
در حالي كه همتي تالش خود را كرده تا ثبات 
نس�بي به اقتصاد ايران بازگ�ردد و در آخرين 
يادداش�ت اينس�تاگرامي خ�ود از موفقي�ت 
افزاي�ش 21 درص�دي ارزش پ�ول مل�ي يك 
سال پس از ش�روع جنگ اقتصادي و تحريم 
بانكي و ص�ادرات نف�ت ايران توس�ط امريكا 
خبر داده، تحركات مش�كوكي براي تحريك 
س�پرده ها در بانك ه�ا به چش�م مي خورد كه 
لزوم توجه بيشتر به اين موضوع را براي حفظ 
دس�تاورد هاي بانك مركزي گوشزد مي كند. 
عبدالناصر همتي دي��روزدر در شبكه اجتماعي 
اينستاگ��رام و در روز مبارزه ب��ا استكبار جهاني 
نوشت: »نرخ ارز كه خود امريكايي ها از آن به عنوان 
شاخص مهم تأثير فشار ياد مي كردند، از ۱۴ هزار 
و ۳۵۰ تومان در ۱۳ آبان سال گذشته به ۱۱ هزار و 
۳۰۰ تومان در ۱۳ آبان ۹۸ رسيد؛ يعني ۲۱ درصد 

افزايش قدرت پول ملي.«
وي افزود: » امروز ۱۳ آبان ۹۸ و يك سال از شروع 
جنگ اقتصادي و تحريم بانك��ي و صادرات نفت 
ايران، توس��ط امريكا مي گ��ذرد و امريكا با تداوم 
يكسال فشار حداكثري به ه��دف اصلي خود كه 
فروپاشي اقتصاد و در نهايت به زانو درآوردن ايران 

بود، نرسيد.«
 اين دستاوردها حاصل تالش و آرامشي است كه 
با آمدن همتي به بانك مركزي در بازار پولي و به 
موازات گرم شدن بازار بورس رخ داد. بنا به آنچه 
همتي در حضور اعضای اتاق بازرگاني گفته براي 
حفظ ارزش پول ملي زير بار فشار افزايش قيمت 
ارز نرفته است. او گفت��ه بود: » متأسفانه برخي ها 
به بانك مركزي فشار مي آورن��د كه اجازه دهيد 
نرخ ارز باال برود و اين در شرايطي است كه بانك 
مركزي مسئول ۸۳ ميليون ايراني است كه اقتصاد 
و زندگي آنها با نرخ ارز مرتبط است و ما معتقديم 
اگر چنين اتفاقي بيفتد، طبق��ات پايين جامعه 
كه روز به روز فش��ار بيشتري را متحمل مي شوند 
وضعيت وخيم تري خواهند داشت و بانك مركزي 

در قبال آنها وظيفه دارد.«
  فشارهاي غيرمستقيم به بازار ارز 

 اما ظاه��راً بنا ب��ر شواهد از زمان اي��ن اظهار نظر 
تالش ه��اي تأمل برانگيزي در ب��ازار سرمايه و به 
خصوص در حوزه بانك ها مي شود كه به نوعي فشار 

غير مستقيم به بازار ارز به شمار مي رود كه در قالب 
تحريك بازارهاي موازي چون بازار بورس ) سرمايه ( 
و تحريك سپرده ها ي بانكي قابل مشاهده است.  
ماليات بر سپرده ها موضوعي بود كه چندي پيش 
در قالب پيش نويس اصالح ماليات هاي مستقيم از 
دل وزارت اقتصاد بيرون آمد. اگر چه با اظهار نظر 
سريع رئيس كل بانك مركزي و واكنش هاي دفتر 
سخنگوي دولت و وزير اقتصاد اين موضوع تكذيب 
يا رد شد، اما روز گذشته ب��ار ديگر يك مقام آگاه 
بانكي در گفت وگو با تجارت نيوز از احتمال باز بيني 

اين موضوع خبر داد و گفت: »بحثي كه مطرح شد 
مربوط به بند ۵۴ اصالحيه اي است كه قرار بود به 
ماده ۱۰۴ قانون فعلي الحاق شود و درباره ماليات 
بر درآمد ناشي از سپرده گ��ذاري بود كه يك نوع 
ماليات بر درآمد محسوب مي ش��ود.«  وي افزود: 
»اينكه اين موضوع از سوي وزير اقتصاد و رئيس 
كل بانك مركزي تكذيب شده هم به معني تكذيب 

كليت موضوع نيست.« 
اين مقام آگاه البته تأكيد كرده در مجموع با توجه 
به وضعيت اقتصادي كشور گرفتن ماليات از سود 

سپرده ها تأثير مطلوبي را بر جاي نخواهد گذاشت، 
اما طرح دوباره اين موض��وع مي تواند به تحريك 
سپرده ها براي ورود به بازاره��اي آخر سال مؤثر 
باشد و رئيس كل بانك مركزي بايد نسبت به اين 

موضوعات حساس باشد. 
  كاهش چراغ خاموش نرخ سود سپرده در 

برخي بانك ها
روز گذشته خبرگزاري تسنيم نوشت: »برخي از 
بانك هاي دولتي و خصوص��ي در حالي نسبت به 
كاهش نرخ سود سپ��رده بانكي اقدام كرده اند كه 
پيش از اين سود ۲۰ درصدي ب��ه سپرده گذاران 
خود مي پرداختند؛ نرخ سود سپرده در بانك هاي 

دولتي از ۱۸ به ۱۵ درصد كاهش يافته است.« 
 نرخ سود سپرده در بانك ه��اي خصوصي و بعضاً 
دولتي هرچند طبق مصوبه ش��وراي پول و اعتبار 
حداكثر باي��د ۱۵ درصد باشد، ول��ي از سال قبل 
رسماً و علناً بانك ها از اي��ن مصوبه تخطي كرده و 
نرخ سود را به ۲۰ درصد افزاي��ش دادند، اما نكته 
مهم اينجاست كه از چند هفته قبل، برخي بانك ها 
از سود ۲۰درصدي عقب نشيني و نسبت به كاهش 
نرخ سود سپرده اقدام كرده اند.  برخي از بانك هاي 
خصوصي كه پيش از اين ن��رخ سود ۲۰درصدي 
به سپرده گ��ذاران پرداخت مي كردند از بخشنامه 
جديدي مي گويند كه يكي دو هفته است از اداره 
مركزي دريافت كرده و نرخ س��ود را از ۲۰ درصد 
به ۱۹ و ۱۸درصد كاه��ش داده اند. مسئول شعبه 
يكي از اين بانك هاي خصوصي تأكيد دارد كه اگر 
فردي به تازگي قصد افتتاح حساب را داشته باشد 
مشمول نرخ هاي جديد مي شود.  يك كارشناس 
اقتصادي در اين باره به جوان مي گويد: »كاهش نرخ 
سود بانك ها و اقتصاد مايه مباهات و نشانه هايي از 
انضباط در بازار پولي و بانكي است، با اين حال بايد 
مراقب بود كه عالمتي كه سپرده گذاران از اين اقدام 
مي گيرند، چيست.«  وي با تأكيد بر اينكه برخي 
از بانك ها هم اكنون مازاد سپ��رده دارند و ميزان 
تسهيالت دهي آنها كمت��ر از ميزان سپرده گيري 
است، گفت: »كاهش نرخ سود سپرده ها در حقيقت 
به نوعي نش��ان از ركود در اقتص��اد و عدم تمايل 
بانك ها به جذب پول ب��ا قيمت هاي قبلي است. با 
اين حال بايد مراقب بود كه اين پول ها خداي ناكرده 

بسوي بازارهاي موازي و مخرب نروند.« 
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همتي مراقب تحركات بانكي باشد
 روز گذشته رئيس كل بانك مركزي از افزايش 21 درصدی ارزش پول ملي خبر داد

 در حالي كه براي موفقيت بيشتر بايد مراقب بانك ها و سپرده ها باشيم

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

  دالر 11300 شد
صراف�ي مل�ي قيم�ت دالر را ب�راي ف�روش به م�ردم 11ه�زار و 
۳۰۰ توم�ان و قيم�ت ي�ورو را 12ه�زار و ۶۰۰ توم�ان تعيي�ن 
ك�رده، همچني�ن قيم�ت دره�م در ب�ازار آزاد ۳ه�زار و 
1۴۰ توم�ان و قيم�ت پون�د 1۴ ه�زار و ۸1۶ توم�ان اس�ت. 
صرافي هاي بانك ها ديروز قيمت دالر را براي فروش به مردم با افزايش ۵۰ 
توماني نسبت به روز كاري قبل ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان اعالم كرده اند. اين 
صرافي ها دالر را از مردم با قيمت ۱۱هزار و ۲۰۰ تومان خريداري مي كنند.  
قيمت درهم براي فروش در بازار آزاد در روز جاري ۳هزار و ۱۴۰ تومان و 
قيمت پوند انگليس ۱۴ هزار و ۸۱6 تومان تعيين شده است؛ ضمن اينكه 
صرافي هاي آزاد، قيمت دالر را براي فروش به مردم ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان 
اعالم مي كنند.  شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتي در نظام بانكي فروش 
ارز مسافرتي را طبق روال روزهاي قبل، بع��د از ساعت ۱۱ آغاز كرده و به 
مسافران يورو را با قيمت ۱۲ هزار و 6۲۸ تومان و ۵ ريال مي فروشند. قيمت 

ارز مسافرتي نسبت به روز كاري قبل ثابت مانده است. 

 قيمت مرغ 1۴ هزارتومان شد
مردم به جای گوشت مرغ مي خورند

نايب رئي�س كان�ون انجم�ن صنف�ي مرغ�داران كش�ور گفت: 
مصرف س�رانه م�رغ به دلي�ل افزاي�ش قيمت س�اير محصوالت 
پروتئيني افزايش يافته و به حدود 2۸ كيلوگرم رس�يده اس�ت. 
حبيب اسداهلل ن��ژاد در گفت وگو با مهر با بيان اينك��ه در حال حاضر 
قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده بين ۹ هزار و ۲۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان 
است، گفت: قيمت هركيلوگرم مرغ گرم نيز بين ۱۳ تا ۱۴ هزارتومان 
است.  وي با اشاره به اينكه قيمت نسبت به هفته گذشته افزايش جزيي 
داشته است، افزود: قيمت مرغ تقريباً به ثبات رسيده و هر از گاهي شاهد 
نوسانات جزيي در نرخ آن هستيم، اين درحالي است كه طي سال هاي 

گذشته قيمت نوسانات شديدي داشت. 
اسداهلل نژاد با بيان اينكه به دليل افزايش قيمت محصوالت پروتئيني 
استقبال مردم از مرغ زياد شده است، گفت: مصرف مرغ در جامعه زياد 

شده و مصرف سرانه اين كاال نيز افزايش يافته است. 
وي با اشاره به اينكه سرانه مصرف در سال هاي گذشته ۲۳ تا ۲۴ كيلو 
بود، افزود: امسال به نظر مي رسد مصرف سرانه كمتر از ۲۸ كيلوگرم در 
سال براي هر فرد نباشد و مصرف سرانه ۴ كيلوگرم افزايش يافته باشد. 

»گراني« خريد شيريني را ۴0 درصد كم كرد
رئيس اتحاديه قنادان تهران با اشاره به كاه��ش حداقل ۴۰ درصدي 
فروش شيريني ب��ا باالرفتن قيمت ها گفت: در ط��ول اين مدت تعداد 

زيادي از قنادي هاي تهران بسته شده اند.  
علي بهره مند در گفت وگو با تسنيم، در واكنش ب��ه تأثير گران شدن 
قيمت شيريني بر ميزان فروش قنادي هاي پايتخت اظهار كرد: با توجه 
به اينكه با گران شدن قيمت ها، قدرت خريد مردم كاهش مي يافت، ما 
در اتحاديه قنادان تهران تالش كردي��م، قيمت ها را به گونه اي تعديل 
كنيم كه قدرت خريد شيريني براي مردم كاهش نيابد و اين در شرايطي 
بود كه برخي از اعضاي ما خواستار قيمت هايي باالتر از نرخ هاي فعلي 
بودند.  وي گفت: همچنين در طول اين مدت تعداد زيادي از قنادي هاي 
تهران بسته شده اند و اين در حالي است كه تعداد افرادي كه از صنف 
ما مي روند بيشتر از تعدادي ورودي هاي صنف شده و اين يعني صنف 
قنادي ها در حال كوچك تر شدن است. وي خاطر نشان كرد: در صورت 
رعايت حريم صنفي، تهران حدود هزار قنادي نياز دارد و تقريباً ۲ هزار 

قنادي، اضافه بر نياز در تهران مشغول فعاليت هستند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
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