بانک و بیمه
رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون
اقتصادی مجلس:

کمک
 ۹/۱۸هزار
میلیارد تومانی
به نظام تولید
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 189هزار میلیارد ریال طی سه ماهه گذشته به نظام
تولید کشور کمک شد که موجب رونق و تحوالت خوبی در
بخش تولید شده است
آقای همتی دیروز در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس
که به منظور بررسی راههای رونق تولید در حال برگزاری است
با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود :از اواخر سال گذشته
برنامه های ما برای رونق تولید به صورت خوبی اجرا شده به
طوری که  189هزار میلیارد ریال طی سه ماهه گذشته به
نظام تولید کشور کمک صورت گرفت و این امر موجب رونق و
تحوالت خوب در بخش تولید شد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته  55درصد سرمایه گردش

ریالی ما به بخش صنعت اختصاص داشت گفت 357 :هزار
میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش در  11ماه گذشته
بوده که  55درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافت که
امسال این رقم به  65درصد افزایش خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی حمایت از صنایع کوچک را از
برنامه های سال جاری این بانک خواند و افزود :در سال گذشته
به  23هزار و  328بنگاه اقتصادی  189هزار میلیارد ریال
تسهیالت پرداخت شد که این سیاست در سال جاری نیز ادامه
خواهد یافت.وی اضافه کرد :برنامه های الزم را برای تامین ارز
واحدهای تولیدی داریم همچنین نسبت به ثبت سفارش ها با
احتیاط اقدام خواهیم کرد تا منابع را بیشتر صرف مواد اولیه

مورد نیاز کشور کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :تامین کاالهای اساسی
و ضروری کشور از اولویت های برنامه های ماست که ارز آن به
نحو احسن تامین خواهد شد.
همتی با بیان اینکه ارز نیما را هم در سامانه نیما تقویت
می کنیم افزود :طی یک ماه گذشته یک و نیم میلیارد دالر
صادرات داشته ایم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت 40 :میلیارد دالر میزان
صادرات غیرنفتی سال گذشته بوده و امسال برنامه داریم که
کمک بیشتری به صادرات شود تا آنها ارز مورد نیاز خودشان را
به چرخه اقتصاد کشور برگردانند.

تمدید مهلت استفاده از مشوق ارزی تا شهریور ۹۸

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از تمدید
مهلت استفاده از مشوق ارزی تاشهریور ۹۸خبر داد و
گفت :به زودی در سامانه جامع تجارت،پنجرهای جدید
برای تبادل ارز صادرکننده با واردکننده ایجاد میشود.
محمد الهوتی با اشاره به تصمیمات جدید ارزی
بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات،
گفت :موضوع تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از
صادرات ،از  ۲۲فروردین  ۹۷کلید خورده و علیرغم
اینکه در روزهای ابتدایی اعمال آن ،روش «واردات
در مقابل صادرات» و واگذاری ارز حاصل از صادرات
به واردکنندگان ،در تمام بخشنامهها آورده شده بود،
اما عم ً
ال تا آذر و دی ماه سال  ۹۷هیچ گونه کارایی
نداشت و به نوعی اجرایی نشده بود؛ بنابراین آن دسته
از صادرکنندگانی که قصد داشتند خارج از سامانه نیما،
ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند ،در عمل
نمیتوانستند رفع تعهد ارزی نمایند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران ،افزود :با شکلگیری نشستهایی که
در ابتدا از سوی مجلس کلید خورد و بعد هم در اتاق
بازرگانی ایران با حضور نمایندگان گمرک جمهوری
اسالمی ایران ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بانک
مرکزی ،به کار خود ادامه داد ،نشستهای هفتگی از
اواسط دیماه به صورت مرتب برگزار شد و با توجه به
تعاملی که میان اعضای دولت و بخش خصوصی وجود
داشت و ارتباط خوبی که شکل گرفت ،بسیاری از این
مشکالت برطرف گردید تا در نهایت ،سقف و کف واردات
برداشته شده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که
سه ماه اعالم شده بود نیز تا پایان سال تمدید شد؛ ضمن
اینکه یکسری مشوقهایی برای کسانی که ارز را به چرخه
اقتصاد برگردانند نیز در نظر گرفته شد.
تمدید مهلت استفاده از بسته مشوق ارزی تا پایان
شهریور ۹۸
وی تصریح کرد :بر اساس تصمیم جدید بانک
مرکزی ،مهلت استفاده از بسته مشوق ارزی تا پایان
شهریورماه  ۹۸نیز تمدید و در کنار آن ،روش واردات
در مقابل صادرات نیز عم ً
ال اجرایی شده است که البته
این دو تصمیم ،خروجی نظرات و تشریک مساعی فعاالن
اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان دولت بود و
در نهایت ،واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان
نیز به همین منظور مصوب و اجرایی شد که بر این
اساس ،خوشبختانه بانک مرکزی نیز از روند بازگشت ارز
حاصل از صادرات در مقابل واردات ،در پایان سال ۹۷
اعالم رضایت کرده و بر اساس آماری که اعالم نموده
حدود  ۲.۵میلیارد دالر از ارز صادراتی به این روش
برگشت خورده است.
به گفته الهوتی ،در عین حال بسیاری از کاالهایی
که با ارز حاصل از صادرات ،از سوی واردکنندگان به
کشور وارد شده بود نیز تا پیش از این ،در سامانه جامع
تجارت ثبت نشده بود که با شرایطی که اعالم شده،
واردکنندگان توانستند این کاالها و واردات صورت گرفته
خود را ثبت کرده و شفاف سازی نمایند.
پنجره جدید سامانه جامعه تجارت برای تبادل ارز
صادرکنندگان با واردکنندگان
وی از تصمیم جدید سامانه جامع تجارت برای
ایجاد پنجرهای جهت تعامل هر چه بیشتر صادرکننده
با واردکننده خبر داد و آن را راهکاری برای تسریع در
برگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت :مجموعه
این تدابیر و تصمیمات ،تعامل بخش خصوصی و دولت
را نشان میدهد و البته صادرکنندگان هم آمادگی دارند
که ارز را به کشور برگردانند و نه تنها این را مطالبه به
حق دولت میدانند ،بلکه خود را متعهد میدانند که در
این شرایط اقتصادی ،ارز را سریعتر به کشور برگردانند؛

رئیس کل بیمه مرکزی:

نگاه به
صنعت بیمه
اصالح شد

اما این کار مستلزم آن است که بسترهای الزم از سوی
مدیران اجرایی کشور فراهم شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد :اگرچه
هنوز در بازگشت ارز حاصل از صادرات ،به نقطه مطلوب
نرسیدهایم؛ اما برخی از موانع برچیده شده و روند
بازگشت ارز سرعت گرفته است.
نقدهای بخشخصوصی به بخشنامه سازمان مالیاتی
در مورد نرخ صفر و معافیت مالیاتی
الهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی در خصوص
لغو نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای آن دسته از
صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور
برنگرداندهاند ،گفت :لغو معافیت مالیاتی و نرخ صفر
مالیات برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات
خود را به کشور برنگرداندهاند ،از جمله مفاد بودجهای
بوده که در سال  ۹۷برای سال  ۹۸از سوی دولت به
مجلس تقدیم شده و در قالب آن ،دولت عدم بازگشت
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را در سه بند
دیده و جرایمی را برای آن لحاظ کرده بود؛ به نحوی
که یکی از این بندها ،لغو معافیت مالیاتی و مشوقهای
صادراتی ،دیگر جریمه دیرکرد دو درصدی بر میزان ارز
صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به
مراجع به منظور برخورد قضائی بود که به هر حال این
پیشنهاد دولت خیلی سر و صدا کرده و نگرانی و دغدغه
ایجاد نمود؛ اما خوشبختانه مجلس با توجه ویژه به این
انتقادات فعاالن اقتصادی ،دو بند آخر را حذف نمود ولی
اعمال معافیتهای مالیاتی و پرداخت مشوق را منوط به
برگشت ارز صادراتی کرد که این بخشنامه ،روز گذشته
( ۲۴فروردین  )۹۸در راستای اجرایی شدن بودجه سال
 ۹۸کشور ابالغ شد.
وی افزود :قانون مصوب مجلس که نشأت گرفته
از مصوبه سران قوا در تاریخ آبان  ۹۷بوده ،هم اکنون
اجرایی شده و بنابراین این موضوع قب ً
ال هم مطرح شده
بود و در دستورالعملها ،بخشنامهها و مصوبات مجلس
مورد عمل واقع شده بود؛ ولی نقدی که به این بخشنامه
وجود دارد آن است که بودجه سال  ۹۸باید محدود
به سال  ۹۸باشد و نمیتوان آن را به سالهای قبل از
جمله  ۹۷تعمیم داد؛ مگر اینکه مراحل را از طریق دیوان
عدالت پیش برده و مسیر آن را تغییر دهیم که البته این
بخشنامه ،مصوبه مجلس بوده و تائید شورای نگهبان را
هم دارد.
گرههای لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران گفت :اخذ مالیات از صادرکنندگانی
که ارز را نیاوردهاند ،هم اکنون بر اساس قانون بودجه
سال  ۹۸کل کشور ،برای سالهای  ۹۷و  ۹۸الزام آور

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه اقتدار و ظرفیتهای
بیمه در حوادث طبیعی محک میخورد ،گفت :نگاه به صنعت
بیمه در جریان سیل اخیر ،اصالح شد.
به گزارش بیمه مرکزی ،غالمرضا سلیمانی در جمع برخی
از مدیران عامل شرکتهای بیمه و نمایندگان کارگروههای
بررسی و ارزیابی خسارات سیل اخیر گفت :همدلی دولت و
مردم برای کاهش تلفات و تسکین آالم آسیب دیدگان ،از
جلوههای زیبای مشارکت عمومی به شمار میرود که البته در
این حادثه سیل اخیر بی نظیر است.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از فعالیتهای
شبانه روزی خادمان صنعت بیمه در ارزیابی و برآورد سریع و

بورس تهران به اوج تاریخ رسید

پس از روزها رشد مداو ِم قیمت سهام
در بورس تهران که یکی از عوامل مهمش
قیمت ارز است ،دیروز نماگر اصلی بازار سرمایه
کانال تاریخی  ۱۹۵هزار واحدی را پشت سر
گذاشت و وارد کانال  ۱۹۶هزار واحدی شد؛
به این ترتیب  ۲۵فروردین  ۱۳۹۸به عنوان روز
تاریخی بازار سرمایه ایران به ثبت رسید.
سال  ۱۳۹۷شاید برای همیشه در تاریخ
بازار سرمایه سالی خاص باشد .در این سال
نماگر اصلی بورس همگام با رشد مداوم و لجام
گسیخته قیمت ارزهای خارجی رشد کرد و با

کانال شکنیهای مداوم توانست برای اولین بار
در نهم مهر ماه وارد کانال  ۱۹۵هزار واحدی
شود .اما از آن روز به بعد این شاخص رو به
کاهش رفت و در محدوده  ۱۵۰تا  ۱۶۰هزار
تایی نوسان داشت.این فراز و فرودها پولهای
خوبی را به جیب حرفهایهای بازار برد .از
ابتدای امسال نیز بازار ارز شاهد رشد آرامی بود
و قیمت سهمها در بورس تهران نیز همپای آن
رشد کرده است؛ به طوری که از ابتدای سال تا
به امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی فقط
یک روز کاری اندکی افت را شاهد بوده است.

است و سا زمان امور مالیاتی این بخشنامه را صادر کرده
و بنابراین الزم االجرا است ،اما نقد دیگری که به این
بخشنامه وارد بوده آن است که ساز و کار تشخیص عدم
بازگشت ارز به سیستم اقتصادی کشور و برگرداندن آن
از سوی صادرکننده ،مطابق با قانون در اختیار بانک
مرکزی است و بانک مرکزی به روشهای بهتری میتواند
شیوههای بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعیین کند؛
بنابراین بهتر بود که تمام صادرکنندگان به نوعی از
معافیت سازمان امور مالیاتی برخوردار میشدند؛ مگر
اینکه خالف آن ثابت شود؛ چراکه در این صورت بر اساس
بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی ،برخوردهای
سلیقهای سازمان امور مالیاتی گسترش یافته و رسیدگی
به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز که پیچیدگیهای
خاص خود را دارد ،ممکن است کاری خارج از چارچوب
وظایفش باشد و در عین حال ،صادرکنندگان را نیز با
مشکل مواجه نماید.
وی اظهار داشت :مشکل دیگر این بخشنامه آن
است که سازمان امور مالیاتی رسیدگی به دفاتر را شروع
و پایان سال مالی لحاظ میکند ،در حالی که با توجه
به زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که اکنون  ۳ماه
است ،به خصوص برای آن دسته از صادرکنندگانی که
بهمن سال قبل به بعد ،صادرات داشتهاند ،ارز حاصل از
صادرات باید در سال بعد ( )۹۸واریز شود و این موضوع
مشکلساز میشود.
الهوتی ادامه داد :نکته بعدی آن است که
بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ،در شهریورماه
 ۹۷از سوی بانک مرکزی ابالغ شده است و فروش کاال
به عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام شده،
مورد تائید بوده است و بانک مرکزی نیز آن را پذیرفته
است؛ به این معنا که اگر صادرکنندهای با ارائه اسناد
مثبته ریالی ،معامله خود را به اثبات برساند ،این
موضوع به منزله رفع تعهد ارزی به حساب میآید که
در بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی به آن
اشاره نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ،قیمتهای پایه
صادراتی را یکی از مشکالت جدی صادرکنندگان دانست
و خاطرنشان کرد :در حال حاضر بسیاری از کاالها با
اعدادی صادر میشوند که در عمل ،به میزان تعهد ارائه
شده خود در گمرکات ،ارزآوری ندارند و بنابراین بیش از
صادرات واقعی خود تعهد ارزی میسپارند که این امر،
در مورد برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات و نرخ
صفر مالیاتی مشکلساز میشود و اینها مشکالتی است
که در نحوه اجرا خود را نشان داده و به نظر میرسد که
روشهای بهتری برای مالک عمل قرار گرفتن در چنین
بخشنامهای میتوانست لحاظ شود.
الهوتی گفت :بر این اساس بهتر بود بانک مرکزی

اقدام به پرداخت خسارات در کوتاهترین زمان ممکن ،خاطرنشان
کرد :گنجینه اعتماد عمومی بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه
صنعت بیمه به حساب میآید و همه باید قدر این ثروت ملی
را بدانیم.
وی با تاکید بر این نکته که اقتدار ،قابلیت و ظرفیت
صنعت بیمه در هنگام وقوع حوادث طبیعی محک میخورد،
اظهار داشت :وقوع حوادث میتواند توجه بیش از پیش آحاد
جامعه به خدمات صنعت بیمه را به دنبال داشته باشد و در
سیل اخیر نگاههای بسیاری نسبت به صنعت بیمه ،اصالح شده
است.
رئیس شورای عالی بیمه با تاکید بر این نکته که ارائه

به این ترتیب دیروز نیز برای اهالی بازار
سرمایه روز تاریخی رقم خورد و شاخص کل
توانست برای اولین بار رکورد نهم مهر ماه
 ۱۳۹۷را بشکند و وارد ترازی جدید شود.
رکوردی که برای اقتصاد ایران نشان
از شمشیری دو لبه دارد؛ رکودی که با آن
کارنامه بورس را در سرمایهگذاری قویتر نشان
میدهد اما نشان از وضعیت خوب اقتصاد ندارد،
بلکه حاصل رشد قیمت ارزهای خارجی طی
مدتهای گذشته است .رشدی که هر چند
که شیرینیاش به کام اهالی حرفهای بازار
مینشیند و میتواند سرمایههای خرد را بیشتر
به بازار سهام بکشاند اما از دیدگاهی باعث افتخار
نیست ،چرا که این رشد به دلیل افزایش تولید
و رونق اقتصادی نبوده بلکه به دلیل تضعیف
ارزش پول ملی طی ماههای گذشته رخ داده
است.دیروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی
بورس اوراق بهادار تهران  ۸۸۲واحد رشد کرد و
به رقم  ۱۹۶هزار و  ۸۴واحدی رسید .همچنین
شاخص کل هم وزن با  ۲۵۲واحد رشد رقم ۳۹
هزار و  ۱۱۲واحدی را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور با  ۱۰۵۸واحد افزایش
تا رقم  ۲۲۱هزار و  ۴۹۴واحدی باال رفت و

لیست صادرکنندگانی که ارز را عرضه نکردهاند ،به سازمان
امور مالیاتی میداد؛ به این معنا که همه صادرکنندگان
معاف باشند؛ مگر اینکه اثبات شود که ارز را برنگرداندهاند
و بنابراین مرجع تشخیص باید بانک مرکزی باشد.
برگزاری جلسات هفتگی برای حل مشکالت ارزی
صادرات
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی تهران افزود :در این خصوص نشستهای
هفتگی کماکان ادامه دارد و ما هم به عنوان کنفدراسیون
صادرات ایران از طریق اتاق ایران ،پیگیر موضوع هستیم
و پیشنهادات خود را در این خصوص در جلسه بعدی
در هفته آینده مطرح خواهیم کرد و با توجه به تعامل
خوبی که وجود دارد ،به نظر میرسد که مشکالت این
بخشنامه را هم رفع خواهیم کرد .این در حالی است که
حدود  ۷هزار صادرکننده داریم که بخش عمدهای از آنها،
تولیدکننده نیز هستند؛ بنابراین آنها هم اکنون با مشکل
کمبود منابع مالی مواجه بوده و تحریم سبب شده تا مواد
اولیه را گرانتر بخرند و این شرایط ،خارج از اختیار یک
تولیدکننده یا صادرکننده است و دولت باید آنها را در
تصمیمگیریهای خود لحاظ کند.
وی اظهار داشت :امروز بازگرداندن وجه کاالی
صادراتی به مراتب سختتر از تحریم قبلی است و عم ً
ال
هزینههای هنگفتی به صادرکنندگان تعلق میگیرد؛
بنابراین زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به
درستی مشخص شود؛ وقتی که سه ماه را اعالم کنیم،
قطعاً این مشکالت جدیتر خواهند داشت و هزینههایی
که به صادرکننده تحمیل میشود ،نادیده گرفته خواهد
شد.
الهوتی ادامه داد :موضوع دیگر واگذاری ارز حاصل
از صادرات به واردکنندگان است و واردات کاال به نام
خود صادرکننده است که بابت آن باید  ۳۵درصد آن
به صورت ریالی در بانکها سپرده گذاری شود؛ بنابراین
اینها مشکالت جدی است که وجود دارد و اگرچه در دو
ماهه گذشته این تعامل میان دولت و بخش خصوصی
ایجاد شده ،اما به نظر میرسد هنوز هم مشکالتی وجود
دارد که باید حل شود؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که
تمام این راه حلها و راهکارهایی که هم اکنون دولت در
قالب بخشنامههای بانک مرکزی و دولت بعد از گذشت
ده ماه از تصمیم ارزی دولت برای اعالم نرخ ۴۲۰۰
تومانی اتخاذ میکند ،همه و همه از سوی اتاق بازرگانی
ایران و کنفدراسیون صادرات ایران در قالب مکاتباتی با
رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و حتی وزرای
وقت صنعت و اقتصاد اعالم شده بود و اکنون با گذشت
ماهها و تحمیل ضرر و زیان بسیار ،از سوی دولت اعالم
میشود.
وی اظهار داشت :اگر به مکاتبات اردیبهشت ماه
سال  ۹۷کنفدراسیون صادرات ایران و اتاق بازرگانی ایران
مراجعه شود ،مشخص میگردد که اگر این مکاتبات مورد
توجه قرار میگرفت و راهکارهای آن مدنظر دولت قرار
میگرفت ،چه بسا بسیاری از ضرر و زیانهای صادرات
را امروز نداشتیم؛ در حالی که یکسال زمان سپری شده
و در نهایت ،همان پیشنهادات اجرایی شده است؛ در
حالی که توجه به آنها میتوانست موجب شود اتفاقات
ناگوار در سال  ۹۷رقم نخورد .پس معتقدیم که دولت
باید به این موضوعات توجه داشته و واقعیتها را بپذیرد
که چه مشکالتی پیش روی تولید و صادرات وجود دارد
و چه مشکالتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
هم اکنون پیش رو است که باید برداشته شود ،به هر
حال صادرکنندگان نیز به دنبال این هستند که ارز را
برگردانند چراکه باید به وسیله آن ،ادامه حیات دهند؛
اما روشهای بازگشت ارز باید منطقیتر بوده و با نگاه
تسهیل بیشتر ،اجرایی گردد.

خدمات مطلوب بیمهای در گرو توانمندی شرکتهای بیمه و
توانگری مالی و فنی این صنعت است ،افزود :شرکتهای بیمه
با تکیه بر اصول حرفهای و جذب سرمایه و ایجاد فضای جذاب
برای مشارکت بازیگران بازار سرمایه و سهامداران ،میتوانند
ظرفیتهای مغفول صنعت بیمه را فعال کنند.
وی در پایان با ارزیابی مثبت گزارش اعضای کارگروههای
اعزامی بیمه مرکزی و همچنین تیمهای مستقر در مناطق سیل
زده نسبت به پیگیری سریع مساله پرداخت خسارات بیمه
گذاران ،دستور الزم را صادر کرد و از مدیران عامل شرکتهای
بیمه خواست در حد توان نسبت به ایفای تعهدات حرفهای و
همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت متبوع خود کوشا باشند.

شاخص بازار اول با رشد  ۱۰۷۶واحدی به
رقم  ۱۴۶هزار و  ۵۰۱رسید اما شاخص بازار
دوم با  ۲۴۸واحد کاهش تا رقم  ۳۸۰هزار و
 ۸۰۱پایین رفت.در معامالت دومین روز کاری
این هفته نماد معامالتی شرکت توسعه معادن
و فلزات به تنهایی  ۳۸۳واحد به شاخصهای
بازار سرمایه کمک کرد .پس از این نماد ،نماد
شرکتهای گسترش نفت و گاز پارسیان ،گروه
مپنا و پاالیش نفت بندر عباس هر کدام به
ترتیب  ۱۳۳ ،۱۹۲و  ۸۵واحد تأثیر افزاینده
روی شاخصهای بازار داشتند.در طرف مقابل،
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،ملی صنایع
مس ایران ،بانک ملت و فوالد مبارکه اصفهان
هر کدام به ترتیب  ۵۴ ،۷۶ ،۱۰۶و  ۵۰واحد
نقش کاهنده روی نوسانات شاخصهای بازار
داشتند .در معامالت دیروز گروه استخراج
کانههای فلزی عمدتاً با رشد مالیمی همراه
شدند ،البته نماد توسعه معادن و فلزات که
به تازگی مجمع عمومی فوقالعادهاش برگزار
شد دیروز بدون محدودیت نوسان قیمت
بازگشایی شد و توانست در قیمت پایانی بیش
از  ۹درصد رشد را تجربه کند.در عین حال
در گروه محصوالت شیمیایی بیشتر سهمها

با افت آرامی مواجه شدند .در این گروه که از
پر معاملهترین گروهها در بازار دیروز بود حجم
معامالت به  ۲۵۰میلیون سهم و اوراق مالی
رسید و ارزش آن رقم  ۱۰۹میلیارد تومان را
پشت سر گذاشت.
نفتیها دیروز عمدتاً کمتر از دو درصد
نوسان قیمت را تجربه کردند .در این گروه ۴۶
میلیون سهم به ارزش حدود  ۴۶میلیارد تومان
مورد داد و ستد قرار گرفت اما در عین حال در
گروه خودرو و ساخت قطعات تعداد زیادی از
نمادها با رشد کم شتاب قیمتها روبرو شدند.
در این گروه  ۵۱۲میلیون سهم به ارزش حدود
 ۸۷میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
ارزش معامالت بورس تهران دیروز به رقم
 ۹۴۶میلیارد تومان رسید و حجم معامالت کل
رقم دو میلیارد و  ۸۰۰میلیون سهم و اوراق
مالی را رد کرد .همچنین تعداد معامالت تا رقم
 ۲۶۷هزار و  ۵۷۰باال رفت.
آیفکس نیز با  ۲۱.۲۱واحد کاهش تا رقم
 ۲۴۵۱واحدی پایین رفت و ارزش معامالت
فرابورس ایران به رقم  ۴۸۵میلیارد تومان
رسید .حجم معامالت این بازار نیز عدد یک
میلیارد سهم و اوراق مالی را پشت سر گذاشت.

اخبار
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پرداخت یک میلیون فقره تسهیالت رفع نیازهای
اساسی خانوار توسط بانک ملی در سال 97

بانک ملی ایران در سال ،97
بیش از یک میلیون فقره تسهیالت
برای رفع نیازهای اساسی خانوارها
پرداخت کرده است .به گزارش اخبار
صنعت ،تسهیالت پرداختی این بانک
به خانوارها در  12ماه سال گذشته
شامل یک میلیون و  12هزار و 180
فقره تسهیالت رفع نیازهای اساسی
خانوار در قالب فروش اقساطی ،جعاله
و مرابحه به ارزش  277هزار و 505
میلیارد ریال است که بیش از  27درصد مجموع تسهیالت پرداختی
را شامل می شود.همچنین هشت هزار و  602میلیارد ریال تسهیالت
خرید کاالی مصرفی بادوام در  82هزار و  20فقره پرداخت شده است.
این بانک با رویکرد تسهیل و حمایت از ازدواج جوانان نیز در یک سال
گذشته تعداد  264هزار و  909فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به
ارزش  41هزار و  492میلیارد و  768میلیون ریال تخصیص داده است.

بانک مسکن برای تکمیل
اطالعات مشتریان فراخوان داد

مشتریان بانک مسکن که در
زمان افتتاح حساب اطالعات کامل
شناسایی خود را اعالم نکرده یا
ناقص اعالم کردهاند ،باید به منظور
جلوگیری از انسداد حساب اطالعات
خود را تا قبل از اردیبهشت ۹۸
نزد شعب تکمیل کنند .به گزارش
پایگاه خبری بانک مسکن  ،با توجه
به آخرین بخشنامه بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،تمام بانکها
و موسسات مالی و اعتباری کشور موظف شدهاند ارائه خدمات بانکی
به سپردهگذاران را منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی
(شهاب) کنند .بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ،بانکها و موسسات
مالی و اعتباری به زودی ناگزیر خواهند بود نسبت به انسداد حساب
کسانی که به دلیل نقص در اطالعات هویتی ،کد شهاب برای آنها صادر
نشده ،اقدام کنند.از این رو مشتریان بانک مسکن که ممکن است در
زمان افتتاح حساب آنها در سالهای گذشته اعالم کامل اطالعات
شناسایی از قبیل شماره ملی ،شماره شناسنامه و سایر اطالعات هویتی
و برای اتباع بیگانه کد اختصاصی مربوطه ،صورت نگرفته است ،اکنون
باید در فرصت اندک باقیمانده تا زمان اجرای بخشنامه بانک مرکزی
در خصوص انسداد حساب ،نسبت به تکمیل اطالعات هویتی خود نزد
شعبی که در آنجا حساب دارند ،اقدام کنند.بر اساس این گزارش ،طبق
دستورالعمل بانک مرکزی در صورتی که دارندگان حساب در تمام
بانکها و موسسات اعتباری در سراسر کشور ،اطالعات مربوط به کد
ملی ،نام ،نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ،آدرس منزل ،شماره تماس،
شغل و  ...خود را به شعبه محل افتتاح حساب ارائه نکرده و کد شهاب
خود را نگرفته باشند ،در آینده نزدیک با مسدود شدن حساب خود
مواجه میشوند.کد شهاب ،یک کد واحد و اختصاصی به ازای هر یک
از دارندگان حساب در سیستم بانکی کشور است که حاوی اطالعات
بانکی فرد سپردهگذار در کل شبکه بانکی است و مشابه کد ملی برای
شبکه بانکی محسوب میشود .نقص در اطالعات در زمان افتتاح حساب
سبب میشود مشتریان بانکی از امکان دریافت کد شهاب محروم شده
و مشمول اجرای دستور بانک مرکزی در خصوص انسداد حساب شوند.
تمام شعب بانک مسکن در مهلت باقیمانده از فروردین ماه آمادگی
دارند نسبت به تکمیل اطالعات مشتریانی که دچار نقص در اطالعات
شناسایی و هویتی هستند ،اقدام کنند تا پیش از فرارسیدن آخرین
ضرباالجل اعالمی بانک مرکزی در خصوص انسداد حسابهای
مشتریان فاقد کد شهاب ،یعنی پیش از آغاز اردیبهشت  98نسبت به
تکمیل اطالعات مشتریان خود اقدام کنند.

پرداخت کمک های بالعوض بانک قرض
الحسنه مهر ایران به دانشجویان نیازمند

بانک قرض الحسنه مهر ایران
در راستای ایفای مسئوليت هاي
اجتماعي خود و به منظور حمايت
از دانشجويان به عنوان بانيان توسعه
و تحول اقتصادي کشور در آينده،
طي همکاري با دانشگاه عالمه
طباطبايي به پرداخت کمك هاي
بالعوض به دانشجويان نيازمند اقدام
خواهد كرد.به گزارش روابط عمومی
بانک قرض الحسنه مهر ایران ،طبق
این همکاری ،دانشگاه عالمه طباطبايي مسئول شناسايي و معرفي
دانشجويان مستعد و نيازمند به بانک قرض الحسنه مهر ايران مي باشد
و بانک در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خود براي حمايت از
دانشجويان و بر اساس مجوزها ،قوانين و مقررات بانك از آنان حمايت
مي كند.بر این اساس ،یک میلیارد ريال اعتبار براي پرداخت کمک
هاي بالعوض به دانشجويان اين دانشگاه توسط بانک قرض الحسنه مهر
ايران اختصاص داده شده است كه با معرفي دانشگاه به متقاضيان واجد
شرايط اعطا خواهد شد.شایان ذکر است ،تا کنون بیش از  ۱۲۰نفر از
دانشجویان مستعد و نیازمند توسط دانشگاه عالمه طباطبايي شناسايي
و معرفي شده است تا از کمک ها بالعوض بانك بهره مند شوند.
همچنین ،دانشجویان نیازمند می توانند با داشتن معرفي نامه از سوي
دانشگاه از تسهيالت قرض الحسنه اين بانک تا سقف  ۲۰ميليون ريال
استفاده نمايند و  ۱۰ميليارد ريال اعتبار از طرف بانک قرض الحسنه
مهر ايران براي اين منظور اختصاص داده شده است.افتتاح باجه بانک
قرض الحسنه مهر ایران در پردیس مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایي
از ديگر زمينه هاي همکاري ميان اين دو مجموعه به شمار مي رود.

«وبصادر» به تراز مثبت رسید

بانک صادرات ایران در
اسفندماه سال  ١٣٩٧با افزایش
درآمد تسهیالت اعطایی و متعادل
کردن سود پرداختی به تراز مثبت
دست یافت.به گزارش اخبار
صنعت ،این بانک در اسفندماه
مبلغ  ١٤هزار و  ٦٤١میلیارد ریال
درآمد تسهیالت اعطایی داشته و
در مقابل  ١٢هزار و  ٣٨١میلیارد
ریال سود سپرده پرداخت کرد .به
این ترتیب تراز وبصادر در آخرین ماه سال ٢هزار و  ٢٦٠مثبت شد.
بهنظر می رسد تراز بانک صادرات ایران در حال بهبود بوده و ممکن
است در سال جاری قادر باشد به تراز مثبت در پایان سال دست
یابد .بر اساس این گزارش بانک صادرات ایران در بهمن ماه مبلغ
١١هزار و  ٦١میلیارد ریال درآمد تسهیالت اعطایی داشته و در
مقابل مبلغ ١٣هزار و  ٩٨٦میلیارد ریال سود سپرده پرداخت کرد
و تراز بانک در بهمن ماه منفی بود .وبصادر در سال  ٩٧در مجموع
مبلغ  ١٢١هزار و ٢٩٥میلیارد ریال درآمد تسهیالت اعطایی داشت
که در مقابل آن مبلغ  ١٥٠هزار و  ١١٢میلیارد ریال سود سپرده
پرداخت کرده است .همچنین بانک صادرات ایران در اسفندماه
افزایش سرمایه ٢٠٣درصدی خود را از محل مازاد تجدید ارزیابی
دارایی ها در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده است.

