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 بانک صادرات ایران 
سال ٩٨ قطعًا سودآور است

معاون مالی بانک ص��ادرات ایران گفت: با اجرای 
برنامه های تدوین ش��ده و تغیی��رات به عمل آمده در 
ترکیب منابع و مصارف، بانک صادرات ایران در س��ال 

٩٨ قطعاً به سودآوری خواهد رسید.
شاهین صالح محمدزاده افزود: تالش های صورت  
گرفته طی س��ال ٩٧ برای اصالح ساختار مالی بانک 
نتایج مثبتی بر جای گذاشت به نحوی که تراز بانک در 
صورت های مالی اسفندماه سال ٩٧ مثبت شد و تداوم 
برنامه ها و عملیاتی شدن بودجه ابالغی سال ٩٨ بانک 
ص��ادرات ای��ران در راس��تای بهبود ترکی��ب منابع و 
مصارف منجر به س��ودآوری در این سال خواهد شد. 
وی با برش��مردن نتایج حاصل از اج��رای برنامه های 
بان��ک در دوره مدیریت جدید، تقوی��ت منابع مالی و 
اس��تراتژی های نوین بانک را ظرفی��ت جدیدی برای 
همراه��ی با تولید عن��وان و تأکید کرد: بانک صادرات 
ایران در س��ال »رونق تولی��د« تمامی ظرفیت خود را 

برای کمک به کارآفرینان به کار خواهد گرفت. 
وی تهاتر ٩٠ هزار میلیارد ریال به عنوان بخش��ی 
از مجم��وع مطالبات بانک از دول��ت با بدهی به بانک 
مرک��زی، تحقق افزایش ٢٠٣ درصدی س��رمایه بانک 
از مح��ل تجدید ارزیابی دارایی های بانک و رس��یدن 
س��رمایه بانک ب��ه ١٧٥ ه��زار و ٣٥٣ میلیارد و ٩٧٢ 
میلیون ری��ال، جذب ٣٠٠ هزار میلی��ارد ریال منابع 
جدید و افزایش ٥٠ درصدی حجم منابع ارزان قیمت 
در س��ال ٩٧، توقف نرخ رش��د مطالبات غیرجاری به 
زیر ١ درصد )٠.٧ درصد(، افت بهای تمام ش��ده پول، 
کاهش ریسک اعتباری بدون استمهال به زیر ٨ درصد 
و رشد ٣١ درصدی صدور ضمانت نامه ها در این بانک 
را از جمل��ه موفقیت های��ی عن��وان کرد ک��ه با همت 

کارکنان و مدیریت مدیران بانک حاصل شده است.

 )TrigUp Day( رویداد ارائه به سرمایه گذار 
توسط شتاب دهنده تریگ آپ

 )TrigUp Day( روی��داد ارائه به س��رمایه گذار
توس��ط ش��تاب دهنده تری��گ آپ، توس��ط ش��رکت 
شناس��ا از ش��رکت های گروه مالی پاسارگاد، با حضور 
اس��تارت آپ ها و با هدف آشنایی با آخرین دستاوردها 
و برنامه رشد و توسعه آینده کسب  و کارهای آنها، در 

تاریخ ٢٧ فروردین در دانشگاه خاتم برگزار شد.
این رویداد که با حضور سرمایه گذاران، استارتاپ  های 
حوزه های تبلیغات، سالمت دیجیتال، کودکان، توانبخشی، 
گردشگری، سبک زندگی و مدیران حوزه فناوری اطالعات 
برگزار ش��د، با ش��عار »پرواز با قهرمانان« ب��ا ارائه ٧ تیم 
برگزی��ده از می��ان ٢٩٢ تیم در ش��تاب دهنده  تریگ آپ 
ادامه پیدا کرد. در این رویداد، حامد س��اجدی مدیرعامل 
ش��رکت شناسا - از شرکت های گروه مالی پاسارگاد - در 
مورد اولویت های سال ١٣٩٨ این شرکت گفت: ما بر روی 
حوزه های نوآوری و خلق ارزش تمرکز کرده وموضوع های 
س��المت، س��بک زندگی، محتوای ک��ودکان و مدیریت 
منابع طبیعی از اولویت های شناس��ا است. وی با اشاره به 
تغییرات ساختاری در این مجموعه افزود: مجموعه شناسا 
شتاب دهنده  تریگ آپ را به بخشی از شرکت خود افزودهتا 
با هم افزایی بیش��تر و تکمیل زنجیره ارزش؛ گام هایی در 

راستای تبدیل ایده به کسب و کار برداشته باشد.

 ارایه محصوالت و خدمات متمایز
و ویژه بانک پارسیان در فاینکس 201٩

بان��ک پارس��یان وگروه مالی پارس��یان با حضور و 
مش��ارکتی گس��ترده در دوازدهمین نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه در سالن ش��ماره B٣٨، غرفه٢٩، آخرین 
محص��والت و خدم��ات وی��ژه و متمای��ز خ��ود را ب��ه 

بازدیدکنندگان عرضه می کند.
در این نمایش��گاه کارشناسان بانک و شرکت های 
بیمه امین و کارگزاری، ضمن پاسخگویی به پرسش های 
مختل��ف بازدیدکنندگان، به معرفی آخرین محصوالت 
و دس��تاوردهای خ��ود می پردازند. همچنین ش��رکت 
کارگزاری بانک پارس��یان نیز در راستای فرهنگ سازی 
و آموزش و معرفی آخرین دس��تاوردهای بازار سرمایه 
کالس های آموزش بازارهای مالی و س��هام را برگزار و 
ب��ه معرفی خدمات گوناگون خود برای بازدیدکنندگان 
می پردازد. دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک 
و بیمه )فاینکس ٢٠١٩( از دوم تا پنجم اردیبهش��ت با 
حض��ور بیش از ٣٢٠ ش��رکت و نه��اد در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.

 اعالم ساعات کار شعب بانک آینده
در نیمه اول سال ٩٨

ساعات کار شعب بانک آینده، تا پایان تابستان سال 
١٣٩٨، در کالن شهرها و شهرستان های سراسر کشور برای 

حضور کارکنان و ارائه خدمات به مشتریان اعالم شد.
ساعت ارائه خدمات شعب بانک آینده در شهرهای 
تهران، کرج، اصفهان، ش��یراز، مشهد، تبریز، ارومیه و 
کاشان، در نیمه نخست سال ٩٨ از شنبه تا چهارشنبه، 
از ساعت ٧:٣٠ صبح تا ساعت ١6:٣٠ است. همچنین؛ 
س��اعت ارائه خدمات در سایر شهرستان ها، از شنبه تا 
چهارش��نبه از س��اعت ٧:٣٠ تا ساعت ١4 بوده و باجه 
عصر این شعب از ساعت ١٧:١٥ تا ١٨:4٥، به مشتریان 

خدمات ارائه می کنند.

اخبار

وجود 2 هزار دالل مسکن مهر در پردیس 
مدیرعامل ش��هر جدید پردیس با اش��اره به اینکه وجود ٢ هزار دالل سرپایی 
مس��کن مهر در پردیس موجب ارائه قیمت های نجومی در برخی اوقات می شود، 
گفت: قیمت های مسکن مهر شهر جدید پردیس به قیمت های واقعی نزدیک شده 
اس��ت، بنابراین فروش عرصه این واحدها می تواند به واقعی تر شدن قیمت مسکن 

مهر در شهر پردیس کمک کند.
 سیدمهدی هدایت با اشاره به اینکه ٣ درصد از مسکن مهر کشور در پردیس بارگذاری 

شده، اما ٩٧ درصد اخبار مسکن مهر در سطح کشور مربوط به شهر پردیس است، گفت: این 
آمارها نشان از اهمیت باالی این شهر است، باید به این شهر با نگاه ویژه ای به آن توجه شود. 
وی گفت:  مدت ها قبل بس��یاری از پروژه های مس��کن مهر در شهر پردیس متوقف 
ش��ده بود اما موفق ش��دیم، از ظرفیت هایی که از محل درآمدهای داخلی ایجاد کردیم، 

مجدداً پروژه مسکن مهر این شهر را فعال کنیم.  وزارت راه و شهرسازی 

خونه به خونه 
رتبه نخست ایران در صادرات 7 گیاه دارویی

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی گفت: براساس آمار ١١ 
ماهه س��ال گذش��ته، ٣٣6 هزار و ٨٣6 تن انواع گیاهان دارویی به ارزش ٥٢٠ 

میلیون دالر به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است.
حس��ین زینلی افزود: صادرات گیاهان دارویی در ١١ ماه ابتدایی سال ٩٧، 

نس��بت به مدت مش��ابه سال ٩6 بیش از ٧٠ میلیون دالر رشد کرده است. وی با 
بیان اینکه زعفران، گل محمدی، آنغوزه، باریج، گون، کتیرا و زیره ایران رتبه نخست 

صادرات جهان را دارند، اظهار داش��ت: در ١١ ماه سال ٩٧، بیش از ٢٥٠ تن زعفران به 
ارزش ٣١٩ میلیون دالر به 4٨ کش��ور دنیا از جمله افغانس��تان، اسپانیا، امارات متحده 

عربی، هنگ کنگ، هلند، آمریکا صادر شده است.
وی گفت: عالوه بر این، در مدت مذکور گیاهان دارویی همچون هل، زنجبیل، دارچین 

و زیره به ارزش ١6٠ میلیون دالر وارد کشور شده است.  وزارت راه و شهرسازی  

تجارت 
٣0 میلیون واحد مسکونی تا سقف ٣0 میلیون تومان بیمه می شوند

رئیس کل بیمه مرکزی از ارسال دستورالعملی به دولت خبر داد که براساس 
آن، ٣٠ میلیون واحد مس��کونی تا س��قف ٣٠ میلیون تومان بیمه خواهند شد و 

سهم پرداختی هر خانوار 6٠ هزار تومان است.
غالمرض��ا س��لیمانی با بیان اینکه یک نظام کارآمد تأمین مالی بس��تگی به 

فعالیت بخش های سه گانه بانک، بورس و بیمه دارد، گفت: این سه بخش باید در 
اقتصاد به صورت متوازن رشد کرده باشد. به گفته وی، صنعت بیمه می تواند دو نقش 

مهم در تأمین مالی داشته باشد و از سرمایه خرد مردم بهره بگیرد.
سلیمانی ادامه داد: پرتفوی بیمه اکنون 6٠ هزار میلیارد تومان است که قابلیت ارتقا 
به ١٨٠ هزار میلیارد تومان را دارد. وی افزود: ١٨ درصد از منابع بیمه در سرمایه گذاری 
بورس وارد ش��ده اس��ت که عدد کمی اس��ت چراکه در بیمه های زندگی در کشورهای 

پیشرفته این سهم به ٥٠ درصد می رسد.  مهر

چتر

-

- -

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با  بیان اینکه تمام معامالت ارزی جنب استانبول
بایستی در سامانه نیما انجام شود و نیاز به تشکیل یک 
بازار جدید نیس��ت، گفت: بازار متشکل ارزی به  مانند 

بازار ثانویه به دالیل مختلف جعلی و انحرافی است.
حس��ین صمصامی با بیان اینک��ه، بازار جدید 
ارزی )ب��ا عنوان بازار متش��کل( یک ب��ازار جعلی 
اس��ت، گفت: عماًل این مجموع��ه جدید یک بازار 
نب��وده چراکه ابزارها و عناصر اصلی ایجاد یک بازار 
متشکل از طریق جمع ش��دن چند صراف و بانک 
مرکزی در ش��رایط موجود امکان پذیر نیست. بعد 
از اطالعیه ش��ماره یک دولت )بان��ک مرکزی( در 
٢١ فروردین ماه ٩٧ درخصوص تعیین نرخ 4٢٠٠ 
تومانی برای هر دالر، اعمال نامناسب این سیاست 
باعث ش��د تا ذی نفعانی که به دنب��ال افزایش نرخ 

هستند به شدت به سیاست مذکور حمله کنند.
وی اف��زود، بع��د از اج��رای این سیاس��ت به 
بدتری��ن نحو ممکن، ذی نفعان به دنبال رس��میت 
دادن ب��ه نرخ ارز آزاد، بحث ب��ازار ثانویه را مطرح 
کردند. گام بعدی آنها نیز این است که نرخ ارز در 
بازار آزاد را رس��میت دهند، بر این اس��اس اکنون 
ش��اهد این هس��تیم که بازار ثانویه دونرخی شده 
اس��ت )٨٧٠٠ تومان نیمایی و نرخ توافقی نزدیک 
به بازار آزاد(، با ایجاد بازار متش��کل ارزی هم گام 
نهایی در رس��میت دادن به نرخ بازار آزاد و حذف 

نرخ نیمایی برداشته می شود.
وی افزود، پیش بینی می ش��ود، سرنوشت این 

بازار جدید هم مثل بازار ثانویه خواهد بود، به عبارت 
دیگ��ر هرچند )از اواخر بهمن ماه( تغییراتی در بازار 
ثانویه اعمال ش��ده، نرخ در سامانه نیما هم توسط 
بانک مرکزی تعیین می شود. به  گفته این اقتصاددان، 
بازار متش��کل ارزی یک بحث انحرافی است چراکه 
طراحان آن متوجه مفهوم بازار نشده اند و این بازار 

نمی تواند به کشف قیمت هم کمک کند.
عضو هیئت علمی دانش��گاه شهید بهشتی در 
ادامه عنوان ک��رد؛ مفهوم بازار در مبانی علمی در 
اینجا نمی تواند ش��کل بگیرد و مفهوم بازار و بازار 
ارز بس��یار عمیق ت��ر از آن چیزی اس��ت که تحت 
عنوان بازار متش��کل مطرح می شود، چراکه اساساً 
ثبت اطالعات ارزی در یک بستر الکترونیکی اصاًل 
به مفهوم شکل گیری یک بازار متشکل ارزی آن هم 

با معنای علمی آن نیست.
وی افزود؛ در یک بازار واقعی اوالً نرخ از تالقی 
عرضه و تقاضا کش��ف می شود، ثانیاً عرضه و تقاضا 
نسبت به نرخ حساس هستند. اما سامانه های نیما 
و سنا تنها نظام های ثبت اطالعات هستند، چراکه 
تشکیل یک بازار منسجم یک سری پیش فرض ها، 
اجزاء و عناصری دارد که در ساختار فعلی اقتصاد 

ایران، این اجزاء وجود ندارد.
سرپرس��ت اسبق وزارت اقتصاد گفت: به همان 
دلیلی که بازار ثانویه شکست خورده، این بازار جعلی 
جدید هم شکس��ت خواهد خ��ورد، توجه کنید که 
صرافی های بخش خصوصی هم کنار سایر بازیگران 
این بازار قرار است در بازار مذکور کشف قیمت انجام 
دهند اما مکانیزم کشف قیمت مشخص نیست. وی 
گفت: به نظر می رسد در این بازار عرضه کننده ای که 
بیشترین سهم را دارد تعیین قیمت می کند، در این 
صورت آیا ش��ما اجازه می دهید ص��راف انحصارگر 
قیمت اس��کناس ارز )نقد( را تعیین کند؟ از طرف 
دیگر ممکن است بگویند "ما اجازه تعیین انحصاری 

قیم��ت را نمی دهیم"، که در این صورت با 
مفهوم بازار مواجه نیستیم.

صمصامی با تصریح به اینکه، نباید یک 
بستر جدید برای سفته بازی ایجاد شود، گفت: 

در همان زیرساخت سامانه نیما امکان معامالت 
نقدی ارز هم باید ایجاد می شد و نیازی به تشکیل بازار 
جدید نبود. همچنین اگر نیما )نظام یکپارچه ارزی( 

است چرا کلیه مبادالت در آن ثبت نمی شود؟
ایج��اد  اقتص��ادی گف��ت:  ای��ن کارش��ناس 

محدودی��ت در این مکانیزم ها به معنی این اس��ت 
ک��ه مفهوم ب��ازار در آنها از بین رفته اس��ت، پس 
نتیجه این می شود که نهاد متولی درخصوص ارز، 
باید به انحصاِر دارندگان اصلی ارز تن بدهد، یعنی 
شخص، صراف یا شرکتی که ارز بیشتری دارد قرار 

است قیمت را تعیین کند.

با بسترهای نیما و سنا مخالف نیستیم
وی در ادام��ه تأکی��د کرد: س��نا )یا س��امانه 
نظ��ارت ارز( تنها س��امانه ثبت اطالع��ات صرافی 
اس��ت و مانن��د نیم��ا تنه��ا ی��ک اب��زار و بس��تر 
الکترونیک��ی برای ثبت قیم��ت در معامالت خرد 
بازار ارز اس��ت و مش��خصاً با مفهوم بازار ارتباطی 

ن��دارد. ما با ثب��ت قیمت صرافی ها 
الکترونیک��ی  بس��تر  در 

نداریم  مخالفتی 

اما استفاده از واژه بازار الزاماتی دارد، در واقع بازار 
ارز یک سری شاخصه هایی از جمله عرضه و تقاضا 

و کشف قیمت دارد که باید به آن توجه کرد.
صمصامی با اش��اره به ابهامی درخصوص وجود 
بازارهای انحص��اری گفت: بازار انحص��اری، کارایی 
اقتصادی ایجاد نمی کند. ما به دنبال بازاری هستیم که 
ما را به شرایط کارایی اقتصادی )بهینه پَِرتو( برساند. 
اتفاقاً انحصار دولتی بهتر از انحصار خصوصی اس��ت 
که باید به این نکته توجه ش��ود. به طور کلی افرادی 
که مدعی هستند بازار ثانویه و امثالهم می توانند در 
قالب بازار انحصاری فعال باش��ند مشخص است که 

اطالعی از مفاهیم اقتصادی ندارند.
صمصام��ی در انتها با اش��اره ب��ه اینکه هدف 
نهایی از افزایش نرخ ارز اضمحالل نظام اقتصادی 
کشور اس��ت، گفت: به اعتقاد اقتصاددانان برجسته 
مثل فریدمن، اسمیت و... یکی از بهترین ابزارهای 
مؤث��ر و کارا ب��رای مضمح��ل ک��ردن اقتصاد یک 
کشور، تضعیف پول ملی آن کشور است. پول ملی 
ما نیز طی یک سال ارزش خود را به شدت از دست 
داده است، به گونه ای که نرخ ارز از ٣6٠٠ تومان به 

حدود ١4 هزار تومان رسیده است.
بنابراین به نظر می رس��د ای��ن ابزارهای جدید 
به روش��ی برای تثبیت نرخ های ب��ازار آزاد تبدیل 
شده اند، بر این اساس با توجه به این که در شرایط 
جنگ اقتصادی قرار داریم سران قوا بایستی بسیار 
مراقب باش��ند و از بروز ی��ک فاجعه اقتصادی 

جلوگیری کنند.  تسنیم

هشدار به سران قوا درخصوص ابزارهای جدید ارزی؛

بازار متشکل ارزی، انحرافی و جعلی است

رئیس سازمان بورس خبر داد
رشد 50 درصدی تامین مالی در بازار سرمایه 

گروه معیشت  رئیس سازمان بورس با اشاره  حافظ به رشد ٨٠ درصدی ارزش بورس تهران در سال خیابان 
گذشته گفت: ارزش تأمین مالی در بازار سرمایه ٥٠ درصد رشد داشته 

که نشان می دهد بازار سرمایه جایگاه خوبی در تامین مالی دارد.

 شاپور محمدی در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بانک، 
بورس و بیمه که با حضور س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و غالمرضا 
س��لیمانی، رئیس کل بیمه مرک��زی آغاز به کار ک��رد، گفت: این 
نمایشگاه محدود به بازار سرمایه نیست و یک رویداد مهم در بازار 
مالی به شمار می رود. این نمایشگاه ارتقای سواد مالی، فرهنگ سازی 
و آش��نایی اقشار مختلف جامعه با بازار سرمایه و نیز انتقال آخرین 

اطالعات در حوزه تکنولوژی های مالی را دنبال می کند.
وی افزود: نقش بانک ها در بازارهای مالی هر کشوری مهم است 
و بانک ها در حقیقت بس��تر توسعه مالی بازارها هستند؛ با توجه به 
اینکه بازار سرمایه نقش کمی در تأمین مالی بلندمدت دارد، بانک ها 
ورود کرده اند اما ما نیز در بازار سرمایه گام های خوبی در این زمینه 
برداشته ایم و البته صنعت بیمه نیز در انتشار اوراق بیمه ای در بازار 
س��رمایه فعال شده اس��ت. ارزش بورس تهران و فرابورس ایران در 

س��ال ٩٧ معادل ٨٠ درصد رش��د کرد؛ این در حالی بود که در ٥ 
سال قبل ارزش بورس تهران هر سال ١٧.٥ درصد و فرابورس بالغ 
بر ١٩ درصد رش��د داشته است. ارزش تأمین مالی در بازار سرمایه 
در ٥ سال اخیر بالغ بر ٥٠ درصد رشد داشته و نشان می دهد بازار 
س��رمایه در تأمین مالی اکنون جایگاه خوب��ی دارد ولی راه درازی 
پیش رو داریم. ش��اخص بورس تهران ٨٠ درصد و فرابورس نیز به 

طور متوسط هر سال ٣4 درصد رشد داشته است.


