
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد:

 تبديل منابع بانک ها 
از سپرده به جاري

 رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه 
مواف��ق کاه��ش نرخ س��ود بانکي به 12 درصد 
هس��تيم اما بايد نرخ تورم در دوره 3 تا 5 ساله 
در مح��دوده اي تثبيت ش��ود، گفت: در صورت 
کاه��ش ن��رخ سود بانکي فق��ط منابع از سپرده 
ب��ه ج��اري تبديل مي شود. ب��ه گزارش فارس، 
پورابراهيم��ي در پاس��خ به که آيا موافق کاهش 
ن��رخ س��ود بانکي به مي��زان کاهش نرخ تورم و 
فاصل��ه دو ت��ا سه درصدي آن طبق گفته رئيس 
کل بانک مرکزي هستيد يا خير؟ پاسخ داد: در 
اقتصاد چند فاکتور و مولفه اصلي وجود دارد که 
متناسب با يکديگر عمل مي کند.وي افزود: در 

اين خصوص اگر نرخ تورم که پايه اصلي...

با تسويه بخشي از بدهي هاي دولت با تسعير ارز موافقت شد

چراغ سبز مجلس برای گشايش قفل اعتباری بانک ها
تريبون

هفته انمه  اقتصادي
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رسانه ها بايد روايتی 
مستقالنه و بی طرفانه  

از نظام بانکی به 
مردم ارايه کنند

عبور از تنگناها 
با اهرم نظام بانکی

iranian  banker  news  journal
وزير امور خارجه گفت: Comfort Letter يا همان نامه آرامش بخش 
اصطالحی در روابط بانکی است که براساس آن، وزارت خزانه داری 
آمريکا نامه ای به بانک ها می دهد که نگران مراوده با کشورها نباشند. 
ب��ه گ��زارش اخبار بانک،محمدجواد ظريف با اعالم اينکه منتقدان از 
نامه آرامش بخش بانک ها سوء استفاده سياسی کردند، معتقد است: 
کسانی که صدور نامه آرامش بخش برای بانک های خارجی عالقه 
مند به همکاری با ايران را زير سوال برده اند، با طرح حرف های بی 
مورد و بی معنی سوء استفاده سياسی کرده اند. وزير امور خارجه در 
پايان سفر دوره ای خود به ۶ کشور آمريکای التين به خبرنگاران گفت: 
متاسفانه برخی دوستان در کشور از اين اصطالح آگاهانه سوءاستفاده 
کردند در حالی که معنا و کارکرد آن را می دانستند. وی توضيح داد: 
Comfort Letter يا همان نامه آرامش بخش اصطالحی در روابط 

بانک��ی اس��ت ک��ه براساس آن، وزارت خزانه داری آمريکا نامه ای به 
بانکها می دهد که نگران مراوده با کشورها نباشند. ظريف افزود: آنها 
ده ها مورد از اين نامه را طی سه سال گذشته حتی قبل از برجام صادر 
کرده اند، چون برخی بانکها برای اينکه با ديگر کشورها بويژه کشوری 
که از تحريم خارج می شود، درخواست چنين نامه ای دارند. وزير امور 
خارجه خاطرنشان کرد: کشورهای ذيربط به طور مستقيم درخواست 
خود را مطرح می کنند و ما نيز به آمريکايی ها فشار می آوريم که بر 
اساس تعهداتش��ان، اين نامه را صادر کنند. ظريف گفت: بانک ها و 
بخش های اقتصادی از صدور اين نامه استقبال می کنند چون کار 
خوبی است اما برخی دوستان که می خواهند از هر دستاوردی برای 
اه��داف سياس��ی سوء استفاده کنند، حرف هايی بی مورد و بی معنی 

زدند که اميدوارم به تدريج هدايت شوند.

سوء استفاده از نامه آرامش بخش بانک ها

پــايـــگاه 
خبـري تحليلي 
اقتصاد و تجارت 66435691-2 تلفن تحريريه: 
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آخرين اخبار و تحليـل روز اقتـصادي را 
در پايگاه اينترنتي تجارت آنالين  بخوانيد

در بورس کاال 
سقف هاي قيمتي 

را برمي داريم

آمادگی بانک ملی 
برای نقل و انتقال 
ارز از خارج کشور

2ميليارد تومان 
از پرداخت  های 

نجومی مسترد شد
صفحه6

صفحه2 

هفته نام��ه »اخبار بان��ک« در ويژه نامه شهريور 
م��اه با موضوع »بانکداری اسالمی« به واکاوی 
اين موضوع در حوزه بانکداری بدون ربا پرداخته 
اس��ت. در اي��ن ويژه نامه نمايندگ��ان مجلس؛ 
اقتصاددان ه��ا و اعضای هيات علمی دانش��گاه 

اعالم نظر کرده اند. 
برخ��ی از اي��ن چهره ها عبارتن��د از: دکتر سيف 
رئي��س کل بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، 
محمدرض��ا پورابراهيم��ی، غالمرضا مصباحی 
مقدم، محمدرضا تابش، حس��ين راغفر، ابراهيم 
رزاقی، ايرج توتونچيان، هادی غنيمی فرد، کاظم 

دلخوش، ابوذر نديمی و ... 
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سخنگ��وی دول��ت با اشاره به آخري��ن وضعيت پيگيری پرونده 
حقوق ه��ای نجوم��ی گفت: بي��ش از 2 ميليارد تومان از ارقامی 
که چه به صورت تس��هيالت و چه به صورت حقوق و پاداش 

پرداخت شده بود، مسترد شد.
به گزارش اخبار بانک،محمدباقر نوبخت در گفتگوی مس��تقيم 
ب��ا خب��ر نيمروزی سيما درب��اره آخرين پيگيری های مربوط به 
حقوق های ناعادالنه افزود : همانطور که به دفعات،  نظر رسمی 

دولت را در جهت تقبيح دريافت های ناعادالنه اعالم کردم و از 
مردم بزرگوار و مقام معظم رهبری به خاطر تکدری که فراهم 
ش��د عذرخواهی ک��ردم، اين موضوع بررسی شد و مديرانی که 

دريافت هايی  درباره آنها اعمال شده بود شناسايی شدند.
وی تصريح کرد:  تاکنون 13 نفر از مديران عزل شده اند و دولت 
ب��ا اينک��ه مديران خ��ود را سرمايه اجتماعی می داند،  اما در اين 

باره هيچ تفاوتی برای هيچ فردی قائل نيست.

نوبخت ادامه داد: همه کسانی که از اين دريافت های غيرعادالنه 
استف��اده ک��رده ان��د با آنها برخورد شد و تا االن براساس آخرين 
گزارش��ی ک��ه دريافت کردم بيش از دو ميليارد تومان از ارقامی 
که چه به صورت تسهيالت يا به صورت حقوق و پاداش دريافت 
کرده بودند مس��ترد شده است. وی افزود: با مصوبه ای که در 
ش��ورای حق��وق و دستم��زد داريم اطمينان داريم که از اين پس 

چنين موضوعی را نخواهيم ديد.

2ميليارد تومان از پرداخت  های نجومی مسترد شد

ضرورت ايجاد نگاه بين المللي 
در برگزاري نمايشگاه ها

برگزاري نمايشگاه هاي تجاري و مالي در 
بيش��تر کشورهاي جهان با هدف توسعه و 
ايج��اد رونق امري متداول است به طوري 
ک��ه شرکت ه��ا و بنگاه ه��اي اقتصادي با 
توجه به شعار و اهداف انتخابي خود تالش 
مي کنند بيشترين بهره را از اين تجمع مردم 
و مس��ووالن در اي��ن رکود اقتصاد موجود 
جهان��ي داشت��ه باشند. به گ��زارش روابط 
عمومي بان��ک اي��ران زمي��ن، سيدمحمد 
حس��ين استاد مدي��ر روابط عمومي گفت: 
ب��ا نگاه��ي به نمايش��گاه هاي مختلف در 
جه��ان و عملک��رد اقتصادي کش��ورهاي 
برگزار کننده مشاهده مي شود که بسياري 
از اين کشورها با شناسايي درست و دقيق 
خ��ود از گره هاي اقتص��ادي و رقباي خود 
در بازاره��اي ه��دف اق��دام ب��ه برگزاري 
نمايش��گاه هاي تخصص��ي مي کنن��د. در 
تعريفي گويا و کوتاه، نمايشگاه را مي توان 
تبليغي زنده ناميد، زيرا در نمايشگاه عواملي 
چ��ون توليد کنن��ده، توزيع کننده، مصرف 
کننده و کاال يا خدمات در يک زمان و مکان 
مناسب گرد هم مي آيند. نمايشگاه مکاني 
جه��ت به نمايش گ��ذاردن توانمندي ها و 
پيش��رفت هاي ي��ک منطقه يا کش��ور در 
زمينه ه��اي گوناگ��ون اس��ت، همچنين 
برگزاري نمايش��گاه موجب افزايش و باال 
رفت��ن سطح اطالع��ات و دانش عمومي، 

علمي و فني بازديدکنندگان مي شود.
نمايش��گاه هايي همچ��ون اکس��پو و ي��ا 
نمايش��گاه تخصص��ي جهان��ي که با نظم 
خاصي از تمامي کش��ورها براي حضور در 
آن ه��ا دع��وت مي شود نش��ان دهنده اين 
موض��وع است که بس��ياري از کش��ورها 
همگ��ام با تدوي��ن استراتژي هاي توسعه 
اي خ��ود ت��الش مي کنن��د ضمن جذب 
منابع مالي، بازارهاي کش��ورهاي همسايه 
و يا تمامي کش��ورهايي که ارتباط سياسي 
مستحکم با آن ها دارند را در هدف اقتصادي 
خود قرار دهند.از سويي ديگر در کشورهاي 
در ح��ال توسع��ه و توسع��ه يافته با هدف 
شناسايي بيش��تر سرمايه گذاران و نمايش 
دستاوردهاي ساليانه بنگاه هاي اقتصادي 
اقدام به برگزاري نمايشگاه مختلف در تمام 
حوزه ه��ا و بازاره��ا مي کنند که همين امر 
موج��ب شده است که بس��ياري از فعاالن 
اقتص��ادي براي اطالع از پيش��رفت هاي 
جدي��د و ن��وآوري هم��واره خ��ود را به اين 
نمايشگاه برسانند.بررسي ها نشان مي دهد 
ارتباطي که در يک نمايشگاه ميان غرفه دار 
و بازديد کننده برقرار مي شود مي تواند تا دو 
سال بعد از نمايشگاه همچنان دوام داشته 
و تاثير گذار باشد. در حال حاضر، نمايشگاه 
از شکل ابتدايي گذشته اش بس��يار فاصله 
گرفت��ه و کارکرده��اي آموزشي، تبليغاتي 
و اطالعاتي آن، بس��يار اهميت پيدا کرده 

است.

گراميداشت پنجمين سالروز 
عرضه سهام بانک انصار در 

بورس تهران
بازگش��ايي معام��الت ام��روز شنبه مورخ 
۶ شهري��ور م��اه بورس ته��ران، در قالب 
مراسمي نمادي��ن و با حضور مديران بانک 
انص��ار برگزار شد و زنگ آغاز معامالت به 
صدا درآمد.  به گزارش روزنامه تجارت به 
نقل از پايگاه اطالع رساني بازارهاي مالي 
)ايس��تانيوز(، در مراسمي نمادين پنجمين 
سالروز عرضه سهام بانک انصار در بورس 
اوراق بهادار تهران، به آقاي يحيي فروتن 
عض��و هيات مديره سپرده شد تا با نواختن 
زن��گ معامالت، دادوستد سهام در بورس 
اوراق بهادار تهران آغاز شود. گفتني است 
بانک انصار با سرمايه 10000 ميليارد ريال 
و ارزش بازار 22120 ميليارد ريال جزء 50 
شرکت ب��زرگ بورسي مي باشد. يادآوري 
مي ش��ود سه��ام وانصار در ۶ شهريور سال 
90 در ب��ورس اوراق به��ادار تهران عرضه 
ش��د. در حال حاضر شرکت هاي ارتباطات 
سيار ايران، سرمايه گذاري يمين، سرمايه 
گ��ذاري گنجين��ه شايس��تگان و سرمايه 
گ��ذاري نگي��ن خاتم ايراني��ان بزرگترين 

سهامدار آن به شمار مي آيد.

اخبار

رئيس کميس��يون اقتص��ادي مجلس با بيان 
اينک��ه موافق کاهش ن��رخ سود بانکي به 12 
درصد هس��تيم اما بايد نرخ تورم در دوره 3 تا 
5 سال��ه در مح��دوده اي تثبيت شود، گفت: در 
ص��ورت کاه��ش نرخ سود بانکي فقط منابع از 

سپرده به جاري تبديل مي شود.
به گزارش فارس، پورابراهيمي در پاسخ به که 
آي��ا مواف��ق کاهش نرخ س��ود بانکي به ميزان 
کاه��ش ن��رخ تورم و فاصله دو تا سه درصدي 
آن طبق گفته رئيس کل بانک مرکزي هستيد 
ي��ا خي��ر؟ پاسخ داد: در اقتص��اد چند فاکتور و 
مولفه اصلي وجود دارد که متناسب با يکديگر 
عم��ل مي کن��د.وي اف��زود: در اين خصوص 
اگ��ر ن��رخ تورم که پايه اصلي ساير مولفه هاي 
اقتصادي در کشور است کاهش پيدا کند بايد 
ب��ه تناس��ب آن نرخ سود بانکي و نرخ بازدهي 
بازار نيز روند نزولي داشته باشد اما هم اکنون 
فاصل��ه ت��ورم با نرخ سود بانکي دو برابر است.

اي��ن نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينک��ه مواف��ق کاهش نرخ س��ود سپرده هاي 
بانک��ي و تس��هيالت به تناس��ب نرخ بازدهي 
سرمايه و همچنين تورم در کش��ور هس��تيم، 

تصري��ح ک��رد: زماني که نرخ تورم به 9 درصد 
کاهش پيدا کرده نرخ سود سپرده هاي بانکي 
نيز مي تواند تا سه درصد بيشتر 12 درصد تعيين 

شود و نرخ تس��هيالت نيز با رقمي بيش از آن 
م��ورد استفاده قرار گيرد.پورابراهيمي در رابطه 
با داليل کاهش نرخ تورم در کش��ور به رکود 

جهاني اشاره کرد و گفت: در کنار رکود جهاني 
دو دليل عمده ديگر از جمله انضباط مالي دولت 
و رکود داخلي کشور وجود دارد بنابراين اگر با 

ايج��اد رونق در بازارهاي جهاني و بازار داخلي 
نرخ تورم به نرخ هاي سه سال گذشته بازنگردد 
مي ت��وان گفت که دول��ت دستاورد بزرگي در 
کنت��رل تورم کش��ور داشته اس��ت در غير اين 
ص��ورت کاهش تورم هيچ هنري براي دولت 
نبوده است.وي گفت: اگر نرخ تورم براي يک 
دوره س��ه و ي��ا پن��ج ساله کنترل شود مي توان 
در موض��وع برنامه ريزي هاي اقتصادي شاهد 
اتفاقات مثبتي بود و در نرخ هاي بازدهي بازار 
 سود تس��هيالت و سپرده ها يک تناسب ايجاد 
کرد.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي در پاسخ به سوال ديگر فارس مبني بر 
اينکه آيا با کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي 
اين نگراني که منابعي از بانکها خارج شوند، به 
وجود نخواهد آمد، افزود: اگر تورم کنترل شود 
قطع��ا ساي��ر بازارها نيز با يک نوع ثبات مواجه 
خواهند شد.پور ابراهيمي، افزود: اما اين موضوع 
به وجود مي آيد که منابع از سپرده ها به سمت 
ج��اري سوق پي��دا کنند و در برنامه ريزي هاي 
بلن��د مدت بانک محدوديت هايي به وجود آيد 
که در مجموع با افرايش گردش پول در اقتصاد 

شاهد اتفاقات مثبتي خواهيم بود.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد:

تبديل منابع بانک ها از سپرده به جاري

در اين گزارش مروري اجمالي بر اقدامات و دستاوردهاي 
حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري در يک سال 

گذشته خواهيم داشت.
ب��ه گ��زارش اقتصادنيوز، هدف اصلي نظارت بانکي، حفظ 
ثب��ات نظ��ام مالي و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش 
ريس��ک براي سپرده گذاران و ساير بس��تانکاران است. از 
اي��ن رو نظ��ارت در پ��ي آن است ت��ا اطمينان يابد بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اري به شيوه اي ايم��ن و صحيح عمل 
ک��رده؛ در مقابله با ريس��ک هاي ف��راروي خود، از سرمايه 

و ذخاي��ر کاف��ي برخوردارند.بان��ک مرکزي که به موجب 
قان��ون پول��ي و بانکي کش��ور، وظيفه نظ��ارت بر بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اري را برعه��ده دارد از اواخر دهه هفتاد 
شمس��ي و ب��ا بهره گيري از آخري��ن دستاوردهاي مراکز و 
مجام��ع حرف��ه اي و تخصصي، رويکرد » نظارت مبتني بر 
ريسک« را به عنوان رويکرد اصلي در نظارت بر بانک ها 
و موسس��ات اعتباري کش��ور برگزيد و در اين راستا ضمن 
تجدي��د ساخت��ار سازماني حوزه نظارت بر بانک ها، تدوين 
مقررات احتياطي و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکي 

در کش��ور را سرلوح��ه فعاليت هاي خ��ود قرار داد.در ادامه 
مروري اجمالي بر اقدامات و دستاوردهاي حوزه نظارت بر 
بانک ها و موسسات اعتباري در يک سال گذشته خواهيم 
داش��ت.ادارات نظ��ارت بر موسس��ات پول��ي غير بانکي و 

نظارت استاني
ال��ف  - ادام��ه ساماندهي موسس��ات موجود فعال در حوزه 

بازار غير متشکل پولي:
1- شناساي��ي اشخ��اص حقيقي و حقوقي غير مجاز فعال 
در زمين��ه پول��ي و اعتباري در سطح کش��ور)صندوق هاي 

اعتبار،موسس��ات  تعاوني ه��اي  قرض الحس��نه،  
اعتباري، صرافي ها، شرکت هاي ليزينگ، . . . (

2- انج��ام اقدام��ات الزم جه��ت تجميع،تبدي��ل و ارتقاء 
برخي موسسات پولي فاقد مجوز از بانک مرکزي و انجام 
تش��ريفات مربوط به تعطيل��ي و انحالل برخي واحدهاي 
پول��ي غي��ر مجاز شناسايي شده از طريق همکاري مراجع 

انتظامي ، قضايي و ثبتي.
3- تدوي��ن برنام��ه عملياتي ساماندهي نهادهاي فعال در 

بازار غيرمتشکل پولي.

بانکمرکزيمنتشرکرد:

ادامهساماندهيموسساتدرحوزهبازارغيرمتشکلپولي

دکت��ر مرتضي شهيدزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل 
بانک کش��اورزي روز يکش��نبه هفتم شهريور در نشس��ت 
خب��ري ضم��ن گراميداشت هفته دول��ت، روز بانکداري 
اسالم��ي و هفت��ه دف��اع مقدس، از اصح��اب رسانه براي 
انتق��ال اخب��ار موفقيت هاي دولت و ايج��اد اميد و انگيزه 
در آح��اد م��ردم ايران که مورد تاکي��د مقام معظم رهبري 

است قدرداني کرد.
 مرتض��ي شهي��دزاده، از اختص��اص 500 ميليون دالر ارز 
از مح��ل صن��دوق توسع��ه ملي خب��ر داد و گفت: اين ارز با 
مصوبه مجلس در اختيار بانک کشاورزي با بهره کم قرار 
داده ش��ده اس��ت که بن��ا داريم آن را صرف اصالح الگوي 
آبي��اري و کاه��ش مصرف آب در بخش کش��اورزي کنيم 
ک��ه بخش ه��اي کوچکي از اين گون��ه ارقام در سال هاي 
قب��ل در اختيار بانک ه��اي غيرتخصصي قرار مي گرفت.

مديرعام��ل بانک کش��اورزي،در نشس��ت خب��ري که به 

مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد:پيش از برجام 
ب��ا چه��ار کارگزاري از کش��ورهاي چي��ن، ترکيه و هند در 
ارتباط بوديم که اين تعداد با اجرايي شدن برجام به بيش 
از ٧0 کارگزاري رسيده است.مديرعامل بانک کشاورزي 
از کاهش نرخ تس��هيالت سرمايه گذاري اين بانک از 18 
درصد به 15 درصد در بخش کش��اورزي خبر داد و گفت: 
علي رغم آنکه نرخ تمام شده ما باالتر از اينهاست، اما توافق 
کرديم که نرخ تسهيالت را کاهش دهيم، تا حدي که در 
تس��هيل کارکرد رتبه اول را در بين بانک ها داريم و تا 15 
شهري��ور کل تعهداتم��ان را در ارتباط با بنگاه هاي کوچک 
و متوسط انجام مي دهيم.وي يکي ديگر از کارهاي مهم 
دولت در سال 94 را افزايش سرمايه بانک کشاورزي عنوان 
ک��رد و اف��زود: در س��ال 94، 500 ميليارد تومان به سرمايه 
بانک کشاورزي اضافه شد، صددرصد آن تخصيص يافت 
که صرف پش��تيباني مالي و امنيت غذايي در کش��ور شود.

مديرعامل بانک کشاورزي همچنين از اختصاص 5 هزار 
ميلي��ارد تومان از مح��ل کارمزدهاي بانک مرکزي براي 
افزاي��ش سرماي��ه سه بانک خبر داد و گفت: اين رقم براي 
بانک ه��اي مل��ي، سپه و کش��اورزي در نظ��ر گرفته شده 
ب��ود ک��ه اکنون بي��ش از 3 هزار ميلي��ارد تومان آن براي 
افزايش سرمايه بانک کشاورزي در نظر گرفته شده است.

مديرعامل بانک کشاورزي با اشاره به افتتاح 4 ميليارد دالر 
ال سي در سال 94، گفت: برنامه سال جاري افتتاح بيش 
از 5 ميليارد دالر ال سي است.وي افزود:هم اکنون با ٧8 
بانک خارجي ارتباط داريم که مهمترين آن ها مديا بانک 
ايتاليا، اگزيم بانک هند و بانک هاي مختلف از کشورهاي 
اتريش، سوييس، اسپانيا، ترکيه و ... است.شهيدزاده ابراز 
امي��دواري ک��رد دو هزار و 950 ميليارد تومان اوراق سلف 
موازي در بازار سرمايه به فروش برسد.وي به تغيير الگوي 
کشت براي کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي اشاره 

و تصريح کرد:به کمک صندوق توسعه ملي ٧50 گلخانه 
جدي��د ب��ا روش اروپاي غربي در کرمان ايجاد مي شود اما 
موض��وع مه��م اي��ن است که بايد از ح��اال براي صادرات 

محصوالت توليدي اين گلخانه ها فکري کنيم.

500ميليوندالرتسهيالتارزيدراختياربخشکشاورزي

اعطايتسهيالتبانکسامانازمحلمنابعصندوقتوسعهملي
بانک سامان به منظور حمايت و پش��تيباني از فعاالن اقتصادي در بخش هاي صنعت و معدن با کس��ب عامليت از 

صندوق توسعه ملي، تسهيالت ارزان قيمت ريالي پرداخت مي کند.
به گزارش اداره روابط عمومي بانک سامان، عليرضا معرفت مدير بانکداري شرکتي دراين باره گفت: اين تسهيالت 
به عن��وان سرماي��ه در گ��ردش و سرماي��ه صادراتي، به طرح ها و فعاليت ه��اي داراي توجيه بخش هاي خصوصي و 

تعاوني در مناطق برخوردار پرداخت مي شود.
وي افزود: اين تسهيالت به بخش هاي صنعت، معدن، گردشگري و صادرات کاالهاي صنعتي و معدني به استثناي 

بخش ساخت مسکن اعطا خواهد شد.
مدير بانکداري شرکتي بانک سامان با اشاره به مزيت هاي اين تسهيالت اظهار داشت: سقف تسهيالت سرمايه در 
گردش براي اشخاص حقيقي 20 ميليارد ريال و براي اشخاص حقوقي 100 ميليارد ريال است و امکان برخورداري 

از تسهيالت براي طرح هايي که پيشتر از ان استفاده کرده اند، مشروط به تسويه بدهي پيشين امکان پذير است.
معرفت خاطرنشان کرد: پرداخت اين تسهيالت با شرايط سهل، سبب مي شود شرکت هاي توليدي و شرکت هاي 
فع��ال در حوزه ه��اي استراتژي��ک مانن��د صادرات کاالهاي صنعتي و معدني بتوانند ضمن افزايش توان فعاليت خود، 

در باال بردن اشتغال و کاهش بيکاري موثر باشند.

تسهيالتبانکمليایرانبه15طرحبزرگومهماقتصاديکشور
از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد تاکنون، بانک ملي ايران با هدف حمايت از توليد و اشتغال در کشور، اقدام به 

پرداخت تسهيالت به 15 طرح بزرگ و مهم اقتصادي کشور کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک ايران، اين طرح ها در بخش هاي مختلف نظير صنعتي، پتروشيمي، سيمان، پزشکي، 
فوالد، صنايع غذايي و.... بوده است. از جمله شرکت هاي مهمي که اخيراً نيز راه اندازي و افتتاح شده اند، به شرکت 
صنايع غذايي گهر دورود در استان لرستان با دريافت تسهيالتي به مبلغ حدود 104 ميليارد تومان و آرياترانسفوي 
شرق و قدرت در استان سمنان با دريافت تسهيالتي به مبلغ 450 ميليارد تومان اشاره کرد که تقدير معاون اول رئيس 
جمهور و وزراي کشورو صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشت.شرکت هاي آرياترانسفوي قدرت و شرق) توليد 
انواع ترانسفورماتور(، گهر لرستان) صنايع غذايي( مجتمع فوالد گيالن و اميرکبير خزر) توليد انواع فوالد(، ماموت 
)ساخت کانتينر کاميون(، بناگستر کرانه)سوخت رساني به کشتي ها(، زرماکارون)توليد ماکاروني(، پتروشيمي مهاباد 
و لرستان)توليد محصوالت پتروشيمي( سيمان باقران و سيمان سپهر قير و کارزين) توليد سيمان(، ابوريحان طب 
آريا) ساخت مجتمع بيمارستاني تريتا(، پاسارگاد سرام آباده )توليد کاشي( و مجتمع توليدي، صنعتي شمس انزلي) 
توليد انواع شمس آهن آالت( شرکت هايي بودند که ازابتداي دولت تدبير و اميد تاکنون از تس��هيالت کالن بانک 

ملي ايران بهره مند شده اند و جزو شرکت هاي مهم کشور هستند.
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مديرعامل بانک ملی ايران اعالم کرد: اين بانک از ابتدای سال 
جاری تاکنون اقدام به پرداخت تسهيالت به 200۶ بنگاه به ارزش 
بالغ بر 9 هزار و 2۶0 ميليارد ريال نموده است. به گزارش اخبار بانک، 
محمد رضا حسين زاده در جلسه شورای اداری استان سمنان که 
با حضور معاون اول رييس جمهورو وزير صنعت،معدن و تجارت 
برگزار شد،گفت:نظام بانکی قرار است برای تحقق اهداف دولت 

محت��رم تدبي��ر و اميد،مبلغ 1۶ هزار ميليارد تومان به ٧500 واحد 
توليدی کوچک و متوسط پرداخت نمايد. بر اين اساس به منظور 
پيگيری و اجرای سريعتر اين برنامه ، ستاد اقتصاد مقاومتی در بانک 
ملی ايران تشکيل شده است.  وی افزود:عالوه بر اين، بانک ملی 
ايران رسيدگی به 821 بنگاه معرفی شده از طرف کارگروه های 
استانی را در دست اقدام داشته تا ظرف ماه جاری نسبت به تعيين 

تکليف درخواست های ايشان اقدام نمايد. به گفته حسين زاده،اين 
بانک با تشکيل کارگروه های ستادی و استانی، برگزاری همايش 
مديران و اعضای کارگروه ها و با همکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و استانداران محترم، برنامه حمايت از بنگاه های دارای 
توجيه را بدون محدوديت در دستور کار داشته و آمادگی دارد به 

درخواست های واصله رسيدگی و اقدام نمايد.

آمادگی بانک ملی برای نقل و انتقال ارز از خارج کشور

بانکداري

بهره برداري از 49 طرح  پست 
بانک ايران در هفته دولت

همزمان با بهره برداري از طرح ها و پروژه هاي 
مجموعه ه��اي وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات درسطح کش��ور به مناسبت هفته 
دولت، 49 طرح  پست بانک ايران با صرف 
اعتب��اري بال��غ بر 3 هزار و 53 ميليارد ريال 
م��ورد بهره برداري قرار گرفت. به گزارش 
روابط عمومي پست بانک ايران: از مجموع 
اي��ن طرح؛ بهس��ازي و تجهي��ز سه شعبه 
در است��ان کرمانش��اه، دو شعب��ه در استان 
خراس��ان رض��وي و يک شعب��ه در استان 
البرز و همچنين ايجاد 29 باجه نمايندگي 
خدمات بانکي روستائي درسطح کشور در 
مجموع به مساحت بيش از 2٧00 متر و با 
مشارکت و سرمايه گذاري بخش  خصوصي 
انجام شده است.بنابراين گزارش: در استان 
مرک��زي ٧ باج��ه نمايندگي، استان فارس 
۶ باج��ه نمايندگي، استان خراسان شمالي 
4 باجه نمايندگي، استان هاي کرمانش��اه، 
کهگيلويه و بويراحمد و مازندران هر يک 3 
باجه نمايندگي، استان هاي البرز، لرستان و 
ايالم هريک 2 باجه نمايندگي و استان هاي 
گي��الن، زنجان، خوزست��ان و منطقه آزاد 
شهرست��ان جلفا نيز ي��ک باجه نمايندگي 
افتت��اح شد.اي��ن گ��زارش مي افزاي��د: 
اح��داث مدرس��ه 5 کالس��ه در روست��اي 
نص��ر موسيان شهرست��ان دهلران استان 
اي��الم، نص��ب و بهره برداري از دو دستگاه 
خودپ��رداز)ATM( در اداره کل پس��ت و 
دانش��گاه آزاد اسالمي استان کرمانش��اه، 
ايجاد و راه اندازي صندوق امانات در مشهد 
مق��دس از ديگر طرح هاي اين بانک است 

که در اين هفته بهره برداري شد.

بازديد دکتر سيف از پروژه 
مورد حمايت بانک مهر اقتصاد

رئيس کل بانک مرکزي از کارخانه ويتامين 
E که با حمايت بانک مهر اقتصاد در شهرک 
صنعتي آق قال استان گلس��تان راه اندازي 
شده، بازديد کرد. رئيس کل بانک مرکزي 
از کارخان��ه ويتامين E که با حمايت بانک 
مه��ر اقتص��اد در شه��رک صنعتي آق قال 
استان گلستان راه اندازي شده، بازديد کرد. 
به گزارش روابط عمومي بانک مهر اقتصاد 
گلس��تان؛ ولي اهلل سيف رئيس کل بانک 
مرکزي به همراه حس��ن صادقلو استاندار 
گلستان، حسينقلي قوانلو مدير کل صنعت، 
معدن و تجارت استان، مديران کل بانک ها 
و مس��ئولين استان��ي در آغازين روز هفته 
دولت از پروژه توليد ويتامين E در شهرک 
صنعت��ي آق ق��ال بازديد کردند. رئيس کل 
بان��ک مرکزي در بازدي��د از اين کارخانه، 
گف��ت: نظام بانک��ي اولويت اصلي خود را 
حماي��ت از تولي��د و واحده��اي صنعتي و 
بنگاه ه��اي متوس��ط و کوچک قرار داده و 
در اين راستا ٧500 واحد در کش��ور جهت 

حمايت شناسايي شده اند.

در برابر تقدير الهي چاره اي
 جز تسليم و رضايت نيست

ي��ک س��ال از هج��ران اب��دي همکاران 
عزيزم��ان در ايالم گذشت مرحوم محمد 
نبي قاسمي، مرحوم حش��مت اله جباري ، 
مرح��وم عليرضا مرشدي و مرحوم عرفان 
جاسم محرري . در حالي که اندوه خانواده 
بزرگ قوامين درسوگ فراق اين عزيزان، 
ب��ي پاي��ان و گوي��ي هميش��گي اس��ت . 
ي��ک س��ال گذشت اما اي��ن گذشت زمان 
خوبي ه��ا، مهرباني ها، ايثار، فداکاري ها و 
دلسوزي هاي اين عزيزان را در خاطرمان 

کم رنگ نکرد.
بن��ده به عنوان عض��وي از خانواده بزرگ 
قوامين و به نمايندگي از مديران و کارکنان 
پر تالش بانک ضمن ابراز مراتب همدردي 
و تسليت مجدد به خانواده آن مرحومان از 
درگاه ايزد منان براي آن عزيزان درگذشته 
رحمت و مغفرت آرزومندم .خدايا به الطاف 
خويش روحش��ان را شاد و مقامش��ان را در 
ج��وار قدسي درگاهت بلن��د مرتبه بفرما، 

آمين.

 دکتر غالمحسن تقي نتاج - با احترام    

اخبار

رئي��س کل بان��ک مرکزي با بيان اينکه پس 
از برج��ام اي��ران درهاي خ��ود را براي روابط 
خارجي گش��وده است، گفت: يکس��ان سازي 
نرخ ارز از ديگر اولويت هايي است که امس��ال 

محقق مي شود.
ول��ي اهلل سي��ف در اجالس گ��روه منطقه اي 
سيانزا )SEANZA( که در نپال، گفت: نظام 
بانک��ي اي��ران پيمان ب��ال 1 در زمينه کفايت 
سرمايه مبتني بر ريسک را پذيرفت و تالش 
دارد چارچوب��ي براي اصالحات جامع بخش 
مال��ي از جمله قواني��ن و مقررات بانکداري و 
بان��ک مرک��زي تدوين کند. وي با بيان اينکه 
اقدام هاي زيادي در نظام بانکي ايران در دست 
انجام است تا مسير حرکت به سمت بال 2 و 3 
هم��وار شود، افزود: ما آزمون استرس و طبقه 
بندي مجدد دارايي ها را در سطحي گس��ترده 
انجام داديم. الزام هاي ذخاير نيز شديدتر شدند 
تا با استانداردهاي بهترين اقدامات هم راستا 
شون��د. رئي��س کل بان��ک مرکزي با اشاره به 
اينک��ه ب��ه منظور تقويت الزام هاي شفافيت و 
افش��ا، بانک ها و موسس��ات اعتباري موظف 
شدن��د تا صورت هاي مال��ي خود را بر مبناي 
استانداردهاي گزارش دهي مالي بين المللي 
)IFRS( تهي��ه کنند، گفت: به خاطر تحوالت 
سريع و پيچيدگي هاي محيط مالي و بانکي، 
الزم است تا بخش نظارت بهبود يابد و از اين 
رو بخش نظارت خود را تجديد ساختار کرده 
و ادارات جديدي با وظايف و مس��ئوليت هاي 
مشخص و دقيق به آن اضافه کرديم. همچنين 
بانک مرکزي ايران با بازرسي هاي دوره اي و 
سرزده نظارت خود بر تک تک موسس��ات را 

تشديد کرده است.

تولي�د ناخال�ص داخل�ي ب�ه ���۵ درص�د 
مي رسد

رئي��س کل بان��ک مرکزي ايران با برشمردن 
دستاوردهاي سه ساله دولت در حوزه اقتصاد 
کالن و نظام بانکي اظهار داشت: در سه سال 
گذشته اقتصاد ايران توانست اهداف مهمي را 
محق��ق س��ازد. نرخ ت��ورم از اوج 40 درصدي 

خ��ود در اواس��ط 2013 ب��ه کمت��ر از 9 درصد 
کاه��ش ياف��ت و بازار ارز ب��ه ثبات و آرامش 
رسي��د. سيف خاطر نش��ان ک��رد:در حالي که 
کش��ورهاي صادر کنن��ده نفت در اوايل سال 
2013 ب��ا اف��ت شديد قيمت نفت مواجه شده 
بودند ايران توانست از ارزش پول ملي و ذخاير 
ارزي خ��ود محافظت کن��د. وي افزود: بانک 
مرک��زي ايران با مهار موفقيت آميز انتظارات 
تورمي توانس��ت فرآيند کاهش ماليم تورم به 
سمت نرخ تک رقمي را پيش ببرد و همزمان 
رش��د اقتص��ادي را مثبت کن��د و امروز انتطار 
داري��م در سال جاري نرخ رشد توليد ناخالص 

داخلي به پنج درصد برسد. 
وي ب��ا اعالم اينکه يکس��ان س��ازي نرخ ارز 
از ديگر اولويت هايي است که امس��ال محقق 
مي شود، افزود: بازار آرام و باثبات ارز به همراه 
رواب��ط کارگزاري بهت��ر بانکي پس از برجام 
شراي��ط مطلوب��ي را ب��راي اج��راي موفقيت 
آميز سياست يکس��ان س��ازي نرخ ارز فراهم 
کرده است که خود در آينده به تقويت بيش��تر 
ص��ادرات و رش��د توليد ناخالص داخلي منجر 

خواهد شد.

ض�رورت همکاريه�اي منطقه�اي براي  ���

مقابله با بحرانهاي مالي
رئي��س کل بان��ک مرک��زي ايران ب��ا اشاره 
ب��ه تغيي��رات بازاره��اي منطق��ه اي پ��س از 
بحران هاي جهاني گفت: وجود ارتباط دروني 
بازارهاي مالي اين ضرورت را ايجاب مي کند 
که همکاري هاي منطقه اي و جهاني با هدف 
مقابله با بحران هاي مالي تقويت شوند. رئيس 
کل بانک مرکزي ايران تاکيد کرد: الزم است 
تا تعامالت و همکاري ها افزايش يابد تا اجراي 
مقررات و نظارت مستمر بر بازارها و موسسات 
مالي تضمين و از هر گونه مصلحت انديش��ي 
مقررات��ي در اي��ن اقتصاد سري��ع و باز جهاني 
پي��ش گي��ري شود.سيف اف��زود: اين موارد و 
ساي��ر مس��ايل مربوط به بانک��داري مرکزي 
باعث مي شود سيانزا در چشم انداز آينده خود 
نقش موثرتري در پرداختن به موضوعات مورد 
عالقه اعضا ايفا کند و بتواند اقدامات نوآورانه اي 
در حل مسايل به اجرا گذارد.رئيس کل بانک 
De-( مرکزي ايران گفت: بانکداري معکوس
banking( و قطع رابطه کارگزاري بانک هاي 
م��ا و عواق��ب شديد و تاثيرات آن بر نظام هاي 

پرداخت و تجارت منطقه اي يکي از مس��ايل 
مهمي اس��ت که در همايش هايي مانند سيانزا 

مي توان به آن پرداخت.

ته�ران ميزب�ان دوره بع�دي اج�الس  ���
سيانزا

رئيس کل بانک مرکزي همچنين گفت: ايران 
ب��راي تقويت و پش��تيباني از سيانزا داوطلب 
شد تا ميزباني سي و يکمين اجالس روساي 
کل را س��ال آين��ده در ته��ران بر عهده گيرد. 
سي��ف با بيان اينک��ه سيانزا فرصتي بي نظير 
فراهم مي سازد تا اعضا ديدگاه هاي خود را به 
اشتراک بگذارند و از نزديک با پيشرفت هاي 
کش��ورهاي عضو آشنا شوند، ابراز اميدواري 
ک��رد ک��ه در اجالس آين��ده سيانزا در تهران، 
سيانزا بتواند به استانداردهاي باالتري دست 
يابد.براس��اس اين گ��زارش، گروه منطقه اي 
سيانزا )SEANZA( با هدف تبادل تجربيات 
و اطالعات و نيز برگزاري دوره هاي آموزشي 
ب��ه ويژه در زمينه موضوعات نظارتي در سال 
195۶ تأسيس شده است. اين گروه متشکل 
از بانک هاي مرکزي و نهادهاي کش��ورهاي 

جن��وب شرقي آسيا، نيوزلند و استرالياست. از 
جمل��ه اعضاي اصلي اين نهاد مي توان به 20 
عضو اصلي و از آن ميان به مطرح ترين اعضاي 
آن شامل چين، ژاپن، هند، سنگاپور و استراليا 
اش��اره ک��رد. اي��ن نهاد منطق��ه اي دبيرخانه 
دائمي ن��دارد و ب��ا موافقت اعضا، يک کش��ور 
ب��ه عن��وان رئيس دوره اي انتخاب و به مدت 
دو س��ال رويداده��اي سيانزا شامل دوره هاي 
آموزشي با همکاري نهادهاي بين المللي مانند 
موسس��ات ثبات مالي FSI، نشست مشورتي، 
دوره بانک��داري مرک��زي CBC و اج��الس 
روساي کل GS را راهبري و برگزار مي کند.
بر اساس اصول بانکداري و بر اساس مقررات 
کميته بال به منظور مهار درجه ريسک پذيري 
مدي��ران بانک ه��ا در استف��اده از سپرده هاي 
اف��راد جامع��ه، الزم است بانک ها يک سطح 
حداقلي از پوشش ريسک را از طريق سرمايه 
سهام��داران فراهم کنند.گفتني است، کميته 
 Basel Committee on( بال يا کميته بازل
Banking Supervision يا BCBS( مرکب 
از نمايندگان ارشد بانک هاي مرکزي تعدادي 
از کش��ورهاي گ��روه ده اس��ت که معمواًل هر 
سه ماه يک بار توسط بانک تس��ويه هاي بين 
الملل��ي ب��ه عنوان دبيرخانه دايمي آن در شهر 
ب��ازل سوئيس تش��کيل مي ش��ود و به همين 
دليل به کميته بازل معروف شده است. کميته 
ب��ازل داراي قدرت قانوني نيس��ت، ولي اکثر 
کش��ورهاي عضو آن بطور ضمني موظف به 
اجراي توصيه هاي آن هستند.اعضاي کميته 
بازل کش��ورهاي آرژانتي��ن، استراليا، بلژيک، 
برزيل، کانادا، جمهوري خلق چين، فرانس��ه، 
آلم��ان، هنگ کنگ، هن��د، اندونزي، ايتاليا، 
ژاپ��ن، کره جنوب��ي، لوکزامبورگ، مکزيک، 
هلن��د، روسيه، عربس��تان سعودي، سنگاپور، 
آفريق��اي جنوب��ي، اسپانيا، سوئ��د، سوئيس، 
ترکيه، بريتانيا و اياالت متحده امريکا هستند 
از مهمتري��ن اقدام ه��اي کميته ب��ال تهيه و 
انتش��ار اص��ول پايه در نظ��ارت بانکي کارا و 
مؤث��ر و همچنين مق��ررات مربوط به کفايت 

سرمايه است.

رئيس کل بانک مرکزي پيش بيني کرد:

تحقق رشد اقتصادي 5 درصد تا پايان سال

مع��اون ارزی بان��ک مرک��زی گف��ت: بانک 
مرکزی برای گس��ترش روابط کارگزاری، در 
کشورهايی مانند آلمان، اتريش و ايتاليا، افتتاح 
حساب کرده و تعداد 542 حساب با بانک های 

بين المللی گشايش يافته است.
ب��ه گ��زارش اخبار بانک،مع��اون ارزی بانک 
مرکزی در جلس��ه امروز با آقای منير، رييس 
سازمان توسعه و تجارت پاکس��تان، برقراری 
رواب��ط کارگ��زاری را در توسعه روابط تجاری 
و اقتص��ادی موث��ر دانس��ت و گف��ت: بانک 
مرک��زی اي��ران ب��رای گس��ترش و افزايش 

روابط کارگزاری با ساير کشورها فعاليت های 
بسياری را انجام داده است و در حال حاضر نيز 
در کش��ورهايی مانند آلمان، اتريش و ايتاليا، 
افتتاح حس��اب ش��ده و براساس آخرين آمار، 
تعداد 542 حس��اب ب��ا بانک های بين المللی 

گشايش يافته است.
کامياب ضمن اشاره به جلس��ات برگزار شده 
ب��ا اش��رف وات��را، رييس کل بان��ک مرکزی 
پاکس��تان و امضای 4 توافق ميان دو کش��ور 
گف��ت: در اي��ن جلس��ات، اش��رف وات��را بر 
گس��ترش همکاری ها ميان دو کش��ور تأکيد 

و از افزاي��ش اين همکاری ابراز رضايت کرد. 
براي��ن اس��اس ايران ني��ز از اين همکاری ها 
استقبال می کند و ايجاد کميته های مشترک 
مي��ان دو کش��ور می تواند ب��ه عملياتی شدن 
 توافقات صورت گرفته ميان دو کش��ور ياری 

رساند.
همچني��ن اکب��ر کميجانی با اش��اره به روابط 
تاريخی خوب و گسترده بين دو کشور تصريح 
کرد: فرصت مناسب پيش آمده در پسابرجام 
م��ی توان��د به انتقال تجارب ميان بانک های 
مرکزی ايران و پاکس��تان و گس��ترش روابط 

تجاری ميان دو کشور کمک کند.
قائ��م مق��ام بان��ک مرکزی با اش��اره به رشد 
اقتص��ادی اي��ران در سه ماه��ه ابتدايی سال 
1395 گفت: اقتصاد ايران در شرايط فعلی و در 
دوران پسابرجام تحوالت بسياری داشته است 
و بس��ياری از موانع تجاری کش��ور ما برطرف 
شده است. در حال حاضر، ايران با بسياری از 
کشورهای آسيايی از جمله ژاپن، هندوستان، 
ک��ره جنوبی، مال��زی و اندونزی روابط بانکی 
برقرار کرده است و اميدواريم بتوانيم اين روابط 
را بيش از پيش با کشورهای آسيايی و از جمله 

پاکستان گسترش دهيم.
کميجانی ضمن تأکيد بر شرايط باثبات اقتصاد 
اي��ران، تصري��ح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه 
در آغ��از دول��ت يازدهم ح��دود 45 درصد بود 
ک��ه ب��ا به کار بردن سياس��ت های مناسب و 
دقي��ق بانک مرک��زی، اين نرخ به حدود 9.2 
درص��د کاه��ش يافته است. همچنين نرخ ارز 
در روزه��ای ابتداي��ی اين دول��ت با ناپايداری 
ه��ا و نوسان��ات بس��ياری روب��رو ب��وده و در 
 ح��ال حاضر ب��ه شرايط پاي��دار نزديک شده 

است.

معاونارزیبانکمرکزیخبرداد

5۴۲حسابدربانکهایبينالمللیداریم

نخستين اجالس رهبران کسب و کار ايران روز 8 شهريور 
در برج ميالد برگزار مي شود و دکتر عسگرزاده مديرعامل 
بانک حکمت ايرانيان در نشست خبري به تشريح و معرفي 

اين اجالس را پرداخته است.
دکتر عسگرزاده مديرعامل بانک حکمت ايرانيان در نشست 
خب��ري ام��روز خود که در محل مجتم��ع تجاري حکمت 
ايرانيان برگزار شد، جزئيات چگونگي برگزاري نخس��تين 
اجالس اجالس رهبران کسب و کار ايران در برج ميالد و 
رونمايي از نرم افزار کسب و کار اجتماعي »ديدي بود” را 
تشريح کرد. دکتر عسگرزاده ضمن اعالم روز 8 شهريورماه 
95 به عنوان روز آغازين همايش رهبران کسب و کار ايران، 
گف��ت: ايج��اد يک فرصت ب��راي جهاد اقتصادي در سطح 
کشور از اهداف اين اجالس است. وي با اشاره به اينکه از 

ثبت بانک حکمت ايرانيان 5 سال و نيم مي گذرد گفت: سعي 
کرديم بانکي قانونمدار و خدمتگذار در کشور معرفي شويم. 
قبل از برجام توانستيم در حوزه تحريم، سوئيفيت بگيريم. 
اين نشان داد توانستيم فرآيندهاي داخل کشور و نظامات 
بانک مرکزي را تماما رعايت کنيم و با تعاملي بين المللي و 
با ايجاد زيرساختهاي الزم مبتني بر قراردادهاي بانکداري 
بي��ن المل��ل، قريب به يک و ني��م سال پيش، عضو شبکه 
سوئيفت جهاني بشويم. مديرعامل بانک حکمت ايرانيان 
با اعالم اينکه براي ارائه تسهيالت به يک فعال اقتصادي 
بر اساس اطالعات و داده هاي متداول و صورتهاي مالي، 
تصميم مي گيرند، گفت: ممکن است تسهيالت بگير منابع 
دريافتي را در راستاي هدف مالي به کار نگيرد يا صورتهاي 
مالي او تکافوي اعتبارسنجي او را نکرده است. يا به علت 

عدم دسترسي به اطالعات دقيق، محصوالت او، بازار ندارد. 
اينها مش��کالتي بود که باعث شد اتاق فکر بانک حکمت 
ايرانيان تشکيل فکر کند تا دچار اين تسلسل باطل نشود. 
اين فعال وه بانکي در ادامه گفت: داشته هاي اقتصاد کشور 
با کوچکترين تحريم و بحراني، به چالش کشيده مي شود 
و چاره اين بحران، اقتصاد مقاومتي است که همان اقتصاد 
دانش بنيان است.او با اشاره به اينکه برخي از محصوالت 
ايراني قابل رقابت با محصوالت و برندهاي غربي نيست، 
گفت: راهکار اين است که بتوانيم طراحي بومي محصولي 
را انج��ام دهي��م که توليدکنندگ��ان خارجي از روي فکر و 
انديشه ما اقدام کنند. در اين راستا مي توان اميدوار بود که 
کش��ور پيش��رفت کند.وي با بيان اينکه نرم افزار شبکه اي 
براي حوزه کسب و کار توسط يکي از شرکتهاي همکار ما 

تهيه شده است، گفت: تنها کشور آمريکا و چين روي اين 
نرم افزار کار کرده اند. ما براي آزمون اين نرم افزار، دو سال 
کار ميداني کرديم و نيروهاي نخبه کل کشور را براي ايجاد 
قابليت هاي مختلف در اين نرم افزار به کار گرفته ايم. در 8 
شهريور 95 در اجالس رهبران کسب و کار از اين نرم افزار 
رونمايي مي شود. دکتر عسگرزاده با بيان اينکه بايد در هر 
کار درستي، نياز به تجميع خرد جمعي است، گفت: با استفاده 
از خرد جمعي در تعيين مسير و راه به بيراهه نخواهيم رفت. 
در اجالس رهبران کس��ب و کار ايران )ارکان( سکانداران 
نظام اقتصادي کشور دعوت شده اند و آرزوها و آمال اصناف 
خ��ود را در اي��ن اج��الس بيان خواهند کرد. اين اجالس در 
سالهاي بعد نيز اجرا خواهد شد و با برکات اين اجالس به 

يک اقتصاد بومي و صادر کننده بدل شويم.

برگزاري اجالس رهبران کسب وکار ايران توسط بانک حکمت ايرانيان
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 دادوستد بيش از
 115 ميليارد ريال اوراق ثابت

ب��ازار سهام فرابورس اي��ران ديروز شاهد 
دس��ت و ب��ه دست ش��دن 105 ميليون و 
۶50 ه��زار سه��م ب��ه ارزش 323 ميليارد 
و ۶40 ميلي��ون ري��ال ب��ود که در اين بين 
نم��اد معامالتي شرکت ذوب آهن اصفهان 
باالتري��ن حج��م و ارزش مبادالت سهام 
را ب��ا خري��د و ف��روش 19 ميلي��ون و 420 
هزار سهم به ارزش 51 ميليارد ريال شاهد 
ب��ود. ب��ه گزارش فرابورس اي��ران؛  ديروز 
يکشنبه هفتم شهريورماه همچنين شاهد 
رشد نزديک به ٧.5 واحدي )معادل 0.92 
درصد( شاخص کل نيز بوديم که در نتيجه 
آن آيفکس نشانگر عدد 815 واحد شد.در 
همين حال بازار سهام فرابورس ايران روز 
ج��اري شاه��د دست و به دست شدن 105 
ميلي��ون و ۶50 ه��زار سهم به ارزش 323 
ميلي��ارد و ۶40 ميلي��ون ري��ال بود که در 
اي��ن بين نماد معامالتي شرکت ذوب آهن 
اصفهان باالترين حجم و ارزش مبادالت 
سه��ام را ب��ا خريد و ف��روش 19 ميليون و 
420 هزار سهم به ارزش 51 ميليارد ريال 

شاهد بود.

سود نزديک به 18 ميليارد 
ريالي »والبر« از واگذاري ها

شرکت سرمايه گذاري دارويي البرز در دوره 
يک ماهه منتهي به 31 امرداد ماه امس��ال 
مبل��غ 1٧ ميليارد و 9۶0 ميليون ريال سود 
از باب��ت فروش تع��دادي از سهام بورسي 
خود کسب کرد.بر اساس اين گزارش اين 
شرک��ت در م��اه گذشته تع��دادي از سهام 
چن��د شرک��ت بورسي را با بهاي تمام شده 
3 ميلي��ارد و 4۶۶ ميلي��ون ريال و مبلغ 21 
ميليارد و 42۶ ميليون ريال فروخت و از اين 
بابت معادل 1٧ ميليارد و 9۶0 ميليون ريال 
س��ود شناساي��ي کرد.«والبر” در دوره يک 
ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شرکت 
بورس��ي را ب��ا بهاي تمام شده 95 ميليارد و 
9۶0 ميلي��ون ريال خريداري کرد.سرمايه 
گ��ذاري دارويي البرز در ابتداي امرداد ماه 
تع��دادي از سه��ام چن��د شرکت بورسي را 
به��اي تمام شده 2 ه��زار و ۶10 ميليارد و 
8۶9 ميلي��ون ري��ال و ارزش بازار 11 هزار 
و 58 ميلي��ارد و 392 ميلي��ون ريال در سبد 

سهام خود داشت.

 »ونيرو« خريدار و 
فروشنده نبود

شرک��ت سرماي��ه گ��ذاري ني��رو صورت 
وضعي��ت پرتفوي يک ماهه منتهي به 31 
امرداد ماه 1395 رابه صورت حس��ابرسي 
نش��ده منتشر کرد. شرکت سرمايه گذاري 
نيرو در اين دوره يک ماهه تعدادي از سهام 
چن��د شرک��ت بورسي را به��اي تمام شده 
190 ميلي��ارد و 2۶٧ ميليون ريال و ارزش 
ب��ازار 14۶ ميلي��ارد و 395 ميليون ريال در 
سب��د سه��ام خود داشت. در طول دوره ياد 
ش��ده بهاي تم��ام شده آن تغييري نکرد و 
ارزش ب��ازار آن ب��ا ٧ ميليارد و 138 ميليون 
ريال افزايش در پايان معادل 153 ميليارد 
و 533 ميليون ريال محاسبه شد. »ونيرو” 
ط��ي امرداد ماه سهام هيچ شرکت بورسي 

را نخريد و نفروخت.

ارزش معامالت فرابورس
 به 258 ميليارد تومان رسيد

بازار فرابورس ايران معامالت اولين روز از 
هفته کاري جديد را با رشد متغيرهاي حجم، 
ارزش و تع��داد دفع��ات معامالت روزانه و 
افزاي��ش نزديک ب��ه 10 واحدي شاخص 
کل پشت سر گذاشت.به گزارش فرابورس 
ايران، ديروز  شنبه ششم شهريورماه تعداد 
395 ميليون و 150 هزار ورقه بهادار در 19 
ه��زار و 920 دفع��ه مبادالتي در بازارهاي 
فراب��ورس دادوست��د شد که ارزش آن بالغ 
بر رقم چش��مگير 2 هزار و 5٧8 ميليارد و 
800 ميليون ريال بود.همسو با رشد حجم، 
ارزش و تعداد دفعات مبادالت نس��بت به 
چهارشنبه قب��ل، همچنين شاهد افزايش 
9.٧ واحدي )معادل 1.23 درصد( شاخص 
کل نيز بوديم که با اين صعود، آيفکس تا 

ارتفاع 808 واحدي باال رفت.

مديرعامل بورس کاالي ايران گفت: دربازار نقدي سعي شد تا 
التهابات کاال را پوشش دهيم و ازعرضه کنندگان نيز خواستيم 
تا محصوالت خود را در بورس کاال با برنامه عرضه ارائه دهند 
و هر عرضه کننده اي که توليدش در داخل به فروش برسد در 
صورتي که در بورس کاال عرضه داشته باشد سقف قيمتي براي 
آن نخواهيم داشت. حامد سلطاني نژاد در پاسخ به اين پرسش 

که حجم معامالت در بورس کاال چه تغييري نس��بت به سال 
گذشته داشته است؟، گفت: طي دو ماهه ابتداي سال 95 حجم 
معامالت کاهش قابل مالحظه اي نداشته اما در بخش ارزش و 
قيمت ه��ا تغييرات��ي داشته ايم که اين اتفاق هم به دليل کاهش 
قيمت ها بوده است.وي با بيان اينکه ارزش معامالت در بخش 
قرارداده��اي ب��ازار نق��دي يک مقدار کاسته شده، افزود: اين در 

حال��ي است که در حوزه بازار مش��تقه ب��ا افزايش نرخ ها مواجه 
بودي��م، حت��ي افزايش دو برابري نس��بت به سال گذشته را نيز 
تجربه کرديم.سلطاني نژاد تصريح کرد: بازار مشتقه نويد بخش 
اين است که افراد بيشتري جذب بازار شده اند و رونق بيشتري 
در آن صورت گرفته است و از سوي ديگر دسترسي ها نيز بهتر 

شده و آنالين تردينگ افزايش يافته است. 

در بورس کاال سقف هاي قيمتي را برمي داريم

گ��روه ب��ورس: شاخص کل بورس تهران با از 
دس��ت دادن ٧۶8 واح��د از ارتفاع خود طي دو 
روز کاري هفته جاري روند نزولي حرکت بازار 

با شيب تند را به نمايش گذاشت.
روز گذشته نيز ادامه روند نزولي که از نخستين 
روز ک��اري اي��ن هفته در پيش گرفته، مجددا 
444 واح��د ديگ��ر از رقم نماگ��ر بازار کاسته 
ش��د، در مجم��وع طي اي��ن دو روز زيان بازار 
ب��ه منفي يک درص��د رسيده است. در نتيجه 
ديروز نيز مانند روز کاري قبل، از ابتدا بازار با 
افزايش حجم عرضه ها مواجه شد و با گذشت 
زم��ان همچنان بر عرضه و تقويت آن افزوده 
مي ش��د تا در نهاي��ت شاخص بورس با شيب 
تندتري نس��بت به دي��روز نزول کند. از اينرو 
رون��د معامالت روز گذشته حاکي از کم عمق 
و کم رم��ق ب��ودن بازار است، بطوريکه در اين 
ميان در کنار منفي خوردن گروه هاي بزرگ، 
روز جوالن تک سهم ها در نمادهاي کوچکتر 
ب��ود. ب��ه اعتقاد تحليلگ��ران، اين روند بازار تا 
مش��خص شدن گزارشهاي شش ماهه مالي 
شرکته��ا و از سوي ديگر ورود نقدينگي هاي 
جديد به بازار ادامه دار خواهد بود؛ با اين حال 
براي جلوگيري از افت بيشتر شاخص کل نهاد 
ناظر هم همچون رويه هاي گذشته خود اجازه 
معام��الت بلوکي در نم��اد عادي را به بعضي 
از حقوقي ه��ا مي ده��د، تا ب��ه اين ترتيب مانع 
سقوط بيش��تر نماگر بازار شوند. وضعيت توام 
با بيم و اميد و انتظار، وضع و حال اين روزهاي 
ب��ورس تهران است، که برخي روزها با مثبت 
خ��وردن گروه ه��اي ب��زرگ شاخص صعود 
ميکن��د و روزهاي ديگ��ر نيز کليت معامالت 
ب��ا رون��د منفي مواجه مي شوند. از سوي ديگر 
برخ��ي کارشناس��ان ني��ز روند فعل��ي بازار را 
انگي��زه مناسبي براي سفته بازي معامله گران 
حرفه ايي مي دانند، بطوريکه موجب مي شوند 
که تک سهم بر موج ها سوار شوند. در هر حال 
برخ��ي رون��د حرکت بازار را قرار گرفتن در فاز 
اص��الح و استراح��ت و انتظار براي نيمه دوم 
س��ال توصيف ميکنن��د. در هر حال شاخص 
کل ب��ورس در دومي��ن روز کاري هفته جاري 
با کاهش 444واحدي ٧٧313واحد ايس��تاد. 
اين در حالي بود که ارزش معامالت به باالي 

رقم 23۶ ميليارد تومان رسيد که نتيجه دست 
ب��ه دست به شدن ي��ک ميليارد و 2۶ ميليون 
سه��م و برگ��ه حق تق��دم در ۶0 هزار و ۶5٧ 
نوبت معامالتي بود. به گزارش سنا بيشترين 
حج��م و ارزش معام��الت متعلق به سه گروه 
خ��ودرو، سرماي��ه گذاري ه��ا و محصوالت 
فل��زي ب��ود. اين سه گروه با بيش��ترين حجم 
و ارزش معام��الت در صدر برترين گروه هاي 
صنع��ت قرار گرفتن��د. همچنين شاخص کل 
ب��ورس متاث��ر از افت قيم��ت نمادهاي فوالد 
مبارک��ه، ف��والد خوزست��ان، سايپ��ا، صنايع 
پتروشيمي خلي��ج ف��ارس، چادرملو و پااليش 
نف��ت اصفهان ب��ود. اين در حالي بود که نماد 
مخابرات با بيش��ترين تاثير مثبت بر شاخص 
مانع افت بيشتر اين متغير شد. صدرنشيني بازار 
نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي 
سپنتا، قند قزوين، پتروشيمي آبادان، آهنگري 
تراکتورس��ازي ايران، شک��ر شاهرود، ريخته 
گري تراکتورسازي ايران و قند پيرانشهر بود. 
در مقاب��ل نمادهاي داروسازي زاگرس فارمد 
پ��ارس، سرمايه گذاري اعتب��ار ايران، فوالد 
خوزست��ان، جوشکاب ي��زد، سرمايه گذاري 
بهمن، پش��م شيش��ه ايران و گ��روه صنعتي 
بارز با بيش��ترين کاهش قيمت انتهاي جدول 

معام��الت قرار گرفتند. همچنين سهامداران 
ب��راي خري��د اوراق مش��ارکت شه��رداري 
مش��هد، واحد هاي صن��دوق سرمايه گذاري 
پارن��د پايدار سپه��ر، سهام کنتورسازي ايران 
و دارويي رازک، اوراق مش��ارکت شهرداري 
سبزوار، اوراق مشارکت شهرداري اصفهان و 
اوراق صکوک فوالد کاوه کيش سنگين ترين 
صف هاي خريد را تش��کيل دادند.کارشناسان 
بازار افت ديروز بازار را قابل توجه دانس��ته و 
عنوان ميکنند که يکي از داليل اين برگشت 
قيمتي که در بازار اتفاق افتاده، رشد بازار تحت 
تاثير گروه هاي معدني، فلزي و پااليشگاهي 
در يکي دو ماه اخير بوده است. به نظر مي رسد 
با موجي که اين گروه ها در بازار ايجاد کردند 
و ب��ه ماکس��يمم هدف قيمت��ي خود رسيدند، 
در ميان م��دت حداقل چندماهي استراحت در 
پي��ش داشته باشند. يک تحليلگر بازار در اين 
خصوص به اقتصاد نيوز گفته: به نظر مي رسد 
تح��ت تاثير همي��ن جو چند ماهي بازار منفي 
باشد. حداقل در کوتاه مدت تا اواخر شهريورماه 
ادامه داشته باشد البته ممکن است در بلندمدت 
حتي به اواخر پاييز نيز، برسد و همين داستان 
ادام��ه داشت��ه باش��د.  ديروز ني��ز، حتي عمده 
سهم هاي��ي که اندکي مثب��ت شدند به سمت 

پايي��ن برگش��تند. حتي اگ��ر در بازار روزهاي 
آتي مثبت کوچکي وجود داشته باشد اما بازار 
بازه��م به حرکت منفي خود ادامه مي دهد.او 
گفت: نکته مثبتي در بازار به چشم نمي خورد 
اما اين جنس استراحت فرصتي طاليي براي 
خريدهاي مناسب در کف قيمتي براي چندماه 
آينده است.کاهدي عنوان کرد: بعيد نيس��ت 
که بعضي صنايع در اين شرايط مثبت شوند. 
قندي ه��ا ک��ه معموال مخالف روند بازار عمل 
مي کنن��د و  دي��روز مثبت بودن��د. دور از ذهن 
نيس��ت که خودرويي ها و ساختماني ها نيز در 
روزهاي آينده حرکت مثبتي داشته باشند اما 
شاي��د حج��م و قدرت آنها ب��ه صورتي نباشد 
ک��ه شاخ��ص را تحت تاثير قرار دهند. اگرچه 
بيشتر صنايع بزرگ حاضر در بورس همچنان 

منفي هستند.
از س��وي ديگر يک کارشن��اس بازار سرمايه 
درخص��وص تاثير هزينه هاي مالياتي بر بازار 
سرماي��ه مي گوي��د: يک مزي��ت قابل توجه 
ب��ازار سرماي��ه درسالهاي گذشته اين بوده که 
براس��اس قواني��ن و مقررات کش��ور، ساختار 
ب��ازار سرمايه مش��مول معافيت هاي مالياتي 
حس��اب شده بوده است.علي اسالمي بيدگلي 
افزود: ابالغ اين بخش��نامه دو پيامد مطلوب 

ب��راي ب��ازار سرمايه خواهد داشت؛ ابتدا اينکه 
هزينه ه��اي معامالتي و عرضه خدمات براي 
سرمايه گذاران و تامين کنندگان مالي کاهش 
مي يابد؛ سپس موجب شفافيت اطالع رساني و 
افزايش اعتماد به بازار سرمايه خواهد شد.وي 
ياداورشد: يک مزيت قابل توجه بازار سرمايه 
درسالهاي گذشته اين بوده که براساس قوانين 
و مقررات کشور، ساختار بازار سرمايه مشمول 
معافيت هاي مالياتي حس��اب شده بوده است.

رييس هيات مديره آرمان آتي افزود: از آنجا که 
قانون مالياتي ما در زماني تدوين شده بود که 
ابزارها و نهادهاي نوين مالي شکل نگرفته بود، 
در سال ه��اي گذشته ابهاماتي براي پرداخت 
مالي��ات اين نهاده��ا ايجاد شد و اين ابهامات 
منجر به پرداخت ماليات مضاعف براي برخي 
نهادهاي مالي شده بود.اسالمي بيدگلي با بيان 
اينکه فعاالن بازار سرمايه به شقوق مختلفي 
ماليات پرداخت مي کنند، افزود: يکي از اقالم 
عمده مالياتي که در اين بازار پرداخت مي شود، 
مالي��ات نق��ل و انتقال سهام اس��ت، بنابراين 
معافيت مالياتي به معناي محروميت دولت از 
بخشي از درآمدهاي پايدار نيست.وي افزود: 
هرچ��ه ابهام��ات در بازار سرمايه کمتر شود و 
هزينه ه��اي ماليات��ي کاهش يابد، حجم بازار 
سرمايه بزرگتر و سرعت گردش سهام و ميزان 
معامالت بيش��تر مي ش��ود، بنابراين با بزرگي 
حج��م بازار و افزايش سرعت، دولت مي تواند 
امي��دوار باشد با وجود کاهش دريافتي ماليات 
در برخي حوزه ها، در نهايت، ماليات بيشتري 
را درياف��ت خواهد کرد.اي��ن کارشناس بازار 
سرمايه اظهار داشت: ابالغ اين بخش��نامه ها 
به معني آن است که دولت يا مسووالن مالياتي 
پذيرفته اند که براي بزرگتر شدن بازار سرمايه 
کشور و بهبود آن بايد گام هاي جديدي بردارند 
و در برخ��ي مق��ررات و قواني��ن نيز بازنگري 
کنن��د که اين نويد خوب��ي براي بازار سرمايه 
خ��واه ب��ود. الزم به ذکر اس��ت؛ سازمان امور 
مالياتي در بخش��نامه اي، فهرست مصاديق 
خدمات معامالت و تسويه اوراق بهادار و کاال 
در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس )مرتبط 
ب��ا قانون مالي��ات بر ارزش افزوده( را اعالم و 

براي اجرا ابالغ کرد.

عليرغم افزايش حجم و ارزش معامالت، از ارتفاع شاخص کل بورس کاسته شد؛

هفته  پر چالش تاالر شيشه ای

گ��روه ب��ورس: بورس تهران روند معامالت نخس��تين روز 
کاري هفته جاري را با عقب نش��يني 324 واحد و برگش��ت 
دوباره به کانال ٧٧ هزار واحدي به پايان رساند، اين درحالي 
بود که هفته گذشته را با روند کم نوسان به کانال ٧8 هزار 

واحدي رسانده بود.
پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا در اکثر گروههاي بزرگ اتفاق 
قابل توجه بازار ديروز سهام بود. به گفته کارشناسان بازار، 
افزايش قيمت فلزات اساسي و طال در بازار هاي جهاني و 
به تبع آن تاثيرش در بازار طالي داخلي، سرمايه گذاران را 
به سمت اين بازار جلب کرده است يکي از داليل افزايش 
ن��رخ ط��ال و فل��زات اساسي در بازارهاي جهاني را مو ضوع 
سخنران��ي ريي��س فدرال رزرو عن��وان مي شود که از عدم 
تعيي��ن زم��ان افزايش نرخ به��ره دالر خبر داده بود. ارتباط 
تغييرات و نوسانات بازارهاي سهام و ارز و سکه هميش��ه 
مح��ل انتخاب ب��راي سرمايه گذاران بالقوه باز ميگذارد که 
در موع��د اوج گرفت��ن يکي از اين بازارها، هجوم سرمايه ها 
به يکي از آنها پيامد چنين ارتباط و همبس��تگي بازارهاي 
مال��ي و سرمايه اي��ي است. به عبارت ديگر سرمايه گذاران 
بورسي در حالي روابط قيمت سهام و رخدادهاي بين المللي 
را دنبال مي کنند که به بنابه داليل مختلف بازارهاي داخلي 
چندان با حرکت بازار هاي جهاني همسو نيست ولي باز هم 
شاهد تاثير اينگونه اخبار در بازار سرمايه کشورمان هستيم. 
به گزارش سنا همچنين با انتشار گزارشات حسابرسي شده 
برخي بانکهاي شبه دولتي، گمانه زني در ارتباط با سياست 
وزرات اقتص��اد ب��ه عنوان سهامدار اصلي اين بانکها و ظن 

بازگشايي نماد آنان افزايش يافته است. در اين ميان آنچه 
ب��راي بازار سه��ام و خرده سهامداران اين شرکتها بيش از 
هر چيز داراي اهميت است، قيمت بازگش��ايي سهام آنان 
است و البته موضوعي که اين روز ها درباره بانک ها مطرح 
اس��ت افزاي��ش سرمايه آنها اس��ت و طبق پيش بيني هاي 
اکث��ر کارشناس��ان نماد اين گروه مي تواند با شرايط قيمتي 
مناسب تري بازگشايي شود. گروه سيماني که بدون استقبال 
خريداران خود مواجه شده بود با توجه به خبري که احتمال 
ورشکس��تگي شرکت هاي سيمان��ي را محتمل مي داند با 
افزايش فروش نسبت به روز هاي گذشته روبرو شد اين در 
حالي بود که نماد سکارون پس از مدتها صف خريد  ديروز 
با فروش سهامدار عمده خود صف خريد را از دست داد ولي 
در پايان مجدداً با صف خريد متوقف شد در اين گروه ديگر 
نم��ادي ک��ه با صف خري��د روبرو شد نماد سقاين و سبهان 
ب��ود بقيه نماد هاي اين گروه بخصوص نماد هاي سپاهاح، 
سصفها، سفانو، سخزر و ساروم با بيشترين کاهش قيمت 
بک��ار خ��ود پايان دادند. در گروه خ��ودرو و ساخت قطعات 
نمادهاي ختراک، خاهن، خنصير، خکمک و ختوقا با اقبال 
بيش��تر معامالت مثبت تري را، نس��بت به ساير نمادهاي 
هم گروهي خود تجربه کردند . نمادهاي خاهن و ختراک 
صف خريد تشکيل دادند . ديگر نمادهاي اين گروه نيز اکثرا 
منفي دادوستد شدند. بيشترين حجم معامله را در اين گروه 
نماد خس��اپا با 100 ميليون سهم دارا بود. درگروه بانکها و 
موسسات اعتباري شاهد معامالتي کم حجم و بدون نوسان 
قيمت بوديم به طوري که بجز نماد وانصار بقيه نمادهاي 

اي��ن گ��روه با افت قيمت مواجه شدند که نمادهاي وخاور، 
ونوين، وقوام، ومهر، وشهر و وپارس با بيشترين افت قيمت 
را داشتن��د. در گ��روه محصوالت شيميايي که اکثر نمادها 
روز متعادل و منفي را پش��ت سر گذاشتند نمادهاي مارون 
و شپت��رو ب��ا ص��ف خريد به کار خود پايان دادند و نمادهاي 
زنج��ان، شپارس،شپمچا،شفن، شيراز، شلعاب، پاکش��و و 
ف��ارس بيش��ترين افت قيمت را ثب��ت کردند. گروه فلزات 
اساسي  ديروز را بي رمق و کم حجم پش��ت سر گذاشت و 
اکثر نمادهاي اين گروه با افت قيمت مواجه شدند به طوري 
که نمادهاي فجر، فخوز، فسرب، فمراد، فوالد، فملي، فلوله 
وفباهن��ر با بيش��ترين افت قيم��ت و نمادهاي فپنتا، ذوب، 
فخاس، زنگان، هرمز و فرزين با افزايش قيمت به کار خود 
پايان دادند. استخراج کانه هاي فلزي که رشد قابل توجهي را 
در ماه پيش از خود بجا گذاشتند اکثر نمادهاي اين گروه در 
فاز اصالحي قرار گرفته است به طوري که  ديروز نمادهاي 
کدما، کچاد، ومعادن، کمنگنز و کبافق با افت قيمت مواجه 
شدند و تنها نهادهاي کنور، کاما و کروي رشد قيمت اندکي 
داشتن��د. در گروه فرآورده هاي نفتي شاهد معامالت منفي 
در اين گروه بوديم بطوريکه تنها نماد مثبت اين گروه نماد 
ش��راز ب��ود و بقي��ه نمادها با کاهش قيمت به کار خود پايان 
دادن��د. گ��روه قند و شکر که در روز هاي منفي بازار معمواًل 
معامالت پررونق و مثبتي را پشت سر گذراند اين گروه نيز 
بج��ز ت��ک نماد قزوين که ابتداي بازار با صف خريد همراه 
بود ديگر نماد ها يا متعادل بودند يا منفي و اين يعني صنعت 
قند و شکر هم ديگر با بتاي منفي حرکت نمي کند و شايد 

همجهت با بازار به معامالت خود ادامه ميدهد.
 بدي��ن ترتي��ب بازار دي��روز سهام با حجم معامالت بورس 
ب��ه استثن��اي معامالت بلوکي به 584 ميليون سهم، ارزش 
معام��الت 110 ميلي��ارد توم��ان و ارزش بازار به 322 هزار 
ميليارد تومان رسيد . بيشترين تاثير منفي در شاخص بورس 
را نم��اد: وغدي��ر، فوالد، فارس، وخاور، کچاد، شپنا و شبندر 

داشت. 
بي��ش از ۶0 درص��د از نماده��اي بورسي  ديروز را با کاهش 
قيمت پش��ت س��ر گذاشتن��د. براساس گزارش��ات  ديروز 
معامالت سهام در نماد معامالتي 3 شرکت سرمايه گذاري 
غدي��ر ب��ا ۶۶ واح��د، فوالد مبارکه اصفهان ب��ا 5۶ واحد و 
صنايع پتروشيمي خليج فارس با 42 واحد کاهش باالترين 
تأثي��ر منف��ي را در ب��رآورد شاخص کل ب��ورس به نام خود 
براساس اين گزارش، از نکات قابل تأمل در بازار کس��الت 
آور و بي عمق  ديروز، شکل گيري سف خريد پر حجم سهام 
در نم��اد معامالت��ي پتروشيمي آب��ادان و ايران ارقام پس از 
انتش��ار گزارش هاي شفاف سازي ب��ر روي سامانه کودال 
مبني بر عدم تغيير سود در بودجه براوردي ساالنه آنها بود. 
وضعيت معامالت سهام در اين 2 شرکت نش��ان مي دهد 
ک��ه معامله گ��ران بي توجه به گزارش هاي شفاف سازي به 
داليل ديگري متقاضي خريد اين سهم هستند. به گزارش 
فارس، بازار سهام در حالي نش��ان دهنده فقر نقدينگي در 
روزهاي جاري است که در هفته دولت خبرهايي مبني بر 
رشد اقتصادي 4 درصدي و تداوم تالش براي کاهش نرخ 

سود بانکي عنوان مي شود.

بازگشتشاخصکلبورسبهکانال77هزارواحدي؛

بازارسهام،درفازاصالحپهلوگرفت!

اخبار
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 صعود تيم واليبال بانک 
سرمايه به مرحله دوم 

مسابقات واليبال قهرماني 
باشگاه هاي آسيا

تيم واليبال بانک سرمايه با پيروزي مقابل 
نماينده مالزي در روز دوم مسابقات واليبال 
قهرمان��ي باشگاه هاي آسيا، صعود خود را 
به مرحله بعد قطعي کرد.به گزارش روابط 
عمومي بانک سرمايه، تيم واليبال اين بانک 
در دومي��ن ب��ازي خود در جام باشگاه هاي 
آسيا با نتيجه 3 بر صفر نماينده مالزي را در 
سه ست متوالي و با نتايج 25 بر 22، 25 بر 
10 و 25 بر 18 شکست داد و با اين پيروزي 
با ۶ امتياز در صدر گروه چهارم قرار گرفت 
و صع��ود خ��ود به مرحله دوم را قطعي کرد.

سومين بازي تيم واليبال بانک سرمايه در 
مرحله گروهي مس��ابقات واليبال قهرماني 
باشگاه هاي آسيا از ساعت 14 پنجش��نبه 
م��ورخ 4 شهري��ور ماه مقاب��ل تيم لو کن 
تين��گ هنگ کنگ خواهد بود.اداره روابط 
عمومي بان��ک سرماي��ه صعود تيم واليبال 
اين بانک به مرحله دوم مس��ابقات واليبال 
قهرماني باشگاه هاي آسيا را به مش��تريان 
خوب بانک سرمايه و عالقمندان به ورزش 
واليبال تبريک عرض نموده، پيروزي هاي 
بيشتر و بزرگتر را از خداوند متعال براي اين 

تيم خوب آرزومند است.

افزايش زمان پاسخگويي 
مرکز ارتباط با مشتريان بانک 

مسکن 
همزم��ان ب��ا فرارسيدن هفت��ه دولت و به 
منظ��ور تس��هيل در زمين��ه پاسخگوي��ي 
مطل��وب و مناس��ب ب��ه مش��تريان،زمان 
پاسخگوي��ي کارشناس��ان مرکز ارتباط با 
مشتريان بانک مسکن دو ساعت افزايش 
يافت.ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بانک 
مس��کن، مرک��ز ارتباط با مش��تريان اين 
بانک )Call center( با حضور کارشناسان 
مجرب آماده پاسخگويي به مش��تريان در 
زمينه هاي خدمات و عمليات بانکي هستند.

از آنجايي که بانک مس��کن به عنوان تنها 
بان��ک تخصصي در حوزه بخش مس��کن 
و ساختمان محس��وب مي شود، بيشترين 
سواالت مش��تريان اين بانک در تماس با 
مشاوران اين مرکز در حوزه انواع تسهيالت 
بانکي اعم از باسپرده و بدون سپرده است.

اين مرکز عالوه بر پاسخگويي به مشتريان 
در خصوص خدمات و تس��هيالت بانکي، 
پذيراي انتقادها و پيش��نهادهاي مشتريان 

نيز مي باشد.

زعفران و زرشک خراسان 
جنوبي به امريکا و اروپا راه يافت

با تس��هيالت اعطايي شعبه بيرجند بانک 
توسع��ه صادرات ايران، زعفران و زرشک 
خراسان جنوبي به امريکا و اروپا راه يافت.به 
گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات 
اي��ران، آقاي حس��ن رستگار مقدم رئيس 
شعبه بيرجند بانک توسعه صادرات ايران به 
مناسبت هفته دولت گفت: حجم تسهيالت 
پرداختي در پنج ماهه نخست امسال نسبت 
به سال 94 بيش از 300 درصد رشد داشته 
ک��ه در بخش تولي��د و صادرات زعفران و 
زرشک و محصوالت غذايي و کش��اورزي 
در اختي��ار صادرکنندگان خراسان جنوبي 
ق��رار گرفت��ه است.وي اف��زود: اين بانک 
در زمين��ه صنع��ت و معدن و کش��اورزي و 
گردشگري تسهيالت به فعاالن اقتصادي 
پرداخت مي کند.رستگار مقدم گفت: بيش 
از 90% از صادرکنندگ��ان نمون��ه استاني و 
کشوري از تسهيالت و خدمات اين بانک 
در استان استفاده مي کنند.همچنين رئيس 
شعب��ه بيرجند بانک توسعه صادرات ايران 
با بيان اينکه اين بانک آمادگي دارد جهت 
تقويت و افزايش حجم صادرات غير نفتي 
تس��هيالتي را پرداخت نمايد خاطرنش��ان 
ک��رد: در راستاي کاهش قيمت تمام شده 
کاالهاي صادراتي ايران برابر توافق بانک 
توسع��ه ص��ادرات ايران ب��ا دولت تا سقف 
۶ % تخفي��ف ن��رخ سود جهت پرداخت به 
شرکت ه��اي تولي��دي صادراتي پرداخت 

مي شود.

مديرعامل موسس��ه اعتباري ثامن در گردهمايي مديران ارشد 
ستاد و صف از برنامه هاي جديد موسس��ه براي افزايش سهم 
ب��ازار خب��ر داد و گف��ت: توسع��ه خدمات نوين بانکي بر بس��تر 
الکتروني��ک و تکمي��ل زنجيره ارزش خدمات مالي از مهمترين 
اقدامات جهت توسعه فعاليت هاي موسس��ه به شمار مي رود. 
محمدابراهي��م پورزرندي ب��ا اشاره به مجموع اقدامات صورت 
گرفته قانوني در مس��ير کس��ب مجوز تبديل تعاوني اعتباري به 

موسسه اعتباري، تحت نظارت بانک مرکزي و سازمان بورس و 
اوراق بهادارخطاب به مديران ارشد موسسه گفت: پس از کسب 
مجوز بايد التزام به قوانين نهاد هاي نظارتي بر شرکت را مورد 
توج��ه بيش��تر قرار داد. همچنين باي��د در راستاي ايجاد اعتماد 
مضاعف در بين سپرده گذاران، مش��تريان و سرمايه گذاران با 
باال بردن شفافيت فعاليت هاي موسسه اعتباري ثامن در بازار 
پ��ول و سرماي��ه، اولوي��ت  اصلي مديران مجموعه باشد. وي در 

جمع مديران مناطق موسس��ه اعتباري ثامن با اشاره به مزيت 
هاي تغيير ساختار از تعاوني به موسسه، تغيير شخصيت موسسه 
ثامن به موسس��ه اعتباري را يک فرصت دانس��ت که بايد از آن 
استفاده کرد. مديرعامل از تغيير پيش رو به عنوان يک فرصت 
مناسب ياد نمود و عنوان داشت: پس از دريافت مجوز و تکميل 
فرآيند فعاليت هاي توسعه اي، پتانس��يل هاي موجود را بالفعل 

کنيم تا تبديل به يک برند منحصربه فرد شود.

توسعه خدمات نوين بانکي اولويت نخست »ثامن«

وزي��ر اقتص��اد با اشاره به نرخ های باالی سود 
بانک��ی در س��ال های گذشته گفت: نرخ رشد 
باالی نقدينگی در سال های گذشته به دليل 

نرخ سود باال است.
به گزارش اخبار بانک،علی طيب نيا در برنامه 
نگاه يک سيما با تاکيد بر اينکه ايجاد آرامش 
در اقتصاد مهمترين دستاورد دولت بود گفت: 
از مهمتري��ن دستاورده��ای دولت؛ جايگزين 
ک��ردن آرام��ش در اقتصاد به جای بی ثباتی و 

هيجانات گذشته بوده است.
وزير اقتصاد در خصوص وضعيت اقتصاد کشور 
با نگاهی اجمالی به گذشته افزود: اقتصاد ايران 
در سال های گذشته با مشکالتی روبرو بوده 
اس��ت، م��ا اقتصادی داشتيم که از عدم تعادل 
رن��ج م��ی برد. در س��ال های گذشته سياست 
ه��ای نادرست��ی در اقتصاد ايران اعمال شد و 

ساختارهای نامتعادل را نامتوازن تر کرد.
وی افزود: گس��ترده ترين تحريم ها عليه ما 
تحميل شد و در سال 91 رشد اقتصادی ايران 
به منفی ۶.8 دهم درصد رسيد. تورم در همان 
س��ال ب��ه 40 درص��د و تورم نقط��ه ای به 45 

درصد رسيد.
وزي��ر اقتص��اد ادام��ه داد: ما هر کدام از اين دو 
وضعيت را در گذشته به تنهايی تجربه کرده ايم 
اما ترکيب اين دو باهم شرايط بسيار متفاوتی 
را در اقتصاد ايران به وجود آورده بود که در آن 
شرايط با همه هيجانات و التهابات در بازارهای 

ارزی، طال و دارايی روبرو بوديم.
وزير اقتصاد افزود: اقتصاد نياز به آرامش دارد و 
ما در سه سال گذشته اين آرامش را به اقتصاد 

داديم و از اين مشکالت عبور کرديم.
طي��ب ني��ا افزود: ت��ورم در حال حاضر به 8.9 
درصد و در سه ماهه نخست سال جاری تورم 
توليدی به 2.2 درصد رسيد و اين نش��ان می 
دهد که از ناحيه توليد، فشاری برای افزايش 

قيمت ها وجود ندارد.
وی ب��ا اش��اره به نوسان��ات نرخ ارز در گذشته 
گفت: در بازار ارز ما توانستيم آرامش را برقرار 
کني��م و هن��وز به اوج قيم��ت ارز در سال 91 

نرسيده ايم.
وزير اقتصاد تأکيد کرد: دولت توانس��ته است 
شرايط تورمی را مهار کند و آرامش را در بازارها 
برقرار کند. طيب نيا تصريح کرد: هدف دولت، 
خ��روج از رک��ود و دستيابی به رونق اقتصادی 
ب��ود و در اي��ن جه��ت تقويت توان توليد مورد 

توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به ايجاد ثبات و آرامش به عنوان 
دليل اصلی رسيدن به موفقيت در سال های 
گذشت��ه گف��ت: سرمايه گذاری نياز به فضای 
ام��ن دارد و اگر م��ی خواهيم سرمايه گذاران 
داخلی و خارجی را تش��ويق به اين کار کنيم 

نيازمند ثبات هستيم.
طي��ب ني��ا خاطرنش��ان کرد: در ح��وزه رشد 
اقتصادی در شهريور 92 اولين بسته خروج را 
تصويب کرديم تا بس��ته خروج تورمی که در 
دول��ت تصويب و اليحه آن به مجلس تقديم 
ش��د آم��اده شود و امروز ه��م شاهد قانون آن 
هس��تيم. بس��ته های ديگر که نتيجه آن در 
سال 93، رشد اقتصادی 3 درصد بود از جمله 

اقدامات ديگر است.
وزي��ر اقتص��اد تأکيد کرد: اين مس��ئله توفيق 
مهمی بود چون اقتصادی که در حال تحريم 

است توانسته به رشد اقتصادی برسد.
طي��ب ني��ا با اشاره به مذاکرات هس��ته ای در 
سال 93 و 94 گفت: اگر اين توفيقات اقتصادی 
نبود، شايد طرف های مذاکره کننده حاضر به 

پذيرفتن شرايط ايران نبودند.
وی افزود: سال 94 می توانست سالی با رشد 
اقتص��ادی باالت��ر باشد اگر با همان روالی که 
سال 93 را آغاز کرده بوديم و می توانستيم به 

رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی برسيم.
وزي��ر اقتص��اد ادامه داد: متأسفانه در سال 93 
با کاهش قيمت نفت مواجه شديم به طوری 
ک��ه قيم��ت نفت ب��ه 30 دالر و کمتر از آن در 

آن س��ال رسي��د. طيب ني��ا گفت: با وجود اين 
کاهش قيمت نفت، در ايران توانس��تيم رشد 
اقتص��ادی داشت��ه باشيم اما ميزان آن به 1.3 
درص��د کاه��ش يافت. وی با اشاره به کاهش 
قيمت نفت و تأثيرپذيری کشورهای مختلف 
از اين رويداد خاطرنش��ان کرد: بر اساس آمار 
صندوق بين المللی پول که جديدا اعالم شده 
اي��ران کمتري��ن تأثير را از کاهش قيمت نفت 
داشته و اين به معنای اين است که ايران نسبت 
ب��ه تک��ان های خارجی در ح��وزه اقتصادی، 
آسي��ب پذي��ری اش کاهش يافته است. وزير 
اقتص��اد اف��زود: در سه ماهه اول سال 95 رشد 
اقتصادی 4.4 درصدی را شاهد بوده ايم که از 
اين ميزان 2.9 درصد مربوط به بخش صنعت 
اس��ت. وی ادام��ه داد: بخش صنعت در سال 
94 رش��د 0.2 درص��دی داشته که در سال 95 
مي��زان آن ب��ه 4.2 درصد رسيده و هدف رشد 
اقتص��ادی ت��ا پايان سال، رسيدن به 5 درصد 

است که به نظر قابل دستيابی است.
وی تأکي��د ک��رد: شاخ��ص فالکت جمع نرخ 
بيک��اری و ت��ورم است که در سال 92 و 91 به 
ع��دد باالي��ی رسيده بود ام��ا با اتخاذ سياست 
ه��ای مناسب اين شاخ��ص به ميزان زيادی 
کاهش يافته و حتی از متوسط کشور در سال 

های گذشته کمتر شده است.
طي��ب ني��ا با اشاره وضعيت مناسب اقتصاد در 
زمان فعلی گفت: با توجه به گشايش هايی که 
بعد از مذاکرات هسته ای رخ داده به نظر می 

رسد می توانيم شاهد رشد در کشور باشيم.
طي��ب ني��ا در خصوص رکود اف��زود: رکود به 
وضعيتی گفته می شود که يک کشور برای سه 
فصل متوالی رشد منفی داشته باشد به طوری 
که ما در سال 91 و 92 برای هشت فصل رشد 
اقتص��ادی منفی داشتيم. در سال 93 ما چهار 
فص��ل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتيم و 

اين يعنی از رکود خارج شده ايم.
وی گفت: اين به معنای رسيدن توليد به ميزان 
حداکثر توليد در زمان های گذشته نيست. در 
س��ال 92 درآمدهای دولت 20 درصد کاهش 
داشت و شرايط سال 93 ما را به زمان گذشته 
برنگردان��ده اس��ت. طيب ني��ا با اشاره به رشد 
اقتص��ادی 1.3 درص��دی کش��ور در سال 94 
اف��زود: در س��ال 95 شاهد رشد اقتصادی 4.4 
درصدی بوديم که در پی سياست های دولت 

در جهت تشويق به توليد و کار بوده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: سياست هايی که برای 
زم��ان رک��ود در نظر گرفته می شود تش��ويق 
تولي��د کنن��ده به کار است که اثرش کندتر در 
اقتص��اد ظاه��ر می شود اما اين در حالی است 
که در حوزه مقابله با تورم، نتايج سريعتر ظاهر 

می شود.
طي��ب ني��ا با اشاره به کاه��ش قيمت نفت در 
س��ال 93 گف��ت: اين اتف��اق از لحاظ شدت و 
طول زمان خاص بوده است و تجربه نش��ان 
داده زمانی که کاهش قيمت نفت رخ می دهد، 
ت��ورم افزاي��ش می يابد اما در سال 93 ما رشد 

اقتصادی را داشتيم.
طيب نيا ادامه داد: در سال 94 عليرغم کاهش 
قيمت نفت، تورم کاهش يافت که اين نشان 
از اثربخ��ش بودن سياس��ت های توليدی در 

کشور بوده است. با کاهش يافتن قيمت نفت، 
کش��ورهای ديگر مثل روسي��ه، آذربايجان، 
عربستان، ونزوئال و ... دچار مشکل شدند اما 

اقتصاد ايران کاماًل در آرامش بود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اهداف اقتصاد 
مقاومت��ی گف��ت: اقتصاد مقاومت��ی به دنبال 
کاه��ش وابس��تگی اقتصاد ب��ه نفت است. در 
سال 94 سهم بودجه از نفت 31 درصد بود و 
در س��ال 95 اميدواري��م در عملکرد به کمتر از 
اي��ن مي��زان برسيم. افزايش توليد نفت عامل 
مؤث��ر در رش��د اقتصادی است و اين شاخص 
در توليد ناخالص ملی تأثيرگذار است اما بايد 

بکوشيم آنرا کاهش دهيم.
وزي��ر اقتص��اد با ي��ادآوری رش��د اقتصادی 
4.4 درص��دی در س��ال 95 اف��زود: اين رشد 
تنه��ا مرب��وط به ح��وزه نفت نبوده و در بخش 
کشاورزی و توليد هم تأثير گرفته است. هدف 
م��ا اي��ن است که کاری کنيم که رشد در همه 
بدنه اقتصاد کشور جاری شود و تنها مربوط به 
يک حوزه نشود. طيب نيا در خصوص ملموس 
نبودن رشد اقتصادی در بس��تر جامعه گفت: 
وقت��ی رش��د از صنايع بزرگ به دست می آيد، 
مردم اثر آن را کمتر حس می کنند و امس��ال 
تالش کرديم در کنار صنايع بزرگ توجه ويژه 
ب��ه صناي��ع کوچک و متوسط داشته باشيم. ٧ 
ه��زار واحد کوچک و متوسط شناسايی شدند 
ک��ه در وضعي��ت تعطيل يا نيمه تعطيل بودند 
و اين واحدها مش��کالت ساختاری نداشتند و 
قابل احيا شدن بودند.  وی گفت: سازمان امور 
ماليات��ی، سازمان تأمي��ن اجتماعی و گمرک 
مکلف به همکاری با واحدهای شناسايی شده 
شدند و نظام بانکی هم تسهيالت مختلف به 
آنها ارائه کرده است. وی با اشاره به سفرهای 
استان��ی در هفت��ه دولت افزود: در استان های 
مختل��ف شاه��د بهبود وضعي��ت واحدهای 
توليدی کوچک و متوسط نس��بت به گذشته 
هس��تيم و می توانيم آرامش را در بنگاه های 

کوچک مشاهده کنيم.
وزي��ر اقتصاد اب��راز اميدواری کرد که تا پايان 
سال بتواند بيش از هفت هزار واحد کوچک و 

متوسط را مورد حمايت قرار دهد.
طيب نيا در خصوص ميزان نقدينگی کش��ور 
گفت: در حال حاضر نقدينگی به حدود 1000 
ه��زار ميلي��ارد تومان رسيده که اين نقدينگی 
شامل اسکناس و مس��کوکات مردم و سپرده 

های مردم در نظام بانکی است.
وی ب��ا اشاره به ن��رخ های باالی سود بانکی 
در س��ال ه��ای گذشته افزود: نرخ رشد باالی 
نقدينگ��ی در س��ال های گذشته به دليل نرخ 

سود باالست.
وزي��ر اقتص��اد در خص��وص تغيي��ر ترکيب 
نقدينگ��ی در س��ال های گذشت��ه تأکيد کرد: 
در س��ال های اخير نق��ش ضريب فزاينده در 
نقدينگی افزايش يافته که اين به معنای رشد 
نظام بانکی است و اين شاخص می تواند تأثير 

خود را در توليد نشان دهد.
طيب نيا گفت: طبق آمار بانک مرکزی، در سه 
ماهه نخس��ت امسال رشد تسهيالت اعطايی 
نظ��ام بانک��ی را شاهد بوده اي��م و با توجه به 
کاه��ش ت��ورم، اي��ن به معنای ق��درت خريد 

تسهيالت نظام بانکی در کشور است.
وی اف��زود: نظام بانکی در حال حاضر وظيفه 
خود را خوب انجام می دهد و بايد تسهيالت 
بانکی در اين نظام به سمت توليد هدايت شود. 
برنام��ه عمليات��ی جامع در نظام بانکی تنظيم 
ش��ده اس��ت که از جهت گي��ری و انحرافات 
نقدينگی جلوگيری می کند. تسهيالت بانکی 
باي��د در جه��ت رفع نيازهای توليد و همچنين 

نيازهای مردم باشد.
طي��ب ني��ا با اشاره به لزوم پياده سازی برنامه 
ه��ای بلند م��دت اصالح ساختاری اقتصادی 
بي��ان داش��ت: بايد از فرصت ح��ذف تحريم 
ه��ا استفاده و برنامه ه��ای بلندمدت اصالح 
ساختاری اقتصادی را در کشورمان پياده کنيم. 
وزير اقتصاد با بيان اينکه نفتی و دولتی بودن، 
دو مشکل و بيماری عمده اقتصاد ايران است 
افزود: سياست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
برای حل مش��کل نفتی بودن اقتصاد ايران، 
طراحی شده که منشاء اصلی رکود و رشد پايين 
اقتصادی در کش��ورمان است. برای مش��کل 
دولتی بودن اقتصاد ايران، سياست های کلی 
اص��ل 44 قان��ون اساس��ی توسط مقام معظم 
رهبری ابالغ و قانون اجرای اين سياست ها 
توسط مجلس شورای اسالمی تصويب و اجرا 
ش��د. طي��ب نيا هدف از مجموعه اين سياست 
ها را ايجاد بخش خصوصی توانمند و فضای 
رقابتی بيان و اضافه کرد: بخش��ی از سياست 
ه��ای اص��ل 44 به درستی اجرا نش��د و صرفا 
ب��ه واگ��ذاری مالکيت بنگاه ها، آن هم به نحو 
غيرصحي��ح پرداخته شد. بر اساس برآوردها، 
تنه��ا ح��دود 13 درصد از واگذاری های انجام 
ش��ده به بخش خصوص��ی واقعی و بقيه شبه 
دولتی بود. وی افزود: آنچه که می تواند زمينه 
را برای رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد 
ايران فراهم کند محيط کس��ب و کار مناسب 
است. طيب نيا در پاسخ به اين پرسش که چند 
درصد اقتصاد کش��ورمان، دولتی است گفت: 
دولت در آنچه که وظيفه ذاتی اش بوده از جمله 
تأمي��ن امنيت و آموزش و پرورش و بهداشت 
و تأمين اجتماعی مناسب را انجام نداده است 
و آن جاهاي��ی ک��ه دولت نبايد دخالت می کرد 
از جمل��ه توليد کااله��ا و خدمات خصوصی، 

دخالت خود را توسعه داده است.
وزير اقتصاد با اشاره به اينکه بايد واگذاری به 
بخ��ش خصوصی واقع��ی را در کنار اصالح و 
بهبود محيط کس��ب و کار مدنظر قرار بدهيم 
افزود: تا ابتدای اين دولت برای کسب و کار، 
واحد سازمانی ويژه وجود نداشت اما در دولت 
يازدهم، دفتری برای اين منظور و سامانه ای 
ايج��اد ش��د تا دستگاهای مختلف، مجوزها را 

در آن ثبت کنند.
طي��ب ني��ا با بيان اينک��ه در سال 94، دو هزار 
مجوز در آن ثبت شد، ادامه داد: در مرحله اول 
و در س��ال 94 ح��دود 500 مجوز غير ضروری 
را ب��ا تواف��ق دستگ��اه ها، ح��ذف و در مرحله 
بعدی فرآيند صدور برخی مجوزها را تسهيل 
کردي��م. مجموعه اين اقدامات، نتيجه داده و 
رتبه ما در بهبود فضای کس��ب و کار از 152 
ب��ه 118 ارتق��اء يافت. وی ابراز اميدواری کرد 
ه��ر س��ال 10 رتبه بهبود پي��دا کنيم و گفت: 

در دوره مي��ان م��دت برنام��ه ريزی کرديم تا 
به رتبه ٧0 برسيم. اصالح کس��ب و کار بايد 
ب��ه گفتمان مل��ی تبديل شود و قوای قضائيه 
و مقنن��ه، شه��رداری ها و همه مردم، دستگاه 
ها و بخش خصوصی بايد برای بهبود محيط 

کسب و کار تالش کنند.
وزير امور اقتصادی و دارايی با اشاره به اينکه 
سرماي��ه گذاری مس��تقيم يک��ی از راه های 
سرماي��ه گذاری خارجی اس��ت، گفت: برای 
امسال ٧ ميليارد دالر سرمايه گذاری خارجی 
را برنامه ريزی کرده بوديم که تا امروز حدود 4 
ميليارد دالر آن را جلب کرديم و اين در حوزه 
های غيرنفتی است. وی با اشاره به اينکه ميان 
جل��ب و ج��ذب سرمايه تفاوت است گفت: آن 
چه وظيفه وزارت امور اقتصادی و دارايی است 
جل��ب سرماي��ه گذاری خارجی است اما برای 

عملی شدن آن زمان نياز است.
طيب نيا تأمين مالی خارجی از طريق فاينانس 
و خط اعتباری را روش ديگر سرمايه گذاری 
بي��ان و اضاف��ه کرد: در سف��ر هفته گذشته ام 
ب��ه چين موافق��ت نامه ای با بانک »توسعه« 
اين کشور امضا شد که 15 ميليارد دالر برای 
ط��رح های ايران اختص��اص دهد و موافقت 
نامه ديگری با يکی ديگر از بانک های چين 
امض��اء کردي��م که بدون سقف بود. حجم اين 
موافق��ت نام��ه ها به ح��دود ٧0 ميليارد دالر 

رسيده است.
وزير امور اقتصادی و دارايی با اشاره به اينکه 
تعه��دات خ��ود را در برج��ام صادقانه و فوری 
انجام داديم افزود: انتظار ما اين بود که طرف 
ما هم تعهدات خود را فوری و آنی انجام دهد 
اما اين اتفاق به صورت بالفاصله نيفتد. طيب 
ني��ا ب��ا بيان اينکه آثار برجام به تدريج در حال 
ظه��ور است ادامه داد: اوال حدود يک ميليون 
بش��که به ص��ادرات نفت خام م��ا اضافه شد 
زمان��ی 2 و ٧ ده��م ميليون بش��که نفت توليد 
می کرديم و اکنون حدود 3.8 ميليون بش��که 

نفت صادر می کنيم.
وی گف��ت: ص��رف توليد نف��ت اشکالی ندارد 
و نف��ت نعم��ت اله��ی است اما آن چه که مهم 
اس��ت شي��وه صحيح استفاده از منابع ناشی از 
فروش نفت است. اکنون پول فروش نفت را 
ب��ا ارزهای معتب��ر دريافت می کنيم و مجبور 
نيس��تيم در قبال آن، ک��اال يا ارزهای نامعتبر 
دريافت کنيم و توانسته ايم منابع را به حساب 

های بانکی خودمان واريز کنيم.
وزي��ر ام��ور اقتصادی و دارايی در پاسخ به اين 
پرسش که آيا ارز ناشی از فروش نفت به داخل 
کشور وارد می شود؟ گفت: دليلی ندارد ارز را 
وارد کشور کنيم به اندازه ای که فروش نفت 
انجام می دهيم در جهان اسکناس وجود ندارد 
و معموال مبادالت در بانک انجام می شود. پول 
ناشی از فروش نفت تحت کنترل و اراده ماست 

و کامال می توانيم از آن استفاده کنيم.
طيب نيا گفت: در حوزه کش��تيرانی و بيمه با 
مش��کل عمده ای مواجه نيس��تيم و به راحتی 
از خدمات بانکی از جمله سوئيفت می توانيم 

استفاده کنيم.
وی با بيان اينکه بانک های ما روابط کارگزاری 
زيادی با بانک های کوچک و متوسط جهان و 
اخيرا با برخی بانک های بزرگ ايجاد کرده اند 
افزود: هفته گذشته موفق شديم يک حساب 
به ارز معتبر در يکی از کشورهای خريدار نفت 

خود داير و از آن استفاده کنيم.
وزير امور اقتصادی و دارايی با تاکيد بر اينکه 
هزين��ه ه��ای استفاده از منابع مالی خارجی ما 
ب��ه ش��دت کاهش يافت گفت: برآورد می شد 
هزين��ه مبادل��ه ما در نقل و انتقال پول حداقل 
10 درص��د باشد. اگر سال 94 حجم مبادالت 
خارجی کشور 120 ميليارد دالر بود 10 درصد 
آن 12 ميليارد دالر يعنی حدود 40 هزار ميليارد 
توم��ان هزينه ناش��ی از تحريم ها می شد اما 
اکن��ون اين هزينه ب��ه حداقل ممکن کاهش 

يافته و از بين رفته است.

گذار از طوفان اقتصادی به روايت طيب نيا

اخبار
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برگزاري آيين تکريم عضو 
هيات مديره بانک کشاورزي

مراس��م تکري��م محمدحس��ن فروغي فر 
عضو سابق هيات مديره بانک کش��اورزي 
صبح شنبه شش��م شهريور با حضوردکتر 
مرتض��ي شهيد زاده رئيس هيات مديره و 
مديرعامل، اعضاي هيات مديره و جمعي 
از مديران اين بانک برگزار شد.به گزارش 
رواب��ط عمومي بان��ک کش��اورزي، دکتر 
شهي��دزاده در اي��ن مراس��م اظهار داشت: 
خدم��ت ب��ه مردم، تکلي��ف الهي ماست و 
انس��ان هاي خدوم واسطه عمل خداوند و 
بندگانش هس��تند بنابراين قدرداني از اين 
انسان ها به عنوان نماد نعمت هاي خداوند، 
مورد سفارش و خوشنودي پروردگار است 
.شهيدزاده در ادامه سخنان خود سه اصل 
»انجام کار حالل، دريافت دستمزد حالل 
و توليد خوراک حالل« را از اصول اوليه در 
بانک کشاورزي برشمرد و اظهار اميدواري 
ک��رد با تکيه بر نيروهاي توانمند، صادق و 
پرتالش وبا حمايت و همراهي مش��تريان 
شريف و زحمتکش، بانک کش��اورزي به 

پيشرفت هاي مهم و بزرگي دست يابد. 

افتتاح بزرگترين کارخانه توليد 
ترانسفورماتور کشور

 با تسهيالت بانک ملي 
در سومي��ن روز هفت��ه دول��ت، دو شرکت 
آرياترانس��فوي ش��رق و آريا ترانس��فوي 
تولي��د  کارخان��ه  بزرگتري��ن  ق��درت) 
ترانس��فورماتور کش��ور (، با حضور معاون 
اول رئي��س جمهور، وزي��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت، مدي��ر عامل بان��ک ملي ايران 
و جمع��ي از مس��ئوالن استان��ي افتت��اح 
و راه ان��دازي شدند.ب��ه گ��زارش رواب��ط 
عمومي بان��ک مل��ي ايران، اين دو شرکت 
که توليد کننده ترانس��فورماتورهاي توزيع 
و قدرت و مربوط به يک مجموعه صنعتي 
هستند، با مشارکت بانک ملي ايران به مبلغ 
3۶ ميليون دالر تس��هيالت ارزي و بالغ بر 
2200 ميلي��ارد ريال تس��هيالت ريالي در 
شهميرزاد سمنان به بهره برداري رسيدند. 
ظرفي��ت اشتغال ايجاد شده اين واحدهاي 
صنعت��ي در ح��ال حاضر بالغ بر 2 هزار نفر 
اشتغال مس��تقيم و 5 هزار نفر اشتغال غير 

مستقيم است.

آغاز به کار نمايشگاه کتاب 
زنجان با عامليت بانک شهر

هشتمين نمايشگاه کتاب استان زنجان با 
عامليت بانک شهر آغاز به کار کرد.

و  ارتباط��ات  مرک��ز  گ��زارش  ب��ه 
هش��تمين  شه��ر،  روابط عمومي بان��ک 
نمايشگاه کتاب زنجان، با حضور 300ناشر 
از سراسر کش��ور و 38هزار عنوان کتاب، 

آغاز به کار کرد.
ب��ر اي��ن اساس، براي حماي��ت از ناشراني 
که امک��ان حضور در نمايش��گاه را ندارند، 
بخش فروش متمرکز با عنوان »کتاب هايي 
از 40ناشر« در نمايشگاه فعال خواهد بود.
در اين نمايش��گاه، 3500ميليون ريال بُن 
ياران��ه خريد کتاب با حمايت معاونت امور 
فرهنگ��ي وزارت ارش��اد اسالمي توس��ط 
بان��ک شهر مس��تقر در نمايش��گاه توزيع 

خواهد شد.
بانک شهر پس از برگزاري موفق بيست و 
نهمين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران، 
به عنوان بانک عامل نمايشگاه هاي کتاب 

در سراسر کشور معرفي شده است.

مديرعامل بانک ايران زمين در مراسم افتتاحيه اموزش مجازي 
کارکن��ان بان��ک گف��ت: الزم است تا جايي ک��ه مي شود براي 
توسعه ام��وزش، چ��ه به صورت مس��تقيم و چ��ه به صورت غير 
مس��تقيم تالش کرد؛ زيرا موفقيت و دستيابي به اهداف بانک 

يا هر سازماني در گرو آموزش موثر است.
مديرعامل بانک ايران زمين در مراسم افتتاحيه اموزش مجازي 

کارکن��ان بان��ک گف��ت: الزم است تا جايي ک��ه مي شود براي 
توسعه ام��وزش، چ��ه به صورت مس��تقيم و چ��ه به صورت غير 
مس��تقيم تالش کرد؛ زيرا موفقيت و دستيابي به اهداف بانک 

يا هر سازماني در گرو آموزش موثر است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بان��ک اي��ران زمي��ن، در مراسم 
افتتاحيه ام��وزش مج��ازي کارکنان که ب��ا حضور مديرعامل و 

مدي��ران ارش��د بانک در ساختم��ان شماره دو بانک برگزار شد، 
عبدالمجيد پورسعيد، مديرعامل ضمن تاکيد بر اهميت آموزش 
همکاران، آموزش را به دو بخش تقسيم کرد و اظهار کرد: بخش 
اول در حوزه اموزش سرمايه گذاري براي افزايش دانش، ارتقائ 
مهارت و تخصص همکاران و بخش دوم محيط و فضايي کاري 

است که ما آن را براي فعاليت و اشتغال انتخاب مي کنيم.

موفقيت هر سازماني در گرو آموزش موثر است

موافقت مجلس شورای اسالمی با احتس��اب 
درآمد ناشی از تسعير ارز برای تسويه بخشی 
از بده��ی ه��ای آن ب��ه بانک ه��ا را می توان 
چ��راغ سب��ز نمايندگان ملت برای برون رفت 
نظام بانکی از مش��کل پرداخت تس��هيالت و 
شکس��ته شدن قفل اعتبارات بانکی ارزيابی 
ک��رد. موافق��ت مجلس ش��ورای اسالمی با 
احتساب درآمد ناشی از تسعير ارز برای تسويه 
بخش��ی از بدهی ه��ای آن ب��ه بانک ها را می 
ت��وان چراغ سب��ز نمايندگان ملت برای برون 
رفت نظام بانکی از مشکل پرداخت تسهيالت 
 و شکسته شدن قفل اعتبارات بانکی ارزيابی 

کرد. 
ب��ه گزارش ايرنا، اليحه اصالح قانون بودجه 
1395 ک��ه پرداخ��ت بدهی دولت به بانک ها 
و پيمانکاران و نيز افزايش سرمايه دولت نزد 
بانک های دولتی از محل تس��عير ارز و ايجاد 
بازار بدهی دو رکن اصلی آن به شمار می رفت، 
سرانجام در هفته دولت به جلسه علنی مجلس 
رسي��د. »نمايندگان مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی ديروز در اليحه اصالح قانون 
بودجه 95 مقرر کردند: براساس بند الف تبصره 
های الحاقی و تبصره 35 قانون بودجه جاری 
به دولت اجازه داده می شود از محل حس��اب 
م��ازاد حاص��ل از ارزيابی خالص دارايی های 
خارج��ی بان��ک مرکزی جمه��وری اسالمی 
ايران، پس از کسر منابع الزم برای اجرای ماده 

4۶ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای 
نظام مالی کش��ور مصوب 1394.2.1 و کس��ر 
مازاد تس��عير ناش��ی از منابع ارزی بالوصول 
ي��ا بلوکه ش��ده يا مصادره شده بانک مرکزی 
جمه��وری اسالم��ی ايران و پيش بينی منابع 
الزم برای تأمين هزينه های يکس��ان سازی 
ن��رخ ارز )در ص��ورت اج��راء(، مطالبات بانک 
مرک��زی جمهوری اسالمی ايران از بانک ها 
را برای تسويه مطالبات قانونی اين بانک ها از 

دولت و افزايش سرمايه دولت در بانک های 
دولتی و همچنين بخشودگی سود تسهيالت 
تا يک ميلياردريال حداکثر تا سقف 450 هزار 
ميلي��ارد ري��ال به شرح ج��دول شماره يک با 

رعايت بندهای زير تسويه کند.«
تس��عير ارز ب��ه معنی تبدي��ل معامالت پولی 
خارجی به پايه پول رايج داخل کش��ور است؛ 
معامالت يک واحد تجاری داخلی با واحدهای 
تجاری واقع در خارج از کش��ور اغلب به واحد 

پول��ی غي��ر از ري��ال انجام م��ی شود که آن را 
معام��الت ارزی می نامند؛ براساس استاندارد 
حس��ابداری، معامالت ارزی در زمان شناخت 
اوليه بايد براساس نرخ تسعير )تبديل( در تاريخ 
انجام معامله به ريال ثبت شود که اين فرآيند 
را تس��عير ارز گوين��د. بانک مرکزی براساس 
قانون همواره تسعير ارز را در حساب های خود 
محاسبه و ثبت می کند اما احتس��اب اختالف 
درآم��د ناشی از تغيير ن��رخ ارزهای مورد نظر 

ب��ه عن��وان درآمد دولت و اينکه بتواند از آن به 
عنوان منبعی برای رفع بخشی از نيازهای خود 
استفاده کند، نياز به مجوز از مجلس داشت.

نگران�ی مجل�س از تس�عير ارز در دوره  ���
های قبل

کس��ب مجوز مجلس ب��رای استفاده از منابع 
حاصل از تس��عير ارز به عنوان درآمدی برای 
دول��ت ه��ا در دول��ت و مجلس قبل نيز سابقه 
داشت اما در آن زمان با مخالفت شديد مجلس 
رو به رو شد. دولت يازدهم نيز در جريان اليحه 
بودجه 1395 کل کش��ور خواهان کس��ب اين 
مجوز بود که مجلس تبصره های مربوط به آن 
را از قان��ون بودج��ه حذف کرد، زيرا نگران بود 
اعطای اين مجوز به رويه دولت ها در اتکا به 
درآمد ناشی از اختالف قيمت ارز که به معنی 
کاه��ش ارزش پول ملی در برابری با ارزهای 
عمده اس��ت، تبديل شود. محمدباقر نوبخت 
مع��اون ريي��س جمه��وری و رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه درباره علت مخالفت مجلس 
قبل با دولت دهم در استفاده از منابع حاصل 
از تسعير ارز برای تهاتر بدهی های خود گفته 
است: براساس مصوبه آخرين جلس��ه مجمع 
عموم��ی بانک مرک��زی در خردادماه1392، 
دولت قبل قصد داشت همه بدهی های خود 
ب��ه بان��ک مرکزی، بانک ها و سازمان ها را از 

اين طريق تسويه کند.

با تسويه بخشي از بدهي هاي دولت با تسعير ارز موافقت شد

چراغ سبز مجلس برای گشايش قفل اعتباری بانک ها

ممکن است برای شما اين سوال پيش آمده باشد که چرا 
کارکن��ان بان��ک ها و موسس��ات مالی و اعتباری جا به جا 

می شوند و شعبه خود را تغيير می دهند؟
به گزارش اخبار بانک،کارکنان بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری همانند ديگر شرکت ها سازمان ها برای مدت 
طوالنی در يک محل خدمت نمی کنند و معموال جا به جا 

می شوند. اين تغيير و جابه جايی ها معموال چندان خوشايند 
مشتريان نيست چون کارمندان بانک با توجه به مراجعات 
مش��تريان، کم کم با آنها آشنا شده و با تکرار مراجعات از 
آنها تقاضای کارت ملی به جهت ارائه خدمات نمی کنند. 
جابجايی يک کارمند بانک و موسس��ه مالی و اعتباری در 
يک شعبه برای عدم ايجاد سکون و نيز برخی حساسيت ها 

و حتی رشد و ارتقای شغلی صحيح است.
کارکن��ان بان��ک ها و موسس��ات مالی و اعتباری به جهت 
حس��اسيت هاي��ی ک��ه در اين کار وج��ود دارد و اطالعات 
داراي��ی ه��ای شهروندان جامعه به دست آنهاست زير ذره 
بين هستند. قانون مشخص و مدونی د راين خصوص وجود 
ندارد اما معموال هيچ کارمندی در بانک ها و موسس��ات 

بزرگ بيش از سه سال در يک شعبه باقی نمی ماند.
اين موضوع برای روسای شعب از اهميت باالتری برخوردار 

است و جابه جايی های آنها حتما صورت می گيرد.
به نوشته اخبار بانک، البته هس��تند بانک ها و موسس��اتی 
که گاها برای مدت چندين سال يک يا چند کارمند را در 

يک شعبه نگه می دارند.

چراییجابهجاییکارکنانبانکها

اخبار

جهشخریدتضمينيگندمازمرز11.۲ميليونتنباعامليتبانککشاورزي
خري��د تضمين��ي گن��دم در س��ال 1395 با عامليت بانک کش��اورزي از 11.2 ميليون تن فراتر رفت.به گزارش روابط 
عمومي بانک کش��اورزي، مهندس محمود حجتي وزير جهاد کش��اورزي در برنامه »تيتر امش��ب« شبکه خبر اظهار 
داش��ت: تاکن��ون بي��ش از 11.2 ميلي��ون ت��ن گندم به ارزش 140 هزار ميليارد ريال خريداري و ٧0 هزار ميليارد ريال 

بهاي آن به گندمکاران پرداخت شده که باقي مطالبات نيز در اسرع وقت تامين و پرداخت مي شود.
خري��د تضمين��ي گن��دم در س��ال 1395 با عامليت بانک کش��اورزي از 11.2 ميليون تن فراتر رفت.به گزارش روابط 
عمومي بانک کش��اورزي، مهندس محمود حجتي وزير جهاد کش��اورزي در برنامه »تيتر امش��ب« شبکه خبر اظهار 
داش��ت: تاکن��ون بي��ش از 11.2 ميلي��ون ت��ن گندم به ارزش 140 هزار ميليارد ريال خريداري و ٧0 هزار ميليارد ريال 
به��اي آن ب��ه گندمک��اران پرداخ��ت ش��ده که باقي مطالبات نيز در اسرع وقت تامين و پرداخت مي شود. وي تصريح 
کرد: توليد گندم در مقايسه با سال 92 بيش از دو و نيم برابر شده است در نتيجه هزينه خريد تضميني گندم از 40 
هزار ميليارد ريال در سال 92 به حدود 140 هزار ميليارد ريال رسيده است.وي تصريح کرد: امسال 14 ميليون تن 
گندم در کشور توليد و گندم مورد نياز در داخل تامين و کشور از واردات بي نياز شده است.شايان ذکر است اولويت 
بندي پرداخت تسهيالت بر اساس افزايش بهره وري و فعال سازي ظرفيت هاي جديد و مغفول بخش کشاورزي 
نظير زراعت و فرآوري گياهان دارويي، توسعه آبزي پروري به شيوه پرورش در قفس با امکان توليد 1 ميليون تن، 
توسع��ه روش ه��اي نوي��ن آبياري، کش��ت هاي گلخان��ه اي و توسعه باغ هاي ديم در اراضي شيبدار که طبق سخنان 
مهندس حجتي جزو برنامه هاي وزارت جهاد کش��اورزي در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است، به دستور 

دکتر مرتضي شهيدزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک کشاورزي در دستور کار اين بانک نيز قرار دارد.

توجهجديبانکمليایرانبهانجاممسئوليتهاياجتماعي
بانک ملي ايران همس��و با اهداف دولت تدبير و اميد در زمينه رفع محروميت ها و کمک به توسعه مناطق محروم 

کشور، توجه جدي به انجام مسئوليت هاي اجتماعي داشته است.
بانک ملي ايران همس��و با اهداف دولت تدبير و اميد در زمينه رفع محروميت ها و کمک به توسعه مناطق محروم 
کشور، توجه جدي به انجام مسئوليت هاي اجتماعي داشته است. به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، ساخت 
مدرسه، احداث بيمارستان، درمانگاه  و اهداي آمبوالنس، ساخت و تکميل نمازخانه، مسجد، مصلي، حوزه علميه، 
تجهيز کتابخانه، مشارکت در طرح پيوند اعضا، احداث مراکز نگهداري کودکان بي سرپرست و معلوالن ذهني و..... 
تعدادي از پروژه هايي است که اين بانک به طور مستمر دربرنامه  کاري خود داشته است. براين اساس ظرف چند 
س��ال اخي��ر، بان��ک مل��ي ايران با تخصيص و پرداخت مبلغ 21 ميليارد و 130ميليون تومان در طرح هاي عام المنفعه 
اجتماعي و فرهنگي مش��ارکت مالي داشته است. اين بانک براي ساخت 40 مدرسه در مناطق روستايي و محروم 
کش��ور، مبل��غ ٧ ميلي��ارد و 500 ميلي��ون توم��ان، جهت احداث بيمارستان، درمانگ��اه  و اهداي آمبوالنس مبلغ يک 
ميليارد و ٧00 ميليون تومان، براي ساخت و تکميل نمازخانه، مسجد، مصلي، حوزه علميه، تجهيز کتابخانه، مرکز 
فرهنگ��ي، کم��ک ب��ه دانش آموزان نخبه محروم مبل��غ 920 ميليون تومان، جهت احداث مراکز نگهداري کودکان 
بي سرپرست و معلوالن ذهني مبلغ 350 ميليون تومان پرداخت کرده است. پرداخت مبلغ 4 ميليارد و 800 ميليون 
تومان کمک نقدي به ستاد ديه کل کشور براي آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد ناشي از عدم توانايي در پرداخت 
ديه، پرداخت مبلغ ۶۶0 ميليون تومان بابت مشارکت در طرح  پيوند اعضاي بيمارستان مسيح  دانشوري از جلوه هاي 

حضور بانک ملي ايران در طرح هاي عام المنفعه و خيريه کشور بوده است. 
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دور اروپا با دوچرخه سوار
 بيمه آسيا

 دوچرخه سوار بيمه آسيا در سفر فرهنگی 
� ورزش��ی 40 روزه خ��ود به کش��ورهای 
اروپايی، پيام »توانمندی بيماران ام اس« 
را به گوش اروپائيان می رساند. به گزارش 
روابط عمومی بيمه آسيا، به مناسبت پنجاه 
و هفتمي��ن سالگ��رد تاسي��س بيمه آسيا، 
علی عظيمی )کارمند بيمه آسيا( به همراه 
همسرش در سفر 40 روزه خود ضمن عبور 
از کشورهای آلمان، هلند، دانمارک، نروژو 
سوئ��د پيام رس��ان »توانمندی بيماران ام 

اس« به اروپائيان خواهد بود. 

نيروگاه سيکل ترکيبی زواره 
تحت پوشش بيمه سرمد

نيروگ��اه سي��کل ترکيب��ی زواره شرکت 
پرشي��ان ف��والد اصفه��ان تحت پوشش 
بيم��ه سرمد قرار گرفت. به گزارش روابط 
عمومی بيمه سرمد، به همت شعبه چهارباغ 
)اصفهان( و همکاری و مساعدت مديريت 
محترم شرکت پرشيان فوالد جناب آقای 
محم��د فالحتيان، نيروگاه سيکل ترکيبی 
زواره تح��ت پوشش بيمه تمام خطر جامع 

ماشين آالت اين شرکت قرار گرفت.

برگزاري ليگ برتر کشتی ايران 
با حضور تيم کشتی بيمه رازی

ب��ه گ��زارش روابط عمومی و تبليغات، تيم 
بيمه رازی که طی سال های گذشته موفق 
به کس��ب مق��ام قهرمانی ليگ برتر ايران 
و همچني��ن ليگ باشگاه های جهان شده 
اس��ت، امس��ال به عنوان تي��م بيمه رازی 
لرست��ان در اين رقابت ها به ميدان خواهد 
رف��ت. گفتنی است تيم ه��ای بيمه رازی، 
پدافند و دانش��گاه پيام نور، در کش��تی آزاد 
و فرنگی، سينا صنعت ايذه، هيات کش��تی 
است��ان خوزستان در کش��تی فرنگی، گاز 
مازندران و ستارگان ساری در کشتی آزاد در 

اين مسابقات حضور خواهند داشت. 

شهر يزد ميزبان شعبه جديد 
شرکت بيمه پاسارگاد

 ساختم��ان جديد شعبه يزد بيمه پاسارگاد 
ب��ا همت و تالش همکاران پاسارگادی در 
موقعيتی مناسب راه اندازی شده و در حال 
حاضر آماده پاسخگويی به هموطنان عزيز 
می باشد. اين بنا در مساحتی به متراژ 4۶8 
مت��ر مربع با موقعي��ت تجاری - اداری در 
مرک��ز شه��ر تاريخی يزد واق��ع شده و در 
اي��ن شعبه بيمه پاسارگ��اد انواع بيمه نامه 
های اموال، مسئوليت، مهندسی و... ارايه 
م��ی شود. همچنين شعبه اشخاص يزد در 
ساختم��ان سابق اقدام به صدور بيمه نامه 

های تخصصی اشخاص می نمايد. 
شعبه مرکزی يزد: صفاييه، خيابان تيمسار 
فالح��ی، روب��روی خياب��ان عدالت تلفن: 
3-382٧2151-035 شعب��ه اشخ��اص 
ي��زد: خياب��ان کاشانی، نبش کوچه حافظ، 

طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

وزي��ر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نظرات وزارت 
بهداشت در مورد بيمه کامال شفاف، کارشناسی و روشن است 
زي��را بيم��ه، پاشن��ه آشيل نظام سالمت است و اگر بيمه درست 
نشود نمی توان انتظار داشت که خدمات حوزه سالمت سامان 

پيدا کند. 
به گزارش اخبار بانک، سيد حس��ن هاشمی در اجالس روسای 

دانش��گاه ها و دانش��کده های علوم پزشکی کشور با قدردانی از 
کم��ک مدي��ران عامل سازمان تامين اجتماعی و بيمه سالمت 
ايران به حوزه سالمت کشور خاطرنشان کرد: اگر بيمه ها طرح 
تح��ول سالم��ت را کمک نمی کردند اجرا و پيش بردن اهداف 

آن سخت و دشوار بود. 
هاشمی انتظارت وزارت بهداشت از بيمه ها را درحد باال ارزيابی 

کرد و گفت: خوشبختانه آقای دکتر نوربخش )مدير عامل تامين 
اجتماعی ( در حد توان خود به ما کمک کرد اما از سال گذشته 
ي��ک ه��زار و 800 و از امس��ال هم يک ه��زار ميليارد تومان از 
سازمان تامين اجتماعی مطالبه داريم که البته با احتساب 400 
ميليارد تومان بدهی ما به شرکت های دارويی، اين رقم، حدود 

2 هزار و 400 ميليارد تومان است.

بيمه، پاشنه آشيل نظام سالمت است

سه��م بيم��ه زندگي به مي��زان 13.8 درصد از 
پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.

ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومي و امور بين 
المل��ل بيمه مرک��زي جمهوري اسالمي ايران 
سه��م بيمه هاي زندگي در پورتفوي حق بيمه 

توليدي بازار صنعت افزايش يافت.
بنا بر همين گزارش آمار عملکرد صنعت بيمه 
در چه��ار ماه��ه منتهي به تيرماه سال جاري به 

شرح ذيل است.
الف( حق بيمه توليدي: ���

- حج��م ح��ق بيمه هاي تولي��دي بازار بيمه با 
20.۶درصد افزايش نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال گذشته به حدود ٧۶.1 هزارميليارد ريال 

رسيد .
- سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به ۶۶.8 
درص��د رسي��د و 33.2 درصد ديگر توسط بيمه 
اي��ران در نق��ش تنها شرکت بيمه دولتي توليد 

شد. 
- 10 شرکت  بيمه ي ايران، آسيا، دانا، پارسيان، 
الب��رز، کوثر، رازي، معلم، پاسارگاد و کارآفرين 
)ه��ر ي��ک داراي سه��م باالت��ر از 3 درص��د( 
درمجموع 8۶ درصد از حق بيمه توليدي بازار 
را به خود اختصاص داده اند و 14 درصد مابقي 
ح��ق بيمه، توسط 15 شرکت بيمه ديگر توليد 
شده است که در اين ميان شرکت بيمه »تجارت 
ن��و« پروانه فعاليت خ��ود را از بيمه مرکزي در 

مورخ 1395.2.۶ اخذ کرده است.
- تعداد بيمه نامه هاي صادره در اين مدت نيز با 
حدود٧.10 درصد رشد نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل حدود 1۶ ميليون فقره بود.

- 42.4 درص��د حق بيمه هاي توليدي به رشته 
بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. 

- سه��م بيم��ه زندگي به ميزان 13.8 درصد از 
پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.

- 18.۶ درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط 
با بيمه درمان بود.

ب( خسارت پرداختي:
- شرکت ه��اي بيمه ح��دود 4۶.3 هزارميليارد 
ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت کردند که 
در مقايس��ه با چهار ماهه منتهي به تير 1394، 

31.۶ درصد رشد نشان مي دهد. 
- 55 درص��د از خس��ارتهاي ب��ازار بيمه توسط 

بخش غيردولتي جبران شد .
- شرکت هاي بيمه در حدود 9.4 ميليون مورد 
خس��ارت به بيمه گذاران پرداخت کردندکه در 
مقايس��ه با مدت مش��ابه سال قبل 24.4 درصد 

رشد داشته است.
- 3٧.5 درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه 

شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.
- حدود 3۶.4 درصد از خسارت هاي بازار بيمه 

در رشته بيمه درمان پرداخت شده است. 
- سهم بيمه زندگي نيز به حدود ٧.۶ درصد از 

خسارتهاي پرداختي بازار بيمه رسيد.
ج( نسبت خسارت: ���

الزم به ذکر است، بررسي آمار عملکرد شرکتها 
و رشته هاي بيمه از حيث »نسبت خسارت« در 
اين مدت نمي تواند ارزيابي مطلوبي از عملکرد 
آنها در دسترس قرار داده و فعاليت واقعي شان 
را نشان بدهد، چرا که با گذشت تنها چهار ماه 
از س��ال، درياف��ت کامل حق بيمه هاي مربوط 
به برخي از بيمه نامه هاي صادره در اين مدت 
انج��ام نگرفت��ه و ب��ه مرور ط��ي سال وصول 

خواهند شد.
با اين وجود، آمار نس��بت خس��ارت در شرکتها 
و رشته ه��اي بيم��ه در اي��ن مدت به شرح ذيل 

است:

- نس��بت خس��ارت صنعت بيمه در اين مدت 
مع��ادل ۶0.9 درص��د بود و در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال قبل 5.1 واحد افزايش نشان  داد. 

- نسبت خسارت 8 شرکت بيمه: ميهن، حافظ، 
سينا، ايران، نوين، دانا، ملت و البرز )به ترتيب 
ب��ا: 148.4، 94.8، 91.3، 82.۶، 81.9، ٧۶.5، 
٧۶.5 و ۶5.3 درص��د( باالت��ر از اي��ن ميزان در 

بازار بيمه بوده است. 
- پ��س از شرکته��اي بيم��ه نامبرده، نس��بت 
خس��ارت شرکت بيمه سرمد )با 5٧.۶ درصد( 
از نس��بت خسارت ساير شرکتهاي بيمه باالتر 

بوده اما پايين تر از سطح بازار بيمه قرار دارد.
- دو رشته  بيمه درمان و بدنه اتومبيل )با 119.2 
و ٧1.1 درصد( نس��بت خس��ارتي باالتر از بازار 

بيمه داشتند.
- پ��س از رشته ه��اي نامبرده دو رشته بيمه اي 
ح��وادث رانن��ده و شخص ثالث و مازاد )با 58.۶ 
و 53.8 درصد( نس��بت خس��ارتي باالتر از ساير 
رشته ها داشته اما از نس��بت خسارت بازار بيمه 

پائين تر است.
گفتني است نس��بت خس��ارت عبارتس��ت از: 
حاصل تقس��يم خسارت پرداختي به حق بيمه 
توليدي بر حس��ب درص��د است و در محاسبه 
آن مبالغ خس��ارتهاي معوق، ذخاير حق بيمه، 
کارم��زد شبکه ف��روش و هزينه هاي اداري- 

عمومي دخالت داده نمي شود.
شاي��ان ذکر است که امار تفصيلي اين گزارش 
هفت��ه گذشته در پرت��ال بيمه مرکزي) بخش 
گزارش آماري، زير بخش آمار فصلي با عنوان 

آمار فصلي 95 ( بارگذاري شده است.

گزارش بررسي آمار عملکرد صنعت بيمه کشور در چهار ماهه اول ۱395

اخبار

دستيابیبهرشددرپرتفوهمزمانباافزایشسطحتوانگری
آرام رشيدی؛ معاون پشتيبانی و امور اقتصادی بيمه نوين از افزايش سرمايه اين شرکت تا پايان شش ماهه نخست 
سال خبر داد و گفت: يک اتفاق بسيار مثبت برای بيمه نوين تصويب افزايش سرمايه شرکت در سه ماهه نخست 
سال بود. اين افزايش سرمايه عالوه بر رشد و ارتقای سطح توانگری مالی شرکت، زمينه های بهبود چش��م انداز 
آينده در پذيرش ريسک های بزرگ و رقابت پذيری باالی شرکت را نيز ميسر خواهد کرد. افزايش سرمايه شرکت 
بيم��ه نوي��ن در دو مرحل��ه از مبل��غ 800 ميلي��ارد ري��ال به مبلغ 2500 ميليارد ريال اجرا خواهد شد. در مرحله اول اين 
افزايش سرمايه تا رقم 1500 ميليارد ريال تا پايان شهريور انجام خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بيمه نوين، 
آرام رشيدی؛ معاون پشتيبانی و امور اقتصادی اين شرکت در گفتگو با ريسک نيوز، ضمن اعالم اين مطلب افزود: 
س��ال 95 ب��رای شرک��ت بيم��ه نوين ورود به دهه دوم حيات اي��ن شرکت است که می¬تواند در اتخاذ رويکردهای 
جدي��د و سازن��ده در تصمي��م س��ازی ه��ای اين شرکت مؤثر باشد. به هرحال شرايط ايس��تايی تورمی سال های 93 
و 94 در اقتصاد کش��ور که متأثر از  تصميمات بين المللی و برنامه های اقتصاد جهانی بود، روزهای پرچالش��ی را 
پيِش روی اقتصاد کشور و به تبع صنعت بيمه قرار داد. وی درخصوص فضای پس از تحريم بر شرکت های بيمه، 
خاطر نشان کرد: رفع تحريم¬ ها، ايجاد گشايش و رونق اقتصادی تنها يک روی سکه بُرد در فضای کسب و کار 
است. نبايد به رويکردهای گذشته برای موفقيت در آينده دل بس��ت. شرکت بيمه نوين در سال94 با درک دقيقی 
از وضعي��ت و عملک��رد گذشت��ه و توج��ه ب��ه تغييرات عميق پيش رو در اين صنعت، بازنگری در وضع موجود و برنامه 
ريزی بر اساس وضعيت پيش رو بود. اين بازنگری در سه حوزه فنی، سرمايه گذاری و سرمايه سازمانی را در دستور 

کار قرار داد. بايد تصريح کنم اين بازنگری همراه با اقدام عملياتی در هرسه حوزه بود.

واگذاریصدوربيمهنامهشخصثالثوحوادثراننده
خودروهایصفرتوليدیسایپابهبيمهایران  

تهران-گ��روه خودروس��ازی سايپ��ا ب��ا تبادل توافقنامه ای صدور بيمه نامه خودروهای صفر توليد شده خود را از اول 
شهريور 1395 به مدت يکس��ال به بيمه ايران واگذار کرد.  به گزارش روابط عمومی بيمه ايران، دراين توافقنامه 
که رييس هيات مديره ومديران عامل بيمه ايران و شرکت خدمات بيمه ای رايان سايپا آن را مبادله کردند، صدور 
بيم��ه نام��ه شخ��ص ثال��ث، حوادث راننده و ساي��ر خدمات بيمه ای مرتبط با آن برای تمام خودروهای صفر کيلومتر 
توليدی گروه خودروسازی سايپا به بيمه ايران واگذار شد. مديرعامل بيمه ايران هنگام مبادله اين توافقنامه با اشاره 
ب��ه قان��ون بيم��ه نامه شخص ثال��ث جديد مصوب 1395 اظهار داشت: براساس درخواست گروه خودروسازی سايپا 
به عنوان متصرف قانونی وسيله نقليه و ارائه دهنده خدمات خودرويی، نسبت به صدور بيمه نامه برای خودروهای 
موردنظ��ر اق��دام خواه��د شد. آق��ای پورکيانی با بيان اينکه گروه خودروسازی سايپا در راستای ارائه خدمات بهينه و 
ايجاد اطمينان برای خريداران خودروهای صفر کيلومتر خود دررابطه با بيمه نامه شخص ثالث با بيمه ايران وارد 
مذاک��ره و عق��د ق��رارداد ش��د اف��زود: بيمه ايران  در رقابت با ساير شرک��ت های بيمه ای موفق شد با توجه به مزيت 
ه��ای ف��راوان از جمل��ه دسترس��ی بيمه گذاران به شبکه وسيع شعب و نمايندگيها در سراسر کش��ور، اين پرتفوی را 
ج��ذب کن��د. مديرعام��ل بيمه ايران درباره روند صدور بيمه نام��ه شخص ثالث خودروهای صفرگروه خودروسازی 
سايپا، اضافه کرد:براساس اين توافقنامه درخواست های صدور بيمه نامه برای بيمه شخص ثالث به صورت روزانه 
 و ط��ی فهرس��ت ف��روش خ��ودرو به بيمه ايران اعالم وسپس نس��بت به صدور بيمه نام��ه درهمان روز اقدام خواهد 

شد. 
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خدمت جديد بانک سامان
 به مشتريان برتر

بان��ک سام��ان در راست��اي ارايه خدمات 
متمايز به مشتريان برتر خود و ايجاد شرايط 
مناس��ب و راح��ت در سفرها، خدمت جديد 
اج��اره خودرو را اراي��ه مي دهد.به گزارش 
اداره رواب��ط عمومي بان��ک سام��ان، رضا 
حي��دري مدير امور مش��تريان برتر اظهار 
داش��ت: بان��ک سامان ب��ا همکاري يک 
شرک��ت بين الملل��ي ارايه خدم��ات اجاره 
خودرو، خدمت اجاره خودرو بدون راننده يا 
با راننده را به  صورت کوتاه  مدت و بلندمدت 
با تخفيف و مزاياي ويژه در اختيار مشتريان 
برت��ر خود قرار مي ده��د.  بانک سامان در 
راستاي ارايه خدمات متمايز به مش��تريان 
برت��ر خ��ود و ايجاد شرايط مناسب و راحت 
در سفره��ا، خدم��ت جديد اج��اره خودرو 
را اراي��ه مي دهد.ب��ه گ��زارش اداره روابط 
عمومي بانک سام��ان، رضا حيدري مدير 
امور مش��تريان برتر اظه��ار داشت: بانک 
سامان با همکاري يک شرکت بين المللي 
اراي��ه خدم��ات اجاره خودرو، خدمت اجاره 
خودرو بدون راننده يا با راننده را به  صورت 
کوتاه  مدت و بلندمدت با تخفيف و مزاياي 
وي��ژه در اختي��ار مش��تريان برتر خود قرار 
مي ده��د. مدير امور مش��تريان برتر بانک 
سام��ان درخص��وص شرايط و مزاياي اين 
خدمت تصريح کرد: مش��تريان برتر بانک 
ب��ا بهره من��دي از اين خدمت مي توانند در 
بسياري از شهرها و فرودگاه هاي کشور و 
خارج از کشور، خودروي موردنظر خود را به 
همراه امکانات ويژه اي مانند سيستم هدايت 
و راهب��ري خودرو، صندلي کودک، زنجير 
چ��رخ و باربن��د، تحويل بگيرند و در محل 
موردنظر خود تحويل دهند.حيدري تاکيد 
کرد: تمام خودروهاي تحويلي پوشش بيمه 
شخص ثالث و بيمه بدنه دارند و درصورت 
تصادف هزينه اي بابت افت قيمت خودرو 
دريافت نمي شود.مش��تريان ويژه و خاص 
بانک سامان جهت اطالع از جزييات بيشتر 
اين خدمت مي توانند به بانکدار ويژه مستقر 
در شع��ب بانک مراجع��ه يا با شماره تلفن 
22۶۶2105-021 مرکزخدم��ات سامان 

زندگي تماس بگيرند.

پاسخ مديران بانک مسکن
 به سواالت مشتريان

همزمان با هفته دولت، مديران ارشد بانک 
مسکن از طريق مرکز ارتباط با مشتريان به 
صورت تلفني آماده پاسخگويي به سواالت 
مش��تريان هستند. همزمان با هفته دولت، 
مديران ارشد بانک مسکن از طريق مرکز 
ارتباط با مش��تريان به صورت تلفني آماده 
پاسخگويي به سواالت مش��تريان هستند. 
به گزارش روابط عمومي بانک مسکن، در 
راست��اي افزايش ارتباط مس��تقيم مديران 
ارشد بانک مس��کن با مش��تريان، مديران 
ارش��د اي��ن بانک همزمان ب��ا هفته دولت 
ضمن بازديد از مرکز ارتباط با مشتريان، به 
صورت تلفني به سواالت مشتريان در حوزه 
تس��هيالت و انواع خدمات بانکداري پاسخ 
مي دهند.بر اين اساس روزهاي شنبه ششم 
شهريور و يکش��نبه هفتم شهريور روساي 
ادارات کل ام��ور شع��ب استان تهران، امور 
شعب شهرستان ها، اعتبارات و تامين مالي، 
تبصره اي و اداره کل سازمانها و روش هاي 
بانک مسکن از ساعت 10 تا 12 به سواالت 
مش��تريان در حوزه خدمات و تس��هيالت 
بانکي پاسخ مي دهند که بيشترين سواالت 
مش��تريان اين بانک در تماس با مشاوران 
اين مرکز در حوزه انواع تس��هيالت بانکي 

اعم از باسپرده و بدون سپرده است.

همزم��ان ب��ا هفت��ه بانکداری اسالمی دکتر عيس��ی رضايی با 
محم��د خدادی مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی ديدار 
و گفتگ��و ک��رد . به گ��زارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری 
کوث��ر؛ دکت��ر عيس��ی رضايی در اين ديدار ب��ا بيان اين مطلب 
ک��ه باالتري��ن سرمايه نظام بانک��ی اعتماد عمومی است گفت: 
متاسفان��ه برخ��ی سايتها اعتماد عمومی به نظام بانکی را از بين 

ب��رده ان��د و عامدان��ه دروغ می گويند. نايب رئيس هيئت مديره 
موسس��ه اعتباری کوثر افزود: ريش��ه های برخی خبر سازی ها 
حرفه ای نيس��ت. رسانه ها بايد روايتی مس��تقالنه و بی طرفانه  
از اوض��اع اقتص��ادی و ب��ه ويژه نظام بانکی به مردم ارايه کنند. 
مديرعام��ل موسس��ه اعتباری کوث��ر تصريح کرد: گاهي برخي 
رسانه ها به دليل منافع زودگذر،به انتشار اخبار و مطالبي اقدام 

م��ي کنن��د که شايد چندان هم نس��بت به صحت آنها اطمينان 
ندارند و اينگونه مي شود که اعتماد عمومی نسبت به عملکرد 
يک سازمان خدشه دار می شود. استاد دانش��گاه شهيد بهش��تی 
خاطرنش��ان ساخت: تاکنون اطالع رسانی شفافی در خصوص 
تفاوت عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با نهادهای 

مالی غير مجاز در رسانه ها انجام نشده است. 

رسانه ها بايد روايتی مستقالنه و بی طرفانه  از نظام بانکی به مردم ارايه کنند

ارمغان جوادنيا ���

نرخ سود بانکی که پيش از اين با توافق بانک ها 
به 15 درصد کاهش يافته بود، اين بار قرار است 
مجددا کاهش را تجربه کند. اما اين بار بانک ها 
موافق اين کاهش نيس��تند و اين نارضايتی را 
در نامه ای که اخيرا به رئيس کل بانک مرکزی 

ارسال کرده اند، نشان داده اند.
ب��ه گ��زارش اخبار بان��ک، آنه��ا در اي��ن نامه 
خواست��ار شناورشدن نرخ سود بانکی شده اند 
ام��ا اين موض��وع هنوز م��ورد توافق شورای 
پ��ول  و اعتبار ق��رار نگرفته است. کارشناسان 
ني��ز مخالف��ت خود را دراين باره مطرح و تاکيد 
کرده اند شناورشدن نرخ سود در شرايط فعلی 
راهگش��ا نيست. اين کارشناسان معتقدند نرخ 
س��ود بانکی با شي��ب ماليم بايد کاهش يابد. 
اي��ن کارشناسان اين بار هم هش��دار می دهند 
که با کاهش نرخ سود بانکی، سرعت افزايش 
نقدينگ��ی بيش��تر می شود و ت��ورم نيز روندی 
صع��ودی در پي��ش  می گيرد، برای همين هم 
ب��ا توج��ه به اينکه بانک ها نرخ سود مصوب را 
رعايت نمی کنند، کارشناسان توصيه می کنند 
که اوال موسس��ات غيرمجاز پولی ساماندهی 
شوند؛ ثانيا نظارت بانک مرکزی بر بانک های 

متخلف بيشتر شود.

تبعات کاهش نرخ سود ���
احمد حاتمی يزد کارشناس بانکی

در بحث کاهش دوباره نرخ سود بانکی که در 
برنامه ه��ای شورای پ��ول  و اعتبار قرار گرفته 
است، موضوع خروج سپرده های بانکی مطرح 
نيست. حتی اگر سود سپرده صفر شود، پول از 
سيس��تم بانکی خارج نمی شود. پول جايی جز 
بان��ک ندارد و در خانه نيز نگهداری نمی شود. 
حتی اگر سپرده ها وارد بازارهای مالی ديگری 
چ��ون بورس ش��ود بازهم وارد بانک می شود. 
فقط با کاهش نرخ سود بانکی سرعت جريان 
نقدينگی بيشتر می شود. تا پيش از اين سپرده 
سه تا پنج سال در بانک ثابت بود و بانک بر اين 

مبنا برنامه ريزی می کرد اما با کاهش نرخ سود 
مردم ديگر پول خود را به صورت سپرده در بانک 
نگه��داری نمی کنند و در چنين شرايطی مثال 
تصمي��م ب��ه خريد می گيرند و در اين شرايط با 
گردش نقدينگی، تورم ايجاد می شود. بنابراين 
ب��ا توج��ه به اين موارد، دولت بايد شيب ماليم 
را در کاهش نرخ سود بانکی مدنظر قرار دهد 
تا اشتباهات دولت گذشته تکرار نشود. انگيزه 
دولت احمدی نژاد اين بود که سود سپرده ها به 
صفر برسد اما با شکست روبه رو شد و در آخرين 
دوره دول��ت او، ن��رخ سود در بانک های دولتی 
به باالی 22 درصد و در بانک های خصوصی 
به 25 و 2۶ درصد هم رسيد. بنابراين سرعت 
گرفتن اين سياست به مصلحت نيست. درباره 
پرداخت تسهيالت نيز چنين کاری انجام شد 
اما موفقيتی حاصل نشد. بانک ها هم نرخ سود 
تسهيالت را رعايت نمی کنند، روش آنها اين 
اس��ت ک��ه وام می دهند، ن��رخ سود مصوب را 
ه��م رعاي��ت می کنند ام��ا مبلغی که در اختيار 
تس��هيالت گيرنده قرار می گيرد کمتر از مبلغ 
اصلی وام است. به عنوان مثال 100 ميليون وام 
پرداخت می شود با سود 18 درصد اما اين 100 
ميلي��ون در اختيار فرد تس��هيالت گيرنده قرار 
نمی گيرد بلکه ٧5 ميليون پرداخت می شود و 

25 ميليون تومان هم بابت وثيقه از اصل وام کم 
می کنند که در اين صورت نرخ موثری ايجاد 
می شود که با نرخ مصوب متفاوت است. يعنی 
بار مالی برای مش��تری 24 درصد است اما در 
ظاه��ر 18درصد سود گرفته می شود. بنابراين 
ب��ا توج��ه به اينکه بانک ها نرخ سود مصوب را 
رعاي��ت نمی کنند، کاهش نرخ سود بانکی به 
ص��الح نيس��ت و عواقب خوب��ی ندارد. ضمن 
 اينکه کاهش اين نرخ موجب دور زدن مقررات 
توسط سيستم بانکی می شود. شناورشدن نرخ 
سود بانکی نيز که اخيرا از سوی برخی مديران 
بانک ها مطرح شده است راه به جايی نخواهد 
ب��رد؛ چراک��ه فعال جامعه اقتصادی ما آمادگی 
آن را ندارد. حال اجرای چنين طرحی نيازمند 
سيس��تم های ديگ��ری است ک��ه بايد به همه 

آموزش داده شود.

پيش شرط های کاهش نرخ سود ���
وحيد شقاقی شهری اقتصاددان

به نوشت��ه فرهيختگان، درست است شورای 
پول  و اعتبار تصميم به کاهش نرخ سود بانکی 
می گي��رد ام��ا عمال نرخ س��ود بانکی کاهش 
نمی ياب��د. هم اکن��ون بانک ه��ای مختلف از 
18درصد به باال برای سپرده ها سود می  دهند، 

ب��رای اي��ن کار هم داليل خاص خود را دارند. 
ب��ا اينک��ه شورای پ��ول  و اعتبار ن��رخ سود را 
15درص��د کاه��ش داده و احتم��اال قرار است 
اي��ن ن��رخ را مجددا به 12 ت��ا 13 درصد ديگر 
کاه��ش دهد، ام��ا عمال بانک ها با روش های 
 مختل��ف از کاهش نرخ سود بانکی خودداری 
می کنن��د. ه��ر سياست��ی که در کش��ور پياده 
می ش��ود مقدم��ات و الزاماتی دارد، اگر نتوانيم 
اين مقدامات و الزامات را اجرايی کنيم، سياست 
اجرايی نمی شود. اولين کار اين است که بازار 
غيرمتش��کل پول��ی سامان يابد و موسس��ات 
غيرمج��از جم��ع آوری شون��د. هم اکنون اين 
موسس��ات اجازه نمی دهند بانک ها نرخ سود 
را کاه��ش دهن��د. دومين ال��زام اين است که 
نظ��ارت بانک مرک��زی بر بانک های متخلف 
بيشتر شود اما اکنون بانک های تحت نظارت 
بان��ک مرک��زی هم زير ب��ار مصوبات شورای 
پول  و اعتبار نمی روند. سومين الزام اين است 
ک��ه دولت بدهی خ��ود را با نظام بانکی صاف 
کن��د ت��ا وضعيت بانک هايی ک��ه هم اکنون با 
انجم��اد سپرده ها و دارايی ها روبه رو هس��تند 
بهب��ود ياب��د. بنابراين تا اي��ن مقدمات فراهم 
نش��ود، کاهش نرخ سود بانکی اجرا نمی شود. 
هم اکن��ون بانک ه��ا ب��ا روش ه��ای مختلف 

ازجمل��ه ايج��اد صندوق ه��ای ويژه تا 20، 22 
درصد و حتی بيشتر سود می دهند. حتی برای 
کارمندان خود اعداد ديگری را تعيين می کنند. 
از س��وی ديگ��ر وقتی مثال نرخ سود بانکی در 
بانک ه��ا 15 درصد و در موسس��ات غيرمجاز 
18درص��د است، پول از سمت بانک به سمت 
موسسات غيرمجاز جابه جا می شود. همچنين 
زمانی که موسس��ه های ميزان و ثامن الحجج 
منحل شدند و پول آنها توسط بانک های ديگر 
پرداخت می شود، اين سيگنال از سوی دولت 
داده می شود که پش��تيبان مردم هس��تيم و از 
موسس��ات غيرمجاز حمايت می کنيم. در اين 
شرايط مردم با خيال راحت در اين موسس��ات 
سپرده گ��ذاری می کنن��د و بانک ها نيز زير بار 
کاهش نرخ سود بانکی نمی روند چون نظارت 
بان��ک مرکزی ضعيف اس��ت. در حال حاضر 
دول��ت پن��ج تا ۶ الزام و ضمان��ت برای بانک 
مرکزی تصويب کرده است که در صورت اجرا، 
قدرت نظارت بانک مرکزی تقويت می شود. در 
مورد کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده از 
بانک نيز بايد گفت اصال مفهومی به نام خروج 
سپرده از بانک نداريم؛ چراکه در هر صورت پول 
به بانک برمی گردد و تنها اتفاقی که می افتد اين 
است که سرعت ورود و خروج سپرده به نظام 
بانکی بيشتر  و سرعت گردش نقدينگی بيشتر 

می شود و بار تورمی را افزايش می دهد.

اثرات کاهش مجدد نرخ سود بانکی بررسی شد

سيستم بانکی خانه اول وآخر پول ها

مدي��ر امور شع��ب و بازاريابی بانک توسعه صادرات ايران 
در همايش تخصصی يکروزه ای در استان همدان گفت : 
افزايش تعامل با صادرکنندگان کليد توسعه صادرات کشور 
اس��ت. ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک توسعه صادرات 
ب��ه نق��ل از اگزيم نيوز، حبيب احم��دی مدير امور شعب و 
بازاريابی بانک توسعه صادرات ايران در آغاز اين نشست 
به ظرفيتهای بالقوه و بالفعل استان از جمله قرار داشتن به 
عنوان قطب گردشگری با بيش از 1٧00 اثر تاريخی، قرار 
داشتن در زمره 10 استان برتر کش��ور از نظر کش��اورزی و 
همچنين در اختيار داشتن ظرفيت های توليدی در بخش 
صناي��ع دست��ی با قابليت صادرات اش��اره کرد. وی افزود: 
تق��ارن اي��ن نشس��ت در پايتخت تاري��خ و تمدن ايران، با 
نکوداشت سالروز تولد حکيم ابوعلی سينا از مفاخر کشور 
و همچني��ن روز مل��ی همدان را به فال نيک می گيريم. در 
ادامه مدير امور شعب و بازاريابی بانک توسعه صادرات با 
اشاره به قرار داشتن کشور در مقطع خاص کنونی؛ کاهش 
اتک��ای بودج��ه به درآمدهای نفت��ی، کاهش تورم،  ايجاد 

ثب��ات اقتص��ادی و افزايش صادرات غير نفتی را به عنوان 
هدفهای بسيار مهم دولت در راستای مهار بيکاری و رکود 
و حماي��ت از دستياب��ی به رشد اقتصادی مطلوب برشمرد. 
وی تحق��ق اين اه��داف را در چارچوب اتخاذ راهبردهای 
مناس��ب درحوزه های اقتص��اد مقاومتی، حمايت از بنگاه 
ه��ای کوچ��ک و متوسط، تس��هيل مق��ررات و رفع موانع 
توليد و صادرات و کاهش نرخ سود تسهيالت امکان پذير 
دانس��ت و گفت: دولت در راستای اين راهبردها و برنامه 
ري��زی ب��ر ای آن گامهای مؤثری برداشته است. در بخش 
تب��ادالت مال��ی خارجی نيز با فضای ايجاد شده در دوران 
پسابرجام که باعث شده تا نقل و انتقاالت مالی در سطح 
بين المللی کم هزينه تر، ايمن تر و استاندارد تر از گذشته 
انجام شود، زمينه مناسبی برای افزايش صادرات غيرنفتی 
فراهم شده است. احمدی همچنين بيان کرد: بانک توسعه 
ص��ادرات اي��ران به عنوان يک بانک تخصصی توسعه ای 
و به عنوان اگزيم بانک کش��ور و در چارچوب سياستهای 
ک��الن دول��ت، وظيفه خطير حمايت از صادرات غير نفتی 

را بر عهده دارد و تمامی مس��اعی خود را بکار بس��ته تا اين 
مه��م را ب��ا حماي��ت دولت و مجل��س و با استفاده از توان و 
دانش تخصصی نيروی کارآمد خود از طريق ارائه خدمت 
به توليد کنندگان و صادرکنندگان محقق سازد و به اينکه 
9۶% صادرکنندگان کشور مشتری بانک توسعه صادرات 

هستند، مفتخر است.
به گفته مدير امور شعب و بازاريابی بانک توسعه صادرات 
ايران بررسی عملکرد 4 ماهه نخس��ت سال جاری بانک 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از عملکرد مناسب 
در بخشهای مختلف است. وی ادامه داد: رشد 22 برابری 
گش��ايش اعتب��ارات و بروات اسن��ادی، رشد ۶4 درصدی 
پرداخ��ت تس��هيالت، رش��د 50 و 150 درصدی در بخش 
ه��ای اعتب��ارات اسن��ادی داخلی و ضمانت نامه و باالخره 
رشد 5 برابری حوالجات ارزی تا پايان مردادماه امسال از 

جمله اين موارد است.
وی تصري��ح ک��رد: شعبه هم��دان نيز عملکرد مطلوبی در 
بخش��های مختلف ارزی و ريالی از جمله رشد بالغ بر30 

درصد در بخش تسهيالت اعطايی و صدور ضمانت نامه 
ه��ا داشت��ه است. احمدی با اشاره به رويکرد بانک توسعه 
صادرات ايران در افزايش سقف اختيارات شعب اعالم کرد: 
هرچند در نظر گرفتن سقف محدوديتی برای ارائه خدمات 
به مشتريان نبوده و امکان بررسی درخواست های باالتر از 
سقف در ارکان باالتر وجود دارد، ولی در راستای افزايش 
سرع��ت و سهول��ت ارائ��ه خدمات به مش��تريان، موضوع 
افزاي��ش سق��ف اختيارات شعب در دستورکار قرار گرفته و 
افزايش يافته است. به گفته مدير امور شعب بانک توسعه 
ص��ادرات، در همي��ن راستا سطح اختيارات بانک در استان 
هم��دان نيز در بخش��های مختلف تس��هيالتی، اعتبارات 
اسن��ادی و ... از 30 ت��ا 150 درص��د رشد داشته است. وی 
در خاتمه هدف از برگزاری اين نشس��تهای تخصصی در 
استانها را تعامل دوسويه و بيشتر با صادرکنندگان محترم 
برشمرد و آمادگی بانک توسعه صادرات ايران را برای ارائه 
خدم��ات م��ورد نياز ب��ه صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی 

اعالم کرد.

افزایشتعاملباصادرکنندگان،کليدتوسعهصادراتکشوراست

اخبار

www.zendegionline.ir
كاملترین بانك اطالعاتـي مقـاالت در حوزه سالمـت، روانشناسي،خانواده و آشپزي

 اگر ســود ســپرده صفر شود، پول 
از سیســتم بانکی خارج نمی شــود. 
پــول جایــی جــز بانك نــدارد و در 
خانــه نیز نگهداری نمی شــود. حتی 
اگر ســپرده ها وارد بازارهای مالی 
دیگــری چــون بورس شــود بازهم 
وارد بانك می شــود. فقط با كاهش 
نــرخ ســود بانکــی ســرعت جریان 

نقدینگی بیشتر می شود
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بازديد مديرعامل 
بانک قرض الحسنه رسالت  از 
موسسه نيکوکاري رعدالغدير

مديرعام��ل و جمع��ي از مديران بانک قرض 
الحسنه رسالت از موسسه نيکوکاري رعدالغدير 
بازديد و با موسس و مدير اين مرکز به گفتگو 
پرداختند. به گزارش روابط عمومي بانک قرض 
الحسنه رسالت، محمد حسين حسين زاده در 
اي��ن ديدار با بي��ان اينکه در برخي فعاليت ها 
توانايي افراد معلول بيشتر از افراد سالم است، 
گفت: توانمندس��ازي و توانمندافزايي امري 
بسيار مهم است که در موسسه رعدالغدير اين 
مهم به خوبي مشهود است.وي با تاکيد براينکه 
کارآفريني اجتماعي بايد بر محور تامين مالي 
خرد صورت گيرد، افزود: ما در يک اکوسيستم 
شامل بانک قرض الحس��نه رسالت، انجمن 
حاميان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفريني 
اجتماع��ي و گروه توسعه کارآفريني ثمين به 
فعاليت در زمينه کارآفريني اجتماعي و کمک 

به ايجاد اشتغال خرد مي پردازيم.

هتل کوروش سرعين با 
مشارکت بانک رفاه ساخته شد

ب��ا مش��ارکت 20 ميليارد ريال��ي بانک رفاه 
هت��ل کوروش در شهرستان سرعين استان 
اردبي��ل ساخته شد و ب��ه بهره برداري رسيد.

به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران، 
در مراسمي ک��ه ب��ه همين منظور و با حضور 
دکت��ر ايوبي مع��اون وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي و جمعي از مقامات شهرستان سرعين 
برگ��زار شد، رييس اداره امور شعب اين بانک 
در اردبيل، گزارشي از تسهيالت پرداختي در 
بخش هاي مختلف اقتصادي شامل صنعت 
و توليد، کش��اورزي و گردشگري ارائه کرد و 
اف��زود: پ��س از روي کارآم��دن دولت تدبير و 
اميد بانک رفاه در اين استان و در بخش هاي 
مختلف اقتصادي معادل 28٧3 ميليارد ريال 

تسهيالت پرداخت کرده است.

جهانگيری گفت: برای عبور از تنگناها و مشکالت کشور چاره 
ای ج��ز اتک��ا به بخش خصوصی نداريم و بايد بخش خصوصی 
محور و مدار اقتصاد شود و مسئولين و نظام بانکی بايد اين شرايط 
را فراهم کنند. به گزارش اخبار بانک، اسحاق جهانگيری صبح 
امروز )پنجشنبه( در مراسم افتتاح فاز اول مجتمع کوير دامغان، 
با اشاره به افتتاح طرح های متعدد در هفته دولت خاطرنش��ان 

ک��رد: هفت��ه دولت فرصتی است که دولتمردان در سياست ها و 
برنام��ه ه��ای خود بازنگری کنند و ميزان تحقق اهداف خود را 
مورد ارزيابی قرار دهند. معاون اول رئيس جمهور افزود: اقتصاد 
مقاومتی، اقتصادی است که می تواند ايران را به پيشرفت برساند 
و کشور را از چالش های موجود عبور دهد. وی با تأکيد بر لزوم 
افزاي��ش تولي��د و سرمايه گذاری در کش��ور گفت: برای تحقق 

اي��ن ام��ر بايد شرايطی فراهم شود که سرمايه گذاران و فعاالن 
اقتصادی احس��اس کنند بس��تر مناسبی برای فعاليت آنها مهيا 
شده است. جهانگيری همچنين بر ضرورت فراهم شدن بستر 
مناسب فرهنگی برای سرمايه گذاری در کشور افزود: سرمايه 
گ��ذاران و فع��االن بخ��ش خصوصی بايد احس��اس کنند که از 

احترام نزد مردم و مسئولين برخوردار هستند.

عبور از تنگناها با اهرم نظام بانکی

��� اهلل ويردی رجايی سلماسی
دبيرکل اسبق سازمان بورس

کاهش نرخ سود که برای سومين بار در دولت 
يازده��م و آخري��ن بار در خ��رداد سال جاری 
اتف��اق افت��اد؛ نتايجش در ح��ال ظهور و بروز 
در تم��ام بخش ه��ای اقتصاد است. کم شدن 
ن��رخ سود سپرده ه��ای بانکی تا 15 درصد نه 
فق��ط سپرده ه��ا را از بانک ها فراری داده بلکه 
معيش��ت مردم را ني��ز تهديد می کند. داشتن 
منابع برای بانک ها يک الزام است تا از طريق 
آن امکان پرداخت تسهيالتی که برای ايجاد 
رونق اقتصادی بانک ها تعهد کرده اند؛ فراهم 
شود. برای داشتن منابع هم بانک ها وابستگی 

زي��ادی به سپرده های در اختيار دارند. منابعی 
که با دور جديد کاهش نرخ سودها از بانک ها 
خ��ارج شده و ت��وان بانک ها را برای پرداخت 
تس��هيالت کاهش داده است. فراهم نش��دن 
زمينه تسريع رونق اقتصادی از محل اعطای 
تس��هيالت از يک سو و وابس��ته بودن زندگی 
تعداد بس��ياری از سپرده گذاران به سودهای 
دريافتی از سوی ديگر معيشت مردم را تحت 
تاثي��ر قرار خواهد داد. تاکيد بانک ها بر شناور 
ش��دن نرخ س��ود سبب می شود رقابت ناسالم 

در اي��ن ب��ازار شکل بگي��رد، چراکه بانک ها 
برای جذب بيشتر سپرده تالش خواهند کرد 
باالتري��ن نرخ تعيين ش��ده را بپردازند و هيچ 
بانک��ی به س��راغ نرخ ه��ای حداقلی نخواهد 
رف��ت. در ظاهر بانک ها دور هم جمع شده اند 
و ب��رای کاهش نرخ س��ود توافق کرده اند اما 
نامه بانک ها به ولی اهلل سيف رييس کل بانک 
مرکزی نشان می دهد توافق برای کاهش نرخ 
سود پشت پرده های زيادی داشته است. وقتی 
سياستگ��ذاری پولی با چالش مواجه می شود 

ني��ز مديري��ت اقتصاد کالن با دشواری انجام 
می شود و ما مجبوريم از شيوه های نامتعارف 
ب��رای کنترل ن��رخ سود در اقتص��اد استفاده 
کني��م که يک��ی از آن دستوری تعيين کردن 
نرخ هاس��ت. در اين شرايط هم بانک مرکزی 
زير بار انگ دستوری تعيين شدن نرخ نمی رود، 
ه��م مس��ووالن پولی و مال��ی در اجماع نظر 
بانک ها تاکيد موکد بر عدم دخالت در کاهش 
نرخ سود داشتند. با اين وجود به نظر می رسد 
مسووالن از شيوه توصيه استفاده کرده اند. به 

اين شيوه از تعيين نرخ سود اصطالحا ترغيب 
اخالقی گفته می شود. يعنی درحالی که دولت 
خود را از تعيين دستوری نرخ ها مبرا می داند اما 
در عمل بانک ها را برای کمک به بهبود شرايط 
اقتص��اد ترغي��ب به کاهش نرخ سود می کند. 
گاه ممکن است در پس پرده تهديدهايی نيز 
داشته باشند و در مواردی که بانک ها به کمک 
بانک مرکزی نياز دارند به صورت سختگيرانه 
ب��ا آنه��ا عمل شود. در دنيا نيز ترغيب اخالقی 

وجود دارد.

معيشت مردم تحت تاثير کاهش نرخ سود

اخبار
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كدپستى1958647551تغييريافت  پالك5  لطفى  شهيدغياثوندكوى  شهيدكالهدوز  تهران 
تصميمات  مستند  اين  ثبت  با  گرديد.  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  وماده3در 
الكترونيك  در سوابق  متقاضى  توسط  انتخاب شده  واحدثبتى)  تغييرمحل(تغييرنشانى دريك 

شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد 
 379330/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

 باركد:39721888 آگهى تغييرات شركت پرتو سالمت آيندگان با مسئوليت محدود  به شماره 
ثبت459177وشناسه ملى 14004337270 به  استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
نفركاهش  از 3به2  مديره  اعضاى هيئت  تعداد  اتخاذ شد:  ذيل  تصميمات  مورخ 95/4/12 
يافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد.محل شركت در واحد ثبتى تهران 
به نشانى:تهران،خيابان شريعتى،ميدان كتابى،خيابان ساسانى پور،كوچه دريا،پالك10،كدپستى 
آقاى  گرديد.  اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه  وماده  1544831015تغييريافت 
صندوق  به  مبلغ200000ريال  پرداخت  م5649707901با  ش  به  پور  ملك  اله  هدايت 
شركت،سهم الشركه خودرا به مبلغ490000ريال افزايش داد.براين پايه سرمايه شركت از 
به  اساسنامه  مربوطه در  وماده  يافت  افزايش  مبلغ1200000ريال  به  مبلغ1000000ريال 
شرح فوق اصالح گرديد.فهرست وميزان سهم الشركه هريك از شركا پس از افزايش سرمايه 
به شرح ذيل مى باشد:آقاى مسعود مهاجر به ش م1290937753دارنده مبلغ510000ريال.
كيوان  مبلغ490000ريال.آقاى  م5649707901دارنده  ش  به  پور  ملك  اله  هدايت  آقاى 
تصميمات  مستند  اين  ثبت  با  مبلغ200000ريال.  دارنده  م0053650018  ش  به  رفيعى 
مديره)،تغييرمحل(تغييرنشانى  هيئت  اعضا  تعداد  اساسنامه(كاهش/افزايش  ماده  اصالح 
دريك واحد ثبتى)،افزايش سرمايه از طريق افزايش سهم الشركه انتخاب شده توسط متقاضى 
در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل 

دسترس ميباشد 
 379331/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

باركد:39721783 تاسيس شركت با مسئوليت محدود نگين رفيع باختر درتاريخ95/5/4به 
شماره ثبت 495732به شناسه ملى14006029611ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده 
شركت:توليدوتوزيع  -موضوع  ميگردد.  آگهى  عموم  اطالع  زيرجهت  شرح  به  آن  خالصه  كه 
وهمچنين  وبرنج  وزعفران  مرغ  تخم  جمله  از  وخوراكى  غذايى  مواد  بندى  وبسته  وفرآورى 
وطيور  دام  ودارويى  خوراكى  هاى  ومكمل  خوراكى  هاى  ونهاده  وآبزيان  وطيور  دام  خوراك 
من جمله ذرت وسويا ومتيونين وليزين وفسفات ولوازم وتجهيزات صنايع وغذايى وآرايشى 
بانكها  از  وام  اخذ  وخارج  داخل  وهمايشهاى  نمايشگاهها  در  شركت  وسلولزى  وبهداشتى 
وموسسات وشركت در مزايدات ومناقصات دولتى وخصوصى وواردات وصادرات كليه كاالهاى 
مجاز بازرگانى در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح. -مدت شركت:از 
فردوس  بلوار  صادقيه  دوم  فلكه  شركت:تهران  -مركزاصلى  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاريخ 
شركت:مبلغ1000000ريال  -سرمايه  كدپستى1481773112  پالك23  قبادى  خيابان 
به  مديره  هيئت  رئيس  سمت  به  طهرانى  ريحانه  شركت:خانم  مديران  -اولين  باشد.  مى 
سمت  به  زاده  محمدرفيع  الشركه.آقاى  سهم  م0055044735دارنده300000ريال  ش 
مديرعامل وعضو هيئت مديره به ش م0043992706دارنده700000ريال سهم الشركه 
بهادار  واسناد  اوراق  امضا:كليه  حق  -دارندگان  گرديدند.  انتخاب  نامحدود  مدت  براى 
وتعهدآور شركت از قبيل چك،سفته بروات،قراردادها وعقود اسالمى واوراق عادى وادارى 
با امضا مديرعامل به تنهايى همراه بامهرشركت معتبراست. -اختيارات نماينده قانونى:طبق 

اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكوربمنزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمى باشد.
 379332/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

ثبت38779وشناسه  به شماره  آريا  ابرار  آئين  تغييرات موسسه  آگهى  باركد:39714265   
 95/4/19 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به    14005888860 ملى 
تصميمات  ايران  رسمى  حسابداران  جامعه  شماره95/142412مورخ95/4/22  ومجوز 
زند  خان  كريم  بلوار  وليعصر-ابتداى  ميدان  آدرس:تهران  به  اتخاذ شد: محل موسسه  ذيل 
يافت وماده مربوطه در اساسنامه  پالك308طبقه7 واحد74 كدپستى1593854768انتقال 
انتخاب  ثبتى)  واحد  دريك  تغييرمحل(تغييرنشانى  تصميمات  مستند  اين  ثبت  با  اصالح شد. 
شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى 

سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد 
 379333/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

شماره  به  ايرانيان  تجربه  گذارى  سرمايه  صندوق  تغييرات  آگهى  باركد:39737810   
 95/4/9 مورخ  مجمع  صورتجلسه  استناد  به    10320593747 ملى  ثبت27788وشناسه 
تصميمات  بهادار  واوراق  بورس  سازمان  شماره122/8930مورخ95/4/13  مجوز  وبموجب 
در  مربوطه  وماده  تاريخ98/4/14تمديدگرديد  تا  صندوق  فعاليت  مدت  شد:  اتخاذ  ذيل 
اساسنامه اصالح گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات مدت فعاليت انتخاب شده توسط متقاضى 
در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل 

دسترس ميباشد 
 379334/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  مسيرآمادپويا  شركت  تغييرات  آگهى  باركد:39749612   
مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به    10320671436 ملى  ثبت414475وشناسه 
به ش م0033313628به سمت  كيانى  اهرى  ناهيد  اتخاذ شد:  ذيل  تصميمات   95/4/14
مديرعامل(خارج از شركاء). غالمعلى نوروزى به ش م5059607747به سمت رئيس هيئت 
مديره.على مقدم به ش م0451626656به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب گرديدند 
وحق امضاء كليه اسناد واوراق تعهدآور مالى ازقبيل چك سفته وبروات وعقود اسالمى واسناد 
عادى وادارى ومكاتبات ومراسالت بعهده رئيس هيئت مديره ونائب رئيس هيئت مديره متفقًا 
بهمراه مهرشركت معتبرميباشد. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين وضعيت حق امضاء،تعيين 
سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت 

و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد 
 379335/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  مسيرآمادپويا  شركت  تغييرات  آگهى   39749925 باركد:   
شركا  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به    10320671436 ملى  ثبت414475وشناسه 
مورخ 95/4/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد: هيئت مديره شركت مركب از2الى5نفرخواهد بود 
كه درمجمع عادى يا عادى بطور فوق العاده از بين شركاء يا خارج از شركاء انتخاب مى شوند 
وماده مربوط در اساسنامه به اين شرح اصالح گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات اصالح ماده 
اساسنامه (كاهش/افزايش تعداد اعضا هيئت مديره)انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 
پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس  الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در 

ميباشد 
 379336/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

با مسئوليت محدود گسترش ايده نو انديشان پرگاس   باركد:39744383 تاسيس شركت 
امضا  و  ملى14006028361ثبت  شناسه  495710به  ثبت  شماره  درتاريخ95/5/4به 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زيرجهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع 
سازى  سازى،طراحى،پياده  بازمهندسى،بهينه  خصوص  در  مشاوره  خدمات  كليه  شركت:انجام 
مهندسى  پروژه،متدهاى  مديريت  ومتدهاى  استانداردها  شامل  اجرا  برحسن  ونظارت 
گذارى  وسرمايه  دارايى  گذارى،مديريت  مالى،اقتصادى،ارزش  سنجى  ارزش،امكان 
وسبدگردانى،توسعه كسب وكار مهندسى مالى،بهينه سازى ساختار سازمانى وكليه فرآيندهاى 
بهره  ورى،ارتقاى  بهره  عملكردوميزان  ارزيابى  او  اس  اى  مختلف  سازمانى،استانداردهاى 
ريسك،مديريت  استراتژى،مديريت  واجراى  سازمانى،تدوين  كيفيت،تعالى  وبهبود  ورى 
منابع  انسانى،مديريت  منابع  هاى  سيستمى،زيرساخت  فراگير  راهكارهاى  مالى،مديريت 
اطالعات  فناورى  مديريت  از  اى  شاخه  قالب  در  مديريتى  فرآيندهاى  سازى  انسانى،يكپارچه 
از جمله طراحى نرم افزارها به سفارش مشترى(غيرفرهنگى وغيرهنرى)وپياده سازى شبكه 
اطالعاتى،برندينگ،بازاريابى(غيرهر سيستمهاى  آن،مديريت  روزرسانى  وبه  سازمان  در  ها 

موردنياز  مطالعات  كليه  وانجام  وتوسعه  تحقيق  اى)وفروش،بازرگانى،مديريت  وغيرشبكه  مى 
سازمانى،توسعه سازمانى،مدل هاى كسب وكاروكليه زيرشاخه هاى مرتبط با كليه اين موضوعات، 
خريد،فروش،توزيع،توليد،بسته بندى،واردات وصادرات وخدمات پس از فروش كليه كاالهاى 
مجاز بازرگانى،اخذ واعطاى نمايندگى شركت هاى معتبر داخلى وخارجى اخذ وام وتسهيالت بانكى 
به صورت ارزى وريالى از كليه بانكها وموسسات مالى واعتبارى داخلى وخارجى،گشايش اعتبارات 
وال سى براى شركت نزدبانك ها،ترخيص كاال ازكليه گمركات داخلى ايجاد شعب ونمايندگى 
نمايشگاههاى  دركليه  وشركت  غرفه  وسمينار،برپايى  همايش  سراسركشور،برگزارى  در 
معتبرداخلى وخارجى وبين المللى،عقدقرارداد با كليه اشخاص حقيقى وحقوقى وشركت دركليه 
مناقصات ومزايدات وپيمانها اعم از دولتى وخصوصى وبين المللى(در صورت ضرورت قانونى 
نامحدود  مدت  به  ثبت  تاريخ  شركت:از  -مدت  الزم)  اخذمجوزهاى  از  پس  موضوعات  انجام 
-مركز اصلى شركت:تهران،سعادت آباد،ميدان بهرود،انتهاى خيابان شهيد عابدى،برجD3،طبقه

13،واحد131كدپستى1981993969 سرمايه شركت:مبلغ1000000ريال مى باشد. ليست 
وميزان سهم الشركه هريك از شركا:مريم امينى با ش م1219355682 داراى40000ريال 
الشركه. سهم  م6229751089داراى10000ريال  ش  به  محسنى  الشركه.حسن  سهم 

مديران  اولين  الشركه.  سهم  م1292297093داراى950000ريال  ش  به  محسنى  پدرام 
با  امينى  مديره.مريم  هيئت  رئيس  سمت  م6229751089به  ش  با  محسنى  شركت:حسن 
انتخاب  نامحدود  مدت  براى  مديره  هيئت  وعضو  مديرعامل  سمت  م1219355682به  ش 
گرديدند. دارندگان حق امضا:كليه اسناد اوراق بهادارو تعهدآور شركت از قبيل چك،سفته و 
بروات قراردادها وعقود باامضاء مديرعامل به تنهايى همراه بامهر شركت واوراق عادى وادارى 
با امضاء مديرعامل به تنهايى همراه بامهرشركت معتبر مى باشد. اختيارات نماينده قانونى:طبق 

اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ وصدورپروانه فعاليت نمى باشد.
 379337/م الف      سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

 باركد:39731474 آگهى تغييرات شركت تعاونى اعتبار كاركنان معاونت امور دام به شماره 
مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به    10102128939 ملى  ثبت170414وشناسه 
ورفاه  كار  تعاون  كل  اداره  مورخ95/2/14   942/15/47298 شماره  ومجوز   94/4/6
ذيل  تصميمات  مركزى  شماره18428مورخه95/1/25بانك  ومجوز  تهران  استان  اجتماعى 
مديره. هيئت  رئيس  سمت  م1718484471به  ش  به  امامى  ميكائيل  آقاى  شد:  اتخاذ 
مديره. هيئت  رئيس  نايب  سمت  م5069633961به  ش  به  كيسمى  راهنورد  على  آقاى 

آقاى احمد كريمى رزكانى به ش م0321314646به سمت مديرعامل ومنشى هيئت مديره 
امضاى:آقاى  بادو  شركت  بهادار  واوراق  تعهدآور  واسناد  قراردادها  گرديدند.كليه  تعيين 
احمدكريمى رزكانى مديرعامل به عنوان دارنده امضاى ثابت 2-آقاى ميكائيل امامى رئيس 
رئيس هيئت  ودرغياب  بود  خواهند  اعتبار  داراى  تعاونى  مهرشركت  با  مديره همراه  هيئت 
مديره امضاى آقاى على راهنورد نايب رئيس هيئت مديره معتبراست.همچنين اوراق عادى 
تصميمات   مستند  اين  ثبت  با  است.  معتبر  ومهرشركت  مديرعامل  امضاى  با  تعاونى  شركت 
تعيين سمت مديران ،تعيين دارندگان حق امضاء،انتخاب وتعيين سمت هيئت مديره، انتخاب 
شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى 

سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد 
 379338 /م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

باركد:38190894 آگهى تغييرات شركت آريان پسند بندربامسئوليت محدود به شماره ثبت467101وشناسه ملى 14004690591 به  استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 95/2/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى زانيار صالحى ش م3732614581باپرداخت مبلغ4950000ريال به صندوق شركت در رديف شركاء قرارگرفت.درنتيجه 
سرمايه شركت ازمبلغ 5000000ريال به9950000ريال افزايش يافت وماده مذكور دراساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.ليست شركاء بعداز افزايش سرمايه بشرح ذيل مى 
باشد: آقاى مرتضى پسنديده چلنبر به ش م2640060015دارنده4950000ريال سهم الشركه.آقاى حامد مؤمنى سياه خاله سربه ش م2640056603دارنده50000ريال 
سهم الشركه.آقاى زانيار صالحى به ش م3732614581دارنده4950000ريال سهم الشركه. با ثبت اين مستند تصميمات افزايش سرمايه ازطريق ورودشريك جديد،اصالح مواد 
اساسنامه در تصميمات پيش بينى نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل  دسترس 

ميباشد 
 362828/م الف     سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

باركد:38189816 آگهى تغييرات شركت رادمان صنعت سهند سهامى خاص به شماره ثبت492233وشناسه ملى 14005861675 به  استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 95/3/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد: نشانى شركت به آدرس:استان سمنان-گرمسار-ايوانكى-جاده خاوران-شهرك صنعتى پايتخت-بلوارصنوبر-نسترن يك-بلوك

B-قطعه2 كدپستى 3595183794 انتقال يافت درنتيجه ماده مربوطه دراساسنامه بدين شرح اصالح گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات تغييرمحل(تغييرنشانى ازيك واحدثبتى 
به واحد ديگر) انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل  دسترس ميباشد 

 362829/م الف     سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

 باركد:38193798 آگهى تغييرات شركت عمران سريرسپنتا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت418095وشناسه ملى 10320700712 به  استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطورفوق العاده مورخ 95/2/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: اسماعيل جنگى بخشكندى با ك.م 2851432389به سمت مديرعامل وعضو هيئت مديره رحيم فكور رحيمى 
با ك.م0050018213به سمت عضو ورئيس هيئت مديره مهديه السادات ميركمالى با ك.م2992625914به سمت عضو هيئت مديره حسين اقشمه با ك.م0063051370به 
سمت عضوهيئت مديره حسين اقشمه با ك.م0063051370 به سمت عضو هيئت مديره به سمت اعضاى هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند.كليه اسناد واوراق 
بهادارچك سفته بروات تعهدآور شركت باامضاء رئيس هيئت مديره منفردًا همراه بامهرشركت معتبر مى باشد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب وتعيين سمت هيئت مديره،تعيين 

وضعيت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل  دسترس ميباشد 
 362830/م الف     سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

باركد:38208671 آگهى تغييرات موسسه حقوقى سيماى عدالت دادگستر به شماره ثبت30782وشناسه ملى 10320841590 به  استناد درخواست مورخ 95/2/8ومجوزشماره 
20/28633/ث مورخ 95/2/8 مركزامور مشاوران حقوقى وكالء وكارشناسان تصميمات ذيل اتخاذ شد: -پروانه وكالت از پايه دو به پايه يك ارتقا ومدت موسسه به نامحدود 
تغييريافت. با ثبت اين مستند تصميمات تغييرمدت موسسه حقوقى187،ارتقا پايه از2به1موسسه حقوقى187 انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى 

مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل  دسترس ميباشد 
 362831/م الف     سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

مجمع  صورتجلسه  استناد  به    14005709172 ملى  ثبت489139وشناسه  شماره  به  محدود  بامسئوليت  پرگاس  فراگستر  شركت  تغييرات  آگهى  باركد:38208880   
خيابان سى وهفتم پالك يك  نبش  خالد اسالمبولى  خيابان  به آدرس شهرتهران  تهران  واحدثبتى  اتخاذ شد: محل شركت در  العاده مورخ 95/3/8 تصميمات ذيل  عمومى فوق 
كدپستى1516813513تغييريافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات تغييرمحل(تغييرنشانى دريك واحدثبتى) انتخاب شده توسط 

متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل  دسترس ميباشد 
 362832/م الف     سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

باركد:38177383 آگهى تغييرات شركت فرش وطن بامسئوليت محدود به شماره ثبت5219وشناسه ملى 10100268018 به  استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطورفوق 
العاده مورخ 95/1/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى محمدخسروى به ش م0045055947به سمت مديرعامل وعضو هيئت مديره وآقاى عبداله خسروى به ش م0051530120 
به سمت رئيس هيئت مديره آقاى عبدالعلى خسروى به ش م0051632977 به سمت عضو هيئت مديره وآقاى اميرعباس خسروى به  ش م0014228637 به سمت عضو هيئت 
مديره براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند.كليه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شركت از قبيل چك سفته بروات قراردادها وعقود اسالمى واوراق عادى وادارى با امضاى مديرعامل 
به تنهايى همراه بامهرشركت معتبر مى باشد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران،انتخاب وتعيين سمت هيئت مديره،تعيين وضعيت حق امضاء،تعيين سمت مديران انتخاب 

شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل  دسترس ميباشد 
 362833/م الف     سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

 باركد:38179180 تاسيس شركت با مسئوليت محدود مهال شمس آذر درتاريخ95/3/30به شماره ثبت 493749به شناسه ملى14005934613ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل 
گرديده كه خالصه آن به شرح زيرجهت اطالع عموم آگهى ميگردد. -موضوع شركت:خدمات شهرى ازقبيل حمل زباله تر ونظافت معابر ونظافت اماكن وادارجات وشركتها وعقدقرارداد 
باكليه اشخاص حقيقى وحقوق رشته ساختمان دربرگيرنده امورپيمانكارى مربوط به ساخت ساختمان وابنيه اعم ازچوبى،آجرى،سنگى،بتنى وفلزى ونظايرآن،ايجاد وتامين ونگهدارى 
فضاى سبز خريد وفروش صادرات و واردات كليه كاالهاى مجازبازرگانى اخذ وام وتسهيالت از كليه بانكها وموسسات مالى واعتبارى خصوصى ودولتى(درصورت ضرورت قانونى انجام 
موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاى الزم) -مدت شركت:ازتاريخ ثبت بمدت نامحدود. -مركزاصلى شركت:تهران قيطريه بلوار كاوه خيابان رزم جوبين بن بست جلوه پالك1 
كدپستى1939754755 -سرمايه شركت:مبلغ1000000ريال مى باشد.آقاى مهدى محمدى ش م1372996265 داراى990000ريال سهم الشركه.خانم گلى مهدوى مرادلو به 
ش م1671737873داراى10000ريال سهم الشركه. -اولين مدير شركت:گلى مهدوى مرادلو به سمت مديرعامل به ش م 1671737873براى مدت نامحدودانتخاب گرديدند. 
-دارندگان حق امضا:حق امضاء كليه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شركت باامضاء آقاى مهدى محمدى همراه بامهرشركت معتبراست. -اختيارات نماينده قانونى:طبق اساسنامه (ثبت 

موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمى باشد)
 362834/م الف     سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران  

در ظاهــر بانك هــا دور هــم جمــع 
شــده اند و برای كاهش نرخ ســود 
توافــق كرده انــد اما نامــه بانك ها 
به ولی اهلل ســیف رییس كل بانك 
مركزی نشــان می دهد توافق برای 
كاهش نرخ ســود پشــت پرده های 

زیادی داشته است

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

آخرین اخبار و تحلیل روز اقتصادي را در 
پایگاه اینترنتي تجارت آنـالین بخوانید
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ششمين همايش سراسري 
کارشناسان اعتبارات و 
تسهيالت برگزار شد 

شش��مين همايش سراس��ري کارشناسان 
اعتبارات و تس��هيالت موسس��ه اعتباري 
کوث��ر ب��ه ميزباني مديري��ت شعب استان 
آذربايج��ان غربي برگ��زار شد.به گزارش 
رواب��ط عمومي موسس��ه اعتب��اري کوثر؛ 
شش��مين همايش کارشناسان اعتبارات و 
تس��هيالت موسس��ه با هدف ارتقاء دانش، 
بررس��ي آخري��ن آمارها و بخش��نامه هاي 
تس��هيالتي و تب��ادل انديش��ه طي 2 روز 
ب��ا حض��ور ج��واد فهيمي پور قائ��م مقام 
مديرعام��ل موسس��ه در استان آذربايجان 
غرب��ي برگزار گرديد .جواد فهيمي پور قائم 
مقام مديرعامل موسس��ه اعتباري کوثر در 
هماي��ش سراسري کارشناسان اعتبارات و 
تسهيالت با يادآوري رشادت هاي جواناني 
ک��ه ب��ا نثار جان خود در طول هش��ت سال 
دف��اع مقدس سربلن��دي و امنيت را براي 
ايران اسالمي بدست آوردند گفت: موسسه 
اعتب��اري کوث��ر به عنوان مجموعه اي که 
پايبند به ارزشهاست هميش��ه ياد و خاطره 
شه��دا را گرامي م��ي دارد. وي ب��ا اشاره به 
اهمي��ت فراگيري قرآن در موسس��ه کوثر 
افزود: قرائت اين مصحف شريف قطعا کافي 
نبوده و بايد عمل به اموزه هاي قرآني را در 
خود نهادينه سازي کنيم.کارکنان موسسه 
بايد نسبت به فراگيري قرآن اهميت قائل 
شوند، عمل به قرآن برکت را در زندگي ما 
افزايش مي دهد و انس با اين کالم الهي ما را 
به خداوند نزديک مي کند و نوري خواهد بود 
ب��راي خروج از تاريکي هاي محض. عضو 
هيئت مديره موسسه اعتباري کوثر با تشکر 
از تالش هاي حس��ين کرمي معاون سابق 
اعتبارات و تس��هيالت اظهارداشت: آقاي 
کرم��ي از ابتداي ش��کل گيري کوثر نقش 
موثري داشته اند و حضور وي حتي در برخي 
روزهاي تعطيل در محل کار نشان از اهتمام 
و جديت در کار توسط ايشان بود . همچنين 
آقاي کرمي توانستند با مديريت جهادي اين 
معاونت را به نقطه کنوني برسانند و جا دارد 
در اين همايش از تالشها و زحمات ايشان 
تشکر و قدرداني کنيم .محمد علي قاضي 
سرپرست معاونت اعتبارات و تسهيالت با 
اشاره به رويکرد موسسه در تربيت نيروهاي 
کارآمد جوان و متخصص به عنوان مديران 
آينده سازمان بيان کرد: حضور 90 درصدي 
کارشناس��ان ج��وان با تحصيالت عالي در 
معاون��ت اعتبارات و تس��هيالت آينده اي 
روشن را براي اين معاونت و مس��ير پيش 

رو متصور مي شود.

پرداخت سود سهامداران 
شرکت صنايع خاک چيني 

در شعب بانک صادرات
پرداخ��ت سود سهام��داران شرکت صنايع 
خ��اک چيني مرب��وط به سال مالي منتهي 
ب��ه پايان اسفند م��اه 1394 از سوي شعب 

بانک صادرات ايران آغاز شد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانک صادرات 
اي��ران،  براساس ق��رارداد منعقده بين اين 
بان��ک و شرکت صناي��ع خاک چيني سود 
سه��ام س��ال مالي منتهي ب��ه پايان اسفند 
م��اه 1394از طري��ق کلي��ه شع��ب بانک 
ص��ادرات اي��ران از روز چهارشنب��ه، سوم 
شهري��ور م��اه سالجاري شروع شده است. 
در اي��ن رابط��ه سهامداران حقيقي شرکت 
يادش��ده مي توانند ب��ا ارائه مدارک هويتي 
نظي��ر کارت مل��ي، شناسنامه، برگه سهام 
مربوطه به شعب اين بانک مراجعه و سود 
سه��ام خ��ود را دريافت نمايند و يا به ساير 
حس��ابهاي خ��ود انتق��ال دهند.بر اساس 
اي��ن گ��زارش پرداخت س��ود طرح مذکور 
صرف��ًا توسط بانک ص��ادرات ايران انجام 
پذيرفته و سهامداران مي توانند براي کسب 
اطالعات بيش��تر و رفع مشکالت احتمالي 
ب��ا شماره تلف��ن: 10-2201810٧ تماس 
بگيرند.شاي��ان ذکر است بخش عظيمي از 
شرکت ه��اي فعال در ب��ورس سود سهام 
قابل پرداخت به سهامداران خود را به دليل 
قابليت و ظرفيت هاي الکترونيکي مطلوب 
و متن��وع خدمات بانک ص��ادرات ايران از 

طريق اين بانک پرداخت مي نمايند.

مديرعام��ل بان��ک توسع��ه صادرات ايران اع��الم کرد: در کنار 
شرکايي مانند پاکستان و روسيه، ايران در حدود يک سوم کل 
واردات افغانستان را به خود اختصاص داده است از اين رو کشور 

ما يک شريک راهبردي براي افغانستان به شمار مي آيد.
هماي��ش صادرکنندگان ايران و افغانس��تان با رويکرد افزايش 
بازارهاي صادراتي ايران و سرمايه گذاري هاي مشترک فعاالن 

اقتصادي دو کشور در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بان��ک توسعه ص��ادرات به نقل از 
خبرنگار اگزيم نيوز، مديرعامل بانک توسعه صادرات در همايش 
صادرکنندگان ايران و افغانستان گفت: خوشحالم که در خدمت 
فعاالن بازرگاني ايران و افغانستان هستم و اميدوارم برگزاري 
اين نشس��ت ها بتواند راهکارهاي الزم براي تعامالت بيش��تر و 
بهتر از گذشته ميان دو کشور را فراهم کند.دکتر علي صالح آبادي 
افزود: افزايش مراودات تجاري با افغانستان براي ما بسيار مهم 

است؛ بطور کلي توسعه صادرات به کشورهاي همسايه داراي 
اهميت بس��ياري است و در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 

هم بر آن تاکيد شده است.
وي همچني��ن گف��ت: مراودات ايران و افغانس��تان بدليل وجود 
عاليق فرهنگي، زبان مشترک و روابط دوستانه داراي داليل 
و زمينه ه��اي فراوان��ي براي ارتقاي سط��ح تجارت و صادرات 

مي باشد.

ايران يک شريک راهبردي براي افغانستان است

در اي��ن گ��زارش مه��م تري��ن محوره��ای 
عملک��ردی بان��ک مرک��زی در سال گذشته 

مورد بررسی قرار گرفته است.
ب��ه گ��زارش اخبار بانک،اگرچ��ه مهم ترين 
دست��اورد اقتص��ادی دولت، کاهش نرخ تورم 
قلمداد می شود، اما شيرينی اين کاهش تورم 
ب��ا تلخی رک��ود همراه بود تا دستاوردی که با 
نقش آفرينی بانک مرکزی محقق شده است، 
تحت الش��عاع غبار ناش��ی از رکود قرار گيرد. 
بانک مرکزی طی سال گذشته نيز در مواجهه 
با تخلفات بانک ها همچنان به ابالغ بخشنامه 
و توصيه بسنده کرد. راه اندازی نشدن بيش از 
نيمی از سامانه های 9گانه شفافيت موجب شد 
تا شفافيت بانکی تنها روی کاغذ محقق شود. 
البته اين وضعيت تا حدود زيادی می توانست با 
اصالح قانون عمليات بانکی بدون ربا اصالح 
شود؛ ولی مس��ئوالن بانک مرکزی عالقه ای 
ب��ه تصويب ط��رح نمايندگان مجلس نهم در 
اي��ن زمين��ه نداشتن��د و حتی گفته می شود  با 
تالش فراوان مانع از تصويب آن شدند. هرچند 
جزئيات اليحه مشترک بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد برای اصالح نظام بانکی منتشر شد و 
اين اليحه در مس��ير تصويب در دولت و ارائه 
ب��ه مجلس قرار گرفت. اليحه ای که دغدغه 
ه��ای رفع شبهات عملکرد ربوی بانک ها در 
آن کمرنگ است. در ادامه مطلب به مهم ترين 
محوره��ای عملکردی بانک مرکزی در سال 

گذشته اشاره شده است:

جوالن نقدينگی ���
حجم کل نقدينگی کش��ور در پايان سال 94 
به هزار ميليارد تومان رسيد. اين ميزان با 30 
درصد رشد نس��بت به سال قبل مواجه بود و 
به عقيده کارشناسان رشد 1٧.1 درصدی پايه 
پول��ی و 11 درص��دی ضريب فزاينده از مهم 
تري��ن عوام��ل آن بود. با رشد ضريب فزاينده 
پول��ی از    5.9٧ ب��ه    ۶.۶2 حدود 5100 ميليارد 
تومان منابع در اختيار بانک ها قرار گرفت که 
البت��ه 2000 ميليارد آن صرف تس��ويه بدهی 
بانک ه��ا باب��ت وجه التزام، سود و کارمزد شد. 
رشد حدود 22 هزار ميليارد تومانی پايه پولی 
ط��ی س��ال 94 سهم دولت يازدهم از کل پايه 
پول��ی ايجاد شده در دولت های بعد انقالب را 
به 50 درصد نزديک کرد البته اين به اين معنا 
نيس��ت که اين پول به طور مس��تقيم به جامعه 
تزري��ق ش��ده بلکه عمده اي��ن پول در شبکه 
بانک��ی حبس شده است .به گفته مس��ئوالن 
بان��ک مرک��زی تمامی اقدامات فوق با هدف 
تحريک رشد اقتصادی از طريق افزايش قدرت 
تسهيالت دهی بانک ها و متعاقبًا، کاهش نرخ 
سود تس��هيالت انجام شد. اما شواهد ميدانی 
حاک��ی از تحق��ق نيافت��ن اين ه��دف است و 
هم اکن��ون نرخ های حقيق��ی سود وام بانکی 
همچن��ان باالست. ب��ه عقيده کارشناسان در 
ص��ورت تحقق نيافتن رشد اقتصادی، ميزان 
نقدينگ��ی ايجاد ش��ده می تواند تبعات تورمی 

ناگواری را در پی داشته باشد.

مهار اسب سرکش تورم ���
نرخ تورم پس از صعود به حدود 40 درصد در 
اواس��ط س��ال 92، روند نزولی خود را آغاز کرد 
و سرانج��ام در خ��رداد ماه امس��ال تک رقمی 
ش��د. اگرچه درب��اره داليل کاهش نرخ تورم، 
بسياری رکود موجود را دليل اصلی می دانند، 
ام��ا نمی توان انضب��اط مالی دولت يازدهم و 
ثب��ات در سياس��ت ه��ای پولی و تن ندادن به 
روش های پو پوليستی در مهار تورم را ناديده 
گرفت. در هر صورت کاهش نرخ تورم، زمينه 
را برای کاهش نرخ سود بانکی، ثبات در بازار 
و از سکه افتادن بازارهای سفته بازی  فراهم 
ک��رد. ب��ا اين حال سرعت افزايش نقدينگی و 
شي��ب 30 درصدی رش��د آن، همانند درياچه 
عظيمی پشت سد منتظر رخنه در سد کاهش 

تورم است و بايد ببينيم اين بار تک رقمی شدن 
تورم، ادامه دار خواهد بود يا نه.

بازار آشفته ارز به ساحل آرامش رسيد
دلخوشی بازارها به مذاکرات هسته ای اگرچه 
نقش مهمی در ثبات بازار ارز داشت، اما نقش 
بان��ک مرک��زی را در اين مي��ان نبايد ناديده 
گرف��ت. افزاي��ش تدريجی ن��رخ رسمی ارز و 
ثب��ات نس��بی قيمت ارز در ب��ازار آزاد، فاصله 
300 تومان��ی بي��ن دو ن��رخ ارز را ايجاد کرده 
ت��ا براساس برنام��ه اعالم شده تا پايان سال، 
قيمت ارز يکس��ان شود. شواهد نيز نشان می 
دهد که اين يکس��ان سازی با نزديک شدن 
نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد محقق خواهد 
ش��د. نظ��ارت بر ب��ازار ارز از طريق راه اندازی 
سامانه سنا محقق شد تا معامالت صرافی ها 
تح��ت نظارت دقيق بانک مرکزی قرار گيرد. 
در ه��ر ص��ورت به نظر  م��ی رسد که کارنامه 
بانک مرکزی در بازار ارز با يکسان سازی نرخ 

ها تا پايان سال همراه باشد.

بسته ناکام خروج از رکود ���
بس��ته خ��روج از رک��ود که بنا ب��ود در بازه ای 
شش ماهه اجرايی و به خروج اقتصاد از رکود 
منجر شود، بر دو رويکرد »تحريک تقاضا« و 
»تأمين مالی« تأکيد داشت. بانک مرکزی با 
کاهش نس��بت سپرده قانونی بانک ها، حدود 
3100 ميليارد تومان در اختيار بانک ها قرار داد. 
همچني��ن ب��رای اجرای دو طرح اصلی دولت 
ب��رای تحريک تقاضا که طرح های »اعطای 
وام خري��د ب��رای 129 هزار دستگاه خودرو« و 
»تامي��ن مال��ی برای يک ميليون و 500 هزار 
ک��ارت اعتباری شش ميلي��ون تومانی« بود، 
قرار شد خط اعتباری ايجاد شود. با ايجاد خط 
اعتب��اری 2٧00 ميليارد تومانی برای اعطای 
تس��هيالت خريد خودرو، اين طرح به صورت 
کام��ل اج��را شد. منتها طرح کارت اعتباری با 
صدور تنها 91 هزار کارت، عماًل با شکس��ت 
مواجه شد. البته بانک مرکزی تالش می کند 
ت��ا ب��ا انجام اصالحاتی طرح کارت اعتباری را 
احيا کند و با ايجاد خط اعتباری 4200 ميليارد 
تومانی، اميد به اجرايی شدن آن در سال 95 را 
دارد. اما به دليل نبود برنامه برای هدايت ساير 
اعتب��ارات در اختي��ار بانک ها، سرنوشت باقی 
اعتبارات و محل هزينه آن ها مشخص نيست.
در نهاي��ت با اج��رای ناقص طرح دولت برای 
تحريک تقاضا و عملی نشدن طرح های تأمين 
مالی توليد، اين طرح دولت در سايه نظارت و 
عملکرد ضعيف بانک مرکزی عماًل با موفقيت 
همراه نش��د. در اين ميان تنها خودروسازان، 
بدون اين که در ازای فروش محصوالتشان، 
تغييری در کيفيت خودروها ايجاد کرده باشند، 
تنه��ا پارکينگ ه��ا و انبارهای خ��ود را تخليه 

کردند و از اين طرح بهره مند شدند.
رکود مسکن و حمايت های بی ثمر

بان��ک مرک��زی با ارس��ال بخش��نامه ای در 
خردادم��اه س��ال 94، ممنوعي��ت اعط��ای 
تسهيالت خريد مسکن توسط بانک ها را لغو 

کرد. بانک مسکن نيز موظف شد تا با راه اندازی 
صندوق پس انداز مس��کن يکم، برای اعطای 
وام 80 ميلي��ون تومان��ی به خانه اولی ها اقدام 
کند. همچنين سقف وام خريد مسکن به 80 
ميلي��ون توم��ان و وام ساخت تا 150 ميليون 
توم��ان افزايش يافت ک��ه انتظار می رفت به 
خروج بازار مس��کن از رکود بينجامد. اما اين 
طرح ها به دليل ناهمخوانی با توان اقتصادی 
خانوار برای بازپرداخت اقساط عماًل با استقبال 
روبه رو نشدند. در نهايت، گزارش های مرکز 
آمار با نش��ان دادن رشد منفی سرمايه گذاری 
در حوزه مس��کن در کليه فصول سال 94، به 
مثابه مهر شکست بر اين پروژه مشترک بانک 

مرکزی و وزارت راه و شهرسازی بود.
سرابی به نام تسهيالت 1۶ هزار ميلياردی

بان��ک مرک��زی در ادامه اجرای سياست های 
ضد رکود دولت، قصد دارد با تأمين اعتبار 1۶ 
ه��زار ميلياردی، در قالب ارائه تس��هيالت، از 
بنگاه ه��ای کوچک و متوسط حمايت کند. در 
اين راستا، طی بخش��نامه ای از شبکه بانکی 
درخواست شد تا سرمايه در گردش طرح های 
توليدی با پيشرفت فيزيکی باالی ۶0 درصد 
را ب��ا پش��تيبانی بانک مرک��زی تأمين کنند. 
بنگاه ه��ای تولي��دی کوچک و متوسط با بازار 
محصول مناسب که به دليل تنگناهای مالی، 
تولي��د آن ه��ا متوقف ش��ده است يا با ظرفيت 
پايين در حال فعاليت هستند نيز مشمول اين 
بخشنامه شدند. اما با گذشت چند ماه از ارسال 
اين بخشنامه، هنوز تحرک چندانی در اجرای 

اين طرح ديده نمی شود.

فشار »نرخ سود بانکی« افتاد؟ ���
بان��ک مرک��زی ب��ا ورود به ب��ازار بين بانکی 
و کاه��ش ن��رخ س��ود اين ب��ازار از 29 به 1۶ 
درص��د و همچنين کاهش نرخ سپرده قانونی 
بانک ها از 1٧.5 درصد به 13 درصد توانست 
بانک ه��ا را ب��رای کاهش سود بانکی متقاعد 
کن��د. ط��ی اين اقدام، نرخ س��ود سپرده های 
بانکی به حداکثر 15 درصد و نرخ تس��هيالت 
بانکی به حداکثر 18 درصد کاهش يافت. اما 
ب��ه عقيده فعاالن اقتصادی، سودهای بانکی 
فق��ط برای سپرده ه��ای ُخرد کاهش يافت و 
بانک ه��ا برای جلوگيری از ف��رار منابع مالی 
خ��ود، به صاحبان سپرده های کالن نرخ های 
ب��االی سود پيش��نهاد می دهن��د. همچنين، 
وجود صندوق ه��ای سرمايه گذاری بانک ها، 
يکی ديگر از عوامل مخل کاهش حقيقی نرخ 
س��ود بانکی است؛ زيرا اين صندوق ها که ٧0 
درص��د سرمايه شان را به بانک ها می سپارند، 
همواره نرخ هايی باالتر از نرخ های سود بانکی 
مصوب پيشنهاد می دهند و اين موضوع عماًل 
کاه��ش نرخ سود را مخت��ل می کند. از ديگر 
عوامل چسبندگی نرخ سود می توان به انباشت 
مطالبات معوق بانک ها، بدهی های دولت به 
بانک ه��ا و دارايی ه��ای غيرمالی اشاره کرد.

درباره نرخ سود تس��هيالت نيز برخی بانک ها 
با استفاده از خالءهای قانونی، به بهانه تضمين 

بازپرداخت، اقدام به حبس بخشی از مبلغ وام 
می کنند که اين کار عماًل هزينه تمام شده وام 
و سق��ف س��ود تعيين شده را باال می برد. برای 
مقابل��ه ب��ا اين معضل، بانک مرکزی به ابالغ 
يک بخشنامه در خردادماه سال 94 اکتفا کرد؛ 
اما بررسی های ميدانی هنوز از تداوم اين روند 

خبر می دهد.
 

و ابهامات به جا مانده ���FATF
يک��ی از وعده هاي��ی که قب��ل از انجام توافق 
هسته ای داده شده بود، رفع تحريم نظام بانکی 
و ع��ادی شدن روابط بين المللی بانک ها بود. 
با گذشت چند ماه از روز اجرايی شدن برجام، 
عم��اًل گشايش��ی در روابط بانک��ی رخ نداد و 
دلي��ل آن، تحريم ه��ای ثانوي��ه آمريکا و قرار 
داشتن ايران در ليست سياه کارگروه اقدام مالی 
مش��ترک )FATF( اع��الم شد. طبق ادعاها، 
اين کارگروه به موضوع مبارزه به پول شويی 
و تأمين مالی تروريس��م می پردازد و تنها دو 
کش��ور اي��ران و کره شمالی ک��ه از مخالفان 
اياالت متحده هستند در ليست سياه آن قرار 
دارند.با اين اتفاق، مسئوالن بانک مرکزی با 
اي��ن نه��اد بين المللی وارد مذاکره شدند. طی 
تفاه��م ص��ورت گرفته در تير م��اه 95 بنا شد 
ت��ا در ازای تعلي��ق يک ساله ايران از ليس��ت 
سي��اه FATF، بان��ک مرکزی قوانين بانکی و 
فرايندهای بانکداری را مطابق استانداردهای 
اين کارگروه اصالح کند.با اين حال همچنان 
برخ��ی زواي��ای اين تعهدنام��ه دارای ابهام و 
نگرانی است. ابهام نخست به موضوع تعريف 
تروريس��م باز می گ��ردد که بر مبنای تعريف 
کشورهای غربی که در FATF قدرت اصلی 
ب��ه شمار م��ی روند، سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمی و حزب ا... لبنان در شمار گروه های 
تروريس��تی قرار دارد. اگرچه مسئوالن بانک 
مرکزی اعالم کرده اند که جمهوری اسالمی 
ايران تعريف خود از تروريسم را مالک قرار می 
ده��د اما در هر صورت اطمينان کاملی درباره 
اين که تعهد فوق مبنايی برای فشار عليه ايران 
ب��رای کمک به محور مقاومت نش��ود، وجود 
ن��دارد. ابه��ام ديگر به موضوع دسترسی ساير 
کشورها به اطالعات مبادالت بانکی و تامين 
مالی محور مقاومت توسط جمهوری اسالمی 
اي��ران ب��از می گردد که هنوز در اين زمينه نيز 
اطمينان الزم حاصل نش��ده است و شايد به 
دلي��ل همين ابهام��ات است که فعال شورای 
عال��ی امني��ت ملی دستور توقف فرايند نهايی 
ش��دن اين تعهدنام��ه را داده است تا ابهامات 

اين تعهد بيش از پيش روشن شود.

پيمان های پولی دوجانبه در حاشيه ���
ب��ا توج��ه به اعمال تحريم های بانکی در سال 
ه��ای اخي��ر و قطع ارتباطات رسم��ی، انعقاد 
پيمان ه��ای پولی دوجانبه ب��ه عنوان يکی از 
راهکاره��ای مقابله با اين موضوع مطرح شده 
بود. هرچند مس��ئوالن بان��ک مرکزی وعده 
پيگيری اين موضوع را داده بودند و مذاکراتی 

نيز در اين زمينه با کش��ورهای روسيه، عراق 
و ترکي��ه در به��ار س��ال 94 شروع ش��د، اما با 
اجرايی شدن برجام و خوش بينی برای وعده لغو 
تحريم های بانکی، کليه اين مذاکرات به حالت 

تعليق درآمد و اين پيمان ها اجرايی نشد.

شفاف سازی، خيلی ُکند ���
آذرم��اه 93، ستاد مب��ارزه با مفاسد اقتصادی، 
بان��ک مرک��زی را ب��ه ايج��اد و راه ان��دازی 
سامانه ه��ای 9 گانه شفافي��ت بانکی تا پايان 
س��ال 93 مأم��ور ک��رد. از ميان اين  9 سامانه، 
بانک مرکزی تا پايان سال 93 تنها دو سامانه 
»چک��اوک« )سامان��ه چ��ک و اسناد وصولی 
کاغ��ذی( و »سپ��ام« )سامان��ه پيام رسان��ی 
الکترونيک مالی( را راه اندازی کرد. با اجرای دو 
سامانه »نسيم« )نوين سامانه يکپارچه بانک 
مرکزی( در ارديبهشت 94 و »سيما« )سامانه 
يکپارچه مديريتی اوراق بانکی( در زمس��تان 
94، بعد از گذشت 18 ماه از موعد مقرر، تنها 
حدود نيمی از اين سامانه ها عملياتی شدند و 
سرنوشت سامانه های »نهاب« )سامانه نظام 
هويت سنج��ی الکترونيکی بانکی(، »صياد« 
)سامان��ه صدور يکپارچ��ه الکترونيک دسته 
چ��ک(، »سيام« )سامانه يکپارچه استعالمات 
مالی(، »سپاس« )سامانه پرداخت الکترونيک 
سيار( و »سامانه جامع تس��هيالت« همچنان 

نامشخص است.

تعقي�ب و گري�ز ب�ا مؤسس�ات مال�ی  ���
غيرمجاز

طب��ق آخرين آمار مؤسس��ات غي��ر مجاز در 
ح��دود 20 درص��د نقدينگی کل کش��ور را به 
خود اختصاص داده اند. اين مؤسس��ات دارای 
ريس��ک باالي��ی ب��وده و بيش��تر در معرض 
ورشکستگی هستند و از طريق ارائه نرخ های 
س��ود باال، در نظ��ام بانکی، اختالل قيمتی به 
وجود آورده اند. بانک مرکزی به جز چند مورد 
برخورد البته پر هزينه که شايد اجتناب ناپذير 
بود، با موسسه هايی نظير ميزان و ثامن الحجج 
و ادغام و صدور مجوز برای برخی موسسات 
در س��ال گذشته، اقدام خاص ديگری صورت 
نداده است و همچنان برخی موسسات تعيين 
تکلي��ف نش��ده اند و  ب��ه فعاليت زيان آور خود 

ادامه می دهند.

شيرينی وام ازدواج ���10 ميليونی
به نوشته خراسان، با توجه  به  ثابت به  ماندن 
مبل��غ وام ازدواج در س��ال ه��ای اخير، بانک 
مرکزی پيش��نهاد افزايش سقف وام ازدواج تا 
پن��ج ميلي��ون تومان را به شورای پول و اعتبار 
برد؛ منتها بانک ها با ذکر عدم کفايت سرمايه 
ب��رای اي��ن موضوع، زير بار اجرای آن نرفتند. 
با توجه به اهمال بانک مرکزی در اين قضيه، 
نمايندگ��ان مجل��س ش��ورای اسالمی طی 
مصوب��ه ای، نظام بانکی را موظف به افزايش 
مبل��غ وام ازدواج ب��ه 10 ميليون تومان کردند 
ام��ا بانک ه��ا مجدد به بهانه کمبود منابع، اين 
مصوب��ه را غيرعمل��ی خواندن��د. اين در حالی 
اس��ت ک��ه نظام بانکی ح��دود 20 تا 25 هزار 
ميلي��ارد تومان از مجم��وع 100 هزار ميليارد 
تومان سپرده های قرض الحس��نه را در قالب 
وام های کم بهره و دوره بازپرداخت طوالنی به 
صورت غيرقانونی به کارکنان خود اختصاص 
داده است. علنی شدن اين موضوع، بر اصرار 
نمايندگان مجلس افزود و شورای نگهبان نيز 
بر اين مصوبه، ُمهر تأييد زد. با ابالغ اين مصوبه، 
بانک ها ناچار به پرداخت اين وام شدند. هرچند 
طی قانون، صف درخواست کنندگان دريافت 
اين وام نبايد بيش از 50 هزار نفر باشد، اما با 
توج��ه ب��ه کندی بانک ها در اجرای اين قانون 
و همچنين به دليل صف بيش از يک ميليونی 
گذشته، همچنان حدود 500 هزار نفر در صف 

گرفتن اين وام قرار دارند.

نگاهی به کارنامه 3 ساله مردان اقتصادی دولت

فشار »نرخ سود بانکی« افتاد؟

اخبار
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ايران و اکوادور تفاهم نامه 
بانکی امضا کردند

يادداشت تفاهم همکاری های جامع 
بانکی و توافقنامه پرداخت بين بانکی 
ميان بانک های مرکزی ايران و اکوادور 
منعقد شد. به گزارش اخبار بانک، بانک 
مرکزی ايران و اکوادور توافق کردند 
حساب هايی به ارزهای يورو و محلی 
گش��ايش و در عين ح��ال هماهنگی 
های الزم برای ايجاد روابط کارگزاری 
ميان بانک های تجاری دو کش��ور در 
ح��وزه ص��دور ضمانتنامه های ارزی 
ب��ه نف��ع تج��ار طرفين و ني��ز امکان 
گشايش و ابالغ اعتبارات فراهم شود.

روز گذشت��ه و در حاشي��ه سفر هيئت 
اقتصادی متش��کل از مسئولين بانک 
مرکزی، صن��دوق ضمانت صادرات، 
بان��ک توسعه ص��ادرات، وزارت نفت 
و همچني��ن تج��ار و فعالين اقتصادی 
ب��ه رياست محمد ج��واد ظريف وزير 
امور خارجه کش��ورمان به کيتو مرکز 
جمهوری اک��وادور بر همکاری های 

بانکی ميان دو کشور توافق شد.
در جري��ان اين سفر و مذاکرات انجام 
ش��ده مي��ان مس��ئولين بان��ک های 
مرکزی دو کش��ور، طرفين بر راه ها و 
شيوه های ايجاد روابط بانکی متقابل 
بح��ث و گف��ت وگو کردند و بر همين 
اساس يادداشت تفاهم همکاری های 
جام��ع بانکی و توافقنامه پرداخت بين 
بانک��ی ميان بان��ک های مرکزی دو 
کشور منعقد شد. اين اسناد در مراسمی 
در ک��اخ وزارت خارجه اکوادور و پيرو 
مذاک��رات و مالقات حس��ين يعقوبی 
مي��اب مدي��رکل بي��ن المل��ل بانک 
مرک��زی اي��ران و رودريگ��و الندتا و 
ريي��س هييت مدي��ره بانک مرکزی 

اکوادور به امضا رسيد.

سمانه سميعی
شرکت اپل اعالم کرد قصد دارد قابليت جديدی در آيفون قرار 
دهد که امکان پرداخت با يک ضربه آهسته برای مشتريان سامانه 
حمل و نقل کش��ور ژاپن برقرار شود. به گزارش اخبار بانک،اين 
قابلي��ت از تکنول��وژی FeliCa از س��وی شرکت سونی ارائه می 
شود. بنابراين ژاپنی ها می توانند برای پرداخت هزينه استفاده 

از سامان��ه حم��ل و نقل عمومی اتوب��وس و قطار به جای کارت 
های پرداخت فيزيکی، گوشی هوشمند خود بر روی جايگاه ارائه 
بليط قرار دهند. اپل قصد دارد اين قابليت های جديد را در مدل 
ه��ای جدي��د آيفون قرار دهد. مدل های جديد آيفون بزودی در 
سپتامبر 201۶ رونمايی خواهند شد. طبق گزارش های شرکت 
سونی، تراشه FeliCa می تواند تراکنش را ظرف مدت 0.1 ثانيه 

پردازش کند. سرعت پردازش تراکنش فوق العاده برای گسترش 
اين قابليت در شبکه حمل و نقل بسيار سريع کشور ژاپن اهميت 
بس��ياری دارد. به نوشته بانکداری الکترونيک، در ژاپن چندين 
تامي��ن کنن��ده ک��ارت های پرداخت سامان��ه حمل و نقل وجود 
دارد که با توجه به نوع حمل و نقل و محدوده های جابه جايی 

مسافرين در اين کشور متفاوت عمل می کنند. 

راه اندازی قابليت جديد پرداخت با آيفون در ژاپن

خبر همکاري ايران با گروه نيروي ويژه اقدام 
مال��ي با واکنش ه��اي متفاوتي رو به رو شده 
است اما اين سازمان چه کارکرد و رويکردي 
دارد و چ��را عضوي��ت ايران براي کش��ورمان 

خطرناک خواهد بود؟
ب��ه گ��زارش مهر، ني��روي ويژه اق��دام مالي 
)درزمين��ه پول شوي��ي( )FTAF( ک��ه ب��ا نام 
)GAFI( نيز شناخته مي شود، يک سازمان بين 
دولتي است که در سال 1989 به ابتکار سران 
G٧ براي توسعه سياست مبارزه با پول شويي 
ب��ه راه افت��اد. در س��ال 2001 و بعد از حوادث 
11 سپتامب��ر، هدف ديگ��ري براي اين گروه 
ترسي��م ش��د که آن جلوگي��ري از تأمين مالي 
تروريس��م بود. اين گروه بر پيشرفت کشورها 
در به کار بس��تن توصيه هاي اين سازمان در 
ام��ور مالي شان نظ��ارت مي کند. کارمندان و 
اعض��اي اي��ن گروه که کار نظ��ارت را انجام 
مي دهن��د در مق��ر سازمان  همکاري و توسعه 
اقتصادي)OECD( در پاريس اقامت دارند و 
دفتر اين سازمان در اين شهر اروپايي است.اين 
سازمان بين المللي وظيفه دارد روند پول شويي 
را مورد بررسي قرار داده، نظارت قانوني بر اين 
روند داشته باشد، و قوانين و روندهاي اجرايي 
قانون��ي را در سط��ح بين الملل��ي و ملي دنبال 
کن��د. اي��ن سازمان همچنين دست به تدوين 
توصيه نامه ه��ا و استانداردهايي مي زند که در 
جه��ت مب��ارزه با پول شويي ب��ه کار مي آيند. 

در زمان��ي ک��ه اين سازمان اح��داث شد، 1۶ 
کش��ور دني��ا به عنوان اعض��اي اصلي به اين 

گروه پيوستند.

۴0+���۹ توصيه و قانون
 FATF ،در س��ال اول فعالي��ت اي��ن سازمان
گزارشي شامل 40 توصيه براي مبارزه مؤثرتر 
ب��ا پول شوي��ي تهيه کرد و اين استانداردها در 

س��ال 2003 م��ورد تجديدنظر قرار گرفتند تا 
منعکس کنن��ده تکامل الگوها و تکنيک هاي 
مب��ارزه با پول شوي��ي باشند.اين 40 توصيه و 
9 توصي��ه اي ک��ه بع��د از اتفاقات 11 سپتامبر 
براي مبارزه با تروريسم مطرح شد، هم اکنون 
در کش��ورهاي عض��و دنبال مي ش��ود و اين 
توصيه نامه ه��ا بايد در سط��وح ملي از طريق 
قانون گ��ذاري و ديگ��ر اقدام��ات الزامات آور 

اجراي��ي ش��ود. در تغييرات و تجديدنظرهايي 
ک��ه در س��ال 2003 در اين توصيه ها به وجود 
آم��د، درنهايت اعضاي عضو متعهد شدند که 
کنوانسيون هاي بين المللي مربوطه را اجرايي 
سازن��د، پول شوي��ي را به عن��وان جرم مطرح 
ک��رده و به مقامات اجازه دهند که درآمدهاي 
حاصل از پولشويي را مصادره کنند. همچنين 
کش��ورهاي عضو بايد نس��بت به تأييد هويت 

اف��راد در سيس��تم مالي اق��دام کرده و سوابق 
و گزارش ه��اي مش��کوک را گ��زارش دهند. 
اي��ن گزارش ه��ا شامل فعالي��ت شرکت ها و 
افراد از نظر اقتصادي و فعاليت هاي غيرمالي 
موسس��ه ها و اف��راد اقتصادي ني��ز مي شود. 
اين کش��ورها همچنين موظف به ايجاد يک 
واحد اطالعات مالي براي دريافت و انتش��ار 
گ��زارش معامالت مش��کوک بوده و موظف 
ب��ه همکاري بين الملل��ي در تحقيق و تعقيب 

عوامل پول شويي هستند.
بعدازاينک��ه در س��ال 2001 اي��ن سازم��ان 
مس��ائل مربوط به حمايت مالي از تروريس��م 
را نيز تصويب کرد، 8 توصيه به کش��ورهاي 
عض��و مط��رح ک��رد که بر اساس بند هش��تم 
اي��ن بيانيه، سازمان هاي غيرانتفاعي نيز جزو 
سازمان هاي��ي درآمدند ک��ه نظارت عمده اي 
ب��راي فعاليت ه��اي حمايت از تروريس��م بر 
آن ه��ا ص��ورت مي گيرد. در س��ال 2009 نيز 
کتابچ��ه اي با عن��وان کتابچ��ه راهنما براي 
کشورها و ارزيابان توسط اين گروه به انتشار 
رسي��د ک��ه بر اساس آن مش��خص مي شد از 
چ��ه روشي بايد ب��راي بررسي ميزان اجرايي 
ش��دن توصيه هاي اين سازمان عمل کرد. در 
سال 2012 موارد جديدي به اين سرفصل ها 
اضاف��ه ش��د که عبارت بودن��د از قوانين تازه 
در م��ورد سالح هاي کش��تارجمعي، فس��اد و 

جابجايي هاي مالي غير فيزيکي.

 گزارشي از ساختار و چگونگي پيدايش نيروي ويژه اقدام مالي؛

آيا عضويت در FATF براي ايران خطرناک است؟

اخبار

1-  طرز ساختمان چيزی - قرصی خواب آور 2 - گرم نيست - سدی دراستان تهران- تابلويی ازعلی اکبر صنعتی 3- از شهرهای عربستان - زنگ 
کاروان - پسوند تفضيلی- گشوده 4 - از ابزار باغبانی - پياپی زدن- کهن ترين دانشگاه جهان 5- اسب رستم - قايق سنتی ونيزی ها - زادگاه 
نيما ۶- استفراغ - پايتخت دولت صفاريان- مترادف آشغال - بسيارحمله برنده ٧- کتابی از لردبايرون - شهری دراستان سيستان و بلوچستان 
8- از سوره های قرآن - کشف کردن 9 - لوله سيمانی- سازمان  آتالنتيک شمالی   10- تاريخ نگار- برابر ومساوی- راشی می پردازد و مرتشی 
می پذيرد - تکيه 11- کالم پرسش- رشته کوه چين - جس��د 12- قس��مت مرکزی اتم - صدسال - اليه محافظ دندان 13- قلب - ضمير 

فرانسوی- جعبه ميز- سالح کمری 14- فيلمی از فدريکو فلينی- به طور ناگهانی - تخم شپش 15- آزرده خاطر کردن - مراسم تذکره

ارق�ام 1 ت�ا ۹ را ط�وري در خان�ه هاي س�فيد 
 قرار دهيد که هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 

مربع هاي کوچك 3*3 يکبا ديده شود

  1- خاور شناس - خدمه هواپيما 2 - نمی 
شنود - ازجزاير جنوبی و غيرمس��کونی 
کشورمان - از آالت موسيقی 3- فيلمی 
از رضا کريمی - اميرنش��ين خليج فارس 
- دندانه سوهان 4 - نوعی رسن مرتجع 
- م��اده محترقه - آرزوی خيالی 5- رها 
وآزاد- کليش��ه چ��اپ - فيلمی ازمحمد 
بانک��ی ۶- پس��وند شباه��ت - از ضماير 
متصل- شهری در اصفهان - نام آذری 
٧- فيلمی با بازی فريبرزعرب نيا - ديوار 
کوت��اه - قديم��ی 8-  بزرگ شدن - يخ 
ف��روش- هم��راه نگ��ار 9- تاريکی ها- 
پس��وند شباه��ت - بدخلقی کردن 10- 
دريا - پناه آوردن- قدر ومرتبه - نش��انه 
جمع 11- بلندی و رفعت- همين زمان- 
ق��وت زمي��ن 12- درخش��نده - نارسا و 
کم ارتفاع - صابون خياطی 13- پش��ت 
س��ر- سريالی از سيروس مقدم - فرشته 
مه��رو محب��ت 14- شراي��ط اقليمی - 
نخس��تين - دشمن خير 15- شهری در 

افغانستان - طالق
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هفته نامه تخصصي 
در حوزه بانك، بیمه و بورس

هم انديشی نخبگان اقتصادی و تجاری کشور 
در نخستين اجالس رهبران کسب وکار ايران )ارکان(

ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک حکمت ايرانيان، صبح 
امروز نشس��ت خبری مديرعامل بانک حکمت ايرانيان 
با اصحاب رسانه در خصوص تش��ريح جزييات برگزاری 
نخس��تين اجالس رهبران کس��ب و کار ايران “ ارکان “ 

برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، دکتر عسکرزاده مديرعامل بانک 
حکمت ايرانيان در نشست خبری امروزخود که در محل 
استقرار بستر تجارت اجتماعی ديدی بود )مجتمع تجاری 
حکمت ايرانيان( برگزار شد، جزئيات برگزاری نخستين 
اجالس رهبران کسب و کار ايران )ارکان( در برج ميالد 
و رونمايی از بستر تجارت اجتماعی )ديدی بود(را تشريح 
کرد. وی با اشاره به اينکه بانک حکمت شش��مين سال 
حضور خود در شبکه بانکی کشور را تجربه می کند افزود 
:  سع��ی کردي��م بعنوان بانکی قانون مدار و خدمتگزار در 
کشور گام بر داريم، برنامه بانک حکمت ايرانيان  از آغاز 
راه، ورود ب��ه بازاره��ای جهانی بود که خوشبختانه موفق 
شديم قبل از برجام و در زمان تحريم ها، مجوز سوئيفيت 
را از کشور بلژيک دريافت کنيم .اين موضوع نشانگر اين 
امر بود که ما توانس��تيم استانداردهای بانکی را رعايت 
کنيم و با تعاملی بين المللی و با ايجاد زيرساختهای الزم 
مبتن��ی ب��ر قراردادهای بانکداری بين الملل، به عضويت 
شبکه جهانی سوئيفت درآئيم. دکتر عس��کرزاده رئيس 
اجالس ارکان با اشاره به زمان برگزاری نخستين اجالس 
رهبران کسب و کار ايران در هشتم شهريورماه سالجاری 
، ايجاد يک فرصت برای جهاد اقتصادی در سطح کشور 
را يک��ی از مهمتري��ن اهداف اين اجالس دانس��ت . وی 
در ادامه گفت: داشته های اقتصاد کش��ور با کوچکترين 
تحريم و بحرانی، به چالش کش��يده می شود و چاره اين 
بح��ران، اقتص��اد مقاومتی است که همان اقتصاد دانش 
بني��ان اس��ت. او با اش��اره به اينکه گفته می شود برخی از 
محصوالت ايرانی قابل رقابت با محصوالت و برندهای 
غربی نيست، گفت: راهکار اين است که بتوانيم با طراحی 
درست و اصولی برپايه توان و دانش بومی جوانان کشور،  
محصولی را ارائه کنيم که توليدکنندگان خارجی از روی 
فکر و انديشه ما الگوبرداری کنند.  وی با بيان اينکه بر پايه 
همين تفکر، بانک حکمت با حمايت از يکی از شرکتهای 
دانش بنيان کشور، بستر تجارت اجتماعی ديدی بود را راه 
اندازی نمود، تصريح کرد: تنها دو کش��ور آمريکا و چين 
دارای شبکه خريد با اين ابعاد هس��تند و ما برای اجرای 
اين پروژه دانش بنيان و ملی، دو سال کار ميدانی انجام 
داديم و نيروهای نخبه کل کش��ور را برای ايجاد قابليت 
ه��ای مختل��ف در اي��ن شبکه  به کار گرفته ايم که در روز 
هش��تم شهريور ماه در اجالس رهبران کس��ب و کار از 
بستر تجارت اجتماعی تحت عنوان ديدی بود با حضور 
تمامی سران و رهبران کشور رونمايی خواهد شد. دکتر 
عس��کرزاده افزود : ميهمانان حاضر در اجالس رهبران 
کس��ب و کار ايران )ارکان(، سکانداران نظام اقتصادی 
کشورمی باشند که در نخستين اجالس ارکان، سعی بر 
ايجاد همدلی و هم افزايی در بين صاحبان کسب و کار 
خواهي��م داش��ت و در اج��الس های آتی نيز که بصورت 
ساالن��ه برگزار خواه��د شد، ازسياستگذاری های بخش 
خصوصی کسب و کار بهره خواهيم جست و انشاءاهلل به 
برک��ات اي��ن اجالس به يک اقتصاد بومی و صادر کننده 

بدل خواهيم شد.

��� پرهي�ز از بنگاه�داری و حرکت به س�مت نظارت بر 
بنگاهداری در بانك حکمت ايرانيان

مديرعامل بانک حکمت ايرانيان  در ادامه اين نشس��ت 
خبری خاطرنش��ان ساخت : بانک حکمت ايرانيان بايد 
کاری کند که شائبه بنگاه داری را از نظام بانکی دور کند. 
دوم اينکه قابليت شفاف سازی اقتصاد که نيازمند  پيگيری 
فرآيند توليد از تامين کننده تا مصرف کننده است را فراهم 

سازد . ما از طريق راه اندازی بستر تجارت اجتماعی ديدی 
بود بانک را تبديل به نهادی ناظر برعمليات بنگاهداری 
خواهي��م ک��رد . بر اين اس��اس، اعتبارسنجی بنگاه ها بر 
اساس مستندات کاغذی انجام نمی شود، بلکه بر اساس 
اين بستر، تمامی اطالعات و داده های مصرف کنندگان 
را درياف��ت می کنيم. حت��ی کامنتهای مصرف کنندگان 
باعث می شود رتبه بنگاه ها در نظام اقتصادی کشور باال 
و پايي��ن ش��ود. وی ب��ا اشاره به اينکه برخی از بنگاه های 
قوی اقتصادی، با تبليغات فراوان،  عيوب کاالها و خدمات 
خ��ود را می پوشانن��د، گفت: ديدی بود  شرايطی را فراهم 
می کند که صدای مش��تريان ناراضی هم شنيده شود. از 
سوی ديگر کشور نياز به اطالعاتی دارد تا برنامه ريزی 
بلند مدت 50 ساله را انجام دهد. برنامه ريزی های کور 
5 ساله نياز کشور را تامين نمی کند. برای همين نياز به 
برنامه های بلندمدت داريم که اين برنامه ريزی نيز نياز 

به اطالعات کالن دارد.

��� بس�تر تج�ارت اجتماع�ی ديدی بود چ�ه امکاناتی 
دارد 

در ادامه اين نشست خبری، مهندس ابوقداره مديرعامل 
شرکت ويراآزما با اشاره به اينکه بانک حکمت ايرانيان، 
ميزبانی اجالس رهبران کس��ب و کار ايران را بر عهده 
گرفته است، گفت: فراخوانی و معرفی اين اجالس انجام 
شده است و زمانی که فعاالن و سران کسب و کار کشور 
کنار يکديگر قرار می گيرند، بستری فراهم می شود تا هر 
يک از اين افراد، شبکه های اجتماعی فردی خود از جمله 
تامين کنندگان، دوستان، کارکنان، خدمت گيرندگان و 
... را با همديگر به اشتراک بگذارند. اين بستر در )ديدی 
بود( عرضه می شود. دکتر عس��کرزاده در بخش ديگری 
از سخنان خود افزود :  در شبکه ديدی بود، رابطه افراد، 
ب��ر اس��اس خريد و فروش اس��ت. توليدکنندگان و توزيع 
کنندگان به همراه صادر کنندگان در اين بستر با يکديگر 
همک��اری می کنند. شبکه تجاری کش��ور مخاطب اين 
شبک��ه اس��ت و انواع خدمات، کاالهای ساختمانی، لوازم 
خانگی و همه آحاد فعاالن در حوزه کسب و کار می توانند 
از اين بس��تر استفاده کنند. وی با اشاره به اينکه 1500 
نف��ر از تجار، بازرگانان، صادرکنندگان و توزيع کنندگان 
برجسته کاال و خدمات و مديران حوزه اقتصادی به اين 
اجالس دعوت شده اند، گفت: تالش می کنيم تا از طريق 
برپايی اين اجالس فرصتی برای هم انديش��ی و گفتگو 
ميان فعاالن و نخبگان اقتصاد و تجارت کش��ور فراهم 
کنيم . او با اشاره به اينکه اصلی ترين مخاطب اين بستر، 
کسانی هستند که عرضه کاال و خدمات را بر عهده دارند، 
گفت: اين عزيزان بايد بتوانند کمترين قيمت نهايی را به 

مصرف کنندگان و مشتريان خود ارائه کنند.

طراحی ديدی بود با توان و تخصص داخلی ���
دکتر عس��کرزاده با اشاره به اينکه، مخاطب اصلی بس��تر 

تجارت اجتماعی ديدی بود، بخش خصوصی است، گفت: 
ما در قدم های بعدی نياز به همراهی همه ارکان کشور 
داريم. بستر تجارت اجتماعی ديدی بود فرصتی را برای 
عرضه عادالنه کاال و خدمات در کش��ور فراهم می سازد 
ک��ه اي��ن نکته بس��يار مهم و حيات��ی است .  او در ادامه با 
اشاره به اينکه بس��تر تجارت اجتماعی ديدی بود کامال 
با ظرفيت و توان داخلی مهندسان و متخصصان داخلی 
طراح��ی شده است گف��ت: در آينده نزديک اولين درگاه 
های اين شبکه بر روی کشورهای اطراف و همسايگان 
م��ا ب��از  خواه��د شد و بر مبنای تب��ادل پاياپای، بر اساس 
پولهای محلی يا تهاتر توسط بانکهای عامل، تجارت بين 
ايران و کشورهای همسايه برقرار می شود. لذا اين بستر 
ب��ر اس��اس چندين زبان زنده دنيا نيز طراحی شده است . 
مهندس ابوقداره مديرعامل شرکت ويراآزما نيز جزئيات 
ديگ��ری از اي��ن شبک��ه را بيان ک��رد و گفت: در راستای 
حمايت از توليد ملی زيرساختی در اين شبکه ايجاد شده 
تا برندها و توليدکنندگان مرغوب ايرانی، بتوانند به راحتی 
در فضای بس��تر تجارت اجتماعی و رايگان ديدی بود، 
عرض��ه محص��ول و رقابت کنن��د. در اين فضای رقابتی، 
توليدکنندگ��ان و عرض��ه کنندگان کاال و خدمات مجبور 
به ارتقای محصول و خدمات خود هستند. مهندس مهيار 
مديرعام��ل شرکت توسع��ه فن آوری و تجارت حکمت 
ايرانيان نيز که در اين نشس��ت حاضر بود تصريح کرد: 
ديدی بود، يک فروشگاه اينترنتی نيست. بطوريکه تمامی 
فعاالن اقتصادی اعم از يک بانک، يک برند، يک شرکت 
يا کلونی برندها و ... می توانند در اين شبکه به ارائه کاال و 
خدمات خود بپردازند . وی افزود : ما قرار نيست با فروشگاه 
های اينترنتی يا فيزيکی رقابت کنيم. بلکه فروشندگان و 
عرضه کنندگان می توانند صفحه ای برای خود باز کنند و 

از اين طريق، کسب و کار خود را تسهيل کنند. 

بان�ك دی ه�زار ميليارد ضمانت نامه و تس�هيالت به  ���
شبکه ريلی کشور اعطا کرد

بان��ک دی ب��ا ه��دف کمک به توليد مل��ی و در راستای 
اقتصاد مقاومتی بيش از 1000 ميليارد ريال ضمانت نامه 
و تسهيالت به شرکت های شبکه ريلی کشور اعطا کرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی، به منظور 
ارائ��ه خدمات بانکی به شرکت های شبکه ريلی کش��ور 
ب��رای تهي��ه و توليد باالس��ت و ساير محصوالت، بانک 
دی 200 ميلي��ارد ري��ال تس��هيالت ارائه کرد. همچنين 
برای شرکت شبکه ريلی کش��ور به ميزان 800 ميليارد 
ريال ضمانت نامه صادر شده است که می تواند در رونق 
اقتصادی اين بخش موثر باشد. شرکت های ريلی فعال 
در کشور در زمينه توليد باالست مورد نياز خطوط ريلی، 
پروژه ه��ای زيرسازی و روسازی، بازسازی و بهس��ازی 
خطوط و ابنيه فنی و راهسازی و محوطه سازی فعاليت 
داشته و نقش تاثيرگذاری در توسعه خطوط ريلی دارند. 
گسترش خطوط ريلی در ايران همواره به عنوان يکی از 

محورهای توسعه مورد توجه بوده است.

اعطای نشان ملی به روابط عمومی بانک سينا در اجالس آيتک
نشان ملی برترين روابط عمومی دانش محور و کارآمد در صنعت بانکداری به روابط عمومی 
بان��ک سين��ا اعط��ا شد. به گزارش روابط عمومی بان��ک سينا، در هفتمين اجالس مديران و 
روس��ای شرک��ت ه��ای بزرگ توليدی و خدماتی نمونه سراسر کش��ور )آيتک( با حضور وزير 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، جمع��ی از نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی و مديران صنايع 
برتر، بانک سينا موفق به دريافت نشان ملی روابط عمومی دانش محور و کارآمد در صنعت 
بانکداری شد. پيش��تر نيز مديرعامل اين بانک، لوح سپاس و نش��ان عالی برترين مديريت 
سرآم��د در صنع��ت بانک��داری را ب��ه پ��اس اجرای سياست های حمايت��ی در راستای کمک به رونق طرح های توليدی و 

صنعتی و اشتغالزا دريافت کرده بود.

حمايت بانک صادرات ايران از هفت طرح بزرگ و ملي
بان��ک ص��ادرات اي��ران در کن��ار حماي��ت از هزاران طرح اشتغال��زا و مولد کوچک و متوسط، 
اعتب��ارات م��ورد ني��از جه��ت توسعه و راه اندازي هفت طرح بزرگ و ملي را تامين نموده است 
که با بهره برداري از اين طرح ها تحول گس��ترده اي در اشتغال آفريني براي جوانان کش��ور 
ايجاد خواهد شد. به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک عالوه بر حمايت از 
بنگاههاي کوچک و متوسط پشتيباني از طرح ها و پروژه هاي کالن ملي را نيز در دستور کار 
قرار داده و در مدت فعاليت دولت تدبير و اميد منابع مالي مورد نياز طرح هاي ملي همچون: 
پتروشيمي سب��الن ب��ا دو ميلي��ارد و 140 مليب��ون و 300هزار يوان، آلومينيوم جنوب واقع در منطقه ويژه اقتصادي المرد 

با شش ميليارد و 102 ميليون و 280 هزار يوان را تامين نموده است.

آغاز به کار شعبه جمهوري بانک اقتصادنوين  در شهر اصفهان
طي مراسمي با حضور جمعي از مشتريان و معتمدين محلي و مديران ارشد بانک اقتصادنوين 
شعبه جمهوري اصفهان اين بانک در شهر اصفهان افتتاح شد.به گزارش روابط عمومي بانک 
اقتصادنوي��ن، شعب��ه چهارراه آپادان��اي اصفهان به خيابان جمهوري اصفهان منتقل و تحت 
عن��وان شعب��ه جمهوري اصفهان آغاز به فعاليت نمود.شعبه جمهوري هفدهمين واحد بانک 
اقتصادنوي��ن در سرپرست��ي منطق��ه چهار استان هاي اي��ن بانک است که با افتتاح اين شعبه 
دسترس��ي ب��ه خدم��ات اين بانک در شهر اصفهان بيش از پيش تس��هيل خواهد شد.الزم به 
ذکر است شعبه جمهوري اصفهان بانک اقتصادنوين به آدرس اصفهان، ميدان جمهوري، ابتداي خيابان امام خميني، 

نبش کوچه توحيد )گاز( از اين پس آماده ارايه انواع خدمت به اهالي و کسبه اين شهر است.

بانک دي هزار ميليارد ضمانت نامه و تسهيالت به شبکه ريلي کشور اعطا کرد
بان��ک دي ب��ا ه��دف کم��ک به توليد ملي و در راستاي اقتصاد مقاومتي بيش از 1000 ميليارد 
ريال ضمانت نامه و تس��هيالت به شرکت هاي شبکه ريلي کش��ور اعطا کرد.به گزارش اداره 
کل روابط عمومي بانک دي، به منظور ارائه خدمات بانکي به شرکت هاي شبکه ريلي کشور 
براي تهيه و توليد باالست و ساير محصوالت، بانک دي 200 ميليارد ريال تسهيالت ارائه 
کرد.همچنين براي شرکت شبکه ريلي کشور به ميزان 800 ميليارد ريال ضمانت نامه صادر 

شده است که مي تواند در رونق اقتصادي اين بخش موثر باشد.

بانک شهر الگوي بانکداري نوين
عضو شوراي اسالمي شهر اهواز با اشاره به اقدامات بانک شهر در حوزه بانکداري الکترونيک 
گفت: اين بانک مي تواند الگويي براي ساير بانک ها در حوزه بانکداري نوين باشد.به گزارش 
مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، هدايت ممبيني عضو شوراي اسالمي شهر اهواز با 
تاکيد بر اهميت تعامل شهرداري ها با اين بانک گفت: شهر اهواز در توسعه خدمات شهري 
با حمايت بانک شهر بس��يار موفق بوده است و اين ارتباط دوسويه منجر به نتيجه برد- برد 

ميان اين دو نهاد شده است.

آزمون استخدامي بانک مهر اقتصاد برگزار شد
آزمون استخدامي بانک مهر اقتصاد با حضور 8 هزار نفر داوطلب روز جمعه مورخ 95/۶/5 به 
صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بانک مهر اقتصاد، اين 
بانک با هدف تکميل بخشي از نيروي انساني خود تالش دارد تا با کارگيري جوانان مستعِد 
واج��د شراي��ط ب��ه سهم خود در ايجاد اشتغال پايدار موثر واقع شود و در راستاي سياست هاي 
کالن اقتصادي کشور گام بردارد. در اين آزمون داوطلبان فارغ التحصيل مقطع کارشناسي 
در رشته هاي بانکداري و اموربانکي، مديريت )امور بانکي، مالي، بازرگاني، صنعتي و دولتي( 
حسابداري )کليه گرايش ها( علوم اقتصادي) اقتصاد بازرگاني، نظري، اقتصاد صنعتي، اقتصاد 
پ��ول و بانک��داري( رياض��ي )کارب��ردي و محض(، آمار )آمار رياضي، آمار کارب��ردي، آمار اقتصادي( با يکديگر به رقابت 
پرداختند.معاونين و روساي ادارات بانک مهر اقتصاد با حضور در حوزه هاي امتحاني سراسر کشور از نزديک در جريان 

کيفيت برگزاري آزمون قرار گرفتند.

جشنواره فروش کارت هديه بانک کارآفرين آغاز شد
جشنواره فروش کارت هديه بانک کارآفرين در قالب طرح »هدي�ه آفرين« از امروز )دوشنبه 
يکم شهريورماه( آغاز شد. به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرين، به منظور پاسخگويی به 
نياز مشتريان بانک در استفاده بيشتر از خدمات بانکداری الکترونيک، جشنواره فروش کارت 
هديه بانک کارآفرين آغاز شد. بر اساس اين گزارش، در اين جشن�واره که تا سی ام آذر ماه 
سال جاری ادامه خواهد داشت، کارت های هديه  بانک که در قالب طرح های متنوع و زيبا و 
متناسب با نياز و خواست مشتريان طراحی شده اند، به مشتريان بانک عرضه خواهند شد و 
کليه افرادی که از هر يک از انواع کارت های هديه بانک کارآفرين خريداری نمايند، در جشنواره »هديه آفرين« شرکت 
داده خواهند شد. اين گزارش می افزايد، تاکنون دو دوره از جش��نواره فروش کارت هديه در قالب طرح های »جش��نواره 

پاييزه« و »جشنواره زمستانه« در سال 94 برگزار شده و جوايز جشنواره به برندگان قرعه کشی اهدا شده است. 

پرداخت بالغ بر 5500 ميليارد ريال تسهيالت آبياري تحت فشار توسط بانک کشاورزي
بحران آب و معضل کاهش منابع آبي نه تنها در ايران بلکه در بسياري از کشورها دغدغه ي 
دولتمردان است. تغييرات جوي در سطح زيس��ت کره، شرايط آب و هوايي اقليم ها، ميزان 
بارندگ��ي و سط��ح سفره ه��اي آب زيرزمين��ي را دستخوش تغييرات اساسي کرده است و اين 
بحران، بيش��ترين تاثير منفي را بر روند توليد محصوالت کش��اورزي و امنيت غذايي جامعه 
دارد. ل��ذا مديري��ت مناب��ع آب��ي موج��ود و اصالح الگوي مصرف آب در بخش کش��اورزي با 
استفاده از روش هاي نوين آبياري از اهميت بسزايي برخوردار است و به طور ويژه در دستور 

کار بانک کشاورزي قرار دارد.

نهمين همايش مشترک انجمن مديريت ايران و دانشگاه 
خاتم، با عنوان همايش علمي، کاربردي اقتصاد مقاومتي، 
در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، 
اقتصاددانان، اعضاي انجمن هاي علمي، اعضاي انجمن 
مديريت ايران، کارشناسان و جمعي از دانشجويان برگزار 

شد.
ب��ه گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، در اين همايش 
مهندس پورمند مديرعامل شرکت مادر تخصصي توسعه 
مع��ادن و صنايع معدن��ي خاورميانه )ميدکو( در خصوص 
موض��وع اقتص��اد مقاومتي و ثروت آفرين��ي )ارايه تجربه  
سرمايه گذاري هاي ثروت آفرين و مثمرثمر در اقتصاد ملي( 
سخنراني کرد. وي ضمن ارايه فيلمي از پروژه هاي ارزشمند 
شرکت ميدکو در بخش معدن، در مورد فعاليت هاي معدني 
اي��ن شرک��ت گفت: با فعاليت ه��اي معدني که در شرکت 
ميدک��و آغاز شده اس��ت، مجموعه پروژه هاي اين شرکت 
از 23 پ��روژه ب��ه 35 پ��روژه رسيده است ک��ه تاکنون و در 
کمترين زمان ممکن با باالترين کيفيت، بيش از 20 پروژه 

به بهره برداري رسيده است. اميدوار هس��تيم تا پايان سال 
139٧، اي��ن مجموع��ه را به اتم��ام برسانيم. اين شرکت 
همچنين در مدت کمتر از 8 سال، بيش از 90 هزار شغل 
ايجاد کرده است که تا دوسال آينده اين رقم به 300 هزار 
نف��ر خواه��د رسي��د. وي در خصوص مؤلفه ي اول اقتصاد 
مقاومت��ي تصري��ح کرد: مؤلف��ه ي اول اقتصاد مقاومتي، 
ايجاد تحرک و پويايي در اقتصاد کشور و همچنين بهبود 
شاخص هاي کالن اقتصادي است. در حال حاضر حجم 
سرمايه گ��ذاري در شرک��ت ميدکو 15 هزار ميليارد تومان 
است که با بازپرداخت ها به 20 هزار ميليارد تومان خواهد 
رسيد. اعتقاد داريم ما در حال کاهش دادن نقدينگي بدخيم 
کش��ور هس��تيم. چراکه نقدينگي که در کشور مولد نباشد، 
جزء نقدينگي هاي بدخيم است که ميدکو در حال کاهش 
دادن آن اس��ت. در حقيق��ت حبابي را به روي زمين آورده، 
به آن عينيت بخشيده و تبديل به ثروت مي کنيم که منجر 
به افزايش توليد ناخالص خواهد شد. مهندس پورمند ادامه 
داد: مؤلفه ي دوم تکيه بر ظرفيت هاي داخلي است. معادن 

و سرمايه انساني از داشته هاي داخلي ما هستند که دست در 
دست هم توانسته اند ثروت جديدي را در کشور خلق کنند. 
مهن��دس پورمند افزود: رويکرد جهادي مورد بعدي است 
ک��ه از آن تعابي��ر مختلفي برداشت مي شود. هر عملي اگر 
بي غرض انجام شود، عمل خالص نام دارد. عمل خالص 
ني��ز هم��ان رويکرد جهادي اس��ت. وي در ادامه به مؤلفه 
چه��ارم يعن��ي مردم محوري اش��اره کرد و گفت: شرکت 
ميدکو در فرابورس حضور داشته و بالغ بر 1.5 ميليون نفر 
سهامدار مس��تقيم و غيرمس��تقيم دارد. در حقيقت بخش 
خصوص��ي  اس��ت که با سرمايه هاي مردمي اداره مي شود. 
پورمند افزود: مقاومت برابر عوامل تهديدي، مؤلفه ي پنجم 
است که براي ما شامل تحريم و رقابت جهاني و در حال 
حاض��ر ه��م تورم و هم رکود است. تأمين اقالم راهبردي 
مؤلفه ي شش��م است. فوالد و مس جزء استراتژيک ترين 
فلزها در هر کش��وري هس��تند و ما اين دو را براي توليد 
انتخ��اب کرده اي��م. اين فلزها مي توانند ساير صنايع را هم 

به دنبال خود بکشانند.

مهندسپورمنددرهمایشعلمي،کاربردياقتصادمقاومتي

شرکتميدکو،نمونهبارزاجرايسياستهاياقتصادمقاومتياست


