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اخبار
ترمز بورس کشیده شد

بازیگران بازار سرمایه دیروز علیرغم کاهش
نماگر اصلی ،شاهد رشد شاخص کل هموزن
بودند .جذب نقدینگی نسبتا باالی سهمهای
قندی و سیمانی در کنار برخی از سهمهای
کوچک دیگر سبب این رشد شد اما بزرگان بازار
همچنان بازیگر اصلی هستند و بازار را در دست
دارند .دیروز (دوشنبه) بار دیگر بازار سهام شاهد
افزایش قیمت سهمهای کوچک بود اما سهمهای
تأثیرگذار فلزی و معدنی در کنار دیگر سهمهای
شاخصساز اجازه رشد به نماگر اصلی بازار را
نداند .در چنین فضایی قندیها توانستند قسمت
نسبتاً باالیی از نقدینگی بازار را به خود جذب
کنند .دیروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی
بورس اوراق بهادار تهران  ۲۰۴واحد افت کرد و
به رقم  ۱۶۴هزار و  ۲۳۸واحدی رسید .همچنین
شاخص کل هم وزن با  ۲۹واحد افزایش به رقم
 ۳۰هزار و  ۹۰۶واحدی دست یافت .شاخص
آزاد شناور نیز با  ۲۷۰واحد کاهش تا رقم ۱۸۳
هزار و  ۶۹۹واحدی پایین رفت و شاخص بازار
اول با  ۳۱۴واحد افت به عدد  ۱۲۳هزار و ۴۹۵
واحدی رسید .در عین حال شاخص بازار اول
با  ۳۱۴واحد پایین آمد و به رقم  ۱۲۳هزار
و  ۴۹۵واحدی رسید ،اما شاخص بازار دوم با
رشد  ۳۶۹واحدی روبهرو شد و عدد  ۳۱۵هزار
و  ۲۷۶را تجربه کرد .دیروز بار دیگر نمادهایی
در گروه فلزات اساسی ،بانکی و معدنی بیشترین
تأثیر را روی شاخصهای سهام گذاشتند؛ به
نحوی که ملی صنایع مس ایران با  ۱۲۲واحد
تأثیر افزایشی سعی کرد شاخصهای بازار را به
سمت باال هدایت کند ،اما در عین حال بانک
ملت ،معدنی و صنعتی چادرملو و گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید هر کدام به ترتیب ۴۲ ،۹۰
و  ۳۱واحد تأثیر کاهنده روی شاخصهای بازار
سرمایه داشتند .از طرفی پتروشیمی شازند و
دادهگستر عصر نوین (های وب)  ۲۲و  ۱۹واحد
تأثیر افزاینده روی شاخص کل داشتند .در گروه
فلزات اساسی دیروز بیش از نیمی از سهمها با
افزایش قیمت تا سه درصد مواجه شدند .بین
آنها سهمهایی وجود داشت که کمتر از یک
درصد رشد قیمت داشتند .همچنین مابقی
سهمها تا سقف سه درصد افت قیمت را تجربه
کردند .در گروه بانکها و مؤسسات اعتباری
روند قیمت سهمها عموماً کاهنده بود .کانههای
فلزی نیز نوسان قیمتی کمتر از یک درصد را
تجربه کردند.در عین حال بیشتر سهمها در
گروه محصوالت شیمیایی با کاهش قیمت روب
رو شدند .در این گروه  ۱۱۲میلیون سهم به
ارزش حدود  ۴۰میلیارد تومان مورد دادوستد
قرار گرفت.
دیروز در گروه قند و شکر شاهد رشدی یک
دست قیمت سهمها بودیم؛ به طوری که اکثر
سهمهای این گروه بیش از چهار درصد افزایش
قیمت را تجربه کردند .حجم و ارزش معامالت
این گروه نسبت به روزهای گذشته رشد کرد؛
به طوری که در این گروه مجموعاً بیش از ۱۵
میلیون سهم به ارزش  ۱۴.۵میلیارد تومان مورد
دادوستد قرار گرفت.
در گروه خودرو و ساخت قطعات اما نوسان
قیمتی عمدتاً کمتر از دو درصد مواجه بودیم،
اما ارزش معامالت این گروه نیز نسبت به سایر
گروهها مقدار باالیی را نشان میدهد؛ به طوری
که  ۳۵۹میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۱
میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
در گروه سیمان و آهک و گچ بیشتر
سهمها با رشد قیمت مواجه شدند؛ هر چند که
سهمهایی بودند که تا چهار درصد نیز کاهش
قیمت را شاهد باشند .در این گروه  ۴۳میلیون
سهم به ارزش بیش از  ۱۲میلیارد تومان معامله
شد .ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۷۴۱
میلیارد تومان رسید که ناشی از دست به دست
شدن  ۲.۵میلیارد سهم و اوراق مالی بود.
در فرابورس ایران نیز شاخص کل با ۸.۱
واحد رشد روبرو شد و به رقم  ۲۰۹۰واحدی
دست یافت .ارزش معامالت این بازار به رقم
 ۵۴۰میلیارد تومان رسید و حجم معامالت آن
به رقم  ۸۷۸میلیون سهم و اوراق مالی رسید.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک خبر داد:

افزایش  18درصدی صادرات

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک از
افزایش بیش از  18درصدی صادرات و کاهش
 38درصدی واردات محصوالت حوزه نساجی،
پوشاک ،چرم و کفش در ده ماهه سال  97خبر
داد.
افسانه محرابی در خصوص عملکرد 10
ماهه سال  97دفتر صنایع نساجی و پوشاک
گفت :آمار صادرات  10ماهه سال  97در
محصوالت حوزه نساجی ،پوشاک ،چرم و کفش
 260هزارتن به ارزش  955میلیون دالر و
واردات در این حوزه  339هزارتن به ارزش947
میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی در صادرات
این حوزه به ترتیب  18.7درصد و  6.5درصد
رشد و در واردات به ترتیب  38.4درصد و 36
درصد کاهش داشته یافته است.
او با بیان اینکه برای رفع ممنوعیت
صادرات کیسه پلی پروپیلن و حفظ پتانسیل
ارزآوری بیش از  140میلیون دالری این بخش
پیگیری های بسیاری انجام شده است ،افزود:
رفع مشکالت بانکی و گمرکی واحدهای تولیدی
و نهایی کردن درصد مجاز کسر وزن ناشی از
رطوبت بازیافتی الیاف با همکاری گمرک ایران،
سازمان ملی استاندارد ایران و بانک مرکزی در
 10ماه گذشته انجام شده است.
محرابی تصریح کرد :دستورالعمل ماده 7
آیین نامه اجرائی ماده  13قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز برای کاالهای مشمول گروه کاالیی
منسوجات و پوشاک به منظور مدیریت کاالهای
موجود در سطح عرضه تهیه ،تدوین و ابالغ
شد .همچنین ابالغ موافقتنامه ردیف متفرقه
 530000-39بودجه سال  97جهت بازسازی و
نوسازی صنعت چرم سبک و تدوین دستورالعمل
مربوطه و قرارداد عاملیت بانک پیگیری شد.
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وزیر راه و شهرسازي:

افزایش توان لجستیک؛ هدف کریدور شمال ـ جنوب

وزیر راه :باید قابلیتها را برای افزایش توان
لجستیک مدیریت کنیم و این مهمترین برنامه
پیش روی ماست.
وزیر راه با اشاره به همزمانی هفتمین اجالس
شورای هماهنگی کریدور ترانزیتی شمال -جنوب
با افتتاح راه آهن قزوین -رشت گفت :این اجالس
نقطه عطفی در عمر کریدور شمال -جنوب به شمار
میرود.
محمد اسالمی در حاشیه هفتمین اجالس
شورای هماهنگی کریدور بینالمللی حمل ونقل
شمال -جنوب در جمع خبرنگاران با اشاره به
این که این اجالس پس از  ۵سال وقفه مجددا
ت افزود :این اجالس امروز با حضور
برگزار شده اس 
 ۱۲کشور عضو تشکیل شد که سطح خوبی از
همکاری های بین المللی را نشان می دهد و در
این اجالس درباره مسایل فیمابین و مواردی که
میتوانند تسهیل کننده فعالیت در حوزه ترانزیت
باشد گفتگو و توافق خواهد شد.
وی ادامه داد :یکی از مواردی که بسیار اهمیت
دارد این است که کریدور شمال -جنوب به میزان
ظرفیت سازی انجام شده ،قابلیت بهره برداری
ندارد و به همین علت باید موانعی که وجود دارد را
شناسایی و برطرف کنیم.
وی با اشاره به عالقه کشورهای عضو و حضور
موثر آنها در این کریدور و تقارن برگزاری این
اجالس با افتتاح راه آهن قزوین-رشت گفت :این
یکی از بخشهای باقیمانده کریدور شمال -جنوب
بود که در جمهوری اسالمی ایران تکمیل شده
است و تقارن این دو رویداد و حضور وزرایی که
برای افتتاح این مسیر به ایران سفر خواهند کرد،
این جلسه شورای هماهنگی را به نقطه عطف
کریدور شمال -جنوب تبدیل میکند.

نرخ حق الوکاله بانک ملی ایران در
سال  98ثابت ماند

نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های
سرمایه گذاری بانک ملی ایران در سال  98اعالم
شد.
به گزارش امتیاز ،نرخ حق الوکاله دریافتی
بانک ملی ایران از سپرده گذاران در سال آینده،
معادل 3درصد تعیین شده است .حق الوکاله
شامل هزینه های به کارگیری سپرده های
سرمایه گذاری مدت دار مشتریان در امور اعطای
تسهیالت و سرمایه گذاری های اقتصادی بانک
است و اجرای این موضوع با توجه به اصول قانون
بانکداری بدون ربا و رابطه حاکم بین وکیل و
موکل در این قانون صورت می گیرد .الزم به
ذکر است ،نرخ حق الوکاله این بانک در سال 96
و  97نیز معادل  3درصد بود.

مجمع بانک مهر اقتصاد ۱۶ ،اسفند
برگزار میشود

اسالمی در ادامه به ساخت راه آهن رشت -آستارا
آهن ،پیمانکار تعیین
اشاره کرد و افزود :برای این راه 
شده و به زودی با حضور رئیسجمهور افتتاح عملیات
اجرایی آن را برگزار خواهیم کرد ضمن اینکه منابع
این پروژه نیز پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد :کریدور شمال -جنوب سه
بخش دارد ،یک بخش زیر ساختهایی است
که برای عبور ظرفیت بیشتر باید فراهم شود .از
گذشته از این مسیر استفاده شده و بارهای منطقه
قفقاز و آسیای میانه از طریق ایران به سایر کشورها
منتقل میشده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گسترش

زیرساختها در کریدور شمال -جنوب گفت:
احداث راهآهن بافق -بندرعباس -سرخس ،توسعه
بندر چابهار ،توسعه بنادر شمالی و ایجاد خط آهن
از قزوین به آستارا و احداث جاده های دیگر از
جمله اقداماتی است که در جمهوری اسالمی ایران
برای توسعه کریدور شمال-جنوب انجام شده است.
وی افزود :جمهوری اسالمی ایران در حال
تکمیل راهآهن چابهار به زاهدان است .اتصال این
راهآهن به نقاط شمالی و همچنین راهآهن شرقی
 غربی به مرزهای کشورهای همسایه از مهمتریناقدامات در کریدور شمال-جنوب به شمار میرود.
اسالمی ایجاد قابلیت برای مدیریت جابهجایی

بار را دومین اقدام اساسی برای توسعه کریدور
شمال-جنوب دانست و گفت :در شرایط کنونی،
کشورها مستقال بارهای خود را مدیریت میکنند.
وی تصریح کرد :نکته سوم این است که ما
باید پتانسیل لجستیک ایجاد کنیم و با ایجاد نظام
لجستیک ،قابلیت حمل ونقل مشترک و ایجاد
شرکتهای حمل ونقل ترکیبی بتوانیم کریدور
شمال-جنوب را به معنای واقعی کلمه گسترش دهیم.
اسالمی افزود :باید به صورت سخت افزاری و
نرم افزاری قابلیتها را برای افزایش توان لجستیک
مدیریت کنیم و این مهمترین برنامه پیش روی
ماست.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس:

آقازادهها در مافیای قاچاق دست دارند

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بيان اينكه
با هیچ جناحی تعارف نداریم و هرجا گزارشی مبنی بر فساد به دست
ما برسد ،ورود میکنیم گفت :مافیای قاچاق بيشتر توسط آقازادهها
و خانمزادهها انجام میشود يعنی اين موضوع توسط افراد معمولی
صورت نمیگیرد.
امیر خجسته امروز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه
مقام معظم رهبری در بیانیه «گام دوم انقالب» بر توجه به مردم،
رعایت عدالت ،اجرای اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد تأکید کردند
اظهار کرد :دشمن از هر راهی وارد شد تا مردم را زمینگیر کند اما
موفق نشد.
وی با بیان اینکه دشمن امروز برای مقابله با ایران اسالمی به
تحریمهای اقتصادی روی آورده است گفت :مقام معظم رهبری برای
مقابله با این ترفند دشمن ،اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند.
وی با بیان اینکه  10سال است که رهبر فرزانه انقالب شعارهای
سال را با مبانی اقتصادی مطرح میکنند افزود :مقام معظم رهبری
همه مباحث الزم را مطرح کردند تا مسؤوالن توجه کنند اما آنها آن
طور که باید ورود نکردهاند.
نماینده مردم همدان و فامنین مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اینکه مردم از مسؤوالن گالیه دارند و معتقدند اگر جهادی عمل
میشد ،مشکالت امروز پیش نمیآمد تصریح کرد :دشمن امروز
معیشت مردم را هدف قرار داده است که باید مانع از بروز مشکل
شویم.
وی با بیان اینکه آمریکای بیرونی با تحریمهای اقتصادی درصدد
اعمال فشار به مردم است ادامه داد :بخشی از مشکل ما مربوط به
محتکران است و بخش دیگر نیز مسؤوالنی هستند که وظایف خود
را رها کردند و نظارتی بر امور مختلف ندارند که بنده از آنها به عنوان
«آمریکای درونی» یاد میکنم.

خجسته با بیان اینکه کاهو و میوههای ما از طرف میدان بار به
سمت مرزها میرود خاطرنشان کرد :متأسفانه مسؤوالن مانع از این
اتفاقات نمیشوند که ما به آن امریکای داخلی میگوییم.
وی گفت :بیفکری مسؤوالن ،سوء مدیریتها ،بیتوجهی و رها
کردن مسؤولیتهاست که باعث آسیب رساندن به کشور میشود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه
ایران اسالمی کشوری قدرتمند و دارای منابعی سرشار است گفت:
یک درصد جمعیت دنیا و  9درصد منابع جهان را در اختیار داریم به
طوری که برابر اروپا دارای منابع هستیم.
وی گفت :کشور ما فقیر نیست ولی اینکه نمیتوانیم از
ظرفیتهای موجود استفاده کنیم و نیازهای داخل کشور را برطرف
کنیم ،دلیلی جز آمریکای داخلی ندارد.
خجسته با بیان اینکه متأسفانه حرکتی از مسؤوالن برای حل
مشکالت نمیبینیم افزود :کمر مردم زیر فشار اقتصادی در حال خرد
شدن است اما باز هم برخی مسؤوالن اقدامی نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه دولت تورم را  50درصد اعالم میکند اما
افزایش حقوق را  20درصد در بودجه سال  98در نظر میگیرد تصریح
کرد :بودجه سال  98مناسب و مطابق با اقتصاد مقاومتی نیست و
اقشار مختلف در آن دیده نشدند.
نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت با بیان اینکه ایران
اسالمی با اتکا به اقتصاد مقاومتی یک کشور قدرتمند خواهد شد ادامه
داد :وقتی کاالی قاچاق از آسمان ،دریا و زمین وارد میشود و در
گمرکات همه چیز رها شده ،اشتغال و تولید داخل نیز نابود میشود.
وی با اشاره به اینکه البته امروز قاچاق کاال برعکس شده و
کاالهای ما غیر قانونی از کشور خارج میشوند ادامه داد :باید مانع از
خروج کاال شد.
قاچاق توسط افراد معمولی صورت نمیگیرد

خجسته خاطرنشان کرد :مافیای قاچاق بسیار پیچیده است و
متأسفانه آقازادهها و خانمزادهها به قاچاق اقدام میکنند یعنی این
موضوع توسط افراد معمولی صورت نمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه امروز نهضت مبارزه با مفاسد
اقتصادی در کشور شکل گرفته و مردم هم مطالبهگری میکنند گفت:
مجلس و دستگاههای نظارتی باید ورود کنند و فشارهای سیاسی
نباید مانع از برخورد با فساد شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه اگر با فساد برخورد نشود ریشه دوانده و اوج
میگیرد اظهار کرد :با هیچ جناحی تعارف نداریم و هرجا گزارشی
مبنی بر فساد به دست ما برسد ،ورود میکنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال  98مبارزه با فساد را بابرنامهتر
ادامه مییابیم افزود :مبارزه با فساد مطالبه رهبری و مردم است به قوه
قضاییه پیشنهاد دادیم حکم خدا برای مفسدان اقتصادی در مألعام
انجام شود.

زیر ساخت توزیع گوشت سهمیهای بر بستر کارت بانکی فراهم شد
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه
مجلس مصوب کرده است که کاالهای اساسی را با
ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد کنید و بعد به صورت سهمیه
ای بدهید ،گفت :سیستم این کار را برای گوشت
آماده کردیم و حتما از این به بعد انجام خواهد شد.
بعد از بحث های فراوان و سه بار بررسی
موضوع اختصاص  ۱۴میلیارد دالر ارز ترجیحی به
کاالهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس ،نهایتا
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ
 ۱۰اسفندماه ،بند الحاقی  ۲به تبصره  ۷الیحه
بودجه  ۹۸درباره این موضوع را مصوب کردند.
این مصوبه ،دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸
مابهالتفاوت ریالی  ۱۴میلیارد دالر از منابع حاصل
از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف
حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
 :۱واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل
و توزیع کاالهای اساسی ،دارو ،تجهیزات پزشکی
و نهادههای کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
 :۲واردات و یا خرید تولیدات داخل و
توزیع کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی
و نهادههای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی
و اختصاص مابهالتفاوت آن با نرخ نیمایی برای
معیشت مردم و حمایت از تولید
 .۳دولت از کاالبرگ الکترونیکی برای تأمین
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی
و یا پرداخت نقدی استفاده میکند.
 .۴دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این
برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه
یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه ،اقتصاد،
کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسالمی ارائه
میکند.
به گزارش فارس ،مخالفت مجلس با پیشنهاد
اولیه کمیسیون تلفیق که همان راهکار پیشنهادی
دولت بود یعنی تداوم سازوکار فعلی با اختصاص
 ۱۴میلیارد دالر ارز ترجیحی به کاالهای اساسی
و نهایتا ملزم کردن دولت به استفاده از کاالبرگ
الکترونیکی برای توزیع کاالهای اساسی بین
مردم حاکی از آن است که زمینه الزم برای تغییر
سیاست های کشور در این زمینه فراهم شده است.
اما چرا مجلس همچین تصمیمی را گرفت؟
افزایش قیمت شدید کاالهای اساسی
علی رغم تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی

بانك

دولت تصمیم داشت  ۱۴میلیارد دالر ارز
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی در سال
آینده تخصیص دهد و این در حالی بود که هدف
اصلی اجرای این سیاست در سال جاری یعنی
افزایش نیافتن قیمت این کاالها محقق نشده
بود .از طرف دیگر ،اجرای سیاست تخصیص ارز
ترجیحی به کاالهای اساسی ،پیامدهای منفی
متعدد و مهمی مانند زمینه سازی برای ایجاد
رانت و فساد ،تضعیف تولید داخلی و عدم انتفاع
گروههای هدف (دهکهای پایین درآمدی) به
صورت بهینه داشته است .بر همین اساس ،اجماع
گسترده ای بین نمایندگان مجلس ،مراکز پژوهشی
و کارشناسان وجود داشت که سیاست تخصیص ارز
ترجیحی در سال  ۹۸نباید تداوم پیدا کند و دولت
باید درآمد حاصل از حذف آن ،به صورت مستقیم
به مردم اختصاص دهد.
با این وجود ،دولت اعتقاد داشت که هرچند
اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی به کاالهای اساسی
نتوانسته موجب جلوگیری از افزایش قیمت این
کاالها در بازار شود ولی اجرای این سیاست ،موجب
شده است که تا حدودی تورم این کاالها کنترل
شود .به عبارت دیگر ،دولت اعتقاد داشت حذف
ارز ترجیحی کاالهای اساسی موجب افزایش شدید
قیمت این کاالها خواهد شد و این در حالی بود که
بررسیهای صورت گرفته نشان می داد قیمت اکثر
کاالهای اساسی در بازار حتی از نرخ تمامشده این
کاالهای اساسی وارداتی با ارز سنا هم باالتر است.
برای اینکه با دیدگاه دولت درباره این مساله
بیشتر آشنا شویم ،مناسب است نگاهی به اظهارات
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه
گفتگوی ویژه خبری  ۱۰اسفندماه داشته باشیم.
همتی در این برنامه تلویزیونی درباره قیمت باالی
کاالهای اساسی علی رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰
تومانی به این کاالها گفت« :از اول سال ،اختصاص
ارز  ۴۲۰۰تومانی آغاز شد .هنگامی که سیاست
های ارزی جدید را در مردادماه اعالم کردیم،
احساس کردیم برای کاالهای اساسی که با ارز
 ۴۲۰۰تومانی در اختیار مردم قرار می گیرد ،اگر
این را به هم بزنیم ،ممکن است شوکی در جامعه
ایجاد کند .این تصمیم هم درست بود چون در
مواقعی که با شوک طرف عرضه مواجه هستیم
و شوک افزایش قیمت ایجاد می شود ،شما اگر

بتوانید به اقشار کم درآمد و متوسط جامعه کمک
کنید ،این کمک می کند که اقشار کم درآمد خیلی
آسیب نبینند .آمار بانک مرکزی نشان می دهد تا
آبان این سیاست درست عمل کرد .در واقع ،مرداد،
شهریور ،مهر و آبان ،این سیاست درست عمل کرد
و تورم کاالهای اساسی با ارز  ۴۲۰۰تومانی خیلی
کمتر از تورم سایر کاالها بود و اختالف زیادی یعنی
حدود  ۲۰واحد درصد با آنها داشت .از آذر به بعد،
رشد تورم کاالهای اساسی افزایش یافت چون نظام
توزیع مشکل داشت و ضعیف توزیع داشتیم».
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نمودار
مقایسه تورم کاالهای مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی
با کاالهای غیرمشمول که نشان می داد از آذرماه
به بعد ،تورم کاالهای مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی
بیشتر از تورم سایر کاالها بوده است ،افزود:
«این نشاندهنده این است که شبکه توزیع ما
ایراد داشت و آقای رئیس جمهور هم بارها گفته
اند که ما مشکلمون وزارت بازرگانی است و ما
االن سیستمی که متولی توزیع باشد عمال نداریم.
باالخره وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و وزارت
معادن همه ادغام شده و دغدغه هایی که وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برای تولید و مسائل اساسی
تر دارد ،باعث می شود بحث توزیع به حاشیه برود.
این موضوع در دولت بحث شده و دولت به دنبال
آن است که راهکاری پیدا کند».
استفاده از کاالبرگ الکترونیکی،
سناریوی منطقی تضمین قدرت خرید مردم
مجلس که امسال سه بار با پیشنهاد دولت
مبنی بر احیای وزارت بازرگانی مخالفت کرده بود،
نهایتا با پیشنهاد اولیه کمیسیون تلفیق که همان
راهکار پیشنهادی دولت بود یعنی تداوم سازوکار
فعلی با اختصاص  ۱۴میلیارد دالر ارز ترجیحی
به کاالهای اساسی ،مخالفت و دولت را ملزم به
استفاده از کاالبرگ الکترونیکی برای توزیع کاالهای
اساسی بین مردم کرد .هرچند برخی کارشناسان و
رسانه ها ،واکنش منفی به این تصمیم مجلس و
بازگشت کوپن به سیستم اقتصادی کشور نشان
دادند ولی به نظر می رسد مجلس تصمیم نسبتا
قابل قبولی در شرایط فعلی کشور اتخاذ کرده است.
مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی با حمایت
از مصوبه مجلس درباره توزیع کاالهای اساسی با
کوپن الکترونیک نوشت« :تصور آن که تضمین

حداقلی از سبد غذایی برای اقشار نیازمند صرفا
مختص شرایط جنگی است به وضوح غلط است.
از  1964تامین حداقل های غذایی در آمریکا به
صورت ثابت و بی وقفه بر بستر قانونى جدید در
حال اجراست و کارت های اعتباری مربوط به این
برنامه( )EBTبه صورت فراگیر از سال  2004در
آمریکا مورد استفاده است بدون ان که این کشور
درگیر شرایط جنگی باشد».
زیرساخت الزم برای اجرای مصوبه
مجلس درباره کاالهای اساسی آماده است
با این وجود ،مصوبه مجلس درباره توزیع
کاالهای اساسی در سال  ،۹۸ادبیات به شدت
مبهمی دارد و به همین دلیل ،مهم است تفسیر
دولت از این مصوبه را بدانیم .رئیس کل بانک
مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه
شب با اشاره به مصوبه مجلس درباره تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانی به کاالهای اساسی و توزیع
آن با کارت الکترونیک گفت« :امروز چیزی که
در مجلس تصویب شد ،بحث جدیدی هست .دو
پیشنهاد وجود داشت و عده ای می گفتند شما
آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی
که االن مجلس تصویب کرده است ،این نیست.
مجلس مصوب کرده است که کاالهای اساسی را
با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد کنید و بعد به صورت
سهمیه ای بدهید .امکانات این قضیه فراهم است
و همین امروز به من اطالع دادند که سیستمی
در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و االن هر
سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و
فرقی نمی کند که برای کدام بانک باشد چون به
شماره ملی اش می دهیم ،راحت می تواند برود
و هر سهمیه کاالیی را در هر سقفی که مسئولین
توزیع تامین کرده اند ،با همان نرخ بخرد یعنی
پولی که از حسابش برداشته می شود با همان نرخ
است .ما االن این سیستم را برای گوشت آماده
کردیم که این اتفاق بیفتد و حتما از این به بعد
انجام خواهد شد .درباره بقیه کاالها هم می توانند
این کار انجام دهند».
با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی
انتظار می رود به زودی شاهد توزیع برخی کاالهای
اساسی با کاالبرگ الکترونیکی در بین مردم که
گام بزرگی در راستای اجرای مصوبه جدید مجلس
درباره این موضوع است ،باشیم.

بانک مهر اقتصاد زمان برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام خود
را اعالم کرد .زمان و محل برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت بانک مهر اقتصاد
که با نماد «ومهر» در بازار سهام حضور دارد ،با
انتشار اطالعیه ایی در سامانه کدال ،اعالم شد.
بر اساس این گزارش ،شرکت بانک مهر اقتصاد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
خود را روز پنج شنبه  ۱۶اسفند ماه  ۹۷برگزار
می کند .افزون بر این ،کلیه سهامداران ،وکیل
یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نماینده
یا نمایندگان اشخاص حقوقی می توانند برای
شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
بانک مهر اقتصاد ساعت  ۱۰صبح روز پنج شنبه
 ۱۶اسفند  ۹۷به نشانی تهران ،بزرگراه آبشناسان
«شرق به غرب» ،بعد از تقاطع ستاری ،خیابان
شقایق ،کوچه دهم ،نبش خیابان بنفشه ،مجتمع
آدینه مراجعه کنند.

شفافسازی  ۹و  ۶ماهه صورتهای
مالی بانک گردشگری

بانک گردشگری با انتشار یک گزارش شفاف
سازی مالی در کدال ،آخرین صورتهای مالی دوره
های  ۶و  ۹ماهه صاحبان سهام خود را تشریح کرد.
بانک گردشگری در دوره  ۹ماهه منتهی به
 ۳۰آذر ماه « ۹۷حسابرسی نشده» به ازای هرسهم
( )۹۵۵ریال زیان محقق کرده و این در حالی است
که شرکت در مدت مشابه سال قبل و به ازای هر
سهم  ۱۱۹ریال سود محقق کرده بود .بر اساس این
شفاف سازی ،افزایش  ۲۷۷درصدی جمع هزینه
ها از عمده دالیل شناسایی زیان نسبت به مدت
مشابه سال قبل است .از سویی دیگر ،این شرکت
بر اساس عملکرد  ۹ماهه برای سال مالی منتهی به
 ۲۹اسفند  ۹۷مبلغ ( )۵.۷۲۸میلیارد ریال زیان
خالص محقق کرده است.
عملکرد صورت های مالی  ۶ماهه
افزون بر این ،بانک گردشگری در دوره ۶
ماهه منتهی به  ۳۱شهریور ماه « ۹۷حسابرسی
نشده» به ازای هرسهم ( )۸۲۵ریال زیان محقق
کرده است این در حالی است که شرکت در مدت
مشابه سال قبل و به ازای هر سهم  ۱۱۹ریال سود
محقق کرده بود .الزم به ذکر است :افزایش ۱۹۱
درصدی جمع هزینه ها از عمده دالیل شناسایی
زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل در این شفاف
سازی مالی عنوان شده است .همچنین این شرکت
بر اساس عملکرد  ۶ماهه برای سال مالی منتهی به
 ۲۹اسفند ماه  ۹۷مبلغ ( )۴.۹۴۹میلیارد ریال زیان
خالص محقق کرده است.

ساعت کار شعبههای بانکپاسارگاد در
روزهای پایانی سال  ۹۷و نوروز

بانک پاسارگاد ،ساعت کار واحدهای خود را
در روزهای پایانی سال  ۱۳۹۷و تعطیالت نوروز
سال  ۱۳۹۸اعالم کرد.
ط عمومی بانک پاسارگاد ،کلیه
به نقل از رواب 
شعبههای بانک در تهران و شهرستانها از تاریخ
 ۱۸اسفند تا  ۲۷اسفند سال جاری ،در روزهای
شنبه تا چهارشنبه ،از ساعت  ۷:۳۰تا ۱۶:۳۰و
در روز پنجشنبه مورخ  ۲۳اسفند ،از ساعت۷:۳۰
تا  ۱۲:۳۰آماد ه ارایه انواع خدمات بانکی به
مشتریان خواهند بود .شعبههای بانکپاسارگاد
در روز  ۲۸اسفند سال جاری نیز از ساعت
 ۷:۳۰تا  ۱۴:۳۰خدمات بانکی را به مشتریان
ارایه میکنند.همچنین شعبههای منتخب
بانکپاسارگاد در روزهای  ۳و  ۴فروردین سال
 ۱۳۹۸از ساعت  ۹صبح الی  ۱۳مفتوح و آمادهی
خدماترسانی به مشتریان هستند.

اعالم شعب کشیک بانک ایران زمین

در راستای ارزشآفرینی هر چه بیشتر و
ارائه خدمات مطلوب به مشتریان محترم ،شعب
بانک ایران زمین در روزهای پایانی سال جاری
با حضوری فعالتر ،آماده ارائه خدمات بانکی
هستند .بانک ایران زمین با هدف افزایش سطح
رضایت مشتریان و تامین نیازهای مالی آنان در
روزهای پایانی سال ،تعدادی از شعب خود را به
عنوان شعب کشیک برای خدماتدهی در این
روزها تعیین کرد .ساعات کاری تمامی شعب
تحت نظارت مدیریت شعب استان تهران و
 150شعبه مدیریت امور شعب استانها از روز
چهارشنبه مورخ  15لغایت  27اسفندماه با
افزایش ساعت خدمترسانی همراه شده و آماده
ارائه انواع خدمات بانکی به مشتریان خواهد بود.
ساعت کاری شعب منتخب کشیک به
استثنای شعب مناطق آزاد در ایام پایانی سال
جاری از روز چهارشنبه مورخ  15/12/97لغایت
دوشنبه مورخ  27/12/97به شرح زیر است:
 شنبه تا چهارشنبه 7:30 :الی 18 پنجشنبه 7:30 :الی 14:30ساعت کاری در روز سه شنبه پایانی سال
مورخ  28/12/97تا ساعت  15:30است.
ساعت کار شعب مناطق آزاد (کیش و قشم)
در روزهای مذکور مطابق با تصمیم کمیسیون
هماهنگی بانکها خواهد بود.

