اتصال صندوق مسکن یکم به طرح ملی مسکن

حرکت جدی در مسیر بانکداری دیجیتال

وزی��ر اقتصاد با تاکید بر حرکت جدی بانک در راس��تای بانکداری دیجیتال گفت
:ماهیت مشتریان بانک های تخصصی به گونه ای است که این بانک ها می توانند
گام های بهتری در راستای بانکداری دیجیتالی نسبت به سایر بانک ها بردارند.
فرهاد دژپس��ند وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با بی��ان اینکه ،بانک عامل بخش
مس��کن نقش متفاوتی نس��بت به س��ایر بانک ها دارد ،گفت :ب��ه همین دلیل از
وجوه گوناگون توجهات به این بانک بیش��تر اس��ت.وی افزود :یکی از موضوعات مهم
این اس��ت که به هر حال بانک مذکور ،بانک تخصصی بخش مسکن است که در مجمع
و س��ایر نهادهای تصمیم گیر باید به ش��دت مراقبت کند تا تسهیالت این بانک تا جای
امکان به بخش غیر مسکن هدایت نشود.
وزی��ر اقتصاد تصربح کرد:با توجه به نقش کلیدی بانک عامل بخش مس��کن در اقتصاد،
باید به گونه ای عمل کنیم که سهم تسهیالت این بانک تخصصی در بخش های غیر از
مهر
مسکن به کمترین میزان برسد.

صادرات  ۱۱هزار تن انواع محصوالت کشاورزی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت :از ابتدای سال  ۹۷تا چهار
ماه نخس��ت س��ال  ۹۸یعنی تا پایان تیر ماه س��ال جاری  ۱۱هزارو  ۴۹۹تن انوع
محصوالت کشاورزی به ارزش  ۴۶۱.۵میلیارد ریال به کشورهای جهان صادر شد.
حس��ین ش��یرزاد طی گزارش��ی جامع ،آخرین وضعیت عملکرد حوزه تجارت
خارجی اتحادیههای سراسری و استانی تعاونی روستایی کشور را تشریح کرد.
وی اظهار کرد :شناس��ایی مجاری بازار محور خارجی شبکه و ارزیابی نحوه آرایش و
سیاس��ت گذاریهای راهبردی بازرگانی خارجی از جمله اقدامات زیربنایی س��ازمان در
جه��ت افزایش فرصتهای تجاری و مبادالت فرامرزی اتحادیههای تحت پوش��ش بوده
اس��ت .شیرزاد ،حجم مبادالت کاالیی اتحادیههای ملی و استانی تعاونی روستایی با ۱۸
کش��ور مختلف دنیا اعم از صادرات و واردات طی  ۱۶ماه اخیر را رقمی بالغ بر ۱۱۴۹۹
تن صادرات محصوالت و فرآوردههای کش��اورزی ب��ه ارزش  ۴۶۱.۵میلیارد ریال اعالم
میزان
کرد.

سرپرس��ت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از مذاکره با بانک
عامل بخش مس��کن برای استفاده از ظرفیت تس��هیالت صندوق یکم در برنامه
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن خبر داد.
محمود محمودزاده گفت :برای افزایش بهره مندی اقش��ار میان درآمدی جامعه
از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم ،مذاکره ای با بانک داشتیم تا بتوان از
ظرفیت تسهیالت این صندوق در پروژه های برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن
استفاده شود تا عالوه بر اینکه این واحدها پیش خرید می شود ،به دست متقاضی واقعی
نیز برسد .وی افزود :اگر این تفاهم نامه به زودی عملیاتی شود نقش ویژه ای در تأمین
مالی پروژه های مسکن در قالب برنامه اقدام ملی صورت می گیرد.
وی ادامه داد :صنعت س��اختمان نقش قابل توجهی در اقتصاد و رضایتمندی اجتماعی
دارد و یک صنعت بکر است اما طی سالیان گذشته متاسفانه به کیفیت آن توجه نشده
وزارت راه و شهرسازی
است.

معیـشت
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گزارش

بی عدالتی همچنان پابرجاست؛

«بنزیندرمانی» به نفع ثروتمندان
نمای نزدیک

جلوگیری از سوختگیری بیش از  ۲۴۲هزار کارت سوخت مهاجر
همزم��ان با اجرای ط��رح کدینگ کارت هوش��مند س��وخت در منطقه
سیس��تان و بلوچس��تان ،تاکنون از س��وختگیری بی��ش از  ۲۴۲هزار
کارت سوخت مهاجر جلوگیری شده است.
غالم محمداحمدی ،مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
زاه��دان گفت :با اجرای طرح کدینگ در سیس��تان و بلوچس��تان که
از دهم خردادماه امس��ال آغاز ش��ده اس��ت ،تاکنون بی��ش از ۲۴۲
هزار کارت س��وخت مهاجر شناسایی و از طرح کدینگ خارج شدهاند.
پایش کارتهای س��وخت در سیستان و بلوچستان با بررسی تراکنش
کارتهای غیربومی توس��ط کارشناس��ان مس��تقر در مناط��ق زاهدان،
چابهار و ستاد در حال انجام است.
مدی��ر منطقه زاه��دان ،اجرای ط��رح کدینگ کارت س��وخت را طرحی
موفق در راس��تای جلوگیری از سوختگیری کارتهای مهاجر و کاهش
ازدحام ناش��ی از س��وختگیری ای��ن کارتها در جایگاههای س��وخت

یاران��ه پنه��ان انرژی هرچن��د در ظاهر با هدف
حمایت از اقشار کمدرآمدتر است ولی آمار نشان
میدهد هر چه اقش��ار جامعه پردرآمدتر باشند،
بیشتر از یارانه انرژی بهرهمند میشوند.
هرچن��د در ظاه��ر یارانه پنهان ان��رژی با هدف
حمایت از اقش��ار کمدرآمدتر ص��ورت میگیرد
ولی براس��اس آمار در واقع هر چه اقشار جامعه
پردرآمدتر باشند ،بیشتر از یارانه انرژی بهرهمند
میگردند .این توزیع ناعادالنه علت اصلی کاهش
یارانه پنهان انرژی در کشورهای جهان است.
در حال حاضر ظرفیت تولی��د بنزین ایران حدود
 ۱۱۰میلیون لیتر در روز و متوسط میزان مصرف
حدود  ۹۴میلیون لیتر در روز اعالم ش��ده اس��ت
که طبق گفتههای مدیر عامل شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفت��ی ،این میزان مصرف با
تعداد خودروهای موجود سازگاری ندارد .براساس
گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور ساالنه مقدار
قابل توج��ه  ۱۲۴هزار میلیارد تومان یارانه پنهان

عنوان و ابراز امیدواری کرد با ادامه روند بررسی تراکنش کارتهای
س��وخت و غیرفعال کردن کارتهای غیرمجاز ،ش��اهد وضع متعادل و
کاهش مصرف سوخت در استان باشیم.
احمدی درباره سوختگیری خودروهای مهمان و فاقد کارت سوخت نیز
گفت :آن دسته از خودروهای مهمان و فاقد کارت سوخت میتوانند با
مراجعه به جایگاههای س��وخت منتخب در کلیه شهرستانهای استان،
سوخت مورد نیاز خود را دریافت کناهند.
وی با اشاره به اینکه ورودی طرح کدینگ برای فعال کردن کارتهای
س��وخت جدید باز است و مش��کلی در این زمینه وجود ندارد ،اظهار
داش��ت :کارتهای جدید س��وخت که مرب��وط به خودروه��ای پالک یا
آدرس اس��تان اس��ت ،پس از صدور از طریق سامانه کارت هوشمند
س��وخت کش��ور فعال میش��ود و نیازی به مراجعه حضوری مالکان به
مراکز ارائه خدمات این شرکت نیست.

به مصرف بنزین در کش��ور تعلق میگیرد که ۴۵
درصد از آن مربوط به مصرف خودروهای شخصی
است .بررسیها نشان میدهد روش فعلی تخصیص
یارانه پنهان بنزین اثرگذاری معکوس��ی داشته و
بیشتر شامل دهکهای باالی جامعه میشود.
کاهش یارانه انرژی ،رویکردی جهانی
دولتها اغلب با هدف کاهش متوسط هزینههای
مردم و در نتیجه افزایش س��طح رفاه در جامعه،
حمای��ت از بخشه��ای تولی��دی و صنای��ع و
همچنین جلوگیری از ورود نوس��انات قیمت ارز
و نف��ت در اقتصاد ملی ،یاران��ه انرژی تخصیص
میدهن��د .اما با نگاهی به وضعیت قیمتگذاری
بنزی��ن بهعنوان مهمترین رک��ن پرداخت یارانه
انرژی مش��خص میشود کش��ورهای مختلف با
سیاس��تگذاریهای متنوع ب��ه دنبال کاهش یا
حذف یارانه انرژی بودهاند .بهعنوان مثال آمریکا
و کش��ورهای اروپایی از دیرباز با توجه به سطح

با حفر چاه هابی اکتشافی رخ می دهد؛

باالی درآم��د مردم ،بنزین را بر اس��اس قیم 
ت
جهان��ی قیمت گذاری کرد ه و ب��ه عبارت دیگر
یاران��های به آن تخصیص ندادهاند .کش��ورهایی
مث��ل چین ،تایلن��د ،فیلیپین ،نیجری��ه ،نپال و
اندون��زی هم در س��الهای اخی��ر یارانه پنهان
بنزی��ن را به تدریج کاهش داده و درآمد حاصل
از آن را به صورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم در
بسترهایی شفاف به توده مردم بازگرداندهاند.
در این میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
( )GCCشامل امارات ،عربستان ،بحرین ،قطر،
عمان و کویت با توج��ه به نفتخیز بودن یارانه
انرژی میپرداختن��د و تنها به دریافت هزینهای
برابر تولید از بخش تولیدی و مصرفی بس��نده
میکردند .اما این کش��ورها هم طی  ۱۰س��ال
گذش��ته در س��از و کاری بلندمدت یارانه انرژی
را کاهش دادهاند .در مجموع دالیل عمدهای که
باعث شدهاست کشورهای جهان یارانه انرژی را
کاهش دهند عبارتند از:

توزیع ناعادالنه یارانه پنهان بین قشر پرمصرف
و کم مصرف
جلوگیری از مصرف بیرویه و قاچاق و همچنین
بهرهوری نامناسب بخشهای مصرفکننده
مقابل��ه با وابس��تگی و اثرات ثان��وی تحریم و
قیمتهای جهانی
ایجاد رون��ق و تنوع در اقتصاد با صرف درآمد
حاصل از کاهش یارانهها به توسعه زیرساختها
و افزایش درآمد مردم
تشویق به اس��تفاده از س��وختهای ارزانتر،
پاکتر و ی��ا تجدیدپذیر مث��ل  ،CNGاتانول،
انرژی خورشیدی ،الکتریسیته و ....
یارانه پنهان بنزین در ایران به جیب
سهدهک مرفه جامعه
محمد علی قدیری ،کارش��ناس انرژی با اشاره
به اینکه نگاه «بنزیندرمانی» طی  ۴س��ال اخیر
باعث ش��ده تا به بهانه حمای��ت از کم درآمدها،
قیمت بنزین ثابت بماند ،گفت :با بررس��ی آمار
مشخص میش��ود بخش عمده این یارانه پنهان
بنزی��ن را دهکه��ای پردرآم��د جامعه مصرف
میکنند .مرکز آمار ایران در سال  ۹۵دادههایی

تا پایان سال

منتش��ر کرد که در آن می��زان مصرف بنزین و
س��هم آن در درآمد دهکهای مختلف جامعه را
نشان میداد .بر اساس این آمار که نمودار آن در
شکل  ۱هم نشان داده شدهاست ،مصرف بنزین
در دهکهای پردرآمد چند برابر بقیه است.
وی افزود :هزینه بنزین در همین دهکها س��هم
کمت��ری از درآم��د آنه��ا را به خ��ود اختصاص
میدهد .به عبارت دیگر ،اگر افزایش قیمتی برای
پرمصرفها که اغلب س��ه دهک باالیی هستند؛
رخ دهد حساس��یت آنها با توجه به اینکه سهم
کمتری در سبد هزینههایشان دارد کمتر است.
به گ��زارش خبرنگار مهر ،نتیجه آماری که در باال
بیان شد تقریباً با دادههای سازمان برنامه و بودجه
ک��ه در مورد میزان بهرهمن��دی هر دهک از یارانه
پنهان انرژی است ،همخوانی دارد .نمودار این دادهها
در ش��کل دو رسم شدهاست .طبق این آمار که در
شکل دو نش��ان داده شدهاست میزان بهره مندی
دهکهای پردرآمدتر بسیار بیشتر از سایرین است.
بهطوری که به دهک دهم  ۱۷برابر دهک اول یارانه
انرژی تعلق میگیرد .نکته دیگری که از این نمودار
استنباط میشود میزان بهرهمندی تقریباً یکسان
دهکها از یارانه گاز طبیعی است .مهر

تغییرات یکساله نشان داد؛

احتمال کشف ذخایر جدید گاز در خلیج فارس

مالکان خانههای خالی شناسایی میشوند

نوسان شدید قیمت گوشت قرمز و سفید

با در دس��تور کار قرار گرفتن حفر چاههای اکتش��افی جدید در اطراف میدان
گازی پ��ارس جنوبی ،احتمال کش��ف ذخایر جدی��د گاز در قالب بلوکهای
گازی و ی��ا حت��ی میادین جدید گازی وج��ود دارد .منابع گازی خلیج فارس
را بیش��تر با نام میدان مش��ترک پارس جنوبی میشناسیم که در طرف قطر
به این میدان مشترک ،گنبد شمالی میگویند .اگرچه میدان مشترک پارس
جنوبی بزرگترین میدان گازی مس��تقل جهان اس��ت ،اما منابع گازی خلیج
فارس به ذخایر این میدان مش��ترک محدود نمیش��ود .میادینی چون پارس
ش��مالی ،گلشن و فردوس��ی نیز میادین گازی مهمی در خلیج فارس هستند
که بهعلت مس��تقل بودن مخازن آنها (واقع ش��دن کامل در آبهای سرزمینی
ایران) تاکنون در اولویت توس��عه قرار نگرفتهاند .عالوه بر میادین کشفشده،
بررسی ظرفیتهای بیشتر در زمینه تولید گاز ،با توجه به پیشبینی افت فشار
مخزن پارس جنوبی در آیندهای نزدیک در دس��تور کار قرار گرفته و حاصل
اولین تالشها در این زمینه به کشف میدان گازی بالل (بخش شرقی میدان
گازی پارس جنوبی) منجر ش��د .حفاری چاههای اکتش��افی در اطراف میدان
گازی پارس جنوبی ادامه دارد .محمد مش��کینفام ،مدیرعامل شرکت نفت و
گاز پ��ارس در این خصوص ،با اعالم اینکه "بهمنظور جلوگیری از افت فش��ار
و اف��ت تولی��د گاز دو برنامه کوتاهمدت و بلندمدت تعری��ف کردهایم" ،گفت:
"اس��یدکاری چاهها ،مشبککاری چاهها ،تعمیر چاههایی که  10سال در مدار
تولید هس��تند و نصب خطوط لوله جدید بین سکوها و بین سکوها و خشکی
از جمل��ه برنامهه��ای کوتاهمدت بوده و در راه��کار بلندمدت روی بلوکهای
اطراف میدان گازی پاس جنوبی مثل بالل ،یلدا و بخش شمالی پارس جنوبی
متمرکز ش��دهایم" .درواقع با حفر چاههای اکتش��افی جدید در اطراف میدان
گازی پارس جنوبی ،احتمال کشف ذخایر جدید گاز در قالب بلوکهای گازی
و یا حتی میادین جدید گازی وجود دارد .تسنیم

مدیرکل دفتر س��رمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با وعده
آغاز به کار س��امانه ملی امالک و اس��کان در ش��ش ماه دوم س��ال گفت :با
راهاندازی این س��امانه مالکان خانههای خالی تا قبل از پایان س��ال شناسایی
میش��وند .عباس فرهادیه گفت :س��امانه ملی امالک و اس��کان بعد از تایید
سازمان مالیاتی کشور اکنون در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد.
وی خبر داد که مش��اور سامانه شناسایی شده است و از آنجایی که نقشه راه
قبال تهیه و به تایید دستگاههای مربوطه رسیده بود این سامانه در نیمه دوم
س��ال رونمایی و به بهرهبرداری میرس��د .فرهادیه در خصوص وضعیت اخذ
مالیات از خانههای خالی بعد از بهرهبرداری از س��امانه امالک و اسکان گفت:
قانون برای اخذ مالیات از خانههای خالی وجود دارد و تنها مش��کلی که تا به
حال وجود داشت این بود که امکان شناسایی صاحبان امالک وجود نداشت.
فرهادیه گفت :با راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان مالکان خانههای خالی
تا قبل از پایان س��ال شناسایی میشوند منتهی این مهم به صورت مرحله به
مرحله اجرایی میش��ود .فرهادیه توضیح داد :حداقل  ۶۰میلیون ملک و ۲۵
میلیون خانه در کش��ور وجود دارد که امکان شناس��ایی در یک ش��ب را غیر
ممکن می س��ازد بنابراین س��امانه در ابتدا راهاندازی میشود و سپس توسعه
پی��دا میکن��د .مدیر کل دفتر س��رمایهگذاری و اقتصاد مس��کن وزارت راه و
شهرسازی ادامه داد :حدود  ۲.۵نیم میلیون خانه خالی بر اساس آمار سال ۹۵
در کشور وجود دارد که ممکن است کم یا زیاد شده باشد که البته پیشبینی
ما این اس��ت که گران شدن قیمت مس��کن خانههای خالی را وارد بازار کرد.
وی همچنین از همکاری قوه قضاییه برای راه اندازی سامانه خبر داد و گفت:
بخش ثبت اس��ناد و امالک قوه قضاییه پایه اصلی اطالعاتی این سامانه است؛
در همین راس��تا با رئیس سازمان جلسه داشتیم که برای قرار دادن اطالعات
در اختیار این سامانه قول همکاری داده اند .ایرنا

بررسی تغییرات ماهانه ش��اخص «گوشت و فرآوردهای آن» از فروردین ماه
سال  97تا مرداد ماه امسال نشان از نوسان شدید این کاالی مصرفی در بازار
داشته است .تغییرات ماهانه شاخص «گوشت و فرآوردهای آن» از فروردین
ماه سال  97تا مرداد ماه امسال نشان از نوسان شدید این کاالی مصرفی در
بازار داش��ته است .منظور از این شاخص گوشت قرمز و سفید شامل ماهیها
و صدف داران و ماکیان و فرآوردههای آنها اس��ت که در سبد مصرفی روزانه
خان��وار تاثیر مس��تقیم دارد .برخی آمارها حکایت از کاهش س��رانه مصرف
گوشت قرمز و سفید در سبد مصرفی برخی اقشار کم درآمد جامعه دارد.
باالترین افزایش قیمت این شاخص در مرداد ماه سال  97و همگام با نوسانات
شدید ارزی رقم خورده و تورم ماهانه  13.7درصدی را نشان می دهد .قبل از
آن نیز سیر صعودی  2تا  3درصدی را داشته است در ادامه طی شهریور و مهر
با رشد قیمتی آن کمتر بوده و مجددا تا اسفند ماه به اوج تورم ماهانه رسیده
و عدد  13.7درصد ثبت ش��ده اس��ت .در ماههای س��ال جاری نیز روند نزولی
ماههای اخیر قیمت گوش��ت قرمز و س��فید و فرآوردههای آن با سیر صعودی
و افزایش قیمت همراه اس��ت .براین اس��اس طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ
تورم ساالنه مرداد ماه  ١٣٩٨برای خانوارهای کشور به  42.2درصد رسیده که
نسبت به همین اطالع در ماه قبل  1.8واحد درصد افزایش نشان میدهد.
در مرداد ماه  ،١٣٩٨اقالم س��یب زمین��ی  ٢١,٢درصد ،گوجه فرنگی ١٧.١
درصد و پیاز  ١٢.٩درصد نس��بت به ماه قبل کاهش قیمت داش��تهاند .اقالم
چ��ای خارجی بس��تهای  ٢٩,٩درصد ،م��رغ ماش��ینی  ١٤.٩درصد ،پرتقال
محصول داخل  ١٠.٣درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته اند.
طی روزهای گذش��ته قیمت مرغ که ب��ه بیش از  15هزار تومان در هر کیلو
رسیده بود با افزایش عرضه در بازار به کیلویی  13هزار و  800تومان کاهش
فارس
یافته است.

رییس اتحادیه فروش��ندگان نوشتافزار و لوازم
مهندس��ی با بیان اینکه از امروز دو نمایش��گاه
پایی��زه در بوس��تان والی��ت و حکیمی��ه تهران
آغ��از به کار میکند ،گفت :در این نمایش��گاهها
لوازمالتحریر حداقل  ۱۰تا  ۱۵درصد ارزانتر از
قیمتهای بازار عرضه میشود.
موس��ی فرزانیان ،در رابطه با برپایی نمایش��گاه
پایی��زه اظه��ار ک��رد :دو نمایش��گاه پایی��زه در
بوس��تان والیت و حکیمیه تهران برپا میش��ود
و ای��ن در حالی اس��ت که طب��ق برنامهریزیها
چهار نمایشگاه باید در سطح شهر تهران برگزار
میش��د ،اما ب��ه دلیل ع��دم اس��تقبال تنها دو
نمایشگاه برگزار میشود.

رییس اتحادیه فروشندگان نوشتافزار خبرداد؛

عرضه لوازمالتحریر  ۱۵درصد ارزانتر از بازار

رییس اتحادیه فروش��ندگان نوشتافزار و لوازم
مهندس��ی یادآور ش��د :در این دو نمایشگاه در
پ��ی افزایش قاب��ل توجه قیمت کاغ��ذ که تاثیر
مس��تقیمی بر قیمت دفتر مش��ق داشت ،عرضه
مستقیم دفتر با نرخ دولتی انجام خواهد شد.
فرزانی��ان ادام��ه داد :قیمت دفتره��ای دولتی
از س��وی س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنن��دگان تعیی��ن ش��ده و نظ��ارت قابل
توجهی بر توزیع این اقالم وجود خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیگر اقالم
لوازمالتحریر در این نمایشگاه قیمتگذاری صورت
خواهد گرفت ،اظهار کرد :نظارت دقیقی در زمین ه
قیمتگ��ذاری و عرضه کاال صورت خواهد گرفت
و قیمتهای تعیین شده حداقل  ۱۰تا  ۱۵درصد
ارزانتر از قیمتهای بازار است.
او گفت :از س��ال گذش��ته واردات مداد و اقالم
اساس��ی ب��ازار لوازمالتحری��ر ممنوع ش��ده و از
ابت��دای س��ال جاری برخ��ورد قاب��ل توجهی با

محصوالت قاچاق و وارداتی صورت میگیرد.
رییس اتحادیه فروش��ندگان نوش��تافزار و لوازم
مهندسی خاطرنشان کرد :اقالم اساسی لوازمالتحریر
از جمله م��داد ،خودکار ،پاکک��ن و تراش تولید
داخل��ی دارند و با توجه ب��ه وضعیت فعلی تولید،
بیش از  ۵۰درصد نیاز بازار را تامین میکنند و این
ظرفیت تولید در حال افزایش است.
وی خاطرنش��ان ک��رد :در حال حاضر ب��ازار با
کمبود مدادهای رنگ��ی خاص که در طراحی و
فعالیتهای هنری مورد اس��تفاده قرار میگیرد،
مواجه اس��ت که در این زمینه رایزنیهایی برای
ورود این مدادرنگیهای خاص به کشور صورت
گرفته است.

فرزانیان با اشاره به اینکه با کاهش عرضه مداد
رنگیه��ای طراح��ی ،قیمت این کاال به ش��دت
افزای��ش یافته اس��ت ،اظهار کرد :در دو س��ال
اخی��ر با پدیده قاچاق به ش��دت برخورد ش��ده
و تنه��ا در دو م��اه اخیر برخی اق�لام از طریق
بازارچههای مرزی و قایقهای لنج به کشور وارد
شده اس��ت که مشکل اساس��ی بازار در شرایط
فعلی ،سوءاستفاده برخی افراد از نامهای تجاری
لوازمالتحریرهای بنام جهانی است.
رییس اتحادیه فروش��ندگان نوشتافزار و لوازم
مهندسی خاطرنش��ان کرد :بازار در حال حاضر
در توزی��ع اقالم مصرف��ی مهرماه ب��ا کمبودی
ایسنا
مواجه نیست.
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اخبار
فقط  7روز تا پایان پنجمین دوره جشنواره
قرضالحسنه پسانداز
بانک آینده
بان��ک آینده ،در س��ال «رونق تولید» و در راس��تای
نهادینهسازی س��نت نیکوی قرضالحسنه ،پنجمین
دوره جشنواره س��پردههای قرضالحسنه پسانداز را
برگ��زار کرده که فقط  7روز دیگ��ر تا پایان این دوره
( 31شهریورماه) ،باقی مانده است.
حداقل موجودی برای ش��رکت در قرعهکش��ی ،مبلغ
یک میلیون ریال ب��وده و به ازای هر ( 100یکصد)
هزار ری��ال در هر روز ،یک امتیاز برای س��پردهگذار
در ط��ول دوره مرب��وط به جش��نواره (قرعهکش��ی)،
محاس��به خواهد شد .شرط اعطای جایزه به برندگان
نیکاندیش نیز حفظ حداقل موجودی ،طی س��ه ماه
یا  90روز متوالی ،طی دوره میباشد.
شایان ذکر است؛ این جشنواره تا  31شهریورماه سال
 ،1398ادامه دارد .از همینرو ،هموطنان گرامی ،تنها
 7روز دیگر برای افتتاح حساب ،افزایش موجودی و
مشارکت در این امر خداپسندانه و احیای ارزشهای
این فرهنگ اصیل ،فرصت خواهند داشت.
سود  ١٣هزار میلیارد ریالی سپردههای
سرمایهگذاری «وبصادر» در مرداد ماه ٩٨
بان��ک صادرات ای��ران بهعن��وان یک��ی از بزرگترین
بانکهای بورس��ی گزارش عملکرد یک ماهه منتهی
ب��ه  ٣١مرداد ماه س��ال جاری را منتش��ر کرد و طی
آن اطالع��ات مرب��وط به درآمد تس��هیالت و س��ود
سپردههای س��رمایهگذاری ش��ده را به اطالع اهالی
بازار سرمایه رساند که بر اساس آن ،سود سپردههای
سرمایهگذاری این بانک در مرداد ماه  ٩٨از  ١٣هزار
میلیارد ریال فراتر رفت.
به گزارش روابطعموم��ی بانک صادرات ایران به نقل
از هفتهنامه اطالعات بورس ،مانده تسهیالت اعطایی
بان��ک صادرات ایران با س��رمایه  ١٧٥ه��زار میلیارد
ری��ال در پایان فعالیت یک ماهه منتهی به  ٣١مرداد
م��اه پس از پرداخت ١٤٠ه��زار و  ٥٠٥میلیارد ریال
تس��هیالت و وصول  ١١٧ه��زار و  ٦٧٢میلیارد ریال
از تس��هیالت اعطایی مبلغ ی��ک هزار و  ١٤٤میلیون
میلیون محاسبه میشود.
بر این اس��اس« ،وبصادر» طی ی��ک ماه فعالیتش در
م��رداد ماه س��ال مالی منتهی به  ٢٩اس��فند ماه ٩٨
از محل اعطای تس��هیالت اعطای��ی مبلغ  ١٠هزار و
 ٤٣٨میلیارد ریال درآمد کس��ب کرد و در عین حال
درآمد تس��هیالت اعطایی این بانک از ابتدای امسال
ت��ا پایان تیر ماه بی��ش از  ٣٩ه��زار و  ٣٤١میلیارد
ریال اعالم ش��ده که این رقم با رشد  ١٠هزار میلیارد
ریال��ی به مبلغ  ٤٩هزار و  ٧٨٠میلیارد ریال افزایش
یافت .بانک صادرات ایران در ماهی که گذشت حدود
دو ه��زار و  ٩٣٨میلیون میلیون ریال س��پرده جذب
ک��رده و در کنار آن دو ه��زار و  ٩٠٢میلیون میلیون
ریال سپرده تسویه ش��د .در نهایت مانده سپردههای
سرمایهگذاری پایان دوره «وبصادر» بالغ بر یک هزار
و  ٧٢٩میلیون میلیون ریال اعالم شد.
مجمع عمومی عادی و فوق العاده ساالنه
بانک مسکن
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،
مجمع عمومی عادی و فوق العاده ساالنه بانک مسکن
روز گذش��ته (شنبه  23شهریورماه) به ریاست فرهاد
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سایر
اعضای مجمع بانک برگزار شد.
در این نشس��ت فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصادی
و دارای��ی با بیان اینکه ،بانک مس��کن نقش متفاوتی
نسبت به سایر بانک ها دارد ،گفت :به همین دلیل از
وجوه گوناگون توجهات به این بانک بیشتر است.وی
با تاکید بر اینکه در بانک مسکن ظرفیت های خوبی
وج��ود دارد و بنابراین انتظارات از بانک زیاد اس��ت،
خطاب به اعضای مجمع گفت :یکی از موضوعات مهم
این است که به هر حال بانک مسکن ،بانک تخصصی
بخش است که در مجمع و سایر نهادهای تصمیم گیر
باید به ش��دت مراقبت کند تا تس��هیالت این بانک تا
جای امکان به بخش غیرمسکن هدایت نشود.
وی تصری��ح کرد :بانک مس��کن واقع��ا نقش کلیدی
در اقتص��اد دارد ،بنابراین م��ا در وزارت امور اقتصاد،
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه و بانک مرک��زی باید به
گون��ه ای عمل کنیم که س��هم تس��هیالت این بانک
تخصص��ی در بخش های غیر از مس��کن به کمترین
میزان برس��د.رییس مجمع عمومی بانک مس��کن در
بخ��ش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر حرکت جدی
بانک مسکن در راستای بانکداری دیجیتال ادامه داد:
ماهیت مش��تریان بانک مسکن و بانک های تخصصی
به گونه ای است که این بانک ها می توانند گام های
بهتری در راستای بانکداری دیجیتالی نسبت به سایر
بانک ها بردارند.وی گفت :حرکت به سمت بانکداری
دیجیتال و کاهش تعداد ش��عب می تواند ،بسیاری از
هزین��ه های بانک را صرفه کند.دژپس��ند تاکید کرد:
اگر بانکداری دیجیتال سرعت بگیرد می تواند بخش
قابل توجهی از هزینه ها را آزاد کند.

