9

تولیدوتجارت

www.ebtekarnews.com

خبر

اخبار

بازار بورس تا پایان سال  ۱۴۰۰چه وضعیتی خواهد داشت؟

جزئیات پرداخت یارانه جدید به مردم

عضو سابق اتاق ایران:

رستگاری بورس در سه ماهه آخر سال

سیستم کاالبرگ فسادآفرین و
ایجادکننده بازار سیاه است

عضو کمیسیون تلفیق در حالی خبر از اعطای
کارت اعتباری یا کاالبرگ به مردم پس از حذف
یراد،
ارز  ۴۲۰۰تومانی داده که عباس علو 
اقتصاددان معتقد است سیستم کاالبرگ
فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود.
به گزارش اقتصاد ،۲۴محمدرضا میرتاجالدینی،
عضو کمیسیون تلفیق در مورد حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی گفته که پس از این کار یارانه به مردم
پرداخت میشود و زمانی که زیرساختهای الزم
فراهم شود ،اعطای کارتهای یارانهای یا کاالبرگ
به خانوارها در دستور کار قرار دارد.
میرتاجالدینی در تشریح بیشتر این مطلب
گفت :درصورت ایجاد زیرساختها ،دولت ۲۵
قلم از کاالهای اساسی زندگی خانوار را تعیین
میکند و اعتباری را به صورت ماهانه در کارت
یارانه سرپرست خانواده شارژ میکند .خانوادهها
میتوانند این کاالها را از فروشگاههای دارای
کارت خوان با قیمتهایی که دولت اعالم خواهد
کرد ،خریداری کنند.
چالشهای جدی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی
یک اقتصاددان در این رابطه گفت :وقتی در
فروردین  ۱۳۹۷دالر  ۴۲۰۰تومانی برای کنترل
افزایش قیمت کاالهای اساسی متولد شد ،کمتر
کسی از دولتمردان فکر میکرد که حذف دالر
 ۴۲۰۰تومانی با چالشهای جدی مواجه خواهد
شد.
یراد در ادامه صحبتهایش با بیان
عباس علو 
اینکه حاال که دولت سیزدهم رسما ً دالر ۴۲۰۰
تومانی را در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱حذف کرده،
حساسیتهای زیادی ایجاد شده است ،گفت:
این حساسیتها تا جایی است که زمزمههای
بازگشت کاالبرگ به اقتصاد ایران برای دوره پس
از حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی از راهروهای مجلس
شورای اسالمی به گوش میرسد.
اقتصاد کوپنی ،بازار سیاه ایجاد میکند
این اقتصاددان با تاکید بر این مسئله که
سطحینگری ممکن است مشکالت جدیدی را
ایجاد کند ،ادامه داد :اگرچه جزئیات زیادی از
نحوه اجرای این شیوه تامین کاالهای اساسی
مردم ارائه نشده است ،اما به نظر میرسد
هرگونه شتابزدگی و سطحینگری ممکن است
مشکالت جدیدی را ایجاد کند.
یراد ،کشور ما تجربه استفاده
به گفته علو 
از کاالبرگ در دهه  ۱۳۶۰و همزمان با جنگ
تحمیلی را دارد .اولین مسئله این است که خود
سیستم کاالبرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار
سیاه خواهد بود.
بار روانی سنگین اعطای کاالبرگ به خانوارها
این استاد دانشگاه با اشاره به بار روانی این
تصمیم ادامه داد :از طرف دیگر استفاده از این
شیوه یک بازگشت به عقب محسوب شده و بار
روانی سنگین در داخل برای نسل جدید ایجاد
خواهد کرد .عالوه بر این در صحنه بینالمللی
هم تبعات منفی در پی خواهد داشت.
یراد در ادامه گفتو گو با اشاره به مسئله
علو 
تورم طی سالهای اخیر گفت :به نظر میرسد
یکی از دالیل اصلی حساسیت اقشار مختلف
نسبت به پیامدهای حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی،
رشد فزاینده نرخ تورم از سال  ۱۳۹۷تاکنون و
پایداری چند ساله آن است.
به جای کاالبرگ ،تورم را کنترل کنید
این اقتصاددان معتقد است اگر تورم باالی ۴۰
درصدی فعلی کنترل و کاهش پیدا نکند نه توزیع
کاالبرگ و نه هیچ اقدام دیگری قادر نخواهد بود
وضعیت معیشت مردم ،به ویژه دهکهای
پایین درآمدی را بهبود قابل مالحظهای ببخشد.
یراد توصیه کرد :تیم اقتصادی دولت
علو 
سیزدهم و نمایندگان مجلس شورای اسالمی
بهتر است سراغ تصمیمهایی نروند که مانند
دالر  ۴۲۰۰تومانی ،بعدها حذف آن بسیار دشوار
و چالش برانگیز باشد.
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در سومین هفته کاری دی ماه موج خروج سرمایه
حقیقی از بورس ادامه داشت و برای هفتمین هفته
پی در پی شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم و در
پایان هفته رکورد  ۱۵روز پیاپی ثبت شد .در هفته
اخیر باز هم بورس با خروج نقدینگی حقیقی مواجه
بود ،اما میزان آن نسبت به هفته پیشین کاهش
یافت .بورس در شرایطی به استقبال معامالت روز
شنبه رفت که روز چهارشنبه پیش از آن ،دهمین
روز خروج پول حقیقی ثبت شده بود .روز شنبه
 ۲۵۹میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بورس خارج
شد و روز یکشنبه این رقم به  ۵۳۶میلیارد تومان
افزایش یافت.
اقتصادنیوز نوشته خروج پول حقیقی روز دوشنبه
ادامه پیدا کرد ،اما نسبت به روز پنجشنبه کاهش
داشت .در این روز  ۲۷۴میلیارد تومان نقدینگی
حقیقی از بازار خارج شد .این رقم در روز سهشنبه به
 ۱۵۲میلیارد تومان کاهش یافت و روز چهارشنبه به
 ۱۰۰میلیارد تومان ،رسید؛ بنابراین در سه روز کاری
آخر هفته روند خروج نقدینگی نزولی بود.
در مجموع  ۵روز کاری هفته هزار و  ۳۲۱میلیارد
تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد و
میانگین روزانه خروج پول حقیقی  ۲۶۴میلیارد تومان
بود که نسبت به هفته پیشین کاهش  ۱۷درصدی
داشته است .در  ۱۵روز اخیر  ۴هزار و  ۳۵۱میلیارد
تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شده که
میانگین روزانه آن  ۲۹۰میلیارد تومان است.
یوسف اصالنی کارشناس بازار سرمایه در
گفتوگو با اقتصاد  ۲۴تحلیلی دیگری از بازار بورس
و پیشبینی ان داده است .او با اشاره به وضعیت
بورس طی هفته گذشته اظهار کرد :طی سه روز
آخر هفته سوم دی ماه ،نوسان صعودی یا نزولی
خاصی را در شاخص کل بورس نداشتیم .به عبارت
دیگر روندی خنثی را در شاخص کل بورس شاهد
بودیم .روز چهارشنبه شاخص کل با بورس ۴۲۰
واحد منفی به پایان رسید که صعود یا نزول خاصی
حساب نمیشود .ما هنوز روندی را به معنای واقعی
در بورس کشور نمیبینیم .فعال در روند خنثی است.
هرچند روند نزولی بزرگ شاخص کل هم هنوز تمام
نشده است .این وضعیت نتیجه ادامه اعتمادی
است که دو سال است درگیر آن هستیم .شاید در
بازار فروشنده خاصی نباشد ،اما خریدار خاصی نیز
در آن نداریم.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در
وضعیت بازار بورس بارقههای امیدی دیده میشود،
گفت :آقای خاندوزی در مصاحبهای به ده فرمان
بورسی اشاره کرده و گفت که شخص ریاست
جمهوری قرار است این ده فرمان را در بودجه سال
آتی تنفیذ کند .این مسئله بخشی از نگرانیهای
فعاالن بازار را رفع کرده است .اگر این عامل نبود،
احتمال داشت امروز بازار با شرایط منفیتری مواجه
شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

در اواخر سال دولت نیاز مبرم به پول دارد بنابراین هرچقدر که به پایان سال نزدیک میشویم امیدواری بیشتری برای شرکتها به وجود میآید .وقتی خبری
از مذاکرات میآید ،اثر منفی در قیمت دالر به ریال را شاهد هستیم .این تاثیر زیادی بر شرکتهای بورسی ندارد و همین االن هم شرکتهای بورسی براسا
دالر نیمایی معامالت خود را انجام میدهند و تغییر قیمت دالر نقدی فرقی به حالشان ندارد.

در اواخر سال
دولت نیاز
مبرم به پول
دارد بنابراین
هرچقدر
که به پایان
سال نزدیک
میشویم
امیدواری
بیشتریبرای
شرکتها به
وجود میآید
اصالنی با اشاره به اقبال به برخی نمادهای
بورسی گفت :در حال حاضر اقبال برای صنایع
بانکی و خودرویی بیشتر شده است .این مسئله
ناشی از این بارقههای امیدی است که از مذاکرات
میآید .همچنین با توجه به اصالح قیمتی که صنایع
خوردویی و بانکی انجام دادند ،صف خرید در این
سهامها طبیعی است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:
براساس گزارشهای ماهانه کدال شاهد مثبت شدن
تراز در بانکهای مهم بورسی هستیم .البته باید
توجه کرد که تصمیمات جدید شرکتهای بورسی،
اعطای امتیاز جدید به شرکتهای بورسی نیست
بلکه به نوعی افزایش نرخ سوخت برای شرکتها
را تعدیل میکند .بحث بر سر این بود که اگر نرخ
سوخت صددرصد نرخ خوراک شود .در واقع این ده
فرمان امتیازاتی را به شرکتها میدهد که بتوانند اثر
افزایش نرخ سوخت را برای شرکتها متعادل کند.
وی افزود :اگر نیتجه مذاکرات مثبت باشد ،این
اطمینان را به سهامداران میدهد که دولت برای
درآمد بیشتر دست در جیب شرکتهای بروسی
نمیکند و این هم خبر مثبتی برای کلیت بازار

سرمایه است .الاقل مطمئن میشوند در دولتی که
درآمدهایش بهتر است ،دست در جیب شرکتهای
بورسی نکند.
اصالنی با اشاره به اینکه به زودی انتشار
گزارشهای  ۹ماهه در کدال مینشیند ،گفت :این
مسئله نیز به تدریج فضای بورس را مثبتتر خواهد
کرد .از طرفی ،چون به سمت پایان سال میرویم و
از آنجا که دولت هم نیاز به نقدینگی دارد ،نیاز دارد
تا حمایتهای واقعی از بازار انجام دهد .باید سهام
شرکتها باال بیایند ،تا دولت بتواند فروش سهام
انجام دهد و دولت بتواند پول نقد به دست بیاورد.
او ادامه داد :در اواخر سال دولت نیاز مبرم به
پول دارد .هرچقدر که به پایان سال نزدیک میشویم
امیدواری بیشتری برای شرکتها به وجود میآید.
وقتی خبری از مذاکرات میآید ،اثر منفی در قیمت
دالر به ریال را شاهد هستیم .این تاثیر زیادی بر
شرکتهای بورسی ندارد و همین االن هم شرکتهای
بورسی براسا دالر نیمایی معامالت خود را انجام
میدهند و تغییر قیمت دالر نقدی فرقی به حالشان
ندارد.
اصالنی خاطرنشان کرد :دولت برای اینکه بتواند

در اواخر سال به فروش سهام رو بیاورد ،ابتدا باید
حمایتی از بازار سرمایه داشته باشد تا قیمت سهمها
باال بیاید و بتواند دست به فروش بزند .این فروش
مشابه سال  ۹۹نیست .به هر حال بعد از اینکه
سهام حدود  ۵۰درصدی رشد میکند ،عرضهای هم
الزم است؛ بنابراین عرضه تنها در حد متعادل کردن
بازار خواهد بود .اینطور نیست که ریزش بزرگی
اتفاق بیفتد.
او با اشاره به میدانیم ریزش بورس هرگز پایینتر
از کف قبلی نخواهد بود ،بیان کرد :االن شاخص کل
بورس محدوده یک میلیون و  ۲۰۰واحد را تثبیت
کرده است .کمترین عددی که شاخص به خود دیده
است ،یک میلیون و  ۱۰۰واحد بوده است .قطعا ً
شاخص کل از این کمتر نخواهد شد .این شاخص
کل نوسانهای مثبت و منفی خواهد داشت،
اما پایینتر از این کف وجود ندارد ،اما اگر دولت
تالش کند شاخص باال بیاید و فروش انجام دهد،
در راستای نوسانهای مثبت و منفی شاخص کل
است ،ولی کمتر از یک میلیون و  ۱۰۰واحد نخواهد
رفت و وضعیت بنیادی شرکتها و ارزش بازار اجازه
این موضوع را نخواهد داد.

امارات با سوخت قاچاق ایران  ۲۰میلیارد دالر درآمد دارد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار کرد :میدانیم که ساالنه بیش
از  20میلیارد دالر درآمد کشور امارات از بانکرینگ سوخت و در واقع
خدماتی که به کشتیها و شناورهای مختلف از منطقه خلیج فارس
به سمت بندر فجیره میروند ،به دست میآید و متاسفانه باید
بگوییم که بخش عمدهای از سوختی که امارات برای بانکرینگ از آن
استفاده میکند از ایران قاچاق و به سمت فجیره میرود.
به گزارش ایلنا ،سعید محمد با بیان اینکه فاز اول پاالیشگاه
نفت سنگین قشم ،امروز با حضور رئیس جمهوری به بهرهبرداری
میرسد ،گفت :این پاالیشگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی به
انجام رسیده و فاز اول آن تکمیل شد ه است.
وی ادامه داد :فاز اول آن ظرفیت  35هزار بشکه نفت فوق سنگین
را دارد که این نفت فوق سنگین از میادین سروش و نوروز تامین
میشود و محصوالت بسیار استراتژیک مانند قیر که امروز مورد نیاز
داخل و کشورهای خارجی است ،تولید میشود .همچنین بخش
دیگر هم به نفت سبک تبدیل میشود که یک محصول صادراتی
است و از اسکله مجاور پاالیشگاه قابلیت صادرات آن وجود دارد.
مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه این مجموعه ارزش افزوده
بسیار باالیی را برای کشور تامین میکند ،گفت :از این پاالیشگاه

امکان استحصال ساالنه یک میلون تن قیر و  6.5میلیون بشکه
نفت سبک وجود دارد.
وی درباره فاز دوم پاالیشگاه قشم افزود :فاز دوم با ظرفیت 35
هزار بشکه هم اکنون  20درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تامین
منابع مالی توسط بخش خصوصی این فاز هم تکمیل و به اجرا
میرسد .همچنین برنامهریزی شده عالوه بر بحث پاالیش ،بر روی
تولید روغنهای روانساز هم در این منطقه سرمایهگذاری شود.
مزیت بانکرینگ ایران در منطقه را احیا میکنیم
محمد با اشاره به بازدید خود از بانکرینگ جزیره قشم در منطقه
سلخ گفت :میدانیم که ساالنه بیش از  20میلیارد دالر درآمد کشور
امارات از بانکرینگ سوخت و در واقع خدماتی که به کشتیها و
شناورهای مختلف از منطقه خلیج فارس به سمت بندر فجیره
میروند ،به دست میآید و متاسفانه باید بگوییم که بخش عمدهای
از سوختی که امارات برای بانکرینگ از آن استفاده میکند از ایران
قاچاق میشود و به سمت فجیره میرود و این در شرایط ما باید
بتوانیم این مزیت رقابتی ایران در منطقه احیا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید از تردد کشتیها به سمت امارات برای
سوختگیری جلوگیری کنیم اظهار داشت :از اینکه کشتیها به سمت
قشم جذب شوند فقط بحث فروش سوخت را دنبال نمیکنیم بلکه
تیم اجرایی این کشتیها و کرو آنها به طور قطع در در قشم نیاز
به اسکان و استراحت و همچنین برای تعویض کرو و تیم اجرایی
نیاز به پرواز دارند که تمام این اقدامات آورده قابل توجهی از لحاظ
درآمدهای ارزی برای مردم به ویژه بومیهای این منطقه خواهد
داشت .در نهایت منجر به تحرک و چرخش اقتصادی کشور
میشود .برای اجرای مقدمات این کار برنامهریزی شده است تا
بانکرینگ در جزیره قشم به زودی در حد قابل قبولی ارائه شود.
ساخت پل خلیج فارس در  2.5سال
دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره پروژه ملی پل خلیج فارس
در قشم گفت :پل خلیج فارس که اتصال بین بندرعباس به جزیره
قشم برقرار میکند ،آرزوی چندین ساله مردم این مناطق بوده و ما

برنامهریزی کردهایم که در بازه زمانی  2.5سال این پل را تکمیل
کنیم .علی رغم اینکه قیمتگذاری اولیه اجرای این پروژه  800میلیون
یورو بود و قرارداد با پیمانکار منعقد شده برنامه ریزی کردهایم که
پل خلیج فارس را با  280میلیون یورو در  2.5سال به انجام برسانیم.
محمد تاکید کرد :برای اینکه در مراحل پرداخت فشاری بر دولت
وارد نشود با پیمانکار توافق کردهایم که بخشی از پرداخت با تهاتر
نفت انجام شود که پیمانکار هم موافقت کرد ه است و همچنین
درخواست کردهایم که در بودجه سال آینده  100میلیون یورو برای
تهاتر نفت دیده شود که اگر با این پیشنهاد موافقت شود به زود
عملیات اجرایی پل خلیج فارس آغاز خواهد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد :همچنین بخشی دیگر از
تامین مالی برای ساخت پل خلیج فارس از محل فروش ویالهای
لوکس ریاست جمهوری خواهد بود و برای پرداخت به پیمانکار در
نظر گرفتیم که با اجازه آقای رویسی ویالهای لوکسی که متعلق
به ریاست جمهوری بوده را واگذار کنیم و از این محل منابعی به
عنوان پیش پرداخت تامین شود که هر چه زودتر عملیات اجرایی
این پروژه را آغاز کنیم.
ب ه زودی معضل آبرسانی به روستاهای قشم حل میشود
وی با بیان اینکه از دیگر پروژههای بسیار مهم در منطقه آزاد
قشم بحث تامین آب شرب قشموندان است ،گفت :در حال حاضر
بیش از  70روستا در این جزیره با مشکل تامین آب مواجه است و
برای رفع این مشکل پیشنهاد دادهایم از سوی بخش خصوصی آب
شیرینکنهایی ایجاد شود که این آب شیرینکنها قابلیت تامین
و تولید  20هزار متر مکعب آب شرب در روز را دارند که میتوان
مابه التفاوت نرخ تعرفه و نرخ آزاد را توسط دولت لحاظ و به بخش
خصوصی پرداخت کرد .با لحاظ آن در بودجه و تامین منابع این 20
هزار متر مکعب را میتوان در اختیار مردم قشم قرار داد و همچنین
برنامهریزی کردهایم که شبکههای انتقال اب توسط منطقه آزاد قشم
انجام شود و با این اقدامات به زودی معضل آبرسانی به روستاهای
قشم حل خواهد شد.

مدیرعامل بیمه نوین در شانزدهمین سالروز تأسیس شرکت بیمه نوین:

تحقق اهداف در سایه همفکری و تعامل سازنده بین کارکنان و اعضای شبکه فروش امکان پذیر است
همزمان با سالروز تأسیس شرکت بیمه نوین ،نشست صمیمانه
مدیرعامل با کارکنان و اعضای شبکه فروش شعبه مشهد با
هدف تبین رویکردها ،بررسی چالشها ،بازنگری فرآیندها و ارائه
راهکارهای الزم برگزار شد و کیک شانزده سالگی این شرکت نیز
توسط قدیمیترین کارمند شعبه مشهد بریده شد.
ن زند؛ مدیرعامل این شرکت در میان اعضای
حسین کریمخا 
شبکه فروش و کارکنان شعبه مشهد با اشاره به نقش مهم شبکه
فروش در شرکتهای بیمهای گفت :گسترش ،توسعه و ارتقای
خدمات بیمهای در هر شرکتی از سوی نمایندگان و شبکه فروش
آن امکانپذیر است.
وی در ادامه افزود :از نمایندگان به عنوان ستون اصلی هر شرکت
بیمه یاد میشود چرا که حرفه نمایندگی بیمه شغلی ارزشمند و
دارای جایگاه باالیی است که نقش آنها در اطمینان بخشی و
ایجاد اعتماد عمومی به این صنعت در جامعه و توسعه خدمات
بیمه غیرقابل انکار است .همین نگاه ساختاری در فرهنگ است
که نمایندگی بیمه را به یک شغل بلند مدت که نباید بینشی کوتاه
مدت نسبت به آن داشت ،تبدیل کرده است.
ن زند همچنین با بیان اهمیت تعامل و همفکری سازنده
کریمخا 
بین کارکنان و اعضای شبکه فروش شرکت گفت :همفکری و
تعامل سازنده بین کارکنان و اعضای شبکه فروش بیمه نوین

ارز چند نرخی از اشتباهات مهلک
دولتهای گذشته بود

یک نیاز اساسی و حیاتی در دست یابی به اهداف توسعهای در
شرکت است .نیاز دیگر برخورداری از آموزشهای نوین بر اساس
جدیدترین مباحث روز دنیا در صنعت بیمه ،به عنوان یکی از ارکان
اصلی در تقویت نیروی انسانی در هر دو حوزه است که خوشبختانه
زیرساختهای پیاده سازی آن مهیا شده و در حال اجراست.
نائب رئیس هیئت مدیره بیمه نوین در بخش دیگری از
صحبتهای خود درخصوص عملکرد شعبه مشهد تصریح کرد:
امروز شرکت بیمه نوین در شهر مشهد جایگاه قابل قبول و شناخته
شدهای دارد و به مراکز مهم صنعتی ،تجاری و اقتصادی این شهر
خدمات بیمهای ارائه میکند که این امر نتیجه تالش کارکنان و
تمامی اعضای شبکه فروش در ارائه خدمات با کیفیت بیمه ای به
بیمهگذاران در این شهر است.
وی با تأکید بر اهمیت بهسازی فرآیندهای اجرایی و عملیاتی
در شرکت خاطرنشان کرد :یکی از اولین اقداماتی که در سالهای
اخیر در بیمه نوین با جدیت پیگیری شد ،ساماندهی خسارتها و
بازنگری در فرآیندهای اجرایی شرکت بود که امروز نتیجه آن تسهیل
در تمام امور خدماتی و پرداخت خسارت در شرکت است که عالوه
بر افزایش سطح رضایت بیمهگذاران و زیاندیدگان به ارتقای سطح
اعتماد مشتریان منجر شده است.
مدیرعامل بیمه نوین با بیان آنکه یکی از استراتژیهای اصلی

بیمه نوین ایجاد بینش مشتری محوری است ،گفت :در شرکت
بیمه نوین یکی از استراتژیهای اصلی ،ایجاد فرهنگسازی در
شبکه فروش و کارکنان در راستای ارائه و طراحی سیستم خدمات
بیمهای منطبق با نیاز روز مشتری و بیمهگذاران در لحظه صدور و
پرداخت خسارت است .این اعتقاد که تعامل کارکنان بیمه نوین
با بیمهگذاران باید مبتنی بر چارچوب استاندارد برمبنای ارتباطی
برخواسته از احترام و خدمترسانی مطلوب باشد یکی دیگر از
بینشهای اصلی در بیمه نوین است که در واقع با رعایت این اصول
است که میتوان به ایجاد سیستم مدیریت مشتریان مبتنی بر خلق
ارزش پایدار امیدوار بود.
ن زند همچنین در بخش دیگری از سخنان خود
حسین کریمخا 
از ایجاد سامانه پرداخت خسارت اتومبیل به صورت آنالین خبر داد
و گفت :اکنون خسارتهای اتومبیل در بیمه نوین با فراهم ساختن
زیرساختهایی در برخی مناطق به صورت آنالین و بدون نیاز به
مراجعه مشتری پرداخت میشود و در نظر داریم که گستره این
خدمت به تمامی نقاط کشور تسری یابد.
گفتنی است ،در بخشهای دیگری از این نشست ،رئیس شعبه
مشهد ،مدیر امورشعب ،نمایندگان و کارگزاران و نمایندگان موفق
بیمه نوین نیز به ارائه تجربیات خود و بیان برخی راهکارهای اجرایی
در راستای ارتقای عملکرد شرکت پرداختند.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران ،رانت و فساد را
نتیجه ارز چند نرخی می داند و معتقد است که
حرکت به سمت ارز تک نرخی به سود اقتصاد
ایران خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،جمشید عدالتیان شهریاری
اظهار کرد :متاسفانه ما در سالها و حتی
دهههای گذشته بارها به غلط بودن برخی
تصمیمهای اقتصادی خود رسیدهایم و هربار
پس از چند سال اقدام به اصالح اشتباهات
گذشته کردهایم اما متاسفانه از این اشتباهات
درس نگرفته و مجددا مشکالتی برای اقتصاد
کشور به وجود آوردهایم .نظام چند نرخی ارز نیز
یکی از همین اشتباهات است.
وی با بیان اینکه خطر ایجاد رانت و فساد
از اصلیترین ویژگیهای نظام چند نرخی ارز
است ،توضیح داد :ما پیش از این نیز گرفتار چند
نرخی شدن ارز شد ه بودیم و در سالهای اخیر
نیز دوباره با در نظر گرفتن ارز دولتی مشکالتی
در این حوزه به وجود آمده است .قطعا اصالح
این روند و حرکت به سمت ارز تک نرخی به
سود اقتصاد ایران خواهد بود.
وی با اشاره به لزوم حمایت از اقشار کم درآمد
مردم در حوزه کاالهای اساسی ،بیان کرد :با
توجه به مشکالتی که مردم در سالهای اخیر
با آن مواجه بودهاند ،در این تردیدی وجود
ندارد که دولت باید حمایتهای الزم برای تامین
مایحتاج مردم را در دستور کار قرار دهد اما
اینکه این حمایتها به چه شکل انجام شود و
چه شیوهای به کار گرفته شود که هزینههایش
از فایدهاش بیشتر نشود سوال مهمی است که
باید به آن پاسخ داده شود.
عدالتیان به موضوع حمایت نقدی از مردم
اشاره کرد و گفت :در بسیاری از کشورهای دنیا
نیز برای اقشار کم درآمد حمایتهای این چنینی
انجام میشود اما ما باید با توجه به ساختار
اقتصاد خودمان برنامه ریزی کنیم.
متاسفانه با توجه به باال بودن نرخ تورم ،ارزش
نهایی یارانه نقدی در مدتی کوتاه از بین میرود
و این موضوع میتواند به نارضایتی مردم منجر
شود.
وی ادامه داد :برای مثال وقتی در سال ۱۳۸۹
یارانه نقدی  ۴۵هزار تومانی آغاز به کار کرد،
ارزش نهایی آن حدود  ۴۵دالر تخمین زده
میشد اما امروز این یارانه ارزشی کمتر از دو
دالر دارد و از این رو در حل کردن مشکالت
مردم ،تاثیرگذاری کمتری دارد .از این رو دولت
باید تالش کند درصورت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی،
سیاستهایی در دستور کار قرار دهد که
بیشترین کارایی و کمترین نارضایتی را به همراه
داشته باشند.

رستمقاسمی:

جشن پایان مستأجری مردم ایران را
یکنیم
برگزار م 
در هفتهای که گذشت ،حضور وزیر راه و
شهرسازی در نشست صحن علنی مجلس برای
استماع گزارش کمیسیون عمران از وضعیت
اجرای قانون جهش تولید مسکن و توضیحات
قاسمی ،از اهم اتفاقات راه و مسکن بود.
به گزارش مهر ،هفته پر تالطم حوزه راه و
مسکن با ثبت نام مجردها در سامانه ثمن برای
دریافت واحد مسکونی از طرح نهضت ملی
مسکن آغاز شد.
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی از
دوشنبه  ۲۰دی ماه امکان ثبتنام آقایان مجرد
باالی  ۲۳سال در سامانه نهضت ملی مسکن
فراهم شده و تا یک ماه این ثبتنام ادامه دارد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در این
هفته به مجلس شورای اسالمی رفت و در صحن
علنی مجلس در خصوص  ۱۰۰روزگی اجرای
قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی داد.
وی در پستی اینستاگرامی درباره توضیحاتی
که سه شنبه  ۲۱دی ماه به نمایندگان مجلس
داد ،اعالم کرد شاهد برگزاری جشن پایان
مستأجری مردم ایران خواهیم بود.

