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بانک و بیمه

پرداخت  6141میلیارد ریال وام قرضالحسنه
توسط بانک پارسیان
مدیر عامل صندوق قرضالحســنه بانک پارســیان گفت :از ابتدای تاســیس
صنــدوق در آبان ماه  92تاکنون بــه بیش از  75هزار نفــر از متقاضیان به
میزان  6141میلیارد ریال تسهیالت قرضالحسنه پرداخت شده است.یوسف
بشــرخواه افزود  :از تعداد ذکر شده 52.485 ،فقره تسهیالت در بخش ازدواج
به مبلغ  4098میلیارد ریال و مابقی در حوزههای درمان ،مســکن ،اشــتغال
و ....میباشد.
مدیرعامل صندوق قرضالحســنه بانک پارســیان گفت  :از ابتدای تاســیس
اعطــای وام ازدواج به زوجیــن ،همکاری با انجمنها و موسســات مردمنهاد
حمایت از بیماران مختلف کشــور ،مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
و ســازمان بهزیستی را در دستور کار خود قرار داد و توانسته است با بیش از
 30موسسه و ارگان حمایتی در سراسر کشور همکاری داشته باشد و از طریق
تمدید مســتمر تفاهمنامههای منعقده و شناســایی انجمنهای خیریه جدید
بــه ویژه در مناطق کمبرخوردار ،بــا اعطای وام ارزان قیمت به هموطنانی که
نیازمند واقعی این تســهیالت بودهاند در رفع نیازهای ضروری ایشان در حد
توان ،نقشآفرین و اثرگذار باشد.

طرح «اعتبار سپهر» بانک صادرات
دریافت وام در طرح «اعتبار ســپهر» بانک صادرات ایران تا ســقف ٨٠درصد
افزایــش یافت.به گــزارش روابطعمومی بانک صادرات ایــران ،این بانک ١٠
روز پیش از طرح «اعتبار ســپهر» رونمایی کرد .در قالب این طرح مشتریان
میتوانند با افتتاح حساب سپرده سرمایهگذاری یکساله اعتبار سپهر ،از سود
ســپرده بلند مدت مطابق با نرخهای اعالم شده شورای پول و اعتبار بهرهمند
شوند و در قالب عقد مرابحه تسهیالت نیز دریافت کنند که سقف دریافتی وام
با توجه به اســتقبال و درخواست مشتریان ،اکنون از  ٧٠درصد مبلغ سپرده،
به  ٨٠درصد افزایش یافته اســت .مدت زمان بازپرداخت تسهیالت این طرح
حداکثر  ٣٦ماهه اســت و برای دریافت این تسهیالت به وثیقهای غیر از خود
سپرده نیاز نیست.

رونمایی از رفاه شهر در بانک رفاه
بانــک رفاه در راســتای افزایش رضایتمندی مشــتریان و توســعه خدمات
الکترونیک خالقانه و روزآمد ،به زودی نســبت به رونمایی از گیمیفیکیشــن
خود با نام «رفاه شــهر» اقدام خواهد کرد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه
کارگران ،افراد میتوانند طی بازی با این نرم افزار موبایلی ،کســب و کار مورد
عالقه خود را به صورت مجازی راه اندازی کرده و با انجام بازی و تراکنشهای
بانکی (مانند خرید شــارژ ،پرداخت قبض و )...از طریــق کد  *713#امتیاز
جمع کرده و شهرخود را وســعت بدهند .همچنین میتوانند از فروشگاههای
معتبر اطراف محل زندگی شــان مطلع شــده و به واســطه بازی و دریافت
کدهای تخفیف ،به آن فروشگاهها مراجعه و از آنها خرید کنند .فروشگاههایی
(پذیرندگانی) هم که مجهز به پایانه فروشگاهی بانک رفاه باشند ،قادر خواهند
بود با استفاده از این فرصت نسبت به معرفی کسب و کار خود و ارائه تخفیفات
ویژه به کاربران بازی ،اقدام و به کسب و کار خود رونق ببخشند.

برگزاری سومین کنفرانس فرهنگ سازمانی
در دانشگاه خاتم

دبیــر کنفرانــس ملی فرهنگ ســازمانی از برگــزاری ســومین کنفرانس با
رویکرد حمایت از تولید ملی در بســتر اقتصاد مقاومتی و همچنین ســومین
جایزه مســوولیتهای اجتماعی مدیریت در روزهای دوم و ســوم بهمن ماه
ســال جاری خبر داد .آذر صائمیان با اشــاره به این نکتــه که این کنفرانس
به همت انجمن علمی مدیریت ایران و دانشــگاه خاتم برپا میشــود ،گفت:
فلسفه برگزاری کنفرانس ســوم ،طرح مباحثی همچون سالمسازی و تقویت
فرآیندهــای مدیریت ،افزایش باورهای فرهنگی به محصوالت داخلی ،افزایش
مســوولیتپذیری بنگاهها برای عرضه محصوالت باکیفیت ،فرهنگسازی کار
و تــاش برای خدمت به کشــور ،ارتقای هویت ملــی و تکریم ایرانی بودن و
افزایش قدرت پاسخگویی به نیازهای فعلی و آینده جامعه است.رییس شورای
سیاستگذاری مجله مدیریت ،اهداف کنفرانس را توسعه و اشاعه فرهنگ تعهد
و ارزش آفرینــی در تولید ملی ،تقویت بنیانهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی و
نقشآفرینی ســرمایههای اجتماعی در تولید پایــدار عنوان کرد و افزود :این
کنفرانس در ســه محور فردی ،ســازمانی و اجتماعی برپا میشود که حوزه
فردی شــامل کارآفرینی فردی و خالقیت و نوآوری پایدار در عرصه خدمات
و تولیــدات ،وجدان کاری ،اعتمادآفرینی و اخالق حرفه ای در پایداری بنگاه،
فرهنگ خودکارآمدی ،توســعه حرفهای و خودارزیابی فردی و نقش انتظارات
فردی در حمایت از تولید ملی است.

فروش اوراق گواهی سپرده در بانک م ّلی ایران
شــعب بانک ملی ایران در سراسر کشور تا روز دوشنبه  22مرداد ماه جاری،
تعداد محدودی اوراق گواهی ســپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (عام ) را با
نرخ ســود علی الحساب  18درصد ســاالنه عرضه میکنند .به گزارش روابط
عمومی بانک ملی ایران ،این اوراق با سررســید یکساله ،با نام ،غیرقابل انتقال
و قابل باز خرید قبل از سررسید با نرخ  16درصد ساالنه از تاریخ انتشار است.
معامله ثانویه اوراق در بازار ســرمایه از طریق شرکتهای بورس اوراق بهادار
تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر است.اوراق مذکور معاف از مالیات است
و ســود علیالحساب آن ماهانه پرداخت میشود .سود  18درصدی این اوراق،
فرصت مناسبی برای هموطنان عزیز است تا از این امکان ویژه سرمایهگذاری
اســتفاده کنند ،در عین حال این که مدت عرضه اوراق محدود است و تمدید
نخواهد شد.
خبر

یارانه نقدی  ۲۵مرداد ماه
در حساب سرپرستان خانوار

نودمیــن یارانه نقدی  ۴۵۵۰۰تومانی ،پنج شــنبه  ۲۵مرداد ماه به حســاب
سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.یارانه نقدی  ۴۵۵۰۰تومانی در حالی پنج
شــنبه  ۲۵مرداد ماه با ورود به ایســتگاه نودم به حســاب سرپرستان خانوار
واریز خواهد شــد ،که طی این ســالها همواره قرار بر اصالح روند واریز این
مبلغ بوده اســت.با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری
یارانه بگیران ،امیدها برای ســاماندهی قانــون هدفمندی قوت گرفت اما طی
چهار ســال اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد و پرداخت یارانه نقدی به روال
سابق ادامه یافت.با شــروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار
میکردند که با توجه به شرایط موجود ،قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی
صف یارانه بگیران خواهیم بود.
اما با گذشت یک سال از عمر دولت دوازدهم نیز همچنان روال پرداخت یارانه
نقدی تغییری نکرده و حتی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشــور در واکنش به مصوبه مجلس و هیات دولت و ابالغیه معاون اول مبنی
بر حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی خانوارها به استثنای روستائیان
و عشــایر ،طی توییتی اعالم کرد «حذف یارانه دهکهای پردرآمد طی  ۳ماه
امکان پذیر نیست .امنیت اقتصادی با سرکشی به حسابهای بانکی مخدوش
میشود».
به گزارش مهر ،با توجه به تغییر شرایط اقتصادی نسبت به چند سال گذشته
و کاهــش ارزش پایه پولی ،دیگر  ۴۵۵۰۰تومــان نمیتواند نقش چندانی در
زندگی مردم داشــته باشد ،چه بسا که برای بسیاری از مشموالن نیز از همان
ابتدا این مبلغ ناچیزی به حساب میآمد که این مساله نشان میدهد یارانهها
به صورت غیرهدفمند در حال توزیع بوده و مشخص نیست چگونه و چه زمانی
قرار بر اجرای صحیح و منطقی قانون است.از سویی دیگر به اذعان کارشناسان
بهبود وضع رفاهی شــهروندان نمیتواند تنها در واریز ماهانه مبلغ مشخصی
خالصه شود ،بلکه متولیان امر باید با مطلوب سازی شرایط اقتصادی ،امکانات
رفاهی جامعه را بهبود ببخشــند و با ساماندهی قانون هدفمندی ،تنها افرادی
را در صــف یارانه قرار دهند که نیاز واقعی به دریافت کمک نقدی از ســوی
دولت دارند.
گفتنی اســت؛ طی حدود  ۸سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف
دریافت یارانه نقدی بوده اســت تاکنون رقمی بالغ بــر  ۴میلیون و  ۹۴هزار
تومان یارانه دریافت کرده است.

از ورود هیجانی به بازار سرمایه پرهیز کنید

استقبال بورس از تحریمها با فرش قرمز  2062واحدی

باالخره تحریمها بازگشتند و بازار بورس از آن با رخت قرمز
استقبال کرد.به گزارش مردم ساالری آنالین ،بازار سرمایه
یک روز بعد از اجرایی شــدن تحریمها ،اولین واکنش خود
را به نمایش گذاشــت .افت  2062واحدی شــاخص کل
بازار بورس ،نشــان از حال ناخوش بورسبازهایی دارد که
این روزها شــاید روندهای صعودی چندهزارتایی شاخص،
کامشان را حسابی شیرین کرده بود .البته نشانههای نزول 2
هزارتایی شاخص کل بورس از نوع روند آن در روز گذشته
قابل پیشبینی بود.
حرکات مشکوک خودروییها
روز ســه شنبه با وصف اینکه شاخص بورس در ابتدای کار
رشد بسیار چشمگیری داشت اما در ادامه راه و همزمان با
پخش اخبار تحریمها ،روندی نزولی خود را پیش گرفت و
نهایتا در رقــم  256واحدی آرام گرفت .برخی از تحلیلها
از جمله عوامل منفی شدن دیروز شاخص کل را به گردش
اقبال ســرمایه ،از پتروشیمیها به ســایر نمادهای دیگر از
جمله گروه خودروییها میدانند .این در حالی اســت که
هیچ خبــر و تحلیل خاصی حول نمادهای گروه خودرویی
وجود ندارد؛ اال اینکه با ســفته بازی و ایجاد هیجان کاذب
قصد راه اندازی گروه خودرویی را داشته باشند.
رالی بیسابقه ابهامات
در چند روز اخیر ،شــاخص کل بازار سرمایه در حالی رالی
بیســابقهای از خود به نمایش گذاشته بود که بسیاری از
نمادهای دیگر با رشــدهای ناچیــز و گاها نزدیک به صف
فروش ،ســاعات فعالیت خود را در بازار سپری میکردند.
کارشناســان ،از دالیل عمــده این رویکــرد را در افزایش
نــرخ دالر و تاثیر آن بر شــرکتهای صادرات محور (مثل
پتروشــیمیها) تحلیل میکنند .البته افزایش نرخ دالر هر
چند که بر سودآوری این شرکتها تاثیر مثبت دارد اما یک

سوی دیگر مســاله به شرکتهای دیگر باز میگردد که به
دلیل واردات مواد اولیه ،حاشیه سود آنها در هالهای از ابهام
قرار خواهد گرفت .در زیر سایه صعود بی حساب شاخص،
نام شرکتهایی که با افزایش نرخ دالر ضررده میشوند گم
شــد .این یکی از دالیلی است که شاخص کل را نمیتوان
معیار مناسبی جهت روند بازار دانست.
آغوش بی غل و غش
بازار سرمایه اگر تا به روز سه شنبه ،بر پاشنه پتروشیمیها
و پاالیشــگاهیها میچرخیــد ،از روزگذشــته با رونمایی
کامل تحریمها ،میزان صادرات این شــرکتها مورد تردید
و امــا و اگر قــرار میگیرد .به همین جهــت و با توجه به
شرایط پیشآمده ،بهترین پناهگاه برای سرمایه بورسبازان

شاید شــرکتهایی باشــد که «نظام تصمیمگیری» تحت
هیچ شرایطی حاضر نیست دســت از حمایت آنها بردارد:
خودروسازان! اکنون معنای شفافسازی و وجود بازار رقابتی
را بهتر میتوان درک کرد .اصوال در چنین بازارهای شفاف
و رقابتپذیری است که سرمایه هیچگاه خارج نمیشود .از
سوی دیگر وقتی سرمایهای کالن وارد بازاری غیر شفاف و
غیر رقابتپذیر میشــود ،بجز رانت و مفسده اقتصادی آیا
انگیزهای دیگر میتواند قد علــم کند؟ امروز گروه بانکها
و انبوهسازان نیز همگام با خودروسازان سبز پوش بودند.
نبض بازار
بنابراین گزارش،روز چهارشــنبه را باید از جمله روزهایی
دانســت که بازار ســرمایه به صــورت واقعگرایانه از خود

واردات فوری  ۲۰هزار تن کاغذ مطبوعات
با موافقــت وزارت صنعت ،معدن وتجارت  ،واردات ۲۰
هــزار تن کاغذ برای تامین کســری کاغذ مطبوعات و
روزنامه در دســتورکار قرار گرفت .بــه گزارش وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،در پی موافقت وزارت صنعت
 ،معــدن و تجارت ،به قرار گرفتــن کاغذ مطبوعات و
خمیر کاغذ در گروه یک و نیز تشــکیل کارگروه ویژه
رســیدگی به معضالت کاغذ ،صبح امروز جلسه ای با
حضور نماینده وزارت ارشــاد  ،روزنامههای غیر دولتی
و نمایندگان وزارت صنعت و معدن و تجارت در محل
سازمان توسعه و تجارت برگزار شد.
در این جلســه پس از بررســی درخواستهای رسیده
به وزارت ارشــاد مجموعا با واردات  ۲۰هزار تن کاغذ
مطبوعات به صورت فوری موافقت و مقرر شــد وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی نســبت به هماهنگی ثبت
ســفارش و مقدمات واردات اقدام کند.وزارت صنعت،
معــدن و تجارت از ایــن پس در نظــر دارد ؛ با ترک
تشریفات مربوط به این حوزه برای تسریع و جلوگیری
از کمبود کاغذ مطبوعات از طریق کارگروه ویژه نسبت
به تخصیص ارز ســهمیه ای کاغذ اقــدام کند .کاغذ

عکسالعمل نشــان داد .شاخص کل با افت  2062واحدی
خود به قله  131هزار  521واحدی رسید .حجم معامالت
روزگذشــته  2میلیارد و  226میلیون سهم بود که نسبت
به روز قبلی (2میلیارد و 653میلیون سهم) کاهش داشته
است.
سایر شــاخهای بازار نیز با افت همراه بود .شاخص قیمت
(وزنی ــــ ارزشــی)  604واحد ،شــاخص کل (هموزن)
36واحد ،شــاخص قیمت (هموزن) 25واحد ،شاخص آزاد
ی بازار اول و دوم
شناور 1624واحد و همچنین شاخصها 
بهترتیب 1335و 4985واحد افت کردند.
پتروشــیمی فارس که در روزهای پیشین نقش مهمی در
رقم خوردن واحدهای هزارتایی در شــاخص کل داشــت،
دیروز به تنهایی  439واحد بر شاخص کل اثر منفی داشت.
در ادامه فوالد مبارکه اصفهان با  221واحد ،پتروشــیمی
پــارس با  208واحــد ،صنعتی گل گهر بــا  194واحد و
همچنین ســرمایهگذاری غدیر با  115واحد ،بیشــترین
تاثیر منفی را بر شاخص کل بازار سرمایه داشتند .از طرفی
پتروشــیمی پردیس با  90واحد ،بانک ملت با  59واحد و
همچنین شرکت ارتباطات سیار ایران با  45واحد بیشترین
تاثیر مثبت را بر بازار داشتند.
تحلیلگران بازار ســرمایه به سهامداران توصیه میکنند که
ضمن رعایت حد سود و حد ضرر منطقی ،از مشاوران خبره
متخصصین
درخواست مشورت کنند .به گمان بسیاری از
ِ
حوزه بازار ســرمایه ،به دلیل نبــود خبر مهم اقتصادی در
اقتصاد کالن کشور ،سفتهبازی میتواند یکی از عوامل جان
گرفتن بی دلیل بورس باشــد .لذا از ورود هیجانی و بدون
بررسی – بخصوص در روزهای بازگشت تحریم – احتیاط
به خرج دهید.
گزارش :سید مسعود آریادوست

طول راههای هوایی کشور به  95هزار کیلومتر رسید

روزنامه همچنین بنابر گزارش دیگری،با تصمیم اعضای
کارگروه تنظیم بازار ســقف قیمت تعزیراتی کاغذهای
موجود در داخل کشور تعیین شد.طبق تصویب ستاد
تنظیم بازار ،سقف قیمت تعزیراتی کاغذ روزنامه ۴۱۰۰
تومان و سقف قیمت کاغذهای چاپ و تحریر کیلویی
 ۵۱۰۰تومــان تعیین شــد .همچنین ســقف قیمت
تعزیراتی بالکی نیز  ۵۱۰۰تومان میشود.بر اساس این
گزارش به منظور رصد و پایش بازار کاغذ ،کمیته دائمی
ی در این حوزه
کنترل تامین نیاز مصرف کنندگان واقع 
با ریاست وزارت فرهنگ و راشاد اسالمی تشکیل شد.به
موجب تصمیمات اتخاذ شده این کمیته ،الزم است به
نحوی نســبت به مدیریت بازار اقدام نماید که در کنار
پیشــگیری از کمبود در بازار ،کاال به قیمت مصوب به
دست مصرف کنندگان واقعی برسد.همچنین مقرر شد
موجودی انبارهــا و مراکز نگهداری اعالن و در صورت
عدم مراجعه جهت دریافت شــبکه توزیــع به وزارت
ارشاد و ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانی،
موجــودی مذکور احتکار و اختفای تلقی و مشــمول
برخورد قانونی شود.

مدیرعامل شــرکت فرودگاهها و ناوبــری هوایی ایران
گفت :مرحله نخســت طرح فراملی مدیریت آســمان
ایران شهر به اجرا درآمده و اکنون طول شبکه راههای
هوایی کشور به  95هزار کیلومتر رسیده است«.رحمت
اهلل مــه آبادی» در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا افزود:
توســعه نقاط تبادل و رفع نقاط کور در آسمان ایران
موجب شــد تا طول شــبکه راههای هوایی ایران در
وضعیت مناســبی قرار گیرد.وی اظهارداشــت:طول
راههــای هوایی ایران تا  3ســال پیش حدود  60هزار
کیلومتر بود ،اما با اجرای طرح فراملی مدیریت آسمان
ایران شــهر در سه سال گذشــته 35 ،هزار کیلومتر
به مجموع راههای هوایی کشــور اضافه شــده است.
مه آبادی اظهارداشــت :نخستین رادار وارداتی چندی
پیش در فرودگاه بندرعباس نصب شــده و قرار است
دومین رادار با حضور وزیر راه وشهرسازی در فرودگاه
مهرآباد مورد بهره برداری رسمی قرار گیرد ،اکنون این
رادار به صورت آزمایشی در بندرعباس فعال است.وی
با بیان اینکه برای پوشــش کامل فضای کشور برنامه
افزایش رادارهای موجود از  14به  17دستگاه در دست

اقدام اســت ،گفت :اجرایی شــدن این برنامه ،خرید و
نصب ســه رادار جدید در دستور کار قرار دارد ،ضمن
اینکه  2دســتگاه رادار نیز توســط متخصصان ایرانی
در شــرکت فرودگاههای کشور نوســازی شده است.
مدیرعامل شــرکت فرودگاهها و ناوبــری هوایی ایران
اضافه کرد :خرید و واردات نخســتین رادار جدید که
در فرودگاه بندرعباس نصب شــده به ســهولت انجام
شــد ،اما ترخیص دومین رادار بیــش از هفت ماه در
گمرک معطل ماند.مه آبادی یادآورشــد :برنامه ریزی
برای استفاده از فناوریهای جدید در صنعت هوانوردی
کشور مهم ترین اقدامات ما در این بخش بوده که این
مســاله ،ایمنی حمل ونقل هوایی در آسمان ایران را
بسیار ارتقا داده و تمام شرکتهای هوایی و پروازهای
عبوری از این مســاله مهم اســتقبال کرده اند .رئیس
هیات مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران،
کاهش استفاده از تجهیزات زمینی ،منظم شدن جریان
ترافیک هوایی و کاهش اشــتغال کنترلر و خلبانان از
مهم ترین دستاوردهای استفاده از فناوریهای جدید در
صنعت هوانوردی کشور است.

نوسان قیمتها در بازار طال

عرضه  25هزار سکه ودیعهای
بهای سکه روز چهارشــنبه در بازار با نوسان قیمتها همراه
شــد آن هم در حالی که از  2میلیون و  580هزار سکهای
که موعد تحویل آنها فرا رسیده ،فقط  25هزار قطعه ودیعه
ای با سررســید تحویل دیروز آغاز شــد و تا حدود  10روز
دیگر ادامه دارد و پس از آن موعد تحویل ســکههای قطعی
است.بانک مرکزی سه دور پیش فروش سکه انجام داد؛ دور
نخست مربوط به سکههای ودیعهای در دو سر رسید  6ماهه
و یکساله بود؛ به این ترتیب خریداران باید مبلغی را نزد بانک
ملی ایران به عنوان ودیعه میپرداختند و بقیه مبلغ در موعد
سررسید با چهار درصد تخفیف دریافت میشد.نرخ اعالمی
دیروز به خریداران این نوع ســکهها سه میلیون و  79هزار
تومان بود؛ پیگیری ایرنا از شــعب بانک ملی نشان میدهد
خریداران این سکهها استقبال چندانی از تحویل آن نکرده
اند زیرا انتظار داشــتند مبلغ سکه در روز تحویل نزدیک 2
میلیون تومان محاسبه شود.به گفته فعاالن بازار سکه ،این
امر بر بازار آزاد طال و ســکه نیز اثر گذاشت زیرا خریداران
چندانی برای تحویل سکههای خود به بانک مراجعه نکردند
و به همین سبب بهای انواع سکه با وجود سیر نزولی آن از
ابتدای هفته جاری ،امروز در بازار آزاد افزایش یافت و قیمت
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید به سه میلیون
و  456هزار تومان رسید.به گزارش ایرنا ،در مرحله نخست

پیش فروش سکه که بهمن پارسال انجام شد برای  50هزار
ســکه به صورت غیرقطعی و «ودیعهای» ثبت نام انجام شد
که نیمی از آنها در سررســید  6ماهه و بقیه در سررســید
یکساله است.البته بخشی از افزایش بهای مسکوکات طال در
بازار ،به رشد یک دالر و  68سنتی هر اونس طال در بازارهای
جهانی باز میگردد که به  1211دالر و  82رسیده و بخشی
نیز مربوط به تغییر نرخ ارز در بازار ثانویه است.با این اوصاف
بهای هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید نســبت
به پایان معامالت روز ســه شنبه بازار ،نزدیک به  500هزار
تومان رشد یافته است؛بطوریکه قیمت هر سکه بهار آزادی
طرح جدید از قیمت ســه میلیــون و یکصد هزار تومان به
حدود سه میلیون و هفقتصد هزار تومان در پایان معامالت
دیروز رسیده اســت.معامله گران هر قطعه سکه تمام بهار
آزادی طرح قدیم را با  130هزار تومان افزایش ،سه میلیون
و  106هزار تومان و هر نیم سکه را با  50هزار تومان رشد،
یک میلیون و  616هزار تومــان فروختند.در معامالت روز
چهارشــنبه ،هر قطعه ربع ســکه با  30هزار تومان افزایش
نسبت به دیروز  852هزار تومان به فروش میرفت و بهای
هر سکه گرمی  471هزار تومان است که نسبت به روز قبل
تغییری نداشت.همچنین هر گرم طالی خام  18عیار نیز در
بازار  284هزار و چهارصد تومان نرخ گذاری شده بود که 11

رشد  86درصدی صادرات غیرنفتی ایران به اندونزی
رایــزن بازرگانی ایــران در اندونــزی گفت :صادرات
غیرنفتی ایران به اندونزی در جنوب شــرق آسیا در
ســه ماهه اول امسال  86درصد رشــد داشته است.
انور کمــری در گفتوگو بــا ایرنا افزود :بر اســاس
آمارهای منتشــر شــده توســط گمرک جمهوری
اســامی ایران ،صادرات غیر نفتی کشور به اندونزی
در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به دوره مشابه
ســال گذشته از نظر ارزشی  86درصد و از نظر وزنی
 52درصد افزایش نشــان میدهــد .وی گفت :طبق
ایــن آمارها صادرات ایران به اندونزی در ســه ماهه
ابتدای ســال گذشــته  134میلیون دالر بوده که در
ســه ماهه ســال جاری به  250میلیون دالر رسیده
است .کمری توضیح داد :این آمارها نشان میدهد که

در بیشــتر گروههای کاالیی از جمله فلزات معمولی،
صنایع شــیمیایی ،محصوالت معدنی ،مواد نساجی،
محصوالت غذایی ،پالســتیک ،شــاهد رشد صادرات
بوده ایم .رایزن بازرگانــی ایران در اندونزی گفت :بر
اساس این آمارها بیشترین حجم صادرات به اندونزی
مرتبط با محصوالت معدنی و ســوختهای معدنی با
 158میلیــون دالر و فلــزات معمولی از جمله فوالد
با  85میلیون دالر اســت .وی افزود :همچنین از نظر
متوسط قیمیت هر تن محصوالت صادراتی نیز شاهد
بهبود وضعیت هســتیم بگونه ای که در ســه ماهه
ابتدای سال گذشته متوسط قیمت هر تن محصوالت
صادراتی به اندونزی  309دالر بوده که در سال جاری
به  379دالر رسیده است.

هزار و  780تومان افزایش یافته است.
توضیح بانک مرکزی
درباره توزیع سکههای پیش فروشی
بانک مرکزی درباره توزیع ســکههای پیش فروشــی که از
روزگذشته آغاز شده است ،توضیحاتی ارائه داد.بانک مرکزی
در این توضیحیه آورده است:سکههای پیش فروش شده به
صورت ودیعه ای از امروز تحویل ثبت نام کنندگان میشود.
در زمــان ثبتنام این طرح بابت هر قطعه ســکه مبلغ 10
میلیون ریال بهعنوان ودیعه از مشــتریان اخذ و مقرر شده
کــه در هنگام تحویل ،تخفیف  ۴درصــد برای پیشخرید
شــشماهه و  ۹درصد برای پیشخرید یکساله ،لحاظ شود.
مبنای محاسبه تخفیف و مابهالتفاوت از پیشخریدکنندگان،
نرخ ســکه بازار در پایان روز قبل است .حسب دستورالعمل
مربوطه تمامی مشــتریان طرح ودیعهای از زمان سررسید
به مدت ســه ماه فرصت دارند تا با اختیار و انتخاب خود به
شعبه محل ثبتنام ،مراجعه و سکه خود را تحویل گیرند .از
این رو با توجه به تأثیر کاهشی بسته ارزی بانک مرکزی بر
ش خرید
قیمت ارز و ســکه بهار آزادی و روند نزولی آن ،پی 
کنندگان میتوانند حسب شرایط بازار حداکثر ظرف مدت
سه ماه به شعب مربوطه در بانک ملی مراجعه کنند .بدیهی
است قیمت روز ســکه در زمان مراجعه به بانک ملی برای
محاسبه مابه التفاوت مبلغ ،مالک عمل قرار خواهد گرفت.

باتوجه به اینکه نرخ پایانی اســتخراج شــده از بازار در روز
گذشــته معادل  ۳۰.۷۹۰.۰۰۰ریال بوده است بر این مبنا
بانک ملی از مشــتریانی که امروز برای دریافت سکه خود
مراجعــه کردهاند ،ضمن لحاظ کــردن تخفیف  ۴درصد و
کسر مبلغ ده میلیون ریال ودیعه ،مبلغ  ۱۹.۵۵۸.۴۰۰ریال
مابهالتفــاوت بابت هر قطعه ســکه در روز کاری  ۱۷مرداد
 ۱۳۹۷دریافت کرده است.یادآور میشود ،طرح پیشفروش
ودیعهای از  ۱۷بهمن ماه ســال  ۱۳۹۶به مدت هشت روز
به اجرا گذارده شــد و در طی این مدت در مجموع  ۳۶هزار
قطعه سکه پیشفروش شد که  ۲۶هزار قطعه از این تعداد
با سررســید ششماهه اســت .الزم به تاکید است ،دریافت
مابهالتفاوت از مشتریان به هنگام تحویل سکه ،صرفا مربوط
به طرح پیشفروش ودیعهای اســت ،لذا برای تحویل سکه
به مشــتریانی که با قیمتهای قطعی به پیشخرید سکه
بهار آزادی اقــدام کردهاند هیچگونه وجهی از آنان دریافت
نخواهد شد.

قیمتها در بازار خودرو نزولی شد
رییس اتحادیه صنف نمایشــگاهداران و فروشندگان
خــودروی تهران از نزولی شــدن قیمتهــا در بازار
خودروهــای داخلــی و وارداتــی به دنبــال اجرای
بســته جدیــد ارزی دولت خبر داد.ســعید موتمنی
در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کــرد :در چند روز اخیر
قیمتها در بازار خودرو نزولی شده است.وی با بیان
اینکه در همین چنــد روز قیمت خودروهای داخلی
به طور میانگین  ۱۸درصد و خودروهای وارداتی نیز
 ۶درصد کاهش یافته اســت ،خاطرنشان کرد :دلیل
نزولی شدن قیمتها در بازار خودرو ،معرفی و اجرایی
شدن بســته جدید ارزی دولت است.رییس اتحادیه
صنف نمایشــگاهداران و فروشندگان خودروی تهران
ادامه داد :شــاهد هســتیم که با اجرای بسته جدید

ارزی دولــت ،نرخ ارز در بــازار آزاد کاهش یافته که
همین موضوع نیز کاهشــی شــدن قیمت خودرو در
بازار را به دنبال داشته اســت.وی افزود :البته تاکید
میکنــم که با وجود کاهش قیمتها در بازار خودرو،
قیمــت خودروهای داخلی و وارداتی همچنان حبابی
و غیرواقعی اســت و باید بیش از ایــن کاهش یابد.
موتمنــی با بیــان اینکه اگر عرضه خودرو از ســوی
خودروســازان مناسب باشــد همچنان شاهد کاهش
قیمت این محصوالت در بــازار خواهیم بود ،تصریح
کرد :در خودروهای وارداتی نیز خودرو به اندازه کافی
در بازار هست اما خریداری در این بازار وجود ندارد.به
گزارش ایسنا ،در چند ماه اخیر قیمت خودرو در بازار
به صورت شدید و بیضابطهای افزایش یافته است.

تاکید مجدد رییس سازمان استاندارد بر استانداردهای ۸۵گانه خودرویی
رییس ســازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که با توجه
به شرایط پیش روی صنعت خودروسازی در صورت حصول
اطمینان از رعایت استانداردهای  ۸۵گانه خودرویی توسط
خودروســاز ،این امکان وجــود دارد که در مــورد برخی
اســتانداردها که رعایت ایمنی آنها ســاده نیست ،به مدت
یکسال فرصت زمانی داده شود.نیره پیروزبخت در گفتوگو
با ایســنا ،در پاسخ به اینکه با شــرایط خاصی که صنعت
خودرو طی سال جاری با آن پیش رو شده و پیشبینیهایی
کــه این صنعت باتوجه به تحریمهای پیش رو میشــود و
صحت این مطلب که آیا از سازمان استاندارد درخواستی به
منظور مدارا با خودروسازان جهت رعایت استانداردهای ۸۵
گانه خودرویی شده اســت یا خیر؟ بیان کرد :هنوز چنین
مسئلهای از سوی هیچ بخشــی به ما اعالم نشده است اما

سازمان استاندارد نیز جزئی از مجموعه دستگاههای کشور
است و میدانیم که تحریم قطعات خودرو جزو تحریمهای
اولیه اســت و به تبع آن برای صنعت خودروســازی کشور
مشــکالتی را ایجاد میکند.وی ادامه داد :موضوعی که به
آن تاکید داریم این اســت که علی رغم وجود مســائل و
مشکالت پیش رو صنعت خودروسازی نباید کیفیت خودرو
را کاهش دهد و صحبتی نیز با سازمان استاندارد مبنی بر
اینکه از مواضع خود کوتاه بیاید ،نشده است.رییس سازمان
ملی اســتاندارد ایران با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد
نیز خود را با شــرایط روز کشور منطبق میکند ،گفت :به
شــرطی که خودروسازان تمام تالش خود را انجام دهند و
به سمت رعایت استانداردهای  ۸۵گانه خودرو گام بردارند،
در خصوص رعایت برخی استانداردها که رعایت ایمنی آنها

ســاده نیست میتوانیم تا یک ســال به آنها فرصت دهیم.
پیروزبخت با بیان اینکه از تاریخ یکم دی ماه ســال جاری
سازمان ملی اســتاندارد فعالیت خود را به منظور بازرسی
استانداردهای  ۸۵گانه خودرویی آغاز میکند ،اظهار کرد:
ممکن است بازرســی برخی استانداردها تا ابتدای دی ماه
ســال  ۱۳۹۸نیز به طول بیانجامد و اگر مطمئن شــویم
که اگر خودرویی میتواند در طول مدت زمانی بیشــتری
اســتانداردهای مربوطه را رعایت کنــد ،قطعا این فرصت
در اختیــار آنها قرار میگیــرد.وی ادامه داد :در خصوص
رعایت استانداردهای  ۶۳گانه خودرویی که از ابتدای تیرماه
سال جاری نیز اجرایی شد ،یک مورد بود که اعالم شد که
میتواند تا ابتدای دی ماه سال جاری استانداردهای مربوطه
را رعایت کند و این مسئله با اخذ تعهد مورد قبول سازمان

استاندارد واقع شد و در زمان مقتضی قطعا کنترل الزم در
ارتباط با آن صورت میپذیرد .به گزارش ایســنا ،در حالی
اجرای استانداردهای  ۸۵گانه خودرویی طی سه مرحله از
سوی سازمان ملی اســتاندارد ایران کلید خورده است که
ابتدای تیرماه سال جاری به عنوان دومین مرحله از اجرای
طرح مذکور اعالم شــده بود و خودروســازان مکلف بودند
با رعایت  ۶۳اســتاندارد تعیین شده مجوز تولید عرضه به
بــازار دریافت کنند .این در حالی اســت که در مرحله اول
اجرای طرح مذکور در ابتدای دی ماه ســال گذشــته ۶۱
اســتاندارد توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شده
بود که  ۲۵خودروی ســواری و ســنگین جادهای موفق به
رعایت استانداردهای مربوطه نشــدند و خط تولید آنها با
توقیف روبرو شد.

