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اخبار
شاخص بورس رشد خود را حفظ کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
با رشد  ۱۵۲۴واحدی نسبت به روز یکشنبه
همراه بود و تعداد و ارزش معامالت نیز نسبت به
روزهای گذشته افزایش یافت.
معامالت دیروز (دوشنبه) در بازار بورس
اوراق بهادار تهران به پایان رسید و به این
ترتیب روند رشد بازار سرمایه حفظ شد؛
به طوریکه شاخص کل بازار با رشد ۱۵۲۴
واحدی نسبت به روز گذشته به  ۳۲۰هزار و
 ۱۹۴رسیده است.
این در حالی است که شاخص کل بازار
با معیار هموزن نیز نسبت به روز گذشته
افزایشی بود و به  ۹۶هزار و  ۶۱۷رسید که
نسبت به روز گذشته حدود  ۱۰۰واحد رشد
را نشان میدهد.
به این ترتیب ،با پایان یافتن معامالت امروز
بازار بورس اوراق بهادار تهران ،ارزش بازار به یک
میلیون و  ۱۶۸هزار میلیارد تومان رسید و تعداد
و ارزش معامالت نیز نسبت به روزهای گذشته با
افزایش همراه بود.
بر اساس آمار ثبتشده ،معاملهگران بازار
بورس  ۵۵۳هزار و  ۴۱۳معامله در این بازار انجام
دادند که ارزش آن نیز به بیش از  ۲۱۸۰میلیارد
تومان میرسد که نسبت به روزهای گذشته رشد
را نشان میدهد.
شرکت ملی صنایع مس ایران ،فوالد
مبارکه اصفهان ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
پتروشیمی جم و پتروشیمی خارک بیشترین
تاثیر را در رشد بازار داشتهاند و از سوی دیگر
بانک ملت و مخابرات ایران نیز بیشترین تاثیر
منفی را بر بازار بورس گذاشتهاند.
بانکهای ملت ،تجارت ،صادرات و اقتصاد
نوین ،ایران خودرو ،سایپا و ماشینسازی اراک
از جمله نمادهای پربیننده بورس اوراق بهادار
تهران در روز جاری بوده است.
فرابورس کاهشی شد
در مقابل شاخص کل فرابورس ایران نیز
کاهشی بود که با کاهش  ۴۸واحدی به ۴۱۰۹
رسید.
معاملهگران این بازار نیز دیروز  ۳۳۹هزار و
 ۴۱۲معامله انجام دادند که ارزش این معامالت
نیز به  ۱۲۹۷میلیارد تومان رسید.
سنگ آهن گهرزمین ،ذوب آهن اصفهان
و صنایع ماشینهای اداری ایران از مهمترین
نمادهایی بودند که سبب منفی شدن شاخص
فرابورس ایران شدند.
در مقابل پتروشیمی مارون ،شرکت آهن و
فوالد ارفع ،گروه صنایع کاغذ پارس و پتروشیمی
زاگرس نیز با رشد خود از منفیتر شدن بازار
جلوگیری کردهاند.
ذوب آهن اصفهان ،توسعه مولد نیروگاهی
جهرم ،صنایع کاغذ پارس ،و گروه سرمایهگذاری
میراث فرهنگی نیز از نمادهای پربیننده بازار
فرابورس ایران بوده است.
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وزیر صمت در مراسم روز ملی صادرات مطرح کرد:

نبود نقدینگی علت ظرفیت خالی واحدهای تولیدی

وزیر صمت :آنچه بخش تولید کشور را رنج
می دهد ،وجود ظرفیت خالی در تولید کارخانجات
است.
رضا رحمانی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان
برگزیده که به مناسبت بیست و سومین روز ملی
صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور در سالن
اجالس سران برگزار شد گفت :در صحنه عمل با
پایش  ۴۴قلم کاالی منتخب تولیدی بجز دو گروه
خودرویی و آلومینیوم در سایر اقالم با افزایش تولید
روبرو بودهایم که این افزایش از  ۳تا  ۲۲درصد در
گروههای مختلف کاالیی در نوسان بوده است.
وی افزود :در بخش خودرو هم در دو بخش
وانت و تراکتور افزایش تولید داشته ایم ،اما در
همین تولید که افزایش یافته است  ۵۰درصد
ظرفیت خالی داریم و بخشهایی نظیر کاشی و
سرامیک یا شیرینی و شکالت فقط با  ۵۰درصد
و کارخانجات آرد با  ۳۰درصد ظرفیت خود کار
میکند.
وزیر صنعت ادامه داد :این درحالی است که
پاکستان ساالنه  ۱۰۰میلیون متر مربع نیاز به
کاشی و سرامیک دارد که فقط  ۲۰درصد آن را
تولید میکند و بقیه را کشور ما میتواند تامین کند
درحالیکه سال گذشته فقط  ۸میلیون متر مربع
کاشی به این کشور صادر کردیم.
رحمانی افزود :قرار است صادرات ما به

کشورهای همسایه تا سال  ۱۴۰۰با رشد دو
برابری به  ۴۸میلیارد دالر برسد و باید از فرصت
پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز که برای
صادرکنندگان ما بسیار مطلوب است استفاده کنیم.
وی افزود :چین ساالنه  ۲هزار میلیارد دالر
واردات دارد که از کاالهای ایرانی به شرط داشتن
کیفیت استقبال میکند و در بررسی واردات آن
کشور متوجه شدیم که  ۷۰۰میلیارد دالر آن برای
کشور و تولید کنندگان ما موضوعیت و جای کار

دارد.
رحمانی افزود :عالوه بر چین ،هند ،آفریقا
و کشورهای اسالمی نیز از جمله اهداف مناسب
صادراتی برای صادرکنندگان ما هستند و اگر
بتوانیم بر موانع فکری خود غلبه کنیم قطعا برای
آنها نیز میتوانیم منابع مالی تخصیص دهیم.
وی صادرات را پیشران اقتصاد کشور در دو
سال آینده دانست و افزود :اگر به موضوع کیفیت
توجه نکنیم و کاالی کیفی صادر نکنیم دروازه

صادرات به روی کشور بسته میشود.
وزیر صمت با اشاره به دو شوک بزرگ ارزی
در چند سال گذشته که فرصت مناسبی برای
صادرکنندگان و جهش صادراتی بود گفت :متاسفانه
کشور نتوانست از این دو شوک برای جهش صادراتی
خود استفاده کند چراکه مشکل ما اشکاالت ساختاری
در واحدهای تولیدی و نقص زنجیره تولید تا مصرف
و وجود حلقههای مفقوده است و کشور نیاز مبرمی
به افزایش تیراژ تولیدات خود دارد و بسته بندی و
بازاریابی نیز باید مورد توجه جدی ما قرار گیرد.
وی از ایجاد یک کارگروه برای بررسی امکان
تامین مالی واحدهای صنعتی در وزارت صنعت خبر
داد و گفت :این امر مشکل قانونی ندارد ،اما باید روی
برآیندها تمرکز کنیم و اراده کنیم که مشکالت
واحدهای تولیدی را یکی پس از دیگری برطرف کنیم.
در این مراسم با حضور معاون اول رئیس
جمهور ،معاون علمی رئیس جمهور ،وزیر صمت و
رئیس اتاق بازرگانی ایران از  ۵۰واحد تولیدی برتر
در زمینههای مختلف از جمله گردشگری ،کاشی
و سرامیک ،شوینده ،لوازم خانگی و انرژی ،رنگ
و رزین ،سیمان ،کابل وسیم ،سلولزی ،شیرینی
و شکالت ،آرد و نان و ماکارونی ،ماشین آالت
صنعتی ،مصنوعات فلزی ،تابلو و تجهیزات برق،
ترانزیت ،خدمات فنی و مهندسی و همچنین ۶
شرکت دانش بنیان تجلیل شد.

زنگ ها برای سه دهک باالی جامعه به صدا درآمد؛

حذف یارانه  ۱۶میلیون نفر!؟

این  ۶۰میلیون از بین همان جمعیت یارانهبگیر انتخاب شدهاند
و این موضوع به صراحت بر این تاکید دارد که مابقی یارانهبگیران
محق دریافت کمک و حمایت مالی دولت به این صورت نیستند .در
این حالت ادامه پرداخت یارانه نقدی  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی نیز به
افرادی که تشخیص داده شده نباید مورد حمایت معیشتی باشند،
جای تامل دارد.
با اعالم رسمی انتخاب  ۶۰میلیون نفر از یارانهبگیران برای کمک
حمایتی دولت ،به نظر میرسد دیگر پرداخت یارانه به  ۱۶میلیون
نفری که محق حمایت معیشتی نبودند و در سه دهک باالی درآمدی
طبقهبندی شدهاند ،معنا نداشته و باید منتظر حذف یارانه نقدی آنها
نیز بود؛ موضوعی که تکلیف قانونی هم هست.
با سهمیهبندی بنزین و اجرایی شدن طرح حمایت معیشتی،
دولت منابع ناشی از اختالف قیمت ایجاد شده را در قالب کمکهای
نقدی به مردم پرداخت میکند که در این حالت دو نوع یارانه در
ماه واریز میشود؛ اول یارانه نقدی  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی که حدود
 ۱۰سالی است در قالب قانون هدفمندی یارانهها پرداخت میشود و
دیگری مبالغی که به عنوان کمک حمایتی از محل افزیش قیمت
بنزین واریز شده و نرخ آن به تناسب خانوارها متفاوت است.
اما نوع انتخاب افراد برای حمایت معیشتی ،مسائلی را در مورد
یارانهبگیران مطرح میکند.
ماجرا از این قرار است که تا قبل از شروع حذف یارانهبگیران
پردرآمد در شهریورماه امسال ۷۸ ،میلیون نفر یارانه نقدی دریافت

میکردند که با توجه به تکلیف قانون بودجه برای حذف سه دهک
باالی درآمدی ،غربالگری آنها شروع شد و آخرین گزارشها از این
حکایت داشت که حدود دو میلیون نفری در این مدت حذف شدهاند.
در حالی روند حذف سه دهک باالی درآمدی قرار است ادامه
داشته باشد که در این بین طرح کمک معیشتی دولت در جریان
اصالح قیمت بنزین مطرح و اجرایی شد که گروههای هدف آن
مشخص شده و  ۶۰میلیون نفر را دربر میگیرد.
این  ۶۰میلیون از بین همان جمعیت یارانهبگیر انتخاب شدهاند
و این موضوع به صراحت بر این تاکید دارد که مابقی یارانهبگیران
محق دریافت کمک و حمایت مالی دولت به این صورت نیستند .در
این حالت ادامه پرداخت یارانه نقدی  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی نیز به
افرادی که تشخیص داده شده نباید مورد حمایت معیشتی باشند،
جای تامل دارد.
این در حالی است که با شروع غربالگری حدود دو میلیون نفری
حذف شدند و اعالم رسمی وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی از این
حکایت دارد که از بین جمعیت یارانهبگیر  ۱۶میلیون نفر مشمول
دریافت کمک حمایتی نبودهاند.
اینک باید منتظر تعیین تکلیف وضعیت این  ۱۶میلیون نفر در
لیست سازمان هدفمندی یارانهها و پرداختی به آنها از این محل بود.
در هر حال این تعداد که جزو دهکهای باالی درآمدی تقسیمبندی
شدهاند که قانون بودجه دولت را مکلف به حذف آنها کرده استف از
سوی دیگر برای دریافت یارانه نقدی در هر ماه حدود  ۷۳۰میلیارد

بانك
از ابتدای سال جاری تا پایان مهر صورت گرفت:

پرداخت  627هزار میلیارد ریال
تسهیالت عقود اسالمی در بانک ملی

بانک ملی ایران بیش از  627هزار میلیارد
ریال تسهیالت در قالب عقود اسالمی از ابتدای
سال جاری تا پایان مهرماه پرداخت کرده است.
به گزارش امتیاز ،تسهیالت در قالب عقود
اسالمی ،در یک میلیون و  15هزار و  534فقره
و در قالب عقود مضاربه ،مشارکت مدنی ،فروش
اقساطی ،جعاله ،خرید دین ،قرض الحسنه و...
تخصیص داده شده است .این بانک  41هزار و
 513میلیارد ریال تسهیالت در  57هزار و 743
فقره در قالب عقد مضاربه پرداخت کرده است.
در بخش مشارکت مدنی نیز شعب بانک ملی
ایران  39هزار و  828فقره تسهیالت به ارزش
 202هزار و  272میلیارد ریال تسهیالت اعطا
کرده اند.پرداخت تسهیالت قرض الحسنه نیز در
بانک ملی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است
به طوری که در هفت ماه ابتدای امسال این بانک
 231هزار و  454فقره تسهیالت به ارزش بیش
از  56هزار و  216میلیارد ریال در قالب قرض
الحسنه به متقاضیان پرداخته است .از مجموع
تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران ،سهم فروش
اقساطی  516هزار و  27فقره تسهیالت به ارزش
 213هزار و  189میلیارد ریال و اجاره به شرط
تملیک  832میلیارد ریال است .همچنین شعب
بانک ملی ایران در مدت مذکور  130هزار و
 764فقره تسهیالت جعاله به ارزش  40هزار و
 203میلیارد ریال پرداخت کرده اند .در بخش
خرید دین نیز  20هزار و  307فقره تسهیالت
به ارزش  35هزار و  767میلیارد ریال ،مرابحه
 16هزار و  466فقره تسهیالت به ارزش  18هزار
و  935میلیارد ریال و در بخش سلف دو هزار
و  769فقره تسهیالت به ارزش  18هزار و 98
میلیارد ریال پرداخت شده است.
دردومین آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت
و اقتصاد کشور

تجلیل از مدیرعامل بانک ملت به عنوان
چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور

تومان هزینه به همراه دارند.
البته از روال طی شده اینگونه به نظر میرسد که جمعیت
شناسایی شده برای کمک حمایتی در واقع همان جمعیتی هستند
که قرار بود در سبد یارانهبگیران  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی باقی بمانند
و اظهارات مسئوالن وزارت رفاه تا حدی این موضوع را تائید میکند
وقتی که از معیارهایی سخن میگویند که برای حذف دهکهای
باالی درآمدی در غربالگری یارانهبگیران استفاده کرده بودند یا آزمون
وسع را برای برقرار کمکهای حمایتی کسانی که دریافت نکردهاند،
اجرایی خواهند کرد.
در طرح حمایتی در دور اول برای  ۱۷.۷میلیون خانوار کمک
حمایتی واریز شده که به تناسب اعضای خانوار متفاوت بوده است؛ به
گونهای که برای خانوارهای تکنفره  ۵۵هزار تومان ،دو نفره  ۱۰۳هزار
تومان ،سه نفره  ۱۳۸هزار تومان ،چهارنفره  ۱۷۲هزار تومان و پنج نفره و
بیشتر  ۲۰۵هزار تومان تعیین شد .در عین حال که این افراد یارانه نقدی
 ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی را نیز در هر ماه دریافت میکنند.

در دومین آیین تجلیل از چهره های نامی
صنعت و اقتصاد کشور با محوریت برندهای
مسوولیت پذیر اجتماعی ،از مدیرعامل بانک ملت
به عنوان مدیر موثر در رونق تولید ،تجلیل شد.
به گزارش امتیاز ،در دومین آیین تجلیل
از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور که با
حضور مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران
به عنوان رییس شورای سیاستگذاری همایش در
مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار
شد ،تندیس چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور
به محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت اعطا شد.
بر اساس این گزارش ،ایجاد محیط فرهنگی
مناسب در محل کار برای تمرین و کاربست
مسوولیت اجتماعی ،ارائه مدل مناسب برای
افشای مولفه ها و شاخص های مسوولیت پذیری
در شرکت ها ،بررسی تاثیر مسوولیت اجتماعی
سازمان ها بر وفاداری مشتریان ،ایجاد ارتباط
بین مسوولیت اجتماعی کسب و کار با برند
سازمانی ،از جمله اهداف و محورهای همایش
تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور
بود.
طی  8ماهه سال جاری رقم خورد:

افزایش صدور ضمانتنامه ریالی در
بانک صنعت و معدن

میزان صدور ضمانتنامه های ریالی در بانک
صنعت و معدن طی  8ماهه سال جاری نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  116درصد افزایش یافت.
به گزارش امتیاز؛ میزان صدور ضمانتنامه
های ریالی در بانک صنعت و معدن ،توسط این
بانک در  8ماهه سال  1397به  5هزار و 600
میلیارد ریال رسیده بود که این رقم در مدت
مشابه سال جاری به  12هزار و  150میلیارد
ریال رسیده است .گفتنی است با توجه به گستره
فعالیت بانک صنعت و معدن و فعالیت مؤثر آن
در حوزه ایجاد و توسعه صنایع کوچک  ،متوسط
و بزرگ و زیرساختی کشور به عنوان تنها بانک
تخصصی بخش صنعت ومعدن درشعب این بانک
در استان های مختلف ظرفیت بسیار زیادی
برای ارائه خدمات بانکی وجود دارد  .در ضمن
صدور انواع ضمانتنامه های ارزی و ریالی توسط
شعب بانک صنعت و معدن در راستای تحقق
رونق تولید و به منظور حمایت از تولیدکنندگان
و صنعتگران صورت می گیرد که از اهداف این
بانک است.

مشتریان بانک صادرات ایران جهت
دریافت رمز پویا تا اول دی ماه
فرصت دارند

بانک صادرات ایران از دارندگان کارتهای
این بانک خواست تا برای دریافت رمز پویا (یکبار
مصرف) رمزساز «ریما» را نصب و فعال کنند.
به گزارش امتیاز ،با نزدیک شدن به اول
دی ماه سال جاری و موعد توقف استفاده از رمز
دوم ثابت (ایستا) و بروز برخی سوء استفادهها از
ارائه رمز دوم توسط برخی سایتهای جعلی ،بانک
صادرات ایران از مشتریان و دارندگان کارتهای
این بانک درخواست کرد تا برای دریافت رمز
پویا(یکبار مصرف) از رمزساز «ریما» از طریق
سایت رسمی بانک یا اپلیکیشن «صاپ» استفاده
کنند ضمن اینکه در آینده نزدیک کد دستوری
 USSDبرای دریافت رمز دوم یکبار مصرف
برای دارندگان تلفنهای همراه نیز توسط این
بانک ارائه خواهد شد .دارندگان کارتهای بانک
صادرات ایران میتوانند با دریافت رمز پویا (یکبار
مصرف) از طریق نرمافزار «ریما» با مراجعه به
سایت بانک صادرات ایران یا اپلیکیشن «صاپ»،
تراکنشهای پولی خود را در بستری امن انجام
دهند .این بانک در راستای ایجاد بستر امن و
همراستایی با دستورالعملهای بانک مرکزی در
ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی ،دسترسی به
رمز یکبار مصرف با استفاده از نرمافزار «ریما»
را برای دارندگان کارتهای بانک صادرات ایران
فراهم کرده است.

