اقتصاد

چهارشنبه  7اسفند 1392

خبر

افزایش  100درصدی
منابع بانک قرضالحسنه رسالت

مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت از پرداخت
تس��هیالت این بانک با س��ود کارمزدی  2درصدی
ب��ه گروههای هدف خبر داد وگف��ت :بهرغم کاهش
کل منابع قرضالحسنه س��ایر بانکها میزان منابع
قرضالحسنه این بانک از ابتدای سال تاکنون بیش
از ص��د درصد افزایش یافته اس��ت .محمدحس��ین
حس��ینزاده درجم��ع خبرنگاران رویک��رد فعالیت
بانک قرضالحس��نه را احیای ترویج س��نت زیبای
قرضالحس��نه عنوان کرد و با رد هرگونه شرطی در
شعب این بانک مبنی بر سپردهگذاری برای پرداخت
تسهیالت گفت :اگر مردم به شعبهای رفتند که چنین
شرطی را گذاشته است حتما به ما معرفی کنند .وی
با بیان اینکه بانک قرضالحس��نه رس��الت به عنوان
نخستین بانک خصوصی محسوب میشود ،گفت :این
بانک با سرمایه مردم تاسیس شده است .وی با تاکید
براینکه این بانک بیش از  24هزار سهامدار خرد دارد،
افزود :گروه هدف بانک در پرداخت تسهیالت اقشار
متوسط جامعه هستند البته اقشار غنی و سازمانها
هم میتوانند در فعالیتهای قرضالحسنه مشارکت
داش��ته باش��ند به نحوی که س��ازمانها میتوانند
کارمندانشان را برای دریافت تسهیالت قرضالحسنه
به بانک معرفی کنند .حسینزاده با اشاره به رویکرد
قرضالحس��نه در بانک و تقویت کارآفرینی خرد از
این طریق اضافه کرد :تعداد مش��تریان بانک از 600
هزار نفر در اواس��ط س��ال  91به بیش از  2میلیون
نفر رسیده اس��ت البته باید زیرساختهای مناسب
را ب��رای عموم جامعه ایجاد کنیم .وی افزود :س��قف
تسهیالت قرضالحس��نه بانک  20میلیون تومان با
زمان بازپرداخت  60ماه اس��ت و تاکنون 1/5میلیون
فقره وام پرداخته ش��ده ک��ه  500هزار فقره مربوط
به بعد از تبدیل ش��دن به بانک اس��ت .وی متوسط
تسهیالت پرداخت شده را شش میلیون تومان عنوان
و خاطرنش��ان کرد :میزان مطالبات معوق این بانک
بس��یار پایین و کمتر از یک درصد است .مدیرعامل
بانک قرضالحس��نه رس��الت در ادامه درباره شرط
س��پردهگذاری بانک برای پرداخت تسهیالت گفت:
از نظر قانونی باید اعتبارس��نجی ک��رده و به افرادی
تسهیالتبپردازیمکهمطمئنباشیممیتواننداقساط
آن را پرداخت کنند .وی افزود :این بانک با  270شعبه
خدمات متنوع و مدرن را به جامعه ارائه میدهد.

وطن امروز

بازارچه

«وطن امروز» از رها شدن طرح دولت گزارش می دهد

احتمال توزیع سبد دوم در سال 93

گروه اقتصادی :همه خبرهای مربوط به س��بد
دوم کاال در س��ال  93در حال تکذیب ش��دن
اس��ت و گویا دولت قصد دارد پرونده سبد کاال
در سال  92را با همین اولین سبد ببندد .تحویل
س��بد دوم نیز به س��ال  93موکول خواهد شد.
ی��ک مقام مس��ؤول در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با بیان اینکه برای ارائه نوبت دوم س��بد
کاال به مردم نیازمند  1500میلیارد تومان منابع
مالی دیگر هستیم ،گفت :تامین این منابع مالی
باید با موافقت رئیسجمه��ور و اعضای کابینه
ص��ورت گیرد که با توجه ب��ه برنامهریزی برای
انتشار فرمهای خوداظهاری یارانهها ،بعید به نظر
میرس��د که هیات دولت فرصت یابد به بحث
درباره اختصاص این منابع بپ��ردازد .یک مقام
مس��ؤول در وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
گفتوگو با مهر با بیان اینکه تاکنون بالغ بر 10
میلیون سرپرست خانوار سبد کاالی نوبت اول
خود را دریافت کردهاند ،گفت :با توجه به گسترده شدن
جامعه هدف برای ارائه سبد کاالیی نوبت اول ،دولت تمام
منابع مالی  1500میلیارد تومانی برای ارائه  2نوبت سبد
کاالیی را هزینه کرده اس��ت و بنابراین برای سبد نوبت
دوم ،منابع مالی جدید مورد نیاز است .وی افزود :برآوردها
حکایت از آن دارد که اگر دولت اصرار داش��ته باش��د که
س��بد کاالیی نوبت دوم را نیز ب��ه  16میلیون نفر نوبت
اول بده��د ،باید  1500میلیارد تومان منابع مالی جدید
اختصاص دهد .به گفته وی ،اختصاص منابع مالی جدید
بای��د در هیات دولت به تصویب برس��د یا رئیسجمهور
دس��تور ویژهای صادر کند ،در حالی که هماکنون بیشتر
انرژی دولت صرف برنامهریزی برای اجرای فاز دوم قانون
هدفمندی یارانهها میشود و با توجه به اینکه قرار است
در روزه��ای آینده ،فرم خوداظهاری دریافت یارانه نقدی
منتشر شود ،بیشتر انرژی دولت صرف این موضوع خواهد
شد .این مقام مسؤول خاطرنشان کرد :ممکن است دولت
در نوبت دوم ارائه س��بد کاال ،تنها اقش��ار آسیبپذیر را
مدنظر قرار دهد و جامعه هدف را محدودتر کند اما به نظر
میرسد که این کار در سال  93صورت گیرد که همزمان
با اجرای فاز دوم ،دولت س��بدی حمایتی را نیز به مردم
اختص��اص دهد .به گزارش مهر ،پیش از این ،محمدباقر
نوبخت در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه
پیش از این دولت وعده داده بود تا پایان س��ال سبد کاال
در  2نوبت یکی در بهمن ماه و دیگری در اس��فندماه به
مردم خواهد داد و امروز که در روزهای پایانی بهمن ماه
هستیم هنوز اولین سبد کاال به نیمی از افراد واجد شرایط
تعلق نگرفته است و رئیسجمهور قبال از ارائه  2سبد کاال

نما
دولت با بنکداران در انتخاب سبد کاال مشورت نکرد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در واکنش به اظهارات برخی مسؤوالن اتحادیهها مبنی بر اینکه سبد دوم کاالیی
دولت در سال آینده در اختیار خانوادهها قرار خواهد گرفت ،اظهار داشت :هرگونه اظهارنظر غیرواقعی درباره
س�بد کاال را نباید مطرح کرد و درباره سبد کاال فقط دولت اظهارنظر میکند و تصمیمات الزم را دولت اعالم
خواهد کرد .از سوی دیگر معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن تکذیب خبر موکولشدن
سبد کاالی دوم دولت به سال آینده ،گفت :گروه دوم مشموالن دریافت سبد کاال بزودی فراخوان میشوند.
غالمحسین حسینینیا ادامه داد :با توجه به برنامهریزی انجام شده ،از تراکم جمعیت دریافتکنندگان سبد
کاال کاس�ته ش�ده و پیشبینی الزم برای تامین اقالم مورد نیاز صورت گرفته است .وی اضافه کرد :به محض
اینکه بیش از  60درصد مش�موالن مرحله اول س�بد کاال را دریافت کنند ،گروه دوم مش�موالن هم فراخوان
خواهند شد .حسینینیا تصریح کرد :همچنین بعد از تحویل سبد کاالی مشموالن گروه دوم ،سبد کاالی دوم
طبق برنامه داده خواهد ش�د .از سوی دیگر قاسمعلی حسنی ،رئیس اتحادیه کشوری بنکداران موادغذایی
گف�ت :دولت اگر از ما در نحوه انتخاب کاالها مش�ورت میخواس�ت ،در مرحلهاول کااله�ای تولید داخل را
پیشنهاد میکردیم اما بههرحال اینها تصمیمات یکطرفهای است که دولت در حوزه سبد کاالیی میگیرد.

تا پایان س��ال خبرداده بود ،گفته بود :بگذارید ما اولی را
رفع و رجوع کنیم تا بعد .وی ادامه داد :همان طور که از
قبل هم اعالم شده است سیاست این دولت برای توجه
به امنی��ت غذایی جامعه بویژه خانوارهای کمدرآمد یک
سیاست قطعی و غیرقابل تغییر است و اگر هم مشکلی
در توزیع س��بد کاال مشاهده کردیم به سرعت آن را رفع
خواهیم کرد .نوبخت گفت :هیچ یک از این مش��کالت
مانع از اجرای آن تصمیمی که معتقدیم تصمیم درستی
بود نمیشود و پرداخت کاالیی به مراتب از پرداخت نقدی
با توجه به هدف دولت اثربخشتر و مهمتر اس��ت که در
حال انجام است.

■■سبد اول یا مرحله اول؟
روزنامه «وطن امروز» در  28بهمن ماه در گزارشی
از اشتباه مسؤوالن درباره سبد کاال پرده برداشت .در آن
گزارش آمده بود که مس��ؤوالن با وجود قولهای فراوان
درباره پرداخت س��بد دوم کاال در اسفند ماه این کار را
نخواهند کرد چراکه هنوز برنامهای برای س��بد مرحله
دوم وجود ندارد .براس��اس مصوب��ه دولت درباره اعطای
س��بد کاالی حمایتی از برخی اقش��ار جامعه در تاریخ
 7دیم��اه که برای اجرا ب��ه وزارتخانههای تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،امور اقتصادی و دارایی ،علوم ،تحقیقات
و فن��اوری ،صنعت ،معدن و تجارت ،فرهنگ و ارش��اد

ارز

اس�لامی ،بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی
و دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح و معاونت
برنامهریزی و نظ��ارت راهبردی رئیسجمهور
ابالغ شد ،سبد کاال شامل  1/8کیلوگرم روغن
نبات��ی مای��ع 10،کیلوگرم برن��ج 4 ،کیلوگرم
گوش��ت مرغ 800 ،گرم پنیر بستهبندی  ufو
 1/8کیلوگرم تخممرغ است که به افراد مشمول
این تصویبنامه در  2نوبت تا پایان سال 1392
تحوی��ل میش��ود .اگرچه افراد مش��مول این
تصویبنامه قرار بود همه شاغالن و بازنشستگان
دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی،
پیمان��ی و قراردادی و همه کارگران مش��مول
قانون کار و قانون تامیناجتماعی ،روزنامهنگاران،
خبرنگاران و هنرمندان ،دانش��جویان متأهل و
طالب ،سرپرس��تان خانوارهای تحت پوشش
کمیت��ه ام��داد امام خمین��ی(ره) و س��ازمان
بهزیستی کشور ،قضات و اعضای هیات علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی باشند اما با آغاز توزیع
س��بد از روز  13بهمن ،روز به روز مشموالن آب رفتند
و از جمعی��ت  15میلیون��ی در نهایت حدود  9میلیون
سرپرست خانوار از س��وی وزارت تعاون فراخوانده شده
و س��بد کاالی خود را دریافت کردن��د .از آن پس و در
پی اعتراضات گس��ترده مردمی ،س��اماندهی از س��وی
رئیسجمه��وری ب��ه وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
سپرده شد و قرار شد تعداد  6میلیون سرپرست خانوار
دیگر مش��مول دریافت سبد کاال ش��وند البته تاکنون
هیچ مس��ؤولی اقدام به اعالم دقیق تعداد مش��موالن و
دریافتکنندگان سبد کاال نکرده است .اما آنچه اکنون
محل ابهام است اینکه سبدی که اکنون توزیع شده سبد
چندم است؟ اول ،دوم یا سوم .به تحقیق باید گفت آنچه
تاکنون بین مردم توزیع شده ،سبد اول و دوم بوده است
چرا که سبدهای بهمن و اسفند در قالب یک سبد تلفیق
و توزیع شد .متاسفانه عدم اطالعرسانی مناسب و بموقع
از س��وی متولیان سبد و چندپارگی در بهعهده گرفتن
مس��ؤولیت و تولیگری این سبد ،تاکنون آنچه حاصل
داشته سردرگمی مردم و حتی رسانهها است .هماکنون
آنچه از سوی مسؤوالن دولتی و حتی رؤسای اتحادیهها
بیان میشود این است که سبد دوم در نیمه اسفندماه
توزیع میشود در حالی که هنوز ماهیت این سبد محل
اشکال است .تا االن سبد یک و دو در قالب یک سبد و
در یک مرحله توزیع شده و قرار است مرحله دوم سبد
اول که مشمول جاماندهها شده در اسفندماه توزیع شود.
در نتیجه اخبار ضد و نقیض در اینباره به آن دلیل است
که اطالعرسانی درستی صورت نگرفته است.
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قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

2489

-

یورو

3419

-

پوند

4148

7

یکصد ین ژاپن

2427

-8

ريال قطر

683

-

يوان چين

407

-1

ليرتركيه

1125

-17

درهم امارات

677

-

قیمت(تومان)

تغییر

سکه
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمي
یک گرم طالی18عیار
هر اونس طال
نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال

980000

17000

980000

17000

493000

4000

293000

4000

195000

9000

98200

600

( 1333دالر)

-0/02

قیمت (دالر)

تغییر

102/44

0/39

110/52

0/46

106/68

-0/11

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

80087/4

-0/94

شاخص  30شركتبرتر

3824/7

-1/25

شاخص بازار اول

59653

-1/02

شاخص بازار دوم

153188/1

-0/79

اوپک

تاالر شیشه ای

شاخصصنعت
بيشترينافزايش

شاخص

67434/5

-0/86

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

سپنتا

۱۳۸۰۰

14/3

داملران

۱۲۴۵۰

9/96

يصنعتياردكان
سراميكها 

۵۲۳۴۲

۴

توليپرس

۳۸۶۳

3/98

ي اسوه
داروساز 

۲۹۶۷۵

3/7

بيشترينكاهش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

ح .گسترش نفت و گاز پارسيان

۸۰۳۱

-8

ي و سراميك سينا
ح  .كاش 

۱۵۰۸۵

-8

ي فارس
ع شيمياي 
ح  .صناي 

۵۵۸۴

-7/99

ت داروپخش
ح  .كارخانجا 

۹۴۲۳

-7/98

سايپا ديزل

۸۷۷

-7/88

تاالربینالملل

شاخص کل

تغییر

بورس نیکی ژاپن
بورس داوجونز
بورسژوهانسبورگ
بورس لندن
بورساسترالیا

15051/6

213/92

16207/14

103/84

47018/57

-0/79

3654/92

-30/15

5444

-6/1

