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اخبار

رشد  61/5درصدی فروش شرکت
مس در ششماهه نخست امسال
اردشیر سعدمحمدی با بیان اینکه کل
فروش شرکت ملی صنایع مس ایران تا پایان
شهریورماه سال جاری به عدد  16هزار و 195
میلیارد تومان رسید ،گفت :این میزان فروش،
رشد  61.5درصدی را نسبت به مدت مشابه
سال گذشته نشان میدهد.
به گزارش مسپرس ،مدیرعامل شرکت مس
با بیان اینکه ثبت رکوردهای قابل توجه در
فروش شرکت مس مدیون تالش تمامی پرسنل
این شرکت است ،گفت :فروش ششماهه
شرکت ملی صنایع مس ایران در سال گذشته
برابر با  10هزار و  27میلیارد تومان بوده است
و رشد بیش از  61درصدی فروش در مدت
زمان مشابه در سال جاری رکورد جدیدی در
تاریخ فروش شرکت مس محسوب میشود
که بهخاطر این رکورد به تمامی همکاران
خدومم در شرکت مس تبریک میگویم .وی
با اشاره به میزان فروش دوره یکماهه منتهی
به  31شهریورماه  1399نیز گفت :در بازهزمانی
یکماهه شهریورماه میزان فروش شرکت ملی
صنایع مس ایران  4هزار و  286میلیارد تومان
بوده است که نسبت به مردادماه رشد 47.5
درصدی داشته است و رکورد جدیدی در تاریخ
فروش ماهانه شرکت مس محسوب میشود.

خبر

«ابتکار» تاثیر تصمیمات دولت بر بازار سرمایه را بررسی کرد

نگران قدرت خرید خود نباشید!

با تسهیالت مرابحه بانک ملی ایران میتوانید
عالوه بر افزایش میزان قدرت خرید خود ،اعتبار
مستمربگیرید.
عقد مرابحه یکی از انواع عقود اسالمی و
تسهیالت بانکی است که اکنون امکان دریافت
آن در این بانک از طریق کارت اعتباری فراهم
است.
عمده ترین هدف در اعطای این تسهیالت
ایجاد قدرت خرید بیشتر برای طبقه متوسط
جامعه ،شرایط آسان دریافت تسهیالت،
مدیریت هزینه و آزادی عمل در پرداخت و
اعتبار مستمر برای متقاضیان است .بانک ملی
ایران در  5ماه نخست امسال تعداد  49هزار و
 245فقره تسهیالت مرابحه به ارزش  25هزار و
 568میلیارد ریال پرداخت کرده است.
دارنده کارت اعتباری می تواند تا میزان
مشخصی که به آن سقف اعتبار گفته می شود
و از محل اعتباری که توسط بانک ملی ایران به
آن اختصاص داده شده است ،از مراکز فروش
کاال یا خدمات اعم از عموم فروشگاه ها ،مراکز
خرید و فروشگاه های اینترنتی خرید کند.
میزان اعتبار این کارت ها به انتخاب و نیاز
مشتری تا سقف  50میلیون تومان و نرخ سود
تسهیالت آن مطابق ابالغ شورای پول و اعتبار و
بانک مرکزی  18درصد معین شده است.
درخواست کارت های اعتباری بانک ملی
ایران هم اکنون در شعب منتخب و با ارائه
مدارک الزم امکانپذیر است .مزیت رقابتی
کارت های اعتباری بانک ملی ایران این
است که سود و اقساط مشخص شده برای
بازپرداخت تنها به میزان اعتبار مصرف شده
از کارت تعلق میگیرد و این کارتها دارای
خاصیت گردشی هستند .به عبارت دیگر اعتبار
مصرف شده پس از پرداخت هر قسط به میزان
اصل قسط پرداختی به کارت اعتباری دارنده
کارت بر می گردد و دارنده کارت می تواند از
این اعتبار دوباره استفاده کند .الزم به ذکر
است ،گیرندگان تسهیالت مرابحه از بانک ملی
ایران ،می توانند اقساط خود را عالوه بر سایر
روشهای تسویه ،در سامانه بام بپردازند.

بازاروسرمایه
مدیرعامل بانک سینا در دیدار با کارکنان
شعب استان همدان:

بورس بیرمق زیر سایه دخالتها
مدتی است که ورق بورس برگشته و دیگر
خبری از سودهای آنچنانی سهامدارن نیست.
بورس در شهریور ماه با عقبنشینی از کانال
دو میلیون واحد وارد فاز اصالحی شدیدی شد و
حاال یک روز در کانال  1600هزار واحد خودنمایی
میکند و روز دیگر بازگشتش به کانال  1500هزار
واحد سوژه رسانهها میشود و این افتوخیزهای
شاخص طی روزهای اخیر نشان میدهد که
تصمیمات و سیاستها اتخاذ شده نتوانسته
تا کنون ثبات را به بازار بازگرداند .روز گذشته
شاخص کل بورس تهران پس از رشد  ۴هزار
واحدی روز شنبه دوباره روند نزولی در پیش
گرفت و با افت  ۴۳هزار و  ۳۸۳واحد ،رقم یک
میلیون و  ۵۷۲هزار واحد را ثبت کرد .شاخص
کل با معیار هم وزن نیز با  ۴۷۳۶واحد کاهش
در رقم  ۴۰۷هزار و  ۷۳۲واحد ایستاد .نوسانات
بازار طی یک ماه گذشته سهامداران را دچار تردید
برای تداوم سرمایهگذاری در این بازار کرده است.
حال در این میان باید دید که آیا تصمیمات دولت
برای حمایت از بازار میتواند اعتماد عمومی را
نسبت به رشد دوباره شاخص باز گرداند یا خیر؟
غالمرضا سالمی ،کارشناس بازار سرمایه با اشاره
به تاثیر تصمیمات و اقدامات دولت بر بازار بورس
به «ابتکار» گفت :اخیرا بازار سرمایه در مسیری
متفاوت از یکسال گذشته قرار گرفته و سهام-
داران را با ترس و وحشت روبهرو کرده است.
در این مدت دولت با اتخاذ تصمیماتی سعی در
آرام کردن بازار را داشت ،اما علیرغم تصمیمات
و حمایتهای دولتی بازار همچنان بر مدار نزول
قرار دارد .قطعا بازار سرمایه چه در کوتاهمدت و
چه در بلندمدت با چنین تصمیماتی نمیتواند به
ثبات برسد .هنگامی که قیمتها و شاخص هیچ
تناسبی با اقتصاد نداشته باشد نمیتوان انتظار
داشت که با راهکارهای دولتی ثبات به وجود
بیاید.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه صحبتهایش
اقدامات دولت را راهحلهای مقطعی بازار دانست
و در این خصوص گفت :اقدامات دولت تنها
میتواند سقوط و ریزش را به تعویق بیاندازد و
نمیتواند اهرمی قدرتمند برای جلوگیری از ریزشها
باشد .به عبارتی دیگر تصمیمات دولتی همچون
ممنوعیت معامالت الگوریتمی ،لغو ممنوعیت
سرمایهگذاری بانکها در بورس و  ...همانند سدی
است که به شکل موقت مانع از خطر میشود ،چه
بخواهیم و چه نخواهیم بازار ریزشی است  .
سالمی با اشاره به عدم تناسب میان شاخص
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کمک به رونق تولید و رشد
اقتصادی با روان سازی امور میسر
میشود
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اینروزها بازار سرمایه درگیر افت و اصالحهای شدیدی شده و در این میان دولت برای حمایت از بازار  اقداماتی را در دستور کار قرار داده است .تزریق
منابع صندوق توسعه ملی به بورس ،اجازه سرمایهگذاری بانکها در بازار ،ممنوعیت معامالت الگوریتمی از جمله راهکارهایی است که برای کنترل
بازار از سوی دولت و سازمان اوراق بورس بهادار ارائه شد ،تصمیماتی که برخی از تحلیلگران و کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند و
معتقدند که چنین راهکارهایی نمیتواند بورس را از وضعیت نزولی نجات دهد.

متاسفانهبه
هنگامبحران،
خطر و تنش
دولتها به
فکربرنامهای
بلندمدت
نیستند و با
راهکارهای
مقطعیسعی
در عبور از
مشکالت دارند
بورس و واقعیت اقتصاد ،ادامه داد :اکنون هیچ
تناسبی میان شاخص با مولفههای اقتصادی از
جمله نرخ ارز و تورم نمیبینیم و شاخص بسیار
باالتر از این مولفهها قرار دارد .این ماجرا را نه
دولت و نه سهامداران نمیخواهند که ببینند.
ریزش بازار واقعیت است و ما باید بدانیم که زور
دولت  به واقعیت نمیرسد.
بازار نیازمند راهکارهایی اصولی است
این کارشناس بازار سرمایه ،بورس را نیازمند
راهکارهای اصولی و علمی دانست و در اینباره
گفت :راهکارهای دولت برای کنترل بازار سرمایه
باید اصولی و علمی باشد .راه یافتن بانکها به

بورس و استفاده از صندوق توسعه ملی مسکنی
موقتی بوده که تبعات بسیار زیادی را در آینده
برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت ،بنابراین
چنین راهکارهایی علمی نیست .اکنون از این
مسکنهای موقتی در جهت افزودن حباب به بازار
استفاده میشود چراکه به دنبال افزایش قیمت
سهمها بوده و این مسئله وضعیت را بدتر میکند.
مسئوالن باید مانع از ریزش شوند نه اینکه سعی
کنند قیمتها را افزایش و شرایط را به ماههای قبل
برسانند.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه تولید ادامه
داد :دولت باید در این فاصله زمانی اقداماتی را

در دستور قرار دهد که از طریق افزایش سرمایه،
تولید را رونق بدهد و با این روش بازار را به واقعیت
اقتصاد نزدیک کند .رونق تولید و توسعه واقعی
شرکتهای بورسی مستلزم برنامهریزی دقیق و
اساسی است .اگر چنین اتفاقی رخ دهد شرکتها
توسعه مییابند و افرادی که فعال در بازار بورس
هستند به سوددهی واقعی شرکتها امیدوار
میشوند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد :متاسفانه
به هنگام بحران ،خطر و تنش دولتها به فکر
برنامهای بلندمدت نیستند و با راهکارهای مقطعی
سعی در عبور از مشکالت دارند.

ادامه تامین کاالهای اساسی با ارز  ۴۲۰۰تومانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :تجربه نشان داده هرگونه
تغییر ارز از  ۴۲۰۰به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی
میشود؛ لذا سیاست دولت برای تأمین کاالهای اساسی و مورد
نیاز مردم در سال آینده  تامین آن با ارز  ۴۲۰۰تومانی است.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد
بودجه  ۱۴۰۰گفت :سال آینده آنچه از فروش نفت به دست
میآید به دو شیوه است یکی فروش و صادرات نفت است که
امسال با شرایط سخت آن را صادر کردهایم و سال آینده نیز
چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز  ۴۲۰۰تومانی،
ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کاالهای اساسی
اختصاص دهیم.
وی گفت :در بخش دیگر ،نفت برای استفاده غیرصادراتی
در نظر گرفته شده که پیش فروش آن مدنظر است که هم
اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است
که در شش ماه پیش آینده آن را اجرایی میکنیم که سال آینده
اجرایی خواهد شد که این یک روش دور زدن و بیاثر کردن
تحریمهاست.
طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه ،رئیس این سازمان اظهار
کرد :قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش  ۴۰دالر و نرخ
تسعیر آن نیمایی خواهد بود .سیاست کاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال میکنیم.
وی گفت :در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود

تعیینکننده هستند و اگر با طرحهای عمرانی و افزایش آن
بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید
سرمایهگذاری و هزینه کنیم.
به گفته نوبخت ،همزمان باید سیاستهای پولی انقباضی
و مالی انبساطی داشته باشیم ،چون مصرف بخش خصوصی
براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار
رکود است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد :اگر میخواهیم
از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدید نظر و
قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم
نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.
نوبخت گفت :بر این اساس برای مهار تورم از سیاستهای
انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است استفاده میکنیم
و با سیاستهای مالی که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن
را دارد میتوانیم سیاستهای انبساطی متناسب داشته باشیم.
به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری عالوه بر فروش
نفت الزم داریم و آن درآمدها یعنی مالیات و حقوق گمرکی
است.
نوبخت گفت :مصمم هستیم اصالح ساختار را که به مجلس
دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیتهای مالیاتی بدون افزایش
تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید ،چند درصد آن را
کاهش دهیم .اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم

برای تأمین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت
خرید و در طرحهای عمرانی استفاده کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :مولدسازی
داراییها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاستهای
کلی اصل  ۴۴قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت
وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از داراییهای
خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به
بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم .در کنار اصالح ساختار
در بخش هزینهها یک کمیته ویژه هزینهها در قانون بودجه
آوردیم تا هزینهها واقع بینانه و محدود کنیم.
وی با اشاره به آخرین بررسیها برای صدور بخشنامه بودجه،
گفت :بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی در حال تهیه است
و پیش بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکورد
خارج شویم که الزمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش
افزوده ،طرحهای تولیدی ،عمرانی و زیربنایی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :برای تحقق
طرحهای تولیدی ،سیاستهای توسعهای صادرات غیرنفتی را به
صورت جدی در پیش میگیریم .سال آینده رویکرد ما افزایش
صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید به ویژه برای شرکتهای
دانش بنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربناها و طرحهای
تولیدی است .طرحهای تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت
افتتاح دارند به آنها بودجه کافی پرداخت میشود.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب
استان همدان با اشاره به ظرفیت های این
استان گفت :همکاران با ارائه بهینه خدمات
بانکی و تکیه بر موضوع روانسازی امور
می توانند در رونق تولید و رشد و توسعه
اقتصادی استان نقش ویژه داشته باشند.
ایمانی با تاکید بر اینکه اعطای تسهیالت
سالم با رعایت بهداشت اعتباری میتواند
سودآوری شعب را به دنبال داشته باشد،
خاطرنشان کرد :استان همدان در بخشهای
کشاورزی ،بوم گردی ،صنعت و معدن،
سرمایهگذاری ،صادرات و صنایع دستی
دارای جایگاه بسیار خوبی در کشور است
و بانک سینا هم محصوالت و ظرفیت های
بسیار خوب و متنوعی را فراهم نموده که با
معرفی بهینه این محصوالت و خدمات به ویژه
در حوزه اعتباری ،میتوان ،ضمن کمک به
توسعه این استان ،زمینهساز سودآوری بیش
از پیش شعب و بهبود موقعیت بانک شد.
وی اظهار کرد :بر اساس بررسیهای
صورت گرفته ،برای افزایش نقش همکاران
در جهت توسعه بانک ،اختیارات شعب
در تخصیص منابع افزایش یافته که
همکاران باید به نحو مطلوب از این ظرفیت
استفاده کنند تا نتایج و برنامه های پیش
بینی شده در این بخش ،محقق شود.
مدیرعامل بانک سینا در تشریح نحوه اقدام
شعب برای بهبود شاخصهای عملکردی
تصریح کرد :بهتر آن است که شعب در
شش ماهه اول سال ،تخصیص منابع را
با جدیت دنبال کنند چرا که این موضوع
میتواند سود را در همان سال نصیب
شعبه نماید .در  ۶ماهه دوم هم شعب می
بایست عزم خود را جزم نمایند تا به موقعیت
مناسبی از لحاظ جذب منابع ،پیگیری و
وصول مطالبات غیرجاری و فروش امالک
تملکی و مازاد برسند.
ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود
گفت :اگر شعب ،موقعیت و ظرفیت منطقه
جغرافیایی خود را به خوبی شناسایی کنند،
با برنامه ریزی هدفمند و موثر می توانند
نسبت به جذب مشتریان بالقوه آن منطقه
موفق عمل کنند .بازاریابی خصوصا ً بازاریابی
مشتریان حقوقی میتواند در کاهش قیمت
تمام شده پول بسیار تاثیرگذار باشد و نهایتا
آثار مطلوبی را برای بانک در برخواهد داشت.
گفتنی است مدیرعامل بانک سینا و هیئت
همراه ،در سفری دو روزه به استان همدان
از شعب این بانک در استان بازدید به عمل
آوردند .در این سفر که معاون شعب و
مناطق و مدیران حراست و بازرسی و منطقه
کرمانشاه همدان و ایالم حضور داشتند،
شعب نهاوند ،مالیر ،بوعلی ،شریعتی و
شهدای همدان مورد بازدید قرار گرفتند.
در این بازدیدها با همکاران دیدار و گفتگو
صورت گرفت و دستورات الزم در راستای
رفع مشکالت و موانع کاری شعب از سوی
مدیرعامل بانک سینا صادر شد.

دانشجویان پیام نور تا سقف  ۲۰میلیون تومان تسهيالت قرضالحسنه میگيرند
دانشجویان دانشگاه پیام نور تا سقف  ۲۰میلیون تومان و کارمندان و اعضای
هیئت علمی این دانشگاه تا سقف  ۳۰میلیون تومان میتوانند از تسهیالت
قرضالحسنه بانک مهر ایران استفاده کنند.
مراسم انعقاد تفاهمنامه بین بانک و دانشگاه پیام نور با موضوع اعطای
تسهیالت قرضالحسنه در چارچوب طرح «کاالکارت» به دانشجویان دانشگاه
پیام نور برگزار شد.
در این جلسه مرتضی اکبری ،مدیرعامل بانک مهر ایران ،محمدرضا زمانی
رئیس دانشگاه پیام نور و جمعی از مدیران دو سازمان حضور داشتند.
در ابتدای این مراسم اکبری اظهار کرد :برای بانک مهر ایران افتخاری است
که برای تداوم خدمات قرضالحسنه ،تفاهم نامه دوم را با دانشگاه پیام نور
امضا کند تا ارائه خدمت و تسهیالت قرضالحسنه به دانشجویان را گسترش
دهیم.
وی یادآوری کرد :از اواسط سال گذشته موضوعی که برای بانک حائز اهمیت
بود ،باال رفتن هزینه خانوارها در حوزههای مختلف بود .فروشندگان کاال و
خدمات انتظار دارند کاال و خدمات خود را در بازار بفروشند ،اما متقاضیان
به علت قیمت باالی این کاالها و خدمات ،امکان خرید آنها را ندارند .در
طرح کاالکارت که برای حمایت از تولید داخلی است ،فروشنده در قالب عقد
قرضالحسنه به صورت اقساطی ۶ماهه ۹ ،ماهه و یک ساله کاالی خود را

میفروشد و نرخ کارمزد آن نیز تنها  ۲تا  ۴درصد است.
اکبری اظهار کرد :تفاوت کاالکارت بانک مهر ایران با طرحهای مشابه
بانکهای دیگر در نرخ کارمزد است .برخی بانکها بیش از  ۱۶درصد سود
میگیرند ،اما این کارت سودی ندارد و تنها  ۲تا  ۴درصد کارمزد به آن تعلق
میگیرد .هدف این است که هزینه خانوارها را کاهش دهیم .بانک مهر
ایران افتخار داشته در سال گذشته به بیش از دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر
تسهیالت پرداخت کند و پیشبینی میکنیم در سال جاری نیز به سه میلیون
نفر تسهیالت قرضالحسنه پرداخت کنیم .در  ۶ماهه امسال به یک میلیون
و دویست هزار نفر تسهیالت پرداخت کردیم که بخشی از آن در راستای
حمایت از کاال و خدمات ایرانی بوده و  ۵۰۰هزار نفر از کاالکارت استفاده
کردهاند.
اکبری ادامه داد :از ویژگیهای خوب بانک مهر ایران این است که هر
چند تعداد تسهیالت بانک از  ۵۰۰هزار به سه میلیون فقره رسیده ،اما نسبت
مطالبات غیرجاری آن همچنان زیر یک درصد باقی مانده است.
اکبری درباره جزئیات این طرح گفت :تسهیالتی که از این طریق پرداخت
میشود مربوط به فروشندگان مشخص و کاالهای مشخص برای خرید وسایل
کمک آموزشی است .برای کارکنان دانشگاه شامل کاالهای مختلف مانند لوازم
خانگی نیز میشود .سقف کاالکارت برای دانشجویان تا سقف  ۲۰میلیون و

برای کارکنان تا سقف  ۳۰میلیون تومان و نرخ کارمزد دو تا چهار درصد ارائه
خواهد شد.
مدیرعامل بانک مهر ایران یادآوری کرد ۱۰۰ :درصد منابع این بانک مردمی
است .در عین حال باید در نظر گرفت که تجهیز منابع تابعی از مصرف
منابع است .اگر تسهیالت بانک خرد باشد و نیازی از کسی برطرف نکند،
سپردهگذاری نیز کاهش مییابد.
اکبری افزود :پیشنهاد ما این بود که سقف تسهیالت قرضالحسنه بین ۵۰
تا  ۱۰۰میلیون تومان باشد و برای بخش اشتغال تا  ۱۰۰میلیون تومان پرداخت
شود .اگر تسهیالت قرضالحسنه بتواند نیازهای مردم را پوشش دهد ،قطعا ً
خیلی از منابع سایر بانکها نزد بانکهای قرضالحسنه منتقل میشود.
مدیرعامل بانک مهر ایران تأکید کرد :اداره بانکهای قرضالحسنه در شرایط
تورمی کار بسیار دشواری است .اعتماد مردم بههمراه فعالیت مطلوب کارکنان
باعث شده در  ۶ماه گذشته ۱۵هزار میلیارد تومان در چارچوب یک میلیون و
۲۰۰هزار فقره تسهیالت پرداخت شود .خیلی از مردم گردش وجوهشان نزد
بانکهای تجاری است ،اما سودی نمیگیرند .اگر همان منابع به بانکهای
قرضالحسنه وارد شود ،انقالبی در حوزه تسهیالت قرضالحسنه رخ خواهد
داد.
اکبری گفت :آثار مالی عدم دریافت سه قسط برای بانک ۴هزار میلیارد

تومان بود که دریافت آن  ۳۰ماه به تعویق افتاد و باعث شد امکان پرداخت
تسهیالت از سوی بانک محدود شود .اگر تورم نبود و اقساط به تعویق
نمیافتاد میتوانستیم در سال جاری به  ۴میلیون نفر تسهیالت دهیم .با این
همه ،اکنون نیز تا پایان سال به  ۲.۵تا سه میلیون نفر تسهیالت میدهیم.

