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اقتصاد

حجت اله صیدی خبر داد:

بانک صادرات ایران ٨٥٠٠ میلیارد تومان 
از مطالبات دولتی خود را دریافت می کند

| مديرعامل بانك صــادرات ايران از 
تسويه 8هزار و 500 ميليارد تومان از مطالبات 
بانك از دولــت در قالب اوراق اســناد خزانه 
اســالمى خبر داد.به گزارش كائنات و به نقل 
از روابط عمومى بانك صــادرات ايران به نقل 
از خبرگزارى فارس، حجت اله صيدى با اعالم 
اين خبر افــزود: اميدواريم فرآيند تهاتر 100 

هزار ميليــارد تومانى بدهى پيمانكاران، دولت، شــركت هاى دولتى و 
عمومى، بانك ها و بانك مركزى براســاس تبصره 5 قانون بودجه سال 
97 تا چندهفته آينده نهايى شده و اوراق اسنادخزانه براى آن منتشر 
شود.وى تصريح كرد: ســهميه اى كه براى بانك صادرات ايران از رقم 
100 هزار ميليارد تومان در قالب انتشار اوراق خزانه اسالمى در بودجه 
ســال جارى در نظر گرفته اند 8 هزار و 500 ميليارد تومان اســت و ما 
در اين چارچــوب مطالباتمان را از پيمانكاران و شــركت هاى دولتى 
و عمومى غيردولتى وصــول و بدهى بانك را با بانك مركزى تســويه 
مى كنيم. صيدى همچنين با اشاره به روند ارائه خدمات ارزى به تجار و 
بازرگانان كشور در گستره شعب خارجى بانك صادرات ايران نيز گفت: 
تاكنون مشــكل خاصى بابت انجام حواله هاى ارزى وجود نداشته و تا 
زمانى كه امكان استفاده از سامانه پيام رسانى مالى وجود داشته باشد، 
حواله ارزى هم انجام مى شــود.مديرعامل بانك صادرات ايران افزود: 
بانك مركزى در تالش است تا سامانه پيام رســان جايگزين سوئيفت 
ايجاد كند اما هنوز سامانه اى جايگزين سوئيفت براى پيام رسانى هاى 

مالى كل سيستم بانكى اجرايى نشده است.

با انحصارها نقدینگی به بورس می رود؟!
| يك كارشناس بازار سرمايه گفت: 70 
درصد نقدينگى كشور دست يك درصد از افراد 
است و اين افراد بيش تر به منافع شخصى توجه 
دارند، درنتيجه به راحتــى نمى توان اين مقدار 
از پول و شبه پول را به سمت بازارهاى مولدى 
هم چون بورس هدايت كرد.على اكبر نيكواقبال 
درباره تحوالت اقتصاد و بازار سرمايه در ماه هاى 

اخير،  اظهار كرد: بورس آينه تمام نماى اقتصاد يك كشور است درنتيجه 
اين بازار نوع و ساختار  تصميم هاى اقتصادى و سياسى  كشور را نشان مى 
دهد. بايد بدانيم سياست هاى كلى كشور بر روى بازار سرمايه ما تاثيرگذار 
است. از اين بابت عالمت هايى كه بورس تهران به سرمايه گذاران مى دهد 

نشان از نوع سياستهاى اقتصاد دارد.
 وى تاكيد كرد: عالئمى كه بورس به مردم و سرمايه گذاران مى دهد 
را نبايد كوچك شمرد. بورس به ما كمك مى كند تا وضعيت كلى اقتصاد 

را بهتر بشناسيم.
نيكواقبال گفت: وقتى يك درصد جمعيت ايران حدود 70 درصد پول 
و شبه پول را در اختيار دارند، اين يعنى ثروت هنگفتى در اختيار گروه 
كوچكى از جمعيت ايران است و اين ثروت قدرتى انحصارى به اين گروه يا 
افراد داده است. آن ها مى توانند با جابه جايى اين حجم عظيم پول و شبه 
پول در بازارهاى مختلف از جمله بازار طال و ارز  دگرگونى هاى عظيمى 

در اقتصاد ايجاد كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به افزايش قيمت ارز و طال و وضعيت 
خاص بازار سرمايه در شش ماه گذشته، گفت: شرايطى كه امروز در بازار 
ارز، طال و بورس مى بينيم ناشى از فعاليت آن انحصارگرانى است كه بيش 

از 70 درصد از پول و شبه پول را در اختيار دارند.
وى تاكيد كرد: اين كه 70 درصد از نقدينگى يك كشور در دست يك 
درصد از كل جمعيت باشد، مى تواند نشان خوبى نباشد چراكه آن يك 

درصد مى توانند سرنوشت كل جمعيت را در دست بگيرند.
نيكواقبال يادآور شــد: شــايد كسى با شــنيدن اين حرف بگويد كه 
در اقتصادهاى ســرمايه دارى همچون آمريكا نيــز چنين توزيع ثروتى 
وجود دارد اما در پاســخ به آن ها بايد گفت كه صاحبان ثروت در آمريكا 
و كشورهاى پيشــرفته حجم عظيمى ثروت را در خدمت صنعت و بازار 
ســرمايه مى گيرند و درنتيجه ورود اين حجم عظيــم ثروت به صنعت، 

اقتصاد رشد مى كند اما در ايران وضع به كلى متفاوت است. 

کاروان خدمت رسانی »بانک پارسیان« 
میزبان زائران حرم مطهر رضوی

| همزمان با فرارسيدن ايام شهادت امام 
رضا(ع)، كاروان خدمت رسانى بانك پارسيان به 
ارايه خدمات بانكى به زائران حرم مطهر رضوى 
مى پردازد. اين بانك براى تسهيل ارايه خدمات 
و افزايش رفــاه زائران حرم مطهــر رضوى، با 
استقرار دســتگاه هاى خودپرداز سيار و با پول 
رسانى مســتمر در محل ورودى (ضلع جنوبى 

طبرسى، بازارچه آستانه پرســت)، و همچنين با تجهيز شعب خود در 
مشهد به طور شبانه روزى آماده ارائه خدمات به كاروان هاى عزادارى و 
تامين وجوه نقد زائران اين مراسم بزرگ معنوى مى باشد. بانك پارسيان 
به صورت شركت سهامى عام و با مالكيت اشخاص غير دولتى و به استناد 
قانون اجازه تأسيس بانك هاى غير دولتى مصوب فروردين ماه 1379، 
ماده(98) قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى 
جمهورى اسالمى ايران و ضوابط تأسيس بانك غير دولتى مصوب نهصد 
و چهل و هشــتمين جلسه مورخ 20/09/1379 شــوراى پول و اعتبار 
تأسيس يافته و در چارچوب قانون پولى و بانكى كشور مصوب سال 1351 
، قانون عمليات بانكى بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانك، 
در مرداد 1380 ، نســبت به انجام پذيره نويسى سهام و تشكيل مجمع 
مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشريفات و ثبت رسمى بانك به شماره 
178028 در تاريخ 15/06/1380 در اداره ثبت شــركتها و مؤسسات 
غير تجارى تهران ، به موجب نامه شماره 2348/هـ - مورخ 26 شهريور 
ماه 1380 مجوز آغاز فعاليت را از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 

دريافت نمود. 

برگزاری جلسه کمیته پدافند غیرعامل، 
امور ایمنی و مدیریت بحران بانک

| برگــزارى جلســه كميتــه پدافند 
غيرعامل، امور ايمنــى و مديريت بحران بانك 
به مناسبت هفته بزرگداشت پدافند غيرعامل، 
جلســه كميته پدافند غيرعامل، امور ايمنى و 
مديريت بحران بانك ملى ايران با حضور عباس 
شفيعى معاون پشتيبانى و رئيس اين كميته و 

تنى چند از مسئوالن بانك برگزار شد.
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومــى بانك ملّى ايران در اين 
جلسه عباس شفيعى معاون پشتيبانى و رئيس كميته پدافند غيرعامل، 
امور ايمنى و مديريت بحران بانك ضمن تقدير از عملكرد همكاران بانك 
ملّى ايران در ارائه خدمات بانكى در راهپيمايى باشكوه اربعين حسينى، 
اهداف پدافند غيرعامل را مورد اشاره قرار داد و به تبيين اقدامات انجام 

شده در بانك در اين خصوص پرداخت.
در ادامه حسين صابرى رئيس اداره كل حفاظت فيزيكى و فنى و دبير 
كميته پدافند غيرعامل بانك ضمن بررســى عملكرد يك ساله كارگروه 
و اقدامات ارزشمند انجام شده اين كميته اظهار داشت: انشااهللا اعضاى 
كارگروه اصلى و فرعى بتوانند با پيش بينى و شناسايى تهديدها و آسيب 
هاى آتى فراروى بانك و اتخاذ تصميمات پيشگيرانه قبل از وقوع هرگونه 
مخاطره و تهديد، از بانك صيانــت كنند كه تحقق اين مهم اصلى ترين 

رسالت پدافند غير عامل است.

| قيمت طال در معامالت بازار آسيا تحت تاثير رشد ارزش دالر آمريكا كه تقاضاى سرمايه گذاران براى خريد اين فلز ارزشمند را 
محدود كرد، به پايين ترين قيمت در يك هفته گذشته سقوط كرد.هر اونس طال در معامالت بازار سنگاپور 0.4 درصد كاهش پيدا كرد 
و به 1218.23 دالر رسيد. در بازار آمريكا، هر اونس طال 0.3 درصد كاهش پيدا كرد و در 1221.70 دالر ايستاد.

طال از کاهش قیمت دست بردار نشد
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خبر
مدیر امور طرح و برنامه »بانک مسکن« تشریح کرد :

کاهش هزینه امتیاز تسهیالت مسکن برای 
متقاضیان

| مدير امــور طرح و برنامه بانك مســكن از كاهــش هزينه امتياز 
دريافت تســهيالت بدون ســپرده خريد مســكن خبر داد.محمد حســن 
مرادى،مديرامور طرح و برنامه بانك مسكن در گفت و گو با خبرنگار پايگاه 
خبرى بانك مســكن-هيبنا، اعالم كرد: طى نيمه اول آبان ماه سال جارى 
بنا بر دو علت عمده هزينه خريد امتياز تســهيالت بدون سپرده مسكن از 
محل اوراق حق تقدم تسهيالت كاهش يافته است كه اين موضوع منجر به 
كاهش هزينه دريافت اين نوع تســهيالت براى متقاضيان بازار مسكن شده 
اســت.مرادى با بيان اينكه هم اكنون عمده تسهيالتى كه در بخش مسكن 
به متقاضيان براى خريد واحدهاى مسكونى پرداخت مى شود از محل اوراق 
گواهى حق تقدم تســهيالت مسكن پرداخت مى شود، افزود:كاهش هزينه 
خريد اوراق براى متقاضيان در شرايط فعلى كه قيمت واحدهاى مسكونى با 
جهش مواجه شده است در نهايت به نفع متقاضيان استفاده از اين تسهيالت 
براى خريد آپارتمان است؛ چرا كه همزمان با افت قيمت هر فقره اوراق در 
بازار معامالت اوراق،هزينه كل دريافت تســهيالت براى متقاضيان كاهش 
يافته و در مجموع مبلغ كمترى را از بابت دريافت امتياز تسهيالت پرداخت 
مى كنند.وى افزايش مانده حساب ممتاز بانك مسكن را از عوامل موثر در 
كاهش قيمت اوراق تسهيالت مسكن عنوان كرد و گفت: موجودى و مانده 
حساب ممتاز بانك مسكن از ابتداى امسال افزايش يافته است؛ اين حساب 
پشتوانه صدور اوراق حق تقدم دريافت تســهيالت مسكن است و افزايش 
موجودى و مانده آن منجر به افزايش عرضــه اوراق به بازار مبادالت اوراق 
و در نتيجه تعديل و كاهش قيمت اوراق مى شــود.مرادى تصريح كرد: هم 
اكنون حجم عرضه اوراق حق تقدم دريافت تسهيالت مسكن افزايش يافته 
است و مى توان گفت عرضه موجود به ســهولت، پاسخگوى نياز متقاضيان 
براى استفاده از اين تسهيالت در بازار مسكن است؛ چرا كه تعادل عرضه و 
تقاضاى اوراق و پيشى گرفتن عرضه اوراق بر تقاضاى آن يكى از مهمترين 
داليل افــت قيمت آن در مقاطع زمانى مختلــف از جمله زمان حال حاضر 
است.وى افزايش شديد قيمت مســكن طى ماه هاى گذشته را نيز از ديگر 
داليل كاهش قيمت اوراق تسهيالت مسكن عنوان كرد.مرادى در اين باره به 
هيبنا گفت: طى ماه هاى اخير در نتيجه جهش هاى متوالى قيمت مسكن 
تقاضا براى خريد اوراق به منظور استفاده از تسهيالت براى خريد آپارتمان 
كاهش يافته و بنابراين در نتيجه افزايش عرضه و كاهش تقاضا براى خريد 
اوراق،متوســط قيمت هر فقره اوراق در نيمه اول آبــان ماه به كمتر از 60 
هزار تومان رسيد كه اين ميزان را مى توان طى چند سال گذشته بى سابقه 
دانست.وى تصريح كرد: هم اكنون به دليل افزايش شديد قيمت واحدهاى 
مسكونى بسيارى از متقاضيان كه قصد خريد مسكن با استفاده از تسهيالت 
بانكى مسكن داشتند قادر به ورود به بازار مسكن و خريد واحدهاى مسكونى 
نيســتند و همين موضوع بازار معامالت اوراق را نيز به لحاظ قيمتى تحت 
تاثير قرار داده اســت.مدير امور طرح و برنامه بانك مسكن نوسانات قيمتى 
بازار مســكن را از مهمترين عوامل موثر بر نوسانات قيمت اوراق تسهيالت 
مسكن عنوان كرد.وى همچنين با بيان اينكه بازار معامالت اوراق حق تقدم 
دريافت تسهيالت مسكن بازارى مصرفى است،گفت:مقابله با سفته بازى و 
سوداگرى در اين بازار به منظور حمايت از تقاضاى مصرفى طى سال هاى 
اخير منجر شــده اســت هم اكنون اين بازار محل امنى براى سفته بازان و 
سوداگران نباشد و همين موضوع نيز از عوامل موثر در تعديل قيمت اوراق 
محسوب مى شود؛ هم اكنون بازار اوراق به طور نسبى بازارى كامال مصرفى 
است و از اين جهت نوسانات شــديد قيمتى تحت تاثير فعاليت هاى سفته 
بازانه به آن راه ندارد.مرادى تاكيد كرد: هــم اكنون تغييرات قيمت اوراق 
مسكن تحت تاثير اعمال تدابير مقابله با ســفته بازى و سوداگرى در بازار 
اوراق تنها به شرايط بازارمســكن و حجم عرضه و تقاضا براى خريد اوراق 
وابسته است.مدير امور طرح و برنامه بانك مسكن همچنين اعالم كرد:پيش 
بينى مى شود بازار اوراق تسهيالت مسكن دست كم تا پايان سال جارى در 
محدوده قيمتى فعلى-مرز 60 هزار تومان- باقى بماند و هيچ نوع انتظارى از 
بابت افت شديد و يا نوسان قابل توجه در قيمت اوراق وجود ندارد.به گزارش 
هيبنا، ميانگين قيمت هر فقره اوراق دريافت تسهيالت مسكن طى روزهاى 

سپرى شده از آبان ماه به كمتر از 60 هزار تومان رسيده است.

| وزير صنعت: كاال هاى اساســى احتــكارى كه در 
چند ماه اخير ضبط شدند در شبكه توزيع و با قيمت رسمى 

عرضه مى شوند.
رضا رحمانــى در بازديد از انبارهاى نگهــدارى كاالهاى 
اســتراتژيك در مجتمع شــهيد مدرس درباره سرنوشــت 
كاالهاى احتكار شــده كه در چند ماه اخير كشف شده اند، 
گفت: توزيع اين اقالم در طــى فرآيندى صورت مى گيرد و 
در جاهايى كه كاالهاى احتكارى شناسايى شده باشد، ضمن 
برخورد قضايى با محتكرين و صدور حكم، كاالها در اختيار 
شــبكه توزيع قرار مى گيرد.وى همچنين افزود: با توجه به 
حساسيت ويژه مسووالن كشور و از جمله مقام معظم رهبرى 
و رئيس جمهور و دولت در حصول اطمينان از تامين مايحتاج 
عمومى و كاالهاى اساسى، امكانات خوبى براى ذخيره سازى 
و تامين اين نيازها در كشــور و اســتان هاى مختلف كشور 
فراهم اســت.وزير صنعت افزود: اين كاالهاى ذخيره شده، 
عالوه بر كاالها و فعاليتهايى اســت كه مردم در بازار دارند و 
انبارهاى بخش خصوصى و توليدات داخلى در كشور، طبق 
روال ســابق همچنان به فعاليت خود ادامه مى دهند و اين 
ذخيره سازى، صرفا براى اطمينان بخشى و تامين اقالم مورد 
نياز مردم در ماههاى پيش روست.رحمانى با اشاره به اينكه 
هم اكنون ذخيره ســازى خوبى از كاالهاى مهم و راهبردى 
در تمام استانهاى كشور انجام شده است و از اين بابت هيچ 
نگرانى وجود ندارد در خصوص بازديدهاى امروز خود از انبار 
كاالهاى راهبردى گفت: از حداكثر ظرفيت انبارها استفاده و 
كاالهايى دپو شده كه در صورت ضرورت استفاده خواهد شد 
اما اين، به معناى ضرورت توزيع اين كاالها در بازار نيســت 

و صرفا براى اطمينان بخشى اســت و البته، بسته به شرايط 
 تنظيم بازار در هر منطقــه، اين امكانات و انبارها وجود دارد.
وزير صنعت همچنين با اشاره به اينكه امكانات ريلى و حمل و 
نقل جاده اى در استان تهران به نحو مناسبى فراهم شده و مى 
تواند ساير استان ها را تحت پوشش قرار دهد گفت: به مردم 
اطمينان مى دهيم هيچ مشكلى از بابت تامين كاالهاى اساسى 
در كشور وجود ندارد.رحمانى درباره تاثير تحريم هاى آمريكا 
عليه ايران و تاثير احتمالى آن بر روى مناسبات با ساير كشورها 
نيز گفت: قطعا مشكل حل نشدنى از اين حيث وجود ندارد 
و پيش بينى و تمهيداتى كه وزارتخانه هاى مختلف داشتند، 
بيش از آن چيزى است كه اعالم شده است.وى افزود: ظرفيت 
و امكانات ما بيش از اين است و ايران يكى از كشورهايى است 
كه تعداد زيادى همسايه دارد و روابط خوبى با اكثر همسايگان 
خود داريم.وزيــر صنعت همچنيــن از افزايش 13درصدى 
صادرات ايران در نيمه نخست امسال خبر داد و گفت: با رفع 
موانع و استفاده از ظرفيت همه مناطق كشور، اين رقم قابل 
افزايش است و در نيمه دوم امسال نيز پيش بينى كارشناسان 
ما اين است كه دســتكم 13 درصد افزايش در صادرات قابل 
تحقق اســت.وى همچنين درباره تامين ارز وارد كنندگان و 
صادركنندگان گفت: يك مساله، تامين ارز كاالهاى اساسى 
وارداتى است كه در اين زمينه با تامين از منابع مختلف اعم 
از درآمدهاى نفتى، دولت هيچ مشــكلى نــدارد و ارز مورد 
نياز كاالهاى وارداتى براى امســال و سال آينده تامين شده 
است.رحمانى افزود: در مورد تامين ارز مواد اوليه واحدهاى 
توليدى نيز مشكلى وجود ندارد و جاى نگرانى نيست و اين 
ارز نيز تامين شده و از طريق وزارت كشور به استاندارى ها و 

فرماندارى ها ابالغ شده است.وزير صنعت خاطر نشان كرد: 
تامين مايحتاج مردم و مواد اوليه زنجيره توليد، جزو اولويتهاى 
ماســت و در اين زمينه آنچه به دولت مربوط مى شود تامين 
شده است. وى همچنين در مورد حمايت از توليد داخل گفت: 
در حمايت از واحدهاى توليدى داخلى، حفظ توليد و اشتغال 
موجود هيچ محدوديتى وجود ندارد و ميان همه همكاران در 
كل كشور، اســتانداران، فرمانداران و ديگر دستگاهها عزم و 

همتى ايجاد شده كه بايد حداكثر حمايت را داشته باشند.وزير 
صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ظرفيت توليد بسيارى از 
كاالها بيش از مصرف داخلى است گفت: در سالهاى گذشته، 
ظرفيت ايجاد شده بيش از نياز داخل بوده و به همين خاطر 
در بســيارى از كاالها بايد صادرات انجام شود ضمن اين كه 
حفظ و تامين بازار داخلى اولويت ماست و حفظ زنجيره هاى 
توليد و تامين مواد اوليه مورد مهمى است كه بايد اجرا شود.

عرضه کاال های احتکاری با قیمت رسمی
بازدید وزیر صنعت از انبار کاال های استراتژیک؛

خبر

| در حالى كه قيمت گوشت مرغ رو به افزايش است و برخى اتحاديه هاى بخش 
خصوصى قيمــت آن را تا كيلويى 11 هزار تومان هم اعــالم كرده اند، معاون وزير جهاد 
كشاورزى ضمن تكذيب اين نرخ اعالم كرد كه قيمت گوشت مرغ هم اكنون باال نيست و 

به زودى نرخ مصوب آن از سوى ستاد تنظيم بازار ابالغ مى شود.
قيمت گوشــت مرغ در هفته هاى اخير روند صعودى به خود گرفته و بر اساس اخرين 
آمارهاى رســمى بانك مركزى نيز افزايش قيمت اين محصول پروتئينى هم چنان ادامه 
دارد چراكه متوسط قيمت خرده فروشى هر كيلوگرم گوشت مرغ در هفته منتهى به 11 
آبان ماه امسال، 9675 تومان بوده است كه نسبت به هفته قبل از اين بررسى 3.3 درصد، 
نسبت به هفته مشابه ماه قبل 1.9 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 37.1 درصد 

افزايش قيمت داشته است.
البته مهدى يوسف خانى  رييس اتحاديه پرنده و ماهى  در اين باره اعالم كرد كه قيمت 

گوشت مرغ به بيش از كيلويى 11 هزار تومان هم رسيده است اما مرتضى رضايى - معاون 
وزير جهاد كشــاورزى در امور دام - ضمن رد وجود چنين قيمت هايى در بازار، به ايسنا 
گفت: قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ به طور متوســط در كشور حدود 9700 تومان و 
كمتر از كيلويى 10 هزار تومان است و چنين قيمت هايى كه اعالم مى شود، صحت ندارد.
وى با بيان اين كــه قيمت هاى كنونى با توجه به افزايــش هزينه هاى توليد مرغداران 
غيرمنطقى و گران نيست، افزود: به زودى نرخ مصوب هر كيلوگرم گوشت مرغ از سوى 
ســتاد تنظيم بازار نهايى و ابالغ مى شود كه بيش تر از قيمت هاى رسمى و محاسبه شده 

كنونى در بازار نخواهد بود.
رضايى تاكيد كرد كه هم اكنون بيش از 105 ميليون قطعه جوجه ريزى در كشور انجام 
شده كه بيشتر از ماه هاى گذشته اســت و هيچ كمبودى در توليد و عرضه گوشت مرغ 

وجود ندارد.

معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد:

تصویب قیمت گوشت مرغ در آینده نزدیک


