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صادر نش�دن مجوز جدي�د كارگ�زاري بازار 
سرمايه، صنعت كارگزاري را در اقتصاد ايران 
به يكي از صنايع پرس�ود انحص�اري تبديل 
كرده اس�ت اما با افزايش كدهاي سهامداري 
به بيش از 10 ميليون و وج�ود 50 ميليون نفر 
مش�مول س�هام عدالت، حداقل در كش�ور 
بايد مج�وز 500 كارگزاري بازارس�هام صادر 
ش�ود كه بي ش�ك به اش�تغالزايي مستقيم 
50 هزار نفر نيروي كار منتج خواهد ش�د اما 
بايد ديد مافي�اي كارگزاري كه طي 10 س�ال 
اخير نگذاش�ته مجوز جدي�دي در اين بازار 
صادر ش�ود اجازه اين كار را مي دهد يا خير؟ 
كارمزد كارگزاري هاي بازار س��رمايه در شرايط 
ركودي بازار سهام انتقاد10 ميليون سهامدار را در 
پي داشته است، اين در حالي است كه كارگزاران 
حدود 0/5درصد هنگام خريد و يك درصد درصد 
هنگام فروش يك سهم از سهامدار اخذ مي كنند 
كه اي��ن درآمدها در هر ش��رايطي از ب��ازار براي 
كارگزاران سودهاي سرشاري را به همراه مي آورد، 
در اين ميان ممانعت سرس��ختانه عوامل پشت 
پرده براي حف��ظ انحصاردرصنعت كارگزاري به 
بهانه اشباع بازار از ديگر موارد انتقادي به كانون 

كارگزاران بازار سرمايه است،
    اشباع بازار 

بهانه انحصارگري در صنعت كارگزاري
رئيس ش��ورا و مركز ملي رقابت در گفت وگو با 
فارس با بيان اينك��ه داليل عدم ص��دور مجوز 
فعاليت ش��ركت هاي كارگزاري به بهانه اشباع 
بازار بررسي مي ش��ود، عنوان كرد: چنانچه عدم 
صدور مجوز فعالي��ت ش��ركت هاي كارگزاري 
بورس اوراق به��ادار صرفاً به دليل اش��باع بازار 
باشد، قانون اساس��ي به صراحت اين موضوع را 
دليل قانع كننده اي در فضاي كسب و كار كشور 

نمي داند. 

رضا ش��يوا عنوان ك��رد: قانونگذار ب��ه صراحت 
عنوان كرده هر نهاد و تشكيالت يا مؤسسه اي كه 
صادركننده مجوزهاي كسب و كار هستند، نبايد 
به بهانه اش��باع بازار از پذيرش تقاضا و ياصدور 
مجوز كس��ب و كار امتناع كنن��د. در اين زمينه 
مي توان به اص��الح م��واد )1(، )6( و )7( قانون 
اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
و صراحتاً به تبصره 2 ماده 7 اين قانون اشاره كرد 
كه عنوان مي كند:»هر ي�ك از مراجع صادركننده 
مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان 
مجوز كس��ب و كار را مطابق ش��رايط مصرح در 
پايگاه اطالع رس��اني مذكور دريافت و بررس��ي 
كنند. صادركنندگان مجوز كس��ب و كار اجازه 
ندارند، به دليل »اش��باع بودن بازار«، از پذيرش 

تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.«
وي بر لزوم بررسي كارشناسي داليل عدم صدور 
مجوز فعاليت ش��ركت هاي كارگزاري جديد در 
بازار سرمايه در ش��ورا و مركز ملي رقابت تأكيد 
كرد و افزود: به زودي با دع��وت از متوليان بازار 
سرمايه و ذي نفعان صنعت كارگزاري و استماع 

داليل طرفين اين پرونده بررسي خواهدشد. 
اين مقام مسئول با اش��اره به تصميم اخير شوراي 
رقابت در زمين��ه جريمه يك ميلي��ارد ريالي وزير 
بهداشت به دليل امتناع از صدور مجوز به داروخانه ها 
به بهانه اش��باع بازار، گفت: مطابق ش��كايت هايي 
ك��ه از عملكرد وزارت بهداش��ت براي تأس��يس و 
ارائه مجوز داروخانه ها به ش��وراي رقابت ارس��ال 
شده بود، مشخص شد دو ماده از آيين نامه وزارت 
بهداشت كه به مسئله جميعتي و فاصله اي در صدور 
مجوز داروخانه اختصاص دارد، قانوني نيست، زيرا 
براساس قانون نبايد به بهانه اشباع بازار مانع صدور 
مجوز داروخانه ها شد، به همين دليل شوراي رقابت 
از وزارت بهداشت درخواست كرد تا اين دو ماده را 
از آيين نامه خود حذف كند، اما متأس��فانه وزارت 

بهداشت از اجراي اين مصوبه شوراي رقابت امتناع 
كرد كه در نهايت شورا باالترين  مقام وزارت بهداشت 

را طبق قانون يك ميليارد ريال جريمه كرد. 
شيوا با بيان اينكه ش��وراي رقابت به دو صورت، 
يكي وجود ش��اكي حقيقي و حقوقي و ديگري 
ورود مستقيم براي بررس��ي انحصار در كسب و 
كار به پرونده ه��ا ورود مي كند، گفت: هم اكنون 
در حالي اغلب س��رمايه گذاران و فعاالن بازار ها 
دغدغه ايجاد رونق توليد و بهبود شرايط كسب 
و كار را دارند كه اگر بر مبناي روش هاي منسوخ 
گذشته حركت كنيم، وضعيت بهتري از امروز در 
انتظارمان نخواهد بود. رئيس ش��وراي رقابت با 
بيان اينكه بايد انحصار در كس��ب و كار شكسته 
ش��ود، گفت: بايد امكان فعاليت همه اش��خاص 
در فضاي كسب و كار در شرايطي رقابتي فراهم 
شود، نبايد تنها با شعار دادن به دنبال رونق توليد 
و بهبود كيفيت خدمات ب��ود، چراكه در صورت 
برچيده نش��دن موانع پي��ش رو و انحصارهاي 
اش��خاص حقيقي و حقوقي اتف��اق جديدي در 
فضاي كس��ب و كار رخ نخواه��د داد، البته بايد 
توجه داشت كه هنگام عرضه اوليه سهام، برخي 
از كارگزاري هاي نورچشمي با داشتن چند ده كد 
سهامداري به نام نزديكانش��ان، ميليون ها سهم 
را مال خود كرده و از اين طري��ق نيز ميلياردها 
تومان به جيب مي زنند، بدين ترتيب بايد مراقب 
بود در اثر س��هل انگاري در نظارت خداي نكرده 
برخي  در بازارس��رمايه به پولشويي نپردازند كه 
بي شك نظارت بر معامالت و عملكرد كارگزاري ها 
مي تواند مانع از اخالل، انحراف و فساد در جريان 

معامالت روزانه بازار سرمايه كشور باشد. 
   يك مصداق بارز كه بايد بررسي شود

به طور نمونه در تاريخ 19مهر ماه سال 91 حدود 
3ميليون و 61 هزار سهم پااليشگاه نفت تهران 
تحت قالب خصوصي س��ازي از س��وي سازمان 

خصوصي سازي و سهام عدالت در بورس عرضه 
شد. قيمت عرضه اوليه هر سهم پااليشگاه نفت 
تهران 7 ه��زار و 500 تومان بود ك��ه بالفاصله 
تا محدوده 10هزار تومان رش��د كرد و س��پس 
نماد معامالتي اين ش��ركت متوقف شد و پس از 
بازگشايي هر سهم اين شركت در كمال تعجب و 
ناباوري تا محدوده 75هزار تومان رشد كرد، البته 
بايد عنوان داشت كه اين سهم در مقاطعي فراتر 

از 100هزار تومان نيز مورد معامله قرار گرفت. 
بررسي ها نشان مي دهد ش��ش ماه پس از عرضه 
اوليه 3ميليون و 61 هزار س��هم پااليشگاه نفت 
تهران، بهاي هر سهم اين شركت در بورس 17برابر 
شد، يعني اگر فردي 7ميليون براي خريد سهام 
پااليش��گاه نفت تهران س��رمايه گذاري مي كرد 
در عرض ش��ش ماه 120ميليون تومان برداشت 
مي كرد كه اين امر به خوبي بيانگر مفت فروشي 
بيت المال بود. در اين بي��ن نكته تعجب برانگيز و 
جالب اين است كه وقتي توزيع رانتي و ناعادالنه 
و س��هميه هاي ويژه برخي از افرادي كه س��هام 
پااليشگاه نفت تهران را در جريان عرضه اوليه از 
برخي كارگزاري هاي نورچشمي و خاص خريداري 
كردند مورد بررسي قرار دهيم، متوجه مي شويم 
رانت اطالعاتي و ارتباطاتي در اين عرضه اوليه در 
كار بوده است و علي القاعده برخي از كارگزاري ها 

هم انتفاع برده اند و هم سرويس داده اند. 
  سهميه خاص يك زن در يكي از كارگزاري ها
در اين بين يك زن كه در يك��ي از كارگزاري ها 
در سال 91 مشغول كار بوده است 21 هزار سهم 
از س��هام پااليش��گاه نفت تهران را به كد خود و 
وابستگان و نزديكان خريداري كرد كه جا دارد 
اين مورد بررسي و جلوي اين اتفاقات رانتي كه 
شواهد نش��ان مي دهد در گذشته رخ داده است 
گرفته ش��ود. در واقع بايد افرادي كه به كدهاي 
مختلفي كه اصالتاً و وكالت��اً در اختيار آنها بوده 
و كارگزاري ه��اي خاص، س��هميه هايي 500تا 
هزاران سهمي از عرضه اوليه س��هام پااليشگاه 
نفت تهران را به اين افراد اختصاص دادند توسط 
سازمان بازرسي كل كش��ور و نهادهاي نظارتي 

مورد شناسايي و برخورد قراربگيرند. 
كانون كارگ��زاران بورس اوراق به��ادار طبيعي 
است كه به جهت حفظ منافع و درآمد ميليوني 
روزانه خود از معامالتي كه مردم ) بخش حقيقي 
و حقوقي ( انجام مي دهن��د، از حفظ انحصار در 
صنعت كارگزاري حمايت كن��د، اما تعجب آن 
است كه سازمان بورس اوراق بهادار چرا از سال 
84 به بعد هيچ مجوز تأسيس كارگزاري بورس 
اوراق بهادار صادر نكرد و به نوعي با اين كار خود 
رشد اشتغال جوانان تحصيلكرده را در اين صنعت 
راهبردي كش��ور ممن��وع ك��رد و در عين حال 
نگذاشت شاهد رقابت در صنعت كارگزاري براي 
ارائه خدمات بهتر و كيفي تر به حدود 10 ميليون 
نفر سهامدار بازار س��رمايه كشور باشيم. از سال 
84 تاكنون ميليون ها كد سهامداري جديد صادر 
شده و ارزش روزانه معامالت در بورس و فرابورس 
بازار پايه افزايش قابل توجهي داش��ته است، از 
سوي ديگر تعداد شركت  هاي پذيرفته شده در 
بورس و فرابورس و بازار پايه مرتب��اً رو به تزايد 
بوده اما متأسفانه تعداد شركت  هاي كارگزاري در 

بورس دچار انجماد شده است. 

رئيس شوراي رقابت:

 اشباع بازار بهانه انحصارگري 
در صنعت كارگزاري بازار سرمايه است

هادی غالمحسینی

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

رجوع به اقتصاددان هاي مستقل و متعهد
اقتصاد ايران در برهه كنوني به ش��دت به كارشناس��ان و پژوهشگران 
مستقل اقتصادي نياز دارد زيرا عملكرد كارشناسان اقتصادي دولت يا 
بخش خصوصي نشان مي دهد تحليل ها و اظهارات اين اشخاص حقيقي و 
حقوقي مبتني بر مالحظات خاص و گاه انتفاع شخصي، گروهي و جرياني 
است، از اين رو كارشناسان اقتصادي مستقل و متعهد به كشور و انقالب 
در شرايط كنوني مي توانند با انتقاد هاي حرفه اي و واقع بينانه حداقل در 
مرحله تئوري جلوي انحراف هاي اقتصادي در هر بخشي را بگيرند. هر 
عقل سليمي با بررسي اجمالي اوضاع ايران متوجه مي شود كشور از هر 
حيث پتانسيل الزم براي رشد و توسعه و پيشرفت دارد اما به دليل آنكه 
تمامي منافع بازيگران اقتصاد ايران از طريق يك سازو كار سيستماتيك 
به سمت توسعه هدايت نشده است، شاهد تضاد منافع بازيگران اقتصادي 
هستيم كه همين تضاد منافع يك كالف سر درگمي را پديد آورده است، 
به طوري كه به رغم برخورداري از هرگونه موهبت الهي جهت پيشرفت 
و توسعه اقتصادي اما شاهد مشكالت متعدد در حوزه اقتصاد هستيم كه 

تمامي اين مشكالت با توان داخلي قابل حل و فصل است. 
براي حركت از نقطه موجود به س��مت نقطه مطل��وب ابتدا بايد آمار و 
اطالعات داشته باش��يم كه كجا قرارگرفته ايم و س��پس بدانيم براي 
رسيدن به نقطه مطلوب چگونه و از چه راهي به راه بيفتيم. متأسفانه 
منافع انحصاري برخي از بخش هاي دولتي ايجاب مي كند كه به شدت 
از رانت هاي اطالعاتي اقتصادي حفاظت و حراس��ت كنند و حتي گاه 
اطالعات غلط ه��م مخابره مي كنند ك��ه بايد مراكز آم��اري و تمامي 
بخش هاي دولت به اصل شفافيت تن دهند تا بدانيم در حوزه اقتصاد 
در كجا قرار گرفته ايم و سپس براي رسيدن به پيشرفت و توسعه از چه 

راهي بايد حركت كنيم. 
به نظر مي رسد در درون دولت خرده دولت هايي شكل گرفته است كه 
با توليد انبوهي از قوانين و مقررات تالش كرده اند دژ هاي انحصارها را 
به گونه اي پديد آورند تا كسي غير از خودشان و افراد وابسته حقيقي و 
حقوقي، شخص ديگري وارد عرصه اقتصاد نشود، بدين ترتيب پشت 
پرده اقتصاد و مراكز تصميم گيري دولت شهر انحصارهايي است كه به 

شدت فضاي كسب و كار ايران را پيچيده و معما گونه كرده است. 
وقتي پارلمان بخش خصوص��ي و اتاق هاي بازرگاني ك��ه نمايندگان 
خودخوانده بخش خصوصي در ايران هس��تند از وضعيت كسب و كار 
شكايت مي كنند، واي به حال بخش خصوصي حقيقي در اقتصاد كه 
نه همانند اتاق هاي بازرگاني تشكل و تريبون، رسانه، ائتالف، پارلمان 
و اهرم هاي نفوذ و فش��ار بر دول��ت جهت اخذ ران��ت وام ارزان، زمين 
ارزان، مجوزهاي رانتير و... دارند و نه اينكه اصاًل بخش خصوصي نماها 
مي گذارند اين بخش هيچ وقت ديده شود و به چشم بيايد و در حقيقت 
در اقتصاد ايران بخش خصوصي واقعي ب��ا انحصارهاي دولت و بخش 

خصوصي نماها روبه رو است و كارش بسيار مشكل و پيچيده است. 
تسهيل فضاي كس��ب و كار حوصله مي خواهد چون دهه هاست در هر 
دوره اي از مجلس و دولت با طرح ها و لوايحي، آيين نامه ها، دستورالعمل ها 
و... كه تصويب ش��ده اند،  كوهي از قوانين و مقررات در هر بخشي ايجاد 
شده است كه اين قوانين به رغم وجود تمامي نهاده هاي توليد در ايران 
فضا را براي توليد بسيار دست و پا گير و حوصله بر كرده است، حال واقعاً 
كلي بايد انرژي و زمان صرف ش��ود تا قوانين زائد در حوزه كسب و كار 
تسهيل شود كه در اين راستا مقاومت هاي شديدي در برابر تسهيل فضاي 
كسب و كار بي شك وجود خواهد داشت زيرا عده اي كاخ هاي خود را بر 
اساس همين كوه هاي قوانين و مقررات در حوزه كسب و كار ساخته اند و 
به اين سادگي ها از منافع خود نمي گذرند و اهرم هاي مختلفي نيز براي 
حفظ منافع خود دارند.  در اين بين بايد توجه داش��ت كه گزارش هاي 
اقتصادي و اظهارات اقتصادي با چه هدفي ارائه مي ش��ود به طور نمونه 
اتاق هاي بازرگاني در واقع اتاق وكالي تجار به شمار مي رود و اظهارات و 
توصيه هايش به دولت و جامعه مبتني بر انتفاع بخشي خود است، از اين 

رو بايد هوشيار بود و به پااليش پيام هاي اقتصادي پرداخت. 
 يك مش��اوره اقتصادي جانبدارانه در مراكز حس��اس تصميم گيري 
مي تواند سرنوشت ملتي را تغيير دهد، از اين رو مراكز تصميم گيري به 
ش��دت بايد روي اظهارات و گزارش هاي اقتصادي و آماري حساسيت 
داشته باشند و براي كاهش انحراف و خطا در كنار استفاده از نقطه نظرات 
كارشناسان دولتي، خصوصي و از نظريات كارشناسان و اقتصاددان هاي 
مستقل نيز بهره ببرند. در نهايت به نظر مي رسد رسيدن به پيشرفت و 
توسعه و تسهيل فضاي كسب و كار در ايران در ابتدا نيازمند شفاف سازي 
وضعيت موجود اقتصاد است زيرا به دليل رانت هاي اطالعاتي وضعيت 
اقتصاد ايران چندان روشن نيست تا بدانيم اصاًل در كجا قرار گرفته ايم 
و براي حركت به نقطه مطلوب بايد چه كنيم، اين در حالي اس��ت كه 
كارشناس��ان و اقتصاددان هاي منصف، متعهد و مستقل در اين رابطه 

مي توانند كمك خوبي باشند. 

 

مديران ارشد نفت و گاز و مديران مياني 
بانكي بيشترين حقوق را دريافت مي كنند

ب�ر اس�اس داده ه�اي ب�ه  دس�ت آم�ده از گ�زارش حق�وق و 
دس�تمزد س�ال ۹5، مدي�ران ش�اغل در بخ�ش نف�ت، گاز و 
پتروش�يمي بيش�ترين حق�وق را در كش�ور درياف�ت مي كنند. 
به گزارش ف��ارس، در گ��زارش حقوق و دس��تمزد س��ال 95، آمار و 
اطالع��ات مربوط ب��ه حقوق هاي دريافت��ي بيش از 100ه��زار نفر از 
شاغالن كشور در سه س��طح مديران ارش��د، مديران مياني و سطوح 
غيرمديريتي جمع آوري و بررس��ي شده اس��ت. بر اساس اين گزارش 
مديران ارش��د حوزه نفت و گاز با دريافتي متوسط 6/9 ميليون تومان 
در ماه صدرنشين هستند و مديران ارش��د حوزه كامپيوتر و نرم افزار با 
5/5 ميليون تومان و حوزه عمران و ساختمان با 4/9 ميليون تومان در 

رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. 
در س��طح مديران مياني، صدرنش��يني با ش��اغالن نظام بانكي است. 
مديران مياني نظام بانكي كش��ور به طور متوسط رقمي در حدود 4/4 
ميليون تومان در ماه دريافتي دارند و بع��د از آنها مديران مياني حوزه 
نفت و گاز با 3/7 ميليون و مديران صنايع مخابراتي و الكترونيكي با 3/5 
ميليون تومان دريافتي ماهانه قرار دارند. بنا بر يافته هاي گزارش حقوق 
و دستمزد، در سطوح غيرمديريتي، كارمندان حوزه هاي سرمايه گذاري 
و بورس با حقوق ماهانه 2/8 ميليون تومان بيشترين حقوق را دريافت 
مي كنند و رتبه هاي بعدي از آن كاركنان بخش نف��ت و گاز و صنايع 
مخابراتي و الكترونيكي اس��ت كه به طور متوسط 2/4 ميليون تومان 
درآمد ماهانه دارند. گزارش حقوق و دستمزد گزارشي است كه براي 
چهارمين سال متوالي، جهت آگاهي فعاالن بازار كار از ميانگين حقوق 
و دستمزدها در كشور توسط سايت ايران تلنت منتشر مي شود. براي 
آگاهي از حقوق و دس��تمزدهاي دريافتي در س��اير گروه هاي شغلي، 

مي توانيد به وب سايت irantalent. com مراجعه كنيد.

ادامه از صفحه اول
مطابق گزارش مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
ايران هيچ مؤسسه اختصاصي براي رتبه بندي 
و امتياز دهي به وضعيت ايمني خودروها وجود 
ندارد اما براساس گزارشات رسيده از مراكز تست 
خودروها، هيچ كدام از خودروهاي توليد داخل با 

قيمت زير 50 ميليون تومان امنيت ندارند. 
جديدترين بررس��ي وضعيت س��اخت داخل يا 
توليد مش��ترك در قرارداده��اي داخلي جديد 
كه توس��ط مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي انجام شده نش��ان مي دهد هيچ كدام از 
خودروهاي توليد داخل با قيمت زير 50 ميليون 
تومان، داراي امنيت نيس��تند. ب��ه عنوان نمونه 
خودروهاي پژو 206، س��مند ) با فرض پلتفرم 
يكسان با پژو 405 (، تندر 90 و پژو پارس از نظر 
ايمني مؤسسه EURONCAP مي توانند در 
سطح ستاره قرار گيرند. متأسفانه در ايران هيچ 
مؤسسه اختصاصي براي رتبه بندي و امتياز دهي 
به وضعيت ايمن��ي خودروها وجود ن��دارد و از 
سويي آمارهاي منتشر ش��ده هم آنچنان موثق 
نيستند و نمي توان با اطمينان كامل به آنها رجوع 
كرد. با اين حال دو راه پيش روي خريداران قرار 
مي گيرد؛ يكي اعتماد به تجربيات شخصي ساير 
رانندگان و ديگري توجه به امتيازات كسب شده 
از سوي خودروها در مؤسسات معتبر تست ايمني 

است كه به خودروها داده مي شود. 
   پرايد

در نتايج تست مؤسسه ايمني بزرگراه هاي امريكا، 
خودروي پرايد بدترين خودروي سواري شناخته 
ش��ده كه مي تواند جان سرنش��ينانش را به طرز 
وحش��تناكي به خطر بين��دازد. پرايد در تس��ت 

تصادف، دچار انحراف شديد در س��تون، در  ها و 
سقف مي شود. كابين سرنشينان تاب برمي دارد، 
در خودرو باز مي شود و داشبورد هم صدمه شديد 
به پاي راننده مي زند. جلوي خودرو به شكلي جمع 
مي شود كه بسياري از قطعات كاپوت مانند موتور 
هم در تصادف شديد وارد كابين مي شود. در تست 
تصادف، خودروي پرايد به سختي امتياز دو ستاره 

از پنج ستاره را به خود اختصاص مي دهد. 
    پژو 206

خودروي پژو 206 از نظر ايمني، س��ه ستاره از پنج 
س��تاره مؤسس��ه Euro NCAP را گرفته است. 
از جمله ويژگي هاي ايمني پژو 206 اين اس��ت كه 
هنگام وقوع سانحه رانندگي و تخريب كاپوت خودرو، 
جابه جايي موتور به س��مت داخل كابين نبوده و به 
سمت زمين )پايين( جابه جا مي شود و درنتيجه به 

راننده و سرنشين كنارش آسيب وارد نمي كند. 
    سمند

تس��ت تصادف خودروي  داخلي سمند به دليل 
بومي بودن آن، توسط مؤسس��ات اروپايي انجام 
نگرفته است. با توجه به اينكه پلت فرم اين خودرو 
شبيه پژو 405 است، احتماالً در صورتي كه مورد 
تست مؤسس��ه Euro NCAP قرار گيرد، به 
سختي حائز سه ستاره خواهد شد. تست تصادف 
سمند در ش��ركت ماير انگلستان انجام شده ودر 
اين تست، سقف س��مند تاخورده)خميدگي به 
داخل ات��اق( و نيز ركاب باعث شكس��تگي پاي 
آدمك تست شده اس��ت. ايربگ آن به موقع كار 
كرده و خوش��بختانه به خاطر اي��ن وزن عقب و 
جلوي سمند متناسب است، حين تصادف عقب، 
خودرو بلند نمي ش��ود. س��الم ماندن ستون ها و 
خرد شدن شيشه هاي جلو، موجب شده سمند 

از سوي ش��ركت انگليسي ماير، اس��تانداردهاي 
ايمني را كسب كند. 

    تيبا
تيبا كه تركيب��ي از ريو و پرايد اس��ت هم مورد 
تس��ت تصادف قرار گرفته اس��ت. فيلم تس��ت 
تصادف اين خودرو نش��ان مي ده��د در خودرو 
هنگام تست، باز مي شودو ستون هاي سقف هم 
تاب برمي دارد كه نشان مي دهد وضعيت ايمني 
خودرو مناسب نيست و احتماالً به سختي بتواند 
دو ستاره ايمني را به دست آورد و در واقع سطح 

ايمني اين خودرو مناسب نيست. 
   تندر۹0

س��طح ايمني تندر90 درسطح مناس��بي قرار 
دارد و توانسته است سه ستاره ايمني را به خود 
اختصاص دهد. قطعات داخلي تندر 90 طوري 
طراحي ش��ده كه هنگام تصادف فش��رده شود. 
همچنين از آنجايي كه مخزن س��وخت در كف 
خودرو و به دور از كمك فنره��ا قرار گرفته، اگر 
تصادف از عقب رخ بدهد كمترين احتمال براي 
سوراخ شدن آن توسط اجزاي كمك فنر وجود 
دارد. وجود يك اليه عرضي در پش��ت صندلي 
عقب، خطر ورود اشيا از صندوق عقب به كابين را 
محدود مي كند. ساختار النه زنبوري داشبورد كه 
از پلي پرولي جاذب نيرو ساخته شده در اثر ضربه 

از جلو خطر آسيب به زانو را كاهش مي دهد. 
   پژو پارس

يكي از مهم ترين نقص هايي ك��ه خودروي پژو 
پارس دارد و مي تواند راننده را مورد خطر جاني 
نيز قرار دهد اين است كه در تصادف، ميل فرمان 
و پدال ها ب��ه داخل اتاق خودرو وارد مي ش��ود و 
احتمال آسيب به سرنش��ينان زياد است، البته 

قسمت هاي زيرين خودرو مثل شاسي و قسمت 
زيرين كالف بدن��ه، مقاومت خوب��ي دارند ولي 
قسمت هاي بااليي بدنه چندان از استحكام بااليي 
برخوردار نيس��تند و مي تواند هن��گام واژگوني 
خودرو به سرنشينان آسيب وارد كند. همچنين 
اين خودرو از نظر هلدينگ تعادل خوبي دارد. پژو 
پارس با توجه به پلتفرم مشابه با خودروي 405 
احتماالً به سختي مي تواند حائز سه ستاره شود. 

    سطح ايمني خودروهاي چيني
ام وي ام 110

در تستLatin NCAPخودروي ام وي ام 110 
نتوانسته هيچ ستاره اي را دريافت كند. در تست 
صورت گرفته مشخص شده عالوه بر اينكه سقف 
آن خم مي شود، درهاي آن باز شده و احتمال اينكه 
سرنشين ها به بيرون خودرو پرتاب شوند را افزايش 
مي دهد. عالوه بر اين، قطعات داخل جلوي خودرو، 
صدمه شديدي به سرنشين ها خواهد زد، به طوري 
كه آسيب وارد شده به آدمك تست راننده درناحيه 
سر، گردن وباالتنه درحد قرمز است كه نمي تواند 
وضعيت خوبي باش��د. اين گزارش در ادامه اعالم 
مي كند كه ب��ا عنايت به فضاي غي��ر رقابتي بازار 
خ��ودرو در ايران و ع��دم الزام خودروس��ازها در 
رعايت و اعالم سطح ايمني، به نظر مي رسد نهاد 
حاكميت و متولي امر توليد بايد ب��ر رعايت اين 
موارد ايمني و اجباري كردن آنها با توجه به تبعات 
آثار اجتماعي- اقتصادي برميزان تلفات انس��اني 
تصادفات خودرو، نظارت و تأكيد كند. همچنين 
الزم است خودروهاي مشمول قراردادهاي جديد 
خودرويي كه قرار است در كشور توليد شوند نيز 
براساس سطوح ايمني اين مدل خودروها در اروپا 

مورد تست ايمني قرار گيرند. 

 مجلس: خودروهاي داخلي 
زير ۵۰ ميليون تومان امنيت ندارند

بازديد دكتر ابراهيمي مديرعامل بانك انصار 
 از بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي 

قرآن كريم
 دكترابراهيم�ي مديرعام�ل بانك انص�ار در آخرين هفت�ه برگزاري

 بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در جريان بازديد از 
نمايشگاه در مصالي حضرت  امام  خميني)ره( ضمن بازديد از غرفه هاي 
مختلف و كسب آگاهي از فعاليت هاي صورت گرفته در خصوص ترويج 
فرهنگ قرآني از سوي سازمان ها و شركت هاي حاضر در نمايشگاه، 
طي گفت وگويي ابراز اميدواري كرد كه شعار امسال نمايشگاه قرآن 
تحت عنوان »اخ�الق و زندگي« منبع الهام مدي�ران وكاركنان بانك 
انصار باش�د تا ضرورت عمل به مفاهيم قرآني و اله�ي را براي احياي 
سبك فعاليت حرفه اي ايراني-  اسالمي در بانك انصار بهتر درك كنند. 
دكتر ابراهيمي با اشاره به پتانسيل خوب قرآني كشور، افزود: با توجه به 
نوآوري و خالقيت هاي كه وجود دارد نياز است تا كارهاي خوبي در اين 
حوزه انجام و در جامعه نهادينه شود، هرچند پوشش هنري موضوعات 
قرآني مي تواند در نهادينه شدن مفاهيم قرآني براي عموم جامعه مؤثر 

باشد اما نياز است تا حمايت هاي مالي نيز پشتوانه اين مهم باشد.
 وي با بيان اينك��ه بانك انص��ار حمايت هاي مختلف��ي از حوزه هاي 
قرآني داشته اس��ت، گفت: براي اقتصاد حوزه قرآني بايد فكر اساسي 
صورت گيرد تا افرادي كه در اين حوزه فعال هستند و قلم مي زنند و 
هنرآفريني مي كنند، با مشكل روبه رونشوند. تحقق اين امر، تخصيص 
بودجه اي خاص به حوزه قرآني را مي طلبد. شايان ذكراست اين بازديد 
با همراهي رئيس دفتر امور فقهي و جمعي از معاونان و مديران بانك 

انصار صورت گرفته بود. 
-------------------------------------------------------

اول و سوم تير ماه صورت مي گيرد
آغاز پيش فروش 3 محصول جديد 

ايران خودرو
مدي�ر عام�ل گ�روه صنعت�ي اي�ران خ�ودرو از پي�ش ف�روش 
س�ه محصول جدي�د در روزه�اي اول و س�وم تير ماه خب�ر داد. 
 به گزارش ايكوپرس، مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو با اعالم اين 
خبر گفت: پيش فروش س��ه محصول جديد پژو 2008، تندرپالس و 
دناپالس در روز پنج شنبه اول تير ماه براي شماره كد ملي زوج و شنبه 

سوم تير ماه براي شماره كد ملي فرد خواهد بود. 
مهندس هاشم يكه زارع با بيان اينكه هر كد ملي فقط قادر به ثبت نام 
يك دستگاه خواهد بود، اظهار كرد: امكاني در سامانه فروش اينترنتي 
ايجاد خواهد شد تا تمام مشتريان از فرصت يكسان برخوردار باشند، 
ضمن اينكه اين ثبت نام فاقد امكان صلح است.  مدير عامل گروه صنعتي 
ايران خودرو با اشاره به اينكه مبلغ پيش پرداخت براي محصول2008 
مبلغ60 ميليون تومان است، يادآور شد: نرخ سود مشاركت در اين طرح 
15درصد و نرخ سود انصراف نيز 12درصد است. وي گفت: متقاضيان 
براي اطالع بيشتر ازجزئيات ثبت نام مي توانند به سايت رسمي گروه 

صنعتي ايران خودرو به نشانيwww. ikco. ir مراجعه كنند. 
گروه صنعتي ايران خودروپيش از اين صراحتاً اعالم كرده بود كه تنها 
مرجع رسمي فروش و عرضه اين محصوالت است و هر گونه طرح فروش 

از سوي مرجعي ديگر رد مي شود و غيرقابل قبول است. 
-------------------------------------------------------
معاون بانك مهر اقتصاد در نشستي خبري عنوان كرد

حتي مذاكره بدوي هم براي ادغام نداشته ايم 
ي�ك مق�ام مس�ئول بانك�ي ادغ�ام بان�ك مه�ر اقتص�اد ب�ا 
مؤسس�ات مال�ي و اعتب�اري را تكذي�ب ك�رد و خواس�تار 
برخ�ورد مراج�ع قضاي�ي ب�ا ايجادكنن�دگان ش�ايعات ش�د. 
به گزارش »جوان« جواد حاجي مزداراني معاون امور مناطق اين بانك 
در نشست خبري خود با خبرنگاران هرگونه ادغام مؤسسات با بانك مهر 
اقتصاد را غيرواقعي خواند و گفت: در شرايط فعلي اقتصاد كشور و نقش 
تأثيرگذار بانك در آن، رسالت عمده اي را به دوش مي كشيم كه حمايت 

از اقتصاد مقاومتي در حوزه تأمين مالي است. 
وي گفت: بانك مهر اقتصاد به لحاظ حجم پرتفوي منابع با بانك هاي با عمر 
بيش از 60 س��ال رقابت مي كند و در رتبه هفت و هشت بانك هاي كشور 
قرار مي گيرد. معاون امور مناطق بانك مهر اقتصاد هر گونه نشست بدوي 
يا جمع بندي با مؤسسات مالي براي ادغام را رد كرد و گفت: بنا نيست با 
توجه به ظرفيت خوب اين بانك و نقدينگي مناسب مشكل برخي مؤسسات 
ديگر را به شكل ادغام حل كنيم. وي گفت: ما به دنبال ريشه اين خبر سازي 

هستيم و مراتب را به معاونت نظارت بانك مركزي اعالم كرده ايم. 
حاجي مرزداراني خاطر نش��ان كرد:  س��اماندهي بازار پولي و مالي امري 
ضروري است اما طبق نشست هايي كه با مسئوالن باالدستي و سهامداران 
عمده اين بانك داشته ايم هيچ برنامه اي براي ادغام وجود ندارد مگر اينكه 
حكم حكومتي داش��ته باش��يم. وي تصريح كرد: ضريب نفوذ بانك مهر 
اقتصاد بين 17 تا 20 درصد جمعيت كشور است كه در برخي از استان ها 
به بيش از30 درصد مي رسد. وي از پيگيري قضايي وامنيتي اين بانك براي 
برخورد با منتشركنندگان شايعه مذكور خبر داد و گفت: آلوده كردن فضاي 
ذهني مشتريان و سپرده گذاران بانكي و ايجاد چنين فضايي به هيچ وجه 
درست نيست و باعث تشديد مشكالت مي شود، لذا مديران بانك ها بايد با 

هوشمندي مانع از ايجاد يا تشديد چنين فضاهايي شوند. 
-------------------------------------------------------

سهم ۷۸درصدي نفت در رشد اقتصادي 
سال۹۵ ، پابرجايي تشتت آماري

بان�ك مرك�زي در حال�ي جزئي�ات ن�رخ رش�د اقتصادي س�ال 
گذش�ته را 12/5 درص�د اعالم كرده كه س�هم درآمده�اي نفتي 
از رش�د توليد ناخال�ص داخل�ي ح�دود ۷۸درصد بوده اس�ت. 
بر اساس اعالم بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي همراه با نفت كشور از 
منفي 1/4 درصد در سال 94 به 12/5 درصد در سال 95 افزايش يافته 
است، اين در حالي است كه رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت تنها 
3/3 درصد بوده اس��ت. همچنين نگاهي به جدول درصد رشد توليد 
ناخالص داخلي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي نشان مي دهد، ارزش 
افزوده گروه نفت از 7/2 درصد در سال 94 به 61/6 درصد در سال 95 
افزايش يافته است، اين درحالي است كه ارزش افزوده گروه صنايع و 
معدن تنها 2/2 درصد، ارزش افزوده گروه كشاورزي 4/2 درصد و ارزش 

افزوده گروه خدمات 3/6 درصد بوده است. 
بر اين اس��اس ميزان ارزش افزوده درآمدهاي نفتي در فصل س��وم سال 
گذشته )با 77 درصد( بيشترين رشد را داشته و مجدداً در فصل آخر سال 
95 ميزان رش��د حاصل از درآمدهاي نفتي كاهش يافته است. همچنين 
زيرگروه ساختمان به عنوان يكي از پيش��ران   هاي  اصلي اقتصاد كشور در 
سال گذش��ته با وضعيت بغرنجي مواجه و رشد توليد ناخالص داخلي اين 

بخش منفي 13/1 درصد بوده است. 
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود تأكيدات فراوان در پرهيز 
از تشتت آماري همچنان در ارائه آمارها از سوي بانك مركزي و مركز آمار 
ايران شاهد اعالم آمارهاي متفاوت هستيم، در حالي كه چندي قبل مركز 
آمار ايران نرخ رشد س��ال 95 را 8/3 درصد اعالم كرده بود، بانك مركزي 
هم اكنون ميزان رشد اقتصادي سال 95 را 12/5 درصد اعالم كرده است. در 
مورد نرخ رشد اقتصادي بدون نفت هم همين موضوع صادق بوده و در حالي 
كه بانك مركزي نرخ رش��د بدون نفت را 3/3 درصد اعالم كرده اين رقم از 
سوي مركز آمار ايران 6/3 درصد اعالم شد، در واقع بين اعداد اعالم شده از 
سوي دو نهاد متولي اعالم آمار رش��د اقتصادي تنها در قسمت بدون نفت 

اختالف 3 درصدي وجود دارد.

بهناز   قاسمي
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