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«ابتکار» تاثیر جذب نقدینگی توسط بازارهای اقتصادی بر تورم را بررسی کرد

تسهیل معرفی وکیل برای مشتریان
خارج از کشور بانک سامان

بانک سامان باهدف جلب رضایت
مشتریان ایرانی مقیم خارج از کشور ،امکان
معرفی وکیل برای دریافت خدمات بانکی را
تسهیل کرد.
بر این اساس تمامی مشتریان ایرانی
مقیم خارج از کشور برای استفاده از این
امکان میتوانند به وبسایت بانک سامان
مراجعه و از قسمت دستیار بانکی و بخش
وکالتنامه ،یکی از دو نمونه فرم وکالتنامه
را دانلود و پس از تکمیل به تائید یکی از
نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در
سراسر جهان برسانند.
این دو وکالتنامه امکان افتتاح انواع
حسابهای بانکی با حق توکیل به غیر و
برداشت برای وکیل و همچنین امکان افتتاح
انواع حسابهای بانکی با حق توکیل به
غیر بدون حق برداشت را برای وکیل فراهم
میکند.
گفتنی است ،این نمونه وکالتنامهها صرفا ً
برای استفاده مشتریان مقیم خارج از کشور
است و مشتریان داخلی برای معرفی وکیل
الزم است ،وکالتنامه رسمی تنظیمشده در
دفاتر اسناد رسمی ارائه کنند .همچنین اگر
ازنظر موکل ،مفاد وکالتنامه تنظیمشده
اختیارات وکیل را پوشش ندهد ،موکل
میتواند از طریق تنظیم وکالتنامه رسمی
در کنسولگری ،سفارتخانه یا دفتر حفاظت
منافع جمهوری اسالمی ایران ،اختیارات
دلخواه برای وکیل را تعیین کند.
عالقهمندان برای دریافت اطالعات بیشتر
و اطالع از مفاد این دو وکالتنامه میتوانند
به سایت بانک سامان ،بخش دستیار بانکی
و قسمت وکالتنامه مراجعه کنند.
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سود برابرتر ثروتمندان از رشد بازارها

اخیرا برخی از بازارهای اقتصادی بر مدار صعود قرار گرفتهاند
و این صعودی شدن به روند سرمایهگذاریها سرعت بخشیده
است .اما نکتهای که مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار گرفته
تورم به وجود آمده پس از جذب نقدینگی توسط یکی از بازارهای
اقتصادی است .به عقیدهای آنها هنگامی که یک بازار اقتصادی
با هجوم نقدینگی روبهرو میشود قیمتها در آن بخش افزایش
یافته و این بازار با پدیدهای به نام تورم مواجه خواهد شد .چراکه
وقتی حجم پول گستردهای در مدتزمانی کوتاه و بدون منطق
اقتصادی به سمت یک بخش روانه میشود نتیجهای جز تورم
نخواهد داشت و این فرآیند میتواند برای یک اقتصاد خطرناک
باشد .آنها معتقدند اینکه نقدینگی به چه سمت و سویی برود
اهمیت ندارد چراکه مسئله مهم فعالیتی است که در نهایت به
تورم ختم میشود و میتواند عده زیادی را متضرر کند .قطعا در
این شرایط میزان سود و زیان نیز برای افرادی که به یک بازار ورود
پیدا کردهاند متفاوت خواهد بود چراکه میزان سرمایهگذاریها
یکسان نیست .برخی از کارشناسان بر این باورند هنگامی که
تورم ،ناشی از ورود حجم زیاد نقدینگی به یکی از بخشهای
اقتصاد باشد سرمایهگذاران خرد نسبت به افرادی که در
مقیاسهای باال سرمایهگذاری کردهاند زیان بیشتری میبینند،
بنابراین خلق نقدینگی و پس از آن تورم میتواند آسیب جدی
را به اقتصاد و همچنین سرمایهگذاران وارد کند .با وجود این
مسائل باید دید آیا این فرضیه که افزایش حجم نقدینگی و
ورود آن به یک بازار اقتصادی تنها با افزایش قابل توجه سطح
عمومی قیمتها یا همان تورم به تعادل میرسد صحیح است یا
خیر؟ عبدالحسین ساسان ،اقتصاددان با اشاره به این مسئله که
استقرار نقدینگی در بازارهای اقتصادی از جمله بورس راه را برای
رسیدن به تورم هموار خواهد کرد به «ابتکار» گفت :هنگامی که
نقدینگی با سرعت وارد بخشهای مختلف اقتصاد میشود عاملی
برای افزایش قیمت خواهد بود .البته باید توجه داشت که مسئله
گرانی و یا ارزانی در این فرآیند مطرح نیست و این پول است که
مرتب ارزشش را از دست میدهد و روزبهروز به کاالیی بیارزش
تبدیلتر میشود .بنابراین مسئله پیچیدهای نیست ،هر اندازه
ارزش پول پایینتر بیاید به همان اندازه تورم را خواهیم داشت.
همانطور که اشاره کردم در این شرایط ما گمان میکنیم که کاالها
گران شده و توجه نداریم که پول ما بیش از حد بیارزش شده
است.
وی همچنین افزود :تبعات این فرآیند کامال مشخص است،
درصورت ایجاد تورم جامعه شاهد افزایش قیمتها خواهد بود.
وقتی پول بیارزش میشود قطعا تورم ایجاد شده است .اما
اینکه این تورم چه تاثیری را بر معیشت افراد میگذارد مهمترین
مسئلهای است که باید به آن توجه شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که در این فرآیند چه

کیمیانجفی

از گذشته تا
کنونهمیشه
ثروتمندان
و محتکران
برندگانشرایط
تورمیهستند
و اقشار دیگر
تنها برای
حفظ ارزش
سرمایهشان
تالشمیکنند
کسانی برنده و چه کسانی بازنده خواهند بود ،گفت :افرادی که
سرمایهای دارند تصور می-کنند که قیمت داراییشان افزایش پیدا
کرده و احساس میکنند که در این شرایط سودی نصیبشان
شده و خود را برندگان شرایط تورمی میبینند .در حالی که
میتوان گفت بسیاری از افراد با شکلگیری این شرایط متضرر
خواهند شد .البته باید اشاره کرد که بیشترین آسیب را افرادی
میبینند که نه خانهای دارند و نه خودرویی .این افراد روزبهروز
بدهیشان بیشتر میشود .مسلما این وضعیت به نفع یک طبقه
خواهد بود ،این قشر ،کسانی هستند که بیش از مایحتایجشان
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شــركت مخابــرات ایــران – منطقــه فــارس در
نظــر دارد ،نســبت بــه عملیــات بهینــه ســازی
 ،ترمیــم آب بردگــی و جابجایــی مســیر هــای فیبــر نــوری ( بــه
صــورت پراكنــده در سراســر اســتان)را بــر اســاس مشــخصات
موجــود در اســناد و دســتورالعمل هــای اجرایــی از طریــق مناقصه
عمومــی اقــدام نمایــد.
لــذا از كلیــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط؛ جهــت شــركت در
مناقصــه دعــوت بعمــل مــي آیــد.
متقاضیــان جهــت كســب اطالعــات بیشــتر بــه آدرس هــای
 WWW.TCI.IRو  FARS.TCI .IRمراجعــه نماینــد.
4405

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

دارایی دارند .قطعا آنها از این تورم بیشتر سود میبرند وگرنه دیگر
افراد از شرایط تورمی متضرر خواهند شد و ما شاهد تبعات فرآیند
افزایش نقدینگی ،جذب آن در بخشهای اقتصادی و تورم ناشی
از این فرآیند خواهیم بود.
تصمیمات و سیاستها میتواند بازارها را ملتهب کند
آلبرت بغزیان ،استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی
نیز با اشاره به رشد قیمت در روزهای اخیر و تورم ناشی از
تصمیمگیریها به «ابتکار» گفت :متولی رشد قیمت در بازارهای
اقتصادی بانک مرکزی است ،یعنی اگر قرار بر این باشد که علت
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این روزها بازارهای اقتصادی از جمله سکه ،طال ،ارز و بورس همزمان رشد و افزایش قیمت را تجربه کرده و روزبهروز جذابیت
ی با سرعتی باال روانه بخشهای سودده در
بیشتری نزد سرمایهگذاران خرد و کالن پیدا میکنند و ما شاهد هستیم که نقدینگ 
اقتصاد شده است .حرکتی که به گفته بسیاری از تحلیلگران میتواند اقتصاد را به پدیده تورم برساند.

شــرکت گاز اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــات جــدول ذیــل را بیــن پیمانــکاران واجــد شــرایط بــا مشــخصات و شــرایط ذکــر شــده بــه روش مناقصــه عمومــی و
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ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(س
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت نســبت بــه خریــد ،حمــل ،تحویــل در محــل،
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
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بازاروسرمایه

اخطاریه
نام و نام خانوادگی اخطار شونده:بهاره رضایی به آدرس مجهول
المکان محل حضور دادگاه:شورای حل اختالف شعبه اول پاتاوه
وقت حضور ۹۹/۵/۱۱:ساعت ۴.۳۰:عصر علت حضور :در خصوص
دادخواست حسین بستام به طرفیت شما در وقت مقرر فوق در محل
شورا حاضر شوید و چنانچه شهود یا مدرکی دارید به همراه آورید.
دادگستری شهرستان دنا-شورای حل اختالف پاتاوه
برگ سبز خودرو سواری پژو  ۴۰۵مدل۱۳۸۹به شماره پالک-۶۳
۲۲۱ن ۵۱شماره موتور 13989000827به شماره شاسی NAAM31FC0BK255749بنام سید جمالدین تقوی مفقود واز
درجه اعتبار ساقط است

ارمغان مطمئن برای سرمایهگذاران

صندوق تجربه ایرانیان ،بزرگترین صندوق
مختلط فعال در بازار سرمایه ایران با بیشترین
بهرهوری ،خدمتی نوین از سوی شرکت
کارگزاری بانک آینده است که هماکنون
مشتریان محترم میتوانند در این صندوق،
سرمایهگذاریکنند.
این صندوق یکی از پربازدهترین
صندوقهای فعال در بازار سرمایه است که
بهعنوان یک گزینه مناسب سرمایهگذاری برای مشتریان
بانک آینده ،با امکان افزایش و کاهش سرمایه و بدون کارمزد صدور و
ابطال ،در اختیار این عزیزان قرار گرفته است.
مشتریان عزیز و عموم عالقهمندان برای سرمایهگذاری در
صندوق تجربه ایرانیان و کسب اطالعات بیشتر ،می توانند به
تارنمای  tajrobeiranian.irمراجعه نمایند .همچنین شعب
بانک آینده در سراسر کشور و مرکز ارتباط  ۲۴ساعته بانک با
شماره  ۰۲۱ – ٢٧٦٦٣٠٣٠نیز آماده پاسخگویی به مشتریان
گرامی است.

جهشهای قیمت اخیر پرسیده شود باید این نهاد پاسخگو باشد.
افزایش نقدینگی ،حرکت آن به سمت یک بازار و درنهایت تورم،
ناشی از تصمیم و یا اتفاقی است رخ داده و بانک مرکزی باید به
چرایی شکلگیری این فرآیند پاسخ دهد ،به عبارتی دیگر چرایی
تورم و یا کاهش ارزش پول به این نهاد مربوط است .اگر نقدینگی
افزایش یافته و در یکی از بازارهای اقتصادی جذب شده است
حتما پس از آن تورم به وجود خواهد آمد و ما باید برای اصالح
شرایط دالیل افزایش نقدینگی را بررسی کنیم .اولین موضوع موثر
در افزایش نقدینگی باال رفتن پایه پولی است .به بیانی دیگر پایه
پولی افزایش پیدا میکند و در سیستم میچرخد و نقدینگی را
به وجود میآورد .پایهپولی را چه کسی افزایش میدهد؟ مسلما
بانک مرکزی .اما اکنون این پرسش مطرح است که چرا پایه پولی
باال میرود .پایه پولی به دلیل بدهی سیستم بانکی به بانک
مرکزی و یا بدهی دولت به بانک مرکزی باال میرود ،این در حالی
است که اخیرا بانکها با قوانین جدید میتوانند به یکدیگر پول
قرض بدهند و تنها چیزی که میتواند پایه پولی را در شرایط
فعلی افزایش بدهد استقراض دولت از بانک مرکزی است .دلیل
استقراض دولت از بانک مرکزی کسری بودجه بوده و همین
مزا باشد.
مسئله میتواند تور 
وی افزود :تصمیمات و سیاستهایی میتواند بازارهای
اقتصادی را ملتهب کند ،به عنوان نمونه میتوانیم به نرخ ارز در
روزهای اخیر اشاره کنیم .متاسفانه به دلیل حرکت نقدنگی به
سمت بازارها و تصمیمات اتخاذ شده تورم ،کاهش رفاه ،کاهش
قدرت خرید و یک رکود عمیق را خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی به برندگان در شرایط تورمی اشاره
کرد و گفت :در شرایط تورمی ،برندگان ثروتمندان خواهند بود.
به عبارتی دیگر با به وجود آمدن چنین وضعیتی ثروتمندان،
ثروتمندتر میشوند .برندگان محتکرانی هستند که در روزهای
آرام اقتصادی داراییهای خود را افزایش دادهاند .قطعا افرادی
که با سوداگری به بازارهای اقتصادی وارد شدهاند میتوانند سود
قابل توجهی را در شرایط تورمی به دست آورند.
این استاد دانشگاه گفت :افرادی هستند که به دلیل حفظ
ارزش سرمایه خود فعالیتی را در یکی از بازارهای اقتصادی
شروع میکنند ،این افراد تنها برای حفظ ارزش سرمایهشان
این اقدام را انجام میدهند و به نسبت سرمایهشان هم سود
میبرند ،اما عدهای با وامهای کالن ،دستیابی به منابع مالی و
رانت اطالعاتی که دارند سرمایههایشان را به بازارهای اقتصادی
بردهاند .این افراد بازار را با قیمتی ارزان در دست میگیرند و
بعد از تورم سود قابل توجهی را به جیب میزنند ،بنابراین از
گذشته تا کنون همیشه ثروتمندان و محتکران برندگان شرایط
تورمی هستند و اقشار دیگر تنها برای حفظ ارزش سرمایه-شان
تالش میکنند.

باحضور نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره گشایش یافت

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و
صنایع وابسته پیش از ظهر روز پنجشنبه در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی ایران
گشایش یافت.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه ،نیکزاد
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و
نزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
حسی 
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران
حضور داشتند.
در نمایشگاه تخصصی در و پنجره که با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی برگزار میشود ،بازدید برای عموم ممنوع است و تنها
متخصصان با ارائه کارت دعوت رسمی میتوانند بازدید داشته باشند.
برپایه این گزارش در خالل مراسم آغاز به کار نمایشگاه در و پنجره،
نیکزاد با بازدید از غرفهها و گفتوگو با تولیدکنندگان ،نسبت به رفع
موانع تولید و برپایی هر چه بهتر نمایشگاههای تخصصی تاکید کرد که
مجلس شورای اسالمی از تمام ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع در این
بخش استفاده خواهد کرد.

کلینیک سینا اطهر تحت پوشش بیمه آتشسوزی بیمه آسیا قرار دارد
بیمه آسیا خسارت آتش سوزی ساختمان ،تاسیسات ،اثاثیه و تجهیزات
اداری و پزشکی کلینیک سینا اطهررا تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت
میکند.
درپی وقوع حادثه دلخراش آتش سوزی کلینیک سینا اطهر ،مسعود
بادین نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا ضمن عرض
تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان و آرزوی سالمتی
برای مصدومان این حادثه ،دستور داد با هماهنگی مدیریت آتش سوزی،
تیم ویژه کارشناسی برای تسریع در ارزیابی و پرداخت خسارت های وارد
شده در کوتاه ترین زمان ممکن ،اقدامات الزم را به عمل آورد .بنا بر
این گزارش ،بیمه آسیا به پاس اعتماد و اطمینان بیمهگذاران و پس از
صدور مجوزهای الزم از سوی مراجع ذیربط ،کارشناسان متخصص خود
را بالفاصله به محل حادثه اعزام می کند تا برآورد میزان خسارت ها انجام
پذیرد .بدیهی است پس از بررسی های اولیه کارشناسی ،مبلغی به عنوان
علیالحساب به بیمهگذار پرداخت شده و پس از تکمیل پرونده و برآورد
خسارت ها ،مبلغ نهایی تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

طرح «پیوند رفاه» از سوی بانک رفاه ارائه شد
بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و ترویج سنت حسنه ازدواج طرح «پیوند رفاه» را ارائه کرد.
این بانک در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی ،تسهیل و ترویج سنت حسنه ازدواج ،حمایت از تولید کنندگان و توزیع کنندگان داخلی در سال «جهش
تولید» و حمایت از جوانان برای تأمین لوازم اولیه زندگی طرح پیوند رفاه را ارائه کرد .بر این اساس ،کلیه اشخاص حقیقی متقاضی بهرهمندی از تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه ،پس از ثبت نام در سامانه ازدواج بانک مرکزی ج.ا.ا و معرفی آنها از سوی این سامانه به بانک رفاه ،می توانند از مزایای
این طرح که تسهیالت با کارمزد حداقل یک درصد است برخوردار شوند .گفتنی است ،متقاضیان مذکور عالوه بر تسهیالت موصوف ،میتوانند  200میلیون
ریال تسهیالت مرابحه با نرخ  15درصد (کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا) در قالب طرح رفاه کاال مشروط به اینکه  60درصد حقوق و مزایا کل اقساط
تسهیالت دریافتی را پوشش دهد دریافت کنند .الزم به ذکر است ،این طرح در مرحله نخست شامل استان های کرمان ،خراسان رضوی ،مازندران ،خوزستان
و آذربایجان شرقی است.

