اقتصادی

»

5
آزادسازی کامل
سهام عدالت تا
دهه فجر

»

بانک و بیمه

دوربرگردون و صنعت تشنه رسانه

بسیاری از نخستینهای صنعت بیمه در چند سال گذشته
شکل گرفت و از تصور رؤیا به تصویر واقعی پیوست.
شــاید در دهههای گذشــته تصور طرح مفاهیم بیمهای در
کتابهای درســی مقاطع گوناگون یک آرزوی محــال بود اما
در حال حاضر دانش آموزی نیســت که تحصیــات ابتدایی و
متوسطه را بدون مرور دروس بیمهای بگذراند.
این رویکرد نهادناظر و خانواده صنعت بیمه شــاید به دلیل
اهمیتی اســت که نگاه فرهنگی بر تمامیت صنعت و تولید سایه
انداخته و کمتــر فعالیت تجاری و عملکرد اجتماعی اســت که
بدون توجه به مولفههای فرهنگی به نتیجه مطلوب برسد.
برنامه دوربرگردون که این روزها از شــبکه سه سیما پخش
میشود نخستین و شاید کمترین سهمی است که صنعت بیمه
از آنتن فراگیرترین رسانه کشور به خود اختصاص داده است .در
نگاه اول هیچ تهدیدی در کار نیســت و این برنامه قرار است کار
ترویجی و آموزشی بیمهای را به خصوص در حوزه کاهش تلفات
جادهای و اصالح فرهنگ رانندگی دنبــال کند اما در این مجال
اندک ناگزیر به بیان این واقعیتــم که هر گونه بیتفاوتی صنعت
بیمه در برابر این برنامه تلویزیونی میتواند یک فرصت ســوزی
جدی باشد.
حضور مؤثر صنعت بیمه در بخشهــای مختلف این برنامه
و ارائه نظرات راهگشا ،پیشــنهادهای کاربردی و ایدههای نوین
از مهمترین ابزارهای برنامهسازی اســت و باید بهگونهای رفتار
شود که این فرصت تاریخی نهتنها به سادگی از کف نرود بلکه با
حرکت به سمت تکامل ادامه یابد.
ناگفته پیداست که صنعت بیمه یک صنعت کام ً
ال تخصصی
است که پیچیدگیهای بســیاری دارد و ابزار رسانه میتواند با
سادهسازی این مفاهیم دشــوار به ترویج و تبیین محصوالت و
بستههای بیمهای بپردازد و عمق فاجعه را در مباحث مرتبط با
خسارات و تلفات و آسیبهای اقتصادی و اجتماعی آن به شکل
محسوسی کاهش دهد.
صنعت بیمــه باید ایــن حقیقــت را بپذیرد که ســهمش
از رســانههای اقتصادی به انــدازه بنگاههای دیگــر اقتصادی
نبوده و نیست و به خصوص در رســانه ملی از شرایط غریبانه و
مظلومانهای رنج میبرد و حاال این برنامه میتواند به این تشنگی
تاریخی پایان دهد.
حضور تمام قد تمامی دلسوزان صنعت بیمه ،پیشکسوتان،
صاحبنظران و تصمیم ســازان این صنعت در کنار هم میتواند
کشــتی برنامههای فرهنگی همانند دروبرگردون را به ساحلی
هدایت کند که در آن سه گنج امنیت ،آرامش و اطمینان به مردم
یک سرزمین لبخند میزنند.

اعطای بیش از  7000میلیارد ریال
تسهیالت از سوی بانک آینده در  3ماه

شــعب بانک آینده از تاریــخ اول فروردینماه تــا پایان روز
سیویکم خردادماه ســال  ،1399بیش از  7هزار میلیارد ریال
تسهیالت پرداخت کردهاند که این میزان بهترتیب به تسهیالت
مشارکتی ،مبادلهای و قرضالحسنه ،اختصاص یافتهاست .شعب
تهران در این بازهزمانی در مجمــوع بیش از  5هزار میلیارد ریال
تســهیالت اعطا کرده است و سهم شعب ســایر شهرها بیش از
 1,600میلیارد ریال بوده است.
در حوزه تجهیز منابع نیز بررســیهای انجام شده ،نشان از
عملکرد مثبت بانک آینده در کاهش قیمت تمامشــده پول در
سهماهه فصل بهار دارد؛ بدینترتیب که بهای کل تمام شده پول
بدون احتساب ســپرده قانونی در تاریخ  1398/09/30تا تاریخ
 1399/03/31از  22/92درصد بــه  19/85درصد کاهش پیدا
کرده است .گفتنی اســت؛ یکی از عوامل مؤثر در بهای خدمات
بانکی و تسهیالت پرداختی از ســوی بانکها ،قیمت تمامشده
پول در سیستم بانکی است .قیمت تمامشده پول بیانگر مدیریت
صحیح منابع و مصارف و هزینههای یک بانک اســت و بررسی
راهکارهای کاهش قیمت تمام شــده پــول در بانکها میتواند
شاخصی بر کارآیی عملکرد یک بانک باشد.

افرادی که سهامداری به روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند از  ۱۹مردادماه میتوانند نسبت به فروش ۶۰
درصد از سهام خود اقدام کنند و  ۴۰درصد باقیمانده در دهه فجر آزادسازی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)« ،محمدرضا معتمد» ،عضو هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار و مدیر نظارت بر نهادهای مالی در این خصوص اظهار داشــت :ثبت شــرکتهای سرمایهگذاری استانی
سهام عدالت امروز نزد اداره ثبت ،به پایان خواهد رســیدو حداکثر تا  ۱۴مرداد ماه ،صورتهای مالی حسابرسی
نشده آنها منتشر میشود.
وی ادامه داد :به این ترتیب یک روز پس از عید سعید غدیر خم ( ۱۹مرداد ماه) ،امکان معامالتی شدن سهام
شرکتهای سرمایهگذاری استانی وجود عملیاتی خواهد شد.

»

ماسک بزنید،
بخندید ،جایزه
بگیرید

چهارشنبه  8مرداد  / 1399شماره 4369
 29ژوئیه  8 / 2020ذیالحجه 1441
بانک سامان باهدف ترویج فرهنگ استفاده از ماسک و همچنین تزریق روحیه نشاط به جامعه جشنواره چشم
خند را برگزار میکند .به گزارش سامان رسانه ،همزمان با افزایش شیوع بیماری کرونا و لزوم استفاده از ماسک برای
تمامی اقشار ،بانک سامان برای ترویج فرهنگ استفاده از ماسک و متعاقب آن تزریق روحیه نشاط به جامعه جشنواره
چشم خند را برگزار میکند .در این جشنواره بانک سامان از عموم مردم دعوت کرده تا به چالش لبخند زدن از پشت
ماسک بپیوندند و عکس خنده چشمهای خود را با هشتگ «چشم»خند در صفحه شخصی اینستاگرام منتشر کنند.
سپس الزم است که پس از انتشار این عکس عالوه بر منشن کردن بانک سامان در تصاویر ،سه نفر از دوستان خود را
به این چالش دعوت کند .گفتنی است ،اگر صفحه مشتریان بهصورت  privateاست ،باید پس از انتشار پست ،این
عکس را برای صفحه بانک سامان در اینستاگرام به نشانی @ samanbankارسال کنند.

گزارش »

در دولت تدبیر و امید محقق شد؛

سهم  ۱۸درصد معدن از طرحهای وزارت صنعت
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت آمار داد:
مجموع طرحهای در دســت اجــرا (در دولت
تدبیر و امید) تا پایان اردیبهشتماه به  ۶۹هزار
و  ۵۷۲فقره میرســد که از ایــن میزان ،بخش
معدن و صنایع معدنی ســهم  ۶ .۱۸درصدی را
به خود اختصاص داده است.
گزارش روز ســه شــنبه خبرنگار اقتصادی
ایرنا برپایه جداول آماری وزارتخانه یاد شــده،
مجموع مجــوز صادره برای ســرمایهگذاری در
این طرحهــا  ۱۱میلیون و  ۴۴۵هــزار و ۴۵۹
میلیارد ریال ثبت شده که ســهم بخش معدن
و صنایع معدنی دو میلیون و  ۴۴۳هزار و .۹۳۲
 ۸میلیارد ریال اســت که  ۳ .۲۱درصد از کل را
در بر میگیرد.
همچنین جمع طرحهای مربوط به صنعت،
معدن و تجارت برای اشــتغال دو میلیون و ۳۹
هزار و  ۵۸۰نفر پیشبینی شده که بخش معدن
و صنایع معدنی مجوز جــذب  ۵۰۵هزار و ۵۱۸
نفر را دارد که ســهم  ۷ .۲۴درصــد از کل را به
خود اختصاص داده است.
طرحهای زغال سنگ و لینیت
براساس آمار وزارت صنعت ،تعداد  ۲۷فقره
طرح مربوط به زغالســنگ و لینیت . . .با مجوز
سرمایهگذاری سه هزار و  ۵ .۹۰۴میلیارد ریال
و اشــتغال یکهزار و  ۳۷نفر اســت کــه تاپایان
اردیبهشت ماه امسال در دست اجرا قرار داشت.
آمارهای پیشــین گویای تولید ساالنه ۵ .۱
میلیون تن زغالســنگ از معادن فعال کشــور
است و بیش از یک میلیون تن هم واردات انجام
میشود.
اکنون مصرفکننده اصلی زغالسنگ کشور
ذوبآهن اصفهان است ،درحالی که  ۷۵درصد

تولید فوالد جهــان با بهرهگیری از زغالســنگ
تولید میشود.
استخراج کانههای فلزی
برپایه دادههای مــورد بررســی وزارتخانه
مزبور ،تاپایان اردیبهشــت  ۹۹تعداد  ۲۴۹فقره
طرح در زمینه اســتخراج کانههــای فلزی در
دست اجرا بوده که مجوز ســرمایهگذاری ۲۵۱
هزار و  ۲ .۸۶۶میلیارد ریال دارد و برای اشتغال
 ۲۳هزار و  ۲۴۲نفر هــم مجوز الزم را اخذ کرده
است.
استخراج سنگ آهن از کانیهای این بخش
محسوب میشــود که در چارچوب افق ۱۴۰۴
برای دستیابی به ظرفیت  ۵۵میلیون تنی فوالد
فاکتور مهم و تعیینکنندهای است.
وزارت صنعــت از مهر ماه پارســال با وضع
عوارض بر صادرات ســنگ آهن مانع از صادرات
این ماده معدنی شــده ،اما با این وجود به میزان
اندکی همچنان رهســپار بازار هــدف (چین)

میشود.
استخراج سایر معادن
وزارت صنعــت در ارتبــاط بــا طرحهــای
دردســت اجرا تاپایان اردیبهشت ماه امسال در
بخش ســایر معادن رقم  ۹۵۷فقره را ذکر کرده
که برای این منظور  ۳۴هــزار و  ۱ .۹۴۸میلیارد
ریال مجوز ســرمایهگذاری اخذ شــده و پیامد
اشتغال  ۱۴هزار و  ۱۴۱نفر را به دنبال دارد.
آمارهای رســمی گویای آن است که اکنون
پنج هزار و  ۶۰۰معدن در ســطح کشور فعالیت
دارند که سهم  ۶۰تا  ۶۵درصدی آنها مربوط به
مصالح ساختمانی است.
ذخیره شناســایی شــده معادن کشور ۵۷
میلیارد تن اســت که حدود  ۳۷میلیارد تن آن
قطعی و بقیه احتمالی است.
سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ســایر محصوالت کانی غیرفلــزی در این
ارزیابی تعداد  ۹هزار و  ۵۵۲طرح دردست اجرا

تا پایان اردیبهشــت به خود اختصــاص دادند
که برای آنها مجوز ســرمایهگذاری  ۶۵۶هزار و
 ۲ .۹۱۸میلیــارد ریال اخذ شــده و عالوه برآن
مجوز اشــتغال  ۲۴۰هزار و  ۷۳۹نفــر به دنبال
دارند.
یکــی از کانیهــای غیرفلزی کــه در این
خانــواده اهمیــت باالیی در ساختمانســازی
و طرحهــای عمرانی دارد ســیمان اســت که
با ترکیــب آهک ،رس و ســیلیس و . . .شــکل
میگیرد و در واقع مواد معدنی در شــکلگیری
آن نقشآفرینــی میکننــد و اکنــون در اغلب
استانهای کشــور حداقل یک کارخانه سیمان
فعال است.
عــاوه براین صنعت شیشــه اعــم از جام و
مظروف نیز وابسته به ســیلیس است که کانی
غیرفلزی است.
ساخت فلزات اساسی
ساخت فلزات اساسی هم در دایره طرحهای
در دست اجرا وزارت صنعت تا پایان اردیبهشت
قرار داشــته که برای این منظور دو هزار و ۲۰۴
فقره مجوز گرفتهاند تا یک میلیون و  ۴۹۶هزار
و  ۲۹۵میلیارد ریــال ســرمایهگذاری کنند و
بدین ترتیب امکان اشــتغال  ۲۲۶هزار و ۳۵۹
نفر را فراهم میسازد.
تولید فــوالد از شــاخصهای ایــن بخش
محسوب میشــود که اکنون ظرفیت تولید این
بخش نزدیک به  ۴۰میلیون تن رسیده و انتظار
میرود امســال حــدود  ۳۰میلیون تــن تولید
تحقق یابد.
ایران اکنون در بین  ۱۰فوالد ســاز شاخص
دنیــا جــای گرفتــه و پیشبینی شــده تا افق
چشمانداز  ۱۴۰۴به رتبه هفتم جهانی برسد.

وضعیت مبهم ترخیص خودروهای دپو شده
«روزان» :بیش از یک ماه از تمدید زمان برای تعیین تکلیف مانده
خودروهای وارداتی گذشته و در حالی مسئوالن گمرکی از بسته شدن
پرونده این خودروها خبر میدهند که مشخص نیست بیش از ۳۰۰۰
خودرویی که باقی مانده بود چگونه تعیین تکلیف شده اند ،آن هم در
شرایطی که حدود  ۱۱۰۰دستگاه بدون ثبت ســفارش بوده و امکان
ترخیصنداشتند.
به گزارش ایسنا ،اواخر خرداد ماه بود که مهلت ترخیص خودروهای
دپو شــده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آنها بتواند
اقدام کنند ،اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها
در دورههای قبل ،حدود  ۳۷۱۹دستگاه دیگر در گمرکات و بنادر باقی
مانده بود که از این تعــداد حدود  ۲۴۷۱دســتگاه خودروهای دارای
پرونده قضایی بوده و طبــق مصوبه دولت نیاز به تمدیــد زمان برای
ترخیص نداشتند و  ۱۲۴۸دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند
که ۱۱۰۰دستگاه آنها بدون ثبت سفارش بود.
در حالی بیش از یک ماه از مهلت جدید گذشته و جزییاتی در رابطه
با تعیین تکلیف این خودروها اعالم نشده که اخیرا ً رئیس کل گمرک
اعالم کرده «به غیــراز خودروهای که در محاکــم قضایی بودند که
تعداشان کمتر از  ۳۰۰۰دستگاه است ،پرونده خودروهای وارداتی در
گمرک بسته شده است».
این در حالی است که از مانده خودروها حدود  ۲۴۷۱دستگاه دارای
پرونده قضایی بود که رئیس کل گمرک به آن اشاره کرد و باید از ۱۱۴۸

دستگاه دیگر برای  ۱۱۰۰دستگاه ثبت سفارش انجام میشد تا امکان
ترخیص پیدا کنند و بارها ارونقی  -معاون فنی گمرک  -تأکید کرده بود
که «برای ترخیص این خوردها باید وزارت صمت نسبت به باز کردن
ثبت ســفارش اقدام کنند در غیراین صورت امکان ترخیص نخواهند
داشــت و غیراین صورت تمدید زمان فقط برای خروج  ۱۴۸دستگاه
خواهدبود».
در حدود سه سال اخیر ثبت ســفارش خودرو بسته شده و امکان
واردات وجود نــدارد و از این رو برای خودروهــای مانده در گمرک که
بدون ثبت سفارش هســتند باید به صورت اســتثنا ثبت سفارش باز
میشــد که البته ظاهرا ً مخالفتهایی هم در این رابطه وجود داشت و

در مدت اخیر نیز خبری از موافقت وزارت صمت یا دولت با این موضوع
نبوده اســت .بر این اســاس ،گرچه در این مدت گمرک توضیحی در
رابطه با چگونگی بسته شدن پرونده خودروها به غیراز آنهایی که پرونده
قضایی دارند ارائه نکرده است ،اما اگر با ثبت سفارش موافقت نشود تنها
راه تعیین تکلیف آنها به اعالم متروکه شدن و واگذاری به سازمان اموال
تملیکی ختم شده و دیگر در اختیار صاحبان قرار نخواهد گرفت.
گفتنی است؛ در چند سال گذشته حدود  ۱۲هزار و  ۲۶۱دستگاه
خودرو به مرور وارد شــده بود که به دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو
ممنوعیت ثبت ســفارش و ممنوعیــت واردات خــودرو و همچنین
تحوالت سیاستهای ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند تا اینکه بعد از
رایزنیهای بسیار در دیماه سال  ۱۳۹۷هیئت دولت تحت شرایطی با
ترخیص این خودروها موافقت کرد که براین اساس زمان چهارماههای
تعیین شد که در اردیبهشــتماه  ۱۳۹۸به پایان رسیدو مجدد دو ماه
دیگر تمدید شــد و در پایان گزارشهای رسمی نشــان داد در آن دو
ی ماند.
مرحله ۷۱۵۳دستگاه ترخیص شد و ۵۱۰۸دستگاه دیگر باق 
به هر صورت در  ۲۹بهمنماه ســال گذشــته بــار دیگر فرصت
سهماههای در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت ،اما به هر ترتیب پایان
زمان با خروج تمامی خودروها همراه نشــد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹
دستگاه ترخیص و  ۳۷۱۹دستگاه دیگر باقی مانده است ،ولی بار دیگر
فرصت سه ماههای از اواخر خرداد ماه در اختیار صاحبان این خودروها
قرارگرفته است.

دریافتکنندگان وام اجاره از طرح
اقدام ملی مسکن حذف نمیشوند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راهو شهرسازی گفت :نهتنها
فرم «ج» دریافتکنندگان وام ودیعه مســکن قرمز نمیشود،
بلکه نام مستاجران متقاضی وام مسکن نیز از طرح ملی مسکن
حذف نخواهد شد.
هر زمان که مصوبه جدیدی با هدف کنترل بازار مسکن و سایر
بخشهای اقتصادی توســط دولت طراحی و تصویب شده ،بازار
شایعات و طرح ادعاهای بیپایه و اساس هم درباره آن داغ میشود.
بسیاری از مستاجران متقاضی وام اجاره اکنون از چند جبهه مورد
هجمه روانی قرار دارند .یکی از آنها ترس ناشی از دریافت این وام
و قرمز شدن فرم «ج» آنها اســت .فرم «ج»بندی از قانون است
که در آن اســتفاده از هر گونه تســهیالت دولتی را برای خانه دار
شدن خبر میدهد .اگر سبز باشد فرد متقاضی مشمول دریافت
تسهالت مسکنی جدید میشود و اگر قرمز باشد به معنای یکبار
استفاده از تسهیالت دولتی برای خانه دار شدن است« .محمود
محمودزاده» ،معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی
روز سهشــنبه در گفتوگو با ایرنا گفت :فرم «ج» کسانی که وام
ودیعه مســکن را دریافت میکنند قرمز نخواهد شــد .متقاضی
وام ودیعه اجاره قطعاً مستاجری اســت که هنوز نتوانسته مالک
شود ،بنابراین قرمز شــدن فرم «ج» آن هم به دلیل دریافت یک
وام حمایتی از اساس باطل است .وی درباره نگرانی مستاجران از
بابت حذف نام آنها از طرح مســکن ملی بعد از دریافت وام اجاره
نیز،گفت:تازمانیکهواحدمسکونیمتقاضیانمسکنملیتحویل
داده شود ،ثبتنام کنندگان این طرح مستاجر هستند ،بنابراین
افرادی که در گروههای هدف تخصیص این وام هســتند از جمله
کارگران ،حقوق بگیران ،افراد تحت پوشش ،زنان خودسرپرست
و دیگر گروههــای مدنظر ،نگرانی نســبت به حذف نــام خود از
طرح مسکن ملی نداشــته باشــند .وی با بیان اینکه ثبتنام وام
ودیعه مســکن تا  ۹مرداد ادامه دارد ،گفت :ایــن وام به کارگران،
خانوارهای دارای  ۳فرزند ،زوجهای جوان و افراد تحت پوشــش
نهادهای حمایتی تعلق میگیرد و با دریافــت آن فرم «ج» هیچ
خانوادهای قرمز نخواهد شد و مستاجران میتوانند در طرحهای
فعلی و آینده دولت برای خانهدار شدن ثبتنام کنند .محمودزاده
گفت :چند شرط در آئین نامه دریافت این وام وجود دارد که یکی
از آنها نداشتن مالکیت است .بنابراین مالکی که خانهاش را اجاره
داده و در خانه دیگری مستاجر است حتی با داشتن کد رهگیری
و قرارداد اجاره مجاز به استفاده از این طرح نخواهد بود .وی تأکید
کرد :سابقه  ۵سال سکونت هم برای دریافت این وام وجود ندارد و
این بند هم از شرایط دریافت وام اجاره حذف شده است.

توقف سکه در کانال  ۱۱میلیون تومان

در بازار ســکه و طالی دیروز (سهشــنبه) با توجــه به قرار
گرفتن انس جهانی در اوج بهای خود ،ســکه تمــام بهار آزادی
طرح جدید به نرخ  ۱۱میلیون و  ۲۰۰هزار تومان معامله شــد.
بازار طال و سکه دیروز (سهشنبه ،هفتم مرداد) ،همچنان تحت
تأثیر قرار گرفتن نرخ انس جهانی در قله تاریخی خود اســت .به
گزارش ایرنا ،بر این اســاس در بازار داخلی سکه بهای هر قطعه
ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت  ۱۵امروز به قیمت
 ۱۱میلیون و  ۲۰۰هزار تومان معامله شد .سکه تمام طرح قدیم
نیز با قیمت  ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار تومان معامله شد .نیم سکه
پنج میلیون و  ۵۵۰هزار تومان ،ربع سکه سه میلیون و  ۳۳۰هزار
تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و  ۷۵۰هزار تومان
تعیین قیمت شد .همچنین یک گرم طالی خام  ۱۸عیار نیز به
ارزش یک میلیون و  ۵۸هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال
نیز با بهای چهار میلیون و  ۵۸۷هزار تومان به فروش رسید .انس
جهانی نیز دیروز نسبت به روز گذشته کاهشی  ۲۰دالری داشت
و به بهای یک هزار و  ۹۲۹دالر معامله شد.
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