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صادرات رب
گوجه فرنگی
تا اطالع ثانوی
آزاد است

حبر

هدفگذاری تورم قیمتها را کاهش
میدهد؟

با اعالم آمادگــی بانک مرکزی در اجرای سیاســت هدفگذاری تورم ،یک
کارشناس اقتصادی معتقد است که نمی توان در کوتاه مدت انتظار داشت که
این سیاست منجر به ثبات قیمتها شود ،بلکه این امر مستلزم همراهی دولت،
کاهش کسری بودجه ،پنهان نکردن کسری بودجه ،موفقیت بانک مرکزی در
بازار باز ،هدفگذاری نرخ بهره و تورم است.
به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اجرای سیاســت
هدفگــذاری تورم خبر داده که در این زمینه محمد صادقالحســینی درباره
چگونگی تحقق این سیاســت و ملزومات آن به ایسنا ،توضیح داد :وجود بازار
اوراق دولتی عمیق در سیاست هدفگذاری تورم از اهمیت برخوردار است که
به واسطهای که این بازار گسترده ،بانک مرکزی امکان ایجاد عملیات بازار باز
بانکــی پیدا میکند و با این عملیات میتواند نرخ بهره بین بانکی را در حدی
که تامین کننده نرخ تورم هدف اســت ،تنظیــم کند.وی ادامه داد :با توجه به
میزان زیاد تورمهای موجود در اقتصاد ،تحقق این سیاست اقدام سختی است.
اکنون باید این سیاست به عنوان یک دوره آزمایشی اجرا شود تا اگر موفق بود
بتواند در آینده هم ادامه پیدا کند.
تورم ریشه مالی دارد
در ادامه این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل تورم در اقتصاد ایران
ریشه مالی دارد ،گفت :این اقدام میتواند ابزارهایی را در اختیار بانک مرکزی
قرار بدهد تا امکان تاثیرگذاری سیاستهای مالی و انبساطی بر تورم را کاهش
بدهد .اما مهمترین موضوع در این زمینه این اســت که کسری بودجه دولت
کاهش پیدا کند.
به گفته وی ،بانک مرکزی با این اقدام میتواند کمی در کاهش شــدت رشد
تورم یا رشــد قیمتها نقش داشته باشــد اما نباید این انتظار را داشت که در
ســال آینده تورم به نرخی که بانک مرکزی در این زمینه درنظر گرفته برسد،
بلکه تورم ریشههای دیگری در اقتصاد دارد که باید آنها هم اصالح شوند.
تحقق هدفگذاری تورم به چه چیزهایی نیاز دارد؟
صادقالحسینی معتقد است که تحقق هدفگذاری تورم به شرایطی همچون
وجود بازار اوراق عمیق ،دانش اســتفاده از عملیات بازار باز ،کنترل نرخ بهره
نیــاز دارد و اکنون در کوتاه مدت این اقدام تورم را کاهش نخواهد داد و تاثیر
ملموسی بر معیشت مردم نخواهد داشت.
این اقتصاددان افزود :اینکه سیاست هدفگذاری تورم به ثبات قیمتها کمک
کند به همراهی دولت ،کاهش کســری بودجه ،پنهان نکردن کسری بودجه،
موفقیــت بانک مرکزی در بازار باز ،هدفگذاری نرخ بهره و تورم نیاز دارد که
اگر تمام این عوامل اجرا شــود ،میتوان به تاثیرگذاری این سیاست در ثبات
قیمتها امیدوار بود.وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد :تاثیر این سیاست
در کوتــاه مدت بر ثبات قیمتها دور از انتظار اســت ،اما در کل ،اجرای این
سیاست و ارتقا دانش در این زمینه ،اقدام موثری و مفیدی در اقتصاد است.

اوراق تسهیالت مسکن مرز۶۰هزار
تومان را رد کرد

در حالی که بازار سرمایه از ابتدای امروز با کاهش شدید شاخص کل روبرو شد،
اما اوراق تسهیالت مسکن با سرعتی عجیب بازه  ۶۰هزار تومانی را رد کرد و در
چند نما ِد تسه ،به سقف دامنه نوسان رسید.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،در حالی که تابلوی بورس تهران از ابتدای معامالت
(شنبه  ۲۷اردیبهشت) قرمزپوش بود ،اما تابلوی اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت
مسکن در همه نمادهای زیرمجموعه «تسه» سبزپوش شده و در چند نماد نیز به
سقف دامنه نوسان  ۵درصدی رسید.
همچنین در حال حاضر به دلیل استقبال خریداران از اوراق تسهیالت مسکن در
بازار سرمایه ،برخی از دارندگان این اوراق از عرضه آن به امید گرانتر شدن این
اوراق در روزهای آینده خودداری میکنند که همین موضوع به افزایش قیمت
اوراق دامن زده است.قیمت نمادهای تسه  ۹۸۰۶ ،۹۸۰۲ ،۹۸۰۱و ( ۹۸۰۷اوراق
تسهیالت مسکن صادره در ماههای فروردین ،اردیبهشت ،شهریور و مهر )۹۸
بازه  ۶۱هزار تومانی را در معامالت امروز رد کردند.همچنین اوراق تســهیالت
مســکن صادره در نیمه دوم سال گذشــته و فروردین امسال نیز در بازه  ۶۰تا
 ۶۱هزار تومان در حال عرضه هستند.بیشترین تعداد اوراق فروخته شده به سه
نماد ( ۹۸۱۰اوراق تسهیالت مسکن صادره در دی ماه  ،)۹۸تسه ( ۹۸۱۲اوراق
تسهیالت مسکن صادره در اسفند  )۹۸و تسه ( ۹۹۰۱اوراق تسهیالت مسکن
صــادره در فروردین  )۹۹به ترتیب با عرضه  ۱۵ ،۲۰و  ۱۳هزار برگه تعلق دارد.
تعداد برگههایی هم که به فروش رســیده ،به جز سه نماد مذکور ،اکثراً به زیر
 ۱۰۰برگه میرســد.از ســوی دیگر به دلیل کاهش عرضه این اوراق از سوی
دارندگان برگهها ،تعداد معامالت اوراق در بسیاری از نمادها زیر  ۱۰فقره معامله
است؛ اما در نمادهای ُپرتقاضا ،تعداد معامالت انجام شده بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰فقره
در نوسان است.خاطرنشــان میشود سال گذشته در نیمه نخست اسفند ماه و
همزمان با افزایش ناگهانی تعداد معامالت مسکن در بهمن ماه ،برای اولین بار
در سال  ،۹۸قیمت اوراق تسهیالت مسکن به  ۶۰هزار تومان رسید اما همزمان
با شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید معامالت مسکن ،قیمت اوراق در فروردین
ماه امسال به زیر  ۴۰هزار تومان رسید.ضمن اینکه بسیاری از متقاضیان خرید
مسکن در تهران ،مشکل اصلی را کمبود عرضه واحد مسکونی میدانند که سبب
شده تا بازار مسکن با انباشت تقاضا و احتما ً
ال افزایش قیمت مسکن در هفتههای
پیش رو مواجه شود.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران وضعیت کشت گوجه فرنگی در سال جاری را خوب توصیف کرد و گفت که بر اساس تصمیم ستاد تنظیم
بازار صادرات رب گوجه فرنگی تا اطالع ثانوی آزاد است.ســیدمحمد میررضوی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :صادرات گوجه فرنگی پیشتر
برای یک ماه از اول تا  ۳۱فروردین آزاد شده بود ،اما با توجه به اینکه این موضوع  ۲۰فروردین به گمرک ابالغ شد ،واحدهای تولیدی طی ۱۰
روز نتوانستند صادرات انجام دهند و درخواست کردند که مجددا صادرات این محصول آزاد شود که در پی آن ،بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار
صادرات رب گوجه فرنگی تا اطالع ثانوی آزاد شدبه گفته وی با توجه به اینکه میزان تولید گوجه فرنگی مشخص نبود ،صادرات رب گوجه قبال
ممنوع شده بود تا قیمتها در داخل افزایش پیدا نکند ،اما در حال حاضر کشت گوجه فرنگی خوب است و با توجه به نزوالت آسمانی پیشبینی
میشــود که تولید گوجه فرنگی وضعیت خوبی داشــته باشد ،بنابراین با هدف حمایت از کشاورز و ایجاد انگیزه برای کشت گوجه صادرات رب
گوجه فرنگی آزاد شده است.

شاخص بورس به
زیر یک میلیون
واحد برگشت

بازار ســرمایه امروز هم مانند روزهای گذشته برمدار سقوط حرکت کرد؛ به طوری که شاخص کل این بازار که پیش
از این مرز یک میلیون واحد را رد کرده بود مجددا به زیر یک میلیون واحد بازگشت.
به گزارش ایســنا ،معامالت بازار ســرمایه امروز (شنبه) در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با  ۳۵هزار و
 ۲۵۱واحد ریزش در رقم  ۹۸۲هزار و  ۴۱۱واحد ایســتاد .شــاخص کل با معیار هم وزن نیز  ۶۴۷۳واحد ریزش داشت
و رقــم  ۳۰۹هــزار و  ۵۸۱واحد را ثبت کردمعاملهگران امروز  ۸۳۷هزار معامله انجام دادند که  ۶۳هزار و  ۶۹۳میلیارد
ریال ارزش داشت.در بازار امروز فوالد مبارکه اصفهان ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،ملی صنایع مس ایران ،سرمایه
گذاری تامین اجتماعی ،معدنی و صنعتی گلگهر ،گروه مپنا و بانک ملت نســبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
را روی بورس گذاشتند.

آرامش در بازار مسکن با چاشنی سردرگمی

به دنبال افت معامالت ،بازار مســکن
به آرامش نســبی رســیده و به نظر
میرسد مشروط به عدم ایجاد شوک
از ســوی متغیرهای بیرونی همچون
نرخ ارز ،ثبات به بــازار ملک برگردد
یا دست کم روند رشد نرخهای کذایی
متوقف شود .البته در چند روز گذشته
بازار مسکن در حالت سردرگمی قرار
گرفته است.
بــه گزارش ایســنا ،پــس از کاهش
معامالت مســکن ناشــی از هجوم
ســرمایهها به بازار بورس ،روند رشد
نرخهای پیشــنهادی مسکن متوقف
شده و کارشناســان معتقدند در میان
مدت ،بازار به آرامش و ثبات می رسد.
به نظر می رسد انتظارات تورمی ،جای
خود را به انتظارات کاهشــی در بازار
مســکن داده و گروهی از خریداران
منتظر شکســتن نرخ هایی هســتند
که پس از برداشــتن محدودیت های
کرونایی ایجاد شده است.
به دنبال بازگشــایی دفاتر امالک در
ابتدای اردیبهشــت که با رونق نسبی
معامــات همراه بــود ،روند افزایش
نرخ های پیشــنهادی از سوی برخی
مالــکان نیز آغاز شــد .ایــن اتفاق
مســئوالن قضایی را بر آن داشت تا
دستور توقف درج قیمت در آگهیهای
فروش ملک در سایتهای اینترنتی را
صادر کنند که به کســادی معامالت
دامن زده اســت.اما با توجه به شرایط
کنونی ،بازه زمانی پررونق بازار ملک
کــه معمو ًال ســال های گذشــته در
اردیبهشــت ماه بود به تعویق افتاده و
احتما ًال پس از افت شــاخص بورس،
سرمایه گذاری در بازار مسکن افزایش

خواهــد یافت اما جهش قیمتها بعید
به نظر میرســد .کارشناسان ،نهایت
رشــد قیمت مسکن در سال جاری را
معادل تورم عمومی میدانند.
از طرف دیگر رشــد بازارهای موازی
نگرانیهایی را در خصوص تورم آتی
مســکن در بین متقاضیــان مصرفی
مســکن ایجاد کــرده و ایــن روزها
در جســتوجوی فایلهای مناســب
هستند .با این حال برخی از مالکان به
دلیل وضعیت مبهم کنونی ،فروش را
به روشن شدن وضعیت آینده موکول
کردهاند.
همزمان با بازگشــایی بازار مســکن
در ابتدای اردیبهشــت مــاه نرخهای
پیشــنهادی  ۱۵تا  ۲۰درصد افزایش
پیدا کرده است .واســطههای ملکی
میگویند که افزایــش قطعی قیمت
در معامالت حدود هشت درصد است.
برخی فعاالن بازار ،برداشتن قیمت از
آگهیهــا را در ایجاد آرامش بی تاثیر
میداننــد .از ســوی دیگــر عده ای
معتقدند در ماههای آینده بازار مسکن
به آرامش قیمتی میرســد و نرخ ها

کاهش پیدا خواهد کرد .گروهی دیگر
نیز میگویند که حتــی اگر قیمتها
پایین نیاید دســت کم رشــد قیمت
متوقف میشود.
طبق اعالم اتحادیه مشاوران امالک،
در  ۲۲روز ابتدای اردیبهشــت ۱۳۹۹
بالغ بــر ۴۹هزار  ۳۴۶فقــره معامله
ملک در کل کشــور انجام شــده که
کاهــش  ۱۵درصدی را نســبت به
مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
در شهر تهران نیز در  ۲۲روز نخست
اردیبهشــت ماه  7917مبایعه نامه به
امضا رســید که از افت  ۳۲درصدی
نســبت به زمان مشــابه ســال قبل
حکایت دارد.
بازار مسکن در نیمه اول سال،
آرام خواهد بود
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان
اینکه به دلیل هجوم ســرمایه ها به
بازار بورس ،قیمت ملک در نیمه اول
سال جاری رشــد محسوسی نخواهد
داشــت گفت :یکی از عوامل بنیادین
تغییــر نرخ های پیشــنهادی در بازار
مسکن ،کاهش بهرههای بانکی است

که به رشد قیمتهای اعالمی از سوی
برخی مالکان منجر شده اما معامالت
چندانــی در قیمت هــای پرت انجام
نمیشود.
قیمتهای پرت ،معلول
متغیرهای بیرونی است
این کارشــناس بازار مســکن با بیان
اینکــه قیمت هــای پــرت ،معلول
متغیرهــای دیگری اســت که اگر به
آنها توجه نکنیم از علت باز می مانیم
تصریح کرد :کاهش نرخ سود بانکی،
رکود ناشی از ویروس کرونا ،افزایش
قیمت ارز از جمله عواملی است که بر
بازار مســکن تاثیر می گذارد .در این
بین ممکن اســت قیمت های کذایی
از ســوی مالکان اعالم شود اما آنچه
عم ً
ال توســط فعاالن آگاه و مســلط
اتفاق می افتد خرید و فروش با قیمت
های منطقی است.
به گزارش ایســنا ،تعــداد معامالت
آپارتمان های مســکونی شهر تهران
در فروردین ماه سال  ۱۳۹۹به ۱۲۰۰
واحد مسکونی محدود شد که نسبت
به ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل به
ترتیــب  ۸۷.۸و  ۶۳.۷درصد کاهش
نشان می دهد .به نظر می رسد شیوع
ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت ها در
تهران در این مــاه تأثیر جدی بر آن
داشته است.
در ماه مورد گزارش ،متوســط قیمت
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای
واحد مســکونی معامله شده از طریق
بنگاه هــای معامالت ملکی شــهر
تهران ۱۵.۳ ،میلیــون تومان بود که
نسبت به ماه مشــابه سال قبل ۳۵.۷
درصد افزایش نشان می دهد.

گلهمندی صاحبان خودروهای دپو شده در گمرک از موانع ترخیص

گفت و گو با صاحبان خودروهای دپو شده در گمرکها در
آســتانه اتمام زمان ترخیص ،همراه با گله از وجود موانع و
عدم هماهنگی در دستگاههای مربوطه است که بدون حل و
فصل و شفاف سازی امکان رفع آن وجود ندارد .آنها معتقدند
تا زمانی که ســازوکار ترخیص خودروها بین مراجع ذیربط
مورد توافق قرار نگیرد هر بار تمدید زمان نمیتواند گرهای
از مشــکل آنها باز کند.به گزارش ایسنا ،از  ۲۹بهم ن سال
گذشته با مصوبه هیات دولت فرصت سه ماههای تعیین شد
تا حدود  ۵۱۰۸خودرویی که از ســالها پیش در گمرکها و
بنادر توقیف شده بود با طی فرآیند قانونی ترخیص شده و در
اختیار صاحبانشان قرار گیرد .این در حالی است که سالهای
گذشــته بیش از  ۱۲هزار و  ۲۰۰دستگاه خودرو وارداتی به
دالیلی همچون تغییر شرایط ارزی ،ضوابط واردات خودرو،
ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو و البته پرونده های
قضایی امکان ترخیص پیدا نکرده و دپو شده بودند ولی در
دیماه  ۱۳۹۷طی مصوبه هیات دولت و در فرصتی که دو بار
تمدید شد ،تا نیمه تیرماه سال  ۱۳۹۸بیش از  ۷۵۰۰دستگاه
ترخیص و مابقی به دلیل پایان زمان تعیین شده و مشکالتی
که در آن مهلت حل نشده بود ،در گمرکها باقیمانده است.
اکنون دو روز دیگر از مهلت سهماهه تعیین شده در بهمنماه
برای ترخیص خودروها باقیمانده اما گزارشهای رسمی و
اعالم صاحبان این خودروها بیانگر آن است که اتفاق خاصی
در این فرصت نیفتاده و فقط حدود  ۱۰۰۰دستگاه که پیش
از این و در دوره قبلی زمان تعیین شده تمامی فرآیند ترخیص
را انجام داده بودند و در مرحله خروج قرار داشــتند در اختیار
صاحبانشان قرار گرفتند.
طی مدت اخیر آنچه که از ســوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و برخی دیگر از دستگاه های ذیربط اعالم شد ،نشان
داد که در مهلت تعیین شــده ضوابط و سازوکار مشخص
و شــفافی برای ترخیص به ویژه در مورد خودروهای فاقد
ثبت سفارش وجود نداشته است و قرار نیست که برای آنها
ثبت سفارشی انجام شود .از سوی دیگر درخواستهایی برای
تمدید زمان ترخیص خودروها به دالیلی از جمله شــرایط
ویروس کرونا و تعطیلیهایی که ایجاد شد یا عدم توافق در
رابطه با تعیین شرایط و ضوابط برای ترخیص وجود داشت
که البته تاکنون با واکنشی از سوی دولت روبهرو نبوده است.
اما در آستانه به اتمام رسیدن مهلت تعیین شده برای ترخیص
خودروها ،ایسنا در گفتوگویی با صاحبان خودرو و نماینده
آنها چالشها و موانعی که برای ترخیص خودرو با آن مواجه
بودند را مورد بررســی قرار داده است که در ادامهی گزارش
به آن اشاره خواهد شد.
کسی شفاف سازی نمی کند
آن طور که از اظهــارات صاحبان خودرو بر میآید از حدود
 ۵۰۰۰خــودرو باقیمانده عمدتا با مشــکل قضایی مواجه
نیســتند ،اما برای ترخیص آنها موانعی در وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) و گمرک وجود دارد که نشاندهنده
عدم هماهنگی و توافق بین دســتگاهها اســت که از یک
دستورالعمل شــفاف با ضوابط و سازوکار مشخص پیروی
نمیکنند؛ به طوری که صاحبان خودرو با گله از عدم صدور
دستورالعمل مشخصی میگویند مصوبات به صورت شفاف
به ما اعالم نمیشــود که بدانیم دقیقا باید چه کاری انجام
دهیم و اگر دستگاههای مربوطه دستورالعمل مشخصی با
ضوابط و سازوکار شفاف اعالم کنند ،حداقل تکلیف ما نیز
روشن خواهد شد.
مصوبه می گوید تمدید ثبت سفارش الزم
نیست اما...
یکی از مسائل مطرح شده به سازمان حمایت بر میگردد؛
به طوری که براساس مصوبه هیات دولت خودروهایی که
در درب خــروج گمرک قــرار دارند نیاز به تمدید یا اصالح

ثبت ســفارش نخواهند داشت اما ظاهرا سازمان حمایت از
صاحبان خودرو خواسته که ثبت سفارش را تمدید و اصالح
کرده و گارانتی در ســامانه آپلود شود .در حالی که صاحبان
خودرو میگویند ما طبق مصوبه نیاز به ثبت سفارش نداریم
و از سوی دیگر گارانتی را دریافت کردهایم بنابراین سازمان
حمایت میتواند آن را از ما دریافت کرده و فرآیند را طی کند.
با این حال تاکنون در این رابطه کمکی به ما نشده است.
ضوابط و استاندارها ابطال شده است
مشکل دیگری که از سوی صاحبان خودرو مطرح میشود
به موضوع ضوابط و استانداردها باز میگردد .ظاهرا دفتر نیرو
محرکه در وزارت صنعت ،معدن و تجارت از آنها خواســته
که ضوابط فنی و استانداردها باید از سوی نمایندگان رسمی
صادر شــده باشد .این در حالی اســت صاحبان خودرو می
گویند حدود ســه سالی است که یک سری از ضوابط فنی
و استانداردهای خودرو به دلیل توقف واردات یا ابطال شده و
از بین رفته یا اینکه مدل ماشینها باالتر از ضوابط فنی آن
زمان بوده است؛ از سویی دیگر برخی نمایندگیهای رسمی
هم که باید این کار را انجام دهند که در حال حاضر با توجه
به اینکه خودرویی در گمرکها ندارند دلیلی هم برای تمدید
ضوابط نمیبینند و انجام نمیدهند.
گارانتی در کار نیست
اما مســال ه دیگر مربوط به گارانتی خدمات پس از فروش
است که گفته میشود شرکتهای نمایندگیهای رسمی
باید بــه غیر نمایندگیها گارانتی خدمــات پس از فروش
بدهند .این در شرایطی است که به گفته صاحبان خودرو این
شرکتها اعالم کردهاند که دیگر نمایندگی رسمی نیستند و
در تحریمها عزل شــدهاند و دلیلی ندارد که بخواهند تعهد
سه ساله خدمات پس از فروش داشته باشند .از سویی دیگر
این خودروها بیش از ســه سال است که در گمرکها باقی
مانده و دیگر شامل خدمات پس از فروش نمیشوند؛ بنابراین
گارانتی به آنها اختصاص پیدا نمیکند.
رفع توقیف هم داستان خود را دارد
برخی از آنان در رابطه با خودروهایی که دارای پروندههای
قضایی بوده یا تبرئه شــدهاند نیز میگویند این مشــکل
وجــود دارد که طبق مصوبه در صورت حکم برائت قطعی،
خودروهــا امکان ترخیص دارند .اما آنچه که در حال حاضر
برای ترخیص این قبیل خودروها مانع ایجاد کرده این است
که شرکتها هیچ کدام حکم برائت نمیگیرند چون تخلف
کردهانــد و از این رو بازپرس پرونــده خودروها را تفکیک
میکند؛ یعنی مالک شناســایی و به وی تحویل میشود و
موضوع صاحب شــرکت به صورت جداگانه بررسی خواهد
شــد .اما مجری این مصوبه در وزارت صمت به صاحبان
خودرو اعالم کرده که باید حکم برائت قطعی شرکت وجود
داشته باشــد تا خودرو در اختیار مالک آن قرار گیرد و این
تناقض نیز اکنون یکی از موانع ترخیص به شمار میرود.آنها
در رابطه با وضعیت خودروهای بدون ثبت سفارش که تعداد
آنها حدود  ۱۱۰۰دستگاه است نیز میگویند که در مورد آنها
نیز هیچ مجوزی از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
صادر نشــده و امکان ترخیص ندارند ،چرا که در مصوبه به
تمدید ثبت اشاره نشده که انجام شود.
صاحبان این خودروها اعالم کردهاند که در هفته گذشــته
جلسهای نیز در جلسهای با مسئوالن وزارت صمت و انجمن
واردکنندگان خودرو مسائل را مطرح کردند و قرار بوده مورد
رسیدگی قرار گیرد اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
هدفگذاری تورم قیمتها را کاهش میدهد؟
با اعــام آمادگــی بانک مرکــزی در اجرای سیاســت
هدفگذاری تورم ،یک کارشناس اقتصادی معتقد است که
نمی توان در کوتاه مدت انتظار داشت که این سیاست منجر
به ثبات قیمتها شود ،بلکه این امر مستلزم همراهی دولت،

کاهش کسری بودجه ،پنهان نکردن کسری بودجه ،موفقیت
بانک مرکزی در بازار باز ،هدفگذاری نرخ بهره و تورم است.
به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای
اجرای سیاست هدفگذاری تورم خبر داده که در این زمینه
محمد صادقالحسینی درباره چگونگی تحقق این سیاست و
ملزومات آن به ایســنا ،توضیح داد :وجود بازار اوراق دولتی
عمیق در سیاست هدفگذاری تورم از اهمیت برخوردار است
که به واسطهای که این بازار گسترده ،بانک مرکزی امکان
ایجــاد عملیات بازار باز بانکی پیدا میکند و با این عملیات
میتواند نــرخ بهره بین بانکی را در حدی که تامین کننده
نرخ تورم هدف اســت ،تنظیم کند.وی ادامه داد :با توجه به
میزان زیاد تورمهای موجود در اقتصاد ،تحقق این سیاست
اقدام ســختی است .اکنون باید این سیاست به عنوان یک
دوره آزمایشی اجرا شود تا اگر موفق بود بتواند در آینده هم
ادامه پیدا کند.
تورم ریشه مالی دارد
در ادامه این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه مشــکل
تورم در اقتصاد ایران ریشــه مالی دارد ،گفــت :این اقدام
میتواند ابزارهایــی را در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد تا
امکان تاثیرگذاری سیاستهای مالی و انبساطی بر تورم را
کاهش بدهد .اما مهمترین موضوع در این زمینه این است
که کسری بودجه دولت کاهش پیدا کند.به گفته وی ،بانک
مرکزی با این اقدام میتواند کمی در کاهش شــدت رشد
تورم یا رشد قیمتها نقش داشته باشد اما نباید این انتظار را
داشت که در سال آینده تورم به نرخی که بانک مرکزی در
این زمینه درنظر گرفته برسد ،بلکه تورم ریشههای دیگری
در اقتصاد دارد که باید آنها هم اصالح شوند.
تحقق هدفگذاری تورم به چه چیزهایی نیاز
دارد؟
صادقالحسینی معتقد است که تحقق هدفگذاری تورم به
شرایطی همچون وجود بازار اوراق عمیق ،دانش استفاده از
عملیات بازار باز ،کنترل نرخ بهره نیاز دارد و اکنون در کوتاه
مدت این اقدام تورم را کاهش نخواهد داد و تاثیر ملموســی
بر معیشت مردم نخواهد داشت.این اقتصاددان افزود :اینکه
سیاســت هدفگذاری تورم به ثبات قیمتها کمک کند به
همراهی دولت ،کاهش کسری بودجه ،پنهان نکردن کسری
بودجه ،موفقیت بانک مرکزی در بازار باز ،هدفگذاری نرخ
بهره و تــورم نیاز دارد که اگر تمام این عوامل اجرا شــود،
میتوان به تاثیرگذاری این سیاست در ثبات قیمتها امیدوار
بود.وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد :تاثیر این سیاست
در کوتاه مدت بر ثبات قیمتها دور از انتظار است ،اما در کل،
اجرای این سیاست و ارتقا دانش در این زمینه ،اقدام موثری
و مفیدی در اقتصاد اســت.اما به گفتــه مالکان خودروهای
دپو شــده آنچه که در گمرک موجب ایجــاد موانعی برای
ترخیص خودروها شــده به نوعی به این مساله باز میگردد
که خودروهایی که توقیف قضایی داشتند ،وقتی که بازپرس
پرونده آنها را رفع توقیف کرده از سوی گمرک برایشان مجوز
خروج صادر نمیشود ،چرا که موضع گمرک در بخش آی.تی
این است که آنها میتوانند فقط در سامانه ،خودروهایی که
در مجموع یک شــرکت قرار دارند را باز کنند و این امکان
برای تکتک آنها وجود نــدارد.در مجموع صاحبان خودرو
میگویند تا زمانی که این مشــکالت و موانع وجود داشته
باشند و مسئوالن طی جلســاتی آنها را حل و فصل نکنند
و به توافق مشــترکی در این رابطه نرسند ،امکان ترخیص
خودروها وجود ندارد؛ حتی اگر بارها و بارها این مصوبه تمدید
شــود .این در حالی است که به گفته آنها از  ۹۰روزی که در
مصوبه برای ترخیص خودروها تعیین شده ،این موضوع بعد از
گذشت حدود  ۸۰روز به گمرک ابالغ شد که مشخص است
در این فاصله محدوده باقیمانده اتفاقی نمیافتد.

بانک و بیمه

ارائه خدمات بیمه ای بدون نسخه
فیزیکی فراهم میشود

با ابالغ رئیس کل بیمه مرکزی کلیه
شرکت های بیمه ای باید از اول خرداد
ماه زیر ســاخت هــای الزم را برای
دسترسی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه
شــخص ثالث به اطالعات مورد نیاز
فراهم آورند.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از
بیمه جمهوری اســامی ایران ،رئیس
کل بیمه مرکزی به شــرکتهای بیمهای ابالغ کرد که به منظور تسهیل دسترسی
بیمهگذاران بیمه شخص ثالث به اطالعات بیمهنامههای خود و ارائه خدمات بیمهای به
آنها بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمهنامه ،از ابتدای خردادماه سال جاری اقدامات
چهار گانه زیر را انجام دهند:
بر اســاس این گزارش دکتر غالمرضا ســلیمانی در این ابالغیه شرکتهای بیمهای
راموظف کرده اســت تا زیرســاختهای الزم برای دسترسی و اخذ الکترونیکی کلیه
اطالعات بیمهنامه شخص ثالث صادره را با حفظ امنیت اطالعات شخصی اشخاص،
برای بیمهگذاران خود فراهم نمایند.
رئیس شورای عالی بیمه هم چنین به شرکتهای بیمهای تاکید کرده است که کلیه
بیمهنامههای شخص ثالث خود را پس از دریافت کد یکتا از بیمه مرکزی ایران صادر
نموده و لینک دریافت نسخه قابل چاپ بیمهنامه را از طریق ارسال پیامک ،کد یکتا،
آدرس الکترونیکی صفحه اســتعالم اصالت بیمهنامه از بیمه مرکزی ایران و نیز از آن
شرکت را به بیمهگذاران خود اعالم نمایند.
دکتر سلیمانی در این ابالغیه اعالم کرده است که شرکتهای بیمهای کلیه فرآیندهای
صدور و پرداخت خسارت بیمهنامه شــخص ثالث از جمله فروش و تمدید بیمهنامه،
اعمال تخفیف عدم خسارت و رسیدگی و پرداخت خسارت را بدون نیاز به ارائه بیمهنامه
فیزیکی انجام دهند.
رئیس کل بیمه مرکزی شــرکتهای بیمهای را موظف کرده است که این موارد را از
طرق مقتضی به اطالع بیمهگذاران و سایر ذینفعان برسانند.

تسهیالت طرح کارگزاری بانک کارافرین

بانک کارآفرین بــا هدف تأمین مالی و
حمایت از فعالیت شرکتهای کارگزاری
فعــال در بورس اوراق بهــادار ،اقدام به
اعطای تســهیالت طــرح کارگزاری
مینماید.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز،
شــرکتهای کارگزاری معتبر که طبق
آمار ماهانه سازمان بورس اوراق بهادار،
بیشترین سهم معامالت بازار را به خود
اختصاص دادهاند و دارای رتبه الف و ب بوده و رتبه کمیته پایش آنها  3الی  5باشد،
میتوانند مطابق با ضوابط و مقررات ،تا پایان تیر ماه سال جاری از این تسهیالت
بهرهمند شوند.
این طرح شامل دو بسته به شرح زیر است:
محصول (الف) :بسته تأمین مالی کارگزاریها (سرمایه در گردش  30روزه)
تسهیالت مذکور به شــرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار (کارگزاریهای
سهام) که از رتبهبندی باالیی در ســازمان بورس اوراق بهادار برخوردارند و رتبه
کمیته پایش آنان بین  3الی  5بوده و همچنین از نظر سایر عوامل اعتبارسنجی،
مورد تأیید ارکان اعتباری بانک میباشند ،اعطا خواهد شد تا از آن جهت معامالت
اعتباری مشتریان خود بهره ببرند.
نوع این تسهیالت جعاله (دفعتأ واحدتأ) و نرخ سود آن حداکثر  18درصد در سال
است .مدت بازپرداخت آن نیز  30روز خواهد بود.
محصول (ب) :ضمانتنامه تعهد پرداخت
مدت ضمانتنامه تعهد پرداخت بنا به درخواست مشتری حداکثر  1سال و کف اعتبار
آن بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است.
الزم به ذکر است که این طرح با هدف جذب شرکتهای کارگزاری معتبر ،افزایش
سهم بازار ،افزایش تخصیص مصارف و جذب منابع ارزانقیمت به منظور اعطای
تســهیالت مورد نیاز کارگزاریها در قالب عقد جعاله (یکجا پرداخت) و همچنین
صــدور ضمانتنامه تعهد پرداخت برای شــرکتهای کارگزاری به نفع شــرکت
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایجاد گردیده است.
مشــتریان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد این تسهیالت میتوانند
با مرکز تماس بانک کارآفرین به شــماره  021-23350تماس حاصل نموده و یا
به یکی از شعب مرکزی ،ونک ،ظفر ،جمهوری ،سعادتآباد ،قلهک ،عرفان ،بلوار
ناهید ،کریمخان و میرداماد مراجعه فرمایند.

اختصاص  2000میلیارد ریال برای
صادرات کاالهای کشاورزی

بانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار
میلیارد ریال برای تســهیالت سرمایه
در گردش ویژه صــادرات محصوالت
کشــاورزی به متقاضیان این بخش از
محل ســپرده گذاری ریالــی صندوق
توسعه ملی اختصاص داد.
بــه گزارش گــروه بانــک و بیمه پول
نیوز ،این قرارداد که میان بانک توســعه
صادرات و صندوق توسعه ملی منعقد شده و به مدت دوسال اعتبار دارد ،در اجرای
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است.
براساس این گزارش ،استفاده از سپرده موضوع این قرارداد برای اعطای تسهیالت
به متقاضیان تابع مفاد بســته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و شرایط مندرج
در قرارداد خواهد بود که نســبت  50-50ترکیب با منابع داخلی بانک به صادرات
اختصاص می یابد.
ســقف اعطای تسهیالت ســرمایه در گردش برای اشخاص حقیقی حداکثر 50
میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی حداکثر  400میلیارد ریال تعیین شده و بانک
موظف است متناسب با حجم فعالیت متقاضی بهای تمام شده و حجم قراردادهای
صادرات و فروش در ســقف تعیین شــده نسبت به اعطای تسهیالت سرمایه در
گردش اقدام کند.بر اساس این قرارداد ،نرخ سود تسهیالت اعطایی به متقاضیان
از محل این سپرده11 ،درصد خواهد بود.اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده
از تسهیالت ،تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی الزم از
مراجع ذیربط و تمام اشخاص حقوقی خصوصی ،تعاونیهای ثبت شده و بنگاههای
اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت را تشکیل می دهند.
این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص
منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان ،از ســال  1391به انعقاد قراردادهای عاملیت
ارزی و سپردهگذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.

