیت

توسط سایپا در شش ماه ابتدایی سال 97

اخبار

ادعای گرانی عمدی قیمت ارز از سوی دولت و مجلس برای بازپرداخت بدهیها چقدر صحت دارد؟

توسط شعب بانک ملی ایران انجام
میشود

به واسطه شرکت چاپ و نشر بانک ملی
ایران نیاز شبکه شعب و واحدهای بانک ملی
به انواع کارت ها توسط این شرکت تامین می
شود.
نیاز شبکه شعب و واحدهای بانک به همه
انواع کارت از جمله کارت هدیه توسط شرکت
چاپ و نشر بانک ملی ایران تامین می شود،
بنابراین همه واحدهای بانک ملی ایران بدون
محدودیت نسبت به ارائه کارت هدیه به
مشتریان اقدام می کنند.
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران عالوه بر
تامین نیاز کارت های بانکی بانک ملی ایران،
کارت های تعداد قابل توجهی از بانک ها و
موسسات اعتباری دیگر را نیز تولید می کند
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باال رفتن سرسامآور قیمتها بحث داغ هر محفلی
شده است .چندی پیش ویدئویی از حسین راغفر،
استاد دانشگاه و اقتصاددان منتشر شد که در آن
گفته شده بود بانکها و موسسات مالی حداقل 100
هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و هزاران میلیارد
تومان به مردم بدهکار است .اما موضوع به همین
جا ختم نشد و راغفر اظهار کرد« :دولت و مجلس
تصمیم گرفتهاند که با گران کردن ارز بودجه برای
پرداخت بدهیهایشان را تامین کنند» .درخصوص
این مسئله با ابراهیم نکو ،نماینده مجلس و دبیر دوره
نهم کمیسیون اقتصادی مجلس گفتوگو کردهایم که
مشروح آن را در ادامه میخوانید.
طبق صحبتهای حسین راغفر با افزایش
روزافزون قیمت دالر تاثیر ثانویهایی که افزایش قیمت
ارز از لحاظ روانی ،اقتصادی و حتی سیاسی میگذارد،
چنین کاری از سوی دولت درست است یا خیر؟
در مواقعی که اقتصاد با بحرانهای متعددی
مواجه باشد ،دولت و مردم هر دو درگیر این
موضوع میشوند .یعنی مردم از یکسو با کاستیها
و فشارهای اقتصادی درگیر خواهند بود و از سویی
دیگر دولت ،هم در جهت تامین خواستههای مردم
و هم مشکالت سازمانی خودش با مسئله دست و
پنجه نرم میکند این موضوع بعید به نظر نمیرسد.
با توجه به اینکه یک کارشناسان اقتصادی خوب
کشور در این خصوص مطالبی بیان کرده است ،من
هم این موضوع را رد نمیکنم و قطعا وقتی دولت در
این شرایط با بحرانهایی مواجه میشود و مشکالت
مختلفی به دنبال تحریمهای اعمال شده توسط
آمریکا بر سر راه کشور قرار میگیرد ،مجبور است
برای برخی از کمبودها و کاستیها اینچنین عمل کند.
تزریق ارز به بازار در شرایطی که نرخ ارز به صورت
نجومی باال رفته است و پخش کردن آن با کمی کمتر
از نرخ بازار آزاد ،ناخواسته این باور را در ذهن مردم
شکل میدهد که دولت خود کاسبکار شد ه است .به
عبارتی مردم دولت را به شکل کاسب نگاه میکنند و
اینگونه در ذهن تداعی میشود که دولت تصمیم دارد
ی خالیها
با استفاده از این وسیله ،کاستیها و جا 
را پر کند ،اما عوارض این حرکت در مقایسه با حل
یک مشکل بسیار خطرناکتر است .اگر دولت فکر
کند که میتواند با این موضوع قسمتی از بدهیهای
جاری خودش را پرداخت کند باید بداند که در آینده
نه چندان دور شاهد بحرانهای بدتر خواهد بود .تنها
راهحل این است که از چنین اقدام و عملکردهایی
بهطور جدی خودداری کند چون وقتی دولت دالر را
به قیمت بازار آزاد به جامعه تزریق میکند این یک
نوع رسمیت بخشیدن به وضع موجود است که اگر
این رویه ادامه پیدا کند و جلوی این افسارگسیختگی
در بازار گرفته نشود چالشهای جدیدی در جامعه
بهوجود میآید و باعث میشود که مردم رویگردان
شوند و این رویگردانی موجب قهر کامل میشود
که میتواند مسائل ناگواری را به دنبال داشته باشد.

کیمیا نجفی

صورتهای مالی بانک اقتصادنوین
تصویب شد

kimia.najafi.23@gmail.com

این روزها شاهد تالطم در بازار ارز ایران هستیم .صبح یک روز قیمت دالر یک چیز است و ظهر همان روز چیز دیگر! از یک طرف قیمت دالر صعود
میکند و از طرف دیگر اقتصاد کشور سیر نزولی را در پیش میگیرد .در این میان هم از گوشه و کنار زمزمههایی را میشنویم که این روند همچنان
ادامه خواهد داشت و این سوال پیش میآید که اگر پساندازهایمان را در خرید دالر سرمایهگذاری کنیم سود میکنیم یا خیر؟

در این بحرانها
سفرههای مردم
در حال جمع
شدن است و
کار از کوچک
شدن سفرهها
گذشته!
وقتی دالر توسط دولت نزدیک به نرخ بازار آزاد به
فروش میرسد مطمئنا بر روی افزایش قیمت اجناس
دیگر هم اثر میگذارد و االن نیز شاهد افزایش قیمت
نجومی کاالها هستیم .در این بحرانها سفرههای
مردم در حال جمع شدن است و کار از کوچک شدن
سفرهها گذشته! قطعا در چنین شرایطی مردم هیچ
عذری را از سوی دولت نمیپذیرند و این میتواند برای
دولت گران تمام شود .در صورت نارضایتی جامعه،
دولت متضرر اصلی خواهد بود.
برخی از کارشناسان معتقد هستند که روند
افزایش قیمت دالر همچنان ادامه خواهد داشت .آیا
میتوان تحلیل کرد که در این شرایط بازار به کدام
سمت میرود؟
برخی از کارشناسان میگویند که قیمت اصلی
دالر  9تا  10هزار تومان است اما من چنین چیزی
را نمیپذیرم .قیمت دالر چیزی است که شاهدش
هستیم و چه بسا در روزهای دیگر فراتر از این باشد.
با توجه به اینکه آمریکا در آبان ماه نفت ایران را مورد

هدف قرار میدهد مسلما دالرهایی که از طریق نفت
عاید ما میشد به سختی به دست خواهد آمد .شرایط
فعلی بازار عالئمی است که نشان میدهد تا آبان ماه
افزایش قیمت دالر را خواهیم داشت .اگر دولت بازار
را رها کند و کنترل را تا آبان ماه به تعویق بیندازد
میتواند مصیبتبار باشد و زندگی قشر ضعیف را به
نابودی بکشاند .اگر قرار است اقدامی صورت بگیرد
باید از همین زمان به فکر آن باشیم .به عنوان مثال
رئیس بانک مرکزی قولهایی را داده بود و دالر را
ناموس خودش معرفی کرده بود .باید امروز از این
ناموس به شدت دفاع کند و اجازه ندهد که در دست
دالالن بازیچه قرار بگیرد .قطعا با برنامهریزی صحیح و
گام به گام فشارها کمتر خواهد شد و کنترل کردنش
راحتتر خواهد بود.
در این بازار آشفته مردم برای تامین کاالهای
اساسی باید چه کنند؟
با تمام عالقهای که به دولت دارم ،انتقاداتی
هم دارم .در وضعیت این روزها باید بگویم که تیم

اقتصادی دولت بهگونهای حرکت میکنند که مردم
را تشویق به انبار کردن کاالها میکند! به عبارتی
دیگر عدم نظارت کافی ،فقدان کنترل و ورود تجار
خارجی برای بهرهبرداری از بازار آشفته در حال
حاضر ،مردم نگران را به سمت انبار کردن کاالهای
ضروری سوق میدهد! اما من معتقد هستم که
این کار بیهوده است و باید تفهیم شود که خرید
مازاد چیزی جز ضرر ندارد و انبار کردن نتیجهای
جز افزایش قیمت و نایاب شدن کاالهای ضروری
نخواهد داشت .از طرف دیگر تولیدکنندگان برای
تولید هم به مشکل برخورد کردهاند در مورد
وضعیت تولید در بازار فعلی و قیمت ارز باید
د بخشی به خود تولیدکنندگان
بگویم وظیفه تولی 
برمیگردد و بخشی هم به کمکهای دولت مربوط
میشود .دولت در چنین شرایطی باید از تولید ملی
حمایت کند در این صورت است که نیاز جامعه
تامین میشود و حمایت از تولید ملی میتواند
بهطور موقت تا حدودی ضربهگیر تحریمها باشد.

مواد شوینده به اندازه کافی در بازار وجود دارد

در حالی که در نیمه اول امسال فرآوردههای آرایشی ،بهداشتی
و مواد شوینده تا  ۱۵درصد افزایش قیمت داشتند ،از ابتدای
مهرماه نیز مجددا مجوز افزایش تا ۱۸درصدی قیمت پودرهای

بنگاهها
موسسه اعتباری ملل در سالهای اخیر توانسته جایگاه خود را
در صنعت بانکداری ایرانی تثبیت کند و بدون کمترین حاشیهای
به کار خود ادامه دهد.
ملل از جمله موسساتی بود که بانک مرکزی تعیین و تکلیف
موسسات مساله داری چون وحدت را به این موسسه اعتباری
سپرد و موسسه ملل نشان داد که به خوبی از پس این کار بر
می آید.
یکی از حوزه هایی که در ایران بسیار با آن مشکل داریم و نیاز
است که صنعت بانکی ایران برای تامین بودجه آن ورود کند حوزه
درمان و کمبود بیمارستان است چرا که در ایران با توجه به رشد
جمعیت  ،تختهای موجود بیمارستانی پاسخگوی مردم نیست و
بنابه گفته معاون درمان وزارت بهداشت میانگین تخت بیمارستانی
در کشور یک و نیم برای هر هزار نفر است در برخی مناطق تهران
(شرق و جنوب) نیم برای هزار نفر است که کمبود شدید تلقی
می شود.
بر همین اساس میان موسسه اعتباری ملل و وزارت بهداشت
همکاری در این زمینه صورت گرفته و تفاهم نامهای که میان

شوینده و مواد بهداشتی ۲۰ ،درصدی مایع ظرفشویی و تا ۲۵
درصدی سایر مواد شوینده صادر شده است.
به گزارش ایسنا ،بختیار علمبیگی ،رئیس انجمن تولیدکنندگان
فرآوردههای آرایشی ،بهداشتی و مواد شوینده ،در ارتباط با مسائل
مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت مواد شوینده به ویژه پودر و
همچنین کمبود این محصوالت در بازار ،گفت :به هیچ عنوان
مشکل کمبود مواد شوینده از جمله پودر شوینده در بازار وجود
ندارد و جای هیچگونه نگرانی در این رابطه نیست و با توجه به
این که نیازها در این حوزه سه ماه مورد بررسی قرار میگیرد ،با
کمال اطمینان به مردم اعالم میکنیم تا سه ماه آینده هیچگونه
مشکلی در این راستا وجود ندارد و پس از آن نیز برای ماههای
آتی تدابیر الزم اندیشیده شده است .سه برابر مصرف داخلی
پودر شوینده در کشور تولید میشود و در مورد سایر شویندهها
میزان تولید حداقل دو برابر نیاز مصرفکنندگان است و نباید
مردم احساس کمبود کنند و در جهت پر کردن انبارهای خانگی
گام بردارند .با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه از ابتدای مهرماه
سال جاری مجوز افزایش مجدد قیمتها صادر شده است و
ک ماه
تولیدکنندگان میتوانند این افزایشها را اعمال کنند .تا ی 

قبل تولیدکنندگان میتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز
 ۳۷۰۰تومانی و  ۴۲۰۰تومانی تهیه کنند اما از حدود یکماه قبل
باید ارز خود را از سامانه نیما و به قمیت بیش از  ۸۰۰۰تومان
تهیه کنند.
وی ادامه داد :از ابتدای سالجاری تاکنون قیمت ارز و مواد
اولیه دستخوش تغییر شده و در مسیر رشد بوده است بنابراین
یکی از دالیل افزایش قیمت مواد اولیه افزایش قیمت ارز است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآوردههای آرایشی ،بهداشتی
و مواد شوینده در پاسخ به اینکه آیا افزایش مجدد قیمتها
در بخش مواد شوینده نیازمند کسب مجوز از سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است یا خیر؟ گفت :واحدهای
تولیدی در این رابطه نیازی به کسب مجوز از سوی سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ندارند و میتوانند افزایش
متعارف قیمتها را مدنظر قرار دهند و اگر قیمتهای مربوطه
خارج از عرف سازمان حمایت باشد کنترلها و برخوردهای الزم
از سوی انجمن تولیدکنندگان فرآوردههای آرایشی ،بهداشتی و
مواد شوینده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
در دستور کار قرار میگیرد.

مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت
دوم بانک اقتصادنوین روز سهشنبه مورخ 3
مهر  ،97با حضور  92.77درصدی سهامداران
ش صدرا
در محل مجموعه سالنهای همای 
برگزار شد و صورتهای مالی بانک اقتصادنوین
برای سال مالی منتهی به  29اسفند  1396به
تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.
علیرضا بلگوری ،مدیرعامل این بانک
در گزارشی به سهامداران ،ضمن تشریح
وضعیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
خاص کشور و بویژه نظام بانکی در سال
 1396گفت :خوشبختانه بانک اقتصادنوین
با وجود تمامی مشکالت و تغییرات محیطی
متعدد ،سال  1396را با توفیق نسبی پشت
سر گذاشت.
وی با تاکید بر عدم ورود بانک اقتصادنوین
به رقابت ناسالم نرخ سود سپرده و حرکت در
چارچوب سیاست های ابالغی مقام ناظر پولی،
از کاهش  6درصدی مبلغ سود علیالحساب
پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری ریالی
این بانک نسبت به سال  1395خبر داد و
افزود :علیرغم کاهش سپردههای بانک در
سال  ،1396روند اعطای تسهیالت طی سال
مالی مورد اشاره متوقف نشد و مانده تسهیالت
بانک در پایان سال  1396نسبت به سال قبل
کاهشی نداشته است.

به میزان  3درصد

نرخ حق الوکاله سپرده های
بلند مدت بانک مهر اقتصاد
تعیین شد
بانک مهر اقتصاد نرخ حق الوکاله سپردههای
سرمایه گذاری بلند مدت خود را حداکثر 3
درصد اعالم کرد.
در راستای قانون عملیات بانکداری بدون
ربا و اجرای ضوابط بانک مرکزی و بر اساس
مصوبه هیات مدیره بانک ،نرخ حق الوکاله
سپردههای سرمایهگذاری مدت دار بانک
مهر اقتصاد در سال  1397حداکثر  3درصد
تصویب و اعالم شد.
گفتنی است حق الوکاله مبلغی است که
بانک ها در چارچوب بانکداری اسالمی و بدون
ربا در قبال به کار گیری منابع سپرده گذاران
میتوانند از آن ها دریافت کنند.

درنشست آشنایی با روشهای تامین مالی
صادراتی مطرح شد

ارائه تسهیالت بانک توسعهصادرات
به شرکتهای دانش بنیان

تمرکز بانک توسعه صادرات بر حمایت
از صادرات و پوشش ریسکهای صادراتی
است و اولین بانکی است که در داخل
کشور شرکتهای دانش بنیان را تامین مالی
میکند.
نشست تخصصی آشنایی با روش های
تامین مالی صادراتی با حضور مدیران
بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه
صادرات به منظور تبادل فناوری با محوریت
تسهیالت اعتبار خریدار و فروشنده ،قبل و
بعد از حمل ،ضمانت های ارزی و ریالی
برگزار شد.
حسین حسینیان ،رئیس اداره صادرات کاال
و سرمایه گذاری داخل کشور بانک توسعه
صادرات ایران در این نشست که در محل
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برگزار شد ،گفت :تمرکز بانک توسعه صادرات
بر حمایت از صادرات و پوشش ریسکهای
صادراتی است و اولین بانکی است که در داخل
کشور شرکت های دانش بنیان را تامین مالی
می کند.

جوادی مطرح کرد

گام توسعهایی موسسه اعتباری ملل در سال 97
شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل وابسته به موسسه اعتباری ملل و
وزارت بهداشت و درمان به امضا رسید و بنا شد در تکمیل و تجهیز
بزرگترین بیمارستان آموزشی با  ۷۵۰تخت و تکمیل چند بیمارستان
با هم مشارکت کنند.
در همین رابطه امین جوادی در مراسم امضای تفاهم نامه
موسسه اعتباری ملل و وزارت بهداشت گفت  :به منظور ساخت
و تکمیل چندین بیمارستان در شهرهای تهران ،مشهد مقدس و
رشت ،این همکاری صورت می گیرد.
این عملیات توسعهایی توسط یکی از ارکان موسسه ملل یعنی
گروه توسعه اقتصاد ملل انجام میشود.
گروه توسعه اقتصاد ملل ( سهامی خاص) در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۸۹
با شماره  ۳۸۵۱۳۲در اداره ثبت شرکتها و موسسات تهران
به ثبت رسیده است .هم اکنون این شرکت وابسته به موسسه
اعتباری عسکریه است .این مجموعه در تاریخ  ۰۶/۰۴/۱۳۹۴به
شرکت مدیریت سرمایه امید توس ( شمسات ) و در دی ماه ۱۳۹۵
مجددا ًبه "گروه توسعه اقتصاد ملل" تغییر نام داده است.
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه در قالب عقود اسالمی

عبارتست از :
•مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی که
در امر تولید ،خدمات و بازرگانی فعالیت دارند؛
•اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و
خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت؛
•انجام هرگونه عملیات و معامالت مجاز ریالی ،خدماتی و
تجاری مجاز در ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیتهای
شرکت و یا به منظور تسهیل و بهسازی فعالیتهای شرکت؛
•مشاوره در امور سرمایه گذاری و مدیریت واحدهای اقتصادی و
سرمایه گذاریهای انجام شده در قالب قرارداد خدمات مدیریتی؛
•انجام سرمایه گذاری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با
موضوع شرکت مرتبط باشد.
عالوه بر این  ،این گروه اقتصادی ،در بیستمین همایش
شرکتهای برتر ایران که در  ٢٩بهمن  96و با حضور وزیر محترم
صنعت ،معدن و تجارت و سایر مقامات ارشد سازمان گسترش،
سازمان مدیریت صنعتی و مدیران شرکتهای برتر اقتصادی کشور
در محل سالن همایش های بین المللی مرکز صدا و سیمای

جمهوری اسالمی ایران برگزار شد ،رتبه نخست در گروه ساختمان
و مهندسی عمران را کسب کرد.
لذا این گروه با توجه به سوابق خود در همکاری بین موسسه
ملل و وزارت بهداشت محوریت دارد .رییس هیات مدیره گروه
توسعه اقتصاد ملل وابسته به موسسه اعتباری ملل ،در زمان
امضای تفاهم نامه فیمابین موسسه و وزارتخانه گفت :اعتقاد
داریم که ورود بانک ها به حوزه سالمت ،فقط سرمایه گذاری
نیست ،بلکه ایجاد اشتغال برای جوانان و کمک به رشد و پیشرفت
کشور و همچنین ماندگاری سرمایه گران بهای پزشکان ایرانی و
جذب بیماران خارجی است.

