
بنگاهها خبر

محمدباق��ر نوبخ��ت، رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه از 
تشكيل ستاد بودجه 98 در اين 
س��ازمان خبر داد. وي با اشاره 
ب��ه برنامه هاي اخير س��ازمان 
برنامه و بودجه و مصوبات اين 
سازمان، اظهار كرد: اخبار سازمان برنامه و بودجه را 
مي توانم در دو بخش خدمت عزيزان منعكس كنم. 
يك بخش آن چيزي است كه مربوط به گذشته است 
و تا اين تاريخ كه با ش��ما صحبت مي كنم براس��اس 
آنچه مربوط به عملكرد چهار ماهه اخير است سخن 
مي گويم. ما چيزي حدود 105 ميليارد تومان منابعي 
بود كه به خزانه واريز كرديم و خوش��بختانه اين رقم 
58 درصد نس��بت به چهار ماهه اول س��ال گذشته 

بيشتر است.
وي افزود: آنچه از اين ميزان براي امور جاري كش��ور 
صرف مي ش��ود 15 درصد بيش��تر از س��ال گذشته 
اس��ت و آنچه مربوط به طرح هاي عمراني است 21 
برابر شده است. به طوري كه در چهار ماهه اول سال 
گذش��ته موفق ش��ده بوديم براي طرح هاي عمراني 
1100 ميليارد تومان اعتبار و پرداخت انجام دهيم و 
خوشبختانه در چهار ماهه اخير اين رقم به 23هزار و 

500 ميليارد تومان رسيد.
رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه ظرف 
امروز و فردا اقدام براي پرداخت بدهي به كش��اورزان 
انجام مي دهيم، گفت: 2500 ميلي��ارد تومان براي 
پرداخت ويژه به گندم��كاران عزيز اختصاص يافته 
و تا االن نيز كش��اورزان عزيز 10هزار ميليارد تومان 
گندم ب��ه دولت فروخته اند كه از اي��ن ميزان 5 هزار 
ميلي��ارد تومان پرداخ��ت كرديم و 5 ه��زار ميليارد 
توم��ان باقي مانده را ني��ز در نظر داري��م كه در حال 
حاضر 2500 ميليارد تومانش را ظرف روزهاي آينده 

پرداخت مي كنيم.

گروهاقتصادي| چين بار ديگر روي ترامپ را كم كرد! 
سه شنبه در روزي كه رسانه هاي چين، رييس جمهور 
امريكا را در »خواب خوش« توصيف كردند، بورس هاي 
»اژدهاي آسيا« بيش��ترين جهش روزانه در دو سال 
گذشته را تجربه كردند. چهارشنبه نيز داده هاي تازه 
نشان داد كه صادرات اين غول آسيايي در ماه جوالي 

بيشتر از حد انتظار بوده است.

صادرات عجيب
روز گذش��ته، چين اع��ام كرد كه 
صادرات آن در ماه جوالي در مقياس 
سال به سال بيش��تر از 12.2 درصد 
مورد انتظار بوده اس��ت. اين از آن رو 
اهميت دارد كه هم بهتر از انتظار، هم نشانه كارگر نبودن 
تعرفه گذاري هاي ترامپ و هم از رشد 11.2 درصدي 
ژوئن بيشتر اس��ت. با اعام اين داده خوب، بازارهاي 
سهام جهان عمدتا سبزپوش شدند. چين به دليل حجم 
اقتصاد و مصرف باال و صادرات قابل توجه، براي بسياري 
از اقتصادهاي جهان و در كل، اقتصاد جهان مهم است.

بورس هاي جهان كه سه شنبه به لطف بورس هاي چين، 
به اوج 6 ماهه رفته بودند، چهارش��نبه تنها توانستند 
اوجي يك هفته اي را ثبت كنند كه با توجه به معضات 

فعلي اقتصاد جهان باز هم ركوردي خوب است.

چشم انداز دالر
ش��اخص دالر كه سه ش��نبه تا عدد 
95.19 واح��د تضعيف ش��ده بود، 
چهارش��نبه را ه��م با نوس��ان هاي 
كاهش��ي آغ��از ك��رد با اي��ن همه، 
چش��م انداز سياس��ت پول��ي ف��درال رزرو امريكا به 
افزايشي هاي بازارهاي جهاني ارز دست باال را داده است. 
بانك مركزي امريكا به احتمال زياد به افزايش نرخ هاي 
بهره ادامه مي دهد و اين دالر را گران تر  مي كند. تا ساعت 
5:30 عصر چهارش��نبه كه اين گزارش نهايي ش��د، 
شاخص دالر به عدد 95.33 واحد رسيد. يك دليل ديگر 
كه احتماال دالر را قوي نگه خواهد داشت، اين است كه 
ادامه جنگ تجاري امريكا و چين باعث افزايش خريد 
اوراق بهادار دولت امريكا به عنوان سرمايه امن مي شود 

و خريد اين اوراق نياز به دالر دارد.

محدوديت طال
فلز زرد در روزهاي كاري اين هفته، 
نوس��ان زيادي در قيمت هاي نهايي 
روز را تجربه نكرده است. با آنكه اونس 
طا در س��ه روز گذشته دو بار به مرز 
كانالي 1200دالر نزديك ش��ده اس��ت، اما بيشتر در 
ابتداي محدوده 1210 دالر نوسان كرده است. اونس 
كه دوشنبه و سه شنبه روي قيمت هاي 1207.20 و 
1210.50 دالر ايستاده بود، چهارشنبه را با بهاي 1213 
دالر آغاز كرد و بعد رو به نوسان هاي كاهشي گذاشت. 
نوس��ان هاي س��اعات ابتدايي عمدتا در بازه 1210 تا 
1214 دالر انجام مي ش��د. آنچه فشار بر طا را حفظ 
كرده اس��ت، چش��م انداز ارزش دالر و رشد اقتصادي 

امريكاست.

عقب نشيني نفت
نفت خام كه اين هفته به ميزان اندكي 
از تحريم هاي در حال اجرا و پيش روي 
ايران نفع برده بود، چهارشنبه حتي 
ثابت هم نماند و رو به كاهش گذاشت. 
نفت برنت با 0.34 دالر كاه��ش به بهاي 74.26 دالر 
رس��يد و نفت وست تگزاس اينترمدييت نيز همسو با 
شاخص پيشين با 0.67 دالر افت به قيمت 68.50 دالر 
رسيد. اين قيمت ها متعلق به عصر چهارشنبه هستند. 
يكي از مهم ترين عوامل بازارس��از در هفته هاي آينده 

وضعيت فروش نفت ايران خواهد بود.

ستاد بودجه 98 تشكيل شد

بازارسازي اژدها در جهان
نفت خام رو به كاهش گذاشت

ماركت
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سياستگذاري

 با اعام بس��ته سياست ارزي دولت همانطور كه تصور 
مي شد بازار خودرو به عنوان يكي از بازارهاي وابسته به 
ارز با واكنش مثبت به اين بسته رو به رو شد و قيمت ها 
در بازار خودرو با كاهش مواجه ش��د. ب��ازار خودروي 
كش��ور كه  طي يك س��ال و نيم پيش تاكن��ون بازار 
متاطمي را پشت سر گذاشته است. از ارديبهشت ماه 
سال گذش��ته كه سامانه ثبت س��فارش از سوي وزير 
صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم بس��ته ش��د تا 
ممنوعيت ورود خودروهاي وارداتي موجب شد تا بازار 
وارداتي ها با افزايش قيمت ارز و محدديت هاي عرضه به 
ركوردزني هاي خاصي دست پيدا كنند كه اين ركوردها 
تنها به وارداتي ها ختم نش��د و بازار داخلي ها را هم به 
خوبي متاثر كرد. كار به جايي رس��يد كه خودروهاي 
داخلي به جهت ارزبري اي كه در توليد دارند با اختاف 
نزديك به 40 الي 60 درصد در بازار قيمت گذاري شدند 
تا به جاي رونق در بازار شاهد عمق ركود در بازار خريد و 

فروش خودروها باشيم.
هر چن��د  دولت به روال هميش��ه اش براي شكس��ت 
قيمت ه��ا از فرمول عرضه دس��توري خ��ودرو به بازار 
حمايت كرد و جاده مخصوصي ها با پيش فروش بيش 
از 300 ه��زار خودرو به بازار كم��ي قيمت ها را تعديل 
كردند اما هنوز هم بازار ب��ه دليل بحث هاي مربوط به 
كاهش توليد قطعه سازان و توليد خودروهاي معيوب و 
انبار شده در كارخانه هاي خودروساز داخلي موجب شد 
تا بازار روي خوشي به اين تصميم نشان ندهد و قيمت ها 
در بازار آزاد به همان شكل صعودي شان تثبيت شده و 
عرضه شوند.اين روال اگرچه با خبرهاي مختلف در مورد 
احتمال كاهش عرضه خودرو موجب شد تا بازار مجددا 

رويه افزايش��ي به خود گيرند اما با تدوين بسته جديد 
ارزي دولت گويا روال كمي برعكس شد.در بسته جديد 
ارزي دولت كه از روز سه شنبه گذشته وارد فاز اجرايي 
شد دولت به واردكنندگان خودرو و توليد كنندگان آن 
اجازه مي ده��د تا ارز مورد نياز خود را از ب��ازار آزاد و به 
قيمت كمي باالتر از سامانه نيما تهيه كنند. تصميمي كه 
موجب شد تا بازار خودروي متاثر از دالر كمي فروكش 

كرده و قيمت ها روال نزولي خود را پيدا كنند .

ترك حباب قيمتي 
با اجراي اين بس��ته اگرچه ورود ارز به بخش توليدي 
آغاز نش��ده اما به لحاظ رواني توانست به جهت ترس 

از كاهش بيش��تر قيمت ها 
دپو كنن��دگان  برخ��ي  
خودروي��ي را وادار ب��ه 
عرضه و ف��روش خودروي 
خود كن��د ك��ه نتيجه آن 
كاه��ش قيمت ه��ا در بازار 
بود. ش��رايطي كه س��عيد 
موتمني، ريي��س اتحاديه 
صن��ف نمايش��گاه داران و 
فروشندگان خودروي تهران 
نيز به آن صحه مي گذارد و 
مي گويد: »با اجراي بس��ته 

سياس��ت هاي ارزي دولت قيمت ها در ب��ازار خودرو 
نزولي شده است و در همين چند  روز قيمت خودروهاي 
داخلي به طور ميانگين 18 درصد و خودروهاي وارداتي 

نيز 6 درصد كاهش قيمت داشته اند.«
او دليل نزولي شدن قيمت ها در بازار خودرو را معرفي 
و اجرايي ش��دن بس��ته جديد ارزي دول��ت مي داند و 

تاكيد مي كند: »البته تاكيد مي كنم كه با وجود كاهش 
قيمت ها در بازار خ��ودرو، قيمت خودروهاي داخلي و 
وارداتي همچنان حبابي و غيرواقعي است و بايد بيش از 
اين كاهش يابد. اگر عرضه خودرو از سوي خودروسازان 
مناس��ب باش��د همچنان ش��اهد كاهش قيمت اين 
محصوالت در بازار خواهيم بود؛ در خودروهاي وارداتي 
نيز خودرو به اندازه كافي در بازار هس��ت اما خريداري 
در اين بازار وجود ندارد.« منصور معظمي، معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت و رييس س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازي صنايع ايران نيز همچون موتمني معتقد 
اس��ت كه قيمت ها در ب��ازار خ��ودرو روال نزولي را در 
پيش گرفته است و بعد از اين نيز مجددا شاهد كاهش 
قيمت ها خواهي��م بود اما 
اين روال در بازار اس��ت و در 
خودروسازان داخلي با توجه 
به اينكه باي��د ارز گران تري 
نسبت به ارز 4200 توماني 
ب��راي تامين م��واد اوليه و 
قطعات اس��تفاده ش��ود به 
همين جهت احتماال شاهد 
افزايش قيمت خودروهاي 

توليد داخلي هستيم .
 او البت��ه تاكيد مي كند كه 
اين افزايش قيمت محدود 
خواهد بود و تنه��ا باعث مي ش��ود فاصله قيمت بين 
كارخانه و بازار كاهش يابد و دالالن كمتر از سود حاصل 

از اختاف بين قيمت كارخانه و بازار منتفع شوند .
معظمي در همين حال با تاكيد بر اينكه بس��ته جديد 
ارزي دولت مي تواند بازار را به ثبات بهتري برس��اند و 
شاهد روزهاي خوش بازار خودرويي باشيم،  خاطرنشان   

مي كند: »افزايش قيمت خودروهاي داخلي هم به نفع 
توليد كننده و هم به نفع مصرف كننده است چرا كه با 
كاهش اختاف قيمت، توليد كننده تمايل بيشتري به 
توليد و عرضه به بازار خواهد داشت و مصرف كننده هم 
با شكست حباب كاذب قيمت ها، خودرو را با رنج قيمتي 

مناسب تري خريداري خواهد كرد.«

بازي با حواله خودرو 
در همين حال فع��االن بازار خودرو اگ��ر چه راضي از 
كاهش قيمت ها در بازار به دليل خارج ش��دن از ركود 
هستند اما گويا همچنان برخي جاي خالي ها در بسته 
جديد ارزي موجب شده تا فعاالن بازار نگران آينده بازار 
خودرو با توجه به اجراي همين بس��ته نيز باشند. اين 
گروه مي گويند: »دولت در بسته جديد ارزي خود دست 
واردكنندگان و توليد كنندگان را براي تامين ارز از بازار 
آزاد باز گذاشته است اما در عمل با توجه به شرايط جديد 
بعد از تحريم كه واردكنندگان براي تامين مواد اوليه و 
كاالهاي خود مجبور هستند حواله هاي خود را ابتدا به 
امارات و سپس به چين بفرستند موجب شده تا كارمزد 
تعلق گرفته اين چرخه موجب افزايش قيمت تمام شده 

ارز مورد نياز توليد كننده شود.«
اين گروه همچنين تاكيد مي كنند كه »بسته سياست 
ارزي جديد دولت با توجه به مجوز آزاد ش��دن فعاليت 
صرافي ها بار بزرگي را از دوش توليد كنندگان برداشت. 
ب��ا توجه به اينكه طبق مفاد اين بس��ته امكان خريد و 
فروش ارز در صرافي ها به رسميت شناخته شده است در 
كوتاه مدت تاثير مثبتي در بازار خواهد گذاشت اما تمام 
نگراني توليد كنن��د گان از افزايش كارمزدهاي تبديل 
حواله هاي ارزي اس��ت كه ممكن است مجددا موجب 

افزايش قيمت ها شود.«

گروهاقتصادي| ورق برگش��ت. بازارهاي داخلي ارز 
و طا دوباره افزايشي شدند. در اولين روز شروع به كار 
دوباره صرافي ها، دالر به كانال 10 هزار تومان بازگشت 
و سكه امامي در مقطعي به بهاي 3ميليون و 800 هزار 
تومان نزديك شد. هر دو بازار تحت تاثير عوامل بازاري 
و همين طور سياسي قرار داشتند، گرچه با كاهش تب 

اوليه، برخي قيمت ها اصاح شدند.
در بازار ارز، با برداشته ش��دن ممنوعيت معامات در 
صرافي ها، رفت و آمد در خيابان فردوسي بيشتر شد. با 
اين همه، دسته اي از صرافي ها به دليل ابهام در عوامل 
بازارساز ترجيح دادند روز چهارشنبه را تعطيل باشند. 
با وجود اين، هيجان اوليه و روش��ن نبودن روند پيش 
رو باتوجه به تازگي فعاليت دوباره باعث شد دالر روند 
صعودي به خود بگيرد. يك مسله قابل مشاهده، تفاوت 
قيمت ها بر تابلوهاي صرافي هاي گوناگون بود. بيشتر 
صرافي ها بيشتر از فروش، مايل به خريد بودند، امري 
كه نشان مي دهد دس��ته اي از فعاالن بازار ارز به رشد 
قيمت ها پس از بازگش��ت حالت عادي ب��ه بازار، اميد 
دارند. چهارشنبه، تهديدهاي تازه ترامپ هم اندكي در 

بازار تاثير داشت.
بازار طا هم تحت تاثير اتفاقي تازه بود اما اين اتفاق دقيقا 
وارونه انتظارها عمل كرد و تقاضاي شديد در بازار باعث 
رشد چندصد هزار توماني قيمت ها شد. اين رشد در حالي 

رقم خورد كه از 2ميليون و 580 هزار سكه اي كه موعد 
تحويل آنها فرا رسيده، فقط 25 هزار قطعه وديعه اي با 
سررسيد تحويل آغاز شد و تا حدود 10 روز ديگر ادامه 
خواهد يافت و پس از آن موعد تحويل س��كه ها قطعي 
است. ايسنا نيز در اين باره گزارش داده كه دور نخست 
مربوط به س��كه هاي وديعه اي در دو سررسيد 6 ماهه و 
يكس��اله بود؛ به اين ترتيب خريداران بايد مبلغي را نزد 
بانك ملي ايران به عنوان وديعه مي پرداختند و بقيه مبلغ 
در موعد سررسيد با 4 درصد تخفيف دريافت مي شد. 
نرخ اعامي چهارش��نبه به خريداران اين نوع سكه ها 
3ميليون و 79 هزار تومان بود؛ اما آمار شعب بانك ملي 
نشان مي دهد خريداران اين سكه ها استقبال چنداني از 

تحويل آن نكرده اند زيرا انتظار داشتند مبلغ سكه در روز 
تحويل نزديك 2ميليون تومان محاسبه شود. به گفته 
فعاالن بازار س��كه، اين امر بر بازار آزاد طا و سكه نيز اثر 
گذاشت زيرا خريداران چنداني براي تحويل سكه هاي 
خود به بانك مراجعه نكردند و به همين سبب بهاي انواع 
سكه با وجود سير نزولي از ابتداي هفته، دوباره صعودي 

شد. البته سكه تحت تاثير رشد قيمت دالر هم بود.
دس��تورالعمل خريد و فروش ارز در شبكه صرافي هاي 
مجاز همين هفته به ش��ركت هاي صرافي داراي مجوز 
معتبر فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسامي ايران 
اباغ شد. بر اساس اين دس��تورالعمل،  خريد و فروش 
ارز حاصل از ص��ادرات به صورت حواله ه��اي ارزي در 

چارچوب مقررات ارزي بر مبناي نرخ بازار صرفا از طريق 
»سامانه نظام يكپارچه معامات ارزي )نيما(« مجاز است. 
همچنين صرافي هاي مجاز معتبر موظفند حواله هاي 
ارزي خريداري شده از صادركنندگان را در سامانه نيما 
يا به واسطه ساير صرافي هاي معتبر و بانك هاي عامل 
حداكثر در مدت سه روز كاري به فروش رسانند. نكته 
ديگر اينكه ن��رخ فروش ارز صرافي ه��اي مجاز معتبر 
حداكثر يك درصد باالي نرخ خريد مندرج در س��امانه 
»نيما« و »سنا« خواهد بود. براساس اين اباغيه خريد 
و ف��روش ارز به صورت اس��كناس )معامات جزيي بر 
مبناي مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي ها( از سوي 
صرافي هاي مجاز معتبر صرفا با ثبت در »سامانه نظارت 

ارز )سنا(«: امكان پذير است.
در حالي كه قيمت ها در بازارهاي تهران جهش داشتند، 
در معامات روز گذش��ته بازار ثانويه ارزي، بهاي ارز بر 
مبناي ي��ورو 9540 توم��ان و دالر 8240 تومان بوده 
اس��ت. فارس خبر داده كه در مجموع دو روز اول كاري 
بازار ثانويه، 80 ميليون يورو معامله شده است. در بازار 
ثانويه همه صادركنندگان غيرنفتي و همه واردكنندگان 
كاال هاي مجاز وارداتي به اس��تثناي كاالهاي اساسي 
مي توانن��د به خريد و فروش ارز بپردازن��د. در اين بازار 
صادركننده غيرنفتي عرضه كنن��ده ارز و وارد كننده 

متقاضي ارز است.

قيمت ها در بازار ارز و طال افزايشي شدند

پيش بيني ها عقب ماندند

بازار

نرگسرسولي

 »اعتماد« وجه ديگري از نتيجه اجراي بسته ارزي جديد را بررسي مي كند

روز جمعه 19مرداد ماه 1397، س��يم كارت در كشور 
24ساله مي شود. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات س��يار ايران، 19 مرداد 1373، با واگذاري 4 
سيم كارت به كاركنان نهاد رياست جمهوري، عرضه 

سيم كارت تلفن همراه در ايران رسما آغاز شد.
بهره برداري از اولين فاز ش��بكه تلفن همراه كشور، در 
 BTS مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با 24 سايت
و با ظرفيت 9200 شماره آغاز شد. به دنبال استقبال 
غيرمنتظره و بي نظي��ر مردم از اين پديده، ش��ركت 
مخابرات ايران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به 
كل كشور بر آمد. بنابراين با توجه به نياز و تقاضاي مردم 
به اين پديده، فعاليت هايي متناس��ب با جهت گيري 
جهاني براي توسعه شبكه تلفن همراه در اهداف عالي 

مجموعه مخابرات كشور صورت گرفت.
در ادامه اين برنامه هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت 
ارتباط��ات و فناوري اطاعات، اساس��نامه ش��ركت 
ارتباطات سيار را با سرمايه 2هزار ميليارد ريال تصويب 
كرد و كليه وظايف امور ارتباطات سيار شركت مخابرات 

ايران به شركت ارتباطات  سيار ايران واگذار شد.
با جدي شدن خصوصي سازي صنعت مخابرات كشور و 
اهميت حضور در بازار رقابت تجاري، اين شركت از سال 
1386، داراي »نام )همراه اول(«، »نشان )دو حلقه(«، 
»رنگ )فيروزه اي و نارنجي(« و »شعار )هيچكس تنها 

نيست(« تجاري وي ژه خود شد.
همچنين در سال 1389 پس از خصوصي شدن شركت 
مخابرات ايران، اين شركت از سهامي خاص به سهامي 
عام تبديل شد. شركت ارتباطات سيار ايران در 28 آذر 
1389، پنج درصد سهام )معادل 103 ميليون سهم( 
خود را در فرابورس عرضه ك��رد. روز 29 مرداد 1392 
نماد همراه اول در بازار بورس بازگش��ايي ش��د و اين 

شركت از آن سال در بازار بورس حضور دارد.
شركت ارتباطات سيار ايران كه براي دومين بار پياپي 
موفق ش��ده رتبه اول در استفاده حداكثري از منابع و 
مهارت هاي ايراني در ارزيابي عملكرد اپراتورها توسط 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را كسب 
كند، با بيش از 100 ميليون س��يم كارت واگذار شده 
در 1246 شهر )100درصد شهرها( و بيش از 43 هزار 
روس��تا )حدود 90 درصد روستاها( و بيش از 70 هزار 
كيلومتر از جاده هاي كشور، بيش از 97 درصد پوشش 
جمعيتي كش��ور را تحت پوش��ش دارد. ضريب نفوذ 
اپراتور اول 90.3 درصد و ارتباط رومينگ بين الملل آن 
با 270 اپراتور در 112 كشور جهان برقرار است. همراه 
اول، عاوه بر اينكه پيشتاز عرضه سيم كارت در كشور 
بوده ، با نوسازي مداوم شبكه خود، به روزترين تجهيزات 
شبكه تلفن همراه كشور را نيز داراست. همراه اول به 
عنوان بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور در هر دو 
حوزه مكالمه و ديتا، مجوز ارتقاي پروانه ارايه خدمات 
تلفن همراه به نس��ل 3 و نسل هاي باالتر را در تاريخ 4 
شهريورماه1393، دريافت كرد و اكنون با گذشت كمتر 
از 4 سال، 19330 س��ايت نسل سه و 17400 سايت 
نس��ل چهار و چهار و نيم در ش��بكه اين اپراتور فعال 
است و بر اين اساس همراه اول تنها اپراتور كشور است 
كه در تمامي شهرها پوشش اينترنت پرسرعت دارد. 
عاوه بر اين، اپراتور اول در پنج سال گذشته در ارزيابي 
رسمي س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
)رگوالتوري( كه بر اساس استاندارد EFQM  صورت 
مي گيرد، برترين جايگاه اپراتورهاي تلفن همراه كشور 

را براي خود حفظ كرده است.

فروش اوراق گواهي سپرده 
18درصدي در بانك ملي ايران

شعب بانك ملي ايران در سراسر كشور تا روز دوشنبه 
22 م��رداد ماه جاري، تعداد مح��دودي اوراق گواهي 
سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري )عام( را با نرخ سود 

علي الحساب 18 درصد ساالنه عرضه مي كنند.
 به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، اين اوراق با 
سررسيد يك ساله، با نام، غيرقابل انتقال و قابل بازخريد 
قبل از سررسيد با نرخ 16درصد ساالنه از تاريخ انتشار 
اس��ت. معامله ثانويه اوراق در بازار س��رمايه از طريق 
شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران 
امكان پذير است. اوراق مذكور معاف از ماليات است و 

سود علي الحساب آن ماهانه پرداخت مي شود.
س��ود 18درصدي اين اوراق، فرصت مناس��بي براي 
هموطنان عزيز است تا از اين امكان ويژه سرمايه گذاري 
اس��تفاده كنند، در عين حال اينكه مدت عرضه اوراق 

محدود است و تمديد نخواهد شد.

ديدار معاون ارزي بانك ملي با 
رايزن بازرگاني سفارت افغانستان

غامرضا پناه��ي عضو هيات مدي��ره و معاون امور 
ارزي و بين الملل بانك ملي ايران با عبدالجبار انصار 
رايزن بازرگاني سفارت افغانستان در ايران ديدار و 
گفت وگ��و كرد.  به گزارش روابط عمومي بانك ملي 
ايران، در اين ديدار پناهي با اشاره به پتانسيل ويژه 
بانك ملي ايران در ارايه خدمات موثر به تجار ايراني 
و افغ��ان گفت: به منظور درياف��ت خدمات و فراهم 
كردن زمينه هاي الزم جهت سرمايه گذاري داخلي 
و خارجي، ايجاد بس��ترهاي هاي الزم براي توسعه 
روابط كارگ��زاري ميان بانك ملي ايران و بانك هاي 

افغانستان ضروري است.
وي در اين ديدار با اشاره به توانايي هاي بالقوه ايران 
در زمينه س��رمايه گذاري و تج��ارت خارجي ميان 
دو كش��ور نقش بانك ها را حاي��ز اهميت توصيف و 
بر آمادگي بانك مل��ي ايران براي برق��راري روابط 
دوجانب��ه بانكي در اين راس��تا تاكي��د كرد و ضمن 
اشاره به س��ابقه و تجربه ديرين بانك ملي ايران در 
ايجاد روابط كارگزاري در ساير كشورها يادآور شد: 
بانك ملي ايران داراي س��ابقه درخشاني در زمينه 
ارايه خدمات به مشتريان در داخل و خارج از كشور 
از جمله تامين مالي پروژه ها بوده و همواره تعهدات 

خود به كارگزاران را ايفا كرده است.

 تلفن همراه در ايران
 ۲۴ ساله شد
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