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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

آغاز عملیات اجرایی 
پتروشیمی پاسارگاد

عملیــات اجرایــی پتروشــیمی پاســارگاد در منطقه 
روز  در  پارســیان،  انرژی بــر  صنایــع  اقتصــادی  ویــژه 

پنجشنبه 30بهمن، آغاز گردید.
به گــزارش روابط عمومی بانک 
پاســارگاد، مجید قاسمی مدیرعامل 
مراســم  ایــن  در  پاســارگاد،  بانــک 
بــا اشــاره بــه نــگاه ویــژه ایــن بانــک 
ایــن مجتمــع در  احــداث  بــه محــل 
منطقه محروم اســتان هرمزگان گفت: ایجاد اشــتغال 
اولویت هــای  اصلی تریــن  از  یکــی  محــروم  مناطــق  در 
بانــک پاســارگاد محســوب می شــود کــه در ایــن راســتا 
احــداث مجتمــع پتروشــیمی پاســارگاد در دســتور کار 

قرار گرفته است.
بــه گفتــه دکتــر قاســمی، ایــن طرح که در راســتای 
جلوگیــری از صــدور مــواد خــام هیدروکربــوری، ایجــاد 
ایجــاد درآمــد  و  اشــتغال در مناطــق محــروم ســاحلی 
صادراتی چند صد میلیون دالری در ســال، درســت بعد 
از ۴ماه از آغاز عملیات اجرایی طرح مشــابه در منطقه 
آزاد چابهار و در ســواحل محروم مکران آغاز می شــود؛ 
حاکــی از توجــه ایــن بانــک بــه توســعه ســرمایه گذاری 
طرح هــای مهــم صنعتی و معدنی در کشــور در راســتای 
مقــام  فرمایشــات  و  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 

معظم رهبری است.
او با اشاره به اینکه اجرای چندین طرح پتروشیمی 
از ســوی بخــش خصوصــی در ایــن منطقــه پیش بینــی 
شــده اســت، تأکید کرد: با این حال مجتمع پتروشــیمی 
پاسارگاد اولین طرح بزرگ در این منطقه است که نیاز 
به حمایت دولت، صندوق توســعه ملی و دســتگاه های 

ملی و استانی دارد.
بنابــر اظهــارات مدیرعامــل بانــک پاســارگاد، طــرح 
پتروشــیمی پاسارگاد وابسته به شرکت گسترش انرژی 
پاســارگاد پــس از انجام مطالعات امکان ســنجی مفصل 
و کســب مجوزهــای الزم به منظــور تولید انــواع پلیمرها 
از خــوراک گاز طبیعــی بــا ســرمایه گذاری در حــدود 1.5 

میلیارد یورو در سه فاز به اجرا خواهد رسید.
این مقام مسئول از اجرای فاز اول این پتروشیمی 
شامل تبدیل گاز طبیعی به متانول در این روز خبر داد 
و خاطرنشــان کرد: در ســاخت تجهیزات و ماشــین آالت 
مورد نیاز این طرح از حداکثر توان تولید داخل استفاده 

خواهد شد.
در این مجتمع پتروشیمی محصوالتی چون متانول 
بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه یــک میلیــون و 650هزارتــن، 
الفیــن بــا ظرفیــت تولید 622هزار تن در هر ســال، پلی 
پروپیلــن بــا ظرفیتــی بالــغ بــر 250هــزار تــن، پلی اتیلن 
ســنگین بــا 310هزار تن تولید ســاالنه و بــرای اولین بار 
در کشــور بــا ظرفیت تولیــد 50 هزار تنی اتیلن پروپیلن 

دی ان مونومر در هر سال تولید خواهند شد.
خــوراک ایــن مجتمــع، بالغ بر 2.۴میلیــون مترمکعب 
گاز طبیعی در شبانه روز خواهد بود که قرار است از طریق 

خط لوله سراسری هفتم به این مجتمع انتقال یابد.
طرح عظیم مجتمع پتروشیمى پاسارگاد در زمینى 
بــه مســاحت 160هکتار واقــع در منطقه ویــژه اقتصادى 
و در  اســتان هرمــزگان  پارســیان، در  انرژى بــر  صنایــع 
30کیلومتــرى شــرق منطقه ویــژه اقتصادى انرژى پارس 

قرار گرفته است.

امضای تفاهم نامه همکاری 
میان بیمه سامان و شبکه 

فروشگاهی »دارا«
بــه  فروشــگاهی »دارا«  و شــبکه  بیمــه ســامان 
متقابــل،  خدمــات  ارائــه  منظــور 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تفاهم نامــه  ایــن  ســامان،  بیمــه 
در  مشــترک  همــکاری  موضــوع  بــا 
حــوزه تخصیــص اعتبــارات خرید به 
بیمه گــزاران و نمایندگی هــای شــرکت بیمــه ســامان در 
شــبکه فروشــگاهی »دارا« و نیــز تعامــل در تعریــف 
نرم افــزاری،  ارائــه خدمــات  و  اعتبــاری  بیمه نامه هــای 
ســخت افزاری و مشــاوره ای بــا هــدف تســهیل مبادلــه 
اطالعات و طراحی مدل های مالی، به امضا رســید. بر 
اســاس ایــن تفاهم نامــه، شــبکه پذیرندگــی، مدل های 
مالــی و اعتبــاری شــبکه فروشــگاهی »دارا« در اختیار 
شــرکت بیمــه ســامان قــرار خواهــد گرفــت و مزایــای 
جدیــدی بــه بیمه نامه هــای صادرشــده افــزوده خواهــد 
اعتبــاری مشــخصی  شــد. همچنیــن خدمــات مالــی و 
در  طریــق  ایــن  از  خریــد  تســهیالت  و  وام  قالــب  در 
اختیــار شــبکه فــروش و بیمه گزاران بیمه ســامان قرار 
تســهیالت  »دارا«  فروشــگاهی  شــبکه  خواهدگرفــت. 
خریــد کاال و مســاعده یــا اعتبار گــردان را نیز با همین 
هدف و بر اســاس نیاز بازار بیمه طراحی کرده اســت.

تشکیل کمیته ستاد 
مدیریت بحران بیمه کوثر

کمیته ســتاد مدیریت بحران بیمه کوثر به منظور 
مناطــق  زیان  دیــدگان  بــه  خدمــات  ارایــه  در  تســریع 
زلزله زده سی  ســخت تشــکیل شد 
مناطــق  در  خســارت  ارزیابــان  و 

حاضر شدند.
روابط  عمومــی  گــزارش  بــه 
بیمــه کوثر، مدیران و کارشناســان 
اســتان های  سرپرســتی 
کهگیلویه وبویراحمــد و اصفهــان در راســتای مســئولیت 
اجتماعــی و حرفــه ای خــود در مناطــق زلزلــه زده حضــور 

دارند.
همچنین به منظور تســریع در ارایه خدمت  رسانی 
بــه زلزلــه زدگان، با بیمه  گزاران جلســه های برخط برگزار 

شده است.

تسهیالت خرید کاال و 
خدمات تا 700 میلیون ریال 
در طرح کارگشای بانک آینده
بانک آینده با هدف حمایت از تولید داخلی، حفظ 
و ایجاد اشتغال و به منظور کارگشایی و یاری رسانی به 

اقشــار مختلف جامعه، نسبت به 
پرداخت تســهیالت در قالب طرح 

»کارگشا«، اقدام کرده است.
بانــک  کارگشــای  طــرح  در 
آینــده، مشــتریان می تواننــد بــرای 
خریــد انــواع کاال و خدمــات ایرانی 

از 50تا 700میلیون ریال تسهیالت دریافت کنند.
و  18درصــد  طــرح،  ایــن  تســهیالت  ســود  نــرخ 
نحــوه بازپرداخــت آن نیــز به صــورت اقســاطی )حداکثــر 

36ماهه(، تعیین شده است.

رونمایی از سامانه »سامیار« 
بانک ملت

ســامانه ســامیار) اعتبــار در معامــالت( بــه عنوان 
کار مشــترک بانــک ملــت و هلدینگ فناوران هوشــمند 
بهســازان فــردا بــا حضــور مدیرعامــل و اعضــای هیــات 

مدیره این بانک به صورت رسمی، رونمایی شد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بیگدلــی  محمــد  ملــت،  بانــک 
مدیرعامــل ایــن بانک، این ســامانه 
مالــی  تامیــن  در  گام  نخســتین  را 
زنجیــره تامیــن صنایــع ذکــر کــرد و 
یــادآور شــد: پوشــش معامالت فی 

ما بین و کاهش واسطه گری همچنین پیاده سازی نظام 
بهره وری در اقتصاد از جمله مزایای این اقدام است که 
همه دســت اندرکاران بخــش صف و اجرا باید همراهی 
و همکاری الزم را در زمینه معرفی و فروش خدمات این 

سامانه به عنوان محصول جدید بانک، داشته باشند.
بیگدلی به مدیران بخش اجرای بانک ملت توصیه 
کرد که با بازاریابی مناسب، مشتریانی را که می توانند 
از این محصول به نحو بهینه استفاده کنند به بانکداری 
تجــاری معرفــی کننــد تا نفــع فروش این محصــول عاید 

مشتریان و بانک شود.
بر اساس این گزارش، سامانه اعتبار در معامالت 
براســاس  می شــود،  نامیــده  ســامیار  اختصــار  بــه  کــه 
رویکردهــای اســتراتژیک ایــن بانــک و بــا هــدف تامیــن 
مالــی زنجیره هــای کســب و کاری، تســهیل ارتبــاط بیــن 
خریداران و فروشــندگان، افزایش بهره وری تامین مالی 
در زنجیره هــای تامیــن، کاهــش مخاطــره تامیــن مالــی 
کســب و کارهــا و در نهایــت حمایــت از جهــش تولیــد و 

تحقق اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرایی شده است.
هزینــه  کاهــش  تســهیالت،  موثــر  نــرخ  افزایــش 
مطالبــات مشــکوک الوصول، افزایــش فــروش خدمــات 
تامیــن مالــی، مدیریــت تعهــدات و چک هــا، اســتفاده 
راحت از انواع ابزارهای مالی و هوشمندسازی مصارف، 
کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل تجارت کسب 

و کارها از جمله مزایای راه اندازی این سامانه است.

رونمایی 3طرح موثر در جهش 
تولید از سوی بانک تجارت

طرح هــای »پیمان یــار«، »وام بیمــه تجــارت« و 
»پترو یار« بانک تجارت در دومین نمایشگاه تخصصی 
»حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی« 

رونمایی شدند.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
»پیمان یــار«  طــرح  تجــارت،  بانــک 
بــه منظــور حمایــت  بانــک تجــارت 
و  تجهیــزات  تولیدکننــدگان  از 
پیمانــکاران داخلی و با هدف ایجاد 

جهــش در تولیــد کشــور، رونمایــی شــد. همچنین بانک 
تجــارت و بیمــه تجارت نــو بــا توجــه بــه نقــش حمایتــی 
بیمه هــا در اجــرای فعالیت هــای بنیادی کشــور و صنایع 
مــادر از جملــه صنعــت پتروشــیمی از طرح بــزرگ »وام 
بیمه تجارت« رونمایی کردند. در این طرح سازمان های 
مرتبــط بــا صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی، می تواننــد 
بانــک  تســهیالت  از  خــود  ســاالنه  بیمــه  حــق  معــادل 
تجــارت بــدون نیــاز بــه ضامــن، پیش پرداخــت و کارمــزد 
بانکی؛ بهره مند شــوند. طرح »پترو یار« )همیار صنعت 
پتروشــیمی( بانــک تجــارت دیگــر طرح کارآمــدی بود که 
از ســاخت  در دومیــن نمایشــگاه تخصصــی »حمایــت 
داخل در صنعت پتروشیمی« از آن رونمایی شد. بانک 
تجارت »پترو یار« را به منظور تامین نقدینگی سرمایه 
در گــردش خریــداران محصــوالت پتروشــیمی در اختیار 

این صنعت قرار داده است.

گسترش همکاری بانک 
قرض الحسنه رسالت و 

دانشگاه آزاد
بانک قرض الحســنه رســالت و دانشگاه آزاد اسالمی با 

امضــای تفاهم نامــه همکاری خود 
را گسترش می دهند.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
رســالت،  قرض الحســنه  بانــک 
حســین زاده  محمدحســین 

معــاون  فــداکار  محمدمهــدی  و  بانــک  ایــن  مدیرعامــل 
توســعه مدیریت و منابع انســانی دانشگاه آزاد اسالمی 
بر توسعه همکاری دومجموعه تاکیدکردند. حسین زاده 
در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر اینکــه بانــک قرض الحســنه 
رسالت اولین بانک بدون شعبه کشور است، گفت: در 
1۴00هیچ شــعبه ای نخواهیم داشــت و تمام خدمات ما 

در بستر اینترنت انجام می شود.

ادامه از صفحه 1

در یک فروشــگاه در کشــوری توسعه یافته، 
شــما بــه  عنــوان مشــتری، به ســادگی و با اســکن 
از  کاملــی  بــه شناســنامه  روی محصــول  بارکــد 
محصول دسترسی خواهید داشت. با این کار به 
داده هــای قطعی دربــارۀ محصول، تاریــخ تولید، 
قیمــت، توصیه هــا، تولیدکننــده و امــکان گزارش 

تخلف دسترسی دارید.
داده هــای  بــه  همگانــی  دسترســی  ایــن   

تصمیم ســاز چه چیزهایی را شامل می شود؟
- قیمــت )کــه در همه جا یکســان اســت و 
چون داده ها به سیســتم حسابداری و صندوق 
فروشــگاه متصــل اســت، عمــالً امــکان تخلــف 

وجود ندارد(.
- تاریخ تولید و مصرف
- ویژگی های محصول

توصیه هــای  و  اســتانداردها  مجوزهــا،   -
مربوط به مصرف

- اطالعات تولیدکننده

- اصالت کاال
- قانونی بودن در مقابل قاچاق

 راهکار مرسوم در ایران چه 
سودی دارد؟

ســازمان های دخیــل در کنتــرل بــازار ایــران 
ســابقه ای طوالنــی دارنــد. آغــاز بــه کار ســازمان 
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــه 
تعزیــرات  ســازمان  برمی گــردد.  1353 شمســی 
شــده  تأســیس   1362 ســال  از  هــم  حکومتــی 
اســت. پرســش مهــم ایــن اســت: در طــول بیش 
از ســی ســال فعالیــت، ایــن ســازمان ها چقــدر 
توانســته اند به مصرف کنندگان خدمت برساند و 

گران فروشی را ریشه کن کنند؟
ســؤال دوم اینجاســت: رفــع امــکان تخلــف 
مهمتر است یا مبارزۀ دائمی با عوارض تخلف؟

پیگیری چنین پرسشی یقیناً پژوهشگران و 
فعــاالِن اقتصــادی و مردم را به حقیقتی یکســان 
می رســاند. در عالــم عقالنیــت بایــد از پافشــاری 

بــر مســیری کــه معیــوب، بی نتیجــه یــا منجــر به 
نقــض غــرض باشــد، خــودداری کرد. حال ســؤال 
اینجاســت: چــرا مــردم بایــد از داده هــای مفیــد 
درباره کاالها محروم باشند؟ و چرا داده ها مانند 

پسماند و دورریز رها می شود؟

سازمان های موازی و سری که 
بی کاله مانده

هر ســال و با نزدیک شدن به روزهای پایان 
ســال یــا برخــی مناســبت های خــاص مثــل مــاه 
مبــارک رمضان، شــب یلدا و...، مــردم با نام های 

آشنایی مواجه می شوند:
• سازمان تعزیرات

• سازمان حمایت از مصرف کنندگان
• سامانۀ شناسه کاال

• تلفن 1۲۴
• سامانه ایران کد

سرخط خبرها نیز اغلب تکراری ست: مردم 
هرگونه گران فروشی را گزارش کنند.

بــا ایــن همــه روشــن و واضــح اســت کــه نه 
روش های مرســوم و نه ســازمان ها و راهکارهای 
مــوازی، هیچ کــدام راهگشــا نبوده انــد. مردم هم 
ســال به ســال و ماه به ماه بیشــتر باور می کنند 
که ســازوکار منطقی و هوشــمندی برای مدیریت 

بازار وجود ندارد.
بی شــک راه اندازی سامانه ای یکپارچه برای 
درج بارکــد و اتصــال آن به یک پایگاه  داده جامع 
)Database( کاری ســت هزینه بــر و زمان بــر، امــا 
تردیدی نیست که هزینه چنین سرمایه گذاری ای 
که مردم از آن ســود خواهند برد، بســیار بســیار 
کمتــر از هزینه های ســتادی، اجرایــی و تبلیغاتی 
دستگاه هایی ســت کــه تــا بــه امــروز توفیقــی در 

مدیریت قیمت ها نداشته اند.
تهــران مخــوف، هنــوز  از  پــس  قــرن  یــک 
می تــوان دربــارۀ عشــق نوشــین و فــرخ نوشــت 
و در ایــن میــان، از هزار ســنگی گفــت که انگار 
تــکان  هرچــه چــرخ روزگار چرخیــده، آن هــا را 

نداده است. 

چرا مردم نفعی از کنترل بازار نمی برند؛ وقتی داده   ها هدر می روند

بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای مصوبــه 
شــورای پــول و اعتبــار مبنی بــر تمدید مهلت 
اســتفاده از مصوبه این شــورا دربــاره تعیین 
تکلیــف بدهــی غیرجاری واحدهای تولیدی تا 
پایــان شــهریورماه 1۴00 را بــه شــبکه بانکــی 

ابالغ کرد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
در متــن این بخشــنامه که پنج شــنبه منتشــر 
شــماره  بخشــنامه  پیــرو  اســت:  آمــده  شــد، 
۹8.۴31353 بــه تاریــخ ١٢ اســفند ماه ســال 
٩٨ موضــوع ابــالغ مصوبه جلســه مــورخ  ٢٩ 
بهمــن ماه ســال ٩٨ شــورای پــول و اعتبار در 
واحدهــای  مطالبــات  امهــال  لــزوم  خصــوص 
تولیــدی کــه دارای بدهــی غیرجــاری هســتند، 
اعالم می شود شورای پول و اعتبار در جلسه 
٢١ بهمن ماه ســال ٩٩ با هدف مســاعدت به 
بنگاه هــای تولیدی در ســالی کــه مزین به نام 

»جهش تولید« است با پیشنهاد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تمدید مهلت 

اســتفاده از مزایای مصوبه یاد شــده موافقت 
کرد و بدین ترتیب مهلت مذکور در تبصره )2( 

ذیل بند »الف« بخشــنامه ذکرشــده تا پایان 
شهریور ماه سال 1۴00 تمدید شد.

بر این اساس، مؤسسه اعتباری موظف 
اســت بنــا بــه درخواســت واحدهــای تولیــدی 
مشــمول، مطالبــات از آن هــا را کــه تمــام یــا 
بــرای  بخشــی از آن غیرجــاری شــده اســت، 
یک بــار و حداکثــر بــه مــدت پنــج )5( ســال، 
بــا أخــذ میــزان )7.5درصــد( از مانــده بدهــی 
تنفــس شــش ماهه در چارچــوب  بــا دوره  و 
مطالبــات  امهــال  نحــوه  »دســتورالعمل 

مؤسسات اعتباری« امهال کند.
بــا توجــه به موارد عنوان شــده مراتب به 
قید تســریع و با لحاظ مفاد بخشــنامه شماره 
1۴۹153 ۹6. بــه تاریــخ ١٦ مــرداد مــاه ١٣٩٦ 
بــه همه واحدهای ذی ربط آن بانک /مؤسســه 
بــر حســن  و  ابالغ شــده  غیربانکــی  اعتبــاری 

اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

بــه گفته مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، 
ایــن شــرکت از عرضه ســنگ آهــن در بورس 

کاال استقبال می کند.
منصــور یزدی زاده در گفت وگو با پایگاه 
زنجیــره  دربــاره عرضــه کل  کاالخبــر  خبــری 
فــوالد بــه خصــوص ســنگ آهــن در بــورس 
کاال گفــت: انجــام معامــالت تمامــی زنجیــره 
فــوالد در بــورس کاال دیــر یا زود در راســتای 
شفاف ســازی و بهبود تامین نیاز واحدها در 
مــوارد رقابتــی بایــد اتفاق بیافتــد و از این رو 
از ورود ســنگ آهن به بورس کاال اســتقبال 

می کنیم.
افــزود:  اصفهــان  ذوب آهــن  مدیرعامــل 
نخستین عرضه سنگ آهن در بورس کاال در 
فرآینــد تــاالر حراج بــاز به تازگی عملیاتی شــد 

کــه ذوب آهــن نیــز بــه عنــوان خریــدار در این 
معامله شــرکت کرد که استمرار این عرضه ها 
بــه تامین بــدون دغدغه نیــاز مصرف کنندگان 

منجر می شود.
او اضافــه کــرد: یکی از حساســیت های 
مهــم درمــورد عرضــه ســنگ آهــن در بــورس 
مصرف کننــده  تنهــا  کــه  اســت  ایــن  کاال 
و  اســت  دانه بنــدی ذوب آهــن  آهــن  ســنگ 
مابقــی واحدهــای فــوالدی نیــاز بــه ایــن نوع 
ســنگ آهــن ندارنــد در نتیجــه نبایــد اجــازه 
بــرای  موضــوع  ایــن  از  افــراد  یکســری  داد 
ســیگنال دهی به قیمت کنســانتره اســتفاده 

کنند و شــایعه پراکنی کنند.
یزدی زاده با یادآوری اینکه امروز کشــور 
با مازاد عرضه فوالد مواجه است و این مازاد 

گندلــه  و  کنســانتره  آهــن،  ســنگ  مــورد  در 
نیــز صــدق می کنــد، خاطرنشــان کــرد: در یک 
بخش از زنجیره نظیر ســنگ آهن به واســطه 
کمبود و ســرمایه گذاری نکردن کافی و حضور 
واحدهــای مربوطــه در پایین دســت و غافــل 
شــدن از اکتشــافات، شــاهد تقاضــای زیــادی 
هســتیم و بــه ایــن ترتیــب در حــوزه تنظیــم 
بــازار ســنگ آهــن، کنســانتره، گندله و ســایر 
محصــوالت بایــد بــا حساســیت و دقــت بــاال 

عمل کرد.
مدیرعامــل ذوب آهــن مطــرح کــرد: در 
طــرف مقابــل در انتهای زنجیره فوالد مازاد 
عرضــه دیــده می شــود و در نتیجــه رقابــت 
ایــن بخــش نمی تواند مانند ابتــدای زنجیره 

باشد.

خوش بینی به بازگشت اعتماد 
سهامداران

او در پایان درباره چشم انداز بازار سهام 
نیــز گفــت: به آینده ســهام امیدوار هســتیم، 
اگرچه بی اعتمادی در بازار شکل گرفته است 
امــا برنامه هایــی در دســتور کار رییــس جدید 
سازمان بورس از جمله تشکیل میز تخصصی 
صنایــع معدنی و فلزی قــرار دارد که می تواند 
در بازگشــت اعتماد سهامداران به بازار کمک 
ویــژه ای کنــد؛ عــالوه بر ایــن قیمت های فعلی 
ســهام بسیاری از شــرکت ها در حوزه صنعتی 
و معدنــی انصــاف نیســت و ایــن موضــوع نیز 
به معنای ارزندگی ســهام شــرکت ها و نزدیک 

بودن اوضاع است.

بــه گفتــه مدیــرکل دفتر ســرمایه گذاری 
برنامه ریزی و بودجه شرکت عمران شهرهای 
دولتــی،  نهادهــای  امــالک  عرضــه  جدیــد، 
عمومــی و خصوصــی در بســتر رقابتی بورس 
کاال، منافع زیادی برای فروشنده و متقاضی 
بــه همــراه دارد و کنــار گذاشــتن مزایده های 
ســنتی  در ایــن بخــش، یــک بازی دو ســر برد 

برای طرف های معامله است.   
مسعود هاشمی درباره عرضه مسکن در 
بــورس کاال بــه »کاالخبر« گفــت: ذات بورس 
کاال در اقصــی نقــاط جهــان، بســتری شــفاف 
جریــان  رهگیــری صحیــح  امــکان  کــه  اســت 
دادوســتدها را فراهم می کند و در کنار آن با 
مهیــا کردن بســتری رقابتی بــرای عرضه کننده 
در  را  زیــادی  منافــع  بــرای متقاضــی،  هــم  و 
مقایســه بــا فــروش ســنتی از طریــق مزایــده 

فراهم می کند.
او بــا بیان اینکــه می توان از ظرفیت های 
بــورس کاال بــه خوبــی در حــوزه مســکن بهــره 

بــرد، افــزود: از آنجایــی کــه قیمــت پایــه هــر 
ملکــی کــه در بــورس کاال پذیرش می شــود به 
طور کامل مراحل کارشناســی را طی می کند، 
ایــن رویداد نگرانــی اعالم قیمــت غیرمتعارف 

را رفع می کند.

معایب روش سنتی برگزاری مزایده
بــازاری  کاال  بــورس  اینکــه  بیــان  بــا  او 
متمرکز و مناســب برای فــروش اموال منقول 
و  عمومــی  و  دولتــی  نهادهــای  غیرمنقــول  و 
خصوصی اســت، خاطرنشــان کــرد: از آنجایی 
راه  از  عمومــا  مزایده هــا  اطالع رســانی  کــه 
آگهی های درج شده در روزنامه ها بوده است، 
چندان اطالع رســانی و دسترسی منسجمی را 
به دنبال نداشــته اســت زیــرا متقاضیان برای 
اطــالع از اینکــه چــه نهــادی و با چه شــرایطی 
عرضــه  خواهــد داشــت، باید مدام به بررســی 

روزنامه ها بپردازند.
هاشــمی افــزود: ایــن انتظار وجــود دارد 

کــه بــا تقویــت بــازار مســکن در بــورس کاال، 
بتــوان بــا ایجــاد بــازاری منســجم، معامــالت 
گذشــته  حالــت  از  شــفاف تر  را  بخــش  ایــن 
انجــام داد تــا نهادهــا بتوانند اموال خود را در 
ســایه اطمینــان طرف هــای معاملــه به فروش 
برســانند. همچنین تحقق این امر در راستای 
بندهــای قانونــی مــواد 16 و 17 قانــون رفــع 
موانــع تولید اســت که رقابت پذیــری و ارتقای 
نظام مالی کشور را به همراه دارد و همچنین 
ماده 1۴ قانون ســاماندهی و حمایت از تولید 

و عرضه مسکن را محقق خواهد کرد.
اولیــه ای  تجــارب  بررســی  او،  بــه گفتــه 
کــه بــرای عرضــه امــالک در بــورس کاال ایجاد 
شــد امــری بســیار مهــم تلقــی می شــود و این 
امــکان را بــرای طراحــان بازار فراهم می ســازد 
کــه بــا گرفتــن بازخــورد از عرضه کننــدگان و 
متقاضیانی که در این خریدها فعال بودند به 
رفع هرگونه مانعی در حراج امالک بپردازند.

ســرمایه گذاری،  دفتــر  مدیــرکل 

برنامه ریــزی و بودجه شــرکت مــادر تخصصی 
عمــران شــهرهای جدیــد در ادامــه گفــت: در 
روش حــراج الکترونیــک بــورس کاال برخــالف 
مزایــده ســنتی، هــر فــردی بــا در یــک رونــد 
مشــخص و بــا اطمینــان کامــل بــه اطالعــات 
ملــک اعالم شــده می توانــد بــرای خریــد اقدام 
کند اما در شــیوه ســنتی، خریدار با گذاشــتن 
قیمــت پیشــنهادی بــه داخل پاکت بــه جریان 
متقاضــی  هــر  و  می شــود  وارد  دادوســتد 
نســبت بــه قیمــت اعالمی رقبای خــود آگاهی 
چندانــی ندارد و بنابراین نمی تواند پیش بینی 
صحیحی از قیمت ها داشــت باشد؛ همچنین 
از آنجایی که یک بار پاکت قیمت هر متقاضی 
دریافت می شود، امکان پیشنهاد قیمت دیگر 
نیــز وجــود نــدارد؛ بنابرایــن برخالف ســازوکار 
معامالتی حراج بورس کاال، در مزایده ســنتی 
هــر فــرد تنهــا یک بار فرصــت پیشــنهاد قیمت 
دارد که ســبب محدود کردن رقابت و کشــف 

نشدن قیمت واقعی می شود.

تمدید فرصت امهال مطالبات واحدهای 
تولیدی تا شهریور 1۴00

استقبال مدیرعامل ذوب آهن از عرضه سنگ آهن در بورس کاال

بازی دو سر برد نهادهای دولتی و خصوصی با عرضه امالک در بورس کاال 
به گفته مدیرکل دفتر سرمایه گذاری برنامه ریزی و بودجه شرکت عمران شهرهای جدید، عرضه امالک در بورس کاال شفافیت 

اطالع رسانی مزایده ها را افزایش می دهد

شــرکت ســرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
در دوره ۶ماهــه منتهی به 30آبان 13۹۹، به 
ازای هر سهم خود ۴ریال زیان شناسایی کرد 
که نســبت به دوره مشــابه در ســال گذشــته 
که ســود هر ســهم 3ریال اعالم شده بود، از 

شناسایی زیان هر سهم حکایت دارد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازار ســرمایه، 
بــا  شــرکت ســرمایه گذاری صنایــع شــیمیایی 

ســرمایه هزار و 820میلیارد ریال، صورت های 
 31 بــه  منتهــی  مالــی  دوره  6ماهــه  مالــی 
اردیبهشــت 1۴00را به صورت حسابرسی شده 

منتشر کرد.
شــرکت ســرمایه گذاری صنایع شــیمیایی 
 66۴ و  7میلیــارد  مبلــغ  یادشــده،  دوره  در 
میلیــون ریــال زیــان خالــص محقــق کــرد و بر 
ایــن اســاس مبلــغ ۴ریــال زیــان بــه ازای هــر 

سهم خود شناسایی کرد. این شرکت بورسی 
ســود انباشته پایان دوره را ۹86میلیارد و 50 

میلیون ریال اعالم کرده است.
یــادآوری می شــود »وپتــرو« در دوره 6 
ماهــه ســال مالــی منتهــی بــه 31 اردیبهشــت 
را  13۹۹)حسابرسی شــده(، ســود هــر ســهم 
مبلغ 3ریال و سود خالص را ۴میلیارد و 780 

میلیون ریال قید کرده است.

»وپترو«
زیان ده شد


