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اخبار

مدیرعامل بانک صادرات:

بانک صادرات بهزودی محصوالت
جدیدی رونمایی می کند

بانک در بازگشایی نماد در بازار سرمایه و رشد
قابل توجه قیمت سهام بانک ،نشان از عملکرد
موفق همکاران دارد.
حجتاله صیدی  ،مدیرعامل بانک
صادرات ایران در سفر به استان همدان،
بر کار و تالش جدی همکاران برای کاهش
مطالبات معوق تأکید کرد و با اشاره به
ظرفیتهای اقتصادی استان همدان گفت:
عملکرد بانک صادرات ایران در ماههای اخیر،
عملکرد موفقی بوده است بهگونهای که در
سه ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل ،با کاهش  ٢هزار میلیارد
ریالی زیان مواجه بودهایم.

معاون وزير صنعت در نشست با استادان
پيشكسوت روزنامه نگاري :

حرفه ای گری و اخالق رسانه

اعتماد مخاطب را حفظ می کند
معاون وزیر صنعت و رئیس هیئت عامل
ایدرو در نشست صمیمی با تنی چند از
استادان پیشکسوت روزنامه نگاری گفت
 :پرورش علمی خبرنگاران کارآزموده که
حرفهایگری و اخالق رسانه ای را سنجه کار
خود قرار می دهند ،عالوه بر حفظ اعتماد
مخاطب اثر بخشی عمیق تر رسانه های
داخلی را موجب می شود.
به گزارش ایدرو نیوز  ،منصور معظمی که در
نشست گرامیداشت استادان پیشکسوت خبر
سخن می گفت ،شرایط خاص جامعه امروز را
نیازمند نقش آفرینی امید بخش و نظارت گر
خبرنگاران و رسانه ها برشمرد که در این مسیر
جایگاه استادان و معلمان رسانه بیش از پیش
حیاتی قلمداد می شود.
معاون وزیر صنعت  ،معدن و تجارت
ضرورت نوآوری  ،بازآموزی مستمر و روزآ مد
سازی دانش و مهارت ها را در این عرصه به
دلیل سرعت تغییرات جهانی آن ،فرآیندی مهم
به ویژه برای خبرنگاران عرصه صنعت و تولید
ارزیابی کرد .

اخبار

معاون سازمان توسعه تجارت:

فروش اوراق سپرده در بانک ملی

شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور تا روز
دوشنبه  ۲۲مرداد ماه جاری ،تعداد محدودی
اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری
(عام ) را با نرخ سود علی الحساب  ۱۸درصد
ساالنه عرضه می کنند.
این اوراق با سررسید 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 سرمایه از طریق
شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و یا
فرابورس ایران امکان پذیر است.
اوراق مذکور معاف از مالیات است و سود
علیالحساب آن ماهانه پرداخت میشود.

بازاروسرمایه

امضاهای طالیی در بسته جدید ارزی حذف شد
پس از صحبتهای رئیس جمهوری و گفتههای
دولتمردان از بسته جدید ارزی ،روز گذشته این
بسته اجرا و نهایتا اسامی اقالمی که به عنوان
کاالهای اساسی مشمول ارز دولتی میشوند نیز
منتشر شد که کارشناسان و تجار آن را بهتر از
بسته نخست ارزی عنوان میکنند.
به گزارش ایسنا،در این باره محمدرضا مودودی،
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان
توسعه تجارت ایران اظهار کرد :تصویب و اجرای
بسته جدید ارزی گامی رو به جلو برای دولت بود،
چرا که خارج شدن سیاستگذاریهای ارزی از
امضاهای طالیی یا فضاهایی که میتواند به سمت
رانت گرایش پیدا کند ،نکته مثبت برای مردم و
نظام تجاری کشور است .هر وقت که محدودیتی
ایجاد میشود ،به سمت فساد و رانت گرایش پیدا
میکند و در واقع پتانسیل آن را پیدا میکند و هر
قدر این دایره محدودیت کوچکتر میشود ،توان
اجرایی برای جلوگیری از رانت باالتر میرود و از
سوی دیگر نیز میتوان بهتر آن را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه میتوان هوشمندانهتر از
گذشته نسبت به سیاست های ارزی و تجاری
تصمیمگیری کنیم و تغییراتی را نیز مجددا در
بسته جدید اعمال کنیم ،افزود :در بسته ارزی
گذشته به دلیل تعدد باالی کاالهای قرار گرفته
در فهرست مشمولین دریافت ارز دولتی ،سیستم
نظارتی در واقع دولت نمی توانست بر همه آنها
نظارت درست و دقیقی داشته باشد اما در بسته
جدید تعداد این کاالها به شدت کاهش پیدا
کرده ،محدود به کاالهای اساسی و امنیت غذایی
مردم شده است و دیگر شاهد اتفاقات تلخی که
در ماه های گذشته می افتاد و تخلفاتی که صورت
میگرفتنیستیم.
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان
توسعه تجارت ایران ادامه داد :در زمینه
سیاستهای تجاری و ارزی مرتبط با کاالهای
اساسی نیز باید با تدبیر حرکت کنیم چرا که وقتی
یارانه و سوبسیدی برای واردات کاالهای اساسی
داده شود ،در واقع به این دلیل یارانه را پرداخت
میکنیم که مردم و به ویژه نیازمندان جامعه با
قیمت مناسب بتوانند این کاالها را تامین کنند اما
اگر چنین اقدامی سبب بروز پدیدهای مانند قاچاق
شود ،کاالیی که برای تامین نیاز و امنیت غذایی
کشور خودمان وارد میکنیم ،اگر از مسیرهای
غیرقانونی به کشورهای دیگر قاچاق شود ،ظلم
مضاعفی به ایران صورت گرفته است.
مودودی با بیان اینکه مردم باید مسئولیت
اجتماعی خود را بشناسند و خودشان باید در
این راستا کمک کنند که شاهد پدیده قاچاق
با توجه به تفاوت قیمتها در ایران نسبت به
کشورهای همسایه نباشیم ،گفت :بنابراین باید
سیاستگذاری ویژهای برای توزیع کاالهای

بازار سرمایه استراحت کرد

پرداخت سود سهام بیمهکوثر
سود سهامداران شرکت بیمهکوثر برای سال
منتهیبه  1396/12/29پرداخت شد.
به گزارش روابطعمومی و اعالم مدیر
اقتصادی و سرمایهگذاری بیمهکوثر ،سود نقدی
سهامداران حقیقی این شرکت مصوب مجمع
عمومی سالیانه منتهی به سال مالی 1396به
حساب آنان نزد شعب موسسه اعتباری کوثر
واریز شد.
وی از رشد 11درصدی درآمد حقبیمه و
344درصدی سود عملیاتی شرکت درسال96
نسبتبه سال 95خبر داد و گفت :ترکیب
مناسب پرتفوی شرکت و سرمایهگذاری در
بازارهای سرمایه سودده در میزان سود واگذار
شده به سهامداران موثر بوده است.

سایپا تحریمها را شکست خواهد داد
شهردار مشهد گفت :باتوجه به تجربه و
توانمندی موجود در گروه خودروسازی سایپا،
این مجموعه با موفقیت از تحریمها عبور
خواهد کرد.
یزاده خامسی
به گزارش سايپانيوز ،قاسم تق 
در بازدید از غرفه گروه خودروسازی سایپا در
هجدهمیننمایشگاهبینالمللیخودرو،قطعات
و صنایع وابسته مشهد گفت :خودروهایی
که سایپا در این نمایشگاه در معرض دید
بازدیدکنندگان قرار داده برخوردار از تنوع و
فناوریهای مناسبی برای بازار هستند.
وی تصریحکرد :تحریمهایی که برعلیه
صنعت خودروسازی کشور اعمال شده هیچ
تاثیری بر روی سایپا نخواهند داشت و این
گروه میتواند باتوجه به تواناییهای خود این
محدودیتها را پشت سر بگذارد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد که در بسته ارزی جدید از امضاهای طالیی یا فضاهایی که میتواند به سمت رانت گرایش یابد خبری
نیست و پیگیری پرونده مختلفان و سودجویان ارزی در بسته گذشته ادامه دارد که دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه باید جدیتر و حساستر
از گذشته آن را بررسی کنند.

در زمینه
سیاستهای
تجاری و
ارزی مرتبط
با کاالهای
اساسی نیز باید
با تدبیر حرکت
کنیم چرا که
وقتی یارانه
و سوبسیدی
برای واردات
کاالهای
اساسی داده
شود
اساسی در کشور داشته باشیم که در حال
حاضر برنامهریزیها و سناریوهای مختلف در
حال بررسی است و به دنبال هدف نهایی دولت
در این زمینه هستیم تا هزینهای که میکند به
دست مستحقان واقعی برسد و قاچاق نیز شکل
نگیرد.
وی در ادامه گفت :به غیر از کاالهای اساسی
و دارو کاالهای دیگری مانند کاغذ نیز در لیست
دریافت کنندگان ارز دولتی قرار دارند و مسلما در
آینده این فهرست اصالح می شود .گرچه در بسته
جدید ارزی کاالهایی مشمول دریافت ارز دولتی
بسیار محدودتر بیش از  ۲۰۰۰قلم کاالی تعریف
در بسته گذشته است.
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان
توسعه تجارت ایران افزود :در بسته گذشته دولت
منابع ارزی خود را به تقریبا همه متقاضیان و
نیازمندان ارز اختصاص داده و همین عامل سبب
شد تا صف های طوالنی برای دریافت ارز دولتی
شکل بگیرد .که در این شرایط نیز انواع و اقسام

تخلفاتی در این زمینه شکل می گرفت که نظارت
و برخورد با آنها از توان دولت خارج بود .به همین
دلیل دولت مابه التفاوت قیمت ارز صرف کاالها
و اقالمی کرده که دهک های پایین جامعه و
نیازمندان به آن نیاز دارند از آن بهرهمند شوند و از
سوی دیگر نیز بر تمامی مراحل و فرآیند هزینهکرد
این منابع ارزی نظارت میکنند.
مودودی همچنین در پاسخ به این سوال که
آیا با کسانی که در گذشته از ارز دولتی استفاده
کرده و تخلف مرتکب شدهاند ،برخورد خواهد شد
یا اصال آنها شناسایی شدهاند ،تصریح کرد که
رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین مصاحبه
خود گفت که کسانی که به هر شکلی ارزی را به
نرخ ترجیحی یا دولتی دریافت کردهاند ،موظفند
تا مسیر مصرف یا مصارف خود را مشخص
کنند تا شفافسازی مناسب و دقیق این وظیفه
بر گردن آنها است و هیچ دلیلی ندارد که حاال
که بسته جدید ارزی مشخص شده ،متخلفان
و سودجویانی که از بسته گذشته سوءاستفاده

شهردار مشهد:

در نمایشگاه خودروی استان خراسان

خودروی رهام در مشهد بهنمایش
درآمد

کردهاند ،فراموش شوند .بنابراین همه شرکتهای
خصوصی ،دولتی و حتی خصولتی باید در این
زمینه شفافسازی کاملی را انجام دهند در این
زمینه البته دولت بخشی از کار است و قوه قضائیه
و مراجع نظارتی و بازرسی بخش مهمی از این
مسئله هستند و قوه قضائیه به هیچ وجه نباید
کوتاه بیاید و باید مشخص کند که این ارز کجا
رفته و در چه مسیری هزینه شده است.
وی ادامه داد :دولت در آن برهه زمانی که بسته
ارزی گذشته را به اجرا درآورد ،در بحران خاصی
قرار داشت و مجبور بود تا سیاستی را اجرایی کند
که البته هم اکنون آن را اصالح کرده است .اما
به این معنا نیست که تصمیمی را که آن زمان
باید دولت در لحظه میگرفت ،اشتباه بوده است
و نباید منجر به سوءاستفاده عدهای شود بنابراین
قوه قضائیه باید به جدیت خود در برخورد با
سودجویان ادامه دهد و از همه کسانی که ارز
دولتی دریافت کردهاند بخواهد تا مسیر هزینه
کرد آن را مشخص و شفاف کنند.

اصالح  2هزار و  226واحدی شاخص بورس

محصول جدید گروه خودروسازی سایپا در
هجدهمین نمایشگاه خودرو ،قطعات و صنایع
وابسته مشهد برای بازدیدکنندگان به نمایش
درآمد.
به گزارش سایپانیوز ،گروه خودروسازی سایپا
عالوه بر این محصول که پیشتر در شیراز
معرفي شد ،خودروهای کوییک ،سیتروئن ،C3
زوتی  ،T600سراتو آپشنال ،چانگان ،CS35
تاکسی آریو ،ساینا اتوماتیک ،ایدو ،XT
چانگان  CS55و  ،CS75محصوالت خانواده
برلیانس و ساندرو استپوی را نیز در معرض
دید بازدیدکنندگان قرار داده است.
عالوه بر اين محصوالت تجاری شرکتهای
سایپادیزل و زامیاد نیز در این نمایشگاه به
نمایش درآمدهاند.

حمایت گروه مالی سامان از
جشنواره تابستانی کیش

گروه مالی سامان در راستای حمایت از
توسعه گردشگری داخلی در سال حمایت
از کاالی ایرانی ،از بیستویکمین جشنواره
تابستانی کیش حمایت میکند.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان،
این جشنواره با هدف ترغیب هرچه بیشتر
ایرانیان به گردشگری داخلی با شعار
«کیش ،کاالی برتر گردشگری» و جذب
و تشویق هموطنان به تماشای جاذبههای
گردشگری نگین خلیج فارس ،تا  15شهریور
ماه برگزار میشود.

پیشنهاد پرتوافکنان عضو هیات

مدیره بانک سپه به روابط عمومی

شاخص بورس روز چهارشنبه وارد مرحله استراحت شد و با
عقب نشینی  2هزار و  226پلهای نسبت به دیروز در جایگاه 131
هزار و  521واحدی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ،پس از رکوردهای شکنیهای تاریخی بورس در
روزهای گذشته که به عبور از مرز  133هزار واحد نیز منجر شد،
نماگر بازار سرمایه ،در جریان معامالت دیروز ،روندی معکوس
یافت و اصالح شد.
کارشناسان ،افت کوتاه مدت و مقطعی شاخص بورس ،پس
از رشد بیسابقه اخیر را امری طبیعی می دانند؛ به نظر آنها
شاخص بورس در مرحله استراحت و اصالح ،انرژی الزم برای
موج جدید رشد را کسب میکند.
افت دسته جمعی شاخصهای بورس
در معامالت دیروز  2میلیارد و  226میلیون سهم ،حق تقدم و
اوراق بهادار به ارزش  6هزار و  855میلیارد ریال در  129هزار و
 237نوبت داد و ستد شد.
همچنین بررسی شاخصهای اصلی بازار سرمایه نشان میدهد
شاخص قیمت (وزنی -ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های

بزرگ اثر بیشتری بر شاخص میگذارد 604 ،واحد افت کرد و
شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکتهای
بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل ،یکسان در نظر گرفته
می شود 36 ،واحد کاهش یافت.
شاخص قیمت (هم وزن) نیز  25واحد پایین آمد؛ این شاخص
بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در
بورس است .شاخص آزاد شناور نیز یک هزار و  624واحد افت
کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در
بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول (مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه،
سودآوری و درصد سهام آزاد شناور) یک هزار و  335واحد
کاهش و شاخص بازار دوم بورس نیز چهار هزار و  985واحد
افزایش یافت.
در معامالت دیروز نمادهای فارس (هلدینگ خلیج فارس)،
فوالد (فوالد مبارکه) ،پارس (پتروشیمی پارس) ،کگل (صنعتی
و معدنی گل گهر) و کچاد(صنعتی و معدنی گل گهر) بیشترین
سهم را در افت شاخص داشتند.

وزارت اقتصاد و بانکها

عضو هیاتمدیره بانک سپه خواستار
فرماندهی و تشکیل شورای اطالعرسانی از
سوی روابط عمومیهای مجموعه وزارت
امور اقتصادی و دارایی برای تبیین و تشریح
نقشآفرینی و حضور اثرگذار بانک در عرصه
کالن اقتصادی شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک سپه،
مصطفی پرتوافکنان در پانزدهمین جلسه
شورای اطالعرسانی روابط عمومیهای
مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که
با حضور سید مالک حسینی مشاور وزیر
و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،مدیران و
کارشناسان روابط عمومیهای بانکها به
میزبانی بانک سپه برگزار شد اظهار داشت:
در شرایط کنونی الزم است تا فکر و اقدام
جدی برای تنویر افکار عمومی در خصوص
تالش بانکها صورت گیرد.

قیمتها در بازار خودرو

جدال بانکی ایتالیا با آمریکا

تورم ونزوئال

از  ۸۲هزار درصد گذشت

اقالم اساسی را توزیع میکند

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و
فروشندگان خودروی تهران از نزولی شدن
قیمتها در بازار خودروهای داخلی و وارداتی
به دنبال اجرای بسته جدید ارزی دولت خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،سعید موتمنی اظهار
کرد :در چند روز اخیر قیمتها در بازار خودرو
نزولی شده است .وی با بیان اینکه در همین چند
روز قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین  ۱۸درصد و خودروهای
وارداتی نیز  ۶درصد کاهش یافته است ،خاطرنشان کرد :دلیل نزولی
شدن قیمتها در بازار خودرو ،معرفی و اجرایی شدن بسته جدید
ارزی دولت است .رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان
خودروی تهران ادامه داد :شاهد هستیم که با اجرای بسته جدید ارزی
دولت ،نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته که همین موضوع نیز کاهشی
شدن قیمت خودرو در بازار را به دنبال داشته است.
در چند ماه اخیر قیمت خودرو در بازار به صورت شدید و بیضابطهای
افزایش یافته است.

مدیرعامل بانک یونی کردیتگ اعالم کرد انتظار
دارد به توافقی با وزارت خزانه داری آمریکا بر
سر قوانین تحریمی ایران برسد.
به گزارش ایسنا ،ژان پیر موستی یر در
کنفرانسی خبری در مقر دوم این بانک
گفت :مطمئنیم که میتوانیم به توافقی با
آمریکاییها تا پیش از پایان امسال برسیم.
این بانک در سال  ۲۰۱۱توسط مقامات دادگاه
نیویورک به دلیل چند اقدام ناقض قوانین تحریمی آمریکا و همکاری با
شرکتهای ایرانی جریمه شده بود .وزارت دادگستری آمریکا این پرونده
را در سال  ۲۰۱۲بررسی کرد و این بانک توسط دفتر کنترل داراییهای
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا مجرم شناخته شد .بانک یونی کردیت
گفته است تحقیقات مستقلی را برای پرداختهای گذشته خود که به
دالر آمریکا انجام داده آغاز کرده است.
دور تازه تحریمهای آمریکا بر ضد ایران اجرایی شد و دونالد ترامپ
تهدید کرده است شرکتها و بنگاهها باید بین تجارت با ایران و آمریکا
یکی را انتخاب کنند.

کنگره مخالفان ونزوئال اعالم کرد تورم 12
ماه منتهی به ماه ژوئیه به  ۸۲۷۶۶درصد
رسیده است.
به گزارش رویترز ،با فروپاشی اقتصاد
وابسته به نفت ونزوئال ،ابرتورم در این
کشور با سرعتی باورنکردنی رو به افزایش
است .از سه سال پیش تاکنون دولت
نیکالس مادورو انتشار آمار مربوط به نرخ تورم
را متوقف کرده است .صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است
نرخ تورم این کشور تا پایان امسال به یک میلیون درصد هم برسد.
تورم تنها در ماه ژوئیه  ۱۲۵درصد بوده است که  ۳.۴درصد کمتر
از تورم ماه ژوئن است.
نیکالس مادورو ،رئیس جمهور ونزوئال که در ماه می امسال برای یک
دوره دیگر به ریاست جمهوری ونزوئال انتخاب شد ،دستور داده است
تا چند روز دیگر پنج صفر از پول ملی ونزوئال حذف شود ،هر چند
به گفته کارشناسان این اقدام کمکی به حل مشکل ابرتورم این کشور
نخواهد کرد.

فخریان گفت :از تیرماه سال گذشته تا امسال
اقالم سوپرمارکتی  35درصد افزایش قیمت
داشتهاند و با توجه به کاهش قیمت دالر فکر
میکنیم که قیمتها ثابت بماند و یا کاهش
پیدا کند.
به گزارش ایلنا ،رئیس اتحادیه
فروشگاههای زنجیرهای کشور در نشست
خبری با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و
پایین آمدن قدرت خرید مردم اظهار داشت :با توجه به شرایط
موجود در جلسهای که در سازمان حمایت برگزار شد کاالهای
اساسی انتخاب و مقرر شد فرآیند تهیه و توزیع آن و رسیدن به
دست مصرف کننده از ابتدا تا انتها توسط دولت انجام گیرد که
اصلی ترین راه پخش این اقالم از طریق فروشگاههای زنجیرهای
است.
امیر خسرو فخریان ادامه داد :کاالهایی مثل روغن حتی اگر با افزایش
قیمت روبهرو شوند دولت سوبسید آن را میدهد و کاالهای اساسی هیچ
گونه تغییر قیمتی نخواهند داشت.

نزولی شد

بر سر تحریمهای ایران

دولت از طریق فروشگاههای زنجیرهای

