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بانک و بیمه و بورس

بانک

انجام عملیات بانکی بدون حضور در
شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران

با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک
قرض الحسنه مهرایران صفر تا صد عملیات بانکی خود را
بدون مراجعه به شعبه و از پشت میز کار و یا در منزل
انجام دهید.
به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران،
استفاده از خدمات نوین بانکی با توجه به اهمیت مدیریت
زمان ،کاهش ترافیک و تسریع در انجام عملیات بانکی و
همچنین کمک به بهبود محیط زیست از طریق اثر گذاری
در میزان آلودگی و کاهش استفاده از کاغذ به یکی از
الزامات زندگی امروزه تبدیل شده است.
بانک قرض الحسنه مهرایران با بهره گیری از دانش
و تکنولوژی نوین بانکی ،زیرساخت های مناسبی را برای
توسعه خدمات بانکداری الکترونیک راه اندازی کرده است
که عموم هموطنان می توانند با بهره گیری از این خدمات
عالوه بر تسهیل در امور بانکی و پرداخت های روزمره خود،
در حفظ و نگهداری محیط زیست نیز تاثیر گذار باشند.
این بانک مفتخر است که عالوه بر فراهم آوردن
امکانات و سرویس های مناسب برای استفاده مشتریان
خود در کانال های موبایل بانک و اینترنت بانک ،سامانه ها
و اقدامات نوینی را در راستای توسعه بانکداری الکترونیک
و سبز عملیاتی نموده است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف گسترش
خدمات بانکداری الکترونیک ،جلب رضایت مشتریان و
آسان سازی در ارائه خدمات بانکداری نوین ،امکان افتتاح
حساب و تشکیل پرونده تسهیالتی از طریق سایت بانک را
برای استفاده متقاضیان راه اندازی کرده است.
برخورداری از این امکان ،در کنار سایر خدمات
بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه مهرایران نظیر
اینترنت بانک ،همراه بانک ،تلفن بانک و  ...سبب شده است
تا تمامی سرویس های بانکی در دست رس ،سریع و کم
هزینه بر روی بستری امن و مطمئن به مشتریان ارائه شود.
بر این اساس ،با فراهم آمدن این امکانات به طور
چشمگیری از رفت و آمد های غیر ضروری برای انجام امور
بانکی کاسته می شود و هموطنان میتوانند از طریق بستر
های اینترنتی و فضای مجازی فعالیت های پولی و مالی
خود را انجام دهند.
اقدامات بانک قرضالحسنه مهر ایران برای احداث
مدارس و خانه بهداشت در استان کرمانشاه ارزیابی شد.
به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر
ایران ،محسن پدرام رییس هیات مدیره و عیسی امامی
عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور
بررسی روند پیشرفت ساخت پروژه های خانه بهداشت و
درمان و همچنین احداث مدارس تحت تعهد این بانک در
مناطق زلزله زده ،به استان کرمانشاه سفر کردند.
در این سفر ،محسن پدرام رییس و عیسی امامی عضو
هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف بررسی
نحوه ساخت  ۳خانه بهداشت توسط بانک ،از روستاهای
کولسوند ،کرکهرگ و سید احمد و همچنین برای نظارت
بر احداث سه باب مدرسه از روستاهای سوخور عبدی،
بابارستم و ژاومرگ از توابع شهرستان گیالنغرب بازدید
خواهند نمود.
شایان ذکر است ،در  ۲۱آبان ماه سال  ۱۳۹۶با
زلزله  ۷.۳ریشتری در  ۱۱کیلومتری بخش ازگله و ۳۲
کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه ۶۲۰
تَن از هموطنان کشته و  ۱۲هزار و  ۳۸۶تَن نیز مصدوم
شدند.
این زلزله به  ۱۰شهرستان و یک هزار و  ۹۳۰روستای
استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و براساس ارزیابی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی بیش از  ۱۰۰هزار واحد مسکونی
شهری و روستایی ،آسیب کلی و جزئی دیدند.
در پی حادثه مذکور ،بانک قرض الحسنه مهر ایران
در راستای سیاست های مسئولیت اجتماعی خود در صبح
حادثه ،کامیون های حامل کمکهای خوراکی خود را با
هماهنگی فرمانداری شهرستانهای قصر شیرین ،سرپل
ذهاب و ثالث باباجانی به منطقه اعزام و میان هموطنان
آسیب دیده ،توزیع کرد .این بانک همچنین در حوزه
بهداشت و درمان به منظور بهبود شاخص های بهداشتی
در مناطق زلزله زده غرب کشور ،در جریان سفر دکتر
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با انعقاد تفاهم نامه ای نسبت به ساخت خانه بهداشت
در روستاهای کولسوند ،کرکهرگ و سید احمد اقدام
کرد .همچنین ساخت فضاهای علمی و احداث مدارس
در مناطق آسیب دیده از زلزله استان کرمانشاه از دیگر
نیازهای اساسی بوده که براین اساس ،بانک قرض الحسنه
مهرایران ،با رویکرد حمایت از تحصیل دانش آموزان در
بازسازی مدارس روستایی این مناطق نیز مشارکت کرد.
در این راستا ۳ ،باب مدرسه در روستاهای سوخور عبدی،
بابارستم و ژاومرگ از توابع شهرستان گیالنغرب احداث
خواهد شد که تا کنون پی ریزی آن انجام شده است.

بانک مرکزی:

شیب افزایش قیمت مسکن تُند شد

روند متوسط قیمت هر متر مربع واحد
مسکونی معامله شده در سطح شهر تهران
نشان می دهد متوسط قیمت هر متر مربع
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸با شیب نسبتا تندی
افزایش یافته (نرخ رشد  ۱۲.۵درصد) که طی
یک سال اخیر بی سابقه بوده است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق
بازرگانی تهران با استفاده از آمارهای ارائه
شده بانک مرکزی قیمت و تعداد معامالت
مسکن در اردیبهشت ماه را بررسی کرد .بر
این اساس طی اردیبهشت ماه امسال ،تعداد
12هزار و  128واحد مسکونی در شهر تهران
معامله شده است که این تعداد نسبت به
فروردین ماه حدود  3.5برابر شده است اما
همزمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،
کاهشی حدود  36.5درصد را تجربه کرده
است .متوسط قیمت هر متر مربع واحد
مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت ماه نیز

 12میلیون و  673هزار تومان بوده که نسبت
به فروردین ماه 12.5 ،درصد افزایش را نشان
می دهد اما در مقایسه با ماه مشابه سال قبل،

«رونق تولید» ،اسم رمز فعالیتهای امسال بانک ملی ایران

بانک ملی ایران گرچه بنا بر وظیفه ذاتی خود همواره به تولید کنندگان داخلی و ایجاد
اشتغال برای هموطنان تاکید داشته ،اما با نامگذاری امسال به عنوان «رونق تولید» ،این
روند شدت بیشتری پیدا کرده است.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،استراتژی این بانک چه در بخش پرداخت
تسهیالت و چه در بخش حمایت های غیرمالی ،کمک به تولید داخلی به منظور تقویت
اقتصاد کشور بوده و هست.
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران همواره در جلسات عمومی و
خصوصی خود بر این موضوع تاکید کرده و «رونق تولید» را راه برون رفت از شرایط
نامطلوب اقتصادی عنوان کرده اند.
مروری بر این وقایع ،حاکی از اهمیت موضوع «رونق تولید» برای گردانندگان بانک
ملی ایران است .به عنوان نمونه ،مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار نوروزی با اعضای
هیات مدیره و مدیران ارشد این بانک در سراسر کشور با تاکید بر اینکه با توجه به
فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» ،امروز اقتصاد و تولید
مهم ترین مساله کشور است ،گفت :هیچ راهی جز توجه به تولید داخلی در شرایط فعلی
کشور وجود ندارد چرا که این امر عالوه بر توسعه اشتغال ،ما را از وابستگی به بیگانگان
بی نیاز می کند.
دکتر محمد رضا حسین زاده همچنین در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان همدان اعالم کرد که بانک ملی ایران نهایت توان خود را در جهت رونق تولید داخلی
به کار می گیرد و در این خصوص از تمامی ظرفیت های خود برای حمایت و تامین مالی
پروژه های تولیدی کشور استفاده خواهد کرد .اعضای هیات مدیره بانک نیز به فراخور
موقعیت و متناسب با شرایط ،در دیدار با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی بر اهمیت این
مساله تاکید کرده اند.

فراخوانکانوننهادهایسرمایهگذاریایرانباموضوعبازارپایه

کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در راستای دریافت نظرات اصالحی فعاالن بازار
سرمایه در خصوص دستورالعمل اصالح شیوه معامالت بازار فرابورس ایران فراخوان داد.
کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با انتشار اطالعیهای اعالم کرد :پیرو جلسه روز
دوشنبه متولیان بازار سرمایه با موضوع بررسی دستورالعمل پذیرش ،عرضه و نقل و انتقال
اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور
نمایندگان کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران ،کانون کارگزاران و مدیران ارشد سازمان
بورس و شرکت فرابورس تشکیل شد ،مقرر شد نظرات اصالحی کلیه فعاالن بازار توسط
کانونهای فوق جمعآوری و به صورت یکجا به سازمان بورس منعکس شود.
بر این مبنا ،کلیه فعاالن بازار که عالقهمند به مشارکت در اصالح دستورالعمل بازار
پایه هستند میتوانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه( 22خرداد) نقطه نظرات
خود را به کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران منتقل کنند.
موضوعات حائز اهمیت به قرار زیر است:
 مخفی بودن یا عیان بودن سفارشها در دوره پیش گشایش و ساعات عادی معامالتپیوسته ،به صورت جداگانه - .واحد پایه سفارش ( )LOTدر دوران پیش گشایش و ساعات
عادی معامالت ،به صورت جداگانه - .رنگبندی یا نامگذاری بازارها( .مثال بر مبنای ریسک
بازارها با رنگهای سیاه و قرمز و زرد و نارنجی مشخص باشند یا با عناوینی همچون بازار
شرکتهای مشمول ماده  141قانون تجارت ،شرکتهای مشمول ماده  36احکام دائمی،
شرکتهای زیانده ،شرکتهای پر ریسک و امثالهم تفکیک شده و متمایز شوند)  -دامنه
نوسان در زمانهای مختلف و در بازارهای مختلف - .وجود یا عدم وجود بازارگردان  -ساعات
و تعداد روزهای معامالتی در شرایط مختلف  -روشهای تشویقی برای ارتقای شرکتها از
بازارهای پایه به تابلوهای اصلی بورس و فرابورس - .دفعتی بودن یا تدریجی بودن تغییرات
و زمانبندی پیشنهادی برای انجام تغییرات.

بانک کشاورزی با تمام توان از «رونق کشاورزی» حمایت میکند

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت :این
بانک با تمام توان از رونق تولید در بخش
کشاورزی و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید
در این بخش حمایت میکند.
به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی،
روح اله خدارحمی ،تحوالت مثبت و
موفقیتهای بخش کشاورزی در شرایط
خطیر فعلی را تکیه گاهی مطمئن برای
پاسخ به نیازهای کشور دانست و اعالم کرد:
بانک کشاورزی با تمام توان از رونق تولید در
بخش کشاورزی و ایجاد ظرفیتهای جدید
تولید در این بخش حمایت میکند.
وی عملکرد بانک کشاورزی در سال
 ۱۳۹۷را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد:
سال  ۱۳۹۷از نظر اعتبارات کشاورزی سال
خوبی بود و این بانک عملکرد قابل قبولی
برجای گذاشت.
خدا رحمی در تشریح عملکرد بانک
کشاورزی در زمینه تجهیز منابع مالی گفت:
مانده کل سپرده های این بانک در دو سال
اخیر با افزایش ۴۰۰هزار میلیارد ریالی به
مبلغی بیش از  ۹۲۰هزار میلیارد ریال در
پایان سال  ۱۳۹۷رسیده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه
جریان تأمین منابع و پرداخت اعتبارات
بخش کشاورزی بهبود یافته است ،گفت:
رشد مانده تسهیالت پرداختی این بانک به
بخش کشاورزی در سال  ۱۳۹۷در مقایسه

با سال قبل از آن بیش از دو برابر بوده است.
وی در تشریح و تبیین اولویتهای
پرداخت تسهیالت به بخش کشاورزی توسعه
مکانیزاسیون را یکی از ضرورتها و اولویتها
بر شمرد و خاطرنشان کرد :بانک کشاورزی
 ۱۰۰درصد منابع ماشین آالت مورد نیاز
بخش کشاورزی را بدون محدودیت تأمین
می کند.
خدارحمی اضافه کرد :برای حمایت از
تولید بذر اصالح شده با همکاری و هماهنگی
وزارت جهاد کشاورزی ،منابع ارزان قیمت در
اختیار فعاالن و تولیدکنندگان قرار میدهیم.
وی ،پرداخت تسهیالت برای توسعه
کشت دانه های روغنی ،کشت چغندر قند
پاییزه ،کشت گلخانه ای ،توسعه سیستم های
آبیاری ... ،را از دیگر اقدامات و اولویت های
بانک کشاورزی در پرداخت تسهیالت اعالم و
خاطر نشان کرد :بانک کشاورزی در اجرای
طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و
عشایری با پرداخت  ۴۱هزار میلیارد ریال
تسهیالت با نرخ ترجیهی  ۶درصد به ایجاد
اشتغال در این مناطق کمک کرده است.
خدارحمی از برنامه ریزی برای پرداخت
تسهیالت ارزان قیمت و یارانه دار در قالب
تبصره  ۱۸قانون بودجه سال جاری خبر
داد و گفت :با چنین اقداماتی تالش میکنیم
جریان منابع به سمت بخش کشاورزی بهبود
و ارتقاء یابد.

وی افزود :در سال گذشته پرداخت
تسهیالت سرمایه ای به واحدهای تولیدی و
فعاالن بخش کشاورزی نسبت به تسهیالت
سرمایه در گردش پیشی گرفت و در سال
جاری نیز امکانات خوبی را برای حمایت از
کشاورزان و بخش کشاورزی تدارک دیده ایم.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به
توقف پیگیری وصول مطالبات و امهال بدهی
کشاورزان آسیب دیده از سیل اخیر یادآور
شد :سال گذشته و در اجرای بند خ تبصره
 ۳۳نیز بدهی  ۲۱۷هزار نفر از کشاورزان
مشمول قانون تعیین تکلیف و تمدید شد.
وی به مساعدت ها و همراهی بانک
کشاورزی با کشاورزان در زمینه وصول
مطالبات اشاره کرد و افزود :تمام مصوبات
قانونی در زمینه امهال بدهی و همراهی
با کشاورزان خسارت دیده را اجرا و در
سایر مواردی که کشاورزان در بازپرداخت
تسهیالت خود مشکالتی دارند ،با آنان
همراهی و مدارا میکنیم.
خدارحمی با اشاره به اینکه سال گذشته
بدهی کشاورزان مشمول بند «خ» تبصره ۳۳
تا سقف  ۳۰۰میلیون ریال تعیین تکلیف
شد ،خاطرنشان کرد :اجرای این قانون برای
مبالغ باالتر از  ۳۰۰میلیون ریال نیز در سال
جاری ادامه خواهد یافت .وی از اجرای طرح
بخشودگی سود و جرایم تسهیالت کمتر از
یک میلیارد ریال در سال جاری نیز خبر داد

و گفت :این قبیل مطالبات با دریافت اصل
بدهی و بخشودگی سود و جرایم مربوطه
تعیین تکلیف می شود و مراتب برای
اجرا به شعب این بانک ابالغ شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی درباره پرداخت
تسهیالت به آسیب دیدگان از سیل اخیر و
اجرای مصوبات دولت در این زمینه ،گفت:
پرداخت مبلغ ۹هزار میلیارد ریال از  ۲۵هزار
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ابالغی
برای بازسازی مناطق سیل زده و کمک
به کشاورزان خسارت دیده ،به عهده بانک
کشاورزی است که پرداخت این تسهیالت با
معرفی جهاد کشاورزی با سهلترین شرایط
از همین هفته آغاز می شود .خدارحمی در
بخش پایانی سخنانش خاطرنشان کرد :بانک
کشاورزی عالوه بر تأمین اعتبارات ریالی،
در بخش بانکداری بین الملل و به ویژه
پرداختهای ارزی مربوط به تأمین نهادهها
اعم از بذر ،کود ،سم و ...به بخش کشاورزی
کمک می کند.

نظر مخالفان و موافقان قانون جدید بازار پایه فرابورس چیست؟

گشایش سپرده ویژه معامالت آنالین
سهام در بانکپاسارگاد

با افتتاح سپرده ویژه معامالت آنالین سهام در
بانکپاسارگاد ،عالوه بر برخورداری از سود این سپرده،
از طریق آن میتوان بدون مراجعه حضوری ،در سیستم
معامالت آنالین کارگزاری بانکپاسارگاد ثبت نام کرد.
به نقل از روابط عمومی بانکپاسارگاد ،مشتریان
میتوانند با مراجعه به یکی از نزدیکترین شعبههای
بانکپاسارگاد نسبت به افتتاح سپردۀ سرمایهگذاری
کوتاهمدت «ویژۀ معامالت آنالین سهام» اقدام کنند.
سپس با استفاده از نام کاربری و رمز عبور به سیستم
بانکداری مجازی خود وارد شده و فرآیند ثبتنام را تکمیل
کنند .فرمهای تکمیلشده و تصویر مدارک هویتی مورد
ارزیابی کارشناسان کارگزاری قرار گرفته و در صورت
تأیید ،ثبتنام قطعی انجام خواهد شد .بر اساس این خبر،
شرکت کارگزاری بانکپاسارگاد بهعنوان یکی از کارگزاران
پیشرو در ارائه خدمات به روز ،مبتنی بر فناوریهای نوین
کشور ،ارائهدهنده خدمات نوین معامالت برخط (Online
 )Tradingاست تا دسترسی سریع ،آسان و مطمئن را
برای سرمایهگذاران به سیستم معامالتی فراهم کند .با
بسط و گسترش بازار سرمایه و تمایل سرمایهگذاران به
ابزارهای نوین معامالتی ،این کارگزاری ارائهدهنده یکی
از پیشرفتهترین سیستمهای معامالتی به کلیه متقاضیان
حقیقی و حقوقی معامالت برخط است تا با بهرهگیری
از آن ،امکان خرید و فروش سهام را به صورت اینترنتی
و آنالین برای خود فراهم کنند .از مزایای به کارگیری
این سیستم ،حذف هرگونه مراجعه حضوری به بانک و
کارگزاری و انجام کلیه مراحل فرآیند معامالت از طریق
سیستم آنالین در کمترین زمان ممکن است.

بیش از دو برابر شده است.
این گزارش نشان می دهد که از سال
 1397تاکنون بیشترین تعداد معامالت

واحدهای مسکونی شهر تهران ،مربوط به
اردیبهشت ماه  1397بوده که  19هزار و
 107معامله را شامل می شود .با این حال
و بدنبال افزایش قیمت مسکن ،روند نزولی
تعداد معامالت از آن زمان آغاز شده و تا دی
ماه  1397ادامه داشته است.
با نزدیک شدن به پایان سال ،روند
مزبور در بهمن و اسفند  97معکوس شده اما
در فروردین  1398با افت قابل مالحظه ای
همراه بوده است .گرچه در اردیبهشت ماه
 ،98رشد تعداد معامالت اتفاق افتاده و تقریبا
به سطح اسفندماه  1397رسیده است.
روند متوسط قیمت هر متر مربع واحد
مسکونی معامله شده در سطح شهر تهران
نشان می دهد متوسط قیمت هر متر مربع
در اردیبهشت ماه  1398با شیب نسبتا تندی
افزایش یافته (نرخ رشد  12.5درصد) که طی
یک سال اخیر بی سابقه بوده است.

سازمان بورس برای جمع بندی اجرا یا عدم اجرای
قانون جدید بازار پایه فرابورس از فعاالن بازار سرمایه خواسته
نظرات خود را به کانون نهادهای سرمایهگذاری و کانون
کارگزاران بورس اوراق بهادار اعالم کنند؛ در این راستا یکی
از کارشناسان ارشد بازار سرمایه معتقد است که طبقهبندی
اطالعات به معاملهگران کمک میکند اما تغییر قوانین نباید
به عدم شفافیت در بازار سرمایه دامن بزند.
چندی پیش مقررات جدیدی برای بازار پایه فرابورس
ایران وضع شد و آنطور که فرابورس ایران اعالم کرده بود
قرار شد که در انتهای خرداد ماه جاری این قوانین جدید
اجرایی شود.
بر اساس این قوانین قرار بود سفارشهای خرید و
فروش از روی تابلو برداشته و معامله گران این بازار در هنگام
سفارشگذاری از وضعیت سفارشهای دیگر اطالعی نداشته
باشند این طور که مسئوالن فرابورس اعالم کرده بودند این
اقدام به این علت بود که سهامداران انتظارات خود را بر
اساس تحلیل و تصمیم خود شکل دهند و تصمیمگیری
درباره معامالت به دور از هیجانات کاذب و گمراهکننده باشد.
اما در طرف مقابل منتقدان معتقدند که حذف
سفارشهای خرید و فروش از روی تابلوی بورس به اصل
شفافیت در بازار لطمه میزند و این اقدام پایهگذار بدعتی
نادرست در بازار سرمایه میشود و اصل شفافیت این بازار را
زیر سوال میبرد.
اعتراض این دست از فعاالن بازار سرمایه سبب شد

که سازمان بورس واکنش نشان دهد و در این راستا حسن
امیری -معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس
و اوراق بهادار -نامهای به سعید اسالمی بیدگلی -دبیر کل
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران -و روح اهلل میرصانعی –
دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار -بنویسد .امیری
در آن نامه به دغدغهها و نگرانیهایی از سوی سهامداران و
فعاالن بازار پایه اشاره کرد و از این دو کانون خواست که
نظرات فعاالن این بازار را جمع کنند و در جلسه شورای عالی
بورس به این موضوعات پرداخته شود.
در نهایت جلسهای در کانون کارگزاران بورس اوراق
بهادار تشکیل شد و اکثریت افرادی که در این جلسه حضور
داشتند با اجرایی شدن قانون جدید بازار پایه به شکل
جدیدی که عنوان شده مخالفت کردند و بسیاری از افراد
خواهان تغییر در قانون جدید بودند.
در این راستا کانون نهادهای سرمایه گذاری هم از کلیه
فعاالن بازار خواسته تا نظرات خود را با این کانون به اشتراک
بگذارند تا این نظرات به صورت یکجا به سازمان بورس ارسال
شود.
مدیرعامل فرابورس ایران در آخرین واکنشها در این
مورد گفته که سازمان بورس به عنوان ضرباالجل برای ارائه
آخرین پیشنهادات درباره بازار پایه روز شنبه  ۲۵خرداد ماه
 ۱۳۹۸را تعیین کرده است تا تمامی نظرات و پیشنهادات در
این باره به کانونها اعالم شود.
تغییر قوانین به صورت شفاف و به مرور انجام شود
فردین آقابزرگی -کارشناس ارشد بازار سرمایه -در این
مورد در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در جلسهای که در
کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار شد چند نفر با این
طرح موافقت کردند که من هم جزو موافقان آن بودم البته
باید تاکید کنم که محدودیتها و دغدغههای بازار سرمایه
باید در قانون جدید رعایت و به مرور زمان این قانون اجرایی
شود.

وی تاکید کرد :موافقت بنده به این معنی نیست که
باید به صورت چکشی این قانون اجرایی شود بلکه به دلیل
فضای خاص بازار سرمایه ما این تغییرات باید به مرور انجام
شود و برای اجرا شدن آن همه جوانب و حساسیتها مد
نظر قرار گیرد.
طبقه بندی اطالعاتی خوب است اما همه با عدم
شفافیت مخالف هستیم
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود :اینکه بگوییم در
یکی از تابلوهای بازار پایه فرابورس ماهی یک بار و در یکی از
تابلوها هفتهای یک بار معامله انجام شود اص ً
ال درست نیست
چرا که ما باید به فکر روان سازی و افزایش نقدشوندگی در
بازار سرمایه باشیم.
وی درباره مخفی بودن سفارشها در قانون جدید بازار
پایه نیز اظهار کرد :این موضوع از دید من نیز صحیح نیست
چرا که مشخص بودن سفارش و قیمتها از ویژگیهای بورس
است اگر قرار است که سفارش و قیمتها مشخص نباشد چرا
معامالت باید در بورس انجام شود؟ اگر قرار است سهام در
نظامی رقابتی به فروش برسد مزیت رقابت این است که نرخ
باالتر به عنوان نرخ معامله اعالم شود و نمیتوان نرخی غیر از
آن برای معامله قائل شد.
آقا بزرگی ادامه داد :در کل من با هر گونه محدودیتی
در نظام عرضه و تقاضا موافق نیستم اما اینکه بخواهیم
شرکتها را از نظر سطح شفافیت و اطالع رسانی طبقه بندی
کنیم اقدام مناسبی است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به دغدغههای
برخی از فعاالن بازار پایه درباره قانون جدید ،تاکید کرد :ما
باید این تغییرات را به صورت تدریجی اعمال کنیم مث ً
ال
میتوان برای این اقدام بازه زمانی  ۶ماهه در نظر گرفت.
نمیشود که برای یک تغییر اساسی در  ۲۴ساعت تصمیم
گیری و اجرا صورت گیرد .نمیشود با هدف کاهش ریسک به
یک باره و چکشی عمل کرد.
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تأمین ارز دولتی
جلوی افزایش قیمتها را نگرفت

بانک مرکزی تا خرداد ماه سال جاری  ۱۳میلیارد
و  ۲۲۵یورو با قیمت دولتی برای واردات کاال و خدمات
تأمین کرده و ارزهای دیگری نیز با قیمت دولتی تأمین
ارز شدهاند ،اما تأمین این ارزها نیز نتوانسته جلوی افزایش
قیمتها را بگیرد.
ارز  ۴۲۰۰تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در
دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کاالهای وارداتی
قرار گرفت ،اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و
اقتصاددانان ،دولت از این سیاست خود دست کشید و بار
دیگر تخصیص این ارز را محدود به کاالهای اساسی کرد.
هدف دولت از ارائه ارز  ۴۲۰۰تومانی کنترل قیمت
کاالها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش
قیمت ارز بایستد و این تورم یکباره به کاالها منتقل نشود؛
سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کاالها پس
از افزایش قیمت دالر در سال گذشته بیانگر این موضوع
است .البته ارزی که از آن با عنوان ارز  ۴۲۰۰تومانی یاد
میشود ،قیمت دولتی دالر است که سایر ارزها بر اساس
این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آنها نسبت به دالر،
قیمتگذاری میشوند.
بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف ،فهرست
دریافتکنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر و جدیدترین
آمار این بخش را اطالعرسانی میکند که بر همین اساس
 ۱۸خرداد ماه سال جاری این فهرست روی سایت بانک
مرکزی قرار گرفته است که آمار دریافت کنندگان ارز تا
 ۱۲خرداد ماه سال جاری را مشخص میکند.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی در اردیبهشت
ماه سال جاری اعالم کرده بود ،بیش از  ۱۰هزار شرکت
تا زمان مذکور ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده بودند که
میزان تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای آنها نیز
مشخص شده است .از سوی دیگر ،تمامی ارزهای تأمین
شده برای واردکنندگان از سوی بانک مرکزی ،ارزهایی غیر
از دالر آمریکا بود و دالر آمریکا چه تا ماه گذشته چه
تاکنون صرفاً برای بازپرداخت اقساط تسهیالت ارزی خیریه
تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین
تأمین شده و تا  ۱۲خرداد ماه نیز مجموعاً هفت میلیون و
 ۵۰۰هزار دالر بوده است.
در این مدت همچنین مهمترین ارزهای تامینشده
برای واردات کاال و خدمات ،یورو ،روپیه ،یوان و روبل بوده
است؛ به طوری که بر اساس اعالم بانک مرکزی تا ۱۲
خرداد ماه سال جاری  ۱۳میلیارد و  ۲۲۵میلیون یورو
با قیمت ارز دولتی برای واردات کاال و خدمات تأمین ارز
شده است.
 ۲۱۹میلیارد و  ۷۶۲میلیون و روپیه هند ۴۴ ،میلیارد
و  ۹۴۰میلیون یوان چین و  ۹۸میلیارد و  ۵۴۱میلیون
روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت
توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان
تأمین شده است.
این آمار نشان میدهد که بانک مرکزی همچنین
تأمین ارز  ۲۰۰میلیون و  ۵۰۰هزار درهم امارات۵۴ ،
میلیارد و  ۲۰۷میلیون دینار عراق ۳۷ ،میلیون و  ۵۹۲ریال
عمان ۱۸۱ ،میلیون و  ۹۱هزار فرانک سوئیس ۱۳ ،میلیارد
و  ۱۳۴میلیون لیر ترکیه ۱۳۳۴ ،میلیارد و  ۹۴۰میلیون
وون کره جنوبی و  ۳۱میلیارد و  ۱۱۱میلیون ین ژاپن را
نیز برای واردات کاال و خدمات و بخشی از آنها را برای
بازپرداخت اقساط انجام داده است.
همچنین  ۸۵۳هزار و  ۳۵۸کرون دانمارک جهت
بازپرداخت اقساط شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات
پزشکی کشور تأمین ارز شده است.
با این حال دیده میشود که با وجود تأمین ارز ۴۲۰۰
تومانی برای واردات کاالهای اساسی ،قیمت این کاالها
همگام با قیمت دالر رشد کرده و عم ً
ال تخصیص این ارزها
تأثیر چندانی بر بازار نداشته است.
برخی اقتصاددانان بر این باورند که دولت در شرایط
فعلی به جای ارائه ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات ،باید این
کاالها را با ارز آزاد وارد کرده و یارانهای که قرار است بابت
ارز  ۴۲۰۰تومانی پرداخت کند را توسط شرکتهای دولتی
مسئول ،به طور مستقیم روی قیمت کاالها اعمال کند.
با توجه به اینکه دستگاههای نظارتی نتوانستند با
گرانفروشیهای ناشی از افزایش قیمت دالر به طور مطلوب
مقابله کنند ،شاید در شرایط فعلی اقتصادی ،ایجاد اعمال
یارانه کاالهای اساسی روی قیمت کاالها بیشتر به سود
مردم باشد.

بورس همچنان در حال رکورد شکنی

ديروز نیز شاخص کل بورس تهران با رشد مواجه شد
و با باال رفتن از کانال  230هزار واحدی پله پله رکورد
جدید به ثبت رساند .گروه خودرویی ،بانکی و شیمیاییها
سه گروهی بودند که بیشترین ارزش معامالت را ديروز
به خود اختصاص دادند .ديروز شاخص کل بازده نقدی
و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران  ۳۵۰واحد رشد کرد و
به رقم  ۲۳۰هزار و  ۶۱۷واحدی رسید .از آنجایی که روز
گذشته شاخص بازار برای اولینبار وارد کانال  ۲۳۰هزار
واحدی شد از آن لحظه به بعد هر مقداری که نماگر اصلی
بازار سرمایه «رشد بدون وقفه» داشته باشد میتوانیم مدعی
شویم این شاخص یک رکورد جدید ثبت کرده است.
شاخص کل هم وزن نیز با  ۳۹۲واحد رشد مواجه
شد و رقم  ۵۷هزار و  ۲۵۹واحدی را تجربه کرد .شاخص
آزاد شناور اما با  ۲۵۵واحد کاهش رقم  ۲۶۱هزار و ۱۷۳
واحد را تجربه کرد .همچنین شاخص بازار اول با ۹۹
واحد رشد تا عدد  ۱۷۰هزار و  ۸۹۲پایین رفت .در عین
حال شاخص بازار دوم به رشد خود ادامه داد و با افزایش
 ۲۳۴۶واحدی در تراز  ۴۵۴هزار و  ۳۷۶نشست .مخابرات
ایران ،شرکت ارتباطات سیار ایران ،گروه مپنا و خدمات
انفورماتیک هر کدام به ترتیب  ۱۶۲ ،۲۶۶ ،۲۹۶و ۱۰۷
واحد تأثیر افزاینده روی شاخصهای بازار سرمایه داشتند.
اما فوالد مبارکه اصفهان ،فوالد خوزستان ،معدنی و صنعتی
چادرملو و پتروشیمی مبین هر کدام به ترتیب ،۹۷ ،۱۲۰
 ۸۵و  ۷۵واحد تأثیر کاهنده روی شاخصهای بازار سرمایه
داشتند .گروه خودرو ديروز ارزش معامالت نسبتاً باالیی
را تجربه کرد به طوری که این رقم به  ۲۴۱میلیارد تومان
رسید .در این گروه در بخشی از سهمها صف خرید مشاهده
میشد و به طور کلی بیشتر سهمهای این گروه کمتر از
سه درصد نوسان قیمت را تجربه کردند .گروه دیگری که
ارزش معامالت نسبتاً باالیی را تجربه کرد بانکیها بودند به
طوری که با دست به دست کردن بیش از یک میلیارد
سهم و اوراق مالی به ارزش معامالت  ۱۱۵میلیارد تومانی
رسید .اما در عین حال به جز نماد بانک پارسیان و مؤسسه
اعتباری ملل که بیش از چهار درصد رشد کردند بیشتر
نمادهای بانکی با کاهش قیمت مواجه شدند.

